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ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΤΠΑΡΗΟΠΟΤΛΟ 





ΔΛΛΖΝΔ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ 
 

 

 

 

 

Αυτόνομο 

 



ΜΑΡΗΑ ΜΔΝΟΤΝΟ 

 Maria Menounos :  Γεκνζηνγξάθνο θαη εζνπνηόο. 

 Γεκνζηνγξάθνο ζην θαλάιη NBC ζηηο εθπνκπέο 

Today Show θαη Access Hollywood. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  1995:ζπκκεηείρε ζε δηαγσληζκνύο νκνξθηάο. 

 1996: Miss Massachusetts Teen USA. 

  2000: δεύηεξε ζην Miss Massachusetts USA θαη 

νινθιεξώλεη ζπνπδέο ζην Emerson College ηεο 

Βνζηώλεο.  



ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ 

 

Κνξπθαία   

πςίθσλνο θαη ε 

πιένλ γλσζηή 

παγθνζκίσο ληίβα 

ηεο όπεξαο.  



  Απνξξίπηεη ηνπο ξόινπο 

«Φηληέιην» ηνπ  Μπεηόβελ 

θαη «Μαληάκ Μπαηεξθιάη» 

ηνπ Πνπηζίλη. 

ηηο 3 Απγνύζηνπ 1947 

θάλεη ηελ πξώηε ηεο 

εκθάληζε ζηελ Αξέλα ηεο 

Βεξόλα κε ηελ «Σδνθόληα» 

ηνπ Ακηιθάξε Πνλθηέιη. 



ΑΝΣΔΛ ΔΞΑΡΥΟΠΟΤΛΟ 

Δκθαλίδεηαη ζην 

ζέαηξν από ηα ελληά. 

ηα δεθαηξία ηεο 

έπαημε ζηελ 

ηειεόξαζε θαη έλα 

ρξόλν αξγόηεξα 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

 



ΒΡΑΒΔΗΑ 

Σν 2013 ρξπζό θνίληθα  ζηηο Κάλλεο γηα ηελ 

ηαηλία «Ζ Εσή ηεο Αληέι». 

Σν 2014 βξαβεύηεθε κε ην Trophée Chopard 

ηνπ θεζηηβάι Καλλώλ. 



ΕΑΚ ΓΑΛΗΦΗΑΝΝΑΚΖ 

  Ζζνπνηόο. 

  Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

πνιιέο ηαηλίεο, όπσο ην 

«The Hangover», κέζα από 

ην νπνίν έγηλε επξέσο 

γλσζηόο θαη θέξδηζε έλα 

MTV Movie Award γηα ηνλ 

θαιύηεξν θσκηθό. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΔ  ΑΘΛΖΣΔ 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΣΔΦΑΝΗΓΖ   
  

 Υξπζό κεηάιιην : 

ζηνπο 

Οιπκπηαθνύο 

Αγώλεο, 

ζην Παγθόζκην,  

ζην Δπξσπατθό 

Πξσηάζιεκα 

ηίβνπ. 



ΛΟΓΟΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 
 Οηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

Διιάδα. 

 Δξγαζηαθά αίηηα.  

 Τπνηξνθία ζηελ 

Ακεξηθή.  

 Έιιεηςε Αζιεηηθώλ.  

εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ππνδνκώλ. 

 Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη 

πξνπόλεζεο. 



ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΔ ΣΟ 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ 
 

Γελ γλώξηδε θαιά ηελ 

γιώζζα. 

Υξόλνο 

πξνζαξκνγήο.  

Γηαθνξεηηθή 

λννηξνπία –

θνπιηνύξα. 

Ννζηαιγία γηα ηελ 

παηξίδα ηεο. 

 



ΩΚΡΑΣΖ 

ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ. 

 Έρεη αγσληζηεί ζηηο: 

Α.Δ.Κ. , Νίθε Βόινπ, 

Σδέλνα, Μίιαλ 

,Βέξληεξ Βξέκεο, 

Μπνξνύζηα 

Νηόξηκνπλη ,θαη ηώξα 

ζηελ Άξζελαι. 

 Έρεη ζπκκεηάζρεη ζην 

Μνπληηάι ηνπ 2010 θαη 

2014 θαζώο θαη ζην 

Γηνύξν ηνπ 2012. 



ΛΟΓΟΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 Αλεπαξθείο 

πξνπνλεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ 

πιηθνύ εμνπιηζκνύ. 

 Καιύηεξεο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο θαη 

κεγαιύηεξε 

δπλαηόηεηα γηα 

αλάδεημε ηνπ ηαιέληνπ  

 Καιύηεξεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο . 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ 

 Δυσκολία προσαρμογής 

λόγω της διαφορετικής 

νοοτροπίας που 

επικρατεί. 

 Η χρονοβόρα 

διαδικασία της μόνιμης 

εγκατάστασης σε έναν 

ξένο τόπο. 

 Η νοσταλγία των 

συγγενικών- φιλικών  

του  προσώπων. 

 
 



        ΑΝΓΡΔΑ ΑΜΑΡΖ  

 
.  

 

ηηο 10 Απξηιίνπ 2007 

ππέγξαςε ην πξώην ηνπ 

επαγγεικαηηθό 

ζπκβόιαην κε ηελ 

Παλαρατθή. 

Αγσλίζηεθε ζηνλ 

Παληώλην ,ζηνλ 

Οιπκπηαθό, θαη ζηελ 

Μπελθίθα από ην 2014. 



Τπήξμε δηεζλήο κε 

ηελ εζληθή Νέσλ.   

 Μόληκν κέινο ηεο 

εζληθήο αλδξώλ από 

ην 2013.  

•Μέινο ηεο 

απνζηνιήο πνπ 

ζπκκεηείρε ζην 

Μνπληηάι ηνπ 2014 

ζηε Βξαδηιία. 

 



ΛΟΓΟΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 Καιύηεξεο εγθαηαζηάζεηο 

γηα ηελ πξνπόλεζή ηνπ. 

 Πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο 

θαξηέξαο. 

 Αμηνθξαηία. 

 Έμνδνο ζε δηεζλείο 

δηαζπιινγηθέο 

νξγαλώζεηο. 

 Καιύηεξεο απνδνρέο. 

 



ΓΗΑΝΝΖ ΑΝΣΔΣΟΚΟΤΜΠΟ 

Σν 2008 έγηλε 

κέινο ηεο 

νκάδαο 

κπάζθεη ηνπ  

Φηιαζιεηηθνύ 

Εσγξάθνπ.  



ΛΟΓΟΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 Σν 2013 επηιέρζεθε 

σο θπζηθό ηαιέλην, 

κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ  

ληξαθη από ηνπο 

Μηιγνπόθη Μπαθο. 

 Οη εμαηξεηηθά 

δύζθνιεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. 
 



Ο ΑΘΛΖΣΗοΜΟο οΤΜΒΑΛΛΔΗ ΔΠΟΗΚΟΓΟΜΖΣΗΚΑ οΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩοΖ 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖο ΠΡΟοΩΠΗΚΟΣΖΣΑο, ΑΦΟΤ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗ ΣΗο ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΔο, 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΔο, ΖΘΗΚΔο ΑΡΔΣΔο ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ 



 
ΔΛΛΖΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ 



ΜΑΝΟ ΦΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 Ιδρυτής της customedialabs 

 H εταιρεία συνδυάζει άρτια το μάρκετινγκ με την 

τελευταία λέξη της τεχνολογίας πολυμέσων. Με 

έδρα τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. 



ΒΑΗΛΖ ΓΖΜΟ 

ΓΗΩΡΓΟ ΑΤΓΟΤΣΗΓΖ 

ΓΗΩΡΓΟ ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 

 

 πληδξπηέο ηεο Skroutz 

 CEO, CTO, Head of Technology 



  Η υπηρεσία ξεκίνησε επίσημα στην Αγγλία με 

το Scrooge (www.scrooge.co.uk).  

 Προχώρησαν σε στρατηγική επένδυση-

συνεργασία με το marketplace jamjar.gr. 

λανσάρισαν το πρώτο mCommerce Fashion app. 

 Δημιούργησαν το universal Windows 10 Mobile 

App. 

http://www.scrooge.co.uk/
http://jamjar.gr/


  Γεκηνύξγεζαλ λέα ππεξεζία marketplace 

γηα θαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά είδε. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΙΝΟ  

ΠΕΣΡΟ ΑΓΓΕΛΑΣΟ 
 

 υνιδρυτές της Resin.io 

 Η ελληνική startup έχει αναπτύξει µια ψηφιακή 

πλατφόρµα ολοκληρωµένης εξ αποστάσεως 

διαχείρισης «έξυπνων» συσκευών.  





              ΟΓΤΔΑ ΝΣΟΣΗΚΑ 

 

 

  Ιδρυτής και CEO του Think Digital Group 

 

  Είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα Online 

Μέσων στη ΝΑ Ευρώπη.. 



 Σν λέν project ηεο Think Digital είλαη ην 

Agora, κε ζηόρν «λα παξέρεη κηα 

νινθιεξσκέλε ιύζε γηα publishers, γηα λα 

απμήζνπλ ηα έζνδα από ηα site ηνπο». 



ΔΛΛΖΝΔ ΔΡΔΤΝΖΣΔ 

 



 

         ΓΔΩΡΓΗΟ ΩΣΖΡΗΟΤ 

 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα 
Μηθξνβηνινγίαο, Όγθσλ θαη 
Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο ηνπ 
Ηλζηηηνύηνπ  (MTC) ζηε νπεδία. 

 
 

 



 Ζ έξεπλά ηνπ επηθεληξώλεηαη:  

 

  ζηελ αλάπηπμε λαλνβηνινγηθώλ πιηθώλ,  

    εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ γηα ηελ ηαηξηθή κε ηε     
ρξήζε βαζηθώλ επηζηεκώλ κεραληθήο. 

 

 



               ΔΛΔΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΖ 
 

 Κατάγεται από την Αθήνα. Σο 2000 αποφοίτησε από τη 

σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. 

  Πήρε το διδακτορικό της από το Σμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου τάνφορντ της 

Καλιφόρνια το 2006.  



 

 Πήξε ην δηδαθηνξηθό ηεο από ην Σκήκα 

Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηάλθνξλη ηεο Καιηθόξληα ην 2006. 

 

 Δγηλε εξεπλήηξηα ζηηο θβαληηθέο επηθνηλσλίεο ζην 

Δζληθό Κέληξν Δξεπλώλ ηεο Γαιιίαο. 



             ΗΩΑΝΝΖ ΣΔΦΑΝΟΤ 

 

 πνύδαζε ζηε ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνύ 

ΔΜΠ. 

 Ζ έξεπλά ηνπ εζηηάδεηαη: 

  ζηα γεσπιηθά, ηα νπνία είλαη ιίαλ εηεξνγελή 

πιηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κειέηε ηεο 

επζηάζεηάο ηνπο ππό ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο 

θαη ζεξκνθξαζίαο. 

 



         ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΡΚΟΤΡΖ 

 

Δίλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηεζλνύο Γηθαίνπ ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Groningen, ζηελ Οιιαλδία. 

  



Δίλαη απόθνηηνο ηεο Ννκηθήο Αζελώλ. 
 
Έρεη δηδάμεη σο θηινμελνύκελνο ιέθηνξαο 

ζην UCL, ζην Παλεπηζηήκην Queen Mary 
θαη ζην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. 

 



       ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ  

 

 Δπηθεθαιήο εξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνύην Max Planck.  

Καηάθεξε λα μερσξίζεη αλάκεζα ζε λένπο 
επηζηήκνλεο πνπ πξόθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ από 
ηελ ΔΔ. 
 



                ΜΗΥΑΛΖ ΜΠΛΔΣΑ 

 

 πνύδαζε ειεθηξνιόγνο κεραληθόο ζην 
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.  



 

 

 

Δξγάζηεθε σο κεραληθόο ζπζηεκάησλ ζηελ 
Aware Inc. 

Γηεπζπληήο πιεξνθνξηθήο ηνπ Media Lab, 
εξεπλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ πνπ αλήθεη ζην 
Σερλνινγηθό Ηλζηηηνύην ηεο Μαζαρνπζέηεο (MIT). 
 























 

 

 ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ 

 ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α 


