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μπλής, Γιάννης Δραγασάκης, Δημ. Στρατού-
λης, Νάντια Βαλαβάνη, Ευκλ. Τσακαλώτος, 
Στάθης Παναγούλης, Απ. Αλεξόπουλος, Χαρά 
Καφαντάρη, Βασιλική Κατριβάνου, Ελένη Αυ-
λωνίτου, Αννα Χατζησοφιά και Φωτεινή Κού-
βελα - οι τρεις τελευταίες έχουν αντικαταστήσει 
τους Ρένα Δούρου, Δημήτρη Παπαδημούλη 
και Σοφία Σακοράφα. Υποψήφιοι στη Β’ Αθη-
νών θα είναι, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παππάς, 
διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλ. Τσί-
πρα, ο Κώστας Πουλάκης, υπεύθυνος αυτοδι-
οίκησης και δημοσκοπήσεων που μετακομίζει 
από τη Μαγνησία, ο εκ των κορυφαίων στελε-
χών Γιάννης Μπαλάφας, που μετακομίζει από 
την Α’ Αθηνών, αλλά και ο Ν. Χουντής. Στη Β’ 
Αθηνών θα κατέβουν επίσης οι νυν βουλευτές 
Επικρατείας Θεανώ Φωτίου και Δημ. Τσου-
καλάς, ο Κώστας Ησυχος, η Σόφη Παπαδό-
γιαννη, ο Γιάννης Τόλιος. Υποψήφιος θα είναι 
και ο Κρίτων Αρσένης -παίζει και για την Πιε-
ρία-, ο πρώην επικεφαλής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Σάβ-
βας Ρομπόλης, ο Νικήτας Κανάκης από τους 
Γιατρούς του Κόσμου και ο γνωστός δημοσι-
ογράφος Νίκος Ξυδάκης.

Στην Α’ Αθηνών
Στην Α’ Αθηνών υποψήφιοι θα είναι οι Ζωή 
Κωνσταντοπούλου, Νίκος Βούτσης και Μα-
ρία Μπόλαρη. Στο ψηφοδέλτιο του κόμματος 
θα προστεθούν ακόμα ο Γιώργος Σταθάκης, 
που στις προηγούμενες κάλπες είχε εκλεγεί στα 
Χανιά, η συνδικαλίστρια στην ΑΔΕΔΥ Δέσποι-
να Σπανού, ο συνδικαλιστής δικηγόρος Δημή-
τρης Μπελαντής, η ηθοποιός Μάνια Παπαδη-
μητρίου από το Επικρατείας, ο καθηγητής Στά-

θης Κουβελάκης και πιθανότατα ο Γιάννης Μηλιός. Ολα δεί-
χνουν πως στο ψηφοδέλτιο θα ενταχθεί και ο υποψήφιος δή-
μαρχος Αθηναίων Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Από την Ευρωβουλή
Ο Μανώλης Γλέζος θα επιστρέψει και πιθανότατα θα διεκδική-
σει έδρα στις Κυκλάδες. Στη θέση του θα μεταβεί στις Βρυξέλ-
λες ο Στέλιος Κούλογλου. Ο Δημ. Παπαδημούλης δεν θα εγκα-
ταλείψει την Ευρωβουλή, όπως έχει δεσμευτεί, πλην όμως ο Αλ. 
Τσίπρας αν γίνουν εκλογές και σχηματίσει κυβέρνηση θα τον 
χρησιμοποιήσει σε σημαντικό υπουργείο. Σε μία τέτοια περί-
πτωση επιλαχών θα είναι ο Ν. Χουντής, 
που αρχικά ωστόσο φαίνεται να προτι-
μά την εσωτερική πολιτική σκηνή, και 
αμέσως μετά ο Γ. Mηλιός.

Στις άλλες περιφέρειες
Στην Περιφέρεια Αττικής, πλην των νυν 
βουλευτών Αλέξη Μητρόπουλου, Νά-
σου Αθανασίου και Γιώργου Πάντζα, 
υποψήφιοι θα είναι ο πρώην συνδι-
καλιστής Αλέκος Καλύβης, ο Βασί-
λης Πριμηκήρης, ο πρόεδρος της ΕΛ-
ΜΕ Αν. Αττικής Δημήτρης Παπαθεοδώρου και ο ηθοποιός Π. 
Σκουρολιάκος. 

Στην Α’ Πειραιώς στο ψηφοδέλτιο θα προστεθεί το μέλος της 
Πολιτικής Γραμματείας και εκ των κορυφαίων στελεχών της Αρι-
στερής Πλατφόρμας Στάθης Λεουτσάκος, ενώ εκ νέου υποψή-
φια θα είναι η Ελένη Σταματάκη από την ΑΚΟΑ.

Στη Β’ Πειραιώς θα προστεθούν στο ψηφοδέλτιο η Νίνα Κα-
σιμάτη, εκ των πρώτων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που προσχώρη-
σαν στον ΣΥΡΙΖΑ και κόρη του γ.γ. Αθλητισμού επί Ανδρέα Πα-
πανδρέου, Γιώργου Κασιμάτη, η νεαρά αντιδήμαρχος Κερατσι-
νίου Σταυρούλα Συράκου και η συνδικαλίστρια Λία Φράγκου.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης έχει γίνει πρόταση στον καθηγητή Ερ-

γατικού Δικαίου Αρη Καζάκο, ενώ έχει προτα-
θεί και ο πρώην πρύτανης Γιάννης Μυλόπου-
λος, αλλά και η Κική Μάλαμα, αδελφή του γνω-
στού τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, και ο δη-
μοσιογράφος της ΕΤ-3 Αλέκος Τριανταφυλλί-
δης. Υποψήφιοι θα είναι ακόμη -πέραν πάντα 
των νυν βουλευτών- το στέλεχος του κόμμα-
τος Χρήστος Λιάσκος, η Ιφιγένεια Παντίδου 
(σύντροφος του καθηγητή Νίκου Παρασκευ-
όπουλου, ο οποίος απέρριψε σχετική πρότα-
ση) και η Χριστίνα Σουλτανίδου.

Στα Ιωάννινα η 
Κουμουνδούρου θέ-
λει στα ψηφοδέλτια 
τον υποψήφιο δή-
μαρχο της πόλης Λά-
ζαρο Νάτση και τον 
Γιάννη Παπαδημη-
τρίου.

Στην Καβάλα, μετα-
ξύ των νέων υποψη-
φίων θα είναι ο ελεύ-
θερος επαγγελματί-

ας Ηλίας Ιωαννίδης, στη Λάρισα ο συνδικαλι-
στής Τάκης Γιαλαμάς, στη Λακωνία ο γεωπόνος 
Σταύρος Χρυσαδάκος, στη Χαλκιδική ο Τάσος 
Κανταράς, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.

Στην Αχαΐα η Κουμουνδούρου επιθυμεί την 
υποψηφιότητα του δημοσιογράφου Γιώργου 
Χελάκη, αλλά και του Δημήτρη Τεμπονέρα, 
γιου του αδικοχαμένου καθηγητή Νίκου Τε-
μπονέρα. Στην Αιτωλοακαρνανία υποψήφιος 
θα είναι ο καθηγητής Γιάννης Κολοβός, καθώς 
και ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Σπύρος 
Τουρονίδης.

Υποψήφιοι στη Β’ Αθηνών 
θα είναι και οι Θεανώ Φωτί-
ου, Δημ. Τσουκαλάς, Κώ-
στας Ησυχος, Σόφη Παπα-
δόγιαννη, Γιάννης Τόλιος
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