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ΤΑΞΙΔΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
“Αυτό το έργο διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά
Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα 4.0 Διεθνής Άδεια”.

Το ταξίδι σχεδιασμού καθοδήγησης αναπτύχθηκε χάρη στη συνεργασία ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται
στους τομείς της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης καλλιτεχνών, δημιουργών και
πολιτιστικών φορέων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Bridging The Gap”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
ERASMUS PLUS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
“ Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.”

Τι σημαίνει να είσαι μέντορας
Στη ζωή μας όλοι χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα
μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον κόσμο και τον
εαυτό μας, να μας διδάξουν μια δουλειά και πώς να
αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις.
Ένας μέντορας βοηθά σε διάφορα στάδια της ζωής,
να καθοδηγήσει, να επιταχύνει τις διαδικασίες μάθησης
και τη μεταφορά γνώσεων.
Χρειαζόμαστε πολλούς μέντορες για διαφορετικές
στιγμές της επαγγελματικής και προσωπικής μας
ανάπτυξης.
Αν είχαμε πολλούς μέντορες, είναι σημαντικό να γίνουμε
και εμείς μέντορες, όχι μόνο για να ανταποδώσουμε
αυτό που δώσαμε, αλλά και γιατί μια εμπειρία μέντορα
θα μας εμπλουτίσει: μεταφέροντας τις εμπειρίες μας
και τις
γνώσεων σε έναν καθοδηγούμενο μας βοηθά να
γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας.

Βασικές αποστολές ενός μέντορα
Ο μέντορας έχει διάφορες σημαντικές αποστολές και
ευθύνες απέναντι στους μαθητευόμενους.
την κατανόηση των αλλαγών, την ανταλλαγή
στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους και τη
μεταφορά γνώσεων και εμπειριών
υποστήριξη των μαθητευομένων στην προσωπική
και στην επαγγελματική ανάπτυξη και στη
δημιουργία νέων έργων
βοήθεια για τους μαθητευόμενους να αναδείξουν
τα δυνατά τους σημεία και να αναπτύξουν τα
σχέδιά τους

Δεξιότητες για καθοδήγηση
Ένας μέντορας μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητευόμενων σε
διάφορα σημεία και στιγμές της επαγγελματικής τους
πορείας.
Από το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προωθεί το πλαίσιο ENTRECOMP, το οποίο συγκεντρώνει
τις 15 βασικές επιχειρηματικές ικανότητες που πρέπει
να αναπτυχθούν και να διδαχθούν από το σχολείο στην
εργασία!
Θα πρέπει όλοι να βελτιώσουμε τις επιχειρηματικές
μας δεξιότητες, όχι μόνο όσοι διευθύνουν μια
επιχείρηση!
Ακόμη και ένας μέντορας μπορεί να βελτιώσει τις
επιχειρηματικές του δεξιότητες μέσω της εμπειρίας με
έναν μαθητευόμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EntreComp,
σας προτείνουμε να διαβάσετε περισσότερα εδώ - entrecompeurope.eu

Διαδικασία 3 βημάτων
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΕΩΝ
(ΠΡΟ-ΣΠΟΡΑΣ)

ΙΔΕΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ακολουθούν
τα 3 βήματα
στα οποία ένας
μέντορας μπορεί
να συνοδεύσει την
επιτάχυνση μιας
ιδέας έργου και
την επαγγελματική
ανάπτυξη ενός
επίδοξου επιχειρηματία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
(ΣΠΟΡΑ)
ΠΟΡΟΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ &
ΔΟΚΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
(ΠΡΩΙΜΟ ΣΤΑΔΙΟ)
ΔΡΑΣΗ

Ένας μέντορας που πρέπει
να δημιουργήσει μια πορεία
καθοδήγησης, σε κάθε ένα από
τα 3 βήματα που αναφέρθηκαν
στην προηγούμενη διαφάνεια,
μπορεί να χρησιμοποιήσει το
πλαίσιο EntreComp για να
δημιουργήσει τη διαδικασία/
διαδρομή των δραστηριοτήτων
του με τους μαθητευόμενους.

Δημιουργία ιδεών
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Χρήση φαντασίας και ικανοτήτων για τον εντοπισμό
ευκαιριών δημιουργίας αξίας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ικανότητες που πρέπει
να αναπτυχθούν
κατά τη διαδικασία
καθοδήγησης
των επίδοξων
επιχειρηματιών που
βρίσκονται στη φάση
παραγωγής ιδεών

Ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών

ΟΡΑΜΑ

Εργασία για το όραμα του μέλλοντος

ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΙΔΕΩΝ

Αξιοποιήστε στο έπακρο ιδέες και ευκαιρίες

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Εκτίμηση των συνεπειών και του αντίκτυπου των ιδεών,
των ευκαιριών και των δράσεων

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Πώς καθοδηγείτε τους μαθητευόμενους στον εντοπισμό και την
αξιοποίηση ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας σύμφωνα με το
πολιτισμικό πλαίσιο του έργου;
Πώς τους καθοδηγείτε να εντοπίζουν τις ανάγκες και τις
προκλήσεις που πρέπει να καλυφθούν;
Πώς τους ενθαρρύνετε να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις και
συνεργασίες για τη δημιουργία ευκαιριών και τη δημιουργία
αξίας;

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Πώς καθοδηγείτε τους
μαθητευόμενους στη
δημιουργία έργων που
επιλύουν πραγματικές
προκλήσεις;

Πώς τους παρακινείτε
να χρησιμοποιούν
καινοτόμες προσεγγίσεις
και μεθόδους;

ΟΡΑΜΑ

Πώς βοηθάτε τους μαθητευόμενους να
έχουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τα
έργα τους;
Πώς τους προτείνετε και τους υποστηρίζετε
στην επιλογή των εργαλείων για να
μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες
διαδρομές και δράσεις;

ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΙΔΕΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Πώς βοηθάτε τους μαθητευόμενους
να δημιουργήσουν κοινωνική
(κοινωνικοπολιτιστική /οικολογική/ οικονομική)
αξία μέσω της πρωτοβουλίας τους;

Πώς υποστηρίζετε τους
μαθητευόμενους να αναλάβουν
το δημιουργικό τους έργο και να
επιτύχουν ανταμοιβές;

Πώς τους βοηθάτε να δημιουργήσουν
μετρήσιμες επιπτώσεις και για ποιον;

Πώς τους βοηθάτε να θέσουν
βιώσιμους στόχους;
THE GAP
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΕΏΝ

ΟΡΑΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Συγκεντρώστε έναν κατάλογο ενεργειών και δραστηριοτήτων που θα πρέπει να
υποβάλετε στους μαθητευόμενους σας για να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους και να υλοποιήσουν το δημιουργικό τους έργο.

Δημιουργήστε το δικό σας ταξίδι καθοδήγησης!

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
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ΟΡΑΜΑ
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ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΙΔΕΩΝ
Πόσο σας βοήθησε
ο μέντοράς σας να
βελτιώσετε αυτές τις
ικανότητες;
Αξιολογήστε το έργο
σας από το 1 έως το 5

Αξιολόγηση των
μαθητευομένων
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Business modelling
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Λήψη αποφάσεων που αντιμετωπίζουν την
αβεβαιότητα, την ασάφεια και τον κίνδυνο

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ικανότητες που πρέπει
να αναπτυχθούν
κατά τη διαδικασία
καθοδήγησης
των επίδοξων
επιχειρηματιών που
βρίσκονται στη φάση
της επιχειρηματικής
μοντελοποίησης

Συνεχίστε να αναπτύσσεστε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής και οικονομικής
τεχνογνωσίας

ΚΙΝΗΤΡΑ

Μείνετε συγκεντρωμένοι και μην τα παρατάτε

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Συγκεντρώστε και διαχειριστείτε τους πόρους που
χρειάζεστε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ &
ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πώς εκπαιδεύετε τους μαθητευόμενούς σας να διαχειρίζονται
γρήγορα και ευέλικτα τις καταστάσεις που εξελίσσονται με
γρήγορους ρυθμούς;
Πώς τους προετοιμάζετε να φανταστούν σενάρια που
περιλαμβάνουν λύσεις, πρωτότυπα ή εργαλεία για τη μείωση του
κινδύνου αποτυχίας;

Πώς μετράτε τα
πλεονεκτήματα και
τις αδυναμίες της
καθοδήγησής σας;
Ποιες είναι οι
φιλοδοξίες και οι ιδέες
σας ως μέντορας;

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Πώς υποστηρίζετε τους μαθητευόμενους
στην εκτίμηση του κόστους και στη
διενέργεια στρατηγικών οικονομικών
αναλύσεων για να μετατρέψετε μια ιδέα σε
δραστηριότητα που δημιουργεί αξία;
Πώς τους υποστηρίζετε στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε βάθος
χρόνου με βιώσιμο τρόπο;

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΑ

Πώς καθοδηγείτε τους εκπαιδευόμενους
στην επιλογή των υλικών, άυλων και
ψηφιακών πόρων που χρειάζονται για το
δημιουργικό τους έργο;

Πώς καθοδηγείτε τους
μαθητευόμενους να παραμένουν
συγκεντρωμένοι και να μην τα
παρατάνε σε δύσκολες στιγμές;

THE GAP
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Πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε
να προσδιορίσουν τις δεξιότητες
που απαιτούνται για τη διαχείριση
και την αντιμετώπιση κάθε σταδίου,
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών,
νομικών, φορολογικών και ψηφιακών πτυχών
της διαδικασίας;

ΚΙΝΗΤΡΑ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ & ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Συγκεντρώστε έναν κατάλογο ενεργειών και δραστηριοτήτων που θα πρέπει να
υποβάλετε στους προστατευόμενούς σας για να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν τις
δεξιότητές τους και να υλοποιήσουν το δημιουργικό τους έργο.

Δημιουργήστε το δικό σας ταξίδι καθοδήγησης!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΑΦΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ &

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΑ

1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

5

Πόσο σας βοήθησε
ο μέντοράς σας να
βελτιώσετε αυτές τις
ικανότητες;
Αξιολογήστε το έργο
σας από το 1 έως το 5

Αξιολόγηση των
μαθητευομένων
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Δημιουργία πρωτοτύπων & δοκιμή αγοράς
ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Μάθηση, δοκιμή και βελτίωση

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ

Εμπνευστείτε, ενθουσιάστε και πείστε τους άλλους να
συμμετάσχουν
Ικανότητες που πρέπει
να αναπτυχθούν
κατά τη διαδικασία
καθοδήγησης
των επίδοξων
επιχειρηματιών που
βρίσκονται στη
φάση δημιουργίας
πρωτοτύπων και
δοκιμής της αγοράς

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Κάντε το!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, οργάνωση και
παρακολούθηση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

Ενώστε τις δυνάμεις σας, συνεργασία και
δικτύωση

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Πώς βοηθάτε τους μαθητευόμενους να παρακολουθούν
το έργο τους, να αναστοχάζονται τις ενέργειές τους και να
μαθαίνουν από την εμπειρία τους;

ΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Πώς καθοδηγείτε τους
μαθητευόμενους να
ξεκινούν διαδικασίες
και να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες με
στρατηγικό τρόπο;

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΛΛΩΝ

Πώς υποστηρίζετε τους μαθητευόμενους να
γίνουν πιο δυναμικοί ώστε να προσελκύσουν τους
κατάλληλους ανθρώπους για να τους βοηθήσουν
να υλοποιήσουν το δημιουργικό τους έργο;

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πώς ενθαρρύνετε τους μαθητευόμενους στην
ομαδική εργασία και τη συνεργασία με άλλους για
αποτελεσματική δράση;

Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για να
υποστηρίξετε τους μαθητευόμενους
στον καθορισμό των προτεραιοτήτων
τους και των στρατηγικών σχεδίων
δράσης για να ξεκινήσουν το
δημιουργικό τους έργο;

Πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε να διευρύνουν το
δίκτυό τους με ανθρώπους και οργανισμούς-κλειδιά;
THE GAP
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Πώς τους υποστηρίζετε στην επίλυση συγκρούσεων
και στη διαπραγμάτευση με τους πρώτους πελάτες
και προμηθευτές;

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Συγκεντρώστε έναν κατάλογο ενεργειών και δραστηριοτήτων που θα πρέπει να
υποβάλετε στους μαθητευόμενους σας για να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν τις
ικανότητές τους και να υλοποιήσουν το δημιουργικό τους έργο

Δημιουργήστε το δικό σας ταξίδι καθοδήγησης!

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1

2

3

4

5

ΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΛΛΩΝ

Πόσο σας βοήθησε
ο μέντοράς σας να
βελτιώσετε αυτές τις
ικανότητες;
Αξιολογήστε το έργο
σας από το 1 έως το 5

Αξιολόγηση των
μαθητευομένων
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UX Compendium για την υποστήριξη των Μεντόρων
Το UX Compendium δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
έργου BtG για να αφηγηθεί ιστορίες σχετικά με τη
διαδικασία της καθοδήγησης στο πλαίσιο της παροχής
συμβουλών σε νέους με δημιουργικό και επιχειρηματικό
δυναμικό για την ανάπτυξη βιώσιμων διαδρομών εξόδου
από τη μειονεκτική θέση και την ανεργία.
Αποτελείται από διαδικτυακό υλικό που βασίζεται
στις εμπειρίες των συμμετεχόντων από τη διαδικασία
καθοδήγησης από ομότιμους και σε προβληματισμούς
σχετικά με τη δοκιμή συγκεκριμένων μεθοδολογιών και
εργαλείων μάθησης. Το UX Compendium αντικατοπτρίζει
τις φωνές των Μεντόρων και των μαθητευομένων και
παρέχει
απεικονίσεις και παραδείγματα για το πώς
πραγματοποιείται η διαδικασία της καθοδήγησης και της
άτυπης μάθησης. Ελπίζουμε ότι θα σας εξοικειώσει με
τις μεθοδολογίες μάθησης και τα εργαλεία.

ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ UX COMPENDIUM

Ευκαιρίες απασχόλησης και διακρατικής κινητικότητας
Η ΕΕ υποστηρίζει τις αντιστοιχίες μεταξύ μεντόρων και
υποψηφίων μέσω διαφόρων προγραμμάτων διακρατικής
κινητικότητας, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά και
εύκολα προσεγγίσιμα.
Ακολουθούν ορισμένα αποτελεσματικά προγράμματα

Το EURES, που ξεκίνησε το 1994, είναι ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης,
το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την
ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων.
Το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες
συμβάλλει στην παροχή στους επίδοξους
ευρωπαίους επιχειρηματίες των απαραίτητων
δεξιοτήτων για την έναρξη ή/και την επιτυχή
λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης στην Ευρώπη.
Οι νέοι επιχειρηματίες συγκεντρώνονται και
ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες
με έναν έμπειρο επιχειρηματία

Πιστώσεις
Για να έχετε πρόσβαση σε άλλα επιλεγμένα
περιεχόμενα και εργαλεία για τους μέντορες,
μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου
www.bridgingthegapeurope.com

Για τη δημιουργία αυτού του εγγράφου χρησιμοποιήσαμε αυτές τις φωτογραφίες
Εξώφυλλο:
φωτογραφία από Christina Morillo da Pexels
Στο έγγραφο (φωτογραφίες στο UnSplash):
φωτογραφία από Florian Klauer, φωτογραφία από Jason Leung, φωτογραφία από Dstudio Bcn,
φωτογραφία από Isaac Li Shung Tan, φωτογραφία από Amélie Mourichon, φωτογραφία από ian dooley,
φωτογραφία από Austin Kehmeier

