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ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

-Πρωτιά σε Γιάννενα και Θεσπρωτία για το νέο πρόεδρο, κράτησε σε Άρτα και
Πρέβεζα ο Μεϊμαράκης

Ανατρέποντας το αποτέλεσμα του α' γύρου των εκλογών και τα προγνωστικά, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αναδείχθηκε νέος πρόεδρος της κεντροδεξιάς παράταξης, ωθώντας το κόμμα
να αλλάξει σελίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει σήμερα, Δευτέρα, την προεδρία της ΝΔ, μετά την
τελετή παράδοσης - παραλαβής που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στη Συγγρού. Στον νέο
πρόεδρο θα παραδώσει ο μεταβατικός πρόεδρος της ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης.

Σε ό,τι αφορά τα άμεσα σχέδιά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να συναντηθεί με
όλους τους πρώην προέδρους της ΝΔ, ενώ δέχθηκε πρόσκληση από τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν εντός της εβδομάδας.
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Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος πρόεδρος της ΝΔ σκοπεύει να συγκαλέσει
σύντομα έκτακτο συνέδριο του κόμματος και ως πιθανότερη ημερομηνία ακούγεται το
τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου.

Το στοίχημα που κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη νικητήρια δήλωσή του, ο νέος πρόεδρος της ΝΔ εμφανίστηκε ενωτικός, ενώ έκανε
ιδιαίτερη μνεία στο ζήτημα της ανανέωσης, το οποίο άλλωστε βρισκόταν στο επίκεντρο της
προεκλογικής εκστρατείας του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος του είναι το κόμμα να αποτελέσει σύντομα αξιόπιστη
εναλλακτική λύση διακυβέρνησης, απέναντι στον λαϊκισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Όπως εκτιμάται από τους αναλυτές, οι ψηφοφόροι της ΝΔ φαίνεται να εκτίμησαν ότι η
προοπτική νίκης έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και η πιθανότητα η ΝΔ να επιστρέψει στην
διακυβέρνηση της χώρας εξυπηρετείται καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά από
τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Επίσης, εκτιμάται ότι οι νεοδημοκράτες πείστηκαν από τη φιλολογία πως ο Αλέξης
Τσίπρας προτιμούσε, ως πιο συναινετικό, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και αντέδρασαν σε αυτήν
την προοπτική.

Ίσως, το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα της «γαλάζιας» κάλπης να είναι, πάντως, ότι οι
ψηφοφόροι της ΝΔ έστειλαν κατ' αρχάς μήνυμα υπέρ σαρωτικών αλλαγών στο κόμμα, αλλά
κυρίως υπέρ αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόβαλε κατά την προεκλογική εκστρατεία του το πρόσωπο του
μεταρρυθμιστή και δεν έκανε πίσω σε αυτό, ούτε και όταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης τον
κατηγόρησε για τις απολύσεις των καθαριστριών.
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Σε ό,τι αφορά την ανατροπή μεταξύ α' και β' γύρου, καθοριστικής σημασίας ήταν η στήριξη
που παρείχαν στον νέο πρόεδρο της ΝΔ ο Αδωνις Γεωργιάδης και ο Απόστολος
Τζιτζικώστας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον δεύτερο, θεωρούνται εντυπωσιακές οι
ανακατατάξεις που καταγράφηκαν στη Μακεδονία, παρά τα «νεύματα» Καραμανλή υπέρ
Μεϊμαράκη.

Επιπλέον, αν και στο προσκήνιο ο Αντώνης Σαμαράς τήρησε ίσες αποστάσεις από τους δύο
υποψηφίους, η κινητοποίηση του μηχανισμού του στην Πελοπόννησο ήταν υπέρ του
Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που αποτυπώνεται στην επίδοση του νέου προέδρου στους
νομούς αυτούς.

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο, ωστόσο, είναι η απευθείας μετακίνηση ψηφοφόρων του
Βαγγέλη Μεϊμαράκη στον α' γύρο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον β' γύρο. Είναι ένα
στοιχείο που είχε εντοπιστεί από τις εταιρίες δημοσκοπήσεων οι οποίες παρακολουθούσαν
την εκλογική διαδικασία της ΝΔ, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει σε ποιο βαθμό
θα συνέβαλε στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Μήνυμα ανανέωσης

Μήνυμα ανανέωσης της ΝΔ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύντομη τελετή
παραλαβής-παράδοσης στα γραφεία του κόμματος, το πρωί της Δευτέρας, από τον
απερχόμενο μεταβατικό πρόεδρο Γιάννη Πλακιωτάκη.

Ο νέος πρόεδρος της ΝΔ, απαντώντας στον Γιάννη Πλακιωτάκη, ευχαρίστησε τον ίδιο για
το έργο του, αλλά και όλα τα μέλη της ΚΕΦΕ και τους εθελοντές, επισημαίνοντας πως το
κόμμα έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία.

«Θα ανανεώσουμε τη ΝΔ με σεβασμό στην ιστορία, αλλά και με γνώμονα τις σύγχρονες
ανάγκες. Χρέος όλων μας είναι η ΝΔ να γίνει η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη και να κλείσει
ο κύκλος του λαϊκισμού. Κανείς δεν περισσεύει, αλλά χρειάζεται και διεύρυνση» τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
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Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στα γραφεία του κόμματος στη λεωφόρο Συγγρού στις 12 το
μεσημέρι και έτυχε θερμής υποδοχής από στελέχη και ψηφοφόρους της ΝΔ. Λίγα λεπτά
πριν, αποχωρώντας από το πολιτικό του γραφείο στο Παγκράτι, ο κ. Μητσοτάκης έκανε
λόγο για μεγάλη νίκη, τονίζοντας πως «μας περιμένει πολλή δουλειά» και «προχωράμε
ενωμένοι και ανανεωμένοι».

Ο κ. Μητσοτάκης προσήλθε στα γραφεία μαζί με τον βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη και τον
πρώην βουλευτή Μιχάλη Μπεκίρη και τον υποδέχθηκαν οι Γιάννης Πλακιωτάκης, Γιάννης
Τραγάκης και ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Νωρίτερα, είχαν φθάσει στα γραφεία του κόμματος ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, ενώ από το πρωί ήταν και ο πρώην βουλευτής Κερκύρας και συνεργάτης του
Νίκος Γεωργιάδης.

Οι άμεσες πρωτοβουλίες

Στις άμεσες πρωτοβουλίες που αναμένεται να αναλάβει ο νέος πρόεδρος της ΝΔ είναι η
σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εντός της εβδομάδας, συναντήσεις με όλους τους
πρώην προέδρους του κόμματος, αλλά και συνάντηση -εντός των προσεχών ημερών- με τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα με περίπου πέντε μονάδες διαφορά επικράτησε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στις εκλογές για την προεδρία της ΝΔ, σύμφωνα με τα οριστικά επίσημα
αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Συγγρού το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο Κ.Μητσοτάκης έλαβε το 52,43% των ψήφων, ή 173.297 ψήφους, όπως ανακοίνωσε ο
επικεφαλής της ΚΕΦΕ Γιάννης Τραγάκης.

Ο δεύτερος υποψήφιος για την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, πήρε 157.224 ψήφους, δηλαδή το 47,57%.
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Συνολικά, στις γαλάζιες κάλπες προσήλθαν για το δεύτερο γύρο 334.752 νεοδημοκράτες, εκ
των οποίων οι 3.077 έριξαν άκυρο και 1.154 λευκό.

Μοιρασία στην Ήπειρο

Έντεκα ψήφοι έκριναν την πρωτιά στο Νομό Πρέβεζας, γεγονός που δείχνει ότι η
αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα σκληρή.

Την πρώτη θέση κέρδισε τελικά ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος πήρε 1.391 ενώ ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε 1.380.

Με οριακό προβάδισμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την πρωτιά στο Νομό Ιωαννίνων. Η
εξέλιξη αυτή, από πολλούς θεωρείται και ως η μεγάλη ανατροπή που έγινε στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε συνολικά 2.779 ψήφους έναντι των 2.735 ψήφων που
συγκέντρωσε ο Βαγγέλης Μειμαράκης, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα από το
σύνολο των εκλογικών κέντρων του Νομού Ιωαννίνων.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγει η Θεσπρωτία και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία για
πρόεδρο της ΝΔ.

Από τους 1777, ψηφοφόρους που προσήλθαν στις κάλπες, οι 1010 (ποσοστό 57,06%)
επέλεξαν Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται να συσπειρώνει μεγάλο μέρος των δυνάμεων που στις 20
Δεκέμβρη στήριξαν τον Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Άδωνι Γεωργιάδη αφού παρ' όλο που
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στη σημερινή ψηφοφορία, προσήλθαν στις κάλπες 391 λιγότεροι, ο κ. Μητσοτάκης αυξάνει
σε απόλυτο αριθμό ψήφων τη δύναμή του κατά 343 ψήφους.

Αντίθετα ο κ. Μεϊμαράκης έχει μικρή απώλεια 53 ψήφων.

Η αποχή κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 18,05%, σε σχέση με την ψηφοφορία της 20ης
Δεκέμβρη.

Κράτησε και αύξησε, όπως αναμενόταν, την δύναμή του στην Άρτα ο Ευάγγελος
Μεϊμαράκης, που έλαβε το 57% περίπου των 2.847 μελών και φίλων της ΝΔ που έλαβαν
μέρος στις επαναλητπικές εκλογές, για την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΝΔ. Στο νομό
Άρτας, έλαβαν, επί 2.829 εγκύρων ψηφοδελτίων, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης έλαβε 1.593 και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης 1.236.
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