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Έντονες διεργασίες στο προσκήνιο και το παρασκήνιο σηματοδοτεί η ανάδειξη του 

Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

 

Η διείσδυση του νέου προέδρου της ΝΔ στον χώρο της κεντροαριστεράς θεωρείται από 

όλους δεδομένη. 

 

- Το Ποτάμι φαίνεται στην παρούσα φάση να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς 

ήδη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ενίσχυση της προσπάθειας του Κυριάκου 

Μητσοτάκη από την Αντιγόνη Λυμπεράκη, την πλειοψηφία των στελεχών της Δράσης, τη 

Μιράντα Ξαφά και άλλα στελέχη της «δεξιάς όχθης» της οδού Σεβαστουπόλεως. Στις 

χθεσινές συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος ο Χάρης Θεοχάρης φέρεται να 

τάχθηκε υπέρ της προσέγγισης με τον νέο πρόεδρο της ΝΔ, ενώ αίσθηση προκάλεσε η 

αποκάλυψη του Γρηγόρη Ψαριανού ότι ουσιαστικά στήριξε τον Κυρ. Μητσοτάκη.  

 

Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν πως ο Σταύρος Θεοδωράκης ή θα προχωρήσει σύντομα 

σε συνεργασία με τον νέο πρόεδρο της ΝΔ ή θα δει στελέχη του να τον εγκαταλείπουν. Ο 

ίδιος ο πρόεδρος του Ποταμιού, ωστόσο, επιμένει στην αυτόνομη παρουσία και κάθοδο 

του κόμματός του, επιμένοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να αποδείξει ότι 

είναι μεταρρυθμιστής. 

 

- Πιέσεις αναμένεται να δεχθεί και η Δημοκρατική Συμπαράταξη με τη Φώφη Γεννηματά 

να διαμορφώνει από χθες την άμυνά της και να σχεδιάζει την αντεπίθεσή της: «Με τις 

απόψεις του κ. Μητσοτάκη μας χωρίζει άβυσσος», δήλωσε, ενώ σε δυο συσκέψεις 

σήμερα και αύριο στη Χαριλάου Τρικούπη θα διαμορφωθεί η στρατηγική της 

Δημοκρατικής Συμπαράταξης έναντι της νέας ηγεσίας της ΝΔ, στρατηγική που θα οδηγεί 

αρχικά σε ένα ιδιότυπο διμέτωπο κατά των δυο κομμάτων εξουσίας. 

 

- Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσει και η Ένωση Κεντρώων-κατά 

πολλούς θα διακυβευτεί η εκ νέου είσοδός της στη Βουλή-μετά την κατηγορηματική 

απόρριψη της οικουμενικής και εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη.  

 

Και ο ΣΥΡΙΖΑ 

 

Με δεδομένο, όπως αποκάλυψε η Realnews την Κυριακή, ότι και ο Αλέξης Τσίπρας 

εν όψει του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζει γενναίο άνοιγμα στο χώρο της 

κεντροαριστεράς, είναι σαφές πως ο χώρος μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και της 

ΝΔ το επόμενο διάστημα θα κινδυνεύσει με διεμβολισμό. 

 

Η συνάντηση 

 

Κοινή, άλλωστε είναι η πεποίθηση πως οδηγούμαστε σε εκ νέου ενίσχυση του 

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=476391&catID=1


διπολισμού, έως τουλάχιστον το διάστημα που η άσκηση του αξιώματός του θα 

εδραιώσει ή όχι τον αρχηγό της ΝΔ. Και επιπλέον οδηγούμαστε προς μια οξύτατη 

πόλωση, ανεξαρτήτως του τι δημοσίως θα προκύψει από τη συνάντηση του Αλέξη 

Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από πολλούς θα σηματοδοτήσει την σχέση 

κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το επόμενο διάστημα. 

 

Τι θα επιδιώξουν οι δανειστές 

 

Το ιδιαίτερα σοβαρό ερώτημα που προκύπτει επίσης, από το νέο πολιτικό τοπίο που 

διαμορφώνεται στη χώρα, είναι εάν η επικρατούσα ηγετική ομάδα των δανειστών θα 

πιέσει για συναίνεση του πολιτικού κόσμου της χώρας, τουλάχιστον για την επίτευξη της 

πρώτης αξιολόγησης. Ή εάν, εκτιμώντας πως στη χώρα υπάρχει πλέον εναλλακτική 

λύση, θα σκληρύνει τη στάση της. Η απάντηση προσεχώς… 

 


