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Υποψήφιος βουλευτής Α' Αθήνας



Φίλη και φίλε,

Μια νέα εποχή αρχίζει για την πατρίδα μας, μια καινούργια 
σελίδα ανοίγει,

Στις 10 Οκτωβρίου, προσερχόμαστε στις κάλπες, με πλήρη 
συναίσθηση ότι:

Πρέπει να κάνουμε το μεγάλο βήμα για την ανανέωση με 
στόχους, περιεχόμενο και κυρίως υπευθυνότητα.

Οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στην ηθική αναγέννηση 
της πολιτικής, των πολιτικών, των κομμάτων, αλλά και των 
πολιτών. Να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας νέας 
δυναμικής ισορροπ ίας στις ανθρώπινες σχέσεις,

Επιβάλλεται να αναδείξουμε 
μια σοβαρή κυβέρνηση που:

Θα οραματίζεται το μέλλον.

Θα σχεδιάζει το αύριο.

Θα συζητά με τους πολίτες 
και θα συμφωνεί με τις 
κοινωνικές δυνάμεις.

Θα δεσμεύεται και θα 
υλοποιεί.

Μια κυβέρνηση που να μπορεί να αφυπνίσει τις δυνάμεις 
του ελληνισμού, να συσπειρώσει τις δυνάμεις της εργασίας, 
του πνεύματος, του πολιτισμού.

Είναι ανάγκη να θέσουμε τέρμα στη συνεχή υποβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής μας, παίρνοντας ριζικές αποφάσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Εχουμε υποχρέωση να ξαναδημιουργήσουμε το Κράτος 
Πρόνοιας που θρυμματίστηκε από τη νεοφιλελεύθερη 
κυβέρνηση της Ν Α

Φίλη και φίλε,

Το ώριμο και ανανεωμένο ΠΑΙΟΚ, αισθάνεται έτοιμο να 
αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας. Εχουμε τη 
δυνατότητα και τη θέληση αλλά κυρίως την εμπειρία, για να 
θέσουμε τέρμα στα τραγικά αδιέξοδα που επέφερε η 
παράταξη της δεξιάς, που παρά τις πρόσφατες διασπάσεις 
της, είναι στο σύνολο της υπεύθυνη.

Η 10η Οκτωβρίου, είναι η ημερομηνία λήξεως:

των εθνικών ταπεινώσεων

της οικονομικής και κοινωνικής αποδιάρθρωσης

της υποβάθμισης των θεσμών

της αναξιοπιστίας και των σκανδάλων

Φίλη και φίλε,

Στις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου ζητώ την ψήφο σας, γιατί:

Πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω με τις δυνάμεις μου στην 
αναγέννηση της πολιτικής μας ζωής.

Θεωρώ ότι στην πορεία για το 2.000 απαιτούνται ιδέες, 
έμπνευση, θέληση, συμφωνίες, αποφάσεις, δεσμεύσεις.

Φίλη και φίλε,

Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί την απαραίτητη προύπόθεση 
για μια καινούργια πορεία. Διεκδικώ με θάρρος, τόλμη και 
αποφασιστικότητα την προτίμηση σου στο ψηφοδέλτιο της 
Νίκης, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, στην Α' Αθήνας.

Η υποθήκη μου και η δέσμευσή μου είναι μια:

Οπως μέχρι τώρα για είκοσι ολόκληρα χρόνια, έτσι και μετά 
τις 10 Οκτωβρίου, θα σας κοιτάζω ότα μάτια.



Στέφανος Μανίκας του Αναστασίου
Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα. Κατάγεται από το Βασιλικό 
Κορινθίας (Αρχαία Σικυώνα). Σπούδασε στην Οδοντιατρική 
Αθήνας και πήρε το πτυχίο του το 1975. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του είχε συμμετοχή στον αντιδικτατορικό 
αγώνα και διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου φοιτητών 
Οδοντιατρικής.
Αμέσως μετά εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
και από το 1977 μέχρι σήμερα ασκεί το επάγγελμα του 
οδοντίατρου, με μοναδικό διάλειμμα την περίοδο της 
θητείας του ως γεν. γραμματέα του Υφυπουργείου Νέας 
Γενιάς (1985-86).
Μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και γραμματέας της 
Νεολαίας του από το 1979 έως το 1984. Μέλος της 
Κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 1ο συνέδριο μέχρι 
σήμερα. Διετέλεσε γραμματέας του τομέα οργανωτικής 
πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, γραμματέας της Νομαρχ. Επιτροπής 
Α  Αθήνας και μέλος του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον 
Νοέμβριο του 1991 εξελέγη από την Κ.Ε. γραμματέας των 
Επιστημόνων του ΠΑΣΟΚ, θέση που κατέχει μέχρι σήμερα.



Η ελπίδα είναι εδώ 
Η πλειοψηφία είναι εδώ

ΠΑΣΟΚ
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