
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Φίλες και φίλοι από το Περιστέρι,

Πολίτες της Δυτικής Αθήνας,

Ευχαριστώ από καρδιάς για την εντυπωσιακή υποδοχή και

για τη συγκλονιστική σας παρουσία. 

Για μένα είναι και χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά

σας, τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές. 

Γιατί εδώ είναι το πολιτικό μου σπίτι. 

Κατάγομαι από την Κρήτη, όμως πολιτικά ωρίμασα εδώ,

ανάμεσά σας: 

Στις  δυτικές  συνοικίες  και  σε  ολόκληρη  την  Β’  Αθηνών

όπου ξεκίνησα πριν 15 χρόνια την πολιτική μου διαδρομή. 
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Ξέρω τους δρόμους και τις πλατείες της – τις βιοτεχνίες και

τους χώρους δουλειάς της περιοχής της. 

Και  είμαι  κάθε  μέρα  ουσιαστικά  κοντά  σας,  αφού  μόλις

ανέλαβα  αρχηγός,  έφερα  τα  γραφεία  της  Ν.Δ.  στην

Πειραιώς, δίπλα στο ποτάμι. 

Εδώ με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας.  

Και εγώ ανταποδίδω την αγάπη σας. 

Εδώ πάνω απ’ όλα ένιωσα, με την καρδιά και το μυαλό

μου, τα προβλήματά σας. 

Κι εδώ είδα τη ζωντανή ιστορία του τόπου μας, που ρίζωσε

σε αυτές τις γειτονιές. 
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Γιατί  εδώ,  σε  τούτο  το  χωνευτήρι  του  έθνους,  ζουν,

μορφώνονται  και  αγωνίζονται  όλοι  οι  Έλληνες:  οι

Μικρασιάτες, που έφτασαν μετά την καταστροφή του ’22. 

Οι Πόντιοι, οι Μανιάτες και οι Κρητικοί. Οι Ηπειρώτες και οι

νησιώτες  μας.  Οι  απλοί  άνθρωποι  από κάθε  γωνιά  της

ελληνικής γης. 

Αυτούς τους ανθρώπους αγωνίστηκα να εκπροσωπήσω.

Τις δικές τους ανάγκες, τις δικές τους αγωνίες. 

Να δώσω λύσεις στα προβλήματα της δικής τους ζωής. 

Όλων των συμπολιτών μου. 

Χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις. 

Γιατί ήμουν και είμαι μαζί σας για να ενώσουμε όλους τους

Έλληνες. 
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Για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Με μια μεγάλη πολιτική

αλλαγή  που  φέρνει  ευκαιρίες,  επενδύσεις,  ανάπτυξη,

καλές δουλειές για όλους.

Δεσμεύομαι  για  αυτά  απέναντί  σας  γιατί  γνωριζόμαστε

καλά.  Ξέρετε  από πρώτο χέρι  ότι  μιλάμε  μαζί  πάντα τη

γλώσσας της αλήθειας. 

Η σχέση μας δεν είναι ευκαιριακή. Είναι σχέση ζωής. Και

σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. 

Ήμουν εδώ, είμαι εδώ και θα είμαι κι αύριο εδώ. 

Γιατί  η  δυτική  όχθη,  το  Περιστέρι,  το  Αιγάλεω,  η  Αγία

Βαρβάρα, οι  Άγιοι  Ανάργυροι,  το Καματερό,  το Ίλιον,  το

Χαϊδάρι χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. 

4



Όταν μιλάτε,  λοιπόν εσείς,  μιλάει  όλη η Ελλάδα. Με την

ίδια δυνατή φωνή και με το ίδιο μήνυμα παντού. 

Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα. Και στις 26 Μαΐου πάμε

μπροστά με την Ν.Δ.  Είναι στο χέρι μας. 

Η νίκη ξεκινά από τα Δυτικά!

Φίλες και φίλοι, 

Σε  μόλις  τέσσερις  ημέρες  έχουμε  εκλογές.  Μια

αναμέτρηση κρίσιμη. Με βάρος πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό

που έχουν συνήθως οι Ευρωεκλογές. 
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Γιατί, πρώτη φορά μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια, οι

πολίτες θα απαντήσουν στα όσα έζησαν: 

Στα ψέματα. 

Στους φόρους. 

Στο φόβο. 

Στο διχασμό. 

Και στην επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών. 

Σε τέσσερις ημέρες η Ελλάδα τελειώνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και

κάνει μια νέα αρχή. 
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Στις  26  Μαΐου  δεν  εκλέγουμε  μόνο  ευρωβουλευτές,

περιφερειάρχες και δημάρχους. 

Παίρνουμε θέση και δίνουμε μήνυμα με την ψήφο μας: 

Ψηφίζουμε αλήθεια.

Ψηφίζουμε προκοπή.

Ψηφίζουμε ενότητα.

Ψηφίζουμε εθνική υπερηφάνεια.

Ψηφίζουμε αλλαγή.  

Ψηφίζουμε ελπίδα.

Και πάμε την Ελλάδα μπροστά!
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Στις εκλογές αυτής της Κυριακής δεν χωρά καμία χαλαρή

ψήφος.

Ούτε μπορεί να πάει η ψήφος χαμένη σε κόμματα χωρίς

ρόλο και λόγο. 

Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα. Ούτε και για ίσες

αποστάσεις. 

Το δίλημμα είναι αμείλικτο και ζητάει καθαρή λύση: 

Με τη Ν.Δ του αύριο ή με τον ΣΥΡΙΖΑ του χθες. 

Με την αλήθεια ή με το ψέμα. 

Με την ανάπτυξη ή με τη λιτότητα. 

Με την αλλαγή ή με το αδιέξοδο. 

Αποφασίζουμε με καρδιά και μυαλό. 

Γιατί η ώρα είναι τώρα.
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Οι πολίτες δεν ξεχνούν όσα έζησαν τα τέσσερα τελευταία

χρόνια.

Ξέρουν  ότι  η  κυβέρνηση έδωσε  πολύ  λίγα,  πολύ  αργά,

αφού είχε πάρει παρά πολλά. 

Οι Έλληνες δεν θα αφήσουν να τους κοροϊδέψουν ξανά –

η προπαγάνδα και τα ψέματα που διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα

πέσουν στο κενό. 

Οι πολίτες ξέρουν και βλέπουν.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση τους. Τρία χρόνια

τώρα έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.  Όπως έχω γυρίσει και

την Δυτική Αθήνα.

Ξέρω τις αγωνίες και ξέρω τις ελπίδες των Ελλήνων. Ξέρω

τα πρόσωπά τους. 
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Δεν θέλουν άλλο φόβο. Ελπίδα θέλουν. Αλλά την ελπίδα

της  αλήθειας.  Όχι  την  ψεύτικη  ελπίδα  των  ανέξοδων

υποσχέσεων.

Θέλουν  σχέδιο,  δουλειά  και  πρόοδο.  Θέλουν  να  πάμε

επιτέλους μπροστά. 

 

Σας κοιτάζω λοιπόν στα μάτια και σας λέω ότι  μπορούμε. 

Μπορούμε να πάμε μπροστά. 

Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή των Ελλήνων. Και να την

κάνουμε πολύ καλύτερη.

Φίλες και φίλοι, 

Είμαστε μια χώρα με μεγάλες δυνατότητες. 
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Το δικό μου όραμα, το δικό μου σχέδιο, είναι ο πλούτος

της Ελλάδας να μεγαλώσει και μερίδιο σε αυτόν να έχουν

όλοι οι Έλληνες. 

Γι’ αυτό και το σχέδιο της Ν.Δ συνδέει την ανάπτυξη της

χώρας με τους μισθούς και τις συντάξεις: όσο αυξάνεται το

Εθνικό Προϊόν, τόσο πρέπει να αυξάνονται και οι αμοιβές

των πολιτών κάθε χρόνο. 

Και  μάλιστα,  οι  χαμηλότεροι  μισθοί  και  συντάξεις,  να

αυξάνονται  σε διπλάσιο ποσοστό.  Μόνο έτσι  θα βγούμε

από τη μιζέρια. 

Μια μιζέρια που δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας

στιγμής.  Επιδόματα που δίνονται  λίγες μόνο μέρες πριν

από τις εκλογές. 

Η ψήφος δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα.
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Το  δικό  μου  όραμα,  το  δικό  μου  σχέδιο,  οδηγεί  σε

περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Για μια Ελλάδα με

λιγότερους φόρους και εισφορές. Όπου οι επενδύσεις  θα

φέρουν νέες και σωστά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

Δουλειές,  δουλειές,  δουλειές.  Που  θα  έρθουν  όταν  θα

αρχίσει να μπαίνει ξανά χρήμα στη χώρα μας. 

Αυτός είναι ο δικός μας στόχος και ξέρουμε πώς θα τον

πετύχουμε. 

Και σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστώ ακούραστα ώστε να

σαρώσω  όλα  τα  εμπόδια  που  αποτρέπουν  σήμερα  τις

επενδύσεις στην πατρίδα μας.

Βγάζουμε κόκκινη κάρτα στη γραφειοκρατία και ανάβουμε

πράσινο φως σε οποιονδήποτε μικρό ή μεγάλο θέλει να

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στον τόπο μας.
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Το  δικό  μου  όραμα,  το  δικό  μου  σχέδιο,  θέλει  αληθινή

κοινωνική πολιτική. 

Με  Υγεία  για  όλους.  Με  πολλούς  νοσηλευτές  στα

νοσοκομεία μας. 

Και με ένα Αττικό Νοσοκομείο που θα ξαναγίνει αυτό που

ήταν.  Το  στολίδι  όχι  μόνο  της  Δυτικής  Αθήνας  αλλά

ολόκληρης της Αττικής.

Με νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία θα διοικούν στελέχη

που  θα  ξέρουν  τη  δουλειά  τους  κι  όχι  κολλητοί  των

υπουργών ή πελάτες του κόμματος, άσχετοι με την υγεία. 

Το κράτος θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που έχει για να

αναβαθμίσει  τις  δημόσιες  υπηρεσίες.  Και  οι  σοβαρά

πάσχοντες  θα  λαμβάνουν  τα  φάρμακα  σπίτι  τους  αντί

αυτοί να ταλαιπωρούνται στις ουρές των φαρμακείων. 
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Το  δικό  μου  όραμα,  το  δικό  μου  σχέδιο,  θέλει  μια

σύγχρονη δημόσια παιδεία. Που να προσφέρει στα παιδιά

εφόδια για δουλειά, με απολαβές που θα τους επιτρέπουν

να χτίζουν μόνα τους τη ζωή τους.

Θέλουμε  σύγχρονη  δημόσια  Παιδεία  ανοιχτή  σε  όλους.

Γιατί  αυτή είναι  η  σκάλα που μπορεί  κάθε παιδί  να την

ανέβει και να διεκδικήσει τη δική του θέση στο μέλλον. 

Πρώτο,  λοιπόν,  το  Περιστέρι  θα  αποκτήσει  το  δικό  του

πρότυπο  δημόσιο  σχολείο.  Θα  προσληφθούν

εκπαιδευτικοί  σε  όλες  τις  βαθμίδες,  ξεκινώντας  από την

Ειδική Αγωγή. 

Και  το  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αθήνας  θα  αναβαθμιστεί,

μετά  την  ανεύθυνη  και  πρόχειρη  αντιμετώπιση  που του

επιφύλαξε η κυβέρνηση.

Και θα γίνει, όπως έχω δεσμευθεί,  πρότυπο πανεπιστήμιο

εφαρμοσμένων  επιστημών.  Συνδεδεμένο  με  τις

πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.
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Γιατί  η  Δυτική  Αθήνα  αξίζει  καλύτερα.  Η  Ελλάδα  αξίζει

καλύτερα. 

Αξίζει  μια μεγάλη λαϊκή προοδευτική παράταξη, όπως η

Ν.Δ. 

Φίλες και φίλοι, πολίτες της Δυτικής Αθήνας, 

Θέλουμε  μια  Ελλάδα  με  ίσες  ευκαιρίες  για  πρόοδο  και

προκοπή. Και  θέλουμε μια Ελλάδα χωρίς φόβο. Κυρίως

στις λαϊκές συνοικίες. 

Δεν  μπορεί  να ζουν  οι  οικογένειες  με  τον  τρόμο ότι  θα

μπουν οι εγκληματίες στο σπίτι τους. 

Δεν μπορεί οι καταστηματάρχες να έχουν το φόβο πως θα

περάσουν οι κουκουλοφόροι να σπάσουν τις βιτρίνες τους.
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Δεν  μπορεί  οι  φοιτητές  να  βρίσκουν  βαποράκια  και

τραμπούκους στα προαύλια και στα αμφιθέατρα. 

Δεν μπορεί η ίδια Βουλή των Ελλήνων να βεβηλώνεται. 

Και δεν μπορεί, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση

να ασχολείται με το πώς θα πάρει άδεια από τη φυλακή ο

Κουφοντίνας.  Ένας  καταδικασμένος  τρομοκράτης  και

δολοφόνος  που  δεν  έχει  μετανοήσει  δημόσια  για  όσα

έκανε.  

Εμείς θα διώξουμε το φόβο από τα σπίτια και τις γειτονιές. 

Θα  επιστρέψουμε  τα  πανεπιστήμια  στους  φοιτητές  και

τους  καθηγητές.  Και  θα  αποκαταστήσουμε  τη  δημόσια

τάξη  και  ασφάλεια,  όπως  αρμόζει  σε  μια  δημοκρατική

χώρα. 

Γιατί η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Και το

κράτος οφείλει να την εγγυάται. 
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Το  άσυλο  της  ανομίας  και  της  παρανομίας  στα

πανεπιστήμια θα καταργηθεί. 

Και  μαζί  με  τις  προσλήψεις  σε  Υγεία  και  σε  Παιδεία,  η

αστυνομία θα ενισχυθεί με 1.500 νέα στελέχη. 

Θα προστεθούν 1.000 ακόμη σύγχρονα περιπολικά.

Και  η  ΕΛ.ΑΣ  θα  προμηθευτεί  αμέσως  νέα  αλεξίσφαιρα

γιλέκα και σύγχρονο εξοπλισμό. 

Η Ελλάδα θα ξαναγίνει μια κανονική, ευνομούμενη χώρα. 

Φίλες και φίλοι, 

Μίλησα για Παιδεία, Υγεία και Ασφάλεια. 

Το πιο κρίσιμο μέτωπο, όμως, είναι η Oικονομία. 
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Θέλουμε ανάπτυξη με προκοπή για όλους, που θα έρθει

μέσα από τη μείωση των φόρων και τις επενδύσεις που θα

φέρουν πολλές νέες, καλοπληρωμένες, δουλειές. 

Δεν  χρειάζονται  πολλά  –  τέσσερις  δέσμες  μέτρων

χρειάζονται: 

1ον. Διατήρηση του αφορολόγητου. Καταργούμε αμέσως

τη μείωση που ψήφισε μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ  και στερεί

από  όλους  μία  ολόκληρη  σύνταξη  και  έναν  ολόκληρο

μισθό κάθε χρόνο. 

Γιατί αυτοί που κατήργησαν το ΕΚΑΣ και παίρνουν 2.000

ευρώ από κάθε συνταξιούχο, δηλώνουν τώρα προστάτες

του. 

Αυτοί που έφεραν δεκάδες νέους φόρους και περικοπές,

εμφανίζονται υπέρ των αδυνάμων. 

Και  οι  ίδιοι,  που με το αφορολόγητο καταργούν την 12η

σύνταξη, βαφτίζουν τώρα ένα εφάπαξ επίδομα ως δήθεν

«13η σύνταξη». 
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Αλλά κι αυτό το παραμύθι είχε κοντά πόδια: 

Μόλις  οι  συνταξιούχοι  είδαν   τα  λεφτά  που  παίρνουν,

κατάλαβαν το νέο ψέμα. Διαπίστωσαν πως τα λίγα αυτά

ευρώ, δεν ήταν παρά ένα αντίδωρο για την εξαγορά της

ψήφου τους. 

Την Κυριακή, λοιπόν, οι συνταξιούχοι θα στείλουν το δικό

τους λογαριασμό στον ΣΥΡΙΖΑ.

2ον. Ο  πρώτος  φορολογικός  συντελεστής  μειώνεται  από

22% σήμερα, στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. 

Καθιερώνεται  αφορολόγητο  1.000  ευρώ για  κάθε  παιδί.

Δωρεάν  πρόσβαση  σε  παιδικούς  σταθμούς.  Και  2.000

ενίσχυση για κάθε νέο Ελληνόπουλο που θα γεννιέται. 

Γιατί  για  μας   έχει  μεγάλη  αξία  να  στηρίζουμε  την

οικογένεια, να είμαστε δίπλα στα νέα ζευγάρια. 
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3ον. Ο  φόρος  των  επιχειρήσεων  θα  πέσει  από  το  28%

σήμερα στο 20%, μέσα σε δύο χρόνια. Και στα μερίσματα

από το 10% στο 5% αμέσως. 

Καταργούμε  το  τέλος  επιτηδεύματος.  Ενώ με  τη  Ν.Δ οι

συντελεστές ΦΠΑ θα είναι 11% και 22% αντί για 13% και

24% σήμερα.

Το  κράτος  παύει  να  είναι  συνέταιρος  του  μικρού

επιχειρηματία και του ελεύθερου επαγγελματία. 

Και  4ον. Ο  ΕΝΦΙΑ μειώνεται  κατά  30%  οριζοντίως  για

όλους τους Έλληνες -και παντού στη χώρα. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; 
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Θα μιλήσω απλά, με τρία παραδείγματα:

Παράδειγμα  πρώτο:  Μετά  τις  φοροελαφρύνσεις  και  την

κατάργηση  του  τέλους  επιτηδεύματος,  οι  τρείς  στους

τέσσερις  ελεύθερους  επαγγελματίες  στο  Περιστέρι  θα

πληρώνουν φόρο μέχρι 900 ευρώ. 

Ενώ σήμερα πληρώνουν συνολικά 2.850 ευρώ το χρόνο. 

Με  τη  δική  μας  πολιτική,  θα  εξοικονομούν  1.950  ευρώ

ετησίως. 

Παράδειγμα  δεύτερο:  Χάρη  στη  διατήρηση  του

αφορολογήτου από την Ν.Δ, ο συνταξιούχος δεν θα χάσει

την 12η σύνταξη. 

Ενδεικτικά,  αν  η  σύνταξή  του  είναι  750  ευρώ το  μήνα,

αύριο θα κρατήσει στην τσέπη του 442 ευρώ παραπάνω. 
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Παράδειγμα  τρίτο:  Με  την  οριζόντια  μείωση  του  ΕΝΦΙΑ

κατά 30%, οι πολίτες ολόκληρης της Δυτικής Αττικής που

έχουν μια μέση ιδιοκτησία, θα γλυτώσουν τουλάχιστον 150

ευρώ. 

Τέλος, και όχι λιγότερο σημαντικό, οι τιμές σε προϊόντα και

υπηρεσίες θα πέσουν επειδή θα πέσει και ο ΦΠΑ. Και τα

νέα ζευγάρια θα έχουν κάθε δυνατή βοήθεια για να κάνουν

σπιτικό  και  οικογένεια  με  τα  μέτρα  στήριξης  που

προανέφερα.

Φίλες και φίλοι,

Απέναντι  σε  αυτά  τα  απλά  και  συγκεκριμένα  μέτρα,  ο

ΣΥΡΙΖΑ απαντά με ψέματα και  προπαγάνδα. Ενώ κάνει

ό,τι μπορεί για να διαστρεβλώσει τις θέσεις μας.

Ο  κόσμος  όμως  ξέρει  πολύ  καλά  τι  έζησε  τα  τέσσερα

τελευταία χρόνια. 
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Η  κοινωνία  εμπιστεύεται  τη  Ν.Δ,  τη  μεγάλη,  λαϊκή,

δημοκρατική παράταξη. 

Και η Ν.Δ, προσέρχεται στις εκλογές αυτές, ενωμένη και

ανανεωμένη. Με φρέσκες ιδέες και καινούργια πρόσωπα.  

Πιστή  στις  αξίες  της.  Αλλά  έτοιμη  να  αντιμετωπίσει  τις

προκλήσεις της νέας εποχής.

Σε λίγο τα ψέματα τελειώνουν. 

Εμείς  ερχόμαστε  για  να  βάλουμε  τέλος  στο  φόβο.  Στη

φτώχεια. Στους φόρους. Στην ανυπαρξία του κράτους. 

Γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει ζήσει τραγωδίες, όπως αυτές

στη Μάνδρα και το Μάτι. 

Γιατί ξέρουμε πια όλη την αλήθεια για το τι έγινε εκεί. Πώς

η  κυβέρνηση  έκρυψε  τα  θύματα  και  παρουσίασε  μια

σκηνοθετημένη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. 
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Για αυτή την ανικανότητα και γι’ αυτό τον κυνισμό η Αττική

πρέπει να στείλει σπίτι της την κυρία Δούρου. 

Και να εμπιστευτεί τον Γιώργο Πατούλη. Έναν άνθρωπο

με σημαντικό έργο στην Αυτοδιοίκηση. 

Με γνώση αλλά και σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσει

αύριο τα  μεγάλα προβλήματα της Αττικής. 

Με τον Γιώργο θα δουλέψουμε μαζί απέναντι στις μεγάλες

προκλήσεις της Δυτικής Αττικής.

Για  το  πώς  θα  φέρουμε  το  Μετρό  στους  Αγίους

Αναργύρους, την Πετρούπολη και το Ίλιον.

Για το πώς θα αναδείξουμε το Ποικίλο Όρος και το Πάρκο

Τρίτση.

Για το πώς θα δώσουμε λύση στο τεράστιο πρόβλημα της

διαχείρισης των απορριμμάτων.  

Γιώργο, θα είσαι ο επόμενος περιφερειάρχης Αττικής. Και

σε περιμένει, μας περιμένει πολλή δουλειά!
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Φίλες και φίλοι,

Είμαι  εδώ  για  να  ενώσω  τους  Έλληνες,  σε  μια

προσπάθεια  εθνικής  αναγέννησης  στην  οποία  δεν

περισσεύει κανείς.

Εκεί  που  ο  ΣΥΡΙΖΑ  λέει  «τους  τελειώνουμε  ή  μας

τελειώνουν»  εμείς  απαντάμε  ότι  εμείς  δεν  τελειώνουμε

κανέναν – αρχίζουμε με όλους. 

Γιατί οι Έλληνες είμαστε λίγοι για να μένουμε διχασμένοι.

Και είναι καιρός να προχωρήσουμε ενωμένοι μπροστά. 

Αυτό είναι το θετικό μου μήνυμα: Στις 26 ψηφίζουμε, στις

27 σελίδα γυρίζουμε! 

Και  αυτή  τη  νέα  σελίδα  της  Ελλάδας,  πρέπει  να  την

γράψουμε όλοι μαζί:

Πρώτα από όλους οι νέοι. Από τους οποίους ζητώ να πάνε

στις κάλπες. 
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Να μην γίνουν θεατές σε ένα έργο που τους αφορά. Να

πάρουν  θέση  και  να  δώσουν  το  δικό  τους  μήνυμα.  Να

φέρουν την αλλαγή που ονειρεύονται οι ίδιοι. 

«Μαγκιά» δεν είναι ούτε η βία των άκρων που μας κάνει

ζούγκλα,  ούτε  ο  ψεύτικος  αντικομφορμισμός  που  μας

κρατά στο βάλτο. 

Όσο  γι’  αυτούς  που  ψαρεύουν  στα  θολά  νερά  του

εθνικισμού, οι νέοι γνωρίζουν πως ο αληθινός πατριώτης

δεν  φωνάζει  ανέξοδα  συνθήματα.  Αλλά  διεκδικεί

χειροπιαστά αποτελέσματα. 

Και αυτά έρχονται μόνο μέσα από τα μεγάλα δημοκρατικά

κόμματα,  όπως  η  Ν.Δ,  που  απέδειξε  τον  υπεύθυνο

πατριωτισμό της στο εθνικό θέμα της Μακεδονίας μας. 

Θέλω, λοιπόν, τα νέα παιδιά δίπλα μου.
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Δίπλα  μου,  όμως,  θέλω  και  τους  παλαιότερους

ψηφοφόρους  μας.  Κάποιοι  πήραν  αποστάσεις.  Τώρα

πρέπει να γυρίσουν στο σπίτι τους. 

Τα παράπονα του χθες, τα σκεπάζει η ανάγκη του σήμερα.

Είναι  ώρα ευθύνης.  Και  η Ν.Δ ενώνει  όλες  τις  δυνάμεις

της. 

Σε συμπόρευση καλώ και φίλους άλλων κομμάτων, που

βρεθήκαμε μαζί στο ίδιο μετερίζι απέναντι στο λαϊκισμό. 

Ας  αναλογιστούν  ότι  η  αντίδραση  στο  ψέμα  και  στην

ανικανότητα πρέπει να είναι κοινή. 

Δεν  μπορεί  το  αύριο  να  είναι  διασπασμένο.  Και  η

απάντηση της προόδου θα είναι αποτελεσματική, μόνο αν

εκφραστεί ενιαία.
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Απευθύνομαι ιδιαίτερα στους χιλιάδες φίλους που άλλοτε

ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ ή το Ποτάμι. Οι παλιές διαφορές δεν

έχουν νόημα τώρα. 

Εδώ  εγώ  μιλάω  σήμερα  στο  κλειστό  «Ανδρέα

Παπανδρέου»!

Και βέβαια, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στην

αλήθεια και το ψέμα. 

Ανάμεσα στον πατριωτισμό και τις συνεχείς υποχωρήσεις. 

Ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη φτωχοποίηση. 

Πάμε όλοι μαζί για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. 

Στρέφομαι,  όμως, και  στους πολίτες που πίστεψαν στον

ΣΥΡΙΖΑ και προδόθηκαν από αυτόν. 

Τους θέλουμε δίπλα μας,  στην προσπάθεια να κάνουμε

καλύτερη  τη   ζωή  των  Ελλήνων,  να  γίνουμε  ξανά  μια

κανονική χώρα. 
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Όχι όπως στο παρελθόν. Αλλά σε μία νέα πραγματικότητα

που να ενσωματώνει τα μαθήματα του χθες στις ανάγκες

του 21ου αιώνα. 

Απέναντι στο αύριο πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί.

Πολίτες του Περιστερίου, πολίτες της Δυτικής Αθήνας, μιλώ

με λόγια καθαρά. 

Η  Ν.Δ δεν  φιλοδοξεί  να  διαδεχτεί,  απλώς,  τον  ΣΥΡΙΖΑ

στην εξουσία. 

Δεν θέλει να είναι και αυτή «άλλη μία κυβέρνηση», όπως

οι  προηγούμενες.  Αλλά  να  γίνει  μια  πραγματικά  άλλη

κυβέρνηση. 

Γιατί  η  αναγέννηση  της  Ελλάδας  είναι  υπόθεση  όλων,

πάνω  από  μικρές  διαφορές.  Όλων  όσοι  λαχταρούν

Αλήθεια, Ευημερία, Ασφάλεια, Ενότητα. 

Μέχρι  την  Κυριακή,  δεν  θα  ησυχάσουμε  και  δεν  θα

επαναπαυθούμε. 
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Το μήνυμά μας πρέπει να φτάσει παντού. Σε κάθε πόλη

και κάθε συνοικία. 

Κανένας δεν πρέπει να μείνει στο σπίτι. Και καμία ψήφος

δεν πρέπει να πάει χαμένη. 

Το ξαναλέω: Τώρα είναι η ώρα. 

Μόνο ένα καθαρό αποτέλεσμα θα φέρει και καθαρή λύση. 

Και μόνο μια δυνατή Ν.Δ θα φέρει μία νέα Ελλάδα. 

Αυτήν που αξίζουν οι Έλληνες και που μπορούμε να την

φέρουμε μαζί.

Όλοι, λοιπόν, στον αγώνα μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες.

Το Περιστέρι δείχνει το δρόμο. Η Δυτική Αθήνα δείχνει το

αύριο. 

Η αλλαγή θα έλθει μόνο με ψήφο στη Ν.Δ. 
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Πάμε, λοιπόν, με όλες μας τις δυνάμεις! 

Η νίκη ξεκινά από τα Δυτικά.

Η νίκη μας δεν θα είναι νίκη της Ν.Δ. Θα είναι νίκη της

Ελλάδας.

Θα  είναι  νίκη  των  ενωμένων  Ελλήνων  που  θα  πάνε

επιτέλους την πατρίδα μας μπροστά.

Πάμε γερά, πάμε μπροστά!

Το βράδυ της 26ης Μαΐου το πρώτο βήμα για τη μεγάλη

πολιτική αλλαγή θα έχει γίνει!
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