
 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 

  

 Ο Γιώργος    Ράπτης    γεννήθηκε στη Λευκάδα.  
Σπούδασε  στην Οδοντιατρική  Σχολή του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης και 

σήμερα εργάζεται ως οδοντίατρος.  
Έχει επιδείξει πλούσια πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική δράση. Είναι ενεργό μέλος  της 

οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα».  
Είναι παντρεμένος με τη Βούλα Ροντογιάννη με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΘΗ Οικονομολόγος, τηλ. 6948500786, e-mail: anthi@gac.gr 

 

Γεννήθηκε το 1959 στην Λευκάδα. Οι γονείς της είναι ο Νίκος και η Μαριγούλα Καλλίνικου. Από το 1984 είναι 
παντρεμένη με τον Τάσο Χριστοφίδη και έχουνε δύο κόρες την Δάφνη και την Μυρτώ.  

Φοίτησε  στο Purley Language and Commercial Sciences στην Αγγλία.  Εργάζεται στον χώρο των Διεθνών 
Μεταφορών από το 1981 και είναι Αντιπρόεδρος και Οικονομική Διευθύντρια της εταιρείας Greek Air Cargo S.A. 

 Από το 2009 μαζί με τον σύζυγο της, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Κατωμέρι Μεγανησίου στον 
χώρο των τουριστικών καταλυμάτων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση 
ως ενεργό μέλος της κοινωνίας του αγαπημένου της Μεγανησίου, καταθέτοντας την εμπειρία της και την θέληση 
της για προσφορά.  
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ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΝΙΚΗ, Εκπαιδευτικός/Φιλόλογος,  τηλ. 6948804424, e-mail: nikikatopodi@yahoo.co.uk 

 

 

Γεννήθηκε το 1975 στη Λευκάδα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο ίδιο αντικείμενο και πτυχιούχος του τμήματος 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης . Γνωρίζει  αγγλικά και γαλλικά.  

Από το 2001 υπηρετεί στη μέση εκπαίδευση. Τα έτη 2004 έως 2008 εργάστηκε με απόσπαση στον Οργανισμό 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών. Σήμερα εργάζεται 
στο 1ο Λύκειο Λευκάδας.  

 

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΛΙΑΝΟΣ), Ιδιωτικός Υπάλληλος, τηλ. 6932350994, e-mail: lianos54@hotmail.com 

 

 
Γεννήθηκε το 1973 στην Καρυά Λευκάδος όπου και κατοικεί  με την σύζυγο  και τις δυο του κόρες. Είναι 

απόφοιτος της Παπαστρατίου σχολής Αθηνών στο τμήμα διοίκησης  επιχειρήσεων και εργάζεται ως ιδιωτικός 
υπάλληλος στην εταιρεία Ντελημάρη Α.Ε. 

Δραστηριοποιείται επί σειρά ετών με τα κοινά καθώς έχει διατελέσει 4 χρόνια  δημοτικός  και 4 χρόνια τοπικός 
σύμβουλος στον δήμο Καρυάς και στον δήμο Λευκάδας αντίστοιχα. Είναι ενεργό μέλος στα σωματεία της περιοχής 
του περνώντας κατά  καιρούς  από τα Δ.Σ αυτών. Επίσης είναι εκλεγμένο μέλος  στο Δ.Σ του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων Λευκάδας. 
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ΛΑΖΑΡΗ EYTYXIA (EΦΗ), Στατιστικολόγος, τηλ. 6977413625, e-mail: eutlazari@gmail.com 

 

 
Σπούδασε Στατιστικολόγος με εξειδίκευση στις οικονομικές Επιστήμες. 
 Είναι συνταξιούχος της Εθνικής Τράπεζας, όπου υπηρέτησε σε διάφορους τομείς ως ανώτατο στέλεχος της 

διοίκησης της τράπεζας. 
 Παντρεμένη, έχει μία κόρη 28 ετών και ζει μόνιμα στα Λαζαράτα Λευκάδας. 

 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ,  Οικονομολόγος, τηλ.  6932482288 e-mail: fmes96@otenet.gr 

 

 

 

Γεννήθηκε   στον Άγιο Ηλία Λευκάδας και είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. 

Απόφοιτος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, διετέλεσε πρόεδρος Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκάδας καθώς και αναπληρωτής Νομάρχης. 

 Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μέλος της Επιτροπής Διοίκησης Λευκάδας και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΤΑΟΛ. 

 

ΤΡΙΤΣΑΡΩΛΗ ΜΑΡΙΑ, Δημοτική Υπάλληλος, τηλ. 6976897298, e-mail: maria.lefkas@yahoo.gr 

 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάλαμο Λευκάδας. 
Είναι Δημοτική Υπάλληλος και εργάζεται στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας. 
Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού. 
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