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Ο νέος Πρωθυπουργός που εξελέγη σήμερα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ κ. 
Κώστας Σημίτης, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.
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"Σήμερα ζήσαμε μια ιστορική στιγμή, μια πολύ μεγάλη στιγμή του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σε μια 
πρωτόγνωρη διαδικασία επέλεξε Πρωθυπουργό. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν 
διαφανείς, δημοκρατικές και είχαν τη συγκατάθεση όλων. Επέτρεψαν την έκφραση όλων των 
απόψεων. Επέτρεψαν τον κατατοπισμό για τις θέσεις των υποψηφίων. Και επέτρεψαν την ελεύθερη 
κρίση των βουλευτών. Ετσι, το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα που ενώνει, συσπειρώνει και 
δίνει νέα δυναμική στο ΠΑΣΟΚ.

Τη στιγμή τούτη πρέπει να σκεφθούμε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον δημιουργό του, εκείνον ο 
οποίος διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του: τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δίνει μάχη ζωής. Του 
συμπαραστεκόμαστε. Θα τον επισκεφθώ αμέσως μετά.

Η εκλογή μου δεν είναι νίκη προσωπική, νίκη δική μου. Είναι μια νίκη όλων. Είναι μια νίκη του 
ΠΑΣΟΚ. Και μαζί με όλες τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξω να εφαρμόσω το πρόγραμμά του. 
Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Και θα πορευθούμε - πιστεύω - στις εκλογές με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να κερδίσουμε και την εκλογική αναμέτρηση, που θα έρθει σε δύο χρόνια περίπου.

Η συζήτηση σήμερα και η εκλογική διαδικασία η οποία έγινε, κατέδειξε ότι η εμμονή σε 
ορισμένες αξίες, η ελεύθερη άποψη, η κριτική τοποθέτηση απέναντι στα προβλήματα, η στάση 
η οποία καθορίζει την τοποθέτηση με βάση το "πιστεύω", είναι μία στάση που κερδίζει την 
αναγνώριση.

Η συζήτηση και η ψηφοφορία σήμερα έδειξε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέλουν τη συνέχεια 
και την ανανέωση. Θέλουν το ΠΑΣΟΚ με βάση τα όσα πραγματοποίησε σήμερα, να ακολουθήσει 
μια νέα πορεία και να δώσει στον τόπο μια νέα προοπτική. Αυτό θα είναι και το έργο το οποίο 
θα πρέπει να επιτελέσω: Ενότητα, ανανέωση, νίκη στις επόμενες εκλογές. Θα είναι το τρίπτυχο 
που θα καθορίσει τη δουλειά που θα κάνουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα υπάρχει 
η συνέχεια στη μεγάλη αυτή παράταξη, που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Επειδή ρωτήθηκα σε σχέση με τους συνυποψήφιους μου, θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα 
και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: Χαίρομαι για τις άλλες υποψηφιότητες που υπήρξαν. Ολοι οι 
συνάδελφοι και σύντροφοι οι οποίοι ήσαν υποψήφιοι, ήσαν στελέχη του Κινήματος, τα οποία 
έχουν προσφέρει σημαντική και σκληρή δουλειά. Η υποψηφιότητά τους έδειχνε ότι υπάρχει μία 
δυνατότητα μεγάλης επιλογής ανάμεσα σε στελέχη που μπορούν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ 
μπροστά-:
Με τους συνυποψήφιους μου βεβαίως και θα συνεργασθώ, όπως θα συνεργασθούν και αυτοί μαζί 
με μένα.
Ο στόχος: Ή ανανέωση του ΠΑΣΟΚ, η ενότητά του, η νίκη του, είναι κοινός.
Σας ευχαριστώ πολύ".


