Αναηροπή και ανηζστία για ηη διαδοτή ζηο ΠΑΣΟΚ

Ζ είδεζε από ηε ζεκεξηλή δεκνζθόπεζε ηεο Pulse RC γηα ην «Π», ηελ νπνία όια ηα ΜΜΔ ζα
αγαπήζνπλ, απηή πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη θνπηζνκπνιηά θαη ίληξηγθεο, απηή πνπ ζα δώζεη αθνξκή γηα
αιιαγέο ζηξαηεγηθήο ζηνλ εζσθνκκαηηθό αγώλα ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηε δηαδνρή Παπαλδξένπ είλαη κία θαη
κνλαδηθή: Ο Αλδρέας Λοβέρδος, κε πξνηηκήζεηο 20% ζην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ θαη 25% ζηνπο
ςεθνθόξνπο ηνπ ΠΑΟΚ, προεγείταη τοσ Βεληδέιοσ (16% θαη 22% αληηζηνίρσο)!

Μηα άιιε είδεζε, από ηνπο ίδηνπο πίλαθεο, εμ ίζνπ ζεκαληηθή, είλαη όηη νη δύν απηνί δειθίλνη δελ
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξό αληαγσληζκό ούτε από ηνλ Υξπζνρνΐδε, ούτε από ηε Γηακαληνπνύινπ, ούτε
από ηνλ Ραγθνύζε, ούτε από ηνλ Παπνπηζή, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε κνλνςήθηα λνύκεξα.
Ο κεγάινο ηνπο αληίπαινο, ηνλ νπνίν ζα βξνπλ κπξνζηά ηνπο θαη κεηά ηελ εθινγή – όπνηε θαη αλ γίλεη
– είλαη ν «Άιιος».
Απηόο ν «Άιινο», κε 25%, είλαη ε πρώτε πξνηίκεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ θαη, κε 20%, ε
τρίτε ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ ΠΑΟΚ.
Φπζηθά δελ είλαη ούτε αιρεκεία ούτε ιάζνο έλαο αθόκε ππνινγηζκόο: Όιοη καδί νη ππνςήθηνη γηα
ηνπο νπνίνπο ξσηήζεθαλ νη πνιίηεο ζπγθεληξώλνπλ κόιηο 51% ζην ζύλνιν, κε ην 49% λα...
«ςάρλεηαη» ή λα αδηαθνξεί, θαη κόιηο 64% ζηνπο ςεθνθόξνπο ηνπ ΠΑΟΚ, κε ην 36% λα κελ
ζπγθηλείηαη από θαλέλα όλνκα.

«Ότι» ζηον Παπανδρέοσ
Σν βέβαην είλαη όηη ηελ παρακολή ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ ζηελ πξνεδξία ηνπ θόκκαηνο επηζπκεί
κόιηο ην 25% ηνπ ζπλόινπ (ην 13% ηνλ ζέιεη θαη ππνςήθην πρωζσποσργό, ελώ ην 12% πξνηηκά λα
είλαη άιιος ν ππνςήθηνο γηα ηελ πξσζππνπξγία).
Σν 49% δελ ηνλ ζέιεη ζε θαλέλα ξόιν, ελώ ην 26% ηεξεί ζηγή ή δελ ελδηαθέξεηαη λα απαληήζεη.
Αιιά θαη ζην ΠΑΣΟΚ ε εηθόλα δελ είλαη θαιύηεξε: κόλν ην 37% ζέιεη ηελ παξακνλή Παπαλδξένπ (ην
20% εμ απηώλ ηνλ ζέιεη θαη ππνςήθην πξσζππνπξγό), ελώ ην 45% ηνλ απνξξίπηεη πιήξσο θαη ην 18%
δελ απαληά.

Πρόθεζη υήθοσ
ε επίπεδα θάησ ηνπ 50% θηλείηαη αζξνηζηηθά ην πνζνζηό ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ ζην εξώηεκα ηεο
πξόζεζεο ςήθνπ.
Ζ ΝΓ πξνεγείηαη κε 20%, αθνινπζεί ην ΠΑΟΚ κε 13%, ην ΚΚΔ κε 9,5%, ν ΤΡΗΕΑ κε 8,5%, ε
Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά κε 5,5% θαη ν ΛΑΟ κε 5%.
Κάησ από ην όξην ηνπ 3% γηα ηελ είζνδν ζηε Βνπιή θηλνύληαη νη Οηθνιόγνη-Πξάζηλνη (2,5%), ε
Γεκνθξαηηθή πκκαρία (2,5%) θαη ην Αξκα Πνιηηώλ (2%).
εκεηώλεηαη όηη έλα 4,5% επηιέγεη άιιν θόκκα θαη ην 18,5% ιεπθό ή απνρή. Οη αλαπνθάζηζηνη
θηάλνπλ ην 8,5%.

Τασηόηηηα δημοζκόπηζης
Ζ παλειιαδηθή έξεπλα έγηλε ηειεθσληθά ην δηάζηεκα 6-7 Γεθεκβξίνπ 2011 ζε δείγκα 1.059 αηόκσλ
άλσ ησλ 18 εηώλ.

