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ΑΝΕΛ για νίκη Μητσοτάκη: Η Ν∆ θα γίνει σκληρό νεοφιλελεύθερο κόµµα

Τα διεθνή ΜΜΕ για την επικράτηση Μητσοτάκη

Βαριά ήττα του  
καραµανλικού µπλοκ

Να συµβάλει στην  
δηµιουργία κυβέρνησης 
τεχνοκρατών

Η Νέα ∆ηµοκρατία θα γίνει πλέον ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο κόµµα που θα εξυπηρετεί 
µόνο τους σκοπούς της ολιγαρχίας, χάνοντας κάθε λαϊκό έρεισµα» δήλωσε η εκπρόσωπος 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη σχολιάζοντας τη νίκη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. «Πρόκειται για τα παιχνίδια της µοίρας. Ο κ. Σαµαράς που έριξε την κυβέρνηση 
Κων. Μητσοτάκη βοήθησε τον γιο του να γίνει πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ενεργό 
συµµετοχή βέβαια σ’ αυτό είχαν και οι σκληροπυρηνικοί ψηφοφόροι του σηµιτικού µπλοκ 
που είναι προφανές ότι βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία µε ακροδεξιά στοιχεία όπως ο Αδ. 
Γεωργιάδης, δηλαδή µε τους υβριστές του Κ. Καραµανλή» υποστήριξε η κ. Χρυσοβελώνη. 
»Είναι φανερό ότι σ’ αυτές τις εσωκοµµατικές εκλογές της Ν∆, οι δύο τάσεις συγκρούστηκαν 
και οι διαθέσεις των ψηφοφόρων διχάστηκαν. »Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µε τις αρχές τους 
αποτελούν το µόνο συνεχιστή της πορείας που χάραξε και εφάρµοσε ο Κωνσταντίνος Καρα-
µανλής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά 
των πολιτικών της δεξιάς στην Ελλάδα και έχει δεσµευ-
θεί να οδηγήσει το κόµµα του προς το κέντρο της πολιτι-
κής σκακιέρας, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων στο τηλεγράφηµα για την εκλογή του νέου ηγέτη 
της Νέας ∆ηµοκρατίας. «Εναν χρόνο αφού έχασε την 
εξουσία στην Ελλάδα, το συντηρητικό κόµµα της Νέας 
∆ηµοκρατίας εξέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 47 ετών, 
γιο ενός πρώην πρωθυπουργού, νέο ηγέτη του», αναφέ-
ρεται στο τηλεγράφηµα. Ο αντίπαλός του Βαγγέλης Μεϊ-
µαράκης αναγνώρισε την ήττα του, ενώ η καταµέτρηση 
δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ο Μητσοτάκης θα ηγηθεί 
ελληνικού αντιπολιτευτικού κόµµατος. ∆εσµεύεται να 
µην υποστηρίξει τη µεταρρύθµιση του υπό κατάρρευση 
κρατικού ασφαλιστικού συστήµατος, είναι ο τίτλος των 
Financial Times. Οι Έλληνες συντηρητικοί εξέλεξαν τον 

Κυριάκο Μητσοτάκη νέο ηγέτη τους σήµερα, ελπίζοντας 
ότι έχει τη δυνατότητα να αναζωογονήσει τις προοπτικές 
τους και να αντιπαρατεθεί στον αριστερό πρωθυπουρ-
γό Αλέξη Τσίπρα, αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Ο 
Μητσοτάκης, 47χρονος µεταρρυθµιστής βουλευτής και 
γόνος µίας από τις ισχυρότερες πολιτικές οικογένειες, 
αναµένεται να ασκήσει πίεση επί του 41χρονου Τσίπρα 
εν όψει µίας κρίσιµης ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο 
για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, στο 
πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του προγράµµατος δι-
άσωσης της Ελλάδας. Πρώην τραπεζικό στέλεχος, που 
υπήρξε επικριτής των πρακτικών των συνδικάτων και 
της κρατικής σπατάλης, ο Μητσοτάκης αποκάλεσε τον 
Τσίπρα «ψεύτη», αλλά επίσης άφησε να εννοηθεί ότι 
µπορεί να συνεργασθεί µαζί του επί εθνικών θεµάτων 
υπό ειδικούς όρους, τονίζεται ακόµη.

Η προβλεπόµενη µεγάλη νίκη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη -η οποία αποτελεί ανατροπή για πολλούς 
αναλυτές-αποτελεί βαριά ήττα για το καραµανλικό 
µπλοκ, το οποίο είχε σύσσωµο συνταχθεί πίσω 
από την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μεϊµαράκη. Η 
υποψηφιότητα του Κυριάκου είχε πάρει κινηµατικά 
χαρακτηριστικά στην ελληνική κοινωνία και ση-
µατοδοτούσε την ανανέωση στη Ν∆. Η εκλογή του 
στην ηγεσία της Ν∆ θα βάλει, έτσι, τέλος στην ιδι-
ότυπη συγκατοίκηση ΣΥΡΙΖΑ-Καραµανλή, η οποία 
κυοφορήθηκε µε µυστικές επαφές και τηλεφωνή-
µατα, όπως επιβεβαίωσαν συνεργάτες του πρώην 
πρωθυπουργού. Κατά τον ίδιο τρόπο, η εκλογή 
Μητσοτάκη θα περιορίσει τον ρόλο του «καραµαν-
λικού» προέδρου της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυ-
λόπουλου, ο οποίος είχε επιστρατευθεί υπέρ του 
κ. Μεϊµαράκη και έκανε επαφές και τηλεφωνήµατα 
για να ενισχύσει την υποψηφιότητά του, σύµφωνα 
µε πληροφορίες του iefimerida.

«Αν το πράξει αυτό θα δικαιώσει την προτίµηση των 
ψηφοφόρων της Νέας ∆ηµοκρατίας προς το πρόσωπο 
του», σηµειώνει µεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ένω-
σης Κεντρώων  Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων 
Βασίλης Λεβέντης συγχαίρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
για την εκλογή του, και όπως επισηµαίνει, «τώρα εί-
ναι η µεγάλη ώρα ο νέος αρχηγός της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας να συµβάλλει στην δηµιουργία µιας κυβέρνησης 
ευρύτερης αποδοχής αποτελούµενη από τεχνοκράτες, 
η οποία θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών». 
Σε ανακοίνωση από την Ένωση Κεντρώων υπογραµ-
µίζεται πως «αν το πράξει αυτό θα δικαιώσει την προ-
τίµηση των ψηφοφόρων της Νέας ∆ηµοκρατίας προς 
το πρόσωπο του. Αν δεν το πράξει και ονειρευτεί επι-
στροφή σε παρωχηµένες εποχές δικοµµατισµού τότε 
θα έχει αδικήσει τους ψηφοφόρους που σήµερα τον 
προτίµησαν και θα έχει κάνει το λάθος να βάλει το 
κόµµα πάνω από την χώρα».

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑ ΝΙΚΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ:  

Αντώνης Σαµαράς: Ενωµένοι τώρα  
στην µάχη κατά του λαϊκισµού
Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, ο οποίος νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειµένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του, έκανε την 
εξής δήλωση:  «Συγχαίρω θερµά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νίκη του. Από 
αύριο (σήµερα) η Ν∆ ανανεωµένη και ενωµένη οφείλει να αγκαλιάσει όλους τους 
Ελληνες και να κερδίσει οριστικά τη µάχη κατά του λαϊκισµού».

Συγχαρητήρια από 
τον Σταύρο Θεοδωράκη 
 
Mε sms πολύ πριν οριστικοποιη-
θούν τα αποτελέσµατα των εσωκοµ-
µατικών εκλογών της Νέας ∆ηµο-
κρατίας συνεχάρη τον κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη ο επικεφαλής του Ποτα-
µιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες ο κ. Θεοδω-
ράκης έγραψε: Μπράβο σου. Ελπίζω 
να καταφέρεις να στρέψεις το καράβι 
της Ν∆ σε προοδευτικές όχθες.

Τη συµβολή Τζιτζικώστα στη νίκη του, ειδικά 
στη Βόρειο Ελλάδα, αναγνωρίζει ο Κυριάκος 

Καθοριστική για την έκβαση του εκλογικού αποτελέσµατος υπήρξε η στάση του 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, όπως δείχνουν 
τα στοιχεία από τον τρόπο µε τον οποίο ψήφισαν οι Νεοδηµοκράτες της Βορεί-
ου Ελλάδος. Όπως αναγνωρίζεται και από το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, αποφασιστική συµβολή στην ανατροπή είχε η αύξηση των ποσοστών που 
παρατηρήθηκε στις περιοχές στις οποίες είχε υψηλά ποσοστά ο κ. Τζιτζικώστας. 
Γενική, εξάλλου, είναι η εντύπωση πως οι Νεοδηµοκράτες στράφηκαν προς τον 
κ. Μητσοτάκη και εξαιτίας της θέσης του περιφερειάρχη, ο οποίος µε τη δήλω-
σή του την περασµένη Τρίτη είχε κλείσει το µάτι προς την πλευρά του τελικού 
νικητή της αναµέτρησης. Οι αναφορές του στην ανάγκη για «ανανεωµένη και 
σύγχρονη» Ν∆, καθώς και η αποδοκιµασία «των συναλλαγών κάτω από το τρα-
πέζι» που περιείχε το µήνυµα του περιφερειάρχη για ψήφο κατά συνείδηση είχε 
ερµηνευθεί ως σαφής προτίµηση προς τον κ. Μητσοτάκη, παρά τις πιέσεις από 
το καραµανλικό σύστηµα που είχαν ασκηθεί προς συνεργάτες του. ∆ηλώνοντας 
εµµέσως ότι το παιχνίδι έχει κριθεί και ο ίδιος δεν χρειάζεται να περιµένει έως 
την επίσηµη λήξη της διαδικασίας, ο κ. Τζιτζικώστας έγραψε τα εξής: “Συγχαρη-
τήρια στο ΝΕΟ Πρόεδρο! Από αύριο όλοι µαζί θα δουλέψουµε σκληρά για µια 
µεγάλη, ενωµένη, ανανεωµένη και δυνατή Νέα ∆ηµοκρατία!” 




