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Του ΓΙΩΡΓΟυ ΣΙΑΔΗΜΑ

Τ
ην ώρα που διακινούνται σενάρια περί 
ενδεχόμενης αποχώρησης του Κώστα 
Καραμανλή από την πολιτική, ο πρώ-

ην πρωθυπουργός σχεδιάζει ομιλίες εντός και 
εκτός Ελλάδας.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν όσοι τον επισκέ-
πτονται το τελευταίο διάστημα στο γραφείο 
του στην Παναγή Κυριακού, όχι μόνο δεν υφί-
σταται καμία διάθεση αναχωρητισμού, αλλά 
απεναντίας προγραμματίζει τις δημόσιες πα-
ρεμβάσεις του.

«Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ακυρώνονται 
τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διά-
στημα», σημειώνουν συνομιλητές του Κ. Καρα-
μανλή. Αλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός στις 
27 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην εκλογική του περιφέρεια -εκλέγεται ανελ-
λιπώς από το 1989- και θα μιλήσει στην Εται-
ρεία Μακεδονικών Σπουδών με αφορμή την 
επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυσή της.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Κ. Καραμανλής, πα-
ραμονή της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, 
δεν θα περιοριστεί μόνο σε αναφορές για την 
προσφορά της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών, αλλά θα αναφερθεί σε ζητήματα επικαι-
ρότητας και κυρίως στα εθνικά θέματα όπως η 
συμφωνία των Πρεσπών, που πλέον έχει μπει 
σε εφαρμογή. Εξάλλου το γεγονός ότι η ημερί-
δα θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα 
του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας δεί-
χνει ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και το 
κλίμα θα είναι πανηγυρικό. 

Μάλιστα στην ίδια εκδήλωση θα παραστεί και 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος, ο οποίος θα τιμηθεί από την Εται-
ρεία Μακεδονικών Σπουδών, ενώ θα απευθύ-
νει και χαιρετισμό. Ο πρώην πρωθυπουργός, 
μόλις τρεις μήνες μετά την παρουσία του στο 
Βελλίδειο, όπου για πρώτη φορά απευθύνθη-
κε σε κοινό, δέκα χρόνια μετά την τελευταία 
προεκλογική ομιλία του στην Αθήνα το 2009, 
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει τον 
κύκλο των παρεμβάσεών του.

Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου ο μακρο-
βιότερος πρόεδρος της Ν.Δ. με αφορμή την 
παρουσίαση των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων σε 
Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης μίλησε καταχειροκρο-
τούμενος στο κατάμεστο Βελλίδειο. Μεταξύ άλ-
λων τόνισε για τη συμφωνία των Πρεσπών ότι 
ορθώς δεν την ψήφισε η Ν.Δ., ενώ αναφέρθη-
κε και στην περίοδο της διακυβέρνησής του. 
«Λυπάμαι που δεν αξιοποιήθηκε το κεκτημένο 
του Βουκουρεστίου, που το πετύχαμε με βαρύ 
κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλλη-
λα εκείνη την περίοδο, λίγες ημέρες πριν ανοί-
ξουν οι κάλπες, περιόδευσε στις περιοχές της 

Θεσσαλονίκης αλλά και στην ανατολική Θρά-
κη, μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Η δεύτερη διαδοχική δημόσια παρέμβαση 
του πρώην πρωθυπουργού μετά τις εκλογές έχει 
προγραμματιστεί αυτή τη φορά εκτός Ελλάδας. 
Συγκεκριμένα, στις αρχές Νοεμβρίου θα πετά-
ξει για το Λονδίνο, όπου θα συμμετάσχει σε δι-
ήμερο Συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπι-
στήμιο City και θα είναι ο κεντρικός ομιλητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις 
αυτές θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστη-
μα και θα είναι στοχευμένες. Ο Κ. Καραμανλής 
είναι αποφασισμένος να μιλά και να εκφράζει 
την άποψή του για τα μεγάλα ζητήματα, ενώ, 
εάν κρίνει ότι χρειάζεται, θα υπερασπιστεί και 

την περίοδο των κυβερνήσεών του. 
Το ερώτημα, όμως, που δημιουργείται είναι 

γιατί αυτή τη χρονική στιγμή διακινούνται σε-
νάρια αποχώρησης του Κ. Καραμανλή από τα 
πολιτικά πράγματα, όταν μάλιστα η Παναγή 
Κυριακού δεν έχει δείξει καμία τέτοια διάθε-
ση. Απεναντίας, ο ίδιος βλέπει καθημερινά στο 
γραφείο του πρώην υπουργούς και βουλευτές 
καθώς και «γαλάζια» στελέχη, ενώ πάντα βρί-
σκεται στη διάθεση της κεντροδεξιάς παράτα-
ξης, όπως σημειώνουν έμπειροι παρατηρητές.

Οι μυημένοι επιμένουν πως όλο αυτό το 
power game που εξελίσσεται στο πολιτικό πα-
ρασκήνιο και οι δήθεν πληροφορίες που δια-
κινούνται έχουν να κάνουν με την προεδρική 
εκλογή που πλησιάζει.

Εξάλλου στην προεδρική εξίσωση πάντα βρί-
σκεται το όνομα του Κ. Καραμανλή. Οχι μόνο 
τώρα αλλά ακόμα και την προηγούμενη φο-
ρά, το 2015. Μάλιστα τότε κάποιοι υποστήρι-
ζαν πως ο Αλέξης Τσίπρας σκόπευε να τον προ-
τείνει για το αξίωμα του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, αλλά ο ίδιος ήταν αρνητικός. Τελικά 
εκλέχθηκε ο Πρ. Παυλόπουλος μετά από πρό-
ταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πριν από 
τις εκλογές του Ιουλίου, όμως, η ανοιχτή ομι-
λία του Κ. Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη και η 
επιλογή του να είναι η παρέμβασή του αυτή 
παραταξιακή έφεραν πάλι στην επικαιρότητα 
το εν λόγω σενάριο. Οι συνεργάτες του πρώ-
ην πρωθυπουργού, όμως, κλείνουν κάθε τέ-
τοια συζήτηση.

Δεν ισχύουν
τα σενάρια

αποχώρησης
Τι προγραμματίζει για το επόμενο 
διάστημα ο Κώστας Καραμανλής 

και τι λέει σε στενούς του συνεργάτες
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