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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται παρασκηνιακές διεργασίες που στοχεύουν στην
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Σύμφωνα με την
«Καθημερινή της Κυριακής», όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο Α. Σαμαράς
θεωρεί τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη ως την προσφορότερη επιλογή για
το ύπατο αξίωμα της χώρας, άποψη που συμμερίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ευάγγελος Βενιζέλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Α. Σαμαράς έχει πλέον ως «σταθερά» στον πολιτικό του
σχεδιασμό την πρόταση προς τον Φ. Κουβέλη και μένει σταδιακά «να οικοδομηθούν τα
βήματα» ώστε αυτή να είναι δυνατόν να έχει θετική ανταπόκριση. Εξάλλου, από τους
Σαμαρά και Βενιζέλο δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι η ΔΗΜΑΡ τις τελευταίες
εβδομάδες δεν είναι πλέον κάθετη στο ότι θα αρνηθεί να συμπράξει στην εκλογή νέου
Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, αλλά συνδέει τη στάση της με το
«πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που θα επικρατεί όταν θα δρομολογηθούν οι σχετικές
διαδικασίες», δηλαδή στις αρχές του 2015.
Τρεις λόγοι
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του κ. Κουβέλη βρισκόταν ανέκαθεν ψηλά στη λίστα
του πρωθυπουργού για τη διαδοχή του κ. Παπούλια, όμως ετέθη εκ νέου επί τάπητος στις
πρόσφατες συναντήσεις που είχε ο κ. Σαμαράς με τον κ. Βενιζέλο και οι οποίες οδήγησαν
στην επιλογή του κ. Δημ. Αβραμόπουλου ως του νέου Ελληνα επιτρόπου στην Κομισιόν. Οι
κ. Σαμαράς και Βενιζέλος εκτίμησαν ότι ο κ. Κουβέλης αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για μια
σειρά από λόγους:
• Εχει οικοδομήσει ιδιαίτερα θετικό προφίλ στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, παρά
το γεγονός ότι η ΔΗΜΑΡ αποχώρησε πέρυσι το καλοκαίρι από την κυβέρνηση, καθώς του
αναγνωρίζεται το πολιτικό «θάρρος» να συμπράξει στον σχηματισμό της, όταν η Αθήνα
έπρεπε να λάβει πολύ επώδυνα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος της
χρεοκοπίας.
• Διατηρεί υψηλή δημοτικότητα στο εσωτερικό της χώρας, παρά την καθίζηση της ΔΗΜΑΡ
στις ευρωεκλογές, ενώ θα είναι, ιστορικά, ο πρώτος Πρόεδρος Δημοκρατίας που
προέρχεται από το χώρο της ευρύτερης Αριστεράς. Μπορεί, ως εκ τούτου, να συμβολίζει τη
«νέα εθνική ενότητα» στη μετά τα μνημόνια περίοδο.
• Είναι ο μόνος υποψήφιος –ακόμη και από την Kεντροαριστερά– ο οποίος είναι σε θέση
να συγκεντρώσει το σύνολο των ψήφων της ΔΗΜΑΡ στην ψηφοφορία για την εκλογή
Προέδρου, ώστε να σχηματιστεί, ακόμη και οριακά, μαζί με μερίδα των ανεξάρτητων και
βεβαίως των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ η απαιτούμενη προεδρική
πλειοψηφία των 180 εδρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσανατολισμός των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου έχει
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μεταφερθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΗΜΑΡ από εξ απορρήτων συνεργάτη του
πρωθυπουργού, ενώ αντίστοιχα μηνύματα έχουν αποσταλεί και από πρόσωπο της
απολύτου εμπιστοσύνης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της
τρικομματικής κυβέρνησης –πριν από την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ– είχαν
δημιουργηθεί ανάμεσα στις συνεργαζόμενες πλευρές, μέσω συγκεκριμένων
προσώπων, δίαυλοι επικοινωνίας ιδιαίτερης αξιοπιστίας, οι οποίοι εσχάτως
τέθηκαν και πάλι σε κίνηση.
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