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ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πολεμική είναι η ατμόσφαιρα στο εσωτερική της Νέας Δημοκρατίας μετά το πρωτόγνωρο
φιάσκο της αναβολής της εκλογής προέδρου λόγω... τεχνικών προβλημάτων. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι την Κυριακή από νωρίς το πρωί αρκετοί ήταν οι ψηφοφόροι που έσπευσαν
στα εκλογικά κέντρα των Ιωαννίνων και ενώ αρχικά την καθυστέρηση την αντιμετωπιζόταν
με χιούμορ, στη συνέχεια υπήρξαν γκρίνια και παράπονα. Το σύστημα δεν άνοιξε καθόλου
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία.

Την ίδια στιγμή βαθαίνει επικίνδυνα το εσωκομματικό ρήγμα στη ΝΔ, καθώς τα νέα μέτωπα
που άνοιξαν οι απαντήσεις που έδωσε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης στους επικριτές του,
καθιστούν ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση των εσωκομματικών επιπτώσεων από το
εσωκομματικό φιάσκο.

Το τεχνικό πρόβλημα στάθηκε αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια τα πολιτικά
προβλήματα που ταλανίζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή τη στιγμή
διαμορφώνεται ένα σκηνικό κριτικής όλων σε όλους. Μέσα στο κλίμα αυτό είναι εξαιρετικά
αμφίβολο εάν η συνεδρίαση της ΚΕΦΕ, που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στα κεντρικά
γραφεία του κόμματος, μπορεί να οδηγήσει πραγματικά σε μία επανεκκίνηση της
διαδικασίας των εκλογών ώστε να καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν μέσα στις
επόμενες εβδομάδας και να αποφευχθεί το απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο θα οδηγηθεί η ΝΔ
εάν δεν κατορθώσει να ξαναμπεί σε τροχιά εκλογών.

Ο κ. Μεϊμαράκης γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την μεταβατική ηγεσία
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της ΝΔ ζητώντας να πράξει το ίδιο και ο Απόστολος Τζιτζικώστας από τη θέση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Το αίτημα ενστερνίστηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης,
κύκλοι ωστόσο του Περιφερειάρχη ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι διατεθειμένος να το πράξει
και θεωρούν προσχηματικά όσα ανέφερε ο κ. Μεϊμαράκης, επιμένοντας ότι η παραίτησή του
πρέπει να είναι αποτέλεσμα ανάληψης ευθυνών για το φιάσκο των εσωκομματικών
εκλογών.

Άμεσα ανταποκρίθηκαν, αντίθετα, στην πρόσκληση του κ. Μεϊμαράκη να παραιτηθούν από
τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος έδωσε στη δημοσιότητα και επιστολή που είχε
απευθύνει από τις 11 Νοεμβρίου προς τον Β. Μεϊμαράκη επισημαίνοντας από τότε ότι η
πολιτική ευθύνη μιας αποτυχίας στη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών βαραίνει
πρωτίστως τον Πρόεδρο του κόμματος.
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