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φή του «καραµανλικού» Γ. Βλάχου, καθώς η διαγραφή µόνο του 
Ευ. Αντώναρου θόλωνε το µήνυµα που ήθελε να περάσει ο Κυρ. 
Μητσοτάκης. Αµέσως τα σενάρια περί κόντρας καραµανλικών - 
σαµαρικών πήραν φωτιά. Αν και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος σε 
τηλεοπτική του εµφάνιση, λίγη ώρα µετά τη διαγραφή του Ευ. 
Αντώναρου, διαφώνησε µε τα όσα υποστήριξε ο διάδοχός του 
στην κυβέρνηση Καραµανλή και τόνισε πως αυτή την ώρα προ-
έχει η ενότητα. Οσον αφορά τον Ευ. Αντώναρο, µε αποκλειστική 

του δήλωση στη Realnews, το-
νίζει πως πικράθηκε µε την από-

φαση του Κυρ. Μητσοτάκη να 
τον θέσει εκτός Ν.∆., αλλά 
την ίδια ώρα αναγνωρί-
ζει πως αυτός παίρνει τις 
αποφάσεις. «Η απόφαση 
του κόµµατός µου µε πί-
κρανε. Αναγνωρίζω στον 
πρόεδρο του κόµµατος 

το δικαίωµά του να κάνει 

όποιες κινήσεις κρίνει. Είµαι µέλος της Ν.∆. εδώ 
και 40 χρόνια και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος 
έχω κάνει τα περισσότερα µπρίφινγκ (557) από 
οποιονδήποτε άλλον εκπρόσωπο των κυβερνή-
σεων της Ν.∆. Μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι 
µε τέτοια διαδροµή θα µπορούσα να διανοη-
θώ να κάνω οτιδήποτε που θα ζηµίωνε το πο-
λιτικό µου σπίτι, που είναι η Ν.∆.; Ηµουν, είµαι 
και θα είµαι Ν.∆.», υποστηρίζει ο πρώην υπουρ-
γός Επικρατείας. Στα σενάρια περί προσχώρη-
σής του στον ΣΥΡΙΖΑ απαντά: «Ολα τα άλλα που 
ακούγονται, αν δεν αφορούσαν την υπόληψή 
µου, θα τα αντιµετώπιζα µε ένα µεγάλο γέλιο, 
γιατί απλά µου φαίνονται γελοία».

Πάντως, αν και χαµηλώνει τους τόνους απέ-
ναντι στον Αδ. Γεωργιάδη, δεν κάνει πίσω σε 
ό,τι έχει πει. Μάλιστα, δεν αναφέρει καν το όνο-
µά του. «∆εν πρέπει, όµως, να ξεχνά κανείς ότι 
ορισµένες εκφράσεις που χρησιµοποίησα καθ’ 
υπερβολήν γράφτηκαν στη “ρύµη” των όσων 

Η 
υπόθεση της Novartis δεν έβαλε «φω-
τιά» µόνο στο πολιτικό σκηνικό, αλλά 
φαίνεται να αναζωπύρωσε και τις φλό-

γες που σιγόκαιγαν στο εσωτερικό της Ν.∆. Με 
αφορµή την εµπλοκή δύο κορυφαίων στελεχών 
της κεντροδεξιάς παράταξης ήρθε στην επιφά-
νεια η στοχοποίηση της καραµανλικής πτέρυ-
γας από το σαµαρικό µπλοκ.

Με το «καληµέρα» της υπόθεσης, ο Αντώνης 
Σαµαράς και ο Αδωνις Γεωργιάδης, που έχει ευ-
θεία σχέση µε τον πρώην πρωθυπουργό, στο-
χοποίησαν τον αναπληρωτή υπουργό ∆ικαιο-
σύνης ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλο, επισηµαί-
νοντας πως στην κυβέρνηση Καραµανλή διε-
τέλεσε επικεφαλής της ΕΥΠ.

Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της Ν.∆. πήγε ένα 
βήµα παραπέρα, υποστηρίζοντας πως ο ανα-
πληρωτής υπουργός είναι ο εκτελεστικός βρα-
χίονας της σκευωρίας που έχει στηθεί από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού και 
του Αδ. Γεωργιάδη να προσπαθήσουν να ανα-
µείξουν στην υπόθεση τον Κώστα Καραµανλή, 
έστω και έµµεσα, µόνο τυχαία δεν ήταν για κά-
ποιους. Με τη στόχευση αυτή επιδίωκαν να βά-
λουν στο παιχνίδι και τον µακροβιότερο πρό-
εδρο της Ν.∆., όπως επιµένουν οι καλά γνωρί-
ζοντες, προσµένοντας ακόµα και µια δήλωση 
στήριξης. Μόνο, όµως, που ο ∆. Παπαγγελό-
πουλος ήταν µόλις τρεις µήνες επικεφαλής της 
ΕΥΠ, επισηµαίνουν οι ίδιες πηγές, ενώ ο Κ. Κα-
ραµανλής δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από το 
κλίµα που πήγε να δηµιουργηθεί.

Ωστόσο, το πρωί της περασµένης Παρασκευ-
ής, ο Γιώργος Βλάχος «χτύπησε», ζητώντας ου-
σιαστικά την παραίτηση του Αδ. Γεωργιάδη από 
τη θέση του αντιπροέδρου της Ν.∆. µε αφορµή 
την υπόθεση Novartis. Αµέσως χτύπη-
σε κόκκινος συναγερµός στο «γαλά-
ζιο» στρατόπεδο, αφού για πολ-
λούς ο «καραµανλικός» βουλευ-
τής θεωρήθηκε πως απηχού-
σε και απόψεις του πρώην 
πρωθυπουργού. Μάλιστα, 
σύµφωνα µε πληροφορίες 
από το Μοσχάτο, ζητήθη-
κε από τον Γ. Βλάχο να µην 
κάνει άλλες ανάλογες δηλώ-
σεις που µπορεί να ρίχνουν 
λάδι στη φωτιά.

Στο ενδιάµεσο, σαµαρικά 
στελέχη και διαδικτυ-

Ακήρυκτος πόλεµος
µε φόντο τη Novartis
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Tου ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ ακά µέσα που απηχούν τις απόψεις του σαµαρικού µπλοκ στοχο-
ποιούσαν τον Κ. Καραµανλή, ενώ ζητούσαν και τη διαγραφή του 
Γ. Βλάχου. Την ίδια ώρα, ο Νικήτας Κακλαµάνης, που έχει δίαυλο 
επικοινωνίας µε τον πρώην πρωθυπουργό, διαφώνησε µε τη στά-
ση του Γ. Βλάχου, σε µια προσπάθεια να βάλει φρένο σε όσους 
διακινούσαν ότι οι καραµανλικοί στοχοποιούν τον Αδ. Γεωργιά-
δη αναζωπυρώνοντας τον πόλεµο καραµανλικών - σαµαρικών.

«Προσωπικά παιχνίδια»
Τελικά, η ρουκέτα ήρθε από τον Ευάγγελο Αντώναρο, το περα-
σµένο βράδυ του Σαββάτου, όταν και χρησιµοποίησε σκληρούς 
χαρακτηρισµούς για τον Αδ. Γεωργιάδη στον προσωπικό του λο-
γαριασµό στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αµέσως προχώρησε στη διαγραφή 
από τη Ν.∆. του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνη-
σης Καραµανλή, µε πηγές του Μοσχάτου να υποστηρίζουν ότι εί-
ναι αδιανόητο στελέχη του κόµµατος να παίζουν προσωπικά παι-
χνίδια, αµφισβητώντας και το τεκµήριο αθωότητας.

Την ίδια ώρα ιστότοπος που είναι ταυτισµένος µε τον Αντ. Σα-
µαρά και το περιβάλλον του, µέσω άρθρου, ζητούσε και διαγρα-

γράφονται πολλές φορές στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Στόχος µου ήταν πάντα να κάνω 
εποικοδοµητική κριτική. Πιστεύω ότι η Ν.∆. θα 
επικρατήσει στις επόµενες εκλογές και θα είναι 
νικήτρια µε το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό», 
επισηµαίνει ο Ευ. Αντώναρος.

Την ίδια ώρα, όµως, ξεκαθαρίζει πως όσα έχει 
πει είναι δικές του απόψεις και δεν έχουν να κά-
νουν µε τον Κ. Καραµανλή. «Ουδέποτε διανο-
ήθηκα να εµπλέξω τον Κώστα Καραµανλή στις 
δικές µου απόψεις. Είναι απολύτως προσωπι-
κές», ξεκαθαρίζει στην «R» ο πρώην κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, εξάλλου, δεν 
πρέπει να περνάει απαρατήρητο πως, το 
απόγευµα της περασµένης ∆ευτέρας, ο 
πρώην πρωθυπουργός, µέσω συνοµιλη-
τών του, τόνισε µε έµφαση ότι «ο Ευάγ-
γελος Αντώναρος εκφράζει µόνο προσω-
πικές του απόψεις», βάζοντας έτσι τέλος 
στα όποια σενάρια επιχείρησαν κάποιοι 

να διακινήσουν.
Προηγουµένως, όµως, καθηµερινή 

εφηµερίδα µε φιλελεύθερη χροιά, 
που στηρίζει τις επιλογές του Μο-
σχάτου, καλούσε τον Κ. Καραµαν-
λή να πάρει θέση µε αφορµή την 

υπόθεση Novartis. «Η σιωπή, τώρα, 
δεν αρµόζει στον Κώστα Καραµαν-

λή», ήταν το χτύπηµα στο πρωτοσέλι-
δο την περασµένη ∆ευτέρα, ένα 24ωρο 

δηλαδή µετά και τη διαγραφή Αντώναρου. 
Ο Κ. Καραµανλής έχει αποδείξει διαχρονικά 

πως ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ενότητα 
της κεντροδεξιάς παράταξης, υποστηρίζουν οι 
µυηµένοι και προσθέτουν πως όταν έχει να πει 
κάτι το λέει ο ίδιος στον χρόνο που αυτός θα 
κρίνει σωστό.

«ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ διανοήθη-
κα να εμπλέξω τον Κώ-
στα Καραμανλή στις δι-
κές μου απόψεις. Είναι 
απολύτως προσωπι-

κές», ξεκαθαρίζει στην 
«R» ο πρώην κυβερνη-

τικός εκπρόσωπος

Ο Κώστας Καραµανλής, µέσω 
συνοµιλητών του, τόνισε µε 
έµφαση ότι «ο Ευάγγελος 
Αντώναρος εκφράζει µόνο 
προσωπικές του απόψεις»


