ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) –
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
–Εισηγήτρια Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
H πορεία μου μέχρι σήμερα
Γεννήθηκα στην Καλαμάτα , το έτος 1982, όπου και τελείωσα το
Λύκειο. Σπούδασα Οικονομικές Επιστήμες (με Εφαρμογές στην
Πληροφορική) στο Ε.Κ.Π.Α. Στη συνέχεια, ασχολήθηκα ως
Εσωτερικός Ελεγκτής στον χρηματιστηριακό κλάδο. Παράλληλα,
ξεκίνησα πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά στην
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ∆ιοικητική. Συνέχισα την
εργασιακή μου πορεία ως Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων και Υπεύθυνος Μετόχων .
Επίσης, από το 2010 συνεργάζομαι με ιδιώτες και εταιρείες παρέχοντάς τους διοικητικές και
χρηματοοικονομικές συμβουλές, καθώς και ως μέλος διοικητικών συμβουλίων και ομάδων
διοίκησης. Με το '' Περί Γνώσεως '' συνεργάζομαι από το 2015. Είμαι παντρεμένη και έχω
μία κορούλα και διαμένω στο Παγκράτι. Μου αρέσει να διδάσκω μιας και θεωρώ το μάθημα
μια θεατρική πράξη. Το Θέατρο μαζί με τα Οικονομικά και την οικογένειά μου είναι οι
''αδυναμίες'' μου !
H σχέση μου με τα Οικονομικά
Η αγάπη μου για τα Οικονομικά, με έκανε να επιδιώξω τις σπουδές και την καριέρα σε
αυτόν τον τομέα, παρά το γεγονός ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα. Στις εταιρείες
που εργάσθηκα, χρειάσθηκε να υλοποιήσω την εφαρμογή των θεσμικών απαιτήσεων για
τη ∆ιαχείριση Κινδύνων (τόσο κατά την BASEL I αλλά και την BASEL II) αλλά και για την
εφαρμογή των απαιτήσεων της MiFid. Επίσης, χρειάσθηκε να επιμεληθώ και να διαχειρισθώ
επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμούς και μοντέλα αποτίμησης εταιρειών, αλλά και
λογιστικά σχέδια για νέα προϊόντα.Αυτή την αγάπη μου για τα Οικονομικά είναι που
επιθυμώ να μεταδώσω και στους υποψήφιους φοιτητές ( μαθητές) μου, που
ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε αυτόν τον κλάδο της επιστήμης και τις διάφορες πτυχές
του, προσπαθώντας πάντα να αναδείξω την ουσία και το πρακτικό σκοπό πίσω από όλους
αυτούς τους τύπους και τα πολλές φορές δυσνόητα μαθηματικά μοντέλα.
Στο ''Περί Γνώσεως''
Από το καλοκαίρι του 2015, η δραστηριοποίηση μου στο ''Περί Γνώσεως'' μέσω της
διδασκαλίας οικονομικών, στατιστικών και λογιστικών μαθημάτων, έχει ανοίξει μία νέα
σελίδα, ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρουσα, στη σχέση μου με τα Οικονομικά. Η
ανατροφοδότηση από τους μαθητές με “αναγκάζει” (και αυτό είναι εξόχως θετικό) να
βλέπω το γνωστικό μου αντικείμενο πολύ πιο κριτικά και πιο εποικοδομητικά από ότι ίσως
το έβλεπα ως φοιτήτρια. Η διδασκαλία και η διεξαγωγή διαγωνισμάτων , μου έχουν
προσφέρει τη δυνατότητα διαρκούς επαφής μου με μαθητές και μαθήτριες ποικίλων
γνωστικών επιπέδων, άρα και την ικανότητα άμεσης προσαρμογής μου στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις καθενός ξεχωριστά.Με μεγάλη μου ικανοποίηση δέχτηκα τα συγχαρητήρια των
μαθητών και των γονιών τους για τις επιτυχίες μας στο μάθημά μου στις Πανελλαδικές του
2016. Και έπεται ...συνέχεια!
./.

