ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΑΜΙΔΗ του Γεωργίου
Ονομάζομαι Ιωάννης Σιαμίδης του Γεωργίου. Γεννήθηκα στις 29 Οκτώβριου του
1963 στην Καλαμαριά όπου διαμένω μέχρι σήμερα και έχω καταγωγή από τον
Πόντο και την Μικρά Ασία.
Αποφοίτησα το 1982 απ’ το 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς. Από πολύ μικρή ηλικία
ανακάλυψα την αγάπη και τη κλίση μου στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησα να παίζω
ερασιτεχνικά ως μαθητής, στην ομάδα του Μαραθώνα Καλαμαριάς. Το 1982 είναι η
αφετηρία της επαγγελματικής μου πορείας οπότε και άρχισα να παίζω
επαγγελματικά στον τότε Απόλλων Καλαμαριάς, όπου έμεινα για τα επόμενα δυο
χρόνια. Συνέχισα την καριέρα μου στο ποδόσφαιρο στη Γ’ Εθνική Πολυκάστρου και
στην Γ’ Εθνική Καλαμάτας μέχρι το 1988 όπου και σταμάτησα να αγωνίζομαι. Η
αγάπη μου για το ποδόσφαιρό και το μικρόβιο να «δείχνω» και να «διδάσκω» όσα
ήξερα, με οδήγησαν τα επόμενα χρόνια και για μια πενταετία περίπου, στην άσκηση
του επαγγέλματος του προπονητή στις ομάδες ποδοσφαίρου του Άγιου Παύλου και
της Κρήνης Χαλκιδικής.
Παράλληλα και για μια 7ετία περίπου, εργάστηκα ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος
στο νομό Θεσσαλονίκης, της εταιρίας καλλυντικών «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε του
ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ η οποία αποτελούσε και αποτελεί μια από τις ηγετικές εταιρείες
παραγωγής και διανομής καταναλωτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και
αποχώρησα προκειμένου να ασχοληθώ με το χώρο της εστίασης και της
διασκέδασης καθώς ήταν πάντα το όνειρό μου.
Από το 1997 μέχρι σήμερα εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας σε χώρους
εστίασης και διασκέδασης, αρχικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (ΑΦΡΟΣ,
BARRAZA,MELI MELO) και από το 2017 και μετά, στο κέντρο πλέον της Καλαμαριάς,
στο πάρκο της οδού Πασαλίδη, ως συνιδιοκτήτης της καφετέριας L.A.
Μετά από 22 χρόνια παρουσίας μου στο χώρο της εστίασης και της διασκέδασης,
έχοντας περάσει με επιτυχία από κάθε πόστο και θέση, αποφάσισα την ενεργό
συμμετοχή μου στα κοινά, καθώς θέλω να ασχοληθώ με τα προβλήματα των
επαγγελματιών και την εύρεση λύσεων και διεξόδων μέσω της περαιτέρω
τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μου, καθώς ως «γηγενής» Καλαμαριώτης
γνωρίζω πολύ καλά τα πλεονεκτήματα της Καλαμαριάς και πιστεύω στις
δυνατότητες της.

