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TED is a nonprofit organization devoted to “Ideas Worth
Spreading”.
It started out in 1984 in Monterey, California, as a conference
bringing
together people from three worlds: Technology,
Entertainment,
Design. Since then its scope has become even broader.
TED conferences connect the world’s most fascinating
thinkers and
doers, who are challenged to give the talk of their lives.

TEDx was created in the spirit of TED’s mission, “ideas worth
spreading”.
The program is designed to give communities, organizations
and individuals the opportunity to stimulate a dialogue
through.
TED-like experiences at the local level.
The content and design of each TEDx event is unique and
developed
independently.

TEDxAUEB was an initiative of the students in Athens University of

Economics and Business for the creation of the first TEDxUniversity in

Greece in 2013. As of 2015, we achieved to obtain the license for

unlimited number of attendees, which makes us the first TEDxUniversity

in Greece to achieve such goal. After ten successful events, Athens

University of Economics and Business is the leading University in Greece 

in organising and delivering TEDx University events.

Η ΠΑΝΓΑΙΑ, αποτελεί το ενιαίο κομμάτι γης, που συνήθιζε να είναι ο 

πλανήτης μας, προτού διασπαστεί σε εφτά αυτόνομα κομμάτια, και 
αποκτήσει τη σημερινή του μορφή. Οι άνθρωποι σήμερα, περισσότερο από 

ποτέ, πασχίζουμε να κρατήσουμε την ταυτότητα μας, εστιάζοντας στις 
διαφορές, και αγνοώντας τις ομοιότητες μας. Έχουμε πλέον μάθει, να 

εγκλωβιζόμαστε στον ατομικό μας κόσμο, ενώ συγχρόνως η ανάγκη μας, να 

αναδείξουμε την διαφορετικότητα μας, μας έκανε να χωριστούμε σε 
στρατόπεδα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν, πως κάποια στιγμή σε 
γεωγραφικό επίπεδο, θα επιστρέψουμε στην Πανγαία. Υπάρχει όμως η 

προοπτική, να συμβεί αυτό και στην κοινωνία μας ή είμαστε καταδικασμένοι 
να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στον διχασμό και την αποξένωση;
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PROGRAM

 

OPENING | 11:00 -11:35

Athens Center at Capoeira Corpo
Fechado

1st  session | 11:35 -12:20

Δώρα Τσίπρα 
Κατερίνα Παπανικολάου
Νάσια Μάτσα

1st  break | 12:20 -13:35

WORKSHOP :  ARTIKA
WORKSHOP :  PEOPLE CERT

2nd session | 13:15-14:15
Insane 51
Ιωάννης Θάνος
Λέτα Γκαρέτσου
Ακύλας Μυτηλιναίος

2nd  break | 14:15 -15:45

WORKSHOP :  ANT
WORKSHOP : MOSAIC
WORKSHOP : WWF 
Έλενη Ξυνογαλά

3nd session | 13:45-17:00

Novel 729
Φοίβη Κρύσταλλη
Δημήτρης Μωυσιάδης - Άγγελος Γιακουμίδης 
The Mythologist 
Λίνα Φουντόγλου

3rd  break | 17:00 -18:00
WORKSHOP :  COLLEGE LINK
WORKSHOP : ΚΕΛΝΟ
Έλενη Ξυνογαλά

4th  session | 18:00-19:05

Mad Scientist
Fipsterr
Ευριδίκη Κοφφά
Evangelia

CLOSING | 19:05 -19:15

REGISTRATION | 10:00 -11:00

AFTER  PARTY| 19:15 -21:00



HOSTSPIROS MARGARITIS

Ο Σπύρος Μαργαρίτης γεννήθηκε στην Νέα 

Υόρκη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε 
Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και 
διαθέτει μεταπτυχιακό στις Ναυτιλιακές 
Σπουδές. Επαγγελματικά, έχει συσσωρεύσει 
εμπειρία ετών στην παρουσίαση, έρευνα και 
παραγωγή τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και 
διαδικτυακού περιεχομένου. Ωστόσο, 

διαπιστώνει πως ήταν κυρίως θέμα συγκυριών 

το οτι δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με την 

μαγειρική ή την ξυλουργική. Συνεχίζει να 

πιστεύει πως ποτέ δεν είναι αργά.



HOSTDIMITRA KAVALARI

Γεια σου. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αλλά 
μπορείς να με λες και Frau Dimitra.
Αυτή τη στιγμή, με βρίσκεις να βουτάω ..όχι σε 
καμία παραλία….αλλά στο ραδιόφωνο, τη 
μουσική και το Tiktok. 
Αγαπώ τους χαμογελαστούς ανθρώπους και το 
φαγητό…. Αν είσαι χαμογελαστός άνθρωπος 
που κρατάς ένα ένα πιάτο φαγητό, έλα να 
γίνουμε φίλοι



SPEAKER LETA GARETSOU

Γεννήθηκα πρώτη Μαΐου του 1989. Από παιδί θυμάμαι τον
εαυτό μου στη φύση και στις δραστηριότητες. Στα 17 μου
κέρδισα δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων
Ζιου Ζίτσου. Τελείωσα τη Νομική Σχολή Αθηνών αλλά με
κέρδισαν τα βουνά. Στη φύση νιώθω ελεύθερη. Είμαι
ευγνώμων, για όσα βιώνω στα μονοπάτια εκεί για μένα ήρθε η
πραγματική ενηλικίωση. Πλέον εργάζομαι στο βουνό
συνοδεύοντας κόσμο με την πεζοπορική μου ομάδα
Experience The Natural. Αγαπώ να βλέπω τον κόσμο μα
χαμογελάει.
Όταν είμαι στην πόλη κάνω το podcast Πέρα από τα όρια στο
pod.gr, όπου φιλοξενώ ανθρώπους που υπερβαίνουν τα
σωματικά και ψυχικά τους όρια.
Για μένα το σημαντικότερο πράγμα είναι να ζούμε ελεύθεροι,
μακριά από δεσμά και να κάνουμε ότι αγαπάμε. Μόνο έτσι θα
είμαστε υγιείς έσω και έξω.



SPEAKER NASIA MATSA
Η Νάσια Μάτσα, είναι δημοσιογράφος πάνω στην τεχνολογία 
και την κουλτούρα με άρθρα της δημοσιευμένα στους 
Financial Times, Wired, Dazed και εφτά τίτλους της Vogue, 
μεταξυ αλλων. Επίσης είναι μοντέλο με καμπάνιες για οίκους 
όπως Prada, Dior, Balenciaga,και φωτογραφίσεις για οχτώ 
τίτλους της Vogue.  
Το 2021 έλαβε υποψηφιότητα από το Models.com για Model 
of the Yeal και η αμερικάνικη Vogue την έχει συμπεριλάβει 
τρεις φορές στα καλύτερα fashion IG accounts (@nassia_). Το 
2022 η Mercedes-Benz συνεργάστηκε με την Νάσια σε ένα 
πρότζεκτ που προώθησε ανερχόμενα ταλέντα στον χώρο της 
μόδας, με θέμα το sustainability και έγινε το πρώτο μοντέλο 
που φωτογραφήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.  
Με δυο μεταπτυχιακά πάνω στα μίντια, από το London School 
of Economics και University of the Arts, και πέντε πρακτορειά 
που την αντιπροσωπεύουν, το creative έργο της Νάσιας, 
εκτείνεται από ραδιόφωνο για τον λονδρέζικο σταθμό NTS, 
την οργάνωση Boiler Room event στην Αθήνα μέχρι και την 
παραγωγή για φωτογραφίσεις με ελληνικό θέμα για Farfetch, 
Burberry και Vogue Italia. 



SPEAKER THE MYTHOLOGIST

Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος γεννήθηκε το 1994 στην 
Αθήνα και μεγάλωσε στη Ναύπακτο. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές 
σπουδές πάνω στην Κλασική Αρχαιολογία. Έχει ασχοληθεί 
ερευνητικά με την πρώιμη αρχαία ελληνική γλυπτική και την 
ελληνική μυθολογία και θρησκεία, ενώ έχει συμμετάσχει ως 
ομιλητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια. Από το 2020 
είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του διαδικτυακού project 
«The Mythologist», που έχει ως στόχο την επικοινωνία της 
μυθολογίας και της αρχαιολογίας στο ευρύ κοινό. Μέσα σε 
μόλις δύο χρόνια, το κανάλι του στο YouTube, με 
περισσότερα από 200 βίντεο ελληνικής και παγκόσμιας 
μυθολογίας και αρχαιολογίας, μετρά πάνω από 135.000 
ακόλουθους όλων των ηλικιών.



SPEAKER EURIDIKI KOFFA

Το όνομα μου είναι Ευριδίκη ή αλλιώς Yurichat και θα μπορούσα 
να αναφέρω την "ιδιότητα" μου σε αυτό τον κόσμο ως μοντέρνα 
"αφηγήτρια" ή storyteller, content creator. Αφηγούμαι ιστοριές 
μέσα απο εικόνες, βίντεο και λέξεις. Ξεκίνησα την διαδρομή μου ως 
blogger στο βραβευμένο www.chatoyant21.com και απο το 2012 
βρίσκομαι σε αυτό τον digital κόσμο.. Επιλέγω να χρησιμοποιώ τις 
πλατφόρες κοινωνικής δικτύωσης ως ένα μέσο έκφρασης, ένα 
μονοπάτι που με οδηγεί στην γνώση και στην έμπνευση. Η ανάγκη 
μου να ανακαλύψω την ταυτότητα και τις ρίζες μου με οδήγησε 
στην δημιουργία του #thegreekgirl μια ιστορία πίσω απο ένα 
hashtag που ενώνει το παρελθόν και το παρόν, την πολιτισμική 
κληρονομιά του τόπου μας και την σκιαγράφηση μιας μοντέρνας 
μούσας στο πρόσωπο της Σύγχρονης Ελληνίδας Γυναίκας. Η 
μεγαλύτερη προσδοκία μου είναι η μετάδοση γνώσεων μέσα απο 
αφηγήσεις, κοινές αναμνήσεις και το γνώριμο αίσθημα της 
νοσταλγίας του σήμερα.



SPEAKER FIPSTERR

Ο Fipsterr κατά κόσμον Φίλιππος Ιωάννου, είναι 27 ετών. 
Έχοντας σπουδάσει ψυχολογία στην Αγγλία, γύρισε στην 
Ελλάδα για να κυνηγήσει το όνειρό του: να ασχοληθεί με τις 
digital πρακτικές, το ΥouTube και την τηλεόραση. Πριν 4 
χρόνια περίπου, δημιούργησε το δικό του κανάλι στο 
Youtube που σήμερα μετρά 210Κ subscribers οι οποίοι
μέρα με τη μέρα αυξάνονται, ενώ στο Instagram αποτελεί 
μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες με 184Κ 
followers. Έχει εργαστεί στις τηλεοπτικές εκπομπές "Για την 
παρέα", "Καλό μεσημεράκι" και "Χαμογέλα και πάλι" πίσω 
από τις κάμερες, στις οποίες ήταν υπεύθυνος για τη 
διαχείριση των λογαριασμών Instagram.



SPEAKER PHOEBE -ANNA
KRYSTALL

Η Φοίβη-Άννα Κρυστάλλη είναι 28 ετών. Από μικρή λάτρευε τη 
μαγειρική και τα ζώα. Παράλληλα με τις σπουδές της στη Νομική 
Αθηνών, αποφάσισε να αποκτήσει δεύτερο πτυχίο με αντικείμενο 
τη ζαχαροπλαστική και αρτοποιία. Το 2015, μαζί με την αδερφή 
της, Αλεξάνδρα, δημιουργήσανε το PAK SISTERS, μια digital 
κοινότητα για όσους αγαπούν την ποιοτική γαστρονομία. Μέσω 
του PAK μοιράζονται καθημερινά τις ξεχωριστές τους γευστικές 
εμπειρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η καριέρα της 
στον κλάδο της Νομικής ολοκληρώθηκε μαζί με την άσκηση της σε 
δικηγορική εταιρία, ωστόσο το ενδιαφέρον της για το Δίκαιο 
βρήκε ανταπόκριση στην αγάπη της για τα ζώα, καθώς έχει ήδη 
ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της με τίτλο: Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, 
Ευζωία. Όταν ήρθε στη ζωή της ο Brody, το δεύτερο σκυλάκι της 
και πλέον αδερφός της Tequila, ξεκίνησε να φτιάχνει στον φούρνο 
του σπιτιού της χειροποίητες λιχουδιές. Αυτό αποτέλεσε τη 
βασική πηγή έμπνευσης για να δημιουργήσει την εταιρία της 
KYON Natural Pet Products με κύρια παραγωγή τα χειροποίητα 
γκουρμέ μπισκότα για σκύλους. Πιστεύει βαθιά πως αυτά που μας 
κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους έχουν τις ρίζες τους στην 
παιδική μας ηλικία και γι' αυτό συνδύασε όσα της έδιναν χαρά από 
πολύ μικρή, καταλήγοντας έτσι σε ένα επάγγελμα για το οποίο 
νιώθει ευγνώμων καθημερινά.



SPEAKER KATERINA
PAPANIKOLAOU

H Κατερίνα Παπανικολάου είναι Skills & DEI Lead στην PwC Ελλάδας. 
Το βιογραφικό της και η επαγγελματική της πορεία δείχνουν πως οι 
άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν. Ξεκίνησε από το ΑΠΘ 
σπουδάζοντας Βιολογία, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα 
Οικονομικά της Υγείας. Τα τελευταία 8 χρόνια ασχολείται με την 
επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων, τις δεξιότητες και το 
ανθρώπινο δυναμικό. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
καλύπτοντας εταιρικές ανάγκες που σχετίζονται με το S του ESG, την
έμφυλη ισότητα και τις ίσες αμοιβές. 
Δεν πιστεύει ότι πρέπει να μιλάμε για τη διαφορετικότητα αλλά για 
την υγιή ενσωμάτωση. 
Ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις και την 
συμπερίληψη τα τελευταία 10 χρόνια μέσα από πολλαπλούς ρόλους ή 
πρωτοβουλίες. Διετέλεσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική γιατί πιστεύει βαθιά στην ατομική 
ευθύνη.
Διαβάζει και γράφει για να παραμένει περίεργη. 
Έχει δύο αγόρια και χάρη σε αυτά νιώθει «μαμά».



SPEAKER NOVEL 729

O Novel 729, απο μικρο παιδι αρχισε να αγαπαει την μουσικη 
οταν τρυπονε στο δωματιο του μεγαλου του αδελφου ωστε να 
ακουσει τα αγαπημενα του κομματια. Μεγαλωνοντας αρχισε 
και ο ιδιος να γραφει τους δικους του στιχους, εμπνευσμενος 
παντα απο τα προσωπικα του βιωματα. Παραλληλα με την 
μουσικη αποφασιζει να ασχοληθει με το δευτερο του παθος, 
την ψυχολογια. Τελειωνοντας τις σπουδες του και 
πραγματοποιοντας μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην 
ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική, κάνει την πρακτική του 
άσκηση στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 
και παραμένει εκεί για έναν ακόμα χρόνο δουλεύοντας 
εθελοντικά μέσα σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Η μουσικη του 
καριερα ξεκινησε την χρονια 20016-2017 οταν ξεκινησε να 
αναρταει την μυσικη του στο διαδυκτιο και κυκκλοφορησε τον 
πρωτο του δισκο



SPEAKER THE MAD SCIENTIST

Ο Στάμος Αρχοντής είναι πτυχιούχος χημείας (B.Sc.) απο 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2016 
ξεκίνησε το κανάλι επικοινωνίας της επιστήμης "The 
Mad Scientist" μεσα από το οποίο εξηγεί με απλό τρόπο 
σύνθετα επιστημονικά ζητήματα και καταρρίπτει 
ψευδοεπιστημονικούς ισχυρισμούς. Ταυτόχρονα 
εργάζεται ως δημοσιογράφος/fact-checker με 
αντικείμενο την ψευδοεπιστημονική 
παραπληροφόρηση.



SPEAKER IOANNIS THANOS

Ο Ιωάννης Θάνος είναι επίκουρος καθηγητής μάνατζμεντ στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α), με πολυετή διδακτική 
εμπειρία στα πανεπιστήμια Lancaster University και University of 
Glasgow. Είναι πτυχιούχος του Ο.Π.Α., κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στο Μάρκετινγκ και Στρατηγική (Warwick Business 
School, University of Warwick), και κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α..Για τη 
διδασκαλία του έχει επανειλημμένα ψηφιστεί και βραβευτεί από 
τους φοιτητές και συναδέλφους του με αριστεία διδασκαλίας στα 
πανεπιστήμια Lancaster University, University of Glasgow και 
Ο.Π.Α.. Πλέον, συνεργάζεται με ομάδες ανώτατης διοίκησης 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης. Τον 
απασχολεί ιδιαίτερα η μείωση δημιουργικότητας που 
παρατηρείται στις μέρες μας, το μέλλον της εργασίας στην εποχή 
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης καθώς και πως μπορεί να 
συμβάλλει το μάνατζμεντ στην αντιμετώπιση των grand challenges 
του πλανήτη μας (π.χ. κλιματική αλλαγή, πανδημίες).



SPEAKER INSANE 51

O Insane 51 γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. 
Με ένα πλούσιο βιογραφικό στην street art, έχει 
διακριθεί για τα murals του σε ολόκληρο τον κόσμο, με 
μια πρωτότυπη τεχνοτροπία με την οποία κατάφερε 
να δημιουργήσει νέες τάσεις. 
Έχει ξεχωρίσει για τη μοναδική, φωτορεαλιστική 
τεχνική του, που αναμιγνύει την τρίτη διάσταση µε το 
street art, δημιουργώντας μοναδικά οπτικά εφέ, που 
αποκαλύπτονται μέσα από τη χρήση 3D γυαλιών ή 
ειδικού φωτισμού. 
Το 2022 αποφάσισε να ασχοληθεί προσωρινά με την 
τηλεόραση, και ταξίδεψε με την εκπομπή «ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ» σε 12 πόλεις της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω 
12 τοιχογραφίες. 
Όταν δεν ζωγραφίζει, του αρέσει να παίρνει τα βουνά 
με την μοτοσυκλέτα του ή να κάνει σερφ όπου έχει 
κύμα. 



SPEAKER DORA TSIPRA

Η Δώρα Τσίπρα είναι υποψήφια διδάκτορας Μουσειολογίας 
στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Το 
σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο που δεσπόζει εκεί κι έχει 
παραμείνει αλώβητο χάρις την ενεργοποίηση των ανθρώπων 
της τοπικής κοινότητας, είναι επακόλουθο της μετατόπισης των 
τεκτονικών πλακών.

 Η έρευνά της επικεντρώνεται στα οικομουσεία και πιο 
συγκεκριμένα στην Απάνω Μεριά της Σύρου, όπου τα αμιγώς 
γεωλογικά τεκμήρια μπορούν να διαφυλαχθούν και να 
αναδειχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν χαρακτήρα 
ανθρωποκεντρικό. Οι ίδιες τεκτονικές πλάκες που 
δημιούργησαν και τον διαχωρισμό της Παγγαίας πριν από 
κάποια εκατομμύρια χρόνια.



SPEAKER DIMITRIS MOISIADIS
 

Αν και σπούδασε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Μακεδονίας, κατάφερε ως ένας εκ των συνδημιουργών του 
Football Stories να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και μέσα 
σε δύο τηλεοπτικές σεζόν να δει όλα εκείνα τα παιχνίδια που 
σαν παιδί είχε τοποθετήσει στην προσωπική του bucket list. O 
Άγγελος Γιακουμίδης είναι συνδημιουργός και 
συμπαρουσιαστής του “Football Stories”. Αυτό δημιούργησε και 
μια σχετικά σπάνια αγάπη για έναν έφηβο, προς τα μαθήματα 
της γεωγραφίας και της ιστορίας ευρύτερα. 

AGGELOS GIAKOUMIDIS

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης είναι 29 ετών και μεγάλωσε στη 
Θεσσαλονίκη. Από μικρός είχε πηγαίο ενδιαφέρον για το 
ποδόσφαιρο και τις προεκτάσεις του χρησιμοποιώντας τον 
ελεύθερο του χρόνο για να διαβάζει ιστορίες από όλα τα μέρη 
του πλανήτη. Όνειρο του ήταν πάντα να ταξιδέψει και να τις 
ανακαλύψει ο ίδιος ή ακόμα και να δημιουργήσει νέες.



PERFORMANCE AKYLAS MYTILINAIOS

Ο Ακύλας Μυτιληναίος τα τελευταία δύο χρόνια κάνει αισθητή 
την παρουσία του στο κόσμο του διαδικτύου.
Το κοινό του στο TikTok τον παρακολουθεί μπροστά στην 
κάμερα να κάνει απενοχοποιημένες διασκευές και mash-up 
κομμάτια από την Τζούλια Αλεξανδράτου με Vance Joy και 'Ελλη 
Κοκκίνου σε La camisa negra. Η μουσική του είναι μία μείξη 
έντεχνου ροκ με ποπ και εντελώς queer.
Ο Ακύλας τραγουδά συνήθως για το πώς επιβιώνει ένας 
εικοσάρης στην Αθήνα με φτηνό κρασί και καλή (ή κακή) παρέα, 
με όλα τα άγχη που περιλαμβάνει αυτό.
Ξεκίνησε να μαθαίνει γιουκαλίλι στην καραντίνα μέσω YouTube 
και άρχισε να γράφει δικά του κομμάτια.
Μετά την κυκλοφορία του πρώτου του κομματιού 
«Φθηνοκρασο», συμμετείχε στο The Voice με την ομάδα του 
Πάνου Μουζουράκη. Το πρώτο live των «Akylas & The 
Souchels» έγινε στο Thessaloniki Pride 2021. Η μπάντα 
αποτελείται από τον Στέφανο Κοπανάκη στο μπάσο , τον Γιώργο 
Κοκοτσάκη στα ντραμς και τον Γιώργο Καζάντη στη κιθάρα



PERFORMANCE LINA FOUNTOGLOU

Η Λίνα Φούντογλου είναι ηθοποιός και ποιήτρια.
Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής Αθηνών “Γ. Έχει 
εργαστεί σε θεατρικές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, του 
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος, του ελεύθερου θεάτρου κ.ά. Ενδεικτικές παραστάσεις: 
“Μήδεια” Σκην. Νικαίτη Κοντούρη, “Βέντλα-Το Ξύπνημα της 
Άνοιξης” Σκην. Θεοδοσιάδης” με υποτροφία, και του τμήματος 
Επικοινωνίας&ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2022 
διακρίθηκε με βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τη 
μικρού μήκους ταινία “Wolves”. Αντώνης Μόργκαν, 
“Χορεύοντας στη Λούνασα” Σκην. Κάτια Γέρου, “Το θαύμα της 
Άννυ Σάλιβαν” Σκην. Νίκος Αρβανίτης. Νικαίτη Κοντούρη, “Το 
Τρίτο Κύμα” Σκην.



PERFORMANCE CAPOEIRA

Η σχολή Athens Center of Capoeira Corpo Fechado 
δημιουργήθηκε στα τέλη του 2014 και το όνομα 
μεταφράζεται κυριολεκτικά σαν “κλειστό σώμα”. 
Πρόκειται για μία μεταφορά για το άφθαρτο σώμα, μία 
ιδιότητα που όπως λέει ο θρύλος είχε αποκτήσει ο Besouro 
Cordão de Ouro (Manoel Henrique Pereira), ένας capoeirista 
σύμβολο στις αρχές του 20ου αιώνα.Τα μαθήματα γίνονται 
στην σχολή μας στην Κατεχάκη από τους Φωτιάδη 
Νίκο(Instrutor Farofa), Γεωργία Στυλιανοπούλου(Graduada 
Miudinha), Μαριάννα Σφυρίδη(Graduada Flor) και Ορέστη 
Αλεξιάδη(aluno Penalonga), ενώ διδάσκουν σε άλλους 
χώρους η Ξένια Σταθούλη (Instrutora Perigosa), ο Κωστής 
Αναγνωστάκης(Monitor Iguana) και η Κατερίνα 
Κυριακοπούλου(Aluna Toalha).Η Capoeira είναι μία 
αφροβραζιλιάνικη μορφή τέχνης που συνδυάζει μάχη, χορό, 
παιχνίδι, ρυθμό και κίνηση.



DJ DJ DECEND

O DJ  Decend γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Είχε πάθος με 
την μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ανακάλυψε την τέχνη του 
Djing μόλις 14 ετών και ξεκίνησε το ταξίδι του σε αυτό. Με φυσικό 
ταλέντο και αγάπη για την μουσική έγινε γρήγορα ένας από τους 
καλύτερους ανερχόμενους  DJs στην Ελλάδα.  Μέσα στα χρόνια 
κατάφερε να εδραιώσει την θέση του ως ένας ικανός και 
πολύπλευρος DJ, παίζοντας ένα μεγάλο εύρος ειδών μουσικής, 
από house μέχρι R&B και προσαρμόζοντας την μουσική του 
ανάλογα με το κάθε κοινό.                                                                                                                                        
Ο Decend έχει παίξει σε πολλά κλαμπ της Αθήνας και οι ικανότητες 
του έχουν αναγνωριστεί και από αρκετούς μεγάλους καλλιτέχνες 
με τους οποίους έχει συνεργαστεί και διάφορα events όπως τα 
Glowar, Glowcity, Illusions, Jungle, Wet city και πολλά άλλα . Ένα 
από τα μεγαλύτερα highlights της καριέρας του ήταν η συμμετοχή 
του στο Waterboom Festival της Αθήνας.   
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Established in 2000, PeopleCert is the global leader in

the certification industry. PeopleCert develops global

best practice frameworks and certifications, manages

exams and delivers certifications. Its product portfolio

of certifications in IT & Digital Transformation, Project

Management, Business and Languages includes two of

the most globally recognised IP-protected frameworks,

developed and evolved by UK Government over a 30-

year period: ITIL® and PRINCE2®. 

PeopleCert certifications are delivered across 200

countries and territories, 50.000 Corporates (87% of

Fortune 500) and 800 government organisations

through a global network of 2.500 Accredited Training

Organisations and 30.000 venues worldwide, as well as

through PeopleCert's award-winning Online Proctoring

solution. 

PeopleCert team consists of over 1.000 employees

from 40 nationalities. PeopleCert has received 50

awards in Entrepreneurship, Business, Technology and

Sustainability. 

Following the acquisition of Axelos in 2021 for £380

million, PeopleCert became the first "unicorn" of Greek

origins. 

 

 

 

GR

 Η   PeopleCert ιδρύθηκε το 2000 και είναι παγκόσμιος ηγέτης στην
πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο
την ανάπτυξη και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης.  

 Η PeopleCert προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο στους
τομείς ΙT & Digital Transformation, Project Management, Business

και Γλωσσομάθειας. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περιλαμβάνει
το ITIL® και το PRINCE2® – δύο   από τα πιο παγκοσμίως
αναγνωρισμένα πλαίσια που προστατεύονται από IP (IP-protected

frameworks), τα οποία αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν από την
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια περίοδο 30 ετών –

καθώς και τις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας LanguageCert®. 

 Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της είναι προσβάσιμο σε 200 χώρες,

50.000 εταιρείες (μεταξύ των οποίων το 87% των εταιριών του
Fortune 500) και σε 800 κυβερνητικούς οργανισμούς μέσω ενός
παγκόσμιου δικτύου 2.500 Διαπιστευμένων Οργανισμών
Εκπαίδευσης και 30.000 εξεταστικών κέντρων σε όλο τον κόσμο,

καθώς και μέσω της βραβευμένης λύσης Online Proctoring της
PeopleCert. 

 Η ομάδα της PeopleCert αποτελείται από περισσότερους από
1.000 υπαλλήλους από 40 εθνικότητες. Η PeopleCert έχει λάβει 50

βραβεία σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Επιχειρήσεων,

Τεχνολογίας και Αειφορίας. 

 Μετά την εξαγορά της AXELOS τον Ιούλιο του 2021, η PeopleCert

εδραιώθηκε ως ο πρώτος «μονόκερος» ελληνικής καταγωγής.
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BRONZE SPONSORS



IN KIND (FRIEND) SPONSORS



IN KIND (FRIEND) SPONSORS



IN KIND (FRIEND) SPONSORS



IN KIND (FRIEND) SPONSORS



IN KIND (FRIEND) SPONSORS



MEDIA PARTNERS



GOLD MEDIA PARTNERS



SILVER MEDIA PARTNERS



SOCIAL MEDIA PARTNERS



TV PARTNERS



COMMUNICATION PARTNER



TEAM

Curator
Βάσια Ψωμά

Speakers
Director Αναστασία Κωνασταντινίδη
Manager Μιχάλης Στεφανίδης
Manager  Δήμητρα Χριστάκη
Manager  Στέλιος Ζαχαρίου
Manager  Erind Papajani

Sales
Director Δωρίτα Κατσίδη
Manager  Χάρης Κόκκινος
Manager   Ιωάννα Κούκη
Manager  Κωνσταντίνα Γεροδήμου
Manager  Λίνα Κρίκα
Manager  Κατερίνα Ρούση
Manager   Ζωή Αθανασοπούλου

Marketing
Director Αντωνία Παπαγιάννη
Manager Διονυσία Φιντριλή
Manager   Πατρίνα Ρωξάνη
Manager Ξένια Μακρή
Manager  Έλενα Καραμπέτσου

Production
Director  Αντώνης Βεργωτής
Manager  Γιώργος Τζανετάκος
Manager Αλκμήνη Σαρηγεωργίου

Design
Director  Μαριάννα Σαλασίδη
Manager  Κατερίνα Μιχελή
Manager  Ντενίσα Σελντίγια

Εxperience
Director Εύη Κρούστη
Manager Μαριτίνα Ντόκου
Manager  Κέλλυ Πάντου
Manager Πλάτων Μπακλατζής
Manager Κατερίνα Παρδάλου
Manager Μαρίνα Δούκα

IT
Director  Άννα Μαρία Πέτρου
Manager  Σοφία Σωτηρίου

Έφη Δοντά
Finance



ΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ
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