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Στα πλαίσια του μαθήματος   του  project  μας προτάθηκε να συμμετάσχουμε στο 

πρόγραμμα επιχειρηματικότητας  των νέων. Η πρόταση αυτή μας κέντρισε το ενδιαφέρον 

και την δεχτήκαμε με χαρά. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα υλοποιήσιμο προϊόν ,το 

σαπούνι, και να επικεντρωθούμε στην προώθηση του και στις συνεργασίες με άλλα 

σχολεία. Έτσι χωρίσαμε τους ρόλους σύμφωνα με   τον τρόπο οργάνωσης μιας κανονικής 

επιχείρησης (οικονομικό τμήμα, παραγωγή, τμήμα πωλήσεων, marketing). 

Μετά από καταιγισμό ιδεών που έγινε υπό την επίβλεψη της υπεύθυνης καθηγήτριας  

κυρίας  Φρατζεσκάκη καταλήξαμε  στην παραγωγή βιολογικού υγρού και στερεού 

σαπουνιού  με κύριο συστατικό το ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα το σαπούνι μας έχει παραχθεί 

από 100%  βιολογικά προϊόντα. Μετά την παραγωγή του το υγρό σαπούνι συσκευάζεται σε 

πλαστικά δοχεία με αντλία τύπου  <<dispenser>> και το στερεό τυλίγεται με χάρτινο 

ανακυκλώσιμο περιτύλιγμα ή απλά το δένουμε με  σχοινί. Τα σαπούνια μας είναι 

διαθέσιμα σε δύο αρώματα: βανίλια και  μήλο-κανέλα. Πάνω στις συσκευασίες έχουν 

τοποθετηθεί ετικέτες στις οποίες αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας μας και 

πρτοσθέτουμε ένα βραχιολάκι ως δώρο για τους αγοραστές. Συνεργαστήκαμε με το 2ο 

ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής, με το τμήμα αργυροχρυσοχοΐας για αν προμηθευτούμε τα 

βραχιολάκια. 

Στην προσπάθεια  μας να επιτύχουμε ως μια εικονική επιχείρηση είχαμε την θερμή 
υποστήριξη του κ. Δημήτρη Θανασά  επιχειρηματία , Accounts Director στην Intron ΕΠΕ, 

Αθήνα και γονέα συμμαθήτριάς μας και του κ. Άκη  Γιούχα Senior Manager της επιχείρησης  
<< ACCENTURE>>.  Ο κ. Θανασάς μας ενημέρωσε για την  σωστή προώθηση του προϊόντος  
και μας βοήθησε στην οργάνωση και συνοχή όλων των τομέων της επιχείρησης. Ο κ. 
Γιούχας αρχικά μας παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζε μια τρέχουσα 
επιχείρησης και στην συνέχεια  μας έδωσε κάποιες συμβουλές για την ορθή λειτουργία της 
εταιρίας μας. Η παρουσία και των δύο αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο  στην επίτευξη των 
στόχων μας.  Επίσης μας κινητοποίησαν να δράσουμε  ομαδικά. 
Μέσα από την συμμετοχή μας  στο πρόγραμμα  επιχειρηματικότητας αποκομίσαμε 

σημαντικά εφόδια για το μέλλον  μας. Συνειδητοποιήσαμε τις δυσκολίες και την πίεση που 

αντιμετωπίζει  ένας επιχειρηματίας και κληθήκαμε να  φέρουμε εις πέρας  τις πολλές 

απαιτήσεις που είχε αυτό το project. Επίσης  μάθαμε να εργαζόμαστε ομαδικά ως μία  

συντονισμένη  επιχείρηση. Επακόλουθο των εμποδίων τα οποία συναντήσαμε ήταν να 

αποκτήσουμε δύναμη, να μην τα βάζουμε κάτω και να μην απογοητευόμαστε. 

Να επισημάνουμε ότι στην επιχείρησή μας συνεισέφερε η διευθύντρια του σχολείου ως 

μέτοχος, παραχωρώντας μας ένα ποσό με το οποίο κάναμε τα πρώτα μας βήματα στο χώρο 

της επιχειρηματικότητας. 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Φραντζεσκάκη που με την επιμονή και 

την αποφασιστικότητά της μας βοήθησε να υλοποιήσουμε τους αρχικούς μας στόχους και 

τις προσωπικές μας επιδιώξεις. Επίσης είμαστε ευγνώμονες για την εθελοντική συμβολή 

του κ. Θανασά ελεύθερου επιχειρηματία και του κ. Γιούχα από την <<ACCENTURE>> οι 



οποίοι αφιέρωσαν χρόνο στο project μας  αναβάλλοντας  τις καθημερινές τους 

υποχρεώσεις.  Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη και ευελπιστούμε 

στην συνέχεια να προκριθούμε και στην τελική εξάδα. Ανυπομονούμε για τα 

αποτελέσματα. 
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