
Το Your Directors Club (YDC) 
κλείνει 6 µήνες επιτυχούς 
λειτουργίας στην Ελλάδα, 
τελώντας υπό την αιγίδα του 

CEO Cubs Greece. Απαριθµώντας ήδη πε-
ρισσότερα από 50 µέλη, η διακεκριµένη 
αυτή κοινότητα ∆ιευθυντικών Στελεχών 
έχει 4 επιτυχηµένους κύκλους συναντή-
σεων στο ενεργητικό της, µε σηµαντικούς 
CEOs, µέλη του CEO Clubs Greece, να µε-
ταλαµπαδεύουν τις εµπειρίες και γνώσεις 
τους στα µέλη της, δίνοντας έναυσµα για 
ουσιαστικές συζητήσεις και επαγγελµα-
τική δικτύωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιήθη-
κε µε εξαιρετική επιτυχία ο τελευταίος 
«Κύκλος» συναντήσεων του YDC (YDC 
Lunch Circle) για τη θερινή περίοδο, µε 
θέµα «Courageous Leadership: Shaping 
Your Success» και εισηγήτρια τη ∆έσποι-
να Αναστασίου, Senior Global Marketing 
Director της Dow Chemical. 

«Οι θαρραλέοι ηγέτες γίνονται, δεν 
γεννιούνται. ∆ιαµορφώνονται από τις 
εµπειρίες τους και µε τη σειρά τους δι-
αµορφώνουν την πορεία της επιτυχίας 
τους», τόνισε κατά την εισήγησή της η 
∆έσποινα Αναστασίου. Ορίζοντας την 
έννοια της ουσιαστικής ηγεσίας ως ικα-
νότητα έµπνευσης και υποκίνησης των 
ανθρώπων προς ένα κοινό όραµα, η χα-
ρισµατική εισηγήτρια του 4ου Κύκλου 
συναντήσεων του YDC ανέλυσε τη ση-
µαντικότητα της εκούσιας συµπεριφο-
ράς, του στρατηγικού σχεδιασµού και της 
«έξυπνης» επαγγελµατικής δικτύωσης 
ως µέσο αναγνώρισης και επιβράβευσης 
του έργου ενός ηγέτη. 

«Ένας ηγέτης οφείλει να είναι πάντα 
παρών και υπόλογος για το έργο του», 
ανέφερε η ∆έσποινα Αναστασίου, τονί-
ζοντας ότι η ουσία της ηγεσίας δεν είναι 
ένας τίτλος ή µία ιεραρχική θέση, αλλά η 
δυνατότητα να εµπνέεις και να ενισχύεις 
τις προσπάθειες των άλλων, αποτελώ-
ντας ενεργό παράδειγµα για την επίτευ-
ξη ενός κοινού οράµατος. 

Αναλύοντας τη βαρύτητα που οι 
υψηλές επιδόσεις, η σωστή ηγετική ει-
κόνα και η κατάλληλη έκθεση στην αγο-
ρά έχουν για την ταχύτερη προσωπική 
και επαγγελµατική ανάπτυξη των στελε-
χών, η ∆έσποινα Αναστασίου µοιράστη-
κε κατά την εισήγησή της προσωπικές 
εµπειρίες και µαθήµατα ζωής που κάθε 
ηγέτης θα ήθελε να γνωρίζει όταν δια-
µόρφωνε συµπεριφορές και αποφάσεις. 

«Να παραµένετε ανήσυχοι, να κα-
ταθέτετε την άποψή σας, να παίρνετε 
πρωτοβουλίες και να σηµατοδοτείτε ση-
µαντικές αλλαγές», τόνισε χαρακτηρι-
στικά, προσφέροντας κατευθύνσεις και 

εργαλεία στα µέλη της διακεκριµένης 
αυτής κοινότητας στελεχών, για την ενί-
σχυση του ηγετικού τους προφίλ. 

Οι κύκλοι συναντήσεων του YDC θα 
συνεχιστούν απ’ τον Σεπτέµβρη, µε µια 
πληθώρα θεµατικών που εστιάζουν σε 
µείζονα ζητήµατα της ηγεσίας. 

To Your Directors Club, τελεί υπό την 
αιγίδα του CEO Clubs Greece. Founding 
Partners αποτελούν οι εταιρείες Spaces, 
Φοβερά Προστασία, Weber Shandwick 
και Generation Y. Το YDC υποστηρίζε-
ται χορηγικά από τις εταιρείες Marine 
Tours (Diamond Partner), Nespresso 
και Semeli Estate (Golden Partners), 
SARGIA Partners (Coaching Partner) 
καθώς και την Pressious Arvanitidis 
(Printing Partner), που υποστηρίζουν 
ενεργά το όραµα και την αποστολή του. 
Χορηγός επικοινωνίας είναι η Boussias 
Communications. MW

YOUR DIRECTORS CLUB LUNCH CIRCLE

Το YDC µιλά για 
«Courageous Leadership» 

Με εισηγήτρια τη ∆έσποινα Αναστασίου, Senior Global Marketing Director της 
Dow, ο 4ος µηνιαίος κύκλος συναντήσεων των µελών του YDC ολοκληρώθηκε, 
αναλύοντας τα σηµεία που χρειάζεται να εστιάσουν τα διευθυντικά στελέχη 
ώστε να ενισχύσουν τον τρόπο ηγεσίας τους και την επιρροή τους.

Επιµέλεια: Ευγενία Κουτήφαρη, ekoutifari@boussias.com

Πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής στο 
www.yourdirectorsclub.com. 

WHO IS WHO
Η ∆έσποινα Αναστασίου εντάχθηκε στη διοικητική οµάδα της Dow το 
1990 και έκτοτε έχει αναλάβει σηµαντικούς ρόλους στον τοµέα του 
Market Management, του Business Development και του Business 
Leadership σε ευρύ φάσµα προϊόντων και αγορών. Το 2019 ανέλαβε 

τη θέση του Senior Global Marketing Director της Dow, ενώ υπήρξε 
επί σειρά ετών Regional Leader της Dow για την περιοχή της Κεντρικής 

Ευρώπης, καθώς και µέλος της διευθύνουσας επιτροπής του European Women’s 
Network, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου, καθώς και του Ελληνικού Συνδέσµου Χηµικών Βιοµηχανιών. Κατέχει 
Πτυχίο και ∆ιδακτορικό στη Χηµεία από το πανεπιστήµιο του Monash της Μελβούρνης 
και δίπλωµα στην Ιαπωνική γλώσσα.
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