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πολιτικη Δηλώνει «παρών»
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Γιατί έσπασε 
τη σιωπή του 
ο Κ. Καραμανλής
Το παρασκήνιο που οδήγησε στη δήλωση-απάντηση
του πρώην πρωθυπουργού στον Κώστα Σημίτη

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Ο 
Κώστας Καραμανλής όχι μόνο σήκωσε το 
γάντι που του έριξε ο Κώστας Σημίτης για 
τα ελληνοτουρκικά, αλλά τόνισε με έμφαση 

και την εθνική γραμμή. Οτι, δηλαδή, θέματα κυρι-
αρχίας δεν μπαίνουν σε διάλογο, ούτε υπό την αί-
ρεση διεθνούς δικαστηρίου, όπως αυτό της Χάγης.

«Είναι πράγματι αληθές ότι έχουμε διαφορετικές 
αντιλήψεις με τον Κώστα Σημίτη και όσους συμμε-
ρίζονται τις απόψεις του. Για εμάς τα πράγματα εί-
ναι ξεκάθαρα. Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυ-
ριαρχία και δεν τη θέτουμε στην κρίση κανενός. Μο-
ναδικό θέμα προς επίλυση με την Τουρκία η υφαλο-
κρηπίδα/ΑΟΖ. Διαφορετικές αντιλήψεις θα με βρί-
σκουν πάντα αντίθετο», ξεκαθάρισε ο Κ. Καραμαν-
λής με παρέμβασή του το πρωί της Πέμπτης.

Ο πρώην πρωθυπουργός καταλογίζει εμμονή 
στον Κ. Σημίτη, που συνεχίζει να γράφει για τη λε-
γόμενη «επιτυχία» του Ελσίνκι, και διερωτάται κα-
τά πόσο αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις διευκολύ-
νουν τον χειρισμό κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Ο Κ. 
Καραμανλής αναφέρει ότι η στρατηγική του Ελσίν-
κι οδηγούσε στο Δικαστήριο της Χάγης την εδαφι-
κή ακεραιότητα της Ελλάδας και την ελληνική κυρι-
αρχία νησιών και βραχονησίδων.

Γιατί «χτύπησε», όμως, τώ-
ρα ο μακροβιότερος πρόε-
δρος της Ν.Δ., αφού ο Κ. Σημί-
της επανήλθε στις απόψεις που 
έχει εκφράσει δημόσια και άλ-
λες φορές στο παρελθόν; 

Να μη θεωρείται δεδομένη 
η σιωπή του, απαντούν συνο-
μιλητές του. Αλλωστε, ο Κ. Κα-
ραμανλής, στα 12 χρόνια που 
έχει αποχωρήσει από την πρω-
θυπουργία της χώρας, μπορεί 
να μη μιλά συχνά, αλλά στα μεγάλα θέματα και όπο-
τε κρίνει ο ίδιος παρεμβαίνει χωρίς περιστροφές. Αυ-
τή τη φορά ο Κ. Σημίτης υπερέβη τα εσκαμμένα, κα-
θώς είναι η τρίτη φορά που παρεμβαίνει για το Ελσίν-
κι και βάζει στο στόχαστρό του τον Κ. Καραμανλή.

Πέρα από τη σκληρή απάντηση που έδωσε ο πρώ-
ην πρωθυπουργός στον Κ. Σημίτη και τα πολλαπλά 
μηνύματα που στέλνει με τη δήλωσή του, για πολ-
λούς, επαναπροσδιορίζεται στο πολιτικό πεδίο. Δη-
λώνει ουσιαστικά «παρών», όπως υποστηρίζουν οι 
γνωρίζοντες, ξεκαθαρίζει πως θα μιλά όποτε κρίνει 
πως είναι απαραίτητο, πόσο μάλλον για τα εθνικά 
θέματα, ενώ σε κάθε περίπτωση παραμένει βαθιά 
παραταξιακός, αφού δεν δημιουργεί ζητήματα στον 
εκάστοτε πρόεδρο της Ν.Δ.

Πάντως, σε αυτή του την παρέμβαση, ο Κ. Καρα-
μανλής αναφέρεται και στον Αντώνη Σαμαρά, τον 
οποίο εξαίρει για τη στάση της κυβέρνησής του στο 
εν λόγω ζήτημα. «Πρόσθετη απόδειξη των κινδύνων 
που περιέκλειε το Ελσίνκι είναι ότι αυτό ενταφιάστηκε 
και τυπικά τον Ιανουάριο 2015, από την κυβέρνηση 
Σαμαρά», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός. Και προ-
σθέτει πως «με δήλωση που κατέθεσε ο τότε υπουρ-

γός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος στα Ηνωμένα 
Εθνη, η χώρα μας δεν αναγνωρίζει την υποχρεωτι-
κή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης για θέ-
ματα εδαφικής μας κυριαρχίας, συμπεριλαμβα-
νομένων των χωρικών μας υδάτων». 

Παράλληλα με την αναφορά του στον πρώ-
ην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλο, όχι μόνο 
αναγνωρίζει την τότε στάση του ως υπουργού 
Εξωτερικών, αλλά βάζει στο κάδρο και τους 
εκσυγχρονιστές του Κ. Σημίτη.

Το ψέμα 
Την ίδια ώρα, όμως, αυτό που κάνει εντύπωση 
και επισημαίνει ο Κ. Καραμανλής είναι ότι στο 
άρθρο του Κ. Σημίτη γίνεται αναφορά σε συ-
νάντηση «που δεν έγινε ποτέ με αυτήν τη σύν-
θεση και με αυτό το περιεχόμενο». Μάλιστα, ο 
πρώην υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση 
Καραμανλή, Θοδωρής Ρουσόπουλος, μιλώντας 
στον Real FM, αναφέρθηκε σε αυτή τη συνάντηση.

«Το χονδροειδές ψέμα έχει να κάνει με μια δήθεν 
συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ 
του Κώστα Σημίτη, του Κώστα Καραμανλή και του 
Πέτρου Μολυβιάτη, η οποία, σας διαβεβαιώ, ου-
δέποτε έλαβε χώρα», υποστήριξε ο βουλευτής του 
Βόρειου Τομέα.

«Μετά τις εκλογές το πρωί της Τετάρτης, πήγαμε 
στο Προεδρικό Μέγαρο, ήταν Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας ο αείμνηστος Κω-
στής Στεφανόπουλος. Ορκί-
στηκε πρώτα ο πρωθυπουρ-
γός και μετά οι υπουργοί. Πε-
ράσαμε απέναντι στη Βασιλέ-
ως Γεωργίου, από το Προε-
δρικό Μέγαρο στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Ο Κώστας Καρα-
μανλής νέος πρωθυπουργός, 
εγώ ορκισθείς μόλις υπουρ-
γός Επικρατείας και κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος και μα-

ζί μας ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, γραμματέας της 
Ν.Δ. Μας υποδέχθηκε ο Κώστας Σημίτης στο γρα-
φείο του, εκεί ήταν και ο αείμνηστος Νίκος Θέμε-
λης», προσέθεσε.

«Αφότου έφυγαν τα συνεργεία και οι δημοσιο-
γράφοι, για λιγότερο από μισή ώρα, συνολικά με 
τη φωτογράφιση κ.λπ., όπου δεν υπήρχε βεβαί-
ως ο Πέτρος Μολυβιάτης, υπήρξε μια γενική συ-
ζήτηση. Ο Κώστας Σημίτης, είναι αλήθεια, έκανε 
μια αναφορά σε δυο-τρία θέματα. Το ένα ήταν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, ενώ μίλησε και για τα ελληνο-
τουρκικά, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνε-
χιστεί ο διάλογος και να μπορέσουμε να βρούμε 
κάποιες λύσεις. Και ένα τρίτο θέμα που είχε να κά-
νει με το Ελληνικό και με το ότι έπρεπε να ξεκινή-
σουν οι προσπάθειες για να αξιοποιηθεί», τόνισε 
ο βουλευτής της Ν.Δ.

«Αυτό έγινε, δεν καταλαβαίνω γιατί να κατασκευ-
άσει μια συζήτηση», ξεκαθαρίζει ο Θ. Ρουσόπουλος.

Οσον αφορά την απάντηση Σημίτη, έμπειροι πα-
ρατηρητές σημειώνουν πως ουσιαστικά ο πρώην 
πρωθυπουργός επιβεβαιώνει τα επιχειρήματα που 
αναδεικνύει στην παρέμβασή του ο Κ. Καραμανλής.

Ο Κώστας Καραμανλής 
ξεκαθαρίζει πως θα μιλά
όποτε κρίνει πως είναι 
απαραίτητο, πόσο μάλλον
για τα εθνικά θέματα


