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σει και τις επαφές με στελέχη και τοπικούς φορείς. Στον αντίποδα, οι «γαλά-
ζιοι» βουλευτές και οι πολιτευτές της ίδιας περιφέρειας δεν βλέπουν με κα-
λό μάτι την κινητικότητα που επιδεικνύει η ευρωβουλευτής και τη στήριξη 
που έχει από την Πειραιώς.

Πέρα, όμως, από την ημερίδα, ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα έχει την ευκαιρία 
να συναντήσει και άλλα «γαλάζια» τοπικά στελέχη, με τον στόχο της ανανέ-
ωσης να παραμένει ψηλά.

Ξεκίνησαν οι συζητήσεις
Την ίδια ώρα, αν και απομένουν περίπου δεκαπέντε μήνες για τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές, έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συζητήσεις για ενδεχόμενες 
υποψηφιότητες στον δήμο της Θεσσαλονίκης. Και, μάλιστα, σε μια περίο-
δο που ο Γιάννης Μπουτάρης όχι μόνο βρίσκεται στο επίκεντρο μετά την 
επίθεση που δέχθηκε, αλλά ακόμα δεν έχει αποσαφηνίσει τις προθέσεις του. 

Η οδός Πειραιώς για την ώρα κρατά κλειστά τα χαρτιά της, ενώ κομβικό 
ρόλο στις τελικές αποφάσεις θα έχει και ο χρόνος των εθνικών εκλογών. Πά-
ντως, στο τραπέζι υπάρχουν δύο εισηγήσεις: είτε να επιλεγεί πολιτικό στέ-
λεχος για να διεκδικήσει τον δήμο Θεσσαλονίκης, είτε να προτιμηθεί ένα 
πρόσωπο που θα προέρχεται από τον χώρο της αγοράς και θα μπορεί να 
συσπειρώσει και δυνάμεις εκτός Ν.Δ.

Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, ένα όνομα που έχει ακουστεί είναι αυτό 
του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Αθανάσιου 
Σαββάκη. Ο ίδιος έχει προσωπική σχέση με τον Κυρ. Μητσοτάκη -μάλιστα 
πέρυσι είχε διοργανώσει και τραπέζι προς τιμήν του προέδρου της Ν.Δ. στο 
σπίτι του- ενώ η βόλτα που είχαν οι δυο τους πρόσφατα στην πλατεία Αρι-
στοτέλους φούντωσε τα σενάρια.
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Γ
ια δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί 
τη Θεσσαλονίκη, κίνηση που δείχνει πως 

η βόρεια Ελλάδα αποτελεί κεντρικό στόχο στον 
εκλογικό σχεδιασμό της Πειραιώς.

Η «γαλάζια» ηγετική ομάδα ρίχνει μεγάλο 
βάρος στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περι-
φέρειες, καθώς είναι ένα από τα «κλειδιά» για 
την ευρεία πλειοψηφία που επιδιώκει ο Κυρ. 
Μητσοτάκης. Αλλωστε, αν και η περιοχή θεω-
ρείται «γαλάζιο» κάστρο, στις τελευταίες εκλο-
γές τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μό-
νο κατέγραψε υψηλά ποσοστά, αλλά πέρασε 
και μπροστά τόσο στην Α’ Θεσσαλονίκης όσο 
και στη Β’ Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγο 
καιρό άλλαξε όλη η διοικούσα επιτροπή της Ν.Δ. 
στην πόλη, αφού η κομματική έδρα ήθελε να 
δώσει αέρα ανανέωσης στην οργάνωση, ενώ 
προ ημερών ο Κυρ. Μητσοτάκης συνάντησε 
όλα τα μέλη της πολιτικής επιτροπής που εκλέ-
γονται στη βόρεια Ελλάδα κατά την τελευταία 
του επίσκεψη, ζητώντας εκλογική εγρήγορση. 
Παράλληλα, οι σχέσεις της Πειραιώς με τον πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο 
Τζιτζικώστα, παρά την ψυχρότητα που υπήρ-

Εάν όμως επιλεγεί πρόσωπο από την κεντρι-
κή πολιτική σκηνή, τότε η εκλεκτή μπορεί να εί-
ναι η Ελενα Ράπτη. Η «γαλάζια» βουλευτής, που 
ουσιαστικά ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή 
μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης ως δημοτική 
σύμβουλος, είχε ακουστεί έντονα και το 2014.

Τότε, όμως, είχε διεκδικήσει τον δήμο ο επί-
σης βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Κα-
λαφάτης, που φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να μπει και πάλι στην κούρσα.

Εσχάτως ακούστηκε και το όνομα του Θοδω-
ρή Ζαγοράκη. Ο «γαλάζιος» ευρωβουλευτής 
έχει ισχυρό έρεισμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ μια 
ενδεχόμενη υποψηφιότητά του θα αποτελού-
σε άνοιγμα και προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν 
πρέπει να περνά απαρατήρητο το γεγονός πως 
πριν από λίγο καιρό ο πρόεδρος της Ν.Δ. συνα-
ντήθηκε με παλαίμαχους του ΠΑΟΚ με πρωτο-
βουλία του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Σε όλο αυτό το παζλ των υποψηφιοτήτων, 
μόνο ο Απ. Τζιτζικώστας έχει ήδη ξεκαθαρί-
σει πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αν και οι 
μυημένοι επιμένουν ότι ο περιφερειάρχης θα 
μπορούσε να διεκδικήσει τον δήμο ανάλογα 
με τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί 
όταν έρθει η ώρα να στηθούν οι αυτοδιοικη-
τικές κάλπες.

Το σχέδιο
για «γαλάζια»
Θεσσαλονίκη

ξε για κάποια περίοδο, είναι πλέον πολύ καλές.
Αυτή τη φορά ο αρχηγός της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης αναμένεται να ανέβει στη Θεσ-
σαλονίκη για να μιλήσει σε εκδήλωση που δι-
οργανώνει η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Μα-
ρία Σπυράκη με θέμα την ψηφιακή οικονομία.

Η ημερίδα έχει προγραμματιστεί για την Τε-
τάρτη και εκτός του προέδρου της Ν.Δ. θα μιλή-
σουν ακόμα η Ευρωπαία επίτροπος Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ, 
η Ολγα Κεφαλογιάννη, η Αννα-Μισέλ Ασημα-
κοπούλου, αλλά και ακαδημαϊκοί.

Βέβαια, με την παρουσία του στη συγκεκρι-
μένη εκδήλωση ο Κυρ. Μητσοτάκης ουσιαστικά 
δίνει πόντους στην υποψηφιότητα της Μ. Σπυ-
ράκη, η οποία στις επόμενες εκλογές θα κατέβει 
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, η εκπρόσω-
πος Τύπου της Ν.Δ. εδώ και καιρό έχει ανοίξει 
πολιτικό γραφείο στην πόλη, ενώ έχει πυκνώ-

Στη Ν.Δ. θεωρούν ότι η 
Θεσσαλονίκη είναι ένα από 
τα «κλειδιά» για την ευρεία 
πλειοψηφία που επιδιώκει 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποια ονόματα έπεσαν στο τραπέζι για 
τη διεκδίκηση του δήμου από τη Ν.Δ. 
και τι σηματοδοτεί η νέα επίσκεψη 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη

Θοδωρής Ζαγοράκης

Ελενα Ράπτη

Αθανάσιος Σαββάκης


