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ΠΑΣΟΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Φίλη και φίλε

Οι εκλογές που έρχονται θα είναι κρίσιμες. Ίσως πιο κρίσιμες από κάθε
άλλη φορά. Θα συγκρουστούν η Δημοκρατία με τον αυταρχισμό, η
Πρόοδος με την οπισθοδρόμηση. Η Ελπίδα και η Αναγέννηση με την
παρακμή και την σήψη. Είναι μια μάχη της οποίας το αποτέλεσμα θα κα
θορίσει αποφασιστικά το μέλλον αυτού του τόπου.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βγάλει την
Ελλάδα από το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Μόνο το
ΠΑΣΟΚ αποτελεί την πολιτική δύναμη που, με εγγύηση το έργο και το
ολοκληρωμένο πρόγραμμά του, μπορεί να οδηγήσει τον τόπο στη στα
θερότητα και την ανάπτυξη.
Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και
αξιοπρεπούς εξωτερικής πολιτικής είναι τώρα επιτακτική περισσότερο
από ποτέ. Και το ΠΑΣΟΚ είναι πανέτοιμο.
Γνωρίζεις καλά ότι σαν βουλευτής της Αντιπολίτευσης ήμουν πάντα πα
ρών σε κάθε προσκλητήριο αγώνα και πάλης ενάντια στις αντιλαϊκές και
αντεθνικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζεις επίσης καλά ότι
το έργο μου ως μέλος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στους ευαίσθη
τους τομείς των Υπουργείων Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Εμπορίου
υπήρξε παραγωγικό και επιτυχημένο. Γ νωρίζεις πάνω απ’ όλα ότι υπη
ρέτησα την Αλλαγή και το Λαό με συνέπεια και αυταπάρνηση. Ότι
υπήρξα πάντοτε ανοιχτός και προσιτός.
Φίλη και φίλε
Σου ζητώ, αποτιμώντας τη μέχρι σήμερα προσφορά μου, να με τιμήσεις
με την ψήφο σου στην Α ' Αθήνας και θέλω να είσαι βέβαιος ότι την
επόμενη μέρα των εκλογών θα βρίσκομαι κοντά σου.

Φιλικά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
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ΕΙΝΑΙ ΕΜ ΠΕΙΡΟΣ
ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΚΑΙ ΕΜ ΠΙΣΤΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟΣ

Διετέλεσε Υπουργός Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Εμπορίου στο διά
στημα ’81-’89. Επετέλεσε έργο δημιουργικό συνδυάζοντας την θεω
ρητική σκέψη με πρακτικές λύσεις. Προστάτευσε και διεύρυνε τις κοι
νωνικές κατακτήσεις με συναίνεση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συγκρούστηκε με τεράστια συμφέροντα όταν αυτό απαίτησαν οι
περιστάσεις. Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
και εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα και ΕΤΒΑ όπου εξελίχθηκε σε
διευθυντικό στέλεχος.

Δεν έλειψ ε ποτέ από κανόναν αγώνα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ. Πλάι
στο Γέρο της Δημοκρατίας στον ΑΝΕΝΔΟΤΟ. Στη διάρκεια της Χούντας δίπλα
στον Ανδρέα Παπανδρέου και μέσα από το ΠΑΚ με φυλακίσεις και εξορίες.
Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος
ανελλιπώς από το 1974.
Ως βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης από το 1990, συνεχίζει να
μάχεται στο Κοινοβούλιο με ερωτήσεις, επερωτήσεις και αγορεύσεις σε θ έ
ματα που αφορούν στο Περιβάλλον, στην Εθνική Οικονομία, στην Εθνική Ά μ υ 
να, στο Εμπόριο και στη Ναυτιλία και πάντα, κοντά και μαζί με τους εργα
ζόμενους, ενάντια στην πιο ανάλγητη κυβέρνηση της Ν.Δ. που γνώρισε ποτέ
ο τόπος.

Για τον Γιώργο Κατσιφάρα δεν υπάρχει πολίτης δεύτερης κατηγορίας.
ΓΓ αυτόν οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν πρωταρχική σημασία και βα
σίζονται στην κατανόηση, στην αξιοπρέπεια, στον αλληλοσεβασμό και
στην αμοιβαία εκτίμηση.
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