
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 25/9/96

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σημίτης, μιλώντας 
στους δημοσιογράφους, αμέσως μετά την πρώτη σύγκλιση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε τα εξής:

Σήμερα πρώτη μέρα λειτουργίας της νέας Κυβέρνησης, ξεκινά μια νέα 
εποχή. Αρχίζουμε την έντονη και συστηματική προσπάθεια μας για την 
ισχυρή Ελλάδα, για την Ελλάδα της Δημιουργίας, για την Ελλάδα της 
Αλληλεγγύης.

Αυτό είναι, άλλωστε, το μήνυμα της 22ας Σεπτεμβρίου. Αυτό περιμένει ο 
ελληνικός λαός από μας. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του μας έδωσε 
την εντολή να οδηγήσουμε τη χώρα στον 21° αιώνα. Να οδηγήσουμε τη 
χώρα στη νέα εποχή.

Αυτή η εντολή ευθύνης είναι για μάς δέσμευση ζωής. Έχουμε επίγνωση 
των αναμονών που υπάρχουν. Έχουμε επίγνωση των ευθυνών τις οποίες 

- επωμιζόμαστε.. Έχουμε επίγνωση ότι από μας, απαυτή τη Κυβέρνηση, από 
το ΠΑΣΟΚ, εξαρτάται αν θα μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Την 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, το νέο ρόλο στη Βαλκανική, την οικονομική 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό. Και προ παντός το κοινωνικό κράτος.

Επιδίωξη της Κυβέρνησής μας είναι να λειτουργήσουμε τώρα αμέσως με 
γρήγορους ρυθμούς, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί, να 
αξιοποιήσουμε ό,τι θετικό υπάρχει και να καταπολεμήσουμε ό,τι αρνητικό 
υπάρχει..

Αλλά η δράση η δική μας δεν αρκεί. Οι προκλήσεις είναι τόσο μεγάλες που 
απαιτούν όλοι οι Έλληνες να στρατευθούν στην προσπάθεια αυτή. Να 
υπάρξει συμμετοχή. Να υπάρξει συμβολή από τον καθένα για να πετύχουμε 
την ισχυρή Ελλάδα.
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Γι'αυτό π μάχη η οποία αρχίζει, δεν είναι μια μάχη μόνο δική μας. Είναι μια 
μάχη όλων. Είναι μα μάχη εκείνων που δεν μας ψήφισαν. Είναι μα μάχη 
του καθένα, στο δικό του περιβάλλον, στο δικό του τόπο δουλειάς για -να 
δώσει ιδέες, για να κάνει πράξη αυτό το οποίο θα οδηγήσει την Ελλάδα 
μπροστά Αυτό που θα οδηγήσει την Ελλάδα στον 21ο αιώνα με ένα νέο 
ρόλο, με μα νέα παρουσία και μια νέα φωνή..

Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί μια μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Όμως, 
ανήκει και σε άλλες δυνάμεις. Ανήκει στις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, 
στις δυνάμεις της προόδου, στις δυνάμεις οι οποίες θέλουν αυτός ο 
τόπος να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο και να έχει μια διαφορετική 
παρουσία.
Με όλες αυτές τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε μα κοινή 
γλώσσα, μια κοινή έκφραση, αλλά και θα προσπαθήσουμε να 
διαμορφώσουμε μια κοινή πορεία. Γιατί το στοίχημα που πρέπει να 
κερδίσουμε, είναι ένα στοίχημα που αφορά τη χώρα και ολόκληρο το 
ελληνικό λαό.

Το εκλογικό αποτέλεσμα σημαίνει για μένα και τους συνεργάτες μου ότι 
έχουμε τεράστια ευθύνη. Έχουμε την ευθύνη να οδηγήσουμε την Ελλάδα 

- στον 21° αιώνα. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε σ'αυτή 
την ευθύνη. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει, 
πραγματικά, μα χώρα με διαφορετική παρουσία και διαφορετικό ρόλο.
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