
Στην Πρώτη Γραμμή της Μάχης
 

Αγαπητή Φίλη,  
αγαπητέ Φίλε, 

Στις 6 Μαΐου καλείσαι να επιλέξεις το δρόμο που θα πάρει η 
χώρα. Αν θα μείνει ευρωπαϊκή ξεπερνώντας την κρίση ή θα 
καταδικαστεί οριστικά στη χρεοκοπία. Η ψήφος σου κρίνει το 
παρόν και το μέλλον της Ελλάδας, την ασφάλεια και την 
αξιοπρέπεια του πολίτη, το δικαίωμα το δικό μας και ιδιαίτερα 
των παιδιών μας στην ευημερία. 

Δεν πρέπει να λείψεις. Θα μείνει λειψή η Δημοκρατία. 
Δεν πρέπει να ξεγελαστείς. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί . Δεν 
πρέπει να χάσεις το στόχο. Μόνο μια δύναμη πατριωτικής 
ευθύνης και προοδευτικής προοπτικής με όραμα και 
σχέδιο για την Αυτοδύναμη Ελλάδα μπορεί να το εγγυηθεί. 

Γι΄αυτό μη φοβηθείς. Πες όχι στο δεξιό και αριστερό 
λαϊκισμό. Ψήφισε ξανά ΠΑΣΟΚ για ασφαλές μέλλον 
και αξιοπρεπή ζωή. Και από την επόμενη μέρα ξεκινάμε
απ’ την αρχή. 

Αγαπητή Φίλη, Αγαπητέ Φίλε, 
Η ψήφος σου κρίνει κι αυτούς που θα επιλέξεις να σε 

εκπροσωπήσουν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Με τη 
δύναμη των Ιδεών, τη συνέπεια της Πράξης, την 
αξιοπιστία του Ήθους δημιουργήσαμε ανάμεσα μας μια 
στερεή σχέση εμπιστοσύνης. Μια σχέση που δοκιμάστηκε 
πολλά χρόνια στο καμίνι της κοινής μας προσπάθειας. 

Η ετυμηγορία σου είναι για μένα ανανέωση εντολής. Θα 
την τιμήσω με όλες μου  τις δυνάμεις. 

Μαζί θα αγωνιστούμε και σε πείσμα των 
καιρών θα νικήσουμε. 

    Φιλικά
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Με τη δύναμη των Ιδεών 
•	 «	Αιγαίο	–	Πρόταση	Ζωής	»	-1991
•	 «	Πολιτεία	Ανθρώπου	»	-	1997
•	 «	Δρόμος	προς	την	Ευ-ημερία	»	-	1999
•	 «	Μέσα	από	την	Ελλάδα	»	-	2003
•	 «	Κυβερνώσα	Αριστερά	»	-	2008
•	 «	Οι	Έλληνες	–	Τετράδια	Πατριδογνωσίας		»	-	2012

Με συνέπεια της Πράξης 
1993 -1996
•	 Ολοκληρωμένη	πρόταση	για	το	Αιγαίο	
•	 Πρώτη	Εκλογή	Νομαρχών	στην	ιστορία	της	χώρας	
•	 Ίδρυση	Γεν.	Γραμματείας	Πολιτικής	Προστασίας		

2001-2004
•	 1.000	ΚΕΠ	στους	Δήμους	της	χώρας	
•	 Εθνικό	Δημοτολόγιο	
•	 Εκλογικοί	κατάλογοι	–	Ψήφος	ετεροδημοτών	
•	 Διοίκηση	με	στόχους	και	αποτελέσματα	
•	 Θεσμοθέτηση	Γενικού	Επιθεωρητή		Δημόσιας	Διοίκησης	
•	 Ίδρυση	Εθνικής	Σχολής	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης	

2010-2012
•	 Η	Γη	αποδίδεται	στους	αγρότες	
•	 Οι	συνεταιρισμοί	εξυγιαίνονται	
•	 Δημοπρατήρια	αγροτικών	προϊόντων
•	 Συμβολαιακή	Γεωργία		
•	 Καλάθι	προϊόντων	περιφέρειας	
•	 Άδειες	στις	κτηνοτροφικές	εγκαταστάσεις	
•	 Έγκαιρες	και	απρόσκοπτες	πληρωμές	

Με την αξιοπιστία του Ήθους 
•	 Τέσσερις  Υπουργικές Θητείες 
 •	 Αιγαίου
 •	 Εσωτερικών	
 •	 Εσωτερικών	Δημόσιας	Διοίκησης	και	Αποκέντρωσης	
 •	 Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων	
•	 	Τρεις	φορές	εκλεγμένος	Γραμματέας	του	ΠΑΣΟΚ	σε	τρία	

Συνέδρια	και	δυο	νικηφόρες	αναμετρήσεις	
•	 Επτά	Χρόνια	Διευθυντής	της	«Εξόρμησης»
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