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Επίσκεψη ομάδας Ελλήνων φοιτητών της ΜΚΟ Mind Space, 

με αντικείμενο την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, 
στην Silicon Valley, 2-9 Νοεμβρίου 2018 

    
  

   
  Από τις 2 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι ομάδας 19 
Ελλήνων φοιτητών στην Silicon Valley. Το ταξίδι διοργανώθηκε από την ΜΚΟ Mind Space 
(www.mindspace.gr), ελληνική οργάνωση που προωθεί την επιχειρηματικότητα στους νέους. Πρόκειται 
για την δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται το εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι στις ΗΠΑ, 
εντούτοις την πρώτη χρονιά ο προορισμός ήταν αποκλειστικά η ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Φέτος το 
πρώτο σκέλος του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε στην Silicon Valley, ενώ η ομάδα των φοιτητών 
αναχώρησε στις 10 Νοεμβρίου για το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού με προορισμό την Βοστώνη.   

 Η οργάνωση Mind Space ξεκίνησε τις δραστηριότητές της πριν από δύο χρόνια. Διοργανώνει 
συναντήσεις δικτύωσης καθώς και εργαστήρια/σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 
Παράλληλα διοργανώνει διαγωνισμό επιχειρηματικότητας στον οποίο συμμετέχουν φοιτητές απ’ όλη 
την Ελλάδα. Οι φοιτητές που αποσπούν βραβεία στον εν λόγω διαγωνισμό εξασφαλίζουν την 
συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό ταξίδι στις ΗΠΑ. Το Mind Space έχει παρουσία/παράρτημα (chapter) 
εκτός από την Αθήνα και στην πόλη της Πάτρας, ενώ σύντομα θα λειτουργεί και στην Ξάνθη.  

 Στους συμμετέχοντες του φετινού ταξίδι του Mind Space συμπεριελήφθησαν οι ιδρυτές  των 
τριών νεοφυών εταιρειών που διακρίθηκαν στον φετινό διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας του 
Mind Space. Πρόκειται για τις εξής εταιρείες: 

- AidPlex, www.aidplex.com – Κατασκευάζει νάρθηκες από βιοδιασπώμενο καινοτόμο υλικό για 
ορθοπεδικές εφαρμογές 
- Oliveex, www.oliveex.io – Ανέπτυξε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου συνθηκών αποθήκευσης 
ελιάς με ηλεκτρονικούς αισθητήρες 
- Parity, www.parityplatform.com  - Προσφέρει online πλατφόρμα για επενδύσεις ιδιωτών σε έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
 
 Το σκέλος του ταξιδιού στην Silicon Valley περιείχε σειρά επισκέψεων σε εταιρείες (Google, 
Facebook, Netflix, Dropbox,  κ.α.), πανεπιστήμια (Berkeley, Stanford) και επιταχυντές 
επιχειρηματικότητας (Plug and Play, US Market Access, Mind The Bridge κ.α.). Στις επισκέψεις αυτές, 
πέραν της ξενάγησης στους αντίστοιχους χώρους, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν παρουσιάσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά τους.   

 Η ομάδα των φοιτητών συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση δικτύωσης της άτυπης ομάδας 
Silicon Valley Greeks and Greek-Americans στις 7 Νοεμβρίου όπου είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν με Έλληνες της εδώ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας (στελέχη high-tech 
εταιρειών, ερευνητές, επενδυτές κ.ά.). 
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 Οι φοιτητές φιλοξενήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από οικογένειες ομογενών και 
Έλληνες φοιτητές της ευρύτερης περιοχής του κόλπου του San Francisco. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 
επιφανής ομογενής Nick Arvanitidis, ο οποίος, πέραν της φιλοξενίας που παρείχε, διοργάνωσε 
workshops με θέμα την Silicon Valley, τα διδάγματα από την πολυετή του επιχειρηματική πορεία και τις 
προϋποθέσεις εδώ επιτυχίας μιας ξένης startup. Επίσης διοργάνωσε αποχαιρετιστήρια δεξίωση στην 
οικία του, προσκαλώντας όλους όσους βοήθησαν τους φοιτητές στο ταξίδι τους.   

Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 

  
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  


