
32 Σελίδες με πληροφορίες και άρθρα για όσους επιθυμούν να πάρουν ξανά τη ζωή στα χέρια τους

Με την αξιοπιστία του
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Όλα ΔΩΡΕΑΝ

▼

Το ημερολόγιό μου!  
Προτάσεις και ιδέες με ελεύθερη πρόσβαση  
από 11 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου σελ. 16-17

Μην την πετάξεις.  Μοιράσου την με κάποιον  που ίσως την έχει ανάγκη.

25.000 Αντίτυπα
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Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες  
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - 
site: www.skywalker.gr - 

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 Σημεία διανομής εφημερίδας:

ΑΤΤΙΚΗ

 •  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 
Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων

•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου

•  Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Άγιος Παντελεήμονας,  

Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής,  

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
•  Αθήνα, Κεντρική Δημοτική  

Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης  
απασχόλησης)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής 

 & Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Υγείας

•  Αθήνα, Equal Society
• Αθήνα, PRAKSIS
• Αθήνα, Γραμμή Ζωής
• Αθήνα, Οι Γιατροί του Κόσμου
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής  

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
•  Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο

•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης

• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
•  Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο,  

Βαφειχωρίου
• Δάφνη-Υμηττός, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Δάφνη-Υμηττός, Emfasis
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

Κοινωνικό Ιατρείο
•  Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, KΕΘΕΑ Παρέμβαση
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
•  Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
•   Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο

•  Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
•  Μαρούσι, ECOCITY
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
•  Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης 

Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μοναστηράκι, Μπορούμε
•  Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής
•  Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη,  

Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παγκράτι-CIVISplus
• Παλλήνη, Δημαρχείο
•  Παλλήνη, Κοινωνικό  

Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργός, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Πειραιάς, AγκαλιάΖΩ
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτα Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
• Ιωάννινα, ΜΚΟ Μέριμνα
•  Ηράκλειο, ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

Δείτε το χάρτη στo: http://fpress.skywalker.gr/map.htm

Μπες ξανά στο παιχνίδι! 
Έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές μέχρι σήμε-

ρα, από πολλές και διαφορετικές φωνές 
και σε διάφορους τόνους, ότι η κρίση 
που ταλανίζει τη χώρα μας έχει φέρει 
πολλούς συνανθρώπους μας στα όρια της 
επιβίωσης. Πολλοί νιώθουν παραίτηση: 
αρνούνται να αναζητήσουν εργασία, αδι-
αφορούν για το τι συμβαίνει γύρω τους, 
δε θέλουν να συμμετέχουν σε οτιδήποτε 
ομορφαίνει τη ζωή μας.

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας 
και το site Rejoin.gr φιλοδοξούν να αλλά-
ξουν αυτή την κατάσταση. Απευθύνονται 
σε εκείνους, που οι ίδιοι επιθυμούν να 
πάρουν και πάλι τη ζωή στα χέρια τους! 
Στις επόμενες σελίδες, θα βρείτε πληρο-
φορίες για πολλά και χρήσιμα, τα οποία 
είτε είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
μας ζωή είτε την ομορφαίνουν και μας 
γεμίζουν αισιοδοξία. Έτσι, μπορείτε να 
ενημερωθείτε πού θα βρείτε ένα ζεστό 
πιάτο φαΐ, από πού θα παραλάβετε δέ-
ματα αγάπης, πού υπάρχουν κοινωνικά 

φαρμακεία και υπηρεσίες περίθαλψης. 
Ακόμη, υπάρχει ημερολόγιο με διάφο-
ρες προτάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και ιδεών, για να περάσετε όμορφα στην 
πόλη. Θέατρο, κινηματογράφος, μουσι-
κή, ποίηση, εκθέσεις και όλα με δωρεάν 
είσοδο. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να 
απουσιάζουν οι πληροφορίες για ανεύ-
ρεση εργασίας.

Είναι χρήσιμα όλα αυτά, όταν κάποιος 
δεν έχει δουλειά; Η απάντηση είναι, χω-
ρίς αμφιβολία, ναι! Αυτές οι δραστη-
ριότητες μάς βοηθούν να ενταχθούμε 
και πάλι στο κοινωνικό σύνολο με ένα 
δημιουργικό τρόπο. Ομορφαίνουν την 
καθημερινότητά μας και ταυτόχρονα 
μας οδηγούν στην επαφή με τους συ-
νανθρώπους μας αποκαθιστώντας την 
επικοινωνία. Εκεί ακριβώς, σε αυτή την 
επαφή, κρύβεται το πρώτο μικρό βήμα, 
για να ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια 
μας. Δραστηριοποιούμαστε, μιλάμε, 
επικοινωνούμε! Ομορφαίνει η μέρα μας, 

η επαφή με τους συνανθρώπους μας βοη-
θάει να κατανοήσουμε ότι και άλλοι έχουν 
προβλήματα όπως εμείς, ενώ μέσα από 
τη συζήτηση μπορούμε να βρούμε λύ- 
σεις.

Η εφημερίδα Rejoin και το site Rejoin.
gr στοχεύουν σε αυτό: να βοηθήσουν με 
πληροφορίες, εκείνους που οι ίδιοι το 
επιθυμούν, να ξαναμπούν στο παιχνίδι: Να 
επαναδραστηριοποιηθούν, να ενταχθούν 
με απλές κινήσεις στο κοινωνικό σύνολο 
και στο τέλος, να ανακτήσουν τη ζωή τους. 
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλες οι 
υπηρεσίες, που παρουσιάζονται στο site 
και στις επόμενες σελίδες, παρέχονται 
από διάφορους φορείς εντελώς δωρεάν! 
Μη διστάσετε να μας στείλετε τις ιδέες 
σας, τις προτάσεις και τα σχόλιά σας στο 
pr@skywalker.gr, ώστε να βελτιώσουμε 
ακόμη περισσότερο την ύλη του site και 
της εφημερίδας! 

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing,  
Skywalker.gr 

,

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης & απασχόλησης  
για άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών
Σκοπός του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι να μπουν 
ξανά στην αγορά εργασίας και η είσοδος τους δυνητικά να 
καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης 
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (η οποία θα 
πραγματοποιηθεί σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
• 450 ώρες Πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη 
και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό 
περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 250 ώρες θα 
αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές 
της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δε 
θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης 
των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) 
στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών 
αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και 
εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης 
στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη 
Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή 
της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση 
πρακτικής
30000 Άνεργοι αναμένεται να λάβουν «Επιταγή Εισόδου 
στην αγορά εργασίας»
• 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ 
• 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή 

τους ηλεκτρονικά στο site του φορέα, που έχει ανακοινώσει 
το πρόγραμμα http://voucher.gov.gr μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη 
2014.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ 
όσον επιλεγεί βάσει κριτηρίων θα εγγραφεί σε «Μητρώο 
Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην 
αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να 
λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
(θεωρία και πρακτική). Οι δικαιούχοι της επιταγής (voucher) 
θα λάβουν οικονομική ενίσχυση.

Πού μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις εργασίας για να 
αξιοποιήσετε την «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας»;

Το point0.gr είναι meeting point για όσους αναζητούν 
και προσφέρουν εργασία μέσω voucher.

Το πρώτο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης επιταγών 
κατάρτισης point0.gr βγήκε στον αέρα πέρυσι τον Ιούλιο 
2013. Αποτελεί ειδικό τομέα των υπηρεσιών skywalker.gr 
και αφορά σε ανάγκες κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας.

Αφού έχετε αιτηθεί στο site του φορέα και έχετε κωδικό 
αριθμό αίτησης μπείτε στο www.point0.gr και:
• Δημιουργήστε το λογαριασμό σας ΔΩΡΕΑΝ.
• Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για το νεό Πρόγραμμα 
25 έως 29 ετών και
• Καταχωρήστε τον αριθμό Κ.Α.Υ.Α.Σ.
• Αναρτήστε το βιογραφικό σας σημείωμα, προκειμένου 
επιχειρήσεις να μπορούν να το αναζητήσουν και να συνδεθούν 
μαζί σας.
• Στη συνέχεια, περιμένετε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. 
Το σύστημα θα σας ενημερώσει με email για την εξέλιξη 
της αίτησής σας.

Αν είστε επιλεχθείς:
• Αναζητήστε στο point0.gr τις θέσεις εργασίας που σας 
ενδιαφέρουν
• Πατήστε στο «þ» στη θέση εργασίας της επιχείρησης που 
σας ταιριάζει και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για αυτήν.
• Αναμείνατε την απάντηση της επιχείρησης
• Ορίστε το ραντεβού συνέντευξης. 
• Αναζητήστε το διαθέσιμο ΚΕΚ μέσα από το Point0.gr. 
Αν η συνέντευξη ήταν επιτυχής και έχετε συμφωνήσει με 
την επιχείρηση, το ΚΕΚ θα ενημερωθεί αυτόματα για την 
επιτυχή έκβαση από το point0.gr.

Κένταρχου Έλενα
Διευθύντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης και Απασχόλησης  

www.skywalker.gr - www.point0.gr

Το Rejoin.gr είναι μια ιστοσελίδα  
όπου μπορείτε να βρείτε  

εναλλακτικούς, αποτελεσματικούς  
και κατευθυντήριους τρόπους  

για όσα χρειαζόμαστε  
στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν  
θέματα σχετικά με την επιβίωση,  

τις ιατρικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, 
τις ανταλλαγές, την ψυχαγωγία,  
την εργασία και την απασχόληση,  

την επιχειρηματικότητα, την ψυχική 
υγεία και άλλες υπηρεσίες  

διαφόρων κατηγοριών.

Σκοπός μας είναι να σας 
ενημερώνουμε για το πού μπορείτε 
να βρείτε τις παραπάνω υπηρεσίες 

εντελώς δωρεάν!
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ

Η χρησιμότητα του hashtag στην αναζήτηση εργασίας

Η συνοδευτική επιστολή και η σημασία τηςi

✔  Σκοπός του βιογραφικού 
σημειώματος είναι να συνοψίσει 
τις γνώσεις, τις επαγγελματικές 
εμπειρίες, τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες του υποψηφίου και  
να δημιουργήσει μια θετική πρώτη 
εντύπωση σε αυτόν που θα το 
διαβάσει, ώστε να καλέσει τον 
ενδιαφερόμενο σε συνέντευξη. 
Το βιογραφικό θα πρέπει να 
σχετίζεται με τη θέση και τα 
στοιχεία του να είναι αληθή.

✔  Στόχος της συνοδευτικής 
επιστολής είναι να συνδέσει 
τα ιδιαίτερα προσωπικά και 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
του υποψηφίου με την 
επιδιωκόμενη θέση εργασίας 
και το προφίλ της εταιρίας στην 
οποία απευθύνεται το βιογραφικό 
του. Η έκτασή της δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τη μία σελίδα, να 
φαίνεται ότι είστε ενημερωμένοι 
για τα βασικά χαρακτηριστικά 
της εταιρίας, να απευθύνεται 
σε συγκεκριμένο πρόσωπο της 
εταιρίας, να είναι σύντομη και 
περιεκτική και εκτυπωμένη όπως 
το βιογραφικό σημείωμα.

✔  Η συνέντευξη αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της 
διαδικασίας πρόσληψης. Ο 
υποψήφιος θα πρέπει: να έχει 
μελετήσει καλά το βιογραφικό 
του σημείωμα, να έχει συλλέξει 
πληροφορίες για την επιχείρηση 
και για τη θέση εργασίας και να 
έχει προετοιμαστεί κατάλληλα  
για πιθανές ερωτήσεις.

✔  Κατά την αναζήτηση εργασίας 
δικτυωθείτε. Ενημερώστε 
φίλους και γνωστούς ότι είστε 
σε αναζήτηση, μπορεί να 
βοηθήσουν. Αμέσως μετά 
δημιουργείστε μια λίστα με 
τις επιχειρήσεις που σας 
ενδιαφέρουν να εργαστείτε  
και βρείτε τους τρόπους για να 
επικοινωνήσετε μαζί τους. Στείλτε 
το βιογραφικό σας ή συνδεθείτε 
μαζί τους μέσω των social media.

✔  Το βιογραφικό σημείωμα θα 
πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς 
με τις νέες πληροφορίες, σχετικά 
με την εργασιακή εμπειρία, τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
αρμοδιότητες.

✔   Ο εθελοντισμός βοηθάει 
στην επαγγελματική εξέλιξη 
με την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας και την ανάπτυξη 
του κοινωνικού μας δικτύου.

✔  Στο Facebook επιλέγουμε 
να συνδεθούμε με άτομα του 
κλάδου, που μας ενδιαφέρει 
επαγγελματικά. Με αυτόν τον 
τρόπο χτίζουμε μια γέφυρα 
επικοινωνίας μαζί τους.

Ένας μεγάλος αριθμός εργαζο-
μένων ή ατόμων που αναζητούν 
εργασία, χρησιμοποιούν το LinkedIn 
προκειμένου να διευρύνουν τον 
επαγγελματικό τους κύκλο, να έρθουν 
σε επαφή με άτομα και εταιρίες που 
τους ενδιαφέρουν, να ενημερωθούν 
για τον κλάδο τους. Το LinkedIn είναι 
το δημόσιο online βιογραφικό μας και 
η συμπεριφορά μας σε αυτό μπορεί 
να καθορίσει την μετέπειτα εξέλιξή 
μας. Για να είναι η συμμετοχή μας 
σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο όσο 
το δυνατόν πιο επαγγελματική, θα 
πρέπει να δώσουμε προσοχή στα 
εξής σημεία:
•Προτεινόμενη γλώσσα είναι τα 
Αγγλικά. Έτσι το προφίλ μας απο-
κτά ευρωπαϊκό χαρακτήρα και 
διαβάζεται από επαγγελματίες σε 
όλο τον κόσμο. 
• Είναι απαραίτητο η περίληψή να 
περιέχει λέξεις-κλειδιά, με τις οποίες 
ο εργοδότης θα κάνει ενδεχόμενες 
αναζητήσεις. Παραδείγματα απο-
τελούν: time management, set 
priorities, initiative, organized.
• Η φωτογραφία μας πρέπει να 
είναι πρόσφατη, ευδιάκριτη και 
επαγγελματική.
• Οι λεπτομέρειες που δίνουμε 
πρέπει να είναι ξεκάθαρες, σωστά 
οργανωμένες και αληθείς.
• Το LinkedIn μας δίνει τη δυνατότητα 
να ανεβάσουμε τα έργα μας (πα-
ρουσιάσεις, videos, εικόνες). Ας 
την αξιοποιήσουμε.
• Είναι απαραίτητο να επιλέγουμε 
προσεχτικά τις επαφές μας.
• Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες 
(groups), που θέλουμε να συμ-
μετάσχουμε. Υπάρχει όριο 50 ομά- 
δων.
• Δεν πρέπει να αφήνουμε το προφίλ 
μας ανενεργό. Όσο πιο ενεργό είναι 
το προφίλ μας, τόσο περισσότερο 
εμφανιζόμαστε στο πεδίο «People you 
may know». Μια απλή κοινοποίηση 
σε κάποιο άρθρο που διαβάσαμε και 
μας αντιπροσωπεύει, είναι αρκετή.
• Μπορούμε να ζητήσουμε συστάσεις 
από ανθρώπους που μας γνωρίζουν 
καλά αλλά και να δίνουμε και εμείς 
τις δικές μας συστάσεις.
• Δεν πρέπει να παραλείπουμε 
τα στοιχεία, με τα οποία μπορεί 
ο εργοδότης να έρθει σε επαφή 
μαζί μας (e-mail/τηλέφωνο).
• Μηνύματα τύπου: «Είδα ότι βλέ-
πεις το προφίλ μου» αλλά και τα 
έτοιμα κείμενα που μας δίνει το 
LinkedIn καλό είναι να αποφεύγο-
νται. Αντιθέτως, είναι καλύτερο να 
συντάξουμε ένα σύντομο κείμενο 
εξηγώντας το λόγο για τον οποίο θα 
πρέπει κάποιος να συνδεθεί μαζί σας.
• Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να 
αποκτήσουμε το εξατομικευμένο μας 
σύνδεσμο (URL) για το προφίλ μας. 
Έτσι ο σύνδεσμος που θα δίνουμε 
θα περιέχει το όνομά μας και όχι 
έναν συνδυασμό νούμερων και 
γραμμάτων.

Αθανασία Τσουκαλά,  
Υπεύθυνη Digital Marketing,  

Skywalker.gr

Είναι κοινή παραδοχή πως τα social media πλέον 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση 

της επόμενης επαγγελματικής μας ευκαιρίας. 
Πλήθος εταιριών επιλέγουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης προκειμένου να δημοσιεύουν τις 
αγγελίες τους και να επικοινωνούν με το κοινό 
που τους ενδιαφέρει. Πολλές φορές το κοινό 
αυτό αναζητά εργασία και συνδέεται με την 
εταιρία προκειμένου να ενημερωθεί για πιθανά 
ανοίγματα.

Στο παρόν άρθρο κάνουμε αναφορά στο 
λεγόμενο “hashtag” και πώς αυτό μπορεί να 
μας βοηθήσει στην επαγγελματική μας πορεία. 
Τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
στα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
hashtags είναι το Facebook, το Twitter και το 
Google+. Το Twitter μάλιστα ήταν το πρώτο 
μέσο στο οποίο έκαναν την εμφάνισή τους οι 
συγκεκριμένοι σύνδεσμοι. Ας αρχίσουμε όμως 
εξηγώντας τι εννοούμε όταν λέμε «hashtags». 
Για να δημιουργήσουμε ένα hashtag αρκεί να 
βάλουμε το σημείο «#» μπροστά από μια λέξη. Με 
τον τρόπο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε 
μια ομάδα αναρτήσεων κάτω από το ίδιο θέμα. 
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί πολύ εύκολα να βρει 
τι έχει γραφτεί για ένα συγκεκριμένο θέμα απλά 
πληκτρολογώντας τον επιθυμητό όρο στο πεδίο 
αναζήτησης. Μπορεί βέβαια και μια φράση να 
δημιουργήσει ένα σύνδεσμο hashtag, αρκεί να 
μην έχει κενά ανάμεσα στις λέξεις από τις οποίες 
αποτελείται. Ένα από τα πιο γνωστά hashtag που 

δημιουργήθηκε για την ελληνική αγορά εργασίας 
και που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στο 
Twitter, αλλά και στα υπόλοιπα social media, 
είναι το: #aggeliesergasias. Η ιδέα ξεκίνησε από το 
Δημήτρη (dimitrischrid), γνωστός στην κοινότητα 
των Ελλήνων followers ως «Κιμπάρης» τον 
Οκτώβρη του 2013, ο οποίος τελείως αυθόρμητα 
πρότεινε να δημιουργηθεί ένα hashtag στο Twit-
ter, με το οποίο να μπορούμε όλοι, εταιρικοί 
και απλοί χρήστες, να δημοσιεύουμε αγγελίες 
εργασίας. 

Η λογική πίσω από το συγκεκριμένο hashtag 

είναι ότι άτομα, που θέλουν να βοηθήσουν το ένα 
το άλλο, χωρίς απαραίτητα να ψάχνουν εργασία 
οι ίδιοι, δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας που 
είδαν οπουδήποτε, ακόμα και σε μια βιτρίνα ενός 
μαγαζιού και έτσι η ενημέρωση εξαπλώνεται. Το 
συγκεκριμένο hashtag μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο από άτομα που αναζητούν όσο και από 
άτομα που προσφέρουν εργασία.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως πλέον 
πολλές εταιρίες επιλέγουν εξειδικευμένα hashtags 
για να επικοινωνήσουν με το κοινό τους σε 
καθημερινή βάση. Επίσης, κατά τη διάρκεια ενός 
event οι εταιρίες προτρέπουν τους επισκέπτες 
να δημοσιεύουν τις αναρτήσεις τους με ένα 
συγκεκριμένο hashtag που έχει δημιουργηθεί 
ειδικά για αυτό το σκοπό. 

Με αυτόν τον τρόπο οι απορίες και τα σχόλια 
του κοινού γνωστοποιούνται σε “real time” 
αλλά και το ακροατήριο επικοινωνεί πιο εύκολα 
μεταξύ του. Τα hashtags που σαν Skywalker.gr, 
σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε είναι τα εξής: 
#skywalkergr, #skywalkergrEvents, #skywalker, 
#skywalkerfreepress, #kanonikesdouleies, 
 #rejoingr, #skywalkerEducation, #gateEdugr για 
να ενημερώνεστε για τα νέα και τις εκδηλώσεις 
μας. Σας περιμένουμε λοιπόν στις σελίδες μας. 
Αναζητήστε μας είτε μέσα από τα παραπάνω 
hashtags είτε μέσα από τα εικονίδια των social 
media που θα βρείτε στο site μας.

Αθανασία Τσουκαλά,
Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Μια φίλη μου έψαχνε σε site 
αγγελιών εργασίας και βρή-

κε την αγγελία, που θεώρησε 
ότι περιέγραφε την ιδανική θέση 
για αυτήν. Ενθουσιασμένη και 
βοηθούμενη από την ευκολία 
στην υποβολή βιογραφικού, που 
προσφέρουν οι ιστοσελίδες, ετοι-
μάστηκε να κλικάρει στο send του 
email της και να στείλει το βιογραφικό 
της. «Και η συνοδευτική επιστολή;» 
την ρώτησα. «Σιγά, ποιος την δια-
βάζει; Άλλωστε, βιάζομαι»!

Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι 
το τυπικό λάθος των υποψηφίων: 
υποβάλλουν το βιογραφικό ση-
μείωμα χωρίς συνοδευτική επιστολή 
(γνωστή και ως cover letter). Οι 
ενστάσεις και οι δικαιολογίες είναι 
πανομοιότυπες. Θέλουν να στείλουν 
γρήγορα το βιογραφικό, θεωρούν ότι 
δεν την διαβάζει κανείς, πιστεύουν 
ότι δεν παίζει ρόλο στη διαδικασία 
επιλογής, η αγγελία δεν την ζητάει, 
ενώ κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι. 
Πρόκειται όμως για ανεδαφικά 
επιχειρήματα, ενώ υπάρχει άφθονο 
και δωρεάν υλικό στο Διαδίκτυο, 
για να μάθει κάποιος τι είναι αυτή 
η «συνοδευτική επιστολή». 

Η συνοδευτική επιστολή είναι 
ένα συνοπτικό κείμενο, υπό 
μορφή γράμματος. Απευθύνεται 
στο στέλεχος που θα έρθει σε 
αρχική επαφή με το βιογραφικό 
μας και θα κρίνει αν είμαστε κα-
τάλληλοι να προχωρήσουμε στη 
διαδικασία επιλογής. Στο γράμμα 
αυτό εξηγούμε τι μπορούμε να 
προσφέρουμε συνολικά στην εταιρία 
και γιατί είμαστε κατάλληλοι για τη 
συγκεκριμένη θέση. Στο παράδειγμα 
της φίλης μου, η κοπέλα αρκούσε να 

γράψει τους λόγους, που θεωρούσε 
τη θέση εργασίας ιδανική και την 
ενθουσίασε τόσο πολύ. Θα είχε μια 
πολύ καλή συνοδευτική επιστολή. 
Στόχος είναι το στέλεχος να κρίνει 
ότι αξίζει να προχωρήσουμε στο 
επόμενο στάδιο της διαδικασίας 
επιλογής.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι 
η συνοδευτική επιστολή είναι ένα 
επαγγελματικό έγγραφο. Συνεπώς, 
ανάλογο πρέπει να είναι και το 
ύφος. Προσέχουμε πάρα πολύ τη 
γλώσσα μας, τη σύνταξη και τα 
ορθογραφικά λάθη. 

Επίσης, δεν πλατειάζουμε. Η 
έκταση της συνοδευτικής επιστολής 
δεν πρέπει να ξεπερνάει τις δύο 
παραγράφους συνολικά. Στην πρώτη 
παράγραφο, συμπεριλαμβάνουμε 
αυτά που σίγουρα θέλουμε να 
διαβάσει ο παραλήπτης. 

Δεν παραλείπουμε να αναφέρουμε 
για ποια θέση υποβάλουμε το 
βιογραφικό μας. Όταν δεν απαντάμε 
σε κάποια συγκεκριμένη αγγελία, 
αλλά επικοινωνούμε με την εταιρία 
για μελλοντική συνεργασία, τότε 

είναι απολύτως απαραίτητο να 
δηλώσουμε το τμήμα, που θέλουμε 
να εργαστούμε. Δεν αφήνουμε 
το στέλεχος του οργανισμού να 
αποφασίσει, πού μπορούμε να 
ενταχθούμε, ταιριάζοντας τα προ-
σόντα μας με τις ανάγκες της εταιρίας. 
Απλά, δεν θα το κάνει.

Από όσα γράψαμε μέχρι τώρα, 
προκύπτει ότι δεν πρέπει να θε-
ωρούμε τη συνοδευτική επιστολή 
ως το έγγραφο εκείνο στο οποίο θα 
επαναλάβουμε τα όσα γράφουμε 
στο βιογραφικό μας σημείωμα, 
αλλά υπό τη μορφή κειμένου! Δεν 
πρέπει, για παράδειγμα, αυτό που 
γράφουμε να έχει αυτή τη μορφή 
και το περιεχόμενο: «Αποφοίτησα 
από το Λύκειο και στη συνέχεια, 
εργάστηκα στη Χ εταιρία». 

Επίσης, δεν ξεχνάμε τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας. Τα γράφουμε 
στην πάνω δεξιά γωνία, ενώ από 
κάτω και αριστερά, γράφουμε το 
όνομα της εταιρίας και το όνομα του 
υπευθύνου. Αν δεν αναφέρεται στην 
αγγελία, αξίζει μια προσπάθεια να το 
βρούμε (ή το όνομα του υπεύθυνου 

για τις προσλήψεις στο τμήμα, που 
θέλουμε να ενταχθούμε).

Δύο σημαντικές λεπτομέρειες 
για τη συνοδευτική επιστολή. Την 
υποβάλουμε, ακόμη και αν δεν τη 
ζητάει η αγγελία εργασίας. Άλλωστε, 
εξαιρετικά σπάνια θα διαβάσετε σε 
αγγελία ότι πρέπει να υποβάλλετε 
και συνοδευτική επιστολή, ακριβώς 
επειδή τα στελέχη την περιμένουν. 
Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι 
το βιογραφικό σας θα ξεχωρίσει, 
λόγω της συνοδευτικής επιστολής, 
που δεν θα στείλουν οι υπόλοιποι. 
Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, 
που πρέπει να θυμάστε είναι 
πως όταν γράφετε για ποιο λόγο 
σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη 
θέση, αυτός δεν μπορεί να είναι 
προσωπικός. Για παράδειγμα, δεν 
μπορούμε να γράψουμε ότι «με 
ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η 
θέση, γιατί είμαι άνεργη 3 χρόνια 
και βρίσκομαι σε τρομερά δύσκολη 
κατάσταση», ακόμη και αν αυτό είναι 
αλήθεια! Σε καμία περίπτωση, κάτι 
τέτοιο δε θα λειτουργήσει υπέρ   μας. 

Άλλωστε, μπορούμε να ανα-
ρωτηθούμε: θα θέλαμε να μας 
προσλάβουν σε μια εταιρία, επειδή 
μας λυπήθηκαν ή επειδή πιστεύουμε 
ότι αξίζουμε και μπορούμε να 
συνεισφέρουμε στην πρόοδο του 
οργανισμού; Αν η απάντηση είναι 
το δεύτερο, καταγράφουμε τους 
λόγους για τους οποίους αξίζουμε 
τη θέση και πώς θα συμβάλουμε 
στην εξέλιξη της εταιρίας. Έτσι, 
έχουμε έτοιμο το περιεχόμενο της 
επιστολής μας. 

Ελένη Ροκά
Διευθύντρια Marketing

skywalker.gr

Αναζήτηση εργασίας

Υπάρχουν και 
κανονικές δουλειές.

Εργασία στην Ελλάδα

Το skywalker.gr με αριθμούς:
1999 έτος ίδρυσης

6.000+ οι θέσεις εργασίας σε ισχύ

3.500+ οι εταιρίες που το προτιμούν

40.000+ καθημερινοί επισκέπτες

H 1η επιλογή στην αναζήτηση εργασίας
Συμβουλές για  
το επαγγελματικό 
κοινωνικό δίκτυο 
LinkedIn

Το ταξίδι προς την Ιθάκη
Μια πρόταση που μπορούμε 

να την παρομοιάσουμε με 
διάφορες καταστάσεις στην ζωή 
μας. Κάποιοι τη μεταφράζουν κυ-
ριολεκτικά και λόγω καλοκαιριού 
να έχουν ήδη φτιάξει βαλίτσες, ενώ 
κάποιοι μεταφορικά. 

Πολλές απόψεις, αντιφάσεις και 
διάλογοι γύρω από αυτό το περιβόητο 
ταξίδι. Ο καθένας μας ξεχωριστά 
ορίζει μόνος του τον προορισμό 
του, τους στόχους του και ποιες 
κατευθύνσεις θα ακολουθήσει, έτσι 
ώστε να καταλήξει στην Ιθάκη του. Και 
το ταξίδι μας έχει πολλές πιθανότη-
τες να συνεχιστεί. Εμπνεόμαστε, 
απογοητευόμαστε νευριάζουμε, 
χαιρόμαστε και συνεχώς είμαστε 
σε μια συναισθηματική εναλλαγή.

Άμα προσπαθήσουμε να βάλουμε 
αυτή την πρόταση στα επαγγελματικά 
μας, τι θα βγει;

Αν το ταξίδι προς την Ιθάκη το 
εκφράσουμε με μια μαθηματική 
πράξη και υποθέσουμε ότι:

Χ= Άνθρωπος
Χ1= Ταξίδι= Όλες μας οι προ-

σπάθειες
Χ2= Ιθάκη= Στόχοι επαγγελματικοί

Χ=Χ1/Χ2=>Χ1=Χ2*Χ
Μια πολύ απλή εξίσωση που μας 

δείχνει ότι οι επαγγελματικοί μας 
στόχοι, για να τους κατακτήσουμε 
χρειάζεται να καταβάλουμε όλες μας τις 
προσπάθειες και την εσωτερική δύναμη 
που κρύβουμε για να φτάσουμε στη 
δική μας Ιθάκη. 

Μπορεί μέσα στο ταξίδι μας να μη 
συναντήσουμε μόνο ηλιοφάνεια αλλά 

και άσχημες καιρικές συνθήκες που 
με ευελιξία, υπομονή και δύναμη 
μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.

Εμείς διαλέγουμε τι κατεύθυνση 
θα πάρουμε στα επαγγελματικά μας, 
ώστε να φτάσουμε τους στόχους μας. 
Η ερώτηση εδώ είναι αν το ταξίδι 
είναι επίπονο αξίζει να φτάσω στην 
Ιθάκη ή να γυρίσω πίσω; Αυτή η 
απάντηση βρίσκεται μέσα μας, στον 

καθένα ξεχωριστά. Όταν θέτουμε 
ένα στόχο και ξέρουμε ότι όταν το 
κατακτήσουμε θα νιώσουμε έστω 
και λίγο πιο ευτυχισμένοι, αξίζει να 
σαλπάρουμε τα πανιά μας κι ας έχει 
κακοκαιρία. 

Μπορεί κάποιος άλλος να νιώθει να 
αγκυροβολήσει στα μισά του ταξιδιού 
μέχρι να περάσει το μπουρίνι, κάποιος 
άλλος να φωνάξει βοήθεια και χίλιες 
άλλες ιδέες, έχοντας πάντα ως κίνητρο 
να κατακτήσουμε τους στόχους μας, 
δηλαδή τα όνειρα μας. Πρέπει να είναι 
πολύ όμορφο, όταν ανταμείβεσαι για 
τους κόπους σου κι όταν κατακτάς τα 
όνειρά σου, γιατί οι στόχοι δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά τα όνειρα μας. 

Άρα νομίζω ότι σίγουρα αξίζει να 
δοκιμάσουμε να ταξιδέψουμε μέσα 
στην κοινωνία, όπου ζούμε για να 
ανακαλύψουμε που ακριβώς είναι 
η επαγγελματική μας Ιθάκη. Κι αν 
είναι Σίνα και Πανεπιστημίου γωνία; 

Εσείς τι λέτε; Θα κάνουμε την 
προετοιμασία για τις μελλοντικές 
μας διακοπές προς την Ιθάκη μας;

Ελισάβετ Καλαρούτη-
Executive Marketing Skywalker.gr
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Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία 
γενικά και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης στην κοινωνία μας είναι 

τεράστιες και αποτελούν αντικείμενο μελέτης 
διάφορων επιστημονικών κλάδων. Σημαντική 
συνέπεια είναι τα θολά όρια δημόσιου και 
ιδιωτικού βίου. Ιδιαίτερα οι έφηβοι και οι 
νέοι, που έχουν μεγαλώσει με τα social media, 
δεν ενοχλούνται από την ιδέα να αναρτούν 
φωτογραφίες από τις διακοπές, τα πάρτι τους, 
στιγμές με τους φίλους τους σε διάφορα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Το Διαδίκτυο και τα social media έχουν 
αλλάξει τον τρόπο αναζήτησης εργασίας και 
τις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής 
προσωπικού. Είναι εύλογο ότι οι αλλαγές στις 
αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των μελλών της 
κοινωνίας δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν 
και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, στον 
τρόπο που επιλέγουν τους υποψήφιους που 
θα περάσουν από συνέντευξη και τελικά θα 
προσληφθούν. Οι υπεύθυνοι για την επιλογή 
και την πρόσληψη ψάχνουν στα social media για 
το προφίλ των υποψηφίων σε διάφορα στάδια 
της διαδικασίας: Μπορούν να αξιοποιήσουν 
το LinkedIn για να εντοπίσουν υποψήφια 
στελέχη, τα οποία δεν αναζητούν εργασία 
εκείνη τη περίοδο ή για να δουν συστάσεις, 
που αναγράφονται στο προφίλ υποψηφίων, 
που έχουν ήδη υποβάλλει το βιογραφικό τους. 

Σε αυτό το σημείο όμως, εγείρονται 
διάφοροι προβληματισμοί, καθώς τα στελέχη 
δεν περιορίζονται μόνο σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης επαγγελματικού προσανατολισμού, 
αλλά και σε άλλα, τα οποία συνδέοντα με την 
ψυχαγωγία, όπως το Facebook. Αναζητούν 
λοιπόν τους υποψηφίους και αντλούν πλη-
ροφορίες για το πώς περνούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους και τι κάνουν στην προσωπική τους 
ζωή. Έχει παρατηρηθεί ότι οι αποφάσεις για τις 
προσλήψεις επηρεάζονται από αυτό που θα 
βρουν στα social media, ενώ υπάρχουν και 
σοβαρά ζητήματα άμεσα συνδεδεμένα με την 
ηθική πλευρά. Για παράδειγμα, ο υποψήφιος 
εργοδότης μπορεί μέσα από το Facebook 
ή το Instagram να μάθει για τον υποψήφιο 
υπάλληλό του τις πολιτικές του πεποιθήσεις. 
Αν συμφωνεί με αυτές θα προχωρήσει σε 
πρόσληψη, αν όχι, θα τον απορρίψει. Αντίστοιχη 
αντιεπαγγελματική συμπεριφορά μπορεί να 
παρατηρηθεί, αν μαθευτούν οι θρησκευτικές 
πεποιθήσεις κάποιου. Επίσης, πέρα από τα 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, προβλήματα 
για τους υποψηφίους μπορούν να προκύψουν, 
ακόμη και αν ο εργοδότης δεν εγκρίνει τον 
τρόπο διασκέδασης ή ακόμη και την εμφάνιση! 
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ακουστεί ακόμη 
και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιπτώσεις 
υπαλλήλων, οι οποίοι απολύθηκαν λόγω 
σχολίων ή φωτογραφιών, που ανάρτησαν 
στο προφίλ τους. Αν και δεν συνδέεται άμεσα 
με το θέμα μας, αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι 
ανάλογη συμπεριφορά εκδηλώνουν και οι 
γιατροί, οι οποίοι αναζητούν τα προφίλ των 
ασθενών τους. 

Αυτά τα θέματα που έχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στην επαγγελματική πορεία ενός ανθρώπου, 
εντοπίστηκαν σχετικά γρήγορα από τα ίδια τα 
social media. Έτσι, τροποποιώντας συνεχώς 
τις ρυθμίσεις, επιτρέπουν στους χρήστες να 
ελέγχουν σε ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό 
ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό, που 
αναρτούν. Όμως, πάρα πολλοί χρήστες των 
social media είτε αγνοούν αυτές τις ρυθμίσεις 
είτε προτιμούν να αφήνουν ανοιχτό το προφίλ 
τους για δικούς τους λόγους. Έτσι, σε διάφορες 
χώρες, επεμβαίνει ο νόμος και προστατεύει τους 
υποψηφίους από τις διακρίσεις εις βάρος τους, 
οι οποίες στηρίζονται στα προφίλ τους. Στις 
Η.Π.Α., για παράδειγμα, επειδή οι εργοδότες 
ζητούσαν ακόμη και τους κωδικούς από τους 
υποψήφιους και τους εργαζόμενους, ο νόμος 

είναι ιδιαίτερα αυστηρός. 
Στη χώρα μας, ακόμη δεν υπάρχει νο-

μοθετικό πλαίσιο για το αν επιτρέπεται οι 
εργοδότες να αντλούν δεδομένα από τα 
προφίλ των υποψηφίων. Πρόσφατη έρευνα, 
που διεξήχθη στη χώρα μας, έδειξε ότι τα 
στελέχη HR χρησιμοποιούν το LinkedIn για 
να εντοπίσουν κατάλληλους υποψηφίους και 
να μάθουν περισσότερα για το επαγγελματικό 
τους υπόβαθρο. Το Facebook όμως δεν το 
χρησιμοποιούν, εύρημα που θα μπορούσε 
να αμφισβητηθεί, καθώς τα στελέχη μπορεί 
και να μην έχουν απαντήσει ειλικρινά στη 
σχετική ερώτηση. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα ήταν να μαθαίναμε 
την άποψη των άμεσα ενδιαφερομένων, δηλαδή 
των υποψηφίων: Κατά πόσο τους ενοχλεί η 
ιδέα, οι μέλλοντες εργοδότες να διερευνούν το 
υλικό, το οποίο ανεβάζουν στα προφίλ τους. 
Έχοντας παρακολουθήσει αρκετές συζητήσεις στα 
γκρουπ του LinkedIn, στα οποία έχουν εμπλακεί 
στελέχη HR και εργαζόμενοι ή υποψήφιοι, 
φαίνεται ότι όσοι είναι άνω των 30 χρονών, 
ενοχλούνται περισσότερο από την αδιάκριτη 
χρήση των social media για σκοπούς επιλογής 
προσωπικού. Αντίθετα, οι νεότεροι σε ηλικία, 
πιθανόν επειδή είναι από μικροί εξοικειωμένοι 
με την ιδέα των κοινωνικών δικτύων, βρίσκουν 
δικαιολογημένη τη διερεύνηση τουλάχιστον 
ως ένα βαθμό.

Σε αυτό το σημείο όμως, ας αφήσουμε μία 
νεοεισερχόμενη στην αγορά εργασίας, να μας 
παρουσιάσει τις δικές της σκέψεις για το τόσο 
σημαντικό ζήτημα, που προκύπτει από τη 
χρήση των social media στην πρόσληψη του 

προσωπικού. Η Έλλη είναι 23 χρονών και το 
skywalker.gr είναι η πρώτη της δουλειά.

Ελισάβετ Καλαρούτη,  
Executive Marketing, Skywalker.gr

Οι περισσότεροι εργοδότες στην αναζήτησή 
τους για προσωπικό θέτουν στα κριτήρια τους 
και τα προσωπικά προφίλ των υποψηφίων 
στα κοινωνικά δίκτυα. Μια πρόταση, η οποία 
ταλαντεύεται στις σκέψεις μου. 

Σαφώς, πρέπει να σεβόμαστε τα προσωπικά 
στοιχεία και απόρρητα του καθενός. Από την 
άλλη, όταν δημιουργούμε ένα λογαριασμό σε 
κοινωνικό δίκτυο, ξέρουμε ότι θα μοιραστούμε 
κάποια στοιχεία του εαυτού μας. Ούτως ή 
αλλιώς, η λέξη «κοινωνικό δίκτυο» το εξηγεί 
από μόνη της. Τι γίνεται όμως όταν επηρεάζεται 
η άποψη κάποιου δυνητικού εργοδότη μας; 
Πιστεύω ότι είναι άδικο να κατακρίνουμε έναν 
άνθρωπο, επειδή δεν έχουμε ίδιες αντιλήψεις 
και απόψεις. Πόσο μάλλον όταν επηρεάζει τα 
επαγγελματικά μας. Διαφορετικό είναι, όταν για 
μια θέση εργασίας που απαιτούνται αγγλικά 
και δε γνωρίζουμε, να έρθει η απόρριψη και 
άλλο επειδή, για παράδειγμα, δεν ταιριάζουν 
οι θρησκευτικές μας πεποιθήσεις με του 
εργοδότη. Θίγονται, κατακρίνονται και έρχονται 
σε αντιπαράθεση ιδεώδη και απόψεις. Θα 
μου πείτε, από την στιγμή που δεν έχω να 
«φοβηθώ» κάτι και πιστεύω ότι μπορεί να 
επηρεάσω θετικά τον «μέλλοντα εργοδότη» 
μου, γιατί να αισθανθώ ενοχλημένος; Όμως 
πρέπει να κοιτάξουμε και την άλλη πλευρά του 
νομίσματος, όπου νόμισμα είναι η εταιρία που 

θέλουμε να δουλέψουμε (νόμισμα = εταιρία, 
τυχαίο;): την ποιότητα και τον χαρακτήρα της 
εταιρίας. Ως άνθρωποι με αξίες και ιδανικά, 
διαφορετικά στον καθένα, θα δεχόμασταν 
να μας ‘’τεστάρουν’’ και ΑΝ περάσουμε στην 
επόμενη φάση να πάμε για συνέντευξη; 

Αν είμαστε σε πολύ ευαίσθητη επαγγελματικά 
κατάσταση, γνώμη μου είναι να αφήσουμε 
μια εταιρία τέτοιου χαρακτήρα ως τελευταία 
επιλογή. Ή να της βάζαμε την λέξη «εφήμερη» 
αναζητώντας κάτι διαφορετικό. Γιατί αυτό 
προμηνύει αντιπαράθεση συναισθημάτων με 
απόρροια την επαγγελματική μας πορεία. Για 
ποιο λόγο να βάλουμε τους εαυτούς μας να 
παλέψουν σε ανάρμοστες συνθήκες, με βάση 
τα όρια και τα σταθμά μας.

Συμπερασματικά, όπως κάθε άνθρωπος κάνει 
τις επιλογές του, έτσι και οι εταιρίες οι οποίες 
αποτελούνται από ένα σύνολο ανθρώπων. 
Το θέμα είναι το πώς ο καθένας διαχειρίζεται 
και προστατεύει τον εαυτό του. Το να θέτεις τα 
όρια σου απέναντι σε ένα σύνολο είναι πολύ 
δύσκολο και ειδικά στα επαγγελματικά, όπου 
οι εποχές μας χειροκροτούν και επιβραβεύουν 
όταν ρίχνουμε τον πήχη και συμβιβαζόμαστε, 
ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. Αλλά για 
τις αντιλήψεις και την ηθική μας, πιστεύω θα 
πρέπει να μείνουμε ανυποχώρητοι. 

Ελένη Ροκά,  
Διευθύντρια Marketing, skywalker.gr

Ελισάβετ Καλαρούτη,  
Executive Marketing, skywalker.gr

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Epsilon 7, 
τεύχος Οκτωβρίου 2014

Αναζήτηση εργασίας

Προφίλ υποψηφίων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και προσλήψεις

Πώς να ψάξουμε για την επόμενη δουλειά μας

Τα 10 πιο συνηθισμένα λάθη στην αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκη, 
ειδικά με το ψυχολογικό φόρτο όλης της κατάστασης. 

Συνεπώς, πρέπει να οργανώσουμε τις σκέψεις μας και τις 
διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε. 

Μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους είναι η ενήμερωση 
για τις νέες θέσεις εργασίας σε διάφορες εταιρίες και η υποβολή 
του βιογραφικού μας. Ποιες είναι αυτές οι πηγές; 
– Job sites 
– Ιστοσελίδες συμβούλων επιχειρήσεων 
– Εφημερίδες

Με τον όρο job sites εννοούμε τις ιστοσελίδες που δημοσιεύουν 
αγγελίες εργασίας. Τα πλεονεκτήματά τους είναι: 
• Άμεση και γρήγορη ενημέρωση για τις νέες θέσεις
• Δωρεάν πρόσβαση από τους υποψηφίους 
• On line φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων και βιογραφικού
• Γρήγορη αποστολή των βιογραφικών μέσω της ιστοσελίδας 
• Υπηρεσία email alerts 

Οι εταιρίες συμβούλων εργασίας εντοπίζουν και επιλέγουν 
υποψηφίους, τους οποίους προωθούν για τελική αξιολόγηση 
και επιλογή στην επιχείρηση, που αναζητάει το προσωπικό. 
Πώς μπορούν όμως να τις αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι;
– Συμπληρώνοντας την on line φόρμα και αποστέλλοντας 
το βιογραφικό
– Τακτική επίσκεψη στα site των εταιριών συμβούλων εργασίας, 
για ενημέρωση των νέων θέσεων εργασίας
– Εγγραφή στην υπηρεσία email alert 

Ακόμα, ο τρόπος αναζήτησης εργασίας μέσα από εφημερίδες 

είναι πιο παλιός και παραδοσιακός τρόπος. Είναι χρήσιμο 
εργαλείο για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το 
μειονέκτημα είναι ότι η ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας 
είναι πιο αργή σε σχέση με τα job sites. Όμως, η δημοσίευση 
αγγελιών εργασίας παραμένει δημοφιλής μεταξύ των εργοδοτών.

Πέρα από τους παραπάνω τρόπους αναζήτησης, είναι πολύ 
σημαντικό να αξιοποιήσουμε και τον κοινωνικό μας περίγυρο. 
Καταρχάς, μπορούμε να ενημερώσουμε ότι αναζητάμε δουλειά. 
Ο κοινωνικός περίγυρος περιλαμβάνει τους καθηγητές μας, τους 
φίλους μας, τους παλιούς μας συνάδελφους, τους γείτονές μας, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε 
κάθε ευκαιρία, ώστε να φτάσουμε τους επαγγελματικούς 
μας στόχους. Με αυτόν τον τρόπο, ενημερωνόμαστε για 
θέσεις εργασίας που δεν θα ανακοινωθούν επίσημα, για να 
συμμετάσχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης.

Και πώς αξιοποιούμε το κοινωνικό μας δίκτυο;
• Ενημερώνουμε ότι αναζητούμε εργασία
• Προσδιορίζουμε το τι αναζητούμε
• Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας σε τακτά χρονικά διαστήματα
• Δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον για το συνομιλητή μας: 
του παρουσιάζουμε το στόχο μας, αλλά είμαστε έτοιμοι να 
ακούσουμε και εκείνον για τυχόν βοήθεια που χρειάζεται σε 
οποιοδήποτε τομέα.
• Δεν παραλείπουμε να συνδεθούμε με τις νέες γνωριμίες 
μέσω του Linked In, του Facebook και του Twitter (προσοχή! 
Το προφίλ μας πρέπει να είναι πάντα επαγγελματικό). 

Τέλος, δεν ξεχνάμε να ενημερωνόμαστε και να παρευρισκόμαστε 
σε Ημέρες Καριέρας. 

Οι Ημέρες Καριέρας οργανώνονται, συνήθως, από εκ-
παιδευτικούς φορείς, σε συνεργασία με εταιρίες, και συμβούλους 
επιχειρήσεων. Είναι το σημείο συνάντησης εταιριών, εργαζομένων, 
ανέργων και νέων που ξεκινούν την επαγγελματική τους ζωή 
και προσφέρουν εξάσκηση στις συνεντεύξεις και τη δικτύωση 
και συμβουλές από έμπειρα στελέχη για τη σύνταξη του 
βιογραφικού μας.

Ελένη Ροκά,  
Διευθύντρια Marketing, skywalker.gr

 Βιογραφικό

1 Δεν είναι ευπαρουσίαστο: Το βιογραφικό 
αποτελεί την πρώτη εικόνα του υποψηφίου 

προς τον υπεύθυνο προσλήψεων. Οφείλει να 
είναι ευανάγνωστο, και τακτοποιημένο. Πριν 
στείλεις το βιογραφικό σου, εκτύπωσε το και 
δες αν φαίνεται καλά σε αισθητικό επίπεδο.

2 Δε χρησιμοποίησες ειδική φόρμα: Το 
βιογραφικό πρέπει να παρουσιάζει άμεσα τα 

5 βασικά στοιχεία που ζητούνται στην αγγελία. 
Απόφυγε τις γενικευμένες φόρμες βιογραφικών. 
Χρησιμοποίησε templates εξειδικευμένα για 
τον κλάδο στον οποίο απευθύνεσαι. Σκέψου: 
Πόσες είναι οι πιθανότητες ένα template να 
παρουσιάζει το ίδιο αποδοτικά έναν αρχιτέκτονα 
και έναν πωλητή;

3 Έχει ορθογραφικά, συντακτικά ή γραμ-
ματικά λάθη: Χρησιμοποίησε έναν αυτόματο 

διορθωτή (MS Word) και δώσε το βιογραφικό 
σας για proof reading σε κάποιον γνωστό 
σου. Τόσο απλά.

4 Έχει πολύ μεγάλη έκταση: Συχνά, βιο-
γραφικά νέων ανθρώπων με ελάχιστη έως 

μηδενική προϋπηρεσία, έχουν μεγαλύτερη 
έκταση από αυτά στελεχών με 25ετή εμπειρία. 
Παρουσίασε μόνο τα σημαντικά στοιχεία σου 
σε ένα μονοσέλιδο βιογραφικό και θα αυξήσεις 
σημαντικά τις πιθανότητές σου να φτάσεις 
μέχρι το interview.

5 Δε συνοδεύεται από μία συνοδευτική 
επιστολή: Το βιογραφικό αποτελεί μία 

στυφή, τυποποιημένη μέθοδο αποτύπωσης 
των επαγγελματικών σας προσόντων. Χρη-
σιμοποίησε την πιο ελεύθερη δομή μίας 
σύντομης συνοδευτικής επιστολής για να 
αναδείξεις στοιχεία του χαρακτήρα και της 
πορείας σου που δε μπορούν να φανούν 
μέσα από το βιογραφικό.

Συνέντευξη

6 Ήρθες απολύτως απροετοίμαστος: Τα 
σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι 

οι υποψήφιοι συχνά δε γνωρίζουν ούτε να 
παρουσιάσουν σωστά τον εαυτό τους ούτε 
γνωρίζουν τίποτα για την εταιρία στην οποία 
πάνε για να ζητήσουν δουλειά. Αναγνώρισε 

λοιπόν, 2-3 δυνατά σημεία σου και πρόβαρε 
πώς να τα παρουσιάζεις. Επίσης, μία απλή 
αναζήτηση της εταιρίας στο διαδίκτυο μπορεί να 
σου δώσει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες.

7 Δεν έκανες καμία ερώτηση: Η συνέντευξη 
δεν είναι ανάκριση. Όσο ο συνεντευξιαστής 

εξετάζει αν είσαι εσύ ο κατάλληλος υποψήφιος, 
εσύ οφείλεις να δεις αν ταιριάζεις σε αυτήν 
την εταιρία. Κάνε ερωτήσεις για τη θέση και 
τις αρμοδιότητες καθώς επίσης και για το 
συνολικό περιβάλλον της εταιρίας (dress 
code κλπ).

8 Ντύθηκες για να αποτύχεις: Αυτό κι αν είναι 
συχνό φαινόμενο. Όταν επισκέπτεσαι μία 

εταιρία φρόντισε να ντυθείς λίγο πιο συντηρητικά 

από τους υπαλλήλους της. Επίσης – και αυτό 
αφορά περισσότερο τις γυναίκες – όσο πιο απλό 
τόσο πιο καλό. Αφήστε τα πολλά κοσμήματα 
και τα βαθιά ντεκολτέ για τα μπουζούκια.

9 Δε διαχειρίστηκες σωστά τη γλώσσα του 
σώματος: Χλιαρή χειραψία, μαζεμένοι ώμοι 

και χαμηλωμένο βλέμμα είναι η εγγύηση της 
αποτυχίας. Μπείτε μέσα με αυτοπεποίθηση, 
ευθυτενείς και με χαμόγελο. Μία σταθερή 
χειραψία αποτελεί το έναυσμα για μία σταθερή 
συνεργασία.

10 Δεν αξιοποίησες τη μετέπειτα επι-
κοινωνία: Μετά τη συνέντευξη καλό θα 

είναι να αποστέλλεις ένα ευχαριστήριο email. 
Έτσι, σου δίνεται η ευκαιρία να διορθώσεις 

οποιαδήποτε λάθη μπορεί να προέκυψαν 
μέσα στη συνέντευξη, να παρουσιάσεις ακόμα 
περισσότερα στοιχεία του χαρακτήρα σου και 
τέλος, να τονίσεις το πόσο πολύ θα συνεισφέρεις 
στην εταιρία.

Θυμήσου:
• Το κάθε βιογραφικό έχει λιγότερο από 10 
δευτερόλεπτα για να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
του υπεύθυνου προσλήψεων.
• Τα πρώτα 2 λεπτά της συνέντευξης είναι 
αρκετά για να αποφασίσει ο συνεντευξιαστής 
αν είσαι το κατάλληλο άτομο ή όχι.

Χρήστος Τσούνης - Ιδρυτής Jobnews.gr
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Διατροφή & βασικά αγαθά

Δωρεάν γεύματα και δέματα αγάπης στην Αθήνα και στον Πειραιά
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Αικατερίνη, οδ. Κειριαδών - 
Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα, τηλ. 210-3458133. 
➤ Δέματα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους, Πλ. Αγ. Αναργύρων, 
135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-2611689.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στους Αγ. Ανάργυρους,  
οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 163 42 Ηλιούπολη,  
τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ακίνδυνους, Ν. Πλαστήρα  
& Αγ. Ακινδύνων, 13561, τηλ. 2102610011. 
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης (συνήθως στις 
20 του κάθε μήνα) στους Αγ. Αποστόλους Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. 
Αποστόλων 4, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης (τελευταίο Σάββατο 
του μήνα) στον Αγ. Αρτέμιο, οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι, 
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ασωμάτους, οδ. Θερμοπυλών 
5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ. Αγ. Βαρβάρας 
85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στον Αγ. Βασίλειο, οδ. 
Αγ. Βασιλείου 52, 173 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεράσιμο, οδ. Αγ. Γερασίμου 
30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Αγ. Γεωργίου,  
113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Μπαρμπάνου 61, 
117 44 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9018408.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ Γεώργιο, οδ. Ευαγγελιστρίας 22, 
17671, Καλλιθέα, 2109560943
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Πανόρμου 16 
11523 Αμπελόκηποι, 2106464351
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, Οδ. Στρ. Κάλλαρη 
57, 10545, Κάτω Πατήσια, 2108315506
➤ Γεύματα Δευτέρα έως Σαββάτο και δέματα αγάπης  
(15-25 κάθε μήνα) στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Βασ. Κωνσταντίνου,  
173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο, οδ. Αχαρνών 382,  
111 43 Αχαρνών, τηλ. 210-2281754.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο οδ. Ι. Βαρβάκη 28, 
114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. Ζώνης 27,  
112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θεράπων, οδ. Γαλήνης 26,  
157 73 Ζωγράφου, τηλ. 210-7706807.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θωμά, οδ. 
Παπαδιαμαντοπούλου 115, 115 27 Αμπελόκηποι,  
τηλ. 210-7771533.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη, οδ. Λεωφ. 
Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη Γαργαρέττας,  
οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9232940.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο, οδ. Αγ.  
Κωνσταντίνου και Ελένης 10, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο, οδ.  
Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός, τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο, τηλ. 210-4813570.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου, 104 37 Ομόνοια,  
τηλ. 210-5225139.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Λουκά, οδ. Πατησίων 287,  
11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ. Αλεξάνδρου 
Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9711 531.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ. Αγ. Μαρίνης 11 
851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρκέλλα, οδ. Σπ. Πάτση 87, 
118 55 Βοτανικός, τηλ. 210-3463061.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, οδ. Αλεξ. 
Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια, τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαύρα και Τιμοθέους,  
οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 43 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μελέτιο,  
Πλ. Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, τηλ. 210-5128059.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου, 104 46 Αχαρνών, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  

οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Ασκληπιού 38, 
106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Δυοβουνιώτου 
56, 117 41 Φιλοπάππου, τηλ. 210-9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 
90, 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ. 
Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων 
Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί Κρήτης 104 38 
Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. Ερατοσθένους 
13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. Παπαστράτου 12, 
114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. Κηφισίας 80,  
115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. Τριάδα,  
οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. Δραγούμη 7, 
161 21 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. Εσταυρωμένου, 
177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου, οδ. 
Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος,  
οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. Δημήτριος,  
τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος,  
oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία Μαρμαριώτισσα,  
οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35, 
176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Προφήτου Ηλία 
17, 153 41 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Αρύββου 1,  
116 33 Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210-7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Διοπόλεως 2, 
111 42 Ριζούπολη Αθήνα, τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών 

Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού,  
οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 Κυψέλη,  
τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού,  
οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 Παπάγου,  
τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες)
 στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-61.96.388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)  
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον Αγ. Δημήτριο, 
Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα Κεραμεικού,  
οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα, οδ. Αρχιπελάγους  
και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου Κυνοσάργους, 
Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία. Πλατεία Αγ. Σοφίας 
15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους Αττικής,  
Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561, τηλ. 210-2611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ Νικόλαο, Αγ. Νικολάου, 13562, 
Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, Αχαρνών  
113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

Πειραιάς
➤ Καθημερινά γεύματα (εκτός Κυριακής) στο Συσσίτιο Απόρων  
«Δος ημίν σήμερον», Αγία Τριάς, τηλ. 210-41.77.271. 
➤ Δέματα αγάπης στον Αγ. Παντελεήμονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα, τηλ. 210-46.15.704
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 20 του μήνα) στον Αγ. Ελευθέριο, 
πλατεία Αγ. Ελευθερίου, τηλ. 210-41.78.778. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-41.78.178.

Σημειώσεις:
Τα τρόφιμα δίνονται στους ενορίτες και θα πρέπει να προμηθευτείτε 
τα κατάλληλα έγγραφα προκειμένου να διαπιστώσουν πως έχετε 
ανάγκη για στήριξη. Η διανομή τροφίμων ξεκινά στις 11.00 και 
διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιμα. Θα σας συνιστούσαμε 
να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί τους, για να ενημερωθείτε σχετικά.

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλέφωνο: 210 2793916 - 210 2777198 -  
210 2793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλέφωνο: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλέφωνο: 22990 20173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο 
δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&
cnode=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλέφωνο: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Πετρούπολης  
Τηλέφωνο: 210 5064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλέφωνο: 210 2718952 
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  

Τηλέφωνο: 210 9886947, 210 9886950,  
210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 
γωνία.
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Αμαρουσίου  
Τηλέφωνο: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλέφωνο: 6936 784725 

υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλέφωνο: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124

➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 
Τηλέφωνο: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 
Τηλέφωνο: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλέφωνο: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλέφωνο: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, 
Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλέφωνο: 26313 63432, 26313 63400,  
26313 63427

➤ ''Πύλη της Αγάπη'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126). 
Τηλέφωνο: 26510 77077, 26510 01045

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος. 
Τηλέφωνο: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο. Τηλέφωνο: 
2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλέφωνο: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2 
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλέφωνο: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλέφωνο: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλέφωνο: 26413 360300

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλέφωνο: 22413 64414 - 6945399660

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ
Τηλέφωνο: 25104 51367 - 6976105341

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κομοτηνής

Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλέφωνο: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλέφωνο: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλέφωνο: 25420 22693 - 6937 336819

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλέφωνο: 22710 44258/26731

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, 
τηλ. 2313 302300-301 

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 

ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βότση 15 & Δελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης, 
τηλ. 2310 466555/466610

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης

Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε 
ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος,  
σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης,  
το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775

➤"Μπουτίκ" των φτωχών
Διεύθυνση: Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου.  
Το κατάστημα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-19:00. 

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

??????????????????Εθελοντισμός

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» ιδρύθηκε το 2001 και ανα-
πτύσσει υπηρεσίες που σχετίζονται με την άνοια και άλλα ψυχιατρικά 
προβλήματα των ηλικιωμένων.

Λειτουργεί δύο Κέντρα Ημέρας για τη νόσο του Alzheimer, μια κλινική 
Βραχείας Νοσηλείας για την άνοια, 2 Ψυχογηριατρικά Οικοτροφεία 15 

ενοίκων το καθένα, ένα στην Αθήνα και ένα στο Χαλάνδρι και ένα Προστατευόμενο 
διαμέρισμα στην Αθήνα.

Εκτός από τα παραπάνω, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», υλοποιεί πρόγραμμα 
σίτισης και ψυχολογικής υποστήριξης που απευθύνεται σε ηλικιωμένους που το έχουν 
ανάγκη (μοναχικοί ηλικιωμένοι, ηλικιωμένοι που φροντίζουν ανήλικα εγγόνια και ηλι-
κιωμένους με άνοια).

Συνολικά η Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" απασχολεί 75 εργαζόμενους και πε-
ρισσότερους από 45 ενεργούς εθελοντές. Περισσότεροι από 4500 ηλικιωμένοι απολαμ-
βάνουν δωρεάν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την άνοια και για άλλα ψυχογηριατρι-
κά προβλήματα. Περισσότεροι από 250 ασθενείς με άνοια νοσηλεύονται στην Κλινική 
Βραχείς Νοσηλείας κάθε χρόνο. Εκατοντάδες επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύονται πάνω 
σε ψυχογηριατρικά ζητήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: www.nstr.gr

Εθελοντής μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε! Το μόνο που χρειάζεται είναι η θέληση για 
προσφορά και η διάθεση ελάχιστου χρόνου. Σαν εθελοντής κάποιος μπορεί να προσφέρει 
ψυχολογική υποστήριξη και συντροφιά μέσω των μηνιαίων επισκέψεων στο σπίτι των 
οικογενειών του προγράμματος σίτισης του Νέστορα σε συνεργασία με την Κοινωνική 
Υπηρεσία της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ». Οι εθελοντές εποπτεύονται από 
επαγγελματίες υγείας του Νέστορα.

Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι να γίνεις ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ, επικοινώνησε μαζί μας, προκειμέ-
νου να ενημερωθείς από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες της εταιρείας μας και να 
συμπληρώσεις τη σχετική αίτηση.

Υπεύθυνη εθελοντών της εταιρείας: Κα Νατσιοπούλου Διονυσία- Κοινωνική Λειτουρ-
γός, Συντονίστρια του Προγράμματος Εθελοντισμού της Εταιρείας

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8235050, 210-8235606, e-mail: volunteer@nstr.gr

Γίνε εθελοντής στην Εqual Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαι-
ριών. Όλο και περισσότεροι εθελοντές κάθε χρόνο δίνουν 
με την φυσική τους παρουσία και όχι μόνο το παρόν και 
την ενέργεια τους στην οργάνωση μας, συμβάλλοντας ου-
σιαστικά στις δράσεις μας και στην άριστη διεκπεραίωση 

τους.Διάλεξε την κατηγορία εθελοντικής εργασίας που ταιριάζει περισσότερο στις γνώ-
σεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σου, συμπλήρωσε και στείλε μας την αίτηση 
εθελοντικής εργασίας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. 

Αγγελία: Η Εqual Society - Κοινωνία ίσως ευκαιριών αναζητά εθελοντές για την: Ομάδα 
Μεταφράσεων (Μ)

Πληροφορίες: Για δήλωση ενδιαφέροντος: Volunteers.equalsociety@gmail.com
Κοδριγκτώνος 33, Αθήνα 10434, Ελλάδα, τηλ: +30 211 7051841,  
φαξ: +30 211 7051002

www.voluntaryaction.gr

Ας μιλήσουμε με Praksis για το σήμερα
Η PRAKSIS είναι από τις πιο γνωστές οργανώσεις 
στο χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε 
ποιές κοινωνικές ομάδες απευθύνεστε κυρίως;
Απευθυνόμαστε σε όλες τις κοινωνικά και 

οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες του ελληνικού 
πληθυσμού, όπως αυτό ορίζεται και από το 
Καταστατικό της οργάνωσής μας.

 Και ως τέτοιες εννοούμε απόρους, ανα-
σφάλιστους, άστεγους, άνεργους, μετανάστες 
χωρίς χαρτιά (οι λεγόμενοι sans papier), αλλά 
και νόμιμοι, που χάνουν τη δυνατότητα ερ-
γασίας και ως εκ τούτου, δεν έχουν ένσημα για 
ασφαλιστικές παροχές και κατ επέκταση νομι-
μότητα, άρα εμπίπτουν σε καθεστώς παρανομίας. 
Ακόμη πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα 
διεθνικής σωματεμπορίας, παιδιά του δρόμου, 
οροθετικούς στο HIV και στην Ηπατίτιδα C και σε 
όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 
ασυνόδευτους ανήλικους, χρήστες ενδοφλέβιων 
ναρκωτικών ουσιών, φυλακισμένους, απο-
φυλακισμένους και τσιγγάνους 

Όπως κατανοείτε, απευθυνόμαστε σε όλες 
εκείνες τις κοινωνικές μειονότητες που δεν 
καλύπτονται από τα δίκτυα της κοινωνικής 
προστασίας και από τις ιατρικές παροχές.

Τι εικόνα έχετε σχηματίσει για το πώς 
διαμορφώνεται το κέντρο της Αθήνας μετά 
την κρίση;
Η εικονα που έχουμε, είναι ότι μετά το 2008 

και με το βάθεμα της κρίσης, υπάρχει αύξηση 
και πολλαπλασιασμός σε ζητήματα όπως το 
φαινόμενο των αστέγων όσο και της πολυμορφίας 
των κοινωνικά αποκλεισμένων. Βρίσκουμε π.χ. 
άστεγο, χρήστη, οροθετικό μετανάστη. Επομένως 
υπάρχουν αποκλεισμένοι πληθυσμοί οι οποίοι 
διογκώνονται.

Για ποιό λόγο θεωρείτε ότι έχουν αυξηθεί οι 
κοινωνικές ομάδες που απευθύνεστε μετά 
την κρίση;
 Η κρίση έχει δημιουργήσει αποκλεισμούς. Σε 

μια Ελλάδα που χάνονται 1000 θέσεις εργασίας 
την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα οι 
πληθυσμοί που δεν έχουν υποστηρικτικά δίκτυα 
βρίσκονται απομονωμένοι και προσπαθούν να 
βρουν άλλες διεξόδους. Όταν π.χ. δεν υπάρχουν 
προγράμματα καταπολέμησης ναρκωτικών 
ουσιών, εξαιτίας ανεπαρκούς χρηματοδότησης, 
αυξάνονται τα κρούσματα. Αυτό ισχύει και σε 
άλλους τομείς όπως αυτών των ασθενειών π.χ. 
οροθετικότητας, ηπατίτιδας. Από την στιγμή 
που βλέπουμε ότι ένα Κράτος συρρικνώνεται 
οικονομικά, συρρικνώνονται και οι υπηρεσίες 
ιατρικής κοινωνικής πρόνοιας. 

Έχει ανοίξει μια συζήτηση εδώ και χρόνια, 
πιο έντονα μέσα στο 2014, για την ανάπλαση 
του κέντρου. Μια τέτοια ενέργεια θεωρείτε ότι 
είναι αρκετή για να βελτιώσει την εικόνα του 
κέντρου σε σχέση με την τωρινή κατάσταση;
Είχα την τιμή να με προσκαλέσει το ίδρυμα 

Ωνάση στην κίνηση που κάνει για το Rethink 
Athens. Ήμουν στη συμβουλευτική επιτροπή, 
καθώς θέλανε να υπάρχει και η ματιά των Μ.Κ.Ο., 
των ανθρώπων δηλαδή, που κινούμαστε στους 
δρόμους. Τo concept είναι ότι δεν θέλουμε να 
αναπλάσουμε το κέντρο της Αθήνας για να 
δείξουμε μια καλή βιτρίνα και να μετατοπίσουμε 
βίαια τον πληθυσμό του κέντρου. Κάτι το οποίο 
είναι ωραίο, αφού έχει σαν χαρακτηριστικό του 
την πολύ-πληθυσμικότητα. Άρα δεν έχει λογική 
να αποδομίσουμε μια ολόκληρη πόλη. Θα πρέπει 
να προσαρμόσουμε οποιαδήποτε ανάπλαση 
και αναμόρφωση με τους πληθυσμούς που 
υφίστανται και όχι να τους κρύψουμε κάτω 
από το χαλί.

Η ρατσιστική βία σας έχει δημιουργήσει 
προβλήματα;

Βεβαίως. Καταρχάς είμαστε από τις οργανώσεις 
που πρωτοστατήσαμε στο να δημιουργηθεί το 
δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής 
βίας, το οποίο συντονίζει η Εθνική Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ, για τους πρόσφυγες και 
συμμετέχουμε γύρω στους 110 φορείς και 
οργανώσεις από την Ελλάδα. Από το 2008 
και μετά, είδαμε πογκρόμ που δεν έχουν να 
κάνουν μόνο με τον μετανάστη, αλλά και με τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτό το φαινόμενο 
έχει ενταθεί αρκετά και σε εμάς τους ίδιους. 
Δηλαδή τί είσαστε εσείς, είσαστε αυτοί που 
προστατεύετε μετανάστες, επομένως είστε και εσείς 
εναντίον μας. Έχουμε δεχτεί λεκτικές επιθέσεις, 
έχουν κάνει περιφρούρηση γειτονιάς μπροστά 
στην μονάδα μας όπου κάνουμε εξετάσεις για 
τον HIV. 

Πόσο εύκολο είναι ένα άτομο που είναι θύμα 
ρατσιστικής βίας να έρθει να το καταγγείλει ; 
Άμα θέλουμε να βάλουμε ένα ποσοστό θα 

λέγαμε ένα 60%-70%. Δεν το δηλώνει εξαρχής, 
έρχεται για άλλο λόγο και στην πορεία θα 
διαπιστωθεί. Δηλαδή θα έρθει για να ζητήσει 
ιατρική βοήθεια και μέσα από την ιατρική εξέταση 
και με τη βοήθεια κοινωνικού λειτουργού θα 
διαπιστώσουμε ότι είναι θύμα ρατσιστικής βίας. 
Και μετά ξεκινάμε τη διαδικασία. Να το αναφέρει 
ανώνυμα, για να έχουμε το καταγεγραμμένο 
ποσοστό ως δίκτυο, για να πάμε στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
να τους δείξουμε τις καταγραφές μας. Κοιτάξτε 
καταρχάς στους κόλπους σας γιατί υπάρχουν 
και φαινόμενα αστυνομικής βίας.

Και όποιος θέλει να προχωρήσει την καταγγελία, 
του παρέχουμε τη νομική βοήθεια και τη στήριξη 
για να το πάμε στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν τέτοια 
παραδείγματα.

Σε τέτοια ζητήματα συνεργάζεστε με άλλους 
φορείς;
Συνεργαζόμαστε με το Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες, που έχει νομική θεσμοθέτηση. 
Με το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, 
με τους Γιατρούς του Κόσμου, με την Ύπατη 
Αρμοστεία, με τις LGBT οργανώσεις, με τον ΣΥΔ 
(Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών).

Υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα από 
την δράση σας;
Ναι, υπάρχουν. Μέσα από το πρόγραμμα “συν 

στο πλην” που τρέχουμε, με τη χρηματοδότηση 
από το ίδρυμα Στ. Νιάρχος, ξεκίνησε από το 2012, 
το οποίο έχει δύο άξονες. Έναν προληπτικό και 
έναν παρεμβατικό. Ασχολούμαστε με τον Έλληνα 
που έχει υποστεί τα πάντα μέσα στην κρίση. Τον 
άστεγο δεν τον προλάβαμε. Τί κάνουμε όμως 
τώρα; Ανοίξαμε κέντρα υποδοχής αστέγων, 
ένα στην Αθήνα, ένα στον Πειραιά και ένα στη 

Θεσσαλονίκη. Αφού τον συναντήσουμε με 
τους street workers, τον καταγράφουμε, του 
δίνουμε μια πρώτη βοήθεια, στη συνέχεια 
τον προσελκύουμε στο κέντρο μας. Να πάρει 
όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται εκεί. Υγιεινής, 
καθαριότητας, να κάνει μπάνιο, να πλύνει τα ρούχα 
του, να του δώσουμε εμείς ρούχα καινούρια, 
να του δώσουμε survival kit. Ακόμα κοινωνικοί 
λειτουργοί και ιατροί από τη στιγμή που μπαίνει 
ο άστεγος στο κέντρο μας προσπαθούμε να τον 
βγάλουμε από την αστεγία. Αυτό αφορά τον 
παρεμβατικό άξονα.

Στον προληπτικό άξονα ασχολούμαστε με 
οικογένειες που βρίσκονται ένα βήμα πριν την 
αστεγία. Με ανεργία, χρέη κ.α. Από τον Μάρτιο 
του 2012 μέχρι σήμερα ασχοληθήκαμε με 3000 
οικογένειες και υπάρχουν ακόμα 4500 για να 
μπουν στο πρόγραμμα. Μόλις ενταχθούν στο 
πρόγραμμα, τους δίνουμε λεφτά για το ενοίκιο, 
για τα διατροφικά τους έξοδα και ταυτόχρονα τους 
παρέχουμε νομικές και οικονομικές υπηρεσίες 
για να κάνουμε διακανονισμούς και να μην τους 
κυνηγάνε οι τράπεζες. Έχουμε σαν στόχο πάνω 
στο 6μηνο να τους ξαναβγάλουμε στην αγορά 
εργασίας. Είναι επιτυχία ότι το 83% βγήκε από 
αυτό το πρόγραμμα χωρίς χρέη και με δουλειά. 
Και δουλειά όχι ευκαιριακή, αλλά με μόνιμα 
χαρακτηριστικά. Κάποιους από αυτούς τους 
ξανασυναντήσαμε μετά από 2 χρόνια για να δούμε 
ποια ήταν η εξέλιξη τους. Εξακολουθούσαν και 
εργάζονταν σε μια Ελλάδα που χάνονται 1000 
θέσεις εργασίας την ημέρα.

Τα αποτελέσματα που αναφέρατε πιο πάνω 
αφορούν Έλληνες. Υπάρχουν αντίστοιχα 
στοιχεία και για μετανάστες. Έχουμε δει 
κρούσματα φοβίας, απομόνωσης απέναντί 
τους αρά εξ’ αντικείμενου είναι λίγο πιο 
περίεργο.
Υπάρχουν. Απλά χρειάζεται μια πιο συ-

στηματική προσέγγιση/αντιμετώπιση. Για να 
κάνουμε άρσεις ξενοφοβίας χρειάζεται μια 
πάρα πολύ συστηματική δουλειά. Έχουμε 
στεγαστικά προγράμματα για τους αιτούντες 
άσυλο. Όταν έρχονται εδώ δεν υπάρχει κάποιο 
οργανωμένο σύστημα περίθαλψης. Δεν έχουμε 
ξενώνες. Δεν θέλουμε γιατί τους ιδρυματοποιεί, 
υπάρχει συγκέντρωση και γίνονται εύκολα στόχοι. 
Εμείς θέλουμε με το που θα μπει κάποιος στην 
Ελλάδα αυτόματα να ξεκινήσει και η ένταξη 
του. Έχουμε επιλέξει να τους στεγάσουμε σε 
διαμερίσματα τα οποία είναι σκόρπια. Αυτή τη 
στιγμή νοικιάζουμε 27 σε όλη την Ελλάδα. Τα 
17 είναι στην Αθήνα και βρίσκονται από τον 
Πειραιά μέχρι το Ίλιον. Το θέμα είναι όμως να 
έχουν αυτόνομη διαβίωση. Να μην αφεθούν 
και περάσουν σε μια κατάσταση «παγώματος». 
Να δραστηριοποιηθούν και να αναλάβουν 
ευθύνες. Βέβαια είναι δύσκολος δρόμος. 

Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα κυριότερα 
προγράμματα που υλοποιείτε;
Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» τα δύο πολυϊατρεία 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι δύο ξενώνες σε 
Αθήνα και Πάτρα για ασυνόδευτα ανήλικα που 
έχουμε, που είναι παιδιά τα οποία διακινούνται 
μέσω της Ελλάδας σε άλλες χώρες. Στην Πάτρα 
μάλιστα σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό. Έχουμε το πρόγραμμα «συν στο πλην» 
με τα κέντρα ημέρας υποδοχής αστέγων. Το 
στεγαστικό πρόγραμμα για τους αιτούντες 
άσυλο. Δύο κινητά ιατρεία. Το ένα κινητό στα 
σύνορα από τον Προμαχώνα μέχρι τον Έβρο 
και περιθάλπουν όλους αυτούς που μπαίνουν 
παράνομα. Η άλλη μονάδα περιμένει στον 
Πειραιά και κάθε φορά που υπάρχει κόκκινο 
φως σε νησί, που δέχεται καράβι με μετανάστες, 
τρέχει η μονάδα να κάνει περίθαλψη. Τέλος 
δύο κινητές μονάδες που κάνουν τον έλεγχο 
για ηπατίτιδα C και τον HIV. 

Για όλα αυτά τα προγράμματα χρειάζονται 
και εθελοντές. Υπάρχει ανταπόκριση από 
τους συμπολίτες μας;
Υπάρχει. Για εμάς είναι ευχής έργο ότι αυτή 

τη στιγμή έχουμε 600 εθελοντές και 180 στε- 
λέχη. 

Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός θα δώσει λύση;
Κακά τα ψέματα. Θεωρώ ότι η λύση έχει να 

κάνει με την κυβερνητική, την κρατική και την 
θεσμική βούληση. Ο εθελοντισμός είναι πολύ 
σημαντικός αλλά είναι υποκατάστατο. Αν δεν 
υπάρχει βούληση κρατική και επένδυση ο 
εθελοντισμός θα είναι απλώς άλλοθι. Για να 
είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να πατάει 
σε κάποια στρατηγική. Μια στρατηγική που 
να υιοθετείται από το κράτος. Ειδάλλως δεν 
είναι παρά μια απόδειξη κάποιων ευγενών 
συναισθημάτων κάποιων συμπολιτών μας. 
Σημαντικός ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη 
αλλά θα πρέπει να υπάρχει κρατική βούληση. 

Αυτήν την περίοδο που υπάρχουν και αλλαγές 
σε τοπικό επίπεδο να περιμένουμε από εσάς 
κάποιες παρεμβάσεις;
Έχουμε ήδη κάνουμε παρεμβάσεις. Στείλαμε 

επιστολή στην κα. Δούρου. Την ενημερώσαμε 
για ένα άρθρο στον Καλλικράτη, που αναφέρει 
ότι η περιφέρεια για να κάνει μια στρατηγική 
για θέματα πρόνοιας θα πρέπει να κάνει και 
μια επιτροπή διαβούλευσης με τις αντίστοιχες 
Μ.Κ.Ο. Αυτό δεν έγινε ποτέ με τον κ. Σγούρο. 
Ελπίζουμε η κα. Δούρου να ξεκινήσει αυτή τη 
διαδικασία. Πρέπει οι μικροί κυβερνήτες, όπως 
είναι οι περιφερειάρχες, να κατανοήσουν και να 
αφουγκραστούν από αυτούς που βρίσκονται στο 
πεδίο και βρίσκονται σε επαφή με αυτούς τους 
πληθυσμούς, τελικά δεν κάνουν τίποτα άλλο 
από αυτό που κάνει και το κράτος. Σχεδιάζουν 
οικονομικοτεχνικά. Κάτι το οποίο είναι τραγικό. 
Το να έρθουν δηλαδή κάποιοι χαρτογιακάδες 
να μας πουν για δείκτες χωρίς να ξέρουν αν 
αυτό το οποίο σχεδιάζουν ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη και στην πραγματικότητα.

Πού μπορεί να σας βρει κάποιος που έχει 
ανάγκη;
Αν κάποιος έχει ανάγκη και θέλει να μάθει 

περισσότερες πληροφορίες για θέματα υγείας, 
για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και 
τον HIV μπορεί να μπει στο site www.praksis.
gr είτε μπορεί να καλέσει στην τηλεφωνική μας 
γραμμή που είναι 24ωρη στο 800 1111600, είτε 
στο 210 5020520.

Συνέντευξη στο Rejoin  
από τον Τζανέτο Αντύπα,  

Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου  
στο Σωματείο Praksis.

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δρα-
στηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και 
των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί 
με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και 
την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε 

πολλές άλλες πόλεις.

Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους και σεβα-
σμό στα δικαιώματα τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, 
ιδίως τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού απο-
κλεισμού των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την 
υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες 
υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της 
κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους.

Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες ηλικίας 15 έως 21 χρονών, και κατά περίπτωση 
με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές 
για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. 
Συνθήκες, όπως η ανεπαρκής υποστήριξη από την οικογένεια, η παραμέληση, η κακο-
ποίηση, η εκμετάλλευση, η απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η μετανάστευση, 
η προσφυγιά, η έλλειψη στέγης, η ανεργία, η σύγκρουση με το νόμο, η διαβίωση σε 
ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα, κ.α. Η ΑΡΣΙΣ πλαισιώνεται από ειδικευμένα 
στελέχη και εκπαιδευμένους εθελοντές και δουλεύ ει με βάση τις συλλογικές αξίες 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αποδοχής, της δημοκρατίας και του αμοι βαίου σεβα-
σμού. Στο γραφείο της κάθε πόλης όπου δραστηριοποιείται, υπάρχει ομάδα στελεχών 
που μοιράζονται τις ευθύνες σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης του έργου 
της. Οι εθελοντές εντάσσονται σε ομάδες και εποπτεύονται από τα υπεύθυνα στελέχη.

Η ΑΡΣΙΣ συναντά τους πολίτες για να μοιραστεί μαζί τους τις κατακτήσεις, τους προ-
βληματισμούς και τις προτάσεις της, με στόχο την συμμετοχή τους στην προσπάθεια 
βελτίωσης της θέσης και του ρόλου των νέων στην κοινωνία.

Η ΑΡΣΙΣ πιστεύει ότι οι νέοι μπορούν να νικήσουν τις συνθήκες που τους οδηγούν 
στην απομόνωση. Αρκεί στην προσπάθεια αυτή να είμαστε μαζί τους.

AΓΓΕΛΙΑ: Εφόσον είστε εκπαιδευτικοί μπορείτε να συνεργαστείτε με τα στελέχη της 
οργάνωσης για να διοργανώσετε δράσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές/τριες και 
σπουδαστές/στριες.

Το ελληνικό κέντρο προαγωγής κοινωνικής και ψυχικής υγείας 
- Πορεία Α.Μ.Κ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2002 
και έχει έδρα την Αθήνα. Ο ευρύτερος σκοπός της Εταιρείας είναι 
η προαγωγή δράσεων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ψυχικής υγείας κατι γενικότερα του κοινωνικού 

αποκλεισμού, βοηθώντας το άτομο να παραμείνει ενεργός πολίτης, μέσα στο δικό του 
περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη.

Αγγελία: Εκγύμναση ενοίκων Οικοτροφείου-Προστατευόμενου Διαμερίσματος (ασκή-
σεις, αθλοπαιδιές κλπ). Οι ένοικοι είναι ενήλικες ψυχικά πάσχοντες και άτομα με 
νοητική καθυστέρηση. 

Τι χρόνο πρέπει να αφιερώσεις: Οκτώβριος-Ιούνιος 2015, ελάχιστη παρουσία 1 φορά 
την εβδομάδα για 1 ώρα.

Τι προσόντα χρειάζεσαι: Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, συνέπεια στη δέσμευση που ανα-
λαμβάνει, ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία, όρεξη για δουλειά, ομαδικό πνεύμα. 

Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Επαφή με το χώρο της ψυχικής υγείας και απόκτηση κλινικής 
εμπειρίας στη συγκεκριμένη κατηγορία ειδικού πληθυσμού, ανάπτυξη ομαδικού πνεύμα-
τος εργασίας και συντονισμού με άλλες ειδικότητες, βεβαίωση και συστατική επιστολή.

Πληροφορίες: site: www.poreia.org τηλέφωνο: 210 6899580, e-mail: info@poreia.org
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Ψυχολογική υποστήριξη Skywalker free press

✔ Δήμος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637. E-mail: koin.er-
gasia@cityofathens.gr

✔ Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. σε νέο 
χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 9961973.

✔ Δήμος Ιλίου Αττικής
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον, 
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030 015, 
-016, -017, -018, -019, -029. Fax: 210 2696 
898 - e-mail: koinoniki@ilion.gr 

✔ Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10. Τηλ-fax: 210 
9754035, 210 9768565. E-mail: dadkoinyp@
yahoo.gr

✔ Δήμος Αλίμου Αττικής
Διεύθυνση: Τσουκανέλη 7. Τηλ.: 210 9883140 
- 210 9853580. Fax: 210 9853580. Ώρες 
εξυπηρέτησης του κοινού: 9:00 έως 14:00 μ.μ.

✔ Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2793916, 210 
2777198, 210 2723675.

✔ Δήμος Κορυδαλλού Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, τ.κ. 
18120, Κορυδαλλός. Τηλ.: 210 4963917. 
Fax: 210 4970518.

✔Δήμος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ (Συμβου-
λευτικό Κέντρο Οικογενειών)
Διεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης. Τηλ: 
210 7793622, 210 7488382.

✔ Δήμος Ζωγράφου Αττικής-Κέντρο Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60, τ.κ. 157 71, 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7473328 -9.

✔ Δήμος Πεντέλης
Επικοινωνία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 
στα τηλέφωνα: 213 2140538 ώρες 8:00 - 
15:00, Τρίτη, Πέμπτη στα τηλέφωνα: 213 
2140621, ώρες 8:00 - 15:00.

✔ Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Κέντρο 
Ψυχολογικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος. 
Τηλ.: 213 2000272

✔ Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Τηλ: 210 7277553 
και 210 7277554.

✔ Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι Τ.Κ. 
15124. Τηλ.: 213 2031923 -924. Fax : 213 
2031938, e-mail: kpsy@maroussi.gr. Ωράριο 
Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 
έως 15:00.

✔ Τμήμα Ψυχολoγικής Υποστήριξης Δήμου 
Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055. Καθημερινά: 9.00πμ 
- 2.00μμ

✔ Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη 
Δήμος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888 
(Δευτέρα & Τρίτη από 09:00 - 14:00) 

✔ Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης Δή-
μου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων. Τηλ.: 
210 284089

✔ Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω. 
Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 210 
5315667 - 210 5315668.

✔ Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης Δή-
μου Αχαρνών
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 2 
(Παλαιό Δημαρχείο), Αχαρναί. Τηλ.: 210 
- 2445778, 2403182.

✔ Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας 
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος, Τ.Κ. 
18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655. Ώρες 
εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 
- 15:00

✔ Γραφείο Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος (Δημαρχείο 

Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας 08.00 - 15.00 
καθημερινά. Τηλέφωνο Κοινωνικής Υπηρεσίες 
& Ψυχολογικής Υποστήριξης: 210 6604659, 
210 6604720.

✔ Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολικής και 
Θεραπευτικής Υποστήριξης του Δήμου 
Καλλιθέας
Διεύθυνση: Αθηνάς 67, Καλλιθέα. Τηλ.: 211 
7157423, e-mail: diepistimoniko@yahoo.com

✔ Ψυχολογική Υποστήριξη στο Δήμο Θεσ-
σαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται από εξει-
δικευμένο επιστημονικό προσωπικό, κατόπιν 
τηλεφωνικού ραντεβού, στα τηλέφωνα: 
2310 509040, 509038 (Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων). Οι 
συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο 
του Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

✔ Γραφείο Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Δήμου Καλαμαριάς
Τηλ: 2313 314505 -508.

✔ Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης Δή-
μου Ωραιοκάστρου
Το κέντρο στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου 
«Παύλος Μελάς», στο Παλαιόκαστρο (γωνία 
Καραϊσκάκη και Μακεδονικού Αγώνα). Η 
ψυχολόγος του Κέντρου δέχεται κάθε Τρίτη, 
Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 9.00 έως 
τις 14.00. Περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 2310 809370 και 2313 304068.

✔ Γραμμή Βοήθειας για  
την Κατάθλιψη - Τηλ.: 1034

✔ Χαμόγελο του Παιδιού - 
Τηλ.:1056

✔ Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός -  
Τηλ.: 801 801 1177

✔ Αν είσαι παιδί ή έφηβος -  
Τηλ.: 116 111

✔ Κέντρο Κακοποιημένης 
Γυναίκας - Τηλ.: 210 5235318  
και 210 4112091 - 9 π.μ. - 6 μ.μ. 
Τηλ.: 210 3220900 - 6 μ.μ. - 10 μ.μ.

✔ Γραμμή κατά της 
Οικογενειακής Βίας "ΔΙΠΛΑ 
ΣΟΥ" - Τηλ.: 800 1188881, 
210 7786800. Πανελλαδική 
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας από 
σταθερό χωρίς χρέωση.

✔ Συμβουλευτικό Κέντρο 
Φοιτητών Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Τηλέφωνο: 210 
7277553 και 210 7277554  
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας.

✔ Υπηρεσία Συμβούλου 
Ψυχικής Υγείας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλ.: 210 8203239

✔ Συμβουλευτικό Κέντρο 
Πανεπιστημίου Πειραιά -  
Τηλ.: 210 4142042 και  
210 4142043 για επικοινωνία  
με φοιτητές.

✔ Μονάδα Επείγουσας 

Τηλεφωνικής Βοήθειας -  
Τηλ.: 210 7222333

✔ Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) 
- Τηλέφωνο: 197 Γραμμή Άμεσης 
Βοήθειας του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

✔ Γραμμή Μαζί για το Παιδί -  
Τηλ.: 115 25

✔ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Παιδιού και  
του Εφήβου - Γραμμή - 
σύνδεσμος για γονείς -  
Τηλ.: 801 8011177

✔ Μονάδα Επείγουσας 
Τηλεφωνικής Βοήθειας -  
Τηλ.: 210 7222333

✔ Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" 
Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας 
- Τηλ.: 210 7773112

✔ ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός 
Καταπολέμησης Ναρκωτικών - 
Γραμμή SOS: 1031

✔ Κέντρο Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης για Καρκινοπαθείς 
- Τηλ.: 210 6464598

✔ Ανακουφιστική Συμπονετική 
Παρηγορητική Αγωγή  
Σωματείο "ΑΓΑΠΑΝ"  
για καρκινοπαθείς -  
Τηλ.: 210 7291079

✔ Γραμμή Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Ενηλίκων -  

Τηλ.: 116 123

✔ Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) -  
Τηλ. 210 3300058, 210 3820833

✔ Μονάδα Απεξάρτησης 
Τοξικομανών & Αλκοολικών  
18 & άνω - Τηλ.: 210 3617089

✔ Γραμμή για τον Τζόγο -  

Τηλ.: 800 1110401

✔ Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

✔ Ξενώνας  
Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

✔ Silver Alert Hellas - Γραμμή 
Ζωής - Γραμμή για καταγγελίες 

κακοποίησης - ψυχολογική 
υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωμένων -  
Τηλ.: 1065

✔ Συμβουλευτική Γραμμή 
Σεξουαλικής Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

✔ Γραμμή για το Αλτσχάιμερ - 
Τηλ.: 210 3303678

Κέντρα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

. Γραμμές υποστήριξης

Από το Φεβρουάριο του 2013 κυκλοφορεί η εφημερίδα Skywalker Free Press που γνωστοποιεί τις αγγελίες εργασίας σε όσους στερούνται πρόσβασης στο Inter-
net. Κυκλοφορεί κάθε Τρίτη σε 25.000 αντίτυπα με 32 σελίδες επιλεγμένων αγγελιών. Η εφημερίδα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 12 Φεβρουαρίου 2013 

και ύστερα από ένα χρόνο κυκλοφορίας διπλασίασε τις σελίδες. Οι αγγελίες εργασίας ανανεώνονται σε κάθε έκδοση και επιλέγονται, προκειμένου οι θέσεις να είναι 
ανοικτές και να ισχύουν οι προθεσμίες υποβολής βιογραφικών, όταν οι αναγνώστες πάρουν την εφημερίδα. Επιπλέον, φιλοξενούνται χρήσιμα άρθρα για όσους 
αναζητούν εργασία ή ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα. Έχει το δικό της site: freepress.skywalker.gr, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες, καθώς 
και τα παλιά τεύχη σε μορφή pdf. Κάθε Τρίτη, η Skywalker Free Press διανέμεται σε 20 σταθμούς του μετρό και του ΗΣΑΠ. Κάθε Τετάρτη, βρίσκεται σε περισσότερα από 
140 σημεία παραλαβής πανελλαδικά. 

Σημεία διανομής:

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι
• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Νομισματοκοπείο
•  Μετρό - Δουκίσσης  

Πλακεντίας
• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Σημεία παραλαβής:

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κεντρικό Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης  

& Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος 

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
•  Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
•  Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών
• Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη 

Φιλοσοφικής Σχολής (Γραμματείς 
Τμημάτων:  
Γαλλικής, Γερμανικής & Ελληνικής  
Γλώσσας & Φιλοσοφίας)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής & 

Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια 
Ανέργων

• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ 

Πειραιά
•  Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & 

Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια 
Ανέργων

• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
• Βάρη, Δημαρχείο
• Βούλα, Δημαρχείο
• Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
•  Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο,  

Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό 

Ιατρείο
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου 

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη  

Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη 

Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο

•  Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο

•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  
της Αλληλεγγύης

• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης 

Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν 

της Πόλης
•  Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, 

Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-
Λιναρδάτου

• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο 

Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό 

Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια 

Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη

• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης  

& Τουρισμού
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
•  Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θερμαϊκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

Νεολαίας
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καλαμάτα, Δημαρχείο
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
•  Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη
• Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 

Μυταράς & Συνεργάτες
• Kοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Δημοτική 

Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
•   Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Νάξος, Δημαρχείο
• Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος,  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Τρίπολη, Δημαρχείο
•  Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, 

Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ιατρικές υπηρεσίες

Κοινωνικά - Δημοτικά φαρμακεία & ιατρεία σε Αττική και Περιφέρεια
➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 3, Τηλ.: 210 5313351.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα. 
Τηλ.: 2104967757, fax: 2104944564, e-mail: 
perama_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22. Τηλ: 210 
7481422.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γαλατσίου
Τηλ: 210 2222583, 210 2222011.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Σπατών - Αρτέμιδος
Διεύθυνση: Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας. Tηλ: 
22940 45566, e-mail: dk_yp@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2 & Θησέως - Βουλιαγμένη.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας
Τηλ.: 210 4650212, 211 4110952 (Δευτέρα 
έως και Παρασκευή 10:00 π.μ. - 16:00 μ.μ.)

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Ιωνίας
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00, και 
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 17:00-19:00. 
Τηλ: Α’ Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας: 210 2794950, Δ/
νση Κοινωνικής Πολιτικής: 210 2793916, 210 
2777198.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 
7, Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
Δήμου Ν. Σμύρνης
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα: 13.30-14.30, Τρίτη: 
9.00-19.00, Τετάρτη: 9.30-15.00, Πέμπτη: 9.00-
11.00 και 13.00-20.00, Παρασκευή: 19.30-
21.00 και Σάββατο: 12.00-14.00. Κ.Ι.Φ.Α. Ν. 
Σμύρνης: Αμισού 67, Άνω Νέα Σμύρνη, τηλ.: 
210 9316127, site: www.kifa-nsmirnis.gr, 
e-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com

➤ Κέντρο Οικογενειακής προστασίας Δήμου 
Ηρακλείου
Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Παπαιωάννου 
15-17, Α΄όροφος. Τηλ. επικοινωνίας: 210 
2835945 - fax: 210 2826924. 

➤ Δημοτικό Ιατρείο - Σταθμός Υγείας Δήμου 
Ηρακλείου
Πληροφορίες - Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr. Δευτέρα 
ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

➤ Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βριλησσίων
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6135611 όλες τις 

εργάσιμες μέρες από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 το
πρωί ή αφήνοντας μήνυμα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο Δήμου 
Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος), 
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ. : 213 2031910 - 911
- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:00
π.μ.- 17:00 μ.μ. & Τρίτη: 07:00 π.μ.- 19:00 μ.μ.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Πα-
ρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ. 210 67547700.

➤ Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αγίας Παρασκευής
Στην πόλη μας λειτουργούν δύο Δημοτικά 
Ιατρεία. Α΄Δημοτικό Ιατρείο: (Χίου & Σωτήρος 
2, Τηλ. 210 6000998). Β΄Δημοτικό Ιατρείο: 
(Χειμάρρας 22, Τηλ. 210-6547700, e-mail: 
info@iatria-ap.gr)

➤ Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Λειτουργούμε καθημερινά από τις 9:30 π.μ.- 
20:30 μ.μ., σε χώρους που μας παραχώρησε 
η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλλού στην οδό 
Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος, Πλατεία 
Μέμου, Κορυδαλλός. Τηλ: 2104960790. E-mail: 
gramateia2013@gmail.com, site: http://a-
iatreio.blogspot.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα

Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν αφορά μόνο 
το Βύρωνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες των 
ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε όλες τις 
όμορες περιοχές και τους δήμους όπως: Πα-
γκράτι, Βύρωνα, Υμηττού, Δάφνης, Ν. Σμύρνης, 
Καισαριανής, Ζωγράφου, Χολαργού κ.ά, κάθε 
ανασφάλιστο πολίτη ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας του. Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-
13.00, Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-18.30. Έδρα 
Κοινωνικού Φαρμακείου: Ελλησπόντου 12, 
Βύρωνας (απέναντι από το υποθηκοφυλάκιο) 
τηλ: 210-7628209. E-mail: Egmont1937@
gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιουπόλεως
Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί καθημερινά 
09:00 - 17:00 στην Ιάσωνος & Καραμανλή 
12 για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων 
αλλά και την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη (συστεγάζε-
ται με τα Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικής Ενότητας 
Παλλήνης). Τηλ: 210 6668888.

➤ Δημοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου 
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947 και 210 
9886950.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (Μητροπο-
λιτικό)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 10:00-
20:00, Παρασκευή 10:00-19:00 και Σάββατο
10:00-14:00. Τηλέφωνο Γραμματείας: 210-
9631-950, email: mkiellinikou@gmail.com

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Αυλωνίτη, 
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 11526,
Αθήνα, τηλ.: 210 3847374.

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περι-
στερίου
Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
για κλείσιμο ραντεβού, είναι: πρωϊ Δευτέρα
- Παρασκευή 11:00 - 14:00 και απόγευμα 
Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 20:00 στο τηλέφωνο:
210-5781618. E-mail: iatreioallperisteriou@
gmail.com. Διεύθυνση: Χρυσολωρά 1 κ΄ Αγ.
Παύλου, Περιστέρι, τ.κ. 12132. 

➤ Φαρμακείο - Ιατρείο Αλληλεγγύης στα 
Πατήσια
Ώρες λειτουργίας: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη: 
16.00-19.00 μ.μ. το απόγευμα και κάθε Πέμπτη: 
10.00-12.00 π.μ. το πρωί. τηλ: 210 2012013, 
e-mail: koinonikofarmakeio@gmail.com, 
k.farmakeio5@gmail.com

➤ Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι & 
Κοινωνική μέριμνα» Δήμου Αμαρουσίου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 07:00 
- 15:00. Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών
Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι Τ.Κ.15124. 
Τηλ.: 210 6105649 - 213 2031943 - 213 2031926. 
Fax: 213 2031941. E-mail: bss@maroussi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο - Κ.Υ.Α.Δ.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 
Τηλέφωνο: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Αβέρωφ & Ελευθερίου Βενιζέλου 
5. Τηλ: 215 5508676.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 4 - Χολαργός, τηλ: 
210 6561610.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου
Διεύθυνση: Εθν. Αμύνης 60, Παπάγου, τηλ: 
210 6540900

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Κηφισιάς
Δημοτικό πολυιατρείο “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ”. 
Διεύθυνση: Μ.Αντύπα 3. Τηλ.210 8012632.
Δημοτικό πολυϊατρείο “ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ”. Διεύ-
θυνση: Κ. Βαρναλη 58. Τηλ.210 6254189.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων
Διεύθυνση: Ελευθερίας 77, τηλέφωνα για 
ραντεβού: 2310 721721, 2310 726887.

➤ Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Στεγάζεται επί της οδού Ανδρομάχης 100, 
τ.κ.: 17671 στην Καλλιθέα και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: 210 9532712.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Διονύσου
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα - 
Άγ. Στέφανος. Τηλ: 210 6217830.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Πειραιά
Δ/νση: Αγχιάλου 104, τηλ. 210 4202105, 210 
4206172, 210 4202290.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, τ.κ. 17124. Τηλ/fax: 
210 9370333, e-mail: kpns@otenet.gr

➤ Δημοτικά Ιατρεία Ιλίου
1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων: Διεύθυνση: 
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας)
Τηλέφωνα: 210 5010074, 210 5066344, φαξ: 
210 5066344, e-mail: agnik.iatria@ilion.gr. 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και 
Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. 
Τρίτη από τη 13.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ. 
Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ 
ή από τη 13.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ ανάλογα 
με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες.

2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων: Διεύθυνση: 
Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος, Τηλέφωνο: 
210 2624090, φαξ: 210 2624090, e-mail: 
agfan.iatria@ilion.gr. Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 
από τις 8.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. Τρίτη από 
τις 8.30 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γέρακα
1ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Φιλίππου 
& Αριστομένους, τηλ: 210 6612876.
2ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 
& Βοιωτίας, τηλ: 210 6611854.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Ανθούσας
Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, τηλ: 210 6664489.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Φιλοθέης - Ψυχικού
Διεύθυνση: Τερτσέτη 51. Τηλέφωνο: 210 
6744122. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 22, Νέα Παλάτια 
Ωρωπού. Τηλ: 22950 31374.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αγίου Στεφάνου
Το Δημοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από Δευτέρα 
- Παρασκευή πρωί 09:00 - 14:00 και απόγευμα 
17:00 - 20:00. Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 
10:00 - 12:00. Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 
6 και Ναπολέοντος Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου 
Στεφάνου). Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνήστε 
στο 210 6217830 καθημερινά 09:00 - 12:00.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ρίμινι 10, τηλ: 210 2852945, fax: 
210 2852945.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων 
στον Εύοσμο. Λειτουργεί καθημερινά από 
τις 9.00 π.μ. - 17.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους Δικαιούχους 
εγγεγραμμένους δημότες. Οι εγγραφές των 
δικαιούχων ανασφάλιστων δημοτών γίνονται 
δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του 
Δήμου, στην οδό Μαβίλη 6-8 με Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου), τηλέφωνο: 2310 
558505.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού
Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός 
Λογοθέτου), τηλ. 23920 75930. E-mail: koin-
wnikofarmakeiothermaikou@gmail.com. Ώρες 
Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-15:00. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας
Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών-
Νέος Δρόμος. Τηλ.: 2610 439650, e-mail: 
kfpatras@gmail.com. Ανοικτό κάθε Δευτέρα 
και Τετάρτη 18:00 - 20:00 (το απόγευμα) και 
Σαββάτο 10:00 - 12:00 (το πρωί).

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου

Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως  
(Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή). Τηλ.: 24210 28833. 
Ανοικτό κάθε Τετάρτη 17.00 - 20.00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24 (Βαρδάρης). Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2310520386. Ανοικτό Δευτέρα 
- Παρασκευή.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Δημητρίου Σπυρίδη 12. Ανοικτό 
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-
12:00 το πρωί.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς 
("Αθανάσιος Τηλιακός")
Διεύθυνση: Σπάρτης 13. Τηλ.: 23410 25817 και 
23410 22114. Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Χανίων. Ανοικτό 
κάθε Τρίτη & Πέμπτη 10.30-12.30 και Δευτέρα 
& Τετάρτη 18:00 - 20:00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12. Τηλ.: 6937 
346124 & 6948801600

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρ. Κοντού 29. Ανοικτό Δευτέρα 
- Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καρπενησίου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με το τηλ. 22373 50024.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λάρισας
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117. Ωράριο 
Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-17:00

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Σανταρόζα και Παπανικολή. Τηλ: 
27210 93267. Πρόγραμμα λειτουργίας: κάθε 
Τετάρτη 14:15 μέχρι 15:15.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Ιωννίνων
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11 Στο ΚΕΠΑΒΙ, 
Ιωάννινα. Τηλ: 2651 304760

➤ Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 23310 74113.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς
Διεύθυνση: Αμισού & Παπανικόλα. Τηλ.: 
2313 314500.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λαμίας
Λειτουργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους στο κτίριο του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου 
Λαμιέων (οδός Τυμφρηστού 58) από ώρα 
14:30 έως 17:00 καθημερινά. Τηλ: 22310 
22808. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Μυτιλήνης
Διεύθυνση: Λέσβου Κυδωνιών 39. Τηλ: 22510 
43183.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλλη-
λεγγύης Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Εντός Εργατικού Κέντρου. 
Τηλ: 2521 777038.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Σπάρτης
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 
14:00-16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27310 
57220, 27310 57247.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Τηλ: 22810 82220, 22810 82460.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα. Τηλ: 
22210 23253.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Χίου
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1. Τηλ: 22713 50827. 
Ώρες λειτουργίας 08.00-13.30.

Η περίοδος της κρίσης που διανύουμε ανέδειξε με τον πλέον άσχημο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, ένα αγαθό που 
θα έπρεπε να είναι τόσο δωρεάν όσο και καθολικό, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανέργους. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκαν μια σειρά από κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία και πολυιατρεία. Η ίδρυση κοινωνικών 
ιατρείων προκύπτει από την ανάγκη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και από την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη εθελοντών επαγγελματιών 
και άλλων συμπολιτών μας. Η προσπάθεια αυτή, στόχο έχει να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και 
χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία αυτών των κοινωνικών ιατρείων, είτε διαθέτουν φάρμακα στο χώρο τους είτε 
διασυνδέονται με κοινωνικά φαρμακεία.
Το Skywalker.gr βλέποντας το τεράστιο κενό που υπάρχει, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και πολυιατρείων 
με εντελώς δωρεάν παροχές στα σημαντικά σημεία κάθε δήμου, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.
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11 Σεπτέμβρη 
Έκθεση: «Thorn in the flesh», Συλλογή  
Γιώργου Οικονόμου.
Ο Μοντερνισμός εκφράζει την αδιάκοπη  
πάλη μεταξύ Αφαίρεσης και Αναπαράστασης.  
Η έκθεση «Thorn in the Flesh» διερευνά  
τις παραμέτρους αυτής της πάλης και  
τον αντίκτυπό της στην τέχνη μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο έως σήμερα. Θα δείτε έργα των:  
Jean-Michel Basquiat, Max Beckmann,  
Louise Bourgeois, Paul McCarthy, George Condo,  
Jim Dine, Jean Dubuffet, Donald Judd,  
Kazuo Shiraga, Willem de Kooning,  
Claes Oldenburg, A.R. Penck, Michelangelo  
Pistoletto, Neo Rauch.
Διεύθυνση: Γράμμου 77, Φιλοθέη - Μαρούσι - Πεύκη 
Τηλέφωνο: 2108090595-519,  
e-mail: info@economoucollection.com 
Ώρες λειτουργίας: 10.00-18.00

12 Σεπτέμβρη 
Παιδικό θέατρο: «Το μαγικό κλειδί»  
της Κάρμεν Ρουγγέρη
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 
Διεύθυνση: Παραλία Ελευσίνας  
(Κανελλοπούλου και Δραγούμη). Ώρα: 20.30

13 Σεπτέμβρη
Μουσική: «Απ’ την Ήπειρο ως τη Θράκη...  
ένα τραγούδι δρόμος...» στο Ευριπίδειο Θέατρο 
Ρεματιάς, Χαλάνδρι - Ψυχικό 
Μια παράσταση αφιέρωμα στην παράδοση τόπων  
με ιστορική μνήμη και λαογραφικό πλούτο.
Διεύθυνση: Πεζόδρομος Προφήτου Ηλία  
Τηλέφωνο: 2106897459. Ώρα: 20.30

14 Σεπτέμβρη
Συναυλία αλληλεγγύης: Encardia  
με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.  
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση  
θα μεταφερθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο  
Γέρακα.
Διεύθυνση: Μιλτιάδου και Γαργηττού 
Τηλέφωνο: 210 6612717. Ώρα: 21.00

15 Σεπτέμβρη
Cinema στον πολυχώρο «Διέλευση».  
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εξής ταινίες: 
Πολωνία, 19.00 - 20.30 & Σκόπια -  
Μαυροβούνιο - Κροατία, 20.45 - 21.45
Διεύθυνση: Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη
Τηλέφωνο: 210 8613739. Ώρα: 19.00

16 Σεπτέμβρη
Παιδικό θέατρο: «Ιστορίες του παππού  
Αριστοφάνη» στο Βεάκειο σε σκηνοθεσία  
του Νίκου Δαφνή. 
Διεύθυνση: Λόφος Προφήτη Ηλία 
Τηλέφωνο: 210 4194520
Ώρα: 21.00

17 Σεπτέμβρη
Ανοιχτή πρόβα: Επτά χορευτές του Μπαλέτου  
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζουν  
τις χορογραφίες τους για δύο βραδιές  
στο Θέατρο Ολύμπια.
Διεύθυνση: Ακαδημίας 59
Τηλέφωνο: 210 3612461, 210 3643725
Ώρα: 20.00

18 Σεπτέμβρη
Μια συναυλία Αγάπης, Αλληλεγγύης και 
Ανιδιοτελούς συνεισφοράς με τη συμμετοχή  
πολλών και επώνυμων καλλιτεχνών.
Θέατρο Πέτρας, Ίλιον - Πετρούπολη 
Διεύθυνση: Ολυμπίας Τηλέφωνο: 210 5062166 
Ώρα: 20.00

19 Σεπτέμβρη
Athens Bike Festival, μια γιορτή του ποδηλάτου  
στο κέντρο της Αθήνας που δίνει την ευκαιρία  
στους Αθηναίους να δουν και να δοκιμάσουν 
ποδήλατα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες  
που θα τους φέρουν σε επαφή με έναν άλλο  
τρόπο ζωής. Τεχνόπολις, Γκάζι 
Διεύθυνση: Πειραιώς 100. Ώρες: 18.00 - 21.00

20 Σεπτέμβρη
Σε ρυθμούς ροκ: Συναυλία με τους ΣΕΛΑΣ, Hungry 
Dukes, Mr.Highway Band, Ghostdanve the band 
με σκοπό τη συλλογή φαρμάκων για το Κοινωνικό 
Φαρμακείο του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη.
Διεύθυνση: Κύπρου και Προύσσης 
Τηλέφωνο: 2104278100. Ώρα: 20.00

21 Σεπτέμβρη
Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι από τη Φιλαρμονική 
Δήμου Αιγάλεω - Ελληνικό Κέντρο Λαογραφικών 
Μελετών στο Δημοτικό Θέατρο Αλ. Μινωτή.
Διεύθυνση: Ιερά Οδός και Δαρδανελλίων 
Τηλέφωνο: 2105311168. Ώρα: 20.30

22 Σεπτέμβρη
Έκθεση ζωγραφικής «'Οψεις» του Μιχάλη 
Αμάραντου. Στην έκθεση θα παρουσιασθούν δύο 
ενότητες ζωγραφικών συνθέσεων «τοπίων» και 
«προσωπογραφιών» στη Skoufa Gallery.
Διεύθυνση: Σκουφά 4 
Τηλέφωνο: 2103643025. Ώρα: 17.30 - 21.00

23 Σεπτέμβρη
Έκθεση αφιερωμένη στην καριέρα και την 
απασχολησιμότητα από το Mediterranean College. 
Επομένως πάρτε το βιογραφικό και καλή επιτυχία 
στην αναζήτηση εργασίας.  
Διεύθυνση: Τεχνόπολις, Γκάζι, Πειραιώς 100  
Ώρες: 11.00 - 20.00

24 Σεπτέμβρη
Φεστιβάλ ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής 
Ταύρου, Ιλίου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαιας, 
Διονύσου, Αγίας Παρασκευής και Μοσχάτου. 
Θεατρική Ομάδα Δήμου Διονύσου, Ελένης Ρουφάνη 
«Υπό Έναν Όρο». Το φεστιβάλ θα συνεχιστεί μέχρι και 
τις 12 Οκτώβρη. 
Διεύθυνση: Ομήρου, Κωνσταντινουπόλεωνς & 
Διονύσιου Σολωμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου 
Καλλιθέα - Μοσχάτο.
Τηλέφωνο: 2132019636. Ώρα: 20.15

25 Σεπτέμβρη
Υπαίθρια έκθεση γλυπτικής - κεραμικής του 
Χαράλαμπου Γκούμα στο Άλσος Δήμου Περιστερίου 

Διεύθυνση: Αγίου Βασιλείου 62
Ώρες: 00.00 - 23.59

26 Σεπτέμβρη
Θεατρική παράσταση «Γέρμα» του Φεντερίκο 
Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ 
στο Ανοιχτό Θέατρο Σάρας στο Μαρκόπουλο.
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου και Ηλία Κυριακού.
Ώρα: 20.00

27 Σεπτέμβρη
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Ινσταντάνε»  
στη γκαλερί Ζουμπουλάκη. Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη 
έχει συλλέξει κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες 
φωτογραφίες που έχουμε συναντήσει στα social  
media και τις παρουσιάζει σε εκτυπωμένη μορφή 
υψηλής ανάλυσης.
Διεύθυνση: Πλατεία Κολωνακίου 20
Τηλέφωνο: 2103608278. Ώρες: 11.00 - 14.00

28 Σεπτέμβρη
Ποδηλατοβόλτα στην Αργυρούπολη. 
Σημείο εκκίνησης η Πλατεία Κώστα Βάρναλη 
Ώρα: 10.00

29 Σεπτέμβρη
Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Περδικίδη  
«Τέχνη ανάμεσα σε δύο κόσμους» στο Ινστιτούτο 
Θερβάντες Αθήνας.
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 23 
Τηλέφωνο: 2103634117

E-mail: cenate@cervantes.es. Ώρες: 10.00 - 20.00

30 Σεπτέμβρη
Έκθεση φωτογραφίας της Herlinde Koelb στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε. Στα έργα της Herlinde Koelbl 
αποτυπώνονται τα όνειρα ζωής που οι άνθρωποι 
αυτοί συνδέουν με την εκμάθηση της γερμανικής 
γλώσσας, αυτά που τους λείπουν και αυτά που τους 
αρέσουν ιδιαίτερα στη Γερμανία.
Διεύθυνση: Ομήρου 14-16. Τηλέφωνο:  
210 3661 000. Ώρες: 09.00 - 21.00

1 Οκτώβρη
Καλό μήνα! Σας προτείνουμε με κάποιο φίλο ή 
την οικογένειά σας να περπατήσετε μια πανέμορφη 
βόλτα μέχρι Μονή Καισαριανής. Πλατάνια, πεύκα 
κυπαρίσσια παρέα με το τρεχούμενο νερό.  
Μια κρήνη και περίπατοι στα μονοπάτια που οδηγούν 
στο δάσος. Όλα, δύο βήματα από την Αθήνα, 
στις υπώρειες του Υμηττού, στο μοναστήρι της 
Καισαριανής. Χτισμένο πάνω στα ερείπια βασιλικής 
του 6ου αιώνα, το σημερινό Καθολικό  
του οικοδομήθηκε τον ύστερο 11ο αιώνα.  
Στον κεντρικό δρόμο, θα βρείτε το καφενείο  
μέσα στη δροσιά. Πώς θα πάτε: Ένας από τους 
δρόμους που οδηγούν στη Μονή Καισαριανής  
περνά μέσα από την περιοχή του Παπάγου  
και ακολουθώντας πορεία προς το βουνό  
θα βρεθείτε στην Μονή.

2 Οκτώβρη
Χορός, “Η Παράδοση της Ίμβρου” στο Άλσος 
Νέας Σμύρνης. Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθέριου 

Βενιζέλου και Εφέσου. Ώρα: 20.30

3 Οκτώβρη
Έκθεση video art: Η ψηφιακή «επανάσταση»  
του 20ου αιώνα επέφερε αλλαγές και  
στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις τέχνες  
στο Άλσος Νέας Σμύρνης.  
Μέσω της ψηφιακής δημιουργίας οι καλλιτέχνες 
προσπαθούν να καταγράψουν το επιστητό  
ή το φανταστικό, την πραγματικότητα  
από την καλλιτεχνική οπτική ή τις υποσυνείδητες 
ανησυχίες.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου  
και Εφέσου. Ώρα: 20.00

4 Οκτώβρη
Συνάντηση χορωδιών στην Παλλήνη  
στο Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Γέρακα 
Διεύθυνση: Κλειτάρχου και Αριστείδου 
Τηλέφωνο: 210 6619937.  
Ώρα: 20.00

5 Οκτώβρη
Πεζοπορία: Η ομάδα του Fitstudio με αφορμή  
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κίνησης  
(Now we Move 2014) διοργανώνει πεζοπορία  
στα μονοπάτια του Λόφου Φιλοπάππου.  
Η πεζοπορία θα ξεκινήσει στις 18.00  
από το μετρό της Ακρόπολης, όπου θα είναι  
και το σημείο συνάντησης και τερματισμού.  
Η πεζοπορία θα έχει διάρκεια περίπου 1 ώρα και 
30 λεπτά. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 
6947332046-6976005150

6 Οκτώβρη
Βόλτα με τους Ποδηλάτες του Νότου.  
Σημείο συνάντησης: Σταθμός Μετρό Άλιμος.
Ώρα: 19:45

7 Οκτώβρη
Ατομική έκθεση του Γιάννη Θεοδωροπούλου στη 
Γκαλερί ΑΔ, Ψυρρή. Στις εικόνες που παρουσιάζει 
στην έκτη ατομική του έκθεση ο καλλιτέχνης 
συνεχίζει, όπως και στις προηγούμενες, να εστιάζει 
στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού του, ψηλαφώντας 
την προσωπική του διαδρομή και τους μηχανισμούς 
συγκρότησης του «Εγώ» μέσα από μικρές 
καθημερινές ιστορίες ταυτισμένες με τις ιδιαιτερότητες 
της οικογένειάς του: του πατέρα, της μητέρας,  
της νονάς κλπ.
Διεύθυνση: Παλλάδος 3. Τηλέφωνο: 210 322 8785. 
Ώρες: 12.00 - 21.00

8 Οκτώβρη
Έκθεση: «Δημήτρης Γαλάνης. Τα Εικονογραφημένα 
Βιβλία» στο πολιτιστικά κέντρο ΜΙΕΤ. Στην έκθεση  
θα παρουσιασθούν επιλεκτικά οι εκδόσεις με  
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αξίζει να αναφερθεί  
ότι το πλούσιο υλικό της εκθέσεως προέρχεται  
κυρίως από τις Συλλογές της Alpha Bank και  
του Μ.Ι.Ε.Τ., αλλά και από πολύ σημαντικά, 
αδημοσίευτα αρχεία του Μουσείου της Μονμάρτρης. 
Η έκθεση εμπλουτίζεται με έργα ζωγραφικής, σχέδια 
και χαρακτικά από ιδιωτικές συλλογές, μουσεία και 
ιδρύματα (Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, Μουσείο Μπενάκη, Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών ΑΠΘ, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας,  
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Διεθνές Ίδρυμα 
Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη-Κουτσοχέρα).
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 20,  
Πλ. Ομονοίας - Μεταξουργείο
Τηλέφωνο: 210 3234267, 210 5223101 
Ώρες: 10:00 - 14:00

9 Οκτώβρη
Έκθεση εικαστικής δημιουργίας με θέμα: 
«Ταξιδεύοντας στον κόσμο με μια παιδική βαλίτσα»
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα  
Διεύθυνση: Αττική οδός, Σπάτα  
Τηλέφωνο: 210 3537227. ‘Ωρες: 00:00 - 23:59

10 Οκτώβρη
Βόλτα στο λόφο του Φιλοπάππου.  
Είναι εκείνος στην κορυφή του οποίου δεσπόζει 
το λευκό Μνημείο του Γάιου Ιούλιου Αντίοχου 
Φιλόπαππου και στους πρόποδές του το εκκλησάκι 
του Άι-Δημήτρη του Λουμπαρδιάρη.  
Στην πράξη, όταν λέμε «πάμε μια βόλτα  
στου Φιλοπάππου» οι περισσότεροι αναφερόμαστε  
σε τρεις διαφορετικούς λόφους, οι οποίοι 
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από ένα δίκτυο 
μονοπατιών τόσο καλά οργανωμένο που δύσκολα 
διακρίνεις πού ξεκινά ο ένας και πού τελειώνει  
ο άλλος. Λόφος του Φιλοπάππου,  
Λόφος της Πνύκας και λόφος  
του Αστεροσκοπείου.

11 Οκτώβρη
Συναυλία, αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό,  
στα πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτεμβρίου  
Δήμου Παλλήνης 2014. 
Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Γέρακα, Παλλήνη - 
Γέρακας - Ανθούσα  
Διεύθυνση: Κλειτάρχου και Αριστείδου 
Τηλέφωνο: 2106619937. Ώρα: 20.00

Το ημερολόγιο μου!

Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή 
Παρέχονται Δωρεάν!
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Νομικές υπηρεσίες

Παροχή νομικής βοήθειας σε:
•Ποινικές Υποθέσεις
•Υποθέσεις Αστικού & Εμπορικού χαρακτήρα
•Εκκαθάριση & Είσπραξη των εξόδων 
Προϋποθέσεις: Xαμηλό ετήσιο εισόδημα

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 
Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 

υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες Διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ): 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα» 
Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062
Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί 
όροι, διαζύγια κοκ) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας  

Πρωτοδικείου Πειραιά 
Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514 
Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς) 
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 
4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405 
Ώρες λειτουργίας 8-2.30 
Τηλ: 2310507405
Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, 
μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία 
για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση,  
ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία 
των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.

Δωρεάν νομική υποστήριξη
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται  
την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού  
και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες,  
οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς,  
εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, 

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν 
υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και 
νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, 
κάτοικο της πόλης μας, που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
απευθύνονται για ραντεβού 
στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα και 
στα τηλέφωνα 213 20 19 
904-5.

Δωρεάν νομικές συμβουλές στο «Φλοράλ» των 
Εξαρχείων
Στο Καφέ «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων, κάθε 
Τετάρτη απόγευμα, μία συνεργατική ομάδα δικηγόρων, 
αποτελούμενη από 11 νομικούς, θα παρέχει δωρεάν 
νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, 
οι οποίοι αυτή την εποχή δίνουν μάχη με τράπεζες 
και εφορίες για τη διάσωση των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Οσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για δωρεάν 
νομικές συμβουλές, μπορούν να προτρέξουν στην 
ομάδα, η οποία θα βρίσκεται στο «Φλοράλ» της 
πλατείας Εξαρχείων κάθε Τετάρτη από τις 18.00 μ.μ. 
έως τις 20.00 μ.μ. (πλατεία Εξαρχείων), ενώ μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί στα εξής τηλέφωνα: 6932 
460 039 και 6977 208 875.

Δωρεάν νομική βοήθεια για παιδιά και νέους
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  
(European Public Law Organization - EPLO), λειτουργεί 
Γραφείο Δωρεάν Νομικής Συμβουλευτικής για Παιδιά 
και Νέους με στόχο την ενίσχυση τους στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους όπως: Πρόσβαση σε Κοινωνικά 
Επιδόματα, Εκπαιδευτικά Θέματα, Τακτοποίηση εγγράφων 
διαμονής, Παραβατικότητα, Οικογενειακές υποθέσεις. Το 
γραφείο λειτουργεί εντός της Νομικής Σχολής Αθηνών. 
Διεύθυνση: Σόλωνος 57 (ώρες λειτουργίας: Τρίτη 
15:00-18:00 και Παρασκευή 12:00-16:00), τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6949-737350.

Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους για νέους
Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της Αθήνας κοντά σε 
νέους κάτω των 30. 
Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους δικηγόρους, 
μέλη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων 
Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), θα λαμβάνουν ανήλικοι και νέοι 
συμπολίτες μας κάτω των 30 ετών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω του προγράμματος 
«Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς. 
«Η ΕΑΝΔΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά αυτοτελώς 
την υλοποίηση αυτού του προγράμματος σε μια 
συνεργασία τόσο ουσιαστικής προσφοράς, όσο και 
συμβολικής αξίας, καθώς νέοι δικηγόροι θα βοηθούν 
νέους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη νομικής 
υποστήριξης. 
Μόλις λοιπόν κάποιος συμπολίτης μας απευθυνθεί στην 
ΕΑΝΔΑ για να ζητήσει νομική υποστήριξη στο πλαίσιο 
του προγράμματος ορίζεται η εξέταση των τυπικών 
προϋποθέσεων σε συνεργασία με τη ΓΓ Νέας Γενιάς, 
η οποία και έχει ορίσει τους απαιτούμενους όρους.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Σερρών
Διεύθυνση: Μεραρχίας 53, Γραφείο 9, Τμήμα Ασφαλιστικών 
Υποθέσεων, Τηλ.: 23210 90211

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Ξάνθης
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόγδου 1, Τηλ.: 25410 25319/26104

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Βέροιας
Διεύθυνση: Πλατεία Ρακτιβάν, Τηλ.: 23310 60222
Υπεύθυνη: Μαριάννα Παπαθεοφίλου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πολυγύρου Χαλκιδικής
Διεύθυνση: Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος, Τηλ.: 23710 
29256/29254

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κατερίνης
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 2, Τηλ.: 23510 59303
Υπεύθυνη: Κυριακή Παρουσιάδου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ):
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα»
Ώρες λειτουργίας 9:00-13:00, Τηλ: 210 8827062

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού
Συλλόγου, γραφείο 405, Τηλ: 2310 507405

Γραφείο νομικής υποστήριξης μεταναστών - Πρόγραμμα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες δωρεάν νομικής 
υποστήριξης, διοικητικής ενημέρωσης και διαμεσολάβησης 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως: νομική 
συνδρομή για θέματα σχετικά με τις άδειες διαμονής, 
νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα 
εργατικής νομοθεσίας, νομική συμβουλευτική και 
πληροφόρηση σε θέματα ασφαλιστικού, αστικού και 
οικογενειακού δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής 
πολιτικής. Διεύθυνση Γραφείου Υποστήριξης Ηρακλείου, 
ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική. Διεύθυνση, Θερίσσου 93, 
τηλ: 2810 318300

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 32, Γραφείο 332
Τηλ.: 25310 60477

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Έδεσσας
Διεύθυνση: Βεροίας 2, Γραφείο 8, Πολιτικό Τμήμα
Τηλ.: 23810 24790 

Ομάδα Νομικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
προσφύγων και μεταναστών
Η ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων 
λειτουργεί από το 2004 στο Στέκι Μεταναστών, στη 
Θεσσαλονίκη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι 
μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο 
καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, αφού ήδη 
και σε νομικό επίπεδο η θέση τους στον κοινωνικό 
ανταγωνισμό είναι εξ’ ορισμού δυσχερέστατη. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Βενιζέλου και Ερμού 23, Θεσσαλονίκη.

«Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού» 
Δίκτυο Αλληλεγγύης
To Δίκτυο Αλληλεγγύης των Ενεργών Πολιτών συστάθηκε 
από μέλη και φίλους της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί 
Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Νικολάου Πλαστήρα & Παρίτση, Νέο 
Ψυχικό, τηλ: 210 6778762-3.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 4ος 
όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405
Ώρες λειτουργίας: 8:00-14.30
Τηλ: 2310 507405

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210-23554, fax: 24210-28028

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510 37858 fax: 26510 37840

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας
Tηλ.: 26650 24450/25560/23651

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413

Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων

Τηλ.: 24310 27526

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210 23554, fax: 24210 28028

Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών 
Τηλ.: 23820 23780, 23820 22556, 
23820 29756 

Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 
Τηλ.: 25310 31163, fax: 25310 
20589

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κιλκίς
Διεύθυνση: Επτανήσου 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 3, 
Πολιτικό Τμήμα,
Υπεύθυνη: Ξανθή Τριανταφυλλίδου, Αναστασία 
Καραστρατίδου, Τηλ. 23410 24776

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πειραιά
Διεύθυνση: Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514
Ώρες λειτουργίας: από 08.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς),
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

Δήμος Μαραθώνος

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια 
αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) 
μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορεί να καλύψει δωρεάν 
την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον 
των δικαστηρίων. Εφόσον επιθυμείτε να σας εκπροσωπήσει 
Δωρεάν κάποιος Δικηγόρος της ΕΑΝΔΑ και πληρείτε τις 
παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τους υπεύθυνους διαχείρισης του προγράμματος εκ 
μέρους της ΕΑΝΔΑ. Πληροφορίες: Γεώργιος Σταυρίδης 
τηλ.6977795208, Γεώργιος Κότσιρας τηλ. 6942643559 
και στην ιστοσελίδα http://www.eanda.gr/programma-
dorean-nomikis-boitheias-gia-neoys.

Δήμος Αμαρουσίου

Μία νέα υπηρεσία για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών 
οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας (άποροι, 

άνεργοι). Σκοπός της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης 
είναι να παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες σε Δημότες 
που ήδη έχουν καταφύγει στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και αναλόγως την περίπτωση είτε τους αναπέμπει 
στα προγράμματα νομικής αρωγής του Κράτους, εφόσον οι 
ίδιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα 
αυτά, είτε τους συμβουλεύει για απλά νομικά ζητήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 213 
2031920-1 και να προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος) από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 9:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη 
αρχή. Συνεπικουρείται από έξι Βοηθούς 

Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και 
συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των 
αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής: 
α) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) 
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας, γ) Κύκλος 
Ποιότητας Ζωής, δ) Κύκλος Σχέσεων Κράτους-
Πολίτη, ε) Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
στ) Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδια-
φερόμενου πολίτη, ένωσης πολιτών ή νομικού 
προσώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή και 
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Πολίτη 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μια υπόθεση, 
εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή παράλειψη 
ή υλική ενέργεια που παραβιάζει δικαίωμα του 
πολίτη ή προσβάλλει νόμιμο συμφέρον του.

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η 
υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή 
με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει 
σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να 
καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του 
Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι 
αρμόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται στις 
υπηρεσίες του δημοσίου, των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήμοι, 
νομαρχίες), των λοιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, των επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των 
κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων, των 
επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των 
οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 
δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, ο 
Συνήγορος του Πολίτη είναι 
αρμόδιος και για θέματα 
που ανάγονται σε ιδιώτες, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
που προσβάλλουν τα δι-
καιώματα του παιδιού. 

Από την άλλη πλευρά ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί 
αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες 
από τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε 
την τελευταία, σχετική με την υπόθεσή του, 
πράξη ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης 
και δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς 
αυτήν, σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, και σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια 
έχει γεννήσει ή δημιουργήσει δικαιώματα 
και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που 
ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, 
εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή 

αν τα δικαιώματα αυτά έχουν σχέση κατά το 
κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγονται 
θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων 
υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν ενώπιον 
των δικαστηρίων, θέματα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα ορισμένων αρχών (π.χ. των 
δικαστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, της ΕΥΠ) ή άλλων ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών (π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα 

που αφορούν την εθνική 
άμυνα και ασφάλεια, 
υποθέσεις που αφορούν 
την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου, 
οι πράξεις υπουργών και 

υφυπουργών ως προς τη διαχείριση της 
πολιτικής λειτουργίας και οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες 
που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 210-7289600). Από την 
αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς τα 
στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση 

υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς 
ή με τηλεομοιοτυπία (fax: 210-7292129). Η 
αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή του προβλήματος, την εμπλεκόμενη 
δημόσια υπηρεσία, τις ενέργειες που έχουν 
προηγηθεί, το αποτέλεσμά τους, καθώς και 
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία 
που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση 
του θέματος.

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η φύση 
της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το οποίο 
γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό 
και στις αρμόδιες υπηρεσίες, διαμεσολαβεί 
δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση 
του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη 
συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή 
μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη 
διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο όργανο 
και μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική 
δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει τη λήψη 
άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται 
σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για 
τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, 
υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, ο Συνήγορος 
του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον 
αρμόδιο εισαγγελέα. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του 
Πολίτη: http://www.synigoros.gr/

Συνήγορος  
του Πολίτη
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.grΓια περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών

Σε καιρούς κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής- σε καιρούς επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτήσεις, στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη 
είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Η εφημερίδα Rejoin κατανοώντας τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία, θεωρεί ότι είναι πιο επιτακτικό 

όσο ποτέ να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση. Τράπεζες χρόνου, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά φαρμακεία είναι μόνο 
μερικές από τις καινούριες δομές κοινωνικής υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η λογική της λειτουργίας 
τους είναι απλή. Η δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων βασισμένες στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη. Αυτές οι 3 έννοιες είναι ο 
βασικός πυρήνας της δημιουργίας των δομών αλληλεγγύης, της ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Μόνο έτσι, με αυτούς τους όρους, θα ανοίξει 
μια ρωγμή στο σημερινό αδιέξοδο για να διαμορφωθούν οι ζωές μας με όρους ισοτιμίας, ισονομίας και ισότητας. Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της 
δημιουργικότητας και της υποστήριξης υλικής και ηθικής μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας. 

Σε πολλούς δήμους της χώρας λειτουργούν κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές στήριξης και αλληλεγγύης 
και προσφέρουν μια ελάχιστη ανακούφιση σε συμπολίτες μας που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Η πολιτεία από την 
πλευρά της οφείλει να αγκαλιάσει αυτά τα δίκτυα αλληλεγγύης και να τα στηρίξει μέσα από τις δομές του κράτους προσφέροντας όπου χρειάζεται 
εκπαίδευση και υποδομές που θα διευκολύνουν την όλη προσπάθεια. Οι δομές αλληλεγγύης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά μιας καλύτερης, πιο 
ανθρώπινης ζωής σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δομές να στηρίξουν έμπρακτα όποιον έχει πραγματική ανάγκη, να βοηθήσουν όλους αυτούς 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα να σταθούν στα πόδια τους. Από τη μεριά μας επιχειρούμε να διαμορφώσουμε έναν κατάλογο με τις πιο ενεργές 
δομές αλληλεγγύης που έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. 

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου
Έδρα: Παλαιό Δημαρχείο/ ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, 
Δ/νση: Οδός Πεντζερίδη 3, Αγ. Στέφανος. 
Τηλ.: 210 8004830 (εσωτ. 114 ή 121), fax: 
210 6218202, e-mail: txdionysos@gmail.com, 
site: trapeza-xronou.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αιγάλεω-Χαϊδάρι
Τηλ.: 210 5320551

➤ Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
E-mail: athenstimebank@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίου Δημητρίου 
- Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7, Άγιος Δημήτριος. 
Τηλ.: 210 9902882

➤ Κοινότητα Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης 
Ανατολικής Αττικής "ΜΠΡΕΞΙΖΑ"
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 32, Νέα 
Μάκρη. Τηλ.: 22940 96268

➤ Τράπεζα Χρόνου Παλαιού Φαλήρου - 
Δάφνης Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος στη 
Δάφνη. Τηλ: 215 5508681. Ε-mail επικοινωνίας: 
p49dpftx@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου & Αλληλεγγύης Μοσχάτου
Διεύθυνση: Μεσοποταμίας, Πλάτωνος 13, 
Μοσχάτο

➤ Τράπεζα Εθελοντικού Χρόνου (Ελληνικό 
Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης)
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15, Αθήνα. Τηλ : 210 
6411449, 210 7786886

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Παλλήνης
Τηλ.: 210 6604600, e-mail: info@diktiopal-
linis.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων Μαραθώνος-
Ωρωπού-Διονύσου
Τηλ.: 210 8004830

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα. E-mail: tra-
peza.xronou.glyfadas@gmail.com, τηλ: 210 
9608973

➤ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-Δημοτικό 
ανταλλακτήριο ρούχων & άλλων ειδών

Διεύθυνση: Λεωφ. Κύπρου 68. Τηλ.: 213 
2018800
➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17. Περιστέρι. Τηλ: 
210 5771137

➤ «Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς 
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8078353

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Ανατολικής Αττικής 
(Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Διεύθυνση : Χρ. Μεθενίτη 7 (πλησίον Δημαρχείου), 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Ώρες λειτουργίας: 
09:00-17:00. Τηλ.: 22990 20175

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ανάσα» 
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά. 
Τηλ.: 210 8078353, e-mail: diktyoanasa2012@
gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15, Αθήνα, e-mail: 
synxronw@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού 
εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 213 2031920 - 21

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Κορυ-
δαλλού
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com. Τηλ.: 6975 
812 963

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Αριστομένους 8 (Δημαρχείο Αγ. 
Βαρβάρας, 2ος όροφος). Tηλ.: 213 2019351, 
e-mail: trapezaxronou.agvk@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Κερατσινιού-
Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου και Μο-
ναστηριού, Κερατσίνι Δραπετσώνα. Τηλ.: 210 
4967757, fax: 210 4944564, e-mail: kerat-
sini_domes@yahoo.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α, Σέρρες. Τηλ.: 
23210 63559

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο στο Δήμο Αγ. 
Αναργύρων-Καματερού

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 
10:00-14:00 - Tηλ.: 213.2039921

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως Κωνσταντόπουλου 45, 
Ηλιούπολη. Τηλ.: 216 7002719, e-mail: trap-
chronou@ilioupoli.gr

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου Χολαργού-
Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο από το Δήμο 
Μήλου
Το ανταλλακτήριο λειτουργεί κάθε Δευτέρα 
και Τετάρτη κατά τις ώρες 17:00-19:00 στο 
χώρο του Γηροκομείου.

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης 
Πιερίας
Επικοινωνία: Κωνσταντία Σαμαρά, τηλ:6932 
651183, email: dinasamara66@hotmail.gr, 
Αναστασία Τσορμπατζίδου, email: atsorm-
patzi@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Ηρώων Πολυ-
τεχνείου, Τρίκαλα.
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com

➤ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. Πέλλας
Τηλ.: 23813 51310

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ανοίξεως, Βέροια 
E-mail: solidarityver@yahoo.gr

➤ Ενεργοί Πολίτες Λάρισας ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης, Λάρισα
E-mail: info@energw.gr

➤ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 
Άρσις
Διεύθυνση: Σκουφά 27, Λάρισα 
Τηλ./Fax: 210 8259880 
Email:arsisathina@gmail.com

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Τηλ.: 6947 124178 , 6974 353581 
E-mail: omada_allileggyis_aliveriou@windows 
live.com ανοιχτά κάθε Σάββατο 10:00πμ-13:00μμ

➤ Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης Χαλκίδας 
«Όλοι Μαζί»
Τηλ.: 6973 361817 και 6973 605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com

➤ Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 9, Χαλκίδα 

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης και αχρήματης 
ανταλλακτικής οικονομίας Τοπικό Εναλλακτικό 
Νόμισμα Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας 
Περιοχή: Λαμία 
E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

➤ Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας Οικονομίας 
ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19, Πάτρα 
Ε-mail: info@stakraeli.gr. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6945 031965

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας «Κανένας 
Μόνο»
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 2-14, Πάτρα 
E-mail: kanenasmonospatras@gmail.com

➤ Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου 
Περιοχή: Σινά, Κόρινθος 
E-mail: contact@txkorinthou.gr

➤ Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140, (νεοκλασσικό 
Τσιριγώτη), Σπάρτη 
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 6945 389714, 6938 030566

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας - Tοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα, 
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας "Μπουτσούνι"
Περιοχή: Κέρκυρα 
Τηλ: 6948 570549, e-mail: info@mpoutsouni.
gr, register@mpoutsouni.gr 

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κω 
"ΚΥΚΛΟΣ" - Εναλλακτικό Νόμισμα «Μαϊδί» 
Περιοχή: 25ης Μαρτίου, Κως 
E-mail: antalaktikiko@gmail.com, info@kyklos-
kos.gr 

➤ Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών 
και προϊόντων - Συριανό Aνταλλακτικό 
Νόμισμα (Σ.Α.Νο) 
E-mail: sanosyros@yahoo.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Νοτίου 
Αιγαίου, Ομάδα Μήλου 
E-mail: milos@peliti.gr. Τηλ.: 6972 881172, 
22870 28144

➤ Κουρσέβα - Δίκτυο Αλληλεγγύης και 
Ανταλλακτικής Οικονομίας Πάρου Αντιπάρου 
- Παριανό Ανταλλακτικό Νόμισμα Κουρσέβα 
E-mail: info@kourseva.gr. Τηλ: Νίκος 6936 
842488 (πρωί), Κώστας 6997 116894 (απόγευμα)

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
Άμπελος
Περιοχή: Λέσβος
Τηλ. 22520 91067, e-mail: ampeliko@yahoo.gr

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
του Ιερού Ναού Π. Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι 
Τηλ.: 22510 61418 και 6938 090958

➤ Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου 
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38, Άγιος 
Νικόλαος 
E-mail: kaereti.info@gmail.com
Τηλ.: 28420 80036

➤ Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82, Μακρύ 
Στενό/Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο 
E-mail: politistikes.rethymnou@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων, Τοπικό 
Εναλακτικό Νόμισμα - Χανιώτικη Εναλλακτική 
Μονάδα 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Χανιά 
E-mail: diktyoxanion@gmail.com, τηλ 6980 
615985

➤ Εναλλακτικό Δίκτυο Συναλλαγών και 
Αλληλεγγύης Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ - Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16, Ιωάννινα

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, 
Ομάδα Ιωαννίνων 
E-mail: ioannina@peliti.gr, τηλ: 26510 07490

➤ Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Δήμου 
Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός 
ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ),Ιωάννινα 
Τηλ.: 26510 23227, fax: 26510 23227, e-mail: 
polikatastima@okpapa.gr. Ώρες Λειτουργίας: 
10:00 - 13:00

➤ Μπαχτσές
Διεύθυνση: Ναπολέων Ζέρβα 28 - 30, Ιωάννινα 
E-mail: baxtsesgiannena@gmail.com

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας
Τηλ: 2681 363512, 2681 363515, 2681 363500, 
2681363501

➤ Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α.
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3, Δράμα 
και Ερ. Σταυρού 11 Δράμα. Τηλ: 25210 21014, 
e-mail: contact@ydika.gr

➤ Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83, Ξάνθη 
Τηλ: 6980 776588, e-mail: xanthiall@hotmail.com 

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

➤ Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84, Καστοριά 

Τηλ. 6942 555452, 6945 410714, email: kan-
enasmonos@yahoo.gr

➤ Ινστιτούτο Περιφεριακής Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9, Κοζάνη 
Τηλ: 24610 26622, fax: 24610 26625, e-mail: 
info@ipadm.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής 
Μακεδονίας, Ομάδα Κοζάνης 
Συντονισμός: Νίκος Λόφτσαλης και Γρηγόρης 
Τσουφουλίδης 
E-mail: kozani@peliti.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - 
Εναλλακτικό Νόμισμα Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ»
E-mail: anexartitiprotovoulia@gmail.com 
Τηλ.: 6948 482008 και 6973 556231

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και Προϊόντων 
Θεσσαλονίκης - Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα 
Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45, Καλαμαριά 
E-mail: info@koino.com.gr 
Τηλ.: 23140 21362

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Καρ- 
δίτσας
Τηλ.: 24410 21000

➤ Τράπεζα Χρόνου Κατοίκων Δήμου Παύλου 
Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη, Νικόπολη. 
Τηλ: 2310 020188. Email: trapezaxronoupm@
gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος. E-mail: info@
tem-magnisia.gr, τηλ: 24210 38317

➤ Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4, Κομοτηνή. Τηλ.: 25310 
21727, e-mail: info@emro.gr 

➤ Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο 
Ανταλλαγής Υπηρεσιών (Δήμος Λαμίας)
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3. Τηλ: 22310 38284

➤ Δίκτυο τοπικών ανταλλαγών Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22, Ηράκλειο. Τηλ.: 
2810 247502

➤ Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Ηράκλειο Κρήτης. 
Τηλ.: 2810 344094

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Λαρισαίων
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα. Τηλ.: 
2410 232978

➤ Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό Παζάρι 
"Ηλιοχώρος"
Περιοχή: Γαλαξίδι. E-mail: iliohoros@iliohoros.gr 

➤ Εναλλακτική κοινότητα "Πελίτι"
Διεύθυνση: Μεσοχώρι, Δράμα (Παρανέστι). 
Τηλ: 25240 22059

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω) 
Διεύθυνση: Ομονοίας 117 (Β' όροφος), Καβάλα. 
Τηλ.: 2510 831388, E-mail: trapezastirizo@
gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Νεάπολης Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1, Συκιές , Θεσσαλονίκη. 
E-mail: trapezaxronou@ergani.gr. 
Τηλ.: 2310 621166

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μ. Φριζή 10, Εργατικό Κέντρο 
Χαλκίδας. Τηλ: 22210 62965, e-mail: trapeza.
xronou@0932.syzefxis.gov.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα, e-mail: info@diktioelia.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και Υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά 
Διεύθυνση: Σάντας 7, Καλαμαριά

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Λέσβου "ήλεκτρο"
Περιοχή: Μυτιλήνη, e-mail: ilektromitilini@
gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Ευβοίας
Περιοχή: Χαλκίδα. E-mail: rumel@hol.gr

➤ Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Ανταλλακτικής Οικονομίας Νάξου
Θα μας βρείτε στο χώρο που στεγάζει την ΚΛΙΜΑΚΑ 
(οδός Δανακού, δίπλα στο ζαχαροπλαστείο 
του Μεσολογγίτη, Χώρα Νάξου) τον οποίο, 
μάλιστα, μας παραχωρεί, στο πλαίσιο του 
κοινωνικού έργου που προσφέρει. Εκεί, 
έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε, να 
συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες αλλά 
και πράγματα ή υπηρεσίες. Ανοιχτά κάθε 
Παρασκευή 18:00-21:00. Επίσης, μπορείτε 
να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλ. 6932762809 
και 6944838832, στέλνοντας email στο par-
toalliosnaxos@gmail.com

 ➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Μέγαρο Λόγου & Τέχνης, Πλατεία 
Γεωργίου, Πάτρα. Τηλ.: 2610 224548

➤ Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου
E-mail: eleflourianou@yahoo.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Προϊόντων και 
Υπηρεσιών Ρεθύμνου
E-mail: info@rodia-reth.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 26410 29227

➤ ΔΙκτυο Ανταλλαγής προϊόντων και υπη-
ρεσιών Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Για όλο τον νομό Αργολίδας. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 27520 93030 

➤ Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών στο Δήμο 
Σπάτων-Αρτέμιδας
Η «μονάδα» αυτή βρίσκεται στην Αρτέμιδα, 
στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή της 
Λεωφ. Αρτέμιδος και λειτουργεί κάθε Τετάρτη 
(18:30-21:30) και κάθε Σάββατο & Κυριακή 
(10:30-13:00).

➤ Δήμος Αγίας Παρασκευής - Κοινωνικό 
ανταλλακτήριο ρούχων
Στεγάζεται στο κτίριο των Δημοτικών Ιατρείων, 
επί της οδού Χειμάρας 22. Ημέρες και ώρες 
λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 
από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 π.μ. Πληροφορίες: 
Τηλ. 213 2004 578.
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Επιχειρηματικότητα

Μια Συνεταιριστική «Ηθική» Τράπεζα...

Στην 14η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς 
Κρήτης ήταν πολλές οι εκπλήξεις, 
δηλαδή δραστηριότητες που 

δεν περιμένουμε συνήθως. Ανάμεσά 
τους η εκδήλωση του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου με το Δίκτυο Αναπτυξιακών 
Συμπράξεων Κρήτης, στις 18/7/2014, στο 
εξαίρετο κατασκευαστικά Ερευνητικό 
Κέντρο Βώρων, του Δήμου Φαιστού, με 
θέμα «Πρωτογενής τομέας και Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα. 

Με συντονιστή τον κ. Γιώργο Μαυ-
ρογιάννη (Αναπτυξιακή Ηρακλείου), 
χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης 
Αλιφιεράκης και ο αντιπεριφερειάρχης 
Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης 
προσέγγισε πολιτικά την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Ο κ. 
Γεώργιος Ζερβός ανέλυσε ότι υπάρχει 
γύρω από τον καινούργιο θεσμό 
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων-ΚοινΣΕπ, και ο δημο-
σιογράφος κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης 
παρουσίασε στοιχεία που δείχνου ότι η 
διεθνής τάση για περισσότερη Κοινωνική 
Οικονομία μαζί με τον πολύ σημαντικό 
Αγροδιατροφικό Τομέα θα μπορούσαν 
να είναι η επόμενη Ελλάδα μας.

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε 
και η παρουσίαση του κ. Μύρωνα 
Σφυράκη (Παγκρήτια Συνεταιριστική 
Τράπεζα), ο οποίος με αντικείμενο 
τα «Χρηματοδοτικά εργαλεία και τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων» επικεντρώθηκε στα 
τρία εργαλεία της Παγκρήτιας, που 
είναι τα δανειακά προϊόντα, το μηνιαίο 
ενημερωτικό έντυπο και η δωρεάν 
ηλεκτρονική πληροφόρηση. 

Ανάμεσα στις επτά συνεταιριστικές 
αρχές, που είναι: 1. Εθελοντική & 
ανοικτή συμμετοχή, 2. Δημοκρατικός 
έλεγχος των μελών, 3. Οικονομική 
συμμετοχή των μελών, 4. Αυτονομία & 
ανεξαρτησία, 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση 
& πληροφόρηση, 6. Συνεργασία μεταξύ 
συνεταιριστικών εταιρειών και 7. 
Κοινοτικό ενδιαφέρον, το ακρογωνιαίο 
στοιχείο, που εξασφαλίζει κυρίως την 
συμμετοχή όλων είναι η Εκπαίδευση, 
Κατάρτιση & Πληροφόρηση όλων 
των μελών του Συνεταιρισμού. Και 
η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
φροντίζει με τα δύο από τα τρία 
«εργαλεία» να δείχνει, όχι απλά μια 
κάποια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
αλλά μια σημαντική συνεταιριστική-
κοινωνική λειτουργία.

Στο μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο για 
τους αγρότες & τους αγροτικούς φορείς 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ» αναφέρονται 
όλες οι τελευταίες εξελίξεις καθώς και 
η επικαιρότητα για αγροτικά προϊόντα 
και τρόποι καλλιέργειας, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Με την δωρεάν ηλεκτρονική 
πληροφόρηση φορέων από την 
ιστοσελίδα www.pancretanbank.gr, 
δίνονται αναλυτικά όλα τα εθνικά και 
κοινοτικά προγράμματα, που αφορούν 
τον πρωτογενή τομέα. Οι τελευταίες 
μεταβολές στην νομοθεσία, και όλα 
τα τρέχοντα και τα υπό διαβούλευση 
προγράμματα ανάπτυξης. 

Επίσης μέσα από την ιστοσελίδα 
της τράπεζας, μπορεί ο κάθε αγρότης 

να υποβάλλει ένα ερώτημα και 
προβληματισμό, σχετικά με την 
καλλιέργειά του, τις διαδικασίες για 
να ενταχθεί σε κάποιο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τις δυνατότητες χρη-
ματοδότησης. Η Τράπεζα, σε συνεργασία 
με το εξειδικευμένο προσωπικό και 
συνεργάτες της ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΑΜΕΣΑ 
ηλεκτρονικά ή/& τηλεφωνικά, αν έχει 
τηλέφωνο. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ήταν μια 
όαση, στο στεγνό από αξίες και από 
εμπιστοσύνη, περιβάλλον της σημερινής, 
πελατειακής ακόμα, Ελλάδας. Και 
η παρουσίαση του κ. Μ. Σφυράκη 
(Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα) 
μας ξαναθύμισε ότι στην σημερινή 
Ευρώπη λειτουργούν 26 Ηθικές Τράπεζες 
(όπου, ως φαίνεται, εξ ορισμού οι 
Τράπεζες είναι ανήθικες, και όπου η 
ηθική είναι οι κανόνες για την επιβίωση 
μιας κοινωνίας ανθρώπων) που κατά 
τον ένα ή άλλο τρόπο λειτουργούν στα 
πλαίσια του Ηθικού Χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, που όλες μαζί ίδρυσαν 
την Συνομοσπονδία Ηθικών τραπεζών 
Ευρώπης την FEBEA (από την εισήγηση 
της κας Teresa Corvino, 20/11/2011). 

Τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και 
ευρωπαϊκό η πολιτική στέκονταν 
αμήχανη ή και υποτάσσονταν στις 
επιταγές των αγορών, που λειτουργούν 
μέσα σε ένα ελλιπές θεσμικό πλαίσιο, 
που συχνά παραβιάζουν, μέσα από 
 φορολογικούς παραδείσους, δημιουρ-
γώντας εικονικά προϊόντα-φούσκες και 
τοξικά παράγωγα που τα ανταλλάσσουν, 
συχνά έξω από τα χρηματιστήρια. Πριν 
από τριάντα χρόνια οι χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες ήταν περίπου ισο-
δύναμες με το παγκόσμιο ΑΕΠ. Το 
2007 ήταν τε-τραπλάσιες. Δηλαδή σε 
κάθε ευρώ που παράγονταν από την 
εργασία και το εμπόριο αντιστοιχούσαν 
4 ευρώ μη πραγματικής οικονομίας 
(χρέη, πιστώσεις και χρηματοπιστωτικά 
στοιχήματα). Ακόμη πιο σοβαρά είναι 
τα πράγματα σε ένα παράπλευρο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου 
χωρίς καμία διαφάνεια διακινούνται 
ποσά δισεκατομμυρίων. Εκτιμάται ότι 
η διακίνηση αυτή ξεπερνά 13 φορές 
το Παγκόσμιο ΑΕΠ (!!! …).

Στον αντίποδα αυτών των Αγορών 
κινείται εδώ και χρόνια, συγκεκριμένα 

από τη δεκαετία του 1970, ένα εναλ-
λακτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 
που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην 
πραγματική οικονομία, στηρίζεται στις 
αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, 
της υπευθυνότητας, της συμμετοχής 
και της αλληλεγγύης και μέλημά 
του είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο 
και το περιβάλλον. Είναι το ηθικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, τμήμα 
του οποίου είναι και η Banca Etica 
Ιταλίας. Η διαφοροποίησή τους από 
τις «παραδοσιακέ» τράπεζες; Είναι:

1 Πιστεύουν ότι η πίστωση είναι 
δικαίωμα όλων. Δεν δίνουν χρή-

ματα μόνον σ' αυτούς που ήδη έχουν, 
αλλά σ' αυτούς που κατά κανόνα δεν 
έχουν πρόσβαση στις παραδοσιακές 
τράπεζες. Αυτοί είναι που τα χρειάζονται 
περισσότερο.

2 Δεν έχουν το κέρδος ως αυτοσκοπό. 
Περιορίζονται στο ρόλο για τον 

οποίον αρχικά δημιουργήθηκαν οι 
Τράπεζες. Δέχονται καταθέσεις, χο-
ρηγούν δάνεια. Το κέρδος, όχι το 
υπερκέρδος, το αντλούν από τη διαφορά 
ανάμεσα στο επιτόκιο καταθέσεων και 
επιτόκιο δανεισμού. Δεν καταφεύγουν 
σε πολύπλοκα δυσνόητα παράγωγα και 
άλλα σκοτεινά προϊόντα. Παραμένουν 
αυστηρά στα πλαίσια της πραγματικής 
οικονομίας

3 Έχουν ως βασική αρχή τη διαφάνεια. 
Αρνούνται να λειτουργήσουν μέσα 

από φορολογικούς παραδείσους, την 
παρα-οικονομία, τις δραστηριότητες 
εκτός αγοράς. Θέλουν να είναι απτές 
και ορατές. Δεν κρύβονται πίσω από το 
«τραπεζικό απόρρητο» , δημοσιοποιούν 
όλες τις συναλλαγές καθώς και τα 
άτομα ή τους φορείς με τους οποίους 
τις πραγματοποιούν. Αποκλείουν μη-
δημοκρατικές δραστηριότητες. Δρουν 
στο φως της ημέρας, χτίζοντας δεσμούς 
και συμμαχίες με την οργανωμένη 
κοινωνία των πολιτών. Στις καταθέσεις 
ελέγχουν με δικιά τους πρωτοβουλία 
το «πόθεν έσχες».

4 Κριτήριο κάθε δανεισμού είναι 
το κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

όφελος. Θεωρούν ότι το μεγαλύτερο 
κέρδος είναι το όφελος που προκύπτει 
για την κοινωνία. Επενδύουν σε 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας και 
αποκλείουν δραστηριότητες που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Δεν 

χρηματοδοτούν «μεγάλα» έργα, που 
συχνά είναι επιζήμια για το περιβάλλον. 
Προτιμούν τις μικροπιστώσεις σε 
άτομα, συνεταιρισμούς, αγρότες βιο-
λογικών καλλιεργειών, καινοτόμες 
μικρές επιχειρήσεις, οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αλληλεγγύης και της ειρήνης.

Οι Ηθικές Τράπεζες δεν είναι λίγες, 
αναφέρει ο κ. Βασίλης Τακτικός από 
το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών. Υπάρχουν 
στην Αγγλία (Shared Interest, Co-op-
erative Bank, Charity Bank), τη Γαλλία 
(Credit Cooperatif, Nef, Caisse Solid-
aire du Nord Pas-de-Calais, Cofides 
Nord-Sud), την Ιταλία (Banka Popolara 
Etica, Consortium Etimos, Cassa Cen-
trale Casse Rurali Trentine), το Βέλγιο 
(Crodal, Hefboom), τη Γερμανία (GLS 
bank, Bank for Sozialwirtschaft), την 
Ελβετία (Banque Alternative Suisse), 
την Πολωνία (BISE Bank), την Ισπανία 
(Fiare Fundazioa), τη Σουηδία (Eko-
banken), τη Σλοβακία (Integra Coop-
erativa), το Μεξικό (Grupo Financiero 
FINSOL), τις Ηνωμένες Πολιτείες (RSF 
Social Finance, Co-operative Group 
ethical policy Smile bank, η υπό ίδρυση 
Common Good Bank), τον Καναδά 
(Desjardins, Fondaction). Η ολλανδική 
Triodos Βank είναι πολυεθνική, αφού 
δραστηριοποιείται εκτός Ολλανδίας 
(Βέλγιο, Αγγλία, Ισπανία).

Οι Ηθικές τράπεζες καταφέρνουν να 
επιβιώσουν, χωρίς «κεφαλαιοποιήσεις», 
διεθνώς. Αρκεί να πει κανείς ότι είναι οι 
μόνες που δεν τις έπληξε η οικονομική 
κρίση, ιδιαίτερα αφού το 2008 δεκάδες 
χιλιάδες νέοι πελάτες στράφηκαν προς 
τις υπηρεσίες τους. Τα περισσότερα 
προϊόντα τους βρίσκονται έξω από τη 
ζώνη κινδύνου, μην έχοντας ουσιαστικά 
σχέση με το χρηματιστήριο

Το κυριότερο, από την εκδήλωση 
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του 
Δικτύου των Αναπτυξιακών Συμπρά-
ξεων, στους Βώρους Δήμου Φαιστού, 
στις 18/7/2014, είναι ότι, για όσους έχουν 
το κουράγιο ακόμα να δουν, πέρα από 
την καθημερινότητά μας, ο πρωτογενής 
τομέας και η κοινωνική οικονομία ίσως 
είναι η καλύτερη επιλογή μας για την 
νέα (μη πελατειακή) Ελλάδα.

Δημήτρης Μιχαηλίδης

ΧΡΗΣΙΜΑi

✔  Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ποιες 
δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει 
ένα άτομο για να αντεπεξέλθει 
αποτελεσματικά στο «παιχνίδι»  
της επιχειρηματικότητας; 
•Να είναι ικανός να μετατρέπει  
τις ιδέες σε δράση καινοτομία.  
•Nα μη φοβάται να αναλάβει 
ρίσκο, πάντα όμως εκτιμώντας  
τις εκάστοτε συνθήκες.  
•Nα είναι ικανός να σχεδιάζει  
τη διαχείριση των έργων 
προκειμένου να επιτευχθούν  
οι στόχοι.

✔  Οι επιχειρηματίες διαφέρουν  
από τους μη-επιχειρηματίες 
επειδή εκεί που οι άλλοι 
βλέπουν προβλήματα και 
δυσκολίες, αυτοί μπορούν να: 
•Ανιχνεύουν την αγορά/
περιβάλλον. 
•Αναγνωρίσουν μία 
επιχειρηματική ευκαιρία. 
•Αναγνωρίσουν ένα κενό ή μία 
ανάγκη που δεν έχουν καλυφθεί.

✔  Στην Ευρώπη, οι μορφωμένες 
γυναίκες υπερτερούν 
αριθμητικά σε σχέση  
με τους άνδρες: το 60%  
των αποφοίτων πανεπιστημίου 
είναι γυναίκες. Αποδεικνύεται 
περίτρανα στη μικρή 
κλίμακα της οικογενειακής 
καθημερινότητας, αλλά και  
στη μεγάλη, του δημόσιου  
και επαγγελματικού στίβου  
ή της κοινωνικής παρέμβασης, 
ότι οι γυναίκες διαθέτουν 
ένα μεγάλο εύρος ταλέντων, 
σύνθετες διοικητικές και 
διαχειριστικές ικανότητες που 
μπορούν να ασκούν σε πολλές, 
παράλληλες «πίστες».

✔  Στην Ευρώπη, οι γυναίκες 
βρίσκονται σταθερά σε 
μειονεκτική θέση στην αγορά 
εργασίας. Με βάση τους δείκτες 
για το 2012, όπως καταγράφονται 
στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
το ποσοστό απασχόλησης για 
τις γυναίκες ήταν μόνο 62,4%, 
ενώ για τους άνδρες ήταν 74,6%. 
Αλλά και το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών  
για την ίδια εργασία, επιμένει,  
με μέση διαφορά στο 16%, 
ακόμη και για τις χώρες του 
ΟΟΣΑ.

✔  Σημαντικό θέμα αποτελεί  
η δημογραφικά στάσιμη Ευρώπη,  
που -αντίθετα με ό,τι ίσως 
φανταζόμαστε- υποφέρει  
από μια «διαρροή εγκεφάλων»  
και με θηλυκό πρόσωπο,  
το ανθρώπινο κεφάλαιο  
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται  
ως αντικείμενο διακρίσεων,  
αλλά ως πηγή κοινωνικού, 
πολιτιστικού και υλικού πλούτου.

Η εξέλιξη των StartUps στην Ελλάδα
Τη μελέτη της για τα startups και την εξέλιξη τους στην Ελλάδα, έδωσε 

στη δημοσιότητα η Endeavor Greece, ο διεθνής μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
η αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό των startups σε σύγκριση με 
το 2010, είναι εντυπωσιακή.

Συγκεκριμένα, το 2010 ιδρύθηκαν 16 startups και ο αριθμός αυτός 
σχεδόν δεκαπλασιάστηκε το 2013. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση στα 
κεφάλαια που επενδύθηκαν σε startups στο διάστημα αυτό. Το 2013 
το ύψος της επένδυσης έφτασε τα €42 εκατ., 80 φορές μεγαλύτερο σε 
σύγκριση με το 2010, που ήταν μόλις €500.000. Στο σύνολο του 2013, 
30 εταιρείες έλαβαν επενδύσεις.

Φυσικά είναι σαφής η επίδραση που είχαν τα κεφάλαια της πρωτοβουλίας 
Jeremie που διοχετεύτηκαν στην αγορά μέσω τεσσάρων funds, Elikonos, 
Odyssey, Open Fund και PJ Tech Catalyst. Τα αποτελέσματα καταγράφονται 
τόσο στο ποσοστό των επενδύσεων του 2013, που προέρχεται από 
επενδυτές που έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα (72%) και αφορά σε 
εταιρείες σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης (σε ποσοστό 69%), όσο και στην 
κατανομή ανά κλάδο. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν 
λάβει περίπου το 50% της συνολικής επένδυσης για το 2013.

Στην κλαδική κατάταξη, στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες με μεγάλο ποσοστό που αντικατοπτρίζει 
την επένδυση που έλαβε η Hellas Direct. Ακολουθούν με μικρότερα 
ποσοστά τα media, τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, ο τουρισμός, η 
εκπαίδευση και η ψυχαγωγία. Είναι, επίσης, χαρακτηριστική η έλλειψη 
επένδυσης σε κλάδους με μεγάλη δραστηριότητα, όπως το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η υγεία και η ενέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των startups που έχουν δημιουργηθεί 
από το 2010 μέχρι σήμερα είναι mobile apps αποτυπώνοντας μια 
σύγχρονη και διεθνή τάση που έχει επηρεάσει πολύ τη συγκεκριμένη 
αγορά. Επιπλέον, με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές στην 
Ελλάδα, το 25% των επιχειρήσεων φαίνεται να μπορεί να αναπτυχθεί 
σημαντικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία.

Ο αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων συνδέεται και με την αύξηση 
των οργανισμών στήριξης των νέων επιχειρηματιών, όπως συνεργατικοί 
χώροι και incubators καθώς και των διαγωνισμών, εκδηλώσεων και 

άλλων πρωτοβουλιών με στόχο τη στροφή προς την επιχειρηματικότητα 
και τη χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων. Υπολογίζεται ότι η αναλογία 
οργανισμών και επιχειρήσεων σήμερα είναι 1 προς 5.

Συμπερασματικά, η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι πολύ σημαντική 
με αυξημένο αριθμό επιχειρηματικών προσπαθειών και ένα περιβάλλον 
να διαμορφώνεται σταδιακά για να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. 
Είναι αναγκαίο, όμως, να γίνουν συστηματικότερες προσπάθειες και 
να επεκταθεί η χρήση έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων και σε 
κλάδους που η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες 
για επιχειρηματική δράση. Πρέπει να αναδειχθούν τα επιτυχημένα 
παραδείγματα επιχειρηματιών για να λειτουργήσουν σαν πρότυπα και 
να υποστηριχθούν ενεργά οι εταιρείες που έχουν τις προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πηγή: http://www.endeavor.org.gr

Περί επιχειρηματικότητας
το ανάγνωσμα

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια έννοια πολυσήμαντη, 
πολυδιάσταση, πολυσυζητημένη τα τελευταία χρόνια και 
ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη καθώς είτε μυθοποιείται είτε 
δαιμονοποιείται. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην 
πραγματικότητα η επιχειρηματικότητα συνιστά ένα σύμπλεγμα 
νομικών, διοικητικών, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, 
ψυχολογικών και άλλων όρων και διαδικασιών. 

Ωστόσο, η λέξη επιχειρηματικότητα προέρχεται από το 
ρήμα «επιχειρώ» το οποίο στην ελληνική γλώσσα σημαίνει 
«δοκιμάζω», «αρχίζω κάποιο έργο», «καταπιάνομαι με μια 
δραστηριότητα» , «ενεργώ με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο 
και στόχο», «προσπαθώ να επιτύχω κάτι». Εξάλλου ο 
διεθνώς επικρατών όρος (entrepreneurship) θα μπορούσε 
να μεταφραστεί κυριολεκτικά ως «παρεμβολή» ή ως η 
«διοίκηση των στρατευμάτων στη μάχη». 

Συνεπώς, η επιχειρηματικότητα ενέχει την έννοια της 
δοκιμασίας, του αγώνα, της μάχης, με άλλα λόγια δηλαδή των 
συντονισμένων ενεργειών ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που 
έχουμε θέσει αρχικά. Μάχη εναντίον τόσο εξωτερικών όσο 
και των εσωτερικών πιέσεων, καταστάσεων και συνθηκών. 

Αλλά δε φτάνει μόνο αυτό. Η ικανότητα αυτοελέγχου 
και η ευελιξία είναι εκείνη που οδηγεί συνήθως στην 
επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας. Ο κάθε «μεγαλόπνοος» 
επιχειρηματικός στόχος αποτελείται πάντα από μικρότερους 
στόχους που πρέπει να υλοποιούνται κάθε φορά με πιστά 
χρονοδιαγράμματα και ρεαλιστικά πλάνα. Αλλά όσο σταθερός 
παραμένει ο «μεγάλος» στόχος τόσο στην πορεία οι μικρότεροι 
στόχοι οφείλουν να αλλάζουν και να μεταβάλλονται με 
ευέλικτο τρόπο αν παρατηρήσουμε ότι δεν εξυπηρετούν 
τα αρχικά σχέδια. 

Εβελίνα Κοκκίνη, Σύμβουλος Καριέρας και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, Επιστημονική Συνεργάτης  

της Career In Progress (www.careerinprogress.gr)

Η Skywalker.gr Εργασία στην Ελλάδα, 
ξεκινώντας τον Μάιο του 1999 έως και σή-
μερα, υποστηρίζει δυναμικά τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, παρέχοντας ολοκληρωμένη 
πρόσβαση και επικοινωνία μεταξύ αυτών που 
αναζητούν εργασία και των επιχειρήσεων 
που θέλουν να καλύψουν κενές θέσεις 
εργασίας.

Στις νέες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες, φιλοδοξούμε να υποστηρίξουμε 
όποιον επιθυμεί, στην ανάγκη του για 
συμμετοχή, δημιουργία μιας νέας επιχείρησης 
ή διαχείριση μιας ήδη υφιστάμενης.

Στην πλατφόρμα του supportbusiness.gr 
συγκεντρώνουμε και μεταφέρουμε απλά 
και άμεσα, όλες τις πληροφορίες για:

•  Το πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να γίνει 
πράξη

• Υποστήριξη και Χρηματοδότηση
•  Φορολογία και διαδικασίες ενάρξεως 

της δραστηριότητας
• Εύρεση και κατάρτιση Προσωπικού
• Προγράμματα ΕΣΠΑ και Επιδοτήσεις
• Επιμόρφωση και Πιστοποιητικά
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εκπαίδευση

n Δημοτικές βιβλιοθήκες
➤ Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών 
«Ιωάννης Συκουτρής» 
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, ΤΚ 
106 79, Αθήνα
Τηλ: 2103664700, φαξ: 2103643067
e-mail: library@academyofathens.gr
http://www.academyofathens.gr/
ecPage.asp?id=27&nt=18&lang=1

➤ Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 32, Αθήνα
Τηλ: 210 3382601
Site: www.nlg.gr 

➤ Μουσική Βιβλιοθήκη Μεγάρου 
Μουσικής
Στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του 
Μεγάρου Μουσικής, Βασ. Σοφίας 
& Κόκκαλη 1
Τηλ: 210 728277
http://www.mmb.org.gr/Page/

➤ Ελληνοαμερικάνικη Ένωση 
Διεύθυνση: Μασσαλίας 22, 4ος 
όροφος
Τηλ: 210 3680044
Γαλλικό Ινστιτούτο
Διεύθυνση: Σίνα 31, 3ος όροφος
Τηλ: 210 3398652/672
http://www.hau.gr/?i=hau.el.home

➤ Ελιά
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5, Αθήνα
Τηλ: 210 3211149

➤ Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ):
Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ: 210 
7721085, Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα), τηλ: 210 
7722229, Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Μπουμπουλίνας-Συλλογή 
Δοξιάδη, τηλ: 210 7723732-34. Στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, e-
mail: libloan@central.ntua.gr
http://www.lib.ntua.gr/

➤ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Διεύθυνση: Πειραιώς 256. Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 4801204
http://www.asfa.gr/

➤ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Σουηδίας 61, Αθήνα
Τηλ: 210 7210536
http://www3.ascsa.edu.gr/genna-
deion/AboutGennadius/tabid/165/
language/el-GR/Default.aspx

➤ Βιβλιοθήκη Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου
Διεύθυνση: Πατησίων, 47
Τηλ: 210 5242646
Ινστιτούτο Θερβάντες 
Διεύθυνση: Σκουφά 31
Τηλ: 210 3634117
http://www.iicatene.esteri.it/IIC_At-
ene/Menu/La_Biblioteca/

➤ EKEBI
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 4
Τηλ: 210 9200306-8
http://www.ekebi.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cnode=138

➤ Βιβλιοθήκη της Βουλής
Σύνταγμα, τηλ: 210 3707227, 
Μπενάκειο, Άνθιμου Γαζή 2, τηλ: 
210 5102603-4, Καπνεργοστάσιο, 
Λένορμαν 218, Κολωνός, τηλ: 210 
5102605
http://catalog.parliament.gr/

➤ Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 9, 
Θησείο
Τηλ: 210 3316516
http://www.evonymos.org/greek/

➤ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25, 1ος όροφος
Τηλ: 210 3291701
http://web.tee.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αγία 
Παρασκευή
Διεύθυνση: Αλέκου Κοντόπουλου 13, 
Αγία Παρασκευή T.K.153 42, Αθήνα
Τηλέφωνo: 210 6395335 (Δανεισμός) 
e-mail: viv-agp1@otenet.gr (Δανεισμός)
http://www.vivagiaparaskevi.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Άγιος 
Δημήτριος
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 216 
& Ειρήνης 17 (είσοδος από Ειρήνης)
Τηλ: 210 9719423
http://www.dad.gr/Default.
aspx?id=2784&nt=108 

➤ Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 
- Αθήνα
Διεύθυνση: Δομοκού 2, Σταθμός 
Λαρίσης, Τ.Κ. 10440
Τηλ: 210 8846011
https://www.cityofathens.gr/texnes-
politismos/xoroi-politismoy/biblio-
thikes/dimotiki-bibliothiki

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Καλλιθέα
Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 
176 76. Τηλ: 213 2070300
http://www.kallithea.gr/Default.
aspx?pid=151&la=1

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Δάφνη
Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, τκ 
17237 Δάφνη
e-mail: dafnilibrary@gmail.com
http://www.dafni-ymittos.gov.gr/
dafni-ymittos/n.p.d.d.-daphnes-
umettou/organismos-politismou-
athletismou-daphnes-umettou/
bibliotheke

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Δραπε-
τσώνα
Αμφιάλη: 210 4312182 & 210 
4003116, Ευγένεια: 210 4002916, 
Δραπετσώνα: 213 2004097
keratsinilib@gmail.com
http://keratsinilibrary.blogspot.com/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ελληνικό 
-Αργυρούπολη
Διεύθυνση: Ρεθύμνης & Δωδε-
καννήσου 37, Αργυρούπολη
Τηλ: 210 9920801
http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
article.php?cat=139

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 & 
Παπαναστασίου, Ζωγράφος
Τηλ: 2107706271
http://www.kekiridanos.gr/03_04_03.
htm

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ίλιον 
Διεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον
Τηλ: 213 2030 001
http://www.ilion.gr/web/guest/clib

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Κορωπί
Παπασιδέρη Γεωργίου 13, Κορωπί, 
19400
Τηλ: 2106626295, http://koropilib.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Νέα Πε-
ντέλη
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο - 
πλατεία Νέας Πεντέλης
Τηλ.: 210 8105798
http://library.npenteli.gr/opac/in-
dex.php

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πεντέλη
Διεύθυνση: Μέγαρο Δουκίσσης 
Πλακεντίας, τέρμα οδού Βύρωνος, 
Πεντέλη

Τηλ.: 213 214 0602
http://www.penteli.gov.gr/index.
php/eksypiretisi-tou-dimoti/dimotiki-
bibliothiki

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Μελίσσια
Διεύθυνση: 17ης Νοέμβρη 15, πλατεία 
Αγ. Γεωργίου, Μελίσσια
Τηλ.: 210 6138802
http://www.penteli.gov.gr/index.
php/eksypiretisi-tou-dimoti/dimotiki-
bibliothiki

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πειραιάς
Διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 22 & 
Κολοκοτρώνη, Πειραιάς
Τηλ: 2104126730 & 2104126750
http://84.205.225.194/Default.
aspx?alias=84.205.225.194/library

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αγία 
Βαρβάρα
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αθήνα
Τηλ: 210 569043
http://www.agiavarvara.gr/portal/
page/portal/ab/socialtreatment/
youngpeople/mlibrary

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Άγιοι 
Ανάργυροι
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 
39, Αθήνα
Τηλ: 210 2690511
http://www.agan.gov.gr/web/guest/
elibrary

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Άγιος 
Ιωάννης Ρέντη
Διεύθυνση: Μπιχάκη 15, Άγιος 
Ιωάννης Ρέντης
Τηλ: 210 4838374
http://www.nikaia-rentis.gov.gr/in-
dex.php?option=com_content&vie
w=article&id=722:title&Itemid=189 

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αιγάλεω
Διεύθυνση: Δημαρχείου & Κου-
ντουριώτου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 5907060
www.egaleolib.gr

➤ Θουκυδίδειος Δημοτική Βιβλιο-
θήκη - Άλιμος
Διεύθυνση: Μαντώ Μαυρογένους 
5, Άλιμος
Τηλ: 210 9833399
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/Docu-
ment.aspx?ElementId=a058a722-
bec8-44fc-bdac-67875dd9fd74

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 
- Μαρούσι
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι
Τηλ: 210 8021308
http://www.maroussi.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cres
rc=1553&cnode=280

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 
- Αμπελόκηποι
Διεύθυνση: Φαραντατών & Μικράς 
Ασίας, Αθήνα (πλατεία Αγίου Θωμά)
Τηλ: 210 7797594
http://www.ampelokipi-menemeni.
gr/Default.aspx?tabid=642

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικής Εστίας 
- Βούλα
Διεύθυνση: Ζεφύρου 2 , Βούλα
Τηλ: 210 8952241
http://www.dimosvoulas.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Βου-
λιαγμένη
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη
Τηλ: 210 8960156
http://www.dimosvoulas.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Βριλήσσια
Τηλ: 210 6801654
http://www.vrilissia.gr/index.
php?option=com_content&task=v
iew&id=135&Itemid=164

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηλιούπολη
Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 
7, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλ: 210 9948344
http://www.politismos-ilioupoli.gr/
frmOtherPages.aspx?MenuID=82

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ηράκλειο 
Αττικής
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 18Α & 
Νεότητος, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2826276
http://www.iraklio-library.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Καισαριανή
Διεύθυνση: Υμηττού 57 & Ηρώων 
Σκοπευτηρίου, 
Τηλ.: 210 7515467 

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Νέα 
Φιλαδέλφεια
Διεύθυνση: Ν. Τρυπιά 45 
Τηλ.: 210 2582466, 210 2582412
http://www.filadelfeia-dimos.gr/
Default.aspx?pid=152&la=1

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Μοσχάτο
Διεύθυνση: Πίνδου 36, 183 44, 
Μοσχάτο Αττικής
Τηλ: 210 9414314
http://www.dimosmoschatou-tavrou.
gr/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=93&Itemid=359

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πε-
τρούπολη

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 59 
Διάκου Αθανάσιου
Τηλ.: 210 5025250
http://www.pkdp.gr/site3/index.
php?option=com_content&view=
category&id=30&layout=blog&Ite
mid=46

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πειραιάς
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 
22 Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 18531
Τηλ.: 210 4194629
http://84.205.225.194/Default.
aspx?alias=84.205.225.194/library

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Παλαιό 
Φάληρο
Τρίτωνος 118 Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 
17562
Τηλ.: 210 9883588
http://3lyk-p-falir.att.sch.gr/Dimo-
sPFalirou.htm

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Καλύβια 
Σαρωνικού
Διεύθυνση: Αθηνών και Ρήγα 
Φεραίου, Καλύβια (Δημαρχείο 
Σαρωνικού) 
Τηλ: 22990 48509
http://www.kalivialibrary.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Χαϊδάρι
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι 
Τηλ: 210 58 21 574
e-mail: haidari.librari@asda.gr
http://www.haidari.gr/default.
aspx?tabid=79

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ψυχικό
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 13 
Ψυχικό, Τ.Κ. 15452
Τηλ.: 210 6724307
http://www.psychiko.gov.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Αχαρνές
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 205 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671
Τηλ.: 210 2321470
http://www.acharnes.gr/el/category/
content-260-54

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ταύρος
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 4 Ταύρος, 
Τ.Κ. 17778

Τηλ.: 210 3417939
http://www.dimosmoschatou-tavrou.
gr/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=93&Itemid=359

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Μαρ-
κόπουλο
Διεύθυνση: Παπαβασιλείου Γ. 34 
Μαρκόπουλο 
Τηλ.: 22990 49393
http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cnode=140

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Μετα-
μόρφωση
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι 
Τηλ: 210 5821574
e-mail: haidari.librari@asda.gr
http://www.metamorfossi.gr/library

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Βύρωνας
Διεύθυνση: Καισαρείας Βύρωνας, 
Τ.Κ. 16231
Τηλ.: 210 7640072
http://www.dimosbyrona.gr/article.
php?cat=56

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Νίκαια 
Διεύθυνση: Αρκαδίου 23 Νίκαια, 
Τ.Κ. 18453
Τηλ.: 210 4936680
http://nikaiarentislib.blogspot.gr/

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ασπρό-
πυργος
Τηλ: 210 5577593, 210 5577191
http://www.pkda.gr/index.php/
vivliothiki

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αίγινα 
Διεύθυνση: Κυβερνείου 6, ΤΚ 180 
10, Αίγινα
Τηλ. & fax: 22970 22626 
E-mail: vivlaigi@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/aigina

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αμφίκλεια
Τηλ. & fax: 22340 29033
E-mail: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/amfikleia

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
- Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242

E-mail: mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/andritsaina

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αρεόπολη
Τηλ. & fax: 27330 51320
E-mail: mail@vivl-areop.lac.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης 
«Αιάντειος»
Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, 
ΤΚ 352 00, Αταλάντη
Τηλ. & fax: 22330 80016
E-mail: mail@vivlatalant.fth.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/atalanti

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Βέροια
Διεύθυνση: Έλλης 8, ΤΚ 591 00, 
Βέροια 
Τηλ.: 23310 24494 - E-mail: info@
libver.gr - http://www.libver.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Βυτίνα
Τηλ. & fax: 27950 22017
E-mail: vivlvyt@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/vitina

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Γρεβενά 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 
511 00 Γρεβενά 
Τηλ. & fax: 24620 23056 
E-mail: grevlibr@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/grevena

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δελφοί 
Διεύθυνση: Βασ. Παύλου & Φρει-
δερίκης 40, ΤΚ 330 54, Δελφοί
Τηλ.: 22650 82617, fax: 22650 82834
E-mail: mail@vivl-delfon.fok.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/delfoi

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής 
Δημητσάνας. 
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
Τηλ. & fax: 27950 31219
E-mail: vivldimi@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/dimitsana

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δράμα 
Αγ. Βαρβάρας 5, TK 66100, Δράμα 
Τηλ. & fax: 25210 33382 
E-mail: kenbibldra@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/drama

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη- 
Έδεσσα
Διεύθυνση: Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 
00, Έδεσσα 
Τηλ. & fax: 23810 26777 
E-mail: mail@vivl-edess.pel.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/edessa

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ελευθερούπολη 
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου, 
ΤΚ 641 00, Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545 
E-mail: mail@vivl.elefth.kav.sch.gr
http://www.lib-elefth.gr

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
- Ζαγορά 
Τηλ. & fax: 24260 22591
E-mail: mail@vivl-zagor.mag.sch.gr
mail@vivl-zagor.mag.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη 
- Ζάκυνθος 
Διεύθυνση: Πλατεία Διονυσίου 
Σολωμού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
Τηλ. & fax: 26950 48128
E-mail: mail@vivl-zakynth.zak.sch.gr
http://www.vivlio-zakynthos.gr 

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ιωάννινα «Ζωσιμαία» 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 
και Μπότσαρη, ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, fax: 26510 83445 
E-mail: zosbibl@otenet.gr, vivlioan@
sch.gr 
http://www.infolibraries.gr/ioannina

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καλαμάτα
Διεύθυνση: Πλατεία Υπαπαντής, ΤΚ 
241 00, Καλαμάτα 
Τηλ.: 27210 96818, fax: 27210 96854 
E-mail: mail@vivlkkal.mes.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/kalamata

➤ Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη - 
Αργοστόλι 
Διεύθυνση: Ηλία Ζερβού 12, ΤΚ 281 
00, Αργοστόλι 
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 22583
E-mail: vivlarg@sch.gr
http://vivl-argost.kef.sch.gr/

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες (καθώς και οι δημοτικές και κοινοτικές) είναι από τους αρχαιότερους θεσμούς στον τόπο μας και άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξέλιξη 
του ελληνικού κράτους. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πληθώρα δημόσιων, δημοτικών καθώς και κινητών βιβλιοθηκών. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες, σήμερα 

ανέρχονται σε 46 σε όλη την επικράτεια. Από αυτές οι 29 είναι κεντρικές και διαθέτουν κινητές βιβλιοθήκες, γνωστές ως «βιβλιοαυτοκίνητα». Επίσης 9 από τις 46 
βιβλιοθήκες έχουν χαρακτηριστεί «ιστορικές», διότι ο χρόνος λειτουργίας τους υπερβαίνει τον αιώνα και διαθέτουν σημαντικές παλαιές συλλογές.

Οι πρώτες δημόσιες βιβλιοθήκες χρονολογούνται από τα μέσα του 18ου αιώνα. Τότε ήταν που δημιουργήθηκαν οι πρώτες, ανοικτές στο κοινό, βιβλιοθήκες, 
πολλές από τις οποίες έγιναν με την πρωτοβουλία και το μεράκι συμπολιτών μας. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν «λίκνο πολιτισμού» συμβάλλοντας με το πλούσιο 
περιεχόμενο τους και την δράση τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της εκάστοτε κοινωνίας. Όμως στην Ελλάδα, και πολύ περισσότερο στην Αθήνα δεν υπάρχουν μόνο 
οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και είδη βιβλιοθηκών που έχουν την ικανότητα να εκπλήξουν ευχάριστα τους επισκέπτες τους. Μουσικές, 
ερευνητικές, καλλιτεχνικές, οικολογικές κ.α. είναι μόνο μερικές από τις βιβλιοθήκες που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος. Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε όσο 
ποτέ άλλοτε ότι ζούμε στην κοινωνία της γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και να αναπτύσσουμε ικανότητες. 
Άλλωστε η πλούσια και μακρόχρονη ιστορία τους, μας βοηθάει να κατανοήσουμε το ρόλο που έπαιξαν σαν εργαλείο γνώσης, προόδου και ανάπτυξης. Οι 
βιβλιοθήκες και ο πολιτισμός είναι αλληλεξαρτώμενες έννοιες δια μέσω των αιώνων. Άλλωστε οι βιβλιοθήκες είναι η μνήμη της ανθρωπότητας.
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➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καρπενήσι
Διεύθυνση: Εθνική Οδός Καρπενησίου-
Αγρινίου, ΤΚ 361 00, Καρπενήσι 
Τηλ. & fax: 22370 80269 
E-mail: mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr
http://www.infolibraries.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Κέρκυρα 
Διεύθυνση: Αγγλικοί Στρατώνες, 
Παλαιό Φρούριο, ΤΚ 491 00, Κέρκυρα 
Τηλ.26610 38583, fax: 26610 38195 
E-mail: plicorfu@otenet.gr, mail@
vivl-kerkyr.ker.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Κιλκίς 
Διεύθυνση: Γ. Καπετά 17, ΤΚ 611 
00, Κιλκίς 
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161, 
fax: 23410 76339 
E-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/kilkis

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Κόνιτσα 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 
441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298 
E-mail: lib-Koni@otenet.gr
http://www.libver.gr/4550

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Λαμία 
Διεύθυνση: Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, 
Λαμία 
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 23732 
E-mail: liblam1@otenet.gr
http://www.lamialib.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Λάρισα «Κωνσταντίνος Κούμας»
Διεύθυνση: Παπακυριαζή 47, ΤΚ 412 
22, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 531973, fax: 2410 549390 
E-mail: dkblkk@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/larisa 

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Λειβαδιά 
Διεύθυνση: Πλατεία Κατσώνη, ΤΚ 
321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 89970, fax: 22610 81028 
E-mail: vivlivad@sch.gr
http://www.liblivadia.gr, http://vivl-
livad.voi.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ληξούρι. Mουσείο Τυπάλδων 
Ιακωβάτων 
Διεύθυνση: Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 
282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325, fax: 26710 92676 
E-mail: mail@vivl-lixour.kef.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/lixouri

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Μήθυμνα
Διεύθυνση: Χατζηαποστόλη 18, ΤΚ 
811 00, Μήθυμνα
Τηλ. & fax: 22530 72115
E-mail: library@hol.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη-Μηλιές 
Βόλου 
Τηλ. & fax: 24230 86260
E-mail: mail@vivl-mileon.mag.sch.gr
http://vivl-mileon.mag.sch.gr

➤ Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη 
- Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. & fax: 27320 23080
E-mail: vivlmol@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/molai

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Μουζάκι 

Καρδίτσας
Τηλ. & fax: 24450 41152
E-mail: bibliomo@otenet.gr
http://www.vivl-mouzak.kar.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Μυτιλήνη 
Διεύθυνση: Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, 
Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 28187, fax: 22510-23466 
E-mail: publibmyt@lesvos.aegean.gr
http://195.251.134.81/default.htm

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπακτος «Παπαχαραλάμπειο»
Διεύθυνση: Κοζώνη 7, ΤΚ 303 00, 
Ναύπακτος 
Τηλ.: 26340 27388, fax: 26340 27478
E-mail: mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr
http://www.vivl-nafpakt.westnet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπλιο «Ο Παλαμήδης»
Διεύθυνση: Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, 
Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 25610, fax: 27520 27256
E-mail: nafplibr@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/nafplio

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Πεταλίδι 
Τηλ. & fax: 27220 31269
E-mail: mail@vivl-petal.mes.sch.gr
http://www.infolibraries.gr/petalidi

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Πύργος 
Διεύθυνση: Γερμανού & Μυρτίλου, 
ΤΚ 271 00, Πύργος
Τηλ.: 26210 30510, fax: 26210 22762
E-mail: bibpyrg@otenet.gr
http://vivl-pyrgou.ilei.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ρέθυμνο 
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26, ΤΚ 
741 00, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 29215, fax: 28310 20238
E-mail: libret@otenet.gr
http://www.libret.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ρόδος
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 
00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448, fax: 22410 70638
E-mail: info@rhodeslibrary.gr
http://www.rhodeslibrary.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Σάμος 
Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 
47, ΤΚ 831 00, Σάμος
Τηλ. & fax: 22730 27216
E-mail: librasam@otenet.gr
http://www.infolibraries.gr/samos

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Σέρρες 
Διεύθυνση: Ν. Νικολάου 20, ΤΚ 621 
24, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550, fax: 23210 58015
E-mail: serrelib@serrelib.gr
http://www.serrelib.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Σιάτιστα «Μανούσεια»
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιτσοπούλου 
3, ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: 24650 21036, fax: 24650 21261
E-mail: vivlsiatista@sch.gr
http://www.siatistabibl.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Σπάρτη 
Διεύθυνση: Λυκούργου 135, ΤΚ 231 
00, Σπάρτη
Τηλ.: 27310 26853, fax: 27310 89331
E-mail: biblspar@otenet.gr
http://www.nikiforos.edu.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Τρίπολη 
Διεύθυνση: Γεωργίου Α΄ 41, ΤΚ 221 
00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
E-mail: vivltrip@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/tripoli

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Φλώρινα «Βασιλικής Πιτόσκα»
Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 1, ΤΚ 
531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118
E-mail: biblFlor@otenet.gr
http://www.library-Florina.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Χαλκίδα
Διεύθυνση: Μ. Κακαρά 2, ΤΚ 341 
00, Χαλκίδα
Τηλ.: 2221022031, fax: 22210 88778
E-mail: vivlchal@sch.gr
http://www.infolibraries.gr/halkida

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

- Χίος «Κοραής»
Διεύθυνση: Κοραή 2, ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246, fax: 22710 28251 
E-mail: bibkor@aegean.gr
(http://www.chiosnet.gr/koraes

n Κοινωνικά Φροντιστήρια
➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος 
Ανδρέας Άνω Πατησίων 
Διεύθυνση: Ωρωπού και Τέω, Αθήνα
Τηλ.: 210 2914686
http://neotita.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Αθηναίων
Λεωφόρος Ιωνίας και Ρως 8, Αθήνα, 
e-mail: koinwniko.frontisthrio@
gmail.com 
Τηλ.: 210 2511339 Ώρες λειτουργίας: 
4-10μμ Δευτέρα-Παρασκευή
http://www.kfda.hostei.com/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης
Δήλωση συμμετοχής στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Λυκόβρυσης 
- Πεύκης www.likovrisipefki.
gr. Για πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στο ΝΠΔΔ «Παιδεία 
Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» 
(ΚΟΙ.Π.Α.Π.) στο τηλέφωνο 213 
2051745, 22.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ζω-
γράφου
Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ιλίσια
Τηλ: 210 748626 & 210 7789652
http://www.zografou.gov.gr/?p=3576

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, (Στοά 
Αθηνών, στάση μετρό Πανεπιστήμιο) 
Τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 
3245098, 210 3311270 ή ηλεκτρονικά 
(kf.libiaa@gmail.com ή koinoniko-
frontistirioiaa.blogspot.gr)
http://koinonikofrontistirioiaa.
blogspot.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Βρι-
λισσίων
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Αλε-
ξάνδρας) 150, τηλ. 24210 33545
Η αίτηση θα συμπληρώνεται στο 

φροντιστήριο. Περισσότερες πλη-
ροφορίες θα υπάρχουν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση της σελίδας 
του φροντιστηρίου στο facebook: 
https://www.facebook.com/Koinoni-
koFrontistirio

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο του 
Δήμου Γλυφάδας
Τηλ: 213 2025236
http://www.glyfada.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cnode=200

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο του 
Δήμου Αλίμου
Τηλ: 213 2008040
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/
Document.aspx?ElementId=6c8245f7-
424c-4463-a43f-5ca4356df8ab

➤ Kοινωνικό Φροντιστήριο Παλ-
λήνης
Διεύθυνση: Λεονταρίου, Παλλήνη 
Τηλ.: 210 6604726, 210 6033160 
Κοινωνικό Φροντιστήριο Κορωπίου
Τηλ: 210 6622324 & 210 6026275
https://www.facebook.com/Trape-
zaXronouDimouPallinis
http://diktiopallinis.gr/
http://www.palini.gr/20121121732/
koinoniko-frontistirio.html

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Μαρκοπούλου
Διεύθυνση: Μαρκόπουλο Μεσογαίας 
190 03, Ελλάδα
Τηλ.: 22990 85095, 22990 20174, 
22990 20105
http://www.topekoergasia.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Μο-
σχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Λύκειο Ταύρου, Αγ. 
Σοφίας 16 και Χρ. Σμύρνης
Διεύθυνση: Λύκειο Μοσχάτου, Ιλισού 
και Κεφαλληνίας
http://www.dimosmoschatou-tavrou.
gr/ 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Αμαρουσίου
Τηλ.: 213 2031920 & 921

➤ Δημοτικό Φροντιστήριο Ελευσίνας
Διεύθυνση: Ερμού και Αθήνας, 
Ελευσίνα 192 00, Ελλάδα
Τηλ: 213 1601410
http://www.eleusina.gr/frontistirio.
aspx?sflang=el

➤ Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: 4ο Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω, 
Μυκυνών και Κορίνθου, Αιγάλεω 
Τηλ.: 210 5902440
http://www.aigaleo.gr/Default.
aspx?tabid=439&language=en-US

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ιλίου
Για εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο 
Δημήτριο Αμπατζή στο τηλέφωνο 213 
2030036 και την κυρία Ευαγγελία 
Πολυδώρου στο τηλέφωνο 213 
2030042 καθημερινά 09:00-14:30.
Κοινωνικό Φροντιστήριο Καισαριανής
Πληροφορίες στο Γραφείο Παιδείας 
Δήμου Καισαριανής, τηλ: 213 
2010733, 213 2010779 e-mail: pe-
dia@kessariani.gr
http://www.ilion.gov.gr/web/guest/
dt/archive/13350

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Κερα-
τσινίου

Οι μαθητές που έχουν ανάγκη από τα 
δωρεάν μαθήματα υποστήριξης για 
πληροφορίες και εγγραφές μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 
69459 60279, στις ώρες (11πμ-1μμ, 
6μμ-9μμ) και 210 4317001 (11πμ- 
1μμ) καθημερινά.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Νέας 
Μάκρης
Τηλ: 694445 2024 ή 697739 2732
Κοινωνικό φροντιστήριο Περιστερίου
Τα τηλέφωνο της γραμματείας του 
κοινωνικού φροντιστηρίου είναι 210 
5711633 και υπεύθυνος εγγραφών 
ο πάτερ Αλέξανδρος.
Δωρεάν φροντιστήριο για παιδιά 
οικονομικά αδύναμων στον Πειραιά
Αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών 
στο Πρόγραμμα «Διδακτική Αλ-
ληλεγγύη», υποβάλλονται στα γραφεία 
της Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
Πειραιά, (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), Ζωσιμαδών 11 
& Ελευθερίου Βενιζέλου.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Κορυ-
δαλλού
Πληροφορίες και αιτήσεις στο http//
www.korydallos.gr, 210 4990410, 
φαξ: 210 4990450.
http://www.korydallos.gr/Default.
aspx?tabid=795&language=el-GR

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο στην 
Κόρινθο
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα 
γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, Κο-
λιάτσου 30 -2ος όροφος, τηλ. 27410 
85638, 85636, ώρες 9.00 π.μ έως 
14.00 μ.μ. 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Μαλε-
βιζίου
Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, 
στα τηλέφωνα 2813 400684 και 2813 
400692, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Κορδε-
λιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πηνειού 3, Κορδελιό 
Εύοσμος 
Τηλ.: 2310 703221 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ωραιο-
κάστρου Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα εγγραφών 6979 972715 
και 6977 256196, e-mail: persaliapi@
yahoo.gr
http://koimisitheotokouoreokastrou.
blogspot.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Παύλου 
Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 020196, 2310 020165
http://www.pavlosmelas.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Κατε-
ρίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
Διεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη 
E-mail: info@elmepierias.gr
http://www.elmepierias.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Πύργου
Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο, 
Ελευθερίου Βενιζέλου
Τηλ.: 26213 62415
http://www.dimospyrgou.gr/portal/
page/portal/Pyrgos/Home 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο - Ήλιδα 

Αμαλιάδα
Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, Ήλιδα 
E-mail: press@amaliada.gr, τηλ. 2622 
360509
http://www.dimosilidas.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ναυ-
πλίου
Τηλ: 6973 573426, Υπεύθυνη Επι-
κοινωνίας: Ζερβοπούλου Δήμητρα
➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Χανίων
Πληροφορίες: Προϊσταμένη του 
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
κα Κτενιαδάκη Ελένη 
Τηλ: 2821 341691 και 2821 341696
Κοινωνικό Φροντιστήριο Άρτας
Τηλ: 26810 21005 και 26810 23 886

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Μαθη-
ματικών από το Δήμο Θεσσαλονίκης 
Για τη συμμετοχή στα μαθήματα 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα γραφεία του 
συλλόγου «Ασπίδα για το Παιδί» 
(Δωδεκανήσου 2, 8ος όροφος - τηλ. 
2310 551502. 
https://www.facebook.com/ 
pages/Ασπιδα-ΓΙΑ-ΤΟ-ΠΑΙΔΙ/ 
158605950992991

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο στο 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 
416606
http://www.thessaloniki.gr/portal/
page/portal/DioikitikesYpiresies/
GenDnsiDioikOikonYpiresion/kith-
vafo-may

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Νεά-
πολης-Συκεών
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το Γραφείο Παιδείας του Δήμου 
Νεάπολης - Συκεών, στο τηλέφωνο 
2310 671100 (εσωτερικά: 177 και 159)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Καλα-
μαριάς
Οι ενδιαφερόμενοι για το δωρεάν 
φροντιστήριο μπορούν να επι-
κοινωνούν για περισσότερες πλη-
ροφορίες και να δηλώνουν συμμετοχή 
είτε για τη στελέχωση είτε για τη 
συμμετοχή των παιδιών τους, με τα 
εξής μέλη:

Θεανώ Βαχτσεβάνου τηλ. 6947 
106080
Στέλλα Κορομπίλη τηλ. 69744 81097
Ελένη Παπαθεοδοσίου τηλ. 69477 
05491 
http://www.kalamaria.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Πα-
τρέων
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, Πάτρα 
262 22, Ελλάδα
Τηλ.: 6973 352870

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Θε-
σπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11, 
Ηγουμενίτσα 
E-mail: koinoniko.frontistirio@gmail.
com 
http://koin-front-thesprotias.
blogspot.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ηγου-
μενίτσας
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 101, 
Πρέβεζα 
τηλ. 26820 26684, 26820 26734 
fax: 26820 27953 
http:// imprevezis.blogspot.
gr/2013/03/i-m.html

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Αρεό-
πολης Γυθείου
Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, 
Γύθειο 
Τηλ.: 27333 60300
http://www.anatolikimani.gov.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, 
Σπάρτη 231 00, Ελλάδα 
Τηλ.: 27313 61200
http://www.sparti.gov.gr/

➤ Σχολείο Αλληλεγγύης
Δεμερτζή και Έλλης, Κερατσίνι Δρα-
πετσώνα 
sxoleio.allhlegyhs@gmail.com
Τηλ.: 2104327780, 6946206362
http://solidaritykerdra.wordpress.
com/author/solidaritykerdra/

➤ Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήματα Γαλλικών: κ. Σταύρος 
Δρακόπουλος 
Καρναβία 10, Παπάγος Χολαργός 

Τηλ.: 210 6520814
http://neotita.gr/

➤ Ύψωση Τιμίου Σταυρού Χολαργού
Φιλολογικά μαθήματα:κ. Ιωάννα 
Ποντίκη Πληροφορική: κ. Αντ. 
Χατζηκωνσταντής Φυσική -Χημεία 
-Μαθηματικά: κ. Στυλιανός Ρουσο-
χατζάκης
Αναστάσεως και Κλειούς
Τηλ.: 210 6515952
http://neotita.gr/

➤ Φροντιστήριο Εθελοντών Καθη-
γητών
Κοιμήσεως Θεοτόκου 8, Μαρούσι 
Τηλ.: 2108024942 
kontrastonkairo@yahoo.gr

➤ Συνεταιρισμός Γονέων Χαλαν-
δρίου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. - Συνεταιριστικό 
Φροντιστήριο
Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι 
info@sinetairismos.gr 
Τηλ.: 21 5551 1057
http://www.sinetairismos.gr/index.
php/frontistirio

➤ Άγιος Νικόλαος Πευκακίων
Ασκληπιού 38, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 3612449
http://neotita.gr/

➤ Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού
Ισπανικά: κ. Σοφία Κατηφόρη Γαλ-
λικά: κ. Μαρία Σιαφλά
Πλατεία Αγίας Σοφίας, Φιλοθέη 
Ψυχικό 
Τηλ.: 210 6776868
http://neotita.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού
2ο Ενιαίο Λύκειο Καματερού, Άγιοι 
Ανάργυροι Καματερό 
http://www.agan.gov.gr/web/guest/
home

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο στο 
Δήμο Άγιος Δημήτριος Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήματα: κ. Ιωσήφ 
Μουλίνος 
Μαντώς Μαυρογένους 8, Άγιοι 
Ανάργυροι Καματερό 
Τηλ.: 210 8329579
http://neotita.gr/

➤ «Το μυρμήγκι» - Δίκτυο 
αλληλεγγύης 6ης κοινότητας 
Αθήνας
Στοιχεία επικοινωνίας
Επτανήσου 60 και 
Τενέδου,Κυψέλη, Αθήνα
Τηλ.: 210 8613612
e-mail: tomirmigi@gmail.com 
site: http://tomirmigi.blogspot.gr/

➤ Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου 
Κόσμου
Στοιχεία επικοινωνίας
Μαστραχά 11, Αθήνα
210 9026000 
e-mail: allyleggyhneoykosmoy@
yahoo.gr
site: https://www.facebook.com/
allyleggyhneoykosmoy

➤ tutorpool - Δίκτυο 
Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
για την παιδεία
Στοιχεία επικοινωνίας
Αθήνα 104 31
Τηλ.: 697 763 4483 (καθημερινά 
ώρες: 11 00-18 00)
site: http://tutorpool.gr/, http://
tinyurl.com/aql7sov

➤ Άγιοι Ασώματοι Θησείου
Στοιχεία επικοινωνίας
Θερμοπυλων 11 - 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 5239829 

➤ Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Αρύββου 1, Αθήνα 116 33, 
Ελλάδα
Τηλ.: 210 7514411

➤ Άγιος Θωμάς Άνω Κυψέλης 
Στοιχεία επικοινωνίας
Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ.: 210 8655230

➤ Άγιος Στυλιανός Γκύζη
Στοιχεία επικοινωνίας
Παπαστράτου 16, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6464274

➤ Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γεωργίου Παπανδρέου 95, 
Ζωγράφου 115 27, Ελλάδα
Τηλ.: 210 7716543

➤ Ζωοδόχου Πηγή Δάφνης
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, Δάφνη 
Τηλ.: 210 9026169

➤ Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ – 
Δήμος Βύρωνα
Στοιχεία επικοινωνίας:
Βύρωνας,
Τηλ.: 213 2008600 – 601
site: http://www.dimosbyrona.gr/
article.php?id=3647

➤ Δωρεάν μαθήματα από 
φοιτητές του ΕΜΠ
Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου
e-mail: dwreanmathimata@
yahoo.gr
Τηλέφωνα: 6974228744 
6973588917 6970976906
site: http://dwreanmathimata.
wordpress.com/
https://www.facebook.com/
dwreanmathimataEMP
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Ψυχαγωγία

Το Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου θα βρίσκεται 
για 7η χρονιά στην Αθήνα. Οι δήμοι που παίρνουν μέρος είναι: 
Ταύρος, Ίλιον, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Νίκαια, Αγία Παρασκευή 
και Μοσχάτο. 
Το Ερασιτεχνικό Θέατρο απαλλαγμένο από το στόχο του 
κέρδους δίνει την καλύτερη ευκαιρία να επικοινωνήσουν οι 
άνθρωποι με απόλυτη ειλικρίνεια, να προβληματιστούν, να 
εκφραστούν και να διασκεδάσουν παρέα μόνο και μόνο επειδή 
το θέλουν οι ίδιοι, χωρίς να αισθάνονται ότι καταναλώνουν 
ή «πουλάνε» κάποιο προϊόν. Πολλές φορές, το ερασιτεχνικό 
θέατρο έχει δώσει δείγματα φοβερού επαγγελματισμού και 
εξαιρετικών παραστάσεων. 
Το θέατρο επομένως λειτουργεί ως μορφή έκφρασης, ως 
χώρος συνεύρεσης και προσέγγισης ανθρώπων με ένα βασικό 
στόχο, την επικοινωνία. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα ανά Δήμο: 
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη στο θέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης» - (Νάξου και Σταυράκη), Ώρα Έναρξης 
Παραστάσεων: 20.30 
13/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία 
Λέξις», (Παιδική Σκηνή), Αλέξανδρου Αδαμόπουλου, «Ο 
Σιμιγδαλένιος».
14/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία 
Λέξις», Παύλου Μάτεσι, «Τελετή».
15/9/14 : Θεατρική Ομάδα Δήμου Διονύσου, Ελένης Ρουφάνη, 
«Υπό Έναν Όρο».

Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας στο «Κηποθέατρο» (Κύπρου 
& Προύσης)
Ώρα Έναρξης αραστάσεων : 8.30 μ.μ. 
16/9/14 : Θεατρική Ομάδα Δήμου Διονύσου, Ελένης Ρουφάνη, 
«Υπό Έναν Όρο».
Θέατρο Διονύσου (παλαιός σταθμός τρένου), Ώρα Έναρξης 
Παραστάσεων: 20.30 μ.μ.
11/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία 
Λέξις», Παύλου Μάτεσι, «Τελετή».
13/9/14: Θεατρική Ομάδα Δήμου Διονύσου, Ελένης Ρουφάνη, 
«Υπό Έναν Όρο».
Δήμος Αγίας Παρασκευής, Πρώην Στρατόπεδο «Σπυρούδη» 
Πολιτιστικο παρκο «Σταύρος Κώτσης» (Σπάρτης 1), Ώρα Έναρξης 
Παραστάσεων: 20:30 
13/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου «Εν 
Δράσει», Άννας Μαυρολέων, «Η Υπόσχεση».
14/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου «Εν 
Δράσει», (Παιδική Σκηνή), Στέλλας Μιχαηλίδου, «Το Όνειρο 
του Ρο».
15/9/14: Σπουδαστήρι Θεάτρου Δήμου Κορυδαλλού,
Ζ. Π. Σαρτρ, «Κεκλεισμένων των θυρών».
16/9/14: Θεατρική Ομάδα Δήμου Ιλίου, Ηλία Καπετανάκη, 
«Ο γενικός γραμματεύς».
17/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία 
Λέξις», Παύλου Μάτεσι, «Τελετή».
18/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία 

Λέξις», (Παιδική Σκηνή), Αλέξ. Αδαμόπουλου, «Σιμιγδαλένιος».
19/9/14: Θεατρική Ομάδα Δήμου Διονύσου, Ελένης Ρουφάνη, 
«Υπό Έναν Όρο».
20/9/14: Ομάδα Θεάτρου Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
Λίλιαν Δημητρακοπούλου, «Ποιος Σκότωσε τον Ουίλιαμ».
Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», 
(Ομήρου-Κωνσταντινουπόλεως-Σολωμού), Ώρα Έναρξης 
Παραστάσεων: 20.15 
24/9/14: Θεατρική Ομάδα Δήμου Διονύσου, Ελένης Ρουφάνη, 
«Υπό Έναν Όρο».
27 & 28/9/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 
«Εν Δράσει», Άννας Μαυρολέων, «Η Υπόσχεση».
29/9/14: Θεατρική Ομάδα Δήμου Ιλίου, Ηλία Καπετανάκη, 
«Ο γενικός γραμματεύς».
1/10/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία 
Λέξις», Παύλου Μάτεσι, «Τελετή».
4/10/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία 
Λέξις», (Παιδική Σκηνή), Αλέξανδρου Αδαμόπουλου, «Σιμι-
γδαλένιος».
5/10/14: Ομάδα Θεάτρου Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
Λίλιαν Δημητρακοπούλου, «Ποιος Σκότωσε τον Ουίλιαμ».
8/10/14: Σπουδαστήρι Θεάτρου Δήμου Κορυδαλλού,
Ζ. Π. Σαρτρ, «Κεκλεισμένων των θυρών».
11 & 12/10/14: Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου 
«Εν Δράσει», (Παιδική Σκηνή), Στέλλας Μιχαηλίδου, «Το 
Όνειρο του Ρο».

Θα είναι στην πλατεία Κλαυθμώνος, με ποιήματα και μουσικές…

Σε διαφορετικούς ρυθμούς... στην πόλη της Αθήνας

Θεσμός πλέον η εκδήλωση «Είμαστε εδώ, 
με ποιήματα και μουσική». 

Για τρίτη χρονιά η ιστορική πλατεία 
Κλαυθμώνος, θα φιλοξενήσει ποιητές, 
τραγουδιστές και μουσικούς, την Πέμπτη 11 
Σεπτεμβρίου και ώρα 19.30. 

Το μουσικό μέρος της βραδιάς θα αποτελεί 
αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι. 

Σε μια γκρίζα εποχή γεμάτη ανασφάλεια, 
ανησυχία και στερήσεις, οι ποιητές και οι 
καλλιτέχνες δηλώνουν παρόντες. Με την 
εκδήλωση αυτή θυμίζουν ότι υπάρχουν, δρουν, 
παράγουν, βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, 
δίπλα και μαζί με τους δοκιμαζόμενους πολίτες. 

Θα διαβάσουν οι ποιητές (αλφαβητική 
σειρά): Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Νάνος 
Βαλαωρίτης, Κώστας Γεωργουσόπουλος, 
Ηλίας Γκρης, Γιώργος Δουατζής, Βασίλης 
Ζηλάκος, Κατερίνα Ζησάκη, Νίκος Ερηνάκης, 

Κώστας Καναβούρης, Άγγελος Κούρος, Χλόη 
Κουτσουμπέλη, Κώστας Κρεμμύδας, Βασίλης 
Λαδάς, Ευτυχία- Αλεξάνδρα Λουκίδου, Κώστας 

Μαρδάς, Διονύσης Μαρίνος, Θανάσης Νιάρχος, 
Λευτέρης Ξανθόπουλος, Γιάννης Παππάς, 
Τίτος Πατρίκιος, Μανώλης Πολέντας, Γιάννης 

Σμυρλής, Λάμπρος Σπυριούνης, Γιώργος Χ. 
Στεργιόπουλος, Αθηνά Τιτάκη και η Αγαθή 
Δημητρούκα διαβάζει Νίκο Γκάτσο.

Θα τραγουδήσουν (αλφαβητική σειρά): 
Σαββίνα Γιαννάτου, Σόνια Θεοδωρίδου, Ανδρέας 
Καρακότας, Ηλίας Λιούγκος Σπυριδούλα 
Μπάκα, Νάνα Μπινοπούλου, Άννα Μπουρμά, 
Δημήτρης Ψαριανός 

Θα παίξουν οι μουσικοί (αλφαβητική σειρά): 
Κλειώ Καραμπελιά (άρπα), Ευγενία Καρλαύτη 
(πιάνο), Θόδωρος Κοτεπάνος (πιάνο), Μάρκος 
Κώτσιας (πιάνο), Φωτεινή Τσακνάκη (πιάνο), 
Σάκης Τσιλίκης (πιάνο).

Το μουσικό μέρος οργανώνει και συντονίζει 
ο Άγγελος Σφακιανάκης. Την εκδήλωση 
παρουσιάζει η Μαρίνα Λαχανά.

Ποίηση-Μουσική συνθέτουν το παζλ το 
Φθινόπωρο. Σίγουρα, είναι μία εκδήλωση 
που σας την συστήνουμε.

20 χρόνια οι SOS ιατροί, το γιορτάζουν  
με παραδοσιακή μουσική
Θα βρίσκονται στις 14 Σεπτέμβρη στον ανοιχτό χώρο, στην Τεχνόπολη 
στο Γκάζι από τις 19.00 το απόγευμα. 
Οι SOS ιατροί έχουν κάθε λόγο να γιορτάσουν τα 20 χρόνια μιας άλλης 
ιατρικής, όπως τη θέλει ο ασθενής αλλά και μιας περιπέτειας ζωής. 
Μας περιμένουν λοιπόν, σε ένα μεγάλο γλέντι με παραδοσιακή μουσική, 
με λαούτα, κλαρίνα και βιολιά. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι: 
Νίκος Φιλιππίδης– κλαρίνο, Κώστας Φιλιππίδης– λαούτο & τραγούδι, 
Βαγγέλης Δημούλης – ούτι & τραγούδι Κώστας Κικιζάς – βιολί και ο 
Ανδρέας Παππάς – κρουστά. Θα τραγουδούν ο Παναγιώτης Λάλεζας και 
η Λευκοθέα Φιλιππίδη. 

τεφλόν + λάμδα live στο six d.o.g.s και νέα 
μουσική από τους πρώτους
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ελληνικές μπάντες εμφανίζονται live στη σκηνή 
του six d.o.g.s το Σάββατο 5 Οκτώβρη στις 21:00, με ελεύθερη είσοδο.
Οι τεφλόν που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τη μίξη και το μάστερινγκ 
καινούριων τραγουδιών τους, τα οποία προέκυψαν από live ηχογράφηση 
ανεβαίνουν πρώτοι επί σκηνής. Τους προτείνουμε και σας ευχόμαστε 
καλή διασκέδαση! Διεύθυνση: Αβραμιώτου 6-8, Κέντρο. 

Νύχτες Jazz στη Λίμνη 
Βουλιαγμένης την Τρίτη 23/9
Η Ιωάννα Τσάγκαρη γνωστή ως Black Cotton Doll 
παρουσιάζει μία μουσική παράσταση που μας μεταφέρει 
σε διαφορετικές εποχές, από το swing μέχρι την Bossa 
Nova και την ελευθερία των αυτοσχεδιασμών σε μαγική 
βραδυά στη λίμνη Βουλιαγμένης την Τρίτη 23/9 και ώρα 
έναρξης 21:30. Πάρτε ζακέτα και απολαύστε ρυθμούς, 
νότες και μελωδίες Jazz και Blues,με φόντο τη λίμνη. 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 
Τηλέφωνο: 2108962237, 218962239, e-mail: info@
limnivouliagmenis.gr

Αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό  
στις 11 Οκτωβρίου
Μουσική συναυλία - αφιέρωμα στο μεγάλο Ελληνα συνθέτη 
Γιάννη Σπανό στο Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Γέρακα 
στα πλαίσια στα πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτεμβρίου 
Δήμου Παλλήνης 2014.
Συμμετέχουν: η Χρυσή Στεφανάκη (τραγούδι), ο Κων-
σταντίνος Τζιαγκούλας και η Φιλαρμονική Ορχήστρα 
Δήμου Παλλήνης.
Στο πιάνο ο Γιάννης Σπανός και την παρουσίαση της 
βραδιάς θα κάνει ο Αλέξης Κωστάλας. 
Ώρα έναρξης: 20.00 
Διεύθυνση: Κλειτάρχου και Αριστείδου Τηλέφωνο: 210 
6619937

Βραδιά γνωριμίας  
με τη Metropolitan  
Symphony Orchestra  
of Athens 
Η Metropolitan Symphony Orchestra of 
Athens είναι γεγονός! Ιδρύθηκε από τον 
διεθνούς φήμης πιανίστα, συνθέτη και 
μαέστρο Βασίλη Τσαμπρόπουλο, μετά από 
ένα δημόσιο ανοιχτό κάλεσμά του, στα 
μέσα Μαΐου 2014. Ο κύριος καλλιτεχνικός 
προσανατολισμός της Ορχήστρας είναι το 
κλασικό συμφωνικό ρεπερτόριο.
Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο η 
ίδρυση της MSO of Athens φιλοδοξεί 
να υπενθυμίσει ότι η Μουσική και  
οι Μουσικοί σε αυτή τη χώρα εξα-
κολουθούν να υπάρχουν. 
Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τη 
Δευτέρα στις 22/9 και ώρα 19.00 θα 
πραγματοποιηθεί η πρώτη γνωριμία 
της Ορχήστρας με όσους πιστεύουν 
στο κάλεσμα και τους στόχους της και 
επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά 
τον προγραμματισμό των συναυλιών, 
τις προοπτικές και τον τρόπο με τον 
οποίο θα λειτουργήσει την πρώτη της 
καλλιτεχνική περίοδο. Την ίδια βραδιά, 
μεταξύ άλλων, θα έχετε την ευκαιρία να 
ακούσετε τις λεπτομέρειες ίδρυσής της από 
τον Ιδρυτή και Μουσικό Διευθυντή της 
Ορχήστρας Βασίλη Τσαμπρόπουλο αλλά 
και να παρακολουθήσετε ένα μουσικό 
πρόγραμμα, με σολιστικά έργα από τους 
Κορυφαίους μουσικούς που συνθέτουν 
το σώμα της νεοσύστατης Metropolitan 
Symphony Orchestra of Athens, το οποίο 
αριθμεί 80 μέλη.
Διεύθυνση: Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα
Πληροφορίες Ιδρύματος 210-3418550

Rock μουσική
Το Rock Aid είναι ένα φεστιβάλ rock 
μουσικής με ένα κοινωνικό σκοπό 
βασισμένο σε μια ιδέα του Γιάννη 
Κομνηνού με την στήριξη του Δήμου 
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.Το Rock Aid 
ξεκίνησε στις 30/8/2013 στο κηποθέατρο 
τη Νίκαιας με τέσσερις ελληνικές μπάντες, 
Blues Revenge - Nylon Astra - Skysent 
LU - Soundtruck. 
Φέτος το Rock Aid θα επαναληφτεί στις 
20/9/2014 στο κηποθέατρο τη Νίκαιας!
Rock συναυλία με τους ΣΕΛΑΣ, Hun-
gry Dukes, Mr.Highway Band, Ghost-
danve the band με σκοπό τη συλλογή 
φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο 
του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη. Στα πλαίσια 
του Φεστιβάλ Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 2014.

Το Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, μας ενώνει
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Το 43ο Φεστιβάλ Βιβλίου, ένας ιδιαίτερα 
καταξιωμένος και αγαπητός θεσμός 
της πόλης των Αθηνών, εφέτος θα 

πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του 
Ζαππείου ξεκίνησε στις 6/9 και θα διαρκέσει 
έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014.
Εφέτος εγκαινιάζεται η συνεργασία του Συν-
δέσμου Εκδοτών Βιβλίου με το Αθηναϊκό 
Καλλιτεχνικό Δίκτυο σε μια προσπάθεια 
ανανέωσης και μετεξέλιξης του Φεστιβάλ 
Βιβλίου σε Φεστιβάλ Πολιτισμού και φόρουμ 
ανοιχτού διαλόγου για όλες τις τέχνες.
Το πλέον καθιερωμένο μουσικό φεστιβάλ 
«Athens Gardens Festival», που διοργανώνεται 
από το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, 
θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο 
εκδηλώσεων του 43ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο 
Ζάππειο από την Παρασκευή 12 έως την Τρίτη 
16 Σεπτεμβρίου στις 21:00, πλημμυρίζοντας 
τον κήπο με τη μουσική των πόλεων που 
θα παρασύρουν σε ζευγαρωτούς χορούς. 
Οι λάτρεις του βιβλίου και της μουσικής -και 
όχι μόνον- καλούνται στο Ζάππειο για να 
γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και 
να «χορέψουν με ένα βιβλίο στο χέρι».
Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί 
πληθώρα εκδηλώσεων όπως, αφιερώματα, 
θεατρικά αναλόγια, θεατρικό παιχνίδι για 
παιδιά, βιβλιοπαρουσιάσεις. 

Το πλήρες πρόγραμμα:
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ώρα: 20:00-Χώρος 
Εκδηλώσεων 43ου Φεστιβάλ Βιβλίου.
Η Άνεμος Εκδοτική παρουσιάζει το ιστορικό 
μυθιστόρημα της Μαρίας Λιάσκα-Μαυράκη 
«Μη μου πεις το τέλος». Ένα βιβλίο για 
όλους όσοι αγωνιστήκαν στην Αριστερά και 
έδωσαν την ζωή τους με την ελπίδα ενός 
καλύτερου κόσμου. Προλογίζει ο συγγραφέας 
Γιάννης Φιλιππίδης. Για το μυθιστόρημα 
μιλάει η συγγραφέας Πολύμνια Κοσσόρα. 

Αποσπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Νάντια 
Περιστεροπούλου.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ώρα: 18:30 
-παιδική γωνιά Unicef.
Θεατροποιημένη παρουσίαση του βιβλίου 
«ΓΛΥΚΟΖΑΧΑΡΟΥΛΗΔΕΣ, το πνεύμα των 
γενεθλίων», της Τζένης Παπαδημάτου, με 
τραγούδια και μουσική του Διονύση Σχοινά 
από τις Εκδόσεις BELL.
ATHENS GARDENS FESTIVAL. 

Antidotum Tarantulae: Tarantella 
Free Style, Tarantella popolare 

μέσα από μια word music εκ-
δοχή. Ο μύθος της ταραντέλας 
ζωντανός ακόμα και σήμερα, 

απελευθερώνει σημάδια του 
παρελθόντος και ταυτόχρονα τους 

κραδασμούς ενός παρόντος που αφορά 
κυρίως τη σύγκριση και την επαφή 
μεταξύ των λαών και την αλλαγή 
του τρόπου ζωής. Η μουσική των 
Antidotum Tarantulae είναι μια 
fusion απόπειρα επανεξέτασης της 
musica popolare μεταξύ παράδοσης, 
σύγχρονων αναγκών έκφρασης 
και προσωπικών βιωμάτων. Συμ-
μετέχουν: Τέτη Κασιώνη τραγούδι, 

Σπύρος Σύρμος κιθάρα και τραγούδι, Γιάννης 
Γιούνης βιολοντσέλο, Ηλέκτρα Καρανικόλα 
φλάουτο, Βαγγέλης Χαραμής mandola, 
percussioni, Ζωή Σακκά χορός.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ώρα: 18:00 Παι-
δική γωνιά Unicef: Οι Εκδόσεις Μίνωας 
παρουσιάζουν το βιβλίο «Η Στιγμούλα» της 
Μαρίνας Γιώτη. Μια φορά και έναν καιρό 
μια μικρή σταγόνα, η Στιγμούλα, ζούσε με 
τις αδερφές της σε ένα όμορφο δάσος. Η 
μέρα της ήταν τόσο μικρή που κρατούσε 
μόλις μια στιγμή! Ξυπνώντας ένα πρωί η 
Στιγμούλα δεν είδε πουθενά τις αδερφές της. 
Μάζεψε όλο της το θάρρος και αποφάσισε 
να ψάξει να τις βρει. Κάπως έτσι μπήκε σε 
μεγάαααλους μπελάδες… Η συγγραφέας του 
βιβλίου Μαρίνα Γιώτη θα σας αφηγηθεί ένα 
παραμύθι για τη μοναδικότητα του καθενός 
μας και την αξία του ταξιδιού στην ανακάλυψη 
του εαυτού μας.
Ώρα: 20:00 Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου: Οι Εκδόσεις Νίκας 
παρουσιάζουν το βιβλίο των Δημήτρη 
και Νικόλα Τζιβελάκη «Μαζί τα φάγαμε, 
μόνος μου πληρώνω». Αποκλειστική φω-
τογραφία-σκίτσο από την συνάντηση του 
Καραγκιόζη με την Μερκελίνα.

Όλες οι πληροφορίες για το τι ειπώθηκε στη 
κρυφή συνάντηση των δύο. Τι πιστεύει ο 
Μπάρμπα Γιώργος για τα χαράτσια και τους 
φόρους και πως σκέπτεται να τα πληρώσει; 
Ποια είναι η πιο σίγουρη δουλειά στις μέρες 
μας και πως σχολιάζεται η κινητικότητα στο 
δημόσιο τομέα; Περισσότερα από τους 
διαλόγους του Καραγκιόζη με τον Σολωμό 
και τον Χατζηαβάτη.
Η άποψη των ηρώων του θεάτρου σκιών 
για την τρόικα και με ποιο τρόπο δείχνουν 
την «αγάπη» τους.
Ο Καραγκιόζης διαχρονικά εξιστορούσε 
και αναδείκνυε τα καθημερινά προβλήματα 
αλλά και τις προσπάθειές των ανθρώπων 
να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της 
ζωής. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η 
οικονομική κρίση στοιχειώνει την Ελλάδα, 
«οι δήθεν και οι κάποιοι» που τον απαξίωναν 
εξαφανίστηκαν. Ο Καραγκιόζης φωτίζει ξανά 
τον μπερντέ και αγγίζει πάλι την ψυχή του 
Έλληνα. Δικαιούται να πάρει θέση και να 
ερμηνεύσει, με τον δικό του έξυπνο τρόπο 
τον Έλληνα που υποφέρει, τον Έλληνα που 
κλήθηκε να πληρώσει τα «σπασμένα» 
της εξουσίας, αλλά κυρίως να κρίνει και 
όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την 
κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας.
Ώρα: 21:00 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου. Athens gardens festival 
Marios Strofalis quartet. Nomad waltz 
& tango. 
Συμμετέχει η Καλλιόπη Βέττα. Ο Βαγγέλης 
Βεργωτής ακορντεόν, Αλφρέντο Στούνι βιολί, 
Αποστόλης Παπαπέτρος κόντρα μπάσο, 
Μάριος Στρόφαλης πιάνο.
Χορεύουν οι tangueros Κώστας Νικολαΐδης 
και Βάσια Θανοπούλου. 

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 
Ώρα: 12:00 – Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 

Φεστιβάλ Βιβλίου: Οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 

διοργανώνουν διαδραστική εκδήλωση για 
παιδιά, αφηγήσεις παραμυθιών, παιχνίδι, 
δώρα, για τα βιβλία «ένα ΣΠΛΑΤΣ στα 
παραμύθια, θεραπευτικές ιστορίες για 
παιδιά» της Ελένης Κόντη και «Η Ζωζώ και 
ο Γάτος ο βουλάτος μαθαίνουν μουσική» 
της Νεφέλης Γιαννίση.
Ώρα: 19:00-Παιδική γωνιά Unicef: Οι 
Εκδόσεις Οσελότος παρουσιάζουν το βιβλίο 
της Μαργαρίτας Ταλιαδώρου «Το ταξίδι 
της Μπουμπούλας και της Σοφούλας». 
Για το βιβλίο θα μιλήσει η συγγραφέας 
Ντιάνα Νασιοπούλου. Θα ακολουθήσουν 
διαδραστικά παιχνίδια με ζωγραφική σε χαρτί 
μέτρου και μπαλόνια για τους μικρούς μας 
φίλους.
Ώρα: 21:00 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
ATHENS GARDENS FESTIVAL. 
Flowers and tunes, from latin America 
and Greece, Λουλούδια και νότες από 
την Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. 
Martha Moreleon, Guest: Εύα Λουκάτου. 
Συμμετέχουν: Roman Gomez, Herman Mayer, 
Antonio Cortes, Xavier Rico.
Ρυθμοί και μελωδίες από την Βραζιλία, 
το Μεξικό, την Κολομβία, την Κούβα, την 
Αργεντινή, το Πουέρτο Ρίκο αλλά και μια 
ελληνική νότα που μας προσφέρει η παρουσία 
της τραγουδοποιού Εύας Λουκάτου.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 
Ώρα: 18:30 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
Οι Εκδόσεις Ταξιδευτής παρουσιάζουν βιβλία 
Λάκη Κουρετζή.
Α) Βιβλίο «Στην αρχή, ένα ΓΡΑΜΜ… μόνο». 
Δρώμενο από το Εργαστήρι Εφήβων του 
Θεάτρου της Ημέρας.
Β) Βιβλίο «Θέατρο και Υφαντική». Δρώ-
μενο από τους τριτοετείς σπουδαστές του 
Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Θεάτρου & 
Θεατρικού Παιχνιδιού του Θεάτρου της 
Ημέρας.
Ώρα: 21:00 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου Φε-
στιβάλ Βιβλίου.
ATHENS GARDENS FESTIVAL. 
YORGOS KROMMYDAS QUARTET (ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ QUARTET)
Special guest. Ντέπυ Σακελλαρίου στο 
τραγούδι.
O καταξιωμένος κιθαρίστας και συνθέτης 
Γιώργος Κρομμύδας, με σεβασμό στην πα-
ράδοση της jazz παρουσιάζει ένα ρεπερτόριο 
από κλασσικά standards, μεγάλων συνθετών 
όπως οι Duke Ellington, Miles Davis, 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie κ.α. Μαζί 
του κορυφαίοι Έλληνες σολίστες της jazz 
όπως ο Δημήτρης Θεοχάρης στο πιάνο, 
ο Νίκος Σκομόπουλος στα τύμπανα και ο 
νέος ταλαντούχος κοντραμπασίστας Κώστας 
Πατσιώτης.

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 
Ώρα: 19:00 - Παιδική γωνιά Unicef.
Οι Εκδόσεις Οσελότος παρουσιάζουν το 
βιβλίο «Ο Βιόλης και η μουσικοπαρέα» 
της Μαρίας Αντωνίου. Θα ακολουθήσουν 
διαδραστικά παιχνίδια με ζωγραφική σε χαρτί 

μέτρου και μπαλόνια για τους μικρούς μας 
φίλους.
Ώρα: 21:00 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου Φε-
στιβάλ Βιβλίου.
ATHENS GARDENS FESTIVAL. 
Μουσικά σύνολα Εθνικού Ωδείου 
«Hellenic Musica Viva» με την μαέστρο 
και βιολινίστρια Loudmila-Limorova.
Dance, dance, dance... Ένα χαρούμενο 
ταξίδι με ρυθμούς menuetto, βαλς, πόλκες, 
rag-times, τάνγκο κ.τ.λ. από Ευρώπη έως 
Αμερική.
Special Guests: Δέσποινα Σκαρλάτου (soprano), 
Aντώνιος Συριανός (tenor).

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 
Ώρα: 19:30 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
Οι Εκδόσεις Καστανιώτη παρουσιάζουν το νέο 
βιβλίο του Χρήστου Ναούμ Άσωτοι έρωτες.

Ένα τηλεφώνημα στον υπουργό Πολιτισμού 
αναταράσσει το σύμπαν. Η σύζυγος του, 
γνωστή ψυχίατρος, έχει απαχθεί. Ο γιος 
του, ένας όμορφος αλλά αργόσχολος νέος, 
επιδίδεται σε μια αναζήτηση χωρίς όρια. Ο 
υπαστυνόμος που μεσολαβεί στην έρευνα 
τον ερωτεύεται. Τα πράγματα περιπλέκονται 
από μια καταδίωξη και έναν χωρισμό. 
Το τοπίο συμπληρώνουν ένα μούτρο, ο 
συμβουλάτορας του υπουργού, η ιδιαιτέρα 
του, όπως και μια δημοσιογράφος. Γιατί, όμως, 
αντί να τον στηρίξουν, τον καταβαραθρώνουν; 
Τι κρύβεται πίσω από τις μίζες και τις 
υποσχέσεις; Μια σύγχρονη ιστορία ενός 
«εθνοπατέρα», που αποδεικνύεται κατώτερος 
των περιστάσεων, την εποχή της κρίσης.
Ώρα: 21:00 - Χώρος Αφιερώματος 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
«Ο Κ. Π. Καβάφης στο ξενοδοχείο Βαλ-
κάνια» του Γιώργου Χρονά. Θεατρική πα-

ράσταση με τον Γιώργο Χρονά. Ο Κ. Π. 
Καβάφης φτάνει στο Ξενοδοχείο Βαλκάνια 
- φανταστικό, μοναχικό ξενοδοχείο, σ’ αυτό 
το δρόμο που πουλούν μπαχαρικά και τσάι, 
και ζητάει ένα δωμάτιο για 48 ώρες. Μία 
παράσταση γεμάτη ποίηση και μουσική με 
αντηχήσεις ραδιοφωνικών εκπομπών και 
χαμένων φίλων.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 
Ώρα: 19:00- Παιδική γωνιά Unicef:Θεατρικό 
παιχνίδι βασισμένο στο βιβλίο της Βάσως 
Παπαδοπούλου « Η Κανέλλα και ο Ιππότης 
του Γαϊδουράγκαθου…στη Χώρα των 
Μπαχαρικών». Από τις Εκδόσεις BELL.
Ώρα: 21:00 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
Οι Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη διοργανώνουν 
μια ιδιαίτερη βραδιά γνωριμίας με την 
Μάνη, την πυργοστόλιστη γωνιά της Πε-
λοποννήσου, μέσα από το νέο βιβλίο 
«Παραδοσιακή διατροφή στη Μάνη» 
της Ελένης Τζικάκου που συνοδεύεται κι 
από την ταινία (DVD) «Νόστιμον Ήμαρ» (α’ 
προβολή της). Πνευματικοί άνθρωποι μιλούν 
για τον ιστορική περιοχή και την καθημερινή 
ζωή των Μανιατών. Στην εκδήλωση θα 
παρουσιαστούν χοροί του τόπου και θα 
προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα. 

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 
Ώρα: 18:30 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά από Εμψυχωτές 
– Ειδικούς Θεατροπαιδαγωγούς του Θεάτρου 
της Ημέρας.
Ώρα: 21:00 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
Δραματοποιημένη εκδήλωση με τίτλο 
«Ψηφίδες στην ζωή των βιβλίων» από 
τους φοιτητές του τμήματος Θεατρικών Σπου-
δών του Ε.Κ.Π.Α. Υπεύθυνη η επίκουρη 
καθηγήτρια του τμήματος κυρία Άννα Κα-
ρακατσούλη.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
Ώρα: 20:00 - Χώρος Εκδηλώσεων 43ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου.
Οι Εκδόσεις Αδούλωτη Μάνη παρουσιάζουν 
το βιβλίο «Η Γυναίκα στην Αρχαία Σπάρτη». 
Είναι το νέο βιβλίο/μελέτη τής Μαρίας 
Βενιζελέα (ιστορικού, μουσειολόγου), που 
παρουσιάζει νέα στοιχεία για τον τύπο και 
την αγωγή της γυναίκας που γέννησε τους 
θρυλικούς Σπαρτιάτες της ιστορίας…

Αφιέρωμα στην Έκθεση Βιβλίου,     διαφορετική από τις άλλες χρονιές
Μην ξεχάσετε και 
παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις 
που αφορούν παιδιά  
όλων των ηλικιών

Αναδρομική Έκθεση Γλυπτικής
Ο Νίκος Στέφος φοίτησε το 1967 στο 
προπαρασκευστικό τμήμα της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον 
Νίκο Νικολάου. Την περίοδο 1967-1972 
μαθήτευσε στο εργαστήριο γλυπτικής, 
στην ιστορία της τέχνης και στην αρ-
χιτεκτονική υπό τη διδασκαλία των Γιάννη 
Παππά, Παντελή Πρεβελάκη και Παύλο 
Μυλωνά αντίστοιχα. Από το 1975 έως 
το 2001 προετοίμαζε υποψηφίους της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. 
Έχει φιλοτεχνήσει έργα - μνημεία που 
βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, έχει 
πραγματοποιήσει μία ατομική έκθεση 
(1989, γκαλερί Ώρα) και έχει συμμετέχει 

σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις, καθώς και 
σε εκθέσεις του Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδος. 
Τα έργα του είναι σχέδια και γλυπτά 
με έμπνευση από την Αρχαία Ελληνική 
Μυθολογία και παράλληλες αναφορές 
και προεκτάσεις στη σύγχρονη πρα-
γματικότητα. Εξέχουσα θέση σε αυτά κα-
τέχει η γυναικεία μορφή, με την πλαστική 
απόδοση του σώματος να εκφράζει την 
άποψη του δημιουργού περί όγκων και 
φωτός στη γλυπτική. 
Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί απλά υλικά 
όπως ξύλο, μέταλλο και χαλκό, αλλά 
και «ευτελή» υλικά όπως παλιά σίδερα, 

για να φιλοτεχνήσει τα έργα του και να 
συνθέσει «ήρωες», σύμβολα του πα-
ρελθόντος και πρωταγωνιστές της σύγ-
χρονης πραγματικότητας. Αξιοποιώντας 
πρωτότυπες τεχνικές και πλάθωντας μορφή 
από το τίποτα, ο γλύπτης καταφέρνει να 
δημιουργήσει έργα αντιπροσωπευτικά 
της δεξιοτεχνίας, της γνώσης, της ψυχής 
και της φιλοσοφίας του. 
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: Λεωνίδου 
& Μυλλέρου, Μεταξουργείο
Στάση ΜΕΤΡΟ: Μεταξουργείο, τηλ. 210 
52 02 420 -21 Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη 
10.00 - 21.00, Τετάρτη - Σάββατο 10.00 - 
19.00 και Κυριακή 10.00 - 15.00

Αφιέρωμα στην Έκθεση Βιβλίου. Φέτος, ο σύνδεσμος εκδοτών Βιβλίου συνεργάζεται με το Καλλιτεχνικό  
Δίκτυο σε μία προσπάθεια για μία ανανεωμένη εκδοχή του θεσμού. Πληθώρα εκδηλώσεων και  
δρώμενων για μικρούς και μεγάλους θα πραγματοποιούνται σε όλους τους χώρους του Ζαππείου



Ένα site για όσους θέλουν να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας
Στο Rejoin.gr υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, όσα είναι αναγκαία και 
όσα την ομορφαίνουν και πού μπορούμε να τα βρούμε δωρεάν! Πληροφορίες όπως κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά 
φαρμακεία, γεύματα αγάπης, ιατρική περίθαλψη, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήσιμα άρθρα, νέα για την αγορά εργασίας 
είναι μερικά μόνο από όσα θα βρείτε στο site μας. Οι πληροφορίες συνεχώς εμπλουτίζονται και είναι πάντα έγκυρες. 
Rejoin.gr και ξαναμπές στο παιχνίδι!

Με την αξιοπιστία του


