
Αναλυτικές Περιγραφές συντονιστών 

Ορσάκη Ρουσσέτου: 

Γεννήθηκε το 1996 στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις στο Queen Mary 
University του Λονδίνου και έχει εργαστεί ως στέλεχος εταιρείας εξαγωγών, ως Senior 
Account Manager και event assistant. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. 

Από το 2018 εργάστηκε στην καµπάνια επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις 
Ευρωεκλογές και τις Εθνικές εκλογές του 2019 ενώ είναι το νεότερο µέλος που έχει 
εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή στην ιστορία της Νέας Δηµοκρατίας. 

Σέβη Κονταξή: 

Γεννήθηκε το 1981 και µεγάλωσε στη Φιλιππιάδα. Είναι απόφοιτος του τµήµατος 
Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, κάτοχος ΜΒΑ στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οργανισµών και έχει παρακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές στη 
Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 

Εργάστηκε ως περιφερειακό στέλεχος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, 
προϊσταµένη παραρτήµατος, διευθύντρια κατάρτισης Κ.Ε.Κ. και συνεργάτης στη 
Διεύθυνση Τουρισµού – Πολιτισµού της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Πρέβεζας. 
Παράλληλα, εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ Ηπείρου και στέλεχος 
συµβουλευτικής.  

Το 2014, ήταν υποψήφια στις Περιφερειακές Εκλογές µε τον περιφερειάρχη A. Καχριµάνη 
και στις Εθνικές εκλογές του 2019 ήταν υποψηφία Βουλευτής µε τη Νέα Δηµοκρατία. 

Ζει στην Πρέβεζα και είναι έγγαµη µε δύο παιδιά. 

Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος: 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Σπούδασε διεθνείς σχέσεις στο τµήµα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου και συνέχισε µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στις διεθνείς σχέσεις και τα οικονοµικά στο πανεπιστήµιο Johns Hopkins - SAIS 
στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ ως υπότροφος του ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος ενώ έχει 
υπάρξει υπότροφος και του Georgetown University.  

Είναι σύµβουλος στρατηγικής, διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας. Έχει ζήσει το 
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην Ουάσιγκτον, τα Ιεροσόλυµα, τη Μόσχα και τις 
Βρυξέλλες ενώ έχει εργαστεί µεταξύ άλλων για το The Fund for American Studies και το 
Atlas Network. Από το 2018 ζει και εργάζεται µόνιµα στην Ελλάδα. 



Μαρία Μαυριδάκη: 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
είναι κάτοχος δύο µεταπτυχιακών από το πανεπιστήµιο ULB του Βελγίου στη Διεθνή 
Πολιτική και το Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο. Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. 

Έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και αργότερα στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ήταν νοµικός σύµβουλος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 

Στην Ελλάδα έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο ΕΛΙΑΜΕΠ ενώ έχει 
προσφέρει εθελοντική εργασία στη Γραµµατεία Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δηµοκρατίας 
και στο Ινστιτούτο Δηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής. 

Άννα Ντάλες: 

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. Έχει εργαστεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικότερα 
στον συντονισµό και την οργάνωση προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών. Πλέον, 
εργάζεται από το 2003 στο Τµήµα Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής 
Ενέργειας. 

Ως φοιτήτρια, διετέλεσε ενεργό στέλεχος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Από το 1993 ώς το 1998 
ασχολήθηκε µε τις Οργανώσεις Εξωτερικού της ΟΝΝΕΔ ενώ από το 1998 έως το 2010 
διετέλεσε τοµεάρχης Απόδηµου Ελληνισµού υπεύθυνη για το Βέλγιο, τη Γαλλία, την 
Ελβετία και το Λουξεµβούργο και Αναπληρώτρια Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού στη 
Νέα Δηµοκρατία.  

Γιάννης Παπαγεωργίου: 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1990. Αποφοίτησε το 2008 µε αθλητική υποτροφία 
έχοντας κατακτήσει δύο πανελλήνια πρωταθλήµατα µπάσκετ µε την οµάδα των 
εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη ενώ έχει αγωνιστεί και σε εθνικές κατηγορίες ως 
επαγγελµατίας παίκτης. 
Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών Επιστηµών από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας καθώς 
και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος Management & HR του Πανεπιστήµιου Sheffield. 
Επίσης, είναι κάτοχος διπλώµατος σε social media and digital marketing από το Deere 
College. 
Έχει εργαστεί 6 χρόνια στον κλάδο των µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών δανείων 
στον τραπεζικό τοµέα ενώ σήµερα είναι γενικός διευθυντής ιδιωτικής εταιρείας.  
Παράλληλα, είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών ''Κέντρο 
Αστικής Μεταρρύθµισης'' και µέλος της επιτροπής αναπτυξιακού πρωταθλήµατος 
καλαθοσφαιρικών σωµατείων Θεσσαλονίκης.  
Στη Νέα Δηµοκρατία είναι υπεύθυνος για τα στελέχη του Μητρώου Στελεχών του δήµου 
Θεσσαλονίκης.  

Αναλυτικά: https://nd.gr/grammateies/ellinon-tis-diasporas


