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Της Νίκης Ζορμπά
Τιςεπόμενες ημέρες, έως τις 27 Μαρτίου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθει να παρουσιάσει ολόκληρο το
ευρωψηφοδέλτιό του (42 ονόματα συνολικά).
Προςτο παρόν, ανακοίνωσε τις πρώτες δεκαέξι υποψηφιότητες, με εμφανή προσπάθεια να
καλύψει και το άνοιγμα προς τα Αριστερά (που ζητεί η Κίνηση των 53) και προς το Κέντρο ( για να
αιτιολογήσει και την καμπάνια του ως "ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική Συμμαχία).
Σεαυτούς που δεν ανακοινώθηκαν ακόμη αλλά θεωρούνται εξαιρετικά πιθανοί ως ευρωυποψήφιοι, είναι η Έλενα Κουντουρά, ο Σπύρος Δανέλλης, η Μαρία Ρεπούση ενώ έχει
ακουστεί και το όνομα της Λούκας Κατσέλη ( αν και φαίνεται ότι απομακρύνεται το σχετικό
ενδεχόμενο).
Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως, δεν φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την ιδέα περί… άχαστων
υποψηφιοτήτων ( σαν αυτή που είχε προαναγγείλει για τον Δήμο της Αθήνας αλλά δεν
ευοδώθηκαν τα πλάνα του).
Πληροφορίες φέρουν τον πρωθυπουργό να έχει βολιδοσκοπήσει με επιτυχία τον γνωστό
μπαστικό αστέρα, Παναγιώτη Γιαννάκη.
Οκ. Γιαννάκης φέρεται να βρίσκεται μόλις μια ανάσα μακριά από το να δώσει τα χέρια με τον
Πρωθυπουργό και να ενταχθεί στο ευρωψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα.
Απότην Κουμουνδούρου, ούτε διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν τα σχετικά σενάρια ενώ στο ίδιο
μήκος κύματος εκπέμπεται από τα κεντρικά της Κυβέρνησης, όπου δηλώνουν "άγνοια".
Ούτεαπό το περιβάλλον του Παναγιώτη Γιαννάκη ωστόσο υπάρχει αντίδραση στην κατεύθυνση
της διάψευσης.
Άλλεςπληροφορίες, φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ να φλερτάρει και έτερο αστέρα, αυτή τη φορά από τον
χώρο του θεάματος και εξόχως, δημοφιλή: Τον σεναριογράφο και ηθοποιό Γιώργο
Καπουτζίδη.

Εδώκαι καιρό υπάρχουν φήμες που έρπουν για πιθανή κάθοδο του κ. Καπουτζίδη στο
ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά σε αντίθεση με την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Γιαννάκη, η
εν λόγω, δεν βγάζει σινιάλο "λευκού καπνού". Ακόμη.
Έτερος "αστέρας" που εξετάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για ένταξη στο ευρωψηφοδέλτιό του, είναι κατά
πληροφορίες και ο ηθοποιός, Αλέξης Γεωργούλης.
Απότη στιγμή πάντως που το κυβερνών κόμμα δεν φαίνεται να τερματίζει τον βίο του πριν από το
Φθινόπωρο, οι ευρωεκλογές, θα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα "η μητέρα των μαχών". Έως, τις
εθνικές κάλπες.
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