
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
κ. Κωνσταντίνου Σημίτη

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έκανε την ακόλουθη 

δήλωση:

Τα κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή 

προοπτική της χώρας (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) 

έχουν στην υπάρχουσα συγκυρία κρίσης την υποχρέωση να 

συνεργασθούν. Διαφορετικά θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην 

έξοδο από την Ευρωζώνη και στη δραχμή. Έχουν επίσης χρέος 

να διαμορφώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση. Η 

αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, 

σοβαρής διαπραγμάτευσης και δημιουργίας εμπιστοσύνης. Δεν 

επιτυγχάνεται με πολιτικαντισμούς. Προσπάθειες ενός κόμματος 

να επικυριαρχήσει των άλλων θα δείξουν έλλειψη υπευθυνότητας. 

Λύσεις μέσω «ψήφου ανοχής» ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 

αποτελούν υπεκφυγές. Χρειάζεται θάρρος και όχι φόβος, 

ουσιαστική συνεννόηση και όχι προσποίηση.
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Πλήρης κάλυψη

Κ. Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ υποχρεωμένοι να 
συνεργαστούν 
SKAI -18 Ιουν 2012
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά, έχουν την υποχρέωση να 
συνεργαστούν επισημαίνει με παρέμβασή του ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. «Λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή 
τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές» 
επισημαίνει.

Ποια κυβέρνηση θέλει ο Κώστας Σημίτης
Newpost.gr - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ - 18 Ιουν 2012
Έκκληση στα κόμματα υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) να συνεργασθούν απευθύνει ο
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, υποστηρίζοντας πως σε διαφορετική
περίπτωση «θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην ...

Σημίτης: Έκκληση για συνεργασία
Madata.gr - 18 Ιουν 2012
«Έχουν επίσης χρέος», όπως αναφέρει σε δήλωσή τους, «να 
διαμορφώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση». Ο κ. 
Σημίτης τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση 
πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και δημιουργίας 
εμπιστοσύνης ...

Παρέμβαση Κώστα Σημίτη
Euro2day - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός, επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ έχουν υποχρέωση να 
συνεργασθούν 
NewsBomb - 18 Ιουν 2012
Καμπανάκι κινδύνου για επιστροφή της χώρας στη δραχμή σε 
περίπτωση που δεν καταφέρουν οι πολιτικές δυνάμεις να 
σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίας, κρούει ο πρώην 
πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης. «Τα κόμματα που 
υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή ...

Τη συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός ζητεί ο 
Κώστας ...
Τα Νέα Online -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

http://news.google.gr/news/story?gl=gr&pz=l&cf=all&ned=el_gr&hl-el&q%e2%80%94%CE%A3%CE%B7%25


Παρέμβαση Σημίτη
www.star.gr -18 Ιουν 2012
... επικυριαρχησει των άλλων θα δείξει έλλειψη υπευθυνότητας. 
Λύσεις μέσω ψήφου ανοχής η τακτικών απουσίας από τη βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές» ενώ υπογραμμίζει: «Χρειάζεται θάρρος και 
όχι φόβος. Ουσιαστική συνεννόηση και όχι προσποίηση». 
Παρέμβαση Σημίτη.

Σημίτης: Να συνεργαστούν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
Ε\Δΐο2άΆ^ - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός, επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Παρέμβαση Σημίτη για συνεργασία των κομμάτων
Tvkosmos.gr - Ρόδος - Δωδεκάνησα - Κόσμος. Ειδήσεις και (Δελτίο Τύπου) 
(Ιστολόγιο) -18 Ιουν 2012
«Έχουν επίσης χρέος», όπως αναφέρει σε δήλωσή τους, «να διαμορφώσουν μια 
σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση». Ο κ. Σημίτης τονίζει ότι η αντιμετώπιση 
της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και 
δημιουργίας εμπιστοσύνης...

Τη συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός ζητεί ο 
Κώστας ...
In .g r-18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
Τα Νέα ΟηΙίηθ -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ υποχρεούνται να συνεργαστούν
E-go.gr- 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Κ. Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ 
Newsit -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός, επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Παρέμβαση Σημίτη: Κάντε Κυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
ΔΗΜΑΡ
Κέρδος -18 Ιουν 2012
... απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές». Χρειάζεται 
θάρρος και όχι φόβος, καταλήγει στη δήλωσή του ο πρώην 
πρωθυπουργός και επισημαίνει την ανάγκη ουσιαστικής

http://www.star.gr
http://news.google.gr/news/story?gl=gr&pz=l&cf=all&ned=el_gr&hl=el&q-%CE%A3%CE%B7%25


συνεννόησης και όχι προσποίηση. Παρέμβαση Σημίτη : Κάντε 
Κυβέρνηση ΝΔ , ΠΑΣΟΚ , ΔΗΜΑΡ.

Σημίτης: Να συνεργαστούν ΝΔ ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜ.ΑΡ.
pelop.gr - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ζητά ο Κώστας 
Σημίτης
Πρώτο ΘΕΜΑ - 18 Ιουν 2012
Χρειάζεται θάρρος και όχι φόβος, ουσιαστική συνεννόηση και όχι 
προσποίηση» καταλήγει η δήλωση Σημίτη. Αυτός παίζει να εκανε 
μεγαλύτερη καταστροφή στην ελλαδα απ οτι ο Β παγκόσμιός 
πόλεμός! ολοι οι πολίτικοι της μεταπολίτευσης ούτε μια τρίχα απο 
τα ...

Σημίτης: Συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ ή ... Δραχμαγεδδών
Sofokleousin.gr - 18 Ιουν 2012
"Τα κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας 
(ΝΔ ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) έχουν στην υπάρχουσα συγκυρία κρίσης την 
υποχρέωση να συνεργασθούν. Διαφορετικά θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην 
έξοδο από την Ευρωζώνη και στη ...

Μήνυμα Σημίτη: «Κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ»
Reporter.gr-18 Ιουν 2012
Εκκληση στα κόμματα υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) να συνεργασθούν απευθύνει ο 
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, υποστηρίζοντας πως σε διαφορετική 
περίπτωση «θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην ...

Κ. Σημίτης: Υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
Εξπρές - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Σημιτής: Υπεχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
Nooz.gr -18  Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ έχουν υποχρέωση να
συνεργασθούν
Capital.gr - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη 
Βουλή αποτελούν υπεκφυγές». Ειδικότερα σύμφωνα με το ...

«ΝΔ ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ έχουν την υποχρέωση να 
συνεργασθούν»
Newsbeast.gr- 18 Ιουν 2012
«Τα κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας (ΝΔ ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) έχουν

http://news.google.gr/news/story?gl=gr&pz=l&cf-all&ned-el_gr&hl-el&q-%CE%A3%CE%B7%25


στην υπάρχουσα συγκυρία κρίσης την υποχρέωση να 
συνεργασθούν. Διαφορετικά θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο 
από την Ευρωζώνη και στη ...

Κ. Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ
Ναυτεμπορικη -18 Ιουν 2012
«Έχουν επίσης χρέος», όπως αναφέρει σε δήλωσή τους, «να διαμορφώσουν μια 
σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση». Ο κ. Σημίτης τονίζει ότι η αντιμετώπιση 
της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και 
δημιουργίας εμπιστοσύνης...
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Πλήρης κάλυψη

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 
ΠΥΓΜΗΣ
Ο Χρόνος -19 Ιουν 2012
Τώρα που αρχίζουν τα δύσκολα για την χώρα, ο Αντ. Σαμαράς 
υλοποιεί την διερευνητική εντολή Συμφωνία για τον σχηματισμό 
κυβέρνησης εντός της ημέρας, «με τις δυνάμεις που πιστεύουν 
στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας» θα επιδιώξει ο 
πρόεδρος της ΝΔ ...

Κ. Σημίτης: Υποχρέωση να συνεργαστούν τα φιλοευρωπαϊκά 
κόμματα
Εξπρές -18 Ιουν 2012
ΤΗΝ υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ έχουν...
ΒΙοοΚνναώΙτ - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ υποχρεούνται να συνεργαστούν
Ημερήσια -18 Ιουν 2012
Όπως ειδικότερα αναφέρει ο κ. Σημίτης «Τα κόμματα που υποστήριξαν στις 
εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική 
Αριστερά) έχουν στην υπάρχουσα συγκυρία κρίσης την υποχρέωση να 
συνεργασθούν. Διαφορετικά θα οδηγήσουν την Ελλάδα ...

Παρέμβαση Κ. Σημίτη
ΜΕΘΑ τ ν - 18 Ιουν 2012
Ως μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ να συμμετάσχουν σε 
κυβέρνηση με στόχο την παραμονή της χώρας στο ευρώ 
ερμηνεύεται η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής. Ο Κώστας 
Σημίτης τονίζει ότι "τα κόμματα ...

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ υποχρεούνται να 
συνεργαστούν
Tvkosmos.gr - Ρόδος - Δωδεκάνησα - Κόσμος. Ειδήσεις και (Δελτίο 
Τύπου) (Ιστολόγιο) - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός, επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

http://news.google.gr/news/story?gl=gr&pz=l&cf=all&ned-el_gr&hl-el&q%e2%80%94%CE%A3%CE%B7%25


Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ,ΠΑΣΟΚ 
και ΔΗΜΑΡ 
Newsnow -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

ΧΑ: Θετική η αντίδραση της αγοράς μετοχών στο εκλογικό 
αποτέλεσμα
GreekMoney.gr -18 Ιουν 2012
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα 
κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας (ΝΔ 
ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) έχουν στην υπάρχουσα... συγκυρία κρίσης την 
υποχρέωση να συνεργασθούν.

Ο Σημίτης υποστηρίζει ότι ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ έχουν 
υποχρέωση να ...
GreekMoney.gr- 18 Ιουν 2012
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα 
κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας (ΝΔ 
ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) έχουν στην υπάρχουσα... συγκυρία κρίσης την 
υποχρέωση να συνεργασθούν.

Σημίτης: "ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ πρέπει να 
συνεργαστούν"
News247.gr -18 Ιουν 2012
Έκκληση στα τρία κόμματα που υποστήριξαν την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Ελλάδας να συνεργαστούν με στόχο τη δημιουργία 
κυβέρνησης συνεργασίας απευθύνει ο πρώην πρωθυπουργός, 
Κώστας Σημίτης. "Σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγήσουν την 
Ελλάδα στην έξοδο από ...

«Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ»
Lifo - 18 Ιουν 2012
Σημίτη η αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής 
διαπραγμάτευσης και δημιουργίας εμπιστοσύνης και δεν επιτυγχάνεται με 
πολιτικαντισμούς. «Προσπάθειες ενός κόμματος να επικυριαρχήσει των άλλων θα 
δείξουν έλλειψη υπευθυνότητας...

Δήλωση-προτροπή του πρώην Πρωθυπουργού
BEST News-18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός, επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: "ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ πρέπει να συνεργαστούν"
Nooz.gr - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ έχουν χρέος να 
συνεργασθούν 
Παρουσία -18 Ιουν 2012
«Έχουν επίσης χρέος», όπως αναφέρει σε δήλωσή τους, «να 
διαμορφώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση». Ο κ. 
Σημίτης τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση

http://news.google.gr/news/story?gl=gr&pz=l&cf=all&ned=el_gr&hl=el&q=%CE%A3%CE%B7%25


πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και δημιουργίας 
εμπιστοσύνης ...

Τη συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός ζητεί ο 
Κώστας ...
Οικονομία -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».

ΣΗΜΙΤΗΣ: ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ
Tvkosmos.gr - Ρόδος - Δωδεκάνησα - Κόσμος. Ειδήσεις και (Δελτίο 
Τύπου) (Ιστολόγιο) - 18 Ιουν 2012
Λύσεις μέσω «ψήφου ανοχής» ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές. Χρειάζεται θάρρος και όχι φόβος, 
ουσιαστική συνεννόηση και όχι προσποίηση». ΣΗΜΙΤΗΣ : ΝΔ -
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ.

Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ 
και ΔΗΜΑΡ
Tvkosmos.gr - Ρόδος - Δωδεκάνησα - Κόσμος. Ειδήσεις και (Δελτίο 
Τύπου) (Ιστολόγιο) -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός, επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Τη συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστερός ζητεί ο Κώστας ...
Ο Φιλελεύθερος -18 Ιουν 2012 
Αθήνα: Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
Δημοκρατικής Αριστερός επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις 
μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».

Μήνυμα Σημίτη: «Κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ»
Tvkosmos.gr - Ρόδος - Δωδεκάνησα - Κόσμος. Ειδήσεις και - 
18 Ιουν2012

Εκκληση στα κόμματα υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) να 
συνεργασθούν απευθύνει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας 
Σημίτης, υποστηρίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση «θα 
οδηγήσουν την Ελλάδα στην ...

Παρέμβαση Σημίτη για την ανάγκη συνεργασίας
Tvkosmos.gr - Ρόδος - Δωδεκάνησα - Κόσμος. Ειδήσεις και - 
18 Ιουν2012

«Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, 
σοβαρής διαπραγμάτευσης και δημιουργίας εμπιστοσύνης. Δεν 
επιτυγχάνεται με πολιτικαντισμούς», τονίζει ο κ. Σημίτης. 
Παρέμβαση Σημίτη για την ανάγκη συνεργασίας.

Αναγκαία η συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, δηλώνει ο Κ. 
Σημίτης
ΕΡΤ- 18 Ιουν 2012

http://news.google.gr/news/story?gl=gr&pz=l&cf=all&ned=el_gr&hl-el&q-%CE%A3%CE%B7%25


Έκκληση στα κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική 
της χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) να συνεργασθούν απηύθυνε ο 
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, υποστηρίζοντας πως σε διαφορετική 
περίπτωση «θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην ...

Σημίτης: Αν δεν τα βρουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θα 
οδηγήσουν την ... 
iefimerida -18 Ιουν 2012
Με δήλωση παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης 
υποστήριξε πως με πολιτικαντισμούς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
και κάλεσε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά να τα βρουν 
άμεσα και να σχηματίσουν κυβέρνηση αλλιώς θα οδηγήσουν τη 
χώρα στη δραχμή.

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΔΗ.MAP. ΖΗΤΑ Ο 
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Newsnow -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής 
Αριστεράς επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής 
ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Σημίτης: Συνεργασία ή δραχμή
Hellenic Business -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».

Κ. Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ
Ναυτεμπορικη -18 Ιουν 2012
«Έχουν επίσης χρέος», όπως αναφέρει σε δήλωσή του, «να διαμορφώσουν μια 
σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση». Ο κ. Σημίτης τονίζει ότι η αντιμετώπιση 
της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και 
δημιουργίας εμπιστοσύνης...

Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ έχουν υποχρέωση να
συνεργαστούν
Ημερήσια -18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».

Κ. Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ 
Newsnow -18 Ιουν 2012
«Έχουν επίσης χρέος», όπως αναφέρει σε δήλωσή τους, «να 
διαμορφώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση». Ο κ. 
Σημίτης τονίζει ότι η αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση 
πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και δημιουργίας 
εμπιστοσύνης ...

Σημίτης: Έχουν χρέος να συνεργαστούν ΝΔ - ΠΑΣΟΚ 
-ΔΗΜΑΡ 
Voria -18 Ιουν 2012
Κάλεσμα στα κόμματα που υποστήριξαν την ευρωπαϊκή 
προοπτική της Ελλάδας (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ) να 
συνεργασθούν απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας,

http://news


Κώστας Σημίτης, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση 
«θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο από ...

«Έχουν χρέος να συνεργαστούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
ΔΗΜΑΡ», τονίζει ο Σημίτης
ΑρίΌΝβννε (Εγγραφή) -18 Ιουν2012
Αναφορές σε έλλειμμα 400 εκατ. ευρώ του ειδικού λογαριασμού 
ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που δήθεν οφείλεται στις ΑΠΕ είναι παντελώς 
ανακριβείς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος 
Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά. Υποχρεωμένοι να 
συνεργαστούν συμμετέχοντας από ...

Σημίτης: Υποχρεωμένοι σε συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
Η Καθημερινή - 18 Ιουν 2012
Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, 
επισημαίνει με δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή 
αποτελούν υπεκφυγές».
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Παρέμβαση Σημίτη: Κάντε Κυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ (18/6 
11:44 πμ)

Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
Δημοκρατικής Αριστερός, επισημαίνει με δήλωσή 
του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και 
υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή 
τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν 
υπεκφυγές».

Όπως ειδικότερα αναφέρει ο κ. Σημίτης «Τα κόμματα που 
υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) έχουν στην 
υπάρχουσα συγκυρία κρίσης την υποχρέωση να 
συνεργασθούν. Διαφορετικά θα οδηγήσουν την Ελλάδα 
στην έξοδο από την Ευρωζώνη και στη δραχμή».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ακόμη ότι τα τρία 
αυτά κόμματα έχουν επίσης χρέος να διαμορφώσουν μια 
σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση. «Η 
αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού 
σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και δημιουργίας 
εμπιστοσύνης. Δεν επιτυγχάνεται με πολιτικαντισμούς», 
τονίζει ο κ. Σημίτης και προειδοποιεί ότι «προσπάθειες 
ενός κόμματος να επικυριαρχήσει των άλλων, θα δείξουν 
έλλειψη υπευθυνότητας. Λύσεις μέσω ψήφου ανοχής ή 
τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν 
υπεκφυγές».

Χρειάζεται θάρρος και όχι φόβος, καταλήγει στη δήλωσή 
του ο πρώην πρωθυπουργός και επισημαίνει την ανάγκη 
ουσιαστικής συνεννόησης και όχι προσποίηση.
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ΤΑ ΝΕΑοηΙίηθ
Σημίτης: Υποχρεωμένοι να συνεργαστούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και

ΔΗΜΑΡ

Δημοσίευση: 18 Ιουν. 2012 12:02 Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουν. 2012 12:11

Την υποχρέωση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστερός, επισημαίνει με 
δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και υπογραμμίζει ότι «λύσεις μέσω 
ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο κ. Σημίτης «τα κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή 
προοπτική της χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) έχουν στην υπάρχουσα συγκυρία 
κρίσης την υποχρέωση να συνεργσσθούν.

Διαφορετικά θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο από την ευρωζώνη και στη δραχμή».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ακόμη ότι τα τρία αυτά κόμματα έχουν επίσης χρέος να 
διαμορφώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση.

«Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και 
δημιουργίας εμπιστοσύνης.

Δεν επιτυγχάνεται με πολιτικαντισμούς», τονίζει ο κ. Σημίτης και προειδοποιεί ότι «προσπάθειες 
ενός κόμματος να επικυριαρχήσει των άλλων, θα δείξουν έλλειψη υπευθυνότητας. Λύσεις μέσω 
ψήφου ανοχής ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές».

Χρειάζεται θάρρος και όχι φόβος, καταλήγει στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός και 
επισημαίνει την ανάγκη ουσιαστικής συνεννόησης και όχι προσποίηση.
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Σημίτης: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ έχουν υποχρέωση να 
συνεργασθούν

Καμπανάκι κινδύνου για επιστροφή της χώρας στη δραχμή σε περίπτωσι; που δεν 
καταφέρουν οι πολιτικές δυνάμεις να σχηματίσουν κυβέρνιρτη συνεργασίας, κρούει

ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σημίτη:

«Τα κόμματα που υποστήριξαν στις εκλογές την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
Δημοκρατική Αριστερά) έχουν στην υπάρχουσα συγκυρία κρίσης την υποχρέωση να συνεργασθούν. 
Διαφορετικά θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο από την Ευρωζώνη και στη δραχμή.

Έχουν επίσης χρέος να διαμορφώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση. Η αντιμετώπιση της 
κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής διαπραγμάτευσης και δημιουργίας εμπιστοσύνης. 
Δεν επιτυγχάνεται με πολιτικαντισμούς.

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/185838/simitis-nd-pasok%e2%80%94dimar-ehoyn-ypohreosi-na-syner


Προσπάθειες ενός κόμματος να επικυριαρχήσει των άλλων θα δείξουν έλλειψη υπευθυνότητας. Λύσεις 
μέσω «ψήφου ανοχής» ή τακτικών απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές. Χρειάζεται θάρρος και 
όχι φόβος, ουσιαστική συνεννόηση και όχι προσποίηση».

Ενημέρωση για όλες τις ειδήσεις και την εττικαιρότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ένα στη σελίδα του 
Newsbomb.gr.
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Συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ 
ζητά ο Κώστας Σημίτης
Web only
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8 στους 10 Έλληνες οδοντιάτρους συνιστούν ηλ. οδοντόβουρτσα.
www.epithimies.gr/oralb

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έκανε την ακόλουθη 
αποτέλεσμα των εκλογών: «Τα κόμματα που υποστήριξαν στις 
προοπτική της χώρας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά) έχουν στην υπάρχουσα 
συγκυρία κρίσης την υποχρέωση να συνεργασθούν».

«Διαφορετικά, θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην έξοδο από την ευρωζώνη και στη δραχμή. 
Έχουν επίσης χρέος να διαμορφώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση. Η 
αντιμετώπιση της κρίσης είναι υπόθεση πολιτικού σχεδιασμού, σοβαρής 
διαπραγμάτευσης και δημιουργίας εμπιστοσύνης» προσθέτει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Δεν επιτυγχάνεται με πολιτικαντισμούς. Προσπάθειες ενός κόμματος να επικυριαρχήσει 
των άλλων θα δείξουν έλλειψη υπευθυνότητας. Λύσεις μέσω "ψήφου ανοχής" ή τακτικών 
απουσίας από τη Βουλή αποτελούν υπεκφυγές. Χρειάζεται θάρρος και όχι φόβος, 
ουσιαστική συνεννόηση και όχι προσποίηση» καταλήγει η δήλωση Σημίτη.
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