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Ζ
ωή Κωνσταντοπούλου και Γιάνης Βα-
ρουφάκης ήταν το βασικό θέµα συζήτη-
σης µεταξύ του Προκόπη Παυλόπουλου, 

του Αλέξη Τσίπρα, των πολιτικών αρχηγών και 
του προέδρου της Βουλής, όταν κάθισαν στο 
κιόσκι των κήπων του Προεδρικού Μεγάρου 
στη δεξίωση για την 43η επέτειο από την απο-
κατάσταση της ∆ηµοκρατίας.

«Εσύ και ο Στουρνάρας φταίτε για τον Βαρου-
φάκη», είπε µάλιστα σε κάποια στιγµή ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας στον πρωθυπουργό, 
εννοώντας ότι ο Αλ. Τσίπρας  βασίστηκε πάνω 
του και του «παρέδωσε» εν πολλοίς την ευθύνη 
της διαπραγµάτευσης µε τους εταίρους, ενώ ο 
Γιάννης Στουρνάρας ως ακαδηµαϊκός τον εί-
χε προτείνει για καθηγητή στην -τότε- ΑΣΟΕΕ.

Η πολιτική αντιπαράθεση που είχε ξεσπά-
σει από την προηγούµενη ηµέρα της δεξίω-
σης για το παρασκήνιο της πρώτης κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, για το τι δηλαδή πραγµατικά συ-
νέβη το πρώτο εξάµηνο του 2015 έως το δη-
µοψήφισµα του Ιουλίου, βάσει και των όσων 
δηµοσιεύει στο τελευταίο του βιβλίο ο Γ. Βα-
ρουφάκης, έριξε βαριά τη σκιά της στους κή-
πους του Προεδρικού Μεγάρου. Οι… παλαι-
ότεροι, όπως η Φώφη Γεννηµατά, θυµήθη-
καν τι συνέβη στην επέτειο για την αποκατά-
σταση της ∆ηµοκρατίας εκείνη τη χρονιά. Τό-
τε που κανείς από τους πολιτικούς αρχηγούς, 
αλλά ούτε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, δεν 
παραβρέθηκαν στη γιορτή για την αποκατά-
σταση της ∆ηµοκρατίας που διοργάνωσε στο 
προαύλιο της Βουλής η τότε πρόεδρος του Κοι-
νοβουλίου Ζωή Κωνσταντοπούλου, σνοµπά-
ροντάς την. Την ίδια ηµέρα, στις 2 το µεσηµέ-
ρι, ο Πρ. Παυλόπουλος είχε παραθέσει γεύµα 
προς τους πολιτικούς αρχηγούς, επίσης για τα 
41 χρόνια από την αποκατάσταση της ∆ηµο-
κρατίας. Το γεύµα είχε λάβει µοιραία τον χα-
ρακτήρα ενός άτυπου Συµβουλίου Αρχηγών, 
αφού σε αυτό παρακάθισαν, πέραν του Προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας, ο Αλ.Τσίπρας, ο τότε 
πρόεδρος της Ν.∆. Ευάγγελος Μεϊµαράκης, ο 
Σταύρος Θεοδωράκης, η Φ. Γεννηµατά, ο Θα-
νάσης Παφίλης (που αντικαθιστούσε τον ∆η-

µήτρη Κουτσούµπα ο οποίος απουσίαζε σε 
περιοδεία στην επαρχία) και ο Πάνος Καµµέ-
νος (ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν είχε κληθεί), 
ενώ η Ενωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη 
ήταν ακόµα εκτός Βουλής. ∆εν εκλήθη, όµως, 
η τότε πρόεδρος της Βουλής Ζ. Κωνσταντοπού-
λου, παρότι ήταν ο τρίτος πολιτειακός παράγο-
ντας. Στο κιόσκι, ο Στ. Θεοδωράκης θυµήθηκε 

πως προσερχόµενος στην αίθουσα για το γεύµα και συζητώ-
ντας µε τους δηµοσιογράφους είχε δηλώσει πως «η Ζωή Κων-
σταντοπούλου έχει αυτοκαθαιρεθεί», τονίζοντας πως «αναµέ-
νουµε από τον πρωθυπουργό πρωτοβουλίες και κινήσεις σχε-
τικά µε το θέµα της προέδρου της Βουλής».

Στο σηµείο αυτό αίσθηση προ-
κάλεσε η παρέµβαση του Αλ. 

Τσίπρα, που είπε πως «τα 
µυαλά της Ζωής φούσκω-
σαν όταν ανέλαβε την 
προεδρία της Βουλής».

Ο πρωθυπουργός, 
άλλωστε, όταν ερω-
τώµενος σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε 

για τον Γ. Βαρουφά-
κη µίλησε για 

«λάθος επιλογές» που έκανε, δεν εννοούσε µόνο 
τον τότε υπουργό Οικονοµικών, µε τον οποίο, 
µάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει η Realnews, 
είχε έντονο επεισόδιο τη βραδιά της αντικατά-
στασής του. Aντικατάσταση που τέθηκε ουσι-
αστικά και ως «όρος» από τους δανειστές για 
να υπάρξει νέα συµφωνία και να µην οδηγη-
θεί η χώρα στο Grexit. «Λάθος µου υπήρξε και 
η επιλογή της Ζωής ως προέδρου της Βουλής», 
φέρεται να παραδέχθηκε ο ίδιος σε στενούς 
του συνεργάτες. Αντιθέτως, ο πρωθυπουργός 
φέρεται να µη θεωρεί λάθος τη χρησιµοποίη-
ση του Παναγιώτη Λαφαζάνη και άλλων κο-
ρυφαίων στελεχών της τότε Αριστερής Πλατ-
φόρµας του ΣΥΡΙΖΑ και νυν της ΛΑΕ, όπως ο 
∆ηµήτρης Στρατούλης, ο Νίκος Χουντής και ο 
Κώστας Ησυχος, καθώς, όπως συνηθίζει να λέ-
ει, «υπήρξαν η ηγεσία µιας υπαρκτής και ισχυ-
ρής ιδεολογικής τάσης στο κόµµα».

«Iδεολογικές συγγένειες»
Στη δεξίωση της Προεδρίας, πάντως, φάνη-
καν και οι «ιδεολογικές συγγένειες». Ο διοι-
κητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Στουρνά-
ρας συνοµίλησε σε φιλικό κλίµα στα πηγαδά-
κια του Προεδρικού Μεγάρου µε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, δεν υπέπεσε όµως στην αντίληψή 
µας αντίστοιχη συνοµιλία µε τον πρωθυπουρ-
γό. Ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων εθεά-
θη κατά τη διάρκεια της «βόλτας» που έκαναν 
οι πολιτικοί αρχηγοί, µετά τη συνάντησή τους 
µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στο κιόσκι, 
πότε πίσω από τον πρωθυπουργό και πότε πί-
σω από τον αρχηγό της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, πότε να κάνει αστεία µε τον Αλ. Τσί-
πρα και πότε πειράγµατα µε τον πρόεδρο της 
Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Μόλις, µάλιστα, ο Κυρ. Μητσοτάκης και η Φ. 
Γεννηµατά στάθηκαν να συζητήσουν µε τους 
δηµοσιογράφους, αµέσως µόλις τελείωσε η 
συνάντηση στο κιόσκι, ο Β. Λεβέντης άρχισε 
τα… πειράγµατα. «Ιδού η µελλοντική κυβέρ-
νηση», είπε ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώ-
ων, για να εισπράξει το… δολοφονικό βλέµµα 
της επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράτα-
ξης. Εννοείται, βεβαίως, ότι -κατά την πάγια τα-
κτική- δεν εκλήθησαν στη γιορτή για την απο-
κατάσταση της ∆ηµοκρατίας ο Ν. Μιχαλολιά-
κος και οι βουλευτές και ευρωβουλευτές της 
Χρυσής Αυγής.
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Ζωή και Γιάνης 
µονοπώλησαν 
τα πηγαδάκια
Βασικό θέµα συζήτησης στους κήπους 
του Προεδρικού Μεγάρου αποτέλεσαν 
τα δύο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική 
αντιπαράθεση και οι δηλητηριώδεις ατάκες

«Εσύ και ο Στουρνάρας 
φταίτε για τον Βαρουφάκη», 
είπε σε κάποια στιγµή 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
στον πρωθυπουργό


