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ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Με θέμα «Παγκόσμια Εβδομάδα νέων επιχειρήσεων»,  το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του 

Enterprise Europe Network,  πραγματοποίησε την Δευτέρα  19 Δεκεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα 

ημερίδα στην αίθουσα του Ιδρύματος Ζαφείρη στο Άστρος. 

 

Στην οργάνωση της εκδήλωσης  για την  Παγκόσμια Εβδομάδα Νέων Επιχειρήσεων (SME Week) την 

Δευτέρα 19/12 που έγινε στο Ίδρυμα Ζαφείρη στο Άστρος στις 6.30 το απόγευμα παρευρέθηκε πλήθος 

κόσμου για να ακούσουν την πρόοδο των εργασιών που έγιναν στα πλαίσια της αναβίωσης των ορεινών 

εγκαταλελειμμένων χωριών του ΠΑΡΝΩΝΑ. Η παρουσία των νέων της περιοχής για τους οποίους έγινε 

κυρίως η εκδήλωση ήταν μικρή, παρά τον ευχάριστα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, αλλά μας δημιουργεί 

την πρόκληση να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των νέων για μια πιο ενεργή συμμετοχή στις επόμενες 

συναντήσεις!  

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης 

Μπουντρούκας, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους κάλεσε για ένα σύντομο χαιρετισμό 

τον Δήμαρχο Άστρους κ. Μανώλη Σκαντζό.  Στη συνέχεια ένα σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος 

του Αγαπήνορα κ. Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων 

Επιχειρηματιών Αρκαδίας κ. Σωτήρης  Γκουβάς. 

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν οι νέες τεχνολογίες και η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, θέμα που παρουσίασε ο 

Δρ. Παύλος Μιχαήλ της Global Environmental Technologies Inc. και του Global Organisational Developing 

Institute Inc..  

Ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, υπεύθυνος καθηγητής της ομάδας του ΕΠΑΛ Άστρους που εκπόνησε 

το επιχειρηματικό σχέδιο για την αναγέννηση της Άνω Μελιγούς  παρουσίασε το σχετικό έργο. Ακολούθησε 
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η παρουσίαση της προσπάθειας να προωθηθεί το βραβευμένο από το Επιμελητήριο Αρκαδίας στον 1ο 

Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας business plan των μαθητών του ΕΠΑΛ σε ενδιαφερόμενους 

επενδυτές έτσι όπως δημιουργήθηκε στο Start up Live Athens όπου η Κα Χριστιάνα Γαρδικιώτη, 

συντονίστρια της εκδήλωσης, εκπροσώπησε την ιδέα και δημιούργησε μια ομάδα δράσης για την 

πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. 

Τον λόγο έλαβαν και τοπικοί επιχειρηματίες όπως ο Κος Τάσος Βλαχάκης, ιδιοκτήτης της εταιρείας 

«ΘΥΡΕΑ Α.Ε.», που έδωσε μια πραγματική ιδέα του τι σημαίνει «επιχειρείν» στην Αρκαδία, η κα Δρόσου 

Παγίδα, Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Αργολίδας που περιέγραψε τι ακριβώς σημαίνει να είσαι 

ΓΥΝΑΙΚΑ, ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣ και μάλιστα ΑΓΡΟΤΙΚΑ και τέλος ο κος Δημήτριος Μιχαηλίδης μας ενημέρωσε για 

την Κοινή Γεωργική Πολιτική στην Ε.Ε. με έναν ανάδελφο και δημιουργικό τρόπο.  

Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων η παρουσίαση της ιδέας ΑΓΡΟΣ+ΠΟΛΙΣ 

που έτυχε ειδικής βράβευσης στο ΤEDxATHENS Challenge. Είχαμε όμως την τιμή να ακούσουμε τον κο Γκιών 

υπεύθυνο του  διαγωνισμού να ανακοινώνει ότι μια τέτοια εκδήλωση θα ήταν εφικτή ακόμα και στον 

Αγιάννη Κυνουρίας υποστηρίζοντας έμπρακτα  την δημιουργία μιας Ακαδημίας Αγροτικής, Συνεργατικής 

και Πολιτισμικής Επιχειρηματικότητας.  

Η ημερίδα έκλεισε με τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις φορέων και επαγγελματιών. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε που μας τίμησαν με την παρουσία τους επίσης τον Αντιδήμαρχο κ. 

Τάκη Μαντά, τους ιερείς της Κοινότητας Άστρους και Μελιγούς, τον Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου 

της Μελιγούς, καθώς και τον κ. Φώτη Τζιβελόπουλο, Γ.Γ. Σωματείου Επαγγελματιών Άστρους «Ο 

ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ» ο οποίος επιμελήθηκε και την οργάνωση της παρουσίασης των ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ μετά 

την εκδήλωση.   

Ευχαριστούμε όλους τους επαγγελματίες που στήριξαν με όποιον τρόπο μπόρεσαν την προσπάθεια 

αυτή. 

 Ευελπιστούμε η πρωτοβουλία  αυτή να συντελέσει στην δημιουργία καινούργιου κλίματος για την  

προώθηση τοπικών επιχειρηματικών δράσεων και την ανάληψη καινούργιων δράσεων από τους νέους της 

περιοχής μας.  

 

 


