1ος Απολογισμός δράσεων
Το «ΕΠΙΝΗΣΙΑ Ηώς» της αέλια πραγματοποίησε τις πρώτες του
εκπαιδευτικές αποστολές σε Κέα, Σύρο και Κύθνο
Το «Επινήσια Ηώς», το Πρόγραμμα επαγγελματικής υποστήριξης
νέων της κοινωφελούς εταιρείας αέλια με Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος», ολοκλήρωσε τις 3 πρώτες αποστολές του στα
νησιά Κέα (24-27 Φεβρουαρίου 2016), Σύρο (16-19 Μαρτίου 2016) και
Κύθνο (28-29 Μαρτίου 2016). Στα τρία αυτά νησιά των Κυκλάδων, που
είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους αλλά έχουν αρκετές διαφορές
μεταξύ τους ως προς την ταυτότητα και τις επαγγελματικές
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτά, το «Επινήσια Ηώς» είχε την ευκαιρία να
αναδείξει σε νέους αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, που κατάγονται ή κατοικούν σε αυτά τα
νησιά, επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό,
στη γαστρονομία και στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα ενώ ειδικά στη Σύρο αναδείχτηκαν και
οι προοπτικές στον πολιτισμό.
Προβληματισμοί, προκλήσεις και έμπνευση για το μέλλον είναι τα βασικά στοιχεία του απολογισμού
των 3 αποστολών του «Επινήσια Ηώς». Αναδείχθηκαν οι επαγγελματικές δυνατότητες του
τουρισμού με βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και με πρόσθετες υπηρεσίες ή δραστηριότητες για
την παροχή νέων εμπειριών στους τουρίστες, έγινε συζήτηση για τη σημασία της τυποποίησης
αγροτικών προϊόντων και των συνεργασιών, με ειδική έμφαση στην περίπτωση του μελιού και των
αρωματικών φυτών, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες του internet ενώ ειδικά στη Σύρο συζητήθηκαν οι
δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε
η ανάγκη των νέων για πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και ο προβληματισμός
αρκετών νέων που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι διαφορετικό στην
επαγγελματική τους ζωή. Το πιο αισιόδοξο στοιχείο των αποστολών ήταν η γνωριμία με
εξαιρετικούς νέους και μεγαλύτερους επαγγελματίες-πρότυπα.
Στο πλαίσιο του «Επινήσια Ηώς» πραγματοποιήθηκαν
Εκπαιδευτικά/ενημερωτικά εργαστήρια ΗΩΣ labs με
βιωματικό τρόπο μάθησης και Ενημερωτικές παρουσιάσεις
καθώς και πολλές συναντήσεις ΗΩΣ meet ups ή γνωριμία με
νέους ανθρώπους και με επαγγελματίες του νησιού για
ανταλλαγή απόψεων (ενδεικτικά: στην Κέα οι Red Tractor και
Αρισταίος, στη Σύρο Zylo, Cyclades Organics, Αρωμ, Cyclades
Deals, HireMyCode, Desperate Artists, PurpleSheep,
Ακροποδητί,στην Κύθνο ο οινοποιός Κώστας Γονιδάκης (οίνος Δρύοπας).Επίσης, επαφές έγιναν και
με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε νησιού.
Στις αποστολές συμμετείχαν επαγγελματίες της πράξης και επιχειρηματίες νέων δυναμικών
επιχειρήσεων που παρουσίασαν στο κοινό γνώσεις και εμπειρίες από την επιχείρηση και τον κλάδο/
κλάδους δραστηριότητάς τους. Αρκετοί από τους χορηγούς, συνεργάτες και υποστηρικτές μας ήταν
μαζί μας είτε με φυσική παρουσία (ΠΙΟΠ, ΚΕΜΕΛ, VIVA wallet, Arbitrage) είτε με τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους (Blue Star, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Kalamata Papadimitriou).
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Ειδικότερα, ως εισηγητές εργαστηρίων ή ως προσκεκλημένοι
επαγγελματίες/επιχειρηματίες, συμμετείχαν οι εξής: ο Ανδρέας
Στεφανίδης, Πρόεδρος της ΟΕΣΥΝΕ και Διευθυντής της
Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας και της Aephoria, η Γιούλη
Δοξανάκη και ο Γιώργος Πανταζόπουλος, Ιδρυτές του xorafaki.gr,
η Ελένη Σκόνδρα και ο Κωνσταντίνος Λαμνάτος από το ΚΕΜΕΛ
(*συνεργάτης Προγράμματος), ο Κώστας Παούρης, web designer και ux specialist, ο Νίκος
Κουντουριώτης, ορκωτός πραγματογνώμων ακινήτων της ARBITRAGE Real Estate (* χορηγός
Κύθνου), ο Παύλος Γεωργιάδης, Εθνοβιολόγος και Συνιδρυτής του We Deliver Taste και ο Γιώργος
Γάτος, Συνιδρυτής της Incrediblue, ο δρ. Αριστοτέλης Σκλαβούνος ιδρυτής της Export Academy, ο
Βασίλης Μονογιός, Partner Grant Thornton, ο Kώστας Πουλοπάτης, HR senior manager στην City
Βank και δημιουργός του Positivity Catalyst, ο Γιάννης Γεωργιάδης συνιδρυτής του YOLENI’s, η
Χριστίνα Μανώλη, στέλεχος της NANNUKA, ο Αλέξανδρος Φουρλής, αρχικός ιδρυτής και νυν
διευθυντής στο Kariera.gr και ο Δημήτρης Ράντος, υπεύθυνος προώθησης (promos director) του
ομίλου και της Viva wallet (*χορηγός Προγράμματος). Επίσης, στη Σύρο, στο πλαίσιο της
συνεργασίας του προγράμματος με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) που
υποστηρίζει ενεργά το Πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια από διακεκριμένα
στελέχη του ΠΙΟΠ για τα θεματικά μουσεία του ιδρύματος αλλά και για το πρότυπο πρόγραμμα
«Ματιές στην Πόλη», που ανοίγει προοπτικές και για τη Σύρο.

Το «Επινήσια Ηώς» της αέλια υποστηρίζει νέους από 24 νησιά, με ενημέρωση, με ενθάρρυνση και με
πρακτική υποστήριξη (συμβουλές και δικτύωση), να δουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν στο
νησί παρά τις δυσκολίες να διαπιστώσουν τι χρειάζονται για να προχωρήσουν σε νέα επαγγελματικά
βήματα. Το «Επινήσια Ηώς» πραγματοποιεί εκπαιδευτικές αποστολές στα νησιά αλλά παράλληλα
υποστηρίζει και από μακριά, μέσω internet ή τηλεφώνου, με την υπηρεσία Forum Hώς για υποστήριξη
(mentoring) από έμπειρους επαγγελματίες και για επαφή με άλλους νέους ή/και επαγγελματίες από όλη την
Ελλάδα.
Το «Επινήσια Ηώς» υλοποιείται με Μέγα Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Πρόγραμμα έχει ως
υποστηρικτή και συνεργάτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς και έχει τη συνεργασία του
ΚΕΜΕΛ και Blue Growth.
Γενικοί χορηγοί του Προγράμματος για όλη την Ελλάδα είναι η UPSTREAM systems, η VIVA PAYMENTS
AE wallet, η Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Αrbitrage RE, η Green Value, η ΒΙΚΟΣ και
το δικηγ.γραφείο Αυγερινός & Συνεργάτες ενώ υπάρχουν και τοπικοί χορηγοί που στηρίζουν το Πρόγραμμα
ανά νησί. Επίσημος Ακτοπλοϊκός Μεταφορέας είναι η Blue Star Ferries

Ιστοσελίδα: www.epinisia.gr
Σελίδα Facebook : www.facebook.com/epinisia
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