Υποψήφια Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019

Αγγελική (Άντζελα) Πανταζή
Εργασιακή Εμπειρία - Σταδιοδρομία


2000-2015:
Τραπεζικός υπάλληλος, τράπεζα Novabank-Millennium, Τράπεζα Marfin, Τράπεζα Πειραιώς. Εργάστηκα πάντα στην «πρώτη γραμμή», ήτοι σε καταστήματα. Αρχικά, για τα
πρώτα δύο χρόνια, ως Ταμίας. Κατόπιν, πήρα την πρώτη μου προαγωγή και δικαίωμα
υπογραφής και εργάστηκα, κατά τα επόμενα 2 χρόνια, ως υπεύθυνη εξυπηρέτησης πελατείας, μαθαίνοντας και διεκπεραιώνοντας ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών και προϊόντων, ερχόμενη πάντα σε επαφή με το κοινό και προσφέροντας λύσεις που ταίριαζαν και
άρμοζαν στον κάθε πελάτη. Νέα προαγωγή μου έδωσε την ευκαιρία να έχω σημαντικότερες ευθύνες, όπου τα επόμενα χρόνια, από τη θέση Υποδιευθύντριας καταστήματος
πλέον, εργάστηκα σε διάφορα καταστήματα, στήνοντάς τα, επιβλέποντας όλο το φάσμα
των εργασιών του καταστήματος, δημιουργώντας δεσμούς και κοινή οπτική στην εκάστοτε ομάδα, παρακολουθώντας και επιδιώκοντας τους τιθέμενους κάθε φορά στόχους επίτευξης αποτελεσμάτων, αξιολογώντας συναδέλφους, ούσα συνυπεύθυνη για την όλη παρουσία και αποτελεσματικότητα του καταστήματος.



2015-σήμερα:
Ξεκίνησα και διατηρώ, μέσα στην ομιχλώδη οικονομική συγκυρία που όλοι ζούμε, δική
μου επιχείρηση εμπορίου και προώθησης Ελληνικών παραδοσιακών –και μη- προϊόντων,
στον κλάδο των Τροφίμων-Ποτών, το filofron.com. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα –προσεχώς και φυσικό- , που
δραστηριοποιείται στη Λιανική και στο χώρο της Χονδρικής πώλησης-Εξαγωγών αμιγώς
Ελληνικών προϊόντων.
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Η μετάβαση από μισθωτός σε επιχειρηματίας, είναι ίσως το μεγαλύτερο ταξίδι εαυτού που
έχω κάνει και εξακολουθώ να κάνω! Είναι τόση πολλή η γνώση, τόσο μεγάλη η αλλαγή,
τόσο πολλές οι αντιξοότητες που πρέπει ένας επιχειρηματίας –και δη στην Ελλάδα- να
βιώσει, που δεν ξέρω αν θα γνωρίσω άλλο «ταξίδι για την Ιθάκη»!...


Ας σημειωθεί πως, ως μέλος πολύτεκνης, μη εύπορης οικογένειας, εργάστηκα περιστασιακά από 13 ετών, κάνοντας όλες τις δουλειές που μπορεί ένας τόσο νέος άνθρωπος να
κάνει, για να έχει μια μικρή οικονομική ενίσχυση για τα προσωπικά του έξοδα και «θέλω»
του (αλλά και ενίοτε για συνδρομή στον απαιτητικό προϋπολογισμό ενός σπιτιού με 4 παιδιά). Baby-sitting, βοηθός στην κουζίνα ταβέρνας φίλων των γονιών μου τα καλοκαίρια,
ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών & Γαλλικών σε παιδιά, σερβιτόρα αργότερα σε καφέ. Μετά
τα 18, ως φοιτήτρια, εργάστηκα part-time και ως τηλεφωνήτρια στην τότε υπηρεσία του
ΟΤΕ 131 (αντίστοιχο του σημερινού 11880), και στον ΟΠΑΠ, στα συνεργεία διεκπεραίωσης καψουλών πρακτόρων πριν τις κληρώσεις (προ ψηφιοποίησης εποχή..)

Εκπαίδευση








35ο Μαράσλειο Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο- πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών
Επιμορφωτικά σεμινάρια σε πληθώρα θεματικών : e-learning μαθήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM), Εξυπηρέτηση πελατών, Πωλήσεις, Branding, Word-Excel, ειδικά
τραπεζικά ζητήματα/προϊόντα/νομοθεσίες, θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν (ecommerce),
ψηφιακής παρουσίας-διαφήμισης, θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, Τεχνητής
Νοημοσύνης στο εμπόριο κλπ. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, μαθήματα και σεμινάρια
σε: Μεθόδους σωματικής εξάσκησης, από Tae Bo και yoga έως cross-fit, μαθήματα αυτοάμυνας (Krav Maga Stay Away course), Διαλογισμός, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
στο Λύκειο Ελληνίδων, μαθήματα Φωνητικής, συμμετοχή σε ημερίδες γυναικείας επιχειρηματικότητας και σχετικός εθελοντισμός κλπ. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της θεωρίας
της «Νοοτροπίας Ανάπτυξης-Growth Mindset».
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά (και τα τρία σε ανώτερα επίπεδα, Cambridge
Proficiency, Diplôme d'études Supérieures, Diploma Superior & Μετάφρασης αντιστοίχως). Στοιχειώδης γνώση απλής συνεννόησης σε Ιταλικά και Γερμανικά.
Άλλες Δεξιότητες
Από αξιολογήσεις ανωτέρων μου κατά την τραπεζική μου σταδιοδρομία, παραθέτω αποσπασματικά αναφορές τους :
Ικανότητα να σκέφτεται από μια ευρεία προοπτική, με νικηφόρο πνεύμα και αισιοδοξία,
αποτελώντας τον συνδετικό ιστό μεταξύ κατά τα λοιπά ανομοιογενών ομάδων, με αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και χειρισμού παραπόνων.
Προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, πολυσχιδής και οργανωτική. Εξαιρετική στην επικοινωνία και τον επηρεασμό, πελατών και συναδέλφων, ομαδικός παίκτης με ηγετική τάση
και παρουσία, που οδηγεί την ομάδα μέσω ενσυναίσθησης, καθορίζοντας το παράδειγμα.
Ισχυρή ικανότητα προσαρμογής, ανοιχτή στη νέα γνώση, μια γενναία πολυμαθής.
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Εκλογική Περιφέρεια
Β3’ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πολιτική Σταδιοδρομία



έως το 2019: ουδεμία
2019: Υποψήφια ευρωβουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

Προσωπικά Στοιχεία
Lin: https://www.linkedin.com/in/angela-pantazi-74b47940/
IG: https://www.instagram.com/angeliniful/?hl=en
FBook: https://www.facebook.com/angelapantazi/
FBook: https://www.facebook.com/angela.pantazi1
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Από το 2012, που έπεσε στην αντίληψή μου Η Δημιουργία Ξανά, αμέσως συντονίστηκα και ένιωσα επιτέλους κάποιοι να λένε αυτά που τόσοι άλλοι σκεφτόμαστε και μουρμουρίζουμε μεταξύ
μας, χωρίς να τα λέμε δυνατά. Θυμάμαι να μιλάω τότε στους συναδέλφους μου στην τράπεζα
που εργαζόμουν, και, ενώ συμφωνούσαν με αρκετές από τις θέσεις που τους ανέφερα, ως
θέσεις του νέου αυτού Κόμματος, εκείνοι να είναι
«καχύποπτοι» και διστακτικοί, με την έννοια «Τι είν’ τούτο πάλι το νέο φρούτο» και «Σιγά μην τους
ακούσει κανείς αυτούς τους άγνωστους».
Ταυτίζομαι με την πλειοψηφία των θέσεων της Δημιουργίας. Και δη με τη θέση πως τον πολίτη, η
πολιτική οφείλει να τον εκπαιδεύει. Συχνά παρομοιάζω αυτήν τη σχέση με τη σχέση μου με τον
(τώρα 10χρονο) γιο μου.
Η φωνή της Λογικής, η φωνή της παραγωγικής Ελλάδας, η φωνή των ανθρώπων που πιστεύουμε στην Ανάπτυξη, την Επιστήμη, την Εκπαίδευση βάσει της προόδου που σημειώνεται στον
κόσμο γύρω μας, το ήθος των ανθρώπων που είναι φιλαλήθεις και όχι «αυτιο-χαϊδευτές» (if I
may), πρέπει επιτέλους να βρεθούν ενεργά στη διακυβέρνηση της χώρας.
Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που έκανες, παρά για κάτι που ποτέ δεν προσπάθησες.
Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα? Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Κοιτώντας πίσω, επιβραδύνουμε την πορεία μας προς τα εκεί που θέλουμε να πάμε.
Είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για ό,τι μας συμβαίνει. Ο καθένας για τα του οίκου του, και όλοι μας
για τη συλλογική μας παρουσία. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη, αναλαμβάνεις τον έλεγχο. Έχοντας
τον έλεγχο, ορίζεις τα μελλούμενά σου.
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Για να αλλάξουμε τα γύρω μας, πρώτα πρέπει να αλλάξουμε τα μέσα μας. Κι αν δεν
αυτό που ζεις, εκεί που είσαι, κουνήσου. Δεν είσαι δέντρο.
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