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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Ο λοι συστρατευμένοι για τη μεγά-
λη νίκη». Αυτό είναι το μήνυμα του 
Κώστα Καραμανλή στους συνομι-

λητές του ενόψει των ευρωεκλογών στις 26 Μα-
ΐου. Το τελευταίο διάστημα όποιος προσέρχεται 
στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού βλέπει 
πρώην υπουργούς, βουλευτές, υποψήφιους ευ-
ρωβουλευτές, υποψήφιους περιφερειάρχες και 
δημάρχους να περιμένουν να τον συναντήσουν. 
Οπως είναι φυσικό, η συζήτηση περιστρέφεται 
γύρω από την εκλογική μάχη της επόμενης Κυ-
ριακής, με τον ίδιο να είναι αισιόδοξος και πα-
ράλληλα να στέλνει μήνυμα συστράτευσης για 
τη μεγάλη νίκη της Ν.Δ. 

Μάλιστα, δεν πρέπει να περνά απαρατήρη-
το πως ο Κ. Καραμανλής την εβδομάδα που 
έρχεται θα έχει ακόμα πιο ενεργό συμμετοχή 
στον προεκλογικό αγώνα της Ν.Δ. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, την Τετάρτη το βράδυ αναμένε-
ται να παρευρεθεί στην ανοιχτή συγκέντρωση 
που πραγματοποιεί το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης στην Αθήνα, όπου κεντρικός 
ομιλητής θα είναι ο 
Κυριάκος Μητσο-
τάκης. 

Ακόμα, την Πα-
ρασκευή θα μετα-
βεί στη Θεσσαλονί-
κη, όπου θα δώσει 
το «παρών» στην 
ομιλία του αρχη-
γού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, με 
την οποία θα κλεί-
σει την προεκλογι-
κή της εκστρατεία 
η Ν.Δ. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός ανα-
μένεται να έχει συναντήσεις και με τοπικά στε-
λέχη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η Θεσσα-
λονίκη και η Μακεδονία αποτελούν την αφε-
τηρία και την έδρα του μακροβιότερου προέ-
δρου της Ν.Δ. (εκλέγεται ανελλιπώς από το 1989 
στην Α’ Θεσσαλονίκης). Πέρα, όμως, από αυ-
τό, κατά πάσα πιθανότητα τα επόμενα 24ωρα 
ο Κ. Καραμανλής θα προχωρήσει και σε δημό-
σια παρέμβαση, στέλνοντας το δικό του μήνυ-
μα σε όλους τους πολίτες λίγο πριν ανοίξουν οι 
κάλπες της 26ης Μαΐου. Εξάλλου, είναι κοινώς 
αποδεκτό ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρα-
μένει το δημοφιλέστερο πρόσωπο της κεντρο-
δεξιάς παράταξης, ενώ αποδεικνύει πως μπο-
ρεί να συσπειρώσει πρόσωπα και καταστάσεις.

Πάντως, την τελευταία φορά που ο Κ. Καρα-
μανλής τοποθετήθηκε δημοσίως δεν έμεινε σε 
μια απλή ανακοίνωση, αλλά έκανε δηλώσεις 
μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη του 12ου Συνε-
δρίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο υποστήριξε πως μόνο η 
παράταξη της Ν.Δ. μπορεί να υπερασπιστεί τα 
εθνικά συμφέροντα και να άρει τις αδικίες που 
υπέστησαν οι ασθενέστεροι στα χρόνια της κρί-
σης. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν κρύβει ότι 
το ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζεται στην κοι-
νωνική συνοχή και ο άνθρωπος να είναι το επί-
κεντρο των πολιτικών.

«Ολοι συστρατευμένοι 
για τη μεγάλη νίκη»

Ο Κώστας Καραμανλής 
τόνισε σε συνομιλητές 
του ότι θα δώσει το 
«παρών» στις ανοιχτές 
συγκεντρώσεις σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη με 
ομιλητή τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη

«Στόχος μας είναι μια ευρύτατη κοινωνική 
πλειοψηφία για κυβέρνηση ισχυρή και σταθερή 
με ορίζοντα τετραετίας. Κυβέρνηση που θα υπη-
ρετεί και θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα 
αποτελεσματικά σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο 
διεθνές περιβάλλον. Κυβέρνηση που θα οδηγή-
σει τη χώρα σε επενδυτική και αναπτυξιακή ανά-
καμψη. Που θα στηρίξει έμπρακτα τους κοινω-
νικά ασθενέστερους, που επλήγησαν περισσό-
τερο και άδικα στα χρόνια της κρίσης», ανέφερε 
-μεταξύ άλλων- ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. δί-
νοντας το στίγμα του. Και προσέθεσε πως «την 

προοπτική αυ-
τή μόνο η δική 
μας παράτα-
ξη μπορεί να 
εξασφαλίσει», 
στέλνοντας μη-
νύματα όχι μό-
νο στους ανα-
ποφάσιστους 
πολίτες, αλλά 
και σε πρώην 
ψηφοφόρους 
της Ν.Δ. που τα 
τελευταία χρό-

νια είχαν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά 
παράταξη.

Μαζί με τον Μεϊμαράκη 
Πάντως, και την εβδομάδα που πέρασε ο Κ. 
Καραμανλής βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου 
έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που διορ-
γάνωσε ο επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου 
της Ν.Δ., Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Η παρου-
σία του βέβαια εκεί την περασμένη Τετάρτη 
δείχνει και τις καλές σχέσεις που υπάρχουν με-
ταξύ των δύο πολιτικών, αφού ο πρώην πρω-
θυπουργός δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε κομ-
ματικές εκδηλώσεις.

Ο Κ. Καραμανλής, τον οποίο υποδέχθηκαν 
θερμά οι Θεσσαλονικείς γεμίζοντας ασφυκτικά 
τον χώρο μέσα και έξω από την αίθουσα όπου 
πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση, προχώρη-
σε μάλιστα και σε μια κίνηση που δεν συνηθί-
ζει. Μετά το τέλος της ομιλίας, ο Ευ. Μεϊμαρά-
κης και ο πρόεδρος της «γαλάζιας» Διοικούσας 
Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη Τάσος Σπηλιόπου-
λος του ζήτησαν να ανέβει στο βήμα. 

Ο πρώην πρόεδρος της Ν.Δ. αποδέχθηκε τελι-
κά την πρόταση, ενώ τον πλαισίωναν ο Ευ. Μεϊ-
μαράκης και οι υπόλοιποι υποψήφιοι ευρωβου-
λευτές της Ν.Δ. που βρέθηκαν στην εκδήλωση. 
Τα χειροκροτήματα δεν σταματούσαν, ενώ όλοι 
-με πρώτο τον πρώην πρωθυπουργό- έστειλαν 
μήνυμα νίκης.

Κατά πάσα πιθανότητα τα επόμενα 
24ωρα ο Κ. Καραμανλής θα προ-
χωρήσει και σε δημόσια παρέμβα-
ση, στέλνοντας το δικό του μήνυμα 
σε όλους τους πολίτες λίγο πριν ανοί-
ξουν οι κάλπες της 26ης Μαΐου


