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σεις, κάτι που µπορεί να οδηγήσει και σε πρό-
σωπο εκτός Ν.∆. Με τον Αντ. Σαµαρά, τουλάχι-
στον για τον ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ένα πρόσωπο που 
διχάζει, µια ενδεχόµενη υποψηφιότητά του θα 
µπορούσε να φέρει πολωτικό κλίµα, όπως λένε 
οι άσπονδοι φίλοι του πρώην πρωθυπουργού.

Και ο Βενιζέλος...
Παράλληλα, δεν πρέπει να περνάει απαρατή-
ρητο πως µέσα στην εβδοµάδα ο Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος άνοιξε τη συζήτηση για 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, βάζοντας στο 
παιχνίδι και τον Ευ. Βενιζέλο. Αφού επανέλαβε 
τη θέση του Κινήµατος Αλλαγής ότι ο διάδο-
χος του Πρ. Παυλόπουλου πρέπει να προέρχε-

ται από την ευρύτερη Κεντροαριστερά, 
τόνισε ότι «ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι 
ένα από τα πρόσωπα που θα τιµήσουν 
τον τίτλο του Προέδρου της ∆ηµοκρατί-
ας και προσωπικά θα δώσω τη µάχη να 
υποστηριχθεί και να γίνει Πρόεδρος». 
Αυτό, βέβαια, που δεν έχει ξεκαθαριστεί 

είναι εάν και το Κίνηµα Αλλαγής θα στήρι-
ζε µια ενδεχόµενη υποψηφιότητα του Ευ. 

Βενιζέλου. Η απόφαση της Φ. Γεννηµατά να 
µην είναι επικεφαλής ο πρώην πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας όχι µόνο 
τον οδήγησε στην έξοδο, αλλά έφερε και δια-
ζύγιο µεταξύ των δύο πλευρών.

Στην προεδρική εξίσωση πάντα βρίσκεται και 
το όνοµα του Κώστα Καραµανλή, όχι µόνο τώ-
ρα, αλλά και το 2015. Μάλιστα, τότε, κάποιοι 
υποστήριζαν πως ο Αλέξης Τσίπρας σκόπευε να 
τον προτείνει για το αξίωµα του Προέδρου, αλ-
λά ο ίδιος ήταν αρνητικός. Τελικά εκλέχθηκε ο 
Πρ. Παυλόπουλος µετά από πρόταση του Αλ. 
Τσίπρα. Λίγο πριν από τις εκλογές του Ιουλίου, 
όµως, η ανοιχτή οµιλία του Κ. Καραµανλή στη 
Θεσσαλονίκη, η πρώτη µετά το 2009 και µε την 
παρέµβασή του να είναι παραταξιακή, έφερε 
πάλι στην επικαιρότητα το εν λόγω σενάριο. Οι 
συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, όµως, 
όχι µόνο αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αλ-
λά κλείνουν και κάθε συζήτηση. 

Ισχυρό, πάντως, παραµένει και το ενδεχόµε-
νο ο Πρ. Παυλόπουλος να ανανεώσει τη θητεία 

του. Αλλωστε, είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι 
επιτυχηµένος. Ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλω-
σε πρόσφατα ότι ασκεί άψογα τα καθή-
κοντά του, ενώ και ο Αλ. Τσίπρας έχει εκ-
φραστεί πολύ θετικά για τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας, αν και κάποιοι στην 
Κουµουνδούρου δεν είδαν µε καλό µά-
τι την απόφασή του να µην υπογράψει 
τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τη νέα 

ηγεσία της ∆ικαιοσύνης. Οπως είναι φυ-
σικό, το Μέγαρο Μαξίµου θέλει να απο-

φύγει τυχόν κόντρες εντός της κεντροδεξι-
άς παράταξης µε φόντο τον επόµενο Πρόε-

δρο της ∆ηµοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, τον 
γόρδιο δεσµό θα τον κόψει ο ίδιος ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης όταν έρθει η ώρα. Αν, µάλιστα, επιλέ-
ξει πρόσωπο που δεν έχει ρίζες στην Κεντροδε-
ξιά, τότε στο τραπέζι υπάρχουν και τα ονόµα-
τα της πρώην υπουργού Αννας ∆ιαµαντοπού-
λου και του συνταγµατολόγου Νίκου Αλιβιζά-
του, που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία το 
2015 µετά από πρόταση του Ποταµιού, ενώ εί-
χε και τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Φ
ουντώνουν τα σενάρια όσον αφορά 
τις υποψηφιότητες για την εκλογή Προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας εν µέσω θέ-

ρους. Την περασµένη εβδοµάδα, µάλιστα, δη-
µοσιεύµατα υποστήριζαν ότι ο Αντώνης Σαµα-
ράς έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον γι’ αυτό το αξίω-
µα, αφού δεν προτάθηκε τελικά για Ευρωπαίος 
επίτροπος της χώρας µας. Μετά την ολοκλήρω-
ση της Συνταγµατικής Αναθεώρησης, η Ν.∆. θα 
είχε τη δυνατότητα να εκλέξει Πρόεδρο από τις 
γραµµές της, ωστόσο στελέχη που γνωρίζουν 
τις προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη λένε 
πως θα επιδιώξει στο θέµα αυτό ευρύτερες συ-
ναινέσεις µε την Κεντροαριστερά. 

Το όνοµα του πρώην πρωθυπουργού είχε 
ακουστεί για τη θέση του επιτρόπου το προη-
γούµενο διάστηµα και οι πληροφορίες υποστή-
ριζαν πως ο Αντ. Σαµαράς, αν έφτιαχνε τις βαλί-
τσες του για τις Βρυξέλλες, εκτός από ένα ισχυρό 
χαρτοφυλάκιο, θα έπαιρνε και θέση αντιπροέ-
δρου, όπως συνηθίζεται για τους πρώην πρω-
θυπουργούς. Η απόσυρση, όµως, της υποψηφι-
ότητας του Μάνφρεντ Βέµπερ για την Κοµισιόν 
άλλαξε τους συσχετισµούς. Για να προωθηθεί η 
υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν δόθηκαν οι θέσεις των αντιπρόεδρων σε 
άλλες πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου. 

Ανεξάρτητα από αυτό, όµως, ο Αντ. 
Σαµαράς δεν είναι από τους πολιτικούς 
που κάθονται µε σταυρωµένα τα χέ-
ρια. Από την πρώτη ηµέρα που αποχώ-
ρησε από την πρωθυπουργία ή ακόµα 
και από την προεδρία της Ν.∆., όχι µό-
νο απαντούσε όταν προκαλείτο -και µά-
λιστα σε υψηλούς τόνους, ειδικά για την 
υπόθεση Novartis- αλλά ασκούσε και σκλη-
ρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό άρχισαν να δια-
κινούνται πληροφορίες πως ο πρώην πρωθυ-
πουργός θα µπορούσε να είναι ο διάδοχος του 
Προκόπη Παυλόπουλου στο Προεδρικό Μέ-
γαρο. Αλλωστε, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, 
ο Αντ. Σαµαράς στήριξε τον πρωθυπουρ-
γό στην εσωκοµµατική κούρσα και, αν ο 
Μεσσήνιος πολιτικός ζητήσει να µεταβεί 
στην Προεδρία, τότε ο Κυρ. Μητσοτά-
κης δύσκολα θα αρνηθεί. Μάλιστα, οι 
ίδιοι σηµειώνουν πως ο Αντ. Σαµαράς 
συνεργάστηκε µε το ΠΑΣΟΚ και τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο για να κυβερνήσει, 
κάτι που σηµαίνει πως το Κίνηµα Αλλα-
γής θα µπορούσε να στηρίξει ενδεχό-
µενη υποψηφιότητά του, καθώς ο πρώην 
πρωθυπουργός διατηρεί µε πολλούς βου-
λευτές του καλές σχέσεις. Ωστόσο, στο Κίνη-
µα Αλλαγής πρόεδρος είναι η Φώφη Γεννηµα-
τά, η οποία εδώ και καιρό έχει βάλει φρένο σε 
κάθε σενάριο για υποψήφιο από την κεντροδε-
ξιά παράταξη. Από τον περασµένο Μάρτιο, η 
επικεφαλής του Κινήµατος Αλλαγής έχει ξε-
καθαρίσει πως ο νέος Πρόεδρος πρέπει 
να προέρχεται από την προοδευτική πα-
ράταξη, για να σηµατοδοτηθεί η ευρύ-
τερη συναίνεση για την πολιτική στα-
θερότητα στη χώρα. Την ίδια ώρα, στο 
Μέγαρο Μαξίµου, όπως είναι φυσικό, 
δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους. Αλλωστε, 
η προεδρική εκλογή είναι στις αρχές του 
χρόνου, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχουν οι πρώτες σκέψεις. Οι µυη-
µένοι, πάντως, τονίζουν πως το πρωθυ-
πουργικό γραφείο θα πάρει τις αποφά-
σεις του την κατάλληλη στιγµή, ενώ η τε-
λική επιλογή του µπορεί να έχει να κάνει 
και µε ένα ευρύτερο power game, όπως 
η ψήφιση του νέου εκλογικού νόµου. Ο 
Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει κρύψει ότι επιδιώκει 
και θα επιδιώξει στο µέλλον ευρύτερες συναινέ-

1. Προκόπης Παυλόπουλος 
2. Αντώνης Σαμαράς 
3. Κώστας Καραμανλής
4. Αννα ∆ιαμαντοπούλου
5. Ευάγγελος Βενιζέλος
6. Νίκος Αλιβιζάτος
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