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µέγας δωρητής 2017*



∆ρ. Ιωάννης Σαλαµούρης
Πρόεδρος, Κοιν.Σ.Επ. knowl

Ο Επιταχυντής ∆εξιοτήτων «Mellon», το καινοτόµο, 
βραβευµένο εξατοµικευµένο πρόγραµµα επιτάχυνσης 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων παρέχεται απολύτως δωρεάν ως 
µια ευρηµατική κοινωνική δράση µε στόχο την ένταξη και 
παραµονή περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, µε 
προτεραιότητα τους ανέργους για να επιτύχουν µια καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Με λίγα λόγια πρόκειται για ένα οργανωµένο 
σχήµα ολιστικής επιτάχυνσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων που 
«απαντά» στην προοπτική επαγγελµατικής διεξόδου και, 
κυρίως, στις επιτακτικά επίκαιρες ανάγκες ανθρώπων που 
βάλλονται από την ανεργία, την περιθωριοποίηση και τη 
φτώχεια.

Ο Επιταχυντής ∆εξιοτήτων «Mellon» αναδεικνύει την 
ενεργοποίηση και συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην αύξηση 
της απασχολησιµότητας και την εµπέδωση των αρχών του 
επαγγελµατισµού. Πρόκειται για ένα πρότυπο µοντέλο, 
βασισµένο σε εργαλεία, τεχνικές και µεθόδους υψηλών 
προδιαγραφών, που ενδυναµώνει µε δεξιότητες κάθε 
άνθρωπο, βάσει του επαγγελµατικού του προφίλ, του 
επαγγελµατικού του «θέλω» και «µπορώ», µε ορίζοντα τις δικές 
του επαγγελµατικές επιλογές.

Μέχρι σήµερα, σε µόλις 15 µήνες, ο Επιταχυντής ∆εξιοτήτων Mellon έχει επιτύχει πολλά!

Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε το αίτηµα δωρεάς της Κοιν.Σ.Επ. knowl για τη διεύρυνση του 
προγράµµατος σε ακόµη 4 δήµους

1.500+ άτοµα έχουν ενισχύσει τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες

Υλοποιήθηκαν τρεις εντατικοί κύκλοι εξατοµικευµένης ενδυνάµωσης δεξιοτήτων στους ∆ήµους 
Αχαρνών, Ασπροπύργου και Μαρκοπούλου

44% των συµµετεχόντων (εντατικοί κύκλοι) βρήκαν δουλειά αντίστοιχη του επαγγελµατικού τους 
στόχου

Προσφέρθηκαν 1.000+ διδακτικές ώρες εξατοµικευµένης κατάρτισης και συµβουλευτικής 

∆ιοργανώθηκαν 18 σεµινάρια επαγγελµατικών δεξιοτήτων, υψηλών προδιαγραφών

Το «Mellon» έχει διακριθεί πολλαπλώς ως καλή πρακτική και παρουσιάζεται σε πολλά ευρωπαϊκά 
δίκτυα, fora ως επιτυχηµένο παράδειγµα επιτάχυνσης δεξιοτήτων

Κερδίσαµε το τιµητικό βραβείο Education Business Awards 2016

Με µέγα δωρητή το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, το 2017 ο Επιταχυντής ∆εξιοτήτων Mellon, θα συνεχίσει τη 
δράση του σε τέσσερις ακόµα ∆ήµους της Αττικής, ξεκινώντας µε το ∆ήµο Γαλατσίου. 

Απώτερος στόχος µας είναι η δηµιουργία µιας σταθερής δοµής ενδυνάµωσης δεξιοτήτων στην Αττική και 
ενός µοντέλου µεταβιβάσιµου σε ολόκληρη την Ελλάδα, στηρίζοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη, 
προασπίζοντας την κοινωνική συνοχή. 

Η επιτυχία του Mellon εκφράζεται από τις εκατοντάδες «Καλές Μαρτυρίες» των συµµετεχόντων, µερικές 
εκ των οποίων φιλοξενούµε στην παρούσα έκδοση του Περιοδικού µας, license2skill. Μας τιµούν, µας 
συγκινούν και µας δίνουν δύναµη να συνεχίσουµε µε το ίδιο πάθος, δέσµευση και αποτελεσµατικότητα. 

Όπως έχει χαρακτηρίσει την προσπάθειά µας, µια καλή φίλη και συµπαραστάτρια στο «Mellon», η Αλεξία, 
το πρόγραµµα «ξεχειλίζει» κι εµείς παρασυρόµαστε, εµπνευσµένοι. Είναι προφανές ότι είµαστε µια οµάδα 
που εµπνέεται από το σκοπό που υπηρετεί. Μια οµάδα που εµπνέεται από το «Mellon».

Σας ευχαριστούµε ειλικρινά που είστε αρωγοί στην προσπάθειά µας. Αξίζει τον κόπο.
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Γενικός Γραµµατέας Κοιν.Σ.Επ knowl, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης

Αιµίλιος Καραµανλής
Η εµπειρία να βλέπεις πρόσωπα να 
µεταµορφώνονται και να λάµπουν µετά από µια 
συµβουλευτική συνεργασία ή ένα σεµινάριο 
εξειδικευµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων είναι 
ανεκτίµητη. Λαµβάνοντας µέρος σε µια κοινωνική 
πρωτοβουλία που βοηθάει ουσιαστικά και πρακτικά, 
ανθρώπους να διεκδικήσουν µια θέση στην αγορά 
εργασίας και ένα καλύτερο αύριο για τη ζωή τους, 
αισθανόµαστε ως µέρος µιας κοινωνίας που όλοι 
αξίζουµε και δικαιούµαστε. Απολαµβάνουµε να 
ακούµε ενεργά τα όνειρα των ανθρώπων, 
µαθαίνουµε για το παρόν τους και παρέα 
προχωράµε στο µέλλον τους. Αυτό που 
προσδοκούν, αυτό που υποσχεθήκαµε, είναι εφικτό 
και το κάνουµε πράξη, µαζί, κάθε µέρα. Τι καλύτερο 
από αυτό; 

Βεβαίως, σηµαντικό ρόλο παίζει και η ασφάλεια και 
η εµπιστοσύνη που νιώθουµε ότι όλο αυτό το 
εγχείρηµα, είναι επιστηµονικό, έχει γερές βάσεις και 
µόνο προοπτικές. Από τη µια πλευρά, είναι η 
τεχνογνωσία, που έχουµε αναπτύξει στη Kοιν.Σ.Επ. 
knowl, για το πώς «παντρεύονται» οι τεχνικές 
δεξιότητες ενός επαγγέλµατος µε τα αντίστοιχα 
soft skills. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι 
αναζητούµε και εντοπίζουµε τους καλύτερους σε 
κάθε επαγγελµατικό τοµέα για να στηρίξουν το 
έργο µας. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερως και τους Mellon Experts 
που προσφέρουν γενναιόδωρα και αφιλοκερδώς 
τις πολύτιµες γνώσεις τους, σε όλο αυτό το 
εγχείρηµα. 

Η πίστη µας στην κοινή µας κοινωνική αποστολή, 
την ανάπτυξη µιας κοινωνίας της γνώσης, προς 
όφελος όλων, είναι η αφετηρία µας και ο 
προορισµός µας.

Οι στόχοι µας για το mellon
επιτυγχάνονται στο παρόν







Αγριτέλη Κατερίνα
Αϊβάτογλου Ροζαλία
Ανανίδα Μυρτώ
Άντρες Μανταλένα
Αραµπατζή Σταυρούλα
Βλάχου Αριστέα
Δηµάκη  Σοφία
Δηµητρακάκη Παναγιώτα
Ζαµπετάκη Μαρία 
Ζάρου Ελένη
Ζούβελου Κατερίνα
Ζούβελου Κωνσταντίνα
Καζάκος Θεόδωρος
Κτενάς Αλέξανδρος
Κουνάλη Ιωάννα
Κωστούλα Σοφία
Κώτσου Παναγιώτα
Λιακοπούλου Θεοδώρα
Λιάκου Αικατερίνη
Λορέτζου Ελευθερία 
Λυγγοπούλου Αφροδίτη
Μαρκουτσάς Άγγελος 
Μήτρου Δήµητρα
Μοσχογιάννη Θεοδώρα
Ντάκου Ελισάβετ
Ντάκου Μαρίνα
Ντισπυράκη Ελένη
Παπαδοπούλου Αργυρώ
Παππού Μαίρη
Πέτκο Ειρήνη
Πίκουλη Δέσποινα 
Πρίφτη Λιλιάνα
Ρήγα Αθανασία
Σουράς Γιώργος
Τούσσας Κωνσταντίνος
Τσίγκου Παρασκευή
Τσίκος Γρηγόριος
Φιλάτοβ Αρτέµιος
Χατζηµπύρου Αικατερίνη
Χούπη Κατερίνα

Βλάχος Γεώργιος
Βούρος Ιωάννης
Γριµάνη Άννα
Δασκαλάκης Χάρης
Ζάφειρα Βαλεντίνα
Ζαφειριάδης Δηµήτρης
Καλλονά Έλενα
Καράγκος Στέφανος
Καυκάς Νίκος
Κόκκαλη Γεωργία
Κόλλια Βάσω
Κόλµαν Νίκος
Κουτρουλιά Αλεξάνδρα
Κράτσα Ρόδη
Κυριάκου Σιάνα
Λάµπρου Μαρίκα
Λιακόπουλος Θεόδωρος
Μαµιδάκη Ελευθερία
Μανδάλας Γιάννης
Μουσούρης Σωτήρης
Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος Σωτήρης
Πολίτης Γιάννης
Σουρµελίδης Σπύρος
Σταλίκας Αναστάσιος
Σταυροπούλου Όλγα
Στούµπου Μυλαίδη
Ταµπάκος Δηµοσθένης
Τριτάρης Δηµήτρης
Τσίλογλου Αναστασία
Χαραλάµπους Νικόλας

Αθανασίου Αφροδίτη
Αλεξοπούλου Γεωργία
Αντωνόπουλος Δηµήτρης
Αντωνοπούλου Αιµιλία
Αρβανιτάκη Ναταλία
Ασφής Κύρος
Βασιλείου Κατερίνα
Βασιλοκωνσταντάκη Άννα
Βερούτης Σπύρος
Βρανάς Σταύρος
Γεωργακόπουλος Στάθης
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Γερολατσίτη Έµιλυ
Γούλaς Γιώργος
Δανάσκου Μαρία
Δάσκος Αντώνης
Δελής Άγγελος
Ζαφειροπούλου Μαρία
Ζιώγαλης Πάνος
Ζώµπος Κωνσταντίνος
Θέος Αργύρης
Καλοµοίρης Τάσος
Καπέλλος Σωτήρης
Καπερναράκου Κατερίνα
Καποκάκη Έλενα
Καραµανλής Αιµίλιος
Καραµανλής Φίλιππος
Κάσδαγλη Στέλλα
Κατσίκης Θοδωρής
Καψανάκη Χαρά
Κιτρίδης Διαµαντής
Κοζαδίνος Άγγελος
Κόκκαλη Γεωργία
Κορέλης Τάσος
Κωνσταντινίδης Χάρης
Λίγκας Κυριάκος
Μάλλιαρης Κωνσταντίνος
Μάντεση Δέσποινα
Μαρ Αλφρέντο
Μέλιου Ισµήνη

Μιχαηλίδης Δηµήτρης
Μιχελή Γεωργία
Μοσχοπούλου Βίκυ
Μουχταρόγλου Νίκος
Μόφορης Σταύρος
Νικολακοπούλου Έλενα
Νικολούδης Κώστας
Νοµικού Χριστίνα
Οικονοµοπούλου Πόπη
Παπάδης Άρης
Παπαϊωακείµ Κωνσταντίνος
Παπασπύρου Βάσω
Παπατσώρη Γιούλα
Πισσία Σοφία
Πολιτοπούλου Μαρικαίτη
Ράδης Βασίλης
Σαλαµούρης Ιωάννης
Σαµπά Ναταλί
Σαραντίδη Ελένη
Σκουρλέτης Θοδωρής
Σταθόπουλος Νίκος
Σταµατέλος Γεράσιµος
Στεφανίδης Ανδρέας
Στραβοπόδης Διονύσης
Σφηναρολάκης Γιώργος
Σωτηριάδης Τάκης
Τσίτουρας Χάρης
Τσόγκας Χάρης
Φλόκα Νατάσσα
Φλώρος Γιώργος
Φρέντζου Χριστίνα
Φωτόπουλος Βασίλειος
Χαρατσής Ιωάννης
Χασουλίδης Γιάννης
Χουρδάκης Ιωάννης
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Ευχαριστούµε θερµά

τους mellon angels
& τους mellonees 

του Α΄κύκλου (Δ. Αχαρνών)
για τη συµµετοχή τους 
στην παρούσα έκδοση 

του mellon e-zine

*παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά

Η Κατερίνα είναι Project Manager στη Μίλητο από 
το 2015, συµβάλλοντας στην εταιρεία µε τη γνώση 
και εµπειρία που φέρει ως δηµοσιογράφος και 
επιχειρηµατίας. Συγκεκριµένα µετράει 15 χρόνια 
ενεργούς δηµοσιογραφίας στο οικονοµικό και 
διεθνές ρεπορτάζ, συνεργαζόµενη µε αξιόπιστα 
έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, µε συνεντεύξεις από 
σηµαντικούς επιχειρηµατίες και τραπεζίτες, 
αναλύσεις επί θεµάτων διεθνούς οικονοµίας και 
εξειδίκευση σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης, είναι συνιδρύτρια της ενηµερωτικής 
ιστοσελίδας για την οικογένεια και το παιδί, 
LetsFamily.gr, µε εργαλεία ψυχαγωγίας για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, παιδικό ραδιόφωνο κ.ά. Στη 
Μίλητο έχει αναλάβει το συντονισµό, υλοποίηση 
καθώς και δράσεις δηµοσιότητας έργων ανάπτυξης 
και βελτίωσης δεξιοτήτων και γνώσεων 
επιχειρηµατικότητας, µε έµφαση στην κοινωνική, τη 
γυναικεία και τη νεανική επιχειρηµατικότητα. 
Ειδικότερα για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα είχε 
ενεργό συµµετοχή, ως επιλεγµένο µέλος, στο 
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Συντονίστρια Πρωτοβουλίας mellon επιταχυντής δεξιοτήτων
Παράσχου Κατερίνα

Βλάχος 
Γιώργος

Ο Γιώργος Βλάχος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976, MΑrch).

Εργάστηκε ως Αρχιτέκτων Μηχανικός έως το 1991, µε κύρια δραστηριότητα τη µελέτη, 
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Όµιλο LAFARGE), αναλαµβάνοντας διαδοχικά τις θέσεις του Γενικού ∆ιευθυντή 
Οργανωτικής Ανάπτυξης, Ανθρώπινου ∆υναµικού, Επικοινωνίας και Public Affairs.

Από το 2007 έως σήµερα συνεργάζεται µε Ελληνικές και ∆ιεθνείς εταιρίες µε 
εξειδίκευση στο Business Development, Strategy & Implementation. 

∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Γενικός 
Γραµµατέας του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος (ΣΕΒΕΣ) και 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ).

Συντονιστής δικτύου mellon experts
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Μια εκπληκτική οµάδα 
ανθρώπων που µας 
αγκάλιασε από την 
πρώτη στιγµή, έσκυψε 
πάνω στις ανάγκες του 
καθενός ξεχωριστά και 
µας έδωσε τόση γνώση, 
αυτοπεποίθηση και 
αισιοδοξία για το 
µέλλον που δεν µπορείς 
παρά να νιώθεις 
απέραντη 
ευγνωµοσύνη.

Αγάπησα το Mellon και 
θα ήθελα να µην 
τελειώσει ποτέ…

Κατερίνα Αγριτέλη 

Οι συνθήκες δε δηµιουργούν 
τον άνθρωπο. 

Τον αποκαλύπτουν.“ “

Βούρος 
Γιάννης

Ο Γιάννης Βούρος είναι αριστούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών, πτυχιούχος ∆ηµοσιογραφίας - ∆ηµοσιολογίας και της Ανώτερης 
Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου. Έχει υπάρξει αθλητής στίβου της ΑΕΚ και 
παίκτης στα εφηβικά και ερασιτεχνικά τµήµατα της ποδοσφαιρικής της οµάδας. Η καριέρα 
του ξεκίνησε από τα ΜΜΕ, καθώς το 1974 συνεργάστηκε µε τις εφηµερίδες «Αθηναϊκή» και 
«Ηµερησία» και στη δηµοσιογραφική εκποµπή του ΕΙΡΤ «Κάθε µέρα». Άρθρα και δοκίµιά του 
δηµοσιεύονται κατά καιρούς στον Τύπο, ενώ αρθρογραφεί στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Από 
τις εκδόσεις Λιβάνη έχει εκδοθεί το βιβλίο του «Με ένα φλασάκι στο µυαλό» και από την 
Εµπειρία Εκδοτική το «Πολιτική, Πόλις, Πολίτες».

Είναι από τους συνιδρυτές του Θεάτρου της Άνοιξης µαζί µε τους Μαργαρίτη, Κονιόρδου, 
Βαλτινό, Κιµούλη και Ζούκα. Πρωταγωνίστησε επί σειρά ετών στην τηλεόραση και σε 
βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80 και στη συνέχεια υπηρέτησε σαν ηθοποιός, σκηνοθέτης 
και παραγωγός όλα τα είδη θεάτρου. Από ελληνική φαρσοκωµωδία µέχρι Αισχύλο, Σοφοκλή 
Ευριπίδη και Αριστοφάνη και από γαλλικό µπουλβάρ µέχρι Ντοστογιέφσκι. Βραβεύθηκε από 
την Πανελλήνια Ένωση Θεατρολόγων για την ερµηνεία του στο έργο «Χάρολντ και Μωντ». Το 
1993, η τηλεοπτική του παραγωγή «Γυναίκες» (ΜΕGA) τιµήθηκε µε το 4ο βραβείο στο 
Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Τηλεοπτικών Προγραµµάτων. Παράλληλα καταθέτει µεταφραστικό 
και συγγραφικό έργο. Το θεατρικό του έργο «Άρωµα Ανδρών» βραβεύθηκε µε το 3ο Κρατικό 
βραβείο συγγραφής, ενώ το 2003 η παραγωγή του «Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» ήταν 
υποψήφια για έξι βραβεία.

Το 1996 αγόρασε µια παλιά αποθήκη χάρτου στου Ψυρρή και δηµιούργησε εκεί έναν 
πολυπρισµατικό πολιτιστικό χώρο πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, το House of Art. 
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών και δίδαξε Υποκριτική στη 
∆ραµατική Σχολή Αθηνών και στο Θέατρο των Αλλαγών. Είναι ιδρυτικό µέλος του φορέα «Το 
εργαστήρι» για άτοµα µε νοητική υστέρηση, υποστηρικτής του ιδρύµατος "ΜDA Hellas" και 
χορηγός του Σ.Κ.Ε.Π (Σωµατείο Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και νέους µε αναπηρίες). 
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής και Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 

Θεατρολόγος, σκηνοθέτης, τ. Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ
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Ρόζα Αϊβάτογλου 

Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για το 
οργανωµένο πρόγραµµά σας! Ευχαριστώ πολύ 
που µου δόθηκε η ευκαιρία να συµµετέχω και 
να εµπλουτίσω τις σκέψεις µου µε τις πολύτιµες 
γνώσεις που µας µετάφεραν οι οµιλητές, 
πάντοτε µε τρόπο κατανοητό. Πιστεύω ότι όσα 
διδάχθηκα θα τα δω στην πορεία της δουλειάς 
µου. Αυτό το πρόγραµµα µοιάζει σαν ανθοδέσµη 
µε ποικιλόµορφα άνθη όπου το καθένα έχει τη 
δική του ευωδία!

κατα
πλη
κτι
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Ζάφειρα 
Βαλεντίνα

Πάντα ψηλότερα να ανεβαίνετε - 
πάντα πλατύτερα να κοιτάζετε“ “

Τα περισσότερα από τα 30 χρόνια της επαγγελµατικής της πορείας κατέχει θέσεις 
διοικητικής ευθύνης µε Τεχνικό και Εµπορικό αντικείµενο στις Εµπορικές Εταιρείες του 
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιµα, όπου σήµερα είναι ∆/ντρια 
Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Εµπορίας.

Η προηγούµενη θέση της ήταν ∆/ντρια Πωλήσεων B2B για τα σήµατα ΕΚΟ και ΒΡ του Οµίλου 
ΕΛΠΕ, ενώ διαθέτει πλούσια εµπειρία (Β2Β και B2C) σε Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων, 
Marketing, Πωλήσεις, Ποιότητα / Ασφάλεια & Περιβάλλον, Προµήθειες, σε µεγάλα ειδικά 
projects Marketing και Προµηθειών καθώς και projects µετασχηµατισµού.

Είναι ∆ιπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ µε σπουδές Business Administration, µιλάει 
άριστα Αγγλικά, Γαλλικά, ενώ έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα συνέδρια, ηµερίδες και 
σεµινάρια ∆ιοικητικού και Τεχνικού περιεχοµένου. Μεταξύ άλλων είναι µέλος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος και της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τοµέα Γυναικών (ΤΟΓΜΕ) της 
ΕΕ∆Ε.

Θαυµάζει τους ανθρώπους που µετουσιώνουν σε πράξη τις ιδέες τους για ένα καλύτερο 
κόσµο και προσπαθεί να τους µοιάσει.

Διευθύντρια Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Εµπορίας  
Όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια - ΕΚΟ ΑΒΕΕ & Ελληνικά Καύσιµα ΑΕΕ



Γριµάνη 
Άννα

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Παρίσι. Ξεκίνησε την καριέρα της 
στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ κι από το 1990 στον περιοδικό τύπο, ΕΝΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ και άλλες 
εκδόσεις. Θεματική της ο πολιτισμός και οι συνεντεύξεις επιφανών Ελλήνων και διεθνών 
προσωπικοτήτων της επιστήμης, της διανόησης και της τέχνης.

Γράφει στο περιοδικό 'Κ' της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Κεντρικές συνεντεύξεις 
στην έκδοση Limited Edition (Καθημερινή/Eurobank).

Η στήλη της ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ (συνέχεια της ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ) έχει παρουσιάσει 
περισσότερους από 400 διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν σε 
ακαδημαϊκά ιδρύματα κι ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό.

Αρχισυνταξία και παρουσίαση της τηλεοπτικής εκπομπής “ΩΡΑΙΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ” στην 
κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ).

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του COEURS POUR TOUS HELLAS παράρτημα 
του διεθνούς ανθρωπιστικού ιδρύματος COEURS POUR TOUS (1998) με έδρα την Ελβετία, 
για τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια και ιδρυτή-πρόεδρο τον καρδιοχειρουργό 
Αυξέντιο Καλαγκό, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Γενεύης, με 
φιλανθρωπικό έργο που μετρά πάνω από 15.000 επεμβάσεις αφιλοκερδώς με την ομάδα 
του, σε άπορα παιδιά με καρδιοπάθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Έχει συγγράψει τη βιογραφία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ ”Τα 600 μολύβια” (2005, εκδ. 
ΗΛΕΚΤΡΑ).

Δηµοσιογράφος Καράγκος
Στέφανος
Ο Στέφανος Καράγκος είναι ο ιδρυτής και CEO της XPLAIN (xplain.co), κορυφαίας 
εταιρείας στο χώρο του Digital Marketing και Data Intelligence. Η XPLAIN εξειδικεύεται 
στη δημιουργία και υλοποίηση Data-Driven στρατηγικών μοντέλων, προσφέροντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως Consumer Intelligence, Digital Performance 
Optimization, Content Marketing και Data Analysis & Prediction, ενώ έχει συνεργαστεί με 
πάνω από 130 μεγάλα Brands της Ελλάδας και του εξωτερικού κατακτώντας πολύχρονη 
εμπειρία στους τομείς του Retail, Technology, FMCG, Shopping Malls και Automotive.

Ο Στέφανος Καράγκος έχει διατελέσει πρωτοπόρος εκδότης στον χώρο της τεχνολογίας 
για 2 δεκαετίες, εκδίδοντας τους κορυφαίους τίτλους περιοδικών στην Ελλάδα (PC 
Magazine, T3). Ως ενεργό μέλος του Word of Mouth Marketing Association (WoMMA) 
είναι τακτικός ομιλητής σε σημαντικά συνέδρια παγκοσμίως για θέματα, Digital Marketing 
και Data Analysis, ενώ έχει βραβευτεί επανειλημμένα για τις επιτυχημένες επαγγελματικές 
του παρουσιάσεις, από αναγνωρισμένους φορείς όπως η Slideshare.

Μέτριος 
ούτε ο καφές“ “

C.E.O. & Ιδρυτής | XPLAIN 

Να ξέρεις 
τη θέση σου. 

Να στοχεύεις 
στο καλλίτερο 

µε σύνεση. 
Να ανανεώνεις 

τα όνειρα σου

“
“



αισιο
δο
ξία

Μυρτώ Ανανίδα

Οι άνθρωποι του 
Μellon είναι απλώς 
ανιδιοτελείς. 
Φροντίζουν να 
εξελιχθείς 
επαγγελµατικά χωρίς 
να ζητήσουν τίποτα σε 
αντάλλαγµα. Δεν 
πίστευα ότι υπάρχουν 
πια τέτοιοι άνθρωποι, 
εξ' ου και η 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ (για το 
µέλλον)!

Ζαφειριάδης 
∆ηµήτρης

Αντιπρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. knowl
Διευθύνων Σύµβουλος Ελληνικού Νηογνώµονα

Ο ∆ηµήτρης Ζαφειριάδης, πτυχιούχος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, 
µετρά µακρά και πλούσια επαγγελµατική εµπειρία στο δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο. Έχει 
υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στη διοικητική δοµή δηµόσιων φορέων, οργανισµών και 
υπηρεσιών, µε µακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκτενή εµπειρία στο 
σχεδ ιασ µό ,  την  υποβολή  κα ι  τη  δ ιαχε ίρ ισ η  εθν ικών  κα ι  ευρωπα ϊκών 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Έχει επίσης, εργαστεί εδώ και δύο δεκαετίες στον 
ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας, µε έµφαση στην πολιτική επικοινωνία και διαθέτει 
µεγάλη εµπειρία στο σχεδιασµό επικοινωνιακών στρατηγικών, την υλοποίηση 
ενηµερωτικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης και την ανάπτυξη δράσεων προβολής, 
δηµοσιότητας και σχέσεων µε Μέσα Ενηµέρωσης. Έχοντας διατελέσει, µεταξύ άλλων, 
∆ιευθυντής Γραφείου Υπουργού και ∆ηµάρχου Αθηναίων καθώς και Εκπρόσωπος Τύπου 
πολιτικού οργανισµού, είχε την ευθύνη υλοποίησης σηµαντικών κοινωνικών δράσεων σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και διαχείρισης της επικοινωνίας µε τους πολίτες, 
τα ΜΜΕ και το γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό πολιτικής επικοινωνίας.

Από το 2014, εντάχθηκε στη διοικητική οµάδα της knowl, ως Αντιπρόεδρος & Σύµβουλος 
Στρατηγικής Ανάπτυξης, µε κεντρικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχείρησης, αξιοποιώντας την πολυετή του εµπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασµό και 
την υλοποίηση δράσεων, το συντονισµό και την υλοποίηση έργων µε έµφαση στον 
κοινωνικό αντίκτυπο, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, το µέντορινγκ σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις (start up), τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών, δικτύων και συστάδων 
δεξαµενής και ανταλλαγής γνώσης, και τη διαµόρφωση κειµένων προβληµατισµού για 
την ενίσχυση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.

Παράλληλα είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Νηογνώµονα και το 2015 ανέλαβε 
να υποστηρίξει τις δράσεις του Γραφείου Υποψηφιότητας της Λάρισας για Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Έρευνας & 
Τεκµηρίωσης Φάκελου.



∆ασκαλάκης 
Χάρης 

O Χάρης Δασκαλάκης γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το University of 
Pennsylvania Πανεπιστήμιο με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες με εξειδίκευση στις 
Διεθνείς Σχέσεις (Cum Laude) και ειδίκευση στην Μακροοικονομία και την Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Ιστορία. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και 
Διακυβέρνηση από το London School of Economics. 

Το 2007 εργάστηκε ως αναλυτής στην εταιρεία P&K Securities μέλος της Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδος. 

Από το 2010 είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του BCA College το οποίο από το Σεπτέμβριο 
του 2015, συνεργάζεται με το παγκοσμίου εμβέλειας βραβευμένο πανεπιστήμιο Plymouth 
University. Παράλληλα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του International School of Athens, 
που προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, και από το 2014 ιδρυτής του ΑΤΗ/TECH College το πρώτο κολλέγιο που 
παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Συμμετοχική δράση

   Εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ε.Β.Ε.Α)

   Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής  Ένωσης Επιχειρηματιών Ελλάδας (Ε.Ε.Ν.Ε)

Διευθύνων Σύµβουλος | BCA College

Whether 
you think 

you can 
or think 

you can't, 
you're right

“
“

Λιλιάνα Πρίφτη 

θάρ
ρος

Το Mellon για µένα ήταν η ευκαιρία που αναζητούσα. 
Είµαι πολύ χαρούµενη που γνώρισα ανθρώπους µε 
ιδιαίτερες γνώσεις, εµπειρίες και διάθεση, που µου 
έδωσαν πραγµατικά τη βοήθεια τους και την 
καθοδήγηση που χρειαζόµουν. Χάρη σε εκείνους 
απέκτησα περισσότερη γνώση, εµπειρία και 
δεξιότητες. Έκανα καινούργιους φίλους και γνώρισα 
ένα νέο κόσµο. “Οι πιο ωραίοι άνθρωποι που 
ξέρουµε, είναι  εκείνοι που στη ζωή τους έχουν 
γνωρίσει την ήττα, που έχουν γνωρίσει την απώλεια, 
που έχουν υποφέρει, και βρήκαν τον τρόπο να βγουν 
από την άβυσσο. Αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν ευγένεια και 
ευαισθησία, Γνώρισαν τη 
ζωή και είναι  γεµάτοι 
ευσπλαχνία, τρυφερότητα, 
ενδιαφέρον και βαθιά 
αγάπη για τους άλλους. 
Οι ωραίοι άνθρωποι δεν 
προκύπτουν απλώς.” 
Elizabeth Kubler-Ross



Μανταλένα Άντρες 
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Μια ευχάριστη εµπειρία µε 
µια εκπληκτική οµάδα που σε 
βοηθά να µάθεις τι θέλεις και 
πως να το πραγµατοποιήσεις, 
να πιστέψεις στον εαυτό σου 
και να αναδείξεις τις 
δεξιότητές σου!

Αρτέµιος Φιλάτοβ

φρο
ντί
δα

Σε µια προσπάθεια να αξιοποιήσω τα 
αληθινά µου επαγγελµατικά προσόντα 
συνάντησα πολλά εµπόδια. Έτσι κατέληξα 
στη γνωστή κατηγορία ανθρώπων του τύπου 
"άλλο έχω σπουδάσει και άλλο κάνω τώρα". 
Ξόδεψα αρκετό χρόνο για να βρω µια λύση, 
που θα µου έφερνε την επιτυχία στην 
επαγγελµατική αποκατάσταση, όµως χωρίς 
αποτέλεσµα.

Την άνοιξη του 2016 γράφτηκα στα 
σεµινάρια Mellon Επιταχυντή Δεξιοτήτων. 
Από την πρώτη στιγµή η οµάδα µου έδωσε 
την εντύπωση πως πρόκειται για κάτι 
αξιόπιστο που σίγουρα αξίζει τον κόπο. 
Μέσα από εξατοµικευµένες παρεµβάσεις 
από µέντορες του Mellon, κατάφερα να 
εντοπίσω αρκετά πράγµατα που έκανα λάθος 
και να τα διορθώσω, παράλληλα πήρα 
εξαιρετικά ωφέλιµες γνώσεις που άλλαξαν 
την καριέρα µου. Πρόσφατα, µου έγινε µια 
πρόσφορα για εργασία από τον κορυφαίο 
εργοδότη παγκοσµίως, στη ειδικότητα που 
έχω σπουδάσει. Ήµουν προετοιµασµένος για 
τη συνέντευξη κέρδισα τις εντυπώσεις και 
τώρα σχεδιάζω το µέλλον µου µε ένα 
αισιόδοξο συναίσθηµα. Πιστεύω πως η 
οµάδα του mellon έχει συµβάλλει σε αυτή 
την επιτυχία γ'αυτό και τους ευχαριστώ. 
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Μυρτώ Ανανίδα

Οι άνθρωποι του 
Μellon είναι απλώς 
ανιδιοτελείς. 
Φροντίζουν να 
εξελιχθείς 
επαγγελµατικά χωρίς 
να ζητήσουν τίποτα σε 
αντάλλαγµα. Δεν 
πίστευα ότι υπάρχουν 
πια τέτοιοι άνθρωποι, 
εξ' ου και η 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ (για το 
µέλλον)!

Ζάφειρα 
Βαλεντίνα

Πάντα ψηλότερα να ανεβαίνετε - 
πάντα πλατύτερα να κοιτάζετε“ “

Τα περισσότερα από τα 30 χρόνια της επαγγελµατικής της πορείας κατέχει θέσεις 
διοικητικής ευθύνης µε Τεχνικό και Εµπορικό αντικείµενο στις Εµπορικές Εταιρείες του 
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιµα, όπου σήµερα είναι ∆/ντρια 
Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Εµπορίας.

Η προηγούµενη θέση της ήταν ∆/ντρια Πωλήσεων B2B για τα σήµατα ΕΚΟ και ΒΡ του Οµίλου 
ΕΛΠΕ, ενώ διαθέτει πλούσια εµπειρία (Β2Β και B2C) σε Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων, 
Marketing, Πωλήσεις, Ποιότητα / Ασφάλεια & Περιβάλλον, Προµήθειες, σε µεγάλα ειδικά 
projects Marketing και Προµηθειών καθώς και projects µετασχηµατισµού.

Είναι ∆ιπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ µε σπουδές Business Administration, µιλάει 
άριστα Αγγλικά, Γαλλικά, ενώ έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα συνέδρια, ηµερίδες και 
σεµινάρια ∆ιοικητικού και Τεχνικού περιεχοµένου. Μεταξύ άλλων είναι µέλος του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος και της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τοµέα Γυναικών (ΤΟΓΜΕ) της 
ΕΕ∆Ε.

Θαυµάζει τους ανθρώπους που µετουσιώνουν σε πράξη τις ιδέες τους για ένα καλύτερο 
κόσµο και προσπαθεί να τους µοιάσει.

Δ/ντρια Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 
Εµπορίας, ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιµα |  Όµιλος ΕΛΠΕ



Σταυρούλα Αραµπατζή 

Το Mellon προσεγγίζει το θέµα 
ΑΝΕΡΓΙΑ µε έναν τελείως 
διαφορετικό τρόπο. Η 
συµµετοχή µου στο Mellon µου 
έχει δώσει µια νέα προοπτική 
στην εξέλιξή µου. Όλοι οι 
σύµβουλοι είναι επικεντρωµένοι 
στην αναζήτηση και την 
ενδυνάµωση των δυνατών µας 
σηµείων και τη βελτίωση των 
περιφερειακών µας γνώσεων. 
Αισθάνοµαι ότι δεν είµαι ΜΟΝΗ 
στην αναζήτηση και την 
πραγµάτωση των στόχων µου! 
Το Team των ειδικών είναι 
πάντα κοντά σου, ό,τι και να σε 
απασχολεί. Έχω να πω ένα 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τις πολύτιµες 
ΩΡΕΣ και ΓΝΩΣΕΙΣ που µας 
δίνετε απλόχερα σε ένα 
περιβάλλον ζεστό και 
ανθρώπινο.  

εν
δια
φέ
ρον

Καυκάς 
Νίκος

Ο Νίκος Καυκάς είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., η 
οποία ασχολείται µε τη χονδρική και λιανική πώληση ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτισµού. ∆ιαθέτει σήµερα δίκτυο 50 εταιρικών καταστηµάτων και απασχολεί 700 
ανθρώπους. Ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης πριν από 
είκοσι χρόνια στην ηλικία των 23 ετών, κατέχοντας πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών από 
το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
από το Πανεπιστήµιο του Strathclyde στη Γλασκώβη.

Το τελευταίο έτος συµµετέχει παράλληλα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Fegime 
Europe η οποία αποτελεί πανευρωπαϊκό όµιλο αγορών και marketing στον κλάδο του 
ηλεκτρολογικού υλικού.

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. αποτελεί το όχηµά του για την εκπλήρωση του προσωπικού του 
οράµατος, το οποίο έχει να κάνει πρωτίστως µε την αδιάκοπη προσφορά προς τους 
συνανθρώπους - συνεργάτες του δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και το 
κλίµα για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 
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Μυρτώ Ανανίδα

Οι άνθρωποι του 
Μellon είναι απλώς 
ανιδιοτελείς. 
Φροντίζουν να 
εξελιχθείς 
επαγγελµατικά χωρίς 
να ζητήσουν τίποτα σε 
αντάλλαγµα. Δεν 
πίστευα ότι υπάρχουν 
πια τέτοιοι άνθρωποι, 
εξ' ου και η 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ (για το 
µέλλον)!

Ζαφειριάδης 
∆ηµήτρης

Αντιπρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. knowl
Διευθύνων Σύµβουλος Ελληνικού Νηογνώµονα

Ο ∆ηµήτρης Ζαφειριάδης, πτυχιούχος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, 
µετρά µακρά και πλούσια επαγγελµατική εµπειρία στο δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο. Έχει 
υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στη διοικητική δοµή δηµόσιων φορέων, οργανισµών και 
υπηρεσιών, µε µακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκτενή εµπειρία στο 
σχεδ ιασ µό ,  την  υποβολή  κα ι  τη  δ ιαχε ίρ ισ η  εθν ικών  κα ι  ευρωπα ϊκών 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Έχει επίσης, εργαστεί εδώ και δύο δεκαετίες στον 
ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας, µε έµφαση στην πολιτική επικοινωνία και διαθέτει 
µεγάλη εµπειρία στο σχεδιασµό επικοινωνιακών στρατηγικών, την υλοποίηση 
ενηµερωτικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης και την ανάπτυξη δράσεων προβολής, 
δηµοσιότητας και σχέσεων µε Μέσα Ενηµέρωσης. Έχοντας διατελέσει, µεταξύ άλλων, 
∆ιευθυντής Γραφείου Υπουργού και ∆ηµάρχου Αθηναίων καθώς και Εκπρόσωπος Τύπου 
πολιτικού οργανισµού, είχε την ευθύνη υλοποίησης σηµαντικών κοινωνικών δράσεων σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και διαχείρισης της επικοινωνίας µε τους πολίτες, 
τα ΜΜΕ και το γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό πολιτικής επικοινωνίας.

Από το 2014, εντάχθηκε στη διοικητική οµάδα της knowl, ως Αντιπρόεδρος & Σύµβουλος 
Στρατηγικής Ανάπτυξης, µε κεντρικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη της κοινωνικής 
επιχείρησης, αξιοποιώντας την πολυετή του εµπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασµό και 
την υλοποίηση δράσεων, το συντονισµό και την υλοποίηση έργων µε έµφαση στον 
κοινωνικό αντίκτυπο, την κοινωνική επιχειρηµατικότητα, το µέντορινγκ σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις (start up), τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών, δικτύων και συστάδων 
δεξαµενής και ανταλλαγής γνώσης, και τη διαµόρφωση κειµένων προβληµατισµού για 
την ενίσχυση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.

Παράλληλα είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Νηογνώµονα και το 2015 ανέλαβε 
να υποστηρίξει τις δράσεις του Γραφείου Υποψηφιότητας της Λάρισας για Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Έρευνας & 
Τεκµηρίωσης Φάκελου.



Αριστέα Βλάχου 

"Η εµπιστοσύνη χτίζεται πάνω 
στα θεµέλια της υπευθυνότητας" 
και το Mellon µας το απέδειξε. 
Ευχαριστώ ειλικρινά όλους εσάς 
που συµµετείχατε στο Mellon και 
µε βοηθήσατε να κατανοήσω 
δεξιότητες που ούτε καν είχα 
σκεφτεί ότι κατέχω.

υπευ
θυνότητα

∆ρ. Κόκκαλη Γεωργία

Η Γεωργία Κόκκαλη είναι ∆ιευθύντρια του Εµβρυολογικού Εργαστηρίου Προεµφυτευτικής 
Γενετικής ∆ιάγνωσης (PGD) της Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής στην Κλινική Γένεσις Αθηνών. 

∆ιαθέτει  20 χρόνων επαγγελµατική εµπειρία ως κλινικός εµβρυολόγος της 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε νοσοκοµεία στο 
Λονδίνο (Hammersmith Hospital), στη Μελβούρνη (ΜΙSCL, Monash University) και στην 
Αθήνα (Μαιευτήριο Μητέρα και Κλινική Γένεσις Αθηνών) και έχει συµβάλλει στη γέννηση 
ενός µεγάλου αριθµού υγιών παιδιών, µε τις εφαρµοσµένες τεχνικές της προεµφυτευτικής 
γενετικής διάγνωσης. Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού (PhD) τίτλου σπουδών στην Ιατρική 
Γενετική (Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών) και µεταπτυχιακού (MSc) στη Βιολογία της 
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Imperial College, London).

Είναι εκλεγµένο µέλος στο ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και 
Εµβρυολογίας (ESHRE- PGD Consortium), όπου διαµορφώνονται οι διεθνείς ευρωπαϊκές 
οδηγίες των τεχνικών εφαρµογής, µε ταυτόχρονη δράση στην εκπαίδευση και ανάδειξη 
της αξίας των καινοτόµων προοπτικών που εξελίσσουν και προάγουν τη γνώση στην 
επιστηµονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. 

Έχει πλούσιο διαπιστευµένο επιστηµονικό έργο δηµοσιευµένο σε διεθνή έγκριτα 
επιστηµονικά περιοδικά. Είναι συχνά προσκεκληµένη οµιλήτρια σε διεθνή και τοπικά 
συνέδρια και εκπαιδεύει νέους επιστήµονες στα πλαίσια Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ). Έχει την πεποίθηση 
ότι η κοινωνία οδηγείται σε νέα µονοπάτια όταν η γνώση µεταλαµπαδεύεται σε 
περισσότερους, γιατί µε τη συλλογική δύναµη εξελίσσεται και θριαµβεύει.

Μοριακός Βιολόγος - Κλινικός Εµβρυολόγος, MSc, PhD 
Διδάκτωρ Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών

Μια καλή ζωή είναι αυτή που εµπνέεται από 
την αγάπη και καθοδηγείται από τη γνώση

 (Bertrand Russell 1872-1970)“ “
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Καλλονά
Έλενα 

Από το 1992 έως σήμερα, 24 χρόνια, βρίσκεται ανάμεσα σε περονοφόρα ανυψωτικά και 
αποθήκες. Από μικρή στη δουλειά, μία δυναμική γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, 
που συχνά αμφισβητήθηκε χωρίς να το βάλει ποτέ κάτω, η Έλενα Καλλονά είναι Managing 
Director της Jungheinrich Hellas, μίας από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες περονοφόρων 
ανυψωτικών μηχανημάτων και συστημάτων αποθήκευσης υψηλής τεχνολογίας. Όλα αυτά 
τα χρόνια, υπό τη διοίκησή της, η εταιρεία απέκτησε αξιόλογα μερίδια στην ελληνική αγορά, 
κατάφερε να ανταπεξέλθει στο δύσκολο εγχώριο ανταγωνισμό με μότο «περισσότερο πάθος, 
ανάπτυξη, μέλλον» και παρά τη συνεχόμενη κρίση, ενίσχυσε τη δυναμική της θέση στην 
αγορά και διατήρησε όλες τις θέσεις εργασίας. Η Έλενα πιστεύει ότι σε μια εταιρία οι 
άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και γι' αυτό επενδύει διαχρονικά και σταθερά στο ανθρώπινο 
δυναμικό της, αυξάνοντάς το κατά 40%. Σύζυγος και μητέρα μίας υπέροχης κόρης, λατρεύει 
την οικογένειά της, με την ευρύτερη έννοια του όρου, καθώς κάποιοι φίλοι είναι σίγουρα 
«οικογένεια».

Οι φίλοι και συνεργάτες της σκιαγραφούν το προφίλ της, καλύτερα: 
Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δυναμική, επικοινωνιακή, ανθρωποκεντρική, ικανή να 
κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και να αναδεικνύει τις αρετές τους και συνάμα 
δοτική, δημιουργική, πραγματική φίλη, συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος στη ζωή.
Πηγαία, ειλικρινής και αυθόρμητη, απόλυτα πιστή και ανιδιοτελής, ανεπιτήδευτα προσηνής και 
συμπονετική, απλόχερα δοτική και υποστηρικτική, απλώς αξιαγάπητη ως συνεργάτης και φίλη 
και ακόμα περισσότερο ως μητέρα και σύζυγος.  
Ενθουσιώδης, επίμονη, πολυπράγμων. Παλεύει γι' αυτό που πιστεύει μέχρι τέλους. Μπορεί να σου 
βρει τη λύση, σχεδόν για τα πάντα. Μπορείς να στηριχτείς πάνω της για οποιοδήποτε θέμα.

Managing Director, Jungheinrich Hellas

Αν δεν πέσεις δεν 
ξέρεις πόσο όµορφο 
είναι το συναίσθηµα 
όταν σηκώνεσαι.
Είναι υπέροχο να 
χαρίζεις ένα χαµόγελο 
στους άλλους,             
να δίνεις χωρίς             
να περιµένεις 
ανταλλάγµατα.  

“
“



Το Μellon µε βοήθησε να 
ανακαλύψω τις δεξιότητές 
µου. Να υποστηρίζω ό,τι 
γράφω στο βιογραφικό µου, 
γιατί δείχνει πόσο αξιόπιστη 
είµαι. 

Μέσα από τη θεωρία και την 
πρακτική µε βοήθησε να 
εξελίξω τα ταλέντα µου. 

Σοφία ∆ηµάκη 

vέες 
δε

ξιό
τητες

Κόλλια
Βάσω

Η Βάσω Κόλλια είναι πολιτικός επιστήµονας. Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο, µακρά 
πολιτική δράση σε διαφορετικούς τοµείς δηµοσίου ενδιαφέροντος και πολυετή 
επαγγελµατική εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα ως σύµβουλος διοίκησης µεγάλων, 
εγχώριων και διεθνών, επιχειρήσεων. 

Τον Απρίλιο 2013 ανέλαβε τα καθήκοντά της ως Γενική Γραµµατέας Ισότητας των 
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ιετέλεσε Γενική Γραµµατέας Νέας Γενιάς του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από τον Απρίλιο 2004 έως τον 
Οκτώβριο 2007 και Γενική Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών από το 1999 
έως το 2003. Το 2006 αναδείχθηκε «Πολιτικός της Χρονιάς» από την Κοινωνία των 
Πολιτών, θεσµό των αναγνωρισµένων ελληνικών ΜΚΟ.

 Μετρά πολλές διακρίσεις για το έργο της από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισµούς και φορείς, µεταξύ των οποίων, βραβείο από το διεθνή οργανισµό 
Junior Chamber International (JCI) για το έργο της για την προώθηση και στήριξη της 
νεανικής επιχειρηµατικότητας και την εµπέδωση της έννοιας του ενεργού πολίτη 
(2008), ανάδειξη ως «Πολιτικός της Χρονιάς» σε ειδική ψηφοφορία της «Κοινωνίας 
των Πολιτών», θεσµού που εκπροσωπεί τις αναγνωρισµένες Ελληνικές Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (2006), ανακήρυξη ως Επίτιµο Μέλος της Γενικής 
Συνέλευσης του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων για την προσφορά της στον χώρο της 
νεολαίας και του εθελοντισµού (2007). Το Σεπτέµβριο 2014 έλαβε διεθνή τιµητική 
διάκριση από το WITSA Global ICT Excellence AWARDS 2014 για την καινοτόµο 
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  « Ψ η φ ι α κ ή  Σ υ µ µ α χ ί α  γ ι α  τ η  Γυ ν α ι κε ί α  Α π α σ χό λ η σ η » .
Από το 2015, ηγείται του ∆ικτύου Πρεσβευτών (Lead Ambassador) της ευρηµατικής 
κοινωνικής πρωτοβουλίας «Επιταχυντής ∆εξιοτήτων Mellon.

Συντονίστρια δικτύου mellon angels



Γριµάνη 
Άννα

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Παρίσι. Ξεκίνησε την καριέρα της 
στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ κι από το 1990 στον περιοδικό τύπο, ΕΝΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ και άλλες 
εκδόσεις. Θεματική της ο πολιτισμός και οι συνεντεύξεις επιφανών Ελλήνων και διεθνών 
προσωπικοτήτων της επιστήμης, της διανόησης και της τέχνης.

Γράφει στο περιοδικό 'Κ' της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Κεντρικές συνεντεύξεις 
στην έκδοση Limited Edition (Καθημερινή/Eurobank).

Η στήλη της ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ (συνέχεια της ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ) έχει παρουσιάσει 
περισσότερους από 400 διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν σε 
ακαδημαϊκά ιδρύματα κι ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό.

Αρχισυνταξία και παρουσίαση της τηλεοπτικής εκπομπής “ΩΡΑΙΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ” στην 
κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ).

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του COEURS POUR TOUS HELLAS παράρτημα 
του διεθνούς ανθρωπιστικού ιδρύματος COEURS POUR TOUS (1998) με έδρα την Ελβετία, 
για τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια και ιδρυτή-πρόεδρο τον καρδιοχειρουργό 
Αυξέντιο Καλαγκό, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Γενεύης, με 
φιλανθρωπικό έργο που μετρά πάνω από 15.000 επεμβάσεις αφιλοκερδώς με την ομάδα 
του, σε άπορα παιδιά με καρδιοπάθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Έχει συγγράψει τη βιογραφία της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ ”Τα 600 μολύβια” (2005, εκδ. 
ΗΛΕΚΤΡΑ).

Δηµοσιογράφος Καράγκος
Στέφανος
Ο Στέφανος Καράγκος είναι ο ιδρυτής και CEO της XPLAIN (xplain.co), κορυφαίας 
εταιρείας στο χώρο του Digital Marketing και Data Intelligence. Η XPLAIN εξειδικεύεται 
στη δημιουργία και υλοποίηση Data-Driven στρατηγικών μοντέλων, προσφέροντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όπως Consumer Intelligence, Digital Performance 
Optimization, Content Marketing και Data Analysis & Prediction, ενώ έχει συνεργαστεί με 
πάνω από 130 μεγάλα Brands της Ελλάδας και του εξωτερικού κατακτώντας πολύχρονη 
εμπειρία στους τομείς του Retail, Technology, FMCG, Shopping Malls και Automotive.

Ο Στέφανος Καράγκος έχει διατελέσει πρωτοπόρος εκδότης στο χώρο της τεχνολογίας 
για 2 δεκαετίες, εκδίδοντας τους κορυφαίους τίτλους περιοδικών στην Ελλάδα (PC 
Magazine, T3). Ως ενεργό μέλος του Word of Mouth Marketing Association (WoMMA) 
είναι τακτικός ομιλητής σε σημαντικά συνέδρια παγκοσμίως για θέματα, Digital Marketing 
και Data Analysis, ενώ έχει βραβευτεί επανειλημμένα για τις επιτυχημένες επαγγελματικές 
του παρουσιάσεις, από αναγνωρισμένους φορείς όπως η Slideshare.

Μέτριος 
ούτε ο καφές“ “

C.E.O. & Ιδρυτής | XPLAIN 

Να ξέρεις 
τη θέση σου. 

Να στοχεύεις 
στο καλλίτερο 

µε σύνεση. 
Να ανανεώνεις 

τα όνειρα σου

“
“



Μπέτυ ∆ηµητρακάκη 

Η άποψή µου για το πρόγραµµα ανάπτυξης και 
ενδυνάµωσης δεξιοτήτων (Μellon) δε θα 
µπορούσε να είναι πάρα µόνο ΘΕΤΙΚΗ. 
Πρώτον γιατί είχα την τύχη και την ευκαιρία να 
γνωρίσω και να εκπαιδευτώ από αξιόλογους και 
σηµαντικούς επαγγελµατίες (ο κάθε ένας στον 
τοµέα του) όπως ο Κύριος Γεώργιος 
Δρογγούδης, πιστοποιηµένος εκπαιδευτής σε 
προγράµµατα της Microsoft και ο Κύριος Jerry
Stamatelos συγγραφέας και carreer 
communications consultant σε Ελλάδα, 
Ευρώπη και Καναδά.

Δεύτερον γιατί το ανθρώπινο δυναµικό της 
knowl ήταν από την πρώτη στιγµή δίπλα µου, να 
µε στηρίξει, να µε ακούσει, και να µε βοηθήσει 
να υλοποιήσω το στόχο µου και πάντα µε 
ευγένεια, χαµόγελο, καλή διάθεση και θετική 
συµπεριφορά. Σε αυτούς τους δύσκολους και 
σκληρούς καιρούς που διανύει η χώρα µας, 
είναι ευχάριστο και θετικό ότι υπάρχουν ακόµα 
Άνθρωποι που παρέχουν την τεχνογνωσία και 
την υποστήριξή τους σε εκείνους που την έχουν 
πραγµατικά ανάγκη. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΟΛΑ KNOWL.

αισιο
δο
ξία

Κόλµαν 
Νίκος

Ο Νίκος Κόλµαν είναι ∆ιευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων στην Galenica A.E., 
φ α ρ µ α κο π ο ι ό ς  α π ό φ ο ι τ ο ς  Ε . Κ . Π . Α . ,  α π ό φ ο ι τ ο ς   τ ο υ  Ζ ω γ ρ α φ ε ί ο υ 
Κωνσταντινούπολης µε εµπειρία στην φαρµακοβιοµηχανία Ελλάδος και εξωτερικού  
ως Marketing Manager, Business Development, Business Unit Director.

Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοποιών (Π.Ε.Φ.), Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Ζωγραφειωτών Ελλάδος (Σ.Ε.Ζ.), Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 
Σχολής Μωραϊτη (ΣΓΚΜ),  ιδρυτικό µέλος – Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Φαρµακευτικού 
Marketing (ΕΕΦΑΜ), µέλος συντακτικής επιτροπής  τωνπεριοδικών «Φαρµακευτική», 
«∆εξαµενή» και αρθρογράφος στην εφηµερίδα «Ο Πολίτης».

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων | Galenica A.E.



Σταυρούλα Αραµπατζή 

Το Mellon προσεγγίζει το θέµα 
ΑΝΕΡΓΙΑ µε έναν τελείως 
διαφορετικό τρόπο. Η 
συµµετοχή µου στο Mellon µου 
έχει δώσει µια νέα προοπτική 
στην εξέλιξή µου. Όλοι οι 
σύµβουλοι είναι επικεντρωµένοι 
στην αναζήτηση και την 
ενδυνάµωση των δυνατών µας 
σηµείων και τη βελτίωση των 
περιφερειακών µας γνώσεων. 
Αισθάνοµαι ότι δεν είµαι ΜΟΝΗ 
στην αναζήτηση και την 
πραγµάτωση των στόχων µου! 
Το Team των ειδικών είναι 
πάντα κοντά σου, ό,τι και να σε 
απασχολεί. Έχω να πω ένα 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τις πολύτιµες 
ΩΡΕΣ και ΓΝΩΣΕΙΣ που µας 
δίνετε απλόχερα σε ένα 
περιβάλλον ζεστό και 
ανθρώπινο.  

εν
δια
φέ
ρον

Καυκάς 
Νίκος

Ο Νίκος Καυκάς είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., η 
οποία ασχολείται µε τη χονδρική και λιανική πώληση ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτισµού. ∆ιαθέτει σήµερα δίκτυο 50 εταιρικών καταστηµάτων και απασχολεί 700 
ανθρώπους. Ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης πριν από 
είκοσι χρόνια στην ηλικία των 23 ετών, κατέχοντας πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών από 
το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
από το Πανεπιστήµιο του Strathclyde στη Γλασκώβη.

Το τελευταίο έτος συµµετέχει παράλληλα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Fegime 
Europe η οποία αποτελεί πανευρωπαϊκό όµιλο αγορών και marketing στον κλάδο του 
ηλεκτρολογικού υλικού.

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. αποτελεί το όχηµά του για την εκπλήρωση του προσωπικού του 
οράµατος, το οποίο έχει να κάνει πρωτίστως µε την αδιάκοπη προσφορά προς τους 
συνανθρώπους - συνεργάτες του δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και το 
κλίµα για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 



Μαρία Ζαµπετάκη 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους ανθρώπους που έχουν 

συµβάλλει στην προσπάθεια του  
Mellon, για να στήσουν το κοµµάτι 

της δια βίου µάθησης.

Φτάνοντας στο τέλος των 
συναντήσεων µπορώ να 

οµολογήσω, ότι στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Mellon Επιταχυντής 

Δεξιοτήτων, κατάφερα να 
αποκοµίσω σηµαντικές 

πληροφορίες, ικανότητες και 
δεξιότητες που µπορεί να 

υποστηρίξει η προσωπικότητά µου 
ώστε να τις χρησιµοποιήσω σε µια 

µελλοντική εργασία.

Εύχοµαι ολόψυχα να συνεχίσετε το 
έργο σας και να βοηθήσετε όλο και 

περισσότερους συµπολίτες µας.

επαγ
γελ
µατι
σµός

Κουτρουλιά 
Αλεξάνδρα, ∆ρ

Η Αλεξάνδρα Κουτρουλιά είναι η Γενική ∆ιευθύντρια του Οµίλου Palmie bistro.

Γεννηµένη στην Αθήνα το 1975, προσανατολίστηκε από πολύ νωρίς στον τοµέα της 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ξεκινώντας τις σπουδές της στο University College of London, όπου 
απέκτησε BSc στα Μαθηµατικά και το Management. Παράλληλα παρακολούθησε σεµινάρια 
στο London School of Economics πάνω στα Λογιστικά και τα Οικονοµικά.

Το 1998 µετέβη στο University of Bath όπου έλαβε MSc στο Human Resources Management, 
ενώ το 2012 ολοκλήρωσε και το PhD της στην Τουριστική Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών.

Είναι το πρώτο PhD που έγινε πάνω στον τοµέα της εστίασης στην Ελλάδα.

Παράλληλα µε τις σπουδές της, εργάστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, 
περνώντας από νωρίς, από πολλές νευραλγικές θέσεις του Οµίλου Palmie bistro. 

Είναι έγγαµη και µητέρα δύο παιδιών.

Γενική Διευθύντρια | Όµιλος Palmie bistro



Αριστέα Βλάχου 

"Η εµπιστοσύνη χτίζεται πάνω 
στα θεµέλια της υπευθυνότητας" 
και το Mellon µας το απέδειξε. 
Ευχαριστώ ειλικρινά όλους εσάς 
που συµµετείχατε στο Mellon και 
µε βοηθήσατε να κατανοήσω 
δεξιότητες που ούτε καν είχα 
σκεφτεί ότι κατέχω.

υπευ
θυνότητα

∆ρ. Κόκκαλη Γεωργία

Η Γεωργία Κόκκαλη είναι ∆ιευθύντρια του Εµβρυολογικού Εργαστηρίου Προεµφυτευτικής 
Γενετικής ∆ιάγνωσης (PGD) της Μονάδας Αναπαραγωγικής Ιατρικής στην Κλινική Γένεσις Αθηνών. 

∆ιαθέτει  20 χρόνων επαγγελµατική εµπειρία ως κλινικός εµβρυολόγος της 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε νοσοκοµεία στο 
Λονδίνο (Hammersmith Hospital), στη Μελβούρνη (ΜΙSCL, Monash University) και στην 
Αθήνα (Μαιευτήριο Μητέρα και Κλινική Γένεσις Αθηνών) και έχει συµβάλλει στη γέννηση 
ενός µεγάλου αριθµού υγιών παιδιών, µε τις εφαρµοσµένες τεχνικές της προεµφυτευτικής 
γενετικής διάγνωσης. Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού (PhD) τίτλου σπουδών στην Ιατρική 
Γενετική (Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών) και µεταπτυχιακού (MSc) στη Βιολογία της 
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (Imperial College, London).

Είναι εκλεγµένο µέλος στο ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και 
Εµβρυολογίας (ESHRE- PGD Consortium), όπου διαµορφώνονται οι διεθνείς ευρωπαϊκές 
οδηγίες των τεχνικών εφαρµογής, µε ταυτόχρονη δράση στην εκπαίδευση και ανάδειξη 
της αξίας των καινοτόµων προοπτικών που εξελίσσουν και προάγουν τη γνώση στην 
επιστηµονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. 

Έχει πλούσιο διαπιστευµένο επιστηµονικό έργο δηµοσιευµένο σε διεθνή έγκριτα 
επιστηµονικά περιοδικά. Είναι συχνά προσκεκληµένη οµιλήτρια σε διεθνή και τοπικά 
συνέδρια και εκπαιδεύει νέους επιστήµονες στα πλαίσια Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και επαγγελµατικής κατάρτισης (ΚΕΚ). Έχει την πεποίθηση 
ότι η κοινωνία οδηγείται σε νέα µονοπάτια όταν η γνώση µεταλαµπαδεύεται σε 
περισσότερους, γιατί µε τη συλλογική δύναµη εξελίσσεται και θριαµβεύει.

Μοριακός Βιολόγος - Κλινικός Εµβρυολόγος, MSc, PhD 
Διδάκτωρ Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών

Μια καλή ζωή είναι αυτή που εµπνέεται από 
την αγάπη και καθοδηγείται από τη γνώση

 (Bertrand Russell 1872-1970)“ “



Κατερίνα Zούβελου 

Το µέλλον µας είναι η 
#elpida. Για χάρη της 
ζούµε. Για χάρη της 
προσπαθούµε. 

Το µέλλον χρειάζεται 
#elpida.
Το #mellon είναι η 
#elpida".

Η Ρόδη Κράτσα είναι πολιτικός µε ευρωπαϊκή παιδεία, ευρωπαϊκή δράση και παράλληλα 
κοινωνικά δραστήρια πολίτης. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης και 
συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του ίδιου 
Πανεπιστηµίου. 

Εργάστηκε σ' ευρωπαϊκό κι ελληνικό επίπεδο για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας και τη 
δηµιουργία µιας Ευρώπης των πολιτών. Είναι ιδρυτικό µέλος του Βραβείου Γυναίκες της 
Ευρώπης το 1987 στις Βρυξέλλες και συνέβαλε στην εξάπλωση του δικτύου του σ' ολόκληρη 
την Ευρώπη. Στην συνέχεια εξελέγη Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης για την Προώθηση 
των γυναικών της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης όπως και το 
ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκής Κίνησης. ∆ραστηριοποιείται και σε κοινωνικές 
οργανώσεις όπως ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο ΕΛΠΙ∆Α και το Ίδρυµα Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη.

Εξελέγη Ευρωβουλευτής το 1999, το 2004 και το 2009, ενώ το 2007 εξελέγη Α' Αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επανεξελέγη το 2007. Είχε ως αρµοδιότητα τα πιο 
σηµαντικά χαρτοφυλάκια: τη συνδιαλλαγή µε τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, την πολιτική 
επικοινωνίας και πληροφόρησης και τις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις.

Ανέπτυξε πλούσια κοινοβουλευτική δράση σε καίριους τοµείς όπως οι οικονοµικές και 
νοµισµατικές υποθέσεις, η περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, η ισότητα των φύλων, ο έλεγχος 
του κοινοτικού προϋπολογισµού, η απασχόληση, όπως και οι εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.

Ανέδειξε δυναµικά στην ευρωπαϊκή σκηνή θέµατα όπως η επανένωση των Μαρµάρων του 
Παρθενώνα, η διάσωση του Ιορδάνη Ποταµού, η κατάσταση των Χριστιανών της Μ. 
Ανατολής. Εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Συναντήσεις Κορυφής και συνεχίζει 
να µετέχει τακτικά σε διεθνή φόρα.

Έχει τιµηθεί από Αρχηγούς Κρατών και ∆ιεθνείς Οργανώσεις και είναι επίτιµη διδάκτωρ δύο 
Πανεπιστηµίων. Από τον Ιούλιο του 2014 είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ινστιτούτου 
∆ηµοκρατίας Κ. Καραµανλής.

Κράτσα Ρόδη

Το παρόν τρέχει, το 
µέλλον έρχεται γρήγορα, 
οι δεξιότητες πρέπει να 
προσαρµόζονται, αλλά 
και ν' αξιοποιούνται µε τη 
συµµετοχή όλων στην 
εργασιακή και κοινωνική 
ζωή. Αυτό αποτελεί χρέος 
και στόχο µας.

τ. Αντιπρόεδρος | Ευρ. Κοινοβούλιο

“
“



Κόλλια
Βάσω

Η Βάσω Κόλλια είναι πολιτικός επιστήµονας. Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο, µακρά 
πολιτική δράση σε διαφορετικούς τοµείς δηµοσίου ενδιαφέροντος και πολυετή 
επαγγελµατική εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα ως σύµβουλος διοίκησης µεγάλων, 
εγχώριων και διεθνών, επιχειρήσεων. 

Τον Απρίλιο 2013 ανέλαβε τα καθήκοντά της ως Γενική Γραµµατέας Ισότητας των 
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ιετέλεσε Γενική Γραµµατέας Νέας Γενιάς του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από τον Απρίλιο 2004 έως τον 
Οκτώβριο 2007 και Γενική Γραµµατέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών από το 1999 
έως το 2003. Το 2006 αναδείχθηκε «Πολιτικός της Χρονιάς» από την Κοινωνία των 
Πολιτών, θεσµό των αναγνωρισµένων ελληνικών ΜΚΟ.

 Μετρά πολλές διακρίσεις για το έργο της από διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισµούς και φορείς, µεταξύ των οποίων, βραβείο από το διεθνή οργανισµό 
Junior Chamber International (JCI) για το έργο της για την προώθηση και στήριξη της 
νεανικής επιχειρηµατικότητας και την εµπέδωση της έννοιας του ενεργού πολίτη 
(2008), ανάδειξη ως «Πολιτικός της Χρονιάς» σε ειδική ψηφοφορία της «Κοινωνίας 
των Πολιτών», θεσµού που εκπροσωπεί τις αναγνωρισµένες Ελληνικές Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (2006), ανακήρυξη ως Επίτιµο Μέλος της Γενικής 
Συνέλευσης του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων για την προσφορά της στον χώρο της 
νεολαίας και του εθελοντισµού (2007). Το Σεπτέµβριο 2014 έλαβε διεθνή τιµητική 
διάκριση από το WITSA Global ICT Excellence AWARDS 2014 για την καινοτόµο 
πρωτοβουλ ία  «Ψηφιακή  Συµµαχ ία  γ ια  τη  Γυνα ικε ία  Απασχόλησ η» .
Από το 2015, ηγείται του ∆ικτύου Πρεσβευτών (Lead Ambassador) της ευρηµατικής 
κοινωνικής πρωτοβουλίας «Επιταχυντής ∆εξιοτήτων Mellon.

Πολιτικός Επιστήµονας, τέως Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων 
πρώην Γενική Γραµµατέας Νέας Γενιάς

Μπέτυ ∆ηµητρακάκη 

Η άποψή µου για το πρόγραµµα ανάπτυξης και 
ενδυνάµωσης δεξιοτήτων (Μellon) δε θα 
µπορούσε να είναι πάρα µόνο ΘΕΤΙΚΗ. 
Πρώτον γιατί είχα την τύχη και την ευκαιρία να 
γνωρίσω και να εκπαιδευτώ από αξιόλογους και 
σηµαντικούς επαγγελµατίες (ο κάθε ένας στον 
τοµέα του) όπως ο Κύριος Γεώργιος 
Δρογγούδης, πιστοποιηµένος εκπαιδευτής σε 
προγράµµατα της Microsoft και ο Κύριος Jerry 
Stamatelos συγγραφέας και carreer 
communications consultant σε Ελλάδα, 
Ευρώπη και Καναδά.

Δεύτερον γιατί το ανθρώπινο δυναµικό της 
knowl ήταν από την πρώτη στιγµή δίπλα µου, να 
µε στηρίξει, να µε ακούσει, και να µε βοηθήσει 
να υλοποιήσω το στόχο µου και πάντα µε 
ευγένεια, χαµόγελο, καλή διάθεση και θετική 
συµπεριφορά. Σε αυτούς τους δύσκολους και 
σκληρούς καιρούς που διανύει η χώρα µας, 
είναι ευχάριστο και θετικό ότι υπάρχουν ακόµα 
Άνθρωποι που παρέχουν την τεχνογνωσία και 
την υποστήριξή τους σε εκείνους που την έχουν 
πραγµατικά ανάγκη. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΟΛΑ KNOWL.

αισιο
δο
ξία



Κωνσταντίνα Zούβελου 

Μου δείξατε το δρόµο για να 
δηµιουργήσω στόχους στη ζωή 
µου και να κοιτάξω το µέλλον 
µε αισιοδοξία.

δηµι
ουρ
γία

H Σιάνα Κυριάκου είναι Chief Operating Officer της KPMG στην Ελλάδα, έχοντας 
αναλάβει το διοικητικό συντονισµό της εταιρείας από το 2012. Μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών της στην Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήµες, απέκτησε το πτυχίο και 
τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Association of Chartered Certified 
Accountants) στο Λονδίνο το1999, όπου και εργαζόταν καθ' όλη τη διάρκεια των 
σπουδών της.

Το ίδιο έτος επέστρεψε στην Ελλάδα, για να συνεχίσει την καριέρα της και το 2008 
απέκτησε και τον ελληνικό τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). 

Για περίπου δέκα χρόνια εργάστηκε στο Ελεγκτικό τµήµα της εταιρείας KPMG, κυρίως 
δε στον έλεγχο των Τραπεζών και λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, έχοντας 
ωστόσο λάβει µέρος και σε µεγάλο αριθµό ελεγκτικών εργασιών για ελληνικές και 
ξένες εταιρείες.

Είναι µέλος του ∆Σ της ΕΛΕΠΑΠ και µέλος της Οµάδας ∆ράσης Γυναικών της ΕΑΣΕ.  
Έχει διατελέσει µέλος στην εκτελεστική επιτροπή για τα θέµατα συνεργασίας του 
ΣΟΕΛ µε τα ινστιτούτα εκπαίδευσης ACCA και ICAEW.

Κυριάκου 
Σιάνα 

Chief Operating Officer | KPMG 



Μπέτυ ∆ηµητρακάκη 

Η άποψή µου για το πρόγραµµα ανάπτυξης και 
ενδυνάµωσης δεξιοτήτων (Μellon) δε θα 
µπορούσε να είναι πάρα µόνο ΘΕΤΙΚΗ. 
Πρώτον γιατί είχα την τύχη και την ευκαιρία να 
γνωρίσω και να εκπαιδευτώ από αξιόλογους και 
σηµαντικούς επαγγελµατίες (ο κάθε ένας στον 
τοµέα του) όπως ο Κύριος Γεώργιος 
Δρογγούδης, πιστοποιηµένος εκπαιδευτής σε 
προγράµµατα της Microsoft και ο Κύριος Jerry
Stamatelos συγγραφέας και carreer 
communications consultant σε Ελλάδα, 
Ευρώπη και Καναδά.

Δεύτερον γιατί το ανθρώπινο δυναµικό της 
knowl ήταν από την πρώτη στιγµή δίπλα µου, να 
µε στηρίξει, να µε ακούσει, και να µε βοηθήσει 
να υλοποιήσω το στόχο µου και πάντα µε 
ευγένεια, χαµόγελο, καλή διάθεση και θετική 
συµπεριφορά. Σε αυτούς τους δύσκολους και 
σκληρούς καιρούς που διανύει η χώρα µας, 
είναι ευχάριστο και θετικό ότι υπάρχουν ακόµα 
Άνθρωποι που παρέχουν την τεχνογνωσία και 
την υποστήριξή τους σε εκείνους που την έχουν 
πραγµατικά ανάγκη. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΟΛΑ KNOWL.

αισιο
δο
ξία

Κόλµαν 
Νίκος

Ο Νίκος Κόλµαν είναι ∆ιευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων στην Galenica A.E., 
φ α ρ µ α κο π ο ι ό ς  α π ό φ ο ι τ ο ς  Ε . Κ . Π . Α . ,  α π ό φ ο ι τ ο ς   τ ο υ  Ζ ω γ ρ α φ ε ί ο υ 
Κωνσταντινούπολης µε εµπειρία στην φαρµακοβιοµηχανία Ελλάδος και εξωτερικού  
ως Marketing Manager, Business Development, Business Unit Director.

Είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοποιών (Π.Ε.Φ.), Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Ζωγραφειωτών Ελλάδος (Σ.Ε.Ζ.), Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 
Σχολής Μωραϊτη (ΣΓΚΜ),  ιδρυτικό µέλος – Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Φαρµακευτικού 
Marketing (ΕΕΦΑΜ), µέλος συντακτικής επιτροπής  τωνπεριοδικών «Φαρµακευτική», 
«∆εξαµενή» και αρθρογράφος στην εφηµερίδα «Ο Πολίτης».

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων | Galenica A.E.



προ
σωπική 

ανά
πτυξη
Είναι αλήθεια ότι όταν τελικά φθάνεις 
στον προορισµό, που µέχρι χθες δε 
γνώριζες ή νόµιζες απλησίαστο, 
νοιώθεις µέσα σου µια απέραντη 
ικανοποίηση. Όχι τόσο για το ότι 
κατόρθωσες να φθάσεις στην 'Ιθάκη' 
σου, όσο για το ότι οι γνώσεις και 
εµπειρίες που απέκτησες και οι 
ιδιαίτερα σηµαντικοί άνθρωποι που 
γνώρισες, έκαναν το ταξίδι σου 
πραγµατικά συναρπαστικό. Ένα τέτοιο 
'ταξίδι' ήταν για 'µένα η εµπειρία στο 
Mellon και δε θα 'θελα να το 'χω χάσει, 
για τίποτα στον κόσµο. Οι άνθρωποι 
του Mellon ήταν ό,τι ακριβώς 
χρειαζόµουν για να ολοκληρωθώ 
προσωπικά, επαγγελµατικά, 
ουσιαστικά και τυπικά, ώστε να είµαι 
σε θέση να διεκδικήσω το 
επαγγελµατικό µου µέλλον και όνειρο. 

Θοδωρής Καζάκος 

Προτιµώ τον απαλό φωτισµό 
πολλών µικρών λαµπτήρων από το σκληρό, 

εστιασµένο φως ενός προβολέα.“ “

Μαρίκα 
Λάµπρου 

Μαρίκα 
Γενική Διευθύντρια Intersys

H Μαρίκα Λάµπρου είναι Γενική ∆ιευθύντρια στην Intersys (Business Imaging & 
Professional Print Group) από το Νοέµβριο 2014, Χηµικός Μηχανικός (Πανεπιστήµιο 
Πατρών) και κάτοχος MBA (University of La Verne).  

∆ιαθέτει 27ετή εµπειρία σε υψηλές διοικητικές θέσεις πολυεθνικών και ελληνικών 
εταιρειών (Bosch-Siemens, HP, Microsoft, SingularLogic), κυρίως στον τοµέα των 
τεχνολογιών Πληροφορικής. 

Είναι µέλος του ∆Σ της ΕΑΣΕ και Συντονίστρια της Οµάδας ∆ράσης Γυναικών της 
ΕΑΣΕ, του Global Board Ready Women, της Επιτροπής WiB (Women in Business) του 
Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, των Τοµέων Γυναικών (ΤΟΓΜΕ) & 
Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) της ΕΕ∆Ε. Επίσης, είναι mentor στην Endeavor Greece και στο WoT 
(Women on Top). Έχει διατελέσει Coach στο ∆ίκτυο Παραγωγικότητας του ΣΕΒ, 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Ηγεσίας 2014 της ΕΑΣΕ και 
µέλος του ∆Σ του ΣΕΠΕ (Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

Γράφει άρθρα και δίνει διαλέξεις γύρω από θέµατα επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. 
Συµβουλεύει εθελοντικά γυναίκες και νέους που αναζητούν διέξοδο στα 
επαγγελµατικά τους όνειρα. Είναι αφοσιωµένη στις αρχές της ηγεσίας µε 
ενσυναίσθηση και της υγιούς επιχειρηµατικότητας.



Μαρία Ζαµπετάκη 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους ανθρώπους που έχουν 

συµβάλλει στην προσπάθεια του  
Mellon, για να στήσουν το κοµµάτι 

της δια βίου µάθησης.

Φτάνοντας στο τέλος των 
συναντήσεων µπορώ να 

οµολογήσω, ότι στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Mellon Επιταχυντής 

Δεξιοτήτων, κατάφερα να 
αποκοµίσω σηµαντικές 

πληροφορίες, ικανότητες και 
δεξιότητες που µπορεί να 

υποστηρίξει η προσωπικότητά µου 
ώστε να τις χρησιµοποιήσω σε µια 

µελλοντική εργασία.

Εύχοµαι ολόψυχα να συνεχίσετε το 
έργο σας και να βοηθήσετε όλο και 

περισσότερους συµπολίτες µας.

επαγ
γελ
µατι
σµός

∆ρ. Κουτρουλιά 
Αλεξάνδρα

Η Αλεξάνδρα Κουτρουλιά είναι η Γενική ∆ιευθύντρια του Οµίλου Palmie bistro.

Γεννηµένη στην Αθήνα το 1975, προσανατολίστηκε από πολύ νωρίς στον τοµέα της 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ξεκινώντας τις σπουδές της στο University College of London, όπου 
απέκτησε BSc στα Μαθηµατικά και το Management. Παράλληλα παρακολούθησε σεµινάρια 
στο London School of Economics πάνω στα Λογιστικά και τα Οικονοµικά.

Το 1998 µετέβη στο University of Bath όπου έλαβε MSc στο Human Resources Management, 
ενώ το 2012 ολοκλήρωσε και το PhD της στην Τουριστική Εκπαίδευση, στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών.

Είναι το πρώτο PhD που έγινε πάνω στον τοµέα της εστίασης στην Ελλάδα.

Παράλληλα µε τις σπουδές της, εργάστηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, 
περνώντας από νωρίς, από πολλές νευραλγικές θέσεις του Οµίλου Palmie bistro. 

Είναι έγγαµη και µητέρα δύο παιδιών.

Γενική Διευθύντρια | Όµιλος Palmie bistro



Ιωάννα Κουνάλη 

Το Mellon είναι ένα πρόγραµµα όπου κάθε 
συµµετέχων βελτιώθηκε όχι µόνο ατοµικά, αλλά και 
στα πλαίσια οµάδων. Κάθε συνάντηση που 
εντάσσεται στο Μellon αποτελεί και µια ευκαιρία - 
αφορµή για προσωπική αναζήτηση και 
προβληµατισµό. Τα µέλη του “Mellon” κατάφεραν να 
καλύψουν τις ανάγκες των συµµετεχόντων, να τους 
παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε αρχικά να 
αναρωτηθωτηθούν και έπειτα να αναλάβουν δράση 
για να βρεθούν ένα βήµα πιο κοντά στην επίτευξη 
των στόχων τους.

προ
σωπική 
ανα
ζήτηση 

Ο Θεόδωρος Λιακόπουλος κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην 
Johnson & Johnson Ελλάδας, Ιατρικά Προϊόντα από το 2008. 

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 ως Πωλητής στην ίδια εταιρεία, απ' όπου και 
αποχώρησε ως Division Manager µετά από 6 περίπου χρόνια. Εκτέλεσε χρέη Regional 
και στη συνέχεια Managing Director για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια στην εταιρεία 
Bausch & Lomb µέχρι και το 2003. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου για Ελλάδα και Βαλκάνια στην εταιρεία Danone Springs of Eden. 

Το ∆εκέµβριο του 2004 επανήλθε στην Johnson & Johnson αρχικά ως ∆ιευθυντής 
Τµήµατος Καρδιολογικών Προϊόντων, αργότερα ως Managing Director στη DePuy 
θυγατρική της J&J, ενώ παράλληλα παρακολούθησε µε επιτυχία το Advanced 
Executive Program for Managing Directors του Kellogg School of Management, 
Northwestern University. 

Κατέχει τους τίτλους του Electrical Engineering & Engineering Management και MSc 
σε Engineering Management από το Πανεπιστήµιο του Missouri, ΗΠΑ. Είναι µέλος του 
Συµβουλίου ∆ιευθυντών του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, µέλος της ΕΑΣΕ και 
Πρόεδρος Επιτροπής Εταιρειών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού και ∆ιαγνωστικών 
του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου.

Λιακόπουλος 
Θεόδωρος

Διευθύνων Σύµβουλος, Johnson & Johnson Ελλάδας, Ιατρικά Προϊόντα 



Κατερίνα Zούβελου 

Το µέλλον µας είναι η 
#elpida. Για χάρη της 
ζούµε. Για χάρη της 
προσπαθούµε. 

Το µέλλον χρειάζεται 
#elpida.
Το #mellon είναι η 
#elpida".

Η Ρόδη Κράτσα είναι πολιτικός µε ευρωπαϊκή παιδεία, ευρωπαϊκή δράση και παράλληλα
 

κοινωνικά δραστήρια πολίτης. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης και
 

συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του ίδιου
 

Πανεπιστηµίου. 

Εργάστηκε σ' ευρωπαϊκό κι ελληνικό επίπεδο για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδέας και τη 
δηµιουργία µιας Ευρώπης των πολιτών. Είναι ιδρυτικό µέλος του Βραβείου Γυναίκες της 
Ευρώπης το 1987 στις Βρυξέλλες και συνέβαλε στην εξάπλωση του δικτύου του σ' ολόκληρη 
την Ευρώπη. Στην συνέχεια εξελέγη Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης για την Προώθηση 
των γυναικών της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης όπως και το 
ελληνικό τµήµα της ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκής Κίνησης. ∆ραστηριοποιείται και σε κοινωνικές 
οργανώσεις όπως ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο ΕΛΠΙ∆Α και το Ίδρυµα Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη.

Εξελέγη Ευρωβουλευτής το 1999, το 2004 και το 2009, ενώ το 2007 εξελέγη Α' Αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επανεξελέγη το 2007. Είχε ως αρµοδιότητα τα πιο 
σηµαντικά χαρτοφυλάκια: τη συνδιαλλαγή µε τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα, την πολιτική 
επικοινωνίας και πληροφόρησης και τις Ευρω-Μεσογειακές σχέσεις.

Ανέπτυξε πλούσια κοινοβουλευτική δράση σε καίριους τοµείς όπως οι οικονοµικές και 
νοµισµατικές υποθέσεις, η περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, η ισότητα των φύλων, ο έλεγχος 
του κοινοτικού προϋπολογισµού, η απασχόληση, όπως και οι εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.

Ανέδειξε δυναµικά στην ευρωπαϊκή σκηνή θέµατα όπως η επανένωση των Μαρµάρων του 
Παρθενώνα, η διάσωση του Ιορδάνη Ποταµού, η κατάσταση των Χριστιανών της Μ. 
Ανατολής. Εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Συναντήσεις Κορυφής και συνεχίζει 
να µετέχει τακτικά σε διεθνή φόρα.

Έχει τιµηθεί από Αρχηγούς Κρατών και ∆ιεθνείς Οργανώσεις και είναι επίτιµη διδάκτωρ δύο 
Πανεπιστηµίων. Από τον Ιούλιο του 2014 είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ινστιτούτου 
∆ηµοκρατίας Κ. Καραµανλής.

Κράτσα Ρόδη

Το παρόν τρέχει, το 
µέλλον έρχεται γρήγορα, 
οι δεξιότητες πρέπει να 
προσαρµόζονται, αλλά 
και ν' αξιοποιούνται µε τη 
συµµετοχή όλων στην 
εργασιακή και κοινωνική 
ζωή. Αυτό αποτελεί χρέος 
και στόχο µας.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Δηµοκρατίας Κ. Καραµανλής, 
τ. Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

“
“



Αλέξανδρος Κτενάς 

ανταγωνι
στικότητα

Μου δόθηκε η δυνατότητα 
να έρθω σε επαφή µε 
έµπειρους συµβούλους που 
συνεργάζονται µε το  
Mellon, ώστε να 
ανακαλύψω και να 
αναπτύξω τα soft skills και
τις δεξιότητές µου για να 
γίνω ανταγωνιστικός και να 
µπορέσω να διεκδικήσω µια 
θέση εργασίας στην ήδη 
απαιτητική αγορά.

Ελπίζω να συνεχίσετε τη 
δράση σας και µε 2ο και 3ο 
κλπ. Κύκλο Επιταχυντή 
Δεξιοτήτων Mellon επειδή η 
δουλειά που κάνετε, µε τις 
οµαδικές ή τις ατοµικές 
συµβουλευτικές είναι πολύ 
καλή και τα αποτελέσµατα 
φαίνονται.

Η Ελευθερία Μαµιδάκη είναι απόφοιτος του Brown University στην Πολιτεία του 
Rhode Island στις Η.Π.Α., έχοντας λάβει τα πτυχία BSc. in Mechanical Engineering και 
Β.Α. in Business Economics το 1993 (Magna Cum Laude). Το 1995 έλαβε µεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών MSc. in Ocean Systems Management από το M.I.T.

Την περίοδο 1996-1998 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΒΙ.ΤΟΜ. Α.Β.Ε.Ε., 
εταιρίας παραγωγής και συσκευασίας τοµατοπολτών.

Την περίοδο 1999-2010 διετέλεσε Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της 
Mamidoil Jetoil A.E. και επικεφαλής του Οικονοµικού και Επιχειρησιακού τµήµατος της 
εταιρίας. Από τον Ιούλιο του 2010 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν Αντιπρόεδρος 
της Mamidoil-Jetoil και επικεφαλής του Οικονοµικού τµήµατος της εταιρείας. Από το 
Φεβρουάριο του 2015 µέχρι και σήµερα είναι ∆ιευθύντρια στη Mamidoil-Jetoil µε 
ευθύνη του τοµέα των εµπλοκών, του προσωπικού και της στρατηγικής.  Είναι µέλος 
του ∆Σ της Mamidakis Brothers Group και της Mirabello S.A. Την έχει κερδίσει 
τελευταίως η τεχνολογία και η καινοτοµία, καθώς θεωρεί τον εαυτό της οραµατίστρια 
και έχει ήδη στο ενεργητικό της τρία τεχνολογικά startups. 

Από το καλοκαίρι του 2007 είναι µέλος του ∆.Σ. του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου και µέλος της διοικούσας επιτροπής από τον Ιούλιο του 2013.  Επίσης 
είναι µέλος του YPO, της ένωσης ΣΧ, και της ένωσης ΤΒΠ.

Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά, ενώ γνωρίζει και ιταλικά.

Είναι παντρεµένη και έχει δύο γιούς.

Μαµιδάκη 
Ελευθερία 

Διευθύντρια MAMIDOIL JETOIL A.E.

If you love what you are doing, 
you never work“ “



Κωνσταντίνα Zούβελου 

Μου δείξατε το δρόµο για να 
δηµιουργήσω στόχους στη ζωή 
µου και να κοιτάξω το µέλλον 
µε αισιοδοξία.

δηµι
ουρ
γία

H Σιάνα Κυριάκου είναι Chief Operating Officer της KPMG στην Ελλάδα, έχοντας 
αναλάβει το διοικητικό συντονισµό της εταιρείας από το 2012. Μετά την ολοκλήρωση 
των σπουδών της στην Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήµες, απέκτησε το πτυχίο και 
τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Association of Chartered Certified 
Accountants) στο Λονδίνο το1999, όπου και εργαζόταν καθ' όλη τη διάρκεια των 
σπουδών της.

Το ίδιο έτος επέστρεψε στην Ελλάδα, για να συνεχίσει την καριέρα της και το 2008 
απέκτησε και τον ελληνικό τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). 

Για περίπου δέκα χρόνια εργάστηκε στο Ελεγκτικό τµήµα της εταιρείας KPMG, κυρίως 
δε στον έλεγχο των Τραπεζών και λοιπών Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, έχοντας 
ωστόσο λάβει µέρος και σε µεγάλο αριθµό ελεγκτικών εργασιών για ελληνικές και 
ξένες εταιρείες.

Είναι µέλος του ∆Σ της ΕΛΕΠΑΠ και µέλος της Οµάδας ∆ράσης Γυναικών της ΕΑΣΕ.  
Έχει διατελέσει µέλος στην εκτελεστική επιτροπή για τα θέµατα συνεργασίας του 
ΣΟΕΛ µε τα ινστιτούτα εκπαίδευσης ACCA και ICAEW.

Κυριάκου 
Σιάνα 

Chief Operating Officer | KPMG 



Θεοδώρα Λιακοπούλου

«Το mellon είναι ένα ευέλικτο 
και εξειδικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Και τούτο γιατί          
η οµάδα της knowl εντοπίζει   
τις ανάγκες των συµµετεχόντων 
και αναλόγως διαµορφώνει   
τον κύκλο µαθηµάτων.  
Όµως αυτό που µε εξέπληξε, 
είναι το υψηλό επίπεδο των 
εισηγητών, το οποίο σε 
συνδυασµό µε την οργάνωση 
και το ήθος οδήγησε σε ένα 
τόσο καλό αποτέλεσµα».

Αφροδίτη Λυγγοπούλου

Όλα τα άτοµα που απαρτίζουν τον 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ήταν πολύ 
θετικά και υποστήριξαν σε πολύ µεγάλο βαθµό 
την προσπάθειά µας να βρούµε τον 
επαγγελµατικό µας προσανατολισµό.         
Επίσης µας ενθάρρυναν και µας βοήθησαν να 
δούµε τα θετικά µας σηµεία και να τα 
εµπλουτίσουµε µε τον πιο εµπεριστατωµένο 
τρόπο. Εκεί που εµείς χανόµασταν και 
µπερδευόµασταν µε όλη αυτήν την αρνητική 
κατάσταση που επικρατεί γύρω µας, αυτοί µας 
βοήθησαν να δούµε την θετική πλευρά και να 
µην το βάλουµε κάτω....
ένα µεγάλο ευχαριστώ!



προ
σωπική 

ανά
πτυξη
Είναι αλήθεια ότι όταν τελικά φθάνεις 
στον προορισµό, που µέχρι χθες δε 
γνώριζες ή νόµιζες απλησίαστο, 
νοιώθεις µέσα σου µια απέραντη 
ικανοποίηση. Όχι τόσο για το ότι 
κατόρθωσες να φθάσεις στην 'Ιθάκη' 
σου, όσο για το ότι οι γνώσεις και 
εµπειρίες που απέκτησες και οι 
ιδιαίτερα σηµαντικοί άνθρωποι που 
γνώρισες, έκαναν το ταξίδι σου 
πραγµατικά συναρπαστικό. Ένα τέτοιο 
'ταξίδι' ήταν για 'µένα η εµπειρία στο 
Mellon και δε θα 'θελα να το 'χω χάσει, 
για τίποτα στον κόσµο. Οι άνθρωποι 
του Mellon ήταν ό,τι ακριβώς 
χρειαζόµουν για να ολοκληρωθώ 
προσωπικά, επαγγελµατικά, 
ουσιαστικά και τυπικά, ώστε να είµαι 
σε θέση να διεκδικήσω το 
επαγγελµατικό µου µέλλον και όνειρο. 

Θοδωρής Καζάκος 

Προτιµώ τον απαλό φωτισµό 
πολλών µικρών λαµπτήρων από το σκληρό, 

εστιασµένο φως ενός προβολέα.“ “

Μαρίκα 
Λάµπρου 

Μαρίκα 
Γενική Διευθύντρια, Intersys

H Μαρίκα Λάµπρου είναι Γενική ∆ιευθύντρια στην Intersys (Business Imaging & 
Professional Print Group) από το Νοέµβριο 2014, Χηµικός Μηχανικός (Πανεπιστήµιο 
Πατρών) και κάτοχος MBA (University of La Verne).  

∆ιαθέτει 27ετή εµπειρία σε υψηλές διοικητικές θέσεις πολυεθνικών και ελληνικών 
εταιρειών (Bosch-Siemens, HP, Microsoft, SingularLogic), κυρίως στον τοµέα των 
τεχνολογιών Πληροφορικής. 

Είναι µέλος του ∆Σ της ΕΑΣΕ και Συντονίστρια της Οµάδας ∆ράσης Γυναικών της 
ΕΑΣΕ, του Global Board Ready Women, της Επιτροπής WiB (Women in Business) του 
Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, των Τοµέων Γυναικών (ΤΟΓΜΕ) & 
Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) της ΕΕ∆Ε. Επίσης, είναι mentor στην Endeavor Greece και στο WoT 
(Women on Top). Έχει διατελέσει Coach στο ∆ίκτυο Παραγωγικότητας του ΣΕΒ, 
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Ηγεσίας 2014 της ΕΑΣΕ και 
µέλος του ∆Σ του ΣΕΠΕ (Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

Γράφει άρθρα και δίνει διαλέξεις γύρω από θέµατα επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. 
Συµβουλεύει εθελοντικά γυναίκες και νέους που αναζητούν διέξοδο στα 
επαγγελµατικά τους όνειρα. Είναι αφοσιωµένη στις αρχές της ηγεσίας µε 
ενσυναίσθηση και της υγιούς επιχειρηµατικότητας.



re
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"Reboot": Συνώνυµο του "restart", ελληνιστί "Επανεκκίνηση"! Σε αυτή τη φάση 
του εαυτού µου βρισκόµουν (και βρίσκοµαι ακόµα), όταν "έπεσα" πάνω στο  
"Μellon"! Ουσιαστικά, συγχρονίστηκαν οι ανάγκες και αναζητήσεις µου στον 
επαγγελµατικό τοµέα, µε τη συγκεκριµένη κοινωνική δράση, µε το εν λόγω 
καινοτόµο πρόγραµµα ανάπτυξης και ενδυνάµωσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
Παρόλο που τρεις µήνες µετά ακόµη παραµένω άνεργη, η αυτοπεποίθησή µου 
εκτοξεύθηκε µέσω των δραστηριοτήτων του προγράµµατος. Έχοντας διασχίσει 
έναν υπέροχο δρόµο εκµάθησης σύγχρονων δεδοµένων στη σηµερινή αγορά 
εργασίας, τα "όπλα" µου για τη διεκδίκηση µιας θέσης εργασίας έγιναν πολύ 
περισσότερα και οι στόχοι µου πολύ πιο συγκεκριµένοι! Το σηµαντικότερο όλων, 
όµως, είναι ότι ήρθαν στο δρόµο µου και πήγα και εγώ στο δικό τους, "φωτεινοί", 
αξιόλογοι, καλοσυνάτοι, ευγενικοί άνθρωποι και γνώστες απίστευτα χρήσιµων 
επαγγελµατικών εργαλείων! Οι άνθρωποι που "έστησαν" και προχωρούν το  
"Μellon"!  Δε θα αναφέρω τα ονόµατα τους, απλώς θα περιοριστώ στο να τους 
ευχαριστήσω και να ξέρουν ότι επιθυµώ να τούς συναντώ ξανά και ξανά... είναι 
"ωραίοι" άνθρωποι και ακόµα τους χρειάζοµαι! Ευχαριστώ πολύ!

Ελευθερία Λορέτζου 

Ο Σωτήρης Μουσούρης κατάγεται από τη Θράκη και τη Μακεδονία, ανατράφηκε στην 
Αθήνα και κατέχει πτυχίο Νοµικής και Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών 
(Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας), υποτροφία Fullbirght, Master στα Οικονοµικά 
από το Πανεπιστήµιο της Βοστώνης, ενώ είναι Doctor of Business Administration από 
το Harvard Business School. 

Εργάστηκε ως οικονοµολόγος στη Γραµµατεία Ηνωµένων Εθνών (Νέα Υόρκη, 1966 – 
1981), ως Υποδιοικητής της ΕΤΒΑ (1981 - 1982) Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας του 
ΟΗΕ (Συντονιστής Ειδικών Οικονοµικών Προγραµµάτων Βοηθείας, ∆ιευθυντής 
Κέντρου εναντίον του Απαρτχάιντ, ∆ιευθυντής Τµήµατος Πολιτικών Υποθέσεων, 
Προσωπικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα για Αφγανιστάν και Πακιστάν και 
Συντονιστής Ανθρωπιστικής Βοήθειας 1982 - 1995). ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του 
Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (1995 - 2000), Αντιπρόεδρος 
του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (1997- σήµερα), 
ιδρυτικό µέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστηµίου (1997 - 2004), 
Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ίδρυµα Ασία – Ευρώπη – A.S.I.F. (1998 – σήµερα), Ειδικός 
Αποσταλµένος του Υπουργείου Εξωτερικών για Αφρική και Αναπτυσσόµενες Χώρες 
(1997 - 2004), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιµελητηρίου (1999 – 
σήµερα). 

Παρασηµοφορήθηκε το 2006 από τον Πρόεδρο της Νοτίου Αφρικής (grand 
Companion O.R. Tambo «For his excellent contribution to the struggle against 
Apratheid and for contributing to the development of the African Continent»). Είναι 
Επίτιµος ∆ιδάκτωρ πανεπιστηµίων Αριστοτελείου και Πελοποννήσου.

∆ρ. Μουσούρης 
Σωτήρης

Πρόεδρος Ελληνοαφρικανικού Επιµελητηρίου Εµπορίου και Ανάπτυξης
τ. Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας, ΟΗΕ



Ιωάννα Κουνάλη 

Το Mellon είναι ένα πρόγραµµα όπου κάθε 
συµµετέχων βελτιώθηκε όχι µόνο ατοµικά, αλλά και 
στα πλαίσια οµάδων. Κάθε συνάντηση που 
εντάσσεται στο Μellon αποτελεί και µια ευκαιρία - 
αφορµή για προσωπική αναζήτηση και 
προβληµατισµό. Τα µέλη του “Mellon” κατάφεραν να 
καλύψουν τις ανάγκες των συµµετεχόντων, να τους 
παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε αρχικά να 
αναρωτηθωτηθούν και έπειτα να αναλάβουν δράση 
για να βρεθούν ένα βήµα πιο κοντά στην επίτευξη 
των στόχων τους.

προ
σωπική 
ανα
ζήτηση 

Ο Θεόδωρος Λιακόπουλος κατέχει τη θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην 
Johnson & Johnson Ελλάδας, Ιατρικά Προϊόντα από το 2008. 

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 ως Πωλητής στην ίδια εταιρεία, απ' όπου και 
αποχώρησε ως Division Manager µετά από 6 περίπου χρόνια. Εκτέλεσε χρέη Regional 
και στη συνέχεια Managing Director για Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια στην εταιρεία 
Bausch & Lomb µέχρι και το 2003. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου για Ελλάδα και Βαλκάνια στην εταιρεία Danone Springs of Eden. 

Το ∆εκέµβριο του 2004 επανήλθε στην Johnson & Johnson αρχικά ως ∆ιευθυντής 
Τµήµατος Καρδιολογικών Προϊόντων, αργότερα ως Managing Director στη DePuy 
θυγατρική της J&J, ενώ παράλληλα παρακολούθησε µε επιτυχία το Advanced 
Executive Program for Managing Directors του Kellogg School of Management, 
Northwestern University. 

Κατέχει τους τίτλους του Electrical Engineering & Engineering Management και MSc 
σε Engineering Management από το Πανεπιστήµιο του Missouri, ΗΠΑ. Είναι µέλος του 
Συµβουλίου ∆ιευθυντών του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος, µέλος της ΕΑΣΕ και 
Πρόεδρος Επιτροπής Εταιρειών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού και ∆ιαγνωστικών 
του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου.

Λιακόπουλος 
Θεόδωρος

Διευθύνων Σύµβουλος, Johnson & Johnson Ελλάδας, Ιατρικά Προϊόντα 



Θεοδώρα Λιακοπούλου

«Το mellon είναι ένα ευέλικτο 
και εξειδικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. Και τούτο γιατί          
η οµάδα της knowl εντοπίζει   
τις ανάγκες των συµµετεχόντων 
και αναλόγως διαµορφώνει   
τον κύκλο µαθηµάτων.  
Όµως αυτό που µε εξέπληξε, 
είναι το υψηλό επίπεδο των 
εισηγητών, το οποίο σε 
συνδυασµό µε την οργάνωση 
και το ήθος οδήγησε σε ένα 
τόσο καλό αποτέλεσµα».

Αφροδίτη Λυγγοπούλου

Όλα τα άτοµα που απαρτίζουν τον 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ήταν πολύ 
θετικά και υποστήριξαν σε πολύ µεγάλο βαθµό 
την προσπάθειά µας να βρούµε τον 
επαγγελµατικό µας προσανατολισµό.         
Επίσης µας ενθάρρυναν και µας βοήθησαν 
να δούµε τα θετικά µας σηµεία και να τα 
εµπλουτίσουµε µε τον πιο εµπεριστατωµένο 
τρόπο. Εκεί που εµείς χανόµασταν και 
µπερδευόµασταν µε όλη αυτή την αρνητική 
κατάσταση που επικρατεί γύρω µας, αυτοί µας 
βοήθησαν να δούµε τη θετική πλευρά και να 
µην το βάλουµε κάτω....
ένα µεγάλο ευχαριστώ!

δηµι
ουργ

ικότητα



Αλέξανδρος Κτενάς 

ανταγωνι
στικότητα

Μου δόθηκε η δυνατότητα 
να έρθω σε επαφή µε 
έµπειρους συµβούλους που 
συνεργάζονται µε το  
Mellon, ώστε να 
ανακαλύψω και να 
αναπτύξω τα soft skills και
τις δεξιότητές µου για να 
γίνω ανταγωνιστικός και να 
µπορέσω να διεκδικήσω µια 
θέση εργασίας στην ήδη 
απαιτητική αγορά.

Ελπίζω να συνεχίσετε τη 
δράση σας και µε 2ο και 3ο 
κλπ. Κύκλο Επιταχυντή 
Δεξιοτήτων Mellon επειδή η 
δουλειά που κάνετε, µε τις 
οµαδικές ή τις ατοµικές 
συµβουλευτικές είναι πολύ 
καλή και τα αποτελέσµατα 
φαίνονται.

Η Ελευθερία Μαµιδάκη είναι απόφοιτος του Brown University στην Πολιτεία του 
Rhode Island στις Η.Π.Α., έχοντας λάβει τα πτυχία BSc. in Mechanical Engineering και 
Β.Α. in Business Economics το 1993 (Magna Cum Laude). Το 1995 έλαβε µεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών MSc. in Ocean Systems Management από το M.I.T.

Την περίοδο 1996-1998 διετέλεσε ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ΒΙ.ΤΟΜ. Α.Β.Ε.Ε., 
εταιρίας παραγωγής και συσκευασίας τοµατοπολτών.

Την περίοδο 1999-2010 διετέλεσε Αναπληρώτρια ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της 
Mamidoil Jetoil A.E. και επικεφαλής του Οικονοµικού και Επιχειρησιακού τµήµατος της 
εταιρίας. Από τον Ιούλιο του 2010 µέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν Αντιπρόεδρος 
της Mamidoil-Jetoil και επικεφαλής του Οικονοµικού τµήµατος της εταιρείας. Από το 
Φεβρουάριο του 2015 µέχρι και σήµερα είναι ∆ιευθύντρια στη Mamidoil-Jetoil µε 
ευθύνη του τοµέα των εµπλοκών, του προσωπικού και της στρατηγικής.  Είναι µέλος 
του ∆Σ της Mamidakis Brothers Group και της Mirabello S.A. Την έχει κερδίσει 
τελευταίως η τεχνολογία και η καινοτοµία, καθώς θεωρεί τον εαυτό της οραµατίστρια 
και έχει ήδη στο ενεργητικό της τρία τεχνολογικά startups. 

Από το καλοκαίρι του 2007 είναι µέλος του ∆.Σ. του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου και µέλος της διοικούσας επιτροπής από τον Ιούλιο του 2013.  Επίσης 
είναι µέλος του YPO, της ένωσης ΣΧ, και της ένωσης ΤΒΠ.

Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά, ενώ γνωρίζει και ιταλικά.

Είναι παντρεµένη και έχει δύο γιούς.

Μαµιδάκη 
Ελευθερία 

Διευθύντρια MAMIDOIL | JETOIL A.E.

If you love what you are doing, 
you never work“ “



Θεοδώρα Μοσχογιάννη 

Υποστηρικτέςm

Νομός Αττικής
∆ήμος Ασπροπύργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νερό

µόνο από τη

DRIVE DRIVE & TRAVELDRIVE & TRAVEL



∆ρ. Σταλίκας
Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Σταλίκας είναι Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επισκέπτης καθηγητής στο McGill University, και 
επιστημονικός συνεργάτης σε άλλα πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Sigmund Freud University. Είναι 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, 
εκπαιδευτής, coach, κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής.

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα πηγάζουν από τους τομείς της Κλινικής και Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας, και ο ερευνητικός του στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 
άνθρωποι ''ανθίζουν'' ψυχικά μέσω της εφαρμογής των δυνατών σημείων του χαρακτήρα 
τους, της βίωσης θετικών συναισθημάτων, της εύρεσης νοήματος στη ζωή τους και την 
ανάπτυξη της ψυχολογικής τους ανθεκτικότητας. Είναι συγγραφέας 10 επιστημονικών 
βιβλίων, περισσότερων από 60 κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία, και 200 άρθρων σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές και εισηγήσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα τελευταία 25 χρόνια υλοποιεί εργαστήρια, βιωματικά σεμινάρια και ομιλίες σε εταιρείες, 
οργανισμούς και φορείς στην Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική με στόχο 
την αναγνώριση, ανάπτυξη και εφαρμογή των θετικών χαρακτηριστικών των στελεχών 
τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, την ενίσχυση του εταιρικού οράματος και το χτίσιμο 
θετικής οργανωτικής κουλτούρας.

Οι Unilever, PepsiCo, Loreal, P&G, Interamerican, 3M, AIG, Singular Logic, Procter & 
Gamble, ING, Sanofi, Shell, Leroy Merlin, My Market, Υπουργείο Εργασίας Κύπρου, 
Mondelez και τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι μόνο κάποιοι από τους οργανισμούς, στους 
οποίους ο κ. Σταλίκας μεταλαμπάδευσε, εκπαίδευσε, επικοινώνησε και συγκινήθηκε 
παρατηρώντας τη θετική αλλαγή να επιτυγχάνεται τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και 
ομαδικό, καθώς ο στόχος τόσο του ιδίου όσο και των εργοδοτών για αύξηση της 
ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία και της αποδοτικότητάς τους 
επετεύχθη.

Προκαλέστε                     
τη Θετικότητα, 
Προσκαλέστε                 
τη Θετικότητα

“
“Καθηγητής Ψυχολογίας 

Μανδάλας
Γιάννης

Ο Γιάννης Μανδάλας γεννήθηκε το 1962 στη Χίο και είναι Διευθύνων Σύμβουλος της 
εισηγμένης εταιρείας στο MEDITERRA Μastihashop ΑΕ. Παράλληλα είναι αντιπρόεδρος 
στο Enterprise Greece SA, αντιπρόεδρος στη Mastiha Damla Sakiz SA (Τουρκία), 
Διαχειριστής της Παραδοσιακά Προϊόντα Ελλάδας ΕΠΕ και ιδρυτής του Κέντρου 
Πρότυπων Αγροτικών Εφαρμογών ΙΚΕ. 

Με οικονομικές και παιδαγωγικές σπουδές στα Πανεπιστήμια Πειραιά και Αιγαίου 
αντίστοιχα και πριν ασχοληθεί με τη Μαστίχα Χίου εργάσθηκε ως οικονομικός και 
εμπορικός Δ/ντης σε μεγάλους ομίλους (ATEMKE, ALTEC) στην Αθήνα. Στη Χίο, ως 
Δ/ντής της Αναπτυξιακής εταιρείας του Νομού ήλθε σε επαφή για πρώτη φορά με 
θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης γεγονός που αποτέλεσε πολύτιμη 
εμπειρία στην ενασχόλησή του με τη μαστίχα που αποτελεί το σημαντικότερο φυσικό 
πόρο του νησιού. Ασχολείται με τη χιώτικη μαστίχα από το 2001 οπότε και του ανατέθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου με την ιδιότητα του 
συμβούλου Διοίκησης το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ομωνύμου Συνεταιρισμού. 

Διευθύνων Σύµβουλος | MEDITERRA Μastihashop ΑΕ. 

“ “
η χώρα µας υποφέρει 
από ελλείµµατα αισθητικής 
και πλεονάσµατα βλακείας...



Ελισάβετ Ντάκου 

ζε
στα
σιά

Η συµµετοχή µου στο σεµινάριο 
µε κάνει να νιώθω πολύ οικεία 
καθώς συµµετέχουν σε αυτό 
άνθρωποι που θέλουν 
πραγµατικά να µε βοηθήσουν, 
να µάθω πράγµατα που θα είναι 
χρήσιµα για την επαγγελµατική 
µου αποκατάσταση, χωρίς να 
νιώθω µειονεκτικά για τις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις µου. 

O Σωτήρης Παπαντωνόπουλος – Μαντόπουλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις 
ΗΠΑ και εν συνεχεία εργάστηκε στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη σε ανώτατες θέσεις 
στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα όπου αρχικά 
εργάστηκε στη Hellenic Land, ένα βρετανικό fund ιδιοκτησίας της Soros Real Estate 
Investment Partners.

Η εµπειρία του Σωτήρη από τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή που κατείχε σε 
συµβουλευτικές και επενδυτικές εταιρείες ακινήτων, αλλά και από το χώρο των 
χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων (DTZ Ελλάδος ΑΕ, Hellenic Land LLC, Gruntal & Co 
LLC) του έδωσαν το έναυσµα για να δηµιουργήσει το 2006 τη Money Market, η οποία 
το 2011 λάνσαρε το γνωστό insurancemarket.gr, το οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο 
των ασφαλειών.

Ο Σωτήρης έχει µεταπτυχιακό (MSc) στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το London 
School of Economics και πτυχίο (BSc)  σε marketing  και χρηµατοοικονοµικά από το 
Πανεπιστήµιο της Βοστόνης.

Παπαντωνόπουλος-
Μαντόπουλος 

Σωτήρης
Ιδρυτής & Διευθύνων Σύµβουλος Money Market (insurancemarket.gr)



re
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"Reboot": Συνώνυµο του "restart", ελληνιστί "Επανεκκίνηση"! Σε αυτή τη φάση 
του εαυτού µου βρισκόµουν (και βρίσκοµαι ακόµα), όταν "έπεσα" πάνω στο  
"Μellon"! Ουσιαστικά, συγχρονίστηκαν οι ανάγκες και αναζητήσεις µου στον 
επαγγελµατικό τοµέα, µε τη συγκεκριµένη κοινωνική δράση, µε το εν λόγω 
καινοτόµο πρόγραµµα ανάπτυξης και ενδυνάµωσης επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 
Παρόλο που τρεις µήνες µετά ακόµη παραµένω άνεργη, η αυτοπεποίθησή µου 
εκτοξεύθηκε µέσω των δραστηριοτήτων του προγράµµατος. Έχοντας διασχίσει 
έναν υπέροχο δρόµο εκµάθησης σύγχρονων δεδοµένων στη σηµερινή αγορά 
εργασίας, τα "όπλα" µου για τη διεκδίκηση µιας θέσης εργασίας έγιναν πολύ 
περισσότερα και οι στόχοι µου πολύ πιο συγκεκριµένοι! Το σηµαντικότερο όλων, 
όµως, είναι ότι ήρθαν στο δρόµο µου και πήγα και εγώ στο δικό τους, "φωτεινοί", 
αξιόλογοι, καλοσυνάτοι, ευγενικοί άνθρωποι και γνώστες απίστευτα χρήσιµων 
επαγγελµατικών εργαλείων! Οι άνθρωποι που "έστησαν" και προχωρούν το  
"Μellon"!  Δε θα αναφέρω τα ονόµατα τους, απλώς θα περιοριστώ στο να τους 
ευχαριστήσω και να ξέρουν ότι επιθυµώ να τούς συναντώ ξανά και ξανά... είναι 
"ωραίοι" άνθρωποι και ακόµα τους χρειάζοµαι! Ευχαριστώ πολύ!

Ελευθερία Λορέτζου 

Ο Σωτήρης Μουσούρης κατάγεται από τη Θράκη και τη Μακεδονία, ανατράφηκε στην 
Αθήνα και κατέχει πτυχίο Νοµικής και Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών 
(Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας), υποτροφία Fullbirght, Master στα Οικονοµικά 
από το Πανεπιστήµιο της Βοστώνης, ενώ είναι Doctor of Business Administration από 
το Harvard Business School. 

Εργάστηκε ως οικονοµολόγος στη Γραµµατεία Ηνωµένων Εθνών (Νέα Υόρκη, 1966 – 
1981), ως Υποδιοικητής της ΕΤΒΑ (1981 - 1982) Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας του 
ΟΗΕ (Συντονιστής Ειδικών Οικονοµικών Προγραµµάτων Βοηθείας, ∆ιευθυντής 
Κέντρου εναντίον του Απαρτχάιντ, ∆ιευθυντής Τµήµατος Πολιτικών Υποθέσεων, 
Προσωπικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα για Αφγανιστάν και Πακιστάν και 
Συντονιστής Ανθρωπιστικής Βοήθειας 1982 - 1995). ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του 
Οργανισµού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (1995 - 2000), Αντιπρόεδρος 
του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (1997- σήµερα), 
ιδρυτικό µέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστηµίου (1997 - 2004), 
Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ίδρυµα Ασία – Ευρώπη – A.S.I.F. (1998 – σήµερα), Ειδικός 
Αποσταλµένος του Υπουργείου Εξωτερικών για Αφρική και Αναπτυσσόµενες Χώρες 
(1997 - 2004), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιµελητηρίου (1999 – 
σήµερα). 

Παρασηµοφορήθηκε το 2006 από τον Πρόεδρο της Νοτίου Αφρικής (grand 
Companion O.R. Tambo «For his excellent contribution to the struggle against 
Apratheid and for contributing to the development of the African Continent»). Είναι 
Επίτιµος ∆ιδάκτωρ πανεπιστηµίων Αριστοτελείου και Πελοποννήσου.

∆ρ. Μουσούρης 
Σωτήρης

Πρόεδρος Ελληνοαφρικανικού Επιµελητηρίου Εµπορίου και Ανάπτυξης
τ. Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας, ΟΗΕ
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Το Mellon δεν είναι 
απλά ένα σεµινάριο 
όπως όλα αυτά που 
γίνονται κατά καιρούς. 
Είναι ένα πρόγραµµα 
όπου άνθρωποι σαν και 
µένα, µε όνειρα για το 
µέλλον µπορούν να 
εντοπίσουν και να 
αναπτύξουν δεξιότητες 
που έχουν, όπως και να 
βρουν τον τρόπο να 
προσεγγίσουν την 
εργασία που θα ήθελαν 
να κάνουν. Προσωπικά 
µου έχει προσφέρει και 
θα συνεχίσει να µου 
προσφέρει πολλά, 
καθώς µαθαίνουµε 
πράγµατα που 
πραγµατικά θα µας 
χρειαστούν στην 
επαγγελµατική µας 
πορεία για να γίνουµε 
πιο ανταγωνιστικοί στην 
αγορά εργασίας. Όλα 
αυτά φυσικά γίνονται 
µε την εποπτεία και την 
ενεργή συµµετοχή 
ανθρώπων 
καταξιωµένων στο χώρο 
τους. Θεωρώ ότι αυτό 
το πρόγραµµα θα 
έπρεπε να υλοποιείται 
σε περισσότερους 
Δήµους για να έχουν 
όλοι την δυνατότητα να 
συµµετάσχουν σε αυτή 
την ενέργεια.
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 Ο Σπύρος Σουρµελίδης ε ίναι  ∆ηµοσιογράφος και  µέλος της ΕΣΗΕΑ µε 

µεταπτυχιακές σπουδές στην "Ψυχολογία των ΜΜΕ". Εργάστηκε για δύο δεκαετίες 
(1985 - 2005) στο "Ποντίκι" αναλαµβάνοντας το πολιτικό και διπλωµατικό ρεπορτάζ. 
Την περίοδο 1994 - 2000 εργάστηκε στην εφηµερίδα " Έθνος" όπου επίσης είχε 
αναλάβει το διπλωµατικό ρεπορτάζ, στην «Ηµερησία» ως υπεύθυνος του πολιτικού 
ρεπορτάζ και  αργότερα στην «Εξουσία» ,  τον «Ελεύθερο Τύπο» και  στον 
«Αγγελιοφόρο» (2000 - 2011). Έχει επίσης µακρά πορεία στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση 1988 -1991, 1992 - 94 και από το 2014 στο Kontra Channel. Από το 2009 
µέχρι και σήµερα είναι αρθρογράφος στο Περιοδικό «Επίκαιρα».

Σουρµελίδης 
Σπύρος

Δηµοσιογράφος



Ελισάβετ Ντάκου 

ζε
στα
σιά

Η συµµετοχή µου στο σεµινάριο 
µε κάνει να νιώθω πολύ οικεία 
καθώς συµµετέχουν σε αυτό 
άνθρωποι που θέλουν 
πραγµατικά να µε βοηθήσουν, 
να µάθω πράγµατα που θα είναι 
χρήσιµα για την επαγγελµατική 
µου αποκατάσταση, χωρίς να 
νιώθω µειονεκτικά για τις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις µου. 

O Σωτήρης Παπαντωνόπουλος – Μαντόπουλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις 
ΗΠΑ και εν συνεχεία εργάστηκε στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη σε ανώτατες θέσεις 
στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα όπου αρχικά 
εργάστηκε στη Hellenic Land, ένα βρετανικό fund ιδιοκτησίας της Soros Real Estate 
Investment Partners.

Η εµπειρία του Σωτήρη από τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή που κατείχε σε 
συµβουλευτικές και επενδυτικές εταιρείες ακινήτων, αλλά και από το χώρο των 
χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων (DTZ Ελλάδος ΑΕ, Hellenic Land LLC, Gruntal & Co 
LLC) του έδωσαν το έναυσµα για να δηµιουργήσει το 2006 τη Money Market, η οποία 
το 2011 λάνσαρε το γνωστό insurancemarket.gr, το οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο 
των ασφαλειών.

Ο Σωτήρης έχει µεταπτυχιακό (MSc) στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το London 
School of Economics και πτυχίο (BSc)  σε marketing  και χρηµατοοικονοµικά από το 
Πανεπιστήµιο της Βοστόνης.

Παπαντωνόπουλος-
Μαντόπουλος 

Σωτήρης
Ιδρυτής & Διευθύνων Σύµβουλος Money Market (insurancemarket.gr)



Ειρήνη Πέτκο 

Το Mellon είναι ένα 
πρόγραµµα που στοχεύει 
όχι µόνο στην εκπαίδευση 
των ατόµων σε πρακτικό 
επίπεδο, αλλά και στην 
ανάπτυξή τους ως 
κοινωνικά όντα. Η 
ικανότητα των ανθρώπων 
που οραµατίστηκαν το 
πρόγραµµα και το έφεραν 
εις πέρας και η δυνατότητά 
τους να δένουν µια οµάδα 
και να διατηρούν ένα 
ευχάριστο και αισιόδοξο 
περιβάλλον, παρά τις 
δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν, θεωρώ πως 
είναι µοναδικές. Αυτό που 
µε εντυπωσίασε 
περισσότερο στο Mellon 
είναι η κατανόηση των 
αναγκών και των «θέλω» 
του κάθε µέλους ξεχωριστά 
και η προσπάθεια που 
καταβλήθηκε για να 
καλυφθούν αυτές οι 
ανάγκες τόσο σε ατοµικό 
όσο και οµαδικό επίπεδο.

ευχά
ριστο περι
βάλ
λον

Ελένη Ντισπυράκη 

Στο Μellon βρήκα 
ανθρώπους παραπάνω 

από πρόθυµους να µε 
βοηθήσουν στην 

προσπάθειά µου. Με 
βοήθησαν να πιστέψω 
στον εαυτό µου και να 
κινητοποιηθώ. Νιώθω 

πλέον σίγουρη για το 
στόχο µου αλλά και 

πολύ αισιόδοξη!

κινη
τοποίηση



Πολίτης 
Γιάννης

Ο Γιάννης Πολίτης είναι δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής επί τρεις δεκαετίες. 
Παράλληλα, διδάσκει το μάθημα «Διαχείριση δημοσιογραφικών πηγών» στο τμήμα ΜΜΕ 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε το 1984 στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στην 
οποία εργάστηκε 28 χρόνια ως πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος, ενώ διετέλεσε και 
προϊστάμενος της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας. Το 1988 έγινε μέλος της 
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Ήταν μέλος της πρώτης 
δημοσιογραφικής ομάδας του MEGA CHANNEL, στο οποίο εργάστηκε επί 14 χρόνια ως 
πολιτικός συντάκτης, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ και παρουσιαστής 
ενημερωτικών εκπομπών. Έχει διατελέσει, επί 9 συνολικά χρόνια, Γενικός Διευθυντής 
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθήνα 9.84, City και Βήμα FM. Από το 2004 έως το 2013, 
εργάστηκε στη Δημόσια Τηλεόραση (πρώην ΕΡΤ) ως πολιτικός σχολιαστής στο κεντρικό 
δελτίο και παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών.

Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και επίτιμος καθηγητής, εκπρόσωπος του 
Διεθνούς Οργανισμού EPLO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου), αρθρογράφος 
στην εφημερίδα Real News, πολιτικός αναλυτής στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM και 
παρουσιαστής της ενημερωτικής εκπομπής Χ2 στον τηλεοπτικό σταθμό Action24. Είναι 
Πρέσβης Καλής Θελήσεως των Special Olympics της Αθήνας και του Συνδέσμου 
Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.)

Έχει βραβευτεί από:
το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση «για την 

ολοκληρωμένη και αντικειμενική παρουσίαση των θεμάτων του, τις επιτυχίες του με αρκετές 
αποκλειστικότητες στο πολιτικό ρεπορτάζ και την ευπρεπή παρουσία του στην Τηλεόραση»
την Ένωση Επτανησίων Ελλάδας, στο πλαίσιο της «2ης εκδήλωσης βράβευσης 

διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τα Επτάνησα», η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή 
την 150η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
την Ένωση Δημάρχων Αττικής «για την αντικειμενικότητά του στην άσκηση του λειτουργήματός του».

Έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Λευκάδας για την προσφορά του στο νησί.
Γεννήθηκε το 1961 στο Μεγανήσι Λευκάδας και έχει σπουδάσει ΜΜΕ (Queen Margaret 
University, Edinburgh). Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Δηµοσιογράφος, Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  

Μαίρη Παππού

«Είµαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία 
να συµµετάσχω στον επιταχυντή δεξιοτήτων 
MELLON. Γιατί όλα αυτά που σκεφτόµουν 

και ήθελα να κάνω, αλλά και ακόµα τόσα 
που διδάχθηκα εκεί, δεν θα είχα κατορθώσει 

να τα πραγµατοποιήσω σε τόσο σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. Ήταν τόσο όµορφο αυτό 

το συναίσθηµα, να νιώθεις ότι κάποιοι 
ενδιαφέρονται πάρα πολύ για σένα και τα 
έκαναν να µοιάζουν όλα πάρα πολύ απλά, 
µε ένα µαγικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ 
όλους σας και σας εύχοµαι καλή συνέχεια, 

µε πολλά χαµόγελα, FOREVER !!»
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Το Mellon δεν είναι 
απλά ένα σεµινάριο 
όπως όλα αυτά που 
γίνονται κατά καιρούς. 
Είναι ένα πρόγραµµα 
όπου άνθρωποι σαν και 
µένα, µε όνειρα για το 
µέλλον µπορούν να 
εντοπίσουν και να 
αναπτύξουν δεξιότητες 
που έχουν, όπως και να 
βρουν τον τρόπο να 
προσεγγίσουν την 
εργασία που θα ήθελαν 
να κάνουν. Προσωπικά 
µου έχει προσφέρει και 
θα συνεχίσει να µου 
προσφέρει πολλά, 
καθώς µαθαίνουµε 
πράγµατα που 
πραγµατικά θα µας 
χρειαστούν στην 
επαγγελµατική µας 
πορεία για να γίνουµε 
πιο ανταγωνιστικοί στην 
αγορά εργασίας. Όλα 
αυτά φυσικά γίνονται 
µε την εποπτεία και την 
ενεργή συµµετοχή 
ανθρώπων 
καταξιωµένων στο χώρο 
τους. Θεωρώ ότι αυτό 
το πρόγραµµα θα 
έπρεπε να υλοποιείται 
σε περισσότερους 
Δήµους για να έχουν 
όλοι την δυνατότητα να 
συµµετάσχουν σε αυτή 
την ενέργεια.
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Το Mellon είναι ένα 
πρόγραµµα που στοχεύει 
όχι µόνο στην εκπαίδευση 
των ατόµων σε πρακτικό 
επίπεδο, αλλά και στην 
ανάπτυξή τους ως 
κοινωνικά όντα. Η 
ικανότητα των ανθρώπων 
που οραµατίστηκαν το 
πρόγραµµα και το έφεραν 
εις πέρας και η δυνατότητά 
τους να δένουν µια οµάδα 
και να διατηρούν ένα 
ευχάριστο και αισιόδοξο 
περιβάλλον, παρά τις 
δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν, θεωρώ πως 
είναι µοναδικές. Αυτό που 
µε εντυπωσίασε 
περισσότερο στο Mellon 
είναι η κατανόηση των 
αναγκών και των «θέλω» 
του κάθε µέλους ξεχωριστά 
και η προσπάθεια που 
καταβλήθηκε για να 
καλυφθούν αυτές οι 
ανάγκες τόσο σε ατοµικό 
όσο και οµαδικό επίπεδο.
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Ελένη Ντισπυράκη 

Στο Μellon βρήκα 
ανθρώπους παραπάνω 

από πρόθυµους να µε 
βοηθήσουν στην 

προσπάθειά µου. Με 
βοήθησαν να πιστέψω 
στον εαυτό µου και να 
κινητοποιηθώ. Νιώθω 

πλέον σίγουρη για το 
στόχο µου αλλά και 

πολύ αισιόδοξη!
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αναγκών και των «θέλω» 
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και η προσπάθεια που 
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∆έσποινα Πίκουλη 

φιλο
ξε
νία
Οι άνθρωποι είναι επαγγελµατίες µε όραµα! 
Πρόκειται για τον καλύτερο κύκλο σεµιναρίων 
στον οποίο έχω συµµετάσχει µέχρι σήµερα. Με 
κορυφαίους εισηγητές διεθνούς εµβέλειας, άρτια 
καταρτισµένο προσωπικό και έµφαση στη 
δυναµική του καθενός από εµάς.

Το πρόγραµµα µου προσέφερε πολύτιµες γνώσεις, 
τόσο για την αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες 
και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες, όσο και για την 
προσωπικότητά µου.

Σε µια διαρκώς εξελισσόµενη και πιο απαιτητική - 
λόγω συνθηκών - αγορά εργασίας τα στελέχη του 
προγράµµατος ενίσχυσαν τις επαγγελµατικές µου 
δεξιότητες, µε ενδυνάµωσαν ψυχολογικά και µου 
πρότειναν στοχευµένα εναλλακτικά επαγγελµατικά 
µονοπάτια.

Ελπίζω ότι σύντοµα θα λάβουν e-mail µε 
φωτογραφία από τη νέα µου δουλειά. Σας 
ευχαριστώ όλους πολύ. 

Ταµπάκος
∆ηµοσθένης

Ο ∆ηµοσθένης Ταµπάκος είναι Χρυσός Ολυµπιονίκης της ενόργανης γυµναστικής 
στο αγώνισµα των κρίκων (Αθήνα 2004).  

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Νοεµβρίου 1976 και η ενασχόλησή του µε τη 
γυµναστική ξεκίνησε στην ηλικία των επτά ετών.

Εκτός του Χρυσού Ολυµπιακού Μεταλλίου, µεταξύ δεκάδων αγωνιστικών διακρίσεων 
σε διεθνές επίπεδο, έχει κατακτήσει στο ίδιο αγώνισµα, το αργυρό µετάλλιο στους 
κρίκους στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ (2000), το χρυσό µετάλλιο στο 
παγκόσµιο πρωτάθληµα (Λος Άντζελες 2003) καθώς και το χρυσό µετάλλιο στα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα (Βρέµη 2000 & Λιουµπλιάνα 2003).

Το 1997 η κίνηση στους κρίκους µετάβασης από το σταυρό στον ανάποδο σταυρό µε 
τεντωµένο σώµα χωρίς τη µεσολάβηση κάθετης στήριξης, αποτέλεσε µια νέα 
πρόταση για το αγώνισµα των κρίκων σε παγκόσµιο επίπεδο.

Το 2000 παρουσιάζει δύο νέες ασκήσεις οι οποίες αργότερα καταγράφονται στον 
κώδικα βαθµολογίας της FIG (Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Γυµναστικής) ως ασκήσεις 
Tabakos και Tabakos II.

Έχει πτυχίο του Τµήµατος Επιστήµης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού, είναι 
Σµηναγός της Πολεµικής Αεροπορίας και Τµηµατάρχης Σχεδιασµού, Έρευνας, Μελετών 
και Αθλητιατρικής του Ανωτάτου Συµβουλίου Αθλητισµού Ενόπλων ∆υνάµεων.

Είναι παντρεµένος µε την Αναστασία ∆όντη. Έχουν δύο κόρες, την Ιριάνα και την Άρια.

Χρυσός Ολυµπιονίκης Ενόργανης Γυµναστικής



Ο Σπύρος Σουρµελίδης είναι ∆ηµοσιογράφος και µέλος της ΕΣΗΕΑ µε 
µεταπτυχιακές σπουδές στην "Ψυχολογία των ΜΜΕ". Εργάστηκε για δύο δεκαετίες 
(1985 - 2005) στο "Ποντίκι" αναλαµβάνοντας το πολιτικό και διπλωµατικό ρεπορτάζ. 
Την περίοδο 1994 - 2000 εργάστηκε στην εφηµερίδα "Έθνος" όπου επίσης είχε 
αναλάβει το διπλωµατικό ρεπορτάζ, στην «Ηµερησία» ως υπεύθυνος του πολιτικού 
ρεπορτάζ και αργότερα στην «Εξουσία», τον «Ελεύθερο Τύπο» και στον 
«Αγγελιοφόρο» (2000 - 2011). Έχει επίσης µακρά πορεία στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση 1988 -1991, 1992 - 94 και από το 2014 στο Kontra Channel. Από το 2009 
µέχρι και σήµερα είναι αρθρογράφος στο Περιοδικό «Επίκαιρα».

Σουρµελίδης 
Σπύρος

Δηµοσιογράφος

Ελένη Ντισπυράκη 

Στο Μellon βρήκα 
ανθρώπους παραπάνω 

από πρόθυµους να µε 
βοηθήσουν στην 

προσπάθειά µου. Με 
βοήθησαν να πιστέψω 
στον εαυτό µου και να 
κινητοποιηθώ. Νιώθω 

πλέον σίγουρη για το 
στόχο µου αλλά και 

πολύ αισιόδοξη!

κινη
τοποίηση

Η Όλγα είναι αυτοδηµιούργητη µάχιµη (κοινωνική) επιχειρηµατίας που διακρίνεται για 
τα έργα που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί για την ενίσχυση και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας, της απασχολησιµότητας και της δια βίου µάθησης, όπως επίσης 
για τις επιτυχηµένες εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που 
κινητοποιούν, εµπλέκουν, αφορούν, ενδυναµώνουν και ενθουσιάζουν χιλιάδες 
ευρωπαίους πολίτες. Το 2015 - 2016 ανέλαβε ως ∆ιευθύντρια ∆ηµιουργικού, 
Επικοινωνίας & Ψηφιακού Περιεχοµένου του Γραφείου Υποψηφιότητας της Λάρισας 
για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. 

Από το 2001 είναι η Εθνική Συντάκτρια του Τακτικού Ευρωβαροµέτρου (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή). Επιπλέον, το 2011, ανέλαβε ως Συντονίστρια του ελληνικού τµήµατος του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηµατίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), το 
2012 εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών 
Αθηνών, Πειραιώς & Περιχώρων, καθώς και Γενική Γραµµατέας του Τοµέα Ανάπτυξης 
Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΕΕ∆Ε). Από το 2012 είναι Μέλος της 
Επιτροπής Θεσµικών Παρεµβάσεων της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων 
Επιχειρηµατιών, και το διάστηµα 2013 – 2014 κατείχε την έδρα για την Επιχειρηµατική 
Συµµαχία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γυναικών και Τεχνολογίας. Το 2014 επιλέχθηκε ως 
Πρέσβειρα για την Παγκόσµια Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας για την Ελλάδα, 
µια πρωτοβουλία του WED NY, σε συνεργασία µε το Υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ. Πέρα 
από την ανάπτυξη συστηµάτων mentoring (π.χ. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), έχει αναλάβει και 
Μέντορας για το ΜΙΤ Greece Startup Competition (2015 & 2016), το «Επιχειρώ 
Κοινωνικά» της ΕΑΤΑ του ∆ήµου Αθηναίων, κ.ά. Έχει συµπεριληφθεί 4 φορές (2012, 
2013, 2014, 2015) στην ετήσια έκδοση της ICAP Group, µε τις Γυναίκες Ηγέτες στις 
Επιχειρήσεις που κυκλοφορεί µε την εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ. 

Είναι Πολιτικός Επιστήµονας και Κοινωνιολόγος (Northeastern, ΗΠΑ) και κάτοχος 
µεταπτυχιακού ∆ιεθνών Πολιτικών Σπουδών (ULB, Βέλγιο), ∆ιατριβή: «Η Πολυγλωσσία 
στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας». Το 2007 εκδόθηκε το µυθιστόρηµά της 
µε τίτλο «Από τον Ρωµαίο στον Τζακ» (Εµπειρία Εκδοτική). Είναι παντρεµένη και µητέρα 
ενός γιου.

Chief Visionary Officer, Κοιν.Σ.Επ. knowl
Πρόεδρος & Διευθύνων Εταίρος, Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.
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I have no time to kill; 
see I like to skill...



∆ασκαλάκης 
Χάρης 

O Χάρης Δασκαλάκης γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το University of 
Pennsylvania Πανεπιστήμιο με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες με εξειδίκευση στις 
Διεθνείς Σχέσεις (Cum Laude) και ειδίκευση στην Μακροοικονομία και την Σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Ιστορία. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και 
Διακυβέρνηση από το London School of Economics. 

Το 2007 εργάστηκε ως αναλυτής στην εταιρεία P&K Securities μέλος της Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδος. 

Από το 2010 είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του BCA College το οποίο από το Σεπτέμβριο 
του 2015, συνεργάζεται με το παγκοσμίου εμβέλειας βραβευμένο πανεπιστήμιο Plymouth 
University. Παράλληλα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του International School of Athens, 
που προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, και από το 2014 ιδρυτής του ΑΤΗ/TECH College το πρώτο κολλέγιο που 
παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Συμμετοχική δράση

   Εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ε.Β.Ε.Α)

   Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής  Ένωσης Επιχειρηματιών Ελλάδας (Ε.Ε.Ν.Ε)

Διευθύνων Σύµβουλος | BCA College

Whether 
you think 

you can 
or think 

you can't, 
you're right

“
“

Λιλιάνα Πρίφτη 

θάρ
ρος

Το Mellon για µένα ήταν η ευκαιρία που αναζητούσα. 
Είµαι πολύ χαρούµενη που γνώρισα ανθρώπους µε 
ιδιαίτερες γνώσεις, εµπειρίες και διάθεση, που µου 
έδωσαν πραγµατικά τη βοήθεια τους και την 
καθοδήγηση που χρειαζόµουν. Χάρη σε εκείνους 
απέκτησα περισσότερη γνώση, εµπειρία και 
δεξιότητες. Έκανα καινούργιους φίλους και γνώρισα 
ένα νέο κόσµο. “Οι πιο ωραίοι άνθρωποι που 
ξέρουµε, είναι  εκείνοι που στη ζωή τους έχουν 
γνωρίσει την ήττα, που έχουν γνωρίσει την απώλεια, 
που έχουν υποφέρει, και βρήκαν τον τρόπο να βγουν 
από την άβυσσο. Αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν ευγένεια και 
ευαισθησία, Γνώρισαν τη 
ζωή και είναι  γεµάτοι 
ευσπλαχνία, τρυφερότητα, 
ενδιαφέρον και βαθιά 
αγάπη για τους άλλους. 
Οι ωραίοι άνθρωποι δεν 
προκύπτουν απλώς.” 
Elizabeth Kubler-Ross



Η Όλγα είναι αυτοδηµιούργητη µάχιµη (κοινωνική) επιχειρηµατίας που διακρίνεται για τα 
έργα που έχει  σχεδιάσει  και  υλοποιεί  για την ενίσχυση και  προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας, της απασχολησιµότητας και της δια βίου µάθησης, όπως επίσης για 
τις επιτυχηµένες εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που κινητοποιούν, 
εµπλέκουν, αφορούν, ενδυναµώνουν και ενθουσιάζουν χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες. Το 
2015 ανέλαβε ως ∆ιευθύντρια ∆ηµιουργικού, Επικοινωνίας & Ψηφιακού Περιεχοµένου του 
Γραφείου Υποψηφιότητας της Λάρισας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

Από το 2001 είναι η Εθνική Συντάκτρια του Τακτικού Ευρωβαροµέτρου (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή). Επιπλέον, το 2011, ανέλαβε ως Συντονίστρια του ελληνικού τµήµατος του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηµατίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), το 
2012 εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Αθηνών, 
Πειραιώς & Περιχώρων, καθώς και Γενική Γραµµατέας του Τοµέα Ανάπτυξης Γυναικών 
Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΕΕ∆Ε). Από το 2012 είναι Μέλος της Επιτροπής Θεσµικών 
Παρεµβάσεων της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών, και το 
διάστηµα 2013 – 2014 κατείχε την έδρα για την Επιχειρηµατική Συµµαχία του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Γυναικών και Τεχνολογίας. Το 2014 επιλέχθηκε ως Πρέσβειρα για την Παγκόσµια 
Ηµέρα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας για την Ελλάδα, µια πρωτοβουλία του WED NY, 
σε συνεργασία µε το Υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ. Πέρα από την ανάπτυξη συστηµάτων 
mentoring (π.χ. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), έχει αναλάβει και Μέντορας για το ΜΙΤ Greece Startup 
Competition (2015 & 2016), το «Επιχειρώ Κοινωνικά» της ΕΑΤΑ του ∆ήµου Αθηναίων, κ.ά. 
Έχει συµπεριληφθεί 4 φορές (2012, 2013, 2014, 2015) στην ετήσια έκδοση της ICAP Group, 
µε τις Γυναίκες Ηγέτες στις Επιχειρήσεις που κυκλοφορεί µε την εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ. 
Είναι Πολιτικός Επιστήµονας και Κοινωνιολόγος (Northeastern, ΗΠΑ) και κάτοχος 
µεταπτυχιακού ∆ιεθνών Πολιτικών Σπουδών (ULB, Βέλγιο), ∆ιατριβή: «Η Πολυγλωσσία 
στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας».

Το 2007 εκδόθηκε το µυθιστόρηµά της µε τίτλο «Από τον Ρωµαίο στον Τζακ» (Εµπειρία 
Εκδοτική). Είναι παντρεµένη και µητέρα ενός γιου.

Chief Visionary Officer, Κοιν.Σ.Επ. knowl
Πρόεδρος & Διευθύνων Εταίρος, Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.

I have no time to kill; 
see I like to skill...“ “Στ
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Στούµπου 
Μυλαίδη 

Κι αν είσαι στο σκαλί 
το πρώτο, πρέπει να 'σαι 
υπερήφανος κ' ευτυχισµένος.
Εδώ που έφθασες, 
λίγο δεν είναι
από το ποίηµα «Το Πρώτο Σκαλί» | Κ. Καβάφης

Η Μυλαίδη Στούµπου είναι ∆ιευθύντρια Πωλήσεων στη Microsoft Corp. υπεύθυνη για 
την προώθηση των λύσεων Cloud Productivity στη Γερµανία και στις χώρες της 
Κεντρικο-Ανατολικής Ευρώπης. ∆ιαθέτει επαγγελµατική εµπειρία πλέoν των 20 ετών. 
Πριν από τη Microsoft είχε εργαστεί στις εταιρίες SingularLogic, Velti και Intracom. 
Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής από το Πανεπιστήµιο Πατρών, ενώ διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο σε 
«Economics and Management» από το Athens Information Technology. 

Συµµετέχει ως µέλος στην επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνο-
Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, είναι µέλος του ΕΙΠ και του ΤΟΓΜΕ της 
ΕΕ∆Ε, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στις ενέργειες προώθησης και 
ενθάρρυνσης γυναικών στην Microsoft ως µέλος του Women@Microsoft CEE 
Chapter. 

Ως mentor στο Κέντρο Καινοτοµίας της Microsoft, στο MIT Enterprise Forum Greece 
και στο δίκτυο Women on Top, προσφέρει εθελοντικά συµβουλευτική σε νέες 
γυναίκες και σε επιχειρηµατίες σε θέµατα που σχετίζονται µε την εξέλιξη καριέρας, το 
προσωπικό branding, στρατηγικές marketing και πωλήσεων και ανάπτυξης υγιούς 
επιχειρηµατικότητας.

Συµµετέχει ως οµιλήτρια σε διακεκριµένα συνέδρια και δίνει διαλέξεις σε θέµατα 
καινοτοµίας και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, ψηφιακής οικονοµίας και 
σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. 

“ “
Διευθύντρια Πωλήσεων | Microsoft 



Αθανασία Ρήγα 

υπερ
αισιο
δοξία 

"Κάθε φορά που 
χρησιµοποιώ τη λογική 
είµαι πολύ απαισιόδοξος.

Όταν ακούω την καρδία 
µου,όταν ακούω την πίστη 
µου - και έχω πίστη στον 
άνθρωπο - γίνοµαι πολύ 
αισιόδοξος".

Jacques Cousteau

Τριτάρης 
∆ηµήτριος 

Ο ∆ηµήτριος Τριτάρης συµπληρώνει 20 χρόνια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας µε 
πρακτική εµπειρία στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και στη βιοµηχανία υψηλής 
τεχνολογίας. Στο παρελθόν, κατείχε µια σειρά επιτελικών θέσεων στην εταιρία Atmel 
Corporation, πολυεθνική µε ηγετική παρουσία στη βιοµηχανία ηµιαγωγών, µε έδρα το 
San Jose Καλιφόρνιας. Το 2008, επέστρεψε στην Ελλάδα, προκειµένου να ενταχθεί 
στο ταχύτατα αναπτυσσόµενο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και να αναλάβει το 
ρόλο του Γενικού ∆ιευθυντή της Ricardo Hellas (θυγατρική της Naspers Media Group). 
Το 2013 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οµίλου της Χρυσής Ευκαιρίας και το 
2014 εντάχθηκε στο δυναµικό του οµίλου της Star Investments, αρχικά ως ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Trade01, της πρώτης εταιρείας ∆υαδικών ∆ικαιωµάτων στην Ελλάδα 
και από το 2015 ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Χρυσού Οδηγού. 

Ο ∆ηµήτρης είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στις διοικητικές επιστήµες από 
την Ecole Supérieure de Commerce de Lille - Γαλλίας, σε συνεργασία µε το University 
of Washington - Η.Π.Α. Επίσης κατέχει 2 µεταπτυχιακούς τίτλους (DEA & DESS) στη 
διοίκηση επιχειρήσεων από τα Γαλλικά Πανεπιστήµια Paris II (Panthéon-Sorbonne) και 
Lille I (Sciences et Technologies).

Διευθύνων Σύµβουλος | Χρυσός Οδηγός



∆έσποινα Πίκουλη 

φιλο
ξε
νία
Οι άνθρωποι είναι επαγγελµατίες µε όραµα! 
Πρόκειται για τον καλύτερο κύκλο σεµιναρίων 
στον οποίο έχω συµµετάσχει µέχρι σήµερα. Με 
κορυφαίους εισηγητές διεθνούς εµβέλειας, άρτια 
καταρτισµένο προσωπικό και έµφαση στη 
δυναµική του καθενός από εµάς.

Το πρόγραµµα µου προσέφερε πολύτιµες γνώσεις, 
τόσο για την αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες 
και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες, όσο και για την 
προσωπικότητά µου.

Σε µια διαρκώς εξελισσόµενη και πιο απαιτητική - 
λόγω συνθηκών - αγορά εργασίας τα στελέχη του 
προγράµµατος ενίσχυσαν τις επαγγελµατικές µου 
δεξιότητες, µε ενδυνάµωσαν ψυχολογικά και µου 
πρότειναν στοχευµένα εναλλακτικά επαγγελµατικά 
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Ταµπάκος
∆ηµοσθένης

Ο ∆ηµοσθένης Ταµπάκος είναι Χρυσός Ολυµπιονίκης της ενόργανης γυµναστικής 
στο αγώνισµα των κρίκων (Αθήνα 2004).  

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Νοεµβρίου 1976 και η ενασχόλησή του µε τη 
γυµναστική ξεκίνησε στην ηλικία των επτά ετών.

Εκτός του Χρυσού Ολυµπιακού Μεταλλίου, µεταξύ δεκάδων αγωνιστικών διακρίσεων 
σε διεθνές επίπεδο, έχει κατακτήσει στο ίδιο αγώνισµα, το αργυρό µετάλλιο στους 
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Χρυσός Ολυµπιονίκης Ενόργανης Γυµναστικής



Γρηγόρης Τσίκος 

Μέσα στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό στερέωµα, όπου το 
ποσοστό της ανεργίας διαρκώς αυξάνεται και η πολιτεία 
παύει πλέον να µεριµνά για την ορθή παιδεία των νέων, µια 
οµάδα έµπειρων και εξειδικευµένων συµβούλων, οι 
διδάσκοντες του προγράµµατος Μellon, αναλαµβάνουν 
εθελοντική δράση µε σκοπό την κοινωνική προσφορά και 
την κοινωνική µέριµνα. Το Mellon, µε τη βοήθεια 
πανεπιστηµιακά καταρτισµένων και εξειδικευµένων 
συµβούλων, έχει ως στόχο του την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
και  ικανοτήτων ανθρώπων µικρής αλλά και µεγάλης 
ηλικίας, µέσα σε ένα ζεστό περιβάλλον που δεν προάγει 
µονάχα το οµαδικό πνεύµα - το οποίο φαίνεται να εκλείπει 
στη σύγχρονη εποχή - αλλά και τις αρετές αλληλεγγύης και  
συναδελφικότητας, δηµιουργώντας ένα οικογενειακό κλίµα 
ανάµεσα στους συµβούλους και τους συµµετέχοντες. Θέτει 
τα θεµέλια για ένα καλύτερο µέλλον, διευρύνοντας τους 
ορίζοντες του ανθρώπινου νου, συµβάλλοντας στην 
ανάπτυξη των ταλέντων µικρών και µεγάλων και 
µεταλαµπαδεύοντας γνώσεις προκειµένου οι συµµετέχοντες 
να µπορέσουν να διεκδικήσουν µια θέση εργασίας σήµερα. 
Έτσι ο εκάστοτε συµµετέχων του Μellon έχει τη δυνατότητα 
να λειτουργήσει οµαδικά και να ανακαλύψει πτυχές και 
στοιχεία της προσωπικότητάς του που ούτε ο ίδιος δεν 
γνώριζε πως έχει ή να διορθώσει τυχόν ελαττώµατά του, 
προκειµένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του, η 
εργασιακή του ικανότητα, αλλά και ο τρόπος που 
παρουσιάζει τον εαυτό του. Για το λόγο αυτό είµαι ιδιαίτερα 
ευτυχής που συµµετέχω στο Μellon, µέσω του οποίου 
βελτίωσα τις δεξιότητες και τις έµφυτες ικανότητές µου, ενώ 
συνάµα γνώρισα ανθρώπους που µε τη βοήθειά τους θα 
προσπαθήσω να υλοποιήσω τους στόχους µου και να 
διεκδικήσω µε περισσότερα εφόδια µια θέση εργασίας στη 
σύγχρονη αγορά.

οικο
γένεια

Τσίλογλου 
Αναστασία

Be formless, shapeless. 
Be water my friend

Η Αναστασία Τσίλογλου αυτοβούλως θεώρησε πως έχει πολλά να κάνει στη ζωή της 
και για το λόγο αυτό ήρθε στον κόσµο ένα µήνα νωρίτερα από το προβλεπόµενο. 
Λατρεύει εξίσου τα νούµερα και τις ιστορίες. Σπούδασε οικονοµικά στο Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων 
στο Cornell University. 

Έχει δουλέψει σε 3 ηπείρους (Ευρώπη, Αµερική και Αφρική) για start-ups, πολυεθνικές 
και µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Έχει 15+ χρόνια εµπειρίας σε business 
planning, finance, product development και business development. Ευχαριστεί θερµά 
τις: Microsoft, e-Travel, Tellas, British Petroleum, K-mart για την εµπιστοσύνη να την 
προσλάβουν και για τις επιχειρηµατικές προκλήσεις που της ανέθεσαν να 
καταπιαστεί. Αυτό που της έµαθαν τελικά είναι πως δεν έχει τόσο σηµασία το τί 
πετυχαίνεις, αλλά το πώς. 

Για σχεδόν ένα χρόνο ανέλαβε χρέη Οικονοµικής ∆ιευθύντριας για τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα σε αποστολή στο Νίγηρα για αντιµετώπιση της ελονοσίας και 
υποσιτισµού παιδιών. Λύση στο πρόβληµα της παιδικής θνησιµότητας δε βρήκε κι 
επέστρεψε. Βγάζει το καπέλο σε όσους το παλεύουν ακόµη. 

Σήµερα διατελεί χρέη γενικής διευθύντριας στο µη κυβερνητικό, µη κερδοσκοπικό 
οργανισµό Action Finance Initiative για να φέρει τις µικροπιστώσεις στην Ελλάδα, να 
τονώσει την επιχειρηµατικότητα και να στηρίξει ανθρώπους απείρως πιο 
ταλαντούχους από την ίδια.

“ “

Γενική Διευθύντρια AFI



Αθανασία Ρήγα 

υπερ
αισιο
δοξία 

"Κάθε φορά που 
χρησιµοποιώ τη λογική 
είµαι πολύ απαισιόδοξος.

Όταν ακούω την καρδία 
µου,όταν ακούω την πίστη 
µου - και έχω πίστη στον 
άνθρωπο - γίνοµαι πολύ 
αισιόδοξος".

Jacques Cousteau

∆ρ. Τριτάρης 
∆ηµήτριος 

Ο ∆ηµήτριος Τριτάρης συµπληρώνει 20 χρόνια επαγγελµατικής σταδιοδροµίας µε 
πρακτική εµπειρία στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά και στη βιοµηχανία υψηλής 
τεχνολογίας. Στο παρελθόν, κατείχε µια σειρά επιτελικών θέσεων στην εταιρία Atmel 
Corporation, πολυεθνική µε ηγετική παρουσία στη βιοµηχανία ηµιαγωγών, µε έδρα το 
San Jose Καλιφόρνιας. Το 2008, επέστρεψε στην Ελλάδα, προκειµένου να ενταχθεί 
στο ταχύτατα αναπτυσσόµενο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και να αναλάβει το 
ρόλο του Γενικού ∆ιευθυντή της Ricardo Hellas (θυγατρική της Naspers Media Group). 
Το 2013 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οµίλου της Χρυσής Ευκαιρίας και το 
2014 εντάχθηκε στο δυναµικό του οµίλου της Star Investments, αρχικά ως ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Trade01, της πρώτης εταιρείας ∆υαδικών ∆ικαιωµάτων στην Ελλάδα 
και από το 2015 ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Χρυσού Οδηγού. 

Ο ∆ηµήτρης είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στις διοικητικές επιστήµες από 
την Ecole Supérieure de Commerce de Lille - Γαλλίας, σε συνεργασία µε το University 
of Washington - Η.Π.Α. Επίσης κατέχει 2 µεταπτυχιακούς τίτλους (DEA & DESS) στη 
διοίκηση επιχειρήσεων από τα Γαλλικά Πανεπιστήµια Paris II (Panthéon-Sorbonne) και 
Lille I (Sciences et Technologies).

Διευθύνων Σύµβουλος | Χρυσός Οδηγός



Μανταλένα Άντρες 

αισ
ιοδ

οξία

Μια ευχάριστη εµπειρία µε 
µια εκπληκτική οµάδα που σε 
βοηθά να µάθεις τι θέλεις και 
πως να το πραγµατοποιήσεις, 
να πιστέψεις στον εαυτό σου 
και να αναδείξεις τις 
δεξιότητές σου!

Αρτέµιος Φιλάτοβ

φρο
ντί
δα

Σε µια προσπάθεια να αξιοποιήσω τα 
αληθινά µου επαγγελµατικά προσόντα 
συνάντησα πολλά εµπόδια. Έτσι κατέληξα 
στη γνωστή κατηγορία ανθρώπων του τύπου 
"άλλο έχω σπουδάσει και άλλο κάνω τώρα". 
Ξόδεψα αρκετό χρόνο για να βρω µια λύση, 
που θα µου έφερνε την επιτυχία στην 
επαγγελµατική αποκατάσταση, όµως χωρίς 
αποτέλεσµα.

Την άνοιξη του 2016 γράφτηκα στα 
σεµινάρια Mellon Επιταχυντή Δεξιοτήτων. 
Από την πρώτη στιγµή η οµάδα µου έδωσε 
την εντύπωση πως πρόκειται για κάτι 
αξιόπιστο που σίγουρα αξίζει τον κόπο. 
Μέσα από εξατοµικευµένες παρεµβάσεις 
από µέντορες του Mellon, κατάφερα να 
εντοπίσω αρκετά πράγµατα που έκανα λάθος 
και να τα διορθώσω, παράλληλα πήρα 
εξαιρετικά ωφέλιµες γνώσεις που άλλαξαν 
την καριέρα µου. Πρόσφατα, µου έγινε µια 
πρόσφορα για εργασία από τον κορυφαίο 
εργοδότη παγκοσµίως, στην ειδικότητα που 
έχω σπουδάσει. Ήµουν προετοιµασµένος για 
τη συνέντευξη, κέρδισα τις εντυπώσεις και 
τώρα σχεδιάζω το µέλλον µου µε ένα 
αισιόδοξο συναίσθηµα. Πιστεύω πως η 
οµάδα του mellon έχει συµβάλλει σε αυτή 
την επιτυχία γ'αυτό και τους ευχαριστώ. 
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Γενική Διευθύντρια AFI



«Είχα την ευκαιρία να µάθω δίπλα σε ανθρώπους που θεωρούνται 
αυθεντία στο αντικείµενό τους και επίσης απέκτησα µία σφαιρική γνώση 
για πολλά πράγµατα που µε ενδιέφεραν να µάθω».

Αργυρώ Παπαδοπούλου

«Εξαιρετικοί άνθρωποι, και το προσωπικό και όλοι οι Σύµβουλοι που 
συναντήσαµε!!! Πρόθυµοι να βοηθήσουν σε ό,τι χρειαζόµασταν και µε 
µεράκι για τη δουλειά τους!!! Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, πολύ 
πρωτοποριακή ιδέα και εξαιρετικά χρήσιµη για την εποχή!!! Εύχοµαι να 
συνεχίσετε το έργο σας και να δίνετε ευκαιρίες σε ανθρώπους που το 
έχουν ανάγκη!!! Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια ήταν πραγµατικά 
πολύτιµη σε όλους τους τοµείς και εύχοµαι µόνο επιτυχίες!!! Το "Mellon " 
µας ανήκει!!!».

Κατερίνα Χούπη

« Ήταν µια πολύ ενδιαφέρουσα εµπειρία. Γνωρίσαµε αξιόλογους 
ανθρώπους, όπου µας βοήθησαν να εξελιχθούµε σαν προσωπικότητες, να 
ανακαλύψουµε και άλλες δεξιότητες που µπορεί να µην γνωρίζαµε καν».

Παναγιώτα Κώτσου

«Στο πρόγραµµα γνώρισα πρόσωπα και πράγµατα, µέτρησα τις δυνάµεις 
και τις αδυναµίες µου και εν τέλει κάνοντας την απαραίτητη αυτοκριτική 
είδα κάποια πράγµατα πιο ξεκάθαρα».

Γιώργος Σουράς

«Το συγκεκριµένο πρόγραµµα µε βοήθησε σε πολλά, µα το βασικό που 
πήρα ήταν το ότι δεν φοβάµαι πλέον να εκφράζοµαι, να λέω την γνώµη 
µου και να την στηρίζω. Πέραν αυτού γνώρισα πολλούς ανθρώπους, 
γεµάτους µε θετική ενέργεια και όρεξη για να εξελιχθούν». 

Παρασκευή Τσίγκου

“ “testimonials



Χαραλάµπους
Νικόλας 

Ο Νικόλας Χαραλάµπους είναι ο Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ιδρυτής της 
εταιρείας Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.. H θάλασσα ήταν πάντα συστατικό στην ζωή του. 
Μεγάλωσε στη Λεµεσό, παραλιακή πόλη, το κεντρικό λιµάνι της χώρας, εργάστηκε ως 
ναυαγοσώστης, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεµικό Ναυτικό και 
αποφοίτησε από το Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά. Η 
επιχειρηµατική του επιλογή, τα υδροπλάνα συνδυάζουν όλα όσα έχει ζήσει µέχρι 
σήµερα.

Πριν την Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε. ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Element Power 
Hellas A.E. θυγατρική της Hudson Clean Energy Partners, αµερικάνικη επενδυτική 
εταιρεία στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. ∆ιετέλεσε ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Premium Consulting στην οποία ήταν ένας από τους ιδρυτές της το 
2005 και αποχώρησε το 2013. Επίσης ο κ. Χαραλάµπους είναι ιδρυτής και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος στην F.C. Future Cooperation Ltd, ιδρυτής της DroneX, ιδρυτής της 
Ακαδηµίας Πιλότων Υδροπλάνων (Seaplanes Academy) και συνιδρυτής της Incubo 
Strategies Ltd.

Πρόεδρος-C.E.O. & Ιδρυτής | Hellenic Seaplanes S.A.
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Καλλονά
Έλενα 

Από το 1992 έως σήμερα, 24 χρόνια, βρίσκεται ανάμεσα σε περονοφόρα ανυψωτικά και 
αποθήκες. Από μικρή στη δουλειά, μία δυναμική γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, 
που συχνά αμφισβητήθηκε χωρίς να το βάλει ποτέ κάτω, η Έλενα Καλλονά είναι Managing 
Director της Jungheinrich Hellas, μίας από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες περονοφόρων 
ανυψωτικών μηχανημάτων και συστημάτων αποθήκευσης υψηλής τεχνολογίας. Όλα αυτά 
τα χρόνια, υπό τη διοίκησή της, η εταιρεία απέκτησε αξιόλογα μερίδια στην ελληνική αγορά, 
κατάφερε να ανταπεξέλθει στο δύσκολο εγχώριο ανταγωνισμό με μότο «περισσότερο πάθος, 
ανάπτυξη, μέλλον» και παρά τη συνεχόμενη κρίση, ενίσχυσε τη δυναμική της θέση στην 
αγορά και διατήρησε όλες τις θέσεις εργασίας. Η Έλενα πιστεύει ότι σε μια εταιρία οι 
άνθρωποι κάνουν τη διαφορά και γι' αυτό επενδύει διαχρονικά και σταθερά στο ανθρώπινο 
δυναμικό της, αυξάνοντάς το κατά 40%. Σύζυγος και μητέρα μίας υπέροχης κόρης, λατρεύει 
την οικογένειά της, με την ευρύτερη έννοια του όρου, καθώς κάποιοι φίλοι είναι σίγουρα 
«οικογένεια».

Οι φίλοι και συνεργάτες της σκιαγραφούν το προφίλ της, καλύτερα: 
Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δυναμική, επικοινωνιακή, ανθρωποκεντρική, ικανή να 
κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και να αναδεικνύει τις αρετές τους και συνάμα 
δοτική, δημιουργική, πραγματική φίλη, συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος στη ζωή.
Πηγαία, ειλικρινής και αυθόρμητη, απόλυτα πιστή και ανιδιοτελής, ανεπιτήδευτα προσηνής και 
συμπονετική, απλόχερα δοτική και υποστηρικτική, απλώς αξιαγάπητη ως συνεργάτης και φίλη 
και ακόμα περισσότερο ως μητέρα και σύζυγος.  
Ενθουσιώδης, επίμονη, πολυπράγμων. Παλεύει γι' αυτό που πιστεύει μέχρι τέλους. Μπορεί να σου 
βρει τη λύση, σχεδόν για τα πάντα. Μπορείς να στηριχτείς πάνω της για οποιοδήποτε θέμα.

Managing Director, Jungheinrich Hellas

Αν δεν πέσεις δεν 
ξέρεις πόσο όµορφο 
είναι το συναίσθηµα 
όταν σηκώνεσαι.
Είναι υπέροχο να 
χαρίζεις ένα χαµόγελο 
στους άλλους,             
να δίνεις χωρίς             
να περιµένεις 
ανταλλάγµατα.  

“
“
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