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∆ιµηνιαία ∆ιαδικτυακή Εφηµερίδα του Γραφείου
∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας
Χαιρετισµός Υπεύθυνου Πράξης
Πρόσφατα
µια
γαλλίδα
καθηγήτρια
προσφέρθηκε να µεταφράζει αφιλοκερδώς
κείµενα προβολής και υποστήριξης της
Ελλάδας. Ένας γερµανός συνταξιούχος
δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να πείσει φίλους
και συγγενείς να κάνουν διακοπές στην
Ελλάδα.
«Give
Greece
a
Chance»
τιτλοφορείται µια πρωτοβουλία προσφοράς
που ξεκίνησε µε ολοσέλιδες
καταχωρίσεις σε 17 µεγάλες
εφηµερίδες στην Ευρώπη και στόχο
την ανακατάληψη χαρακωµάτων
της κατεστραµένης, πλέον, καλής
µας φήµης.

Εµµανουλούδης
∆ηµήτριος,

Υπεύθυνος
Πράξης
Γραφείου
∆ιασύνδεσης,
Αντιπρόεδρος
ΤΕΙ Καβάλας

Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία; Από τη συκοφαντία και
τους τόνους λάσπης που κατά
καιρούς εκτοξεύονται σε βάρος της
Ελλάδας. Επίσης και εξ αιτίας του
ότι οι συνευρωπαίοι εταίροι «µας»
ασχολούνται περισσότερο µε τις
αποτυχίες παρά µε τις επιτυχίες
µας.

Η Ελλάδα δεν µπορεί, δεν είναι δυνατόν να
αποτυγχάνει και µόνο! Σκοπός, λοιπόν, της
πρωτοβουλίας «Give Greece a Chance» είναι η
βελτίωση της εικόνας της χώρας µας στο
εξωτερικό, µέσα από την προβολή των
θετικών στοιχείων και επιτυχιών της. Τρεις
µέρες µετά την ανάρτηση η σχετική
ιστοσελίδα δέχθηκε πάνω από 100.000
επισκέψεις από όλο τον κόσµο. Το ίδιο
ενθαρρυντικά ήταν και τα µηνύµατα σε
Facebook και Twitter, ενώ εκατοντάδες ξένοι
δηµοσιογράφοι έστειλαν αίτηµα καλύτερης
ενηµέρωσης.
Κι ενώ ο υπουργός Οικονοµικών της
Ολλανδίας εξέφραζε τη δυσφορία του για την

Ελλάδα ονοµάζοντάς την «προβληµατικό παιδί
της Ευρώπης», δεκάδες πόλεις της Ολλανδίας
ζητούσαν την ίδια στιγµή την άδεια να
συµπεριλάβουν την πρωτοβουλία «Give
Greece a Chance» στις επίσηµες ιστοσελίδες
τους.
Η Ελλάδα έχει µια δυναµική που ακόµη και η
ίδια δεν την έχει αντιληφθεί πλήρως, µια
δυναµική µε τη βοήθεια της οποίας θα
καταφέρουµε να πορευτούµε προς θετικά
πρόσιµα για την οικονοµία. Γι’ αυτό ο καθένας
µας οφείλει να γνωρίζει τις δυνατότητές του.
Το «γνώθι σ’ αυτόν» είναι τώρα περισσότερο
αναγκαίο, επίκαιρο και απαραίτητο παρά ποτέ.
Όχι µόνο για να µην παραπαίουµε στη δύνη
της ακατάσχετης συκοφαντίας των “συν”εταίρων µας, αλλά και για να παραµείνουµε
προσηλωµένοι σ’ αυτό που ο καθένας µας
έκανε και κάνει µε επιτυχία.
Η ιστορία διδάσκει, ότι η Ελλάδα ποτέ δεν
υπήρξε χώρα παρίας. Η λογική διδάσκει,
επίσης, ότι η διαρκής και πολυφασµατική
αποτυχία, όπως θέλουν να παρουσιάζουν οι
συν-εταίροι µας τις ικανότητες της χώρας και
του λαού µας, είναι ιστορικά φαινόµενο
άγνωστο. Παρά το κλίµα του αποδιοποµπαίου
τράγου που έχουν διαµορφώσει σε βάρος µας,
εµείς οφείλουµε να παρακάµψουµε την παγίδα
απραγίας και να κρατήσουµε την πορεία µας
σταθερή, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα και οι
άνθρωποί της όχι µόνο είναι αγαπητοί και
εµπνέουν τους λαούς της Ευρώπης, αλλά και
ότι έχουν επιτύχει και επιτυγχάνουν
καθηµερινά πολλά.
Με τις σκέψεις αυτές εύχοµαι σε όλους καλό
καλοκαίρι!
∆ηµήτριος Εµµανουλούδης
Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Πράξης Γραφείου
∆ιασύνδεσης ΤΕΙ Καβάλας
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Όντως, η

Χαιρετισµός προέδρου
ΤΕΙ Καβάλας

«Sunlight» έχει ξεφύγει τα

τελευταία χρόνια από τα στενά όρια της

«Να µάθεις και
να µάθεις απ’
τους
σπουδαγµένους»
συµβούλευε
ο
Καβάφης
στο
γνωστό
του
ποίηµα
όποιον
ήθελε να βγει
Αθανάσιος
στον πηγαιµό για
Μητρόπουλος
την
Ιθάκη.
Πρόεδρος
Τούτες τις µέρες
ΤΕΙ Καβάλας
η
ζωή
µας
µοιάζει πολύ µε
ενός ταξιδευτή που ξεκινάει για το άγνωστο
έχοντας όραµα «το φτάσιµο». «Το φτάσιµο,
εκεί είν’ ο προορισµός σου»...

ελληνικής

αγοράς

και

στρατηγική

εξωστρέφειας

ακολουθώντας
κατόρθωσε

να

λανσάρει ένα αµιγώς ελληνικό brand, να έχει
επιχειρηµατική παρουσία σε 9 χώρες και οι
εξαγωγές της να αντιπροσωπεύουν το 2011 το
80% του συνολικού της τζίρου.
Τι παράγει; Ενέργεια σε µορφή µπαταριών!
Ενέργεια από τις µπαταρίες που παράγει η
«Sunlight»

παίρνει

το

αεροδρόµιο

του

Ντουµπάι, ιταλικά και γερµανικά υποβρύχια,
ακόµη και το µουσείο της Ακρόπολης!
Πρόσφατα η Sunlight υπέγραψε συµβόλαια µε
Μαλαισία, Βραζιλία και Σιγκαπούρη, ενώ
παράλληλα ανέλαβε παγκόσµιος διανοµέας

Φτάσαµε, ως χώρα,

κάπου, που δεν µας

βγάζει πουθενά. Άρα πρέπει να φτάσουµε

της εταιρίας Toshiba στις µπαταρίες οικιακής
χρήσης.

κάπου αλλού. Στο σηµείο που φτάσαµε, πες το
σταυροδρόµι,

πες

το

αδιέξοδο,

είµαστε

Νάτος,

λοιπόν,

ο

«σπουδαγµένος»

του

αναγκασµένοι να ξαναβγούµε άµεσα στη

Καβάφη που θέλει και µπορεί να µας διδάξει

θάλασσα,

πώς να κινηθούµε στη διεθνή

να

κολυµπήσουµε

ώσπου

να

αγορά, να ο

φτάσουµε στην Ιθάκη, εκεί που οφείλουµε

πεφωτισµένος που µπορεί να µας δανείσει λίγο

στον εαυτό µας αλλά και στην ιστορία που

από το φως του. Και είναι κι άλλοι σαν κι

σέρνουµε

µας.

αυτόν. Αποφεύγω την αναφορά ονοµάτων για

τους

να µην αδικήσω κανέναν.

Οφείλουµε

ως
ν’

παρακαταθήκη

µαζί

αναζητήσουµε

«σπουδαγµένους» και να µάθουµε απ’ αυτούς,
έχοντας πάντα στο νου µας την Ιθάκη.

Το

φτάσιµο! Εκεί είναι ο προορισµός µας!

Η Ελλάδα µπορεί να σταθεί στα πόδια της. Ας
πιστέψουµε επιτέλους στον εαυτό µας, σ’ αυτό
που πάντα κάναµε σωστά κι ας κινηθούµε µε

«Σπουδαγµένοι», ευτυχώς, υπάρχουν αρκετοί

όλες µας τις δυνάµεις προς αυτή την

ανάµεσά µας. Ένας απ’ αυτούς βρίσκεται

κατεύθυνση.

δίπλα,

κοντά

µας,

ακούει

στο

όνοµα

«Sunlight» και έχει την έδρα του στο Όλβιο

Καλό καλοκαίρι σε όλους.

της Ξάνθης. «Η «Sunlight» αποτελεί «πρότυπο
εξαγωγικής εταιρίας» µέσα στην απραγία που

Αθανάσιος Μητρόπουλος
Πρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας

διανύει η οικονοµία µας». Τάδε έφη «Spiegel»,
το έγκριτο γερµανικό περιοδικό µεγάλης
κυκλοφορίας, το οποίο τα δυο τελευταία
χρόνια δεν σταµατάει να καταφέρεται ακόµη
και για «ψύλλου πήδηµα» εναντίον της χώρας
µας.

2
Ιούλιος 2012, Τεύχος 9

Impressum: «ΕνΕπι∆ραση» (Ενηµέρωση, Επικοινωνία & ∆ράση), ∆ιαδικτυακή Εφηµερίδα του Γραφείου
∆ιασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Εκδότης: Καθηγητής ∆ηµήτρης Εµµανουλούδης, Αντιπρόεδρος. Σύνταξηεπιµέλεια ύλης: Νίκος Κιούρτης Μ.Α. (ΝιΚ), Συνεργασία: Όλγα Ανδρεάδου πτυχιούχος Μηχανολόγοςπτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΟλΑ), ∆ηµιουργικό: Νίκος Κιούρτης ∆ιεύθυνση και τηλέφωνα
επικοινωνίας: ∆ιαδικτυακή Εφηµερίδα «ΕνΕπι∆ραση», Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ Καβάλας, Αγ. Λουκάς, Τ.Κ.
65404,
τηλ.
2510-462308,
2510-462204,
mail:
kiourtis@teikav.edu.gr,
pr@teikav.edu.gr,
demmano@teikav.edu.gr, interel@teikav.edu.gr
Κείµενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται για δηµοσίευση, δεν επιστρέφονται. Η εφηµερίδα διατηρεί το
δικαίωµα περικοπής των προς δηµοσίευση αποσταλέντων κειµένων. Φιλοξενούµενα κείµενα δεν εκφράζουν
απαραίτητα τη γνώµη του εκδότη και της σύνταξης. Η ∆ιαδικτυακή Εφηµερίδα «ΕνΕπι∆ραση» διανέµεται σε όλα
τα e-mail της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ Καβάλας, αποστέλλεται στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο Τύπο της
ευρύτερης περιοχής, στα Γραφεία ∆ιασύνδεσης ΤΕΙ και Πανεπιστηµίων, στα παλαιά και νέα µέλη του Γ∆ και
βρίσκεται αναρτηµένη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ σε µορφή pdf για όσους ενδιαφέρονται είτε να την
«κατεβάσουν» είτε να την προτείνουν σε τρίτους.

Κόντρα στην κρίση

Η Πόπη Καλαµαρά και ο σύζυγός της Γιάννης
Παπαδόπουλος έµαθαν στην Αυστραλία να
φτιάχνουν καραµέλες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα
της κρίσης αποφάσισαν να δοκιµάσουν την τύχη
τους δηµιουργώντας στο Γκάζι µια γωνιά µε
χειροποίητες καραµέλες, ονόµατι Soocre.
Όσοι τις δοκίµασαν έκτοτε (εκτός του ότι γλύφουν
τα δάχτυλά τους) λένε τα καλύτερα. Στο µαγαζί
µπορεί να δει κανείς και τον τρόπο παραγωγής
χειροποίητης καραµέλας εξ επαφής
(χρησιµοποιείται εµφιαλωµένο νερό, ζάχαρη και
αιθέρια έλαια).

Και οι δύο εµπνευστές, ιδιοκτήτες και παραγωγοί
καραµέλας, αυτού του ταπεινού αλλά σηµαντικού
γλυκίσµατος, δεν ξεκίνησαν την επαγγελµατική
τους καριέρα φτιάχνοντας καραµέλες. ∆ούλεψαν
κατά το παρελθόν σε διάφορες εταιρίες και για
κάποια χρόνια ασχολήθηκαν και µε το εµπόριο. Οι
καραµέλες προέκυψαν κατά τη διάρκεια µιας
επίσκεψης στην Αυστραλία. Αυτό που αποδεικνύει
αυτό το παράδειγµα, είναι ότι χρειάζεται θάρρος για
καινοτοµία και ότι ακόµη και ασήµαντα προϊόντα,

που κάποιοι µπορεί να περιφρονούν, µπορούν
κάλλιστα να αποδώσουν τα προς το ζειν, εφ’ όσον
φυσικά κι εµείς δώσουµε όλο µας το µεράκι και τη
µαεστρία σ’ αυτό που κάνουµε. (∆ιαµόρφωσησυγγραφή κειµένου ΝιΚ)

Ευκολότερη πρόσβαση στην
Αγορά Εργασίας
Μπορεί οι περισσότερες θέσεις στην αγορά
εργασίας να λιγοστεύουν µέρα µε τη µέρα,
ωστόσο, οι προοπτικές για τα παραϊατρικά
επαγγέλµατα είναι ευνοϊκότερες σε σύγκριση
µε άλλους κλάδους. Ειδικότητες όπως η
νοσηλευτική, η φυσικοθεραπεία, η
λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η αισθητική, η
διατροφή υπόσχονται ευκολότερη πρόσβαση
στην Αγορά Εργασίας.

Για όσους ενδιαφέρονται µελλοντικά:
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Η εισαγωγή στα περισσότερα από τα 30
συνολικά τµήµατα των ελληνικών
Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της χώρας (το

Τµήµα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Καβάλας που
εδράζει στο ∆ιδυµότειχο, είναι ένα από αυτά),
είναι σχετικά εύκολη, αφού ο αριθµός µορίων
που απαιτείται κυµαίνεται µεταξύ 12.000 15.000. Εξαίρεση αποτελεί το Τµήµα
∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής του
Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, το οποίο
πέρυσι ζητούσε πάνω από 18.000 µόρια.

(ΝιΚ)

Νέοι, υψηλού µορφωτικού επιπέδου, που
αναζητούν ένα ποιοτικότερο µοντέλο ζωής,
ακόµη και µε µικρότερες απολαβές,
σκέφτονται την επιστροφή στην ύπαιθρο,
σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της Καπα Research
σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Υπολογίζεται ότι
ο αριθµός ανέρχεται σε 1 µε 1,5 εκατοµµύριο
άτοµα!

µισοί από όσους επιθυµούν να φύγουν από τις
µεγάλες πόλεις θέλουν να ασχοληθούν µε τη
φυτική παραγωγή, τη κτηνοτροφία και την
αλιεία, το 18,3% µε τον τουρισµό- πολιτισµό,
το 14,2% µε την επικοινωνία και νέες
τεχνολογίες, το 11,8% µε την εκπαίδευση, το
10,6% µε την ενέργεια και τις ΑΠΕ, το 7% µε
το εµπόριο, το 6,7% µε τον αγροτουρισµό και
το 5,8% µε τη µαζική εστίαση.
Τα 2/3 σχεδόν, όσων επιθυµούν να χτίσουν µια
νέα ζωή στην επαρχία, έχουν υψηλή µόρφωση.
Ειδικότερα, το 25,4% είναι κάτοχοι
µεταπτυχιακών τίτλων, το 43% είναι
πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ, το 17,1% είναι
απόφοιτοι επαγγελµατικών σχολών, το 8,2%
απόφοιτοι λυκείου και 1,2% γυµνασίου.
Πρόκειται για τις πιο δυναµικές
επαγγελµατικές ηλικίες, αφού το 10,6% είναι
µεταξύ 25-29 ετών, το 21,2% µεταξύ 30 και 34
ετών, το 25,3% µεταξύ 35-39 ετών και το
12,9% µεταξύ 40-44 ετών.
Σηµειώνεται ότι η τάση επιστροφής στην
ύπαιθρο θεωρείται θετική προοπτική για την
ελληνική οικονοµία από το 75,9% των
ερωτηθέντων, την οικογένεια για το 72,9%, το
ίδιο το άτοµο για το 70,6% και την αγορά
εργασίας για το 64,2%.
Σύντοµα αναµένεται η επαναπροκήρυξη του
προγράµµατος εγκατάστασης νέων αγροτών,
συνολικού προϋπολογισµού 60 εκατ. ευρώ. Θα
µπορεί να καλύψει περίπου 6.000 αγρότες ενώ
θα προβλεφθεί και ειδική πριµοδότηση ύψους
10.000 ευρώ για κάθε άνεργο (ΝιΚ)

Ελκυστικές αποδόσεις
Ικανοποιητικές αποδόσεις εµφανίζει η
καλλιέργεια του αµύγδαλου,
αποτελώντας µια ελκυστική
επαγγελµατική πρόταση µε σηµαντικές
προοπτικές ανάπτυξης εντός και εκτός
ελληνικών συνόρων.

Σύµφωνα µε την έρευνα, η οποία
παρουσιάστηκε πρόσφατα, το 68,2% των
ερωτηθέντων έχει σκεφτεί την ενασχόληση
στην ελληνική ύπαιθρο, ενώ το 19,3% έχει
κάνει ήδη συγκεκριµένες κινήσεις. Περίπου οι

Μάλιστα, η χρονιά που έρχεται εκτιµάται
ότι θα είναι µια από τις καλύτερες χρονιές,
τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε
επίπεδο τιµών. Τα προτερήµατα του
αµύγδαλου είναι το σταθερό εισόδηµα, η
σταθερά αυξανόµενη ζήτηση, το γεγονός ότι
είναι ανθεκτικό σε ασθένειες και µύκητες
(εν συγκρίσει µε άλλα οπωροφόρα) και το
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ότι διατηρείται εκτός ψυκτικών θαλάµων
ακόµη και για ένα έτος, γεγονός που το
καθιστά ασυναγώνιστο έναντι των
υπολοίπων καρπών.

Τα έσοδα ανά στρέµµα κυµαίνονται κατά
µέσον όρο από 600 έως 900 ευρώ, ανάλογα
µε τη φύτευση και την ποιότητα του
αµύγδαλου.
Φέτος µάλιστα, λόγω των βελτιωµένων
αποδόσεων, τα έσοδα θα εκτιναχθούν πάνω
από τα 1.000 ευρώ το στρέµµα (ΝιΚ)

Μεγάλες προοπτικές
Οι ιδανικές κλιµατικές συνθήκες
στη χώρα µας και η δυνατότητα
ανάπτυξης των εξαγωγών που, αν
και εµφανίζουν αυξητική τάση τα
τελευταία χρόνια, είναι πολύ
χαµηλές, µπορούν να εξελίξουν την
ανθοκοµία σε έναν από τους πλέον
δυναµικούς κλάδους της φυτικής
παραγωγής.

τοµέα παραγωγής ανθέων και βολβών µε
πολύ καλές προοπτικές για τους αγρότες.
Η παραγωγή που µπορεί να δώσει ένα
στρέµµα τουλίπας στη διάρκεια ενός έτους
κυµαίνεται µεταξύ 200-500 χιλιάδων ανθών
ανάλογα, βέβαια και µε το σύστηµα
καλλιέργειας που θα χρησιµοποιηθεί,
προσφέροντας ακαθάριστο εισόδηµα µεταξύ
10.000-25.000 ευρώ! (ΝιΚ)

Ταπεινά αλλά όχι φτωχικά
σε απόδοση
Mια εναλλακτική καλλιέργεια που µπορεί
να αξιοποιήσει ταπεινά εδάφη, αποτελεί η
γνωστή φραγκοσυκιά, η εκµετάλλευση της
οποίας µπορεί να προσφέρει σηµαντικά
οικονοµικά οφέλη.

Αν και δεν καλλιεργείται συστηµατικά
στην Ελλάδα, η φραγκοσυκιά θα
µπορούσε να αποτελέσει µία εναλλακτική
καλλιέργεια για πολλά µέρη της χώρας
µας, µε πολύ καλά οικονοµικά
αποτελέσµατα.

Η καλλιέργεια της τουλίπας µπορεί να
αναπτυχθεί όχι µόνο στον κλασικό τοµέα
των λουλουδιών αλλά και σ’ εκείνον της
παραγωγής βολβών.

Μάλιστα έχει ενταχθεί στις προωθούµενες
καλλιέργειες του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στους νοµούς της Κρήτης
αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας
µε ανάλογο κλίµα, όπως είναι οι νοµοί
Λακωνίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ηλείας,
Πειραιώς (Τροιζηνία, Κύθηρα και Πόρο),
Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, Σάµου και
Ευβοίας.

Η Ελλάδα ευνοείται από το κλίµα γι’ αυτό
θα µπορούσε να γίνει εξαγωγική χώρα στον

Είναι φυτό χωρίς εχθρούς. Έτσι το κόστος
καλλιέργειας είναι πολύ χαµηλό, ενώ
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παράλληλα η ανάγκη του για νερό είναι
ελάχιστη. Με τη στρεµµατική απόδοση να
κυµαίνεται από 2 έως-3 τόνους, τα έσοδα
ανά στρέµµα σε ετήσια βάση
προσεγγίζουν τα 1.700-2.000 €.

πληροφορικών που αναζητούνται
επίσης διακαώς είναι οι λεγόµενοι
«administrators», εκείνοι οι
πληροφορικοί που αναλαµβάνουν την
ευθύνη οµαλής λειτουργίας µεταξύ
προγράµµατος και υπολογιστή, δηλ.
µεταξύ soft- και hardware.
Η αγορά της Ευρώπης έχει ανάγκη από
πληροφορικούς µε ζήτηση διαρκώς
αυξανόµενη. Σε σηµείο που πολλές
εταιρίες να αντιµετωπίζουν σοβαρά
προβλήµατα δυσλειτουργίας, εξ αιτίας
της έλλειψης πληροφορικών.

Ελληνική…τεκίλα από φραγκόσυκα!

Οι τιµές στη διεθνή αγορά ποικίλλουν
ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση.
Οι καρποί της πωλούνται από 2-5 ευρώ το
κιλό. Παράλληλα πωλούνται και τα
κλαδόφυλλα για ζωοτροφή, ενώ το
αλκοολούχο ποτό που παράγεται από το
φραγκόσυκο πωλείται από 3-6 ευρώ το
λίτρο! (ΝιΚ)

Περιζήτητοι οι απόφοιτοι
Η Γερµανία ψάχνει εναγωνίως για
πληροφορικούς. Η έλλειψη που
καταγράφεται στην αγορά της είναι
τόσο µεγάλη, που ακόµη και ειδικοί
παραπλήσιων αντικειµένων µε την
πληροφορική έχουν µεγάλες
πιθανότητες πρόσληψης, σύµφωνα µε
ανακοίνωση του αντίστοιχου ΟΑΕ∆.
Σύµφωνα µε µια δηµοσκόπηση της
Bitkom την πρώτη θέση κατέχουν οι
σύµβουλοι εφαρµογών SAP (
Πρόγραµµα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης
Εταιριών). Αυτοί ανήκουν στην
κατηγορία SOS των εργαζοµένων που
αναζητά εναγωνίως η γερµανική αγορά
εργασίας. Μια άλλη κατηγορία

Εκατοντάδες εταιρίες αναζητούν
αποφοίτους ειδικοτήτων, όπως αυτές
των ηλεκτρολόγων, των µηχανικών
Η/Υ, των ηλεκτρονικών και των
αποφοίτων τµηµάτων πληροφορικής
όπως: Τεχνικών Εφαρµογών, Τεχνικών
Πληροφορικής ∆ικτύων και
Αυτοµατισµού Γραφείου, Ειδικών
Εφαρµογών Πληροφορικής µε
πολυµέσα και Σχεδιαστών µέσω
Συστηµάτων Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
Φέτος αναζητούνται µόνο στη
Γερµανία 38.000 πληροφορικοί µε
µισθούς της τάξης των 60.000 €
ετησίως.
Θετικές φαίνεται να είναι και
µελλοντικά οι προοπτικές
απασχόλησης των αποφοίτων
Πληροφορικής (ΝιΚ)
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Επιχειρηµατικότητα.
∆ιέξοδος στην κρίση

Γερµανικοί Σιδηρόδροµοι

Του ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με την ανεργία να καλπάζει και τις ελαστικές
µορφές απασχόλησης να διευρύνονται, πρέπει
επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι η µοναδική,

ποιοτική
επαγγελµατική
διέξοδος
που
προσφέρεται, ιδιαίτερα στους νεότερους, είναι η
επιχειρηµατικότητα.
Στο εµπόριο και δη το ηλεκτρονικό, στις νέες
τεχνολογίες, στον τουρισµό, στον πολιτισµό, στην
ενέργεια, στην ποιοτική γεωργία, στην λεγόµενη
πράσινη ανάπτυξη, στον ξεχασµένο κλάδο της
χειροτεχνίας και γενικά σε όλους τους τοµείς,
ουδέποτε προσφέρονταν τόσες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες όσες σήµερα. Ευκαιρίες που µάλιστα
επεκτείνονται και πέραν των στενών ορίων των
ελληνικών συνόρων µε την βοήθεια της τεχνολογίας
και ιδίως του διαδικτύου.
Θα µπορούσε κανείς να απαρριθµήσει χιλιάδες
δραστηριότητες ικανές να εξασφαλίσουν στον
καθένα ένα προσοδοφόρο και δηµιουργικό
επαγγελµατικό µέλλον. Αρκεί µια περιήγηση στο
διαδίκτυο για να αποκαλυφθεί σε όλο του το
µεγαλείο ο πλούτος των επιλογών και των
δυνατοτήτων. Για παράδειγµα, θα εκπλαγεί κανείς
µε τον αριθµό και το εύρος των προϊόντων και
υπηρεσιών που περιστρέφονται γύρω από τον δικό
µας, τον ελληνικό πολιτισµό.
Στον σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο χάρτη των
επιχειρηµατικών ευκαιριών όλοι µπορούν να βρουν
αυτή ή αυτές που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες
και τα προσόντα του. Είναι µέγας µύθος ο
ισχυρισµός ότι η επιχειρηµατικότητα απευθύνεται
σε ολίγους και εκλεκτούς και δη στους κατέχοντες
και στους καινοτόµους (λες και η καινοτοµία δεν
ήταν αυτονόητο ζητούµενο σε κάθε περίοδο της
ανθρώπινης ιστορίας). Ιδιαίτερα σήµερα που η
επιχειρηµατικότητα εν πολλοίς διδάσκεται.
Ακόµα και στην παρούσα οικονοµική συγκυρία,
όπου η καταστροφολογία και η εικόνα των
"λουκέτων" στην αγορά δηµιουργούν αρνητικές
εντυπώσεις ή και φοβίες, η προοπτική ανάπτυξης
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
παραµένει
ευνοϊκή. Αυτός που θα ριφθεί στον επιχειρηµατικό
στίβο µε όλες τους τις δυνάµεις είναι
καταδικασµένος να επιτύχει.

Bonus µέχρι και 2000 € καταβάλουν οι
Γερµανικοί Σιδηρόδροµοι σε όποιο
από τα στελέχη της εταιρίας καταφέρει
να προσελκύσει νέους πτυχιούχους για
εργασία στους σιδηροδρόµους.
Ειδικότερα 400 € για υποψήφιους
αποφοίτους λυκείου, 1000 € για
έµπειρα στελέχη και 2000 € για
πτυχιούχους πανεπιστηµίου µε
δυνατότητες ανέλιξης.

Σε ό,τι αφορά τους µηχανικούς
(κυρίως Πολιτικούς Μηχανικούς) οι
γερµανικοί σιδηρόδροµοι χρειάζονται
νέα στελέχη όχι µόνο γιατί ένας
µεγάλος αριθµός παλαιότερων
στελεχών βρίσκεται κοντά στα όρια
συνταξιοδότησης, αλλά και γιατί το
τοπίο των σιδηροδρόµων στην Ευρώπη
φαίνεται να αναπτύσσεται γοργά
(βλέπε εξελίξεις στην Ελλάδα!)
Οι εφευρέτες του συστήµατος «παλιά
στελέχη προσελκύουν νεότερα
στελέχη» είναι, όµως, οι Ελβετοί, οι
οποίοι στο παρελθόν δεν δίστασαν να
προσφέρουν ακόµη και µίνι ράβδους
χρυσού (για εντυπωσιασµό) σε
παλαιότερους συνεργάτες, ως αµοιβή
για την προσέλκυση νεώτερων
στελεχών.
Το σύστηµα πάντως «ξέρω κάποιον, ο
οποίος ξέρει κάποιον και ο οποίος
ξέρει επίσης κάποιον» φαίνεται να
λειτουργεί και να αποδίδει (ποσοστό
7
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επιτυχίας 35-40%), ιδιαίτερα σε
περιόδους, όπου καλά καταρτισµένο
στελεχιακό δυναµικό είναι δύσκολο να
βρεθεί.
Υ.Γ. Βέβαια, οι προτεινόµενοι πρέπει
να αποδείξουν τις ικανότητές τους
εντός της δόκιµης περιόδου,
διαφορετικά απολύονται…(ΝιΚ)

βρετανικής «ASTON MARTIN» το πιο
λειτουργικό, πιο ανταγωνιστικό και πιο
αρµονικά συνδεδεµένο µε την παράδοση
της χώρας, στην οποία απευθύνεται,
αυτοκίνητο για την επόµενη 25ετία. Και
όταν το αυτοκίνητο που σχεδίασε,
απευθύνεται στους ιδιαίτερα απαιτητικούς
Γιαπωνέζους, το βραβείο αποκτά
µεγαλύτερη αξία.

Άλλο ένα Ελληνόπουλο κέρδισε τη τρίτη
θέση ανάµεσα σε 250 µαθητές από 60
χώρες στην Παγκόσµια Ολυµπιάδα
Βιολογίας.
Ενα ιδιότυπο... Oscar στον σχεδιασµό του
αυτοκινήτου του µέλλοντος κέρδισε ένας
24χρονος Κρητικός. Και επειδή ουδείς
προφήτης στον τόπο του, ο σχεδιαστής
του µέλλοντος βίωσε την αναγνώριση στο
εξωτερικό και µάλιστα ταυτόχρονα µε την
αποφοίτησή του.

Το ταλέντο του Γιώργου Χρονάκη από το
Ηράκλειο (φωτό) δεν θα µπορούσε ν'
αναπτυχθεί και πολύ περισσότερο στην
Ελλάδα, γι' αυτό και έγκαιρα παράτησε το
Πανεπιστήµιο Κρήτης και τη Σχολή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
αναζητώντας την τύχη του σ' ένα από τα
δύο πανεπιστήµια του εξωτερικού, όπου
µπορούσε να σπουδάσει το επιστηµονικό
αντικείµενο των ονείρων του. Το ένα
πανεπιστήµιο βρίκσεται στις ΗΠΑ και το
άλλο στη Βρετανία, το οποίο και επέλεξε.
Πρόκειται για το φηµισµένο COVENTRY
UNIVERCITY ART AND DESIGN.
Φέτος στον ετήσιο διαγωνισµό που
αθλοθετούν για τους αποφοίτους οι
µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες, ο νεαρός
φοιτητής κατέκτησε την πρώτη θέση
σχεδιάζοντας για λογαριασµό της

Eλυσε πειράµατα για το διαχωρισµό του
DNA, ολοκλήρωσε µε επιτυχία ένα
οικολογικό πείραµα, ανέπτυξε µια µελέτη
µικροβιακών καλλιεργειών και επέστρεψε
µε το χάλκινο µετάλλιο στο στήθος από
την 23η Παγκόσµια Ολυµπιάδα Βιολογίας
Νέων που έγινε στη Σιγκαπούρη. Ο
18χρονος µαθητής από τη Θεσσαλονίκη
Κωνσταντίνος Σαµαράς-Τσακίρης
απέσπασε τη σηµαντική αυτή διάκριση.
Ένα δεύτερο µέλος της αποστολής, η
Ευφροσύνη Κορωναίου, από το 2ο
Λύκειο Χαλκίδας, πήρε έπαινο.
Στο διαγωνισµό συµµετείχαν 250 µαθητές
και µαθήτριες από 60 χώρες του κόσµου
και ο ανταγωνισµός ήταν µεγάλος. Ο Κ.
Σαµαράς-Τσακίρης τελείωσε φέτος το
Λύκειο και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
συγκέντρωσε 19.538 µόρια, ενώ το 2009
απέσπασε το Αργυρό Μετάλλιο στον
Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό της
Μαθηµατικής Εταιρείας.
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οµάδων, κάποιες εκ των οποίων είχαν
κατακτήσει θέσεις στην τελική τριάδα των
παγκόσµιων νικητών.

Τους νικητές του 10ου Imagine Cup,
ανακοίνωσε η Microsoft. Πρόκειται για το
σηµαντικότερο, ίσως, φοιτητικό
διαγωνισµό τεχνολογίας µε στόχο την
ανάδειξη τεχνολογικών καινοτοµιών από
φοιτητές.

Για τη συνολική του συνεισφορά και την
εξαιρετική καθοδήγηση που έχει
προσφέρει από το ρόλο του καθηγητήµέντορα επιλέχτηκε ως ένας από τους δύο
καθηγητές διεθνώς που ξεχώρισαν για τη
συνολική τους συµβολή στο διαγωνισµό
και έλαβαν το συγκεκριµένο βραβείο.

Μια ιστορία αγάπης !

Η ελληνική οµάδα Symbiosis συµµετείχε
µε ιδιαίτερη επιτυχία στους τελικούς και
βρέθηκε µεταξύ των έξι φιναλίστ στην
κατηγορία «Σχεδιασµός Λογισµικού».
Η οµάδα αποτελείται από φοιτητές του
Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα τους
∆ηµήτρη Μανδηλιώτη, Κώστα Τούµπα,
Κατερίνα Κυπριώτη και Κική Κάζα.
Μια ιδιαίτερα σηµαντική διάκριση
κέρδισε και ο Λεόντιος
Χατζηλεοντιάδης, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και µέντορας της οµάδας
Symbiosis, καθώς έλαβε το «Faculty
Award», βραβείο που δόθηκε φέτος για
πρώτη φορά.
Ο κ. Χατζηλεοντιάδης έχει συµµετάσχει
µε ιδιαίτερη επιτυχία στο παρελθόν στο
Imagine Cup ως µέντορας φοιτητικών

Μια φορά κι έναν καιρό ο κλασικός
φιλόλογος Ντάγκλας Μακ Ντάουελ,
λάτρης και µελετητής των αρχαίων
Ελλήνων ρητόρων και φιλοσόφων,
πεθαίνοντας τον Ιανουάριο του 2010
σε ηλικία 78 ετών, άφησε διαθήκη µε
την οποία κληροδοτούσε
χαρτοφυλάκιο µετοχών στο
πανεπιστήµιο της Γλασκώβης µε όρο
την αναβίωση της έδρας των
Αρχαίων Ελληνικών. Η ιστορική
έδρα, η οποία λειτουργούσε από το
1704 (!), είχε καταργηθεί µετά τη
συνταξιοδότησή του το 2001, καθώς η
χρησιµοκεντρική θατσερική παιδεία
υποβάθµισε πολύ τη διδασκαλία των
άσκοπων, όπως πίστευαν, κλασικών
σπουδών. Η εκτίµηση των µετοχών
του Ντάγκλας Μακ Ντάουελ έφτασε το
αστρονοµικό ποσό των 2,4 εκατ.
στερλινών! Μια από τις µεγαλύτερες
δωρεές στην ιστορία του
Πανεπιστηµίου της Γλασκώβης.
Έτσι, τον περασµένο Ιανουάριο, το
πανεπιστήµιο προκήρυξε τη θέση για
την έδρα των αρχαίων ελληνικών. Η
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εντυπωσιακή χειρονοµία του Ντάγκλας
Μακ Ντάουελ, προϊόν αγάπης προς τον
ελληνικό πολιτισµό, δηµιούργησε µια
εξαιρετικά αισιόδοξη προοπτική για το
µέλλον των ελληνικών σπουδών στη
Σκωτία.
«Είναι θέµα πολιτισµικό» εκτιµά ο
καθηγητής του Τµήµατος Κλασικών
Σπουδών Μάθιου Φοξ. «Οι άνθρωποι

Ολοκληρώθηκε η δράση του Γραφείου
∆ιασύνδεσης που αφορούσε µία σειρά
ενηµερωτικών επισκέψεων στο Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού επιχειρήσεων της
Βόρειας Ελλάδας, µε τις διαδικασίες που τηρεί
µία εταιρία στην επιλογή προσωπικού αλλά
και την καθοδήγησή τους στις τεχνικές
εύρεσης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού,
προετοιµασίας για συνέντευξη καθώς και τις
λειτουργίες µίας οργανωµένης επιχείρησης µε
στόχο την εξοικείωση φοιτητών και
αποφοίτων του Ιδρύµατος.
Στην
τελευταία
επίσκεψη
που
πραγµατοποιήθηκε στην KLEEMANN AE,
ΒΙΠΕ Κιλκίς συµµετείχαν 21 άτοµα φοιτητές
και απόφοιτοι από διάφορα τµήµατα του ΤΕΙ
Καβάλας.
Οι δύο προηγούµενες επισκέψεις
πραγµατοποιήθηκαν στην ΠΡΙΣΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕ
Αλεξανδρούπολης και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLIGHT ΑΒΕΕ, Ξάνθης.
Στο πρόγραµµα επισκέψεων και κατά τόπου
«Προσοµοίωσης Συνεντεύξεων & Επιλογής
Προσωπικού» συµµετείχαν συνολικά 37
άτοµα.
Ο Γιάννης, φοιτητής της ∆ιαχείρισης
Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας που
συµµετείχε στη δράση του Γ∆ στις 22/5/2012,
περιγράφει την εµπειρία αυτήν ως εξής:

κατάλαβαν ότι οι ελληνικές σπουδές δεν
είναι χάσιµο χρόνου ή πολυτέλεια αλλά
διευρύνουν τους ορίζοντες, καλλιεργούν
την αντίληψη, διατηρούν ζωντανό το
πνεύµα µας».
Και έζησαν αυτοί καλά κι εµείς
καλύτερα…

Στην εταιρία KLEEMANN
«Η επίσκεψη µας στην Kleeman ήταν µια πολύ
ευχάριστη εµπειρία. Όταν φθάσαµε, οι
εργαζόµενοι της εταιρίας µας καλοδέχθηκαν
και µας οδήγησαν στον χώρο παρουσιάσεων
της εταιρίας. Ένα χώρο ειδικά διαµορφωµένο
για συναντήσεις και συζητήσεις πολλών
ατόµων µε εγκαταστάσεις για προβολή
παρουσιάσεων. Ακολούθησε η παρουσίαση
της εταιρίας από την κα Αντωνιάδου (τµήµα
Marketing). Μάθαµε για την θέση της εταιρίας
στην αγορά του εσωτερικού αλλά και του
εξωτερικού, πως ιδρύθηκε, πως λειτουργεί η
εταιρία στο εσωτερικό της και το πώς
παραµένει καθαρά ελληνική. Η κα. Ζωή
Παναγιωτίδου
(τµήµα
Ανθρώπινου
∆υναµικού), µας ενηµέρωσε στη συνέχεια για
τις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρίας, τις
σχέσεις της µε τους εργαζόµενους αλλά και
µερικές µεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας.

10
Ιούλιος 2012, Τεύχος 9

Στην εταιρία Prisma
Στην
συνέχεια,
µετά
το
διάλειµµα,
ακολούθησε το δεύτερο µέρος παρουσιάσεων
σχετικά µε τη συγγραφή βιογραφικών αλλά
και τη συνέντευξη εργασίας. Σ’ αυτή την
παρουσίαση πήραµε µέρος και εµείς, καθώς η

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών &
Φυσικής Αγωγής του ΤΕΙ Καβάλας
διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά
τις
εξετάσεις
ΠΑΓΕΕΣ
(Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας
για
Ειδικούς
Επαγγελµατικούς
Σκοπούς).
Σκοπός των εξετάσεων ΠΑΓΕΕΣ
είναι η πιστοποίηση των γνώσεων των
φοιτητών και αποφοίτων του ΤΕΙ
Καβάλας στην Αγγλική Γλώσσα στα
αντίστοιχα θεµατικά πεδία των
σπουδών
τους.
Η
ανωτέρω
πιστοποίηση µπορεί, προς το παρόν,
να χρησιµοποιηθεί µόνο στον ιδιωτικό
τοµέα.

κα. Παναγιωτίδου µας έκανε ερωτήσεις που
συνηθίζεται να γίνονται στην εταιρία τους σε
υποψήφιους εργαζόµενους. Έπειτα σχολίαζε
και συζητούσε µαζί µας την απάντηση, ενώ
µας συµβούλευε ως προς το τι θα πρέπει να
αποφεύγουµε αλλά και πως η στάση του
σώµατος, το ντύσιµο αλλά και η οµιλία
παίζουν σηµαντικό ρόλο σε µια συνέντευξη.
Μετά το τέλος των συζητήσεων και τον
ερωτοαπαντήσεων,
κάναµε
µια
µικρή
ξενάγηση στον χώρο κατασκευής των πινάκων
λειτουργίας των ανελκυστήρων, όπου µας
δόθηκε η ευκαιρία να κάνουµε κάποιες
τεχνικές ερωτήσεις όσον αφορά την
κατασκευή τους».

Στα τρία χρόνια διενέργειας των
εξετάσεων ΠΑΓΕΕΣ έλαβαν µέρος
συνολικά 295 φοιτητές από όλες τις
σχολές του ΤΕΙ Καβάλας. Από αυτούς
επιτυχώς περάτωσαν την εξέταση οι
162! Στους επιτυχόντες απονεµήθηκε
το πιστοποιητικό ΠΑΓΕΕΣ σε ειδική
τελετή.

Η διευθύντρια του Κέντρου Ξένων
Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Πανουργιά Ευµορφία

Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών
του ΤΕΙ Καβάλας
Σε µια εκδήλωση µε πολλούς ακροατές κι
ενδιαφερόµενους παρουσιάστηκαν
πρόσφατα όλα τα Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα Σπουδών του ΤΕΙ Καβάλας.

Την εκδήλωση οργάνωσε το Γραφείο
∆ιασύνδεσης.
Τα ΜΠΣ που παρουσιάστηκαν ήταν :
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – MSc. IN OIL AND
GAS TECHNOLOGY
Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου ΤΕΙ Καβάλας
Eισηγητής: Καθ. Αθανάσιος Μητρόπουλος
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - MSc. IN WATER
RESOURCES OF THE
MEDITERRANEAN
Τµήµα ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος ΤΕΙ Καβάλας
Eισηγητής: Καθ. ∆ηµήτριος Εµµανουλούδης
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑMSc. IN MANAGEMENT SCIENCE AND
INFORMATION SYSTEMS
Τµήµα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ
Καβάλας
Eισηγητής: Καθ. Βασίλειος Χατζής
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Master in
Business Administration -MBA

Γράµµα από φοιτητή Erasmus
Ο λόγος που παραθέτουµε αυτό το γράµµα είναι
απλός. Πιστεύουµε ότι τα οφέλη µιας 6άµηνης
επίσκεψης στο εξωτερικό είναι πολλαπλά και ότι
όσοι φοιτητές µπορούν οφείλουν να κάνουν
χρήση αυτής της δυνατότητας. Το γράµµα
απευθύνεται προς καθηγητή του ΤΕΙ, ο οποίος
και µας το παραχώρησε ευχαρίστως,
σκεπτόµενος το ίδιο, όπως κι εµείς. Ότι όλο και
περισσότερα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν για λίγο
στο εξωτερικό αναβαθµίζοντας το βιογραφικό

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας
Eισηγητής: Καθ. Νικόλαος Θερίου
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣACCOUNTING, AUDIT AND INTERN.
TRANSACTIONS
Τµήµα Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας
Eισηγητής: Kαθ. Α.Γ. Καρασαββόγλου
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ-SOUTH EAST EUROPE
STUDIES
Σύµπραξη Νοµικής Σχολής ∆ΠΘ, Τοµέας
∆ιεθνών Σπουδών, Τµήµα ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης και
Τµήµα Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας)
Eισηγητής: Kαθ. Α.Γ. Καρασαββόγλου
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗMSc. OF DISTANCE EDUCATION
Σύµπραξη Athabasca University, Canada και
ΤΕΙ Καβάλας
Eισηγητής: Αν. καθ. Αύγουστος Τσινάκος

τους. Ιδού, λοιπόν, το γράµµα, που µπορεί να
αποτελέσει και µια παρότρυνση για ορισµένους:

Καληµέρα,
Θα ήθελα κατ' αρχάς να σας ευχαριστήσω που
µε παροτρύνατε να λάβω την υποτροφία του
Erasmus και να ακολουθήσει σε αυτό µια
απίστευτη εµπειρία, γιατί: 1) Πιέστηκα πάρα
πολύ µε τα µαθήµατα πρίν πάω erasmus για να
είµαι σχεδόν τελειωµένος και αν µε τα
αναγνωρίσουν τώρα τα 4 µαθήµατα απο το
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erasmus θα έχω µείνει µόλις µε 4-5
µαθήµατα(εργαστήρια και θεωρίες µαζί), εν
ολίγεις το erasmus ήτανε κίνητρο. 2) Στο
erasmus έµαθα να φτειαχνω website και
εξάσκησα παραπάνω τα γραφίστικά
προγράµµατα που ήδη ήξερα µέτρια , 3)
Έµαθα Αγγλικά και αυτή τη στιγµή µπορώ
να επικοινωνήσω µε όλο το κόσµο, 4) Έχω
φίλους σε όλο το κόσµο και άλλα πάρα πολλά
αλλά αυτά είναι τα 4 πιο σηµαντικά που
αποκόµησα απο το Ερασµους!
Τώρα είµαι σε διαδικασία που παρέδωσα τα
χαρτιά µου στη γραµµατεία και όλα τα
απαραίτητα έγγραφα στο γραφείο διεθνών
σχέσεων όπως και τη πτυχιακή µου απο το
Erasmus και είµαι σε αναµονή για το άν θα µε
αναγνωρίσουν τα 4 µαθήµατα και τη πτυχιακή.
Επίσης, είµαι σε διαδικασία πρακτικής.
Πολλές σκέψεις σε αυτό το πεδίο. Ο στόχος

µου αυτή τη στιγµή είναι να βρώ µια σοβαρή
εταιρία µε θέµα το webdesign και τα
γραφιστικά στη Θεσσαλονίκη και αργότερα
τον επόµενο Φλεβάρη (Πιστεύω θα υπάρχει
και το πτυχίο) να φύγω µε το νέο πρόγραµµα
που επιχορηγείτε αυτές τις µέρες στο τεί µας
leonardo da vinci που είναι επίσης για δουλειές
τρίµηνες έως χρόνου στο εξωτερικό.
Μία άλλη σκέψη είναι δουλειά στο οτιδήποτε
αυτό το εξάµηνο που ουσιαστικά δεν έχω
µαθήµατα και για Σεπτέµβριο να κυνηγήσω το
πρόγραµµα erasmus placement για πρακτική
στο εξωτερικό(Αυτό το βλέπω σαν µια
εναλλακτική λύση εάν και εφόσον δε βρώ
αυτό το εξάµηνο µέσα στις επόµενες 10µέρες
που θα ασχολείτε µε το αντικείµενο που µ
αρέσει και το διαβάζω και το πειραµατίζω
κάθε µέρα)!
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.Ευχαριστώ για
την τεράστια εµπειρία του erasmus- Ήταν όλα
υπέροχα!
Περισσότερες πληροφορίες για Erasmus
στο Γραφείο ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών
Σχέσεων, κτίριο Βιβλιοθήκης, τηλ. 2510462149, -221, -290

Επόµενο τεύχος
Οκτώβριος 2012
Γίνε κι εσύ µέλος του Γραφείου
∆ιασύνδεσης. Έλα να µας βρεις
απέναντι από το κεντρικό κυλικείο του
ΤΕΙ Καβάλας (Σχολές ∆ιοίκησης και
Οικονοµίας και Τεχνολογικών
Εφαρµογών). Ή ένα κλικ πριν το
Μεγάλο Αµφιθέατρο στο Παράρτηµα
∆ράµας (Σχολή ΤεχνολογίαςΓεωπονίας).

ΕνΕπι∆ραση
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