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Αναμφισβήτητα Δημήτρης Σταμάτης και Γιώργος Παπαναστασίου είναι οι μεγάλοι χαμένοι
της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης, ενώ κερδισμένες είναι δυο γυναίκες, η Μαρία
Τριανταφύλλου και η Νίκη Φούντα

Όπως αναμένονταν το εκλογικό θρίλερ χθες διήρκησε μέχρι αργά και ο τελικός αριθμός των
βουλευτών του κάθε κόμματος, διαμορφώθηκε, όταν κοντά στο 90% των Τμημάτων, η τρίτη
έδρα της ΝΔ που για τους περισσότερους ήταν εξασφαλισμένη, πέρασε στην Δημοκρατική
Αριστερά.

Τα «τερτίπια» του εκλογικού νόμου, άφησαν και πάλι εκτός βουλής υποψηφίους με μεγάλο
αριθμό σταυρών (με βάση τις εκλογές του Ιουνίου) αλλά και κομμάτων που είχαν σαφώς
περισσότερες ψήφους σε σχέση με αυτά που εξέλεξαν βουλευτή. Αυτό γιατί στην τελευταία
διανομή, πήραν τις έδρες τα κόμματα, όπου είχαν καλύτερο υπόλοιπο σε απόλυτο αριθμό
ψήφων.
Έτσι από την αρχή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν εξασφάλιζαν έδρα, ενώ αντίθετα η ΝΔ,
έχασε την τρίτη έδρα κυριολεκτικά στο νήμα, όταν η ΔΗΜΑΡ, άρχισε να ανεβάζει τα
ποσοστά της εξαιτίας της καλύτερης επίδοσης που είχε στα αστικά κέντρα. Κάτι ανάλογο
είχε συμβεί και νωρίτερα, όταν για λίγο διάστημα η ΝΔ είχε εξασφαλίσει και τέταρτη έδρα,
αλλά την απώλεσε όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε το ποσοστό του, από τα αποτελέσματα στις
πόλεις του νομού.

Οι αλλαγές που επήλθαν στις έδρες στην Αιτωλ/νία, μετά τις χθεσινές εκλογές, έχουν να
κάνουν με την απώλεια της έδρας των Ανεξάρτητων Ελλήνων (Σταμάτης) και την
απόσπαση μιας ακόμη έδρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Μεσολογγίτισσα εκπαιδευτικό
Μαρία Τριανταφύλλου
(φωτο).

Οι βουλευτές του νομού, μετά την χθεσινή εκλογική αναμέτρηση είναι από την ΝΔ ο Μάριος
Σαλμάς
και ο
Κώστας Καραγκούνης
(φωτο).
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Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος και η Μαρία Τριανταφύλλου

Από το ΠΑΣΟΚ, ο πρ. υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης (φωτο)
Από την Χρυσή Αυγή ο Δ. Μπαρμπαρούσης

Από την ΔΗΜΑΡ η Νίκη Φούντα (φωτο), που κατάφερε τελικά, έστω και στο νήμα, να
παραμείνει στο κοινοβούλιο
Από το ΚΚΕ, επανεκλέγεται ο Νίκος Μωραΐτης, αν και το κόμμα στην Αιτωλ/νία χθες
έχασε το 50% της δύναμης του.
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