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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Φ
ουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τον 
Κώστα Καραµανλή να µετακινείται 
στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας µε-

τά τη δηµόσια οµιλία του -την πρώτη µετά από 
δέκα χρόνια- την περασµένη Τετάρτη στη Θεσ-
σαλονίκη. Η επανεµφάνιση του πρώην πρωθυ-
πουργού, που δεν είχε ξαναµιλήσει δηµόσια µε-
τά την αποχώρησή του από την ηγεσία της Ν.∆. 
τον Νοέµβριο του 2009, έδωσε αφορµή για 
σχόλια και εκτιµήσεις από κάθε πλευρά του πο-
λιτικού φάσµατος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
έγκυροι αναλυτές επισηµαίνουν πως τίποτε δεν 
έχει αποφασιστεί ακόµη για την Προεδρία της 
∆ηµοκρατίας και ότι παραµένει ισχυρό το σε-
νάριο να προταθεί υποψήφιος από τον κεντρο-
αριστερό χώρο, ώστε να µπορεί να υποστηρι-
χθεί και από το Κίνηµα Αλλαγής. 

∆εν είναι η πρώτη φορά που το όνοµα του Κ. 
Καραµανλή εµπλέκεται σε σενάρια που αφο-
ρούν την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας. Στις αρ-
χές του -µακρινού πλέον- 2015 διακινούνταν ευ-
ρέως η πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας σκόπευε να του προτείνει το αξίω-
µα του Προέδρου και ότι εκείνος είχε αρνηθεί. 

το δηµοσίευσε η αντιπολιτευόµενη τη Ν.∆. «Kontra News» µε τίτ-
λο «Αποστρατεύει Καραµανλή - Σαµαρά». Το άρθρο υποστηρί-
ζει πως ο Κ. Καραµανλής αποφάσισε να λύσει τη σιωπή του και 
να απευθυνθεί στο κοµµατικό ακροατήριο της Νέας ∆ηµοκρατί-
ας ώστε να δείξει στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι βρίσκεται στην πρώ-

τη γραµµή του αγώνα για τη 
νίκη του κόµµατος στις εθνι-
κές εκλογές και αποδίδει αυ-
τή την απόφασή του σε «συµ-
φωνία προκειµένου να µετα-
κινηθεί στο ασφαλές περιβάλ-
λον της Προεδρίας της ∆ηµο-
κρατίας για να κλείσει την πο-
λιτική του καριέρα όπως και ο 
ιδρυτής της Ν.∆. Κ. Καραµαν-
λής». Για την «Kontra News», 
αυτή η λύση έχει πλεονεκτή-
µατα τόσο για τον πρώην 
πρωθυπουργό όσο και για 
τον Κυρ. Μητσοτάκη. 

Ακόµα µεγαλύτερο ενδια-
φέρον έχει το άρθρο του δι-
ευθυντή της «Εστίας» Μα-
νώλη Κοττάκη, που αναδη-

µοσιεύτηκε και στη «∆ηµοκρατία», µε τίτλο «Νέος Καραµανλής 
µε προεδρικό προφίλ». Ο κ. Κοττάκης, που παρακολούθησε την 
οµιλία του Κ. Καραµανλή στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζει ότι η 
αίσθηση που αποκόµισε ήταν πως «έχουµε να κάνουµε µε έναν 
νέο Καραµανλή, παραταξιακό, προεδρικό, καθόλου εσωκοµµα-

τικό» και «µε ελάχιστο ενδιαφέρον για εµπλοκή 
στα πόδια του νέου πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, τον οποίο στηρίζει ανοιχτά και ου-
σιαστικά». Ο διευθυντής της «Εστίας», ο οποίος, 
σηµειωτέον, ανήκει στον στενό κύκλο των συνο-
µιλητών του Κ. Καραµανλή και έχει συγγράψει 
βιβλίο για τη θητεία του ως πρωθυπουργού µε 
τον χαρακτηριστικό τίτλο «Καραµανλής off the 
record», διαπιστώνει στο άρθρο του πως η οµιλία 

του πρώην πρωθυ-
πουργού «ήταν προ-
εδρική, ήταν οµιλία-
πλαίσιο», επισηµαί-
νει ωστόσο πως, για 
να εκλεγεί Πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας, θα 
πρέπει να συντρέξουν 
ορισµένες προϋποθέ-

σεις. Η πρώτη είναι να τον προτείνει η Ν.∆., κά-
τι που -όπως αναφέρει- δεν το γνωρίζει, αν και 
σηµειώνει πως η εµπειρία του 1990-93 δείχνει 
πως ο κ. Μητσοτάκης χρειάζεται τον «καραµαν-
λισµό» ως σύµµαχο και όχι ως εσωκοµµατικό 
αντίπαλο. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να το 
θέλει ο ίδιος ο κ. Καραµανλής. Στο σηµείο αυ-
τό ο κ. Κοττάκης αναφέρει πως πάγια θέση του 
πρώην πρωθυπουργού είναι πως ο Πρόεδρος 
θα πρέπει να αποκτήσει κάποιες αρµοδιότητες 
και πως -µε τα δεδοµένα που έχουµε αυτή τη 
στιγµή στη διάθεσή µας «και για τον Καραµαν-
λή»- δεν συντρέχουν οι συνθήκες. Παρά ταύ-
τα, ο κ. Κοττάκης προχωρά σε µια ενδιαφέρου-
σα «καταληκτική επισήµανση»: Ο αείµνηστος 
Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε κάνει δήλωση 
στις αρχές Φεβρουαρίου του 1990 ότι δεν εν-
διαφέρεται για την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας 
και τον Μάρτιο του ιδίου έτους εξελέγη Πρόε-
δρος µε 152 ψήφους! «Ποτέ δεν ξέρεις», είναι 
το συµπέρασµά του.

ΑΝ ΤΟ ΤΙ θα συμβεί με την Προεδρία 
της Δημοκρατίας αποτελεί ένα ερώ-
τημα που θα απαντηθεί στο εγγύς 
μέλλον, το ποιον θα προτείνει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης για Ελληνα επί-
τροπο στην Ε.Ε. έχει ήδη απαντηθεί. 
Οπως έγραψε πρώτη η «R», ο πρόε-
δρος της Ν.Δ. έχει συζητήσει και συμ-
φωνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά να 
αναλάβει αυτό το αξίωμα και να με-
τακινηθεί στις Βρυξέλλες. Η επιλογή 
αυτή θεωρείται ότι διασφαλίζει για τη 
χώρα μας μια θέση αντιπροέδρου στη 
νέα Κομισιόν (επειδή η Ελλάδα στέλ-
νει έναν πρώην πρωθυπουργό), αλλά 
και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, κα-
θώς, παρά τα κατά καιρούς πισωγυρί-
σματα, ως πρωθυπουργός ο κ. Σαμα-
ράς είχε οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύ-
νης με πολλούς ομολόγους του στην Ε.Ε. 

«Κλείδωσε» ο Σαμαράς
για επίτροπος
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Η επανεµφάνιση του 
πρώην πρωθυπουργού, 
µε δηµόσια οµιλία µετά 
από 10 χρόνια, έδωσε 
αφορµή για σχόλια 
και εκτιµήσεις 
για το πολιτικό 
µέλλον του

Το ερώτηµα είναι αν θα επέµενε στην άρνη-
σή του και στην περίπτωση που θα του προτει-
νόταν το αξίωµα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Μετά τη νίκη του στις ευρωεκλογές, ο αρχηγός 
της Ν.∆. φαίνεται να οδεύει και προς την πρω-
θυπουργία της χώρας στις 7 
Ιουλίου. Χάρη στην αποσύν-
δεση της εκλογής του Προέ-
δρου της ∆ηµοκρατίας από 
την προσφυγή στις κάλπες, 
που επετεύχθη µε την πρό-
σφατη Συνταγµατική Αναθε-
ώρηση, ο Κυρ. Μητσοτάκης 
θα είναι σε θέση, αν κερδίσει 
την αυτοδυναµία, να επιβά-
λει ως Πρόεδρο το πρόσω-
πο που θα επιλέξει, χωρίς να 
εξαρτάται από την υποστή-
ριξη ενός άλλου κόµµατος. 
Πάντως, θα πρέπει να ση-
µειωθεί πως, σε ό,τι αφορά 
το ύπατο αξίωµα της χώ-
ρας, τόσο ο πρόεδρος της 
Ν.∆. όσο και ο ίδιος ο πρώ-
ην πρωθυπουργός κρατούν κλειστά τα χαρτιά 
τους και δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους 
ούτε στους στενούς τους συνεργάτες. 

Αυτό δεν αποτελεί, πάντως, εµπόδιο στο να 
εξυφαίνονται σενάρια. Το πιο ηχηρό από αυτά 
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