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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Ημερομηνία γέννησης: O Δημήτρης Καμμένος του Κωνσταντίνου, γεννήθηκε
στην Αθήνα την 27η Απριλίου 1966.
 Σπουδές: Οι σπουδές του περιλαμβάνουν υποχρεωτική εκπαίδευση στο
Δημόσιο Λύκειο Βριλησσίων, φοίτηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αμερικανικού Κολεγίου Αθηνών και εξειδίκευση στα Οικονομικά και
Στρατηγική Επικοινωνία σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία. Διαθέτει πολύ μεγάλη
εμπειρία στα διεθνή τραπεζικά, στην επιχειρησιακή μελέτη και ανάλυση
επενδύσεων, καθώς και στον έλεγχο συμβάσεων χρηματοδοτήσεων.
 Επαγγελματική δραστηριότητα:


Kατείχε την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον

Όμιλο Εταιριών Think Big, με έδρα την Αθήνα και γραφεία σε Μάλτα, Τίρανα,
Λονδίνο, Κύπρο, Ντουμπάι και Ντόχα. Ο Όμιλος με εταιρίες του όπως η
Politics Global Com, η AWG TAG Athens δραστηριοποιείται στην Στρατηγική
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις/Διαφήμιση, Υλοποίηση Επενδυτικών
Σχεδίων σε Ενέργεια, Υγεία, ΜΜΕ, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις εταιριών,
αναδιαρθρώσεις χρεών αλλά και στην μεταφορά χρηματοοικονομικής
τεχνογνωσίας.

 Προγενέστερα έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης για 18
χώρες, στην εταιρία Lobbying, Cassidy & Associates/ Washington, DC με έδρα την
Αθήνα.
 Έχει επίσης διατελέσει εκτελεστικός Διευθυντής στην American Express Intl
ενώ έχει συνεργαστεί σε διεθνή χρηματοδοτικά έργα αλλά και την έκδοση
εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων, με τις διεθνείς τράπεζες CALYON,
BERENBERG, Standard Chartered και τον χρηματοπιστωτικό οίκο Tradition/Geneva.
 Ενδιαφέροντα και δραστηριότητες:
Ο Δημήτρης Καμμένος είναι έφεδρος λοχαγός των ειδικών δυνάμεων, αγαπά τη μελέτη
της Κβαντικής Θεωρίας και ακούει μουσική Ροκ.
«Δεν κατεβαίνω στην πολιτική. Ανεβαίνω το δύσκολο μονοπάτι της μάχης για την
αξιοπρέπεια ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ και τη στήριξη του Ελληνικού λαού.»

 Η ενασχόληση με τα κοινά: Αποδεχόμενος την πρόκληση της εκπροσώπησης
της Β' Πειραιά από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, με δουλειά, ιδέες και εθνικές
πολιτικές για μια εθνική στρατηγική που στηρίζει ακλόνητα εδώ και χρόνια αλλά και
με το έργο του στην Βουλή, με περισσότερες από 100 ερωτήσεις, επίκαιρες και
αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων σε 6 μήνες, αποφάσισε ότι έφτασε η κρίσιμη στιγμή να
βγει μπροστά μαζί με όσους πραγματικά μπορούν και θέλουν να αναλάβουν τις εθνικές
τους ευθύνες για μια περήφανη Ελλάδα.
«Το οφείλουμε στους προγόνους μας, στους συνανθρώπους μας, στα παιδιά μας.»

