Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019

Γιάννης Τσιμπερίδης
Εργασιακή Εμπειρία – Σταδιοδρομία
1990 - 1992: Key Account Manager – KRAFT FOODS
1992 - 1998: Area Manager - Linette Hellas SA
1998 - 2003: Branch Director - Wackenhut – G4S
2003 - 2005: International Sales Manager - C&C International
2005 - 2006: Sales Manager - ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΤΑΒΕ
2006 - 2010: Franchise & New Business Development Manager - Group LALIZAS
2011 - 2012: Operations Manager – AKMI BETTON SA
2013 – 2015: Retail Operations Manager - UK
2016 – 2019: Project Manager - UK
Εκπαίδευση
Όταν ρώτησαν τον Σωκράτη να τους δώσει τον ορισμό του μορφωμένου ανθρώπου, δεν ανέφερε τίποτε για την συσσώρευση γνώσεων. "Η μόρφωση" είπε, "είναι θέμα συμπεριφοράς, ποιους
ανθρώπους λοιπόν θεωρώ μορφωμένους;
1. Πρώτα απ' όλους αυτούς που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές.
2. Αυτούς που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα & λογική.
3. Αυτούς που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές.
4. Αυτούς που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα.
5. Αυτούς που ελέγχουν τις απολαύσεις τους.
6. Αυτούς που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες & τις αποτυχίες τους.
7. Τελικά αυτούς που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και την δόξα τους...”
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
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Τα παραπάνω λόγια του Σωκράτη, με εκφράζουν απόλυτα. Ποτέ δεν θεώρησα τα πτυχία και τους
βαρύγδουπους τίτλους εχέγγυα ενός ισορροπημένου ή αξιόλογου ατόμου. Πάντα έκρινα τους ανθρώπους με βάση την συμπεριφορά τους, τις απόψεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, την ευγένειά
τους και από το πόσο ενδιαφέροντες και συνεπείς ήταν στην συναναστροφή.
Η εκπαίδευση, οι σχολές, οι γνώσεις είναι απαραίτητες αλλά σκοπό έχουν να ανοίξουν τα μυαλά
των ανθρώπων και να τους κάνουν να βλέπουν και να κρίνουν με ανοχή και κατανόηση, να γνωρίσουν πως να σκέπτονται αναλυτικά αλλά και κριτικά, και πως να χαλιναγωγήσουν το συναίσθημα και την παρορμητική συμπεριφορά.
Προσωπικά, προσπάθησα να συμπληρώσω με απαραίτητες γνώσεις την καριέρα μου αλλά κυρίως την προσωπικότητά μου και την περιέργειά μου.
Από μικρός είχα μια κλίση σε τεχνικά θέματα και μια ευχέρεια σε διάφορες κατασκευές, στην ηλικία των 11 ετών κατασκεύασα έναν φακό (που η οικογένειά μου ονόμασε “φακογιάννη”..), βοηθούσα τον πατέρα μου σε κάθε επισκευή και κατασκευή και αργότερα σπούδασα “Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις και Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς”.
Καθώς αργότερα ξεκίνησα να δουλεύω στον χώρο των πωλήσεων, διαπίστωσα ότι, χρειαζόμουν
πιο εξειδικευμένες γνώσεις και έτσι συμπλήρωσα τα εφόδια της καριέρας μου με σπουδές σε:
Marketing, Χρηματοοικονομικά, με ένα Master στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, με άπειρες ώρες εκπαίδευσης σε σεμινάρια σε κάθε εταιρία που δούλευα και με μια πιστοποίηση PRINCE2
Practitioner στο Project Management.
Πιστεύω, ότι ο καλύτερος τρόπος για να επενδύσεις τον χρόνο σου, είναι μαθαίνοντας κάτι καινούργιο ή διαβάζοντας ένα βιβλίο.


Ξένες γλώσσες: Αγγλικά - Ιταλικά

Εκλογική Περιφέρεια
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Πολιτική Σταδιοδρομία







2012-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
2018-2019: Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ.
Μάιος 2012: Υποψήφιος Βουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στην Β’ Πειραιά.
Ιούνιος 2012: Υποψήφιος Βουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στα Χανιά Κρήτης.
2015: Υποψήφιος Βουλευτής Επικρατείας με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ.
2019: Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ.

Προσωπικά Στοιχεία
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https://www.facebook.com/TsimperidisYiannis/
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Είμαι βαθιά προβληματισμένος με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας, έχω υπάρξει
άνεργος (με επίδομα και χωρίς), έχω βρεθεί σε αρκετές ουρές, έχω κληθεί και εγώ να πληρώσω
τα διάφορα χαράτσια και ξέρω πως είναι να μην σου φτάνουν τα χρήματα.
Είμαι και εγώ γεμάτος αβεβαιότητα για το μέλλον, βλέπω τι γίνεται και δεν ξέρω τι μέλλον μας
επιφυλάσσει η μοίρα και σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Μέχρι τώρα ήμουν μεν
ένας πολίτης που εκπλήρωνα πιστά τα συνταγματικά μου καθήκοντα, είχα άποψη και θέση αλλά
επέλεγα συνειδητά να δίνω προτεραιότητα στα παιδιά μου και στην καριέρα μου και ποτέ δεν είχα
ενεργά ασχοληθεί με αυτό που λέγεται “πολιτική ζωή” του τόπου.
Δεν είμαι από αυτούς που σπάνε βιτρίνες και καίνε καταστήματα, ο μόνος τρόπος που έχω για να
διαμαρτυρηθώ είναι η ψήφος μου και η συμμετοχή μου. Δεν μπορώ πλέον να είμαι αμέτοχος και
απλός παρατηρητής σε όσα γίνονται , είμαστε στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσαμε να
φτάσουμε σαν χώρα, πλέον δεν υπάρχουν "από μηχανής Θεοί", την λύση στα προβλήματα που
έχουμε, πρέπει να την δώσουμε εμείς, οι μέχρι χτες αμήχανοι!
Θέλω να μπορώ να κοιτώ στα μάτια τα παιδιά μου και τον εαυτό μου στον καθρέφτη χωρίς να
ντρέπομαι επειδή δεν προσπάθησα να αλλάξω κάτι.
Επέλεξα λοιπόν να συμμετάσχω και έτσι έθεσα τον εαυτό μου στην διάθεση ενός νέου κόμματος,
της "δημιουργία ξανά", όπου έγινα ιδρυτικό μέλος γιατί γνώριζα και εκτιμούσα τους ανθρώπους
που το ίδρυσαν και τις απόψεις τους.
Η “δημιουργία, ξανά” με εμπιστεύτηκε, και με επέλεξε για να είμαι υποψήφιος βουλευτής στις
Ευρωεκλογές του 2019 και θα προσπαθήσω -και με την βοήθειά σας- να κάνω το καλύτερο που
μπορώ.
Για όσους επιλέξουν να στηρίξουν την “δημιουργία, ξανά” και εμένα προσωπικά σας ευχαριστώ
εκ των προτέρων

Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Το Όραμά μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αξιοπρεπές, αξιοκρατικό και παραγωγικό, που θα αποκτήσει ξανά τη θέση που του αξίζει στη διεθνή κοινότητα.
Προσβλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Θα
εργαστούμε γι’ αυτή και για την παγίωση κλίματος ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή μας.
Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη βαθιά τραυματισμένη σχέση Πολιτείας – Πολίτη δημιουργώντας
ένα κράτος δικαίου, που θα προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
θα προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη, θα ευνοεί την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την
εξωστρέφεια της οικονομίας, θα επενδύει στην Παιδεία και στον Πολιτισμό και θα εξασφαλίζει
ευημερία για τους πολίτες του μέσα από την εργασία και την ανάπτυξη. Θέλουμε να καταργήσουΤηλ.:
Email:
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με την έννοια του «επαγγελματία πολιτικού» και των «πολιτικών τζακιών» και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αρχών και έναν πολιτικό πολιτισμό, που θα επιτρέπει σε κάθε δημιουργικό Έλληνα
να παράγει, να προοδεύει και να συμμετέχει στα κοινά.
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