ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σημαντική άνοδοσ τησ «Πανεπιςτημονικήσ»
θμαντικι άνοδο κατζγραψε θ «Πανεπιςτθμονικι», θ παράταξθ που ςτθρίηει το ΚΚΕ
ςτισ εκλογζσ που ζγιναν τθν Κυριακι 27 Μάθ ςτο Σφλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, όπου ψήφιςαν 800 μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι ςτην Αθήνα
και περίπου 2.400 ςτο ςφνολο τησ χϊρασ. Η εκλογικι τθσ επιρροι προςζγγιςε το
20% ςτθν Ακινα από 9,4% το 2009 και το 13% ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, από 8% το
2009. Παρά τθ δραςτικι πτϊςθ τθσ ςυμμετοχισ, λόγω μαηικισ φυγισ μθχανολόγων
και θλεκτρολόγων από το ΠΑΟΚ και τθ ΝΔ, θ «Πανεπιςτθμονικι» ςημείωςε και
μικρή αφξηςη ςε ψήφουσ, τόςο ςτθν Ακινα όςο και ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ. ΠΑΟΚ
και ΝΔ ζχαςαν ςχεδόν 1.500 ψθφοφόρουσ ςε ςχζςθ με το 2009 και είδαν ςθμαντικι
ςυρρίκνωςθ τθσ εκλογικισ επιρροισ τουσ. Σο ψθφοδζλτιο που ςτιριηε ο ΤΡΙΖΑ μαηί
με δυνάμεισ τθσ ΔΗΜΑΡ (ΠΑΟΚικισ προζλευςθσ) και με μια ςυντεχνιακι
παράταξθ, κατζγραψε άνοδο ςτο 21% από 9,3% το 2009. θμαντικι απϊλεια ςε
ψιφουσ είχαν και οι δυνάμεισ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ, καταγράφοντασ όμωσ μικρι αφξθςθ
του ποςοςτοφ τουσ ςτο 8,4% από 5,7% το 2009, λόγω πτϊςθσ τθσ ςυμμετοχισ.
Αντίςτοιχα, ςτουσ Πολιτικοφσ Μηχανικοφσ θ εκλογικι επιρροι τθσ
«Πανεπιςτθμονικισ» κατά τισ εκλογζσ που ζγιναν τθν Κυριακι 20 Μάθ προςζγγιςε
το 17% ςτην Αθήνα και ξεπζραςε το 10,6% ςτο ςφνολο τησ χϊρασ, επί ςυνόλου
1.200 πολιτικϊν μηχανικϊν ςτην Αθήνα και 4.000 πολιτικϊν μηχανικϊν που
ψήφιςαν ςτο ςφνολο τησ χϊρασ. Η «Πανεπιςτθμονικι» διατιρθςε πρακτικά ςτο
ακζραιο τισ δυνάμεισ τθσ, ςε μια εκλογικι μάχθ που ςθμαδεφτθκε από μεγάλθ
πτϊςθ τθσ ςυμμετοχισ λόγω τθσ μαηικισ εγκατάλειψθσ ΠΑΟΚ και ΝΔ από τουσ
πολιτικοφσ μθχανικοφσ, που ζχαςαν περιςςότερουσ από 2.500 ψθφοφόρουσ.
θμαντικζσ απϊλειεσ ςε ψιφουσ ςθμείωςαν επίςθσ ΤΡΙΖΑ και ΑΝΣΑΡΤΑ, αν και θ
πτϊςθ τθσ ςυμμετοχισ οδιγθςε και τισ δυνάμεισ αυτζσ ςτο να καταγράψουν
αυξθμζνα ποςοςτά. Οι δυνάμεισ του ΤΡΙΖΑ κατζγραψαν εκλογικι επιρροι 7,8%
ςτθν Ακινα και 7,7% ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ και οι δυνάμεισ τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ 4,3% και
2,9%, αντίςτοιχα.
Η «Πανεπιςτημονική», ςε ανακοίνωςή τησ, χαιρετίηει τουσ φίλουσ και καλεί όλουσ
τουσ μιςκωτοφσ, αυτοαπαςχολοφμενουσ, άνεργουσ και ςυνταξιοφχουσ μθχανικοφσ
να ριχτοφν ακόμα πιο αποφαςιςτικά ςτθ μάχθ οργάνωςθσ τθσ αντεπίκεςθσ, με
πρϊτο ςτακμό τισ εκλογζσ τθσ 17θσ Ιοφνθ. Σονίηει ότι μόνο θ ςυςπείρωςθ ςε
κατεφθυνςη ρήξησ και ανατροπήσ τησ πολιτικήσ του «ευρωμονόδρομου», τησ
ανταγωνιςτικότητασ των μονοπωλίων, για αποδζςμευςη από την ΕΕ και
διαγραφή του χρζουσ με λαϊκή εξουςία, μπορεί να διαςφαλίςει αντοχι, διάρκεια
και νικθφόρα προοπτικι ςτο λαϊκό κίνθμα.
Καλεί τουσ φίλουσ τθσ ςε ςφςκεψη για τισ βουλευτικζσ εκλογζσ την Παραςκευή 8
Ιοφνη, ςτισ 7 μ.μ. ςτο ΣΕΕ (Νίκθσ 4, φνταγμα).

