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πολιτικη

Προεκλογικός μαραθώνιος

Ολοι οι άνθρωποι
των υποψήφιων

προέδρων
Ποια πρόσωπα
βρίσκονται κοντά
στους διεκδικητές
της ηγεσίας του
Κινήματος Αλλαγής
και δίνουν τη μάχη
στην πρώτη γραμμή

Της ΜΑΡΙΤΙΝΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ
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Σ

ε προεκλογική τροχιά βρίσκεται και επισήμως από την Πέμπτη το απόγευμα το
Κίνημα Αλλαγής, με την κατάθεση των
υπογραφών που συνόδευαν τις υποψηφιότητες. Με έξι υποψηφίους για τη θέση του επικεφαλής του κόμματος, με διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικό
αφήγημα ο καθένας εξ αυτών,
ένα είναι το μόνο σίγουρο: ότι
η προεκλογική περίοδος που
ακολουθεί θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα.
Επειδή, όμως, μια υποψηΔημήτρης
φιότητα δεν είναι ποτέ υπόΡέππας
θεση ενός μόνο προσώπου,
η Realnews επιχειρεί μια πρώτη
«γνωριμία» με τα επιτελεία των υποψήφιων αρχηγών, στον βαθμό που αυτά έχουν

στελεχωθεί, καθώς πολλές εκ των υποψηφιοτήτων αποφασίστηκαν μέσα στις
τελευταίες δέκα ημέρες.

Γιώργος Παπανδρέου

Γιώργος
Πεταλωτής

Ειδικά στην περίπτωση του Γιώργου Παπανδρέου, ακόμα και
πολύ δικοί του άνθρωποι δεν ήξεραν να απαντήσουν με
σιγουριά για την τελική του απόφαση μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το
επιτελείο του είναι ακόμα υπό διαμόρφωση και πολλά πράγματα θα αλλάξουν στην πορεία. Σίγουρα, πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός έχει στο πλευρό του
στελέχη του κόμματος που υπήρξαν και κατά το παρελθόν στενοί του συνεργάτες, όπως ο Δημήτρης Ρέππας, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Γιώργος Πεταλωτής, ο Μι-
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η άποψη
του Δημητρη
Μιχαλελη

«Τζογαδόρος». «Τυχοδιώκτης». «Διψασμένος για
δράση». «Σπεσιαλίστας». «Κυνηγημένος από τους
δαίμονές του». «Φιλόδοξος». «Αρχηγός». Ηταν οι χαρακτήρες του γουέστερν «Και οι 7 ήταν υπέροχοι».
Στο τέλος της ταινίας επιβίωσαν μόνο τρεις: ο «αρχηγός», ο «φιλόδοξος» και ο «τζογαδόρος». Τον «φιλόδοξο» -και λόγω νεαρού ηλικίας- τον κέρδισε ο
έρωτας κι έμεινε πίσω. Ο «αρχηγός» και ο «τζογαδόρος» συνέχισαν να περιπλανιούνται και να μονολογούν μετά τον θάνατο των συντρόφων τους: «Εμείς
χάσαμε. Πάντα θα χάνουμε»… Θεωρητικά είχαν κερδίσει, διότι σκότωσαν τον περιβόητο κακοποιό που
κυνηγούσαν. Ο οποίος, όμως, πριν ξεψυχήσει, ρώτησε τον «αρχηγό»: «Επέστρεψες. Σε ένα μέρος σαν αυτό. Γιατί;». Απάντηση δεν πήρε. Οχι μόνο γιατί πέθανε, αλλά γιατί δεν ήξερε ο «αρχηγός» τι να απαντήσει…
Ταινία, θα πει κάποιος. Και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι απολύτως συμπτωματική! Είναι, όμως, έτσι; Η
αιφνίδια και για δυσάρεστο λόγο απόσυρση της Φώφης Γεννηματά άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Στους

τότε τρεις υποψηφίους, ξαφνικά προστέθηκαν άλλοι
τέσσερις. Εγιναν επτά. Και μετά πάλι έξι…
Ακόμη κι αν η απουσία της Φώφης δημιούργησε ή
ανέδειξε ένα ηγετικό κενό, παραμένει ως ερώτημα αν
αυτό μπορεί να το καλύψει κάποιος από τους έξι…
Ομως, δεν είναι το πρωτεύον. Το βασικό ερώτημα
για το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι το (ίδιο) θεμελιώδες, που
το… ψιλοκάλυπτε η παρουσία της κ. Γεννηματά: «Γιατί;». Οπως στην ταινία! Γιατί να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ; Είναι θέμα προσώπων; Ή, μήπως, στρατηγικής, στόχευσης και προτάσεων;
Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η Κεντροαριστερά έχει βρει
την έκφρασή της στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Η
Κεντροδεξιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ τι μπορεί να εκφράσει;
Οποιος βρει απάντηση, θα είναι κι εκείνος που θα
«επιβιώσει» στον δύσκολο δρόμο του εσωκομματικού γουέστερν. Το κρίσιμο δεν είναι να κερδίσει κάποιος. Αλλά να δώσει την απάντηση στο «Γιατί;». Μόνο έτσι μπορεί να βγουν τα εισαγωγικά από τη λέξη
«αρχηγός».

χάλης Καρχιμάκης, η Αφροδίτη Παπαθανάση,
ο Πέτρος Λάμπρου κ.ά. Τεράστιο βάρος δουλειάς σηκώνει στις πλάτες του ο Γιώργος Ελενόπουλος, ενώ στην επικοινωνία βασικό στέλεχος είναι και η Ντίνα Καπρινιώτη. Την πλευρά του Γ. Παπανδρέου στην ΕΔΕΚΑΠ εκπροσωπεί η πάλαι ποτέ υποψήφια με το ΚΙΔΗΣΟ
Γεωργία Γεωργίου, ενώ σημαντικό ρόλο έχει
αναλάβει και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος. Μεγάλη έκπληξη για πολλούς είναι η συμπόρευση της Τόνιας Αντωνίου με τον
πρώην πρωθυπουργό και αυτό διότι στο παρελθόν υπήρξαν σε «αντίπαλα» στρατόπεδα,
πάντα ωστόσο μέσα στον ίδιο χώρο. Στο πλευρό του Γ. Παπανδρέου στέκονται επίσης η Εφη
Χαλάτση, η Κατερίνα Μπατζελή, ο συντονιστής του Δικτύου Νεολαίας Γιώργος Τσούμας,
ο πρώην γραμματέας Νεολαίας Βασίλης Κίτσιος, ο Παντελής Καμάς, ο
Δημήτρης Οικονόμου κ.ά.
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Χαρά Κεφαλίδου
και η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, ενώ «στρατηγός» του εγχειρήΕύα
ματος είναι ο στενός
Καϊλή
συνεργάτης του πρώην υπουργού Αγγελος Καραχάλιος. Επικεφαλής του γραφείου Τύπου
είναι η Μαρία Μηλίνη και εκπρόσωπος Τύ-

