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Πολλά τα σενάρια που θα κρίνουν τους εκπροσώπους μας στη βουλή

Ανοιχτή για πολλά κόμματα θεωρείται η πέμπτη έδρα του νομού Ιωαννίνων

καθώς στο παρελθόν έχει κερδηθεί τόσο από τα δύο πρώτα κόμματα, όσο και από το τρίτο.

Έτσι η ιστορία δίνει ελπίδες στο κόμμα που θα έρθει τρίτο εθνικά αλλά και τοπικά να
διεκδικήσει την έδρα αυτή, ενώ υπάρχει κι ένα ακραίο σενάριο σύμφωνα με το οποίο και το
τέταρτο κόμμα μπορεί να κερδίσει μια έδρα στο νομό. Γι' αυτό άλλωστε και το ενδιαφέρον
από τους υποψηφίους των πολιτικών χώρων πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν.Δ, που θα είναι τα
δύο πρώτα κόμματα και στα Γιάννενα το βράδυ των εκλογών είναι έντονο σε αρκετούς
πολιτικούς χώρους που φλερτάρουν με την τρίτη θέση. Αγωνία φυσικά θα υπάρχει και
στους δύο πρωτοπόρους καθώς κι εκεί ο αριθμός των εδρών δε είναι δεδομένος.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μάχη για το ποιος θα είναι τελικά το τρίτο κόμμα δεν έχει
κριθεί, αν και στις περισσότερες το οριακό προβάδισμα έχει αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ και το
Ποτάμι.

Η τρίτη θέση είναι στόχος και για το ΠΑΣΟΚ το οποίο όμως μετά την κίνηση Παπανδρέου
βλέπει και δημοσκοπικά τα ποσοστά του να μειώνονται, αν και παραδοσιακά το κόμμα του
Ευάγγελου Βενιζέλου συσπειρώνεται τις τελευταίες μέρες καθώς έχει παραδοσιακούς
ψηφοφόρους οι οποίοι μπορεί να αμφιταλαντεύονται αλλά τελικά στηρίζουν την
δημοκρατική παράταξη.
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Με την τρίτη θέση λοιπόν να μην είναι ακόμα δεδομένη η μάχη που δίνουν οι υποψήφιοι στα
Γιάννενα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς άνθρωποι που ασχολούνται για πρώτη φορά
με την πολιτική βλέπουν ότι έχουν το δικαίωμα στην ελπίδα προκείμενου να εκλεγούν στα
έδρανα της βουλής.

Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες καθώς παραδοσιακά η πέμπτη έδρα
των Ιωαννίνων είναι ένας πολύ δύσκολος γρίφος αφού δεν είναι ευθεία συνάρτηση της
τελικής κατάταξης των κομμάτων αλλά εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς
παράγοντες.

Διαβάστε την ανάλυση του Αλέξανδρου Θεμελή στο αυριανό φύλλο των "Νέων
Αγώνων"
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