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HR Professional: Πείτε µας λίγα λόγια για την Impact 
και τη φιλοσοφία της.
Βασίλης Αντωνάς: Η Impact δραστηριοποιήθηκε στην 
Ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2007. Υπήρξε 
φυσική συνέχεια και εξέλιξη της CAP Associates, εται-
ρείας HR consulting µε βάση το Λονδίνο, της οποίας 
διετέλεσα ∆ιευθύνων Σύµβουλος από το 2001 έως το 
2006. Φτάνοντας στην Ελλάδα, θέλησα να δηµιουρ-
γήσω ένα δίκτυο συµβούλων που να συνδυάζουν διε-
θνή εµπειρία και γνώση της ελληνικής αγοράς και οι 
οποίοι θα αναλάµβαναν να καλύψουν το κενό που 
υπήρχε και, κατά τη γνώµη µου, εξακολουθεί να 
υπάρχει σε υπηρεσίες Οργανωτικής Ανάπτυξης. Αυτό 
ήταν ένα σχέδιο που είχα στο µυαλό µου για πολλά 
χρόνια και δε θα ήταν υπερβολή να πω ότι η δηµιουρ-
γία οργανωτικής δοµής, η στελέχωση, η ιστοσελίδα 
και το προωθητικό υλικό «ξεπήδησαν», γεννήθηκαν 
µάλλον, σε λιγότερο από 2 µήνες. Ουσιαστικά, µου 
δόθηκε η ευκαιρία να εξελίξω κάτι το οποίο είχα ήδη 
δοκιµάσει για 6 χρόνια, προσαρµόζοντάς το στις και-
νούριες συνθήκες. Και η λέξη «εξέλιξη», µας οδηγεί 
και στη φράση που αποτελεί το κεντρικό όραµα του 

οργανισµού µας, την «Εξέλιξη της Ηγεσίας» 
(The Evolution of Leadership). Αυτή η φράση, 
περικλείει και τη φιλοσοφία της Impact.

HR P.: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προ-
σφέρετε;
Β.Α.: Το 2007 ξεκινήσαµε προσφέροντας 
υπηρεσίες Οργανωτικής Ανάπτυξης, οι οποίες 
συµπεριλάµβαναν Executive Coaching και 
Εταιρική Συµβουλευτική-EAP. Λίγους µήνες 
µετά, µία οµάδα στελεχών µε προσέγγισε και 
µου ζήτησε να στήσω στην Ελλάδα µία ολο-

κληρωµένη εκπαίδευση Executive Coaching & 
Organisational Development. ∆εδοµένου ότι το 
2005 είχα συγγράψει και παραδώσει ένα παρόµοιο 
πρόγραµµα για την CAP, λίγους µήνες µετά είχα έτοιµο 
ένα παρόµοιο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες της ελλη-
νικής αγοράς. Προσκάλεσα όλους τους συντελεστές 

 Στόχος µας είναι οι 
παρεµβάσεις µας να 

επιφέρουν βελτίωση 
της αποδοτικότητας σε 

όλο το φάσµα του
οργανισµού.

της αρχικής εκπαίδευσης από τη Μεγάλη Βρετανία, 
διαχειρίστηκα τα έξοδα όσο πιο συνετά µπορούσα και 
τον Απρίλιο του 2008, η πρώτη ολοκληρωµένη εκπαί-
δευση Executive Coaching & Organisational Develop-
ment στην Ελλάδα, ήταν γεγονός. Ένα χρόνο µετά, και 
µε την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ήξερα ότι είχα 
στα χέρια µου κάτι εξαιρετικό. Τον Φεβρουάριο του 
2009 αποφοίτησαν από το Diploma 9 στελέχη και τον 
Απρίλιο ξεκινήσαµε τη δεύτερη χρονιά µε άλλα 15. Οι 
συµµετέχοντες είναι κυρίως υψηλόβαθµα στελέχη και 
προέρχονται από εταιρείες και οργανισµούς όπως το 
ALBA, η Astra Zeneca, η Eletson, η Microsoft, η 
Pharmathen, η Rigips, η Simply Burgers, το Star 
Channel, η Vestas, η Wyeth κ.λπ. 
Το Diploma είναι η υπηρεσία για την οποία αισθανό-
µαστε τη µεγαλύτερη υπερηφάνεια, κυρίως λόγω της 
ανατροφοδότησης που λαµβάνουµε από τους συµ-
µετέχοντες αλλά επίσης επειδή η ελληνική αγορά 
έχει αναγνωρίσει ότι η διάρκεια, η ποιότητα, η κατάρ-
τιση, οι εισηγητές, το περιεχόµενο και γενικότερα η 
εµπειρία συµµετοχής το κάνουν να ξεχωρίζει. Τέλος, 
έχουµε χρησιµοποιήσει το απόσταγµα της εµπειρίας 
µας για να σχεδιάσουµε 6 σεµινάρια που εστιάζουν 
σε αντικείµενα όπως το coaching, η ηγεσία, η διαχεί-
ριση άγχους κ.ά.

HR P.: Ποια στελέχη µπορούν να επωφεληθούν 
από αυτές τις υπηρεσίες και µε ποιον τρόπο;
Β.Α.: Στόχος µας είναι οι παρεµβάσεις µας να επιφέ-
ρουν βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλο το φάσµα 
του οργανισµού. Παρόλο που εστιάζουµε στην αξιο-
ποίηση των ηγετικών δεξιοτήτων ανώτερων και ανώ-
τατων στελεχών, σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
µπορούν να συµµετάσχουν και να ωφεληθούν άτοµα 
από όλες τις βαθµίδες του οργανισµού. Αυτές για εµάς, 
είναι και οι ιδανικές συνθήκες συνεργασίας, οι οποίες 
δηµιουργούν προϋποθέσεις βιώσιµης επιτυχίας. Στο 
µυαλό µου έρχεται η συνεργασία που έχουµε µε τη 
γνωστή, ανερχόµενη και δυναµική αλυσίδα εστιατο-
ρίων Simply Burgers, η οποία µας έχει δώσει, εδώ και 

της Τζένης Αναγνωστοπούλου, 
janagnostopoulou@boussias.com

Με φιλοσοφία που έχει ως αφετηρία την «Εξέλιξη της Ηγεσίας» και απώτερο στόχο τόσο 
το προσωπικό όσο και το εταιρικό όφελος, η Impact αποτελεί µια boutique ελληνική 

συµβουλευτική εταιρεία. Για το Diploma in Executive Coaching & Organisational 
Development καθώς και τα υπόλοιπα όπλα στη φαρέτρα της, µιλάει στο HR Professional 

ο Βασίλης Αντωνάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας.
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δύο χρόνια σχεδόν, τη δυνατότητα να ενισχύσουµε τη 
λειτουργία της δοµικά, οργανωτικά και διοικητικά. 
Συγκεκριµένα:
Ενισχύσαµε την ανθρωποκεντρική κουλτούρα συνει-
σφέροντας στη δηµιουργία τµήµατος HR, συµπεριλαµ-
βανοµένων των συστηµάτων πρόσληψης και αξιολό-
γησης. Αυτό ενίσχυσε την ανάπτυξη ταλέντου και τη 
µείωση του turnover.
Ερευνήσαµε την αγορά και εντοπίσαµε το κατάλληλο 
άτοµο για να αναλάβει τη ∆ιεύθυνση του τµήµατος 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού. Με αυτόν τον τρόπο η εται-
ρεία εξοικονόµησε ένα σηµαντικό ποσό από τα έξοδα 
στελέχωσης και φυσικά από το κόστος µίας ενδεχόµε-
νης λάθος επιλογής.
Πραγµατοποιήσαµε έρευνα εντοπίζοντας τις ανάγκες 
του middle management (Store Managers), ενισχύο-
ντας έτσι τη δέσµευσή τους µε τον οργανισµό αλλά και 
συλλέγοντας πολύτιµη ανατροφοδότηση. 
Σχεδιάσαµε και παραδώσαµε σχετική εκπαίδευση για 
τους Store Managers, ξεχωρίζοντας άτοµα µε ταλέντο 
αλλά και εναρµονίζοντας το middle management µε 
την κουλτούρα και το όραµα του οργανισµού. 
Παρείχαµε coaching στα µέλη του Senior Manage-
ment Team, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους αφού εντο-
πίσαµε σηµεία βελτίωσης.

Εκπαιδεύσαµε ένα από τα ανώτερα στελέχη του οργα-
νισµού στο Diploma in Executive Coaching and Organ-
isational Development ενισχύοντας τις οργανωτικές και 
ηγετικές του δεξιότητες.
Παρείχαµε Εταιρική Συµβουλευτική σε στελέχη που 
ανά καιρούς το ζήτησαν, στηρίζοντας έτσι κατά προέ-
κταση την οµαδικότητα και εκφράζοντας το ενδιαφέρον 
της εταιρείας για τα στελέχη της. 
Το παραπάνω είναι ένα ιδανικό σενάριο για το πώς ένας 
οργανισµός µπορεί να αξιοποιήσει τις περισσότερες 
από τις υπηρεσίες µας, στηρίζοντας στελέχη που ανή-
κουν σε διαφορετικές βαθµίδες και θέσεις και έχουν 
διαφορετικές αρµοδιότητες.

HR P.: Με ποιους τρόπους διασφαλίζετε την ποιό-
τητα των υπηρεσιών σας;
Β.Α.: Η κυριότερη µορφή διασφάλισης ποιότητας για 
την Impact είναι το ότι παίρνουµε τη δουλειά µας προ-
σωπικά. ∆εν αποχωρούµε από κανένα έργο αν δεν 
έχουµε κάνει όλα όσα περνάνε από το χέρι µας για να 
αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες του πελάτη, επιστρέφουµε 
κατ’ επανάληψη για αναµνηστικές συναντήσεις και 
ξοδεύουµε όσο χρόνο και ενέργεια χρειάζεται για την 
επιτυχία του έργου µας, ασχέτως των ωρών για τις 
οποίες πληρωνόµαστε. 

Βασίλης Αντωνάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Impact 
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Αυτό φυσικά έχει υπάρξει σε εµπορικό επίπεδο ασύµ-
φορο για εµάς και δεν είναι λίγες οι φορές που συγκε-
κριµένα έργα έχουν καταλήξει να είναι οικονοµικά 
ζηµιογόνα. Επί του παρόντος, εργαζόµαστε ώστε να 
διορθωθεί αυτό, χωρίς όµως να κάνουµε την παραµι-
κρή παραχώρηση στην ποιότητα των υπηρεσιών µας. 
Θα µπορούσα να συνεχίσω αναφερόµενος σε πιστο-
ποιήσεις, know-how, την εµπειρία των συνεργατών µας 
κ.ά. Όµως, πιστεύω ότι η σηµαντικότερη ποιοτική δια-
σφάλιση είναι η συλλογική και ατοµική συνείδηση των 

συµβούλων µας. 
Και πιστεύω ότι, χωρίς καµία εξαίρεση, όλοι 
οι πελάτες µας θα το επιβεβαίωναν αυτό αν 
κάποιος τους ρωτούσε, ακόµα και για συνερ-
γασίες όπου το αποτέλεσµα µπορεί να µην 
ήταν το αναµενόµενο. 

HR P.: Πώς επιλέγετε τους συνεργάτες σας; 
Β.Α.: Με όλα τα στελέχη της Impact, µε συν-
δέει µακρόχρονη προσωπική και µε τους 
περισσότερους και επαγγελµατική σχέση. 
Ειδικότερα, οι τρεις σύµβουλοί µας στη 
Μεγάλη Βρετανία, υπήρξαν εκπαιδευτές και 
επόπτες µου από τον καιρό που έκανα τα 
µεταπτυχιακά µου µέχρι λίγο πριν αποχω-
ρήσω από την CAP και τη Μεγάλη Βρετανία. 

Ο Bernd Leygraf, ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης της Impact 
έχει συγγράψει πάνω από εκατό µεταπτυχιακά προ-
γράµµατα και είναι σύµβουλος σε εταιρείες όπως η 
IBM, η World Health Organisation, η SAP και άλλες. 
O ∆ρ Ρένος Παπαδόπουλος είναι ειδικός σύµβουλος 
επίλυσης διενέξεων για τα Ηνωµένα Έθνη. Ο Brian 
Morton, Master NLP Trainer, έχει εκπαιδεύσει στελέχη 

σε Ευρώπη και Αµερική, τα τελευταία 30 χρόνια. ∆εν 
θα ήταν υπερβολή να πω, ότι η προσωπική µας σχέση 
είναι αυτή που επιτρέπει να εντάσσονται διεθνείς αυθε-
ντίες αυτού του βεληνεκούς στην οµάδα µας. Και η 
νεότερη γενιά συµβούλων, όµως, προερχόµενη από 
την Ελλάδα, έχει να επιδείξει στελέχη µε πολύ αξιόλο-
γες περγαµηνές. Η Μάγδα Χατζηδηµήτρη, απόφοιτη 
του Columbia, έχει διατελέσει στέλεχος στη Korn Ferry 
Νέας Υόρκης και Αθηνών και της Microsoft. Ο Paul 
Kidner, απόφοιτος του LSE, έχει καταλάβει διοικητικές 
θέσεις σε οργανισµούς όπως η Strand London, η 
EUobsever και η Wadja, έχοντας εργαστεί σε περισσό-
τερες από 4 χώρες. Ως εκ τούτου, το ερώτηµα είναι, όχι 
πώς διαλέγω τους συνεργάτες µου αλλά πώς κατα-
φέρνω να διατηρώ µία τόσο αξιόλογη οµάδα σε µία 
boutique ελληνική συµβουλευτική εταιρεία. Και η 
απάντηση δεν είναι ούτε οι παχυλές αµοιβές, ούτε τα 
benefits και τα bonus αλλά οι σχέσεις προσωπικής και 
επαγγελµατικής εµπιστοσύνης. 

HR P.: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά 
που σας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές 
σας;
Β.Α.: Σε συναντήσεις ορισµένες φορές έχω πει πως η 
Impact δεν έχει άµεσους ανταγωνιστές στην ελληνική 
αγορά και αυτό ίσως και να έχει παρεξηγηθεί. Η πιο 
συνηθισµένη απάντηση που λαµβάνω, είναι ότι υπάρ-
χουν και άλλες εταιρείες που παρέχουν coaching. Για 
εµάς όµως, το coaching αποτελεί ένα κοµµάτι των υπη-
ρεσιών Οργανωτικής Ανάπτυξης που παρέχουµε. 
Και αν µέχρι τώρα έχουµε «εκµεταλλευτεί» αυτό τον 
όρο, είναι λόγω του ότι είναι ο όρος ο οποίος στη 
παρούσα φάση είναι κατανοητός από την αγορά, όπως 

Βασίλης Αντωνάς, Μάγδα Χατζηδηµήτρη, Paul Kidner

 Στη συνείδηση όλων 
έχουµε εδραιωθεί ως ο 

µοναδικός πάροχος 
ολοκληρωµένης 

εκπαίδευσης Executive 
Coaching και 

Οργανωτικής Ανάπτυξης 
σε επίπεδο

µεταπτυχιακού.
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ήταν πριν λίγα χρόνια ο όρος «εκπαίδευση». Με τη 
δική µας συνδροµή, ελπίζουµε ότι η αγορά οδεύει 
προς το να ωριµάσει και να κατανοήσει ότι ούτε το 
coaching, ούτε η εκπαίδευση, ούτε τα EAP µπορούν να 
αποφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, αν ο 
σύµβουλος που τα παρέχει δεν διαθέτει την κατάλ-
ληλη κατάρτιση όσον αφορά στις οργανωτικές και 
συστηµικές παραµέτρους ενός οργανισµού, και αν 
φυσικά δεν του δοθεί από τον πελάτη πρόσβαση σε 
αυτές. Στη δυνατότητά µας να συνθέσουµε τις παρα-
πάνω υπηρεσίες µε τρόπο που να ωφελήσει σφαιρικά 
τον οργανισµό και όχι µόνο τους συµµετέχοντες στο 
εκάστοτε πρόγραµµα, έγκειται η ουσιαστική διαφορά 
µας από άλλες εταιρείες του χώρου. Ταυτόχρονα, 
όµως, πιστεύω ότι αυτό που µας κάνει να ξεχωρίζουµε 
από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία είναι το Diploma. 
Παρόλο που λίγους µήνες αφού ξεκινήσαµε, κάποιες 
εταιρείες έσπευσαν να διεκδικήσουν κάποιο µερίδιο 
της αγοράς, την οποία εµείς «ανοίξαµε», προσφέρο-
ντας εκπαιδεύσεις διάρκειας µερικών ηµερών, στη 
συνείδηση όλων έχουµε εδραιωθεί ως ο µοναδικός 
πάροχος ολοκληρωµένης εκπαίδευσης Executive 
Coaching και Οργανωτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο 
µεταπτυχιακού. Και όσο και αν οι απαιτήσεις του προ-
γράµµατός µας, µας στοιχίζουν κάποιες συµµετοχές 
από στελέχη που επιθυµούν µία πιο σύντοµη και επι-
φανειακή κατάρτιση, βασισµένη σε απλά και µονοδιά-
στατα µοντέλα, σε αντάλλαγµα µάς εξασφαλίζει τη 
σιγουριά ότι η κατάρτιση των αποφοίτων µας θα αντι-
κατοπτρίζει τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπί-
ζουµε κάθε υπηρεσία που προσφέρουµε.

HR P.: Ποια είναι τα στρατηγικά σας σχέδια για το 
µέλλον;
Β.Α.: Έχουµε περάσει τα τρία τελευταία χρόνια, δηµι-
ουργώντας καινούριες υπηρεσίες, κατακτώντας καινού-
ριες αγορές, αυξάνοντας εντυπωσιακά το πελατολόγιό 
µας, ανοίγοντας γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία, µετα-
κοµίζοντας σε καινούρια γραφεία στην Κηφισιά και 
γενικότερα επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και την 
επιρροή µας. Θεωρώ ότι έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο 
και µε δεδοµένη την οικονοµική πρόκληση που µας 
επιφυλάσσει το 2010, όπου σοφό θα είναι να προστα-
τεύσουµε και να εδραιώσουµε τα κεκτηµένα για να δια-
τηρήσουµε την ποιότητα. 
Όσο και αν ακούγεται λιγότερο συναρπαστικό από το 
να στοχεύουµε σε νέες κατακτήσεις, πιστεύω ότι η ώρα 
απαιτεί σύνεση και αυτό που οι Αγγλοσάξονες ονοµά-
ζουν «consolidation». Το καλό µε αυτή την περίοδο, 
είναι το ότι από το τούνελ θα βγουν όσοι πραγµατικά 
έχουν να προσφέρουν στους πελάτες τους ανταγωνι-
στικό πλεονέκτηµα. Όταν έρθει αυτή η ώρα, να είστε 
βέβαιοι ότι η Impact θα είναι εκεί. Μέχρι τότε, θα συνε-
χίσουµε να προσπαθούµε να κάνουµε αυτά που γνω-
ρίζουµε, ακόµα καλύτερα. 

Η εµπειρία από το Executive Coaching

Αµφίπλευρα οφέλη
Γιώργος Βιρβίλης,  
∆ιευθυντής Οργάνωσης & Ανάπτυξης, Tasty Pepsico
Με την Impact συνεργαστήκαµε το 2009. Συγκεκριµένα, 
συνεργαστήκαµε µε τον Βασίλη Αντωνά, ο οποίος ανέλαβε 
την υλοποίηση του executive coaching για 5 στελέχη της 
εταιρείας µας από διάφορα τµήµατα. Η συνολική διάρκεια 
του προγράµµατος ήταν 12 ώρες για κάθε συµµετέχοντα σε 
διάστηµα περίπου 6 µηνών. Η συνεργασία µε τον Β. 

Αντωνά υπήρξε άψογη, τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του 
προγράµµατος όσο και κατά τις ατοµικές συναντήσεις µε τους συµµετέχοντες. Το 
πρόγραµµα βασίστηκε σε τρία κυρίως µέρη: 
1. Προετοιµασία και Στόχοι, 
2. Αξιολόγηση, στις 6 πρώτες ώρες, 
3. Συνολικά αποτελέσµατα και επόµενα βήµατα. 
Οι συµµετέχοντες ξεκινώντας στην αρχή διστακτικά σε ένα νέο διαφορετικό 
πρόγραµµα, στην πορεία έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και αξιοποίησαν 
δυναµικές και δεξιότητες που τους βοήθησαν να δουν την καθηµερινότητά τους 
µέσα από ένα διαφορετικό πρίσµα. Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις, 
δηµιουργήθηκε µια σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στον manager και τον coach, 
που βοήθησε το κάθε στέλεχος να «ανοιχτεί» και να δει ακόµα περισσότερα 
πράγµατα για τον εαυτό του. Ο Β. Αντωνά κατάφερε να αναπτύξει µια δυνατή 
σχέση µε τους συµµετέχοντες, και πιστεύω ότι τα οφέλη ήταν και για τις δυο 
πλευρές. Το coaching ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και οι βασικοί στόχοι 
εκπληρώθηκαν. Οι συµµετέχοντες είδαν το πρόγραµµα σαν έναν καθρέφτη που 
αντανακλά τις καθηµερινές τους δραστηριότητες και που µέσα του µπορούσαν να 
δουν ξεκάθαρα τα σηµεία στα οποία µπορούν να εστιάσουν προκειµένου να 
αναπτυχθούν. Είµαστε αρκετά ικανοποιηµένοι τόσο µε το αποτέλεσµα όσο και µε 
την συνεργασία µε την Impact. Μάλιστα, στο µέλλον, θα θέλαµε να 
συνεργαστούµε και σε άλλους τοµείς.

Η εµπειρία από το Diploma in Executive Coaching  
& Organisational Development

Ολιστική εµπειρία µάθησης
Κωνσταντίνος Λουκάς,  
Αναπλ. Γενικός ∆ιευθυντής, Microsoft Hellas
Το πρόγραµµα Diploma in Executive Coaching είναι πολύ 
περισσότερα από µια τυπική σεµιναριακή διδασκαλία: 
αποτελεί µια ολιστική εµπειρία µάθησης. Περιλαµβάνει 
ένα δυνατό µείγµα θεωρητικής τεκµηρίωσης µε 
ενηµερωµένη βιβλιογραφία, σύγχρονη αρθρογραφία 
αλλά και πολλές εµπειρικές ασκήσεις. Η όλη διαδικασία 

δύναται να αµφισβητήσει βασικές πεποιθήσεις στα εργασιακά δεδοµένα και 
σίγουρα προκαλεί τόσο τις κλασικές αντιλήψεις όσο και τις προσωπικές απόψεις 
πάνω στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναµικού. Το φάσµα των θεµάτων που 
συζητήθηκαν, είναι αρκετά πλούσιο, ενώ το βάθος τους είναι προσαρµόσιµο στις 
ατοµικές ανάγκες του κάθε συµµετέχοντα. Οι διδάσκοντες λειτουργούν κυρίως 
ως µεσολαβητές σε αυτή τη µαθησιακή διαδικασία, αξιολογώντας την εργασιακή 
και προσωπική εµπειρία των συµµετεχόντων. Αυτή η διµερής επικοινωνία 
αναπτύσσεται πολύ νωρίς και διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.
Πιστεύω ότι οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και χρήσιµες πρόσθετες γνώσεις που 
απέκτησα από την εν λόγω εµπειρία επηρέασαν θετικά τις προσωπικές µου 
διοικητικές ικανότητες. Κλείνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω µε έµφαση ότι ο 
χρόνος και η προσπάθεια που επενδύεται σε µια τέτοια δραστηριότητα 
δικαιολογείται απόλυτα τόσο από την αµιγή γνώση που αποκοµίζει κάποιος όσο 
και από την πραγµατικά ευχάριστη εµπειρία εκπαίδευσης.


