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Της Νίκης Ζορμπά
Υπόάκρα μυστικότητα συνεδρίασε χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα,
προκειμένου να εγκρίνει νέα δέσμη υποψηφίων για τις ευρωεκλογές, αφήνοντας για το τέλος μόλις
πέντε ανοιχτές θέσεις.
Συνεδρίασανπερί τις πέντε ώρες, όχι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου,
αλλά σε άλλο κτίριο, που επίσης διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, στο Μεταξουργείο, σε μια μάζωξη που
ουδέποτε δημοσιοποιήθηκε επισήμως στους δημοσιογράφους, σε ένδειξη της βούλησής της ΚΕ
για διεργασίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ταστοιχεία θρίλερ που προσδόθηκαν στην χθεσινή σύναξη, καθόλου δεν αιτιολογήθηκαν από τις
εξελίξεις: Περί τις τέσσερις ώρες συνεδρίαζαν μέλη της Κ.Ε, υπό τον Αλέξη Τσίπρα για να
ανακοινώσουν στο τέλος , αυτό που είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες: Υποψήφιοι ευρωβουλευτές μεταξύ άλλων- θα είναι η Έλενα Κουντουρά και ο Σπύρος Δανέλλης.
Καμίαέκπληξη δε συμπεριλαμβανόταν στις νέες υποψηφιότητες του κυβερνώντος κόμματος. Για
την κ. Κουντουρά εξάλλου ( "επωφελήθηκε" και ο κ. Δανέλλης), στήθηκε ολόκληρη τροπολογία
που επιτρέπει σε νυν βουλευτές να είναι και υποψήφιοι ευρωβουλευτές χωρίς να απαιτείται η
παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα μέχρις ότου, εκλεγούν στην ευρωβουλή.
Οι φήμες
Κατάτα λοιπά, όπως έχει εγκαίρως αναφέρει το Capital.gr, βοούν τα σενάρια εδώ και
εβδομάδες, χωρίς να έχουν διαψευστεί, ότι βολιδοσκοπείται ο ηθοποιός Αλέξης Γεωργούλης για
να συμπεριληφθεί στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
Απότον πειρασμό των celebrities, δεν φαίνεται να γλιτώνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως τώρα δεν
φημιζόταν για αντίστοιχες επιλογές.
Τελειώνειπάντως ο χρόνος στο κυβερνών κόμμα για την ολοκλήρωση του παζλ των ευρωυποψηφιοτήτων με τις πέντε εναπομείνασες θέσεις προς πλήρωση να αποτελούν το μεγάλο

στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα.
Οπρωθυπουργός, επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ευρωλίστα ένα σημαίνον κυβερνητικό στέλεχος ,
ενδεχομένως νυν υπουργό, προκειμένου να δώσει και συμβολικά , χαρακτηριστικά μεγάλης μάχης
για τις ευρωεκλογές, κόντρα στην χαλαρή ψήφο και την αποχή, που κινδυνεύουν να γειώσουν έτι
περαιτέρω τη συσπείρωσή του.
Στο τραπέζι των συζητήσεων και σεναρίων τις τελευταίες ημέρες , έχουν πέσει ονόματα
όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ωστόσο αμφότεροι
κρίθηκαν αμετακίνητοι από την εσωτερική πολιτική σκήνή.
Στην"πασαρέλα" υποψηφιοτήτων, τα τελευταία 24ωρα, βρίσκονται και οι Γιάννης ΔραγασάκηςΑλέξης Χαρίτσης, ως πρόσωπα που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν αυτό που προσδοκά ο
κ. Τσίπρας, ήτοι τη σημαίνουσα πολιτικά μάχη των ευρωεκλογών.
Πληροφορίεςφέρουν τον Α. Χαρίτση, υπουργό Εσωτερικών, να "επιστρατεύεται" εάν δεν δεχθεί ο
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης να μπει στο ευρωψηφοδέλτιο, παρότι είναι
εξόχως πιθανό, βάσει των τελευταίων, κομματικών υπολογισμών, υποψήφιος να μην είναι
κανείς από τους δύο.
Κι άλλη... γιορτή
Εντω μεταξύ, στο κόμμα ετοιμάζουν και νέα εκδήλωση, αυτή την φορά, πανηγυρική για το
ευρωψηφοδέλτιο.
Σύμφωναμε πληροφορίες, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί ακόμη και το προσεχές Σάββατο ενώ
μέχρι τότε ίσως έχουν ανακοινωθεί και τα τελευταία πέντε ονόματα που απομένουν για να
"κλείσει" το ευρωψηφοδέλτιο.
Οι ευρω- υποψηφιότητες που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα:
ΑγγέληΕλευθερία, συντονίστρια του Δικτύου Νεολαιών του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
ΑγτζίδηςΒλάσης, ιστορικός του Ποντιακού και μικρασιατικού Ελληνισμού
ΑρβανίτηςΚώστας, δημοσιογράφος
ΑρσένηΕυγενία (Τζένη), σκηνοθέτις – Θεατρολόγος, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ
ΒαλντένΣωτήρης, πανεπιστημιακός, τ. στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος της Κίνησης
"Γέφυρα"
ΓραικόςΝίκος, Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου "Φωνή-Γραφή" για τη διάδοση των νέων ελληνικών
στη Γαλλία

ΔανέλληςΣπύρος, βουλευτής Ηρακλείου
ΔουλουμπέκηςΘοδωρής, πολιτικός μηχανικός, επικεφαλής ακτιβιστικής κίνησης Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών
ΘεοφιλάτοςΜάριος, μουσικός, Γραμματεία Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
ΚαλπάκηςΣτέργιος, εκπαιδευτικός, Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ
ΚαστελίναΛουτσιάνα, ιστορικό στέλεχος της ευρωπαϊκής Αριστεράς
ΚόκκαληςΠέτρος, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά
ΚονιόρδουΛυδία, ηθοποιός, πρώην Υπουργός Πολιτισμού
ΚοντούληΙωάννα, οικολογικό κίνημα
ΚούλογλουΣτέλιος, ευρωβουλευτής
ΚούνεβαΚωνσταντίνα, ευρωβουλευτής
ΚουντουράΈλενα, Υπουργός, βουλευτής Α’ Αθήνας
ΚουρουμπλήςΠαναγιώτης, βουλευτής Β’ Αθήνας, πρώην Υπουργός
ΛαζαροπούλουΓιώτα, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας-πρώην Εθνοdata
ΛάμπρουΠάνος, δημοσιογράφος, μέλος Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ
ΜουζάλαςΓιάννης, πρώην υπουργός
ΜουσταφάΟφούκ, δικηγόρος, μέλος μουσουλμανικής μειονότητας
ΜουχαμέντιΓιόνους, πρόεδρος Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων
ΜπελιάΣτέλλα, εκπαιδευτικός, πρόεδρος ΜΚΟ "Οικογένειες Ουράνιο Τόξο", ακτιβίστρια του
ΛΟΑΤΚΙ κινήματος
ΝάσσηΌλγα, ελληνική κοινότητα Ιταλίας
ΝικολαΐδηςΑλέξανδρος, ολυμπιονίκης TAE KWON DO
Παπαδημητρίου– Τσάτσου Άννα, νομικός, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
ΠαπαδημούληςΔημήτρης, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτής
ΠελεγρίνηςΘεοδόσης, πρώην υφυπουργός, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΠλουμπίδηςΔημήτρης, πανεπιστημιακός, πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας
ΡέλλαςΑντώνης, σκηνοθέτης, ακτιβιστής ΑΜΕΑ
ΣκοπούληΦωτεινή, πρώην υφυπουργός, πανεπιστημιακός
ΣπουρδαλάκηςΜιχάλης, κοσμήτορας σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ,
πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
ΤζαμπάζηΜαρία, μέλος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ
ΤσιόγκαςΒλάσης, συνδικαλιστής αγροτικού κινήματος
ΧρηστάκηςΓιώργος, στέλεχος του αναπηρικού κινήματος, ιδρυτής της θεατρικής ομάδας
Αναπηρίας DAGIPOLI DANCE Co
ΧρηστίδουΡαλλία, τραγουδίστρια
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

