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Στημετά την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών πολιτική περίοδο εισέρχεται πλέον η Νέα
Δημοκρατία. Στον απόηχο της κοινοβουλευτικής μάχης-αιχμή που δόθηκε σε επίπεδο επιτροπής
Εξωτερικών και Ολομέλειας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστιάζει στην ανάλυση και
υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, με την προσοχή στραμμένη στις τετραπλές κάλπες που
ανοίγονται στον ορίζοντα.
Απότο μοτίβο των δημόσιων παρεμβάσεων των "γαλάζιων", όπως αυτό ξεδιπλώνεται τα τελευταία
εικοσιτετράωρα, γίνεται απόλυτα διαυγές ότι το σφυροκόπημα της οδού Πειραιώς εναντίον της
κυβέρνησης Τσίπρα σκιαγραφεί το νέο κύκλο του. Η παλέτα, δε, της αντεπίθεσης θα είναι
ποικιλόχρωμη.
Ηαποδόμηση του "κυβερνητικού σχήματος κουρελού" θα διατρέξει ολόκληρο το φάσμα της
ατζέντας. Από την οικονομία μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών. Από τη ρηχή αντιμετώπιση
των εθνικών ζητημάτων μέχρι την πρωτοφανή, όπως χαρακτηρίζεται από την οδό Πειραιώς,
υπονόμευση των θεσμών.
Στόχοςπαραμένει πάντα η δημιουργία μίας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας κόντρα σε αυτό που οι
"γαλάζιοι" βαφτίζουν παρακμή της χώρας. Στόχος παραμένει πάντα η εμφατική νίκη στις εκλογές.
Η επίτευξη της αυτοδυναμίας, η οποία περνάει μέσα από τα συνεχή ανοίγματα σε νέες δεξαμενές
ψηφοφόρων και την ανανέωση σε πρόσωπα και ιδέες.
Οπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη έχει θέσει τον κομματικό
μηχανισμό σε κατάσταση…κόκκινου συναγερμού. Η εκτίμησή του πως ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, δε…μπορεί να περπατήσει πολιτικά πέραν του Μαΐου, οπότε και θα προκηρύξει εκλογές,
πυκνώνει το χρόνο των παρεμβάσεων της "γαλάζιας" παράταξης, καθώς η επικοινωνία του
προγραμματικού λόγου μετατρέπεται σε νούμερο ένα ζητούμενο.
"Μετάκαι την ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, το Ελληνικό Κοινοβούλιο
λειτουργεί πλέον με δύο διαφορετικές ad hoc πλειοψηφίες. Άλλη πλειοψηφία υπήρξε για τη

συμφωνία και μία άλλη έδωσε πριν από δέκα ημέρες ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δύο
βουλευτές που υποστήριξαν τον κ. Τσίπρα για να συγκεντρώσει τον "μαγικό” αριθμό των 151
ψήφων, δεν ψήφισαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η κατάσταση είναι πρωτοφανής στην
κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδας. Δημιουργεί πρωτόγνωρη αστάθεια στη χώρα, καθώς η
ψήφιση κάθε νομοσχεδίου θα είναι στο εξής μία άτυπη ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Οι
εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δοθεί οριστικό τέλος στην
επιζήμια κατάσταση που έχει προκληθεί για τους θεσμούς, την οικονομία και τη χώρα", ήταν το
μήνυμα που απηύθυνε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το βήμα του συμποσίου
του Economist.
Τοκάλεσμα της πανστρατιάς είναι καθολικό. Όπως και η επισήμανση προς όλα τα στελέχη του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να…περπατήσουν γειτονιά προς γειτονιά,
ώστε να κρατήσουν συνεχώς στο προσκήνιο τις κυβερνητικές προτάσεις της παράταξης.
"Γιατην υλοποίηση του σχεδίου μας απευθυνόμαστε σε ανθρώπους με διαφορετικές κοινωνικές
αναφορές, ζητώντας τη συστράτευση όλων για να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο για την πατρίδα
μας", διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που προετοιμάζεται για τον επόμενο μεγάλο κύκλο των
περιοδειών του σε Αττική και περιφέρεια.
Έχονταςσημειώσει εδώ και καιρό ότι ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξης Τσίπρας θα επενδύσουν στην πόλωση
και το διχασμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει καθαρά ότι δε θα πορευτεί σε αυτήν την οδό.
Μιλάει και θα συνεχίσει να μιλάει για το μέλλον της χώρας. Οι θέσεις που βρίσκονται στην
προμετωπίδα του "γαλάζιου" προγράμματος είναι μία εξακολουθητική πρόβα διακυβέρνησης. Με
αιχμή ένα πλάνο συγκεκριμένο, το οποίο προβλέπει:
-Λιγότερους φόρους και εισφορές.
-Καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
-Αποκλιμάκωση των πλεονασμάτων.
-Ριζοσπαστικά κίνητρα για επενδύσεις και για ευρύτατες αποκρατικοποιήσεις.
-Επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες και ρευστότητα, ώστε να χρηματοδοτηθεί η
επιχειρηματικότητα και η απασχόληση.
"Ηαποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία δε μπορεί να επιτευχθεί με νέα
λιτότητα, ούτε με επιστροφή στις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Αυτός είναι ο λόγος που
επιμένω στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα καταστήσουν την Ελλάδα
ανταγωνιστική, θα αλλάξουν το επιχειρηματικό κλίμα και θα κινητοποιήσουν σημαντικές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να υλοποιήσουμε με αποφασιστικότητα και
αξιοπιστία ένα συνεκτικό σχέδιο οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα οδηγεί στην επίτευξη υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης", σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Μέσαστις επόμενες ημέρες θα έρθει στο προσκήνιο και ο εσωτερικός ανασχηματισμός της Νέας
Δημοκρατίας, καθώς θα ανακοινωθούν τα ονόματα στελεχών που θα δώσουν το "παρών" στα
ψηφοδέλτια του κόμματος.
Σχεδόντο 50% των προσώπων σε θέσεις γραμματέων και αναπληρωτών γραμματέων αναμένεται
πως θα διεκδικήσει σταυρό στις εθνικές ή τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Μετα μέχρι στιγμής δεδομένα, υποψήφιοι θα είναι ο γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τάσος
Γαϊτάνης, ο γραμματέας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων, Βασίλης Σπανάκης, ο γραμματέας
Παραγωγικών Τομέων, Βασίλης Ξυπολητάς, η γραμματέας Σχέσεων Κόμματος-Κοινωνίας, Ζωή
Ράπτη και ο γραμματέας Επιστημονικών Φορέων, Νίκος Κωστόπουλος. Αλλαγές θα υπάρξουν και
στο επικοινωνιακό επιτελείο. Η εκπρόσωπος Τύπου, Μαρία Σπυράκη, θα παραμένει κανονικά στη
θέση της (θα είναι υποψήφια στην Α΄ Θεσσαλονίκης).
Στονεκλογικό 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, ο αρμόδιος για τα διεθνή Μέσα
Ενημέρωσης, Αργύρης Παπαστάθης, δε θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, ενώ άγνωστο παραμένει
ακόμα τι θα πράξει όσον αφορά σε μία πιθανή υποψηφιότητα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου, Σοφία Ζαχαράκη, που παραμένει και αυτή στη θέση της.
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