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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΩΝΙΩΝ
Τίμησαν την ελπίδα και τη δημιουργικότητα!
ΗΛ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΘΑ ΤΟ ΖΗΛΕΥΑΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ 30-40
30 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Αλωνίων που κατέκτησαν την
τ πρώτη
ο
θέση στο 10 Πανελλαδικό Διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2016»,
καθώς επίσης και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που συνέβαλαν σε αυτή την
προσπάθεια, τίμησε το Επιμελητήριο Πιερίας το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης
14 Ιουλίου.
Σε μια εκδήλωση
κδήλωση που ξεχείλιζε από συγκίνηση και αισιοδοξία και η οποία
πραγματοποιήθηκε παρουσία γονέων, συγγενών, φίλων, εκπροσώπων της
αυτοδιοίκησης και φορέων της Πιερίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου
απένειμε τιμητικές πλακέτες σε όλους τους μαθητές
μαθητές της Γ΄ τάξης που συμμετείχαν
στην ομάδα που δημιούργησε το Smileybin,, τον «έξυπνο» κάδο ανακύκλωσης, που
τους χάρισε την πρωτιά. Τιμητικές πλακέτες απένειμε επίσης στον Δ/ντή του
σχολείου Παπαγεωργίου Πολύδωρο και στις δυο υπεύθυνες εκπαιδευτικούς Ηρώ
Ζιούδρου
ιούδρου και Τάνια Παντελίδου, για την εξαιρετική αυτή διάκριση, το επόμενο
βήμα της οποίας είναι η συμμετοχή στον αντίστοιχο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό,
που διοργανώνει στα τέλη του μήνα το «Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων» στη
Λουκέρνη της Ελβετίας.

Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν
το Smileybin, τη φιλοσοφία με την οποία δημιουργήθηκε, τη λειτουργία του, τα
οφέλη από τη χρήση του, αλλά και να μιλήσουν από καρδιάς για την πορεία τους,
τη «μεταμόρφωσή» τους σε μικρούς επιχειρηματίες, τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν και την ανεπανάληπτη εμπειρία που έζησαν και η οποία έχει και
συνέχεια.
Ηλ. Χατζηχριστοδούλου
Καλωσορίζοντας τα παιδιά, τους συγγενείς και
τους εκπαιδευτικούς, ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Ηλίας Χατζηχριστοδούλου τόνισε
πως χωρίς το «επιχειρείν» και τις καινοτόμες
ιδέες η χώρα δεν μπορεί να βγει από το
αδιέξοδο. «Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το
γεγονός πως διακρίθηκε ένα σχολείο της
περιοχής μας κάνοντας πιο γνωστή την Πιερία. Στην Ελβετία δεν πρέπει πλέον να
σας ενδιαφέρει η πρωτιά, αλλά ότι θα συμμετέχετε και θα βρίσκεστε εκεί. Αυτό
σημαίνει ότι έχετε άξιους γονείς και εκπαιδευτικούς που σας καθοδηγούν όπως
πρέπει. Σας καλωσορίζω στο Επιμελητήριο και θέλω να το θεωρείτε σπίτι σας. Να
θεωρείτε επίσης ότι θα είμαστε δίπλα σας, ακόμη και σε οικονομική υποστήριξη
εάν χρειαστεί αυτών των παιδιών που μας έκαναν υπερήφανους» υπογράμμισε ο κ.
Χατζηχριστοδούλου.
Η. Ζιούδρου
Η κα Ζιούδρου επισήμανε πως είναι εξαιρετική τιμή να βρίσκονται οι μαθητές στο
Επιμελητήριο, το οποίο ακριβώς είναι και μέσα στο πνεύμα της
επιχειρηματικότητας. «Τα παιδιά των τεσσάρων χωριών χάρη στη δουλειά τους, την
έμπνευσή τους ανέδειξαν την Ελλάδα που έχουν μέσα τους. Οι ευχές όλων μας θα
τα συνοδεύουν στο πανευρωπαϊκό που ακολουθεί. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν
πήγαν για τη διάκριση, αλλά δούλευαν πάντα αθόρυβα, όπως γίνονται όλοι οι
μεγάλοι αγώνες. Εκ μέρους και της κας Παντελίδου, θέλω να πω ότι ήταν εξαιρετική
τιμή και είμαστε ευγνώμονες που υπήρξαν μαθητές μας» τόνισε με συγκίνηση η κα
Ζιούδρου.
Ακολούθησε η παρουσίαση της Εικονικής Επιχείρησης Smileybin από τους μαθητές
και τις μαθήτριες της ομάδας, με την ολοκλήρωση της οποίας ο κ.
Χατζηχριστοδούλου συνεχάρη ακόμη μια φορά τους μαθητές, τους γονείς τους, τις
καθηγήτριες Τ. Παντελίδου και Η. Ζιούδρου και τον διευθυντή του Γυμνασίου
Αλωνίων Πολύδωρο Παπαγεωργίου. «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω
να σας στείλω ένα μήνυμα: εμείς οι επιχειρηματίες μεταξύ μας είμαστε πάντα
αυστηροί. Αυτό που κάνατε εσείς θα το ζήλευαν επιχειρηματίες που έχουν στο

επιχειρείν 30-40 χρόνια παρουσίας. Εύχομαι με τον ίδιο ζήλο να προχωρήσετε και
όταν τελειώσετε τις σπουδές σας να έχετε υπόψη σας την επιχειρηματικότητα»
ανέφερε.
Π. Παπαγεωργίου
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Αλωνίων Πολύδωρος Παπαγεωργίου ευχαρίστησε για
τη μεγάλη τιμή στο σχολείο και στα παιδιά, τα οποία ξεκίνησαν δειλά με μια ιδέα, η
οποία εξελίχθηκε και έφτασαν να είναι κερδίσουν σε πανελλαδικό επίπεδο.
«Μιλάμε για ένα σχολείο που έχει 50-53 άτομα, ένα γυμνάσιο που δεν είναι από
κάποια πόλη, ούτε από κάποιο κολλέγιο. Είναι παιδιά κυρίως αγροτικών
οικογενειών και στην πλειοψηφία τους χαμηλού εισοδήματος, με πολλές όμως
ιδέες. Παιδιά φιλότιμα και ευγενικά, που δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Και
για να προχωρήσουν είχαν την αμέριστη συμπαράσταση των δυο συναδελφισσών,
που καθημερινά ασχολήθηκαν και αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες. Και σιγά σιγά
προχώρησαν και έφτασαν στον τελικό, όπου είχαν να αντιμετωπίσουν παιδιά από
άλλα σχολεία με άλλο υπόβαθρο. Είμαστε σαν την Ελλάδα που πήρε το EURO το
2004» δήλωσε χαριτολογώντας.
Ι. Καζταρίδης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας Ι. Καζταρίδης
υπογράμμισε πως η διάκριση αυτή δεν περιποιεί τιμή μόνο για το σχολείο αλλά και
για ολόκληρη την Πιερία. «Προβήκατε σε μια εφεύρεση που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί χρηστικά. Όμως αυτό το γεγονός έχει και μια ευρύτερη
εκπαιδευτική σημασία: ότι μεσούσης της οικονομικής κρίσης, δίνετε μια αχτίδα
φωτός για το μέλλον και πως μπορούμε να παλέψουμε γι’ αυτό» σημείωσε.
Πρόσθεσε δε πως «ο τιμών και τιμάται» αναφερόμενος στην κίνηση του
Επιμελητηρίου να τιμήσει τους μαθητές. «Έχω να καταθέσω ότι το Επιμελητήριο
πάντα είναι δίπλα μας στα εκπαιδευτικά πράγματα και διοργανώσαμε μαζί
εκδηλώσεις. Πάντα ενισχύετε και ενδυναμώνετε τέτοιες επιχειρηματικές
δραστηριότητες που έρχονται από την εκπαιδευτική κοινότητα και σας
ευχαριστούμε γι’ αυτό» κατέληξε.
Ευ. Λαγδάρης
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού Ευάγγελος Λαγδάρης δήλωσε
ιδιαίτερα ευτυχής για τη διάκριση του Γυμνασίου Αλωνίων, το οποίο απέδειξε πως
ακόμη και ένα σχολείο με 50 μαθητές μπορεί να καταφέρει πολλά. «Αυτή η
προσπάθεια δείχνει τη δυνατότητα που έχει η νέα γενιά, οι μικρές περιοχές και τα
μικρά σχολεία. Ειδικά σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των
ευρωπαϊκών χωρών στα θέματα της καινοτομίας και που εμείς παραμένουμε πολύ
πίσω. Γι’ αυτό η επιτυχία των παιδιών μας δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και

μια διαφορετική χώρα. Έκαναν υπερήφανους τους εαυτούς τους, τους γονείς τους,
τους εκπαιδευτικούς τους, την Πιερία και ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαστε δίπλα
σας» τόνισε συγχαίροντας τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για την πρωτοβουλία
τους. Τέλος σημείωσε πως από την προσπάθεια αυτή φαίνεται πως σε καμιά
περίπτωση δεν πρέπει να κλείνει σχολείο, όσο μικρό κι αν είναι.
Χ. Κυραϊλίδης
Το λόγο έλαβε και ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, ο οποίος εκ
μέρους του Δημάρχου Σάββα Χιονίδη συνεχάρη μαθητές και εκπαιδευτικούς του
Γυμνασίου Αλωνίων και τους γονείς τους. «Ευχόμαστε να αυτή η διάκριση να
λειτουργήσει ως παράδειγμα και να υπάρξουν και στα υπόλοιπα σχολεία παρόμοιες
πρωτοβουλίες. Συγχαίρω και το Επιμελητήριο γιατί με τη βράβευση αυτή δείχνει
πόσο σημαντικό είναι αυτό που επετεύχθη από αυτά τα παιδιά» τόνισε με έμφαση.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βράβευσε το
σχολείο, τις εκπαιδευτικούς και τα παιδιά απονέμοντας τιμητικές πλακέτες, ενώ
όπως ανέφερε ο κ. Χατζηχριστοδούλου, η ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και
στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Επιμελητηρίου. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν ο
κ. Παπαγεωργίου, οι κυρίες Ζιούδρου και Παντελίδου και οι μαθητές και μαθήτριες
Μαρία Κοκκάλα, Ελένη Γεωργή, Ελένη Παντελίδου, Γκισέλα Μπάτσι, Ιορδάνης
Πασχαλίδη, Χριστίνα Κακουλίδου, Αρμάντ Λέσι, Ρομέο Ζουλέκου, Έγκι Ντούσκου,
Γεωργία Στεφανίδου και Χρύσα Ντιβάτση.

«Η επιχειρηματικότητα δεν έχει τέλος»
Τα παιδιά δεν παρέλειψαν να μεταφέρουν τη μοναδική τους εμπειρία από τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση 2016» αποκαλύπτοντας πως
κανείς δεν φανταζόταν ποια θα ήταν η εξέλιξη. Εξηγώντας πως έφτασαν να
λειτουργήσουν ως μια δεμένη ομάδα, της οποίας η μόνη ενασχόληση στον
ελεύθερο χρόνο ήταν η Smileybin, οι μικροί – διακεκριμένοι πλέον – επιχειρηματίες
αναφέρθηκαν στα βήματα και στους σταθμούς που τους οδήγησαν στην
αναγνώριση και στην πρωτιά. Κυρίως όμως υπογράμμισαν πως μέσα από το
εγχείρημα αυτό γνώρισαν τη μαγεία της επιχειρηματικότητας. «Μάθαμε πως η
επιχειρηματικότητα δεν έχει τέλος, σχεδόν δεν έχει ούτε αρχή γιατί ζει μέσα μας, η
δημιουργικότητα είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση. Μέσα από το ταξίδι
μάθαμε πως το ρίσκο, η τόλμη και τα όνειρα είναι εργαλεία για να προχωρήσουμε
μπροστά» ανέφεραν χαρακτηριστικά και συνέχισαν τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Ανακαλύψαμε με βιωματικό τρόπο τον επιχειρηματικό κόσμο. Νιώσαμε τις
αγωνίες, τα άγχη, τα διαρκή προβλήματα, τους κόπους, τις προκλήσεις του. Τώρα
μπορούμε να εκτιμήσουμε όλους εκείνους που επιχειρούν γύρω μας. Διδαχτήκαμε

από ανταγωνιστές επιχειρηματίες τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη, όχι επειδή
είμαστε εικονική επιχείρηση, αλλά επειδή οι σημερινοί ανταγωνιστές είναι οι
μελλοντικοί συνέταιροι. Στο όνομα όλων όσων αγωνίζονται σήμερα για να τα
καταφέρουν, καλούμε όλους να βοηθήσουν να κρατηθεί γεμάτη η πηγή των ιδεών
στην Ελλάδα».
Τα μέλη του Δ.Σ.
Το λόγο έλαβαν επίσης και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πέτρος Τερζής,
Αθανάσιος Ναβροζίδης, Αθανάσιος Κόκκινος και
Χάιδω Παπαχατζή, οι οποίοι έδωσαν τα
συγχαρητήριά τους και με συγκίνηση μίλησαν
για το επίτευγμα των παιδιών, την αισιοδοξία
τους και το όραμά τους, που δείχνει το δρόμο
για τη δημιουργία μιας καινοτόμας επιχείρησης. «Είστε μια χούφτα διαμάντια, που
κάποιοι άνθρωποι έκαναν περιδέραιο και αυτό
μπορεί
να
μπει
στη
βιτρίνα
της
επιχειρηματικότητας»
αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά. Τέλος, η εκπρόσωπος του
βουλευτή Χάρη Τζαμακλή μετέφερε τα
συγχαρητήριά του προς τα παιδιά, τις
εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

