
ΚΛΙΚ (γραμμή) ‐ Θέλω να φανταστούμε την εμπειρία μας σαν να χωρίζεται από αυτή την οριζόντια γραμμή 
ΚΛΙΚ (βέλη) – η οποία διαχωρίζει δύο διαφορετικές αντιληπτικές πραγματικότητες, την πραγματικότητα πάνω από τη γραμμή και την πραγματικότητα κάτω από τη γραμμή

( ί ά ) ά ό ή ά ό ί ί ί έ ί έ ά ύ ύ ύΚΛΙΚ (κείμενο κάτω) – κάτω από την γραμμή υπάρχει η πραγματικότητα, στην οποία κυριαρχεί η επιθυμία μου να έχω δίκιο, έχω την ανάγκη να προστατεύομαι, να οριοθετούμαι και να και να προστατεύω 
τόσο τα όρια μου, όσο και τη θέση μου. Αυτό πολλές φορές με φέρει σε θέση άμυνας, σε σχέση με τον έξω κόσμο. Πολλές φορές και σε θέση επίθεσης, αν ο κίνδυνος που αισθάνομαι είναι εξαιρετικά 
μεγάλος.
ΚΛΙΚ (κείμενο πάνω) – πάνω από τη γραμμή, είναι οι στιγμές που βιώνω ένα άνοιγμα στη ζωή, που η ζωή μου προξενεί ευχάριστη περιέργεια, που η δέσμευση μου είναι στο να μάθω πράγματα και να 
διευρύνω την οπτική και την εμπειρία μου.. και όλα αυτά με ένα αίσθημα άνεσης και ροής
‐‐‐‐‐
ΚΛΙΚ (Σίσυφος) – κάτω από τη γραμμή βιώνω ότι συνεχώς χρειάζεται να κάνω κάποια προσπάθεια, να σηκώνω πάντα ένα βράχο, όπως ο Σίσυφος στην μυθολογία μας.
ΚΛΙΚ (έλλειψη) – αυτό που βρίσκεται κάτω από την ανάγκη για την προσπάθεια αυτή είναι ένα αίσθημα έλλειψης, είτε επειδή επιθυμώ κάτι, είτε λόγω έλλειψης ασφάλειας μήπως χάσω αυτά που έχω.
ΚΛΙΚ (χρήμα) – μπορεί να είναι χρήμα
ΚΛΙΚ (χρόνος) – μπορεί να είναι χρόνος
ΚΛΙΚ (χώρος)
ΚΛΙΚ (ενέργεια)
ΚΛΙΚ (αγάπη)
‐‐‐‐‐
ΚΛΙΚ (πεποιθήσεις) – αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τη σχέση μας με αυτόν, μέσα από τις πεποιθήσεις μας
ΚΛΙΚ (προσωπικές ιστορίες) – έχουμε αποφασίσει και βιώνουμε (αναβιώνουμε θα έλεγα) τις προσωπικές μας ιστορίες
ΚΛΙΚ (πραγματικότητα) – και αυτές αποτελούν τη μόνη μας πραγματικότητα
ΚΛΙΚ (δράματα) – είναι τα προσωπικά μας δράματα, με τα οποία ερμηνεύουμε τον κόσμο και τη σχέση μας με αυτόν και μας δίνουν το αίσθημα της ατομικής μας ταυτότητας
Όλα αυτά προσδίδουν το βάρος σε αυτόν τον βράχο που καθημερινά σηκώνουμε όταν βρισκόμαστε κάτω από την γραμμή.ρ β ρ ς βρ χ ημ ρ η μ βρ μ η γρ μμή
‐‐‐‐‐
ΚΛΙΚ (κίνδυνος) – το αίσθημα του κινδύνου, υπάρχει πάντα κάπου εκεί και πάντα ένα κομμάτι του μυαλού μας είναι στραμμένο προς αυτόν
ΚΛΙΚ (αποδοχή) – κίνδυνος για το αν θα μας αποδεχτούν
ΚΛΙΚ (ασφάλεια/αξία) – κίνδυνος για την ασφάλεια μας, για την αξία μας…
ΚΛΙΚ (έλεγχος) – κίνδυνος μήπως χάσουμε τον έλεγχο … και αφεθούμε έρμαια στην καταιγίδα της ζωής
‐‐‐‐‐
ΚΛΙΚ (ποιος φταίει) – ψάχνουμε πάντα να εντοπίσουμε ποιος φταίει .. και πιστεύουμε ότι αν εντοπίσουμε τον φταίχτη, έχουμε λύσει και το πρόβλημα. Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι αυτός που φταίει δεν 
είμαστε εμείς, αλλά κάτι έξω από εμάς. 
‐‐‐‐‐
ΚΛΙΚ (σοβαρότητα) – όταν είμαστε αρκετά κάτω από τη γραμμή, έχουμε μία σοβαρότητα και μια βαρύτητα. Έχουμε και εκπέμπουμε το ‘ειδικό μας βάρος’ … είμαστε αυτό που λένε ‘σοβαροί άνθρωποι’ 
(και ίσως ασφαλείς διότι δεν μας πλησιάζουν εύκολα)
ΚΛΙΚ (κατηγορία) – έτσι μπορούμε να καυτηριάζουμε τα στραβά στον κόσμο αυτό και να κατηγορούμε
ΚΛΙΚ (κριτική) – και φυσικά να κριτικάρουμε αυτά και αυτούς που φταίνε για τα στραβά αυτού του κόσμου
ΚΛΙΚ (αιτιολογώ/τεκμηριώνω) – η λειτουργία μας είναι άκρως νοητική και αυτό μας επιτρέπει να βιώνουμε την ευφυΐα μας, που μας προσδίδει ένα αίσθημα ασφάλειας, … αιτιολογούμε και 
τεκμηριώνουμε με άνεση, το ποιος φταίει και γιατί και το τι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση.
‐‐‐‐‐
ΚΛΙΚ (χωριστότητα) – αυτό που βιώνω είναι μία χωριστότητα. Διαχωρίζω τον εαυτό μου από τους άλλους και είμαι μόνος απέναντι στον κόσμο.
ΚΛΙΚ (βάρος/ευθύνη) – ο βράχος με τις ελλείψεις, τις πεποιθήσεις και τα προσωπικά μου δράματα είναι κάτι που σηκώνω μόνος μου και το αίσθημα της χωριστότητας δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη σχέση 
με τη σύγκρουσημε τη σύγκρουση
ΚΛΙΚ (αποφεύγω/επιδιώκω) – είτε την αποφεύγω με κάθε τίμημα, είτε την επιδιώκω και κάθε ευκαιρία
‐‐‐‐
ΚΛΙΚ (να κερδίσω) – αυτό που με απασχολεί είναι να κερδίσω. Θέλω να είμαι νικητής στη ζωή, να σηκώσω το βράχο και να προστατευτώ από όλους τους κινδύνους αλλά και το περιβάλλον γύρω μου.
Στη κατάσταση αυτή, κάτω από τη γραμμή, είμαστε μαχητές, έχουμε νίκες, αδιαμφισβήτητα …. Κάτι όμως λείπει συνήθως … και αυτό είναι η χαρά και η ευδαιμονία. Είναι η νίκη μέσα από χαρά και όχι 
μέσα από μάχη. Η αδρεναλίνη που μας δίνει ένα αίσθημα δύναμης αποσύρεται εύκολα και αυτό που μένει είναι το αίσθημα αυτού του βράχου, τον οποίο συνεχώς εμείς, ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ (για τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, τη μαχητικότητα και την γενναιότητα μας), συνεχίζουμε να σηκώνουμε μέρα με τη μέρα.

1



Πάνω από τη γραμμή είπαμε ότι έχω άνοιγμα και περιέργεια στη ζωή και ηΠάνω από τη γραμμή είπαμε ότι έχω άνοιγμα και περιέργεια στη ζωή και η 
δέσμευση μου δεν είναι να έχω δίκιο αλλά να μάθω, να μάθω όσο δυνατόν 
περισσότερα, γι αυτό που λέμε ζωή.
ΚΛΙΚ (μάθηση+ανάπτυξη) – η μάθηση και η ανάπτυξη μου λοιπόν είναι 
σημαντικότερη από το να έχω δίκιο, σε κάποια διένεξη ή διαφωνία
ΚΛΙΚ (ανθρωποι..) – οι άνθρωποι και οι καταστάσεις δεν είναι μάχες και απειλές 
αλλά ερεθίσματα γνώσης και εξέλιξης του εαυτού μου
ΚΛΙΚ (κλόουν) – και από απόσταση, θα έλεγε κανείς ότι η ζωή μερικές φορές μοιάζειΚΛΙΚ (κλόουν)  και από απόσταση, θα έλεγε κανείς ότι η ζωή μερικές φορές μοιάζει 
και αστεία
ΚΛΙΚ (περιέργεια) – η περιέργεια και ο ενθουσιασμός είναι αναπόσπαστα στοιχεία 
της και κίνητρα για να κινούμαστε μέσα σε αυτήν
ΚΛΙΚ (ακούω) – όταν είμαστε πάνω από τη γράμμή, ακούμε αληθινά …
ΚΛΙΚ (μιλάω) – και μιλάμε αυθεντικά, χωρίς αντιπαραθέσεις
ΚΛΙΚ (πεποιθήσεις) – εξετάζουμεκαι αναθεωρούμε συνεχώς τις πεποιθήσεις μας
ΚΛΙΚ (παιχνίδι) – και δεν ξεχνάμε να βλέπουμε τη ζωή σαν ένα παιχνίδι το οποίοΚΛΙΚ (παιχνίδι)  και δεν ξεχνάμε να βλέπουμε τη ζωή σαν ένα παιχνίδι, το οποίο 
καλούμαστε να παίξουμε με τον καλύτερο τρόπο
ΚΛΙΚ (αξίες) – ζούμε με οδηγό τις αξίες μας και με εμπιστοσύνη σε αυτές
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Στην ουσία η διαφορά μεταξύ του πάνω και κάτω από τη γραμμή σχετίζεται με τηνΣτην ουσία η διαφορά μεταξύ του πάνω και κάτω από τη γραμμή σχετίζεται με την 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ και τα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ μας. 
ΚΛΙΚ – όταν βρισκόμαστε κάτω από τη γραμμή κουραζόμαστε, ξοδεύουμε ενέργεια 
και δεν την αναπληρώνουμε. Περιμένουμε να αλλάξει η κατάσταση, να αλλάξουμε 
περιβάλλον, να έρθει το ΣΚ, να πάμε διακοπές ή να βγούμε έξω με φίλους κτλ για να 
σταματήσει η διαρροή ενέργειας και να νοιώσουμε ότι την αναπληρώσαμε
ΚΛΙΚ – αντίθετα, όταν βρισκόμαστε πάνω από τη γραμμή η μπαταρία μας είναι βρ μ η γρ μμή η μ ρ μ
φορτισμένη. Μπορεί να καταναλώνουμε ενέργεια αλλά αυτή αναπληρώνεται, και η 
ζωή δεν είναι κουραστική, το αντίθετο μάλιστα. Και αυτό φαίενεται στην απόδοση 
και τις επιδόσεις μας σε ότι και αν κάνουμε. 
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(μπαταρίες) Το πρώτο σημείο δηλαδή που θέλω να τονίσω είναι ότι το αν(μπαταρίες) Το πρώτο σημείο δηλαδή που θέλω να τονίσω είναι ότι το αν 
βρισκόμαστε πάνω ή κάτω από τη γραμμή είναι θέμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ, Σχετίζεται 
δηλαδή και επηρεάζει τη ζωτική μας ενέργεια.

ΚΛΙΚ (συναισθήματα) – το δεύτερο σημείο είναι ότι τα συναισθήματα που βιώνουμε
πάνω και κάτω από τη γραμμή είναι τελείως διαφορετικά.
Πάνω από τη γραμμή τα συναισθήματα που επικρατούν είναι αυτό που λέμε ‘θετικά’ η γρ μμή ήμ ρ μ
συναισθήματα ,τα όποία εμείς ονομάζουμε συναισθήματα ανάκτησης ενέργειας
Και κάτω από τη γραμμή επικρατούν ως επί το πλέιστον, αυτάπου ονομάζουμε 
‘αρνητικά’ συναισθήματα, τα οποία ονομάζουμε συναισθήματα διαρροής ενέργειας.
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Έτσι λοιπόν έχουμε αναπαραστήσει γραφικά τις δύο καταστάσεις που μπορούμε ναΈτσι λοιπόν έχουμε αναπαραστήσει γραφικά τις δύο καταστάσεις που μπορούμε να 
βρισκόμαστε
και είδαμε ότι κάθε μία έχει τα δικά της συναισθήματα και τη δική της ενεργειακή
κατάσταση.

Αυτόματα, μπορούμε πλέον, αναλογιζόμενοι για το τι συναισθήματρα έχουμε και 
πόση είναι η ενέργεια μας, να αντιλαμβανόμαστε αν βρισκόμαστε πάνω ή κάτω από η η ργ μ μβ μ βρ μ ή
τη γραμμή.
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Το τρίτο σημείο που χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι ότι εκτός από τα συναισθήματαΤο τρίτο σημείο που χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι ότι εκτός από τα συναισθήματα 
και την ενεργειακή μας κατάσταση
το άλλο που διαφοροποιείται είναι η εγκεφαλική μας λειτουργία. Αλλιώς 
αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και αλλιώς επεξεργαζόμαστε την 
πληροφορία
όταν βρισκόμαστε πάνω από τη γραμμή και αλλιώς όταν βρισκόμαστε από κάτω.

Μπορείτε τώρα σιγά σιγά να συσχετίζετε τις δύο αυτές καταστάσεις με δικές σας? 
Να βλέπετε τον εαυτό σας πως λειτουργεί διαφορετικά όταν βρίσκεται πάνω και 
κάτω από τη γραμμή?
Φανταστείτε τον εαυτό σας ξεκούραστο και διαυγή στην εργασία σας / και 
φανταστείτε τον κουρασμένο, ευέξαπτο με δυσκολία τον να βρίσκει λύσει και να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας.

Όλα αυτά είναι καταστάσεις που όλοι βιώνουμε και αυτό που μαθαίνουμε είναι τον 
τρόπο να τις διαχειριζόμαστε και να διατηρούμαστε μετακινούμαστε πάνω από τη 
γραμμή όταν αυτό χρειάζεται.
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Και το τέταρτο σημείο που αφορά αυτές τις δύο καταστάσεις είναι η επίδραση τουςΚαι το τέταρτο σημείο που αφορά αυτές τις δύο καταστάσεις είναι η επίδραση τους 
στην καρδιακή μας λειτουργία.
Όπως θα δούμε αργότερα, το αν βρισκόμαστε πάνω ή κάτω από τη γραμμή έχει 
άμεση επίδραση στην λειτουργία της καρδιάς και την υγεία μας.
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Άρα > διαφορετική ενέργεια διαφορετικά συναισθήματα διαφορετική εγκεφαλικήΆρα > διαφορετική ενέργεια, διαφορετικά συναισθήματα, διαφορετική εγκεφαλική
λειτουργία, διαφορετική καρδιακή λειτουργία (με επιπτώσεις στο ορμονικό και 
νευρικό σύστημα όπως θα δούμε αργότερα) >>>>>> μιλάμε για διαφορετικούς 
ανθρώπους, πάνω και κάτω από τη γραμμή. 
Είμαστε ο ίδιος άνθρωπος σαν σώμα, που λειτουργεί εντελώς διαφορετικά κάθε 
φορά. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε ανάλογες περιπτώσεις, όλοι έχουμε 
παραδείγματα. ρ γμ
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Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κινεί πάνω και κάτω από τη γραμμή ΚΑΙ μαςΤι είναι λοιπόν αυτό που μας κινεί πάνω και κάτω από τη γραμμή ΚΑΙ μας 
μεταμορφώνει στην εργασία μας, επηρεάζοντας τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε 
στις επαγγελματικές μας προκλήσεις ΚΑΙ ΒΙΏΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ Μας 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ?
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Αυτό που μας ρίχνει κάτω aπό τη γραμμή είναι ένα ερέθισμα (ένα στρεσογόνοΑυτό που μας ρίχνει κάτω aπό τη γραμμή είναι ένα ερέθισμα (ένα στρεσογόνο 
γεγονός) το οποίο επενεργεί στη φυσιολογία μας και οι επιδράσεις αυτές μάλιστα 
διατηρούνται και αφόσον το γεγονός έχει περάσει. 
(Το γεγονός μπορεί να είναι ένα εξωτερικό ερέθισμα ή μια εσωτερική διεργασία.)

Η ορολογία στα αγγλικά γι αυτές τις μετακυλιόμενες επιδράσεις, όπως την 
βρίσκουμε στη βιβλιογραφία είναι ‘carry over effect’.βρ μ η β β γρ φ y
λΕαν δηλαδή στρεσογόνο γεγονός ρυθμίζει έτσι τη φυσιολογία μας ώστε να μένουμε 
κάτω από τη γραμμή ακόμη και όταν αυτό παύει να υφίσταται.
(και εμείς σήμερα θα μάθουεςμ πώς να το σταματάμε αυρό)
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Τα γεγονότα αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε: μια βλάβη στο αυτοκίνητο στο δρόμοΤα γεγονότα αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε: μια βλάβη στο αυτοκίνητο στο δρόμο 
για τη δουλειά, ένα μποτιλιάρισμα, οικονομικές υποχρεώσεις, φόρτος εργασίας, ή το 
κλίμα στην εργασία μας.

ΚΛΙΚ / εκτός όμως από αυτά, είναι και αυτά που ακούμε και βλέπουμε εκεί 
έξω, αυτά που μας ποτίζουν καθημερινά και με κάθε ευκαιρία, κακά νέα μόνο που 
επιφέρουν αγωνία, ανασφάλεια και φόβοφ ρ γ φ φ β
ο οποίος επηρεάζει τα 4 σημεία που αναφέραμε πριν:
συναίσθημα, ενέργεια, καρδιά (με ορμόνες και νευρικό σύστημα) και εγκέφαλο.
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Έτσι επηρεάζεται η φυσιολογία μας με κυριότερη επίδραση στον τρόπο πουΈτσι επηρεάζεται η φυσιολογία μας , με κυριότερη επίδραση στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, αξιολογούμε και ανταποκρινόμαστε στις 
καταστάσεις.

Η κατάσταση πίεσης κάτω από τη γραμμή παράγει 1400 βιοχημικές αντιδράσεις που 
κατακλύζουν το σώμα μας. Με κυριότερη ορμόνη, την ορμόνη του στρες, κορτιζόλη.
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Οι οποίες επενεργούν κατά τη διάρκεια της εργασίας μας χωρίς καν εμείς να τοΟι οποίες επενεργούν κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, χωρίς καν εμείς να το 
αντιλαμβανόμαστε.

Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν εργαζόμαστε, κάθε 
στιγμή, αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι μόνο αυτό που συμβαίνει εκείνη τη 
στιγμή, αλλά και όλα όσα έχουν συμβεί πριν από αυτό.

Τα προειδοποιητικά σημάδια ότι ο οργανισμός μας βιώνει στρες είναι 
 Απώλεια νοητικής διαύγειας & 

ευαισθησία σε διαταραχή 
προσοχής και λάθη.

 Αίσθημα απομόνωσης ημ μ η
και ευαισθησία.

 Μειωμένη ικανότητα 
ξεκούρασης & ύπνου. 

 Μειωμένη αυτοεκτίμηση >>>>> (επίσης ) Μειωμένη αυτοεκτίμηση >>>>> (επίσης….)
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 Ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια από όση ανακτούμε Ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια από όση ανακτούμε.

 Συνηθίζω στην κούραση & τη βλέπουμε σαν φυσιολογική.

 Δυσκολευόμαστε να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μου και τους άλλους.

 Έχουμε αίσθημα ανησυχίας, ανασφάλειας & απώλειας ελέγχου.

 Κατηγορούμε τον εαυτό μας & τους άλλους για πράγματα που κάνουμε ή δεν 
κάνουμε.
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 Ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια από όση ανακτούμε Ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια από όση ανακτούμε.

 Συνηθίζω στην κούραση & τη βλέπουμε σαν φυσιολογική.

 Δυσκολευόμαστε να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μου και τους άλλους.

 Έχουμε αίσθημα ανησυχίας, ανασφάλειας & απώλειας ελέγχου.

 Κατηγορούμε τον εαυτό μας & τους άλλους για πράγματα που κάνουμε ή δεν 
κάνουμε.
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Σήμερα θα δούμε πως αποφεύγουμε όλο αυτό εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατάστασηΣήμερα θα δούμε πως αποφεύγουμε όλο αυτό, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατάσταση 
εργασίας τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας.

Η βάση της μεθόδου που διδάσκουμε έχει εφαρμοστεί στην Αμερική σε περίπου 
6000 εργαζόμενους στο χώρο της υγείας οι οποίοι ανέφεραν σημαντική μείωση
στα επίπεδα κόπωσης, εξάντλησης, θλίψης, ανησυχίας, εκνευρισμού και θυμού
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Είχαμε επίσης ευεργετικά αποτελέσματα σε επίπεδο φυσιολογίας όπωςΕίχαμε επίσης ευεργετικά αποτελέσματα σε επίπεδο φυσιολογίας όπως
ικανοποιητικότερο ύπνο, μείωση σωματικών πόνων, δυσπεψίας καούρας 
κτλ, μείωση ταχυκαρδίας, μυικών εντάσεων και πονοκεφάλων
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Μια ανάλογη μελέτη αυτή τη φορά σε εργαζόμενους μεγάλωνΜια ανάλογη μελέτη, αυτή τη φορά σε εργαζόμενους μεγάλων 
εταιριών όπως η Intel και η boeng 1400 αυτή τη φορά 
δείχνει ότι τα αποτελέσματα υτά διατηρούνται αρκετό καιρό 
μετά την 6 εβδομάδων εφαρμογή των τεχνικών 
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Τα αποτελέσματα μιας πλήρους εφαρμογής των τεχνικών μας για 6 εβδομάδεςΤα αποτελέσματα μιας πλήρους εφαρμογής των τεχνικών μας για 6 εβδομάδες 
μπορούν να μας χαρισουν:

‐ Την ικανότητα να διατηρούμε την εσωτερική μας δομή και ισορροπία κάτω από 
δύσκολες συνθήκες
‐ Βελτίωση στην εργασία, την οικογένεια και στις κοινωνικές μας σχέσεις
‐ Μείωση της κόπωσης και της εξάντλησηςη η η η η η
‐ Ενίσχυση της φυσικής αναζωογονητικής λειτουργίας του οργανισμού μας
‐ Βελτίωση στον συγχρονισμό και τους χρόνους αντίδρασης μας 
‐ Ενίσχυση της ικανότητας μας να σκεφτόμαστε καθαρά και να βρίσκουμε λύσεις
‐ Βελτίωση της επαφής μας με τη διαισθητική μας νοημοσύνη

Πάμε λοιπόν να δούμε πως μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό, εξασφαλίζοντας 
βέλτιστη κατάσταση εργασίας
τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας

Και για να το κάνουμε αυτό……… πάσα σε Θάλεια
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Πάμε λοιπόν να δούμε πως μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά εξασφαλίζονταςΠάμε λοιπόν να δούμε πως μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά, εξασφαλίζοντας 
βέλτιστη κατάσταση εργασίας
τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας

Και για να το κάνουμε αυτό……… πάσα σε Θάλεια
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