
Σύντομο Βιογραφικό του Toli Lerios 
 

Ο Απόστολος «Τόλη» Λέριος, είναι ένας “κατά συρροή» 
επιχειρηματίας και μέντορας ενός εκλεκτικού 
«θηριοτροφείου» νεοσύστατων επιχειρήσεων (startups) 
παγκοσμίως, τόσο σε τεχνικά όσο και επιχειρηματικά 
θέματα σε ποικίλους τομείς. Ο Τόλη συμβουλεύει επίσης 
επενδυτές και επιταχυντές σε πρώιμο στάδιο. Μεταξύ των 
άλλων ενεργών δραστηριοτήτων του, ο Τόλη είναι 
σήμερα Στρατηγικός Σύμβουλος του SRI International. Το 
SRI είναι ένα μη-κερδοσκοπικό ινστιτούτο επιστημονικής 
έρευνας, το οποίο έχει ξεκινήσει πολλές επιτυχημένες 
επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων είναι και το Siri, ο 
ευφυής βοηθός (intelligent assistant) της Apple. 
 
Ο Τόλη μεγάλωσε τη δεκαετία του '70 - '80 στο κέντρο 

της Αθήνας, στην Ελλάδα, σε ένα μεσαίας τάξης περιβάλλον. Ο Τόλη Λέριος είναι ο 1ος 
Έλληνας Ολυμπιονίκης Πληροφορικής! Όταν ήταν μαθητής διακρίθηκε στον 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορική (ΠΔΠ), έγινε μέλος της 1ης Εθνικής Ομάδα 
Πληροφορικής και εκπροσώπησε την χώρα μας στην 1η Διεθνή Ολυμπιάδα 
Πληροφορικής (1st International Olympiad in Informatics-IOI), κερδίζοντας Χάλκινο 
Μετάλλιο. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων έλαβε και διάφορα βραβεία από 
το σχολείο του (Valedictorian, Μαθηματικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, 
Παρουσίασης Ομιλιών και στον Αθλητισμό), από το Υπουργείο Παιδείας (Awards of 
Academic Excellence/Αριστεία Προόδου, National Math Competition/Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Μαθηματικών) καθώς και από Διεθνείς Οργανισμούς (European Council of 
International Schools Math Competition, International Olympiad in Informatics). 
 
Ο Τόλη ήταν τόσο καλός μαθητής στην Ελλάδα, ώστε το Πανεπιστήμιο του Stanford του 
πρόσφερε μια πλήρη υποτροφία. Έτσι, το καλοκαίρι του 1989, μετά την αποφοίτησή του 
από το σχολείο, ο Τόλη φεύγει μόνος του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μετακομίζει 
μόνιμα. Από το Πανεπιστήμιο του Stanford θα λάβει το Πτυχίο (BS) και το 
Μεταπτυχιακό του (MSc) στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Computer Science). Ο 
Τόλη ζει τώρα κοντά στο Austin, Texas μαζί με την σύζυγό του Christine, μια γυναίκα με 
καταγωγή από Βιετνάμ και Αμερική, που είναι πιο έξυπνη από αυτόν, του λέει τι να 
κάνει, και είναι αρκετά έξυπνος για να την ακούσει. Οι γονείς και η οικογένεια του Τόλη 
ζουν ακόμα στην Ελλάδα και τους επισκέπτεται κάθε λίγα χρόνια. 
 
Επαγγελματικά, πιο πρόσφατη επιτυχία του Τόλη αποτελεί η ίδρυση της εταιρείας 
Metanautix, μια Silicon Valley startup, η οποία αποκτήθηκε από την Microsoft. Ο Τόλη 
έχει συνεργαστεί επίσης με την Facebook, για την οποία ανέπτυξε την υποδομή της 
μεγαλύτερης βάσης δεδομένων για τις φωτογραφίες του κοινωνικού δικτύου. Ο Τόλη 
είναι βετεράνος αρκετών εταιριών τεχνολογίας, όπως η Marketcetera και η Techfuel 
(εμπειρίες μάθησης που ανεπίσημα απέτυχαν), η CenterRun (που αποκτήθηκε από την 
Sun Microsystems) και το λογισμικό Trilogy. Στην πρώτη επιχείρηση του, ως 
επικεφαλής επιστήμονας στην Align Technology (μια δημόσια επιχείρηση τώρα), ο Τόλη 



ήταν μέρος της ομάδας που δημιούργησε το Invisalign, ένα σύστημα διαφανών 
ναρθήκων για τον ευθειασμό δοντιών, γεγονός που κράτησε το ενδιαφέρον του στον 
τομέα της υγείας και  αργότερα στην συν-ίδρυση της Magnolia Creek, του πρώτου 
κέντρου θεραπείας της Αλαμπάμα για διατροφικές διαταραχές (στη συνέχεια 
αποκτήθηκε από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια). 
 
Ο Τόλη έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια και έχει δώσει διάφορες διαλέξεις ως 
προσκεκλημένος ομιλητής. Κατέχει 22 διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ 
όσο ήταν στο Stanford, ο Τόλη έγραψε λογισμικό προσομοίωσης εδάφους για ένα 
πείραμα της Πολεμικής Αεροπορίας (Charge IIb) και μιας αποστολής Διαστημικού 
Λεωφορείου (TSS-1) και προσέφερε υποστήριξη εδάφους για την αποστολή αυτή στο 
Johnson Space Center της NASA… αυτή ήταν και η πιο κοντινή του εμπειρία στο να 
γίνει αστροναύτης. 
 


