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ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 
 
                     Υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Καρδίτσας 

 
 

� Γεννήθηκε στο Λεοντάρι Καρδίτσας   
     Φοίτησε στα Γυµνάσια Σοφάδων, Λεονταρίου και Καρδίτσας. 
     Είναι πτυχιούχος της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής Ακαδηµίας και του Παντείου    
     Πανεπιστηµίου. 
     Είναι παντρεµένος µε τη Μαρία Ιερωνυµάκη και πατέρας τριών παιδιών. 
 

• Υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Νοµό Καρδίτσας για 15 χρόνια.  
∆ραστηριοποιήθηκε έντονα µέσα από πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και 
στάθηκε δίπλα στα προβλήµατα, τις ανάγκες και τις αγωνίες της τοπικής κοινωνίας. 
∆ιετέλεσε µέλος της Ε.Π.Σ. Καρδίτσας 
 
• Αργότερα, είχε ενεργό συµµετοχή στο Κίνηµα Γονέων: Υπήρξε συνιδρυτής της 

«Προοδευτικής Κίνησης Γονέων», Πρόεδρος Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, 
Αντιπρόεδρος Ένωσης Γονέων και Αντιπρόεδρος της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων 
Μαθητών Ελλάδος. (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) 

• Είχε έντονη παρουσία  και δράση στο Εκπαιδευτικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα: Πρόεδρος 
Συλλόγων Εκπαιδευτικών, Γεν. Γραµµατείας και στη συνέχεια Πρόεδρος της 
∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας  Ελλάδος (∆.Ο.Ε.). Μέχρι και το 2004 ήταν Αιρετός 
εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του 
Υπουργείου Παιδείας (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και στα Συµβούλια Επιλογής των στελεχών 
Εκπαίδευσης. 

• Για αρκετά χρόνια θήτευσε, µε ουσιαστικές αρµοδιότητες και ευθύνες, σε θέσεις 
∆ιοίκησης, Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Εκπαίδευσης. 

• Συµµετείχε ως εισηγητής σε πολλά συνέδρια για την Παιδεία στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό. 

• ∆ηµοσίευσε σε περιοδικά και εφηµερίδες αρκετά άρθρα πολιτικού, κοινωνικού και 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου. 

• Το 2002 ήταν υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Αθηναίων, µε το 
συνδυασµό «Όµορφη Πόλη». 

• Εδώ και 30 χρόνια είναι µέλος του ΠΑΣΟΚ. ∆ιετέλεσε µέλος και Αναπληρωτής 
Γραµµατέας  Συντονιστικών Επιτροπών Τ.Ο. και µέλος του Τοµέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ. 
Μέχρι σήµερα  είναι µέλος της Γραµµατείας του Τοµέα Περιφερειακής Οργάνωσης και 
Κινητοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ . 

 
Στις εκλογές αυτές κατέρχεται υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ν. Καρδίτσας, µε την 

ελπίδα και τη µοναδική φιλοδοξία να υπηρετήσει µε όλες του τις δυνάµεις την 
Καρδίτσα, τα συµφέροντα του λαού και του τόπου µας. 
 

Προέρχεται από εσάς. Γι’ αυτό είναι ένας υποψήφιος για Σας, για την Κοινωνία, την 
Εκπαίδευση, τον Πολιτισµό, για την Ανάπτυξη και την Προκοπή της Περιοχής µας. 

 
Με Πάθος για την Ελλάδα. 

                                                 Με Σχέδιο για το Μέλλον. 


