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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Γνωρίζετε την διαδρομή, το έργο μου, τις απόψεις
μου. Έκανα και θα κάνω πάντα ό,τι περνάει
από το χέρι μου για την ενότητα και την πολιτική αξιοπιστία της παράταξης, που υπάρχει
για να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Έκανα
και θα κάνω πάντα ό,τι περνάει από το χέρι
μου για να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας
απέναντι στον τόπο.
Στη συλλογική εθνική αυτή προσπάθεια χρειαζόμαστε ως ΠΑΣΟΚ – χρειάζομαι και προσωπικά – τη βοήθεια, τη στήριξη, τη συμμετοχή
σας. Σας ζητώ να μου τη δώσετε.
Όλοι μαζί μπορούμε.
Το οφείλουμε στον τόπο, το οφείλουμε στη
νέα γενιά.
Σας σφίγγω το χέρι.
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Η χώρα γυρίζει σελίδα. Ο κ. Καραμανλής παραδέχθηκε το προφανές: Δεν πήγαινε άλλο.
Από τις προηγούμενες εκλογές μέχρι σήμερα
χάθηκαν δύο πολύτιμα χρόνια. Το πρόβλημα
στην Ελλάδα δεν είναι - όπως αλλού – η διεθνής οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της.
Εδώ η κρίση έχει προσλάβει πλέον διαστάσεις εθνικής ανομίας. Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν και για τίποτα. Η κρίση δεν είναι
μόνο δημοσιονομική, εισοδηματική, αναπτυξιακή. Είναι θεσμική και ηθική. Είναι κρίση του
κράτους, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.
Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου το ζήτημα δεν
είναι απλά και μόνον η ανάδειξη μιας άλλης
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και μιας άλλης
κυβέρνησης. Όλοι θεωρούν δεδομένη τη νίκη

του ΠΑΣΟΚ και η κοινοβουλευτική του αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή. Το ζήτημα
είναι όμως η έκταση και η ποιότητα της νίκης
αυτής. Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο κράτος,
δικαίου και διαφάνειας. Ένα άλλο πολιτικό
σύστημα. Μία άλλη δικαιοσύνη. Μια άλλη δημόσια διοίκηση. Ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Μια νέα εθνική στρατηγική στην οποία να
χωρούν όλοι οι Έλληνες, χωρίς αποκλεισμούς και αδικίες.

Την επομένη των εκλογών το ζήτημα δεν θα είναι
οι αυταπόδεικτες πολιτικές ευθύνες της Ν.Δ.
που θα της καταλογιστούν στις εκλογές, αλλά
το μέλλον του τόπου. Την επομένη των εκλογών η χώρα χρειάζεται σταθερή και αξιόπιστη
κυβέρνηση, ικανή να ενώσει τους Έλληνες.
Να τους δώσει προοπτική. Να διαχειριστεί την
κρίση, να χαράξει την εθνική στρατηγική, με αίσθημα δικαιοσύνης, με κοινή λογική, με αποφασιστικότητα.

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οφείλουμε όλοι
να σεβαστούμε το εθνικό καθήκον αλήθειας.
Στο ΠΑΣΟΚ ξέρουμε πολύ καλά πως ό,τι λέμε
προεκλογικά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε μετεκλογικά. Χωρίς περίοδο χάριτος.
Χωρίς περιθώρια λάθους. Χωρίς τις αρνητικές
όψεις του παρελθόντος.

Η Θεσσαλονίκη, που με τιμά με την ψήφο της,
έχει στο πλαίσιο αυτό πολλούς λόγους να
παραπονιέται, να διεκδικεί, να αξιώνει από
την πολιτεία αυτό που δικαιούται.
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