Έρευνα της Pulse RC για την "Εφημερίδα
των Συντακτών" (21 Δεκεμβρίου 2013)

Καθαρό προβάδισμα δυόμισι μονάδων κατέχει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Ν.Δ.,
όπως δείχνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse RC που διενεργήθηκε για
λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών» το διάστημα 16 με 18
Δεκεμβρίου. Η Χρυσή Αυγή κινείται καθαρά πάνω από τις 10 ποσοστιαίες
μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να πέφτει προκαλώντας νευρικότητα στη
συγκυβέρνηση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής συντηρούν τις δυνάμεις
τους.
Κερδίζει τις εντυπώσεις
Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται, όμως, ότι έχει γίνει «κτήμα» των ψηφοφόρων,
καθώς περίπου οι μισοί εξ αυτών θεωρούν ότι το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα, «κλείνει» η ψαλίδα
ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά στο ερώτημα περί
καταλληλότητας για πρωθυπουργός, αν και ο «κανένας» κερδίζει έδαφος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις
από την ανάδειξή του ως υποψηφίου προέδρου της Κομισιόν από την Ευρωπαϊκή
Αριστερά. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι η
υποψηφιότητα Τσίπρα αποτελεί θετικό γεγονός για τον ίδιο και το κόμμα του,
ενώ πάνω από τους μισούς πολίτες θεωρούν ότι η «κούρσα» του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο για την Ελλάδα.
Σε «κόλαφο» για την κυβέρνηση καταλήγει, όμως, και ο Ενιαίος Φόρος
Ακινήτων, καθώς πάνω από τους μισούς πολίτες θεωρούν ότι ο φόρος είναι πιο
άδικος από το καθεστώς φορολόγησης που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Η αξιωματική αντιπολίτευση προηγείται του κυβερνητικού κόμματος (σε
παρένθεση τα ποσοστά των κομμάτων χωρίς την αναγωγή), ενώ η διαφορά τους
φτάνει πλέον τις δυόμισι μονάδες, όταν στην προηγούμενη έρευνα της Pulse
RC, που δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 19 Οκτωβρίου, η
διαφορά έφτανε τη μια μονάδα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 25% (22,5%) και η Ν.Δ. 22,5% (20%). Η Χρυσή Αυγή
αυξάνει τις δυνάμεις της λαμβάνοντας 13% (11,5%), ενώ το ΚΚΕ ισοψηφεί με το
ΠΑΣΟΚ και το καθένα φτάνει το 6,5% (5,5%). Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
λαμβάνουν σταθερά 5% (4,5%), ενώ η ΔΗΜΑΡ δεν φαίνεται να αποκόμισε οφέλη
από το πρόσφατο συνέδριό της και φτάνει το 3,5% (3%).

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συγκεντρώνουν 1,5% (1%), ο ΛΑΟΣ κινείται στο 1% και
«Άλλο κόμμα» επιλέγει το 5,5% (5%). Οι «Αναποφάσιστοι» φαίνεται να
μειώνονται ελαφρώς και κυμαίνονται στο 10%, ενώ το «Λευκό» ή την «Αποχή»
δηλώνει ότι θα επιλέξει το 11%. Την ίδια ώρα, το 47%, εμφανίζεται σίγουρο ότι
τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν το 33% θεωρεί ότι νικητής
θα αναδειχτεί ξανά η Ν.Δ. Στο ζήτημα ποιος από τους επικεφαλής της Ν.Δ. ή του
ΣΥΡΙΖΑ είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς προηγείται
με τέσσερις μονάδες και συγκεντρώνει 29%.
Η διαφορά, όμως,
μειώνεται διαρκώς,
καθώς ο Αλέξης
Τσίπρας λαμβάνει
25%. Παρ’ όλα αυτά
ο «Κανένας»
παραμένει μακράν
πρώτος, αφού το
43% των πολιτών
θεωρεί ότι ουδείς
των δύο είναι
κατάλληλος να
ηγηθεί της
κυβέρνησης.
Η πλειοψηφία των πολιτών αντιμετωπίζει γενικώς θετικά την ανάδειξη του Αλέξη
Τσίπρα σε υποψήφιο για την προεδρία της Κομισιόν.
Συγκεκριμένα το 69% των πολιτών θεωρεί ότι πρόκειται για γεγονός που θα
λειτουργήσει θετικά για τον ίδιο, ενώ το 16% έχει αντίθετη άποψη. Το 71%
πιστεύει ότι θα λειτουργήσει θετικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν το 15% εκτιμά ότι θα
έχει αρνητικό αντίκτυπο, ενώ το 54% θεωρεί ότι η χώρα θα αποκομίσει
σημαντικά οφέλη από την υποψηφιότητα Τσίπρα. Αντίθετη άποψη έχει το 31%.
Ο φόρος ακινήτων
Με μεγάλη καχυποψία αντιμετωπίζουν τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων οι περισσότεροι
πολίτες, αντιστοιχίζοντας την κοινωνική δυσαρέσκεια για τον νόμο που
προκάλεσε πολλαπλές εμπλοκές στην κυβέρνηση. Το 53% των πολιτών θεωρεί
ότι είναι πιο άδικος σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι πρότινος, ενώ το 26% εκτιμά
ότι είναι πιο δίκαιος σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.
Ταυτότητα της έρευνας
Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I.) με χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου.
Μέθοδος δειγματοληψίας: Στρωματοποιημένη, τυχαία.
Σταθμίσεις: Ως προς φύλο, ηλικία και πολιτική συμπεριφορά.
Χρονικό διάστημα: 16 έως 18 Δεκεμβρίου 2013.
Μέγεθος δείγματος: 1.203 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου.
Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική.

Στατιστικό σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας 95%,
κυμαίνεται εντός του διαστήματος +/- 2,8%.
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.

