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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΚ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ

1. Σήμερα ζήσαμε μεγάλες ιστορικές στιγμές. Η εκλογή του Πρωθυπουργού, στα 
εικοσιένα χρόνια λειτουργίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Ήταν 
μια κορυφαία στιγμή για την προοπτική και το μέλλον της μεγάλης δημοκρατικής 
παράταξης.

Στην μεγάλη αυτή ιστορική στιγμή, οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και όλα τα 
στελέχη του, επέδειξαν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Αυτή τη 
στιγμή η σκέψη όλων μας είναι στον Ανδρέα Παπανδρέου, που δίνει μια σκληρή 
μάχη ζωής. Γιατί μαζί του έχουμε μια βαθύτατη πολιτική αλλά και προσωπική σχέση. 
Αμέσως μετά θα τον επισκεφθώ και θα τον ενημερώσω.

2. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και όχι μόνο αυτούς που 
με τίμησαν με την ψήφο τους. Γιατί όλοι συνέβαλαν ώστε οι διαδικασίες να είναι 
άψογες, αδιάβλητες και να γίνουν μέσα σε συντροφικό κλίμα. Γιατί όλοι επέδειξαν 
ομοθυμία και θέληση να προχωρήσουμε μαζί στη νέα εποχή. Όλοι μαζί θα 
συνεχίσουμε την προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανένας.

3. Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι μια 
προσωπική μου νίκη. Είναι μια νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι μια νίκη της Ενότητας. Είναι 
μια νίκη για την προοπτική και το μέλλον της κεντροαριστεράς. Είναι επίσης 
επιβεβαίωση της ανάγκης για κριτική και ελεύθερη σκέψη, επιβράβευση της εμμονής 
σε αξίες, έκφραση της θέλησης για νέες ιδέες και ένα νέο τρόπο άσκησης εξουσίας.

4. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι θα είμαστε κυβέρνηση συνέχειας, αλλά 
και κυβέρνηση συλλογικής προσπάθειας και λειτουργίας.

5. Τα προβλήματα της χώρας, απαιτούν σκληρή προσπάθεια, γρήγορους ρυθμούς, 
συντονισμένη λειτουργία, κοινωνική ευαισθησία, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα.

Οι πολίτες απαιτούν ηθική συμπεριφορά από τα δημόσια πρόσωπα. Απαιτούν το 
ήθος και το ύφος της εξουσίας να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Πιστεύω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σ’ αυτές τις απαιτήσεις και προσδοκίες. 
Έχουμε συναίσθηση των μεγάλων δυσκολιών. Θα τις ξεπεράσουμε αρκεί να 
αξιοποιήσουμε δημιουργικά όλες τις δυνάμεις που διαθέτει η παράταξή μας.

6. Το έργο μας θα κριθεί στις εκλογές του ‘97 που θα δώσουν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια νέα 
τετραετία δημιουργίας, σταθερότητας και γαλήνης. Ενότητα, ανανέωση, νίκη το 
τρίπτυχο της πορείας που ξεκινάμε σήμερα.

Θα πετύχουμε.


