
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 25 Ιουνίου 1996

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας για τον

στΓΐ ν # Β Η β · ί β Β · Β 5 Π Α · Σ0·κ·. την οποία συγκάλεσε για να 

αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα Πρόεδρο του Κόμματος, είπε τα εξής:

Αυτή η στιγμή είναι στιγμή θλίψης και οδύνης. Όχι μόνον για το ΠΑΣΟΚ, αλλά 

για όλη την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχασε την μόνη μάχη που δεν 

μπορούσε να κερδίσει, την μάχη με τον φυσικό θάνατο. Η Ελλάδα σήμερα 

πενθεί ένα μεγάλο ηγέτη. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πενθεί τον ιδρυτή του, τον 

εμπνευστή της πορείας του, τον άνθρωπο των μεγάλων νικών και των 

μεγάλων οριζόντων. Σήμερα η χώρα γίνεται φτωχότερη, το ΠΑΣΟΚ γίνεται 

φτωχότερο. Ηγέτες σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι ούτε συνήθεις, 

ούτε τυχαίοι. Γεννιούνται σε μεγάλες στιγμές, αγαπιούνται ξεχωριστά από τον 

λαό και καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία για το έργο τους και την 

προσωπικότητά τους.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο ηγέτης, που έδωσε και πάλι πολιτική 

υπόσταση στην προοδευτική παράταξη. Η δημιουργία του ΠΑΣΟΚ υπήρξε το 

μεγάλο του έργο. Το κόμμα μας, αποτέλεσε επί εικοσιδύο ήδη χρόνια, έναν 

από τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατικής ομαλότητας στην χώρα μας. 

Ως κόμμα της Αντιπολίτευσης συμβάλλαμε αποφασιστικά στην εδραίωση και 

διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών. Ως κόμμα εξουσίας μεταβάλλαμε τον 

κοινωνικό χάρτη της χώρας.



Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ο εμπνευστής αυτής της μεγάλης πορείας 

που άλλαξε τη μορφή της ελληνικής κοινωνίας. ΓΓ αυτό ο Ανδρέας 

Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνουν ήδη επάξια έναν κεντρικό ρόλο 

στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Είμαστε σήμερα συγκλονισμένοι. Σήμερα πενθούμε έναν μεγάλο ηγέτη. Αλλά 

είμαστε και περήφανοι για το έργο που ο Ανδρέας Παπανδρέου επέτυχε, 

είμαστε υπερήφανοι ως παράταξη για όσα μαζί του ετπτύχαμε. Ο ιστορικός 

απολογισμός του Ανδρέα Παπανδρέου και της παράταξής μας έχει να δώσει 

κορυφαίες στιγμές της σύγχρονής μας πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας.

ΓΓ αυτό εμείς το ΠΑΣΟΚ μαζί με το πένθος αισθανόμαστε και μια βαθιά 

περηφάνια που ταυτιστήκαμε μαζί του σε ένα μεγάλο έργο για την Ελλάδα.

Αισθανόμαστε ταυτόχρονα και μία βαθιά ευθύνη να συνεχίσου με, στην 

κυβέρνηση και στο κόμμα το έργο του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ο 

κατ’ εξοχήν πολιτικός των μεγάλων οριζόντων. Είχε απόλυτη συνείδηση, ότι η 

παράταξη που δημιούργησε έρχεται από πολύ μακριά, για να συνεχίσει για 

πολύ καιρό. Το έργο του αυτό είναι χρέος μας και ευθύνη να το συνεχίσουμε. 

Είναι χρέος μας και ευθύνη και απέναντι του και απέναντι του ελληνικού λαού. 

Και αυτό θα κάνουμε. Όλοι εμείς, στελέχη, μέλη και οπαδοί του ΠΑΣΟΚ με 

τιμή και σεβασμό στην μνήμη του θα κάνουμε πράξη την ενότητα και τη 

προοπτική του ΠΑΣΟΚ, για να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο όσα 

εκείνος ̂ οραματίστηκε και να αναδείξουμε το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη ελπίδας και 

ευθύνης για τον τόπο μας.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει στο έργο του. Εμείς οφείλουμε -και θα το 

πράξουμε- να δώσουμε σ’ αυτό το έργο συνέχεια και προοπτική. Είναι χρέος 

τιμής. Είναι η μεγάλη συμβολή μας στην άσβεστη μνήμη του.
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