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Ετοιμότητα, ενότητα και αισιοδοξία, αυστηρή προ
σήλωση στιε κομματικέε διαδικασίεε, στήριΕη κά
θε μελλοντικήε πρωτοβουλίαε του πρωθυπουργού 
κ. Κ. Σημίτη, τήρηση τηε συνταγματικήε και πολι- 
τικήε τάΕηε, αλλά και προτάσειε για άμεση σύγκληση

τηε Κοινοβουλευτικήε Ομάδαε του ΠαΣοΚ, αποτε
λούν τιε κυριότερεε προτάσειε των πρωτοκλασάτων 
στελεχών του ΠαΣοΚ, ώστε να διαμορφωθούν, όπωε 
επισημαίνουν, οι όροι εκλογικήε νίκηε. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι στην πλειονότητά τουε τα στελέ

χη αυτά δηλώνουν ότι θα στηρίΕουν όποιο «σχήμα» 
κι αν προκύψει μελλοντικά, παρά το γεγονόε, όπωε 
παραδέχονται, ότι τιε πρωτοβουλίεε θα πρέπει να 
τιε λάβει ο ίδιοε ο Πρωθυπουργόε, αμέσωε μετά τιε 
εορτέε των Χριστουγέννων.

ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Πρόεδρος της Βουλή.1;:_______

«Η θετική πορεία τηε χώραε 
από τη Μ εταπολίτευση κα ι 
εντεύθεν οφείλεται και στον σε
βασμό απ’ όλεε τιε πολιτικέε δυ- 
νάμειε τηε συνταγματικήε και 
πολιτικήε τάΕηε σ ' όλεε τιε αλ- 
λα γέε ηγεσίαε, τόσο σε κυβερ
νητικό όσο και σε κομματικό 
επίπεδο. Ετσι διατηρήθηκε ένα 
σταθερό πλαίσιο που εΕασφά- 
λισε τον κοινοβουλευτικό πλου
ραλισμό και την εσωτερική συ
νοχή των κομμάτων, παρά το 
υπαρκτό, ακόμη, έλλειμμα εσω- 
κομματικήε δημοκρατίαε. Ν ο
μίζω ότι σ’ αυτή τη σαφή και 
καθαρή βάση πρέπει να πο
ρευτεί και το ΠαΣοΚ για να δια
τηρήσει την ενότητά του, να 
εΕασφαλίσει τη συσπείρωση τηε 
δημοκρατικήε παράταΕηε που 
αποτελεί τον κορμό τηε και να 
συνεχίσει τη θετική ωε τώρα, 
υπό την ηγεσία του ιδρυτή του 
Ανδρέα Παπανδρέου και του 
Κώστα Σημ ίτη  στη συνέχεια, 
προσφορά του στον τόπο».

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Υπουργός Πολιτισμού:

«Να ηρεμήσουμε, να υποδε
χθούμε τα Χριστούγεννα και το 
νέο έτοε και σίγουρα μετά τα 
Φώτα θα γίνουν όλα όσα πρέπει 
να γίνουν πολιτικά. Αλλά ευτυ- 
χώε στη ζωή των ανθρώπων δεν 
υπάρχει μόνον η πολιτική με τη 
στενή έννοια του όρου. Υπάρ
χουν και άλλα πράγματα που 
κυριαρχούν τιε ημέρεε αυτέε».

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Βουλευτής Β 'Πειραιά:

«Δεν προτείνω τίποτε. Ρωτήστε 
τον κ. Σημίτη. Πειράζει μία φο
ρά να μην προτείνω κάτι;».

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Υπουργός ΠΕΧΩΛΕ:_______________

«Θα μιλήσω μετά τιε γιορτέε. Το 
ΠαΣοΚ ενωμένο, όλοι μαζί θα 
δώσουμε τη μάχη για να κερδί
σουμε και θα κερδίσουμε».

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υπουργός Ανάπτνίης:_______________

«Ενότητα, πανστρατιά και κ ι
νητοποίηση, με βάση τιε πρω- 
τοβουλίεε που θα ληφθούν από 
την ηγεσία του Κινήματοε, ώστε 
να Εαναδώσουμε δυναμική στον 
λαό και να επαναφέρουμε την 
επικοινωνία με τον πολίτη. Σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
αμφισβητηθεί ο κ. Σημίτηε, ο 
οποίοε μόλιε προσφάτωε με την 
ψήφιση του Προϋπολογισμού 
στη Βουλή πήρε ψήφο εμπι- 
στοσύνηε. Οι πρωτοβουλίεε τηε 
ηγεσίαε του κόμματοε θα πρέ
πει να έχουν απήχηση, για να 
υπάρΕει αθροιστική δράση».

ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Βουλευτής Α  'Αθήνας:_______________

«Είμαι βέβαιοε ότι ο Πρωθυ- 
πουργόε θα πάρει τιε αποφά- 
σειε του με υψηλό αίσθημα ευ- 
θύνηε απέναντι στη χώρα, η 
οποία πρέπει να συνεχίσει ατα- 
λάντευτα την πορεία τηε στον 
δρόμο τηε ανάπτυΕηε με συνο
χή και αλληλεγγύη στην κο ι
νωνία. Το κυβερνητικό έργο 
πρέπει να συνεχισθεί χωρίε τα- 
λαντεύσειε, γιατί το 2004 είναι 
χρονιά-ορόσημο για την Ελλά
δα σε όλα τα επίπεδα. Ταυτό
χρονα πρέπει να επιβεβαιωθεί η 
ισχύε τηε κοινοβουλευτικήε δη
μοκρατίαε, που δεν αποδέχεται 
τεχνικέε εκβιασμού των πολιτι
κών εΕελίΕεων, ενώ το ΠαΣοΚ  
πρέπει να αποτελέσει τον πόλο 
συσπείρωσηε και ενότηταε τηε 
δημοκρατικήε παράταΕηε που 
φέρνει τιε νέεε γενιέε στο προ
σκήνιο και δίνει αΕίεε και όρα
μα στη σύγχρονη ελληνική κοι
νωνία».

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ
Υπουργός Μεταφορών
και Επικοινωνιών:_________________

«Κορυφαία στιγμή η ομιλία Ση 
μίτη στη Βουλή. Αποτέλεσμα αλ
λαγή ε του πολιτικού σκηνικού, 
με συνέπεια την εΕαφάνιση τηε 
σιγουριάε τηε ΝΔ. Το βέβαιον 
είναι ότι ο Κώσταε Σημίτηε, ανα- 
γνωρισμένοε ηγέτηε στη σύγ
χρονη Ελλάδα και με διεθνή ανα
γνώριση, έχονταε την πλήρη 
αποδοχή του ΠαΣοΚ, αναλαμ
βάνει πρωτοβουλίεε με γνώμο
να το συμφέρον τηε χώραε».

ΧΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Υπουργός Τύπου:

«Δεν προτείνω. Θεωρώ ότι το κα
λύτερο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να αφήσουμε την ευχέρεια 
στον Κώστα Σημίτη να καθορί
σει τιε εΕελίΕειε που θα οδηγή
σουν στη νίκη του ΠαΣοΚ  και 
στην πρόοδο τηε χώραε».

Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Υπουργός^Δημόσιπς Τάίης:

«Ο Πρωθυπουργόε πάντα απο
φάσιζε με γνώμονα το εθνικό 
συμφέρον. Είμαστε βέβαιοι ότι 
με τον ίδιο τρόπο θα αποφασίσει 
και τώρα, έχονταε στόχο τη συ
νέχιση τηε διακυβέρνησηε τηε 
χώραε από το ΠαΣοΚ και την πε
ραιτέρω ισχυροποίηση τηε χώ
ραε».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΥΣ
Υπουργός Γεωργίας:

Ο κ. Σημίτη επανέκτησε την πρω
τοβουλία των κινήσεων και κρα
τά τώρα στα χέρια του το μαχαί
ρι και το πεπόνι.

Ν. Χ α ς α π ο π ο υ λ ο ς

Δεκαπέντε στελέχη 
του ΠαΣοΚ παίρνουν θέση 

ons δηλώσει* Σημίτη
«Τ ο  Βήμα» απηύθυνε χθεδ την παρακάτω ερώτηση σε 15 πρωτοκλασάτα 

στελέχη του κυβερνώντοδ κόμματοε: «Π οιεε, κατά τη γνώμη σαε, πρωτοβουλίεε 
πρέπει να ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ώστε να διαμορφωθούν όροι και 

προϋποθέσειε νίκηε για το Π αΣοΚ ;». Και ιδού οι απαντήσετε:

ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Βουλευτής Α  'Αθήνας:

«Απαιτούνται καθαρέε λύσειε, 
αμέσωε και από συλλογικά όρ
γανα. Ωε πρώτο βήμα προτείνω 
τη σύγκληση τηε Κοινοβουλευ- 
τικήε Ομάδαε, μετά τιε εορτέε. 
Το βάροε πρέπει να πέσει στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
Υπουργός Δημόσιας Διοπτησης

«Οι πρωτοβουλίεε είναι στα χέ
ρια του Πρωθυπουργού. Ο τρό- 
ποε που άνοιΕε το θέμα δείχνει 
ότι ο κ. Σημίτηε είνα ι ηγέτηε 
όληε τηε παράταΕηε και επιδει

κνύει γενναιοφροσύνη και υψη
λό αίσθημα ευθύνηε. Οι διαδι- 
κασίεε βρίσκονται στα χέρια 
του».

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟ Υ Λ ΑΚΗΣ
Υπουργός Οικονομίας:_______________

«Δεν απαντώ. Είναι θέματα του 
Πρωθυπουργού, ο οποίοε θα δια
μορφώσει μια ισχυρή δυναμική 
νίκηε».

I. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υπουργός Αμυνας:

«Οι πολιτικέε πρωτοβουλίεε που 
θα προωθήσει ο Πρωθυπουργόε 
στιε αρχέε του νέου χρόνου θα

πρέπει να διακρίνονται από τη 
συλλογικότητα που προσδιορίζει 
τη λειτουργία του ΠαΣοΚ και να 
εΕασφαλίζουν όρουε αποτελε- 
σματικήε διεΕαγωγήε του μεγά
λου αγώνα που έχουμε μπροστά 
για νίκη στιε εκλογέε τηε άνοι- 
Εηε. Να τηρηθεί η συλλογικότη- 
τα. Θα στηρίΕω το νέο σχήμα, 
γιατί προέχει η νίκη».

Δ. ΡΕΠΠΑΣ
Υπουργός Εργασίας:

«Να σταματήσει εδώ και τώρα η 
διαδοχολογία, να σταματήσει δη
λαδή η εσωστρέφεια. Τα υπόλοι
πα θα τα βρούμε. Εμείε θέλουμε 
να κερδίσουμε τιε εκλογέε».

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ «Και σήμερα ψάχνετε για ειδήσειε;» ρώ
τησε ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε tous δημοσιο- 
Ypàcpous που είχαν σπεύσει στο Μέγαρο ΜαΣίμου χθεε 
το πρωί. «Δεν έχει τίποτα. Χρόνια Πολλά» tous είπε. Το 
ζεύγοε Σημίτη δέχθηκε στο Μέγαρο ΜαΣίμου ομάδα παι
διών από το Μουσικό Λύκειο Πειραιά, ενώ τα κάλαντα 
έψαλαν και μαθητέε του 54ου Δημοτικού Σχολείου τηε

πλατείαε Βάθηε, οι οποίοι παρουσίασαν και θεατρικό 
σκετε. Στουε τελευταίουε -  μεταΣύ των οποίων πολλοί 
είναι παιδιά οικονομικών μεταναστών -  ο κ. Σημίτηε δώ
ρισε από μια τσάντα με τιε μασκότ των Ολυμπιακών Αγώ
νων, τον Φοίβο και την Αθηνά. Στη φωτογραφία το πρω- 
θυπουργικό ζεύγοε δέχεται δώρα από μαθήτρια του 
54ου Δημοτικού Σχολείου τηε πλατείαε Βάθηε.
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