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Αναστάσιος Τρυπάκης
Εργασιακή Εμπειρία – Σταδιοδρομία







1980-1997: Βοηθός στο μαγαζί των γονέων μου κυρίως τα Χριστούγεννα, το
Πάσχα αλλά και άλλες περιόδους με μεγάλη κίνηση στα μαγαζιά
Καλοκαίρι του 1989: Υπάλληλος σε μαγαζί της αλυσίδας Goody΄s
Καλοκαίρι του 1990: Υπάλληλος σε κυλικεία τρένων του ΟΣΕ
Καλοκαίρι του 1993: Εκπαιδευτική εργασία στα διυλιστήρια Ασπροπύργου
1997-1999: Πωλητής βιομηχανικών ειδών
1999-σήμερα: Υπάλληλος σε εταιρία που δραστηριοποιείται στις μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για εργοστάσια και στα βιοκαύσιμα

Εκπαίδευση




2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Νέας Ιωνίας
Χημικός μηχανικός από την πολυτεχνική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών
Αρκετά καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Εκλογική Περιφέρεια
Σάμου
Πολιτική Σταδιοδρομία
Ημ/νία: 30.06.2019
Τηλ.: 6947614757
Email: atrypakis@yahoo.com

Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019



2012-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
2015: Υποψήφιος Βουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στην Β' Αθηνών.

Προσωπικά Στοιχεία
https://www.facebook.com/tasos.trypakis

Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Μέχρι το 2011 δεν παρακολουθούσα την πολιτική σκηνή. Το 2012 εντάχθηκα στη
“Δημιουργία ξανά” και σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ συμπληρώθηκαν και άρχισα
να καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Αν βγάζεις 50, ξοδεύεις 60 και χρωστάς και της
Μιχαλούς, δεν σου φταίνε αυτοί που δεν σου δανείζουν.

Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Πιστεύω ότι ο βασικός σκοπός ενός κράτους είναι να παρέχει στου πολίτες του
κάποιες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ασφάλεια. Ένας πολίτης δεν
θα έπρεπε να φοβάται ότι αν βγει από το σπίτι του θα τον ληστέψουν, θα τον
βιάσουν ή θα τον σκοτώσουν. Για αυτό το λόγο όλα τα κράτη διαθέτουν αστυνομία.
Για αντίστοιχους λόγους έχουμε την πυροσβεστική, τον στρατό, την μετεωρολογική
υπηρεσία κλπ.
Για να μπορέσει το κράτος να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στους πολίτες χρειάζεται
χρήματα και γι’ αυτό βάζει φόρους. Δηλαδή οι φόροι που πληρώνουν οι πολίτες στο
κράτος θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται μόνο για να τους παρέχει το κράτος τις υπηρεσίες που τους έχει υποσχεθεί.
Το πόσο απέχει το Ελληνικό κράτος από την ιδανική περίπτωση που αναφέρω παραπάνω, το αφήνω στην κρίση σας.
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