Μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE RC για τις «6μέρες»

Άλλα ονειρεύονται οι ψηφοφόροι άλλα προτιμούν οι ηγεσίες
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΛΑΚΑ

Η δημοσκόπηση της Pulse RC, την οποία δημοσιεύουν σήμερα οι «6μέρες», οδηγεί σε
ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό συμπέρασμα: ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ βρίσκονται πιο κοντά
απ’ όσο θα περίμεναν. Για την ακρίβεια, οι ψηφοφόροι τους αισθάνονται περισσότερο...
συγγενείς πολιτικά απ’ όσο οι ηγεσίες των δύο αυτών κομμάτων.

Στο ερώτημα «Ποια πολιτική συνεργασία θα ήταν πιο πολύτιμη για τη χώρα», οι
ψηφοφόροι της ΔΗΜΑΡ προτιμούν σε ποσοστό 47% τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, μόλις
το 24% επιλέγει τη Ν.Δ. και το 29% παραμένει αναποφάσιστο ή δεν απαντά. Αντίστοιχα,
οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ προτιμούν σε ποσοστό 56% τη συνεργασία με τη ΔΗΜΑΡ,
μόλις 5% «βλέπουν» Ν.Δ. και το 39% παραμένει αναποφάσιστο ή δεν απαντά.
Δεν παρατηρείται όμως ανάλογη «θερμότητα» στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, καθώς οι
ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρούν πιο χρήσιμη για τη χώρα τη συνεργασία με τη Ν.Δ. σε
ποσοστό 50%, με τον ΣΥΡΙΖΑ 25%, ενώ το υπόλοιπο 25% δεν εκφράζει γνώμη.
Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο (πολλοί από τους οποίους μάλιστα
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ) παραμένουν αναποφάσιστοι ή δεν απαντούν στο εκπληκτικό
ποσοστό 70%, ενώ μόλις το 24% θεωρεί χρήσιμη τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ – το
υπόλοιπο 6% προτιμά τη Ν.Δ.
Τα επιμέρους πολιτικά συμπεράσματα προφανώς είναι πολλά, όμως το κύριο στοιχείο
αυτών των απαντήσεων είναι ότι οι πολιτικές ηγεσίες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της
ΔΗΜΑΡ θα λάβουν σοβαρά υπόψη τη βούληση των ψηφοφόρων τους το επόμενο

διάστημα, ενώ η θέση του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό στερέωμα είναι επίσης ένα ζητούμενο που
θα απασχολήσει πολύ σοβαρά τη δική του ηγεσία.

Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ
Στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας
Δημοκρατίας. Το κόμμα της Αριστεράς καταγράφει ποσοστό 21,5% και η Ν.Δ. 20%. Τα
ποσοστά αυτά δηλώνουν ότι παραμένει αμετάβλητη η δύναμη των δύο αυτών κομμάτων
συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας («Το Ποντίκι»,
22.1.2013).
Σταθερότητα εμφανίζουν επίσης, βάσει της ίδιας σύγκρισης, η Χρυσή Αυγή (12%), οι
Ανεξάρτητοι Ελληνες (5%) και η ΔΗΜΑΡ (4%). Θετικές μεταβολές εμφανίζουν μόνο το
ΠΑΣΟΚ κατά 0,5% (7% έναντι 6,5% στις 22.1) και το ΚΚΕ κατά 1% (6% έναντι 5% στις
22.1). Πτώση εμφανίζουν η πρόθεση ψήφου προς τα Αλλα Κόμματα κατά 0,5% (5%
έναντι 5,5% στις 22.1), το Λευκό/Ακυρο κατά 0,5% (11% έναντι 11,5% στις 22.1) και οι
Αναποφάσιστοι κατά 0,5% (8,5% έναντι 9% στις 22.1).

Η ίδια τάση εμφανίζεται και στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, όπου
έχουμε (σε παρένθεση το αποτέλεσμα στις 22.1): ΣΥΡΙΖΑ 24% (24%), Ν.Δ. 22,5%
(22,5%), Χρυσή Αυγή 13,5% (13,5%), ΠΑΣΟΚ 8% (7,5%), ΚΚΕ 6,5% (5,5%),
Ανεξάρτητοι Ελληνες 5,5% (5,5%), ΔΗΜΑΡ (4,5%).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως πάντα, παρουσιάζει η ανάλυση της πρόθεσης ψήφου ανά
ομάδα ηλικίας, όπου παρατηρούμε να διατηρείται το άνετο έως εμφατικό προβάδισμα του
ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ηλικίες από τα 18 έως τα 59 έτη, με τη Ν.Δ. να αποκτά την πρώτη
θέση, και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά, από τα 60 και άνω.
Μεγάλες παραμένουν οι επιδόσεις της Χρυσής Αυγής, η οποία μάλιστα παίρνει τη δεύτερη
θέση στις ηλικίες από τα 30 έως τα 44 έτη και βλέπει το ποσοστό της να πέφτει στην
τέταρτη θέση μόνο στους 60 ετών και άνω. Εντυπωσιακή επίσης είναι η πολύ χαμηλή
επιρροή του ΠΑΣΟΚ (4%) στις ηλικίες έως τα 44 έτη, όπου και η ΔΗΜΑΡ βρίσκεται πολύ
χαμηλά, κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή, στους πολύ νέους. Αντίθετα, πιο δυναμικό
στις ηλικίες 18-59 εμφανίζεται το ΚΚΕ, το οποίο αποδυναμώνεται στους άνω των 60!
Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις-συσπειρώσεις των ψηφοφόρων της 17ης Ιουνίου,
παρατηρούμε ότι η Ν.Δ. συνεχίζει να αιμορραγεί, κυρίως προς τη Χρυσή Αυγή, την
«γκρίζα ψήφο» και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τη μεγαλύτερη μετακίνηση
ψηφοφόρων του προς την «γκρίζα ψήφο», όπου κατευθύνεται και η κύρια διαρροή του
ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως έχει σαφώς μεγαλύτερο πρόβλημα συσπείρωσης, η οποία φτάνει
μόλις το 56%.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία το σαφές προβάδισμα του Αντώνη Σαμαρά
έναντι του Αλέξη Τσίπρα παραμένει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επωνυμία εταιρείας: Pulse RC – Σ. Δημητρίου & Σία Ε.Ε.
Εντολέας: Εφημερίδα «6μέρες»
Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I.), με χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου
Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη, τυχαία (list-assisted Random Digit
Dialing)
Σταθμίσεις: Ως προς φύλο, ηλικία και πολιτική συμπεριφορά
Χρονικό διάστημα: 12 και 13 Φεβρουαρίου 2013
Μέγεθος δείγματος: 1.356 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου στη χώρα
Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική, με αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά περιφέρεια
Στατιστικό σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας 95%,
κυμαίνεται εντός του διαστήματος +/- 2,7%
Η PULSE RC είναι μέλος της ESOMAR, του ΣΕΔΕΑ, του συστήματος «Ποιοτικού
Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων» και του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ και
τηρεί του κώδικες δεοντολογίας τους.
Ούτε η «Εκτίμηση Πρόθεσης Ψήφου με όλες τις απαντήσεις» ούτε η «Εκτίμηση
Πρόθεσης Ψήφου με Αναγωγή» δεν αποτελούν πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
Ημ.δημοσίευσης: Σάββατο 16-2-13

