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Δημιουργία Ξανά!

«Πιο πολλά έχεις να διδαχτείς από τις ήττες σου, παρά από τις νίκες
σου.»
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
1988-2008. Δίκτυο Βιβλιοχαρτοπωλείων Λιβάς-PAPERNET.
2008-σήμερα. Ενοικίαση σκαφών αναψυχής.
2014-σήμερα. Επιχείρηση Ιχθυοκαλλιέργειας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
2012-σήμερα : Συμμετείχε ως στέλεχος στην Ελεγκτική Επιτροπή της
Δημιουργίας Ξανά!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1977-1979 : Γυμνάσιο
1980-1982 : Λύκειο
1983-1985: Ελληνικός Στρατός Ξηράς, οπλίτης.
1985-1988: Bachelor of Science in Economics & M.I.S.,
Miami University, Oxford, Ohio, U.S.A.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1964.
Έχει κάνει δύο γάμους, έχει πάρει δύο διαζύγια και έχει αποκτήσει δύο
παιδιά.
Είναι πρωταθλητής ιστιοπλοΐας από μικρή ηλικία, με πολλαπλές
διακρίσεις επί σειρά ετών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε
διεθνείς κορυφαίους αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης.
«Βγαίνοντας από το εκλογικό τμήμα στις εκλογές του 2009 ένιωθα
αποστροφή γιατί για μία ακόμη φορά είχα ψηφίσει κάτι που δεν
πίστευα μόνο και μόνο για να μην βγει κάτι πολλαπλά χειρότερο.
Υποσχέθηκα ότι δεν θα το ξανακάνω. Με την εμφάνιση της
Δημιουργίας Ξανά, εντάχθηκα για πρώτη φορά σε πολιτικό κόμμα και η
αποστροφή του μετατράπηκε σε χαρά και προσπάθεια για την
επικράτηση της κοινής λογικής.»
«Η Δημιουργία Ξανά είναι για μένα Θέσεις. Θέσεις σαφείς και
ξεκάθαρες και όχι πρόσωπα οι υποσχέσεις. Τις καταθέσαμε δημόσια
από το 2012 και τις ειδικεύουμε έκτοτε χωρίς να τις στρογγυλεύουμε
για να γίνουμε πιο αποδεκτοί. Αφιερώστε λίγο χρόνο να διαβάσετε στο
site μας εκείνες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο ή όλες για να έχετε
ακόμη καλύτερη άποψη για την Δημιουργία Ξανά.» «Κάθε ψήφος έχει
αξία. Ο καθένας από εμάς καλείται να κάνει μια επιλογή στην κάλπη.
Αν ψηφίζουμε τα επικρατέστερα να κερδίσουν υποψήφια κόμματα,
τότε καταψηφίζουμε τις δικές μας πεποιθήσεις και επιδιώξεις,
επιλέγοντας τη «λιγότερο χειρότερη» επιλογή και κλείνοντας τον
δρόμο σε αυτή που θεωρούμε ιδανική. Ψήφος στο πρόσωπο και το
κόμμα που πιστεύεις, δεν είναι ποτέ «σπατάλη». Χαμένη στα σίγουρα
είναι η ψήφος σε πρόσωπα και ιδέες που δεν πιστεύεις!
Η ψήφος είναι η φωνή μας. Ευχαριστώ.»
perlivas@gmail.com
https://www.facebook.com/pericles.livas
https://www.philosofish.eu/
http://www.greekislesyachting.com/
www.optimumsailing.gr

