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«Δεξαμενή» 
για υποψηφίους
και πρόγραμμα

Το think tank του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει 
στο επίκεντρο της προεκλογικής προετοιμασίας

Στον ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζουν 
στο έλλειμμα αξιοπιστίας 
τη βασική αδυναμία 
που τους κρατά σε 
τροχιά χαμηλών 
δημοσκοπικών πτήσεων 
και έχει αποφασιστεί 
η κύρια πηγή νέων 
υποψηφιοτήτων να 
είναι το think tank 
του κόμματος, που 
αποτελείται από 
διακεκριμένους 
επιστήμονες

f.klavdianos@realnews.gr

Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Σ
ε τροχιά προεκλογικής εκστρατείας και 
επισήμως θέτει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσί-
πρας, μετά από ένα μπαράζ κομματικών 

συσκέψεων, κατά τις οποίες ο αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης έθεσε τα διλήμματα 
των επικείμενων εκλογών. Ανισότητες, ακρί-
βεια, κοινωνικό κράτος και δημοκρατία μπαί-
νουν στην αιχμή του προγραμματικού λόγου 
του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ορισμό του Δημήτρη Τζα-
νακόπουλου ως επικεφαλής του τομέα να δεί-
χνει αφενός τη ριζοσπαστική κατεύθυνση που 
επιδιώκεται να έχει το εκλογικό-κυβερνητικό 
πρόγραμμα και αφετέρου την αναβάθμισή του 
ως εργαλείου στην προεκλογική αντιπαράθε-
ση. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προσπάθεια 
στελέχωσης ψηφοδελτίων, με τις βασικές φι-
λοδοξίες της ηγεσίας της Κουμουνδούρου να 
είναι η μεγάλη ανανέωση και η ενίσχυση του 
τεχνοκρατικού προφίλ. Το κοινό «κλειδί», λοι-
πόν, που αναδεικνύεται τόσο για τη συγκρό-
τηση των ψηφοδελτίων όσο και για τη διαμόρ-
φωση του προγράμματος φαίνεται να είναι το 
think tank του κόμματος, το οποίο ξεφεύγει κα-
τά πολύ από τις καθιερωμένες νόρμες της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης.

Με δεδομένο ότι στον ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζουν 
στο έλλειμμα αξιοπιστίας τη βασική αδυναμία 
που τους κρατά σε τροχιά χαμηλών δημοσκο-
πικών πτήσεων, η κύρια πηγή νέων υποψηφι-
οτήτων έχει αποφασιστεί να είναι το think tank 
του κόμματος, που αποτελείται από διακεκρι-
μένους επιστήμονες και πρόσωπα που έχουν 
ξεχωρίσει ασχολούμενα με διάφορα κοινωνι-
κά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Realnews, ο Αλέξης Τσίπρας, παρά τις εισηγή-
σεις του επικοινωνιακού του επιτελείου να ξε-
κινήσει η ανακοίνωση (ή η διαρροή) υποψη-

φιοτήτων, εμφανίζεται αποφασισμένος να δώ-
σει λίγο χρόνο ακόμη, προκειμένου οι δημοσιο-
ποιήσεις να γίνουν πιο μαζικά και έτσι να σημα-
τοδοτηθεί με πιο έντονο τρόπο το άνοιγμα του 
ΣΥΡΙΖΑ σε έναν ριζοσπαστικό τεχνοκρατισμό.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εξαιρετικά πιθανές 
επιλογές, οι οποίες δεν διαψεύδονται, θα πρέ-
πει να θεωρούνται οι καθηγητές Οθων Ηλιό-
πουλος (Ιατρική Σχολή, Χάρβαρντ), Γρηγόρης 
Γεροτζιάφας (Ιατρική Σχολή, Παρίσι), Νίκος 
Φαραντούρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ειδι-
κευμένος στην ενέργεια), Δημήτρης Χριστό-
πουλος (κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών του Παντείου) και Κωστής Παπα-
ϊωάννου (πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επι-
τροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου). 
Ηδη οι Ράνια Σβίγκου, Γιώργος Βασιλειάδης 
και Μιχάλης Καλογήρου μιλούν με πιθανούς 
υποψηφίους και «μαζεύουν» διαθεσιμότητες. 
Τα εν λόγω στελέχη, με το κομματικό κύρος 
που τα περιβάλλει (γραμματέας Κεντρικής Επι-
τροπής, αναπληρωτής γραμματέας και διευθυ-
ντής του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα 
αντίστοιχα - δεν θα είναι υποψήφιοι) θα επι-
χειρήσουν να αμβλύνουν τις τριβές που ανα-

σαν πριν από το 2015 και έχουν αρκετά έντο-
νο χαρακτήρα ρεαλισμού.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση με 
την κυβέρνηση, η οποία κυριαρχείται από την 
εκλογολογία, από την Κουμουνδούρου λένε ότι 
η ευθύνη για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές βα-
ραίνει αποκλειστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Τον καλούν να αφήσει τις δικαιολογίες ότι οι 
κάλπες επιβάλλονται εξαιτίας της τοξικότητας 
της αντιπολίτευσης, καθώς και να σταματήσει 
να κρύβει πως οι πασιφανείς σκέψεις του για 
πρόωρες κάλπες οφείλονται στον φόβο του να 
διανύσει μία ακόμη χρονιά με πρωταγωνίστρια 
την ακρίβεια και με περιορισμένα δημοσιονο-
μικά περιθώρια ελαφρύνσεων. Επιχειρώντας, 
μάλιστα, να δώσει έμφαση στην ανάγκη πο-
λιτικής σταθερότητας, ο Αλέξης Τσίπρας υπο-
γράμμισε ότι το μόνο ενδεχόμενο να αποφευ-
χθεί η βάσανος των διπλών εκλογών (δεδομέ-
νου ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθα-
ρίσει ότι θέλει αυτοδύναμη εντολή) είναι να 
αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στις πρώ-
τες εκλογές της απλής αναλογικής και να σχη-
ματιστεί μια κυβέρνηση συνεργασίας των κομ-
μάτων του προοδευτικού τόξου.

Σε σχέση με τις άμεσες αντιπολιτευτικές αιχ-
μές του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές του κόμματος προαναγ-
γέλλουν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν 
πρωτοβουλίες σε δύο νέους τομείς. Πρώτον, θα 
προχωρήσουν παρεμβάσεις που θα απαντούν 
στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Δεύτερον, 
θα γίνει πολεμική για τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από τα πόθεν έσχες των πολιτικών προ-
σώπων, στην κατεύθυνση της θεσμικής αδια-
φάνειας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, αλλά 
και της ανάδειξης των δύο κόσμων που απο-
τυπώνονται σε αυτά, δηλαδή από τη μια πλευ-
ρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη των τεράστι-
ων εισοδημάτων, ακίνητης περιουσίας και χρε-
ών που καταγράφονται στην πλευρά της «γα-
λάζιας» παράταξης.

μένεται να παρουσιαστούν με τα παλαιά πο-
λιτικά στελέχη του κόμματος, εξαιτίας του επι-
κείμενου εσωκομματικού ανταγωνισμού στη 
μάχη του σταυρού.

Οι συναντήσεις
Παράλληλα, την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν 
οι συναντήσεις του επικεφαλής για τη συγκρό-
τηση του εκλογικού-κυβερνητικού προγράμμα-
τος Δ. Τζανακόπουλου με όλους τους εμπλεκό-
μενους στο εγχείρημα (τομεάρχες, επιτροπές 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, τμήματα). Σύμφω-
να με πληροφορίες της «R», στόχος του τέως 
γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να «φέρει κοντά» 
τις παραδοσιακές κομματικές πηγές προγραμ-
ματικής παραγωγής με το σχετικά νεότευκτο 
think tank, για το οποίο υπάρχει η φιλοδοξία 
να έχει χαρακτήρα «ατμομηχανής». Κορυφαία 
κομματικά στελέχη έκαναν λόγο για ένα πρό-
γραμμα σύντομο και -κατά το δυνατόν- άμε-
σης εφαρμογής, το οποίο θα είναι έτοιμο στα 
τέλη Ιουλίου και όχι στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, 
όπως είχε αναγγείλει αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας. 
Μέχρι στιγμής, οι εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ απο-
φεύγουν τους μαξιμαλισμούς που κυριαρχού-


