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Σ

τις 2:30 το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε
την πόρτα του «L’ Abreuvoir» στο Κολωνάκι. Μέσα στο γνωστό γαλλικό εστιατόριο
βρισκόταν ήδη ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, που
καθόταν στα πίσω τραπέζια. Οι δύο άνδρες είχαν ένα τετ α τετ που κράτησε πάνω από δύο
ώρες και, όπως ήταν φυσικό, το μενού αν και
νηστίσιμο ήταν άκρως πολιτικό… Το ραντεβού
κλείστηκε λίγες ημέρες πριν, όταν ο πρόεδρος
της Ν.Δ. είχε καλέσει τον προκάτοχό του για
να του ευχηθεί για την ονομαστική εορτή του.
Αν και οι Κυρ. Μητσοτάκης και Ευ. Μεϊμαράκης είχαν διεκδικήσει την αρχηγία της Ν.Δ.
σε μια κούρσα που τα είχε όλα, πόλωση, εσωκομματικές ίντριγκες, προσωπικές επιθέσεις και
συμμαχίες, έχουν καλή σχέση σε προσωπικό
επίπεδο. Εξάλλου, εκτός από την τηλεφωνική
επικοινωνία που έχουν, είναι η δεύτερη φορά
που τα λένε από κοντά μέσα σε τέσσερις μήνες
και μάλιστα στο ίδιο σημείο, στο «L’ Abreuvoir».
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δεν έχουν διαφορετική αντίληψη για πολιτικά ζητήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευ. Μεϊμαράκης είπε
στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι δεν έχει πρόβλημα,
ακόμα και αν εκείνος θεωρεί πως έχει κλείσει ο
κοινοβουλευτικός κύκλος του, και πως μπορεί
να τον διευκολύνει στην προσπάθεια που κάνει
για ανανέωση των ψηφοδελτίων. Επίσης κατέστησε σαφές ότι θα δώσει τη μάχη για την παράταξη από οποιαδήποτε θέση επιλέξει ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Το παρελθόν
Συνεργάτες του πρώην προέδρου της Βουλής
τονίζουν με έμφαση ότι ο Ευ. Μεϊμαράκης δεν
θα ακολουθήσει την πεπατημένη του παρελθόντος, όταν η διαδοχή στην κομματική ηγεσία
συνδεόταν με διαγραφές και με τη δημιουργία νέων κομμάτων.
Αλλωστε ο Ευ. Μεϊμαράκης αποτελεί την ψυχή της παράταξης, καθώς πέρασε από όλα τα

Μυστικό γεύμα
στο Κολωνάκι!
Τι είπαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ευάγγελος
Μεϊμαράκης για τη στρατηγική της Ν.Δ.
και τις πολιτικές εξελίξεις, σε ένα τετ α τετ
που κράτησε πάνω από δύο ώρες

κύκλος
Ο Ευ. Μεϊμαράκης
είπε στον Κυρ.
Μητσοτάκη ότι δεν
έχει πρόβλημα,
ακόμα και αν
εκείνος θεωρεί
πως έχει κλείσει ο
κοινοβουλευτικός
κύκλος του, και
πως μπορεί να
τον διευκολύνει
στην προσπάθεια
που κάνει για
ανανέωση των
ψηφοδελτίων

πόστα. Ξεκίνησε από ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ το 1974, διετέλεσε πρόεδρος της «γαλάζιας» νεολαίας και γραμματέας του
κόμματος και έφτασε έως τη θέση του προέδρου της Ν.Δ.
Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η στάση αυτή του
πρώην προέδρου της Ν.Δ. δείχνει ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία συμφωνία με την ηγετική ομάδα για οποιονδήποτε ρόλο.
Στενοί συνεργάτες του Ευ. Μεϊμαράκη, μάλιστα, ξεκαθαρίζουν
πως ο ίδιος δεν έχει δεχθεί καμία πρόταση για αξιοποίηση είτε
ως πρόεδρος του επερχόμενου Συνεδρίου ή ως επικεφαλής της
επιτροπής εκλογικού αγώνα του Μοσχάτου, όπως φημολογείται.
Στο γεύμα των δύο πολιτικών, όπως είναι φυσικό, κουβέντα
έγινε και για τη στρατηγική της Ν.Δ. Ο Ευ. Μεϊμαράκης τόνισε
πως στον δρόμο προς τις κάλπες η Ν.Δ. πρέπει να θέσει διλήμματα. Δεν γίνεται να υπάρχει μόνο σκληρή αντιπολίτευση, αλλά να τεθούν και διλήμματα. Δεν πρέπει να βρίσκουν χώρο ο
Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το μήνυμα του πρώην προέδρου της Ν.Δ.
Μάλιστα, οι γνωρίζοντες σημειώνουν πως ο Ευ. Μεϊμαράκης
είχε διαφορετική άποψη και για τον χρόνο των εκλογών. Ο Κυρ.
Μητσοτάκης υποστήριξε πως από τις αρχές του φθινοπώρου ο
εκλογικός χρόνος μετράει αντίστροφα, με τον πρώην πρόεδρο
της Βουλής να εκτιμά πως είναι πιθανότερο να διεξαχθούν εκλογές τον Μάιο του 2019. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μπορεί να στήσει κάλπες
ακόμα και τριπλές. Αλλωστε, τότε θα πραγματοποιηθούν οι ευρωεκλογές, ενώ, ανεξάρτητα από τις διαρροές ότι οι αυτοδιοικητικές θα αποσυνδεθούν από τις ευρωκάλπες και θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2019, ο ίδιος θεωρεί πως υπάρχει ενδεχόμενο η κυβέρνηση στο τέλος να αιφνιδιάσει και να
τις μεταφέρει εκ νέου τον Μάιο.
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Στο τετ α τετ των δύο πολιτικών η συζήτηση, όμως, περιστράφηκε και στα οργανωτικά.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. αναφέρθηκε στις εσωκομματικές εκλογές στις «γαλάζιες» οργανώσεις, που, εκτός των άλλων, στόχο έχουν την
ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, αλλά
και στο Συνέδριο του κόμματος, που μπορεί
να πραγματοποιηθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Αντιδράσεις
Στον αντίποδα, όμως, ο Ευ. Μεϊμαράκης υποστήριξε πως δεν χρειάζονται εσωκομματικά ζητήματα (εκλογές, Συνέδριο), εξάλλου το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν αντιδράσεις για τις
πρόωρες κάλπες στις «γαλάζιες» οργανώσεις,
ειδικά στην περίπτωση που ο Οκτώβριος μπορεί να είναι χρόνος εξελίξεων.
Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο οι ίδιες πηγές
σημειώνουν πως ο πρώην πρόεδρος της Βουλής πρότεινε στον Κυρ. Μητσοτάκη να συστήσει πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση σε όσα «γαλάζια» στελέχη υπερβάλλουν ή εγείρουν θέματα που αλλάζουν την ατζέντα και δημιουργούν
εσωστρέφεια.

Ο Ευ. Μεϊμαράκης τόνισε ότι
στον δρόμο για τις κάλπες
δεν γίνεται να υπάρχει μόνο
σκληρή αντιπολίτευση. Πρέπει
να τεθούν και διλήμματα

Οι μυημένοι υποστηρίζουν πως οι αναφορές αυτές του Ευ. Μεϊμαράκη αφορούσαν και
τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αδωνι Γεωργιάδη που είναι υπέρμαχοι της σκληρής γραμμής,
ενώ πολλές φορές αναδεικνύουν θέματα για τα
όποια έχουν προσωπικό ενδιαφέρον. Προφανώς, η επισήμανση αυτή συνδέεται και με την
επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στο
πολιτικό προσκήνιο, γεγονός που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στο «γαλάζιο» στερέωμα.

