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ΠΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,
Λίγες μέρες απομένουν ως τις 18 Ιούνη, μέρα - σταθμό
για την πορεία της χώρας μας.
Το σήμερα και το αύριο δεν αντιμετωπίζονται με τις συν
ταγές του χθές.
Με λατκισμό, δημαγωγία, κομματικοποίηση και αυταρχισμό δεν απαντιούνται οι προκλήσεις του ’92 και του
2.000
Η Νέα Δημοκρατία προτείνει ένα πρόγραμμα συντηρη
τικό, χωρίς κοινωνική ευαισθησία, με'τον πολίτη στο ρό
λο του ανήμπορου θεατή.
Στις 18 Ιούνη πρέπει να θυμηθούμε ότι μια περιοχή - και
μάλιστα ο Πειραιάς, που είναι εθνικό μας λιμάνι - δεν
την εξυπηρετούν όσοι «τάζουν γεφύρια». Αλλά εκείνοι
που έχουν άποψη, πολιτικές ιδέες για τη θετική πορεία
της πατρίδας στο σύνολό της, και μπορούν να τις υλο
ποιήσουν, ασκώντας ευρύτερο εθνικό ρόλο. Μόνο μέσα
απ’ τη συνολική θετική πορεία, έρχεται και η προκοπή
της περιοχής.

Γι’ αυτό σε περιμένω μαζί μ’ όλους τους φίλους σου, κά
θε μέρα στις 12.30, στο Εκλογικό Κέντρο, Τσαμαδού 35,
για να συζητήσουμε μαζί για την πολιτική, τη νεολαία,
τον εκγυχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας μας.

Στα οχτώ χρόνια διακυβέρνησης της χώρας
από το ΠΑΣΟΚ κάναμε οχτώ μεγάλα
δημιουργικά βήματα.

ΜΑΖΙ συνεχίζουμε
ΜΑΖΙ δημιουργούμε
ΜΑΖΙ ολοκληρώνουμε

ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΗΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Κώστας Σημίτης

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν ελπίδα για το μέλλον

ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΓΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

στα
Μανιάτκα
Σ’ ανοικτή πολιτική εκδήλωση
την ΠΕΜΠΤΗ 15/6 8 η ώρα μ.μ.
Μπροστά στο 5ο Διαμέρισμα
Παλαμιδίου & Αιγαλέου
Θα Μιλήσει για τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
(Υποψήφιος Βουλευτής Ατ Πειραιά & Νήσων)

1989

-

1992

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΩΡΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Ψηφίζει το ΔΙΚΟ ΤΗΣ Βουλευτή

σιγουριάγιατο παρόν ελπίδαγιατομέλλον

