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Η Νέα ∆ηµοκρατία και η νέα φιλοευρωπαϊκή ελληνική κυβέρνηση
ΜΑΡΊΑ ΚΟΥΤΟΥΛΆΚΟΥ

Περίληψη
Το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν ο µεγάλος νικητής στο δεύτερο κύκλο των εκλογών στις 17
Ιουνίου στην Ελλάδα, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες της Ευρώπης. Η επικράτηση ήταν καθολική και ο
πρόεδρος του κόµµατος, Αντώνης Σαµαράς, δήλωσε µετά τη νίκη του ότι ο ελληνικός λαός επέλεξε το
δρόµο της Ευρώπης. Ισχυρίζονται ότι η κύρια πεποίθηση του κόµµατος είναι η αρχή της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ισότητας ενώπιον του νόµου, της αξιοκρατίας και της ανταγωνιστικότητας.
Ο ελληνικός Τύπος είναι θετικός µε το αποτέλεσµα, όµως αρκετά επιφυλακτικός, σε αντίθεση µε το διεθνή
Τύπο που θεωρεί το αποτέλεσµα ως <<ανάσα>> για τους Έλληνες. Τα περισσότερα ελληνικά άρθρα είναι
µια ανάλυση των γεγονότων και των πραγµάτων που αναµένονται από την καινούργια κυβέρνηση.
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Εισαγωγή
Η 18η Ιουνίου ήταν η µέρα που ο Αντώνης Σαµαράς1, ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ανακοινώθηκε
ως ο µεγάλος νικητής των εκλογών, µε συνολικό ποσοστό 29,66%2. ∆ήλωσε ότι: << Οι Έλληνες ψήφισαν
την παραµονή µας στη ζώνη του ευρώ και ψήφισαν για τις πολιτικές που θα φέρουν θέσεις εργασίας,
ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια για αυτούς>>. Κάλεσε επίσης όλες τις πολιτικές δυνάµεις να
συµµετάσχουν στην κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας λέγοντας ότι << Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί και θα
κυβερνηθεί>>. Τόνισε: <<∆εν θα υπάρξουν νέες περιπέτειες που θα κάνουν την Ελλάδα αµφισβητήσιµη, δε
θα επικρατήσει ο φόβος και οι θυσίες του λαού δεν θα πάνε χαµένες>>. Ο Σαµαράς κατέστησε σαφές ότι η
πρόθεση του είναι να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε, σηµειώνοντας:<< Σεβόµαστε βέβαια την
υπογραφή και την υποχρέωση της χώρας. Η Ελλάδα έχει ακολουθία, συνέπεια και αξιοπρέπεια>>.
Το πολιτικό πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας3
Τα κύρια σηµεία του εκλογικού προγράµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι για την παράνοµη
µετανάστευση, την ασφάλεια, την αστυνόµευση και φυσικά µέτρα για την έξοδο από την κρίση, όπως
σοβαρές αλλαγές στην οικονοµία και την πολιτική. Στα οικονοµικά µέτρα περιλαµβάνονται η επιτάχυνση
της διακήρυξης της ΑΟΖ4, ώστε να µπορούν να αξιοποιήσουν τον πλούτο των υπεράκτιων πηγών ενέργειάς
µας, καθώς και την προώθηση της ιδιωτικοποίησης (ακόµα και πέρα από τις προβλέψεις της δανειακής
σύµβασης), έτσι ώστε το έλλειµµα να µειωθεί περαιτέρω και µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις να
1

Ο Αντώνης Σαµαράς γεννήθηκε στις 23 Μαη 1951στην Αθήνα. Σπούδασε στο Κολλέγιο Αθηνών και αποφοίτησε από
το Amhrest College µε πτυχίο στα οικονοµικά και από το Χάρβαρντ µε MBA. Εξελέγη ως µέλος του Κοινοβουλίου
από το 1977 και µετά και το 1989 έγινε Υπουργός Οικονοµικών, έπειτα Υπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια
δηµιούργησε το δικό του κόµµα, <<Πολιτική Άνοιξη>> . Το 2004 διέλυσε το κόµµα και επανασυνδέθηκε µε τη Νέα
∆ηµοκρατία. Το 2009 διορίστηκε Υπουργός Πολιτισµού, οπότε και εγκαινιάστηκε το νέα µουσείο της Ακρόπολης. Στις
30 Νοεµβρίου 2009 εξελέγη ο νέος ηγέτης της Νέας ∆ηµοκρατίας και το 2012 κέρδισε τις εκλιγές και έγινε
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
2
(Α 'Αθήνας 30, 92%, Α' Πειραιώς 29, 68%, στη Θεσσαλονίκη 31, 91%, στη Ρόδο 33,89%, 35,53%, στην Άρτα, αλλά
στον Β΄ Πειραιώς 18,62%, 20,43% στα Χανιά, στην Κέρκυρα 24,37%)
3
Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε το προεκλογικό πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας ανακτήθηκαν από την επίσηµη
σελίδα του κόµµατος (www.nd.gr)
4
Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη
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αποφευχθούν. Επιπλέον, ένα σηµαντικό µέτρο είναι η εφαρµογή των αναγκαίων και η δίκαιη διευθέτηση
των χρεών από και προς το κράτος που θα δώσει χρήµατα στην αγορά. Επίσης, έχουν προβλέψει άµεσες
νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και την ενίσχυση
της ρευστότητας της αγοράς µέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και την εξασφάλιση ρευστότητας
στην πραγµατική οικονοµία και ιδιαίτερα στις µικρές επιχειρήσεις που δηµιουργούν το 70% των θέσεων
εργασίας. Άλλα µέτρα είναι η ελάφρυνση των δανειοληπτών, χρονική επέκταση των περικοπών των
δηµοσίων δαπανών, η µείωση όλων των φορολογικών συντελεστών, η αντικατάσταση του γνωστού
χαρατσιού, σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου σε 10.000€, η µη µεγαλύτερη µείωση των µισθών και τέλος
η αύξηση των χαµηλότερων συντάξεων και των επιδοµάτων των µεγάλων οικογενειών.
Ένα άλλο µεγάλο θέµα σε αυτό το προεκλογικό πρόγραµµα είναι η ασφάλεια. Θέτουν το ζήτηµα της
αποσυµφόρησης των φυλακών µε απέλαση των αλλοδαπών καταδίκων, την άµεση λειτουργία των φυλακών
και την αλλαγή του κώδικα της φυλακής. Απευθύνονται, µάλιστα, και στη <<χαµηλή εγκληµατικότητα>>
και προτείνουν την αφαίρεση των χρηστών ναρκωτικών από τα αστικά κέντρα και την υιοθέτηση του
δόγµατος της εθνικής ασφάλειας που χρησιµοποιείται στην Ευρώπη. Ισχυρίζονται ότι για τη φρουρά των
συνόρων, τα φυσικά εµπόδια(φράχτη) και η χρήση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της δικαιοδοσίας του
FRONTEX είναι απαραίτητα. Επιπλέον, προτείνουν τη δηµιουργία ενός κέντρου έξω από τον αστικό ιστό
των πόλεων όπου θα κρατούνται παράνοµοι µετανάστες. Τονίζουν τη σηµασία του χτυπήµατος του
παράνοµου εµπορίου, που καταστρέφει το νόµιµο εµπόριο. Τέλος, προτίθενται να δηµιουργηθεί µια νέα
πολιτική για το άσυλο και ενιαία πολιτική µαζικού επαναπατρισµού των παράνοµων µεταναστών και για το
σκοπό αυτό θα έρθει σε επαφή µε τους ηγέτες όλων των χωρών της Νότιας Ευρώπης για να επιτευχθεί µια
ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική.
Ο κύριος Σαµαράς έχει θέσει ως στόχο να αλλάξει το µοντέλο της κυβέρνησης. Τόνισε επίσης την
ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγµατος, την αλλαγή του νόµου περί ευθύνης των υπουργών και την
καθιέρωση ασυµβίβαστου µεταξύ υπουργού και βουλευτή. Παρακινεί το λαό τα κοιτάει µπροστά και όχι στο
παρελθόν, πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι µια πλούσια χώρα και σκοπεύει να επωφεληθεί από αυτό. ∆ήλωσε ότι
η Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύει στον ελληνικό λαό, στο πείσµα τους και την αστείρευτη δύναµη που κρύβουν
µέσα τους.
Ο Ελληνικός Τύπος σχετικά µε την νέα κυβέρνηση
Ο ελληνικός Τύπος είναι θετικός προς το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επιτέλους µια κυβέρνηση, αλλά για
το πώς η Νέα ∆ηµοκρατία θα κυβερνήσει εξακολουθούν να περιµένουν να δουν τα αποτελέσµατα. Ο Νίκος
Βατόπουλος έγραψε µια µέρα µετά τις εκλογές στην Καθηµερινή, µια γνωστή εφηµερίδα ότι << Οι Έλληνες
πρέπει να κυβερνηθούν>>. Επιµένει ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει τώρα να ανησυχεί για την πολιτική
σταθερότητα και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τουρισµό και τον πολιτισµό, που τώρα βυθίζεται. << Το
κλίµα ανασφάλειας που εκπέµπει διαρκώς η χώρα µας σε εκατοµµύρια πολίτες όλου του κόσµου δεν
αντιστρέφεται εύκολα >> συνεχίζει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Έλληνες έχουν ένα στολίδι στα χέρια
τους, που αφήνουν να πάει χαµένο. Οι δυσκολίες για τον ελληνικό λαό θα παραµείνουν για χρόνια είτε
υπάρχει µια σταθερή κυβέρνηση είτε όχι, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι η ανάγκη για κοινωνική ειρήνη
που τα κόµµατα οφείλουν να εξασφαλίσουν. Κλείνει το άρθρο του λέγοντας ότι: <<Οι Έλληνες δικαιούνται
να ελπίζουν, το αξίζουν και έχουν βαρεθεί από το διασυρµό της πατρίδας τους.[…]Η δουλειά πρέπει να
αρχίσει σήµερα >> (Νίκος Βατόπουλος: Η δουλειά πρέπει να αρχίσει σήµερα, Η Καθηµερινή, 18 Ιουνίου
2012).
Στην ίδια εφηµερίδα ο Μπάµπης Παπαδηµητρίου έγραψε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται <<διαβασµένους>>
υπουργούς και ο ίδιος αναφέρεται στην ευθύνη που έχουν να ενηµερώνονται πλήρως για τις συµβάσεις που
έχουν υπογράψει. Είπε επίσης:<< Αρκεί να αφαιρεθούν οι κοµµατικές παρωπίδες και να εφαρµοστεί το
πρόγραµµα προσαρµογής. Το µήνυµα έρχεται από όλες τις πλευρές, µε την ίδια συχνότητα και τον ίδιο
τονισµό. Βιαστείτε, τώρα που ξεκαθαρίσατε µε την πολιτική εκκρεµότητα. ∆είξτε σε όλους ότι είστε ικανοί
να βάλετε γρήγορα µπροστά την οικονοµία σας. Ξεχωρίστε τα σηµαντικά και βάλτε τα στην αρχή. Με
αποφασιστικότητα και χωρίς πολλές «επαναδιαπραγµατεύσεις>> (Μπάµπης Παπαδηµητρίου: Μέτρα, έτοιµα
και σηµαντικά, Η Καθηµερινή, 19 Ιουνίου 2012). Ο Αλέξης Αρβανίτης, ο οποίος είναι ερευνητής στο
Πάντειο Πανεπιστήµιο και καθηγητής στο Κολέγιο του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, έγραψε στην
εφηµερίδα ότι µε αυτή την κυβέρνηση ο δρόµος για τις διαπραγµατεύσεις είναι ανοιχτός, κατηγόρησε
εκείνους που είναι ενάντια στο µνηµόνιο ως ξεπερασµένους, φοβισµένους και επικίνδυνους για το συµφέρον
της Ελλάδας και τελείωσε λέγοντας ότι θα είναι πιο επωφελές να θεωρούµε την Ευρώπη ως εταίρο και όχι
ως εχθρό (Αλέξης Αρβανίτης: Ήρθε η ώρα της επαναδιαπραγµάτευσης, Η Καθηµερινή, 19 Ιουνίου 2012).
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Σε µια άλλη εφηµερίδα Το Βήµα ο Άρης Ραβανός έγραψε: << Με εκπλήξεις και εξωκοινοβουλευτικά
πρόσωπα, τόσο από την κεντροδεξιά, όσο και από την ευρύτερη Αριστερά, αλλά και µε τεχνοκράτες, θα
επιχειρήσει ο Αντώνης Σαµαράς να κερδίσει το στοίχηµα της επόµενης ηµέρας, ενώ το βασικό στοιχείο είναι
ότι το υπουργό Οικονοµικών θα έχει εθνικό χρώµα, µε την εκπροσώπηση των κυβερνητικών εταίρων και µε
υπουργό από την πλευρά της Ν∆>>. Επισηµαίνει ότι η κύρια πρόθεση που έχει ο Σαµαράς είναι η σύνθεση
ενός νέου συστήµατος διακυβέρνησης, όπου η Ν∆ θα είναι ο κορµός, αλλά τα πάντα θα διοργανώνονται
ανάλογα µε τις αναλογίες των ποσοστων ψήφου των εδρών. Ο κύριος Ραβανός συνεχίζει λέγοντας ότι ο
πρόεδρος της Ν∆ είναι αποφασισµένος να δείξει στην πράξη τις εθνικές προσπάθειες µέσω της συνεργασίας
µε τους προέδρους των άλλων κοµµάτων, όπως ο κ.Βενιζέλος, ο κ.Κουβέλης και η κ.Μπακογιάννη. Ένα
άλλο µεγάλο θέµα είναι το Υπουργείο Οικονοµικών και ποιος θα είναι αυτός που θα καταλάβει την έδρα ως
υπουργός. (Άρης Ραβανός: Το στοίχηµα της επόµενης ηµέρας του Αντώνη Σαµαρά, Το Βήµα, 18 Ιουνίου
2012)
Ο ίδιος συγγραφέας έγραψε µια βδοµάδα µετά τις εκλογές ότι ο Σαµαράς προσπαθεί τώρα να
εκπληρώσει το λόγο του και να δείξει ότι η Ελλάδα θα τιµήσει τις δεσµεύσεις προς τους ξένους εταίρους.
Αυτό ήταν µια υπόσχεση που είχε επίσης διαβαστεί στο Ευρωπαικό Συµβούλιο επειδή ο Σαµαράς δε θα
µπορούσε να είναι εκεί ο ίδιος λόγω ασθένειας. Ο κ.Ραβανός αναφέρεται επίσης σε µια άλλη οµιλία του
Σαµαρά που είπε: << η κυβέρνηση αποδέχεται την ιδιοκτησία του προγράµµατος σταθεροποίησης και είναι
πλήρως δεσµευµένη στους στόχους, στους αντικειµενικούς σκοπούς και σε όλες τις βασικές πολιτικές του
Προγράµµατος>>. Ο Σαµαράς όµως αναγνώρισε ότι υπάρχουν κάποια σηµεία στο πρόγραµµα που θα πρέπει
να αλλαχτούν ή να αναδιαταχθούν, έτσι ώστε η ύφεση τουλάχιστον να κατευνάσει. (Άρης Ραβανός:
∆έσµευση Σαµαρά στους Ευρωπαίους ότι θα τηρήσει το οικονοµικό πρόγραµµα, Το Βήµα, 28 Ιουνίου 2012)
Ο Ξένος Τύπος για τη νέα κυβέρνηση
Στην Ευρώπη καθώς και στον υπόλοιπο κόσµο όλα τα µέσα µαζική ενηµέρωσης έδωσαν µεγάλη
προσοχή στο αποτέλεσµα των εκλογών στην Ελλάδα και στο ποια θα είναι η καινούργια κυβέρνηση. Η
Γαλλική εφηµερίδα Le Monde αναφέρεται στη νίκη ενός δεξιού κόµµατος και σηµείωσε: <<Οι Έλληνες –
δεν είναι οι µόνοι – επέλεξαν να αξιοποίησουν τα οφέλη του ευρώ […] Οι Έλληνες ψηφοφόροι φαίνεται µε
τις εκλογές στις 17 Ιουνίου, επέλεξαν το δρόµο για µια συµµαχία γύρω από τη Νέα ∆ηµοκρατία του Αντώνη
Σαµαρά, µε σκοπό να εδραιωθεί η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, παρά στις θυσίες που επιβάλλονται από το
µνηµόνιο της Ευρώπης, που υιοθετήθηκαν µε αντάλλαγµα τη χρήση των ευρωπαικών χρηµατοδοτικών>>.
Το άρθρο συνεχίζει µε την κατάσταση στην Ελλάδα και το δίληµµα του ελληνικού λαού που υπάρχει για
ευρώ ή δραχµές και τις θυσίες που αναγκάζονται να κάνουν για να επιβιώσουν5. Η εφηµερίδα ανέφερε
επίσης ότι η Ευρώπη καθώς και η ΤΡΟΙΚΑ είναι ικανοποιηµένη µε το αποτέλεσµα των εκλογών και τη νίκη
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η New York Times, µια πολύ σηµαντική εφηµερίδα στην Αµερική και παγκωσµίως, έγραψε επίσης για τις
εκλογές στην Ελλάδα και φαίνεται να είναι πιο επιφυλακτικοί από τις εφηµερίδες της Ευρώπης. <<Ο
Αντώνης Σαµαράς έχει δουλέψει όλη τη ζωή του για να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αλλά τώρα που
έχει πετύχει τη δουλειά των ονείτων του, το µεγαλύτερο ερώτηµα µεταξύ των φίλων του και των εχθρών του
είναι πόσο κιρό είναι σε θέση να την κρατήσει, αυτό είναι που γράφτηκε τρεις µέρες µετά τις εκλογές>>.
Στο ίδιο άρθρο η Rachel Donadio έγραψε ακόµα: <<Αλλά µε την οικονοµία της Ελλάδας σε στασιµότητα
και µε τους Ευρωπαίους ηγέτες ακόµας αβέβαιους για την τύχη της χώρας, ο κ.Σαµαράς, ένας
φιλοευρωπαίος εθνικιστής γνωστός για το πείσµα του καθώς και για τις έξυπνες τακτικές του, ερχεται στην
εξουσία µε ελάχιστα περιθώρια για ελιγµούς και ελάχιστη πιθανότητα για παρηγοριά των Ελλήνων>>. Η
γενική αίσθηση είναι ότι το αποτέλεσµα από τις εκλογές µπορεί να έχει φέρει κάποια σταθερότητα, αλλά
περιµένουν πράξεις και όχι υποσχέσεις6.
Γενικά, στη Süddeutsche Zeitung υπάρχει ένα αίσθηµα αναξιοπιστίας προς την Ελλάδα και υπάρχουν
πολλά άρθρα που δείχνουν αµφιβολίες προς την νέα κυβέρνηση της Ελλάδας όπως αυτό µε το όνοµα
<<Πολιτική Αιχµαλωσία>>. Η Bild, ένα γερµανικό ταµπλόιντ, είναι πολύ θετική προς την Νέα ∆ηµοκρατία
και τη θεωρεί ως µια ελπίδα και µια νίκη για τα φιλοευρωπαικά κόµµατα, όπως αυτή αναφέρεται σε ένα από
τα άρθρα της: <<Ο κόσµος ανασάνει>>. Ωστόσο, µια άλλη εφηµερίδα η Der Spiegel στο άρθρο <<Μικρή
5

Alain Fabre: European Greece or Greek Europe, Le Monde, June 20, 2012
Rachel Donadio: Samaras Takes Office as Greece’s Prime Minister, Facing Major Challenges, The New York Times,
June 20 2012
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Ελπίδα>> αναφέρει ότι το αποτέλεσµα των εκλογών είναι µόνο ένα µικρό διάλειµµα, η Ελλάδα έχει ήδη
διχαστεί και διαιρεθεί και η κατάσταση είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολη. Θα υπάρξει χάος αν ο ελληνικός λαός
δεν είναι ενωµένος και η Νέα ∆ηµοκρατία δεν µπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός ή να αποφύγει την
καταστροφή. Η Ιταλία και η Ελλάδα εκφράζουν αµφιλεγόµενες απόψεις µε την Ιταλία να είναι πιο θετική
και η Τουρκία φοβάται ότι η νέα κυβέρνηση θα ορίσει την ΑΟΖ της Ελλάδας και για αυτό είναι πολύ
προσεκτικοί.
Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας
Όσον αφορά τη νέα κυβέρνηση περίπου µια βδοµάδα µετά τις εκλογές ο Αντώνης Σαµαράς έχει αρχίσει
να σχεδιάζει το πρόγραµµα της κυβέρνησης. Ήταν µια πολύ περίπλοκη διαδικασία, αφού τα άλλα κόµµατα
είχαν λόγο για το θέµα και επίσης το δικαίωµα να θέσουν το δικό τους µέλος σε µια θέση ως υπουργός. Η
τελική <<εθνική οµάδα>> έχει αποφασιστεί και τα πιο σηµαντικά συστατικά της είναι: Πρωθυπουργός είναι
ο Αντώνης Σαµαράς, Υπουργός Εξωτερικών είναι ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, ο Υπουργός Οικονοµικών
είναι ο Γιάννης Στουρναράς, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας είναι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός
Εσωτερικών είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ο Κωστής Χατζηδάκης και ο
Υπουργός Υγείας είναι ο Ανδρέας Λυκουρέζος. Η κυβέρνηση αυτή αποφασίστηκε µετά τις εκλογές και
βασίζεται σε προγραµµατική σύγκλιση των άλλων τριών κοµµάτων που υποστηρίζουν τη Νέα ∆ηµοκρατία
(Ν∆, Πασοκ, ∆ηµαρ)7. Θα βασίζεται στο Σύνταγµα και τη ∆ιακήρυξη της Συνεργασίας, την οποία έστησε η
εξαµελής επιτροπή των τριών κοµµάτων που αναφέρθηκαν πριν8. Στην εν λόγω ∆ιακήρυξη της Συνεργασίας
περιλήφθηκε επίσης:<<Τέλος, µε πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης και του Προεδρείου της Βουλής θα
αλλάξει ο Κανονισµός Λειτουργίας της, ώστε να προσαρµοστεί η άσκηση του νοµοθετικού έργου και ο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος στις νέες συνθήκες των κυβερνήσεων συνεργασίας. Έτσι, θα αναβαθµιστεί ο
ρόλος του Κοινοβουλίου>>.
Επίλογος
Συµπερασµατικά, το γεγονός ότι µια νέας κυβέρνηση έχει εκλεγεί είναι κάτι θετικό, αλλά λαµβάνοντας
υπόψη την κατάσταση στην Ελλάδα είναι ένα µικρό βήµα προς τη λύση. Ανεξάρτητα από το πόσο θετική
είµαι µια γνώµη, η αίσθηση της καταστροφής να είναι κοντά παραµένει. Αυτό που τώρα όλοι περιµένουν
είναι ότι η νέα φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, η Νέα ∆ηµοκρατία, και ο εκπρόσωπος ο Αντώνης Σαµαράς θα
διαπραγµατευτεί τόσο µε την Ευρώπη όσο και µε τον ελληνικό λαό, που είναι τώρα εξοργισµένος. Η
Ελλάδα έχει βυθιστεί βαθιά όσο και οι Έλληνες, αλλά η λύση µπορεί να βρεθεί µόνο σε έναν ικανό πολιτικό
και στις πράξεις του και όλοι πιστεύουν πως ο Αντώνης Σαµαράς θα αποδείξει ότι είναι αυτός.
*
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Σηµείωση: Σεβαστοί ερευνητές, αν κάνετε µια αναφορά σε αυτό το τµήµα ή απόσπασµα του άρθρου, παρακαλούµε
στείλτε µας ένα e-mail στο dke@southest-europe.org για να µας το δηλώσετε. Παρακαλούµε αναφερθείτε στο άρθρο
ως εξής: Μαρία Κουτουλάκου: Η Νέα ∆ηµοκρατία και η νέα φιλοευρωπαϊκή ελληνική κυβέρνηση. Délkelet Európa South-East Europe International Relations Quarterly, Τόµος 3. Νο.2 (Καλοκαίρι 2012) σελ. 4
Σας ευχαριστούµε για την συνεργασία σας. Αρχισυντάκτης.
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Νέα ∆ηµοκρατία, Πασόκ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόµµα), ∆ηµάρ (∆ηµοκρατική Αριστερά)
Η εξαµελής επιτροπή αποτελείται από τον Μειµαράκη και το Λαζαρίδη από τη Ν∆, το Σκανδαλίδη και τον
Αγγελούδη από το Πασόκ και τον Χατζησωκράτη και Παπαθανασσίου από τη ∆ηµαρ, ξεκίνησε ως ένα άτυπο
διακοµµατικό όργανο που θα λειτουργούσε παράλληλα µε το Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά τώρα αποτελεί ένα
αποτελεσµατικό µέσο, ώστε να συνδιάσει το κοινό έδαφος από τα τρία κόµµατα και να αποτρέψει τυχόν συγκρούσεις
µεταξύ τους.
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