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Προεκλογικός μαραθώνιος
πολιτικός επιστήμονας και διευθυντής του
InSocial Γιώργος Παπούλιας. Στο πλευρό
του Π. Χρηστίδη είναι η πρώην βουλευτής
Νίκη Φούντα, αλλά και πολλά στελέχη της
ΠΑΣΠ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην
γραμματέας της Νίκος Καραπάνος.
Στην υποστήριξη της υποψηφιότητας
Χρηστίδη
βρίσκει κανείς ακόμα τη Βίκυ
ΔρακοπούΝίκη
λου, τον ΒαγΦούντα
γέλη Στουραΐτη,
τον πρώην γραμματέα Ν.Ε. της
Α’ Πειραιώς
Τάσο Καλαφάτη,
τα μέλη της
ΚΠΕ Γιώργο ΛαμπρόΓιώργος
πουλο, ΒαγΠαπούλιας
γέλη Πετριτζίκη, Γιάννη Ανδρέου,
Δώρα Γούλα, Γιώργο Ηλιάδη, τον Γιάννη Μπουλέρο και τον Παναγιώτη Καζαμία από το Συνδικαλιστικό κ.ά.

Παύλος Γερουλάνος

που έχει οριστεί ο Σπύρος Καρανικόλας. λάβει ο Βασίλης Πανάγου, ενώ σημαντιΑπό την ΚΠΕ δίπλα στον Ανδρ. Λοβέρκό ρόλο στην επικοινωνία παίζει και ο
δο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο
Βαγγέλης Τσόγκας. Στο πλευΜπάμπης Βαρδίκος, η Αθηρό του ευρωβουλευτή είναι
νά Μπούτση και ο Βασίλης
πάντα οι βουλευτές ΟδυσΧρήστου, η Βούλα Γεωρσέας Κωνσταντινόπουγάκη, ο Στέφανος Μιχαλος και Γιώργος Φραγλάκος, η Αλεξάνδρα Σαγίδης, οι πρώην βουγρή και η Ελενα Τριανταλευτές Πάρις Κουκουφυλλίδου. Στο πλευρό
λόπουλος και Μιχάλης
Στέφανος
του πρώην υπουργού είΤζελέπης, ο Διονύσης ΛαΞεκαλάκης
ναι ακόμα ο καθηγητής Κώμπρίδης, ο Κώστας Βαρστας Μποτόπουλος, ενώ στον
δαβάς και ο Σταύρος Τζεδάσυντονισμό της οργανωτικής προκης από την Κρήτη, την Ανατολισπάθειας συναντά κανείς ονόκή Αττική έχει αναλάβει ο Γιάνματα όπως αυτά των Ρουμπίνης Σμέρος, τη Δυτική Ατνης Ανδριοπούλου, Γιώτική ο Θανάσης Κονίδας
τας Γαζή, Ελισάβετ Γράκαι την Ηπειρο - Δυτιψα, Βαλάντη Αθανασίκή Μακεδονία ο Νίκος
ου, Γιώργου Ζέρβα, ΜαΖαρμπαλάς. Στο πλευρίας Κανάκη, Γιάννη Μίρό του Ν. Ανδρουλάκη
Οδυσσέας
χα, Νίκου Τσολακίδη, Παείναι πάντα ο Νίκος ΜήΚωνσταντινόπουλος
ναγιώτη Κόνσουλα, Θωμά
λης από το Τεχνικό ΕπιμεΛουπέτη, Σταύρου Μαρκάλητήριο, ενώ τον αγροτικό
του, Γιώργου Χότζογλου, Τάσου
κόσμο εκπροσωπούν ο Θωμάς
Χρηστάκη, Δημήτρη Μπρίμη, Γιώργου
Κουτσουπιάς και ο Θύμιος Φωτεινός,
Πόκκια κ.ά.
σημαντικό ρόλο παίζει ο Κώστας Κατσούλης κ.ο.κ. Στους υποστηρικτές του Ν. ΑνΝίκος Ανδρουλάκης
δρουλάκη, εξάλλου, όπως προκύπτει και
Δύο είναι τα κομβικά πρόσωπα στην υπο- από την «ακτινογραφία» των υπογραφών
ψηφιότητα του Ν. Ανδρουλάκη. Ο Ανδρέ- στήριξης της υποψηφιότητάς του, υπάρας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού χει μια διαστρωμάτωση, με τη συμμετοΓραφείου του Κινήματος Αλλαγής, και ο χή κυρίως νέων, ελεύθερων επαγγελματιΣτέφανος Ξεκαλάκης, στενός συνεργά- ών, επιστημόνων, εκπροσώπων του αγροτης του επί χρόνια και πρώην γραμματέας τικού κόσμου κ.ά.
του ΠΑΣΟΚ. Στην ΕΔΕΚΑΠ η πλευρά Ανδρουλάκη εκπροσωπείται από τον Γρη- Παύλος Χρηστίδης
γόρη Φελώνη και τη Μάρα Κουκουδά- Τη στρατηγική της καμπάνιας και τα media
κη, ενώ το συντονιστικό συμπληρώνουν στην υποψηφιότητα του Παύλου Χρηστίδη
ο Γιώργος Καραμπιζιώτης και ο Ηρακλής έχει αναλάβει ο πολιτικός επιστήμονας και
Ντρούλιας. Τα social media και την επικοι- στενός συνεργάτης του Νίκος Μπίλιος, ενώ
νωνία με τους δημοσιογράφους έχει ανα- σημαντικό ρόλο έχει αναλάβει και ο επίσης

Στο επιτελείο του Παύλου Γερουλάνου κομβικό ρόλο έχει ο Γιώργος Δαουλάρης, ένας
άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στην τοπική
αυτοδιοίκηση, ενώ στο ευρύτερο περιβάλλον του υποψήφιου προέδρου βρίσκονται
κομματικά στελέχη, πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές και επιχειρηματίες. Ενδεικτικά
αναφέρονται ονόματα όπως του πρώην γραμματέα
Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Κώστα Πανταζή, των αυτοδιοικητικών Αντώνη
Γιώργος
Γκουντάρα και
Δαουλάρης
Τάσου Κατσιάνη, του πανεπιστημιακού Γιώργου
Χριστοδουλάκη, του οικονομολόγου Ηρακλή Ρούπα, του νομικού ΧρήΗρακλής
στου ΤσαφούΡούπας
λια, των επιχειρηματιών Ντίνας Σπυροπούλου και Αχιλλέα Στεργιάκη, του Γιώργου Βαϊόπουλου, που εκπροσωπεί τον
αγροτικό κόσμο, αλλά και στελέχη με εμπειρία στα πολιτικά και στα κομματικά θέματα,
όπως οι Χρήστος Σωτηρόπουλος Χρήστος
Πάντζαλης, Δημήτρης Χαλκιώτης, Γιώργος Κουμεντάκος, Ντίνα Λάζαρη, Γιώργος Μαντζαβάς, Βασίλης Μαστρογιάννης, Γιώργος Μπίκος, Δημήτρης Μπυρίτης, Κώστας Πεφάνης κ.ά.

Χάρης Καστανίδης
Κλειστά τα χαρτιά του σε σχέση με τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα του κρατάει,
πάντως, ο Χάρης Καστανίδης. Προφανώς
θεωρεί σκόπιμο να δώσει τέτοια στοιχεία
εν ευθέτω χρόνω και σε σχετικό ερώτημα
της «R» απάντησε ότι οι υποψήφιοι «δεν
είναι θεατρική σκηνή».
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πολιτικη
Αρχίζει η μάχη των «6»
Η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να επιστρέψει στα δρώμενα του Κινήματος Αλλαγής, θέτοντας υποψηφιότητα
για την ηγεσία, άλλαξε τα δεδομένα όσον
αφορά την προεκλογική μάχη. Ο Βασίλης
Κεγκέρογλου απέσυρε την υποψηφιότητά
του, ενώ παραμένουν στον αγώνα οι Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος Ανδρουλάκης,
Χάρης Καστανίδης, Παύλος Γερουλάνος
και Παύλος Χρηστίδης. Τα επιτελεία των
υποψήφιων προέδρων εργάζονται πυρετωδώς, σχεδιάζοντας αφενός τις επόμενες κινήσεις τους και αφετέρου την άμυνά τους απέναντι σε τυχόν «συντροφικά μαχαιρώματα», που πάντως… αναμένονται.
Στο στρατόπεδο του Γ. Παπανδρέου λένε πως δεν πήρε την απόφαση να μπει στη
μάχη ούτε για να πάρει τη «ρεβάνς», ούτε
για να «δικαιωθεί». Αντίθετα, είναι αποφασισμένος να μιλήσει για το παρόν και το
μέλλον της παράταξης, με μοναδικό στόχο να τη μεγαλώσει. Ηδη, στενοί συνεργάτες του δουλεύουν πάνω στη δυνατή απάντηση, που -όπως λένε- πρέπει να δοθεί
από τώρα, απέναντι στην «προβοκάτσια»
ότι θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ξεκαθαρίζουν πως δεν είναι
ευπρόσδεκτοι άνθρωποι που «πλήγωσαν»
την παράταξη.
Αποστάσεις από τη συζήτηση περί
«προοδευτικής διακυβέρνησης» παίρνει
με τρόπο σαφή ο Ανδρ. Λοβέρδος, τονίζοντας ότι «αν οι πολίτες με προτιμήσουν,
θα βάλω τέλος στα σενάρια περί δήθεν
προοδευτικής διακυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ» και ξεκαθαρίζοντας πως «στο ίδιο
σχήμα με Σπίρτζη, Ραγκούση, Ξενογιαννακοπούλου και Κουρουμπλή δεν πρόκειται να βρεθούμε». Την ίδια ώρα, πάντως,
επιμένει ότι έχει βιογραφικό ενότητας, καθώς έχει υπηρετήσει πιστά όλους τους
προέδρους του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα νίκης, προοπτικής και ελπίδας.
Ο Ν. Ανδρουλάκης, που ετοιμάζεται
για την εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας εντός του πρώτου δεκαημέρου
του Νοεμβρίου, εκτιμά ότι η υποψηφιότητά του κατοχυρώνει την πολιτική αυτονομία της παράταξης, ξεκαθαρίζοντας πως
δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί συνεργασίας με άλλα κόμματα, αλλά μόνο για
το πώς θα γίνει μόνη της η παράταξη ξανά
πρωταγωνιστής.
Στη Β’ Θεσσαλονίκης θα βρεθεί αύριο
ο Χ. Καστανίδης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Στερεά Ελλάδα, συνεχίζοντας
έτσι τις περιοδείες του, αλλά και τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές του εμφανίσεις.
Στόχος του εξαρχής είναι η συζήτηση να
παραμείνει αυστηρά πολιτική και όχι με
συνθήματα, αλλά και να ξανασυστηθεί η
παράταξη στον κόσμο.
Για μια «zero-toxic» προεκλογική εκστρατεία, με βασικό σύνθημα «Η Αλλαγή Είσαι Εσύ», κάνουν λόγο οι στενοί συνεργάτες του Π. Γερουλάνου, που δεν θα
επενδύσει στο «αντί», αλλά με συγκεκριμένη πρόταση για αλλαγή πορείας για το
κόμμα και, κυρίως, για τη χώρα.
Με βασικά συνθήματα το «Restart», το
«Είναι στο χέρι σου», αλλά και το «Eνας
από εμάς», που του έδωσε και μεγάλη
ώθηση στη συλλογή υπογραφών, κατεβαίνει στον στίβο των εσωκομματικών εκλογών ο Π. Χρηστίδης.

