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Τον συμβουλεύουν να πετάξει έξω όλους τους άλλους που 

παίζουν τα δικά τους παιχνίδια 

Καινούργιους προσωπικούς συμβουλάτορες προσέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται 
για τους πιο ακραίους νεοφιλελεύθερους, τον Στέφανο Μάνο και τη Μιράντα Ξαφά, οι οποίοι 
σήμερα είναι πολιτικά… άστεγοι. Έδωσαν, μάλιστα, ηχηρό «παρών» στην πρόσφατη φιέστα 
– συνέδριο, όπου η κυρία Ξαφά έστειλε το μήνυμα για το τι περιμένει τους συνταξιούχους, 
κάνοντας σημαία την ιδιωτική ασφάλιση, με τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες να τρίβουν τα 
χέρια τους, σπέρνοντας τον πανικό σε στελέχη της ΝΔ που αντιλαμβάνονται το τεράστιο 
πολιτικό κόστος αυτής της εξαγγελίας. 

Σύμφωνα με πολύ καλές πηγές, ο Μάνος και η Ξαφά (από κοντά και ο Σκυλακάκης) λένε στον 
Μητσοτάκη, στις συζητήσεις που έχουν μαζί του, ότι δεν βλέπουν να παίρνει η ΝΔ 
αυτοδυναμία, όποτε γίνουν οι εκλογές, και αυτό σημαίνει ότι πρωθυπουργός δεν πρόκειται να 
γίνει, γιατί δεν θα προσφερθούν σύμμαχοι για να τον κάνουν πρωθυπουργό. Με βάση μια 
τέτοια εξέλιξη, η πρότασή τους είναι να επικεντρώσει όλη τη στρατηγική του στο πώς θα γίνει 
η ΝΔ δικό του κόμμα. Και ο πρώτος στόχος είναι να απαλλαγεί από όλη την παλιά φρουρά, 
οδηγώντας τη σε… αποστρατεία. Ήδη το σχέδιο έχει αρχίσει να υλοποιείται, με την Ντόρα, σε 
πρώτη φάση, να τίθεται εκτός υπουργείων. Και η συνέχεια θα είναι Καραμανλής, Σαμαράς, 
Μεϊμαράκης και όποιος άλλος είναι επικίνδυνος… 

 

 Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να γίνεις, γιατί δεν θα έχεις 
αυτοδυναμία… 

 



Όπως ακούγεται σε κουβέντες στους «καφενέδες», Μάνος και Ξαφά τού λένε: Έτσι θα έχεις, 
Κυριάκο, ένα δικό σου κόμμα, με ένα 15%, κι εσύ θα μπορείς να ελέγχεις το παιχνίδι και να 
έχεις… ζήτηση! 
Ρόλο σε αυτή την ιστορία έχει και ο Θ. Σκυλακάκης, ενώ τη δημοσιογραφική στήριξη του 
εγχειρήματος έχει αναλάβει νεοφιλελεύθερη εφημερίδα. 

Όλες αυτές οι κινήσεις δεν είναι άγνωστες στους παροικούντες την… Ιερουσαλήμ και ο 
καθένας από εκείνους που είναι στόχος της παρέας Κυριάκου – Μάνου – Ξαφά κάνει τους 
σχεδιασμούς του. Μια γεύση πήρε ο Κυριάκος από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο 
συνέδριο, που έβαλε την ιδεολογική γραμμή από την οποία έχει… αποστατήσει ο πρόεδρος 
της ΝΔ. 

Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις μεταξύ των πρώην αρχηγών αλλά και βουλευτών κοινή είναι η 
διαπίστωση ότι «το παιδί δεν κάνει» και η ΝΔ με αυτή την ηγεσία δεν πρόκειται να δει 
εξουσία. 

Ήδη δημιουργούνται νέες συμμαχίες, μία από τις οποίες είναι η συνεργασία Σαμαρά – Άδωνη. 
Ως προς το ποια θα είναι η συνέχεια, δύσκολα μπορεί να προβλέψει κανείς. 

 


