
Αιφνίδιων κρίση τη νύχια σπ§ σχέσεΐ8 
του κ. Σιεφανόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία
Σε δύσκολη θέση η Ρηγίλληε μετά πε δηλώσετε του κ. Μητσοτάκη που προκάλεσαν την αντίδραση τηε Προεδρίαε τηε Δημοκρατίαε

Σ ε ΔΥΣΚΟΛΗ θέση περιήλθε χθεε 
η ηγεσία τηε ΝΔ, όταν ο επίτι- 

μοε πρόεδροε ίου κόμματοε κ. Κ. 
Μ ητσοτάκηε και ο πρώην υπουρ- 
γόε κ. I. Βαρβιτσιώτηε καταλόγι
σαν από το βήμα τηε Βουλήε ευθύ- 
νεε στον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε 
κ. Κ. Στεφανόπουλο, ο οποίοε εΕε- 
δήλωσε την ενόχλησή του με ανα
κοίνωση τηε Προεδρίαε τηε Δημο
κρατίαε. Οι εΕελίΕειε οδηγούν σε 
κρίση τιε σχέσειε του ανώτατου άρ- 
χοντοε με την αΕιωματική αντιπολί
τευση, καθώε δεν υπάρχει προη
γούμενο, επί των ημερών του κ.Στε- 
φανόπουλου τουλάχιστον, κατά το 
οποίο το Προεδρικό Μέγαρο να 
αντέδρασε σε δραστηριότητα κόμ- 
ματοε.

Ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε 
εδέχθη ηε επικρίσειε των στελεχών 
τηε ΝΔ επειδή προσυπέγραψε την 
ΠράΕη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που προώθησε τον περασμένο Ιού
νιο η κυβέρνηση προκειμένου να 
προχωρήσουν άμεσα τα έργα για τη 
Μαραθώνια Διαδρομή τω ν Ολυ
μπιακών του 2004.

Η κυβέρνηση άδραΕε την ευκαι
ρία κα: διά του εκπροσώπου τηε κ. 
Χρ. Πρωτόπαπα κάλεσε τον κ. Κ. 
Καραμανλή «να διαφοροποιηθεί 
έμπρακτα από όσα εκστόμισε ο επί- 
τιμοε πρόεδροε και ο πρώην υπουρ- 
γόε», τα οποία χαρακτήρισε «πρω 
τοφανή και αήθη επίθεση κατά 
του Προέδρου τηε Δημοκρατίαε και

μάλιστα εντόε του Κοινοβουλίου». 
Ο κ: Πρωτόπαπαε έκανε λόγο για 
«βαθύ αυταρχισμό και περιφρό
νηση των θεσμών» και θεώρησε 
τη ΝΔ «έκθετη στα μάτια του ελλη
νικού λαού εφόσον υιοθετεί την
επίθεση κατά του ____________
Προέδρου, πράΕη 
επικίνδυνη για τουε 
θεσμούε και τη λει
τουργία τουε».

Χαρακτηριστικό τηε αμηχανίαε 
τηε Ρηγίλληε ήταν ότι ωε αργά χο 
βράδυ απέφυγε να εκδώσει ανα
κοίνωση, αφού άλλωστε υπήρΕαν 
επαφέε συνεργατών του κ. Καρα
μανλή με τον επίτιμο πρόεδρο, από 
τιε οποίεε προέκυψε ότι θα εΕελάμ- 
βανε ωε εχθρική ενέργεια την εν
δεχόμενη διαφοροποίηση του κόμ- 
ματοε. Εν τέλει ο κ. Θ. Ρουσόπου- 
λο ε  εΕέδωσε ανακοίνωση στην 
οποία μεταΕύ άλλων αναφέρει: «Ο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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κυβερνητικόε εκπρόσωποε λοιπόν, 
προφανώε εΕ ιδίων κρίνει τα αλ- 
λότρια επιχειρώνταε να ανακαλύψει 
ανύπαρκτεε επιθέσειε κατά του Προ
έδρου τηε Δημοκρατίαε. Αντιλαμ
βανόμαστε ότι στιε δύσκολεε στιγ- 

μέε που περνά η κυ
βέρνηση ο κ. Πρω
τόπαπαε έχει ανα- 
λάβει να διεκπεραι- 
ώσει τον αστείο ρό

λο δημιουργίαε δήθεν εσωκομμα
τικών προβλημάτων στη Νέα Δ η 
μοκρατία».

Η ανακοίνωση τηε Προεδρίαε τηε 
Δημοκρατίαε που επακολούθησε και 
επισημαίνει ότι δεν απαιτείται η σύμ
φωνη γνώμη τηε αΕιωματικήε αντι- 
πολίτευσηε για την υπογραφή του 
Προέδρου ακρνιδίασε τη Ρηγίλληε, 
η οποία παρά τη δυσφορία τηε δεν 
απάντησε στην ανακοίνωση τηε 
Προεδρίαε.

Απάντηση με αιχμές
ΑΡΓΑ το βράδυ από την Προεδρία τηε Δημοκρα
τίαε εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο  Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε σέβεται τιε ενώ
πιον τηε Βουλήε αναπτυσσόμενεε απόψειε των κυ
ρίων βουλευτών. Δεν δητεί δε διευκρινίσειε από τα 
κόμματα, για τη θέση τουε επί των απόψεων αυ
τών. Κατά το Σύνταγμα ο Πρόεδροε τηε Δημο
κρατίαε υπό τουε όρουε του άρθρου 44 αυτού “μπο-

Στη συδήτηση για την επίμαχη 
ΠΝΠ ο κ. Μητσοτάκηε στράφηκε 
αρχικά κατά τηε κυβέρνησηε μι- 
λώνταε για «κατάχρηση» τηε νο- 
μοθέτησηε με ΠράΕειε Νομοθετι
κού'Περιεχομένου που προβλέπε- 
ται από το Σύνταγμα ότι εκδίδονται 
«σ ε  έκτακτεε περιπτώσειε εΕαιρε- 
τικά επείγουσαε και απρόβλεπτηε 
ανάγκηε».

«Υπάρχει, όμωε, και η ευθύνη 
του Προέδρου τηε Δημοκρατίαε. 
Σεβόμαστε όλοι τον Πρόεδρο, αλ
λά στη συγκεκριμένη περίπτωση 
θέλω να θυμίσω ότι ο Κωνσταντί- 
νοε Καραμανλήε μού είχε κατα
στήσει σαφέε ότι δεν ήταν διατε- 
θειμένοε να υπογράψει αν δεν εί
χε και τη συμφωνία τηε αντιπολι- 
τεύσεωε» συμπλήρωσε. Επικαλού- 
μενοε και την καθυστερημένη ει
σαγωγή στη Βουλή τηε ΠράΕηε για 
τη Μαραθώνια Διαδρομή κάλεσε

ρεί ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμ
βουλίου να εκδίδει πράΕειε νομοθετικού περιεχο
μένου”.

Για την έκδοση των ΠράΕεων αυτών δεν απαι
τείται κατά το Σύνταγμα έγκριση τηε ανηπολιτεύ- 
σεωε. Η αντιπολίτευση διατυπώνει τιε τυχόν αντιρ- 
ρήσειε τηε, κατά τη συδήτηση που διεΕάγεται στη 
Βουλή διά την κύρωση τηε πράΕεωε».

τον κ. Στεφανόπουλο να μην υπο
γράψει τον επικυρωτικό νόμο που 
ψήφισε χθεε το Κοινοβούλιο με μό- 
νεε τιε ψήφουε των κυβερνητικών 
βουλευτών, λέγονταε: «Εδώ προ
στίθεται μια δεύτερη κραυγαλέα 
αντισυνταγματικότητα και είναι ευ
θύνη και του Προέδρου τηε Δ η 
μοκρατίαε, ο οποίοε τελικά θα υπο
γράψει αυτόν τον νόμο».

Είχε προηγηθεί ο κ. I. Βαρβι- 
τσιώτηε, ο οποίοε είχε πει ότι ο Πρό
εδροε τηε Δημοκρατίαε «υπέκυψε 
στιε προφανείε πιέσειε τηε κυβερ- 
νήσεωε» ενώ δήτημα αντισυνταγ- 
ματικότηταε έθεσαν και άλλα στε
λέχη τηε αΕιωματικήε ανππολίτευ- 
σηε. Ο κοινοβουλευτικόε εκπρό
σωποε κ. Γ. Αλογοσκούφηε μίλη
σε για «καθεστωτική αντίληψη» 
και «πλήρη περιφρόνηση του Κοι
νοβουλίου» και πρόσθεσε: « Γρά
ψατε τη Βουλή στα παλαιά σαε τα 
παπούτσια. ΦτιάΕατε μια ΠράΕη 
Νομοθετικού Περιεχομένου και πιέ
σατε τον Πρόεδρο να την υπογρά
ψει. Απτή είναι η πραγματικότητα. 
Και το κάνατε διότι θέλετε να απο
φύγετε τη συΕήτηση επί τηε ουσίαε, 
ποδοηατώνταε χο περιβάλλον αλ
λά και το Σύνταγμα».

Η ένσταση αντισυνταγματικότη- 
ταε, ωστόσο, που προέβαλε η ίψΥ 
και υποστήριΕαν το ΚΚΕ και ο Συ- 
νασπισμόε απορρίφθηκε, καθώε 
την καταψήφισαν οι βουλευτέε του 
ΠαΣοΚ.

Κ. Λαλιώτης - Μ. Νεονάκη§: 
μια δύσκολη συγκατοίκηση 
στη Χαριλάου Τρικούπη
Μια πολιτική σχέση που μοιάζει με σκωτσέζικο vrous

Οκ. Μ. Ν εονακης όταν 
ήταν φοιτη τήε στην 

Οδοντιατρική Σχολή στα τέ
λη τηε δεκαετίαε του 70 είχε 
ίνδαλμά του, όπωε άλλωστε 
και όλοι οι νεολαίοι (τηε επο- 
χήε) του ΠαΣοΚ, τον κατά 
επτά χρόνια μεγαλύτερο του 
κ. Κ. Λαλιώτη. *
Από τό τε  πέ
ρασαν πολλά 
χρόνια που άλ- 
λαΕαν ισορρο- 
πίεε και εσωτερικέε συμμα- 
χίεε στο ΠαΣοΚ. Ετσι, και οι 
σχέσειε των δύο συντρόφων 
στην πορεία του χρόνου πέ
ρασαν από πολλέε διακυμάν- 
σειε. Τώρα που είναι ανα
γκασμένοι να συγκατοικούν 
στη Χαριλάου Τρικούπη αλλά 
και να συνεργάδονται για το 
κόμμα βιώνουν μια πολιτική 
σχέση που μοιάδει με σκω- 
τσέδικο ντουε. Αλλοτε συνερ- 
γάδονται αρμονικά και συμ
μαχούν εσωτερικά και άλλο
τε «σφάδονται» με το... βαμ
βάκι.

Ο κ. Νεονάκηε, σήμερα

βουλευτήε και μέλοε του Εκτε-/ 
λεσπκού Γ ραφείου του Πα-' 
ΣοΚ αλλά κυρίωε ο άνθρω- 
ποε που εμπιστεύεται περισχ 
σότερο από κάθε άλλον για ' 

"τα κομματικά ο πρωσυπουρ/ 
γοε κ. Κ. Σηιπτηε, έχει δια

δεχθεί στη Χαριλάου ΤρίκοΐΑ;
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Π . Λ α μ ψ ια ς

πη TOvjayg-/ 
ν κ α σ ι ικ ώ ε ΐ  
αποστρατευ-ί 
θέντα «στρα
τη γό » κ. Θ.

Τσουκάτο. Η συμβίωσή του 
με τον κ. Λαλιώτη δεν έχει κα
ταστεί ακόμη πρόβλημα για 
το ΠαΣοΚ, αλλά δεν είναι και 
η ιδανικότερη που θα μπο
ρούσε να εΕασφαλισθεί για 
το κόμμα σε ένα τόσο υψηλό 

^επίπεδρ στελεχών. ,  
δυσκΌλυατη σχέση 

'τουε Εεκίνησαν πριν από έναν 
χρόνο όταν ο κ. Λαλιώτηε εΕε- 
λέγη πανηγυρικώε γραμμα- 
τέαε τηε Κεντρικήε Επιτροπήε
του ΠαΣοΚ και εγκαταστά-*^ρ* Η πρώτη σοβαρή σκιά στη 
θηκε στη Χαριλάου Τρ ικού^^σ>

λο στο κόμμα ο κ. Νεονάκηε, 
με πλήρη εΕουσιοδότηση από 
το ν  κ. Σημίτη. Στην αρχή εδό- 
θησαν αμοιβαίεε εΕηγήσειε 
και όλα έδειχναν ότι θα μπο
ρούσε να υπάρχει μια άνετη 
συνεργασία, αν και οι γνωρί- 
δοντεε προέβλεψαν τα σύν
νεφα που ακολούθησαν.

Εκτόε από την εποχή τηε 
νεολαίαε και αργότερα υπήρ
χε μεταΕύ τουε μια καλή σχέ
ση όταν ο κ. Νεονάκηε ήταν 
εκ τω ν βασικών μελών τηε 
ομάδαε των «λοχαγών», με 
την οποία ο κ. Λαλιώτηε δια
τηρούσε προνομιακή σχέση. 
Αμέσωε μετά το συνέδριο 
όμωε και στην πρώτη συνε
δρίαση τηε Κεντρικήε Επι- 
τροπήε για τη συγκρότηση 
τω ν επιτροπών ήλθε η σύ
γκρουση καθώε έκαναν δια- 
φορετικέε εισηγήσειε στον κ. 
Σημίτη και δεν πέρασαν όλεε 
οι προτάσειε τουγραμματέα._

πη, όπου είχε ήδη γερά θε
μέλια και εΕασφαλισμένο ρό-

σχέση τουε δημιουργήθηκε 
τον περασμένο Ιούνιο λίγεε 
μέρεε πριν από τη συνδιά-

σκεψη. Τότε κυκλοφόρησε 
ένα κείμενο από τουε γραμ- 
ματείε των νομαρχιακών επι
τροπών που δητούσαν από τα 
κορυφαία στελέχη να στηρί- 
Εουν τον Πρωθυπουργό και 
να αφήσουν κατά μέροε τιε 
προσωπικέε στρατηγικέε. Ο 
κ. Λαλιώτηε είχε άγνοια για 
το παρασκήνιο αυτού του κει
μένου, το οποίο πάντωε δεν 
τον αμφισβητούσε αλλά χρε
ώθηκε τότε σε πρωτοβουλία 
του κ. Νεονάκη. Αυτό το επει
σόδιο Εεχάστηκε γρήγορα και 
η συνεργασία τουε ωε και τιε 
δημοτικέε και νομαρχιακέε

εκλογέε, παρά τιε ετημέρουε 
μικροδιαφορέε τουε, υπήρΕε 
σχεδόν άψογη. Και οι δυο 
τουε ήΕεραν ότι αυτοί και μό
νον αυτοί θα πλήρωναν το κό- 
στοε μιαε βαριάε ήτταε και 
ψυχολογικά είχαν βρεθεί πο
λύ κοντά ο έναε στον άλλο. 
Τώρα που τα αποτελέσματα 
έδωσαν εκ νέου ελπίδεε στο 
ΠαΣοΚ, άρχισαν πάλι τιε γκρί- 
νιεε. Την περασμένη Δευτέ
ρα το βράδυ στη συνεδρίαση 
του Εκτελεστικού Γραφείου 
όσοι άκουγαν τον κ. Νεονά
κη να επικρίνει τιε πρωτο- 
βουλίεε για την Κεντροαρι

στερά  δωγραφίδονταε ωε 
υπεύθυνο τον κ. Λαλιώτη δεν 
Εαφνιάστηκαν. Ηταν κάτι που 
το περίμεναν κάποια στιγμή.

Επί τηε ουσίαε άλλώΦΤΓΤΓ 
κ. Σημίτηε με όσα είπε έδειΕε 
καθαρά τη διαφωνία του για 
όσα έγιναν στην επιχείρηση 
προσέγγισηε με την Αριστε
ρά και γι’ αυτό άλλωστε ανέ
θεσε στον κ. Λαλιώτη να κα
τασφαχτεί σχέδιο που θα συ- 
δητηθεί κάποια στιγμή στα όρ
γανα ώστε να μην πάει στα 
τυφλά μία ακόμη απόπειρα 
για τη... χαμένη Κεντροαρι
στερά.


