
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ
Εταιρεία: Pulse RC

Εντολέας: Εφημερίδα Δημοκρατία

Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική (enhanced C.A.T.I.) με χρήση δομημένου 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου

Χρονικό Διάστημα:  25 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου  2018

Μέγεθος δείγματος:  1.207 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου

Γεωγραφική κάλυψη: Πανελλαδική

Στατιστικό Σφάλμα: Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιό-
τητας 95%, κυμαίνεται εντός του διαστήματος +/- 2.9%

Η Pulse RC είναι μέλος της ESOMAR, του συστήματος “Ποιοτικού Ελέγχου Συλλο-
γής Στοιχείων” του Σ.Ε.Δ.Ε.Α., του μητρώου εταιρειών δημοσκοπήσεων του Ε.Σ.Ρ. 
και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας τους

Βάσεις: Όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση ή έχουν άποψη για το θέμα: n = 881

www.pulserc.gr



ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΧΟΛΙΟ Pulse RC
Η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση της Pulse RC για τη «Δημοκρατία» που ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στη 

Βουλή για τη «Novartis», αποτυπώνει τις απόψεις του εκλογικού σώματος για το ζήτημα αυτό:
• Οι επτά στους δέκα (70%) παρακολούθησαν τη σχετική συζήτηση ή έχουν άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.
• Μόνο το 5% επιλέγει ως καλύτερο, το να διατηρηθεί ως έχει ο «Νόμος περί ευθύνης Υπουργών»: 39% απαντά «να αλλάξει» και 

34% «να καταργηθεί»!

• Αντίθετα, μόλις το 11% επιλέγει ως καλύτερο, το να καταργηθούν οι διατάξεις περί «προστατευόμενων μαρτύρων»: 31% απαντά 
«να αλλάξουν» και άλλοι τόσοι «να διατηρηθούν ως έχουν»!

• Μεταξύ αυτών που παρακολούθησαν τη σχετική συζήτηση ή έχουν άποψη για το θέμα:

o …η συντριπτική πλειονότητα εκτιμά ότι είναι σκάνδαλο («Σίγουρα» και «Μάλλον»: 81%) και συμφωνεί με τη σύσταση της 
επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης που ψηφίστηκε στη Βουλή για τη διερεύνηση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα 
(«Σίγουρα» και «Μάλλον»: 78%).

o …μοιράζονται οι απόψεις για το αν αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση»: οι μισοί
(51%) απαντούν αρνητικά και οι υπόλοιποι (46%) καταφατικά. Το 3% δεν έχει άποψη ή δεν απαντά.

Στην Πρόθεση ψήφου, αν και η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αποτυπώνεται μείωση της διαφοράς μεταξύ των δύο πρώτων,
σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσιευμένη έρευνα της εταιρείας μας (τέλος Ιανουαρίου) και επιστροφή της περίπου στα «προ 
συλλαλητηρίων» επίπεδα. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ευδιάκριτη άνοδο (22% στην Πρόθεση Ψήφου με αναγωγή) και της 
Νέας Δημοκρατίας μικρή κάμψη (31,5% στην Πρόθεση Ψήφου με αναγωγή) - αντίστροφη πορεία από αυτή που είχαμε καταγράψει 
στο τέλος του Ιανουαρίου, στην κορύφωση του «Σκοπιανού». Η σύγκριση αυτή δείχνει να επιβεβαιώνει όλους όσοι αξιολογούν τις 
επιδράσεις των δύο ζητημάτων ως αντίρροπες. Το γεγονός ότι και τα δύο θέματα βρίσκονται σε εξέλιξη κάνει τη τρέχουσα περίοδο -
και τις δημοσκοπήσεις των επόμενων μηνών - ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες…

Μικρή κάμψη καταγράφει το Κίνημα Αλλαγής (Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι) και ως εκ τούτου μοιράζεται, εκ νέου, την 3η 
θέση, με την Χρυσή Αυγή (8,5% στην Πρόθεση Ψήφου με αναγωγή, και οι δύο).

Το ποσοστό της «γκρίζας ζώνης» (δηλαδή, όσοι επέλεξαν την Αποχή, το Λευκό - Άκυρο, δήλωσαν Αναποφάσιστοι ή δεν απάντησαν) 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα (21%). Σημαντικό τμήμα της (32%) αποτελούν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Διψήφιο ποσοστό (12%) 
προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ μικρότερα - αλλά αξιόλογα - ποσοστά ανήκουν σε ψηφοφόρους των υπόλοιπων 
κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Γιώργος Αράπογλου

Γεν. Διευθυντής Pulse RC
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