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Συνεργαζόμενος συντάκτης – αρθρογράφος σε περιφερειακής εμβέλειας ΜΜΕ
από το 1999.
Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων (Ακινήτων) με εργασιακή εμπειρία από το 2001.
Συνεργάτης - διαμεσολαβητής εταιριών κατασκευής ενεργειακών έργων –
Α.Π.Ε. (Φωτοβολταϊκών –Αιολικών κλπ) από το 2010 – έως σήμερα.
3 ετής εμπειρία (2016 έως και σήμερα) στο χώρο του Δικτυακού Μάρκετινγκ
με επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό πάνω στη δημιουργία παγκόσμιου δικτύου καταναλωτών – συνεργατών και στην εναλλακτική επιχειρηματικότητα.
Ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, με συνεργασία
με τα μεγαλύτερα Brands της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς από το 2006
έως σήμερα. Επίσης πιστοποιημένος επαγγελματίας στην πώληση – προώθηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και επενδυτικών - συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Εκπαίδευση






Γενικό Λύκειο Ωρωπού «Μίκης Θεοδωράκης».
Απόφοιτος – πτυχιούχος Σχολής Δημοσιογραφίας ‘Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας’, με ειδικότητα συντάκτης – ρεπόρτερ.
Πλήρης κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επίτευξη των απαραίτητων ή
υποχρεωτικών από το κράτος πιστοποιήσεων για κάθε κλάδο της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.
Μιλώ πολύ καλά Αγγλικά.
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Εκλογική Περιφέρεια
Α΄ Ανατολικής Αττικής

Πολιτική Σταδιοδρομία




Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ από το 2012.
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής με τη Δημιουργία στις Περιφερειακές εκλογές του 2014.
Υποψήφιος Βουλευτής με τη Δημιουργία Ξανά στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015.

Προσωπικά Στοιχεία
Facebook: «Γιάννης Μανώλης»
Email: manolis.giannis.in@gmail.com
Κινητό Τηλέφωνο: 6948 590162

Γιατί επέλεξα την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Επέλεξα τη Δημιουργία γιατί από το 2012 καθιέρωσε στην Ελλάδα, για πρώτη φορά
στα χρονικά , ένα νέο είδος πολιτικής:
Αποκήρυξε το πρότυπο του «πολιτικού – Αϊ Βασίλη» που μοιράζει ψεύτικα προεκλογικά δώρα με τα λεφτά των φορολογούμενων. Κατέδειξε την ανοησία και την κουτοπονηριά του «πολιτικού – ιεραπόστολου» που με ευχές και γλυκόλογα κηρύσσει την
παγκόσμια ευτυχία, αν ψηφίσεις τον –ισμό που του έμαθαν να παπαγαλίζει στο κομματικό κατηχητικό. Και ξεμπρόστιασε το θλιβερό είδος του πολιτικού – παραγγελιολήπτη και διεκπεραιωτή, ρουσφετιών, θελημάτων και παρανομιών.
Στον αντίποδα η Δημιουργία εισήγαγε το πρότυπο του πολιτικού που μετράει. Που
λέει την αλήθεια στους πολίτες, χωρίς κομματικό φίλτρο. Που σέβεται τα λεφτά των
φορολογούμενων αντί να τα σκορπάει για αγορά ψήφων. Που λειτουργεί ως γιατρός:
κάνει έγκαιρη διάγνωση και προτείνει τη σωστή θεραπεία ανεξαρτήτως κόστους.
Αλλά και ως αρχιτέκτονας: Εκπονεί ένα συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο ανοικοδόμησης της χώρας και ζητά από τους πολίτες της εξουσιοδότηση να το υλοποιήσει
στο σύνολό του, λέξη προς λέξη. Αυτή είναι η πολιτική του μέλλοντος.
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Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Από το 2012 η Δημιουργία μου έκανε ένα πανάκριβο δώρο: μου έδωσε τη δυνατότητα να λέω σε όλον τον κόσμο τι ψηφίζω, χωρίς να ντρέπομαι γι’ αυτό. Να οραματίζομαι το μέλλον με ορίζοντα τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε Έλληνας αξίζει τον κόπο να έρθει κοντά μας και να δυναμώσουμε τη φωνή της Δημιουργικής Ελλάδας σε ολόκληρη τη γη. Το χρωστάμε
στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές.
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