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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Μ
έχρι το τέλος Σεπτεµβρίου η «γαλά-
ζια» επιτροπή εκλογικού αγώνα των 
αυτοδιοικητικών εκλογών αναµένεται 

να έχει καταρτίσει την πρώτη λίστα των υπο-
ψηφίων που θα στηρίξει το κόµµα της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης.

Βέβαια εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο των 
τριπλών εκλογών τον Μάιο του 2019, δηλαδή 
εθνικές, ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές µαζί, 
µπορεί να αλλάξει και τα δεδοµένα σε κάποιες 
υποψηφιότητες και ακόµα περισσότερο για τις 
περιφερειακές εκλογές, την ώρα που ακόµα και 
βουλευτές, νυν και πρώην, φλερτάρουν µε τις 
λίστες των υποψηφίων. Ο χρόνος των εκλογών 
είναι κοµβικός αφού, όπως είναι φυσικό, εάν 
οι εθνικές τελικά προηγηθούν των αυτοδιοικη-
τικών, τότε σε αυτό το ενδεχόµενο η Πειραι-
ώς θα µπορεί να κινηθεί µε περισσότερες επι-
λογές από την αυτοδιοίκηση και να µην πολι-
τικοποιήσει τις κάλπες. 

Εξάλλου η απλή αναλογική, που θα ισχύ-
ει από αυτές τις κάλπες στην αυτοδιοίκηση, 
φέρνει νέα δεδοµένα, αφού πρέπει να γί-
νουν επιλογές και µε τακτική δεύτερου γύ-
ρου και ευρύτερων συνεργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση η κοµµατική έδρα δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιφερειακές κάλ-
πες, αφού έτσι κι αλλιώς το βράδυ των εκλο-

«Κλειδώνουν» 
οι υποψηφιότητες 
για τις Περιφέρειες

γών τις εντυπώσεις κερδίζει το κόµµα που θα δι-
αθέτει τις περισσότερες περιφέρειες και θα «βά-
ψει» µε το δικό του χρώµα τον εκλογικό χάρτη.

Το µεγάλο στοίχηµα για τη «γαλάζια» ηγετική 
οµάδα είναι η Αττική, αφού το κόµµα της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης θα προσπαθήσει µετά 
από δεκαετίες να κερδίσει τη µεγαλύτερη περι-
φέρεια της χώρας. 

Τις τελευταίες ηµέρες το πρόσωπο που συ-
γκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να 
διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής είναι, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες, ο Γιώργος Πατούλης.

Ο δήµαρχος Αµαρουσίου προέρχεται 
από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, µπορεί 

να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους άλλων 
κοµµάτων, ενώ έχει στενές σχέσεις µε 
τους δηµάρχους της Αττικής ως πρόε-
δρος της ΚΕ∆Ε, κάτι που σηµαίνει πως 
σε ενδεχόµενη υποψηφιότητά του θα 
έχει µεγάλη στήριξη και από τις αυτο-
διοικητικές δυνάµεις, όπως επισηµαί-
νουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, σήκωσε τους τόνους 
απέναντι στην κυβέρνηση µε αφορµή 
τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση και την 
απλή αναλογική µέσω του «Κλεισθένη», 
ενώ στο στόχαστρό του βρίσκεται στα-
θερά και η Ρένα ∆ούρου. Οχι µόνο το 
τελευταίο διάστηµα µε τις πυρκαγιές 

στην ανατολική Αττική αλλά και προη-

γουµένως, για µια σειρά ζητηµάτων όπως οι 
πληµµύρες στη Μάνδρα. Μάλιστα, την περα-
σµένη ∆ευτέρα ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε όχι µόνο 
άσκησε σκληρή κριτική στη Ρ. ∆ούρου για τη 
µέχρι τώρα θητεία της, αλλά ξεκαθάρισε πως 
«στην Αθήνα, την πόλη της καρδιάς µας, δεν 
αξίζει µόνο ένας καλύτερος δήµαρχος, αξίζει 
και µια καλύτερη διοίκηση στην Περιφέρεια», 

επιβεβαιώνοντας έτσι για πολλούς το ενδιαφέ-
ρον του για την Περιφέρεια Αττικής.

Την ίδια ώρα, όµως, εάν ο Γ. Πατούλης διεκ-
δικήσει την Περιφέρεια Αττικής, λύνει και τον 
γόρδιο δεσµό για τον δήµο της Αθήνας, διευ-
κολύνοντας έτσι και τη «γαλάζια» ηγεσία. Ηδη 
ο Κώστας Μπακογιάννης κινείται για τον µε-
γαλύτερο δήµο της χώρας και στις αρχές φθι-
νοπώρου αναµένεται να ανακοινώσει και επί-
σηµα την υποψηφιότητά του. Αλλωστε σε κα-

Γιώργος Πατούλης Απόστολος Τζιτζικώστας Αλέκος Καχριμάνης Κώστας Αγοραστός Χρήστος Μέτιος

Το µεγάλο στοίχηµα για τη 
Ν.∆. είναι η Αττική, όπου θα 
προσπαθήσει µετά από δεκαε-
τίες να κερδίσει τη µεγαλύτε-
ρη περιφέρεια της χώρας 

Ποια ονόµατα ακούγονται ότι θα στηρίξει η Ν.∆. για τις επερχόµενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Η επιλογή Πατούλη για την Αττική ανοίγει 
τον δρόµο στον Κώστα Μπακογιάννη να διεκδικήσει τον δήµο Αθηναίων

Κώστας 
Μπακογιάννης
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Στη Στερεά Ελλάδα ο Κώστας Μπακογιάννης πρό-
σφατα ξεκαθάρισε πως δεν θα διεκδικήσει την πε-
ριφέρεια, αφού, όπως όλα δείχνουν, «πατάει γκά-
ζι» για τον δήμο της Αθήνας. Ηδη για την Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας ακούγεται έντονα το όνομα 
του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Σίμου Κεδί-
κογλου. Πάντως, εάν η Πειραιώς δεν πάει σε επιλο-
γή από την κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι ενδιαφέρον δείχνει και ο πρώην 
«γαλάζιος» βουλευτής του νομού Εύβοιας Κώστας 
Μαρκόπουλος, τότε στο παιχνίδι μπορεί να μπει και 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανατολικής Στερεάς Θανάσης 
Λυκόπουλος.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Οι επικρατέστεροι για τη Στερεά Ελλάδα

μία περίπτωση η Πειραιώς δεν θα ήθελε να 
υπάρχει εσωκομματική κόντρα στην Αθήνα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας θα είναι εκ νέου υπο-
ψήφιος, κάτι που ουσιαστικά έχει προαναγγεί-
λει και ο ίδιος εδώ και καιρό. Μάλιστα, το αμέ-
σως επόμενο διάστημα ο περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας αναμένεται να έχει συνά-
ντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει 
της παρουσίας του προέδρου της Ν.Δ. στη Δι-
εθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Στην Πελοπόννησο
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν βγει 
για τα καλά τα μαχαίρια. Ο σημερινός περιφε-
ρειάρχης Πέτρος Τατούλης, αν και στις τελευ-
ταίες εκλογές είχε στηριχθεί από τη Ν.Δ., έχει 
απέναντί του όλους τους «γαλάζιους» βουλευ-
τές της περιφέρειάς του, με πρώτο τον πρώην 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο τρα-
πέζι είναι το όνομα του Ανδρέα Λυκουρέντζου, 
που το περασμένο καλοκαίρι αποσύρθηκε από 
το ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας. Ο πρώην γραμ-
ματέας της Ν.Δ., που κρατάει επαφή με τη γε-
νέτειρά του, όπως σημειώνουν αυτοδιοικητικά 
στελέχη έχει τις προϋποθέσεις για να «χτυπή-
σει» την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Εσχάτως, όμως, ακούγεται και η περίπτωση 
της πρώην βουλευτού Λακωνίας Φεβρωνίας 
Πατριανάκου, ενώ στο «γαλάζιο» στρατόπεδο 
συζητούνται και οι περιπτώσεις του δημάρχου 
Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, που δεν έχει κα-
λές σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό, και 
του πρώην νομάρχη Κορινθίας και πρώην ανα-
πληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος στην κυ-
βέρνηση Σαμαρά, Νίκου Ταγαρά.

Οι καλά μυημένοι επιμένουν πως ο Αντ. Σα-
μαράς θα επιδιώξει να έχει ρόλο στην επιλο-
γή, αφού πρόκειται για την εκλογική του περι-
φέρεια, ενώ και ο Π. Τατούλης θα παίξει το δι-
κό του χαρτί ως το τέλος, την ώρα που η κόρη 
του Εύη Τατούλη θέλει να είναι εκ νέου υπο-
ψήφια με τη Ν.Δ. στην Αρκαδία. 

Στη δυτική Ελλάδα, όλα δείχνουν ότι ο Αν-
δρέας Κατσανιώτης δεν θα διεκδικήσει ξανά 
την περιφέρεια. Ο βουλευτής Αχαΐας στις εκλο-
γές του 2014 είχε χάσει για λίγες ψήφους και 
στην Πειραιώς θεωρούν πως μπορούν να χτυ-
πήσουν τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε τοπι-
κό επίπεδο συζητούνται, μεταξύ άλλων, οι πε-
ριπτώσεις του πρώην βουλευτή Ηλείας Γιώρ-
γου Κοντογιάννη και του πρώην δημάρχου 
Ναυπάκτου Θανάση Παπαθανάση.

να υποστηρίζουν πως ο Στ. Αρναουτάκης θα 
μπορούσε να στηριχθεί από το κόμμα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, στο ενδιά-
μεσο και ο ίδιος ο περιφερειάρχης πλέον θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και 
να βγει απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως σημειώνει 
κομματική πηγή. Σε κάθε ενδεχόμενο, η Πει-
ραιώς δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την πε-
ριοχή λόγω και της καταγωγής του Κυρ. Μη-
τσοτάκη, ενώ ήδη εξετάζεται και η περίπτωση 
άλλου πετυχημένου αυτοδιοικητικού.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η ηγετι-
κή ομάδα αναζητεί το πρόσωπο που μπορεί 
να φέρει τη νίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το βλέμμα στρέφεται σε παλιό αυτοδιοικητι-
κό στέλεχος από την Κέρκυρα, ενώ είχε ακου-
στεί και η περίπτωση της Μερόπης Υδραίου, 
η οποία διατηρεί καλές σχέσεις με την Πειραι-
ώς. Η ίδια στο παρελθόν είχε διατελέσει αντι-
νομάρχης, αλλά στις τελευταίες εκλογές είχε δι-
εκδικήσει τον δήμο Κέρκυρας και εκεί φαίνε-
ται πως θα είναι πάλι υποψήφια. Στο παιχνίδι, 
πάντως, θέλει να ξαναμπεί και ο πρώην περι-
φερειάρχης Σπύρος Σπύρου.

Στο Βόρειο Αιγαίο, η περιφερειάρχης Χρι-
στιάνα Καλογήρου θα είναι εκ νέου υποψή-
φια, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι 
στην κομματική έδρα θα καλοέβλεπαν μια άλ-
λη υποψηφιότητα.

Στο Νότιο Αιγαίο, ο Γιώργος Χατζημάρκος 
θα διεκδικήσει την επανεκλογή του έχοντας τη 
στήριξη της Πειραιώς.

Γιώργος Κασαπίδης Σταύρος Αρναουτάκης Χριστιάνα Καλογήρου Γιώργος Χατζημάρκος Ανδρέας Λυκουρέντζος

Στην Ηπειρο, ο Αλέκος Καχριμάνης φαίνεται πως 
πλέον έχει καλή επικοινωνία με την Πειραιώς, αφή-
νοντας πίσω τις παλιές τριβές που υπήρχαν, και το 
Μοσχάτο θα τον στηρίξει για να διεκδικήσει μία ακό-
μα θητεία.

Την ίδια ώρα, όμως, εδώ και πάνω από έναν χρό-
νο ο Σπύρος Ριζόπουλος έχει δηλώσει πως θα είναι 
υποψήφιος για την Περιφέρεια Ηπείρου, κάνοντας 
παράλληλα πόλεμο φθοράς στον Αλ. Καχριμάνη. Ο 
γνωστός επικοινωνιολόγος, πάντως, έχει επαφή και 
με «γαλάζια» στελέχη.

Στη Θεσσαλία, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγο-
ραστός θα είναι υποψήφιος και θα διεκδικήσει μία 
ακόμα θητεία, ενω αξίζει να σημειωθεί πως οι σχέσεις 
του με την οδό Πειραιώς το προηγούμενο διάστημα 
είχαν περάσει από πολλές διακυμάνσεις.

Στην Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης υποψήφι-
ος θα είναι ο Χρήστος Μέτιος, που έχει καλές σχέσεις 
με την ηγετική ομάδα και ανέλαβε τα ηνία της περι-
φέρειας πριν από περίπου δυο χρόνια μετά τον αιφ-
νίδιο θάνατο του Γιώργου Παυλίδη. 

Στη Δυτική Μακεδονία, όλα δείχνουν πως θα κλει-
δώσει ο Γιώργος Κασαπίδης. Ο «γαλάζιος» βουλευτής 
Κοζάνης, που εκλέγεται από το 2004, μπορεί να χτυπή-
σει την περιφέρεια και να περάσει σε «γαλάζια» χέρια.

Νησιά
Στην Περιφέρεια Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης 
μπορεί να εκλέχτηκε με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
έχει επαφή με τον Κυρ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, κατά 
την περιοδεία του προέδρου της Ν.Δ. στο νησί πέρυ-
σι, υπήρξε συνάντηση στην περιφέρεια, με πολλούς 

δεδομένα
Εάν επιβεβαιωθεί 
το σενάριο των 
τριπλών εκλογών 
τον Μάιο του 2019, 
δηλαδή εθνικές, 
ευρωεκλογές και 
αυτοδιοικητικές 
μαζί, μπορεί 
να αλλάξει και 
τα δεδομένα 
σε κάποιες 
υποψηφιότητες 
και ακόμα 
περισσότερο για 
τις περιφερειακές 
εκλογές, την ώρα 
που ακόμα και 
βουλευτές, νυν και 
πρώην, φλερτάρουν 
με τις λίστες 
των υποψηφίων

Σίμος Κεδίκογλου Κώστας Μαρκόπουλος


