ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥΧΑΚΗ
Η Δρ. Κατερίνα Βουρβουχάκη είναι Fellow of the Institute of Biology, London, UK & Fellow of
the Cambridge European Trust. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο της αναφέρεται στη
μοριακή ογκολογία και την αγγειογένεση. Η υποτροφία του Ιδρύματος χορηγήθηκε για την
εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο St Catharine’s College, University of Cambridge,
όπου και τιμήθηκε με το Cambridge European Trust Award το 2001.
Σαν μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ μελέτησε την
ανοσολογία του καρκίνου για τρία έτη.
Η Κατερίνα στα πρώτα χρόνια της καριέρας της ασχολείται με την εκπαίδευση και τον τρόπο
μόρφωσης και καλλιέργειας των νέων. Διδάσκει τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σαν
Associate Lecturer στο τμήμα της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Χαροκόπειου
Πανεπιστήμιου, στο μάθημα της Μοριακής Βιολογίας όσο και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ασκώντας καθήκοντα IBDP Deputy Coordinator σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο,
διοργανώνοντας με μεγάλη επιτυχία το International Baccalaureate Summer Course στις
Σπέτσες, συγκεντρώνοντας εφήβους αλλά και καθηγητές από όλο τον κόσμο.
Κατόπιν, ο δρόμος της επαγγελματικής καταξίωσης οδήγησε στη σημερινή της εργασία στα
ερωπαικά κεντρικά γραφεία πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας ως Senior Manager Κλινικών
Μελετών στον τομέα της Καρδιολογίας.
Η ζωή της μοιράζεται μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας, χωρίς όμως αυτό να τη σταματά από το
να επενδύει στην Ελλάδα και στις δομές της.
Η Κατερίνα συμμετέχει ενεργά στα Athens Wellness Retreats Co., όπου διοργανώνονται
δραστηριότητες που συνδυάζουν τόσο τη μεσογειακή διατροφή όσο και την βελτίωση της
κουλτούρας γύρω από τον τρόπο διατροφής, ψυχικής ευεξίας και ισορροπίας παγκοσμίως,
μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας. Γίνονται διοργανώσεις στην Ελλάδα όπου συμμετέχουν
ενδιαφερόμενοι από όλο τον κόσμο.
Η ανοδική επαγγελματική πορεία της Κατερίνας δεν έχει καταστεί ικανή για να σταματήσει
να επιστρέφει στην Ελλάδα και να προσπαθεί να αναδείξει τις ομορφιές και τη φιλοσοφία
της στο εξωτερικό.
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Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Πριν μερικά χρόνια διάβασα για τις πάνω από 5.000 υποτροφίες που έχει χορηγήσει το
Ίδρυμα, είτε σε Έλληνες για να διαπρέψουν στο εξωτερικό είτε σε αλλοδαπούς ώστε να
σταδιοδρομήσουν στην Ελλάδα. Αυτό με ενέπνευσε, σε συνδυασμό με την διαδρομή μου
στο εξωτερικό και τη συνεχή συναναστροφή με επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων στον
ιατρικό κλάδο. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή, απολαμβάνω αυτό που με σκληρή δουλειά μεν,
αλλά με επιμονή δε, κατάφερα και πιστεύω πως μπορούν να καταφέρουν και άλλοι.
Ο σύλλογος υποτρόφων συμβολίζει για εμένα έναν πυρήνα γνώσης και εμπειρίας, ο οποίος
θα πρέπει να είναι εξωστρεφής και να αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους ανθρώπους ώστε
να μοιραστούμε εμπειρίες, να αλλάξουμε συμπεριφορές και να αναπτυχθούμε, κάτι που
πρέπει από ατομικός να αναχθεί σε κοινωνικός στόχος.
Στοχεύω στο να επιστρέψω στο Ίδρυμα λίγα από όσα μου έχει προσφέρει απλόχερα:
-

Τις γνώσεις μου σε επιστημονικά θέματα για την οργάνωση ημερίδων/ σεμιναρίων
επιστημονικού χαρακτήρα
Τις εμπειρίες μου από την ακαδημαϊκή μου πορεία σε συγκεντρώσεις εφήβων, ώστε
να ανάψουμε σπίθες και να εξηγήσουμε πως η ελπίδα υπάρχει
Τις δεξιότητές μου σε θέματα οργανωτικά και διαχειριστικά, όπως αυτές έχουν
εξελιχθεί μέσα από την εργασιακή μου διαδρομή, προκειμένου η ομάδα των
υποτρόφων να συνεχίσει να συντονίζει πολλαπλές δράσεις πολύπλευρου
ενδιαφέροντος

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής αρκετά συχνά συρρικνώνει το χρόνο μας. Παρόλα αυτά επιλέγω
να επιστρέψω στο Ίδρυμα, μέσα από την ενασχόλησή μου με το Σύλλογο, ότι μπορώ, καθώς
το Ίδρυμα πίστεψε σε εμένα, σε μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μου και με βοήθησε να
κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.
Κλέβοντας και μια φράση από το βίντεο με τους αδερφούς Αντετοκούμπο για την υποτροφία
one of a kind: Ας κάνει ο καθένας μας ό,τι μπορεί, για να αλλάξουμε τον τρόπο που
σκεφτόμαστε. Και συμπληρώνω: Η Ελλάδα είναι παντού και σε όλους μας.
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΟΥΝΤΡΑ
Ονομάζομαι Μαργαρίτα Γκούντρα και είμαι Ψυχολόγος, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη
Σχολική Ψυχολογία και εξειδίκευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία και στη Συστημική
Οικογενειακή Θεραπεία. Έχω παρακολουθήσει μετεκπαιδευτικά προγράμματα ειδίκευσης
στην Κλινική Ψυχοπαθολογία (Α’ Ψυχιατρική Κλινική-Αιγινήτειο Νοσοκομείο), στην Ειδική
Αγωγή (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στην αξιολόγηση και αποκατάσταση Μαθησιακών
Δυσκολιών/Δυσλεξίας (ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ.). Έχω επίσης εκπαιδευτεί σε προγράμματα εκπαίδευσης
γονέων και προαγωγής ψυχικής υγείας παιδιών και γονέων (Παιδοψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών) και έχω συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών
ψυχικής υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο (Β’
Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών). Έχω ανακοινώσει ερευνητικές εργασίες σε
πανελλήνια συνέδρια και έχω λάβει μέρος σε επιμορφωτικές ημερίδες, επιστημονικά
συνέδρια και σεμινάρια. Επί σειρά ετών (2010-2013) υπήρξα επιστημονικός συνεργάτηςεκπαιδεύτρια στο σεμινάριο Κλινικής Ψυχοπαθολογίας που διοργανώνει η Α΄
Πανεπιστημιακή Κλινική σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) και υπηρέτησα ως ψυχολόγος στο τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
και Συμβουλευτικής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών)
και στις Σχολές Γονέων του Ινστιτούτου Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (Υπουργείο
Παιδείας) όπου συντόνιζα ομάδες γονέων και ομάδες τρίτης ηλικίας. Έχω παράσχει
εθελοντική εργασία σε Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αυτισμό, σε ξενώνα ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης για χρονίως ψυχικά πάσχοντες και σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
(Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο Αττικής και Α’ Ψυχιατρική Κλινική-Αιγινήτειο Νοσοκομείο) και
κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών μου
εργάστηκα στην Ψυχολογική-Συμβουλευτική Υπηρεσία των Αρσάκειων-Τοσίτσειων σχολείων
Ψυχικού-Εκάλης και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου. Σήμερα εργάζομαι ως
ψυχολόγος σε σχολικές μονάδες και σε δομές Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Από τις αρχές του 2017 είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας (Ε.Σχο.Ψ.Ε.).
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Η διετής μου θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο με έφερε σε στενή επαφή με όλα όσα έχει να
επιδείξει ο Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν γεμάτα
δημιουργία, προσφορά, εξωστρέφεια και δράση ενώ δεν έλειπαν και οι ευχάριστες
δραστηριότητες και εκδηλώσεις που συνέδεσαν ακόμη περισσότερο την οικογένεια του
Συνδέσμου μας. Τρέξαμε συνδεδεμένοι, διασκεδάσαμε συνδεδεμένοι, προχωράμε
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συνδεδεμένοι για την υλοποίηση νέων δράσεων κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Σε
αυτή τη διαδρομή θα ήθελα να αποτελέσω για μια ακόμη φορά ενεργό μέλος στον πυρήνα
του σχεδιασμού και της εφαρμογής δράσεων και προγραμμάτων στους έξι βασικούς
πυλώνες που δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος Υποτρόφων: επιστήμη, τέχνη, αθλητισμός,
επιχειρηματικότητα, παιδεία και κοινωνία. Από την πλευρά μου, θεωρώ ότι έχω πολλά ακόμη
να συνεισφέρω με τη ενεργή συμμετοχή μου και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνοχή
του Συνδέσμου μας, την εξωστρέφεια του και τη δικτύωση των μελών του. Επιπλέον, με την
ιδιότητα μου ως ψυχολόγος και με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχω αποκτήσει, θα
μπορούσα να συμβάλλω ουσιαστικά στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και
ημερίδων με κεντρικό άξονα την ψυχική υγεία και στην εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο
τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των
παιδιών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στη σχολική κοινότητα. Ας μη ξεχνάμε,
άλλωστε, ότι η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια αποτελεί
σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα και ο Σύνδεσμος Υποτρόφων μπορεί να προσφέρει προς
αυτή την κατεύθυνση ποικιλοτρόπως. Ζητώ, λοιπόν, τη στήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας
για να συνεχίσω την πορεία μου σε αυτή τη διεπιστημονική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών
και συνεργασίας, όπως είναι το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΡΙΜΠΑ
Η Ευαγγελία Μ. Γκρίμπα γεννήθηκε και εργάζεται στην Αθήνα. Αριστούχος του Τμήματος
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, με κατεύθυνση: Δημόσιες Σχέσεις, του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α), ολοκλήρωσε τη φοίτησή της σε τρία αντί τέσσερα έτη, για
λόγους αριστείας.
Με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης και άλλων φορέων,
πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες
Τεχνολογίας (Ο.Π.Α), Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας),
Παιδαγωγικής Κατάρτισης & Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).
Μιλά άπταιστα τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά).
Από το 2004 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχοντας
διατελέσει, μεταξύ άλλων, υπεύθυνη έργου σε Επιχειρησιακά Προγράμματα, μέλος Ομάδων
Εργασίας/Διοικητικών Συμβουλίων σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς,
εκπροσωπώντας τις θέσεις της Υπηρεσίας της στο εξωτερικό και σύνδεσμος ξένων Υπουργών
(έχοντας τιμηθεί πολλαπλώς για την εθελοντική προσφορά της), σε συνεργασία με τις
Πρεσβείες, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014).
Τα τελευταία έτη απασχολείται στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στον ελεύθερό της χρόνο:
διαβάζει λογοτεχνία, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη δημιουργική γραφή, ταξιδεύει και
παρακολουθεί σεμινάρια αυτό-ανάπτυξης.
Τέλος συμμετέχει εθελοντικά στην εκπαιδευτική δράση το Συνδέσμου Υποτρόφων του
Ιδρύματος «Έλα μαζί μας», με το πρόγραμμά της "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα
ταξιδεύει'', που έχει αποσπάσει τις εξής διακρίσεις:
-SILVER Βραβείο, διαγωνισμός Τουριστικών Βραβείων-TourismAwards 2016.
-Τιμητική Διάκριση, Φεστιβάλ Εθελοντισμού-VoluntaryAction 2016.
-Αναμνηστικός έπαινος, Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με το
ΤΕΙ Αθηνών.
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-Αναμνηστικός έπαινος και Ευχαριστήρια επιστολή, Σώμα Ελλήνων Οδηγών (ΣΕΟ).
-Τίτλος διάκρισης γραπτής εργασίας, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
-επτά συνολικά Βραβεία SILVER, BRONZE και Αναμνηστικοί Έπαινοι, διαγωνισμός
Εκπαιδευτικών Βραβείων-EducationBusinessAwards 2017.
-Συγχαρητήρια επιστολή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
-1ο Βραβείο, Πανελλήνιος διαγωνισμός με θέμα «Διεθνές έτος βιώσιμου Τουρισμού 2017»,
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού (UNWTO).

Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Έχοντας επί σειρά ετών συμμετάσχει και κυρίως «απολαύσει» ως μέλος του Συνδέσμου
Υποτρόφων (σ)τις όμορφες δραστηριότητες/εκδηλώσεις που τα μέλη των προηγούμενων
Διοικητικών Συμβουλίων ετοίμασαν με περισσό ενδιαφέρον και φροντίδα για όλους εμάς,
αισθάνομαι πως ήρθε η ώρα να «ανταποδώσω» με τη δική μου «προσφορά» στους
αγαπημένους πλέον φίλους Συνυποτρόφους.
Με την υποψηφιότητά μου φιλοδοξώ να εμπλουτίσω την δημιουργική ομάδα του
Διοικητικού Συμβουλίου με νέες ιδέες για μελλοντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να
συνδράμω στο κομμάτι της προώθησης της «εθελοντικής δράσης» των μελών του
Συνδέσμου.
Με οδηγό την διετή επιτυχημένη εκπαιδευτική δράση «Έλα Μαζί Μας», πρωτοβουλία του
Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν εθελοντικά από
μέλη μας παρουσιάσεις/εργαστήρια σε μαθητές δημόσιων σχολείων, επιθυμώ να συνδράμω
στην περαιτέρω ανάδειξη της γενικότερης προσπάθειας εμπλοκής των μελών του Συνδέσμου
σε εθελοντικές δράσεις, βάσει ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων τους.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εθελοντική εκπαιδευτική δράση "Ο Μικρός ΤουρίσταςΜια Βαλίτσα ταξιδεύει'' (πρόγραμμα διάρκειας 1-3 ωρών), που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε
εθελοντικά με την Δρ. Ελευθερία Μ Γκρίμπα, Στέλεχος Υπουργείου Τουρισμού -υπό την
αρωγή του Συνδέσμου- τα τελευταία δύο χρόνια, σε πάνω από 5.000 άτομα
(μαθητές/εκπαιδευτικούς), σε φορείς πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας, μέσω
επίσημων εισηγήσεων/ανακοινώσεων/δημοσιεύσεων/workshop/βιωματικών δράσεων. Η
απήχηση
του
προγράμματος
αποδεικνύεται
από
πλήθος
επιστολών
(ευχαριστήριων/συστατικών/υποστήριξης/καλής εκτέλεσης), επίσημες αξιολογήσεις και
θετικά ηλεκτρονικά μηνύματα που κατέθεσαν όσοι συμμετείχαν, αλλά και από αναμνηστικές
φωτογραφίες, αγκαλιές και χαρούμενα πρόσωπα μετά τη λήξη του εργαστηρίου.
Η δε μεγάλη επιτυχία του επισφραγίστηκε με πληθώρα διακρίσεων, με χορήγηση αιγίδα και
με φιλοξενία της δράσης μας, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι ευρύτερων εθελοντικών
δράσεων.
Την πολύτιμη αυτή εμπειρία/τεχνογνωσία μου θα χαρώ να μοιραστώ με τα μέλη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και να συμβάλλω στον πολλαπλασιασμό της με επιπλέον
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εθελοντικές δράσεις για τον Σύνδεσμό μας που σκοπό έχουν αφενός να προσφέρουν στο
κοινωνικό σύνολο και αφετέρου να εμπλέξουν δημιουργικά ολοένα και περισσότερους
συνυποτρόφους στην μεγάλη παρέα του Συνδέσμου μας.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΓΟΥΜΑ
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1979, μεγάλωσα στην Κέρκυρα, επέστρεψα στην Αθήνα για να
τελειώσω την Ελληνογαλλική σχολή Ουρσουλινών και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπειτα από ένα πέρασμα από την Ισπανία
για το Erasmus και μια διετή συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ στο τμήμα διοργάνωσης
εκδηλώσεων, το ταξίδι συνεχίστηκε με το μεταπτυχιακό στην Αγγλία, και μετά την
αποφοίτησή μου από το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και το διόρισμό μου στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, βρέθηκα να υπηρετώ στην Ισπανία και στη συνέχεια στη
Σερβία, ως στέλεχος των Γραφείων Τύπου των Πρεσβειών της Ελλάδας στο εξωτερικό. Πάντα
με μια βαλίτσα έτοιμη και με πολλή όρεξη για νέες εμπειρίες και κυρίως δημιουργία!
Λατρεύω τα γαλλικά τη γλώσσα της βασικής μου εκπαίδευσης. Κατακτώντας το πρώτο
βραβείο στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό γαλλοφωνίας της Alliance Française, εκπροσώπησα
τη χώρα μου για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με την στήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Ωνάση πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Αγγλία το 2002 με
ειδίκευση στην Διοίκηση Δημιουργικών Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (Management of
Creative and Media Enterprises του Warwick University). Είχαν μεσολαβήσει πολλά συνέδρια
και διαγωνισμοί, (όπως το Harvard World Model of the United Nations και τα Διεθνή
Σεμινάρια της Χάλκης) που μου έδωσαν την ευκαιρία να εκπροσωπήσω και πάλι τη χώρα μου
ως φοιτήτρια και μερικά χρόνια αργότερα με το διπλωματικό μου διαβατήριο, βρέθηκα
κοντά στις μεγάλες μου αγάπες: τις ξένες γλώσσες (μιλάω άπταιστα αγγλικά, γαλλικά,
ισπανικά, ιταλικά και είμαι αρκετά υπερήφανη για τα σερβικά μου!), την επικοινωνία και
φυσικά την επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και ανθρώπους από κάθε γωνιά του
πλανήτη.
Έχω διοργανώσει πάρα πολλά συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, επίσημες επισκέψεις και
κάθε λογής δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Στην Ισπανία και τη Σερβία ως Ακόλουθος Τύπου και
Επικοινωνίας των Πρεσβειών της Ελλάδος ειδικεύτηκα σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας
σε κυβερνητικό και διπλωματικό επίπεδο, ενώ ειδικότερα στο Βελιγράδι διετέλεσα
υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το
2014. Στα τέλη του 2015 επέστρεψα στην Αθήνα, ανανεώνοντας με μεγάλη χαρά την επαφή
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μου με τον Σύνδεσμο των Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση και τις δημιουργικές
δραστηριότητές του.
Σήμερα εργάζομαι για την προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και την
ενίσχυση της Δημιουργικής Βιομηχανίας (Creative Industry) στην Ελλάδα και είμαι έτοιμη
να θέσω την εμπειρία μου, την δημιουργικότητα και το μεράκι μου στην υπηρεσία των συνυποτρόφων μου για να στηρίξω ακόμα περισσότερο το έργο του Συνδέσμου μέσα από το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
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ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΑ
Γεννήθηκα το 1980 στην Αθήνα. Το 2001 αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Αθηνών με
άριστα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έλαβα υποτροφίες και βραβεία επίδοσης από το
ΙΚΥ και από κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Mε υποτροφία του Ιδρύματος
Ωνάση καθώς και κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολούθησα κατά τα έτη
2002 έως 2004 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Βόννης (κατεύθυνση εταιρικού και εμπορικού δικαίου), το οποίο και ολοκλήρωσα με Άριστα
(summa cum laude). Στη συνέχεια εκπόνησα διδακτορική διατριβή με θέμα «Η απαλλαγή
μελών διοίκησης κεφαλαιουχικών εταιριών από την ευθύνη τους», επίσης με υποτροφία του
Ιδρύματος Ωνάση, η οποία έλαβε το βαθμό άριστα και δημοσιεύτηκε με χορηγία του
Προγράμματος Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος
Ωνάση. Παράλληλα με την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής έλαβα μεταπτυχιακό
τίτλο ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ), ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
παρακολούθησα, με υποτροφία που έλαβα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στις διαπραγματεύσεις – Diploma In Negotiations.
Μελέτες και σχόλιά μου έχουν δημοσιευτεί σε νομικά περιοδικά. Μιλώ αγγλικά, γερμανικά,
γαλλικά και ισπανικά.
Είμαι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το 2003. Κατά τα έτη 2003
έως 2004 εργάστηκα, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, στο δικηγορικό
γραφείο “Redeker-Sellner-Dahs” στη Βόννη Γερμανίας. Από το 2004 ασκώ το επάγγελμα του
δικηγόρου με αντικείμενο κατά κύριο λόγο υποθέσεις αστικού, εμπορικού και διοικητικού
δικαίου, συνεργαζόμενη κατά το παρελθόν με δικηγορικές εταιρίες και από το 2012 ως
συνεταίρος του δικηγορικού γραφείου «Σόμπολου, Δόκα και Συνεργάτες» (www.sdlegal.gr).
Κατά τα έτη 2008 έως 2012 εργάστηκα ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό της «Μονάδας
Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) α.ε.» στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»
του Υπουργείου Παιδείας. Είμαι εισηγήτρια νομικών μαθημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Από το 2012 είμαι στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Τον ελεύθερό μου χρόνο αφιερώνω στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, το τένις και το
τρέξιμο και, κυρίως, στα τρία μου παιδιά, Γιώργο (10 ετών), Θοδωρή (9 ετών) και Στάθη (6
ετών).
https://gr.linkedin.com/in/mariadoka

Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Τα τελευταία δύο χρόνια είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω, από τη θέση του γενικού
γραμματέα, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας. Με γνώμονα την εξωστρέφεια,
τη διεπιστημονικότητα και την προσφορά προς το Σύνδεσμο, τα μέλη του αλλά και το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προσπαθήσαμε με όρεξη και συνέπεια να δημιουργήσουμε τις
προϋποθέσεις και τις συνθήκες για να συνδεθούμε στενότερα και ποιοτικότερα. Θα ήθελα
να μου δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια και να
συμβάλλω με τις ιδέες και τις – νομικές και μη – γνώσεις μου στην επίτευξη των στόχων του
Συνδέσμου και στην εύρυθμη λειτουργία αυτού και του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Ειδικότερος στόχος μου για την επόμενη διετία είναι να διευρυνθεί, ως προς τις θεματικές
και το περιεχόμενό του, και να καθιερωθεί ως θεσμός το workshop διαπραγματεύσεων, μια
πρωτοβουλία που υποστήριξε το Διοικητικό Συμβούλιο και αγκάλιασαν οι υπότροφοι, το
οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2016 και επαναλήφθηκε τον Ιανουάριο
του 2017. Επίσης, στόχος μου είναι να υποστηρίξω δράσεις που θα φέρουν τον Σύνδεσμό
μας πιο κοντά στους νέους υποτρόφους του Ιδρύματος, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τα
μελλοντικά του μέλη, καθώς και δράσεις που θα σφυρηλατήσουν την κοινή ταυτότητα και
συνείδηση των συνυποτρόφων, ως μελών του Συνδέσμου και κατ’ επέκταση της ευρύτερης
οικογένειας του Ιδρύματος.
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ΖΩΗ ΖΕΝΙΩΔΗ
Η Ζωή Ζενιώδη, πρώτη γυναίκα με Διδακτορικό στη Διεύθυνση Ορχήστρας στην Ελλάδα,
επιλέχθηκε από την Όπερα του Ντάλας ως μέλος του Institute of Women Conductors 2016.
Είναι Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Μαέστρος της Broward Symphony Orchestra, Συνεργάτις
Μαέστρος του Φεστιβάλ Αιγαίου, καθώς και Καλλιτεχνική Σύμβουλος της Alhambra
Orchestra.
Έχει συνεργαστεί με την Florida Grand Opera, την Opera Southwest, την Εθνική Λυρική Σκηνή,
τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, και έχει διευθύνει τις Brno Philharmonic, new England
Symphonic Ensemble (Carnegie Hall), Tatarstan National Symphony Orchestra, Vietnam
National Symphony Orchestra, Pan-European Philharmonic, Palm Beach Symphony, New
Florida Philharmonic, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ,
Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης,
Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ισπανίας, Ορχήστρα Νέων της Φλόριντα, καθώς και τα σύνολα
ARTéfacts και Ensemble 21.
Στο παρελθόν έχει διατελέσει Αρχιμουσικός της MOYSA (2015), Καλλιτεχνική Διευθύντρια και
Μαέστρος της Alhambra Orchestra (2012-2015), Μαέστρος στη Florida Grand Opera (20122015) και Συνεργάτις Μαέστρος της Frost Symphony Orchestra (2007-2011). Επίσης, έχει
πάρει μέρος σε σημαντικά σεμινάρια στα οποία έχει διευθύνει την Cleveland Orchestra και
την Stockholm Sinfonietta.
Έχει ηχογραφήσει τρία CD με την Albany Records: “Translucence” του Thomas Sleeper με την
Φιλαρμονική Ορχήστρα του Brno, “XENIA” του Thomas Sleeper και “An American Dream” του
Frank Ticheli με τη Frost Symphony Orchestra. Έχει επίσης ηχογραφήσει ένα CD με το σύνολο
ARTéfacts και την Puzzlemusik και πρόσφατα κυκλοφόρησε το τελευταίο της CD με το έργο
“Through a Glass Darkly” του Thomas Sleeper από την Uroboros Music.
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Ως πιανίστα έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους και διεθνή Φεστιβάλ
στην Ελλάδα, Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο,
Ολλανδία, Ρωσία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ και Μαυρίκιο.
Σπούδασε πιάνο και εργάστηκε στο Royal College of Music (Rosemary Bugden Junior Fellow)
και στο Mozarteum. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, κέρδισε πρώτο βραβείο σε όλους
τους διαγωνισμούς πιανιστικής συνοδείας στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου.
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Ύστερα από δύο δημιουργικά και παραγωγικά έτη ως Αντιπρόεδρος Α’ του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, θέτω υποψηφιότητα εκ νέου
έτσι ώστε να συνεχίσω να συνεισφέρω ενεργά στις δράσεις του.
Κεντρικός άξονας της συμβολής μου είναι η οργάνωση του καλλιτεχνικού φάσματος των
εκδηλώσεων του Συνδέσμου, με παράδειγμα την εκδήλωση Συνηχήσεις την οποία ανέλαβα
για πρώτη φορά το 2014 και η οποία θεσμοθετήθηκε λόγω της συνεχούς επιτυχίας της. Είναι
μία εκδήλωση η οποία κάθε έτος φέρνει κοντά Υποτρόφους του Συνδέσμου και προσφέρει
εύφορο έδαφος για νέες συνεργασίες.
Παράλληλα, εκπροσώπησα τον Σύνδεσμο σε ομιλίες και καλλιτεχνικά δρώμενα, συμμετείχα
ουσιαστικά στην οργάνωση δράσεων όπως η εκδρομή στη Νεμέα και έλαβα μέλος σε
πολυάριθμες δραστηριότητες όπως ο Μαραθώνιος.
Θέλω να στηρίξω νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τις τέχνες, τα γράμματα και τις
επιστήμες και να τους βοηθήσω να συμπράξουν με δυναμικό και διαδραστικό τρόπο.
Επιθυμία μου είναι να δω Υποτρόφους να συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης δικτύου
και επαφών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία με ποικιλόμορφους τρόπους.
Μέσα από την πολυετή σχέση και τις σημαντικές συνεργασίες μου με τον Σύνδεσμο
Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, έχω βιώσει ενεργά την εξέλιξή του, έχω δει την επίτευξη
μεγάλων στόχων, καθώς και το εξαιρετικό έργο που προσφέρει. Θα είναι τιμή μου να
συνεχίσω να συνεργάζομαι με το Διοικητικό Συμβούλιο, το Σύνδεσμο και το Ίδρυμα.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΥ, λυρική τραγουδίστρια

Αριστούχος απόφοιτος του Παν/μίου Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
και διδάκτωρ του Μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του York, η Αγγελική μελέτησε
πιάνο με τον Άρη Γαρουφαλή και τη Ντόρα Μπακοπούλου, από την τάξη της οποίας πήρε
δίπλωμα με άριστα παμψηφεί το 1993. Τραγούδι σπούδασε στο Ωδείο Athenaeum απ’ όπου
αποφοίτησε με άριστα παμψηφεί και Α΄ βραβείο το 1993 και στη συνέχεια, με υποτροφία
του Ιδρύματος Ωνάση, τελειοποίησε την τεχνική της Φωνής στην Ιταλία με τους Arrigo Pola
και Renata Scotto.
Συνεργάζεται με τα λυρικά θέατρα της Βόρειας Ιταλίας, το Carnegie Hall, την Concertgebouw,
την Κρατική Όπερα του Ρήνου, την Ε.Λ.Σ, την Opéra Comique, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
το Μέγαρο Μουσικής της Μόσχας, τη Cité de la Musique και με τα διεθνή Φεστιβάλ Αθηνών,
Μασσαλίας, Βουδαπέστης, Ferrara, Roque d’Anthéron, ερμηνεύοντας ευρύ λυρικό και
συμφωνικό ρεπερτόριο: Ευρυδίκη του Peri, Carmen, Falstaff, Mahagonny και Happy End του
Weill, Beggar’s Opera και Phaedra του Britten, 9η Συμφωνία του Beethoven. Ως σολίστ έχει
συμπράξει με σημαντικές ορχήστρες όπως η Mahler Chamber Orchestra και η Φιλαρμονική
του Στρασβούργου σε μουσική διεύθυνση: Claudio Abbado, Michel Plasson, Alberto Zedda
ενώ οι ερμηνείες της περιλαμβάνουν μερικά από τα σημαντικότερα έργα του 20ου αιώνα:
Folk Songs και Sequenza του Berio, Pierrot Lunaire, Le Marteau sans Maître του Boulez καθώς
και έργα σύγχρονων συνθετών, πολλά από τα οποία έχουν γραφεί ειδικά για εκείνη και της
έχουν αφιερωθεί.
Η δισκογραφική της παρουσία περιλαμβάνει τις πρώτες παγκόσμιες παρουσιάσεις των
έργων: 16 τραγούδια του Σκαλκώτα (BIS), Zyia του Ξενάκη (SAPHIR), 14 Invenzioni του Δ.
Μητρόπουλου σε ποίηση Καβάφη και Melisma του Μ. Αδάμη (Naxos). Ακόμη, έχει
ηχογραφήσει, μεταξύ άλλων, έργα Μαμαγκάκη, Κωνσταντινίδη, Μικρούτσικου, το Μάγο
Έρωτα του Falla (Naïve) και τη μουσική του Alexandre Desplat για την ταινία “11'09"01 New
York September 11”.
Έχει τιμηθεί με το “Premio Leoncavallo” στο Λοκάρνο, με το “2010 Special Music Award” του
Euro-American Women’s Council και το 2012 της απενεμήθη για τη Zyia του Ξενάκη το
Διεθνές δισκογραφικό βραβείο “Orphée d’Or καλύτερης ηχογράφησης σύγχρονου λυρικού
έργου” από την Académie Internationale du Disque Lyrique στο Παρίσι.
Καθηγήτρια Μονωδίας στο Ωδείο Αθηνών, μέλος της διεθνούς επιτροπής της Μουσικής
Ακαδημίας Val d’ Isère, οργάνωσε και δίδαξε, από το 2003 έως το 2011, το μάθημα Φωνητική
Εκπαίδευση του Ηθοποιού στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
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Πελοποννήσου. Από το 2010 είναι Υπεύθυνη διδάσκουσα της Ειδίκευσης Μονωδίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η Αγγελική διετέλεσε μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση (20112015) και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων (2013-2016), όπου είναι,
από το 2016, εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ και Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων.
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Η πορεία μου μέσα στη μουσική και η τύχη να μαθητεύσω δίπλα σε άξιους ανθρώπους του
πνεύματος, μου δίδαξαν και μου υπενθυμίζουν σε κάθε μου βήμα πως μόνο μέσα από τη
συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία μπορεί να γεννηθεί το ωραίο, το
ουσιώδες, το διαχρονικό.
Με γνώμονα τις σκέψεις αυτές, και αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία της συμμετοχής μου
σε προηγούμενο Δ.Σ., επιθυμώ να συνεχίσω να εργάζομαι για να συμβάλλω στην επίτευξη
των σκοπών του Συνδέσμου μας, της προσφοράς, της ανάπτυξης της συνεργασίας και της
επικοινωνίας, της διάχυσης της Επιστήμης, της Τέχνης και των Γραμμάτων.
Οι αξίες αυτές άλλωστε στήριξαν όλους εμάς, τους Υποτρόφους του Ιδρύματος, στα πρώτα
μας βήματα και εξακολουθούν σήμερα να εμπνέουν την πορεία μας.
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ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ
Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 27/9/1964 και από τον Νοέμβριο 2016 είμαι μέλος του Δ.Σ. του
Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση. Οι σπουδές μου περιλαμβάνουν τη
Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1984), το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας
(1988) αλλά και Μεταπτυχιακό M.B.A. in Marketing Project Management & Communications
από το University of Dundee, Scotland, UK (1992) που ολοκληρώθηκε με την Υποτροφία του
«Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Έχω παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων
στο χώρο των Πωλήσεων, του Marketing, της Διαφήμισης αλλά και της ευρύτερης
Επικοινωνίας. Aπό το 2008 και μετά, είμαι Εμπορικός Διευθυντής στην ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
(www.hartografiki.gr) (Εταιρία Εκμετάλλευσης Διαφημιστικών Μέσων των Σταθμών
Υπεραστικών Λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. των 100 μεγαλύτερων πόλεων της χώρας). Έως το 2008
ήμουν Διευθυντής Πωλήσεων στον Όμιλο ΑNTENNA ΤV και συγκεκριμένα στην εταιρία
AUDIOTEX S.A. Είμαι και μέλος του «Ινστιτούτου Επικοινωνίας», του «Ελληνικού Ινστιτούτου
Πωλήσεων», της «Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης-Επικοινωνίας», του «Ελληνικού Ινστιτούτου
Marketing» της «Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων» και της «Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών».
Από τον Σεπτέμβριο 2015 είμαι Πρόεδρος της «Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων
Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας» (www.sylgonis.gr) εκπροσωπώντας 170.000 γονείς των
85.000 μαθητών που πηγαίνουν σε Ιδιωτικά Σχολεία σε όλη τη Ελλάδα και που
πρωταγωνίστησε στην κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ 23% στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Από τον
Απρίλιο 2013 μέχρι σήμερα είμαι μέλος (την 4ετία Απρίλιος 2013 – Ιούνιος 2017 υπήρξα και
Πρόεδρος) του 7μελούς Δ.Σ. της «Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των
μαθητών και μαθητριών όλων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας» όπου φοιτούν πάνω από 6.000 μαθητές σε 26 σχολεία στην Αθήνα (Ψυχικό &
Εκάλη), στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στα Ιωάννινα. Διοργάνωσα τις επισκέψεις ομάδων
μαθητών των Αρσακείων-Τοσιτσείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και στο 1ο , και στο 2ο
και στο 3ο Athens Science Festival. Συμμετέχω στην πρωτοβουλία ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α
(www.prwpaideia.eu) που στόχο έχει την βελτίωση της παρεχόμενης Εκπαίδευσης των
μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Παιδείας.
Είμαι διαζευγμένος κι έχω μια κόρη, την Κατερίνα (γεν.1996) τεταρτοετή φοιτήτρια
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Αθήνας και ένα
γιο τον Στέργιο (γεν.2000), μαθητή Γ΄ τάξης στο Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, στο οποίο είμαι
και Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.
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Συμμετέχω σε όλες τις μηνιαίες συναντήσεις του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, που έχουν
γίνει από το Νοέμβριο 2016 οπότε έγινα μέλος του Δ.Σ., ενώ έχω βοηθήσει και στις
εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας (π.χ. πρόσφατη καλοκαιρινή εκδρομή 25/6/2017) όπου μου
έχει ζητηθεί. Πιστεύω ότι το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας θα πρέπει να στοχεύσει στην
ενεργοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού υποτρόφων-μελών του για να
«επιστρέψουμε» στην κοινωνία, την ωφέλεια που εμείς απολαύσαμε μέσω της υποτροφίας
που λάβαμε από το Ίδρυμα Ωνάση.
gr.linkedin.com/in/ioakimkallivrousis
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ
Ένα σύντομο βιογραφικό για να γνωριστούμε. Ονομάζομαι Διονύσης Καμπόλης, γεννήθηκα
στην Αθήνα και είμαι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Bachelor of Art in Art)
του Πανεπιστημίου του Λος Άντζελες (UCLA). Το 1994 με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση
πραγματοποίησα της μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών του UCLA
(Master of Art in Art) στη ζωγραφική το σχέδιο και τις σύγχρονες εικαστικές τέχνες. Τα
ακαδημαϊκά έτη 1991-93 εργάστηκα ως βοηθός καθηγητή στο Τμήμα Ζωγραφικής του ίδιου
Πανεπιστημίου. Μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα διετέλεσα καθηγητής και διευθυντής
του Τμήματος Καλών Τεχνών του Southeastern College στην Αθήνα (1997-98) και από το 2003
έως το 2009 εργάστηκα ως καθηγητής στη σχολή ΑΚΤΟ σε τμήματα ελεύθερου σχεδίου. Από
το 2005 εργάζομαι ως καθηγητής εικαστικών στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου στο
Δημοτικό και το Γυμνάσιο, ενώ από το 2006 είμαι διευθυντής στο International Internship
Program του Πανεπιστημίου Yale στην Αθήνα. Από το 2007 διδάσκω ζωγραφική στα
εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Παράλληλα από το 1998 έχω
ιδρύσει το Artspace, Κέντρο Πολιτισμού Τέχνης και Εκπαίδευσης. Έχω τιμηθεί με διεθνείς
διακρίσεις και βραβεία, ενώ έχω εκθέσει το έργο μου σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σχετικά με τον Σύνδεσμο τώρα. Από το 2001 έως το 2011 διετέλεσα μέλος του 15μελούς
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος
«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», ενώ από το 2003 έως το 2011 καθώς και το 2015 με 2017 ήμουν
αναπληρωτής ταμίας του Συνδέσμου. Με διακρίνει η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα
σε όλες τις θέσεις που έχω αναλάβει. Σίγουρα πρέπει να συγκαταλέγομαι στην λίστα με τα
μέλη που παρευρέθηκαν σε όλα τα συμβούλια, ενώ δεν έχασα καμία από τις υπέροχες
διοργανώσεις μας, έτσι είχα την τιμή να δω από κοντά ένα μεγάλο κομμάτι τις δύσκολης
πορείας του Συνδέσμου μας. Μετά από ένα διάλειμμα τεσσάρων ετών, μου έλλειψε όλη
αυτή η ατμόσφαιρα, αποφάσισα λοιπόν να υποβάλλω και πάλι υποψηφιότητα για το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Θα ήθελα να ζητήσω να με εμπιστευτείτε με την ψήφο
σας και εγώ με υπευθυνότητα και συνέπεια θα συνεισφέρω ακούραστα με κέφι και
δημιουργικότητα στη λαμπρή πορεία του Συλλόγου.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Διονύσης Καμπόλης MFA (UCLA)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΗΣ, Ph.D.
Γεννήθηκα στη Λέρο το 1971. Σπούδασα Φυσική στο University of California Irvine απ’ όπου
αποφοίτησα το 1994 και έλαβα BS στη Φυσική με Magna Cum Laude και Honours in Physics
με βαθμό 3,92/4,0. Η εργασία μου στο πρόγραμμα Honors δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό
περιοδικό Lasers in Surgery and Medicine και έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα πάνω από 220
αναφορές.
Συνέχισα στις σπουδές του στο University of Arizona με ενός έτους υποτροφία από το
Πανεπιστήμιο και τριετής υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».
Απέκτησα MS το 1997 και PhD το 2002 στις Οπτικές Επιστήμες με άριστα. Ασχολήθηκα
ερευνητικά με τον τομέα της ιατρικής απεικόνισης με ραδιοϊσότοπα υπό την επίβλεψη του
Regents Professor Harrison H. Barrett. Για τη διδακτορική μου διατριβή κατασκεύασα και
αξιολόγησα το πρώτο απεικονιστικό σύστημα SPECT/CT για μικρά ζώα βασισμένο σε
ανιχνευτές ημιαγωγών.
Επέστρεψα στην Ελλάδα το 2003 και εργάστηκα ως ωρομίσθιος καθηγητής στην ΣΤΥΑ (20052011), και ως Λέκτορας Π.Δ. 407/80 στην Σχολή Ικάρων (2008-2009). Παράλληλα εργάστηκα
ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Θώραξ (2005-2008) και στο ΕΚΠΑ (2006-2007). Το
2009 εκλέχτηκα Εντεταλμένος Ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών και
Εφηρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΘΕΜ) της Ακαδημίας Αθηνών στο οποίο, από το Δεκέμβριο
του 2009, είμαι Διευθύνων του Κέντρου. Το 2014 εξελίχθηκα σε Κύριο Ερευνητή.
Έχω συμμετάσχει σε 8 ερευνητικά προγράμματα και έχω λάβει πάνω από 10 υποτροφίες και
βραβεία. Έχω 31 άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και
πρακτικά συνεδρίων, και 46 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια. Έχω
συμμετάσχει σε περισσότερα από 28 επιστημονικά συνέδρια και έχω οργανώσει 2
εργαστήρια (Workshops). Από το 2006 συνεργάζομαι με τον Ακαδημαϊκό Αθανάσιο Φωκά,
Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cambridge, με τον οποίον έχω συγγράψει ένα κεφάλαιο
σε βιβλίο. Από το Δεκέμβριο του 2014 είμαι Πρόεδρος του Συλλόγου Ερευνητικού
Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών και από τον Σεπτέμβρη του 2015 Ταμίας του Συνδέσμου
όπου είχα την επιμέλεια της δράσης «Η Αθήνα και τα Μνημεία της: Μια Ξενάγηση Αλλιώς».
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Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών που βιώνει ο τόπος μας,
αισθάνομαι την ευθύνη αλλά και την ανάγκη να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο ως νέος
και ενεργός πολίτης αυτής της χώρας. Τα τελευταία 2 χρόνια, ως Ταμίας του Συνδέσμου, είχα
την ευκαιρία να επιμεληθώ τη δράση «Η Αθήνα και τα Μνημεία της: Μια Ξενάγηση Αλλιώς»,
η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά πολλά μέλη του Συνδέσμου. Είδα τη
δίψα των μελών μας να γνωρίσουν καλύτερα τα μνημεία και την ιστορία αυτής της πόλης
που μας φιλοξενεί. Η μεγάλη συμμετοχή, ο ενθουσιασμός αλλά και οι ευχαριστίες που έλαβα
γι’ αυτή τη δράση, με υποχρεώνουν να συνεχίσω την προσφορά μου με νέες ξεναγήσεις έτσι
ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τη νεότερη ιστορία της πόλης μας. Πιστεύω ότι η πολύτιμη
εμπειρία που απέκτησα τα τελευταία δύο χρόνια, θα με βοηθήσει να ανταπεξέλθω στην
πρόκληση.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ

Ο Ευάγγελος Κατσαρέλης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1991. Είναι κλασικός φιλόλογος και
εργαζόμενος του Πανεπιστημίου Harvard. Το 2013 ολοκλήρωσε με άριστα τις προπτυχιακές
του σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κατόπιν, αφού
υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, συνέχισε τις σπουδές του (MA in Classics, 2015) στο
University College London (UCL) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πλατωνική φιλοσοφία και το αρχαίο ελληνικό δράμα
της κλασικής περιόδου με έμφαση στην πλατωνική πρόσληψη του έρωτα, τη φιλοσοφία της
ψυχής και το συγκερασμό μύθου, θρησκείας και φιλοσοφίας στις τραγωδίες του Αισχύλου
και του Σοφοκλή. Κομμάτι της εκπαίδευσής του αποτελούν επίσης η συμμετοχή του με
υποτροφία στο πρόγραμμα διαπολιτισμικών σπουδών Harvard Summer Program in Greece
(2012) και η παρακολούθηση πολλών διαδικτυακών μαθημάτων ξένων και ελληνικών
πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών εργάστηκε για τρία
χρόνια σε ερευνητικό πρότζεκτ του Universal Networking Language (UNDL Foundation) με
αντικείμενο την ηλεκτρονική καταγραφή της Λατινικής Γλώσσας, και κατά τη διάρκεια των
μεταπτυχιακών του σπουδών εργάστηκε στο Hellenic Centre του Λονδίνου διδάσκοντας σε
τμήματα ενηλίκων την Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Παράλληλα, συμμετείχε
(παρακολουθώντας ή οργανώνοντας ή παρουσιάζοντας) σε συνέδρια και ημερίδες με θέμα
την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία. Από το 2015 είναι υπάλληλος του Πανεπιστημίου Harvard,
εργαζόμενος ως συντονιστής ακαδημαϊκών προγραμμάτων και εκδηλώσεων στο Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Harvard με έδρα το Ναύπλιο. Το αντικείμενο εργασίας
του σε αυτόν τον ακαδημαϊκό φορέα είναι τα προγράμματα ερευνητικών υποτροφιών, η
σειρά διαλέξεων, τα θερινά προγράμματα του Παν. Harvard στην Ελλάδα και οι συνεργασίες
του ΚΕΣ με άλλα Πανεπιστήμια και φορείς. Είναι αριστούχος πτυχιούχος στο πιάνο (Ωδείο
Μότσαρτ, Πάτρα, 2010) και μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Έχει ιδιαίτερη αγάπη για το χορό
έχοντας συμμετάσχει σε πληθώρα χορευτικών παραστάσεων, καθώς και σε διαγωνισμούς
στο Λονδίνο. Από το 2016 εργάζεται σε σχολή χορού διδάσκοντας Hip-Hop και Reggaeton σε
τμήματα ενηλίκων.
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του συνδέσμου από το 2015 διαπίστωσα πολύ σύντομα,
ότι εδώ βρίσκει κανείς ανθρώπους με ιδιαίτερα και πολυσχιδή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μια
κοινότητα δραστήρια, έτοιμη να ανακαλύψει, να δημιουργήσει και να προσφέρει στην
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κοινωνία. Όλα αυτά δίνουν μια εξαιρετική δυναμική και καθιστούν τον σύνδεσμό μας ικανό
να διαπρέπει στο είδος του, να καινοτομεί, να αναδεικνύει τα ίδια του τα μέλη και να
λειτουργεί υποδειγματικά.
Γοητευμένος από την ταυτότητα του συνδέσμου μας, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα
επιδιώκοντας να συμβάλω ακόμα πιο ενεργά στη λειτουργία του και να συντείνω στην
περαιτέρω εξέλιξή του. Εφοδιασμένος με όρεξη, έμπνευση, θαυμασμό, αλλά και εμπειρία
(κυρίως στον τομέα του educational management και του σχεδιασμού και ανάπτυξης –
ακαδημαϊκών– προγραμμάτων), είμαι έτοιμος να προσφέρω ουσιαστικά στον σύνδεσμο.
Ιεραρχώντας τους στόχους μέσα από αυτή την υποψηφιότητα, θα έλεγα ότι (1)
προτεραιότητα έχει η πάγια επιδίωξη της συσπείρωσης των μελών, αλλά και η ουσιαστική
δικτύωση μεταξύ τους. (2) Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω διευρύνοντας ακόμα
περισσότερο το φάσμα δραστηριοτήτων του συνδέσμου, ώστε να ανταποκρίνεται στα
ποικίλα ενδιαφέροντα των μελών του. (3) Παράλληλα, θα μπορούσε να δοθεί έμφαση σε
δραστηριότητες όπου θα εμπεριέχουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων,
ούτως ώστε τα μέλη να έρχονται ακόμα πιο κοντά μεταξύ τους. (4) Επιπλέον, αξίζει να
διερευνήσουμε την αξία ύπαρξης περιφερειακών-επιμέρους κοινοτήτων σε περιοχές εκτός
Αθηνών, κάτι που θα επιτρέψει στα μέλη που βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα, να
παραμείνουν συνδεδεμένα και να είναι ενεργά, διοργανώνοντας ακόμα και παράλληλες
δράσεις. (5) Σε αυτή την περίπτωση θα διευρυνθεί η βάση του συνδέσμου και θα ενισχυθούν
σταδιακά οι δομές του σε πανελλήνιο επίπεδο. (6) Σταθερή επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι
ακόμα η ανάδειξη των μελών και των ικανοτήτων τους μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις
δραστηριότητές μας.
Όλα αυτά –και πολλά άλλα–, μπορούν να συντείνουν στη συσπείρωση και στη διεύρυνση του
ενεργού σώματος του συνδέσμου συνεχίζοντας την ήδη λαμπρή του πορεία. Διαθέτοντας
ανθρώπους που έχουν πάθος με αυτό που ασχολούνται, όραμα, κοινωνική ευαισθησία και
ομαδικό πνεύμα, ο σύνδεσμός μας μπορεί να συνεχίσει να καινοτομεί και να διαπρέπει.
Ευάγγελος Κατσαρέλης
Συντονιστής Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard
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ΔΡ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ

Σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
από όπου αποφοίτησε το 1980. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και
συγκεκριμένα έλαβε το D.E.A Γεωφυσικής και Γεωχημείας το 1981 από το Πανεπιστήμιο
Pierre et Marie Curie (Paris VI). Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Εργαστήριο Γεωθερμίας του
Ινστιτούτου Φυσικής του εσωτερικού της Γης (Institut de Physique de Globe de Paris), όπου
εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του, με υποτροφία του Ιδρύματος «Α. Ωνάσης» και
ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (ParisVI) το 1985.
Το 1987 διορίστηκε καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης. Στο χρονικό διάστημα 1993-1997,
αποσπάστηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στον Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας, όπου
δίδαξε σε φοιτητές του Γεωλογικού Τμήματος το μάθημα της Γεωθερμίας, ενώ παράλληλα
συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν τη μελέτη της σεισμικής
δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο. Στο μεγάλο σεισμό των Γρεβενών (1995), ήταν από
τους πρώτους επιστήμονες που πήγαν στην πληγείσα περιοχή και μελέτησαν τη
μετασεισμική ακολουθία.
Είναι μέλος σε Διεθνείς και Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις. Το χρονικό διάστημα 19971999 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας και στη συνέχεια Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών (δύο χρόνια).
Από το 2000 μέχρι το 2011 ήταν Πάρεδρος επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (δύο
συναπτές θητείες). Παράλληλα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις στο Π.Ι., ήταν με σύμβαση
Λέκτορας στο Παν/μιο Αθηνών και Επίκουρος Καθηγητής στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Ανέπτυξε μία
σημαντική δράση σε ότι αφορά την Πολιτική Προστασία και ειδικότερα την ενημέρωση του
κοινού σε θέματα Αντισεισμικής Προστασίας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
(Τηλεδιάσκεψη κ.ά.).
Έχει διατελέσει μέλος δύο επιστημονικών επιτροπών του ΟΑΣΠ.
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Το 2009 με πρόσκληση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης επισκέφτηκε πολλά σχολεία της χώρας
αυτής όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το Ιαπωνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και τα
αντισεισμικά μέτρα προστασίας στη χώρα αυτή. Είναι Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών Φυσικών
Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας.
Υπήρξε κριτής σε βιβλία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγγραφέας σχολικού βιβλίου
με τίτλο «Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια».
Έχει λάβει μέρος σε πολλά Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια ως εισηγητής και έχει δημοσιεύσει
ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά Συνεδρίων. Ήταν
αρθρογράφος της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» και της «Απογευματινής της Κυριακής» σε
θέματα σεισμών, περιβάλλοντος και ενέργειας.
Έχει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Από το 2011 μετά την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι Διευθυντής στο 3ο
Λύκειο Κηφισιάς
Είναι καθηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και
επιστημονικός συνεργάτης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Είναι παντρεμένος με την Πόλυ Κορακιανίτη και έχουν δύο κόρες την Ιφιγένεια και την
Καλλιόπη.
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Έχω την τιμή να είμαι από τους πρώτους υποτρόφους του Ιδρύματος Ωνάση. Στη συνέχεια
όταν επέστρεψα από το Παρίσι ως Διδάκτορας,το Ίδρυμα με τίμησε για δεύτερη φορά
διοργανώνοντας στο κεντρικό κτίριό του μεγάλη εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον
υπογράφοντα.
Πάντα ήθελα να ανταποδώσω όλη αυτή την υποστήριξη του Ιδρύματος αλλά το σκεπτικό μου
ήταν και είναι ότι η συμμετοχή στο Δ.Σ του Συνδέσμου πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι
τυπική κάτι που προϋποθέτει τουλάχιστον αφιέρωση ελεύθερου χρόνου. Μέχρι σήμερα οι
επαγγελματικές και οικογενειακές μου υποχρεώσεις δεν μου επέτρεπαν να είμαι ενεργό
μέλος του Δ. Σ. και αρκούμουν στην άτυπη βοήθεια του Συνδέσμου μέσω συνεργασιών με
τον φίλο μου και κουμπάρο Τάσο Μπουλμέτη και πρόσφατα με την εθελοντική μου
συμμετοχή στο πολύ ωραίο πρόγραμμα του Συνδέσμου «Έλα μαζί μας».
Σήμερα έχω πλέον ελεύθερο χρόνο και όπως φαίνεται από το Βιογραφικό μου διαθέτω
οργανωτική και διοικητική εμπειρία που θα την προσφέρω εθελοντικά στον Σύνδεσμο
Υποτρόφων εφόσον τα μέλη με τιμήσουν με την ψήφο τους.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
Ο δικηγόρος Εμμανουήλ I. Λασκαρίδης φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. Η
διεπιστημονική διδακτορική διατριβή του είχε θέμα «Die ärztliche Dokumentationspflicht
und elektronische Datenverarbeitung» («Η υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου και
ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων»). Η μεταδιδακτορική του έρευνα περιλαμβάνει τη
«Θεωρία της στάθμισης συμφερόντων ως μέθοδος ευρέσεως ιδιωτικού δικαίου»(υπό
δημοσίευση), ενώ είχε την επιμέλεια του συλλογικού έργου «Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής
Δεοντολογίας (Ν.3418/2005)», Νομική Βιβλιοθήκη 2013. Από το 1992 μέχρι σήμερα έχει
πραγματοποιήσει δεκάδες ομιλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει παρακολουθήσει πάνω
από 50 σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες σε ζητήματα αστικού, ιατρικού, αθλητικού και
λοιπών κλάδων δικαίου αλλά και δημόσιας διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού. Οι συνολικά 25 δημοσιεύσεις του σε γερμανική, γαλλική, αγγλική και ελληνική
γλώσσα (μεταξύ των οποίων 1 διατριβή, 1 συλλογικό έργο, συμμετοχή σε 8 συλλογικά έργα)
έχουν τύχει ευρείας παραπομπής και αναφοράς σε συγγράμματα και συνέδρια. Έχει
συμμετάσχει σε επιτροπές για την δημιουργία νομοθετημάτων στον χώρο της Υγείας και της
Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο σε Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων όσο και στο
Υπουργείου Υγείας και την ΕΑΙΥΑ.
Είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ΄ Αρείω Πάγω και Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου
Χαϊδελβέργης. Μετά την άσκησή του στο γραφείο του Ακαδημαϊκού και Καθηγητή
Απόστολου Γεωργιάδη εγγράφηκε στον ΔΣΑ τον Φεβρουάριο 1998. Έχει αναλάβει πάσης
φύσης υποθέσεις αστικού, ιατρικού και αθλητικού δικαίου και προστασίας προσωπικών
δεδομένων καθώς και σε περιορισμένο βαθμό υποθέσεις εμπορικού, διοικητικού και
ποινικού δικαίου. Υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ., στον Κύκλο
Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Συνήγορο του Πολίτη και Νομικός Ελεγκτής στην
ΑΠΔΠΧ.
Διαθέτει ενδεκαετή διδακτική εμπειρία στις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Γενικό και Ειδικό
Ενοχικό Δίκαιο και σε επαγγελματικά σεμινάρια ιατρών, δικηγόρων, δικαστών, νοσηλευτριών
και διασωστών. Από 20 Απριλίου 2014 αποτελεί μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Ήδη συμμετέχω ενεργά τα τελευταία τέσσερα χρόνια στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου,
τόσο αθλητικές όσο και πολιτιστικές, και έχω δει πραγματικά να σημειώνονται αλλαγές και
βελτίωση στην λειτουργεία του. Η προσαρμογή των δράσεων του Συνδέσμου στις ανάγκες
των μελών, όπως η συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης και αθλητικές δραστηριότητες,
υπήρξε μια σημαντική τομή που πραγματοποίησε το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμα
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όμως δεν έχει εξαντληθεί το σημαντικό πλεονέκτημα του Συνδέσμου: Το επιστημονικό και
ακαδημαϊκό του κεφάλαιο. Ο Σύνδεσμος αποφοίτων του Ωνασείου Ιδρύματος αποτελεί
πραγματικά την επιστημονική ελπίδα του τόπου και μπορεί να αποτελέσει έναν από τους
βασικούς άξονες αλλαγής και οικονομικής ανάπτυξης. Για να γίνει αυτό η δράση του
διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου πρέπει να κινηθεί πάνω στους εξής άξονες:
α) Την ανταλλαγή και επικαιροποίηση των προσωπικών και ακαδημαϊκών δεδομένων των
υποτρόφων του τμήματος υποτροφιών με τον Σύνδεσμο υποτρόφων ώστε ο Σύνδεσμος να
αυξήσει τα μέλη του ερχόμενος σε επαφή με πρώην υποτρόφους που δεν γνωρίζουν την
ύπαρξή του.
Β) Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης υποτρόφων ανά τον κόσμο μεταξύ τους αλλά και
με τον επιχειρηματικό κόσμο
Γ) Έκδοση λευκώματος μελών του Συνδέσμου σε hardcopy που θα βοηθήσει στην υλοποίηση
του υπό στοιχείο β) στόχου.
Ο λόγος που θέλω να συμμετάσχω στο ΔΣ είναι αφενός για να βοηθήσω την σύσφιξη μεταξύ
των μελών, αλλά και αφετέρου στην δημιουργική τους ένταξη μέσα στην κοινωνία. Αυτό που
θεωρώ ότι χρειάζεται ο Σύνδεσμος είναι περισσότερη σύνδεση των επιστημονικών
αποτελεσμάτων των επιμέρους ερευνητών, με την επιχειρηματικότητα και την αγορά των
Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος. Αυτό θα αποτελέσει και τον βασικό στόχο της
δραστηριότητας μου μέσα στον Σύνδεσμο.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΑΚΗΣ

Ως Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1991 μέχρι το 1999 και Νομικός
Τηλεπικοινωνιών, από το: Μάρτιο του 1999 - μέχρι σήμερα, αποτελώ Στέλεχος του Ομίλου
Εταιριών ΟΤΕ ΑΕ.
Στην εργασιακή μου εμπειρία συγκαταλέγονται οι υπηρεσιακές μου ενασχολήσεις, από τον
Ιούνιο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009, ως Στέλεχος της Γ’ Γενικής Διεύθυνσης
Υποθέσεων ΕΕ, Υπουργείου Εξωτερικών – Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Εσωτερικών
Υποθέσεων και Σένγκεν. Επίσης, τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2005 – Ιανουάριος 2006,
υπηρέτησα ως Σύμβουλος στο Γραφείο Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την
ενεργό συνδρομή μου στις προπαρασκευαστικές εργασίες του Γενικού Τηλεπικοινωνιακού
Νόμου του Ιανουαρίου 2006.
Νωρίτερα είχα κληθεί να προσφέρω Υπηρεσιακό έργο, κατά τη χρονική περίοδο 2003 – 2004,
ως Στέλεχος της Θυγατρικής Εταιρίας του Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ, Hellas Sat S.A.,
συμμετέχοντας ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα του ESA (European Space Agency, ARTES
1 & 3).
Στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις μου και ακαδημαϊκή εκπαίδευση συγκαταλέγονται: Το
Certificate of Business Continuity Institute (CBCI) – MASTER OF PHILOSOPHY (M.Phil.)
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΤΤΙΝΧΑΜ. MASTER ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (LL.M.) ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΤΤΙΝΧΑΜ και: ΠΤΥΧΙΟ
ΝΟΜΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.
Αναφορικά τέλος προς πρόσφατες δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις αναφέρονται : Η Εισήγηση:
«Σύγκρουση της αρχής της εθνικής κυριαρχίας και της αρχής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εις
το Δίκαιο των Τηλεπικοινωνιών: 5° Διεπιστημονικό Φροντιστήριο Ελληνικής Εταιρίας
Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης «Σύγκρουση, Εχθρότης και Δίκαιο»:
“Εκδόσεις Α. Σάκκουλα” (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), “Nomos” and “L΄Harmattan” (Paris –
Toronto – Budapest) - Ιούλιος 2015.

Η Ανακοίνωση με θέμα «Η νοµική προβληµατική γύρω από το Ψηφιακό Μέρισµα, στην
Ελλάδα, στο πεδίο των ραδιο-τηλεοπτικών µεταδόσεων». “Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα
και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Συνέδριο: 6 - 8 Μαΐου 2015 (Πάντειο Πανεπιστήμιο).
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Τέλος, Η Ανακοίνωση με θέμα: «Το Θεσμικό Πλαίσιο Εξέτασης των Διαστημικών
Δραστηριοτήτων» - Presentation /Workshop , 2nd Athens Science Festival, Τεχνόπολη –
Γκάζι: Μάρτιος 2015 (Επιστημονική Ενότητα : «Διάστημα και Εφαρμογές του»).

Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Ως Συντονιστής της αθλητικής δράσης του Συνδέσμου μας στον «Αυθεντικό Μαραθώνιο
Αθήνας» από το 2013 μέχρι σήμερα, μου δόθηκε η δυνατότητα να οργανώσω και
διαμορφώσω ένα εγχείρημα που ως σκοπό έχει την ανάδειξη των ωφελειών της άθλησης –
τρεξίματος στην υγεία των Υποτρόφων μας. Παράλληλα και εξίσου έχει στόχο την
καλλιέργεια μιας κουλτούρας και συμπεριφοράς που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και
κοινωνικοποίηση των μελών του Συνδέσμου μας.
Η δράση αυτή έχει τουλάχιστον 90 τακτικά μέλη, που συνεχώς αυξάνονται, ενώ για πρώτη
φορά το 2017 συμμετείχαν και παιδιά Υποτρόφων σε δρομικές διοργανώσεις και η απήχησή
της μπορεί να χαρακτηρισθεί τουλάχιστον θετική: Αυτή τη στιγμή η Δρομική Ομάδα
συμμετέχει αυτοτελώς σε αγώνες με τη φανέλα του Συνδέσμου μας και απαρτίζεται από 50
ενεργά Μέλη κάθε ηλικίας, λαμβάνοντας μέρος σε μεγάλες διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι ο «Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας» και ο
«Ημιμαραθώνιος Αθήνας» του ΣΕΓΑΣ, όπου συμμετέχουμε ανελλιπώς από το 2013.
Επιπρόσθετα, η Ομάδα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει, με την Υποστήριξη του
Διοικητικού Συμβουλίου, Υπηρεσιών Προπονητικής Κάλυψης από Προπονητές
Εξειδικευμένους σε Αγώνες Δρόμου.
Έχοντας την εμπειρία της θητείας ως μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής την περίοδο 20132015 και του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015,
πιστεύω ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω περαιτέρω στα «Κοινά» του Συνδέσμου, και πιο
συγκεκριμένα στα παρακάτω: Στην περαιτέρω ανάδειξη του επικοινωνιακού χαρακτήρα του
Συνδέσμου και της δράσης μέσω υποστήριξης συνεργειών – συνεργασιών τόσο με
Επιστημονικούς Φορείς – Κέντρα που σχετίζονται με την προαγωγή του Τρίπτυχου: Υγεία –
Άθληση – Ευεξία όσο και Χορηγούς υποστήριξης της Άθλησης όπως η ΕΛΕΠΑΠ, ο ΣΕΓΑΣ κλπ.
Στην υποστήριξη σε μόνιμη βάση των συμμετοχών παιδιών των Υποτρόφων μας σε
Δρομικούς Αγώνες. Τέλος στην προαγωγή και άλλων δραστηριοτήτων (ευρύτερα
καλλιτεχνικών) που συμβάλλουν στην ευεξία των Μελών μας (ένταξη χορευτικών
μαθημάτων – Argentinian Tango).
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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ
Η Ιωάννα Πέρβου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987 όπου και κατοικεί. Φοίτησε ως
πλήρης υπότροφος στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, οπότε και αποφοίτησε το 2005 ως
τρίτη αριστεύσασα. Κατόπιν τούτου, εισήχθη στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, όπου και
αποφοίτησε ως τρίτη αριστεύσασα το 2009. Έκτοτε ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο
πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Αμερικανικό
Κολλέγιο με ειδικεύσεις στο Διεθνές Δίκαιο, στο Διοικητικό Δίκαιο και στην Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων αντίστοιχα, με ισάριθμες υποτροφίες από τα ιδρύματα Βεργωττή,
Ωνάση και Μποδοσάκειο. Το 2015 ολοκλήρωσε και τις διδακτορικές της σπουδές στον τομέα
της Διεθνούς Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών
οπότε και αναγορεύθηκε διδάκτωρ νομικής ΑΠΘ.
Διδάσκει μαθήματα που άπτονται των ειδικεύσεών της στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας,
στο Πολυεθνικό Κέντρο Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ, στα Θερινά Μαθήματα του
Ιδρύματος Κούφα για το Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο New York
College. Έχει εργασθεί στην Παρευξείνια Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης, στο Κέντρο
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και έχει συνεργασθεί με συμβάσεις έργου
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2011
έως το 2017 και έκτοτε υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, ως Αναπληρώτρια
Διοικήτρια αυτού. Έχει πλήθος συμμετοχών σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, όπου συμμετέχει με εισηγήσεις, ενώ μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ημεδαπά
και αλλοδαπά επιστημονικά περιοδικά. Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδί.
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Η υποτροφία που έλαβα από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» για
μεταπτυχιακές σπουδές από το 2011 έως και το 2013 υπήρξε καταλυτική για την μετέπειτα
πορεία μου και την ακαδημαϊκή μου εξέλιξη. Το Ωνάσειο αποτελεί ίσως το μοναδικό
κοινωφελές ίδρυμα το οποίο διαθέτει έναν τόσο δραστήριο σύνδεσμο υποτρόφων, δίδοντάς
τους έτσι τη δυνατότητα να διατηρήσουν επαφές με το ίδρυμα και να δημιουργήσουν ένα
δίκτυο επαφών με στόχο την περαιτέρω εξέλιξή τους ως μονάδων, αλλά και την υλοποίηση
καινοτόμων ιδεών και προγραμμάτων.
Υπό αυτό το πρίσμα και με τις ιδιότητές μου ως δικηγόρος και υπηρετούσα στη δημόσια
διοίκηση πιστεύω πως μπορώ να συμβάλλω ώστε ο σύνδεσμος υποτρόφων να
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του, τόσο μέσα από τις δράσεις που ήδη αναλαμβάνει, όσο
και με καινοτόμες προτάσεις για νέες δραστηριότητες που θα απευθύνονται στα μέλη του. Η
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συνεισφορά μου θα έγκειται αφενός στο οργανωτικό σκέλος, με στόχο τη διευκόλυνση της
πραγματοποίησης ετήσιων στόχων, και αφετέρου και κυριότερα στη διαμόρφωση νέων
πλαισίων για τη στήριξη των μελών και την ενδυνάμωση των μεταξύ τους δεσμών. Στόχος
μου θα είναι μέσα από την ομαδική εργασία να συνδράμω στην ενίσχυση του συνδέσμου
υποτρόφων προς μια ακόμα πιο εξωστρεφή δράση, σε συνέχεια της ήδη επιτυχημένης του
πορείας.
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ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Ο Αχιλλέας Σαμαράς είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, συνιδρυτής του THALASSA Coastal
Engineering Modelling και Ερευνητικός Συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Α.Π.Θ., ενώ εντός του Σεπτεμβρίου πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του ως Πολιτικός
Μηχανικός στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). Το 2010,
και ως Υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, αναγορεύτηκε σε Διδάκτορα του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (βαθμολογία διατριβής «Άριστα με Διάκριση»), από όπου
είχε επίσης αποκτήσει το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού (2005) και το Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (2006),
αμφότερα με «Άριστα» και ως 1ος τη τάξει απόφοιτος. Έχει διατελέσει Λέκτορας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2011-2012) και Research Fellow στο University of Bologna (20122016). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Εθνικά (Ελλάδα/Ιταλία) και Διεθνή
Ερευνητικά Προγράμματα και Προγράμματα Ειδικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ενώ
διατηρεί από το 2009 συνεργασία ως Σύμβουλος Μηχανικός με Εταιρείες Μελετών της
Θεσσαλονίκης. Έχει 47 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή/εθνικά
συνέδρια, είναι κριτής για 16 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει κριτής για
9 διεθνή/εθνικά συνέδρια.
Έχει βραβευθεί: με υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. και βραβεία από το Τ.Ε.Ε. για τις προπτυχιακές
του σπουδές, με το 1ο Βραβείο από την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση για την προπτυχιακή
διπλωματική του εργασία, με Υποτροφία Αριστείας από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.
για τις διδακτορικές του σπουδές, και με το “Young Scientist Award” από την Οργανωτική
Επιτροπή του Συνεδρίου “Protection and Restoration of the Environment XI”. Πρόσφατη
εργασία του ως 1ος συγγραφέας επάνω στη δυναμική των τσουνάμι στην Ανατολική
Μεσόγειο επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών για την έκδοση Δελτίου
Τύπου που αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του ιστοτόπου της (Link), ενώ το 2016
επιλέχθηκε από το University of Bologna να αποτελέσει ένα από τα πρόσωπα της εθνικής
καμπάνιας του Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας, ως εξέχων
ερευνητής του ιδρύματος (Link1, Link2).
Προσωπική ιστοσελίδα: www.achilleassamaras.com
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές του Συνδέσμου Υποτρόφων του
Ιδρύματος Ωνάση ελήφθη με βάση μία διαπίστωση και μία επιθυμία.
Η διαπίστωση αφορούσε την περιορισμένη έως τώρα συμμετοχή μου στα του Συνδέσμου.
Μετά από την ολοκλήρωση των διδακτορικών μου σπουδών (2010), οι άμεσες στρατιωτικές
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μου υποχρεώσεις, η αναζήτηση εργασίας, καθώς και η εν συνεχεία παρουσία μου για
περισσότερα από 4 χρόνια εκτός Ελλάδας, συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό. Πέραν αυτών,
ωστόσο, το συγκεκριμένο γεγονός ήταν κάτι που δεν ικανοποιούσε εμένα τον ίδιο,
πρωτίστως ως στάση απέναντι σε ένα Ίδρυμα του οποίου η βοήθεια προς εμένα υπήρξε
καθοριστική, τόσο στην ολοκλήρωση των σπουδών μου, όσο και στη συνέχεια φέροντας τον
τίτλο του υποτρόφου του στο βιογραφικό μου. Δικαιολογίες, άλλωστε, θα υπάρχουν πάντα.
Η επιθυμία αφορά την από εδώ και στο εξής ενίσχυση της συμμετοχής μου στις δράσεις και
τις αποφάσεις του Συνδέσμου. Η πρόσφατη επιστροφή μου στην Ελλάδα, και τη
Θεσσαλονίκη όπου πλέον ζω και εργάζομαι, αποτέλεσε την αφορμή. Η εν λόγω
υποψηφιότητα αποτελεί για εμένα ένα πρώτο βήμα, τόσο ως δήλωση παρουσίας, όσο και
ως δήλωση στήριξης της αποστολής και των μελλοντικών στόχων του Συνδέσμου μας.
Οι προσωπικοί μου στόχοι για τα επόμενα βήματα του Συνδέσμου Υποτρόφων κινούνται
γύρω από τρεις «πυλώνες»:
1)
Την περαιτέρω προώθηση των δράσεων του Συνδέσμου και την ενίσχυση της εικόνας
αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ένα σημαντικό μέρος των μελών, άλλωστε, βρίσκεται
εκτός Ελλάδας).
2)
Την επέκταση και περαιτέρω ενίσχυση του ενεργού και γόνιμου διαλόγου μέσα
στους κόλπους του Συνδέσμου (μέσω και αφ’ εαυτής της παρουσίας ενός μέλους του ΔΣ με
έδρα εκτός Αθηνών).
3)
Την προώθηση δράσεων στα αντικείμενα εξειδίκευσής μου, τα οποία άπτονται των
τομέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και τεχνολογίας, και της διασύνδεσης
των θετικών επιστημών με την αγορά εργασίας αλλά και την ίδια την κοινωνία, με έμφαση
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με βάση τα παραπάνω ζητώ την ψήφο σας, και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη
στήριξή σας.
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PAOLO DANIELE SCIRPO
Γεννήθηκα στις Συρακούσες της Σικελίας (1976) από οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Είμαι
απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κατάνης (2000) με βαθμό
Άριστα. Έγινα Διδάκτωρ Κλασσικής Αρχαιολογίας με την υποστήριξη της διδακτορικής μου
διατριβής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2012), για την εκπόνηση της οποίας έλαβα την
υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα ‘Αλέξανδρος Ωνάσης’.
Στο ίδιο Α.Ε.Ι. εντάχτηκα ως Μεταδιδακτορικός ερευνητής Κλασσικής Αρχαιολογίας. Εν τω
μεταξύ απέκτησα την άδεια ξενάγησης (2014) του Υπουργείου Τουρισμού Ελλάδος, μετά το
δίμηνο ταχύρρυθμο τμήμα οργανωμένο στο Ε.Κ.Π.Α. Από το 2014 έως σήμερα εργάζομαι
στην Αρχαιολογική Ιταλική Σχολή Αθηνών.
Συμμετείχα σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Κύπρο και την Ελλάδα, σε Συμπόσια και
Συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Από το 2012 συνεργάζομαι με το ΕΙΕ/ΚΒΕ στο
πλαίσιο του Φροντιστηρίου Ιστορικών Επιστημών, διδάσκοντας το μάθημα ‘Αρχαιολογία της
Σικελίας’.
Εδώ και αρκετό καιρό σκεφτόμουν να υποβάλλω υποψηφιότητα στις ερχόμενες εκλογές για
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου, το αποφάσισα όμως, όταν κατάλαβα ότι θα
μπορούσα να προσφέρω την εμπειρία, τον ενθουσιασμό και την απαραίτητη – θεωρώ –
εναλλακτική όψη που η συγκεκριμένη περίπτωσή μου συνεπάγεται. Η ελληνική καταγωγή
μου με ωθεί να συνεισφέρω στους στόχους του Συνδέσμου, η ιταλική μου επιμόρφωση μου
παρέχει την αντικειμενική άποψη που θα μπορούσε να εμπλουτίσει τις δράσεις του
Συνδέσμου με περισσότερη ‘διεθνή’ συμμετοχή των μελών του.
https://uoa.academia.edu/PaoloDanieleScirpo
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ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΟΥ
Γεννήθηκα, μεγάλωσα και εξακολουθώ να μεγαλώνω στην Αθήνα. Σπούδασα φιλοσοφία στο
Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια ακολούθησα
μεταπτυχιακές σπουδές στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία στο King’s College London από
το οποίο και έλαβα τον τίτλο του MPhil in Philosophy. Για τις σπουδές μου στο Λονδίνο, είχα
την τιμή και την τύχη να ενισχυθώ υλικά και ηθικά με την υποτροφία που έλαβα από το
Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Έχω εργαστεί στο Υπουργείο Πολιτισμού στον
τομέα της τεκμηρίωσης και προστασίας πολιτιστικών αγαθών και, συγκεκριμένα, στον
στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αρχαιοκαπηλίας, καθώς και
σε δύο δικηγορικές εταιρείες ως βοηθός δικηγόρου (paralegal). Από το 2014 μέχρι και τις
αρχές του φετινού καλοκαιριού εργαζόμουν ως Operations Manager σε εταιρεία εμπορίας
μηχανολογικού εξοπλισμού για φαρμακοβιομηχανίες. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνω τις
διδακτορικές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής μου σχετικά με τις έννοιες της ελευθερίας και της ισότητας σε φιλελεύθερα και
ρεπουμπλικανικά επιχειρήματα.
Ως φοιτήτρια διετέλεσα για τρία χρόνια Γενική Γραμματέας του νεοσυσταθέντος τότε
Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήμουν, επίσης,
εθελόντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.
Είμαι μέλος του Συνδέσμου Υποτρόφων από το 2009 και συμμετέχω ενεργά στη δρομική
ομάδα λαμβάνοντας μέρος στους αγώνες που διοργανώνονται. Εκτός από το τρέξιμο, αγαπώ
όλα τα είδη χορού, μπαλέτο και σύγχρονο, τα οποία διδάχθηκα στη σχολή χορού της Ραλλούς
Μάνου, καθώς και τους ελληνικούς, παραδοσιακούς χορούς. Επίσης, αγαπώ τα ταξίδια και
το διάβασμα το οποίο είναι για μένα τρόπος ζωής, απόλυτα συνυφασμένο με τις
επαγγελματικές και τις υπόλοιπες δραστηριότητές μου.
Η άποψή μου για τη ζωή συμπυκνώνεται στη φράση «η ελευθερία και η ευτυχία θέλουν
ταλέντο και προσπάθεια» και στην βεβαιωμένη πεποίθηση ότι η ζωή μας έχει αξία μόνο μέσα
από την επαφή και την κοινή δημιουργία με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
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Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Λονδίνο το 2009 έγινα μέλος του Συνδέσμου μας
και από τότε συμμετέχω τακτικά στις δραστηριότητές του. Όλα αυτά τα χρόνια είχα την
ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς αξιόλογους ανθρώπους από διαφορετικά επιστημονικά και
επαγγελματικά πεδία και να αποκτήσω καινούριους φίλους, η σχέση μου με τους οποίους
ξεπερνά την τυπική κοινωνική σχέση και την οποία θεωρώ ουσιαστική σχέση φιλίας. Οι
δράσεις της δρομικής ομάδας είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μου
και κάθε νέα εκδήλωση ή πρωτοβουλία του Συνδέσμου είναι για μένα μία ευκαιρία να
γνωρίσω κάτι καινούριο, να δω τους φίλους μου, να διασκεδάσω, να αισθανθώ χρήσιμη για
το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, η ευκαιρία να απολαμβάνουμε όλα αυτά το οφέλη δεν θα
μπορούσε να υπάρξει χωρίς την πρόθυμη και επισταμένη ενασχόληση των μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου που προηγήθηκαν και χωρίς την υλική και ηθική
ενίσχυση του Ιδρύματος Ωνάση. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι
ενεργά στις διαδικασίες του Συνδέσμου, στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές, και να
ενισχύουμε τις δράσεις του με την παρουσία μας και τις ιδέες μας. Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο θέτω την υποψηφιότητά μου για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την
επιθυμία να έχω την ευκαιρία να προσφέρω στην οργάνωση και διεκπεραίωση των
υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου μας και στην προώθηση νέων ιδεών.
Θεωρώ ότι στόχος μας πρέπει να συνεχίσει να είναι η διεύρυνση του Συνδέσμου και η
ενεργοποίηση ακόμη περισσότερων μελών, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες
θα ξεπερνούν τα όρια του Συνδέσμου και θα απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία
διοχετεύοντας δημιουργικά τις δεξιότητες, την εμπειρία, το κέφι και την φαντασία όλων μας.
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ΒΑΝΕΣΣΑ ΤΖΩΑΝΝΟΥ

Η Βανέσσα Τζωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Το 2005 αποφοίτησε από τη Νομική
Σχολή Θεσσαλονίκης με άριστα. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Exeter College) στα νομικά με υποτροφία του Ιδρύματος
Ωνάση.
Έχει εργασθεί στην Κίνα, στην Αγγλία και στο Βέλγιο ως νομικός με ειδίκευση σε θέματα
ναυτιλιακού δικαίου. Διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα και το Ηνωμένο
Βασίλειο και τα τελευταία έτη εργάζεται στην αγγλική δικηγορική εταιρεία ΙNCE & Co στο
παράρτημα του Πειραιά. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ολλανδικά και κινέζικα.
Στον ελεύθερο χρόνο της μαθαίνει ξένες γλώσσες (αυτή την περίοδο ρωσικά) και ασχολείται
με το κρασί ταξιδεύοντάς ανά τον κόσμο.
Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Συνδέσμου
Με την παρούσα υποψηφιότητα μου επιθυμώ να συνεχίσω το επιτυχημένο έργο του
Συνδέσμου και το όραμα του ιδρύματος για μια «Συνδεδεμένη Κοινότητα».
Μετά το πέρας της πρώτης θητείας μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της
εκτελεστικής επιτροπής και την ενεργό συμμετοχή μου σε πολλαπλές δράσεις αισθάνομαι
ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω ακόμα περισσότερο στην περαιτέρω ανάπτυξη του
Συνδέσμου. Η εμπειρία που είχα την ευκαιρία να αποκτήσω υπηρετώντας ως μέλος του
Συνδέσμου κατά την διάρκεια της παρούσας θητείας θα μπορούσε να διοχετευθεί όχι μόνο
στην ενίσχυσή των ενεργών δράσεων του Συνδέσμου αλλά και στην θεσμοθέτηση νέων
συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων Διοικητικών Συμβουλίων. Γιατί ο Σύνδεσμος είναι
μια πολύχρωμη συνδεδεμένη κοινότητα ενεργών πολιτών και είναι πραγματική τιμή να τον
υπηρετούμε.
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Πραγματοποίησα τις βασικές μου σπουδές στο Τμήμα
Γεωλογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με υποτροφία τού
Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο St. Mary’s
University του Χάλιφαξ στον Καναδά, στα αντικείμενα της γεωλογίας – στρωματογραφίας
των ηφαιστειακών πετρωμάτων της νήσου Κω των Δωδεκανήσων.
Από το 2015 εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που
σχετίζονται με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων ανάκτησης ορυκτών ανθράκων και την
αποθήκευση του CO2 στο γεωλογικό υπέδαφος.
Έχω παρουσιάσει επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια και έχω συγγράψει άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα συμμετέχω και διοργανώνω διεθνείς συναντήσεις
και θερινά σχολεία στο αντικείμενο της γεωλογίας. Από τα φοιτητικά μου χρόνια συμμετέχω
σε γεωμορφολογικές ερευνητικές εργασίες και Παλαιοντολογικές ανασκαφές απολιθωμένων
σπονδυλωτών ζώων τού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον εντοπισμό, τη διάσωση και την
ανάδειξη παλαιοντολογικών ευρημάτων, μέσω της δημιουργίας – διαμόρφωσης
ενημερωτικών εκθέσεων σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.
Επί σειρά ετών διεξάγω εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές και ενημερώνω επισκέπτες
Μουσείων και εκθέσεων σε θέματα που άπτονται της Παλαιοντολογίας και της Γεωλογίας.
Στα γενικότερα ενδιαφέροντά μου είναι η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο ύπαιθρο
όπως πεζοπορία, ποδηλασία και σπηλαιολογία, η φωτογραφία και η ενασχόλησή του με την
κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
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Από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου του 2013 είχα την τιμή να εκλεγώ στο
15μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και να το υπηρετήσω από τη θέση του
Αναπληρωτή Ταμία και μετέπειτα του Ταμία.
Όλα αυτά τα χρόνια, οι προσπάθειες των μελών των Δ.Σ. έχουν ως βασικό γνώμονα την
ενεργοποίηση όλο και περισσότερων υποτρόφων -είτε παλαιότερων είτε νεότερωνκεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους με ποικίλες δράσεις. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της
περασμένης θητείας μου αλλά και ως απλό μέλος συνέβαλα προς αυτή την κατεύθυνση.
Αγαπητά μέλη του συνδέσμου. Ζητώ και αυτή τη φορά τη στήριξή σας, ώστε το έργο των
τελευταίων χρόνων να συνεχιστεί και επεκταθεί και σε τομείς που ακόμη δεν έχουμε αγγίξει!
Το όραμα για ένα Σύνδεσμο που θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στα μέλη του, αλλά και
τους υπότροφούς του που θα εμπνέονται και θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν παραμένει
ζωντανό και πραγματοποιήσιμο.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ
Η Δρ Ευαγγελία Χρυσικού είναι Lecturer και υπεύθυνη του MSc Health Care Places στο
Bartlett Real Estate Institute, UCL και ιδρύτρια του βραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου
SynThesis Architects (London – Athens) που ειδικεύεται σε θέματα θεραπευτικής
αρχιτεκτονικής, προσβασιμότητας, τουρισμού υγείας, ευεξίας και ευημερίας, υγειονομικής
περίθαλψης σε επίπεδο σχεδιασμού & αρχιτεκτονικής. Το αρχιτεκτονικό και ερευνητικό της
έργο έχουν λάβει διεθνή βραβεία & διακρίσεις (Σιγκαπούρη 2009, Κουάλα Λουμπούρ 2012,
Μπρίσμπεϊν 2013, Μπέρμιγχαμ 2014, Λονδίνο 2014, Βιέννη 2017), συμπεριλαμβανομένων
των Marie Curie Horizon 2020 Individual Fellowship, European Comission στο Bartlett School
of Architecture, UCL και Marsden Grant, Royal Society of New Zealand, στο University of
Ontago, NZ. Είναι συντονίστρια στο D4 Action Group του Εuropean Commission Innovation
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).
Διδάκτωρ (PhD) του University College London (UCL), κάτοχος Master (ΜΑ) στην
Αρχιτεκτονική, Προγραμματισμό και Διοίκηση Κτιρίων Υγείας του Medical Architecture
Research Unit στο Λονδίνο (MARU) και Διπλωματούχος Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ.,
συγκαταλέγεται στους πλέον διακεκριμένους αρχιτέκτονες στην έρευνα της αρχιτεκτονικής
δομών υγείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας της εφαρμόζονται σε κτήρια υγείας και εθνικές
στρατηγικές, σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νέα Ζηλανδία.
Η Ευαγγελία εκτός από το UCL, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής και
αρχιτεκτονικής, επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δημοσιεύει σε διεθνείς
αρχιτεκτονικές και ιατρικές επιστημονικές εκδόσεις και παρουσιάζει το έργο της σε
αρχιτεκτονικά και ιατρικά συνέδρια παγκοσμίως.
Είναι συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων, κριτής επιστημονικών δημοσιεύσεων
και προγραμμάτων, ενεργό μέλος αρχιτεκτονικών και ιατρικών επαγγελματικών και
επιστημονικών συλλόγων και ομιλήτρια στο Health Forward, που διοργανώθηκε από την
ομάδα του TEDMED live Athens. Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
επαγγελματικούς φορείς και στο Υπουργείο Υγείας. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και
Διευθύντρια Ερευνών στο DIMHN – UK (Design in Mental Health Network). Είναι μέλος του
Δ.Σ. της Χιακής Αδελφότητας Αττικοβοιωτίας ΚΟΡΑΗΣ και του Συνδέσμου Υποτρόφων
Ιδρύματος Ωνάση.
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Η πορεία μου χαρακτηρίζεται από το γεφύρωμα κλάδων, καταστάσεων, τόπων.
Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή, έχω εργαστεί μέσα από το διοικητικό συμβούλιο του
συνδέσμου για τη δημιουργία γέφυρας Βρετανίας-Ελλάδας.
Η πρόθεση μου παραμένει να στηρίξω το σύλλογο στο βασικό του στόχο, τη λειτουργία
διαύλων επικοινωνίας «μεταξύ των μελλών και με το ίδρυμα». Τα δύο προηγούμενα χρόνια
μου δόθηκε η δυνατότητα της δημιουργίας του Βρετανικού παραρτήματος του συλλόγου,
των πρώτων εκδηλώσεων εκεί, την ομάδα του στο Facebook, στην οποία μπορούν να
συμμετέχουν όλοι οι υπότροφοι και να επωφεληθούν από την παρουσία Alumni στο Λονδίνο,
που λειτουργεί υποστηρικτικά σε δράσεις μελών όπου και να βρίσκονται και στη δυνατότητα
των μελών να προτείνουν δράσεις κοινωνικές, ενημερώσεις και τη σύσταση μιας παροικίας
με ενεργούς δεσμούς με το ίδρυμα και τα μέλη όπου και να βρίσκονται. Αυτά τα πρώτα
εμβρυικά χρόνια, συγκεντρώσαμε μία ενεργή ομάδα, που στήριξε με πρωτοφανή
ενθουσιασμό τις ετήσιες εκδηλώσεις της Πίττας, κοινωνικές και επιστημονικές δράσεις
μεταξύ μελών και mentoring σε υπότροφους.
Ο στόχος είναι η προσπάθεια να συνεχιστεί ώστε να δημιουργηθεί παράδοση, να
ενσωματώσει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό υποτρόφων, να ενισχυθούν οι δράσεις
συμπεριλαμβανομένης μιας εξωστρεφούς εκδήλωσης, επεκτείνοντας την υποστήριξη μας
από φορείς όπως το Hellenic Centre ή άλλων ελληνικών και όχι μόνο, επιστημονικών και
πολιτιστικών φορέων της πόλης.
Ο σύλλογος αριθμεί περίπου 2000 μέλη, εκ των οποίων συνεχώς μεγαλύτερος αριθμός
βρίσκεται στο εξωτερικό. Η Βρετανία αποτελεί μία από τις χώρες επιλογής σπουδών και
ιδιαίτερα τελευταία και εργασίας, για τα μέλη. Το παράρτημα Λονδίνου δίνει τη δυνατότητα
να διατηρήσουν την επαφή με το σύνδεσμο. Ειδικά για τα μέλη που ζουν και
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η βελτίωση της διασύνδεσης της χώρας μας με το
εξωτερικό, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη δράσεων, εξωστρέφειας και
αλληλεπίδρασης, ειδικά στις μέρες μας. Το παράρτημα του Λονδίνου μπορεί να λειτουργήσει
πιλοτικά για αντίστοιχα παραρτήματα σε άλλες χώρες.
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