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Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ




Γιατί οι θέσεις της βασίζονται στην κοινή λογική και με βάση την πραγματική κατάσταση
στον κόσμο σήμερα, με στελέχη που γνωρίζουν τι σημαίνει χρόνος και κόστος.
Γιατί εστιάζει στα πραγματικά προβλήματα του Κράτους και της Περιφέρειας ειδικότερα
και
Αναδεικνύει τις παθογένειες και προτείνει λύσεις εφικτές με απλό και αποτελεσματικό
τρόπο

Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Εργάζομαι ακατάπαυστα από το 2001 ως επί τω πλείστον ως ελεύθερος επαγγελματίας στον κατασκευαστικό κλάδο ως πολιτικός μηχανικός και σήμερα ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα. Επιθυμώ να προσφέρω τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία μου στα κοινά για τη βελτίωση και
την ανάπτυξη του τόπου που ζω και που ελπίζω να ζήσουν και τα παιδιά μου.
Με βάση την πολύχρονη και πολύπλευρη επαγγελματική εμπειρία μου ως μηχανικός, αλλά και
την όρεξη και την ενεργητικότητα που με διακρίνουν, αισθάνομαι ικανός και σίγουρος ότι ως περιφερειακός σύμβουλος μπορώ να σχεδιάσω και να υλοποιήσω ουσιαστικές και πρακτικές λύσεις στα ζητήματα και στα προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά τους πολίτες της περιφέρειάς μας και να μην επιτρέψω να συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος της πολυνομίας και της καθυστέρησης που μας έχει αφήσει δεκαετίες πίσω.
Σήμερα οι συνθήκες είναι για μένα πιο ώριμες από ποτέ καθώς η γενιά μου έχει την ευθύνη να
αλλάξει ριζικά και να βελτιώσει τη λειτουργία των δομών του κράτους άρα και της περιφέρειας.
Σήμερα ήρθε για μένα η στιγμή που θέλω να συμμετάσχω και να υποδείξω τη σωστή κατεύθυνση
στους συμπολίτες μου που δεν είναι άλλη από την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ως μόνη πραγματική λύση στα
προβλήματα της καθημερινότητας στην περιφέρειά μου.
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