Βιογραφικό
Τσαμπαρλή Παντελή
Γεννήθηκα στις 2 Απριλίου 1983 στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα στην συνοικία της Νέας
Κρήνης. Γιος του Παναγιώτη και της Ελένης, έχω ακόμα δύο αδέλφια την Αργυρώ και τον
Απόστολο.
Με την σύζυγο μου Μελίνα Παντελίδου και τα δύο μου παιδιά ,την Αναστασία και τον
Παναγιώτη, ζω στην όμορφη Καλαμαριά.
Αποφοίτησα από το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδικεύτηκα
στους τομείς της διεθνούς οικονομίας, των διεθνών εμπορικών σχέσεων, την τεχνική των
διαπραγματεύσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Παράλληλα με τις σπουδές μου, παρακολούθησα το ετήσιο ανοιχτό πανεπιστήμιο Άργους
Ορεστικού, που διεξήχθη υπό την μορφή εβδομαδιαίων σεμιναρίων στους τομείς των
Δημοσίων σχέσεων, του Marketing και ειδικότερα με το τουριστικό Marketing.
Το 2009 μου απονεμήθηκε η κρατική πιστοποίηση του χρηματοοικονομικού και
ασφαλιστικού συμβούλου από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ από το 2013 εργάζομαι
στον όμιλο EUROMEDICA.
Ασχολούμαι με τα κοινά από νεαρός , αφού ο πατέρας μου, ιδρυτικό μέλος και επί σειρά
ετών πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Νέας Κρήνης «Η Αγία
Παρασκευή», φρόντισε από μικρό να με φέρει κοντά στον σύλλογο και στα πολιτιστικά
δρώμενα της συνοικίας. Σήμερα είμαι απλό μέλος του συλλόγου μας, ενώ διετέλεσα και
μέλος του Διοικητικού συμβουλίου από το 2008 ως το 2010. Την ίδια
χρονιά εκλέχθηκα μέλος του Δ.Σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Καλαμαριάς (2008-2012).
Είμαι περήφανος τόσο για την Μικρασιάτικη καταγωγή μου την οποία αγάπησα ακόμα
περισσότερο μέσα από τις ιστορίες του παππού μου Παντελή, όσο και για την Ποντιακή μου
πλευρά που μου θυμίζει πάντα η γιαγιά μου Ελένη με τις ιστορίες για τα παλικάρια του
Ορτούζ και τον πυρρίχιο χορό τους.
Στα ενδιαφέροντα μου πρωτεύοντα ρόλο έχουν η Εθνική άμυνα & διπλωματία, η έρευνα και
εκμάθηση της λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας, οι σύγχρονες καλλιέργειες, η μελέτη
για την προστασία του περιβάλλοντος, η μελισσοκομία, η λογοτεχνία και η αγάπη για το
θέατρο.
Η ενασχόληση μου με τα κοινά έχει σαν στόχο να συνεχίσουμε να διαβιούμε εμείς και τα
παιδιά μας σε έναν σύγχρονο συνεχώς βελτιούμενο δήμο, δομημένο σε ευρωπαϊκά πρότυπα
όσον αφορά την οργάνωση και τις υπηρεσίες προς τους δημότες και την ασφάλεια των
κατοίκων.
Κύριο μέλημα μου ήταν και είναι να αφουγκράζομαι τις ανάγκες των συμπολιτών μου, ειδικά
αυτών που μεγαλώνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα αγωνιστώ να συνεχίσουν να έρχονται
στο δημοτικό συμβούλιο οι προτάσεις τους για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν
την συντήρηση και τον καλλωπισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων, των δημοτικών
μεγάρων, των σχολείων , την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου, την αναβάθμιση και
επανασχεδιασμό των πάρκων και των παιδικών χαρών εκεί όπου οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
Με τον Θεοδόση Μπακογλίδη στο τιμόνι της δημαρχίας θα φροντίσουμε για την
ποιοτικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνδημοτών μας. Μαζί του ,εφόσον
με Τιμήσετε με την ψήφο σας, θα συνεχίσουμε την συνεργασία με τους φορείς πολιτισμού
του τόπου μας.
Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την επιτυχία του οράματός της παράταξης και θα
δουλέψω με αγάπη και αισιοδοξία για τον τόπο στον οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα.

