Έρεσνα ηης Pulse RC για «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ»
Ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού
Τοσ Γιώργοσ Ηλ. Αράπογλοσ, Γεν. Διεσθσνηή ηης Pulse RC

Σα πξάγµαηα γηα ην ΠΑΟΘ είλαη αθξηβώο όπσο θαη γηα ηε ρώξα, πάξα πνιύ δύζθνια! Ζ
αίζζεζε απηή είλαη δηάρπηε, πξνθύπηεη από ηε ζπµπεξηθνξά ησλ ζηειερώλ ηνπ, επηβεβαηώλεηαη από ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο θαη θαηαγξάθεηαη ζηα δεµνζθνπηθά απνηειέζµαηα ηεο
πξόζεζεο ςήθνπ… ερεξόηαηα!

ην εξώηεµα γηα ηνλ θαηαιιειόηεξν ρξόλν εθινγήο λένπ αξρεγνύ, ε ζπληξηπηηθή ππεξνρή
ηεο απάληεζεο «άµεζα» µνηάδεη µε «θξαπγή» αγσλίαο ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ. Κεηαμύ Γ.
Παπαλδξένπ θαη Β. Βεληδέινπ, ν αληηπξόεδξνο - αλ είλαη ν λένο αξρεγόο - εµθαλίδεηαη λα
θάλεη ην ΠΑΟΘ πην ειθπζηηθό ζηνπο ςεθνθόξνπο. Δίλαη όµσο εληππσζηαθή ε άξλεζε πνπ
θαηαγξάθνπλ θαη νη δύν, αθόµα θαη µεηαμύ ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ θόµµαηνο - ε πιεηνςεθία
ησλ νπνίσλ ζεσξεί πηζαλή ηε δηάζπαζή ηνπ!
Θαη ηα δύν άιια θόµµαηα πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ θπβέξλεζε, ε Λέα Γεµνθξαηία θαη ν ΙΑΟ,
θαηαγξάθνπλ απώιεηεο. Σν πξνβάδηζµα ηεο Λέαο Γεµνθξαηίαο επηβεβαηώλεηαη θαη εληζρύεηαη,
θπξίσο όµσο ιό-γσ ηεο µεγαιύηεξεο πηώζεο ηνπ αληηπάινπ ηεο. Έηζη, δείρλεη λα «δηαηεξεί»
µε αζθάιεηα ην πιενλέθηεµα ησλ 50 επηπιένλ εδξώλ, πνπ πξνζθέξεη ν εθινγηθόο λόµνο ζην
πξώην θόµµα.
Ζ Αξηζηεξά (αζξνηζηηθά) «έιθεη», πιένλ, ηνλ έλαλ ζηνπο ηξεηο ςεθνθόξνπο θαη ε επόµελε
Βνπιή δείρλεη όηη ζα έρεη πεξηζζόηεξα θόµµαηα από θάζε πξνεγνύµελε - έσο θαη 10! Κε
βάζε ηα δεµνζθνπηθά δεδνµέλα θαη αλ ην θιίµα δελ αλαζηξαθεί, 3 ζηνπο 4 βνπιεπηέο ηνπ
ΠΑΟΘ, από ηνπο 160 πνπ εμειέγεζαλ ην 2009, ζα βξεζνύλ εθηόο Βνπιήο µεηά ηηο επόµελεο
εθινγέο! Σν θόµµα πνπ πξσηαγσλίζηεζε θαη θαζόξηζε ηε µεηαπνιηηεπηηθή ηζηνξία ηεο ρώξαο
µαο, αθνινπζεί ηε µνίξα ηεο. Θαηά πάζα πηζαλόηεηα, θαη ην µέιινλ ηνπ ζα εμαξηεζεί από ην
µέιινλ ηεο.
ΥΓ.: Πεξίπνπ νη µηζέο ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο ηεο έξεπλαο, πξαγµαηνπνηήζεθαλ πξηλ από
ηελ αλαθνίλσζε ηεο «ζπµπόξεπζεο» Β. Βεληδέινπ θαη Αλδξ. Ινβέξδνπ θαη νη ππόινηπεο µηζέο
µεηά από απηήλ.

Σημείωζη 1: Εκηίμηζη πρόθεζης ψήθοσ με αναγωγή
Ζ αλαγσγή ηεο αδηεπθξίληζηεο ςήθνπ, δειαδή ε αθαίξεζή ηεο από ηελ «εθηίµεζε πξόζεζεο
ςήθνπ» (ή ε θαηαλνµή ηεο ζε όια ηα θόµµαηα), ώζηε λα πξνθύςεη «εθινγηθό» απνηέιεζµα,
είλαη µηα δηαδηθαζία πνπ αληηµεησπίδεηαη µε επηθπιαθηηθόηεηα από ηελ εηαηξεία µαο, όζνλ
αθνξά ηελ επαιήζεπζή ηεο ζηηο εθινγέο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν πξνηηµάµε ηελ παξνπζίαζε ηεο
απιήο «εθηίµεζεο πξόζεζεο ςήθνπ» (µε όιεο ηηο απαληήζεηο: ιεπθό, απνρή, αλαπνθάζηζηνο,
δελ απαληώ θ.ιπ.).
Παξνπζηάδνπµε «εθηίµεζε πξόζεζεο ςήθνπ µε αλαγσγή», εθόζνλ µαο δεηεζεί θαη όηαλ
πιεζηάδνπµε ζε εθινγέο, σο αθνξµή δεµνζηνγξαθηθνύ ζρνιηαζµνύ, αιιά θαη δηόηη µόλν µε
«εθινγηθά πνζνζηά» µπνξνύµε λα έρνπµε «εθηίµεζε θαηαλνµήο εδξώλ». Υξεζηµνπνηνύµε
ηελ απιή (θαη ζπλήζε) αλαγσγή (αθαίξεζε ησλ πνζνζηώλ ηεο αδηεπθξίληζηεο ςήθνπ θαη
επαλππνινγηζµόο ησλ ππόινηπσλ πνζνζηώλ πνπ ηζνδπλαµεί µε ηελ θαηαλνµή ηεο
αδηεπθξίληζηεο ςήθνπ ζε όια ηα θόµµαηα, αλαινγηθά µε ην πνζνζηό ηνπο) γηα ελδεηθηηθνύο
θαη µόλν ιόγνπο. ε θαµία πεξίπησζε, απηή δελ απνηειεί πξόβιεςε εθινγηθνύ
απνηειέζµαηνο.
Σημείωζη 2: Άλλα κόμμαηα
ύµθσλα θαη µε ηνπο θώδηθεο δενληνινγίαο, ζε έλα εξώηεµα πξόζεζεο ςήθνπ
ζπµπεξηιαµβάλνληαη ππνρξεσηηθάηα θόκκαηα πνπ έρνπλεθιεγεί θαη αληηπξνζσπεύνληαη ζηε
Βνπιή (θαη ζηελ Δπξσβνπιή). Ζ εηαηξεία µαο ξσηά θαη θαηαγξάθεη όπνην θόµµα θαη αλ
αλαθέξεη ν εξσηώµελνο πνιίηεο. Αθόµα θαη αλ απαληήζεη «άιιν θόµµα», εξσηάηαη εθ λένπ
ζε πνην θόµµα αλαθέξεηαη. πλήζσο όµσο, νη πεξηζζόηεξνη δελ δηεπθξηλίδνπλ πνην άιιν
θόµµα ζα επέιεγαλ. Σν πςειόηεξν πνζνζηό ζπγθεληξώλνπλ απαληήζεηο όπσο «θάπνην
άιιν», «θάπνην λέν», «νπνηνδήπνηε άιιν»… Πάλησο, γηα όζα θόµµαηα θαηαγξάθνληαη,
εθαξµόδνπµε ζπλήζσο ηνλ αθόινπζν θαλόλα - ρσξίο λα ηζρπξηδόµαζηε όηη απηόο είλαη ν
µόλνο ή ν πην ζσζηόο: όηαλ έλα θόµµα θηάζεη ή μεπεξάζεη πνζνζηό 1% ζηηο «ειεύζεξεο»
απαληήζεηο, ηόηε εµθαλίδεηαη σο ρσξηζηή εγγξαθή.

Σημείωζη 3: Εκηίμηζη εδρών ανά περιθέρεια
Ζ εθηίµεζε ηεο θαηαλνµήο ησλ εδξώλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα είλαη ελδεηθηηθή θαη
παξνπζηάδεηαη µόλν σο αθνξµή γηα δεµνζηνγξαθηθό ζρνιηαζµό - δελ απνηειεί πξόβιεςε,
αθνύ ε θαηαλνµή ησλ εδξώλ θάπνηνπ θόµµαηνο, αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, είλαη δπλαηόλ λα
αιιάμεη, θαηά πνιύ, αθόµα θαη µε ειάρηζηεο αιιαγέο ησλ πνζνζηώλ ηνπ ίδηνπ ή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θόµµαηνο. Σα πνζνζηά ησλ θνµ-µάησλ ζε θάζε πεξηθέξεηα είλαη
ελδεηθηηθά θαη πξνθύπηνπλ από αλαινγηθή απμνµείσζε ησλ πνζνζηώλ ηνπο ζηηο εθινγέο ηνπ
2009. Σν ινγηζµηθό ππνινγηζµνύ ησλ εδξώλ έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία ΘΟSMON ΔΠΔ,
ππό ηελ θαζνδήγεζε θαη γηα ινγαξηα-ζµό ηεο PULSE RC.
Ζ ζεκεξηλή έξεπλα ηεο Pulse RC θαηαγξάθεη κνλνςήθην πνζνζηό γηα ην ΠΑΟΘ (9,5%) θαη
κάιηζηα ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ην ΘΘΔ, ηνλ ΤΡΗΕΑ θαη ηε Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά. Ζ
πάιαη πνηέ «κεγάιε δεκνθξαηηθή παξάηαμε» δείρλεη ζεκάδηα δηάιπζεο, ρσξίο ηαπηόρξνλα ε
Λ.Γ. (19%) λα κπνξεί λα εκθαλίζεη δπλακηθή απηνδπλακίαο. Σα ηεξάζηηα πνζνζηά ησλ
αλαπνθάζηζησλ, ηνπ Ιεπθνύ / Απνρήο θαη ηνπ Άιινπ (ζύλνιν 33,5%) δείρλνπλ εηθόλα
ξεπζηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Ζ θαηάξξεπζε ηνπ ΠΑΟΘ απνηππώλεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ εδξώλ ηνπ ζηηο
επηά εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ εηθόλα είλαη θπξηνιεθηηθά
ηξαγηθή ζηελ Α’ θαη ηε Β’ Αζήλαο, ζηηο νπνίεο ράλεη 22 βνπιεπηέο! ηελ Α’ Πεηξαηώο θαη ηε Β’
Θεζζαινλίθεο δελ εθιέγεη... θαλέλαλ!

Ζ θαηαλνκή ησλ εδξώλ ζηε λέα Βνπιή, αλ επηβεβαησζεί ε εθηίκεζε πξόζεζεο ςήθνπ
κε αλαγσγή επί ησλ εγθύξσλ, δείρλεη εηθόλα ιεειαζίαο ηνπ ΠΑΟΘ σο δεύηεξνπ θόκκαηνο κε
βάζε ηνλ εθινγηθό λόκν Παπιόπνπινπ, ν νπνίνο πξνθαλώο δελ είρε πξνβιέςεη ηελ πιήξε
θαηάξξεπζε ηνπ δεύηεξνπ θόκκαηνο...
Σθαγή ζε Αθήνα – Θεζζαλονίκη
ην πιαίζην ηεο δεκνζθόπεζεο ηεο Pulse RC, αλ θαη κπνξνύζακε, κε βάζε ην γεληθό
δεκνζθνπηθό θιίκα, λα ππνζέζνπκε θαηά πξνζέγγηζε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο,
ζθεθηήθακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα «ζελάξην» πνπ ζα πεξηιάκβαλε θιίκα κεγαιύηεξεο
πόισζεο κεηαμύ Λ.Γ. θαη ΠΑΟΘ, ώζηε λα δνύκε ηελ εθαξκνγή ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ σο
πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ ηνπ ΠΑΟΘ ζηηο κεγάιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη
Θεζζαινλίθεο κε βάζε απηό ην θαληαζηηθό ζελάξην.
Δπηιέμακε έηζη ελδεηθηηθά κηα νθηαθνκκαηηθή Βνπιή, ζελάξην ην νπνίν είλαη αθόκε πην
επλντθό, εηδηθά γηα ην δεύηεξν θόκκα, ην νπνίν, όπσο όια δείρλνπλ, ζα είλαη ην ΠΑΟΘ.
πλππνινγίζακε έηζη θαη ην ελδερόκελν ε εθινγή λένπ αξρεγνύ λα ιεηηνπξγήζεη
ζπζπεηξσηηθά. Έηζη, κε ην απνηέιεζκα ηεο δεκνζθόπεζεο κε αλαγσγή ζηα έγθπξα λα δίλεη
13,5%, εκείο ππήξμακε «γελλαηόδσξνη» θαηά 6,5%.
Σν απνηέιεζκα σζηόζν παξακέλεη απνγνεηεπηηθό ζηηο κεγάιεο απηέο πεξηθέξεηεο, ζηηο
νπνίεο θαηά θαλόλα ζπλσζηίδνληαη ηα ηζηνξηθά θαη θνξπθαία ζηειέρε κε ηε κεγαιύηεξε
αλαγλσξηζηκόηεηα.

Κηα ζύγθξηζε κεηαμύ ηεο θαηαλνκήο πνπ πξνθύπηεη από ηελ πξαγκαηηθή δεκνζθόπεζε θαη
ηεο θαηαλνκήο πνπ πξνθύπηεη από ην δηθό καο θαληαζηηθό ζελάξην, απνθαιύπηεη όηη ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ, δηαζώδνληαη κόιηο
επηά έδξεο δηαζέζηκεο γηα ηελ εθινγή θνξπθαίσλ ζηειερώλ.
Η ηασηόηηηα ηης έρεσνας
Επωνσμία Εηαιρείας: Pulse RS – . Γεκεηξίνπ & ία Δ.Δ
Επωνσμία Ενηολέα: Δθεκεξίδα «Σν Πνληίθη»
Τύπος Έρεσνας: Σειεθσληθή (enhanced C.A.T.I), κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Μέθοδος δειγμαηοληψίας: ηξσκαηνπνηεκέλε, ηπραία (list-assisted Random Digit Dialing).
Σηαθμίζεις: Χο πξνο θύιν, ειηθία θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά.
Φρονικό Διάζηημα: 30 Ηαλνπαξίνπ – 1 Φεβξνπαξίνπ 2012.
Μέγεθος δείγμαηος: 1.784 ελήιηθνη κε δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ρώξα.
Γεωγραθική κάλσψη: Παλειιαδηθή, κε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα αλά πεξηθέξεηα.
Σηαηιζηικό Σθάλμα: Σν δεηγκαηνιεπηηθό ζθάικα, κε δηάζηεκα βεβαηόηεηαο +/- 2,5%.
Ζ PULSE RC είλαη κέινο ηεο ESOMAR, ηνπ .Δ.Γ.Δ.Α., ηνπ ζπζηήκαηνο «Πνηνηηθνύ Διέγρνπ πιινγήο
ηνηρείσλ» θαη ηνπ κεηξώνπ εηαηξεηώλ δεκνζθνπήζεσλ ηνπ Δ..Ρ θαη ηεξεί ηνπο θώδηθεο δενληνινγίαο
ηνπο.
Βάζεηο: Φεθνθόξνη ΠΑΟΘ 2009: 648, Φεθνθόξνη ΛΓ:448, Τπόινηπνη Φεθνθόξνη: 453 (θαη 67
άηνκα δελ απάληεζαλ ηη είραλ ςεθίζεη), 168 δελ ςήθηζαλ ζηηο εθινγέο ηνπ 2009 (απείραλ ή δελ είραλ
δηθαίσκα ςήθνπ).

