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της Μαρίνας Μάνη

“Win win” χαρακτηρίζουν από Μαξίμου και Χ. Τρικούπη την απόφαση να ξεκινήσει άμεσα,
στις 17 Δεκεμβρίου, η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν, λένε, ευοδωθεί
η προσπάθεια, το ένα «αγκάθι» της πολιτικής αβεβαιότητας θα έχει αφαιρεθεί, η κυβέρνηση
θα συνεχίσει ενισχυμένη την διαπραγμάτευση με την τρόικα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί
αντιμέτωπος με μία «ήττα» που θα του προκαλέσει μεγάλα εσωκομματικά προβλήματα.      

Εάν όχι, στο 30μερο που θα μεσολαβήσει μέχρι τις πρόωρες κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ θα πιεσθεί
(εντός κι  εκτός) να παρουσιάσει πρόγραμμα και δεσμεύσεις επί των πολλών και δύσκολων
ζητημάτων της διαπραγμάτευσης – δηλαδή να ανοίξει τα χαρτιά του στους πολίτες και
στους δανειστές. 

Οπερ, «όλα θα είναι ανοικτά γαι την επομένη των εκλογών». Κατά το διαδικαστικό, η πρώτη
ψηφοφορία θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου (απαιτούνται 200 «ναι»), η δεύτερη στις 23 (πάλι
για 200 «ναι») και η τρίτη στις 29 (για 180 «ναι»). 

Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα προκηρυχθούν εκλογές σε δέκα ημέρες, δηλαδή στις 8
Ιανουαρίου, για να γίνουν στα τέλη του μήνα ή στις αρχές Φεβρουαρίου.

Την παραμονή της Συνόδου Κορυφής...

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση αφού
διαπίστωσαν ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το δεύτερο «αγκάθι» που
συντηρεί την πολιτική (και κυβερνητική) αβεβαιότητα, δηλαδή τις ψηφοφορίες στη Βουλή
για τα μέτρα που προϋποθέτει η συμφωνία με τους δανειστές.

Την άποψη για «Προεδρική εκλογή πριν από τα μέτρα» την προωθούσε το ΠΑΣΟΚ τις
τελευταίες ημέρες (και με αυξανόμενη ένταση καθώς η Χ. Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει
το come back του Γιώργου Παπανδρέου, την πλαγιοκόπηση της «ομάδας Λυκούδη» και την
πίεση του Ποταμιού) ενώ ο κύβος ερρίφθη μετά τα μηνύματα που είχαν χθες, εν αναμονή
της επίσημης απόφασης του Eurogroup. 

Κατά τις πληροφορίες, η επιλογή της 17ης Δεκεμβρίου δεν έγινε τυχαία, καθώς την
επομένη είναι η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής. “Εάν πάμε εκεί με έναν ελπιδοφόρο αριθμό ‘ναι’
θα μπορούμε να ζητήσουμε πολιτική στήριξη ώστε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια…
αλλιώς θα γίνει σαφές στους εταίρους ότι οι εκλογές θα βρίσκονται προ των πυλών”,
αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ως “ελπιδοφόρο αριθμό” εννοούν “τουλάχιστον 174-175
βουλευτές που θα δώσει δυναμική”, λένε. 
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Η προσπάθεια ξεκίνησε… με αφαίρεση

Το ερώτημα παραμένει: Τους… έχουν; Οι ίδιες πηγές απαντούν καταφατικά, ωστόσο
στελέχη τόσο από τη ΝΔ όσο και από το ΠΑΣΟΚ δεν συμμερίζονται αυτή την αισιοδοξία. Η
πορεία προς την 17η Δεκεμβρίου ξεκίνησε πάντως με αφαίρεση, αντί με πρόσθεση:

--- Ο φερόμενος ως ταλαντευόμενος προς το “ναι” ανεξάρτητος βουλευτής (πρώην ΠΑΣΟΚ) 
Μίμης Ανδρουλάκης έκανε μία λιτή πλην φαρμακερή δήλωση: “Το πιστόλι στον κρόταφο;
Τριπλό όχι”, είπε, αναφερόμενος στις τρεις ψηφοφορίες και υπονοώντας “πολιτικό
εκβιασμό”.

--- Η βουλευτής των ΑΝΕΛ Ελενα Κουντουρά δήλωσε “αυτή η Βουλή δεν πρέπει να βγάλει
Πρόεδρο της Δημοκρατίας” παρότι το όνομά της ήταν στη λίστα των “μάλλον ναι”.

--- Η ΔΗΜΑΡ επιμένει , ως κόμμα, ότι δεν θα ψηφίσει κανένα πρόσωπο  - μάλιστα την άποψη
“δεν υπάρχουν οι 180”  προβάλλουν με βεβαιότητα τα κοινοβουλευτικά στελέχη της με
πρώτον τον Φώτη Κουβέλη. 

Ονοματολογία

Οι Αν. Σαμαράς και Ευ. Βενιζέλος θα έχουν νέα συνάντηση σήμερα για να καταλήξουν στο
πρόσωπο που θα προτείνουν για διάδοχο του Κάρολου Παπούλια. 

Η ονοματολογία άρχισε να οργιάζει από χθες το βράδυ καθώς από τα
πολιτικο-δημοσιογραφικά γραφεία παρήλασαν καμια δεκαριά ονόματα: από τον Βασίλη
Σκουρή (πρόεδρο του Δικαστηρίου της ΕΕ) που φέρεται να προωθεί το ΠΑΣΟΚ, μέχρι τον
Σταύρο Δήμα και τον Πέτρο Μολυβιάτη που συζητώνται στη ΝΔ ή  την επιχειρηματία
Μαριάννα Βαρδινογιάννη, την Βυζαντινολόγο (Σορβόννη) Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, τον
σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, τον πρώην υπουργό Αλέκο
Παπαδόπουλο, την πρώην υπουργό και ευρωβουλευτή Μαριέττα Γιαννάκου, τον… νυν
Επίτροπο στην Κομισιόν Δημήτρη Αβραμόπουλο και την προκάτοχό του Μαρία Δαμανάκη
που εισηγούνται “κύκλοι” και των δύο κομμάτων.

Οι απόψεις για το εάν πρέπει να προτιμηθεί πρόσωπο που δεν είχε ενεργό ρόλο σε κόμμα ή
το αντίθετο, διϊστανται.

Κατά τον Ευ. Βενιζέλο πάντως, οι ανακοινώσεις δεν θα γίνουν σήμερα.
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