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Συνάντηση με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου 
του Κινήματος είχε σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι, στα Κεντρικά Γραφεία του ΠΑΣΟΚ, ο νέος 
Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης.

* Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε δύο ώρες, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Σκανδαλίδης δήλωσε:

* Με πολλή χαρά υποδεχόμαστε σήμερα, στην Χαριλάου Τρικούπη, ένα πολύ παλιό της γνώριμο: 
το νέο Πρωθυπουργό της χώρας. Επί πολλά χρόνια σύντροφό μας στα ίδια όργανα και στις ίδιές 
επάλξεις, στο χώρο που έχει δώσει μια μεγάλη μάχη για πάρα πολλά χρόνια και ο ίδιος.

Μη θεωρήσετε ότι η πολύωρη, σχετικά, συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου ήταν καμμιά 
συνεδρίαση προβλημάτων ή ο,τιδήποτε άλλο. Ολοι οι σύντροφοι από το Εκτελεστικό Γραφείο - 
και ήρθαν όλοι - ήθελαν να πουν ένα καλό λόγο στο νέο Πρωθυπουργό. Και έτσι, επειδή εμείς στο 
ΠΑΣΟΚ μιλάμε και αρκετά, έγινε μια πολύ συγκινητική συζήτηση.

θέλω να σας πω πως το ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι στις κρίσιμες περιστάσεις που πέρασε όλο τον 
τελευταίο καιρό, είναι ώριμο, χειραφετημένο, υπεύθυνο, με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών του 
απέναντι στα προβλήματα της χώρας, απέναντι στα λαϊκά προβλήματα και απέναντι στην πορεία, 
την ενότητα και την προοπτική της δημοκρατικής παράταξης.

Πιστεύω πως αποδείξαμε ότι κρατούσαμε και κρατάμε στα χέρια μας τις πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις. Είμαστε ένα κόμμα, όχι μόνο με ένα ζωντανό παρόν, αλλά με ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Εχουμε έναν άξιο, ικανό και ισχυρό Πρωθυπουργό, που μπορεί να ενσαρκώσει αυτό που ο ίδιος 
επαγγέλθηκε χθες: την ενότητα, την ανανέωση και τη νίκη. Να δώσει απαντήσεις από το κορυφαίο 
αυτό αξίωμα σ’αυτά που όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει.
Και πρέπει να πούμε προς τον Κώστα Σημίτη ότι θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση όλων των 
στελεχών του Κινήματος, όλων των οργανώσεων και των οργάνων του.
Επίσης, πρέπει να του πούμε, καλωσορίζοντάς τον σήμερα εδώ, ότι όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ 
είναι στην διάθεσή του να συνεργασθούμε, όπως εκείνος νομίζει από το αξίωμά του, με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε η συλλογική μας προσπάθεια να αποφέρει χρήσιμους 
καρπούς.

Γυρίσαμε μια δύσκολη σελίδα. Ο Πρόεδρός μας εξακολουθεί να είναι παρών. Και με τη σκέψη 
κοντά του κάθε· μας πράξη, πιστεύω ότι δείχνει και σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Και πιστεύω ότι στη νέα εποχή το ΠΑΣΟΚ μπαίνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις και εξαιτίας 
της επιλογής του άξιου συντρόφου μας στο θεσμό της Πρωθυπουργίας".

* * Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης δήλωσε:

"Κυρίες και κύριοι,

Στη σημερινή συνεδρίαση αναπολήσαμε την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, το παρελθόν του. Εξετάσαμε 
τα προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το μέλλον του, ποιές υποχρεώσεις έχουμε. 
Και συζητήσαμε πώς μπορούμε το κόμμα να ενισχύσει την Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση να είναι 
ένα αποτελεσματικό όργανο για την εφαρμογή του προγράμματος των θέσεων και των ιδεών του 
Κόμματος.

Ο νικητής των πρωτόγνωρων στιγμών που όλοι μας ζήσαμε χθες, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το κόμμα 
που πριν από 21 χρόνια ιδρύσαμε όλοι μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι το κόμμα που
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εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει μια βαθειά τομή στην κοινωνική ζωή του τόπου. Είναι το κόμμα 
στο οποίο ο ελληνικός λαός και κατά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση έχει εναποθέσει τις 
προσδοκίες και τις ελπίδες του.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έδειξαν ότι η ελληνική κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες έχουν 
γνώμη για την πολιτική. Δεν είναι αδιάφοροι, όπως λέγεται. Αντίθετα, ενδιαφέροντα!. Επιζητούν 
σοβαρότητα. Επιζητούν μία αυτοκριτική στάση για τη συμπεριφορά του καθενός μας. Επιζητούν 
συναίσθηση ευθυνών. Γι’αυτό και χαιρετίζουν την ελευθερία σκέψης και ιδεών, την προσπάθεια 
διαμόρφωσης πολιτικής, που δεν είναι απλά η εξακολούθηση κάτι που υπάρχει, δεν είναι απλά 
συμμόρφωση ή συνέχιση τυποποιημένων πρακτικών. Επιζητούν το νέο, αλλά και τη συνέπεια σε 
ιδέες και αξίες.
Ολα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε γνώμονα στη στάση μας. :··

Το μήνυμα της επόμενης μέρας, το μήνυμα της σημερινής ημέρας και των ημερών που θα 
ακολουθήσουν, είναι η ανάγκη να υπάρξει συστράτευση όλων, συντονισμένη λειτουργία, σκληρή 
προσπάθεια, αποτελεσματικότητα και αξιοκρατία.

Εχουμε, ως χώρα, πολλά προβλήματα, τα οποία απαιτούν άμεσες αποφάσεις και λύσεις. Εχουμε 
συναίσθηση των δυσκολιών αυτών. Ομως, μπορούμε να ξεπεράσουμε δημιουργικά τις δυσκολίες, 
αν κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Και θα τις κινητοποιήσουμε.

Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε και να εγγυηθούμε, είναι ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο, ένα ΠΑΣΟΚ 
ανανεωμένο, ένα ΠΑΣΟΚ που θα μπορέσει να είναι νικητής, που θα είναι ο σίγουρος νικητής των 
επομένων εκλογών.
Ενότητα, ανανέωση, νίκη είναι - όπως ανέφερα και χθες - το τρίπτυχο της δράσης μας.

Σήμερα, είναι η ώρα μιας νέας αρχής, αλλά είναι και η ώρα της συνέχειας.
Ευχαριστώ".
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