
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ανακοινώνουμε δύο ακόμα υποψηφίους που θα στελεχώσουν τη ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  και το 
ψηφοδέλτιο στις επόμενες δημοτικές εκλογές. 

 
1. ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) – Είναι η πρώτη από τις τρεις κόρες του αείμνηστου 

δημοσιογράφου, ηθοποιού και συγγραφέα Λάκη Γιαννιδάκη. 

Είναι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών και ενεργό μέλος του Συλλόγου Γoνέων και Κηδεμόνων 

του 8ου δημοτικού σχολείου. 

Υπήρξε στενή συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΕΝΤΡΟ FM», της εφημερίδας «Προς 

Κορινθίους» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας SFEDONA.GR, την οποία διατήρησε, εξέλιξε και 

κράτησε μέχρι το τέλος του 2021. 

Εργάζεται πολλά χρόνια στο τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας. 

Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα. 

Συνεργάτης του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου  Homo Educandus Αγωγή με το οποίο βραβεύτηκε 

με χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Ψηφιακή Παρουσία» με το  project «ΤΙ, ΠΩΣ, 

ΓΙΑΤΙ»  στα Educations Leaders Awards. Έχει συνεργαστεί με το γνωστό Βιωματικό Λαογραφικό 

Μουσείο «LINOS» στο Σολομό στο στρατηγικό marketing και τη διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

Υπήρξε συνεργάτης στο παρελθόν στο ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων και στην Αγροδιατροφική 

Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Μέλος της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου. 

Με παρακαταθήκη το όνομά της, εφόδια τις γνώσεις, την εμπειρία, τις αξίες της και κίνητρο 

την αγάπη και το όραμά της για το τόπο μας ασχολείται για πρώτη φορά στην αυτοδιοίκηση. 

Η Νάνσυ θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη Δ.Ε. Κορινθίων. 

 

2. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) – Γεννήθηκε στο Ναύπλιο από Κορίνθιους γονείς και 

διαμένει στην Κόρινθο από το 1996. 

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Γκιώνη με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά. 

Πρόσφατα αποστρατεύτηκε ως αξιωματικός από την Ελληνική Αστυνομία στην οποία 

υπηρέτησε 32 χρόνια σε διάφορες θέσεις στην Αττική και την Κορινθία. 

Γνωρίζει καλά τα θέματα αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Όραμά του είναι ο Δήμος Κορινθίων να ξεφύγει από τη μετριότητα και αποτελεί πεποίθησή 

του ότι για να πάει μπροστά θα πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία και να σχεδιάζει μαζί 

με τους πολίτες για να υπάρξει τάξη και οργάνωση στην πόλη. 

Πρώτη φορά δραστηριοποιείται σε αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Ο Ντίνος θα  είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Δ.Ε. Κορινθίων. 
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