«Νικητής» η αποχή. Δύο στους τρεις δεν πήγαν να ψηφίσουν
Κυριακή, 02 Ιουνίου 2019 22:33

Σε ύψη ρεκόρ κυμάνθηκε η αποχή στις επαναληπτικές περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές, καθώς σε πολλές περιοχές από τους τρεις ψηφοφόρους προσήλθε στις κάλπες ο
ένας, ενώ απείχαν οι δύο.
Σε επίπεδο περιφερειών, για να εκλέξουν τον νέο
περιφερειάρχη Αττικήςπροσήλθε το 41,26% των ψηφοφόρων και απείχε το 58,74%, ενώ
στον α’ γύρο η αποχή ήταν 41,14%.
Στην
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία το 40,36% των
ψηφοφόρων και απείχε το 59,64%. Η αποχή στον α’ γύρο ήταν 46,77%.

Η μεγαλύτερη αποχή σημειώθηκε στο Βόρειο Αιγαίο, όπου προσήλθε στις κάλπες το
33,45% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ενώ δεν προσήλθε το 66,55%. Στον α’ γύρο
απείχε το 54,47%.

Στη Δυτική Ελλάδα ψήφισε το 45,81% των πολιτών και απείχε το 54,19%, ενώ την
περασμένη Κυριακή η αποχή ήταν 39,32%.

Στα Ιόνια Νησιά συμμετείχε το 38,74% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ενώ δεν
προσήλθε στις κάλπες το 61,26%. Η αποχή στον α’ γύρο ήταν 48,63%.

Για την εκλογή του νέου περιφερειάρχη Πελοποννήσου ψήφισε το 39,89% του εκλογικού
σώματος και απείχε το 60,11%, ενώ την περασμένη Κυριακή η αποχή ήταν 45,22%.
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Για περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προσήλθε το 44,28% των ψηφοφόρων και απείχε το
55,72%. Η αποχή στον α’ γύρο ήταν 36,33%.

Η αποχή στις δημοτικές εκλογές

Ανάλογα υψηλή ήταν η αποχή και στις δημοτικές εκλογές. Ενδεικτικά, για την εκλογή του
νέου δημάρχου Αθηναίων ψήφισε το 33,33% του εκλογικού σώματος, ενώ απείχε το 66,66%.
Η αποχή στον α’ γύρο έφτασε το 53,26%.

Για τον νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης προσήλθε στις κάλπες το 37,39% και απείχε το
62,61%. Στον α’ γύρο η αποχή ήταν 47,50%.

Χαμηλότερη σε σχέση με άλλες περιπτώσεις ήταν η αποχή στον δήμο Πατρέων, όπου
συμμετείχε το 49,68% και απείχε το 50,32%. Στον α’ γύρο δεν προσήλθε το 37,31% των
ψηφοφόρων.

Για τον δήμαρχο Πειραιώς ψήφισε το 34,23% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ενώ η
αποχή φτάνει το 65,77%. Την περασμένη Κυριακή δεν προσήλθε στις κάλπες το 49,72% του
εκλογικού σώματος.

Τέλος, στο Ηράκλειο Κρήτης για την εκλογή του νέου δημάρχου συμμετείχε στη
διαδικασία το 47,91% και απείχε το 52,09%, ενώ το ποσοστό αποχής την περασμένη
Κυριακή διαμορφώθηκε στο 34,84%.
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