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ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) 
 

Υποψήφιος Βουλευτής Ν. Καρδίτσας 
 
 
 
 
 
Συµπατριώτισσες και Συµπατριώτες 
 
        
 
 
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των υποψηφίων για τις 
εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, νιώθω την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση, ως 
υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νοµό Καρδίτσας, να απευθυνθώ προς 
όλους τους πολίτες του Νοµού µας, για να εκφράσω ορισµένες θέσεις και 
απόψεις, που σχετίζονται µε την υποψηφιότητά µου και την κρισιµότητα της 
εκλογικής αναµέτρησης. 
        

Είναι µεγάλη τιµή για µένα να συµµετάσχω για πρώτη φορά στο 
ψηφοδέλτιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νοµό µας και να διεκδικήσω την ψήφο 
των συµπατριωτών µου.  
       

Αποτελεί πρόσκληση και ταυτόχρονα πρόκληση να πορευτώ µε όλους εσάς 
στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες για κοινούς στόχους. 

Πολλοί από εσάς θα µε γνωρίζετε µέσα από τη µακρά πορεία δράσης και 
προσφοράς µου σε πολλούς τοµείς του κοινωνικού και πολιτικού µας γίγνεσθαι. 
Από το διορισµό µου µέχρι σήµερα δεν έπαυσα ποτέ να ασχολούµαι  µε τα κοινά 
και να υπηρετώ µε συνέπεια, ανιδιοτέλεια και εντιµότητα την εκπαίδευση και το 
παιδί, την κοινωνία και τον άνθρωπο, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, αλλά και 
τον ίδιο τον τόπο µας, ως µάχιµος εκπαιδευτικός και ως ενεργός πολίτης. 
  

Ως γέννηµα και θρέµµα Καρδιτσιώτης γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήµατα της 
περιοχής και τις ανάγκες των κατοίκων της. ∆ιακατέχοµαι από τις ίδιες αγωνίες 
και ανησυχίες µε εσάς. Νιώθω πως είµαι ένας από εσάς, γιατί προέρχοµαι από 
εσάς. Μοναδική µου φιλοδοξία είναι να υπηρετήσω, από µια άλλη θέση, µε όλες 
µου τις δυνάµεις την ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ, αλλά και το δικαίωµα των συµπατριωτών µου να 
ελπίζουν σ’ ένα καλύτερο αύριο, για τους ίδιους και τα παιδιά τους. 

Έχω κι εγώ την ίδια αντίληψη µε εσάς για την πολιτική και την εξουσία. Για 
µας, πολιτική είναι µια ανιδιοτελής, υπεύθυνη και ειλικρινής ενασχόληση µε τα 
κοινά. Είναι µια συνεχής προσφορά. 

Η εξουσία δεν αποτελεί για όλους εµάς αυτοσκοπό. Τη θεωρούµε το 
µέσο, για να υπηρετήσουµε µόνο τα συµφέροντα του λαού και του 
τόπου. 

Πιστέψτε µε, δεν επιδιώκω καµιά καταξίωση µέσα από την επιλογή µου αυτή. 
Ο καθένας µας καταξιώνεται µέσα από την πορεία του, την προσφορά του, την 
επαγγελµατική του διαδροµή, µέσα από τη στάση ζωής και από τους κοινωνικούς 
του αγώνες. 
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Η µοναδική µου έγνοια είναι µέσα από τη συλλογική δράση να φανώ χρήσιµος 

για τον Τόπο µου, την Κοινωνία και τον Άνθρωπο.  Αυτό µόνο µε ωθεί να 
ασχοληθώ µε το σκληρό «άθληµα» της πολιτικής µε καθαρά χαρτιά, µε καθαρούς 
όρους, πέρα κι έξω από στείρες αντιπαραθέσεις, σκοπιµότητες και υστεροβουλίες. 

Με την ενεργή συµµετοχή µας, τις ιδέες µας, τις αντιστάσεις µας, το 
παράδειγµά µας και τους αγώνες µας µπορούµε να δηµιουργήσουµε καλύτερες 
συνθήκες και ευνοϊκότερες  προοπτικές για την ίδια την πολιτική και την κοινωνία 
µας. 

Μπορούµε όλοι µαζί να συµβάλουµε  στο να επανέλθει η πολιτική στο 
προσκήνιο. Να επανέλθει η ηθική στην πολιτική. Να αναβαθµιστούν οι πολιτικές 
και κοινωνικές αξίες, οι ίδιοι οι θεσµοί στη χώρα µας. 

Ναι, όλοι µαζί µπορούµε να συµµετάσχουµε στη Νέα Ελπίδα, να δώσουµε τις 
µάχες και να νικήσουµε, να κατακτήσουµε το Μέλλον, να πετύχουµε την ανοιχτή 
κοινωνία της ανθρωπιάς, την πολιτική επανάσταση της ηθικής, τη Συµµετοχική 
∆ηµοκρατία. 

Οι στιγµές είναι κρίσιµες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Γιώργος Παπανδρέου έχουν την 
πολιτική βούληση και την κοινωνική ευαισθησία να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις κι απαιτήσεις των καιρών. Έχουν σχέδιο εξόδου από την κρίση αλλά 
και αξιόπιστο πρόγραµµα για ριζικές τοµές και αλλαγές προς όφελος του λαού και 
τόπου. 

Η δική µου συµµετοχή σ’ αυτή την προσπάθεια είναι αυτονόητη και 
επιβεβληµένη από την ιδεολογία µου και τη µέχρι σήµερα πορεία µου. Αυτό, 
άλλωστε, δηλώνει και η ένταξή µου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ για το Ν. 
Καρδίτσας. Είναι µια συµµετοχή δράσης και προσφοράς. 

 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να πάµε ΜΠΡΟΣΤΑ! 

 
Με όραµα και σχέδιο, µε θέληση και γνώση, µε αισιοδοξία και τόλµη δίνουµε 

τη µάχη για την Καρδίτσα που αγαπάµε, για την Καρδίτσα που θέλουµε, για την 
Καρδίτσα που µας αξίζει! 

 
∆ίνουµε τη µάχη για µια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.  
 
∆ιεκδικούµε καλύτερες µέρες για τους αγρότες, τους εργαζόµενους, τους 

µικροµεσαίους, τους νέους και τους συνταξιούχους. 
 
Ως ήρεµη δύναµη, στα πλαίσια πάντα του πολιτικού πολιτισµού, µε ευπρέπεια 

και ήθος µπαίνουµε όλοι µαζί στον αγώνα, που θα σηµατοδοτήσει την Πολιτική 
Αλλαγή, την Εθνική Ανάταση, τη Νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μια νίκη, που θα ανήκει σε 
όλους τους Έλληνες.  

 
 
 
 

Με εκτίµηση, 
Τάσος Παπαχαραλάµπους 


