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Γιατί επέλεξα να συμπορευθώ με τον ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Γιάννης Μανιάτης με καταγωγή από την Αρκαδία, είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος
ΜηχανικόςM.Sc. και εργάζεται ΑΔΜΗΕ. Από το 2002 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος
Γαλατσίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος: του Δημοτικού Συμβουλίου (2007-2008), του
Πνευματικού Κέντρου (2009), των Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ (2011) και το 2010
διετέλεσε Αντιδήμαρχος Πρασίνου & Περιβάλλοντος. Διετέλεσε ιδρυτικό μέλος και
Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων
(ΣΠΑΤ). Είναι παντρεμένος με τη Βάσω Σταυράκη και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, το
Στάθη και τη Νατάσσα.

Προσφάτως ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας για το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, με
το συνδυασμό «Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο» του νυν Δημάρχου; Γιατί επιλέξατε να
είστε υποψήφιος με τον κ. Μαρκόπουλο;

Πιστεύοντας βαθιά, ότι στα τοπικά προβλήματα πρέπει να υπάρχει πλατιά συνεργασία,
αδέσμευτη γνώμη και διάθεση προσφοράς, αποφάσισα να αποδεχθώ την πρόταση του
Δημάρχου Γ. Μαρκόπουλου και να μετάσχω στις επικείμενες δημοτικές εκλογές στο
ψηφοδέλτιο της Δημοτικής παράταξης "Γαλάτσι- Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο",
διεκδικώντας για άλλη μια φορά το τιμητικό αξίωμα του δημοτικού συμβούλου
Γαλατσίου.Για την απόφασή μου αυτή, έλαβα υπόψη αφενός, τη θετική αποτίμηση της
παρουσίας του
Γιώργου Μαρκόπουλου
στα χρονίζοντα προβλήματα της πόλης(τη διεκδίκηση και χρήση από τους δημότες του
Ολυμπιακού Γυμναστηρίου,την παραχώρηση χρήσης της διοίκησης, διαχείρισης, βελτίωσης,
συντήρησης του Άλσους Βέϊκου στο Δήμο Γαλατσίου χωρίς αντάλλαγμα για αόριστο χρόνο)
και αφετέρου την αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου στα θέματα της καθημερινότητας
(καθαριότητα, κοινωνική πολιτική, νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση).
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Είστε ένας δημοτικός σύμβουλος που, κατά γενική ομολογία, στηρίξατε την πορεία σας
στην τοπική αυτοδιοίκηση στη συνέπεια και την εργατικότητα, διατηρώντας χαμηλούς
τόνους, από όσες θέσεις ευθύνης αναλάβατε έως σήμερα. Πιστεύετε ότι αυτοί είναι οι λόγοι
που οι συμπολίτες μας σας εμπιστεύονται με την ψήφο τους επί σειρά ετών;
Από την πρώτη στιγμή ξεκινώντας την αυτοδιοικητική μου πορεία, υποσχέθηκα σε όλους
τους συμπολίτες μου που με τιμήσανε με την εμπιστοσύνη τους, συνέπεια και εντιμότητα
στην άσκηση των καθηκόντων που μου ανατέθηκαν, προτάσσοντας πάνω απ' όλα το όφελος
της τοπικής κοινωνίας.Γνωρίζετε ότι ανήκω στους ανθρώπους που δεν πορεύονται με
υποσχέσεις και μεγάλα λόγια, αλλά σε αυτούς που μάχονται και προσπαθούν. Θεωρώ ότι οι
συμπολίτες μου εκτίμησαν επιπλέον το γεγονός ότι ήμουν πάντα ειλικρινής απέναντί τους,
απέχοντας από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι ακριβώς είναι και ο Γιώργος
Μαρκόπουλος και αυτός είναι ένας επί πλέον λόγος που πήρα την απόφαση να συμπορευθώ
μαζί του.
Ποιος είναι ο στόχος σας για τη νέα δημοτική περίοδο, σε περίπτωση που οι συμπολίτες
μας σας δώσουν και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης για το δημοτικό συμβούλιο της πόλης;
Η συμμετοχή μου στον συνδυασμό "Γαλάτσι- Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο" με
υποψήφιο Δήμαρχο τον
Γιώργο Μαρκόπουλο,
ξεπερνά φιλοδοξίες προσωπικές, κομματικές και ιδεολογικές.Ένας από τους προσωπικούς
μου στόχους και κοινός με τον Δήμαρχο είναι η οριστική παραχώρηση και αποκλειστική
χρήση του ΠΑΛΑΙ, στους κατοίκους του Γαλατσίου. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο καθώς οι
κινήσεις που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή έβαλαν γερά τα θεμέλια σε αυτή τη διεκδίκηση.
Βρισκόμαστε βέβαια και στην ευχάριστη θέση να μπούμε πλέον σε διαδικασία υλοποίησης
και του κομβικού έργου της Κεντρικής Πλατείας στη συμβολή Βέϊκου και Γαλατσίου. Έργο
που ήταν χρόνιο αίτημα της κοινωνίας μας και λέμε μετά βεβαιότητας ότι αυτή η
μεγαλόπνοη ιδέα, έχει μπει ήδη στο δρόμο της υλοποίησής της".

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους Γαλατσιώτες;
Το Γαλάτσι είναι ο τόπος που μεγάλωσα και έκανα τα πρώτα αυτοδιοικητικά μου βήματα
πριν από περίπου 17 χρόνια. Θα συμπορευτώ με τον Γιώργο Μαρκόπουλο γιατί είναι ένας
Δήμαρχος που δούλεψε ναι μεν αθόρυβα αλλά ταυτόχρονα με σωστό προγραμματισμό και
με αναμφισβήτητο θετικό αποτέλεσμα. Κατάφερε να βάλει σε μια τάξη τα οικονομικά του
Δήμου και έφερε πλεόνασμα στα ταμεία. Καταλυτικό στοιχείο για την υποψηφιότητα μου,
μαζί του, ήταν πως ενίσχυσε σημαντικά τις κοινωνικές δομές, με ποικίλες δράσεις, οι
οποίες πρόσφεραν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες του Γαλατσίου.Πιστεύω
ότι θα υπηρετήσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα των δημοτών, τα οποία με την
συμμετοχή μου θα στηρίξω με καθαρό και νηφάλιο λόγο, με υπευθυνότητα και
αξιοπρέπεια.«Αν αυτές οι σκέψεις είναι και δικές σας, σας καλώ να δώσετε μαζί μας τον
αγώνα των δημοτικών εκλογών».
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