Μονομαχία Μεϊμαράκη Μητσοτάκη στο δεύτερο γύρο
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2015 17:09 -

ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου
προέδρου στη ΝΔ, με τους ψηφοφόρους να σχηματίζουν ουρές έξω από τα εκλογικά
τμήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ολιγόωρη διακοπή στη διαδικασία λόγω τεχνικού
προβλήματος που προέκυψε, καθώς η εταιρεία που έχει αναλάβει να τη διεκπεραιώσει είχε
προγραμματίσει το κλείσιμο της κάλπης στις 7 μ.μ. χωρίς να έχει προβλέψει την παράταση
ώς τις 8 μ.μ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι ψηφοφόροι ξεπερνούν τους 400.000.

Η επομένη του α' γύρου της εκλογικής αναμέτρησης στη ΝΔ βρίσκει τους Βαγγέλη
Μεϊμαράκη και Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίζουν την προεκλογική εκστρατεία τους για
ακόμη 20 ημέρες.

Αν και τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, οι πληροφορίες δίνουν
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ποσοστό περί το 40% στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και περί το 30% στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ποσοστό 20% φαίνεται ότι συγκεντρώνει ο Απόστολος Τζιτζικώστας και το 10% φαίνεται
να αγγίζει ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δύο διεκδικητών της προεδρίας
της ΝΔ βρίσκονται ενδεχόμενες δηλώσεις στήριξής τους εκ μέρους των δύο άλλων
υποψηφίων, που δεν κατάφεραν να περάσουν στον β' γύρο της 10ης Ιανουαρίου.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης θεωρείται βέβαιο ότι θα εκφράσει τη στήριξή του στον Κυριάκο
Μητσοτάκη, καθώς όπως έχει δηλώσει και το προηγούμενο διάστημα είναι πολλά στα οποία
συμφωνεί με τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά.

Επιπλέον, ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε «ξεσπαθώσει» τις προηγούμενες ημέρες κατά του
Β.Μεϊμαράκη σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυβέρνηση. Το ξέσπασμά του
πυροδοτήθηκε από τη στήριξη Καραμανλή προς τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ και τα σενάρια
περί προσέγγισης στελεχών του καραμανλικού μπλοκ με κυβερνητικούς παράγοντες.

Η δήλωση στήριξης του Αδωνι Γεωργιάδη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται πολύ
σύντομα μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων του α' γύρου.

Από την πλευρά του Απόστολου Τζιτζικώστα τα πράγματα δεν αναμένεται να είναι τόσο
καθαρά. Αλλωστε, ούτε στη δήλωση που έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν άρχισε
να ξεκαθαρίζει το τοπίο, ο Απόστολος Τζιτζικώστας άφησε να διαφανούν οι προθέσεις του.

Δεδομένης της σφοδρής αντιπαράθεσης που είχε με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στη διάρκεια
της προεκλογικής εκστρατείας, και ειδικά μετά το φιάσκο της 22 Νοεμβρίου, θεωρείται
απίθανο να τον στηρίξει.

Ωστόσο, δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό ούτε το ενδεχόμενο να δηλώσει ευθεία στήριξη στον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλωστε, ο περιφερειάρχης έχει δηλώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης
εκφράζει ένα υποσύνολο της ΝΔ, για να του ανταποδώσει τότε τα πυρά ο πρώην υπουργός.
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Σε μια πιο ασφαλή επιλογή, ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναμένεται να καλέσει τους
ψηφοφόρους του να επιλέξουν κατά συνείδηση, ενώ πιο καθαρή θέση αναμένεται να λάβουν
οι βουλευτές που τάχθηκαν στο πλευρό του.

Ένας εξ αυτών, που αναμένεται να πάρει θέση, είναι ο Μάκης Βορίδης.

Από την πλευρά της, η Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο
Mega, περιορίστηκε να πει πως η επιλογή που έκαναν κάποιοι βουλευτές να ταχθούν στο
πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα ήταν μια επιλογή συνείδησης και με τον ίδιο τρόπο,
κατά συνείδηση, θα συνεχίσουν.

Η ίδια μίλησε για «ηχηρό μήνυμα ενότητας» από τη βάση, σε μια αναφορά που σχετίζεται με
τα σενάρια περί διάσπασης της ΝΔ την επομένη των εκλογών, τα οποία είχαν ακουστεί το
προηγούμενο διάστημα.

Στο ίδιο κανάλι, ο στενός συνεργάτης του Κ.Καραμανλή, Ευάγγελος Αντώναρος δήλωσε ότι
«ο κ. Μεϊμαράκης έχει σαφές πλεονέκτημα και λόγω αποτελέσματος, αλλά και επειδή
καταφέρνει να ελκύει ψηφοφόρους που δεν έχουν κομματική ταμπέλα, που ανήκουν στον
μεσαίο χώρο».

Η Ήπειρος ψήφισε Μεϊμαράκη

Ο Βαγγέλης Μειμαράκης είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και στην Ήπειρο, στις εκλογές για την
ανάδειξη νέου προέδρου στη Νέα Δημοκρατία.
Η μαζική προσέλευση στις κάλπες, δεν έφερε ανατροπή, παρά μόνο προς... τον δεύτερο!
Κι αυτό γιατί, σε αντίθεση με όλες τις εκτιμήσεις, την δεύτερη θέση κατέλαβε και μάλιστα
με σχετική άνεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, που στηρίζονταν από κορυφαία στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας στην Ήπειρο, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ρεύμα και έμεινε στην τρίτη
θέση. Αυτή, για πολλούς, ήταν και η έκπληξη της κάλπης.
Ο Βαγγέλης Μειμαράκης, κατάφερε να συσπειρώσει στο πρόσωπό του, την μεγάλη
πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και θα είναι αυτός που μαζί με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.
Στο νομό Ιωαννίνων ψήφισαν συνολικά 6.670 ψηφοφόροι με τον Β. Μεϊμαράκη να λαμβάνει
2.998 και ποσοστό 44.95%. Ακολούθησε ο Κ. Μητσοτάκης με 1.657 και 24,84%, ο Απ.
Τζιτζικώστας με 1.410 και 21,14% ενώ την τέταρτη θέση έλαβε ο Άδ. Γεωργιάδης με 554
ψήφους και 8,31%.
Ο Βαγγέλης Μειμαράκης, κατέλαβε την πρώτη θέση και στο Νομό Θεσπρωτίας. Συνολικά
ψήφισαν 2.168 πολίτες. Ο Βαγγέλης Μειμαράκης συγκέντρωσε 813 ψήφους, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης 667 ψήφους, ο Απόστολος Τζιτζικώστας πήρε 565 και ο Άδωνις Γεωργιάδης
συγκέντρωσε 123 ψήφους.
Υψηλή ήταν η συμμετοχή και στο Νομό Άρτας. Συνολικά ψήφισαν περισσότεροι από τρεις
χιλιάδες κάτοικοι στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων που είχαν στηθεί στο Νομό.
Στο νομό Άρτας σε σύνολο 3,219 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν:
ΕΥ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: 1576 – 48,94%
ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 774 – 24,03%
ΑΠ. ΤΖΙΤΖΤΙΚΩΣΤΑΣ: 755 – 23,44%
ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 114 – 3,54%
Ο Βαγγέλης Μειμαράκης, κέρδισε την πρώτη θέση και στο Νομό Πρέβεζας. Η συμμετοχή
στην εκλογική διαδικασία ήταν ικανοποιητική και το αποτέλεσμα της κάλπης δεν
διαφοροποιείται από αυτό που καταγράφεται πανελλαδικά.
Συνολικά ψήφισαν 3.158 κάτοικοι στα εκλογικά τμήματα που λειτούργησαν σε όλους τους
δήμους.
Ο Βαγγέλης Μειμαράκης συγκέντρωσε 1.467 ψήφους και ποσοστό που φτάνει το 47%.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε 962 ψήφους και
ποσοστό 31%.
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας έμεινε στην τρίτη θέση με 558 ψήφους και ποσοστό 17,8%.
Στην τέταρτη θέση έμεινε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος πήρε 171 ψήφους και ποσοστό
5%.
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