
 
Παηδί αγξνηώλ, δνπιεύσ  απν 2 ρξνλώλ ζην θαπλνρώξαθν, ηελ νηθνδνκή, ην εξγνζηάζην, ηνλ 
ηνπξηζκό θαη ην εκπόξην. Απν εξγάηεο, σο ζηέιερνο θαη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα σο επηρεηξεκαηίαο, 
έδεζα ηελ άλνδν θαη ηελ πηώζε ηνπο ζε 6 βαζηθνύο θιάδνπο ηε ειιεληθήο νηθνλνκίαο .  Γηαπηό θαη 
επηκέλσ εδώ θαη ρξόληα ζε έλα λέν εμσζηξεθέο παξαγσγηθό πξόηππν, γηα ην νπνίν εδώ θαη 
ρξόληα θάλσ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο.  
Τν 1984 ήκαζηαλ νη πξώηνη θνηηεηέο ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο,  ζην πξώην ίδξπκα πνπ 
ιεηηνύξγεζε κε ηνλ λόκν πιαίζην.  Πξνβιέπακε απν ηόηε ηα ράιηα πνπ ζα δεκηνπξγνύζε θαη ζηελ 
δηπισκαηηθή κνπ, γηα ηελ ζύλδεζε ΑΕΙ θαη Παξαγσγήο,  είρα πξνηάζεηο πνπ αθόκε παξακέλνπλ 
δεηνύκελα θαη γηα ηηο  2.  
Απν ην 1991 ζαλ ζύκβνπινο αλάπηπμεο ζε επηρεηξήζεηο θαη δήκνπο,  παξαθνινπζώ επηζηακέλα 
ηηο επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο, αιιά θαη ηνλ ζηξαβό ηξόπν πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηελ Ειιάδα.  
Γη’ απηό θαη κεηά από 10 ρξόληα ηδηώηεπζεο, από ην 2000 θάλσ έλα ηδηόηππν ειεθηξνληθό 
"αληάξηηθν" πνπ μεθίλεζε κε ηνλ πξώην πιήξε ηζηνρώξν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ 
Δ.Σπθεώλ, ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηα πξώηα πνιηηηθά θόξνπκ ησλ «Ταπξσλ» θαη ηνπ Democracy.gr 
θαη ζπλερίδεηαη ζήκεξα κε ην tasoskark.blogspot.gr θαη ελεξγόηαηνπο ινγαξηαζκνύο ζε FB θαη 
Twitter .  
Μέζα από θεί πξνηείλσ, πξνβάισ θαη εληζρύσ πξνηάζεηο,  θαιέο πξαθηηθέο θαη πξνζπάζεηεο ζε 
κηά άιιε  Ειιάδα πνπ νλεηξεύεηαη, ζρεδηάδεη δεκηνπξγεί θαη αηελίδεη ην κέιινλ κε αηζηνδνμία. 
Οινθιεξσκέλεο θαη ιεπηνκεξείο πξνηάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή, ηελ παηδεία, ην πεξηβάιινλ, ηελ 
ελέξγεηα θαη ηνλ ζπλεξγαηηζκό.  
Μέζα από απηέο ηηο πξνηάζεηο, έρσ θάλεη έλα πιήξεο business plan γηα ηνλ λνκό Δξάκαο γηα λα 
δνύκε κε πξαγκαηηθά λνύκεξα ηη κπνξεί λα θέξεη ε πξάζηλε αλάπηπμε ζε ελα λνκν, ην νπνίν 
ζηαδηαθά πινπνηώ.  
Έηζη ε Δξάκα έρεη επηηύρεη ήδε ηελ ελεξγεηαθή ηεο απηνδπλακία θαη ειπίδσ όηη ζε 5 ρξόληα ζα 
έρεη πεηύρεη θαη ηελ δηαηξνθηθή ηεο απηνδπλακία θαη ζα γίλεη θαζαξόο εμαγσγέαο, ηόζν ελέξγεηαο, 
όζν θαη ηξνθίκσλ.  

Μήνυμα 
 
 Απν ηα 16 κνπ, πνπ έγηλα πξόεδξνο ηνπ 15 κεινπο ην 1982, πξνζπαζώ λα είκαη ελεξγόο 
πνιίηεο.  
Σηελ πξνζπάζεηα κνπ ινηπόλ λ’ αιιάμεη ην πειαηεηαθό ζύζηεκα, βνήζεζα ηόζν ηελ ΔΥΝΕΛ όζν 
θαη ηελ Δξάζε κε πξνηάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο.  
Δηδάρηεθα αξθεηά πηζηεύσ θαη από ηηο επηηπρίεο θαη από ηηο απνηπρίεο όισλ ησλ πξνζπαζεηώλ 
ηνπ θεληξώνπ ρώξνπ.   
Γηαπηό θαη όηαλ δεκηνπξγήζεθε ην Πνηάκη ακέζσο αλαγλώξηζα όηη απνηειεί ηελ κόλε καο ειπίδα  
λα αιιάμνπκε ηα πάληα ρσξίο λα γθξεκίζνπκε ηελ ρώξα.  
Σήκεξα δεηάσ ηελ ςήθν ζαο ζηελ Επξσβνπιε γηα λα βνεζήζσ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία  λα 
σθειεζεί από ηελ Επξώπε ησλ Πεξηθεξεηώλ. 
Απν ηελ λέα ζέζε πνπ δεηάσ λα ππεξεηήζσ ζηνρεύσ λα πεηύρσ  
-λα έξζεη ε ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία πην θνληά ζην επξσπατθό θεθηεκέλν, κέζα από ηα 
πνιιαπιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηεο ΕΕ, πνπ ζήκεξα πεξλάλε κόλν κέζα από ηα ππνπξγεία ζηελ 
Αζήλα. 
-λα εληείλσ ηελ ζεκαζία ηεο "Πεξηθεξεηαθόηεηαο" ζηηο πνιηηηθέο ηεο Ελσζεο, ώζηε λα θαιύςνπλ 
θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ νξεηλώλ θαη λεζησηηθώλ πεξηνρώλ καο.  
-Να εληείλσ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο, γηα ην πώο νη λένη ηεο Επξώπεο ζα ζπκκεηέρνπλ θαη 
ζα "αθνύγνληαη" πεξηζζόηεξν ζηελ δηακόξθσζε ηεο έλσζεο. Σηα πξνβιήκαηα ηεο Επξώπεο ε 
απάληεζε είλαη κόλν "Πεξηζζόηεξε θαη θαιύηεξε Επξώπε γηα ηνπο λένπο" 
Γηα λα ην πεηύρσ απηό ζα ρξεζηκνπνηήζσ 2 "εξγαιεία" . Τελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο 
ζπιινγηθόηεηεο λέσλ, ηηο νπνίεο γλσξίδσ εμαηξεηηθά θαια, ηόζν ζηελ Ειιάδα όζν θαη ζηελ 
Ελσζε.  
Αληαιιαγέο, θαιέο πξαθηηθέο, ζπρλέο θαη κεγάιεο ζπλεξγαζίεο, κεραληζκνί δηακόξθσζεο θαη 
πξνώζεζεο ζέζεσλ , κπνξνύλ λα κπνύλ ΑΜΕΣΑ ζε εθαξκνγή θαη λα έρνπλ πνιύ γξήγνξα θαη 
νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα .  

http://www.facebook.com/group.php?gid=255035707681&ref=ts
http://tasoskark.blogspot.com/2011/06/e-httpwww.html
http://tasoskark.blogspot.com/2011/06/e-httpwww.html
http://tasoskark.blogspot.com/2011/06/e-httpwww.html


Υπάξρνπλ ΠΟΛΛΟΙ "ΕΥξσπαίνη" ζηελ Ειιάδα πνπ νλεηξεύνληαη ζρεδηάδνπλ θαη δεκηνπξγνύλ.  
Απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηνπο ρξεηάδεηαη ε Επξώπε θη εγώ ζθνπεύσ λα ηνπο βνεζήζσ λα έξζνπλ 
ζην πξνζθήλην ηεο Επξώπεο. 
Γηαηί είλαη αδηθία λα ζεσξνύκαζηε "δηαθνληάξεδεο", ζε κηα ηδέα πνπ ζά πξεπε λα είκαζηε 
πξσηαγσληζηέο. 

 

 

 

 

 

 


