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Ανακοίνωση Τύπου -ΝΔ -Κ.Καραμανλής-Α. Κακλαμάνης- Δηλώσεις. 
(16/02/2000-13:11)(ΑΝΤ-3)
ΑΘΗΝΑ Ελλάδα ΝΔ

Τετάρτη, 16.2.2000
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε σήμερα τον 
Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη. Ο κ. Καραμανλής ζήτησε τη συνδρομή του 
Προέδρου της Βουλής για την πραγματοποίηση της Προ Ημερήσιας Διατάξεως Συζήτησης 
στη Βουλή για τους όρους και τους κανόνες διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα.

Ο κ. Καραμανλής, μετά τη συνάντηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Όπως γνωρίζετε, με επιστολή μου, έχουμε ζητήσει τη διεξαγωγή στη Βουλή Προ 
Ημερήσιας Διατάξεως Συζήτησης για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προεκλογικής 
περιόδου. Πιστεύω - και το πιστεύω βαθειά - ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να 
αναβαθμίσουμε την ποιότητα της προεκλογικής επικοινωνίας των κομμάτων και να 
ενισχύσουμε τη σχέση πολιτικής και κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που επισκέφθηκα τον 
Πρόεδρο της Βουλής. Για να του υπογραμμίσω ότι θεωρούμε αναγκαία αυτή τη συζήτηση 
και να ζητήσω τη συνδρομή του στο να γίνει.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε την Κυβέρνηση 
στον μοναχικό δρόμο που έχει επιλέξει, του φανατισμού, της οξύτητας, ακόμα και των 
ύβρεων. Και πιστεύω - θα έλεγα, είμαι σίγουρος - ότι τελικά θα την αναγκάσουμε να δεχθεί 
σοβαρό, ουσιαστικό και υπεύθυνο διάλογο για τα πραγματικά, τα μεγάλα προβλήματα, που 
έχουν οι πολίτες, που έχει ο τόπος μας.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, στη συζήτηση αυτή, πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και 
να συναποφασίσουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα, κάποια συγκεκριμένα πράγματα: 
Πρώτον, τον σεβασμό στον πολίτη, με αποφυγή των συχνών ανοιχτών συγκεντρώσεων, της 
μετακίνησης πολιτών και του κλεισίματος των δρόμων.

Δεύτερον, ουσιαστικό διάλογο, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, μεταξύ όλων των 
πολιτικών αρχηγών.
Τρίτον, τον πραγματικό, τον ουσιαστικό έλεγχο των προεκλογικών, των εκλογικών 
δαπανών των κομμάτων, αρχής γενομένης από την ημέρα προαναγγελίας των εκλογών. 
Τέταρτον, την αγορά ραδιοτηλεοπτικού χρόνου από το Κράτος και την κατανομή του στα 
κόμματα, για να προβάλλουν τα μηνύματά τους.

Και πέμπτον, την άμεση συμμόρφωση της Κρατικής Τηλεόρασης στη συνταγματική 
επιταγή για αμεροληψία και με ίσους όρους μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών". 
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