ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ
Είμαι ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ , 44 χρονών. Γεννημένος στο Δημοτικό διαμέρισμα της
Αρετσούς /Δερκών στην ενορία του Αγίου Νικολάου, σήμερα κάτοικος στην επέκταση του
Αγίου Ιωάννη, είμαι αυτό που λέμε γέννημα – θρέμμα Καλαμαριώτης.
Παντρεμένος με την Νεραντζούλα Καραϊσκάκη από το 2003, με την οποία αποκτήσαμε
τρία παιδιά, τη Δήμητρα 15ετών, τη Ζωή 14ετών μαθήτριες της 3ης και 1ης τάξης του 9ου
Γυμνάσιου Καλαμαριάς και του 9χρονου Θεόδωρου, μαθητή της 3ης τάξης του 10
Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς.
Αποφοίτησα το 1986 από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς και το 1989 από το 6ο
Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Από το 1992 είμαι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Εσωτερικών
Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμαριάς.
Εργάστηκα για πολλά χρόνια σε πολλές επιχειρήσεις στη Καλαμαριά, και από το 2002
έως και σήμερα δουλεύω ως Χειριστής Μηχανημάτων στον Οργανισμό Λιμένα
Θεσσαλονίκης. Τα κύρια χαρακτηριστικά μου δηλ. το ήθος, η εργατικότητα , η τιμιότητα
και η συλλογική δράση με οδήγησαν να ασχοληθώ με τα κοινά. Από το 2012 έως και
σήμερα είμαι:
Πρόεδρος του Σωματείου Χειριστών-Οδηγών Μηχανημάτων Ο.Λ.Θ.Α.Ε.,
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Λ.Ε.) και μέλος του
Γενικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.)
Μεγάλη μου αγάπη από τα παιδικά μου χρόνια έως και σήμερα το ποδόσφαιρο. Ως
παίχτης στην αρχή ( Α.Ο. Αρετσούς, / Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, Α.Ε. Νέας Κρήνης ,
Απόλλωνας Καλαμαριάς κ.λ.π.). Σήμερα πλέον συμμετέχω ως βετεράνος, σε ομάδες
βετεράνων με σκοπό την ενίσχυση της φιλανθρωπικής τους δράσης.
Από το 2013 συμμετέχω ενεργά στη παράταξη «Συνεργασία για την Καλαμαριά» (από το
2014 είμαι μέλος της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Καλαμαριάς) επειδή:
Με κινητοποιεί το ενδιαφέρον για τον τόπο μας, τη γενέθλια γη, την πόλη μας & η
πίστη μου στις δυνατότητες της και τους πολίτες της.
Ο Δήμος μας έχει σωρευμένη αυτοδιοικητική εμπειρία και έχει καταφέρει ακόμα και
στους δύσκολους χρόνους της κρίσης να «ανταποκριθεί» φροντίζοντας την πόλη μας και
τους πολίτες.
Πιστεύω στη διαβούλευση και τη συμμετοχή. Σήμερα φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε
το πρόγραμμά μας για τη Καλαμαριά της επόμενης δεκαετίας .
Συμμετέχω & μπολιάζω την εμπειρία με τον ενθουσιασμό , την δημιουργικότητα
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ και εντείνουμε την προσπάθεια για να είναι η ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:
μια όμορφη πόλη για να ζεις,

εύρωστη οικονομικά, με δυνατότητες, που θα μπορεί να υποστηρίξει τους αδύναμους
πιο πολύ, που θα μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της αλλά και να εξασφαλίσει υψηλά
εισοδήματα για τους πολίτες της. Στόχος μας να βρεθούμε δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη –
πολίτη, ηλικιωμένο, οικογένεια, νέο.
Με αξιοπρεπή διαβίωση για όλους, κάλυψη των βασικών αναγκών για όλους. Παιδικοί
σταθμοί, σχολικά κτίρια, πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Με Προστασία περιβάλλοντος, πράσινο- πάρκα- πλατείες, ελεύθερους δημόσιους
χώρους, και αστικό εξοπλισμό.
Κέντρο πολιτισμού, τόπος φιλοξενίας μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρύτερου
ενδιαφέροντος. Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάδειξη και αξιοποίηση της
Ιστορίας.
Κέντρο Αθλητισμού – μια πόλη δίπλα στους συλλόγους της & στον πολίτη που
αθλείται με υποδομές, γήπεδα, στάδια, αθλητικές εκδηλώσεις.
Με σύγχρονη Διοίκηση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του
πολίτη. Εκσυγχρονισμός μέσων, μείωση γραφειοκρατίας, χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Γιατί αυτή η Καλαμαριά μας πρέπει και γι΄ αυτήν αγωνιζόμαστε.
Η Καλαμαριά του αύριο και της κοινωνικής αλληλεγγύης
Η Καλαμαριά της προκοπής, της δουλειάς και της παραγωγής
των πραγματικών ποιητών και των νέων ιδεών
Με τη Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» & το Θεοδόση Μπακογλίδη ζητώ
ψήφο «εμπιστοσύνης» φιλοδοξώντας να υπηρετήσω τη πόλη μου από τη θέση του
δημοτικού συμβούλου.
Δημιουργική Συνέχεια Με συμμετοχή του πολίτη.
«ΜΑΖΙ, ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»
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