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Τηναντεπίθεσή της σε όλα τα μέτωπα ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία, με τον κομματικό μηχανισμό να
βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση, καθώς η έλευση της συμφωνίας των Πρεσπών σε…ελληνικό
τερέν μπορεί να σημάνει ανά πάσα στιγμή προσφυγή σε πρόωρες κάλπες. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγει τις επόμενες ημέρες νέο κύκλο
περιοδειών σε Αττική και περιφέρεια, με στόχο την επικοινωνία του "γαλάζιου" προγραμματικού
λόγου.
Τηνίδια στιγμή, από το βήμα της επικείμενης συνεδρίασης της νέας Πολιτικής Επιτροπής, η οποία
εξελέγη στο 12ο Τακτικό Συνέδριο (το τετ α τετ έχει οριστεί για την προσεχή Τετάρτη το μεσημέρι)
ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει νέα μηνύματα συμπόρευσης, ενότητας και πανστρατιάς σε
παλαιά, νέα και νεοεισερχόμενα στελέχη, με το βλέμμα της οδού Πειραιώς να στρέφεται στην
εικόνα ευθείας ταλάντωσης του κυβερνητικού συνασπισμού Τσίπρα-Καμμένου, που βρίσκεται ένα
βήμα πριν το πολιτικό διαζύγιο, περπατώντας σε κινούμενη άμμο.
Μετον ένα ή τον άλλο τρόπο, η "γαλάζια" παράταξη σφίγγει ημέρα με την ημέρα τη… θηλιά γύρω
από το κυβερνητικό στρατόπεδο ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η στρατηγική της οδού Πειραιώς
ορίζεται από συγκεκριμένα βήματα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
εξακολουθούν να ζητούν εμφατικά…εδώ και τώρα εκλογές και, μάλιστα, πριν η συμφωνία των
Πρεσπών έρθει προς κύρωση στο ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου οι πολίτες να αποφασίσουν
δια της ψήφου τους και για το μείζον εθνικό ζήτημα.
Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πάντα στη… φαρέτρα του την
κατάθεση πρότασης μομφής. Όσο, δε, οι ημέρες για το κυβερνητικό οικοσύστημα ΤσίπραΚαμμένου κυλούν πολιτικά και επικοινωνιακά βασανιστικά και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων γυρίζει την κλεψύδρα της αντίστροφης μέτρησης, φέρνοντας τους μαξιμινούς σε
κατάσταση πλήρους αδιεξόδου, είναι εμφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα αναδείξει σε κάθε
περίπτωση το ζήτημα απώλειας της δεδηλωμένης, ακόμη και στην περίπτωση που η συμφωνία
των Πρεσπών πάρει πράσινο φως από 151 βουλευτές.

"Οκ. Τζανακόπουλος προανήγγειλε ότι ο κ. Τσίπρας θα συνεχίσει να κυβερνά ακόμη και αν χάσει
τη δεδηλωμένη. Δηλαδή χωρίς να έχει πια πολιτική νομιμοποίηση κάτι που δεν έχει ιστορικό
προηγούμενο στην χώρα. Το ακόμη πιο απίστευτο, όμως, είναι ότι πως για να υπάρξει κυβέρνηση
ανοχής θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτή να καταδειχθεί. Ποιος είναι αυτός; Μόνο αν ο κ. Τσίπρας
ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και συγκεντρώσει έστω τη στήριξη της πλειοψηφία των
παρόντων βουλευτών. Αυτό που μοιάζει να μην αντιλαμβάνεται ο κ. Τσίπρας και η παρέα του είναι
ότι μία κυβέρνηση ανοχής είναι μία έκτακτη πρόνοια του Συντάγματος. Γιατί έκτακτη; Γιατί ο μόνος
λόγος που ο συνταγματικός νομοθέτης προέβλεψε μία τέτοια δυνατότητα, είναι για να μην
προκληθεί ακυβερνησία στη χώρα. Με άλλα λόγια, ο μόνος λόγος ύπαρξης μίας κυβέρνησης
ανοχής, είναι για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και να προκύψει μια νέα κυβέρνηση που θα
διαθέτει και πάλι την δεδηλωμένη. Μία κυβέρνηση που θα στηρίζεται στην ανοχή της μειοψηφίας
των βουλευτών εξυπακούεται ότι δε μπορεί να δεσμεύσει τη χώρα ούτε σε ήσσονος ούτε πόσο
μάλλον σε μείζονος σημασίας αποφάσεις. Η μόνη της αποστολή -βάσει του πνεύματος του
Συντάγματος- είναι να οδηγήσει τη χώρα αμέσως στις κάλπες, για να δοθεί ο λόγος στους
πολίτες", επισημαίνουν πηγές της οδού Πειραιώς.
Παράτην έσχατη επικοινωνιακή επιχείρηση του Μεγάρου Μαξίμου και του πρωθυπουργού, Αλέξη
Τσίπρα, να θέσουν αναχώματα στην κάθετη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από ένα
κύμα παροχών, το κλίμα σε βάρος της συγκυβέρνησης ήταν και παραμένει ιδιαιτέρως βαρύ.
Ηψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Κουμουνδούρου ανοίγει συνεχώς, ο κ.
Μητσοτάκης προηγείται σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έναντι του κ. Τσίπρα, ενώ στο κενό
πέφτει και η απόπειρα πόλωσης του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού, στην οποία συστηματικά
επενδύει η συγκυβέρνηση.
"Δενπρόκειται να μπούμε στα παιχνίδια του διχασμού, που στήνει το Μαξίμου. Εμείς, όπως
κάνουμε πάντα, θα αναδεικνύουμε διαρκώς τις προτάσεις μας. Θα μιλάμε για τα κοινωνικά μας
μέτρα. Αυτό που θέλουν να μάθουν οι πολίτες είναι πώς μπορεί να βελτιωθεί άμεσα η ζωή τους.
Για αυτό και ανταποκρίνονται θετικά στο πλάνο μας, το οποίο περιλαμβάνει ριζικές
μεταρρυθμίσεις, αλλά και μέτρα που δίνουν λύσεις σε πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας",
είναι η χαρακτηριστική αποστροφή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Οιτετραπλές κάλπες του 2019 ορίζουν ως καίρια στοιχήματα την ενότητα. Τη διεύρυνση της
"γαλάζιας" παράταξης σε νέες δεξαμενές πολιτών. Την ανανέωση σε ιδέες και πρόσωπα. Τα
ανοίγματα στη μεσαία τάξη και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που επλήγησαν
περισσότερο τα χρόνια της κρίσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να κερδίσει
κάθε ένα από τα στοιχήματα αυτά. Με "όπλα" του το θετικό λόγο προς την κοινωνία. Τις
προτάσεις, που δίνουν απαντήσεις στα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας.
Έχονταςεπισημάνει εδώ και καιρό ότι ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξης Τσίπρας θα επενδύσουν στην πόλωση
και το διχασμό, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει καθαρά ότι δε θα πορευτεί σε αυτήν
την οδό. Μιλάει και θα συνεχίσει να μιλάει στους επόμενους κύκλους των ανά την Ελλάδα
περιοδειών του για το μέλλον της χώρας.

Άλλωστε, το 12ο Συνέδριο και οι θέσεις που ακούστηκαν σε αυτό ήταν μία πρόβα διακυβέρνησης.
Σε χρόνο παράλληλο, η οδός Πειραιώς προετοιμάζεται για τις ανακοινώσεις του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης όσον αφορά στα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα "γαλάζια"
ψηφοδέλτια και στις κινήσεις γύρω από το επικοινωνιακό επιτελείο.
Αρχήςγενομένης από τη 10η Ιανουαρίου, όταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει τρία
χρόνια στην ηγεσία της παράταξης, το παζλ της ανανέωσης θα αρχίσει να σχηματοποιείται. Το
πρώτο κύμα των ανακοινώσεων θα αφορά τις 30 γυναίκες που δεν ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο,
αλλά και αρκετά πρόσωπα έως 40 ετών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων θα μπει για
πρώτη φορά στη…μάχη του σταυρού. Πολλά από τα πρόσωπα αυτά προέρχονται από το
Μητρώο Στελεχών, με τα προς ανακοίνωση ονόματα να "αγκαλιάζουν" ολόκληρη την περιφέρεια.
Όπωςέχει σημειώσει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέντε από τους γραμματείς της Νέας
Δημοκρατίας θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για τον γραμματέα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τάσο Γαϊτάνη, τον γραμματέα Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων, Βασίλη
Σπανάκη, τον γραμματέα Παραγωγικών Τομέων, Βασίλη Ξυπολητά, την γραμματέα Σχέσεων
Κόμματος-Κοινωνίας, Ζωή Ράπτη και τον γραμματέα Επιστημονικών Φορέων, Νίκο Κωστόπουλο.
το επόμενο διάστημα, θα γίνουν αλλαγές και στο επικοινωνιακό επιτελείο.
Σχεδόντο 50% των στελεχών σε θέσεις γραμματέων και αναπληρωτών γραμματέων αναμένεται
πως θα διεκδικήσει σταυρό στις εθνικές ή τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τη στιγμή που με μεγάλο
ενδιαφέρον αναμένονται και οι αλλαγές στην επικοινωνιακή ομάδα.
Ηεκπρόσωπος Τύπου, Μαρία Σπυράκη, θα είναι (όπως όλα δείχνουν) υποψήφια στην Α΄
Θεσσαλονίκης, ενώ στον εκλογικό στίβο θα κατέβουν οι αναπληρωτές εκπρόσωποι, Κωνσταντίνος
Κυρανάκης (στο νότιο τομέα) και Νίκος Ρωμανός (στο βόρειο τομέα). Ο διευθυντής του γραφείου
Τύπου, Κωνσταντίνος Ζούλας, η αναπληρώτρια διευθύντρια, Κύρα Κάπη, η αναπληρώτρια
εκπρόσωπος Τύπου, Σοφία Ζαχαράκη και ο αρμόδιος για τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, Αργύρης
Παπαστάθης, δε θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές.
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