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Σ
την τελική ευθεία μπαίνει η συγκρότηση του «γα-
λάζιου» ευρωψηφοδελτίου, με τον βασικό κορμό 
να ανακοινώνεται ακόμα και τα επόμενα 24ωρα.

Η «γαλάζια» ηγετική ομάδα επιδιώκει να συμπεριλάβει 
στην ευρωλίστα -εκτός από τεχνοκράτες- και γνωστά ονό-
ματα που μπορούν να φέρουν ψήφους από όλους τους 
χώρους, αφού οι ευρωβουλευτές θα εκλεγούν με σταυ-
ρό και όχι με λίστα. Ειδικά εάν οι ευρωεκλογές πραγμα-
τοποιηθούν πριν από τις εθνικές, η Πειραιώς στοχεύει να 
καταγράψει όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό και να ξε-
περάσει τον κίνδυνο της χαλαρής 
ψήφου, στέλνοντας μήνυμα νίκης. 

Πρόταση για να είναι υποψήφι-
ος στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου 
έχει γίνει στον Γιώργο Αυτιά. Αν και 
στο παρελθόν ο γνωστός παρουσια-
στής είχε διαψεύσει ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο, οι πληροφορίες επιμένουν 
πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε 
καλό δρόμο. Δεν πρέπει να περνά-
ει απαρατήρητο πως το τελευταίο 
διάστημα ο Γ. Αυτιάς δίνει το «πα-
ρών» και σε «γαλάζιες» προεκλο-
γικές εκδηλώσεις, όπως την περα-
σμένη εβδομάδα στην κοπή πίτας 
του βουλευτή Κώστα Βλάση, όπου 
απηύθυνε και χαιρετισμό.

Παράλληλα, βολιδοσκόπηση φαί-
νεται πως έχει γίνει και στον Φρα-
γκούλη Φράγκο. Ο πρώην υπουρ-
γός Εθνικής Αμυνας στην υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση Πικραμμένου και 
επίτιμος αρχηγός του Στρατού δεν 
έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για 
την πολιτική. Μάλιστα, ήταν και ένας 
από τους κεντρικούς ομιλητές στο 
συλλαλητήριο για το Σκοπιανό πέ-
ρυσι τον Φεβρουάριο στην Αθήνα. 

Ενα από τα ονόματα που έχουν 
πέσει στο τραπέζι είναι και αυτό του 
Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ο δημοφιλής ηθοποιός, 
μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2017 όχι μόνο είχε δώσει το 
«παρών» στο Συνέδριο της Ν.Δ., αλλά είχε μιλήσει κιόλας. 
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Μαρκουλάκης 

ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα. Το 2009 είχε υπο-
γράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Δράσης του Στέφα-
νου Μάνου και ήταν υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο.

Στη Θεσσαλονίκη γίνεται λόγος για το ενδιαφέρον που 
δείχνει διαχρονικά και η Ελενα Ράπτη για την Ευρωβου-
λή. Αλλωστε, η βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης διατηρεί 
επαφές με «γαλάζια» στελέχη, ενώ έχει επισκεφθεί όλη τη 
χώρα μέσω της καμπάνιας «Ενα στα πέντε» για την πρό-
ληψη της παιδικής κακοποίησης.

Στο ευρωψηφοδέλτιο έχει «κλειδώσει» ο πρόεδρος της 
ΟΝΝΕΔ Κώστας Δέρβος, μια επιλογή που στοχεύει και 
στους νεολαίους. Οπως και ο οικονομολόγος Δημήτρης 
Τσαγκάρης, που το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει 
τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. 

Στη λίστα θα είναι και ο δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελό-
πουλος, που είναι επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 
στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου.

Στο ευρωψηφοδέλτιο θα είναι και ο Γιώργος Κρεμλής, κεντρι-
κό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, πρόσφατα 
τοποθετήθηκε μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμ-
βουλευτικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρό-
τησης. Τα χέρια φαίνεται πως έχει δώσει και η καθηγήτρια της 
Ιατρικής Λυδία Μουζάκα. Μάλιστα, η πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Μαστολογίας ήταν υποψήφια για την Ευρωβουλή το 
2014 με το κόμμα Ελληνες Ευρωπαίοι Πολίτες του ομογενούς 
και πρώην ευρωβουλευτή Γιώργου Χατζημαρκάκη.

Υποψήφιος θα είναι και ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημήτρης Μελάς. Εχει 
διατελέσει και γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου στην κυβέρνηση Σαμαρά, ενώ είναι συ-
ντονιστής του «γαλάζιου» προγράμματος για 
τον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, ο Θόδωρος Καλαμπόκης, που προ-
έρχεται από τη «γαλάζια» νεολαία και εκπροσω-
πεί τους φοιτητές του εξωτερικού στην ΟΝΝΕΔ.

Από τον Πειραιά έχει ακουστεί και το όνομα 
του Γιάννη Βουτσινά. Ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου είχε κατέβει και ως υπο-
ψήφιος βουλευτής με τη Ν.Δ. στην Α’ Πειραιώς.

Πάντως, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να εί-
ναι υποψήφια και η Σοφία Ζαχαράκη. Η ανα-
πληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. είναι 
φρέσκο πρόσωπο, ενώ γνωρίζει καλά και τα 
ευρωπαϊκά ζητήματα.

Ακόμα, από τον χώρο του διπλωματικού σώ-
ματος ακούγεται έντονα η περίπτωση του Αλέ-
ξανδρου Μαλλιά. Ο πρέσβης επί τιμή, εκτός 
των άλλων, έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα των 
Βαλκανίων, ενώ ήταν και ο πρώτος διπλωματι-
κός αντιπρόσωπος της χώρας μας στα Σκόπια.

Στο ενδιάμεσο, κρούση έγινε και στον Γιάν-
νη Πρετεντέρη, αλλά -σύμφωνα με πληροφο-
ρίες- ο γνωστός δημοσιογράφος εμφανίζε-
ται αρνητικός. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέ-
ρες, ο Γ. Πρετεντέρης σε ερώτηση αν πρόκει-
ται να πολιτευθεί απάντησε: «Μου το προτεί-
νουν από τη δεκαετία του ’90. Δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση. Αυτή τη δουλειά κάνω και δεν πρό-

Ποιους βολιδοσκοπεί 
η Ν.Δ. για το 

ευρωψηφοδέλτιο

Η «γαλάζια» ηγετική ομάδα επιδιώκει να 
συμπεριλάβει στην ευρωλίστα -εκτός από 
τεχνοκράτες- και γνωστά ονόματα που μπορούν 
να φέρουν ψήφους από όλους τους χώρους, 
αφού οι ευρωβουλευτές θα εκλεγούν με σταυρό 
και όχι με λίστα
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κειται να ασχοληθώ με άλλη. Δεν ξέρω να κάνω πολιτι-
κή, δεν είμαι εγώ για να κόβω πίτες, ούτε λέω ότι μπορώ 
να κυβερνήσω τον τόπο». 

Ο Μεϊμαράκης επικεφαλής 
της ευρωλίστας 
Την περασμένη Τετάρτη, πάντως, ανακοινώθηκαν οι τρεις 
πρώτοι υποψήφιοι για την ευρωλίστα. Ο Ευάγγελος Μεϊ-
μαράκης, που θα είναι και ο επικεφαλής του «γαλάζιου» 
ευρωψηφοδελτίου, έχει προγραμματίσει ήδη στοχευμέ-
νες περιοδείες σε όλη τη χώρα και θα δώσει τη μάχη του 
σταυρού. Η υποψηφιότητα του πρώην προέδρου της 
Ν.Δ. είχε «κλειδώσει» από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
και έχει στόχο να συσπειρώσει τους «γαλάζιους» ψηφο-

φόρους. Δεν πρέπει να περνά-
ει απαρατήρητο πως τον Μάιο 
θα υπάρχουν ευρωψηφοδέλτια 
από τα δεξιά του κόμματος και η 
Πειραιώς δεν θέλει να καταγρά-
ψει απώλειες.

Από τους εν ενεργεία βουλευ-
τές, όμως, η έκπληξη ήρθε από 
την Κατερίνα Μάρκου, η οποία 
θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για 
τις Βρυξέλλες. Η βουλευτής της 
Β’ Θεσσαλονίκης, που είχε εκλε-
γεί με το Ποτάμι στις εκλογές του 
2015 και προσχώρησε πριν από  
έναν χρόνο στη Ν.Δ., κατεβαίνει 
για την Ευρωβουλή.

Παράλληλα, η Αννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου «τρέχει» ήδη 
την υποψηφιότητά της για το Ευ-
ρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, στην 
πρώτη εκδήλωση που πραγματο-
ποίησε η Ν.Δ. για το 2019, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είχε προα-
ναγγείλει ότι η βουλευτής της Β’ 
Αθηνών θα είναι στο ευρωψηφο-
δέλτιο, κάτι που ανακοινώθηκε το 
μεσημέρι της Τετάρτης. 

Βέβαια, και οι σημερινοί ευρω-
βουλευτές της Ν.Δ. θα διεκδική-
σουν μία ακόμα θητεία στις Βρυ-
ξέλλες. Ο Μανώλης Κεφαλογιάν-

νης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Γιώργος Κύρτσος και ο Θο-
δωρής Ζαγοράκης, που είχαν εκλεγεί τον Μάιο του 2014, 
«οργώνουν» ήδη την Ελλάδα. Στον αντίποδα, η Μαρία 
Σπυράκη θα είναι υποψήφια στην Α’ Θεσσαλονίκης.

1. Ευάγγελος Μεϊμαράκης 
2. Κατερίνα Μάρκου 
3. Γιώργος Αυτιάς 
4. Κωνσταντίνος 
Μαρκουλάκης 
5. Φραγκούλης Φράγκος 
6. Αλέξανδρος Μαλλιάς 
7. Κώστας Δέρβος 
8. Αννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου 
9. Δημήτρης Τσαγκάρης 
10. Ελενα Ράπτη
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