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Paris a été une respiration de développement pour moi, avec mes études à
l’Université Paris VI – Pierre & Marie Curie et mon post-diplôme à l’Université Paris IX
– Dauphine, mon travail plus tard et l’expérience que j’ai acquise, avec sa vie toute
particulière et sa vivacité – vivacité qui se traduit en création dynamisée par la
multiculturalité, la tolérance, la culture rayonnante que chacun découvre dans tout
quartier parisien. A Paris, j’ai connu en réalité ce qu’en Grèce nous appelons
« φιλότιμο - filotimo ». A Paris se trouve le quartier où j’ai fondé ma famille, où sont
nés et ont grandi mes enfants, près du Canal Saint-Martin.
Aujourd’hui, je dirige ALFASOLID à Athènes, une société qui se compose
d’ingénieurs mécaniciens qui propose et soutien des solutions SolidWorks, avec
comme but de permettre aux industries grecques de de concevoir des produits
meilleurs et plus concurrentiels.
Avec ma donation en tant qu’ALFASOLID, je souhaite participer à l’effort de la
Fondation Hellénique d’aider des jeunes Grecs qui font des études d’excellence et qui
en ont besoin, afin d’ouvrir leurs horizons, de développer leur valeur, se développer.
Dimitrios MANOLIS
-------------------------------------------------------------Το Παρίσι υπήρχε πνοή ανάπτυξης για μένα, με τις σπουδές μου στο Université
Paris VI – Pierre & Marie Curie και το μεταπτυχιακό μου στο Université Paris IX –
Dauphine, με την δουλειά μου αργότερα και την εμπειρία που απέκτησα, με την
ξεχωριστή ζωή του αλλά και την ζωντάνια που κρύβει μέσα του, μια ζωντάνια που
μεταφράζεται σε δημιουργία, μια δημιουργία που γιγαντώνεται μέσα από την
πολυκοσμικότητα και την ανεκτικότητα, μέσα από την φωτεινή κουλτούρα που ο καθένας
από εμάς ανακαλύπτει σε κάθε Παριζιάνικη γειτονιά. Στο Παρίσι γνώρισα στην πράξη
αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε φιλότιμο. Στο Παρίσι είναι η γειτονιά όπου έφτιαξα

την οικογένειά μου, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν τα παιδιά μου, κοντά στο Canal St
Martin.
Σήμερα διευθύνω την ALFASOLID στην Αθήνα, μια τεχνολογική εταιρία
απαρτιζόμενη κυρίως από μηχανολόγους μηχανικούς, η οποία προτείνει και υποστηρίζει
τις λύσεις SolidWorks, με στόχο οι Ελληνικές βιομηχανικές εταιρίες να σχεδιάζουν
καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προϊόντα.
Με την δωρεά μου ως ALFASOLID επιθυμώ να συμβάλω στην προσπάθειά σας να
βοηθήσετε νεαρά Ελληνόπουλα, τα οποία είναι άριστοι και το έχουν ανάγκη, να ανοίξουν
τον ορίζοντά τους και να αναδείξουν τις αξίες τους, να αναπτυχθούν. Dimitrios
MANOLIS

