
Η Dynargie είναι στο χώρο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού από το 82 που ξεκίνησε στη Γενεύη και ασχολείται με ότι έχει

να κάνει με νοοτροπίες, συμπεριφορές και πώς αυτές αλληλοεπιδρούν στο χώρο εργασίας. Είτε πρόκειται για εσωτερική

επικοινωνία είτε πρόκειται για εξωτερική επικοινωνία, δηλαδή με πελάτες, με customer service, ό,τι είναι κάτω από αυτή τη

μεγάλη ομπρέλα ήταν πάντα στην καρδιά της έρευνας & των εργαλείων που χρησιμοποιούμε, των εκπαιδεύσεων στις

αίθουσες… τώρα όχι μόνο στις αίθουσες. Και είναι ο χώρος τον οποίο αγαπάμε και νιώθουμε άνετα να δουλεύουμε. Από το 98

με την παρουσία στην Ελλάδα, είχαμε την ευκαιρία να δουλεύουμε πάντα στο ίδιο πεδίο και πρόσφατα με το 13ο γραφείο στον

κόσμο να ανταλλάσσουμε εμπειρίες για το πώς αυτά τα θέματα νοοτροπίας & συμπεριφορών εξελίσσονται όχι μόνο σε εθνικό

επίπεδο αλλά διεθνώς.

Από την εμπειρία σας, από αυτές τις 2 εβδομάδες σχεδόν που κλείνουμε έχουν αρχίσει οι οργανισμοί να

προσαρμόζονται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα;

Η απάντηση είναι ναι. Πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα ξεκινήσανε τα πρώτα βήματα. Δεν έχουμε δει σε μεγάλους οργανισμούς

στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να γίνονται δραστικές κινήσεις αλλά έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρώτα βήματα. Είτε εκ

περιτροπής επιστροφή, δηλαδή κάποιες μέρες επιστρέφει ένα γκρουπ ανθρώπων και κάποιες άλλες μέρες ένα άλλο γκρουπ

ανθρώπων, είτε συνδυάζοντας εργασίες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι οι οποίες παραμένουν στο σπίτι και επίσης έχουμε

δει και βήματα τα οποία γίνονται σε επίπεδο μόνιμης πλέον συνεργασίας από το σπίτι. Και νομίζω χθες, προχθές και σχεδόν

κάθε μέρα βλέπουμε μηνύματα τα οποία αφορούν τη νέα νοοτροπία μεγάλων εταιριών στο μονιμοποιήσουν κάποιες

συνεργασίες και κάποιες θέσεις από το σπίτι.

Έχουμε δηλαδή μια αλλαγή; Έχουν επηρεαστεί οι εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα. Έχει γίνει το ίδιο και σε

διεθνές επίπεδο; Και επίσης με δεδομένη την επαφή που έχετε με πολύ σημαντικές εταιρίες και πολύ σημαντικούς

οργανισμούς, θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας ποια είναι τα άγχη και οι ανησυχίες που έχουν οι συνεργάτες/

πελάτες;

Ναι. Νομίζω ότι τα άγχη που ξεκίνησαν το προηγούμενο δίμηνο στην Ευρώπη αλλά και στο σύνολο του κόσμου αρχίζουν σιγά

σιγά να μονιμοποιούνται ή να παίρνουν μία νέα μορφή. Οι τάσεις που βλέπουμε είναι, σίγουρα, θα επηρεάσουν το χώρο

εργασίας και τις συνθήκες και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί προσπαθούν και ακόμα και μικρότερες

εταιρίες να ακολουθήσουν τον κανόνα. Προσπαθούν δηλαδή να εναρμονιστούν με αυτό που λέει η κάθε Εθνική Οδηγία που

δίνεται και να ακολουθήσουν περίπου τον κανόνα και να δουν πώς είναι αυτό.

Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα τάση και επειδή μιλάμε πολύ πιο συχνά τώρα και με τα γραφεία μας

στο εξωτερικό και ανταλλάσσουμε τάσεις και απόψεις, βλέπουμε ότι παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες οι εταιρίες πέρα και

πάνω από τους κανόνες. Δηλαδή εχθές, νομίζω όλοι είδαμε ότι το Twitter ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι που θέλουν θα

δουλεύουν από το σπίτι και θέλει να πειραματιστεί σε μόνιμη βάση πλέον πώς θα γίνεται αυτό, και θα δώσει αυτή την

ελευθερία. Πριν 2 μέρες η Google ανακοίνωσε ότι σίγουρα πριν το Σεπτέμβριο και μάλλον μέχρι το τέλος της χρονιάς θα

δουλεύουν από το σπίτι. Η Qualcomm αντίστοιχα δήλωσε ότι αυτές θα είναι οι τάσεις και νομίζω ότι και στην Ελλάδα ήδη

ξέρουμε συζητήσεις που γίνονται μέσα σε μεγάλους οργανισμούς να μονιμοποιήσουν μία τέτοια λογική. Οπότε σίγουρα θα

αρχίσει να αλλάζει το μείγμα. Δε θα γίνει όλο homework αλλά δε θα γίνει και αυτό που ξέραμε πριν και σίγουρα θα έχουμε

κάποιες αλλαγές.

Σχετικά με τα άγχη που αντιμετωπίζουμε, έχουμε δει όπως κάθε φορά πολλές αντιμετωπίσεις και απόψεις ανάλογα με την

προσωπικότητα, με τους ανθρώπους, με τις συνθήκες που έχει κάποιος στο σπίτι δε νομίζω ότι υπάρχει μια απάντηση για όλο

τον κόσμο αλλά έχουμε δει 2 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ατομικό και το έζησα και εγώ προσωπικά και νομίζω λίγο πολύ

όλοι μας ότι έχεις μία ευκαιρία όταν δουλεύεις από το σπίτι, ότι μπορείς να εστιάσεις καλύτερα. Την ίδια στιγμή όμως είδαμε ότι

η δουλειά μπορεί και να καλύψει την προσωπική ζωή πολύ πιο εύκολά από ότι ήταν όταν είχα τη μετακίνησή μου από

τη δουλειά στο σπίτι. Μαζί με την μετακίνηση προς τη δουλειά και στην επιστροφή φαίνεται ότι ένας διακόπτης

γυρνούσε στο μυαλό μας. Τώρα παρατηρήθηκαν φαινόμενα που είδαμε και στην έρευνά μας όπου μπορούμε να δουλεύουμε

και να έχει πάει 10 το βράδυ και να μην έχουμε καταλάβει πώς έχει γίνει αυτή η γρήγορη μετάβαση. Θέλει άλλη νοοτροπία για

το πώς μανατζάρω τη δουλειά μου όταν είμαι στο σπίτι. Κάποιος γνωστός μου ανέφερε ότι πρέπει να δουλεύουμε σαν τους

φυλακισμένους δίνοντας λίγο και τη χιουμοριστική διάσταση. Γιατί οι φυλακισμένοι δεν έχουν στόχους έχουν πρόγραμμα. Έτσι

λοιπόν και εμείς πρέπει να έχουμε πρόγραμμα και όχι απαραίτητα να δουλέψουμε μέχρι να τελειώσουμε κάτι, γιατί αυτό πολύ

εύκολα μπορεί να περάσει το όριο των δυνατοτήτων μας και συν το χρόνο να δημιουργήσει και πρόβλημα συνολικό. Το

δεύτερο επίπεδο είναι το management. Αυτό που είδαμε και καταγράψαμε σε μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε είναι ότι

υπάρχει ένα αίσθημα δυσκολίας για το πώς μανατζάρω και τί σημαίνει το management όταν έχουμε homeworking. Δύο

πράγματα απασχολούν τους managers. Πώς διατηρώ το engagement. Σίγουρα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται αυτό

ή να προσαρμοστεί. Και το δεύτερο είναι πώς διαβάζω και τί σημάδια διαβάζω σχετικά με την παραγωγικότητα. Υπάρχει

ένα ψυχολογικό κενό και μία απόσταση που δυσκολεύει λίγο τους managers σε αυτή τη μετάβαση, ειδικά αυτούς που είχανε

πάρα πολλές ώρες στο γραφείο και είχαν επαφή με τον κόσμο.
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Μπορείτε να μας παρουσιάσετε λίγο περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνατε για το remote

working;
Ήταν θα έλεγα ένα pulse survey για να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου διεθνώς, κυρίως στις
χώρες που δραστηριοποιούμαστε αλλά όχι μόνο. Καταφέραμε να πάρουμε μία πρώτη ζεστή εικόνα του πώς βλέπουν τα πράγματα
οι managers αλλά και οι εργαζόμενοι των ομάδων και ποιες είναι οι σκέψεις τους. Αυτό θέλαμε να δούμε, και να καταγράψουμε τις
αντιδράσεις που έχουν την ώρα που έχουν κάνει γρήγορα, σχεδόν βίαια, αυτή τη μετάβαση. Έτσι λοιπόν ρωτήσαμε 3 ερωτήσεις και
θα σας δώσω τα βασικά στοιχεία γιατί όσο περνάνε οι μέρες θα δώσουμε στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.
Το πρώτο ήταν ότι. ρωτήσαμε για τα εμπόδια, τα βασικά θέματα που έχει κάποιος. Τι τον απασχολεί. Και σχεδόν το ένα τρίτο
έβγαλε ως πρώτο εμπόδιο την προσωπική επαφή με τους συναδέλφους. Δηλαδή αυτό που φαίνεται να υποφέρει, αν σκεφτούμε
βέβαια την ανθρώπινη φύση δεν είναι τόσο έκπληξη, είναι αυτή η έλλειψη της προσωπικής επαφής. Και πόσο μέσα στο
υποσυνείδητό μας είναι εγκατεστημένη αυτή η φυσική επαφή που την ώρα που το αφαιρέσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα
υπάρχει αυτό το κενό.
Στη δεύτερη ερώτηση αναφερθήκαμε στον τρόπο που συναντιούνται οι ομάδες. Δηλαδή στα meetings. Όπου έχουν καταγραφεί
πάρα πολύ ωραία πράγματα και κάποια χιουμοριστικά, διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν στις συναντήσεις των ομάδων και
των εταιριών. Περίπου με 35% προτίμηση, η μεγαλύτερη δυσκολία δηλαδή που βγήκε για τις συναντήσεις είναι πώς διαβάζουμε τη
μη λεκτική επικοινωνία. Είναι δύσκολο δηλαδή να διαβάσουμε τη μη λεκτική επικοινωνία όταν είμαστε σε ένα setting όπως εμείς
εδώ σήμερα, και ίσως είναι και μεγαλύτερη η προσαρμογή που πρέπει να κάνουμε όταν επικοινωνούμε μέσα από τέτοια μέσα.
Η Τρίτη ερώτηση η οποία είχε και αυτή ένα υψηλό ποσοστό αφορούσε το management και το πώς αισθάνεται ο manager που
μανατζάρει την ομάδα του. Εδώ η πρώτη αγωνία που βγήκε με ένα ποσοστό 27% ήταν η ισορροπία δουλειάς και σπιτιού. Και ενώ
βλέπουμε κάποια οφέλη, αυτό φαίνεται ότι είναι και μία βασική ανησυχία και μας απασχολεί και εμάς σαν Dynargie, και ήδη
έχουμε βγάλει κάποιες πρώτες σκέψεις και εργαλεία πάνω στο κομμάτι αυτό. Αυτά ήταν τα βασικά highlights.

Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για κάποιες νέες δεξιότητες που τις καλούν οι περιστάσεις. Πώς μπορεί να γίνει

εκπαίδευση πάνω σε αυτές τις δεξιότητες?

Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες, και εφόσον δούμε πώς κάθεται η σκόνη και πόσο μονιμοποιείται αυτού του είδους η εργασία,
πόσο σημαντικό μέρος της πραγματικότητας θα είναι, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για τις δεξιότητες όχι γιατί είναι κάτι
καινούργιο. Πάρα πολλοί οργανισμού δουλεύουν διεθνώς από το σπίτι ή remotely πολλά χρόνια τώρα. Ήδη δηλαδή έχουμε στοιχεία
για το τι χρειάζεται. Αλλά όταν ο αριθμός των ανθρώπων που κάνει αυτή τη δουλειά αυξάνεται πάρα πολύ σίγουρα θα έχουμε
καλύτερες διευκρινίσεις ίσως και αλλαγές σε αυτές τις δεξιότητες. Αυτό που έχουμε δει εμείς σε πρώτη φάση είναι 3 βασικές
δεξιότητες οι οποίες καλύπτουν και 3 βασικές δυσκολίες.
Η πρώτη είναι πώς μπορούμε remotely όχι απλά να συναντηθούμε αλλά να συν-δημιουργήσουμε. Δηλαδή, όταν χρειάζεται συν-
δημιουργία φαίνεται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί όταν η κοινωνία μας είναι 2D (2 dimensional) σε 2 διαστάσεις. Είναι πολύ
πιο παραγωγικό, φυσικό και δημιουργικό να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και να πρέπει να σκεφτούμε κάτι δημιουργικό, μια
καινοτομία ή να βγάλουμε ιδέες για κάτι καινούργιο. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε κάποιες δεξιότητες οι οποίες ουσιαστικά
χρειάζονται περισσότερη ευλάβεια στο πώς δουλεύουμε για να δημιουργήσουμε ένα αποτέλεσμα μαζί, από τη χαλαρότητα που θα
είχαμε αν θα το κάναμε σε ένα χώρο που θα ήμασταν όλοι μαζί, σε μια αίθουσα.
Η δεύτερη, αφορά το θέμα διαχείρισης ανθρώπων. Εδώ δεν είναι μόνο δεξιότητα, είναι και μία καινούργια νοοτροπία. Όταν έχεις
απόσταση από την ομάδα σου και η απόσταση αυτή γίνεται και ψυχολογική, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
Το τι σημαίνει engagement και το τι σημαίνει παραγωγικότητα και πώς μπορώ να τη διαβάσω. Και πώς μπορώ να την επηρεάσω.
Οπότε το remote management σίγουρα είναι μία από τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστούν ιδιαίτερα οι managers δεν είχαν
επαφή με αυτό. Το remote management δεν είναι καινούργιο, δηλαδή ένας περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων πάρα πολλά
χρόνια γυρνάει με το τηλέφωνό του και κυρίως έχει επαφή με τους διευθυντές καταστημάτων χρόνια τώρα. Και τώρα έχουμε
περισσότερα και καλύτερα μέσα. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι το κάναμε καλά ή ότι το είχαμε φτιάξει με ένα τρόπο που προκαλεί
engagement και παραγωγικότητα. Άρα αυτή η δεξιότητα του να έχω φυσική απόσταση αλλά η ψυχολογική να μην είναι τόσο
μεγάλη, σίγουρα θα είναι μία κεντρική δεξιότητα που θα την βρούμε μπροστά μας.
Και το τελευταίο που ήδη βλέπουμε πολλά σημάδια στην ελληνική αγορά, είναι η επιρροή από μακριά είτε είναι στις πωλήσεις είτε
είναι επιρροή εσωτερικών ομάδων σε μεγάλους οργανισμούς που πρέπει να τις επηρεάσω για μια πρωτοβουλία, για ένα προϊόν.
Ήδη ξέρουμε στην Ελλάδα ότι πολλές ομάδες πωλήσεων κυρίως B2B δεν πρόκειται να βρεθούν με τους πελάτες τους γιατί
απαγορεύουν οι πελάτες τους να πάνε για πολλούς μήνες ακόμα. Οι ομάδες αυτές πρέπει να βρουν τρόπους μέσα από αυτά τα
εργαλεία, να κυνηγήσουν και να δημιουργήσουν τρόπους και ίσως και καινοτομίες ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν. Ήδη είμαστε
στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας με κάποιους από τους πελάτες μας για αυτές τις δεξιότητες που με ταλέντο πολλοί πωλητές είχαν
όταν ήταν face to face, πώς μπορούμε να τις επικοινωνήσουμε όταν είμαστε σε επίπεδο remote επικοινωνίας.

Η μονιμοποίηση του work from home που αναφέρατε θα ισχύσει και για τους HR leaders ενός οργανισμού?

Ενδέχεται ναι. Και λέω ενδέχεται γιατί ήδη είδαμε σημάδια. Νομίζω ότι θα βρούμε τρόπους όπου θα έχουμε μεικτές λύσεις ή
συνδυαστικές. Ένα από τα πράγματα που λέμε στις εκπαιδεύσεις μας για το remote management και ισχύσει και για τους HR leaders
και για τις επαφές τους με τους εσωτερικούς τους πελάτες, είναι ότι πρέπει να βρούμε, όταν φύγει ο κίνδυνος ή η υποχρέωση,
τρόπους να ερχόμαστε σε επαφή ακόμα και όταν είμαστε remote. Η ανθρώπινη φύση το θέλει, το ψάχνει και αν μείνουμε πολύ
καιρό με απόσταση θα αρχίσουμε να έχουμε απόσταση γενικώς. Οπότε ανάλογα, πρέπει να βρούμε τεχνικές, συμφωνίες, πχ κάποιες
μέρες να κάνουμε συνάντηση από κοντά, για να διατηρούμε και να ενισχύουμε τις επαφές αυτές. Για να μπορεί το 2D να δουλεύει
καλά. Ένα παράδειγμα, κάθε 6 μήνες στη Dynargie συναντιόμαστε όλα τα γραφείς μαζί, όλοι οι σύμβουλοι υποχρεωτικά. Αυτό μας
έδωσε τη δυνατότητα μόλις δημιουργήθηκε αυτή η κρίση, να δουλέψουμε μαζί πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ, κατά τη γνώμη
μου, επιτυχημένα. Γιατί γνωριζόμασταν, είχαμε βρεθεί, είχαμε ανταλλάξει ιστορίες, είχαμε πιει τα ποτά μας είχαμε δουλέψει, και αν
δεν είχαμε αυτή τη συχνή επαφή δεν είμαι σίγουρος πόσο θα είχαμε καταφέρει να κάνουμε αυτή την επικοινωνία παραγωγική.

Αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα στη δέσμευση των εργαζομένων. Είναι καταλυτικός παράγοντας όπως είπατε αυτή

την περίοδο προκειμένου να υπάρξει μια συνοχή στην ομάδα και στην εταιρία συνολικά. Ποιες κινήσεις γίνονται

γύρω από αυτό το θέμα?

Είδαμε 3 πρακτικές που βοήθησαν πάρα πολύ στο engagement και συνεχίζουν. Η πρώτη είναι συχνότερη επικοινωνίαείναι από τις
λίγες περιπτώσεις που το over communication δεν είναι πρόβλημα. Ενώ μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να είναι. Το δεύτερο που
είδαμε είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή στη συν-δημιουργία. Επειδή το πώς θα αντιδράσει κάθε εταιρία δεν είναι εύκολο. Είναι λιγάκι
χαοτικό για κάποιους κλάδους ή θέσεις, ουσιαστικά η μεγαλύτερη εμπλοκή των ανθρώπων στην επίλυση αυτών ήταν ένα παράδοξο
αποτέλεσμα που είδαμε και ευχάριστο. Έδωσε κάποιες λύσεις, γιατί η δημιουργικότητα ανεβαίνει όσο περισσότερο diversity έχουμε
στην ομάδα.
Το τρίτο που είδαμε είναι το πόσο γρήγορα δεχτήκαμε το περιβάλλον του άλλου ανθρώπου. Είχαμε μία digital εκπαίδευση
πρόσφατα και ήταν πολλές οι φορές που είδαμε να περνάει από πίσω το παιδί με τις πιτζάμες, ένα σκυλάκι, η γιαγιά που μαγείρευε
… μια σειρά από εικόνες που τις αποδεχτήκαμε πάρα πολύ εύκολα και νομίζω είναι μία μικρή αλλαγή αλλά αν τη σκεφτούμε σε
σχέση με κάποιους μήνες πριν, έχει πολύ μεγάλη διαφορά το πόσο γρήγορα άλλαξε το mindset και προσαρμόστηκε στην
ιδιωτικότητα του άλλου.
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Δώστε μας κάποια θετικά μηνύματα που προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση

Αυτό που έγινε σε μεγάλη κλίμακα και ήταν και είναι πραγματικά αισιόδοξο είναι η διάθεση που δείξαμε για πειραματισμό
και για πραγματικά σημαντικές αλλαγές, τα αποτελέσματα των οποίων θα δούμε τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ήταν ίσως
η πρώτη φορά που στο σύνολο όλοι οι παίκτες, είχανε διάθεση να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Είδαμε πόσο γρήγορα ο
ανθρώπινος νους προσαρμόστηκε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και επειδή ο πειραματισμός για μένα προσωπικά και για το
σύνολο της ομάδας ήταν ένα mindset που γνωρίσαμε 10 χρόνια πριν όταν ξεκινήσαμε την εκπαίδευση για το Design Thinking
στην Ελλάδα που είναι μια μεθοδολογία καινοτομίας και ήταν ένα από τα κομμάτια του Design Thinking που ήταν πολύ
δύσκολο να καταλάβουμε τι σημαίνει. Δηλαδή, η πρόχειρη, γρήγορη δοκιμή αλλά με πρόθεση, όχι τυχαία. Συνολικά πιστεύω
ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ίσως τους επόμενους μήνες και χρόνια να βοηθήσει πολύ το επιχειρείν. Το δεύτερο
έχει να κάνει με την προχειρότητα, τη σωστή προχειρότητα, ώστε να προχωρήσουμε και να δοκιμάσουν οι επιχειρήσεις
πράγματα. 2 χαρακτηριστικά είδαμε. Το ένα ήταν μία αύξηση της ταχύτητας αλλά με μία σοφία. Δηλαδή αν κάνεις απλά
γρήγορα τα πράγματα δε σημαίνει ότι θα πετύχεις αλλά αν έχεις μία πρόθεση και γρήγορα τα δοκιμάζεις και δεν μένεις στο να
πάρεις την άδεια, να ρωτήσεις, όλο αυτό το mindset της γραφειοκρατίας που καμιά φορά κουβαλάμε ιδιαίτερα σε μεγάλους
οργανισμούς, νομίζω αυτή η ταχύτητα με στόχο, σοφία και πρόθεση είναι μία πολύ καλή παρακαταθήκη για το μέλλον και
μια φράση για τις εταιρίες που έχουν mindset τελειομανίας είναι: “Βetter good today than perfect tomorrow”. Δηλαδή να
φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι μιας ποιότητας, έχει μια πρόθεση και ένα σκοπό αλλά να μην αναλωθούμε να το κάνουμε τέλειο
και να είναι αργά. Και τους επόμενους μήνες που οι επιχειρήσεις θα αγωνιούν αν όχι για θέματα βιωσιμότητάς, σίγουρα για
υγείας & επιτυχίας, θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί έτσι θα κινηθούμε πιο γρήγορα και επειδή και οι συνθήκες
αλλάζουν γρήγορα, θα μας επιτρέπεται να αλλάζουμε και γρήγορα. Δε νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα ξεχάσουμε εύκολα.
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