
“μια σύνοψη της ιστορίας πίσω από την ιδέα, ίδρυση και τους founders” 

Ex Machina behind the scenes 

Η Ex Machina γεννήθηκε ως εταιρία πριν 3 χρόνια, αλλά ως σύλληψη υπάρχει από το 2011. 
Η αναγκαιότητα που οδήγησε στην ιδέα μιας αξιόπιστης πρόγνωσης καιρού προήλθε από 
την αναζητηση του Μανωλη Νικηφοράκη για την πιο αξιοπιστη πηγη μετεωρολογικων 
προγνωσεων, μια εμμονη η οποια εξελιχθηκε σε ενα αυτοματοποιημενο μηχανισμο 
αξιολογησης ακριβειας προγνωσεων. Εκεί είδε μια ευκαιρία, την οποία αποφάσισε να 
αξιοποιήσει επιχειρηματικα ώστε να βοηθήσει απο απλούς ανθρώπους μεχρι επιχειρήσεις 
που επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες. Η εταιρία ιδρύθηκε το Καλοκαίρι του 2015 από 
τον ίδιο και τους δύο φίλους και συνεργάτες του, το Στράτο Θεοδώρου και το Βασίλη 
Χρυσό.  

Η εταιρεία χτίστηκε πάνω στην εκτεταμένη εμπειρία των ιδρυτών της (αθροιστικά πάνω 
από 40 χρόνια) και στην εξειδικευμένη γνώση του καθενός στον τομέα του. Ο συνδυασμός 
των δεξιοτήτων των ιδρυτικών στελεχών οδήγησε την Ex Machina να γίνει μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο του Internet of Things και της 
πρόβλεψης εξέλιξης πόρων, οι οποίοι επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, όπως 
είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση ή η ηχορύπανση, η ζήτηση και η παραγωγή ενέργειας κ.α. 
Ορόσημο στη διαδρομή της εταιρίας ήταν η υλοποίηση της υπηρεσίας Weather ex Machina 
(“από μηχανής καιρός”) η οποία εντοπίζει τη βέλτιστη πρόγνωση καιρού σε μια δεδομένη 
τοποθεσία και παρέχει αξιόπιστα και ποιοτικά ελεγμένα μετεωρολογικά δεδομένα. 

Ο Μανώλης Νικηφοράκης έχει εργαστεί ως μηχανικός υπολογιστών, project manager και 
τεχνικός υπεύθυνος σε μεγάλες εταιρίες του χώρου της πληροφορικής και στο 
ερευνητικό κέντρο “Δημόκριτος” στην Ελλάδα, ενώ έχει υπάρξει ιδρυτικό στέλεχος 
προηγούμενης startup στο χώρο του ΙοΤ και της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Ο Στράτος 
Θεοδώρου συνεργάστηκε με το Μανώλη στον “Δημόκριτο”, αλλά γρήγορα τον κέρδισε το 
επιχειρείν προχωρώντας στη συνίδρυση μιας διεθνούς startup, ενώ στη συνέχεια 
εργάστηκε ως τεχνικός υπεύθυνος σε έργα πληροφορικής για μεγάλες εταιρίες του 
ελληνικού χώρου, πριν συνιδρύσει την Ex Machina, στην οποία κατέχει το ρόλο του CTO. Ο 
Βασίλης Χρυσός εργάστηκε ως μηχανικός περιβάλλοντος στο χώρο των περιβαλλοντικών 
μελετών και στη συνέχεια ως ιδρυτικό μέλος δύο startup εταιριών επιχειρηματικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα. 

 


