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Ο Υπουργός Τύπου & MME και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέππας, 
με αφορμή την επιστολή του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Καραμανλή προς τον Πρόε
δρο της Βουλής κ. Κακλαμάνη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Η επιστολή του κ. Καραμανλή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαμάνη είναι 
αποκαλυπτική των προθέσεων της Ν.Δ. να μετατρέψει την ουσιαστική και προ
γραμματική πολιτική αντιπαράθεση σε μια άγονη και παρωχημένη αντιδικία.

Με προσχηματικό τρόπο και για να αποπροσανατολίσει τους πολίτες, λόγω της 
διαπιστωμένης πολιτικής και προγραμματικής ένδειας του κόμματός του, επιχει
ρεί με διαδικαστικές υπεκφυγές να αποφύγει να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η ευθύνη του είναι να παρουσιάσει, επιτέλους, στον Ελληνικό λαό το πρόγραμμα 
του κόμματός του, πράγμα που ακόμη και σήμερα αδυνατεί να κάνει.

Με την επιστολή και τους ισχυρισμούς του αναγνωρίζει, ουσιαστικά, την αδυνα
μία του και προετοιμάζει τη δέσμη των δικαιολογιών για την επερχόμενη ήττα 
του.

Η αναβάθμιση του πολιτικού βίου και η δημοκρατική διεξαγωγή της προεκλογικής 
εκστρατείας αποτελούν για την κυβέρνηση πρωταρχικό και διαρκές μέλημα.

Το πλαίσιο που διαμορφώθηκε, με τη λειτουργία της Διακομματικής Επιτροπής 
στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, καθιέρωσε αρχές και κανόνες γενι
κής αποδοχής, που επέτρεψαν την ομαλή προεκλογική περίοδο και τη διεξαγωγή 
των εκλογών.

Αλλωστε, συναφή θέματα απασχολούν τη Διακομματική Επιτροπή που με πρω
τοβουλία της κυβέρνησης συγκροτήθηκε και ήδη λειτουργεί.

Για το περιεχόμενο της επιστολής αξίζει να σημειώσουμε τα εξής:

1. Αφού, επί πολλούς μήνες, ο κ. Καραμανλής περιοδεύει σε όλη τη χώρα, 
πραγματοποιώντας ανοικτές συγκεντρώσεις, τώρα ανακάλυψε ότι οι συγκε
ντρώσεις είναι... βλαπτικές και ζητά τον περιορισμό τους!

2. Αφού, στις πρόσφατες ευρωεκλογές αρνήθηκε να προσέλθει σε διάλογο με 
τον Πρωθυπουργό, τώρα προσπαθεί να εμπλέξει και να προσεταιριστεί και τα 
άλλα κόμματα, προτιμώντας κοινή τηλεοπτική εμφάνιση όλων των πολιτικών



αρχηγών, επειδή προφανώς δεν επιθυμεί έναν ουσιαστικό και σε βάθος διά
λογο με βάση κοινά αποδεκτούς κανόνες. Διάλογο που θα δώσει τη δυνατό
τητα στους πολίτες να πληροφορηθούν θέσεις και προγράμματα και να συ
γκρίνουν και να κρίνουν ποιος ηγέτης και ποια παράταξη εγγυώνται την επί
λυση των προβλημάτων της χώρας.

3. Αφού, η Ν.Δ. τους τελευταίους μήνες έχει δαπανήσει, σχεδόν, διπλάσια χρη
ματικά ποσά, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, για τη διαφημιστική καμπάνια της και 
ενώ η Διακομματική Επιτροπή δεν έχει καταλήξει ακόμη σε προτάσεις, επιχει- 
ρείται η δημιουργία εντυπώσεων με την αποσιώπηση του γεγονότος ότι και 
κατά το διάστημα αυτό, πριν από τη διάλυση της Βουλής και την επίσημη έ
ναρξη της προεκλογικής περιόδου, οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων δη
λώνονται και ελέγχονται.

4. Αφού, κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή αποδείχτηκε περίτρανα η 
προχειρότητα και η αδυναμία εφαρμογής της σχετικής πρότασης της Ν.Δ., ό
πως αναγνώρισαν και οι ίδιοι οι βουλευτές της, τώρα ο κ. Καραμανλής επα
νέρχεται, επιβεβαιώνοντας έτσι τον υποκριτικό χαρακτήρα της πολιτικής του.

5. Η Ν.Δ. μετέρχεται και πάλι την προσφιλή μέθοδό της να εκτοξεύει αδικαιολό
γητες κατηγορίες κατά Αρχών και Δημόσιων Φορέων μόνο και μόνο για τη 
δημιουργία εντυπώσεων. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η στάση της 
Ν.Δ. υπαγορεύεται από ακραίο μικροκομματισμό.

Είναι φανερό ότι με τη σημερινή επιστολή του ο κ. Καραμανλής επιχειρεί να αντι
μετωπίσει προβλήματα του κόμματός του. Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της και 
έως τις εκλογές θα εντείνει την προσπάθειά της, ώστε -στο πλαίσιο δίκαιων και 
αντικειμενικών κανόνων για όλα τα πολιτικά κόμματα- να ενημερώσει τον Ελληνι
κό λαό για το πρόγραμμα και τις θέσεις της.


