
Η ψήφος σου στις 25 Ιανουαρίου είναι ψήφος για την Αξιοπρέπεια, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑΖΕΙ
Διέξοδος μέσα από την πολιτική της λιτότητας και των μνημονίων δεν μπορεί να υπάρξει. Τα 
κόμματα που στήριξαν αυτή την πολιτική σήμερα ζητούν την ψήφο σου για να συνεχίσουν στον 
ίδιο καταστροφικό δρόμο. Είναι οι ίδιοι που δύο χρόνια νωρίτερα σε εξαπατούσαν υποσχόμε-
νοι απεμπλοκή από τα μνημόνια και χαλάρωση της λιτότητας.

Η ανεργία των νέων, η κατάργηση της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζόμενους, το 
κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων, η δραματική μείωση του αγροτικού εισο-
δήματος, η άδικη φορολογία, η διάλυση της δημόσιας υγείας και των δομών κοινωνικής φρο-
ντίδας, αλλά και το αδιέξοδο χιλιάδων ανθρώπων που σήμερα έχουν φτάσει να ζουν χωρίς 
ρεύμα και θέρμανση, επιβεβαιώνουν έμπρακτα την αποτυχία αυτής της πολιτικής.

Γνωρίζεις, πλέον, γιατί αρνούνται τον διάλογο και τη δημόσια αντιπαράθεση. Ξέρεις ότι προσπαθούν να σε τρομά-
ξουν και να σε πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διέξοδος.

Είναι η Ελλάδα της Αλληλεγγύης, της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της Ελπίδας 
και της Αξιοπρέπειας. Αλλά και η νέα μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Η διέξοδος αυτή είναι στο δικό σου χέρι.

Να στηριχτούν οι πιο αδύναμοι. Να υπάρξουν μέτρα προστασίας για όσους σήμερα στερού-
νται βασικά αγαθά.

Να επανέλθει η 13η σύνταξη και ο κατώτατος μισθός των 751 ευρώ. Να γίνει πράξη το 
πρόγραμμα που εξήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, για την ανιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης.

Να επικρατήσουν επιτέλους σε αυτόν τον τόπο η διαφάνεια και η δικαιοσύνη.

Να ξεκινήσει επιτέλους η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Να αλλάξουν οι προτεραιότητες. Να στηριχτούν η μικρή επιχείρηση, η αγροτική παραγωγή και η δημιουργία 
θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας.

Να ρυθμιστούν ευνοϊκά για τους πολίτες οι οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.

Να αποκτήσει η Ελλάδα ισχυρή θέση και να διαπραγματευτεί πραγματικά την απεμπλοκή της από ένα πρόγραμμα 
που απέτυχε παταγωδώς. Να ανοίξει ο δρόμος της εξόδου από την κρίση, όχι μέσα από τη λιτότητα, αλλά μέσα 
από την ανάπτυξη.
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Δριτσέλη Παναγιώτα

Η Παναγιώτα Δριτσέλη γεννήθη-
κε το 1982 στα Τρίκαλα. Είναι φι-
λόλογος, απόφοιτος του Τμήμα-
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εξε-
λέγη για πρώτη φορά βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 
2012. Αντιπροσωπεύει την νέα 
γενιά επιστημόνων που μάχεται 

ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και συντάσσεται με 
τα αιτήματα για πρόοδο, αξιοκρατία και δημοκρατικές 
ελευθερίες. Με την κοινωνική και κοινοβουλευτική 
της δράση συνέβαλε στην ανάσχεση της μνημονια-
κής πολικής ενώ δεν σταμάτησε να αναδεικνύει τα 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
των Τρικάλων.

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

(Σάκης)

Γιατρός, πρώην Διευθυντής της Β/
ΠΑΘ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Γ.Ν.Τρικάλων. 
Μέλος της Γραμματείας του Τμή-
ματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέ-
λεσε : Μέλος της Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ, 
Πρόεδρος της Ε.Ν.Γιατρών Τρικά-
λων, Επικεφαλής της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης στο Ν.Σ. Τρικάλων, Αντινομάρχης – 
Πρόεδρος της Ν.Ε. Υγείας, Δημοτικός Σύμβουλος, 
Μέλος της Κ.Ε. της Κ.Ε.Α. και του ΣΥΝ, Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Επιστημόνων Τρικάλων

Παπασίμος Γεώργιος

του Χρήστου 

Δικηγόρος στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ. Μέ-
λος του Δ.Σ. της Κίνησης Ιδεών και 
Δράσης ΠΡΑΤΤΩ. Διετέλεσε: Υπο-
ψήφιος Νομάρχης Τρικάλων και 
Νομαρχιακος Σύμβουλος 2003 
-2006. Αναπληρωτής Γραμματέ-
ας του Τομέα διαφώτισης του ΠΑ-

ΣΟΚ 1987 -1994. Μέλος Πολιτικής Γραμματείας του 
ΔΗ.Κ.ΚΙ και εκπρόσωπος Τύπου 1995 - 2004.

Σιμορέλης Χρήστος

Γεννήθηκε στη Μουριά Τρικάλων 
από γονείς αγρότες. Σπούδασε 
φαρμακευτική στη Bologna της Ιτα-
λίας. Ζει και εργάζεται ως φαρμα-
κοποιός στα Τρίκαλα. Οργανώθηκε 
στο χώρο της Αριστεράς ως φοιτη-
τής στα χρόνια της δικτατορίας. Εί-
ναι μέλος της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων 
και πρώην γραμματέας της Ν.Ε του 

Συνασπισμού Τρικάλων. Συνδικαλιστής στο χώρο της 
υγείας, πρώην γραμματέας του Δ.Σ του Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου Τρικάλων καθώς επίσης και στο χώρο 
του αθλητισμού ως πρώην γραμματέας της Ένωσης 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νομού Τρικάλων.

Κομπόλια - Λουλέ Αγγελική

Λογίστρια. Στο χώρο της Αρστε-
ράς και των κοινωνικών αγώνων 
από τα μαθητικά της χρόνια. Σή-
μερα είναι μέλος της Ν.Ε. και της 
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Τρικά-
λων.

Καπέλλας Δημήτρης
Ο Δημήτρης Καπέλας γεννήθηκε 
το 1968 στα Τρίκαλα. Κατάγεται 
από τους Γόμφους Τρικάλων. Ερ-
γάζεται στη ΔΕΗ Καλαμπάκας σαν 
τεχνικός. Εκλεγμένο μέλος της 
Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ και επι σει-
ρά ετών Γραμματέας της. Εκλεγ-
μένο μέλος στο Κεντρικό Δ/Σ της 
EΤE/ΔΕΗ. Αναπλ. μέλος στο Δ/Σ της 

ομοσπονδίας ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Μετέχει στην γραμματεία 
της συνδικαλιστικής παράταξης ΜΕ.Τ.Α. / ΔΕΗ. Συμμε-
τείχε ενεργά στα κινήματα της πόλης ενάντια στις αντι-
συνταγματικές διακοπές ρεύματος, πλειστηριασμούς, 
απολύσεις εργαζομένων κλπ. Είναι μέλος της Ν.Ε ΣΥ-
ΡΙΖΑ Τρικάλων στο τμήμα εργατικής πολιτικής. Μετέχει 
στο τμήμα ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε υποψήφιος 
του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του 2012. Είναι 
παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.
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Το ψηφοδέλτιο στο Νομό Τρικάλων


