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ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων Ευρωεκλογών κατέγραψαν και στο Δήμο μας την
μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατάφερε να τετραπλασιάσει τους 2.500 περίπου
ψηφοφόρους που είχε στη Νέα Σμύρνη το 2004 και να εκτινάξει το ποσοστό του από το 8%
στο 29,5%.
Στους κερδισμένους κατατάσσεται και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ το οποίο κατάφερε στην παρθενική του
εμφάνιση να κερδίσει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των νεοσμυρνιών λαμβάνοντας 3.160
ψήφου και ποσοστό 9,06% ένα από τα υψηλότερα στην επικράτεια.
Μεγάλη η άνοδος και της Χρυσής Αυγής η οποία όχι σε διάστημα 10 αλλά μόνο 5 ετών,
αφού δεν συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2004, κατάφερε να 15πλασιάσει (!!!) τους 139
ψηφοφόρους του 2009 σε 2.166 και να ανέβει στην 5η θέση αφήνοντας πίσω της το ΚΚΕ,
τους Ανεξάρτητους Έλληνες και το ΛΑΟΣ.

ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ

Η ΝΔ μετά το βατερλό των προηγούμενων ευρωεκλογών όπου είχε απολέσει το 50%
περίπου των ψηφοφόρων της και είχε πέσει στους 6.827 ψηφοφόρους από τους 12.877 του
2004, φέτος παρουσιάζει μια αύξηση 15% περίπου των ψηφοφόρων της σε σχέση με το
2009, οι οποίοι ανήλθαν από 6.827 σε 7.867.
Στους ηττημένους των ευρωεκλογών στο Δήμο μας κατατάσσουν τα αποτελέσματα την
ΕΛΙΑ η οποία διεκδικούσε τους 8.400 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων εκλογών
και όχι μόνο... Τελικά κατάφερε να πάρει με το μέρος της μόνο τους 2.442 και ποσοστό
7,00% από τα μικρότερα της επικράτειας. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους 6.000
περίπου παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι
μοιράστηκαν αναλογικά κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΟΤΑΜΙ, στη ΝΔ και σε κάποιο ποσοστό
και στα μικρότερα κόμματα.
Χαμένο βγήκε στη Νέα Σμύρνη και το ΚΚΕ στο οποίο από τους 3.648 ψηφοφόρους του 2004
έμειναν στις εκλογές του 2014 μόνο οι 2.063, χαμένος και ο ΛΑΟΣ στην 9η θέση με
απώλειες περίπου 60% και μόνο 898 ψηφοφόρους από τους 2.235 που είχε καταφέρει να
φτάσει το 2009.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η ΔΗΜΑΡ υπερψηφίστηκαν από 1.156 και 581 ψηφοφόρους
αντίστοιχα και φαίνεται να έχουν φθίνουσα πορεία και να απώλεσαν κι αυτοί σημαντικές
δυνάμεις, ιδιαίτερα η ΔΗΜΑΡ, κρίνοντας από τα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών
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εκλογών 2012 που είχαν λάβει 2.479 και 3.416 αντίστοιχα , καθώς δεν έχουμε άλλα
συγκριτικά στοιχεία, αφού δεν συμμετείχαν σε προηγούμενες ευρωεκλογές.
Τόσο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όσο και η ΔΗΜΑΡ ως νεοσύστατα κόμματα δεν δείχνουν να
έχουν παγιώσει μια εκλογική βάση, αντίθετα δείχνουν μια τάση να απορροφηθούν κυρίως
από κόμματα των πλησιέστερων πολιτικών τους χώρων.

ΤΑ 10 ΠΡΩΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014

1. ΣΥΡΙΖΑ πρώτος με 29,5 % και 10.294 ψήφους (έναντι 9,11% και 2.408 ψήφους το 2009
και 8,09% και 2.527 ψήφους το 2004),
2. ΝΔ με 22,55% και 7.867 ψήφους (έναντι 25,83% και 6.827 ψήφους το 2009 και 41,25%
και 12.877 το 2004)
3. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ με 9,06% και 3.160 ψήφους (συμμετείχε πρώτη φορά σε εκλογές)
4. ΕΛΙΑ με 7,00% και 2.442 (έναντι 31,80% του συγγενικού ΠΑΣΟΚ και 8.405 ψήφους το
2009 και 31,41% και 9.804 ψήφους το 2004)
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΕ 6,21% και 2.166 (έναντι 0,53% και 139 ψήφους το 2009 οπότε
συμμετείχε πρώτη φορά)
6. ΚΚΕ με 5,91% και 2.063 ψήφους (έναντι 9,79% και 2.586 ψήφους το 2009 και 11,69%
και 3.648 ψήφους το 2004)
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ με 3,31% και 1.156 ψήφους (δεν συμμετείχαν ξανά σε
ευρωεκλογές είχαν όμως πτωτική τάση σε σχέση με τις
εθνικές εκλογές του 2012 όπου είχαν λάβει 2.479 ψήφους δηλαδή υπερδιπλάσιους από
τώρα)
8. ΛΑΟΣ με 2,57% και 898 ψήφους (έναντι 8,46% και 2.235 ψήφους το 2009 και 4,87% και
1.520 ψήφους το 2004)
9. ΔΗΜΑΡ με 1,67% και 581 ψήφους (δεν συμμετείχε ξανά σε ευρωεκλογές υπέστη όμως
καθίζηση σε σχέση με τις εθνικές εκλογές
του 2012 όπου είχε λάβει 3.416 ψήφους, ενώ τώρα συγκέντρωσε περίπου το 1/6 των
δυνάμεων της)
10. ΤΖΗΜΕΡΟΣ – ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ έλαβαν 1,49% και 521 ψήφους (έναντι 1,96% της ΔΡΑΣΗΣ
και 517).
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