
 

 

  Βενετόπουλοσ Χριςτόδουλοσ 
 
 

Γεννικθκε ςτισ Φζρεσ του Νομοφ Ζβρου.  
Είναι πτυχιοφχοσ Θεολόγοσ και Διπλωματοφχοσ 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ.  
Δοφλεψε ςτο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 
όπου προςζφερε ςτο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνςταντινουπόλεωσ .  

 
Σα τελευταία 10 χρόνια εργάηεται ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ 

Πειραιϊσ. 
Με τθν ςυμμετοχι του ςτισ Ευρωεκλογζσ επικυμεί να αξιοποιιςει 

τθν εμπειρία του, ϊςτε  να δθμιουργθκοφν ικανζσ ςυνκικεσ που κα 
προάγουν τον υγιι ανταγωνιςμό μεταξφ των δυνάμεων τθσ κοινωνίασ 
που επικυμοφν να ςυμβάλλουν  προσ όφελοσ τθσ Πατρίδασ μασ .  

Ηει ςτο Παλαιό Φάλθρο. 

 

 

 Βερφκιοσ Άγγελοσ 

 

Γεννικθκε ςτο Παλαιό Φάλθρο με καταγωγι 

από Λευκάδα και Σραπεηοφντα Μ.  Αςίασ. Απόγονοσ του Άγγελου Φζτςθ 

, 4ου Ολυμπιονίκθ ςτουσ πρϊτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ ςτα 1.500μ. 

Ζχει εργαςιακι εμπειρία ςτουσ τομείσ τουριςμοφ και ακλθτιςμοφ. 

Τπιρξε ακλθτισ ςτίβου και ποδοςφαίρου του Γ Πανιωνίου με πολλζσ 

διακρίςεισ. 

Εργάςτθκε πολλά χρόνια ωσ προϊςτάμενοσ του 

RegencyCasinoMontParnes. 

 



 

 Γωνιανάκθ – Καλογεροποφλου 

Αικατερίνθ 

Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1990 είναι 

απόφοιτοσ του ΑΣΕΙ Ακθνϊν ςτο τμιμα 

Νοςθλευτικισ χολζσ επαγγελμάτων Τγείασ 

και Πρόνοιασ όπου αςχολείται ενεργά ςτον 

τομζα τθσ Ειδικισ Αγωγισ πάνω ςτα άτομα 

με νοθτικι ςτζρθςθ. Αποφοίτθςε από τθν 

Ανωτζρα Δραματικι χολι Ακθναϊκι κθνι. Ζχει ςπουδζσ πάνω 

ςτθ μουςικι και ςτο χορό. Ζχει ςυμμετοχι ςε κεατρικζσ 

παραςτάςεισ και παραμζνει ενεργι ςτο χϊρο του κεάτρου.  

ιμερα είναι μεταπτυχιακι φοιτιτρια ςτον τομζα Ειδικισ Αγωγισ πάνω 

ςτθν εκπαίδευςθ. 

Ηει ςτθν Ακινα. 

 

 

 

 Ζαγοριανάκοσ Ηλίασ 

 

Είναι υπάλλθλοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων. 

Ξεκίνθςε τθν πολιτικι του δράςθ ςτθν ΟΝΝΕΔ, ορμϊμενοσ από τισ 

αρχζσ του Εκνάρχθ Κωνςταντίνου Καραμανλι .Διατζλεςε υποψιφιοσ 

με τον Βαςίλθ Κικίλια , τον Γιϊργο Καρατηαφζρθ , τον Γιάννθ 

Μανϊλθ πάντα ζχοντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ τον Νομό Λακωνίασ. 

Ενϊνει τθν φωνι του με τθν Πρόεδρο του Ν.Ε.Ο , Κατερίνα 

Παπακϊςτα , προκειμζνου θ Ευρωπαϊκι πορεία τθσ Χϊρασ  να 

αποκτιςει νζα προοπτικι. 

 

 

 



 Κολιτςοποφλου Ιωάννα 

 

Απόφοιτθ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ με 

μεταπτυχιακό ςτθν Εκπαίδευςθ και τισ Πολιτικζσ Επιςτιμεσ. Διατζλεςε 

κακθγιτρια και υπεφκυνθ Ακλθτικοφ τμιματοσ και ςε άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ ςτο Πανεπιςτιμιο SouthEssexCollege τθσ Μ. Βρετανίασ.  

ιμερα εργάηεται ωσ ειδικι ςφμβουλοσ τθσ Τφυπουργοφ Προςταςίασ 

του Πολίτθ. 

Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ιςπανικά. 

Είναι μθτζρα δυο παιδιϊν.                                                                                    

Ηει ςτθν Ακινα. 

 

 Kωνςταντινίδου - Παραλίκα Χριςτίνα 

 

Απόφοιτοσ Αριςτοφχοσ τθσ Φιλοςοφικισ 

χολισ και τθσ Γαλλικισ Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ – πουδζσ ςτθν δθμοςιογραφία – Κάτοχοσ 

Μεταπτυχιακοφ 

Εργάςτθκε ςτθν Νομαρχία Θεςςαλονίκθσ  και τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ 

των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004. Ζχει λάβει μζροσ ςε 

ανκρωπιςτικζσ αποςτολζσ του εςωτερικοφ και του  εξωτερικοφ  

Είναι μζλοσ ςυλλόγων με ανκρωπιςτικό και κοινωνικό ζργο.  

 



 

 Παπαδοδθμθτράκθσ Μιχαιλ 

 

Απόφοιτοσ τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του 

Πανεπιςτθμίου τθσ Νάπολθσ (Ιταλία) – 

Χθμικόσ Μθχανικόσ μζλοσ ΣΕΕ – Μζλοσ 

Εμποροβιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου  

Θράκλειου Κριτθσ 

Τπεφκυνοσ Παραγωγισ Κραςιϊν ςε Ακινα και 

Κριτθσ. 

Ιδρυτισ και Πρόεδροσ του υλλόγου ΑΜΠΕΛΟΤ Κριτθσ. Ομιλεί 

Αγγλικά και Ιταλικά. 

 Ηει μόνιμα ςτο Θράκλειο Κριτθσ 

 

 

 

 

 Σιδθρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 

 

 

Ο Κωνςταντίνοσ  ιδθρόπουλοσ, είναι 

Διδάκτορασ τθσ Βιολογίασ, ηωγράφοσ, 

ποιθτισ, ςτιχουργόσ. 

Αποφοίτθςε από το τμιμα Βιολογίασ τθσ 

Ακινασ το 2004, ζκανε μεταπτυχιακό ςτον Σομζα Κυτταρικισ Βιολογίασ 

– Βιοφυςικισ και διδακτορικό ςτον  Σομζα Ηωολογίασ – Θαλάςςιασ 

Βιολογίασ.  

Ζχει παρουςιάςει ςτο Κδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ τθν ζκκεςθ 

ηωγραφικισ 50 HAIKU&NEWAGE μαηί με τον ηωγράφο και ποιθτι Γιάννθ 

Γοφνα το 2018. 

Κυκλοφόρθςε τθν πρϊτθ ποιθτικι του ςυλλογι τον Ιοφνιο του 2018 με 

τίτλο  «Θ ΣΡΙΛΟΓΙΑ ΣΘ ΗΩΘ    Μζροσ  Πρϊτο : Οι εποχζσ άλλαξαν». 

Θεωρεί αναγκαία τθν αλλαγι των πολιτικϊν ςυςχετιςμϊν και τθν 

ςυμμετοχι των νζων ανκρϊπων  ςτο Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι. 

Ηει ςτθν Αγία Βαρβάρα. 



 

 Τάτςθ Ελζνθ 

 

Κατζχει πτυχίο Μαιευτικισ  με 
εξειδίκευςθ ςτθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, πτυχίο 
Ψυχολογίασ προςωπικότθτασ και Εγκλθματολογικισ ζρευνασ.  

Ιδρυτισ MedicalStudiesCollege .Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Ιςπανικά 
και Ρουμάνικα.   

Ηει ςτο Ψυχικό. 

 Φραντηεςκάκθσ Εμμανουιλ 

 

Διπλωματοφχοσ Πολιτικόσ Μθχανικόσ 
του Πανεπιςτθμίου τθσ Θράκθσ με μεταπτυχιακά εξειδίκευςθσ επί των 
κεμάτων Καταςκευισ και χεδιαςμοφ. Κατζχει  ςθμαντικι 
επαγγελματικι εμπειρία μζςω τθσ ανάλθψθσ απαιτθτικϊν τεχνικϊν 
ζργων.  

Ζχει ςυμβάλλει εκελοντικά ςε κζματα που άπτονται του γνωςτικοφ 
του αντικειμζνου. Θεωρεί ότι θ Ευρωπαϊκι Οικογζνεια οφείλει να 
γυρίςει ςτισ ρίηεσ τθσ, με γνϊμονα τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ.  Ομιλεί 
Αγγλικά και Γερμανικά. 

Ηει ςτθν Κριτθ. 

 


