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πολιτικη «Βαριά» βιογραφικά

Realnews www.real.gr κυριακη 10 αΠριΛιΟυ 2022

ακούγεται και η «επιστροφή» του Νάσου Αλευ-
ρά. Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, υποψήφιος θα 
είναι εκ νέου ο Ανδρέας Λοβέρδος, όπως και ο 
Παναγιώτης Βλάχος, η Ρένια Ζαρκαδούλα, ο 
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, η Κατερίνα Μπα-
τζελή και ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδό-
πουλος. «Βαρύ» θα είναι το ψηφοδέλτιο στη Νό-
τια Αθήνα, όπου υποψήφιοι θα είναι η νυν βουλευ-
τής Τόνια Αντωνίου, ο Στέφανος Ξεκαλάκης, η 
Αναστασία Σιμητροπούλου, ο Παύλος Χρηστί-
δης, ο Γιώργος Πεταλωτής και πιθανώς ο Γιάν-
νης Σγουρός, που δείχνει να το σκέφτεται. Στον 
Δυτικό Τομέα Αθηνών, πλην της βουλευτή Νά-
ντιας Γιαννακοπούλου, υποψήφιοι αναμένε-
ται να είναι ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Ηρακλής 
Δρούλιας κ.ά. Στην Ανατολική Αττική πρόκειται να 
αναμετρηθούν ο γραμματέας του κόμματος Μανώ-
λης Χριστοδουλάκης με τον «ανδρουλακικό» Γιάννη 
Σμέρο, ενώ στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα βρεθούν πιθα-
νότατα οι Σπύρος Βρεττός, Βάσια Αναστασίου, 
Ερση Κόκκοτα και Παντελής Ασπραδάκης. Υπο-
ψήφιοι στη Δυτική Αττική αναμένεται να είναι ο 
Δημήτρης Παπαγιάνναρος, ο Αγγελος Λιόσης 
και ο Μηνάς Αναστασάκης, ενώ έχει ακουστεί 

και το όνομα του Θανά-
ση Κατερινόπουλου, που 
πάντως «παίζει» και για την 
Αιτωλοακαρνανία.

Στην Α’ Πειραιώς, ενδεχο-
μένως να διεκδικήσει την 
επανεκλογή του ο πρώην 
βουλευτής Δημήτρης Κα-
ρύδης, που στήριξε τον 
Ν. Ανδρουλάκη. Για το 
ίδιο ψηφοδέλτιο ακούγε-
ται και η στενή συνεργά-
τις του προέδρου, Μάρα 
Κουκουδάκη, ενώ ενδιαφέ-

ρον φέρονται να δείχνουν ο επιχειρηματίας Λευτέ-
ρης Χρυσοφάκης και οι υποψήφιοι του 2019. Στη 
Β’ Πειραιώς, αναμένεται να πολιτευτούν ο γιατρός 
Γιάννης Τσούτσας, ο Λεωνίδας Αθανασιάδης, ο 
Δημήτρης Διαμαντίδης, πιθανώς δε και ο Στα-
μάτης Μαλέλης. 

Στην Α’ Θεσσαλονίκης, πέραν του Χάρη Κα-
στανίδη, υποψήφιοι αναμένεται να είναι ακόμα 
οι Κυριάκος Κυριάκος, Αντώνης Σαουλίδης, Κυ-
ριάκος Μερελής, Νίκος Ξυλούρης και Πέννυ Δαλα-
μπούρα. Στη Β’ Θεσσαλονίκης, πέραν του βουλευτή 
Γιώργου Αρβανιτίδη, θα είναι πιθανότατα υποψή-
φιοι ο Θανάσης Γλαβίνας και ο Κώστας Πετρίδης. 

Στο Κιλκίς, υποψήφιοι αναμένεται να είναι ο 
βουλευτής Γιώργος Φραγγίδης, ο Στέφανος Πα-
ραστατίδης και ο Γιώργος Αναστασιάδης. Στη 
Δράμα θα είναι εκ νέου υποψήφια η βουλευτής 
Χαρά Κεφαλίδου, αλλά και οι Τάσος Νικολαΐδης 
και Δαμιανός Καγκελίδης. Στη Ροδόπη ο βουλευ-
τής Ιλχάν Αχμέτ, ο Γιώργος Μανανάς και η Σιμπέλ 
Μουσταφάογλου, ενώ στον Εβρο ο Σταύρος Βαβίας 

και ο Παναγιώτης Ζαπάτας. Στην Καβάλα 
λέγεται ότι θα κατέβει ο Δημήτρης Παπου-

τσής, πιθανώς ο Κώστας Τσακλίδης και η Πα-
ναγιώτα Δαρδακλή, ενώ στις Σέρρες ακούγε-

ται ότι θα πολιτευτεί ξανά ο πρώην βουλευτής 
Μιχάλης Τζελέπης, αλλά και ο Παναγιώτης Κα-

ρίπογλου. Στα Ιωάννινα θα είναι υποψήφιοι 
ο Σωτήρης Ζαρπαλάς και ο Κωνσταντίνος 
Γάτσιος και στην Αρτα ο βουλευτής Χρή-
στος Γκόκας και ο Χρήστος Μέγας. Το 
όνομα του «μπαρουτοκαπνισμένου» Πά-
ρι Κουκουλόπουλου ακούγεται ξανά για 

την Κοζάνη, ενώ στην Πρέβεζα φαίνεται να 
το σκέφτεται ο Παύλος Φραγκούλης. Για την 

Πέλλα ακούγεται το όνομα του Νίκου Τσακι-
ρίδη, για τη Φθιώτιδα αυτά των Κωνσταντί-

νας Αντεργιώτη, Νίκου Τσώνη, Παναγιώτη 
Κυριάκου, Βαγγέλη Τσόγκα και Θωμά Στά-
ικου και για τη Μαγνησία του Γιώργου Πε-
τρουλάκη και πιθανώς του Κώστα Καρτά-
λη. Στη Λάρισα, την επανεκλογή της θα δι-
εκδικήσει η γραμματέας της Κ.Ο. Ευαγγε-

λία Λιακούλη, αλλά και ο Κώστας Μπαργι-
ώτας, ενώ για την Κέρκυρα ακούγεται το όνο-
μα του Παντελή Γιαννούλη. 

Στην Αχαΐα θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο 
πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέ-
ου. Μαζί του, ο Μαρίνος Σκανδάμης και 
η Κατερίνα Σολωμού. Στην Ηλεία, πέραν 
του σημερινού επικεφαλής της Κ.Ο. Μιχά-
λη Κατρίνη, την τύχη τους θα δοκιμάσουν 
ο Γιάννης Κουτσούκος και ο Μάικ Αμπου-

χάτμπα. Στην Αρκαδία, πέραν του βουλευ-
τή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αναμένε-

ται να πολιτευτούν ο Κώστας Παπαγεωργίου 
και ο Κώστας Κόκκορης και στη Μεσσηνία ο 

Στέφανος Μιχαλάκος, ο Γιώργος Κατσού-
λης και ο Μενέλαος Γερονικολός. Στη Λα-
κωνία αναμένεται να δοκιμαστεί η κόρη 
του Λεωνίδα Γρηγοράκου, Νάγια Γρηγο-
ράκου, και στην Αργολίδα ο Παναγιώτης 
Ψυχογιός και ο Τάσος Χιβιδόπουλος. Για 

την Κορινθία ακούγονται ο Τζίμης Αγγελό-
πουλος, η Κατερίνα Φαρμάκη και ο Βαγγέ-

λης Ανδριανάκος, ενώ για την Εύβοια ο Αλέ-
ξανδρος Θεοδώρου και η Κατερίνα Περλεπέ. 

Στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, θα δι-
εκδικήσει την επανεκλογή του ο Βασίλης 
Κεγκέρογλου, ενώ στο ίδιο ψηφοδέλτιο 
φαίνεται πως θα βρεθούν οι Φραγκίσκος 
Παρασύρης, Βασίλης Λαμπρινός, Παύλος 
Μπαριτάκης, Ελένη Βατσινά και Χρήστος 

Στρατάκης. Στο Ρέθυμνο αναμένεται να πολι-
τευτεί ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης 

Χνάρης, ενώ στα Χανιά ο Νίκος Καλογερής. 
Στη Λέσβο φέρεται να είναι υποψήφιος ο 
Γιώργος Πετρέλης και στη Χίο ο νυν βου-
λευτής Επικρατείας Γ. Καμίνης, πιθανώς 
δε και ο Κώστας Τριαντάφυλλος. Στα Δω-
δεκάνησα θα είναι πιθανότατα υποψήφι-
οι οι Γιώργος Νικητιάδης, Βάιος Καλοπίτ-
τας, Κατερίνα Γαβαλά, Παρασκευή Φτα-

κλάκη και Φώτης Χατζηδιάκος. Τέλος, για τις 
Κυκλάδες ακούγονται τα ονόματα των Γιάν-

νη Βλασερού, Γιάννη Πολυχρονάκη και Δη-
μήτρη Καπούνη. 
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Της Μαριτινας Ζαφειριαδου

Μ
πορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να μη ζη-
τά κάθε ημέρα εκλογές και να… εγκα-
λείται γι’ αυτό από πολιτικούς του αντι-

πάλους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν τις θέ-
λει και, κυρίως, πως δεν θα είναι έτοιμος γι’ αυ-
τές όποτε και αν γίνουν. Ηδη, μαζί με την αυ-
τοοργάνωση του κόμματος και τις ετοιμασίες 
για το Συνέδριο του Μαΐου, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνη-
μα Αλλαγής έχουν ξεκινήσει δυναμικά τη δια-
δικασία συγκρότησης ψηφοδελτίων, με στόχο 
αυτά να είναι ανταγωνιστικά. 

Σκοπός της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη 
είναι η ανανέωση που ευαγγελιζόταν εξαρχής 
να αποτυπωθεί και στην επόμενη Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα του κόμματος, κάτι που διαφαίνε-
ται πολύ πιθανό λόγω της μεγάλης… προσφο-
ράς ανθρώπων που θέλουν να είναι υποψήφι-
οι. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών νεότατοι σε ηλι-
κία, οι περισσότεροι δε με «βαριά» βιογραφι-
κά. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει ξεκαθαρίσει ότι 
η συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμμα-
τος θα γίνει στη βάση του δόγ-
ματος πως όποιος θέλει να προ-
σφέρει και να είναι υποψήφι-
ος θα είναι εκεί που επιθυμεί, 
χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με 
μία προϋπόθεση: δεν θα ζητά 
καν να μάθει ποιοι άλλοι θα εί-
ναι υποψήφιοι στην ίδια περι-
φέρεια. Ετσι, θα αποφευχθούν 
οι εσωκομματικές διαμάχες με 
υποψηφίους που θα αξιώνουν 
να μην υπάρχει στο ψηφοδέλτιο 
αντίπαλος που θα απειλήσει τη 
δική τους εκλογή. Σε κάθε περί-
πτωση, μια πρώτη λίστα υποψηφίων προς αξιο-
λόγηση αναμένεται να υπάρξει περί τα τέλη του 
μήνα, ενώ μέσα στον Ιούνιο αναμένεται και ει-
σήγηση προς τον πρόεδρο και την Κεντρική Πο-
λιτική Επιτροπή. Μια πρώτη καταγραφή των εν-
διαφερομένων επιχειρεί σήμερα η Realnews. 

Υποψήφιοι θα είναι στις ίδιες περιφέρειες οι 
22 βουλευτές του κόμματος, με εξαίρεση τον 
Γιώργο Καμίνη, που, ως βουλευτής Επικρατεί-
ας, αναμένεται να «μετακομίσει» σε άλλο ψη-
φοδέλτιο, με εκείνο της Χίου να παραμένει το 
επικρατέστερο έως αυτή την ώρα, λόγω σχετι-
κής συμφωνίας με την προηγούμενη ηγεσία. 
Συζητήσεις έχουν γίνει και για την «επιστρο-
φή» της Μιλένας Αποστολάκη στα ψηφοδέλ-
τια, που όμως ακόμα δεν έχει κλείσει. Στην Α’ 
Αθηνών, υποψήφιος θα είναι ο βουλευτής Κώ-
στας Σκανδαλίδης, όπως και ο Παύλος Γερου-
λάνος, η Ρωξάνη Μπέη, η Πόπη Γιαννοπούλου, 
ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ο Δημήτρης Οι-
κονόμου και η Ζέφη Δημαδάμα, ενώ εσχάτως 

Στο Κίνημα Αλλαγής έχει ξεκινήσει 
η χαρτογράφηση των υποψηφίων που θα ριχτούν 
στη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών

1. Μιλένα Αποστολάκη
2. Παύλος Γερουλάνος
3. Ανδρέας Παπαδόπουλος
4. Στέφανος Ξεκαλάκης
5. Μανώλης Χριστοδουλάκης
6. Θανάσης Κατερινόπουλος
7. Δημήτρης Καρύδης
8. Κυριάκος Κυριάκος
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Ολα τα ονόματα
που ακούγονται 
για τα ψηφοδέλτια

Σκοπός της ηγεσίας της 
Χαριλάου Τρικούπη είναι η 
ανανέωση που ευαγγελιζόταν 
εξαρχής να αποτυπωθεί και 
στην επόμενη Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του κόμματος
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