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Γιώργος Μαρινάκης 

 

Μεγάισζα ζηελ Αγία Βαξβάξα. Γνλείο κνπ είλαη ν Νίθνο θαη ε Μαηίλα Μαξηλάθε. 

Δίκαη παηέξαο ηεο Αΐληαο Μαξηλάθε. 

 

Δίκαη Γηδάθηνξαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο θαη ηνπ Δζληθνύ 

Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. Έθαλα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε κεραληθή ηνπ 

αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, ζηελ θηλεζηνινγία θαη ζηε λεπξνινγία. 

Δξγάδνκαη ζην Δζληθό Κέληξν Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΤ-ΔΚΑ) ζηελ θαηαζθεπή 

ηερλεηώλ κειώλ θαη ζηε δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ ζε άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα θαη ζε αζιεηέο. 

Δίκαη ζπλεξγάηεο επξσπατθώλ παλεπηζηεκίσλ θαη ζπγγξαθέαο βξαβεπκέλσλ άξζξσλ 

ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

Δίκαη επίζεο αζιεηήο ζην μίθνο κνλνκαρίαο.                                    

 

Σηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ ζπκκεηέρσ σο ππνςήθηνο δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο κε ην ζπλδπαζκό ΓΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ ηνπ Μηράιε Γηάγθα γηαηί πηζηεύσ όηη 

όινη έρνπκε βηώζεη ηελ έιιεηςε ππεξεζηώλ πγείαο θαη πξόλνηαο, όινη έρνπκε βηώζεη 

ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παηδείαο, όινη έρνπκε βηώζεη ηελ απζαηξεζία ησλ 

«αξρώλ». 

Σπκκεηέρσ γηαηί πηζηεύσ όηη όινη δηθαηνύκαζηε δνκέο πνπ κπνξνύλ λα καο παξέρνπλ 

ππεξεζίεο,  όινη δηθαηνύκαζηε πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, όινη δηθαηνύκαζηε δνκέο 

πνπ κπνξνύλ θαη ζέινπλ λα καο πξνζηαηεύνπλ, όινη δηθαηνύκαζηε δνκέο πνπ ζα 

ινγνδνηνύλ ζε εκάο, γηαηί άιισζηε κε ηα δηθά καο ρξήκαηα ιεηηνπξγνύλ. 

Σπκκεηέρσ γηαηί ζέισ κηα δεκνηηθή αξρή πνπ γλσξίδεη όηη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

δεκνηώλ δελ είλαη ζεκεξηλά. 

Σπκκεηέρσ γηαηί ζέισ κηα δεκνηηθή αξρή πνπ γλσξίδεη όηη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

δεκνηώλ δελ νθείινληαη νύηε ζηελ ηξόηθα, νύηε ζηε κέξθει, νύηε ζηνπο 300, νύηε 

ζηνλ ....θαθό ην ιύθν θαη θπζηθά νύηε ζηελ ....θνθηλνζθνπθίηζα. 

Σπκκεηέρσ γηαηί ζέισ κηα δεκνηηθή αξρή πνπ γλσξίδεη όηη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

δεκνηώλ νθείινληαη ζε έλα αλίθαλν ζύζηεκα, πνπ όινη αλερηήθακε γηα πνιιά 

ρξόληα. 

Σπκκεηέρσ γηαηί ζέισ κηα δεκνηηθή αξρή πνπ ζέιεη θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

δνκέο πνπ ζα δώζνπλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ δεκνηώλ. 

Σπκκεηέρσ γηαηί ζέισ κηα δεκνηηθή αξρή πνπ ζέιεη θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

 Γεκνηηθά Πνιπταηξεία 

 Κέληξν Κνηλσληθήο Φξνληίδαο 

 Γεκνηηθά Δθπαηδεπηήξηα 

 Σπλήγνξν ηνπ Γεκόηε 

 Γεκνηηθό Κηεληαηξείν 

Σπκκεηέρσ, γηαηί βαξέζεθα ηα ιόγηα θαη ηα θαθόγνπζηα παξακύζηα. 
  

 


