Η Αθήνα είναι το πολιτικό, οικονομικό, πνευματικό αλλά και
συναισθηματικό κέντρο βάρους της νεότερης Ελλάδας.
Η πόλη στην οποία ήρθαν Έλληνες από κάθε γωνιά της χώρας
αλλά και του κόσμου για να χτίσουν το νέο ελληνικό κράτος.
Εδώ φέραμε τα όνειρα και τις προσδοκίες μας. Εδώ
αποτυπώνονται στο μέγιστο βαθμό και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Αθήνα
είναι το σημείο εκκίνησης για κάθε τι που μπορεί να μας βγάλει
απ’ την κρίση, γιατί κάθε παρέμβαση που γίνεται εδώ διαχέεται
σε ολόκληρη τη χώρα.
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Ο πλούτος της πόλης μας είναι οι άνθρωποί της. Οι μισοί
σχεδόν Έλληνες ζουν, εργάζονται και δημιουργούν στην Αθήνα.
Μπορούμε να δουλέψουμε μαζί για να δώσουμε λύσεις
στα προβλήματα και να αναδείξουμε ό,τι έχει αξία. Μόνο
έτσι θα ξανακάνουμε την Αθήνα βιώσιμη πόλη και πόλο
έλξης επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά, για να το
καταφέρουμε αυτό, πρώτα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας
τη νοοτροπία του κατακερματισμού και να θέσουμε κοινούς
στόχους που θα υπηρετήσουμε όλοι μαζί.
Την Αθήνα δε θα την κερδίσουμε υπουργείο-υπουργείο.
Θα την ξανακερδίσουμε γειτονιά-γειτονιά. Σκύβοντας πάνω
από κάθε γειτονιά ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της και τα προβλήματά της, δίνοντας λύσεις
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της και αναδεικνύοντας όλα
όσα έχει να προσφέρει. Δημιουργώντας μια συμμαχία
ανθρώπων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, τοπικής
αυτοδιοίκησης και οργάνων της Πολιτείας που θα δώσει
τη μάχη για μια καλύτερη Αθήνα.

Η οικονομική κρίση που ζούμε είναι
το σύμπτωμα μιας άλλης κρίσης, πολύ
βαθύτερης. Κρίσης αξιών και θεσμών.
Αμφισβήτησης των προτεραιοτήτων που
θέσαμε ως κοινωνία.
Πιστεύω στην πολιτική και στο ρόλο της.
Πιστεύω ότι μέσα απ’ αυτή μπορούμε να
ανοίξουμε δρόμους.
Όμως το μέλλον μας εξαρτάται από τη
δυνατότητά μας να υιοθετήσουμε μια νέα
αντίληψη για την πολιτική και τον τρόπο
που ασκείται. Εξαρτάται από την καθαρότητα
των πολιτικών μας επιλογών, την τόλμη μας
να τις κάνουμε πράξη και τη δυνατότητά
μας να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις της
κοινωνίας γύρω από αυτές.
Γι’ αυτό και κατεβαίνω υποψήφιος με το
ΠΑΣΟΚ στην Α΄ περιφέρεια της Αθήνας.
Μια περιφέρεια στην οποία αποτυπώνονται,
στο μέγιστο βαθμό, τα προβλήματα που
βιώνουμε σε όλη τη χώρα.
Θέλω να δουλέψω για να χτίσουμε ένα
κράτος που λειτουργεί. Που σέβεται τα
δικαιώματα του πολίτη και διασφαλίζει ένα
δίχτυ προστασίας στους συμπολίτες μας
που το έχουν ανάγκη. Ένα κράτος, που
επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας, στηρίζοντας τη δημιουργικότητα

και την καινοτομία. Που δίνει ευκαιρίες και
δημιουργεί θέσεις εργασίας.
Το μέλλον μας μπορεί να γίνει καλύτερο
αν δουλέψουμε συλλογικά. Γύρω από
συγκεκριμένους, κοινούς, εθνικούς στόχους.
Αυτό επιδιώξαμε και γι’ αυτό παλέψαμε
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Με λιγότερα πετύχαμε περισσότερα, διότι
δουλέψαμε συλλογικά, προσηλωμένοι σε
κοινούς στόχους. Αναδείξαμε τον Πολιτισμό
και τον Τουρισμό σε πραγματικές πηγές
ανάπτυξης σε μια περίοδο που το είχε
ανάγκη η πατρίδα μας.
Το έργο μας στο Υπουργείο αποδεικνύει
ότι πολιτικοί και πολίτες μπορούμε να
δουλέψουμε μαζί και να πετύχουμε πολλά,
ακόμα και την ώρα της κρίσης.
Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε
παντού. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να
δουλεύουμε πάντα.
Σε αυτό θέλω να συμβάλω
και γι’ αυτό ζητώ την ψήφο σου.
Παύλος Γερουλάνος
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Θα ήταν τιμή μου
να με βοηθήσεις
στην προσπάθειά μου
για την Αθήνα.
Μπορείς να καλέσεις
στο γραφείο μου
στο 210 3313043
ή να μπεις στο site μου
στο www.yeroulanos.gr
και να συνεισφέρεις
δηλώνοντας:

Σάρωσε την εικόνα
με το έξυπνο κινητό
σου τηλέφωνο για
να συνδεθείς με
την ιστοσελίδα μου.

εθελοντής γραφείου
εθελοντής εκδηλώσεων
διοργάνωσε μια συνάντηση–συζήτηση
με φίλους ή γνωστούς
εθελοντής διαδικτύου
εκλογικός αντιπρόσωπος
διανομή – προώθηση έντυπου υλικού

Ερμού 64, Μοναστηράκι, 105 51 Aθήνα
T 210 3313043 F 210 3313045
Ε info@yeroulanos.gr
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Ο Παύλος Γερουλάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε
Ιστορία στο Williams College. To 1994 απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους
από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Harvard και από
το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου MIT.
Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως οικονομικός διευθυντής για την
Photoelectron Corporation και τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς καθώς
και στις τράπεζες Alpha Finance και Barclays. Επίσης εργάστηκε ως
σύμβουλος για θέματα διοίκησης προσωπικού στην εταιρεία Egon
Zehnder International.
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Η πρώτη του ανάμειξη με την πολιτική ήταν ως συνεργάτης του κ.
Greville Janner, βουλευτή του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης
Βρετανίας. Την περίοδο 1999 – 2004, διετέλεσε διαδοχικά ειδικός
συνεργάτης του Υπουργού Εξωτερικών σε θέματα οργάνωσης και
συντονισμού και Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού. Τον
Ιανουάριο του 2006 ανέλαβε διευθυντής του πολιτικού γραφείου
του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γ. Α. Παπανδρέου, ως το 8ο Συνέδριο, το
2008. Από τον Μάρτιο του 2008 έως και τις εθνικές εκλογές του 2009
διετέλεσε Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του Κινήματος.

Τον Οκτώβριο του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας και ανέλαβε τα
καθήκοντα του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Το 2011 διεκδίκησε
και κέρδισε για τη χώρα μας την Προεδρία της Επιτροπής για την
Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Είναι μέλος του Aviation, Travel and Tourism Council του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) για θέματα τουρισμού,
κινητικότητας τουριστών και διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων (VISA).

www.yeroulanos.gr

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος με την Λάρα ΜπαράζιΓερουλάνου και έχει δύο παιδιά, την Τατιάνα και την Αλεξάνδρα.

