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Θεσσαλονίκη 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 

 

Θ. Γλαβίνας: «Τιμή και ευθύνη η υποψηφιότητά μου στη Β’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα 

Αλλαγής» 

Δήλωση του Θανάση Γλαβίνα για την υποψηφιότητά του στη Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με 

το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής 

Η συμμετοχή μου στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής ως υποψήφιος βουλευτής στη Β’ 

Θεσσαλονίκης στις επικείμενες εθνικές εκλογές αποτελεί τιμή και ευθύνη απέναντι στην ιστορική μας 

παράταξη και τους ανθρώπους της. Επιπλέον, αισθάνομαι βαθιά ηθική υποχρέωση να υπερασπιστώ από 

τη θέση αυτή τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης, οι οποίες μας καθόρισαν, άλλαξαν την 

μοίρα εκατομμυρίων Ελλήνων και εντούτοις βάλλονται όσο ποτέ, στις ημέρες μας. 

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη για την εμπιστοσύνη προς το 

πρόσωπό μου, αλλά και όλα τα στελέχη μας, τα οποία συνηγόρησαν υπέρ της επιλογής μου να 

συμπεριληφθώ στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. 

Για εμάς, τη νέα γενιά στελεχών του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής είναι η ιστορική στιγμή μας να 

κρατήσουμε ψηλά την ιστορική μας παρακαταθήκη, αλλά και να δώσουμε τη μάχη με δύναμη και πάθος 

για την κοινωνική ευημερία, για τη συλλογική πρόοδο, για την αξιοπρέπεια της κάθε Ελληνίδας και του 

κάθε Έλληνα, για μια νέα, αισιόδοξη προοπτική για τον τόπο, τώρα που όλοι έχουν πλέον κατανοήσει πως 

μόνο το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής μπορεί να την εγγυηθεί τόσο για τη Β´ Θεσσαλονίκης, όσο και για όλη 

τη χώρα. 

Στις επόμενες εθνικές εκλογές, πέρα από όλους εμάς τους υποψήφιους, πρωταγωνιστές είναι οι πολίτες. 

Εκείνοι θα διαμορφώσουν με την ψήφο τους, τους όρους της επόμενης ημέρας για τη χώρα. Για το λόγο 

αυτό, η μαζική συμμετοχή στην κάλπη αποτελεί την πιο ισχυρή βάση, πάνω στην οποία θα θεμελιώσουμε 

ένα καλύτερο μέλλον για τη Β’ Θεσσαλονίκης και όλη την Ελλάδα. Ας οραματιστούμε όλοι μαζί με όχημα 

την ψήφο μας, το αύριο του τόπου. 

Στην πολιτική πρώτιστη σημασία έχει η ηθική, η συνέπεια και η πίστη στο καθήκον του κοινού καλού. 

Αυτά θα υπηρετήσω μέχρι κεραίας. 

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα glavinas.gr 

https://www.glavinas.gr/

