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Το πρόσωπο που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός 
για την Προεδρία της ∆ημοκρατίας θα έχει τουλάχιστον 
τη στήριξη ενός ακόμα κόμματος, πέρα από τη Ν.∆. 
Είτε του Κινήματος Αλλαγής είτε ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Σ
ε γρίφο για δυνατούς λύτες έχει εξελιχθεί 
η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας. Πλέον, τα 

δεδοµένα έχουν αλλάξει κατά πολύ, αφού -µε 
τις συνταγµατικές αλλαγές που ψηφίστηκαν- η 
προεδρική εκλογή αποσυνδέεται από την πρό-
ωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ ο νέος Πρόε-
δρος µπορεί να εκλεγεί και µε απλή πλειοψηφία.

Ο πρωθυπουργός µπορεί να ανέφερε στη 
Φώφη Γεννηµατά, στο τετ α τετ που είχαν µέ-
σα στον Οκτώβριο για την ψήφο των αποδή-
µων, ότι θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις 
στο βουνό την περίοδο των Χριστουγέννων, 
αλλά φαίνεται ότι θέτει σιγά-σιγά το πλαίσιο µε 
τις προϋποθέσεις.

«Ο τρόπος που προτείνουµε για την εκλογή 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας δεν αναιρεί την 
πολιτική ευθύνη της εκάστοτε πλειοψηφίας για 
πρόταση προσώπου µε ευρύτερη συναίνεση», 
σηµείωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης πριν από την ψη-
φοφορία για το νέο Σύνταγµα, «κλείνοντας το 
µάτι» σε έναν υπερκοµµατικό υποψήφιο.

Αυτό σηµαίνει πως το πρόσωπο που θα επιλέ-
ξει θα έχει τουλάχιστον τη στήριξη ενός ακόµα 
κόµµατος, πέρα από τη Ν.∆. Είτε του Κινήµατος 
Αλλαγής είτε ακόµα και του ΣΥΡΙΖΑ. Το µήνυµα, 
όµως, του πρωθυπουργού, όπως τουλάχιστον το 
ερµηνεύουν «γαλάζια» στελέχη, αφορά κυρίως 
το Κίνηµα Αλλαγής. Είναι ένα κόµµα το οποίο 
έχει συγκυβερνήσει µε τη Ν.∆. στο πρόσφατο 
παρελθόν, στήριξε την ψήφο των Ελλήνων του 
εξωτερικού και µπορεί να υπάρξουν και άλλες 
συγκλίσεις στο µέλλον, όπως στην αλλαγή του 
εκλογικού νόµου. Σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ, 
µε τον οποίο υπάρχει διαχωριστική γραµµή.

Μάλιστα, οι γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως 
η Φ. Γεννηµατά, εκτός του ότι είναι γυναίκα, 
έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την κα-
θιστούν κατάλληλη για την Προεδρία της ∆η-
µοκρατίας και ο πρωθυπουργός θα µπορούσε 
να την προτείνει. Εξάλλου, µια ενδεχόµενη επι-
λογή της επικεφαλής του Κινήµατος Αλλαγής, 
πέρα από τον ισχυρό συµβολισµό, θα έδινε τη 
δυνατότητα στον Κυρ. Μητσοτάκη να διεµβο-
λίσει περαιτέρω τον χώρο του Κέντρου.

Πάντως, κανείς δεν µπορεί να αποκλεί-
σει το ενδεχόµενο ο πρωθυπουργός να επι-
λέξει ένα πρόσωπο που θα στηριχθεί και 
από το κόµµα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνο-
ντας έτσι τη γενικότερη διάθεση της κυβέρνη-

σης να επιτυγχάνει συναινέσεις, όπως µε την ψήφο των αποδήµων.
Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα µπορούσε να προχωρήσει στην 
ανανέωση της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου, που ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγµή πως θα στηρίξει εκ νέου, την 
ώρα µάλιστα που ο σηµερινός Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας όχι µόνο 
προέρχεται από τα σπλάχνα της «γαλάζιας» παράταξης, αλλά έχει και 
υποστηρικτές εντός Ν.∆.

Παράλληλα, την περασµένη Κυριακή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, µι-
λώντας στη Realnews, περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει 
να έχει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. «Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
θα πρέπει να συµβολίζει την ενότητα του έθνους, να είναι ενεργός πο-
λίτης και να έχει το ειδικό βάρος να υποστηρίξει τα συµφέροντα της 
χώρας σε ένα δυναµικό διεθνές περιβάλλον», ανέφερε -µεταξύ άλλων- 
ο υπουργός Επικρατείας. Αυτό για πολλούς σηµαίνει πως δεν αποκλεί-
εται το πρόσωπο αυτό να προέρχεται από τον χώρο της πολιτικής ή να 
έχει τουλάχιστον πολιτικά αντανακλαστικά, ειδικά σε µια περίοδο κατά 
την οποία τα ανοιχτά θέµατα είναι πολλά, µε πρώτο το µεταναστευτικό.

∆ύσκολη η υποψηφιότητα Σαµαρά 
Σύµφωνα, πάντως, µε το πλαίσιο που έθεσε ο πρωθυπουργός, οι µυ-
ηµένοι επιµένουν πως δεν µπορεί να υποστηριχθεί, για παράδειγµα, 
µια υποψηφιότητα του Αντώνη Σαµαρά για την Προεδρία της ∆ηµο-
κρατίας. Εκτός του ότι είναι άκρως κοµµατική, το Κίνηµα Αλλαγής δεν 
θα ψήφιζε τον πρώην πρωθυπουργό, αφού επιµένει σε πρόσωπο από 
την Κεντροαριστερά, πόσο µάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει, πάντως, να σηµει-
ωθεί πως κάποιοι βουλευτές του Κινήµατος Αλλαγής, ανεξάρτητα από 
την επίσηµη γραµµή της Χαριλάου Τρικούπη, θα στήριζαν τον Αντ. 
Σαµαρά, µε τον οποίο διατηρούν καλές σχέσεις από την περίοδο της 
δικοµµατικής κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, όµως, υπουργοί και βουλευτές της Ν.∆. που έχουν καλές 
σχέσεις µε τον Αντ. Σαµαρά (Μάκης Βορίδης, Γιώργος Κύρτσος, Κώ-
στας Καραγκούνης κ.ά.) στηρίζουν δηµοσίως µια ενδεχόµενη επιλογή 
του, ενώ τα επόµενα 24ωρα αναµένεται να ακολουθήσουν και άλλοι.

Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίµου δεν εί-
δαν µε καλό µάτι αυτές τις δηλώσεις και την όποια προσπάθεια «επη-
ρεασµού» των αποφάσεων του πρωθυπουργού. 

Οι µυηµένοι σηµειώνουν πως η σαµαρική 
πτέρυγα, αν και γνωρίζει πως είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να προωθηθεί µια υποψηφιότητα του 
πρώην πρωθυπουργού, βγαίνει µπροστά για να 
κλείσει τον δρόµο στον Προκόπη Παυλόπου-
λο και σε µια νέα θητεία του. Αφού, σύµφωνα 
µε τις ίδιες πηγές, το περιβάλλον του Αντ. Σα-
µαρά θεωρεί πως ο σηµερινός Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας θα µπορούσε να έχει παίξει ρό-
λο στην εξέλιξη της υπόθεσης Novartis, λόγω 
των φιλικών σχέσεών του µε τον πρώην ανα-
πληρωτή υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ηµήτρη Πα-
παγγελόπουλο.

Οσον αφορά τον Κώστα Καραµανλή, όσο 
πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων, κάποιοι συ-
νεχίζουν να βάζουν τον όνοµα του πρώην πρω-
θυπουργού στην προεδρική εξίσωση, αλλά οι 
συνεργάτες του εδώ και καιρό έχουν αποκλεί-
σει αυτό το ενδεχόµενο.

Στο Μέγαρο Μαξίµου, πάντως, παραµέ-
νει ανοιχτό το ενδεχόµενο η Προεδρία να έχει 
άρωµα γυναίκας, αν και οι υποψηφιότητες της 
Μαρίας ∆αµανάκη και της Αννας ∆ιαµαντο-
πούλου, που ακούγονταν το προηγούµενο δι-
άστηµα, φαίνεται πως δεν «περπατούν», για δι-
αφορετικούς λόγους η καθεµία. Ταυτόχρονα, 
όµως, συζητείται έντονα και το όνοµα της πρό-
εδρου του ΣτΕ Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. 

Παράλληλα, πάνω στο τραπέζι φαίνεται ότι 
είναι και τα ονόµατα του πρώην πρωθυπουρ-
γού Λουκά Παπαδήµου, του συνταγµατολό-
γου Νίκου Αλιβιζάτου, που είχε προταθεί το 
2015 από το Κίνηµα Αλλαγής και από το Πο-
τάµι, ενώ εσχάτως ακούγεται και η περίπτωση 
του προέδρου του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρ-
χος», Ανδρέα ∆ρακόπουλου.

Τα ονόµατα που ακούγονται και οι παρασκηνιακές ζυµώσεις. Την περίοδο 
των Χριστουγέννων θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις ο πρωθυπουργός

Το δύσκολo σταυρόλεξο
της προεδρικής εκλογής


