ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
"θα ήθελα να γίνουν μόδα:
Η ευφυΐα, η πρωτοβουλία
και η πρόοδος.
Η εργασία. Ο ανθρωπισμός.
Μπορούν να γίνουν μόδα...
δυστυχώς σχεδόν τα πάντα"

Επειδή το παρόν πρέπει να έχει μέλλον.
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"Υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολλών και αδυνάτων
και όχι δέκα-δεκαπέντε οικογενειών και παρεών
που λυμαίνονται το δημόσιο βίο."

Η νέα σελίδα του ΠΑΣΟΚ
οι
δυσκολίες της επο
χής δεν είναι ούτε
μικρές ούτε λίγες.
Είναι όμως εντυπωσιακές
και οι προσπάθειες που εκ
πορεύονται από αρκετές πη
γές να παρουσιάσουν την κα
τάσταση σαν περίπου αδιέ
ξοδη. ενώ βέβαια δεν είναι
έτσι.

Α

Αν και δεν είναι ακόμα ευδιά
κριτο, το γράψιμο της νέας σελί
δας έχει ήδη αρχίσει. Πράγματι,
η παιδεία μας αποδεικνύεται αν
θεκτική και αντεπεξέρχεται με
επιτυχία τις δοκιμασίες της πεηόδου. Η προάσπιση της ασφάας της χώρας και των εθνικών
πξιών, της παράδοσης και
μιουργικότητάς μας συντο ουσιαστικό περιεχόνέου πατριωτισμού
·\ο και πιο έντονα
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"MEGA" - "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - 9/5/90

-ΕΘΝΟΓ - 26/7/93
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Η δημοκρατική παράταξη οφείλει
να μην περιορίσει τις φιλοδοξίες
ηκ μόνο στην εκλογική επιτυχία
Τέλος διευρύνεται η υποστήΒεβαίως δεν είμαστε όλοι σύμριξη της αλληλεγγύης ώστε να φωνοι να γυρίσουμε σελίδα,
καλύπτονται οι πολίτες από τους Υπάρχουν πράγματι ετερόκληκοινωνικούς κινδύνους με συλ- τες δυνάμεις που αντικειμενικά
λογική ευθύνη, να επιδιώκεται η επιδιώκουν τη διαιώνιση του σηδημιουργική απασχόληση για μερινού τέλματος. Πρώτη, ανάόλουσ και να εξομαλύνονται οι
τους_ η ηγεσία της Ν.Δ.
--------------- που παραμένει πάντα μικρότερη
από τις απαιτήσεις τής ίδιας της
συντηρητικής παράταξης και
επιμένει να κυβερνά με τρόπο
που οδηγεί τη χώρα σε κα
ταρρεύσεις. Γι’ αυτόν το λόγο, η
Του
αποδοκιμασία της έχει γίνει πια
Παντελή
επιδίωξη της πλειοψηφίας του

τικής συναίνεσης». Αυτή είναι
εν ολίγοις η ουσία του περιλάλη
του κεντροδεξιού σεναρίου και
των καταστρεπτικών συνεπειών
Η ανατροπή αυτού του ιδιότυ
που οπισθοδρομικού συμπλέγ
ματος είναι επείγον εγχείρημα
και ξεκινάει από την αποδοκι
μασία της κυβέρνησης στις εκλο
γές. Αλλά η ήττα της Νέας Δημο
κρατίας δεν αρκεί. Απαιτείται
εξίσου η ακύρωση της κεντροδε
ξιάς εναλλακτικής μέσα από ένα
σοβαρό πρόγραμμα, μία μεγάλη
πλειοψηφία που θα το στηρίζει
και ηγεσίες με μόρφωση και διά
θεση ανάληψης ευθυνών. 'Ολα
τα προηγούμενα όμως, επιβάλ
λουν ένα ενιαίο και ανανεωμένο
ΠΑΣΟΚ.

'ΤΑ ΝΕΑ" ■21/3/92
"Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει
να επιβεβαιώνεται διαρκώς
σαν ηγεσία του πατριωτισμού,
του επιχειρείν και της
κοινωνικής αλληλλεγγύης."

ΤΕΡΑΣΤΙΑ
Η ΕΥΘΥΝΗ

Οικονόμου
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"Η διαβίωση στην κοινωνία της επιείκειας
δεν με εκφράζει. Πιστεύω ότι όταν ανήκεις
στην ηγεσία ενός κόμματος που ηττάται οφείλεις
να αναλάβεις τις ευθύνες σου."

"ANTENNA" -15/5/90

"Κ29" - 26/10/92

"Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το μεγαλύτερο
κόμμα. Αξίζει να επιδιώκει
πάντα την πρωτιά
και την αυτοδυναμία."

"Δεν μας χαροποιεί η κρίση
των άλλων κομμάτων,
ιδίως των μεγάλων.
Θέλουμε υγιείς αντιπάλους
για να αξίζει και η νίκη μας."
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"ΘΚΥ" - 30/10/92
"Ο Σαμαράς έκανε ότι κάνουν
όλα τα παιδιά της
αστικής τάξης: έβαλε στοίχημα
εκ του ασφαλούς
με τα λεφτά του μπαμπά του."

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Είναι 42 χρόνων, Αθηναίος, με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πετυχημένη σταδιοδρομία
στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974 ανέβηκε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Σαν μέλος του Εκτελεστικού
Γραφείου, παραιτήθηκε μετά τις εκλογές του 1990. Σήμερα είναι μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και υπεύ
θυνος για το πρόγραμμα του Κινήματος. Έτοιμος να εργαστεί και να προσφέρει από τη θέση του βουλευτή.

Πιστεύει

στην ελευθερία της σκέψης, στο δικαίωμα έκφρασης, στον αμοιβαίο σεβασμό, στις ανθρώπινες

σχέσεις και στη συλλογικότητα.

Οραματίζεται

ι ι | ν τχν^/ινυυ
την Ελλάδα ασφαλή και αξιοσέβαστη, τους πολίτες με ιδέες και πρωτοβουλίες. Την
κοινωνία

με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους αδύνατους. Τη δημοκρατία με σύγχρονους
θεσμούς και μορφωμένους ηγέτες στην κορυφή. Την Αθήνα όπως θα έπρεπε να είναι.

Αγωνίζεται

για να πραγματοποιηθούν όσα ο ρ α μ α τ ί ζ ε τ α ι . V

Αν θέλετε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου ελάτε στο εκλογικό μας κέντρο' πανεπιστημίου 25-29
ή τηλεφωνήστε σε μένα και στους συνεργάτες μου στους αριθμούς 3245467-- 7246219 '
τ τ
Υπάρχει πάντα χρόνος και δυνατότητα.
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Με εκτίμηση,

Επειδή το παρόν πρέπει να έχει μέλλον.

