
32 Σελίδες με πληροφορίες και άρθρα για όσους επιθυμούν να πάρουν ξανά τη ζωή στα χέρια τους
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Αναζήτηση εργασίας  
    σελ. 4-7

Διατροφή & βασικά 
αγαθά     σελ. 8-9

Εθελοντισμός  
        σελ. 10-11

Ψυχολογική 
υποστήριξη    σελ. 12, 13

Ιατρικές υπηρεσίες   
        σελ. 14-15

Νομικές υπηρεσίες  
       σελ. 18-19

Ανταλλαγές προϊόντων  
& υπηρεσιών σελ. 20-21

Επιχειρηματικότητα 
              σελ. 22-23

Εκπαίδευση 
             σελ. 24-29

Ψυχαγωγία  
          σελ. 30-31

Όλα ΔΩΡΕΑΝ

▼

Το ημερολόγιό μου!  
Προτάσεις και ιδέες με ελεύθερη πρόσβαση  
από 13 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου σελ. 16-17

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

25.000 Αντίτυπα
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

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
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική ΕΠΕ
• Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
• Χαλκίδας-Κύμης, ΚΕΚ Πυθαγόρας
• Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
• Σέρρες, Κ.Ε.Κ. Εύβουλος
• Κως, ANKO Academy
• Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης

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 

,

Point0 από την Skywalker.gr
Το πρώτο μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης επιταγών κατάρτισης Voucher

Το point0.gr είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα διαχείρισης όλων των προγραμμάτων 
voucher, όπου φέρνει κοντά από την μία 

πλευρά τους υποψηφίους και κατόχους της 
επιταγής κατάρτισης και από την άλλη τις επιχει-
ρήσεις πρακτικής και τα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

Πρόκειται για ειδικό τομέα των υπηρεσιών 
του skywalker.gr και οι υπηρεσίες του παρέχο-
νται δωρεάν τόσο στους άνεργους όσο και τις 
επιχειρήσεις. Μέσα από την πλατφόρμα www.
point0.gr, δίνεται η δυνατότητα στους εμπλε-
κόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
με τη δημιουργία του δικού τους λογαριασμού 
και να επικοινωνήσουν εύκολα μεταξύ τους.

Οι δυνατότητες του συστήματος αφορούν:
Για τους υποψηφίους, και κατόχους επιταγής 
κατάρτισης: 
• Δημιουργία προφίλ
• Ανάρτηση βιογραφικού σημειώματος.
• Προσθήκη τομέων ενδιαφέροντος, σύμφωνα 
με την ειδικότητα που έχετε και τη θέση εργασίας 
την οποία αναζητάτε.
• Προσθήκη link των δικών σας social media 
(facebook, twitter, linkedin, google+)
• Ενημερώσεις για νέα προγράμματα κα-τάρτισης 
και απασχόλησης, είτε από το διαχειριστή της 
πλατφόρμας, είτε από συνεργαζόμενα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης.
• Ενημερώσεις από συνεργαζόμενα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, για το αποτέλεσμα 
της αίτησής σας, στο site του φορέα που έχει 
προκηρύξει τη πρόσκληση.
• Αναζήτηση του αποτελέσματος της αίτησής σας, 
μέσω της κεντρικής σελίδας και της επιλογής 

«φόρμα αποτελεσμάτων».
• Διαθέσιμα Κέντρα Επαγγελματικής Κα-τάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.).
• Αναζήτηση θέσεων εργασίας.
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχείρηση με 
άμεση ενημέρωση με mail.
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας 
επιχειρήσεων με άμεση ενημέρωση. Μπορείτε να 
κάνετε όσα like θέλετε σε όσες θέσεις εργασίας 
επιθυμείτε. Η κάθε επιχείρηση βλέπει ό,τι αφορά 
στη δική της θέση εργασίας.
• Άντληση του βιογραφικού σας σημειώματος 
από τις επιχειρήσεις.
• Ενημέρωση του συστήματος για την πρόοδο 
κάθε σύγκλισης ενδιαφέροντος.
• Δυνατότητα έκδοσης της τριμερούς σύμβασης 
εργασίας από το συνεργαζόμενο ΚΕΚ.
Για τις επιχειρήσεις: 
• Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού με τα στοι-
χεία της επιχείρησης 
• Ενημέρωση του συστήματος για την ή τις θέσεις 
εργασίας που επιθυμεί να καλύψει
• Αναζήτηση κατάλληλου υποψηφίου για την 
θέση, μέσα από το προφίλ που έχουν αναρτήσει
• Δυνατότητα επικοινωνίας με κάθε υποψήφιο 
μέσω like που μπορεί να κάνει στο προφίλ του 
υποψηφίου
• Δυνατότητα επικοινωνίας με Κέντρα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης 

Για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης:
• Δημιουργία δωρεάν λογαριασμού
• Αναζήτηση υποψηφίων ή κατόχων επιταγής 
κατάρτισης 
• Αναζήτηση επιχειρήσεων που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σαν εταιρείες πρακτικής 

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου επικοινωνίας για 
την σύνδεση των υποψηφίων με τις επιχειρήσεις 
• Ενημέρωση για την πρόοδο τις επικοινωνίας 
για κάθε σύγκλιση ενδιαφέροντος μεταξύ των 
υποψηφίων και των επιχειρήσεων
• Δυνατότητα έκδοσης της τριμερούς σύμβασης 
εργασίας μέσω του συστήματος 

Τα βήματα που θα ακολουθήσετε:

1 Ενεργοποιείται το λογαριασμό σας, ανατρέ-
χοντας στο email σας και αναζητώντας το 

mail που σας έχει σταλεί από το σύστημά μας 

2 Συμπληρώνετε τα Γενικά - Δημογραφικά 
Στοιχεία, Στοιχεία Επικοινωνίας, Σπουδές & 

Επάγγελμα, Τομείς Ενδιαφέροντος.

3 Ενημερώνετε το προφίλ σας και επισυνάπτετε 
το βιογραφικό σας σημείωμα, ώστε να είναι 

διαθέσιμο.

4 Αλλάζετε τους τομείς ενδιαφέροντος. Μπορείτε 
να επιλέξετε μέχρι 3 τομείς ενδιαφέροντος 

που επιθυμείτε να απασχοληθείτε ορίζοντας 
τους τομείς ενδιαφέροντος σύμφωνα με την 
προϋπηρεσία σας, την εκπαίδευσή σας ή την 
ειδικότητα που θα θέλατε να ασχοληθείτε.

5 Ελέγχετε το σύστημα για νέα προγράμματα 
κατάρτισης και απασχόλησης ή/και ζητάτε 

να λαμβάνετε ενημερώσεις για αυτά.
Προσοχή: Το point0.gr δεν αναλαμβάνει την 

υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα. Η συμβολή 
του περιορίζεται στην ενημέρωση για νέα voucher, 
φορείς υλοποίησης και αντίστοιχους δικτυακούς 
τόπους για υποβολή αιτήσεων.

Μπαίνετε στο σύστημα και καταχωρείτε τον 
Κ.Α.Υ.Α.Σ. ανά νέο voucher που αιτηθήκατε.

Αναμένετε για τα αποτελέσματα του προ- 
γράμματος. Όταν βγουν οι λίστες με τους επιλε-

χθέντες, είτε ενημερώνεστε μέσω e-mail από το 
σύστημα είτε από κάποιο συνεργαζόμενο Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε ανατρέχετε στη 
φόρμα αποτελεσμάτων, στην αρχική σελίδα του 
point0.gr και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.

Προσοχή: Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να 
επιβεβαιώνονται από τον υποψήφιο στο επίσημο 
site του επίσημου φορέα υλοποίησης κάθε 
voucher. (www.voucher.gov.gr)

Αν έχετε επιλεχθεί, ξεκινάτε την αναζήτηση 
θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους τομείς εν-
διαφέροντος που έχετε ορίσει.

Κατά την αναζήτηση και εφόσον βρείτε κάποια 
θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει, εκδηλώνετε 
το ενδιαφέρον σας στην επιχείρηση κάνοντας 
like στη θέση εργασίας.

Την ίδια χρονική στιγμή το σύστημα θα στείλει 
ενημερωτικό mail στην επιχείρηση, με σκοπό να 
μπει και να αναζητήσει το προφίλ σας.

Εφόσον, η επιχείρηση ενδιαφέρεται για τον 
υποψήφιο, εκδηλώνει το ενδιαφέρον της και 
εκείνη και ξεκινάει η σύγκλιση. Επικοινωνεί με 
τον υποψήφιο για να ορίσει ραντεβού συνέντευ-
ξης, ενημερώνει το σύστημα και προχωράει τη 
διαδικασία.

Αφού γίνει η συνέντευξη, τόσο ο υποψήφιος 
όσο και η επιχείρηση μπαίνουν στο σύστημα και 
ο καθένας από τη πλευρά του ορίζει την εξέλιξη 
της συνέντευξης. Αν υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον 
ενημερώνει αυτόματα ΚΕΚ και εκείνο επικοινωνεί 
με τους ενδιαφερόμενους και προχωράει στην 
έκδοση της τριμερούς σύμβασης εργασίας.

Για το point0.gr - Έλενα Κένταρχου,  
Διευθύντρια Προγραμμάτων  

Κατάρτισης και Απασχόλησης

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 επιβίωση,  
ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, 

ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών, 
ψυχαγωγία, εργασία, απασχόληση,  
επιχειρηματικότητα, 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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How-To - Twitter και αναζήτηση εργασίας

Δοκίμασε μη 
διστάζεις…

Να γεύεσαι κάθε τι που έρχεται 
στο δρόμο σου. Κάθε τι που σου 
κάνει αίσθηση. Κάθε τι που πριν 
λίγο απαξίωσες. Ποτέ δεν ξέρεις. 
Δοκίμασε το νέο, το αλλιώτικο, το 
διαφορετικό, αυτό που σου κινεί 
την περιέργεια. ακόμα κι αυτό που 
δεν σε ενθουσιάζει.

Δώσε μια ευκαιρία να γευτείς 
άλλη μία εμπειρία. Στο τέλος μπο-
ρεί να γελάσεις, να εκνευριστείς, 
να ξενερώσεις, να ενθουσιαστείς. 
Θα έχεις μάθει όμως, κάτι νέο, θα 
έχεις να μοιραστείς μια εμπειρία.

Ξέρεις, κάθε τι καινούριο, βρί-
σκουμε έναν έξυπνο τρόπο να το 
μπλοκάρουμε, να του κλείσουμε 
την πόρτα, μόνο γιατί είναι άγνω-
στο, απειλητικό. Να, σε βγάζει από 
την άνεση, από τη σιγουριά του 
γνώριμου. 

Άραγε τι να είναι αυτό που δεν 
τόλμησες να δοκιμάσεις; Μια μυ-
ρωδιά, μια γεύση, μια εμπειρία; 

Όχι δε φταις. Άλλωστε δεν είναι 
κάτι που θέλει να το κατηγορή-
σουμε. 

Μη με παρεξηγείς, δε θέλω να 
γίνω ο δάσκαλος που θα σηκώσει 
το δάχτυλο. Σε προσκαλώ να έρθεις 
μαζί μου να δοκιμάσουμε το «απ' 
αλλού φερμένο». 

Μόνο μη ξεχάσεις να συντροφεύ-
εις τις δοκιμές σου. Έτσι γίνονται 
αμέσως πιο γλυκές, ακόμα κι αν 
αφήσουν αυτή τη γεύση απ' την 
κανέλα, που πικρίζει αν δεν την 
προσέξεις. 

Συντρόφευσε τες, με ανθρώπους 
που ξέρουν τι θα πει να βουτάς γυ-
μνός στη θάλασσα. Που θα ξέρουν 
τι θα πει να αφήνεσαι δίχως άλλο, 
στην άνωσή της. Που θα ξέρουν 
ή θα θέλουν μαζί σου να μάθουν 
να δοκιμάζουν. 

Και ξέρεις γιατί; 
Γιατί από τότε και στο εξής θα 

έχετε κάτι ακόμα να σας ενώνει. 
Μια γεύση μόνο δική σας, αυτή 
που δεν σου φτάνουν τα χρώματα 
να την ζωγραφίσεις ή οι λέξεις να 
την περιγράψεις. Δεν θα 'χει νόημα 
κιόλας.

Τι λες; Αξίζει να αφήσεις τη θέση 
σου, μπρος την ανακάλυψη, το 
μοίρασμα, την επαφή;

Μπορεί μερικές φορές να φο-
βάμαι αλλά θέλω να βγάλω το 
ερωτηματικό...

Βασίλης Κιοσσές
Ψυχολόγος- 

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής
vasilis.kiosses@gmail.com

vkiosses.blogspot.gr

 -Από πού ήρθε τώρα αυτό; Τι είναι;
Το YouRock.Jobs (yourock.jobs/el)

είναι ένα καινούριο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης που αφορά τον επαγγελ-
ματικό τομέα. Απευθύνεται σε νέους 
με σκοπό τη δικτύωση τους.

-Πού με βοηθάει;
Στο να βρείτε εργασία! Βοηθάει 

στην ανάδειξη των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων σας (διαμάντι) και μπορείτε 
να δημιουργήσετε online περιεχόμενο 
και σύνδεση με το προφίλ σας, προ-
βάλλοντας καταυτόν τον τρόπο αυτά 
που μπορείτε να κάνετε. Οι εταιρίες 
που επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
μπορούν έτσι να εντοπίσουν τους 
κατάλληλους υποψηφίους.

-Τι είναι το διαμάντι;
Το YouRock.jobs εμφανίζει τις δε-

ξιότητες σας με το σχήμα ενός διαμα-
ντιού. Η μεγαλύτερη επιφάνεια είναι 
εκεί που έχετε περισσότερη έφεση.

-Κι από πού καταλαβαίνει το δια-
μάντι πού έχω έφεση και ποιες είναι 
οι δεξιότητες μου;

Σύμφωνα με το βιογραφικό που θα 
συμπληρώσετε, καθώς και διάφορα 
πεδία που θα σας ζητήσει να γράψετε, 
σχηματίζεται το διαμάντι σας!

-Αξίζει τον κόπο ή είναι χάσιμο 
χρόνου;

Στο πλαίσιο αναζήτησης εργασίας 
είναι καλό να εκμεταλλευόμαστε όλα 
τα μέσα που παρουσιάζονται. Καθώς 
οι εποχές εξελίσσονται, εμείς δεν 
πρέπει να μείνουμε πίσω. Μέσα στο 
χρόνο είναι λογικό να έχει εξελιχθεί 
και ο τομέας αναζήτησης εργασίας. 
Πλέον, οι υπεύθυνοι εταιριών που 
αναζητούν προσωπικό, χρησιμοποιούν 
εξελιγμένους τρόπους εύρεσης προ-
σωπικού. Αφού έχουν τη δυνατότητα 
να βλέπουν από πριν κάποια στοιχεία 
του υποψηφίου, το κάνουν κι αυτά 
είναι τα προσωπικά μας προφίλ στα 
κοινωνικά δίκτυα. Το YouRock.Jobs 
είναι ένα πρωτότυπο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης που αφορά αποκλειστικά 
τον επαγγελματικό μας τομέα. Οπότε 
δεν είναι χάσιμο χρόνου και αξίζει! 
Δε θα σας πάρει πάνω από μία ώρα 
για να δημιουργήσετε το προφίλ σας 
και να μάθετε το πώς δουλεύει. Όταν 
θα το ολοκληρώσετε, αυτομάτως θα 
έχουν αυξηθεί και οι πιθανότητες να 
βρείτε δουλειά. Είναι ένα λιθαράκι 
στην επαγγελματική σας πορεία.

Ελισάβετ Καλαρούτη- 
Executive Marketing, Skywalker.gr 

Όταν αναφερόμαστε στην online 
αναζήτηση εργασίας το μυαλό 

των περισσοτέρων πάει δικαιολογη-
μένα στο linkedin. Αποτελεί όμως 
το linkedin μονοπώλιο στο χώρο 
της αναζήτησης εργασίας; Σίγουρα 
όχι! Το twitter, όντας το πιο ευέ-
λικτο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 
εξελίχθηκε σε σημαντικό εργαλείο 
για το σύγχρονο Job Seeker.

Αν θέλετε όμως να χρησιμοποι-
ήσετε αυτό το υπέροχο και άμεσο 
Social Medium, θα πρέπει να κάνετε 
μερικές αλλαγές τόσο στην ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΗ του προφίλ σας όσο και στον 
τρόπο ΧΡΗΣΗΣ του συγκεκριμένου 
κοινωνικού μέσου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Χρησιμοποιήστε το twitter profile 

σας σαν μία online, διαδραστική, 
επαγγελματική κάρτα:
• Username: Τα @Ksanthia_Kaltsa 
και @Skoteinos_Ippotis μπορεί να σας 
φέρουν αναγνώριση και Retweets 
στην twitterόσφαιρα, σίγουρα όμως 
δε θα εκτιμηθούν από τους δυνητι-
κούς εργοδότες σας. Χρησιμοποιήστε 
απλά usernames με το ονοματεπώ-
νυμό σας (πχ @TsounisChris).
• Φωτογραφία: Σίγουρα στα μπου-
ζούκια βάλατε το αγαπημένο σας 
ρούχο και ακόμα πιο σίγουρα το κα-
λοκαιρινό σας μαύρισμα αναδεικνύε-
ται από το μαγιό σε φλούο χρώματα. 
Γι’αυτό υπάρχει το Instagram. Εδώ 
χρησιμοποιήστε μία επαγγελματική 
φωτογραφία: Πορτραίτο, Business ή 
Business Casual ντύσιμο, Ουδέτερο 
Background.
• Cover: Άλλη μία ευκαιρία να δώσετε 
άμεσες πληροφορίες για εσάς. Μην 
τη χαραμίσετε λοιπόν βάζοντας μία 
φωτογραφία με τη θέα του μπαλκο-
νιού σας ή ένα βαθιά ‘φιλοσοφημένο’ 
ρητό που βρήκατε στο internet. Χρη-
σιμοποιήστε μία εικόνα του κλάδου 
σας ή το λογότυπο από τον φορέα 
του σημαντικότερου πιστοποιητικού 

σας (πχ σήμα του ΤΣΜΕΔΕ για τους 
μηχανικούς).
• Backround: Ομοίως με το Cover. 
Καλό το μονόχρωμο και ουδέτερο 
background όμως χάνετε την ευ-
καιρία να επικοινωνήσετε ακόμα 
περισσότερες πληροφορίες. Δώ-
στε μία σχηματική απεικόνιση των 
ικανοτήτων-δραστηριοτήτων σας ή 
χρησιμοποιήστε τα λογότυπα των 
ινστιτούτων και των φορέων πιστο-
ποίησής σας.
• Bio: Ίσως το πιο χρήσιμο κομμά-
τι του προφίλ σας. Μέσα σε 140 
χαρακτήρες πρέπει να αναφέρετε: 
την ιδιότητά σας, τον κλάδο σας, 
το βαθμό εκπαίδευσής σας καθώς 
επίσης και τα θέματα για τα οποία 
tweetάρετε. Επιπλέον, μπορείτε να 
δώσετε το URL του Blog σας αλλά 
και τον τόπο διαμονής σας. Έχετε 
πάντα στο μυαλό σας πως πρόκειται 
για μία online σούπερ-σύνοψη του 
βιογραφικού σας σημειώματος.

ΧΡΗΣΗ
• Tweets: Tweetάρετε σχετικά με 
το αντικείμενό σας, νέους νόμους, 
εξελίξεις του κλάδου ή απλά ενδι-
αφέροντα άρθρα. Μη διστάζετε να 
κάνετε Fav και RT τις εταιρείες που 
σας ενδιαφέρουν. 
• #hashtags: Ακολουθήστε τα πιο ση-
μαντικά hashtags για να ενημερώνεστε 
συνεχώς για τις νέες θέσεις εργασίας 
αλλά και για τις εξελίξεις στον κλάδο σας. 
Βασικά παραδείγματα hashtags είναι τα 
#AggeliesErgasias, #KanonikesDouleies, 
#Ergasia #Proslipseis ενώ εξίσου σημα-
ντικά είναι και τα hashtags του κλάδου 
σας όπως πχ #Mixanikos. 
• Λίστες: Η συνεχείς ροή του twitter 
που το κάνει τόσο άμεσο και γρήγορο, 
μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή σας 
στην αναζήτηση εργασίας. Πολλά 
tweets μπορούν εύκολα να χαθούν 
μέσα στο ‘θόρυβο’ του timeline. Για 
να το αποφύγετε αυτό, δημιουργήστε 
δημόσιες λίστες με τα Jobsites και 

τις εταιρίες που παρακολουθείτε. 
Δημιουργήστε ξεχωριστή λίστα για 
τα Jobsites και ξεχωριστή για τις με-
μονωμένες εταιρίες των οποίων οι 
αγγελίες σας ενδιαφέρουν. Με τον 
τρόπο αυτό, όχι μόνο φιλτράρετε 
καλύτερα την προσλαμβάνουσα ενη-
μέρωση αλλά δημιουργείτε μία πιο 
τακτοποιημένη εικόνα στο δημόσιο 
προφίλ σας.
• Επικοινωνία: Επικοινωνήστε απευ-
θείας με τις εταιρίες που σας ενδιαφέ-
ρουν. Μη διστάζετε να στείλετε στο 
twitter τους και να ρωτήσετε απευθείας 
για ανοιχτές θέσεις εργασίας ή σχετικά 
με άλλα θέματα όπως η εταιρική 
τους πολιτική για τους εργαζομένους 
τους κλπ. Επιπλέον, μη διστάζετε 
να επικοινωνείτε με τα jobsites και 
να τους ρωτάτε για νέες αγγελίες, 
προγράμματα (πχ Voucher) ή θέματα 
του κλάδου που σας ενδιαφέρει. Οι 
επαγγελματίες του χώρου σίγουρα θα 
έχουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες 
που εσάς σας διαφεύγουν.
• Σημαντικά πρόσωπα: Επικοινωνήστε 
απευθείας με σημαντικά πρόσωπα. 
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος 
να μη στείλετε σε έναν διευθυντή ή 
έναν εκπρόσωπο εταιρίας ή οργανι-
σμού. Βρίσκονται στο διαδίκτυο για 
να επικοινωνήσουν μαζί σας. Τα πρό-
σωπα αυτά μπορεί να είναι υπουργοί, 
διευθυντές δημοσίων επιχειρήσεων, 
διαχειριστές προγραμμάτων ή απλά 
δημοσιογράφοι και bloggers. 

Συνοψίζοντας, η αμεσότητα, η ταχύ-
τητα και η απλότητα του twitter είναι 
τα βασικά στοιχεία που το καθιστούν 
τόσο χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο 
αναζήτησης εργασίας. Φροντίστε την 
εικόνα του προφίλ σας και επιδείξτε 
επαγγελματισμό στη χρήση του. 

Και να θυμάστε, είστε η εικόνα που 
δημιουργείτε στους άλλους! Χτίστε 
τη σωστά…

Χρήστος Τσούνης, Ιδρυτής 
Jobnews.gr

Αναζήτηση εργασίας

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
YouRock.Jobs

Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρεις δουλειά Πόσο «έξυπνα» είναι τα συναισθήματα μας;

Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος 
για να βρεις τη δουλειά που 
σου ταιριάζει. Μάλιστα δε θα 

τη βρεις εσύ, αλλά θα σε βρει εκείνη.
Για αρχή, αποφάσισε τι είναι αυτό 

που θέλεις να κάνεις επαγγελματικά. 
Όχι τι "πρέπει", ούτε τι θα έκανες 
"αναγκαστικά επειδή δεν έχεις επι-
λογές". Αποφάσισε τι είναι εκείνο 
που σε ευχαριστεί πραγματικά και 
σε γεμίζει.

Δες τώρα πώς θα έρθει η δουλειά 
να σε βρει χωρίς να ψάξεις.
• Αν δεν είσαι ήδη ενεργός χρήστης 
του διαδικτύου και διαφόρων site 
δικτύωσης, ξεκίνα τώρα. Εκεί, επικε-
ντρώσου στο να ακούς, να αναζητάς 
και να μαθαίνεις, και λιγότερο στο 
να μιλάς. Συνδέσου με αξιόλογους 
ανθρώπους του χώρου που σε εν-
διαφέρει. Μάθε από αυτούς. Μίλα 
τους, ρώτα τους ("κοινωνική δικτύ-
ωση" λέγεται εξάλλου). Αναζήτησε 
κοινότητες, φόρουμ, μπλογκ και site 
όπου βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, 
γίνε μέλος της κοινότητας. 
• Δείξε προς τα έξω αυτά που γνω-
ρίζεις και όσα μαθαίνεις από αυτή 
τη διαδικασία. Αναζήτησε ευκαιρίες 

για να συζητήσεις τα θέματα που σε 
ενδιαφέρουν με άλλους χρήστες. 
• Δείξε ποιός είσαι στο διαδίκτυο, 
μην κρύβεσαι. Μίλα όπως σου βγαί-
νει φυσικά και μην υποκρίνεσαι ότι 
είσαι κάτι άλλο. Η φωτογραφία του 
προφίλ σου στο Facebook ή στο 
Twitter δείχνει το πρόσωπό σου; 
Μιλάς ανοιχτά και άφοβα γι' αυτά 
που πιστεύεις; 
• Επένδυσε χρόνο για να μάθεις με-

ρικά πολύ χρήσιμα εργαλεία. Έχεις 
σκεφτεί να φτιάξεις ένα πολύ απλό 
site ή blog για το αντικείμενό σου;
Για να βρει κάποιος σήμερα ένα 
συνεργάτη, υπάλληλο ή κάποιον 
επαγγελματία, πάντα θα κοιτάξει 
πρώτα στον κύκλο του, θα ρωτήσει 
γνωστούς, φίλους και εκείνους με τους 
οποίους συνδέεται διαδικτυακά. Τελικά 
θα του προτείνουν ανθρώπους, και 
μάντεψε ποιοί ξεχωρίζουν: Εκείνοι οι 

οποίοι με την παραπάνω διαδικασία 
δείχνουν την προσωπικότητά τους, 
τις γνώσεις τους και το πάθος τους γι' 
αυτό που κάνουν. Εκείνοι οι οποίοι 
έχουν δουλέψει συστηματικά και 
εντατικά για να χτίσουν στο διαδίκτυο 
το πραγματικό τους προφίλ.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρεις 
δουλειά δεν είναι ο πιο γρήγορος. 
Όμως σκέψου: πόσος καιρός έχει 
περάσει από τότε που ξεκίνησες να 
ψάχνεις για δουλειά; Σκέψου τι θα 
μπορούσες να είχες πετύχει αν, πα-
ράλληλα με την αναζήτηση εργασίας 
μέσω αγγελιών και διαδικτύου, έχτιζες 
σχέσεις και έδειχνες το πάθος σου γι' 
αυτό που αγαπάς. Το αποτέλεσμα θα 
είναι να δουλεύεις τελικά με ανθρώ-
πους με τους οποίους έχεις τις ίδιες 
αξίες, που γνωρίζουν καλά ποιός 
είσαι και σε εκτιμούν. Γνωρίζω πάρα 
πολλούς που το έχουν πετύχει και 
μπορείς να είσαι ο επόμενος.

Προτείνω, λοιπόν, να σκεφτείς 
καλά αν θέλεις να κάνεις αυτό που 
σε ευχαριστεί και να πληρώνεσαι γι' 
αυτό. Θέλεις;

Κύρος Βογιατζόγλου, Σύμβουλος 
Online Marketing, Realmedia.gr

*Της Εβελίνας Κοκκίνη

Η έννοια που κατά τα τελευταία χρόνια απασχολεί 
όλο και περισσότερο, ως μια έννοια πρόκληση 
- για έρευνα και πρακτική εφαρμογή, είναι αυτή 

της συναισθηματικής νοημοσύνης ή της νοημοσύνης 
της καρδιάς. Ο Αριστοτέλης είναι ίσως ο πρώτος που 
έκανε λόγο για τη σημασία που έχουν τα συναισθήματα 
λέγοντας «αυτοί που κατέχουν την σπάνια ικανότητα 
να θυμώνουν με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, 
τη σωστή χρονική στιγμή, για τη σωστή αιτία και με 
τον σωστό τρόπο, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση 
σε όλους τους τομείς της ζωής τους». 

Δε μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι 
αυτοί οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στον εαυτό 
τους και στα συναισθήματα που βιώνουν στο εδώ και 
τώρα καθώς και στο τι αυτά μπορούν να προκαλούν 
στους γύρω τους είναι περισσότερο συναισθηματικά 
νοήμονες και μπορούν να είναι εαυτός τους όντας 
παράλληλα μέλη μιας ομάδας και ενός ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα 
να είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο αποτελεσματικοί σε 
κάθε τομέα της ζωής του. 

Με την επιστημονική έννοια του όρου, η συναι-
σθηματική νοημοσύνη «η ικανότητα ενός ατόμου 
να αντιλαμβάνεται, τα συναισθήματα του και τα συ-
ναισθήματα των άλλων, να τα διαχωρίζει και να τα 
χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας, πληροφορίας και 
επιρροής τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων 

ανθρώπων γύρω του». Διαβάζοντας τα παραπάνω, 
αυτόματα διακρίνει κανείς τις απαραίτητες γνωστικές 
αλλά και συναισθηματικές διαδικασίες που συνεπά-
γεται ο όρος. Προϋποθέτει ότι είμαστε ή πρέπει να 
είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τα συναισθήμα-
τά μας τη στιγμή που δημιουργούνται και να μην τα 
αφήνουμε στο έλεός τους αλλά να προσπαθούμε να 
τα κατανοούμε και να προσπαθούμε να βρούμε τις 
αίτιες που δημιουργούνται. Παράλληλα, προϋποθέτει 
ότι έχουμε ή πρέπει να έχουμε εκείνη την ικανότητα 
να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων και 
να προσπαθούμε όσο γίνεται να τα «αντέξουμε και να 
τα κρατήσουμε» και να ανταποκριθούμε κατάλληλα 
στις διαθέσεις, στα κίνητρα και στις επιθυμίες των 
άλλων ανθρώπων. 

Ωστόσο, σε μια κοινωνία όπου ανθεί ο ορθολογισμός 
και όπου πάντα η κυρίαρχη ερώτηση των σημαντι-

κών ανθρώπων της ζωή μας, είναι «Τι σκέφτεσαι;» 
και όχι «Πώς νιώθεις;», οι περισσότεροι από εμάς 
παραμένουμε συναισθηματικά αναλφάβητοι παρά τις 
σημαντικές έρευνες που γίνονται και τη σημασία που 
αποδίδεται στον όρο «συναισθηματική νοημοσύνη» σε 
όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητας. Η υπεροχή που 
δίνεται στη λογική και ο χαρακτηρισμός οποιαδήποτε 
ευαισθησίας και εκδήλωσης έντονων συναισθημά-
των ως «αδυναμία» μας αφήνει στο σκοτάδι από την 
παιδική μας ηλικία όσον αφορά στα συναισθήματά 
μας και δεν «εκπαιδευόμαστε» να τα αναγνωρίσουμε 
στον εαυτό μας και να τα επιτρέψουμε στους άλλους. 
Με αυτόν τον τρόπο, αρκετοί από εμάς βαφτίζουμε 
το θυμό ως στεναχώρια ή ενοχή, το μικρό λάθος ως 
πλήρη αποτυχία, την μικρή παρατήρηση των άλλων 
ως αυστηρή κριτική και έτσι παρασυρόμαστε σε λά-
θος επιλογές είτε επαγγελματικές είτε προσωπικές. 

Συνεπώς, ίσως θα ήταν καλό όχι για να μπορέσουμε 
να καταλάβουμε την πιο βαθιά έννοια του όρου αλλά 
και για να είμαστε πιο συναισθηματικά υγιείς, να προ-
σπαθούμε να ρωτάμε τον εαυτό μας πώς νιώθουμε την 
κάθε στιγμή της ημέρας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 
έρθουμε σε επαφή με εκείνη την εικόνα του εαυτού 
μας που μας απαγορεύεται να βγει στην επιφάνεια. 
Ας την αφήσουμε να μας εκπλήξει! 

Εβελίνα Κοκκίνη, Σύμβουλος Καριέρας και  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Επιστημονική 

Συνεργάτης της Career In Progress  
(www.careerinprogress.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr
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Αναζήτηση εργασίας

Πολλοί από εμάς αφιερώνουν αρκετό χρόνο 
και κόπο κατά τη συγγραφή του cv και του 
cover letter τους θεωρώντας το μέγιστης 

σπουδαιότητας, ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι 
δεν μπορεί ένα φύλλο χαρτί να υποκαταστήσει 
την προσωπική επαφή.

Η αλήθεια είναι ότι ένα σωστά γραμμένο βι-
ογραφικό, έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει 
τον αρχικό σκοπό του – να δώσουμε μια πρώτη 
συνέντευξη, αλλά και στη συνέχεια να βοηθή-
σει στην τελική επιλογή. Στη σειρά των άρθρων 
«το αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα», θα 
παραθέσουμε μια σειρά συμβουλών με αυτό τον 
σκοπό ως γνώμονα.

Σχεδιάζοντας το δικό σας cv, δώστε όλη σας 
την προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές:
• Η συνοδευτική επιστολή: Δεν πρέπει να στέλ-
νουμε ποτέ ένα βιογραφικό σημείωμα χωρίς την 
συνοδευτική του επιστολή. Δίνει την εντύπωση 
ότι δεν μπορούμε να συντάξουμε μια επιστολή, 
και επομένως θα έχουμε πρόβλημα γραπτής 
επικοινωνίας σε περίπτωση πρόσληψης μας. Το 
ιδανικό πάχος των γραφόμενων μας δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 3/4 της σελίδας. Οι παράγραφοι 
του cover letter είναι κατά σειρά οι ακόλουθοι: 
α. Η συνοπτική παρουσίαση του εαυτού σας, 
καθώς και του τι έχετε σπουδάσει – να ταιριάζουν 
στη θέση που επιθυμείτε, β. Η αναφορά στην 
εργασιακή σας εμπειρία με κύρια καθήκοντα και 
αποτελέσματα - λόγοι για τους οποίους πιστεύετε 
ότι ταιριάζετε σε αυτή τη θέση και γ. Ο επίλογος 
με το χαιρετισμό και την αίτηση για συνέντευξη
• Η σειρά με την οποία γράφουμε στο cv μας: Η 
πρώτη παράγραφος του cv μας, πρέπει να περιέχει 
τα προσωπικά μας στοιχεία: ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση, διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, mail. Στο 
ερώτημα όμως του «τι γράφουμε στη συνέχεια, 
τις σπουδές ή την προϋπηρεσία;» η απάντηση έχει 
ως εξής: μόνο αν δεν έχετε εργασιακή εμπειρία, 
ξεκινάτε από τις σπουδές σας. Σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση, αρχίζετε και αναφέρετε την 
εμπειρία σας (άρα αν έχετε το cv σας έτοιμο από τα 
παλαιότερα χρόνια και απλώς τώρα προσθέσατε 
προϋπηρεσία, αλλάξτε τη σειρά, γράφοντας εκείνη 
πρώτη). Στις επόμενες παραγράφους αναφέρεστε 
- με τη σειρά - στις γνώσεις ξένων γλωσσών, στον 
χειρισμό προγραμμάτων Η/Υ, σε τυχόν σεμινάρια 
που έχετε συμμετάσχει, παραθέτετε ικανότητες 
και χαρακτηριστικά προσωπικότητας και κλείνετε 
αναφερόμενοι σε hobbies και συστάσεις. Ας τα 
πάρουμε όμως ένα – ένα...
• Προσωπικά στοιχεία: Αναφερθείτε σε θέματα 
όπως: η δυνατότητα ταξιδίων, ή η στρατιωτική σας 
θητεία ως εφέδρου αξιωματικού - μπορούν να 
κάνουν τη διαφορά. Αναφέρετε ως mail επικοινω-
νίας, πάντοτε και μόνο το προσωπικό σας e-mail. 
Ακόμα και αν δεν έχετε δικό σας υπολογιστή στο 
σπίτι, να ελέγχετε κάθε εβδομάδα τα mails σας σε 
ένα internet cafe (μην επικοινωνείτε για κανένα 
προσωπικό σας θέμα μέσω του εταιρικού σας mail, 
το οποίο συχνά διαβάζεται από τους ανθρώπους 
της μηχανογράφησης. Αν μέχρι σήμερα έχετε 
επικοινωνήσει για ερωτικά ή προσωπικά σας 
θέματα μέσω του εταιρικού mail, να γνωρίζετε 
πλέον ότι αυτά τα θέματα δεν έμειναν και τόσο 
προσωπικά...)
• Οικογενειακή κατάσταση: Η οικογενειακή σας 
κατάσταση παίζει ρόλο. Το να είστε ανύπανδρος, 
θεωρείται θετικό σε entry ή junior level εργασίες, 
καθώς δεν θα επιβαρυνθεί σύντομα ο «βασικός 
μισθός» σας με επιδόματα γάμου ή τέκνων ή με 
άδειες κύησης και λοχείας. Αντιθέτως, η ύπαρξη 
οικογένειας, μαρτυρά σταθερότητα και προτιμάται 
σε κορυφαίες ιεραρχικά θέσεις!
• Η προϋπηρεσία σας: Ξεκινάτε πάντοτε από την 
πιο πρόσφατη εργασία σας (το τι κάνατε τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες, δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ 
αυτόν που το διαβάζει, όσο το που βρίσκεστε 
σήμερα). Αναγράφετε την κάθε δουλειά σας (full 
ή part time, έμμισθη ή όχι, στην οικογενειακή 
επιχείρηση ή σε οποιαδήποτε άλλη), ασχέτως 
του πόσο «ταπεινή», «μικρή» ή «λίγη» θα μπο-

ρούσε να φανεί. Αναλογισθείτε ότι δε γνωρίζετε 
αν ο συνεντευκτής σας πέρασε από αντίστοιχους 
κλάδους, θέσεις ή εταιρίες, ή πόσο σημαντικό είναι 
αυτό που γράφετε για τη δουλειά που εκείνος 
θέλει να κάνετε....
• Η προϋπηρεσία σας αναλυτικά: Δεν αρκεί απλώς 
να αναφέρετε την επωνυμία της προηγούμενης 
σας εταιρίας (πιθανόν να μην είναι γνωστή σε 
κανέναν άλλον εκτός από εσάς). Γράψτε δίπλα 
της, το αντικείμενο εργασιών της. Προσπαθή-
στε να μη φαίνονται μεγάλα κενά μεταξύ των 
διαφόρων εργασιών σας (αντί να γράψετε π.χ. 
Ιανουάριος 2001-Μάρτιος 2002 και μετά Δεκέμ-
βριος 2002-Νοέμβριος 2004, γράψτε 2001-2002 
στην εταιρία Α και 2002-2004 στην εταιρία Β). Στη 
συνέχεια, αναφερθείτε αναλυτικά στα καθήκοντα 
σας (αναφέρετε και το πιο μικρό, μπορεί να έχει 
καθοριστική σημασία για τον συνεντευκτή σας 
και τη δουλειά για την οποία είστε υποψήφιος). 
Τέλος, με bullet points αναφέρετε τα επιτεύγματα 
σας (ΠΡΟΣΟΧΗ: τα καθήκοντα σας λένε μόνο τι 
κάνατε, τα επιτεύγματα σας πόσο καλά το κάνατε! 
Είναι αναγκαία η ύπαρξη επιτευγμάτων και πρέπει 
να γράψετε για κάθε σας εργασία όσο πιο πολλά 
μπορείτε. Διαβάστε ξανά αυτή τη σημείωση).
• Η έκταση του βιογραφικού: «Παν μέτρον 
άριστον». Ο ιδανικός αριθμός σελίδων είναι δύο, 
ή το πολύ τρείς, συν το cover letter. Μην γρά-
ψετε έκθεση ιδεών, κανείς δεν ενδιαφέρεται για 
το ποιά και πόσα μαθήματα παρακολουθήσατε 
στη σχολή, ή ποιές ήταν οι εργασίες σας σε κάθε 
μάθημα. Κουράζει, ενοχλεί και λειτουργεί ως 
αντικίνητρο. Μη φτάσετε όμως και στο άλλο άκρο 
και ετοιμάσετε ένα μονοσέλιδο cv, στο οποίο 
δεν μπορείτε να διευκρινίσετε σημεία-κλειδιά... 
• Αυτόματος διορθωτής: Χρησιμοποιήστε συνεχώς 
τον αυτόματο διορθωτή του κειμενογράφου σας. 
Προσέξτε όμως να μην αλλάξει λέξεις (π.χ. τεχνικές) 
τις οποίες και δεν καταλαβαίνει, σε οτιδήποτε θα 
φέρει γέλια στον αναγνώστη....
• Η χρήση των χρωμάτων: Γνωρίζετε ότι κάποια 
από τα διάφορα χρώματα, τα οποία κατά την εκτύ-
πωση στον εκτυπωτή του σπιτιού μας φαίνονταν 
πανέμορφα και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός 
καλαίσθητου cv, απλώς δε διαβάζονται από τα 
scanners των πολυεθνικών; Αναλογισθείτε ότι 
καθημερινά στις «μεγάλες» εταιρίες καταφθάνουν 
εκατοντάδες βιογραφικά. Αν κάποια στελέχη τα 
διάβαζαν όλα, δε θα έκαναν καμία άλλη δουλειά. 
Έτσι λοιπόν, περνούν τα cv από ένα scanner, 
το οποίο διαβάζει λέξεις-κλειδιά και αναλόγως 
ειδοποιεί το στέλεχος, λέγοντας του ότι αξίζει να 

δώσει σημασία σε ένα cv. Κρίμα δεν είναι αυτές 
οι λέξεις να μην φανούν; Προτιμήστε λοιπόν το 
μαύρο χρώμα κατά την αποστολή και αν θέλετε 
ας έχετε και μια έγχρωμη version μαζί σας στη 
συνέντευξη (αν και δεν θα χρειαστεί...)
• Η γλώσσα: Πολλοί από εμάς, αναρωτιούνται 
αν θα πρέπει να στείλουν το cv τους στα Ελληνικά 
ή τα Αγγλικά. Πολλοί το στέλνουν και στις δύο 
γλώσσες – μην το κάνετε, αυτός που λαμβάνει 
το cv σας, έχει και άλλα πράγματα να κάνει μέσα 
στην ημέρα, από το να διαβάζει τα ίδια κείμενα 
δύο φορές. Αν η αγγελία στην οποία απαντάτε 
είναι γραμμένη στα Ελληνικά, το cv ας σταλεί 
στα Ελληνικά και αντίστοιχα αν είναι γραμμένη 
στα Αγγλικά. Όταν όμως δεν απαντάτε σε αγγε-
λία, αλλά ξεκινάτε εσείς την επαφή, μπορείτε να 
επιλέξετε όποια γλώσσα θέλετε. Ειδικά όμως 
για τις πολυεθνικές, η επίσημη γλώσσα είναι 
τα Αγγλικά. (προσοχή: αν δεν γνωρίζετε καλά 
Αγγλικά, αναθέστε τη μετάφραση του cv σας σε 
κάποιον ειδικό)
• Ένα «τρίτο μάτι»: Ζητήστε πάντοτε από (περισ-
σότερους από έναν) δικούς σας ανθρώπους να 
ελέγξουν το βιογραφικό σας. Θα εκπλαγείτε από το 
πόσα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη θα βρουν, 
τα οποία εσείς γράφοντας το και αφοσιωμένοι σε 
ζητήματα ουσίας, απλώς δεν τα είδατε! Αμέσως 
μετά πείτε τους να εστιάσουν στις ελλείψεις και τις 
ασάφειες των γραφόμενων σας. (καλύτερα να τα 
επισημάνουν οι φίλοι, παρά οι παραλήπτες του 
cv σας). Ζητήστε τους να σκεφθούν ότι δε σας 
γνωρίζουν και υπό αυτό το πρίσμα να βρουν τι 
λείπει από τα γραφόμενα σας...
• Χειρόγραφο cv: Μην το στείλετε ποτέ, είναι 
απαράδεκτο!
• Ταίριασμα στυλ: Προσέξτε το μέγεθος και 
το στυλ της γραμματοσειράς που θα χρησιμο-
ποιήσετε. Το cv και το cover letter σας, πρέπει 
απαραίτητα να έχουν μία, την ίδια και στο ίδιο 
μέγεθος. Το χαρτί στο οποίο θα τα τυπώσετε (σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) πρέπει να 
είναι το ίδιο και κατά προτίμηση καλής ποιότητας 
(αμελητέα επιβάρυνση στο κόστος – πολύ θετι-
κότερη εντύπωση)
• Η γραφή σας: Μην στέλνετε το cv σας γραμ-
μένο μόνο με κεφαλαία, ή γραμμένο με ατονικό 
σύστημα! Προδίδει ότι δεν ξέρετε να χειριστείτε 
καλά την Ελληνική γλώσσα και δημιουργεί αρ-
νητικούς συνειρμούς αναφορικά με το τι θα γίνει 
αν χρειαστεί να γράψετε μία εταιρική επιστολή σε 
περίπτωση που προσληφθείτε...
• Η ημερομηνία: Στην αρχή του cover letter και 

στο τέλος του cv σας, να βάζετε πάντοτε την τρέ-
χουσα ημερομηνία. Μεταδίδει το μήνυμα ότι τα 
στοιχεία που συμπεριλαμβάνετε είναι πρόσφατα 
ανανεωμένα
• Ενημέρωση: Να κρατάτε πάντα ενημερωμένο 
το cv και το cover letter σας. Οπωσδήποτε μια 
φορά το μήνα να προσθέτετε ένα νέο καθήκον 
που αναλάβατε, ή κάποιο καινούριο αποτέλεσμα. 
Έτσι, θα αισθάνεστε πάντα δυνατότεροι γιατί θα 
βλέπετε ότι εξελίσσεσθε, αλλά και θα συμπερι-
λαμβάνετε πράγματα που αλλιώς κινδύνευαν να 
ξεχαστούν με τον καιρό...
• Μη γράφετε σε πρώτο ενικό πρόσωπο: Αντί 
π.χ. να γράψετε «ανέλαβα την εκδήλωση Χ» 
προτιμήστε το «οργάνωση της εκδήλωσης Χ»...
• Hobbies: Το τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο, 
παίζει ρόλο. Προτιμήστε δραστηριότητες που 
συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, δραστηριότητες 
δημιουργικές ή ομαδικές. Αναφέρετε τυχόν επιτεύγ-
ματα σε αυτές. Θα εκπλαγείτε από το με πόσους 
και ποιούς συνεντευκτές θα έχετε παραπλήσια 
ή και ίδια hobbies και θα σπάσετε ευκολότερα 
τον πάγο...
• Διαφοροποίηση: Πάντοτε να αλλάζετε τα γρα-
φόμενα σας, ιδίως στο cover letter και να τα προ-
σαρμόζετε στην αγγελία που απαντάτε. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις...
• Φωτογραφία: Αναφορικά με το «αν πρέπει 
ή όχι να βάλει κανείς τη φωτογραφία του στο 
cv του», σκεφθείτε ότι είναι κρίμα να κριθείτε 
υποκειμενικά (καθώς δεν ξέρετε αν «αρέσει» ή 
όχι το πρόσωπο σας στον παραλήπτη) και αυτό 
να επηρεάσει την απόφαση του αναφορικά με το 
αν θα σας καλέσει ή όχι σε συνέντευξη. Η μόνη 
εξαίρεση στα παραπάνω, αφορά την περίπτωση 
μιας «εντυπωσιακής» εξωτερικής εμφάνισης από 
την πλευρά σας. Η ομορφιά (όπως λέει και η Ρία 
Πρίνου) είναι δύναμη – χρησιμοποιείστε την. Θα 
κριθείτε μεν από το τι θα πείτε στη συνέντευξη, 
αλλά τουλάχιστον θα κλείσετε ευκολότερα το 
ραντεβού...
• Πρότυπα βιογραφικά: Δεν χρειάζεται να ανα-
καλύπτουμε τον τροχό από την αρχή. Αντλήστε 
τρόπο καταγραφής και στυλ (templates) από 
έτοιμα – πρότυπα cv όπως: Το Ευρωπαϊκό ή τα 
templates του ms word. Προσοχή όμως: αν δεν 
έχετε τι να γράψετε σε κάποια από το πεδία τους, 
απλώς παραλείψτε τα, μην τα αφήνετε κενά και 
δημιουργήσουν αρνητική εντύπωση
• Προετοιμάστε τον εαυτό σας: Αν ακολουθήσετε 
τις παραπάνω συμβουλές, αυξάνετε τις πιθανό-
τητες να έρθει το πρώτο ραντεβού. Παράλληλα, 
προετοιμάστε τις απαντήσεις σας στις ακόλουθες 
«δύσκολες ερωτήσεις» κατά τη συνέντευξη: Περι-
γράφοντας τον εαυτό σας, τι άνθρωπος θα λεγάτε 
ότι είστε; ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα 
προτερήματα και ελαττώματα σας; μιλήστε μας 
γενικά για τα επιτεύγματα σας. Ειδικά στην προ-
ηγούμενη εργασία σας, τι σπουδαίο πετύχατε; 
Ποιες ήταν οι μεγάλες αποτυχίες σας και πως τις 
αντιμετωπίσατε; Ποιοι έφταιξαν γι αυτές; Ποιοι είναι 
οι σημερινοί και ποιοι οι απώτεροι σας στόχοι; Πως 
σκέφτεστε να τους πετύχετε; Με ποιους τύπους 
ανθρώπων δυσκολευτήκατε να συνεργαστείτε; 
Αν είχατε να επιλέξετε να εργαστείτε στο τμήμα 
«marketing» ή στο τμήμα «πωλήσεων», ποιο θα 
επιλέγατε και γιατί; Ποια είναι η γνώμη σας για 
την τελευταία εταιρία στην οποία εργαστήκατε; 
Για τον προηγούμενο προϊστάμενο σας; Μιλήστε 
μας για μια περίπτωση που ενεργήσατε χωρίς την 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του προϊστάμενου 
σας. περιγράψτε μας ένα ασυνήθιστο γεγονός. 
Πως το αντιμετωπίσατε; Ποιος είναι κατά τη γνώμη 
σας ο καλύτερος τρόπος για να γίνει η εργασία 
«χ»; Πως θα κρίνατε τον εαυτό σας κοιτάζοντας 
πίσω μετά από χρόνια; Τι ξέρετε για εμάς; Γιατί 
να σας προτιμήσουμε; (Ανατρέξτε στο άρθρο 
μας «επιλέξτε τους κατάλληλους συνεργάτες»)

Καλή σας επιτυχία!
Κώστας Στάμκος

Business Development Director
City Unity College

«Το αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα»

Τι είναι οι ημερίδες και ποια τα πλεονεκτήματα  
για υποψήφιους που αναζητούν εργασία;

*Της Εβελίνας Κοκκίνη

Από οποιαδήποτε πλευρά και αν προσεγγί-
σουμε την ανθρώπινη κοινωνία, είμαστε 
υποχρεωμένοι σε κάθε περίπτωση να 

εξετάζουμε το ανθρώπινο ον μέσα στο πλέγμα 
των διαπροσωπικών του σχέσεων. Από τη μελέτη 
των πρωτόγονων πολιτισμών και των σύγχρο-
νων κοινωνιών προκύπτουν στοιχεία τα οποία 
μας πείθουν ότι οι άνθρωποι ζούσαν πάντα σε 
ομάδες, που χαρακτηρίζονταν από έντονες και 
μόνιμες σχέσεις μεταξύ των μελών τους, και πως 
η ανάγκη του «ανήκειν» αποτελεί ένα πανίσχυρο, 
θεμελιώδες και καθολικό κίνητρο. 

Υπό αυτήν την έννοια δεν είμαστε απλώς κοι-
νωνικά ζώα που απολαμβάνουμε τη συντροφιά 
των συνανθρώπων μας, αλλά έχουμε και την 
έμφυτη τάση να αναζητούμε την προσοχή των 
άλλων μελών του είδους μας και ιδίως την ευ-
νοϊκή τους μεταχείριση. Δε θα μπορούσε να 
επινοήσει κανείς πιο μοχθηρή τιμωρία, αν κάτι 
τέτοιο ήταν πρακτικά δυνατό, από το να αφήσει 
έναν άνθρωπο ελεύθερο μέσα στην κοινωνία, 
και αυτός να παραμένει απολύτως απαρατήρητος 
από όλα της τα μέλη. 

Αν λάβουμε υπόψη μας τα παραπάνω, μπο-
ρούμε εύκολα να καταλάβουμε για ποιο λόγο 
οι ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής 
των ανθρώπων, οι οποίες δημιουργούνται με 
στόχο να εξυπηρετήσουν πολλούς και διαφο-
ρετικούς κάθε φορά σκοπούς. Τι ακριβώς 
σημαίνει, όμως, ομάδα και πώς ορίζεται; 

Ομάδα ορίζεται ως μια συνάθροιση 
ατόμων στην οποία κάθε άτομο έχει 
συνείδηση της παρουσίας των άλλων, 
αλληλεπιδρά, δέχεται ότι έχει δικαιώ-
ματα και υποχρεώσεις ως μέλος αυτής, 
μοιράζεται μια κοινή ταυτότητα, ενώ 
παράλληλα βιώνει κάποια μορφή 
εξάρτησης από τους άλλους για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ομά-
δα μπορεί να είναι μια οικογένεια, 
μια σχολική τάξη, οι εργαζόμενοι σε 
μια επιχείρηση κτλ. Είναι 
σημαντικό, όμως, να 
τονιστεί ότι, για να 
υπάρξει ομάδα, θα 
πρέπει να υπάρχει 
αλληλεπίδραση των 
μελών της ομάδας ως 
προς την επίτευξη συγκε-
κριμένων διαδικασιών και 

στόχων. Με άλλα λόγια, εάν η εργασία της ομάδας 
είναι τέτοια που απαιτεί την εξάρτηση του ενός 
μέλους από το άλλο για την ολοκλήρωσή της, 
τότε δημιουργείται μια πολύ ισχυρή δυναμική. 

Με βάση όλα τα παραπάνω κατανοούμε ότι 
δεν μπορεί να ζήσει κανείς μόνος του, ανήκοντας 
στον εαυτό του και πουθενά αλλού. Η αντίληψη 
του ατόμου για την ταυτότητά του χαρακτηρίζεται 
από δύο στοιχεία: την αίσθηση του ανήκειν και 
την αίσθηση του διαφέρειν, που θεμελιώνονται 
μέσα στην οικογένεια. Αναζητώντας την ασφάλεια, 
το αναπτυσσόμενο παιδί τείνει να καλλιεργήσει 
και να τονίσει εκείνες τις πλευρές και τα γνωρί-
σματα του εαυτού του που γίνονται αποδεκτά, 
και να καταστείλει ή να απαρνηθεί εκείνα που 
αποδοκιμάζονται. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, 
βιώνει μια εσωτερική σύγκρουση προσπαθώντας 
να μείνει όσο πιο κοντά γίνεται στον εαυτό του, 
αλλά παράλληλα να ενταχθεί και στην ομάδα 
της οικογένειας θυσιάζοντας τα χαρακτηριστικά 
ή τα γνωρίσματα του εαυτού του που δε γίνονται 
αποδεκτά. 

Την ίδια σύγκρουση βιώνει μπαίνοντας και στην 
ομάδα των συνομηλίκων του είτε τη σχολική 
είτε τη φιλική, ενώ ως ενήλικας τα ίδια ακριβώς 
αμφιθυμικά συναισθήματα βιώνει όντας μέλος 
της επαγγελματικής του ομάδας πια. Προσπαθεί 
όσο γίνεται να ενταχθεί στην ομάδα αφομοιώνο-
ντας τους κώδικες επικοινωνίας της, τις νόρμες 
και τα όρια της, ενώ παράλληλα προσπαθεί 
να διατηρήσει την ατομικότητα του για να μην 

«καταστραφεί» τελικά εκείνη από την ομάδα και, 
εν τέλει, αφανιστεί. 

Επομένως, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η 
αυτό-εικόνα και η αυτοεκτίμηση επηρεάζονται 
άμεσα από την ομάδα. Μέσα από την «κοινωνική 
σύγκριση» με τους ομολόγους μας στην ομάδα, 
παίρνουμε ζωτικές πληροφορίες για τον εαυτό 
μας ως προς το τι είμαστε και τι αξίζουμε. Η αί-
σθηση της αυτοαξίας ενθαρρύνει το ανήκειν σε 
μια ομάδα, όπως και αντίστροφα ο αποκλεισμός 
μειώνει την αυτοεκτίμηση. Ικανοποιούμαστε, 
δηλαδή, όταν μια ομάδα μάς αναζητά και μας 
αποδέχεται και στεναχωριόμαστε όταν μας αγνοεί 
και μας αποκλείει. Όταν αντιληφθούμε ότι μια 
ομάδα αρχίζει να μας απορρίπτει, αλλάζουμε τη 
συμπεριφορά μας για να ξαναγίνουμε αποδεκτοί. 
Παράλληλα, αξιολογούμε αρνητικά την ομάδα 
που μας εξοστρακίζει και μειώνουμε τη δική μας 
θέληση να ανήκουμε σε αυτήν. 

Με κάποιο τρόπο, είτε πιο έντονο ή λιγότερο, 
όλοι μας σε κάποιο βαθμό έχουμε βιώσει τα 
συναισθήματα που περιγράφηκαν παραπάνω 
με την εισαγωγή μας σε κάποια ομάδα και, είτε 
τα συνειδητοποιούμε είτε όχι, καθορίζουν σε 
πολύ σημαντικό βαθμό και τον άτυπο ρόλο που 
τελικά επιλέγουμε ως μέλος της ομάδας, καθώς 
και την επιτυχία μας στο έργο αυτής. 

*Η Εβελίνα Κοκκίνη είναι Σύμβουλος Καριέ-
ρας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress 
(www.careerinprogress.gr)

Η ημερίδα είναι μια εκδήλωση εκπαιδευτι-
κού χαρακτήρα που διοργανώνεται από 

διάφορους φορείς. Στις ημερίδες αναζήτησης 
εργασίας, το κεντρικό θέμα είναι ο επαγγελμα-
τικός προσανατολισμός και διάφορα tips προς 
του υποψήφιους. Σε μια ημερίδα με θέμα την 
επαγγελματική πορεία θα ακούσετε:
1. Συμβουλές από ανθρώπους του χώρου
2. Διάφορα case studies 
3. Σύνταξη ενός σωστού βιογραφικού
4. Τρόπους αναζήτησης εργασίας
5. Συνοδευτική επιστολή
6. Συνέντευξη
7. Workshops

Ανάλογα με τον φορέα που διοργανώνει 
μια ημερίδα, μπορεί να συναντήσετε σεμινάρια 
επιμορφωτικού χαρακτήρα που ωφελούν την 
μελλοντική σας καριέρα. Ακόμα, μπορείτε να 
ακούσετε ομιλίες από εκπροσώπους εταιριών 
σε διάφορους κλάδους. Τέλος, διοργανώνονται 
ημερίδες με σκοπό οι υποψήφιοι να δώσουν 

το βιογραφικό τους σε εταιρίες που παρευρί-
σκονται εκεί και να βιώσουν την εμπειρία μιας 
συνέντευξης.

Πλεονεκτήματα:
• Αξιοποίηση ευκαιρίας για δικτύωση με αν-
θρώπους του χώρου (networking)
• Βελτίωση του βιογραφικού
• Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται βεβαίω-
ση παρακολούθησης κάποιου σεμιναρίου ή 
workshop.
• Άμεση επαφή με εταιρίες που σας ενδιαφέρουν.
Tips:
• Προσεγμένη εμφάνιση
• Να έχετε το βιογραφικό μαζί σας καθώς και 
οποιεσδήποτε άλλες βεβαιώσεις έχετε. Καλό θα 
ήταν να τα έχετε τοποθετήσει σε ένα φάκελο, 
γιατί αυτό δείχνει ότι είστε οργανωτικοί.
• Η ευγένεια και η καλή συμπεριφορά παίζουν 
σημαντικό ρόλο.
• Να αναπτύσσετε σχετικά θέματα συζήτησης με 
άλλους ανθρώπους που παρευρίσκονται εκεί. 

Δεν είναι ανάγκη να είναι από εταιρίες αλλά κι 
από υποψηφίους που είναι εκεί για τον ίδιο λόγο 
με σας. Η ανταλλαγή απόψεων συνεπάγεται και 
τη διεύρυνση οριζόντων.
• Από διάφορα σεμινάρια ή workshop να κρα-
τάτε σημειώσεις και να συμμετέχετε ενεργά. 
Μην διστάσετε να εκφράσετε την απορία σας.

Εν κατακλείδι, είναι καλό να ενημερωνόμαστε 
για καινούριες ημερίδες και να δίνουμε το παρόν. 
Με αυτόν τον τρόπο αποκτούμε μια εμπειρία και 
μαθαίνουμε κάτι καινούριο, συμπληρώνουμε 
ακόμα τις γνώσεις μας και εξελισσόμαστε. Είναι 
ένα λιθαράκι στα επαγγελματικά μας. 

Τέλος, στη σύνταξη του βιογραφικού είναι πλε-
ονέκτημα να αναγράφουμε ότι έχουμε παρευρεθεί 
σε ημερίδες, γιατί αυτό δείχνει ότι το διάστημα 
που αναζητούσαμε εργασία δεν καθόμασταν με 
σταυρωμένα τα χέρια, αλλά προσπαθούσαμε 
συνεχώς να αδράξουμε ευκαιρίες.

Ελισάβετ Καλαρούτη-Στέλεχος Μάρκετινγκ, 
Skywalker.gr

6 tips στην αναζήτηση 
εργασίας

Η εύρεση της κατάλληλης εργασίας είναι 
πάντα αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας 
και οργάνωσης. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος 
τρόπος, παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες 
βασικές δεξιότητες που κάθε υποψήφιος θα 
πρέπει να καλλιεργήσει, για να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού 
περιβάλλοντος. Ακολουθούν 6 tips για να 
ενισχύσετε την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σας:
• Ευελιξία: Τροποποιώ το βιογραφικό μου 
δίνοντας έμφαση στα σημεία που «ταιριάζουν» 
στα ζητούμενα της κάθε θέσης.
• Οργάνωση: Τηρώ αρχείο (ημερομηνιών 
και εταιρειών) αποστολής βιογραφικών.
• Αποτελεσματική έρευνα: Γνωρίζω όλες 
τις εταιρείες/ γραφεία μεγάλου ή μικρού 
βεληνεκούς που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο μου; Έχω τις διευθύνσεις τους;
• Οραματίζομαι την επιτυχία: Η αναζήτηση 
της κατάλληλης εργασίας διαρκεί συνήθως 
περισσότερο από ότι έχουμε υπολογίσει. 
Παρέχουμε κίνητρα στον εαυτό μας για να 
συνεχίσει την προσπάθεια!
• «Networking is forever»: Γράφομαι στα 
social networks του διαδικτύου και αναζητώ 
επαφές που μπορεί να φανούν χρήσιμες/ 
Ενεργοποιώ το οικογενειακό και φιλικό 
μου περιβάλλον.
• Προσαρμοστικότητα: Χρησιμοποιώ τη 
δημιουργική μου σκέψη (π.χ γνωρίζω ξένες 
γλώσσες, θα μπορούσα να απασχοληθώ 
εποχικά στον τουρισμό).

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Έλλη Ανίτση Ψυχολόγος -  
Σύμβουλους Σταδιοδρομίας 

ISONPsychometrica

Control-Alt-Delete
Χρειάζεται να κάνουμε αυτή την κίνηση και 

στην επαγγελματική μας πορεία, αν δεν βρί-
σκουμε εργασία; Μια ερώτηση που ταλαντεύεται 
στο μυαλό μας όταν φτάνουμε σε σημείο να 
μην έχουμε καλύψει τις επαγγελματικές μας 
ανάγκες. Η απάντηση σε αυτό κρύβεται στα 
θέλω μας και στις πεποιθήσεις μας. Ανάλογα, 
αν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση πάνω 
στον κλάδο όπου έχουμε εξειδίκευση, κυνη-
γάμε σεμινάρια για να καλύψουμε τα κενά μας. 
Όμως, αν μέσα σε αυτό το επαγγελματικό ταξίδι 
καταλάβουμε ότι δεν μας αρέσει ο κλάδος, τι 
κάνουμε; Control-Alt-Delete; 

Μπορεί ναι μπορεί και όχι. Το σημαντικό-
τερο είναι ότι ανακαλύπτουμε τι μας αρέσει 
περισσότερο και στην επόμενη συνέντευξη 
φαινόμαστε πιο σίγουροι γι αυτά που θέλουμε. 
Δεν πρέπει να τρομάζουμε με αυτό. Πρακτικά, 
αν κολλήσει ο υπολογιστής μας και φτάσουμε 
στα όρια μας, πατάμε Control-Alt-Delete και 
ύστερα ο υπολογιστής δουλεύει κανονικά κι 
ίσως πιο γρήγορα. Φανταστείτε το αυτό, σαν 
μικρογραφία του επαγγελματικού προσωπι-
κού μας κλονισμού. Στη δεύτερη περίπτωση 
δε μιλάμε για δυαδικό σύστημα αλλά για 
ανθρώπους.

Ελισάβετ Καλαρούτη- 
Executive Marketing στο Skywalker.gr 

Μέσα και έξω από τον κύκλο
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Διατροφή & βασικά αγαθά

Δωρεάν γεύματα και δέματα αγάπης στην Αθήνα και στον Πειραιά
Αθήνα
➤ 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. Παπαδιαμαντο-
πούλου 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 
Τηλ.: 210 2793916 - 210 2777198 - 210 2793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλ.: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλ.: 22990 20173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&c
node=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλ.: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης  
Τηλ.: 210 5064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210 2718952 

Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  
Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950,  
210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αμαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλ.: 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 

Τηλ.: 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 

Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 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)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπη'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλ.: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλ.: 26413 360300
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλ.: 22413 64414 - 6945399660
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ. Τηλ.: 25104 51367 - 6976105341
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλ.: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
Διεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη απογευματινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

Διεύθυνση: Ραιδεστού 36 
Τηλ.: 23210 85470
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νιγρίτας 
Διεύθυνση: Ι. Μητροπολιτικός Ναός Νιγρίτας 
Αγίου Γεωργίου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Παναγιά η Ελεούσα» - Γιαννιτσά 
Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Χατζηδημητρίου 
Τηλ.: 23820 22714
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Παραμυθιάς (Σούλι) 
Διεύθυνση: ΚΕΓΕ Παραμυθιάς 
Τηλ.: 26663 60100
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέρκυρας 
Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 3-5 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου 
Τηλ.: 22730 87640
 
➤ Πολίτες της Βέροιας 
Διεύθυνση: Πλατάνων και Ακαταμάχητου,  
πίσω από την δημοτική αγορά 
Τηλ.: 6971912733
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Άμφισσας  
Τηλ.: 22650 22905 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιτέας  
Τηλ.: 2265 351121

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. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας

*Για να λαμβάνετε γεύματα ή δέματα αγάπης χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Ναού. Εκείνος θα σας υποδείξει αν και ποιες διαδικασίες απαιτούνται.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εθελοντισμός

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟ-
ΝΤΕΣ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό, Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό 
Σωματείο που δημιουργήθηκε το 1998 από γονείς Ατόμων με Αναπηρία, 
επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Λειτουργεί ως Μονάδα 

εξυπηρέτησης αναγκών εκπαίδευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Αυτισμό στην Ηλιούπολη, 
εποπτεύεται από τη Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, την Περιφέρεια Αττικής και διοικείται 
από 7μελές Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται κυρίως από γονείς ατόμων με αναπηρίες.
H Μονάδα λειτουργεί ως Πιστοποιημένος Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Ατόμων 
με Αναπηρίες.
Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» απευθύνεται σε άτομα 14 ετών και άνω με Νοητική Υστέρηση και ήπιες 
διαταραχές συμπεριφοράς και σε Άτομα με Αυτισμό μέσης ή Υψηλής λειτουργικότητας.Βασικός σκο-
πός μας είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, 
σκοπός μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας, την κοινωνική τους ενσωμάτωση και την βελτίωση ποιότητας ζωής των εκπαι-
δευόμενων, αλλά και των οικογενειών τους.
-Το κοινωνικό έργο που προσφέρει το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» είναι ουσιαστικό. Πρωτοπορεί με την 
εκπαίδευση και την απασχόληση ατόμων με αυτισμό από εξειδικευμένο προσωπικό με την εφαρμογή 
πρωτοποριακών προγραμμάτων. Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα φιλοξενούν και 
εκπαιδεύουν άτομα με αυτισμό ηλικίας 14 ετών και άνω.
-Έχουμε στενή συνεργασία, ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση από φορείς και υπηρεσίες του Δή-
μου μας. Επιπλέον, διοργανώνουμε εκδηλώσεις, σεμινάρια, ομιλίες για θέματα που απασχολούν την 
Ειδική Αγωγή και πιο συγκεκριμένα τα Άτομα με Αναπηρίες, τις οικογένειές τους και την κοινωνία. 
Συμμετέχουμε στα Special Olympics και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες.Επιπλέον, συνεργάζεται 
με Φοιτητές Πρακτικής Ψυχολογίας του Πάντειου και σπουδαστές από Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
Αγγελία:
Ζητούνται άμεσα Ειδικοί Παιδαγωγοί για παροχή εθελοντικής εργασίας σε Εργαστήρια ΑΜΕΑ και 
συγκεκριμένα σε προγράμματα κοινωνικοποίησης, εκμάθησης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής και 
μαθησιακής εκπαίδευσης. 
ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες- Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με Νοητική Υστέρηση. 
E-mail: keepea@otenet.gr, τηλ: 210 9766144, K.E.E.Π.Ε.Α. Ορίζοντες, υπόψιν Αρετή Δόνου.

Εμείς στο «Σπίτι της Ελις» οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε μια κοιτίδα αγάπης, 
ασφάλειας, φροντίδας και ευ ζην για τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Στόχος 
μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους έχοντας σύμμαχο μας τις όμορφες 
ανθρώπινες σχέσεις και αξίες που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε στις μέρες μας. Στο «Σπίτι 
της Ελις» θέλουμε όλοι να λειτουργούμε με σεβασμό: (συμπεριφορά που αναδεικνύει 

ευγένεια και αναγνώριση της διαφορετικότητας του άλλου), αξιοπρέπεια: (πίστη οτι όλοι δικαιούνται 
αναγνώριση, σεβασμό, αυτοεκτίμηση και την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους), κοινωνική 
αλληλεγγύη (δεσμοί σχέσεων και αποδοχής που προωθούν την αίσθηση οικογενειακής ατμόσφαιρας 
ανάμεσα σε όσους προσφέρουν και σε όσους δέχονται τις υπηρεσίες που παρέχει το «Σπίτι της Ελις»), 
Ευ ζην: (ποιότητα στις καθημερινές δραστηριότητες μας ώστε να βελτιώνεται το σώμα και το πνεύμα 
και να αγκαλιάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό) Στο «Σπίτι της Ελις» εκτός από τους ενοίκους του, θα 
συναντήσετε το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό καθώς και εθελοντές. Συνεπείς στην αξία 
της κοινωνικής αλληλεγγύης αποζητάμε τον εθελοντισμό τόσο από τους εργαζόμενους με προσφορά 
ωρών όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
Αγγελία:
Παθολόγος και Νοσηλεύτριες με προϋπηρεσία, ζητούνται για παροχή εθελοντικής εργασίας από 
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.
E-mail: amke.armonia.health.dept@gmail.com, τηλ: 213 0297737, 694 0048701, 697 8057779, υπόψιν 
κας Ελισάβετ Βακάλη.

Μια νεανική οργάνωση 104 ετών «Το πιο ωραίο σάντουιτς είναι το μισό»
Πανελλαδική Προσκοπική δράση ευαισθητοποίησης για την αξία της αλληλεγγύηςMια παγκόσμια κίνηση νέων με 41.000.000 ενεργά μέλη σε 

πάνω από 217 χώρες, με 104 χρόνια ζωής στη Ελλάδα 
και με πλούσια προσφορά προς την κοινωνία σίγουρα 

μας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Το Skywalker.gr βρέθηκε στα γρα-
φεία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και συζήτησε 
με την Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος Ελλήνων 
Προσκόπων κα. Μαριάνα Φράγκου.

Πως ξεκίνησε ο Προσκοπισμός στην Ελλάδα;
Ο Προσκοπισμός στην Ελλάδα «μετράει» 104 χρόνια ζωής. 

Ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη το 1910. Ο Λευκαδίτης 
όντας μέρος  της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Αγγλίας, συνάντησε σ'ένα κατάστημα ένα μικρό παιδί που 
φορούσε την Προσκοπική του στολή, κάτι το οποίο του κίνησε το 
ενδιαφέρον καθώς μέχρι τότε δεν είχε συναντήσει κάτι ανάλογο. 
Τον ρώτησε τι είναι "Πρόσκοπος" και εκείνο πρόθυμα του εξή-
γησε ότι "Πρόσκοπος είναι ένα παιδί που είναι πάντα έτοιμο και 
πρόθυμο να βοηθάει τους άλλους και να κάνει μια καλή πράξη 
κάθε μέρα". Η ωραία αυτή απάντηση του Άγγλου Προσκόπου 
έδωσε την αφορμή στον Αθανάσιο Λευκαδίτη να μελετήσει τον 
Προσκοπισμό και να τον μεταφέρει και στην Ελλάδα.

Ο Προσκοπισμός έχει κλείσει στην Ελλάδα 104 χρόνια ζωής, 
παρόλα αυτά αποτελεί έναν άγνωστο τομέα για πολλούς. Πως 
θα περιγράφατε σε κάποιον την έννοια του Προσκοπισμού;
Πέρσι, είχαμε κάνει μία πανελλαδική έρευνα, σχετικά με την 

εικόνα που έχουν νέοι και νέες  για τον εθελοντισμό γενικά και 
τον Προσκοπισμό ειδικότερα και εκεί είδαμε ότι η Προσκοπική 
Κίνηση είναι καθολικά γνωστή, σε ένα ποσοστό 93%. Αυτή τη 
στιγμή αν έπρεπε να περιγράψω γρήγορα σε κάποιον τι σημαίνει 
προσκοπισμός θα του έλεγα ότι είναι ένα ένσκοπο παιχνίδι, ότι όλα 
δηλαδή έχουν ένα στόχο, έναν σκοπό. Αποστολή της παγκόσμιας 
προσκοπικής κίνησης είναι η συμβολή στη διαπαιδαγώγηση των 
νέων ανθρώπων μέσα από ένα σύστημα αξιών, το οποίο βασίζεται 
στην Προσκοπική υπόσχεση και το νόμο που θα τους επιτρέψει 
να οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο, εξελίσσοντας πρώτα 
από όλα τον εαυτό τους.

Το σώμα των προσκόπων, δρα και φέρει στρατιωτικού τύπου 
γνωρίσματα, ως εκ τούτου κατηγορείται ότι η φιλοσοφία 
του, από την ίδρυση του μέχρι και τις μέρες μας διέπεται 
από μιλιταρισμό. Αν και έχει βαθιές ρίζες με πλούσια δρά-
ση κοινωνικής προσφοράς, έχει επικρατήσει να έχει κακή 
φήμη. Τι ισχύει τελικά;
Δε θεωρώ ότι ο προσκοπισμός έχει την εικόνα που περιγρά-

φετε. Απεναντίας επειδή μετρά πολλά χρόνια δράσης στη χώρα 
μας αλλά και παγκόσμια, η γνώμη του συνόλου της ελληνικής 
κοινωνίας είναι πολύ θετική. Αυτό το υποστήριξε και η έρευνα 
στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως.

Είναι αληθές ότι στους Προσκόπους υπάρχει πάρα πολύ συγκε-
κριμένη δομή ακριβώς επειδή είναι ένα παιδαγωγικό σύστημα, με 
πολλά μέλη που δε μπορεί να λειτουργεί αυθαίρετα. Υπάρχουν 
ομάδες, αρχηγοί στις ομάδες, τοπική, περιφερειακή και εθνική 
διοικητική δομή. Αυτό όμως δεν είναι μιλιταριστικό. Αντίθετα μας 
βοηθάει, στο να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους ενηλίκους 
εθελοντές στο να παράγουν καλύτερο παιδαγωγικό έργο.

Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, οικονομική και κοινωνική, 
ποιες δράσεις πραγματοποιείτε;
Οι δράσεις των Προσκόπων είναι πολλές, τόσο σε τοπικό όσο 

και σε εθνικό επίπεδο. Κάθε Σαββατοκύριακο, σε κάθε γειτονιά, 
οπουδήποτε υπάρχουν Πρόσκοποι γίνονται δράσεις για την 
κοινωνία. Αυτές είναι αναρτημένες στο site μας www.sep.org.gr 
και στα 2 ηλεκτρονικά περιοδικά που έχουμε δημιουργήσει, το 
«ΔΡΑΣΗ 365» και «Ο Κρίκος». Αυτές οι δράσεις καλύπτουν ένα 
μεγάλο εύρος ενεργειών από αιμοδοσία, δενδροφυτεύσεις και 
αναπλάσεις χώρων πρασίνου, συλλογής πλαστικών καπακιών για 
την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων, υποστήριξη άλλων Μ.Κ.Ο., 
συλλογή και αποστολή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης σε 
οικογένειες και ιδρύματα που τα χρειάζονται και πολλά ακόμα. 
Πέρσι λειτουργούσαμε κοινωνικό φροντιστήριο στην περιοχή 
του Ζωγράφου. Η λογική είναι να ενδυναμώσουμε τους εθε-
λοντές μας, ώστε σε μια δύσκολη συγκυρία όπως σήμερα να 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική 
κοινωνία και να δώσουμε μια απάντηση.

Παρατηρούμε ότι όλες οι δράσεις των προσκόπων έχουν 
έναν χαρακτήρα βιωματικής εκπαίδευσης. Τι εξέλιξη παρα-
τηρείτε πάνω στο χαρακτήρα των παιδιών;
Ο προσκοπισμός βασίζεται πάνω σε μια μέθοδο που την 

ονομάζουμε προσκοπική μέθοδο, και η οποία ορίζει ότι όλοι 
μαθαίνουμε όταν δουλεύουμε σε μικρές ομάδες στην πράξη, 
και όχι μόνο στη θεωρία και ειδικά όταν κάνουμε δράσεις στην 
ύπαιθρο. Αυτό το σύστημα που σήμερα προσπαθούν να το 
εφαρμόσουν τα σχολεία μέσα από τα λεγόμενα project, εμείς το 
κάνουμε εδώ και χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι αίθουσες 
διδασκαλίας είναι ένας πολύ «μικρός» και «στενός» χώρος για 

να μάθει ένας νέος άνθρωπος τον εαυτό του αλλά και την αξία 
της συνεργασίας. Αν βγει έξω στην ύπαιθρο, μαζί με μία ομάδα 
να κάνει πράξη και δράση την συνεργασία, εκείνη θα του γίνει 
βίωμα και εμπειρία που στη συνέχεια θα μπορεί να την αναπα-
ράγει και να την κάνει στάση ζωής.

Στις 23 του μήνα θα πραγματοποιήσετε την δράση «Το πιο 
ωραίο σάντουιτς είναι το μισό». Πείτε μας λίγα λόγια το 
σκοπό αυτή της εκδήλωσης.
Η ιδέα πίσω από την δράση βρίσκεται σε ένα παραμύθι, που 

προάγει την αξία του να μοιράζεσαι. Στο παραμύθι κεντρικός 
ήρωας είναι ένας πιτσιρίκος που όταν μεγαλώσει ονειρεύεται 
να γίνει σεφ, έτσι λοιπόν προσπαθεί κάθε μέρα να φτιάξει και 
ένα πιο λαχταριστό σάντουιτς. Κάθε μέρα δοκιμάζει, αλλά δεν 
τον ικανοποιεί το αποτέλεσμα, μέχρι που μία μέρα παρατηρεί 
ότι υπάρχει ένας συμμαθητής του που δεν έχει φαγητό και έτσι 
αυθόρμητα το χωρίζει στη μέση και το μοιράζεται. Και όταν το 
δοκιμάζει καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το καλύτερο.

 Αυτή η δράση είναι πανελλαδική και θα συμμετέχουν και τα 
320 προσκοπικά συστήματα, σε κάθε γειτονιά της χώρας μας. 
Στη εκδήλωση θα μοιράζουμε σάντουιτς με μία προϋπόθεση, 
θα πρέπει οι περαστικοί που θα θέλουν να τα πάρουν να βρουν 
επιτόπου έναν άγνωστο και να το μοιραστούν μαζί του. Επίσης θα 
τους παρέχουμε και το αντίστοιχο εικονογραφημένο παραμύθι 
που έχουμε φτιάξει ώστε να μεταφέρουν και στην οικογένεια τους 
αυτό το μήνυμα, της αλληλεγγύης και του μοιράσματος. Γιατί 
αυτό ακριβώς είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να  συνεργαζόμαστε 
και να μοιραζόμαστε τις ιδέες, τις απόψεις μας, τη φιλία μας, τη 
βοήθεια μας, ακόμη... και το φαγητό μας.

Φυσικά για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι δράσεις 
χρειάζονται και κάποιοι πόροι. Από πού προέρχονται τα 
έσοδα σας;
Υπάρχει μια συνδρομή μελών, που πληρώνουν όσοι θέλουν 

να γίνουν μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων το οποίο 
είναι και το μεγαλύτερο έσοδο που έχουμε. Η συνδρομή εξα-
σφαλίζει και μια ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση που γίνει 
κάποιο ατύχημα εν’ ώρα δράσης. Υπάρχουν κάποιες χορηγίες 
που δεχόμαστε και προσπαθούμε να συμμετέχουμε στα προ-
γράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διάφορων εταιριών 
και να γινόμαστε αποδέκτες αγαθών όπως τρόφιμα, σκηνές και 

άλλα είδη για τις κατασκηνώσεις μας.
Πέρα από τη συνδρομή, τι άλλο κριτήριο πρέπει να πληροί 
κάποιος για να γίνει μέλος, ανεξαρτήτου ηλικίας; 
Χρειάζεται ο ίδιος να αισθάνεται σύμφωνος με το αξιακό πλαίσιο 

του Προσκοπισμού, με τις αρχές μας, που αυτές είναι η πίστη στο 
θεό, η αγάπη και η αφοσίωση προς την πατρίδα και η βοήθεια 
προς τον συνάνθρωπο. Ο Προσκοπισμός δε μιλά απλά εδώ και 
104 χρόνια για προσφορά στον συνάνθρωπο, για ισότητα φύλων, 
φυλών και θρησκειών κτλ., αλλά με πράξεις δίνει το προσωπικό 
παράδειγμα στα μέλη του και στην κοινωνία. Έχουμε μια οφειλή 
προς την κοινωνία, να είμαστε εκεί και να είμαστε ενεργοί όταν 
μας χρειάζονται. Φυσικά μπορεί να ενταχθεί ο οποιοσδήποτε 
ανεξαρτήτου θρησκείας, χωρίς φυλετικούς και κομματικούς 
περιορισμούς καθώς εφαρμόζουμε την αρχή της μη διάκρισης.

Τι δράσεις να περιμένουμε από εσάς στο μέλλον; 
Υπάρχει η δράση προσφοράς που αναφέραμε προηγουμέ-

νως στις 23/11, μέσα στο Πάσχα έχουμε προγραμματίσει μια 
πανελλαδική δράση στην Κέρκυρα όπου θα ασχοληθούμε με 
αντικείμενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι το θέατρο, 
ο χορός, η σκιτσογραφία και ο κινηματογράφος. Εκεί, νέοι 15-
18 ετών θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και θα βραβευτούν 
από τους ίδιους τους νέους και από αντίστοιχους επαγγελματίες. 
Τον Απρίλιο θα συμμετέχουμε με αρκετές ακόμα οργανώσεις 
και αυθόρμητες κινήσεις πολιτών στο Let’s do it Greece 2015. 
Ακόμα, το καλοκαίρι θα κάνουμε μια μεγάλη πανελλήνια δράση 
που αφορά τους έφηβους προσκόπους ηλικίας 11-15 ετών, όπου 
θα εκπαιδευτούν με τα διάφορα αντικείμενα που ασχολούμαστε 
με την προοπτική και αυτοί στη συνέχεια να «μεταφέρουν» τις 
γνώσεις τους σε μικρότερους προσκόπους. Παράλληλα όπως 
είπαμε και πιο πάνω κάθε βδομάδα σε κάθε γειτονιά πραγμα-
τοποιούνται δράσεις.

Κλείνοντας, απευθυνόμενη στους αναγνώστες μας, τι μήνυμα 
θέλετε να τους στείλετε για τους προσκόπους;
Θα ήθελα να τους πω ότι η εθελοντική προσφορά στους 

προσκόπους θα είναι ένα κέρδος για τους ίδιους, καθώς έχουν 
να κερδίσουν νέους φίλους, γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες, 
συμπεριφορές και αν επιλέξουν να ζήσουν στους Προσκόπους 
να είναι σίγουροι ότι κοντά τους θα έχουν πάρα πολύ όμορφες 
ευκαιρίες για προσφορά και δράση!

Η Μ.Κ.Ο. CIVISplus είναι Mη κυβερνητικός και Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός 
που καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την κοινωνική προσφορά. 
Είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύρια δραστηριότητα 
την διοργάνωση ευρωπαϊκών και εθνικών, εθελοντικών, προγραμμάτων με 
αντικείμενο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, την προστασία του περι-

βάλλοντος και την ηθική και υλική υποστήριξη προς τα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας
Η CIVISplus ιδρύθηκε από νέους ανθρώπους με στόχο τη διαρκή προσπάθεια τόσο για την ανα-
βάθμιση της ποιότητας ζωής όσο και την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 
συνεισφέροντας στις προσπάθειες για κοινωνική ευημερία και αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλοντας 
στην ανάδειξη κοινωνικών και επικοινωνιακών ζητημάτων αιχμής, είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το 
συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό. Στον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του ο οργανισμός μας έχει υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε πάνω από δεκαπέντε εθελοντικές 
δράσεις με στόχο τόσο την κοινωνική αλληλεγγύη όσο και το περιβάλλον.Διοικείται από Διοικητικό 
Συμβούλιο με 2ετή θητεία.
Αγγελία: Αναζήτηση εθελοντών για πρόγραμμα υποστήριξης οικογενειών μεταναστών.
Παιδαγωγούς, εμψυχωτές (θεατρολόγους, μουσικούς και άλλες σχετικές ειδικότητες), κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, δικηγόρους
Το σχέδιο «Πολύχρωμη Αγκαλιά» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παροχής κοινωνικής πρόνοιας 
στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της νομικής υποστήριξης και της ψυχαγωγίας, με ομάδα 
στόχου παιδιά, που προέρχονται από τρίτες χώρες, 7 έως 12 ετών, που είτε εισήλθαν πρόσφατα στην 
χώρα είτε αποτελούν τη δεύτερη γενιά μεταναστών.Στο σχέδιο αυτό, η ΜΚΟ CIVIS PLUS θα στηρίξει 
ογδόντα παιδιά μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δημιουργικής απα-
σχόλησης, εικαστικών μαθημάτων, μουσικοκινητικής και θεατρικού παιχνιδιού. Παράλληλα, η MKO 
CIVIS PLUS θα στηρίξει όλη την ωφελούμενη οικογένεια, η οποία και αποτελεί το άμεσο περιβάλλον 
του παιδιού, παρέχοντας ψυχολογική, νομική και κοινωνική συμβουλευτική, αλλά και μαθήματα 
ελληνικών ως ξένη γλώσσα. Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η άρση του κοινωνικού αποκλει-
σμού των συγκεκριμένων παιδιών και η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής της Ελληνικής κοινωνίας.
Όσοι/ες επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία παρακαλούμε να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο project@civisplus.gr ή να επικοινωνήσουν στο τηλ. 211 0121441-2.

Το πρότυπο ειδικό οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι», θεμελιώθηκε τον Σεπτέμ-
βρη του 1997 στην Παλλήνη, ύστερα από πολυετείς προσπάθειες του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων των νοητικά υστερούντων οικοτρόφων μας. Τα 51 άτομα 
που φιλοξενούνται σήμερα σε αυτό προσδιορίζονται ως ΑΜΕΑ με εξαιρετικά 
χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.
Μοναδικός σκοπός αυτής της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσπάθειας, είναι 
η εξασφάλιση στέγης και φροντίδας για τα παιδιά μας. Μέσα από την ακούραστη 

μάχη του Συλλόγου έχουμε επιτύχει ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο περιβάλλον διαβίωσης. Στόχος 
μας η διαρκής βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής και φροντίδας.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 6667180, 210 6667189.
www.ag-anargyroi.gr ή στο λογαριασμό μας στο facebook (https://el-gr.facebook.com/pages/OI-
AGIOI-ANARGYROI/137883014434).
Αγγελίες:
Οι ανάγκες μας αφορούν τόσο εξειδικευμένο όσο και βοηθητικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
Ειδικούς Παιδαγωγούς, Επιμελητές-Παιδοκόμους, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθερα-
πευτές, Ειδικούς Γυμναστές
Μοναδική προϋπόθεση η αγάπη για τα παιδιά. Σε τελειόφοιτους ή σπουδαστές παρέχεται βεβαίωση 
πρακτικής άσκησης.
Περισσότερες πληροφορίες στα 210 6667180, 210 6667189.
www.ag-anargyroi.gr ή στο λογαριασμό μας στο facebook (https://el-gr.facebook.com/pages/OI-
AGIOI-ANARGYROI/137883014434)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 
Δράσης 2013-2015 της Γενικής Εφορείας, η 

Εφορεία Κοινωνικής Προσφοράς προγραμμάτισε 
για την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 μια ανοιχτή 
πανελλαδική δράση ευαισθητοποίησης με τίτλο 
«Το πιο ωραίο σάντουιτς είναι το μισό».

Οι Πρόσκοποι ξέρουμε γιατί. Εδώ και 100 
χρόνια κάνουμε πράξη την προσφορά και ξέ-
ρουμε καλύτερα από όλους ότι το δώρο που 
χαρίζεις, εκείνο που μοιράζεσαι, σε κάνει πιο 
ευτυχισμένο, πιο χαρούμενο από το δώρο που 
σου χαρίζουν. Κι αν αξίζει ένα μήνυμα να το 
περάσουμε σε όλους, τότε είναι αυτό: πως το 
πιο ωραίο πράγμα είναι να μοιράζεσαι, το πιο 
ωραίο σάντουιτς από όλα... είναι το μισό! 

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε μικρές και 
μεγάλες πλατείες της Ελλάδας, Πρόσκοποι, 
Λυκόπουλα, Ανιχνευτές, Μέλη Προσκοπικών 
Δικτύων και Ενήλικα Στελέχη των Συστημάτων 
της περιοχής, καθώς και Παλαιοί Πρόσκοποι, θα 
μπορούν να στήσουν μια κοινωνική ΚΑΝΤΙΝΑ 
και να προσφέρουν σάντουιτς στους περαστικούς 
και σε όσους θα έρθουν να την επισκεφθούν. 

Προσοχή όμως... τα σάντουιτς που θα έχουν 

ετοιμάσει οι Πρόσκοποι θα είναι δωρεάν φυσικά, 
αλλά υπό έναν όρο... για να πάρει κάποιος θα 
πρέπει εκείνη τη στιγμή να το κόψει στη μέση 
και να το μοιραστεί μ’ έναν άλλο περαστικό στην 
πλατεία! Και μαζί με το σάντουιτς θα παίρνει και 
τυπωμένο, εικονογραφημένο, το παραμύθι «Το 
πιο ωραίο σάντουιτς είναι το μισό». 

Έτσι θα συνδυάσουμε μια δράση πραγματικής 
προσφοράς φαγητού με μια δράση ευαισθητο-
ποίησης για την αξία του να μοιράζεσαι. Θα 
αναδείξουμε ταυτόχρονα και τις δύο διαστάσεις 
της κοινωνικής προσφοράς των Προσκόπων: τη 
δράση για την ανακούφιση των ασθενέστερων 
συνανθρώπων μας αλλά και -το πιο σημαντικό- 

τη διαρκή διαπαιδαγώγηση πάνω στην αξία της 
καθημερινής προσφοράς, της αλληλεγγύης, της 
καθημερινής «καλής πράξης» και τη συμβολή 
στη δημιουργία ενεργών, ευαίσθητων και χρήσι-
μων πολιτών εδώ και 100 χρόνια! Θα επιχειρή-
σουμε να αφήσουμε ένα μικρό, μονοσήμαντο, 
αλλά τρομερά σημαντικό μήνυμα. Και φυσικά 
θα πλαισιώσουμε τη δράση αυτή με παιχνίδια 
αλληλεγγύης για όλες τις ηλικίες για να μη 
μοιραστούμε μόνο το φαγητό και το παραμύθι 
μας, αλλά και το παιχνίδι με τα παιδιά που θα 
περνούν εκείνη τη μέρα από την πλατεία. 

Σύντομα θα αποσταλεί στους Περιφερεια-
κούς Εφόρους και τους Αρχηγούς Συστημάτων 
αναλυτική περιγραφή της ιδέας της δράσης, 
των παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων ανά 
ηλικιακή ομάδα, καθώς και το εικονογραφη-
μένο παραμύθι «Το πιο ωραίο σάντουιτς είναι 
το μισό» σε μορφή pdf. 

Μπορεί να μη χορτάσει κανείς με μισό σά-
ντουιτς. Θα φροντίσουμε όμως το συγκεκρι-
μένο... να μην το ξεχάσει ποτέ! 

Κρατήστε λοιπόν στο ημερολόγιο σας σημείωση 
για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα!
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Ψυχολογική υποστήριξη

4 Δήμος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637.  
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστη-
ρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας & Μπόσδα.
Τηλ: 210 2415543

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 55.
Τηλ: 210 9761680

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Αργυρούπολης
Διεύθυνση: Κρήτης & Σπετσών 3.
Τηλ: 210 9956956, 210 9955671

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Βούλας
Διεύθυνση: Ζέφυρου 2.
Τηλ: 210 8995423

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Βύρωνος 65.
Τηλ: 210 9700300

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Κηφισίας
Διεύθυνση: Διονύσου 73 & Γορτυνίας.
Τηλ: 210 8019931

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ριμίνι 10
Τηλ: 210 2852945

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Μαρκόπουλο 
Διεύθυνση: Πλ. Δ. Σωτηρίου 1.
Τηλ: 22990 20149

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Γκινοσάτη 86 & Πλαστήρα.
Τηλ: 210 2831133

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Νέας Μάκρης
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, 19006. 
Τηλ: 22940 58921, 22940 58923

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών Υποστηρι-
κτικών Υπηρεσιών Δήμου Υμηττού
Υψηλάντου 5. Τηλ. 210 9704923

4 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα-Καισαριανής
Διεύθυνση: Δήλου 14, Καισαριανή.
Tηλ: 210 7640111, 210 7644705,  
210 7662247

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Διεύθυνση: Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, 
Περιστέρι.
Τηλ: 210 5756226, 210 5756401,  
210 5756664

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Μεσογείων και Ζαλόγγου 6,  
Αγ. Παρασκευή.
Τηλ: 210 6015079, 210 6016030

4 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Διεύθυνση: Φερεκύδου 5, Παγκράτι.
Τηλ: 210 7016611

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών - Υπηρε-
σία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων
Διεύθυνση: Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, 
Aθήνα. Τηλ: 210 8210222

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Διεύθυνση: Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5449898

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς.
Τηλ: 210 4170546

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Δραπετσώνας - Κερατσινίου
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και  
Ανδριανού 1, Δραπετσώνα.
Τηλ: 210 4630100, 210 4630134

4 Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων  
και Νέων
Διεύθυνση: Μεσογείων 154.
Τηλ: 210 7480901

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Βοτανικού
Διεύθυνση: Ελασιδών 30 και  
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός.
Τηλ: 210 3424024

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου

Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι.
Τηλ: 210 2682685, 210 2684194

4 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.

4 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 

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

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  

λειτουργεί καθημερινά και παρέχει  
τις υπηρεσίες του δωρεάν σε δημότες και 
κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων. 
Διεύθυνση: Χίου & Καλύμνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 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.

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

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

4Δήμος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ  
(Συμβου-λευτικό Κέντρο Οικογενειών)
Διεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης.  
Τηλ: 210 7793622, 210 7488382.

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

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

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

4 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.

4 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.

4 Τμήμα Ψυχολoγικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055.  
Καθημερινά: 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ.

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

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

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

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

4 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

4 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.

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

4 Δήμος Πάτρας
Διεύθυνση: Γούναρη 76. Τηλ: 2610390961, 
390975. Υπεύθυνη: Ολγα Δημητροπούλου

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Διεύθυνση: Επιδαύρου 8 Αγιά - Πάτρα 
Τηλ: 2610-439569

4 Ψυχολογική Υποστήριξη  
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται από εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό, κατόπιν 
τηλεφωνικού ραντεβού, στα τηλέφωνα: 2310 
509040, 509038 (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται στο χώρο του Πνευμα-
τικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» (Σπάρτης 6Α, 
περιοχή Ευζώνων).

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

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου 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.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Τσιμισκή και Κομνηνών 15
Τηλ: 2310 270036, 2310 268841

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄4,  
Αμπελόκηποι. Τηλ: 2310 726918

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές.
Τηλ: 2310 629159, 2310 629310

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη.
Τηλ: 2310 845130-1, 2310 845900

4 Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη-Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ταβάκη 28, 1ος όροφος.  
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00.  
Τηλέφωνο και fax: 2310 466691

4 Δήμος Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  
του Δήμου Παύλου Μελά Λήμνου 2  
και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193.  
Fax: 2310 020191

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης

Διεύθυνση: Δήμητρας 19  
(Παλαιό Νοσοκομείο, 3 ος όροφος),  
Αλεξανδρούπολη.
Τηλ: 25510-20287, 25210-25845

4 Δήμος Κορδελιό Ευόσμου
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου 
Κορδελιού - Ευόσμου στεγάζεται επί της οδού 
Πυθαγόρα και Μαβίλη γωνία. Τηλέφωνα 
Επικοινωνίας: 2310 558505, 2310 558506.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη,  
Σέρρες. Τηλ: 23210-51230

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10 Άγιος Λουκάς, 
Καβάλα. Τηλ: 2510-246233, 25210-243992, 
25510-246443

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα. 
Τηλ: 26510-74227, 38919

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη.
Τηλ: 23510-20020, 23510-29655

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
Διεύθυνση: Νικοτσάρα 20, Βόλος.
Τηλ: 24210-36811, 24210-32431,  
24210-31551

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 119 Νεάπολη,  
Λάρισα. Τηλ: 2410-611002-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας
Διεύθυνση: Τσιριγώτη 29 Α, Χαλκίδα.

Τηλ: 22210-75991-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης
Διεύθυνση: Τσακοπούλου 2, Τρίπολη. 
Τηλ: 2710-232048

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων
Διεύθυνση: Κροκιδά 25, Χανιά. 
Τηλ: 28210- 51364

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1 Ηράκλειο. 
Τηλ: 2810-276441, 224256

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Διεύθυνση: Πλατεία Γρηγορίου  
Αυξεντίου, Σάμος. Τηλ: 22730-80953,  
22730-80060

Κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης         σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Υπόλοιπη Ελλάδα

. Γραμμές υποστήριξης
4 Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη - 
Τηλ.: 1034

4 Χαμόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

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

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

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

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

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

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

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

4 Γραμμής SOS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

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

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

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

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

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

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών - Γραμμή SOS: 1031

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

4 Ανακουφιστική Συμπονετική 

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

4 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

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

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

4 Γραμμή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

4 Silver Alert Hellas - Γραμμή Ζωής - 
Γραμμή για καταγγελίες κακοποίησης 
- ψυχολογική υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωμένων - Τηλ.: 1065

4 Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραμμή για το Αλτσχάιμερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SOS: Τηλ.: 1016

4 hoMed: Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον: Τηλ.: 1151

4 Κέντρο Επιχειρήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ:  
Τηλ.: 210 5212000, 210 5212054

4 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία:  
Τηλ.: 210 6401200, 210 6456713-15

4 Εθνική γραμμή υποστήριξης ανθρώπων 
που εμπλέκονται με τον καρκίνο:  
Τηλ.: 1069

4 Ανώνυμοι Ναρκομανείς
Tηλ.: 210 3474777

4 Ανώνυμοι Αλκοολικοί:  
Τηλ.: 210 5220416, 210 4224142

4 Ενιαία Ευρωπαϊκή Γραμμή  
για την Εξαφάνιση των Παιδιών:  
Τηλ.: 116000

4 Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ 
Τηλ.: 210 8656600

4 Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια - Τηλ.: 800111-0401

4«Γραμμή Ελπίδας» της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας - Τηλ.: 210 3802800

4 Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS 
(Νοσοκ. Συγγρού) - Τηλ.: 210 7222222

4 Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

4 Μονάδα Απεξάρτησης του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής - Τηλ.: 210 3617089

4 Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής 
συμβουλευτικής & θεραπείας -  
Τηλ.: 210 5234737

4 Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων 
Τηλ.: 210 3638833

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ):  
Τηλ.: 1145 

4 ΑΡΣΙΣ -Υποστήριξη νέων (έως 25 
ετών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
αποκλεισμού. 
Τηλ.: 210 8259880, 2310 526150,  
2310 552813, 24210 23110

4 Γραμμή βοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ  
και Συγγενών Διαταραχών:  
Τηλ.: 2310 909000

4 Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ  
Τηλ.: 2310 442044, 2310 442044

4 Δωρεάν ψυχολογική στήριξη  
παιδιών, εφήβων και οικογενειών,  
που η ζωή τους ανατρέπεται λόγω  
των απωλειών που έχουν βιώσει.  
Τηλ.: 2310 510010

4 Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Τηλ.: 2310 992643-21.

4 Η γραμμή SOS. Τηλ.: 15900 

4 Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης  
της ΙΘΑΚΗΣ 
Τηλ.: 2310 515150
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ιατρικές υπηρεσίες

Κοινωνικά - Δημοτικά φαρμακεία & ιατρεία σε Αττική και Υπόλοιπη Ελλάδα
Αττική
➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Στουρνάρη και Κάνιγγος 33, Αθήνα. 
Τηλ.: 210 3802037
Email: kifagr@gmail.com

➤ 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 Παρασκευής
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

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141,  
Πετρούπολη, Τηλ.: 6976644933

➤ 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:  
Παγκράτι, 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  
(συστεγάζεται 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  
(Μητροπολιτικό)
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  
Περιστερίου
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. 

Τηλ.: 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».  
Διεύθυνση: 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,  
Τηλ.: 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 τηλεφωνή-
στε στο 210 6217830 καθημερινά 09:00-12:00.

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3722001

➤ Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Τηλ.: 210 3213150, 210 3213850,  
e-mail: info@mdmgreece.gr

➤ ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα
Τηλ.: 210 8213704, e-mail: info@praksis.gr,  
site: http://www.praksis.gr

➤ ΜΚΟ Praksis 
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 5205200, e-mail: info@praksis.gr

➤ Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλεους, 
Αθήνα. Τηλ.: 210 5141935, 210 5141953 
Ιατρείο Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 
4B (στάση τραμ Αιγαίου)

➤ Φαρμακείο για άπορους και ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 210 9755794, 210 9701496 

➤ Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72  
και Ερεχθείου, Άλιμος
Τηλ.: 210 9761454, 210 9737021 
Τηλεομοιοτυπία: 210 9761494 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά και Επιδαύρου, Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9602054

➤ Φαρμακοποιοί του Κόσμου World 
Pharmacists
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9623845, 210 8835411, 210 3816720

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2463543

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
47, Κορωπί. Τηλ.: 210 6623651

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής-πρώην 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, Παιανία
Τηλ.: 210 6643564

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Δημαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Μεταμορφώσεως
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος. Τηλ.: 213 2006523

Υπόλοιπη Ελλάδα
➤ 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), τηλ.: 2310 558505.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού
Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός 
Λογοθέτου), τηλ. 23920 75930. E-mail: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@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 Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310593285

➤ Κέντρο Εμβολιασμού για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 509053

➤ 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 Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 619073
e-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

➤ 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 επικοινωνίας: 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.

➤ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος.
Τηλ.: 22510 43183

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

➤ 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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 85, 
Ρόδος

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Τηλ.: 2313 310800

➤ Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 και Φιλίππου
Τηλ.: 2310 241516 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ.: 2313 302800

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης - 
Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, Νεάπολη  
Συκεές. Τηλ.: 2310 514706

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Παιανίας
Καπετάν Γκόνου 57, Παιονία 
Τηλ.: 2343 350100

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης
Email: info@otoposmou.gr

➤ Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου Υγείας 
Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ.: 2373 350000

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525, e-mail: info@koinoniaher.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Παλιό Εργατικό Κέντρο 
Λασιθίου. Τηλ.: 28410 23392

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030

➤ Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένωσης Κυριών 
Δράμας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα
Τηλ. 25210 46062, 25210 58015 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 426,  
Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 88246, 25510 88249 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος
Τηλ.: 2741 112 112, e-mail:  
kiakorinthou@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61009, 25088 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη 
Τηλ.: 2731 057220

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη και Αταλάντης, Τρίπολη
Κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στα τηλέφωνα 
2713 600418 και 2713 600417 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Καρδίτσας
Λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, με εθελοντές 
φαρμακοποιούς. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου 6, Τρίκαλα
Site: http://www.trikalacity.gr/

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, Φαρκαδόνα
Τηλ.: 24330 22570

➤ Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Περιοχή: Λέσβος 
Ιατρείο - φαρμακείο: 2251354820 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: 2251021405 
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου: 2251028182

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος 
Τηλ.: 2273 353450 (πρωινές ώρες)

➤ Ιατρείο - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Τηλ.: 22513 54820

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα.
Τηλ.: 2465 021472

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ.: 2254 350481

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι
Τηλ.: 6947 124178 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λοκρών - 
Αταλάντη
Διεύθυνση: Νικολάου Αβραάμ 1, Αταλάντη
Τηλ.: 22330 81052 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 33582 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς  
Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία 
Τηλ.: 22210 60404, 22210 60405, 22210 60406, 
22210 60407 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, Ξάνθη 
Τηλ.: 2541084943, e-mail: kifxanthis@gmail.com

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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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

13 Νοέμβρη
Προβολή ντοκιμαντέρ: When I will be dictator 
(2013) στο Exile Room σε σκηνοθεσία της Yaël  
André. Διεύθυνση: Αθηνάς 12 (3ος όροφος), 
Θησείο - Τηλέφωνο: 210 3223395-6 
Ώρα: 21.00

14 Νοέμβρη
Sweet Lab Presented by Stelios Parliaros. Για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Τεχνόπολη στο 
Γκάζι, θα αναδειχθεί το μεγαλείο και το πάθος των 
ανθρώπων για τα γλυκά, μέσα από μία διοργάνωση 
αποκλειστικά αφιερωμένη στη ζαχαροπλαστική. 
Το Sweet Lab 2014 και ο κορυφαίος 
ζαχαροπλάστης Στέλιος Παρλιάρος, θα δώσουν 
την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει πολλές από 
τις σημαντικές λεπτομέρειες της τέχνης, να γευθεί 
μοναδικές απολαύσεις και να ικανοποιήσει τα 
γλυκά πάθη του! Διεύθυνση: Πειραιώς 120
Ώρες: 14.00-21.00

15 Νοέμβρη
1ο Παγκόσμιο Χορωδιακό Φεστιβάλ του ομίλου για 
την Unesco Πειραιώς και Νήσων. O Όμιλος για την 
UNESCO Πειραιώς και Νήσων και το Καλλιτεχνικό 
Πολιτιστικό Σωματείο Κηφισιάς “Απόλλων 
Μουσηγέτης” διοργανώνουν το 1ο Παγκόσμιο 
Χορωδιακό Φεστιβάλ του Ομίλου για την UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων στην Κηφισιά με τη συμμετοχή 
των Χορωδιών: Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 
Χορωδίας Κηφισιάς 1937, Preludium της Ρουμανίας. 
Διεύθυνση: Διονύσου και Μυρσίνης - Τηλέφωνο: 
210 6289036-7 - Ώρα: 18.00

16 Νοέμβρη
Το σύνθημα για Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία παραμένει 
επίκαιρο από την εξέγερση των φοιτητών του 
Πολυτεχνείου. Από τις 15 έως 17.11 στο χώρο του 
Μετσόβιου στο Πολυτεχνείο πραγματοποιούνται 
πλήθος εκδηλώσεων όπως μουσική, συζητήσεις, 
εκθέσεις φωτογραφίας με ντοκουμέντα κλπ. 
Σίγουρα είναι μια ευκαιρία για βόλτα αλλά και να 
μην ξεχνάμε την ιστορία μας. 

17 Νοέμβρη
Έκθεση «Αθήνα, 180 χρόνια πρωτεύουσα της 
Ελλάδας». Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων ξεκινά, από 3 
Νοεμβρίου, την επαναλειτουργία του ιστορικού 
κτιρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης, στην Πειραιώς, 
με τη διοργάνωση της έκθεσης Αθήνα 180 χρόνια 
πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, μια έκθεση 
αφιερωμένη στους καλλιτέχνες που αγάπησαν 
και απαθανάτισαν με την τέχνη τους γωνιές και 
στιγμιότυπα, ανθρώπους, μνημεία και ιδέες μιας  
από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης.
Διεύθυνση: Τσαλδάρη Παν. 51 - Τηλ.: 210 3231841

18 Νοέμβρη
Παρουσίαση βιβλίου του Πασχάλη Λαμπαρδή 
“Ένα”, εκδόσεις Πατάκη. 
Διεύθυνση: Σταδίου 24 - Τηλέφωνο: 210 3217917
e-mail: music.stadiou@ianos.gr - Ώρα: 18.00 

19 Νοέμβρη
Αφιέρωμα στο έργο και στη ζωή του Βασίλη 
Τσιτσάνη. Η ομάδα μουσικής του Πολιτιστικού 
Στεκιού ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με αφορμή την 
συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννησή του, 
παρουσιάζει ένα “Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο 
του Βασίλη Τσιτσάνη”. Μια μουσική παράσταση 
βασισμένη στο έργο του κορυφαίου λαϊκού 
συνθέτη που αγκάλιασε όλες τις κοινωνικές τάξεις 
κάνοντας το έργο του πανελλαδικά γνωστό. Τα 

τραγούδια καθώς και τα κείμενα αποδίδονται από 
επταμελή ορχήστρα.  
Διεύθυνση: Σταυροπούλου 29, Πλατεία Κολιάτσου
Τηλέφωνο: 2108640943, 2108653960

20 Νοέμβρη
Έκθεση του Ιωάννη Μουχασίρη «Ένας αιώνας 
θεατρικοί συγγραφείς». Ο Ιωάννης Μουχασίρης 
παρουσιάζει στο Θέατρο Αλκμήνη την 
καινούρια του δουλειά με τίτλο “Ένας αιώνας 
θεατρικοί συγγραφείς”, η οποία απαρτίζεται από 
προσωπογραφίες δραματουργών που με το έργο 
τους χάραξαν την πορεία του θεάτρου κατά τον 
εικοστό αιώνα, από τον Alfred Jarry και τον Antonin 
Artaud μέχρι τον Peter Handke και τον Fernando 
Arrabal. Διεύθυνση: Αλκμήνης 8, Πετράλωνα
Τηλέφωνο: 210 3428650 - Ώρες: 00.00 – 23.59

21 Νοέμβρη 
Συναυλία στη Μουσική Βιβλιοθήκη. Σειρά 
συναυλιών με τη συμμετοχή τελειόφοιτων 
σπουδαστών Ωδείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης με τα Ωδεία.
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 
Τηλέφωνο: 210 7282778 - Ώρα: 15.00

22 Νοέμβρη
Έκθεση φωτογραφίας «Στροβιλισμός 
Χορευτικής Ενέργειας» του Στέλιου Μπακλαβά. 
«Φωτογραφίζοντας Χορό 16 χρόνια, ήρθε η 
στιγμή, αυτή τη χαρά να τη μετατρέψω σε μια 
αύρα ενέργειας του σώματος. Το σώμα χορεύει 
και την ίδια στιγμή που υπάρχει εκεί μπροστά μας, 
ταυτόχρονα μετουσιώνεται σε μη ύπαρξη. 
Διεύθυνση: Πειραιώς 206, Ταύρος
Τηλέφωνο: 210 3418579 - Ώρες: 18.00-22.00

23 Νοέμβρη 
Μια κυριακάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί 
στις 23 Νοεμβρίου, από τις 11π.μ. έως τις 2 μ.μ. 
για  τα παιδιά στον εξωτερικό χώρο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης της Αθήνας στο πλαίσιο της Καμπάνιας 
που διοργανώνει κάθε χρόνο το Δίκτυο για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Παράλληλα στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης 
θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για γονείς και 
εκπαιδευτικούς. Διεύθυνση: Δομοκού  
2 - Τηλέφωνο: 210 8846011-12 - Ώρα: 11.00

24 Νοέμβρη
Μουσική εκδήλωση του Συλλόγου οι Φίλοι  
της Μουσικής στη Μουσική Βιβλιοθήκη.
Θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Παναγιώτη  
Αντ. Ανδριόπουλου, με θέμα «O Gustav Mahler 
του Μάνου Χατζιδάκι». Στο μουσικό μέρος: 
Τραγούδια του Gustav Mahler, της Alma Mahler 
και του Μάνου Χατζιδάκι. Ερμηνεύουν: Δάφνη 
Πανουργιά, σοπράνο και Βίκυ Στυλιανού πιάνο
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1 
Τηλέφωνο: 210 7282778 - Ώρα: 19.00

25 Νοέμβρη 
Παρουσίαση Βιβλίου της Αναστασίας Δ. Μπαξεβάνη 
“Άγριες παπαρούνες” στο Polis Art Café. 
Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου  
Τηλέφωνο: 210 3249588 - Ώρα: 20.00

26 Νοέμβρη 
«Κλίμακες» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, πολυαισθητικό εργαστήριο για άτομα  
με χαμηλή όραση ή τυφλότητα. Μετά από μία 
σύντομη εισαγωγή στην έννοια της κλίμακας και 
του τρόπου με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται  

στη μουσική, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, 
οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συνθέσουν  
τις δικές τους εκφραστικές κλίμακες. 
Επιμέλεια προγράμματος: Φώτης Σαγώνας, Φώτης 
Φλεβοτόμος. Σύμβουλος προσβασιμότητας: 
Αναστασία Κάλου - Διεύθυνση: Αεροπόρου 
Αριστοτέλη Μωραΐτη, Π. Φάληρο 
Πληροφορίες-κρατήσεις: 210 8778396/8 
e-mail: visitorscenter@snfcc.org

27 Νοέμβρη 
Προβολή ταινίας «Μανακαμάνα» σε σκηνοθεσία 
των Stephanie Spray και Pacho Velez στο Exile 
Room. Διεύθυνση: Αθηνάς 12 (3ος όροφος), 
Θησείο - Τηλέφωνο: 210 3223395-6 - Ώρα: 21.00
 

28 Νοέμβρη 
Βραδιά σινεμά στο Καλυψώ, «Υψηλή μαγειρική».  
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη και Καλυψούς - 
Τηλέφωνο: 210 9510950, 210 9510909 
Ώρα έναρξη: 20:00

29 Νοέμβρη 
Θέατρο από την ομάδα της Αργυρούπολης  
«Ο Έβρος απέναντι» σε σκηνοθεσία του Μιχάλη 

Μαραγκού. Λίγα λόγια για το έργο: 
“Κάθε φορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε  
τους φόβους μας είναι σαν να περνάμε ένα μεγάλο 
ποτάμι. Κάθε φορά που περνάμε το ποτάμι 
θαρρούμε πως σωθήκαμε μέχρι να ξαναβρεθούμε 
αντιμέτωποι με τους καινούργιους φόβους μας,  
μ’ ένα άλλο ποτάμι. Όλων των ανθρώπων οι φόβοι 
είναι ίδιοι, δεν έχουν χρώμα, φυλή, θρησκεία και 
εθνικότητα. Έρχονται και ξανάρχονται. Και το ποτάμι 
το ίδιο για όλους μας, στέκει εκεί φουσκωμένο, 
κρύο και ορμητικό, έτοιμο να δεχτεί τη θυσία μας 
για να νικήσουμε το φόβο μας, για να σωθούμε. 
Το ζήτημα είναι τι έχουμε ο καθένας μας να 
θυσιάσει, τι μας περισσεύει και τι αντέχουμε να 
χαρίσουμε για τη σωτηρία μας. Την τιμή και την 
υπόληψή μας, ή κι αυτή ακόμα τη ζωή των πιο 
πολύτιμών μας; Κι αν πρέπει να θυσιάσουμε αυτά, 
γιατί να σωθούμε; Λέω ρε γιατί να σωθούμε;” 
Διεύθυνση: Ολυμπίας 5 - Τηλέφωνο: 210 9961972 
Ώρα: 20.30 

30 Νοέμβρη 
Βόλτα στο αρχοντικό της Αγγελικής Χατζημιχάλη. 
Στο κυριακάτικο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
μπορούν να συμμετέχουν μαθητές δημοτικού μαζί 
με τους γονείς τους και μέσα από εκπαιδευτικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες (θεατρικό παιχνίδι, 
εικαστικές δραστηριότητες, καθιστικά και κινητικά 
παιχνίδια κ.λ.π), να πάρουν πληροφορίες για τη 
ζωή και το έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη, να 
μυηθούν στα μυστικά της ελληνικής λαϊκής τέχνης 
και να κάνουν ένα μαγικό ταξίδι στο χρόνο και στον 
πολιτισμό. Διεύθυνση: Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, 
Πλάκα - Τηλέφωνο: 210 3243972 
Ώρες: 10.00, 12.00

1 Δεκέμβρη 
Ο Δήμος Ηλιούπολης, διοργανώνει και φέτος 
«Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», με τέσσερις νέους 
κύκλους μαθημάτων, στους τομείς της Φιλοσοφίας, 
της Φιλολογίας, της Κοσμολογίας και της Τέχνης, 
αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο 
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ηλιούπολης, τηλ. 
210 9970125 & 9970128 & e-mail claire@ilioupoli.
gr. Διεύθυνση: Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114 
και Κουντουριώτου - Τηλέφωνο: 210 9970000

2 Δεκέμβρη 
Κύκλος ομιλιών “Ματιές στην πόλη: 
μεταξύ αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών 
προσεγγίσεων” Επιστημονική Υπεύθυνη:  

Δρ. Μάνθα Ζαρμακούπη, ΕΙΕ, Ινστιτούτο Ιστορικών 
Ερευνών, ΤΕΡΑ. Με αυτή τη λογική, αρχιτέκτονες 
και αρχαιολόγοι θα παρουσιάσουν μέσα από 
«περιπτώσεις μελέτης» (case studies) τις μεθόδους 

που εφαρμόζουν οι δύο ειδικότητες στη 
μελέτη των αστικών κέντρων, 
εντοπίζοντας τις πιθανές μεταξύ 
τους συγκλίσεις και τις συνέπειες 
που μπορεί να έχει μια τέτοια 
προσέγγιση. «Κώμη» ή «πόλις»; 
Η περίπτωση του Ωρωπού Αττικής 
-Καθ. Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, 
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, 
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
48. Τηλέφωνο: 210 7273700 
Ώρα: 19.00

3 Δεκέμβρη 
Δωρεάν μαθήματα ελληνικού, 
παραδοσιακού κεντήματος από το 
Θέατρο «Δόρα Στράτου», για 13η 
χρονιά. Τα μαθήματα θα γίνονται 
κάθε Τετάρτη ώρα 11:00-13:00 
στο Σπίτι του Χορού, Σχολείου 8 
(πάροδος Αδριανού 122)  

στην Πλάκα. Διεύθυνση: Σχολείου 8 -  
Τηλέφωνο: 210 3244395 - Ώρες: 11.00 -13.00

4 Δεκέμβρη 
Έκθεση «Γυναίκες εικαστικοί 1960-1980: η συμβολή 
τους στην ελληνική πρωτοπορία». Η συμβολή 
γυναικών εικαστικών στην ελληνική πρωτοπορία 
είναι βέβαιη και κατοχυρωμένη από την ίδια τη 
δυναμική του έργου τους. Στην καίρια περίοδο 
για την πορεία της ελληνικής τέχνης από το 1960 
έως το 1980, που έννοιες όπως «μοντέρνα τέχνη», 
«πρωτοπορία», «καινοτομία» είχαν ειδικό βάρος 
και εξέπεμπαν φόρτιση, επέλεξαν τη διεκδίκηση 
μεγαλύτερης ελευθερίας της έκφρασης και 
πρωτοστάτησαν παρουσιάζοντας προοδευτικά έργα 
τέχνης. Διεύθυνση: Αριστοτέλη Βαλαωρίτου 9, 
κέντρο Αθήνας - Τηλέφωνο: 210 3616165 
Ώρες: 10.00-17.00

5 Δεκέμβρη 
Παραμύθια στη Βιβλιοθήκη με το Δημήτρη 
Προύσαλη. Θα αφηγηθεί «Αν έχεις τύχη διάβαινε 
και ριζικό περπάτα» (Παραμύθια για της Τύχης  
τα καμώματα). Διεύθυνση: Δομοκού 2, Κολωνός 
Τηλέφωνο: 210 8846011-12 - Ώρα: 19.15

6 Δεκέμβρη 
Συνέδριο Θεατρολόγων «Θέατρο και Δημοκρατία». 
Στόχος του Συνεδρίου είναι η μελέτη και ανάδειξη 
των σχέσεων του θεάτρου με όψεις της πολιτικής, 
η διερεύνηση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών 
που επηρέασαν τη σκηνική πράξη, τη δραματική 
γραφή και την καλλιτεχνική δημιουργία σε 
διάφορες ιστορικές, χρονικές περιόδους και  
η συνδυαστική τους προσέγγιση. Απώτερος σκοπός 
είναι, μέσα από μια συνολική προσέγγιση,  
η πρόκληση ενός ανανεωμένου ενδιαφέροντος και 
μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τον κοινωνικό 
ρόλο του Θεάτρου, τη σχέση του με τη Δημοκρατία 
και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30 -  
Τηλέφωνο: 210 3689773 - Ώρα: 9.00

7 Δεκέμβρη 
Ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. 
Μια περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο  
και τις ομορφιές της πόλης μας, από έμπειρους  

και εξειδικευμένους ξεναγούς, που προσφέρει  
ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας 
του Δήμου σε συνεργασία με το Σωματείο 
Διπλωματούχων Ξεναγών. Την Κυριακή έχετε τις 
εξής επιλογές: 1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
(Αίθουσα Γλυπτικής). Σημείο συγκέντρωσης: 
Είσοδος του μουσείου, Πατησίων 44 
Ξεναγός: Στέλλα Γαλανοπούλου (έως 30 άτομα), 
2. Νομισματικό Μουσείο (Ιλίου Μέλαθρον)
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του Μουσείου, 
Πανεπιστημίου 12. 
Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 35 άτομα), 3. 
Ακαδημία Πλάτωνος 
Σημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα 
στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος  
Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 60 άτομα).

8 Δεκέμβρη 
Ποδηλατάδα! Η ποδηλατική ομάδα Ποδηλάτες 
Άνω Γλυφάδας πραγματοποιεί κάθε Δευτέρα 
στις 20:00 ποδηλατάδα. Σημείο συνάντησης: 
Γούναρη 44, Ελληνικό. Η ποδηλατική ομάδα 
των Αγίων Αναργύρων «οι Άγιοι» διοργανώνει 
ποδηλατοβόλτα στη γύρω περιοχή κάθε Δευτέρα 
στις 20:30. Το Ραντεβού είναι στην πλατεία  
των Αγ. Αναργύρων. Η ποδηλατική ομάδα 
Ποδηλάτες του Νότου πραγματοποιεί κάθε Δευτέρα 
στις 19:45 ποδηλατάδα. Σημείο συνάντησης: 
Σταθμός Μετρό Άλιμος. Ανάλογα με το που  
μένετε μπορείτε να επιλέξετε την πιο κοντινή  
σε σας ομάδα. Καλή βόλτα! 

9 Δεκέμβρη 
Φωτογραφία με θέμα, «Αθήνα, το πνεύμα του 
’60: Μια πρωτεύουσα αλλάζει» Η «μοντέρνα» 
πρωτεύουσα που γεννήθηκε στη διάρκεια 
του οικονομικού «μπουμ» αποτελεί το θέμα 
της έκθεσης «Αθήνα. Το πνεύμα του ‘60: 
Μια πρωτεύουσα αλλάζει». Παρουσιάζονται 
φωτογραφίες από ιδιωτικά, κυρίως αρχεία,  
καρτ ποστάλ, περιοδικά, κ.ά. που μας μεταφέρουν 
στην ατμόσφαιρα και το αστικό κλίμα της δεκαετίας 
του 1960. Έμφαση δίνεται στην κοινωνική αλλαγή 
που σημειώθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 
‘50 ως τη δικτατορία. Τα νέα κτίρια -πολλά από 
τα οποία έγιναν ορόσημα όπως το Χίλτον- τα νέα 
ήθη, ο καταναλωτισμός, η σύνδεση με τα διεθνή 
τουριστικά δίκτυα, προβάλλονται δειγματοληπτικά 
από τον Νίκο Βατόπουλο, οποίος επιμελήθηκε το 
υλικό της έκθεσης με το σκεπτικό να δώσει  
το αποτύπωμα και την αύρα της εποχής. 
Διεύθυνση: Μασσαλίας 22 - Τηλέφωνο:  
210 3680900 - Ώρες: 12.00-21.00

10 Δεκέμβρη 
Γυμναστική. To “Wake Up Street” είναι ένα 
«κίνημα» δωρεάν πρωινής γυμναστικής.  
Σκοπός είναι: 
• Η κινητοποίηση ανθρώπων όλων  
των ηλικιών και κάθε γυμναστικού επιπέδου  
για να ασχοληθούν με τη γυμναστική  
ή να παραμείνουν σε φόρμα, 
• ένας καλύτερος τρόπος ζωής,  
• αρχίζει η μέρα με χαρά, ζωντάνια και ευεξία  
πριν τη δουλειά.  
Κάθε Τετάρτη στις 6.30 π.μ. στο άγαλμα  
του Καραϊσκάκη απέναντι από το Παναθηναϊκό 
στάδιο (Καλλιμάρμαρο).

11 Δεκέμβρη 
Προβολή της ταινίας «Waves» σε σκηνοθεσία  
του Ahmed Nour (2013) Exile Room 
Διεύθυνση: Αθηνάς 12 (3ος όροφος)  
Τηλέφωνο: 210 3223395-6 - Ώρα: 21.00

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση!

Το ημερολόγιο μου!

Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή  Παρέχονται Δωρεάν!



Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 201418 Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 19

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

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 κ.ο.κ.) 
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 συ-
ντονίζουν 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 Κρά-
τους-Πολίτη, ε) Κύκλος Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, στ) Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδια-φε-
ρόμενου 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 πα-
ράλειψη 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 αυτο-
διοίκησης και των επιχειρήσεων των οποίων 
τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο 
με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματι-
στήριο 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 δικαιώματα 
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 τε-
λευταία, 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 περιπτώ-
σεις 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 υπάγο-
νται 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, υπο-
θέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οι πράξεις υπουργών και υφυπουρ-
γών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής 
λειτουργίας και οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου 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: 213-1306600). 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, δια-
μεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνο-
μη συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου 
ή μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του 
Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο 
όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πει-
θαρχική 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 Συνή-
γορος 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.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 παντο-
πωλεία, 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.: 215 5509980 - Ε-mail: time-
bank.dad@gmail.com - Site: timeswap.gr

➤ 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@diktiopallinis.gr

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

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα.  
E-mail: trapeza.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  
Κορυδαλλού
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: keratsini_domes@yahoo.gr

➤ 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: trapchronou@ilioupoli.gr

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου 
Χολαργού-Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Κορυδαλλού Βότσαλο
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23, 
Κορυδαλλός. Τηλ.: 6975812963, 
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  
Site: http://votsalo.org/

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 20, 
Κηφισιά. Τηλ.: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας  
και Δημητρίου Μόσχα, Μαρούσι 
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr
Site: http://www.maroussi.gr/

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2845008, email: trapezaxronoumet@
hotmail.com. Site: http://trapezaxronou-
metamorfosis.epeksa.gr/

➤ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους και Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι. Τηλέφωνο: 213 2055416, e-mail: 
diamesolavisi@galatsi.gr, sissitio@galatsi.gr, 
koin.farmakeio@galatsi.gr. Site: http://www.
koinoniasos.gr/

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 210 2612673, e-mail: trapezaxronou.
ilion@gmail.com. Site: http://www.txilion.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60, Φυλή
Τηλ.: 210 2406732, e-mail: timebankacha-
rnes@gmail.com. Site: http://www.nostos.
org.gr/tbacharnes/Register.aspx

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος
Τηλ.: 213 2006504, e-mail: info@depeka.gr 

➤ Τράπεζα Χρόνου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 και Μαβίλη, 
Κορδελιό Εύοσμος 
Τηλ., fax: 2310 558505, e-mail:  
trapezaxronouke@gmail.com

➤ 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: atsormpatzi@gmail.com

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

➤ 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 10:00 π.μ.-
13:00 μ.μ.

➤ 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.  
Τηλ. επικοινωνίας: 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  
Αλληλεγγύης 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: kanenasmonos@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 
Καρδίτσας
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 partoalliosnaxos@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 Υπη-ρεσιών 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

Ο μύθος της τέλειας ιδέας

«Ο πελάτης δίνει πάντα μία ευκαιρία»

«Θέλω να κάνω κάτι δικό μου αλλά δεν 
έχω σκεφτεί ακόμη κάτι τόσο έξυπνο». 
«Ό,τι και να σκεφτώ, κάποιος άλλος 

το έχει ήδη κάνει». «Πρέπει να βρω την τέλεια 
ιδέα!» Πόσοι από εμάς δεν έχουν κάνει αυτήν 
την σκέψη ή έστω ακούσει κάποιο κοντινό τους 
πρόσωπο να την εκφράζει με παράπονο; Η πα-
ραπλανητική αυτή σκέψη γεννιέται συχνά γιατί 
«πρέπει κάπως να ξεχωρίσουμε από τους άλλους» 
αλλά έχει εξαρχής λάθος βάση. Ποια είναι αυτή; 
Ότι πρέπει η ιδέα μας υποχρεωτικά να είναι αυτή 
η μοναδική, η ρηξικέλευθη, η «τέλεια ιδέα». Όχι, 
δεν χρειάζεστε την τέλεια ιδέα. 

Χρειάζεστε την κατάλληλη ιδέα. 
Χρειάζεστε την κατάλληλη ιδέα και σωστή 

εκτέλεση.
Πολύς κόσμος αυτοευνουχίζεται γιατί θεωρεί ότι 

η ιδέα που έχει στο μυαλό του δεν είναι αρκετά 
διαφορετική για να ξεχωρίσει και είτε την πετάει στα 
σκουπίδια είτε ξεκινάει μια ατέρμονα προσπάθεια 
εύρεσής της που δεν οδηγεί συνήθως πουθενά. 
Αυτή η εμμονή λοιπόν με την (κατ)αναγκαστική 
διαφορετικότητα εμποδίζει πολύ κόσμο από το να 
εξελίξει περαιτέρω ή αναθεωρήσει πλευρές  της 
ιδέας του και πιθανόν να κάνει δειλά τα πρώτα 
βήματα για την υλοποίησή της. 

Αν η ιδέα σας υπάρχει ήδη στην αγορά δε 
σημαίνει ότι αυτόματα πρέπει να την βάλετε στο 
αρχείο. Η αγορά αυτή είναι κορεσμένη; Τα υπάρ-
χοντα προϊόντα είναι πραγματικές λύσεις για 
τις ανάγκες που (υποτίθεται ότι) ικανοποιούν; 
Αυτό που υπόσχονται ότι κάνουν, το κάνουν 
καλά; Μπορείτε να βελτιώσετε μια υπάρχουσα 
υπηρεσία/προϊόν; Υπάρχουν επιμέρους αγορές 
στόχοι; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 
δεν απαιτούν απαραίτητα ένα νέο προϊόν, βελ-
τιστοποιημένες προτάσεις μπορούν κάλλιστα να 
δώσουν κάτι που να έχει ανάγκη ο κόσμος. Και 

η ικανοποίηση μιας ανάγκης είναι το bottom line 
και όχι η προσφορά μιας (ακόμη) ιδέας. Γιατί η 
αξία μιας ιδέας από μόνη της -όσο καλή και να 
είναι - είναι ίση με μηδέν.

Και αυτό μας φέρνει στον δεύτερο λόγο που ο 
μύθος της τέλειας ιδέας εξακολουθεί να ευημερεί. 

Έχουμε - λανθασμένα - ταυτίσει την έννοια της 
ιδέας με όλα όσα περιλαμβάνει ένα πετυχημένο 
concept. Γιατί, μπορεί στο μυαλό μας αυτό που μας 
κάνει να αναφωνούμε για το επίτευγμα κάποιου 
"Wow!" να είναι η ιδέα, αλλά ουσιαστικά είναι η 
σύλληψη της ιδέας, η εξέλιξή της και η δουλειά 

για να αποκτήσει υπόσταση, πελατειακή βάση, 
κέρδη και εν τέλει επιτυχία και αναγνώριση. Αυτό 
δεν είναι μία ιδέα, είναι ένα σύνολο από ιδέες 
που η καθεμία θέλει ξεχωριστή αντιμετώπιση και 
συμβάλλει ατομικά στην επίτευξη ενός γενικότερου 
σκοπού (αυτού που μας κάνει να λέμε «Wow!»). 
Και όλες αυτές οι επιμέρους ιδέες απαιτούν το δικό 
τους σετ από πληροφορίες, ειδικές ικανότητες και 
διορατική σκέψη για να γίνουν το λιθαράκι για το 
οικοδόμημα. Η διορατικότητα, η λήψη feedback 
από την αγορά για τις σωστές βελτιώσεις, η σω-
στή εκτέλεση για την αντιληπτή προσφορά αξίας 
στον πελάτη είναι οι κρυφοί πρωταγωνιστές για 
να διαπεράσει το μήνυμά μας το "θόρυβο" και 
να βρει ευήκοα ώτα.

Το πως δημιουργούμε αξία, πως τη διανέ-
μουμε και πως δρέπουμε τους καρπούς της - το 
επιχειρηματικό μοντέλο δηλαδή - θα θέσει τις 
βάσεις για το πόσο καλή μπορεί να θεωρηθεί η 
ιδέα αφού αποτελεί την "ραχοκοκκαλιά" στην 
οποία θα στηριχτεί για την ανάπτυξή της. Η άψογη 
εκτέλεση είναι ο συνδετικός ιστός που θα εξασφα-
λίσει την επιτυχία της. Εφόσον καταφέρουμε να 
προσφέρουμε αξία και μπορέσουμε να έχουμε 
κέρδος από την προσφορά της τότε μπορούμε 
να πούμε ότι είχαμε μια πραγματικά καλή ιδέα.  

Οι περιπτώσεις όπου "σπουδαίες ιδέες" ήταν 
ουσιαστικά παραπροϊόντα/υπηρεσίες άλλων ιδεών 
υπάρχουν πολλές. Και αυτές ήρθαν μετά από 
πειραματισμό και συνεχή εξέλιξη υπάρχοντων 
προτάσεων. Μη χάνετε λοιπόν χρόνο άσκοπα 
κυνηγώντας αυτήν την ιδέα που θα αλλάξει τον 
ρου της ιστορίας. Μια καλή ιδέα άψογα εκτε-
λεσμένη είναι αυτό που χρειάζεστε και όχι μια 
τέλεια ιδέα που δε θα έρθει ποτέ από μόνη της. 

Δημήτρης Κοντάκης
Co-Founder της Cognitive Space

Όπως αναζητούμε εμείς πελάτες, έτσι κι εκείνοι αναζητούν κα-
τάλληλους προμηθευτές και συνεργάτες. Μια επίσκεψη, μια 

ερώτηση στο τηλέφωνο, ένα email μπορεί να αποτελούν έκφραση 
ενδιαφέροντος από ένα υποψήφιο πελάτη. Είναι πολύ σημαντικό για 
την επιχείρησή μας να αντιληφθεί τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι 
υποψήφιοι πελάτες. Ας καταλάβουμε αρχικά ότι πρόκειται για ενδι-
αφερόμενους πελάτες και ας προσπαθήσουμε να τους μετατρέψουμε 
σε πελάτες αποτελεσματικά.

Ο πελάτης μπορεί να μας πλησιάσει μόνος του για μια σειρά από 
λόγους ανάμεσα στους οποίους διότι:
➢ Ελκύεται από κάποιο θετικό σχόλιο που του έχει μεταφερθεί από 
πρόσωπα που εμπιστεύεται
➢ Ανταποκρίνεται καλόπιστα και θετικά στα μηνύματα της επιχείρησης
➢ Του αρέσει να δοκιμάζει κάτι καινούριο
➢ Θεωρεί σημαντικό να δώσει ευκαιρία σε μια νέα επιχείρηση
➢ Θέλει να βιώνει καινούρια συναισθήματα, σχέσεις, προκλήσεις
➢ Μπορεί να μην έχει μείνει ικανοποιημένος από την εμπειρία του 
ανταγωνιστή μας

Ιδιαίτερα εάν τα προϊόντα της επιχείρησής μας δεν αποτελούν κάτι 
νέο αλλά οι πελάτες μπορούν να τα βρουν εναλλακτικά πολύ εύκολα 
(πχ συσκευασμένα προϊόντα, τυποποιημένες υπηρεσίες), αντιλαμβα-
νόμαστε ότι ο πελάτης βασίζει την επιλογή του όχι στο ίδιο το προϊόν 
ή την υπηρεσία αλλά στην τιμή και στην ποιότητα της εξυπηρέτησής 
του από την επιχείρηση. 

Εμείς σε ποια κατηγορία ανήκουμε; Άραγε, πόσα προϊόντα είναι τόσο 
καινοτομικά ώστε να μην μπορεί κανείς να τα βρει αλλού; Εντάξει, εάν 
είμαστε τόσο προικισμένοι και αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη ενός 
καινοτομικού προϊόντος, τότε μπράβο μας, οι πελάτες θα κάνουν «ουρά» 
για εμάς. Από την άλλη, εάν κρίνουμε ρεαλιστικά τους εαυτούς μας, 
πόσο ικανοί είμαστε εμείς ώστε να εφεύρουμε τα πλέον καινοτομικά 
προϊόντα για την αγορά; Εμείς είμαστε αυτοί που θα τα ανακαλύψουμε; 
Όχι, πως δε θα είμαστε σπουδαίοι αν αναπτύξουμε καινοτομικά προϊόντα, 
αλλά ως μέσοι άνθρωποι με κοινές ικανότητες και προσόντα μήπως θα 
ήταν πιο φρόνιμο-πιο έξυπνο να επενδύσουμε ώστε να βελτιώσουμε 
την τιμή και την εξυπηρέτηση πάνω σε ένα «συνηθισμένο προϊόν»; 

Και δεν είναι μόνο θέμα προσόντων αλλά και οικονομικών πόρων. Η 
βελτίωση στην τιμή των προϊόντων μας και στην εξυπηρέτηση των 
πελατών μας μπορεί να αποδειχθεί πολύ οικονομικότερη από την 
έρευνα για ένα νέο (πραγματικά νέο) προϊόν.

Αλλά και ακόμα το εξαιρετικό, το πλέον μοντέρνο προϊόν να δια-
θέτουμε, τίποτε δε μας διασφαλίζει ότι ο πελάτης θα μας επιλέξει για 
δεύτερη φορά. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη ευκαιρία. 
Η πρώτη ευκαιρία κινδυνεύει να είναι και η τελευταία, διότι
➢ Ο πελάτης μένει λιγότερο ικανοποιημένος απ’ ότι θα ήθελε
➢ Το αποτέλεσμα για εκείνον είναι μικρότερο από τις προσδοκίες του
➢ Οι ανταγωνιστές δείχνουν καλύτεροι

Η επένδυσή μας στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη τιμή είναι απόλυτα απαραίτητη ακόμα 
και στην περίπτωση που επιθυμούμε οπωσδήποτε να βάλουμε στο 
«ράφι» νέα (πραγματικά νέα) προϊόντα. Ας σκεφθούμε ότι θα είναι 
καταστροφικό να έχουμε επενδύσει σε χρόνο και χρήμα τόσο πολύ, 
να μας δώσει την πρώτη ευκαιρία ο πελάτης και στη συνέχεια να απο-
δειχθεί ότι ήταν και η μοναδική, διότι δεν τον εξυπηρετήσαμε σωστά. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πελάτες δεν ξαναέρχονται όχι διότι 
δεν είχαμε το κατάλληλο προϊόν, πολλές φορές ούτε διότι ήμασταν 
ακριβότεροι, αλλά διότι δεν τους εξυπηρετήσαμε σωστά. 

Και για όσους αισθάνονται δυνατοί και επιμένουν «καινοτομικά», 
ας έχουν υπόψη τους ότι η άριστη εξυπηρέτηση αποτελεί μέρος του 
οποιοδήποτε καινοτομικού προϊόντος και υπηρεσίας.

Νίκος Α. Δούσης, Εξειδικευμένος Συνεργάτης σε θέματα Εξυπηρέτησης 
Πελατών και Πωλήσεων

Τα θεμέλια της επιτυχημένης επιχείρησης 
Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι αυτοί που 

σκέφτονται να δημιουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση. Κάποιοι επειδή βρέθηκαν χωρίς εργασία, 
άλλοι επειδή πιστεύουν ότι έχουν μια καινοτόμο 
ιδέα, ονειρεύονται, ή βλέπουν ως «σανίδα σωτη-
ρίας» τη δημιουργία μιας δικής τους επιχείρησης.

Είναι σημαντικό, πριν κανένας λάβει την από-
φαση να επενδύσει το όποιο κεφάλαιο διαθέτει, ή 
πριν πάρει κάποια χρηματοδότηση και δεσμευθεί 
από αυτή για τη λειτουργία της επιχείρησης για 
κάποιον καιρό, να έχει απαντήσει με ειλικρίνεια 
σε μερικά ερωτήματα.

Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τη δική μου επιχεί-
ρηση; Πολλοί άνθρωποι, παρ’ όλο που σκέφτονται 
και συζητούν με τους φίλους τους την ίδρυση μιας 
επιχείρησης, δεν είναι πραγματικά έτοιμοι να ξεκι-
νήσουν το «ταξίδι» της επιχειρηματικότητας. Δεν 
είναι δηλαδή εξοικειωμένοι με την αβεβαιότητα 
και το ρίσκο, παράγοντες που θα επηρεάζουν 
στο διηνεκές τη ζωή της επιχείρησης αλλά και του 
επιχειρηματία.

Είμαι «self-starter»; Για να ξεκινήσει κάποιος 
τη δημιουργία μιας επιχείρησης πρέπει να είναι 
άνθρωπος που λαμβάνει πρωτοβουλίες, που λύ-
νει προβλήματα και δε χρειάζεται καθοδήγηση ή 
ενθάρρυνση για να προχωρήσεις μπροστά.

Πόσο καλός είμαι στην οργάνωση και στον σχε-
διασμό; Η ίδρυση και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης 
χρειάζεται οργάνωση και σχεδιασμό. Οργάνωση 
όσον αφορά τους πόρους και τα οικονομικά της 
επιχείρησης, σχεδιασμό για την παραγωγή, τις 
πωλήσεις και γενικά τη λειτουργία της επιχείρησης.

Μπορώ να δουλέψω πολλές ώρες καθημερινά; 
Η ζωή ενός επιχειρηματία, ειδικά όταν η επιχείρη-
ση που ιδρύει είναι μικρή ή πολύ μικρή, απαιτεί 
πολλές ώρες εργασίας. Είναι λοιπόν σημαντικό 
να γνωρίζει όποιος ετοιμάζεται να δημιουργήσει 
τη δική του επιχείρηση ότι θα χρειαστεί να αφιε-
ρώσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του στην 
επιχείρησή του και πολλές φορές θα χρειαστεί να 
εργαστεί σαββατοκύριακα και να ξενυχτήσει στο 
γραφείο ή στο κατάστημα.

Πώς θα επηρεάσει η απόφασή μου την οικογέ-
νειά μου; Η οικογενειακή ζωή είναι πολύ σημαντική 
και θα πρέπει όταν κάποιος παίρνει αποφάσεις που 
μπορεί να την επηρεάσουν να το σκέφτεται πολύ 
σοβαρά. Η επιχειρηματικότητα είναι συνυφασμένη 
με το ρίσκο και την αβεβαιότητα. Πόσο αλήθεια 
αντέχει η οικογενειακή του ζωή κάτι τέτοιο; Έχει τη 
στήριξη των υπόλοιπων μελών της ή όχι;

Ταιριάζει η ιδέα που έχω στην προσωπικότητα 
και τα ενδιαφέροντά μου; Κάθε άνθρωπος έχει 

διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετική προσωπι-
κότητα και φυσικά διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η 
επιχειρηματική ιδέα που θέλει να υλοποιήσετε, θα 
πρέπει να ταιριάζει και στον χαρακτήρα του, και 
στην προσωπικότητά του, αλλά πάνω από όλα 
να είναι μέρος των ενδιαφερόντων του. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση, το όλο εγχείρημα μάλλον θα 
στεφθεί με αποτυχία.

Είναι οικονομικά βιώσιμη η προσπάθεια; Παρ’ 
όλο που όλοι όσοι έχουν μια ωραία ιδέα ενθου-
σιάζονται, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό 
τους πως η επιχείρηση δημιουργείται με στόχο 
το κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν να είναι βιώσιμη 
οικονομικά και να αποφέρει στους ιδιοκτήτες της 
τα βασικά έσοδα για τη λειτουργία της αλλά και 
για την οικογένειά τους.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα εκτός 
από μια προσπάθεια αυτογνωσίας, είναι τα θεμέ-
λια πάνω στα οποία «χτίζεται» η κάθε νέα μικρή 
επιχείρηση. Εάν θα θεμέλια είναι σαθρά, τότε οι 
πιθανότητες επιτυχίας είναι μικρές. Εάν τα θεμέλια 
είναι στέρεα, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 
σημαντικές.

Παναγιώτης Γ. Οικονόμου
Managing Partner

STEP - Strategy, Technology & Planning

Κέντρο στήριξης 
επιχειρηματικότητας 
από το Δήμο 
Αθηναίων

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματι-
κότητας, εντάσσεται στο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα «Έργο Αθήνα» του 
Δήμου Αθηναίων και σκοπεύει να 
αποτελέσει ένα κεντρικό μηχανισμό 
στήριξης της επιχειρηματικότητας 
στο Δήμο Αθηναίων, προσφέροντας 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην πρωτεύουσα.

Η στήριξη των επιχειρήσεων 
παρέχεται μέσω συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τους νέους επιχει-
ρηματίες του δήμου, καλύπτοντας 
σημαντικές ανάγκες τους και στο-
χεύοντας στην ενίσχυση ανταγω-
νιστικότητας και εξωστρέφειας. 
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι του 
Κέντρου Στήριξης υποστηρίζουν 
τις επιχειρήσεις του Δήμου σε μια 
σειρά θεμάτων όπως:
• Στην ανάπτυξη, αξιολόγηση, 
βελτίωση και εφαρμογή του επι-
χειρηματικού τους σχεδίου.
• Παροχή πληροφόρησης σχετικά 
με της συνθήκες και εξελίξεις της 
αγοράς, και καθοδήγηση για την 
αξιοποίηση των σχετικών δεδο-
μένων.
• Στην αναζήτηση και εξεύρεση 
χρηματοδότησης μέσω του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα ή εναλλα-
κτικών πηγών.
• Σε θέματα οργάνωσης και λει-
τουργίας και θέματα διαχείρισης 
προσωπικού.

Το Κέντρο Στήριξης θα υλοποιεί 
στοχευμένα προγράμματα κατάρτι-
σης για επιχειρηματίες και στελέχη 
επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρέ-
χεται υποστήριξη σε νεοϊδρυόμενες 
ή υπό σύσταση επιχειρήσεις σε 
πλήθος θεματικών ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην υποστήριξη επιχειρήσε-
ων προκειμένου να διεισδύσουν ή 
βελτιώσουν την παρουσία τους σε 
αγορές του εξωτερικού, με έμφαση 
σε αγορές στόχους σημαντικούς 
για τις επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στο Δήμο.

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να 
υποστηριχθούν θα πρέπει να επικοι-
νωνήσουν με το Κέντρο Στήριξης. 
Αρμόδιοι σύμβουλοι θα τους υπο-
στηρίξουν να συμπληρώσουν την 
απαιτούμενη αίτηση και από κοινού 
θα διαμορφώσουν το «πακέτο» 
των υπηρεσιών που χρειάζεται η 
επιχείρησή τους και θα παρέχει 
το Κέντρο.

Παράλληλα μέσω του Κέντρου 
ο δήμος Αθηναίων στοχεύει στην 
προσέλκυση επενδυτών από το 
εξωτερικό αναδεικνύοντας την Αθή-
να ως επενδυτικό προορισμό και 
παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών 
υποδοχής και υποστήριξης των 
επενδυτών στα πρώτα κρίσιμα στά-
δια διερεύνησης της δυνατότητας 
εγκατάστασής τους στη χώρα.

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας 
Δήμου Αθηνών. Διεύθυνση: Παπαδια-
μαντοπούλου 7, Αθήνα. Τηλέφωνο: 
+30 211 10 77 600. Fax: +30 211 10 
77 600. Email: info@athensbsc.gr. 
Site: www.athensbsc.gr 

Επιχειρήματα→Επιχείρηση→ 
Επιχειρηματικότητα

Για να μπορέσει μία εταιρία να ανταπεξέλθει στους 
γρήγορους ρυθμούς της εποχής μας και μέσα σε 
ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει συνεχώς, πρέπει 
να παρθούν τρεις βασικές αποφάσεις:
• Το πού: αναφέρεται στον προσδιορισμό των 
τμημάτων της αγοράς που θέλει να δράσει η εταιρία.
• Το πώς: αναφέρεται στο τρόπο με το οποίο η 
επιχείρηση θα ακολουθήσει τους γνωστούς κα-
νονισμούς του επιχειρηματικού παιχνιδιού ή θα 
δημιουργήσει νέους (καινοτομία)
• Το πότε: αναφέρεται στο χρόνο που θα επιλέξει 
για την έναρξη της συγκεκριμένης δράσης και τη 
διάρκειά της.

Η επιχειρησιακή στρατηγική, ανάλογα με το 
εύρος εφαρμογής της, διακρίνεται σε:
1. Εταιρική στρατηγική: αναφέρεται στην επιλογή 
αγορών που θα δράσει η επιχείρηση και στην 
κατανομή των πόρων μεταξύ των επιχειρηματικών 
μονάδων
2. Στρατηγική επιχειρηματικών μονάδων: αναφέρεται 
στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η επιχείρηση 
στα πεδία δράσης της.
3. Λειτουργική στρατηγική: πώς οι επιμέρους λει-
τουργίες της επιχείρησης (χρηματοοικονομική, 
εμπορική κ.λ.π) συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της επιχείρησης.

Για να μπορέσει μία εταιρία να κάνει το ταξίδι της 
μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο και να πετύχει 
τους στόχους της, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός 
μίας στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει. Τα 
παραπάνω, είναι μόνο κάποιες βασικές έννοιες 
για στρατηγική. Αλλά δε χρειάζεται μόνο αυτό. 
Άτυπα, μια επιχείρηση μπορεί να ταυτιστεί με ένα 
χαρακτήρα, ο οποίος χρειάζεται να έχει επιχειρή-
ματα και υπόσταση στον περίγυρο του. Εξάλλου, 
σύμφωνα με τον τίτλο, επιχείρηση-επιχειρήματα!

Ελισάβετ Καλαρούτη- 
Executive Marketing, Skywalker.gr

Ας κάνουμε 
μαζί την αρχή!

Τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας είναι η νέα πρω-
τοβουλία του skywalker.gr. 

Είναι για εμάς μονοπάτια διερεύνησης και συνάντησης 
και φιλοδοξία μας είναι να στηρίξουμε εκείνους, που 
θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, βλέποντας 
στην επιχειρηματικότητα μια εναλλακτική επαγγελματική 
δραστηριότητα. Σε όλους όσους έχουν μια «ιδέα» αλλά 
στερούνται τη γνώση για το πώς αυτή θα γίνει πράξη. 
Ακόμα και σε αυτούς που απλά θέλουν να διερευνή-
σουν την πιθανότητα να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες, 
να καταλάβουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, 
αλλά και  να προσδιορίσουν τα ενδεχόμενα «κενά» 
που μπορεί να έχουν και πώς να τα καλύψουν και ίσως 
ακόμα να απορρίψουν την αρχική ιδέα τους.

Στα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας  οι  εικοσιπέντε 
25 συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν δέκα εισηγήσεις -συνολικής διάρκειας 25 
ωρών - πάνω στις βασικές δεξιότητες του επιχειρείν. 
Εισηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες από το χώρο 
της αγοράς, οι οποίοι θα προσεγγίσουν βασικές έννοιες 
σε τομείς όπως: βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, 
σύστασης επιχείρησης και μορφές εταιρειών, βασικά 
λογιστικά και φορολογικά θέματα ενάρξεως, δεξιότητες 
του επιχειρηματία, αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας, 
αρχές διοίκησης επιχειρήσεων &  marketing, αρχές εται-
ρικής επικοινωνίας, τρόποι προσδιορισμού της τιμής του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας, εταιρική χρήση των social 
media και τρόποι χρηματοδότησης  μιας επιχείρησης. 
Ο στόχος για όσους παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις 
είναι να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις, που πρέπει 
να έχει κάθε νέος επιχειρηματίας.

 Για να παρακολουθήσει κάποιος τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας, δε χρειάζεται να πληρώσει συμμετοχή. Αρκεί μόνο να εκδηλώσει το εν-
διαφέρον του συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής της δράσης μας, στο site του skywalker.gr.  Αυτό επιτυγχάνεται με την ευγενική προσφορά 
των συνεργατών μας, μιας και όλοι οι εισηγητές συμμετέχουν εθελοντικά στη δράση, όπως επίσης και οι χώροι όπου φιλοξενούνται τα Μονοπάτια 
Επιχειρηματικότητας, παραχωρούνται από τους ιδιοκτήτες τους χωρίς καμία χρέωση. Ευχαριστούμε όλους για την ευγενική τους υποστήριξη, χωρίς 
την οποία, η νέα δράση του skywalker.gr δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Αυτό που επιθυμούμε είναι τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας να διεξάγονται σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ φιλοδοξούμε να διοργα-
νωθούν και στην Περιφέρεια. Έτσι, κάθε μήνα θα βρισκόμαστε σε κάποιο διαφορετικό σημείο στην Αττική, ξεκινώντας από το κέντρο της Αθήνας, το 
Αιγάλεω, την Κηφισιά, το Ψυχικό, την Ηλιούπολη και άλλα, ενώ το Δεκέμβριο τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθούν για πρώτη 
φορά στην περιφέρεια, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη.

Εκλεκτός συνεργάτης σε αυτή μας την προσπάθεια είναι η Career Design www.career-design.gr  η οποία έχει και την επιστημονική ευθύνη για την 
κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος θα ανακοινώνονται κάθε μήνα στο site του skywalker.gr, στα social media και στο 
μηνιαίο newsletter μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας και για την αίτηση συμμετοχής σας, μπορείτε να 
επισκέπτεστε το www.skywalker.gr ή να καλέστε  στο τηλέφωνο 210 9730280 . Υπεύθυνη προγράμματος: Γεωργία Κωνσταντίνου 
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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 πλη-
θώρα δημόσιων, δημοτικών καθώς και κινητών βιβλιο-
θηκών. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες, σήμερα ανέρχονται σε 
46 σε όλη την επικράτεια. Από αυτές οι 29 είναι κεντρικές 
και διαθέτουν κινητές βιβλιοθήκες, γνωστές ως «βιβλιο-
αυτοκίνητα». 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 δημιουργή-
θηκαν 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 πε-
ριεχόμενο 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 τύ-
ποι 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 ση-
μαίνει 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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Εκπαίδευση

➤ 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.blog 
spot.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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Εκπαίδευση

Δωρεάν μαθήματα παραδοσιακών χορών
Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν τα μαθήματα Παρα-
δοσιακών Χορών του τόπου μας στηρίζοντας παράλληλα τις μόνιμες Κοινωνικές Δομές Άμεσης 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας που έχει δημιουργήσει ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων 
σε συνεργασία με τους δήμους Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας 
και Περάματος καθώς και Κορινθίων με μία τσάντα τροφίμων κάθε μήνα.
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν Χορούς από τις Κυκλάδες, την Ήπειρο, τη Στερεά 
Ελλάδα, τη Κρήτη αλλά και Παραδοσιακούς Χορούς της Μικράς Ασίας. Ο Πρόεδρος του Ομίλου 
για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, 
Συλλόγων και Κέντρων της UNESCO (WFUCA) για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική κ. Ιωάννης 
Μαρωνίτης σε δήλωσή του τόνισε «Με την συμμετοχή τους στο νέο τμήμα Παραδοσιακών Χορών 
οι μαθητές στηρίζουν εκατοντάδες συνανθρώπων μας που βιώνουν τις δυσμενείς συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης και παράλληλα ενισχύουν και την προσπάθεια του Ομίλου για την UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων για διατήρηση της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς».
Τα μαθήματα απευθύνονται κυρίως στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες όπως οι μακροχρόνια 
άνεργοι, εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα, σε αρχηγούς πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογε-
νειών, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και Φοιτητές.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα γραφεία του Ομίλου:
(Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1, 184 54, Περιβολάκι Νίκαιας - Αττική) στα τηλέφωνα: 210 4967757, 
210 4179797. Fax: 210 4944564 ή στείλτε e-mail: unescop@otenet.gr.
Τα μαθήματα θα στηρίξουν οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Δημιουργία ή και συνέχιση της 
λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.ς Χρό-
νου ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων δημιουργεί νέο τμήμα δωρεάν εκμάθησης 
Παραδοσιακών Χορών με Χοροδιδασκάλους την Διευθύντρια Λαϊκού Πολιτισμού και Νεολαίας 
του Ομίλου κα Γεωργία Παράσχου και την κα Ιωάννα Καιροφύλαξ στις μόνιμες Κοινωνικές Δο-
μές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας "Κύκλος Δράσης_Κερατσίνι - Δραπετσώνα - Πέραμα". 
Τα μαθήματα ξεκινούν αμέσως μετά την εγγραφή.
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 123 και Μοναστηρίου, Κερατσίνι

Δωρεάν ημερίδα με θέμα: «Πως φτιάχνουμε τους χάρτες»
Το Τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας - Αρχείο Χαρτογραφικής 
Κληρονομιάς (ΑΧΑΚ) φιλοξενεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πώς φτιάχνουμε τους χάρτες; Μία 
πρώτη γνωριμία με τον κόσμο των χαρτών».
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2011 από την Εθνική Χαρ-
τοθήκη (νυν ΑΧΑΚ) σε συνεργασία με το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 
ΑΠΘ. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, διαρκεί μιάμιση ώρα και απαρτίζεται από 
δύο μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται μια παρουσίαση, με πλούσιο οπτικό υλικό που καθοδηγεί τα 
παιδιά να αντιληφθούν και να γνωρίσουν καλύτερα με απλό και κατανοητό τρόπο τους χάρτες, τα 
είδη και τις χρήσεις τους, καθώς και μερικά βασικά χαρακτηριστικά τους (όπως είναι π.χ. ο προσα-
νατολισμός, η κλίμακα, ο χάρτης οδηγός, τα σύμβολα). Στο δεύτερο μέρος τα παιδιά κατανοούν 
με χαρτογραφικά παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία τους, τις βασικές έννοιες, φτιάχνουν τους 
δικούς τους θεματικούς χάρτες και κατασκευάζουν χάρτινες υδρόγειες σφαίρες!
Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά αλληλεπιδρούν με χάρτες και κατάλληλα για την 
ηλικία τους βιβλία με χαρτογραφικές αναφορές. Στο τέλος της παρουσίασης θα είναι διαθέσιμα 
για δανεισμό σχετικά βιβλία από την πλούσια συλλογή των Βιβλιοθηκών μας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014 - 2015 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρου-
σιαστεί και στις υπόλοιπες Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες:
Παιδική Βιβλιοθήκη Καλλιθέα - 21/11/2014. Διεύθυνση: Αρχαιοτήτων 13 - Τηλ: 2310616076 
Παιδική Βιβλιοθήκη Ορέστου - 4/12/2014. Διεύθυνση: Ορέστου 33 - Τηλέφωνο: 2310852384
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Άνω Πόλης - 11/12/2014. Διεύθυνση: Κρίσπου 7 - Τηλέφωνο: 2310219329
Περιφερειακή βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως - 28/11/2014. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπό-
λεως 45 Τηλέφωνο: 2310315100

Δωρεάν ημερίδα με θέμα «Διαδίκτυο και Επιχειρηματικότητα»
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και με την υποστήριξη του δήμου 
Περιστερίου, η Quantum Business & IT Solutions διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Δι-
αδίκτυο & Επιχειρηματικότητα» την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο 
του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου (στάση Μετρό: Περιστέρι).
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού και κυρίως των νέων επιχειρηματιών για την 
χρήση του διαδικτύου ως μέσο παροχής καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων αλλά και ως μέσο 
προώθησης και εξωστρέφειας.
Την ημερίδα θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης.
Ομιλητές θα είναι νέοι επιχειρηματίες ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το δια-
δίκτυο στις δραστηριότητες τους και θα μοιραστούν μαζί μας τα οφέλη και τις προοπτικές που 
προσφέρει το διαδίκτυο στις επιχειρήσεις. Το κοινό της ημερίδας αναμένεται να αποτελείται από 
παλιούς και νέους επιχειρηματίες, όσους σχεδιάζουν να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο, 
φοιτητές καθώς και όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για τη διείσδυση του διαδικτύου και των 
εφαρμογών του όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δωρεάν συναντησεις με θεμα «Τη διαχείριση  
της διαφορετικότητας στο σχολείο»
Οι στρογγυλές τράπεζες και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια φέρνουν κοντά Έλληνες και Γάλ-
λους επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν το εκπαιδευτικό 
ραντεβού που προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στο σύνολο των συνεργατών 
του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών και οι μελλο-
ντικοί εκπαιδευτικοί. Διοργανώνονται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων και τελούν υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ επαγγελματιών των δύο χωρών συμβάλει στην ανταλ-
λαγή πρακτικών και την διερεύνηση τρόπων καλύτερης διαχείρισης της διαφορετικότητας 
και των δυσκολιών που συναντώνται στο σχολικό περιβάλλον. Η ένταξη νέων ομάδων 
μαθητικού πληθυσμού στο σχολείο, η ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση και η 
σημασία του λόγου του μαθητή, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στο 
πλαίσιο των συναντήσεων αυτών από το 2013 μέχρι σήμερα.
Ο δεύτερος κύκλος στρογγυλών τραπεζών και εκπαιδευτικών εργαστηρίων 2014-2015 
συνεχίζει την διερεύνηση του θέματος της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο σχολείο 
μέσα από τρείς θεματικούς άξονες: τον Νοέμβριο, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
παιδιού – με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού–, στις αρχές 
2015, την σχέση παιδί και οθόνη, και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τις διακρίσεις. Mε 
αφορμή τη παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανοιχτή συζήτηση με τον 
Γιώργο Μόσχο, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Εργαστήρια με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν εγγραφής. 
Εγγραφές: Τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας. E-mail: sce@ifa.gr, τηλ.: 210 3398671

Ποιητικό Εργαστήριο
Δωρεάν συμμετοχή με προεγγραφή, τηλ. επικοινωνίας: 210 4126751-52
Διαλέξεις εισαγωγής στη Νεοελληνική Ποίηση (αναφορά στα κυριότερα ποιητικά ρεύματα 
και τους εκπροσώπους, από τον Σολωμό μέχρι σήμερα).
Εργαστήριο δημιουργικής γραφής Ποίησης. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Διεύ-
θυνση: Ελ. Βενιζέλου 22, Πειραιάς

Δωρεάν Σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων  
στην περιφερειακή βιβλιοθήκη Χαριλάου
Σειρά συμβουλευτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε γονείς θα ξεκινήσουν στην 
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου (Νικάνορος 3 και Στεφάνου Νούκα).
Τα σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Άμεση βοήθεια στην οικογένεια» θα διαρκέσουν έως το 
Μάιο του 2015, και θα γίνουν με το συντονισμό της συμβούλου Ψυχικής Υγείας, Σοφίας 
Ξυγαλά, που συμμετέχει εθελοντικά. 
Το πρόγραμμα και η θεματολογία έχουν ως εξής:
• Οικογενειακές Σχέσεις: Σχέση γονέων-παιδιών 19/11/2014
• Οικογενειακές Σχέσεις: Αποδοχή-απόρριψη 3/12/2014
• Οικογενειακές Σχέσεις: Πειθαρχία 15/12/2014
• Σχέσεις Αδερφών 14/1/2015
• Σχέσεις παιδιών με συνομηλίκους 4/2/2015
• Προβλήματα Συμπεριφοράς παιδιών 18/2/2015
• Εργαζόμενοι Γονείς 4/3/2015
• Δυσκολίες Εφήβων 18/3/2015
• Οικογενειακή βία 8/4/2015
• Φόβοι-Φοβίες παιδιών 22/4/2015
• Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 6/5/2015
• Σχολικός Εκφοβισμός 20/5/2015
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από τις 12:00 έως τις 14:00.
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, αλλά απαιτείται προεγγραφή. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
βιβλιοθήκη και στο τηλέφωνο 2310 324666.

Δωρεάν εργαστήριο επιχειρηματικότητας:  
Δημιούργησε τη δική σου Βιώσιμη Επιχείρηση
Μετά την πολύ επιτυχημένη ολοκλήρωση 17 Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας στην 
Αθήνα – με αιτήσεις που ξεπέρασαν τις 3750! – του 2ου και 11ου Εργαστηρίου Επιχειρη-
ματικότητας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των πολλαπλών επιτυχημένων Εργαστηρίων 
Επιχειρηματικότητας e-learning και για Προχωρημένους, η projectyou οργανώνει το 
18o Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας με στόχο να προσφέρει πρακτικές γνώσεις και 
βήμα προς βήμα καθοδήγηση σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους 
βιώσιμη επιχείρηση.
Οι οργανωτές αναγνωρίζοντας ότι:
- Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μαστίζουν την Ελλάδα σήμερα είναι η ανεργία 
των νέων αποφοίτων, των απολυμένων στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 
και των ελεύθερων επαγγελματιών που αναγκάζονται να κλείσουν την επιχείρησή τους 
και ψάχνουν νέες ευκαιρίες
- Τις τελευταίες δεκαετίες οι εργαζόμενοι διαπαιδαγωγούνταν και κατευθύνονταν προς τη 
μισθωτή εργασία με αποτέλεσμα σήμερα να μη διαθέτουν τις γνώσεις και τις ικανότητες 
να δραστηριοποιηθούν στην επιχειρηματικότητα, προσφέρουν δωρεάν το Εργαστήριο 
Επιχειρηματικότητας σε όσους θέλουν να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες.
Απευθύνεται σε:
- Νέους που σχεδιάζουν τώρα την επαγγελματική τους καριέρα
- Στελέχη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απώλεσαν την εργασία τους
- Επαγγελματίες που θέλουν να αναπροσανατολίσουν τη δράση τους
Πρόγραμμα Εργαστηρίου
Session A: Πώς δημιουργώ επιχειρηματικές ιδέες;
- Αντιπαραθετική και πλάγια σκέψη
- Πώς ανακαλύπτω ευκαιρίες (Μέθοδοι Matrix, Τυχαίας λέξης, Κεντρικής ιδέας)
Session Β: Πώς αξιολογώ τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας;
- Όραμα, σκοπός, στόχοι
- Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
- Αγορά, πελάτες, ανταγωνισμός
- Το marketing plan
- Break-even, IRR, NPV, sensitivity analysis
- Δημιουργία business plan
Session C: Πώς υλοποιώ την επιχειρηματική ιδέα;
- Είδη εταιριών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, φορολογία
- Χρηματοδότηση – Υφιστάμενα προγράμματα
Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες που θα προκύψουν από το εργαστήριο θα βρα-
βευτούν και θα υποστηρικτούν στην υλοποίησή τους.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Στοιχεία διεξαγωγής: Πόλη: Αθήνα - Ημ/νία: 22/11/2014 - Ώρα: 09:30-18:00 
Τοποθεσία: Μονεμβασιάς & Κριεζή 64, 151 25 Μαρούσι (Ελληνογερμανικός Σύλλογος 
Philadelphia) - Πληροφορίες στο τηλ: 211 402 5485

Δωρεάν μαθήματα χορού
Η σχολή χορού Reissis Dance Academy δίνει την εξαιρετική ευκαιρία σε άντρες, ανεξαρ-
τήτου χορευτικού επιπέδου, 16 - 36 ετών να συμμετέχουν δωρεάν στα μαθήματα χορού 
τους για έναν ολόκληρο χρόνο!
Διεύθυνση: Αναπαύσεως 51-53 και Πρωτέως 1, Βριλήσσια, τ.κ. 15235
Τηλέφωνο: 210 6096095, e-mail: info@reisdance.com

Δωρεάν μαθήματα χορού
Η Σχολή Χορού «ΕΝ ΡΥΘΜΟ» άσκηση και χορός θέλοντας να δώσει μία νότα αισιοδοξίας 
με πολλή θετική ενέργεια και χορευτική διάθεση, πλαισιωμένη απο μια εξαιρετική ομάδα 
δασκάλων, προσφέρει δωρεάν μαθήματα για όλες τις ηλικίες σε: Latin, ευρωπαϊκούς, 
ελληνικούς χορούς, oriental, hip hop, funky jazz καθώς και σε χορευτική γυμναστική, 
pilates και zumba.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Λαυρίου 73, Γλυκά Νερά. Για περισσότερες πληροφορίες 
καλέστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6619675.

Δωρεάν εργαστήριο δημιουργικής ανάγνωσης  
από το Δήμο Πειραιά 
«Ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει ως επαρκής και κριτικός αναγνώστης, οποιοδήποτε (λογο-
τεχνικό ή άλλο) κείμενο κι αν διαβάζει», ισχυρίζεται ο Δρ Γ. Μπίκος, κοινωνικός επιστήμων-συγ-
γραφέας, του Εργαστηρίου Δημιουργικής Ανάγνωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Πειραιά.
Στο Εργαστήριο αυτό, αφού γίνει ανάλυση των παραμέτρων που επιτρέπουν στον καθένα να 
λειτουργεί ως επαρκής και κριτικός αναγνώστης, θα δοθούν ασκήσεις ανάγνωσης, στις οποίες 
θα συζητηθεί όχι μόνο το θέμα της κατανόησης των κειμένων, αλλά ακόμα και η φωνητική 
εκφραστική της πράξης της ανάγνωσης. Τέλος θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα μέτρα της 
ποίησης και, αφού αναλυθεί ο ρόλος της μετρικής, θα γίνουν πρακτικές ασκήσεις ως προς αυτά.
Το Εργαστήριο θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα: 17.30-19.30 από 10 Νοεμβρίου 2014.
Δωρεάν συμμετοχή με προεγγραφή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4126751-52.

Δωρεάν εργαστήριο γυαλιού στην κεντρική δημοτική  
βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο με θέμα: «Φτιάχνοντας από το «τίποτα» ένα έργο τέχνης-Επεξεργασία επα-
ναχρησιμοποιημένου γυαλιού», στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.
Ο "Τεχνύαλος" και η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης οργανώνουν δη-
μιουργικές παρουσιάσεις και καλλιτεχνικές δράσεις που αφορούν στη ζωγραφική ή το 
κολάζ, προσφέρουν γνώση, πρακτική, συνείδηση, απασχολούν, διασκεδάζουν, καλλι-
εργούν τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και την αυτοέκφραση. 
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, θα παραδοθούν 10 δίωρα μαθήματα από τη Δευτέρα 6 
Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 18.00 έως 20.00
Το εργαστήριο «Τεχνύαλος» (η τέχνη της υάλου) επινόησε μία νέα, καινοτόμο τεχνική για 
τη διαμόρφωση και διακόσμηση της υάλου. Με τη βοήθειά της και την υψηλή κατάρτιση 
των ανθρώπων της και με βασικό υλικό το γυαλί, δημιουργεί ένα νέο έντεχνο προϊόν.
«Λιώνει» τη φιάλη στον φούρνο και την παραδίδει, ως ένα χρηστικό αντικείμενο, σε 
άτομα κάθε ηλικίας, που, στη συνέχεια τη διακοσμούν ζωγραφίζοντας ελεύθερα επάνω 
του ή κολλώντας κάποια υλικά, δημιουργώντας ένα δικό τους έργο τέχνης
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται χειροποίητα μοναδικά έργα τέχνης αλλά και 
χρηστικών αντικειμένων με διάρκεια στο χρόνο.
Απαιτείται προεγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: k.vogdanos@thessaloniki.gr.
Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 27, τηλ.: 2310 374808. 

Δωρεάν σεμινάρια Μικρασιατικής Ιστορίας
Δωρεάν σεμινάρια Μικρασιατικής Ιστορίας με θέμα «Από τη Νέα Κοκκινιά στην σύγχρονη Νίκαια» 
(Δ’ κύκλος) διοργανώνει ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη σε συνεργασία με την Ένωση Μαγνησίας 
Μικράς Ασίας στο Δημοτικό Θέατρο του Πολυχώρου «Μάνος Λοϊζος».
Τα σεμινάρια ξεκινούν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από 
τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. Ο συγκεκριμένος κύκλος θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου.
Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
210 4906021- 6931086458.

Ανοιχτό Πειραματικό Μάθημα 3D
Πριν από κάμποσο καιρό είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ατομική εκμάθη-
ση σχεδιαστικών προγραμμάτων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλους (είτε μεσω 
Internet, είτε ως ιδιαίτερο μάθημα). Δυστυχώς στον ελλαδικό χώρο μέσα στο μεγάλο 
πλήθος πανεπιστήμιων και σχολών δεν υπάρχει αποκλειστικά ακαδημαϊκή εξειδικευμένη 
προσέγγιση στον κλάδο Computer Graphics και συγκεκριμένα στο 3D.
Τι είναι το "Ανοιχτό Πειραματικό Μάθημα 3D";
Το ανοιχτό πειραματικό μάθημα είναι μια εβδομαδιαία συνάντηση που οργανώνεται 
από το 3Dreamer.eu στο κέντρο της Αθήνας και φέρνει εκπαιδευτικό χαρακτήρα με 
αντικείμενο μελέτης το 3D.
Ποιός μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα;
Ο καθένας ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων στο 3D μπορεί να πάρει μέρος σε κάθε 
πειραματικό μάθημά μας που θα γίνει. Το μάθημα είναι FREE, δηλαδή δεν έχει καμία 
οικονομική ούτε χρονική υποχρέωση.
Τι χρειάζεσαι για να παρακολουθήσεις το μάθημα;
Βασικές προϋποθέσεις είναι:
• Καλή διάθεση, oμαδικό πνεύμα, όρεξη για εκμάθηση, laptop (προαιρετικά)
Ποιοί είναι οι στόχοι των τακτικών συναντήσεων;
• Να δημιουργήσουμε την υποδομή για γρήγορη και αποτελεσματική εκπαίδευση στο 
3D και CG
• Να γίνουμε μια ομάδα με γνώσεις και δυνατότητες παραγωγής 3D επιπέδου ανάλογου 
των σημερινών δεδομένων
• Λόγω του ότι, εκτός από το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό της ιστοσελίδας μας 
και τα επαγγελματικά σεμινάρια που οργανώνουμε για τον κάθε ενδιαφερόμενο, προ-
σφέρουμε εδώ και καιρό αυτές τις τακτικές συναντήσεις όπου μπορούμε να γνωριστούμε 
και να εκπαιδευτούμε όλοι σε συναγωνιστικό φιλικό περιβάλλον...
Το μάθημα γίνεται κάθε Τετάρτη στις 16:00 μ.μ. στο χώρο CubeProject.
Για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: 3dreamer.eu@gmail.com
Λίγα λόγια για το Cube Project...

Η ιδέα ξεκίνησε και υλοποιήθηκε από μια ομάδα 5 ατόμων, που σκοπό έχουν να στεγά-
σουν σε ένα χώρο διάφορες δραστηριότητες, πέρα από τον Καφέ, το Φαγητό και το Ποτό.

Το Cube Project είναι ένα τριώροφο νεοκλασικό στην καρδιά του Κεραμεικού, Αγησιλάου 
88 - Σαλαμίνος. Η ηλιόλουστη ταράτσα του μας γνώρισε το καλοκαίρι και μοιραστήκαμε 
εκεί δροσερά cocktails, ενώ ο ζεστός εσωτερικός του χώρος θα μας φέρει πιο κοντά όλο το 
χειμώνα με ζεστό καφέ, ένα ολόφρεσκο μενού φαγητού και φυσικά ποτάκι και μουσική.

Παράλληλα στο ισόγειο υπάρχει ένας τρίτος χώρος ο οποίος ήδη φιλοξενεί ομάδες όπως 
χορού και θεάτρου που κάνουν τις πρόβες τους και είναι κατάλληλος για εκθέσεις και 
διάφορες άλλες δραστηριότητες.

Δωρεάν εργαστήριο επιχειρηματικότητας
Μετά την πολύ επιτυχημένη ολοκλήρωση 17 εργαστηρίων επιχειρηματικότητας στην Αθήνα 
– με αιτήσεις που ξεπέρασαν τις 3750! – του 2ου και 11ου εργαστηρίου επιχειρηματικότητας 
στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των πολλαπλών επιτυχημένων εργαστηρίων επιχειρηματικότητας 
e-learning και για προχωρημένους, η projectyou οργανώνει το 18ο εργαστήριο επιχειρηματι-
κότητας με στόχο να προσφέρει πρακτικές γνώσεις και βήμα προς βήμα καθοδήγηση σε όσους 
ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 22-11-2014
Τόπος διεξαγωγής: Μονεμβασιάς & Κριεζή 64, τ.κ. 151 25, Μαρούσι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 4025485
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Ψυχαγωγία

Ελάτε να γνωρίσουμε την πόλη μας!Τι ΕΣΤι νΤΟΚιΜΑνΤΕΡ; 

Δυο ταινίες που προκαλούν τα αισθητικά  
και αφηγηματικά όρια του είδους

Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων είναι 
εδώ! Ξεκινάει το πρόγραμμα των δωρεάν 
ξεναγήσεων, μια περιήγηση στον πολιτι-
στικό πλούτο και τις ομορφιές της πόλης 
μας, από έμπειρους και εξειδικευμένους 
ξεναγούς, που προσφέρει ο Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του 
Δήμου σε συνεργασία με το Σωματείο Δι-
πλωματούχων Ξεναγών. 

Πρόγραμμα νοεμβρίου:
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Προϊ-
στορικές συλλογές). Σημείο συγκέντρωσης: 
Είσοδος του μουσείου, Πατησίων 44. Ξεναγός: 
Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα). Βόρεια 
κλιτύς Ακροπόλεως. Σημείο συγκέντρωσης: 
Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, Θεωρίας 
και Πανός. Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 
50 άτομα)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ.Μονή Καισαριανής. Σημείο συγκέντρω-
σης: Είσοδος έκδοσης εισιτηρίων. Ξεναγός: 
Νόρα Παντελάκη (έως 40 άτομα). Εθνικό 
αρχαιολογικό μουσείο (Αιγυπτιακές Συλ-
λογές). Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του 
μουσείου, Πατησίων 44. Ξεναγός: Θεώνη 
Κάμπρα (έως 40 άτομα). Πνύκα (Λόφος 
Νυμφών – Λόφος Μουσών). Σημείο συ-
γκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγίου Δημητρί-
ου Λουμπαρδιάρη, Φιλοπάππου. Ξεναγός: 
Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 70 άτομα)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 10.30 
π.μ. Αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά. Σημείο 
συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Χαρι-
λάου Τρικούπη 31, Πειραιάς. Ξεναγός: Στέλ-
λα Γαλανοπούλου(έως 35 άτομα). Μουσείο 
Κυκλαδικής τέχνης. Σημείο συγκέντρωσης: 
Είσοδος του μουσείου, Νεοφύτου Δούκα 4, 

Κολωνάκι. Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη 
(έως 40 άτομα). Αθηναϊκή Τριλογία (Ακα-
δημία-Πανεπιστήμιο- Εθν. Βιβλιοθήκη). 
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του κτηρί-
ου Ακαδημίας Αθηνών. Ξεναγός: Άρτεμις 
Σκουμπουρδή (έως 80 άτομα)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 10.30 
π.μ. Επιγραφικό Μουσείο. Σημείο συγκέ-
ντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Τοσίτσα 1. 
Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 35 άτομα). 
Νομισματικό Μουσείο (Ιλίου Μέλαθρον). 
Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος του Μου-
σείου, Πανεπιστημίου 12. Ξεναγός: Θεώνη 
Κάμπρα (έως 40 άτομα)

Πρόγραμμα Δεκεμβρίου:
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ.Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Αίθουσα 
γλυπτικής). Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος 
του μουσείου, Πατησίων 44. Ξεναγός: Στέλ-
λα Γαλανοπούλου (έως 30 άτομα). Νομι-

σματικό μουσείο (Ιλίου Μέλαθρον). Σημείο 
συγκέντρωσης: Είσοδος του Μουσείου, Πα-
νεπιστημίου 12. Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη 
(έως 35 άτομα). Ακαδημία Πλάτωνος. Σημείο 
συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα 
στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος. Ξεναγός: 
Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 60 άτομα)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ. Βυζαντινό μουσείο. Σημείο συγκέντρω-
σης: Είσοδος του μουσείου, Βασιλίσσης Σο-
φίας 22. Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 
50 άτομα). Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο 
(Αιγυπτιακές συλλογές). Σημείο συγκέντρω-
σης: Είσοδος του μουσείου, Πατησίων 44. 
Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 25 άτομα)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ. Αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά. Σημείο 
συγκέντρωσης: Είσοδος του μουσείου, Χα-
ριλάου Τρικούπη 31, Πειραιάς. Ξεναγός: 
Νόρα Παντελάκη (έως 30 άτομα). Λύκειο 

Αριστοτέλη. Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος 
Βυζαντινού Μουσείου, Βασιλίσσης Σοφίας 
22. Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 50 
άτομα)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ.Περίπατος στην οδό Αιόλου. Σημείο 
συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης, 
επί της οδού Αιόλου. Ξεναγός: Στέλλα Γα-
λανοπούλου (έως 40 άτομα). Βυζαντινό 
μουσείο. Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος 
του μουσείου, Βασιλίσσης Σοφίας 22. Ξενα-
γός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ.Βυζαντινό μουσείο. Σημείο συγκέντρωσης: 
Είσοδος του μουσείου, Βασιλίσσης Σοφίας 
22. Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 
50 άτομα).

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.30 
π.μ. Μουσείο Μπενάκη. Σημείο συγκέντρω-
σης: Είσοδος του μουσείου, Κουμπάρη 1. 
Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 
άτομα)

Ευχαριστούμε θερμά τις ξεναγούς για την 
εθελοντική προσφορά τους.

Σημαντικό: Για τη συμμετοχή στις ξεναγή-
σεις είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 
στα τηλ: 210 3313038, 210 3240472 (κα. Ε. 
Βαλκανά - Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, 
Δευτέρα -Παρασκευή από 10.00-13.00). Θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το εισιτήριο εισόδου στα μουσεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους επιβαρύνει τους 
συμμετέχοντες στην ξενάγηση.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι ξεναγήσεις 
στους εξωτερικούς χώρους δεν θα πραγ-
ματοποιούνται.

• Μανακαμάνα (2013) - Πέμπτη 27/11 
στις 21:00 - Σκηνοθεσία: Stephanie 
Spray & Pacho Velez/Χώρα: Νεπάλ, 
ΗΠΑ/Διάρκεια: 118’

Από τον 17ο αιώνα, ο ναός του Μανα-
καμάνα στο Νεπάλ αποτελεί δημοφιλή 
τόπο λατρείας των Ινδουιστών. 

Αντί όμως για ένα ακόμα συμβατικό ντοκι-
μαντέρ με εξωτικό φόντο, το ομώνυμο φιλμ 
συνιστά ένα νέο προκλητικό κινηματογρα-
φικό πείραμα από το Sensory Ethnography 
Lab του Χάρβαρντ («Leviathan»). 

Με μια κάμερα 16mm, οι σκηνοθέτες 
επιβιβάζονται στο τελεφερίκ που μεταφέ-
ρει τους προσκυνητές στον ιερό τόπο, και 
καταγράφουν τις εμπειρίες των επιβατών 
μέσα από 11 διαδρομές - 11 στατικά μονο-
πλάνα, κινηματογραφώντας απερίσπαστα 
την έκπληξη που προκαλεί στο βλέμμα 
τους το εναέριο αυτό ταξίδι, τις νοσταλγικές 
αναπολήσεις από την εποχή που πραγμα-
τοποιούσαν τη δύσκολη αυτή ανάβαση 

πεζοί, τις αυθόρμητες συζητήσεις τους ή 
ακόμα και τη σιωπή που ενίοτε βασιλεύει 
στον περιορισμένο αυτό χώρο.

Ηλικιωμένοι πιστοί με παραδοσιακές 
ενδυμασίες, τουρίστες, ανυποψίαστα ζώα 
προορισμένα για θυσία και νεαροί μεταλ-
λάδες ίπτανται πάνω από τη ζούγκλα του 
Νεπάλ κι εμείς γινόμαστε συνοδοιπόροι 
τους σε ένα άλλοτε τρυφερό, άλλοτε χιου-
μοριστικό κι άλλοτε στοχαστικό ταξίδι, που 
βραβεύτηκε με τη Χρυσή Λεοπάρδαλη στο 
Φεστιβάλ του Λοκάρνο. 

Ένα sui generis installation εν κινήσει, 
που με τον πιο απρόσμενο τρόπο γεφυρώ-
νει μεταξύ τους διαφορετικές κουλτούρες, 
γενιές αλλά και το χάσμα ανάμεσα στην 
αρχαία παράδοση, τις θρησκευτικές τε-
λετουργίες και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Στα αγγλικά & τα νεπαλέζικα  
με αγγλικούς υπότιτλους.  
Διεύθυνση: Αθηνάς 12 (3ος όροφος).  
Τηλέφωνο: 210 3223395-6.  
Είσοδος ελεύθερη.

Τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν 
με τις συναυλίες τους και το Νοέμβριο να προσφέ-
ρουν στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές, που θα 
ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της 
μουσικής.

Την Τετάρτη 19/11 στις 20:00, στο Βυζαντινό και Χρι-
στιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22) η Χορωδία παρου-
σιάζει τη «Μουσική των Αγγέλων» πλαισιωμένη από 
μουσικούς του συνόλου Sinfonia, με αφορμή τα 400 
χρόνια από τον θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπου-
λου. Το μουσικό πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από 
τον ομότιτλο πίνακα και θα περιλαμβάνει μουσική 
από την εποχή και τις χώρες που έζησε ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος. Θα ακουστούν βυζαντινοί ύμνοι, 
θρησκευτική μουσική συνθετών από τη Βενετία, τη 
Ρώμη και την Ισπανία (Merulo, Marini, Monteverdi, 

Gabrielli, Palestrina, Morales), καθώς και οργανική 
μουσική από την Αναγέννηση και το Μπαρόκ (Cabezon, 
Pasquini, Narvaez κ.ά).

Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής την Κυριακή 16/11, 
στην Πλ. Μοναστηρακίου μας ταξιδεύει στην ελληνική 
μουσική με μια μουσική συναυλία πλημμυρισμένη 
από στίχους και νότες μεγάλων Ελλήνων δημιουργών. 
Η ίδια συναυλία θα επαναληφθεί την Κυριακή 23/11 
στον πεζόδρομο Διονυσίου Αρεοπαγίτου (ύψος Μα-
κρυγιάννη). Ερμηνεύουν: Δώρα Λουϊζου και Μανώλης 
Σκουλάς. Μουσική διεύθυνση: Χρήστος Χαλκιάς. Και 
οι δύο συναυλίες ξεκινάνε στις 13.00.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Bασιλίσσης Σοφίας 22 
Τηλέφωνο: 2107232178, 2107211027

Μουσικές περιπλανήσεις του Νοεμβρίου  
από τα μουσικά σύνολα του δήμου Αθηναίων

• When I will be dictator (2013) - Πέμπτη 13/11 στις 21:00 
Σκηνοθεσία: Yaël André / Χώρα: Βέλγιο / Διάρκεια: 90’

«Υπάρχει μονάχα ένα σύμπαν; Έχουμε μονάχα μία ζωή; Κι όταν πεθαίνουμε, είναι για 
πάντα; Υπάρχει κάτι πέρα από το άπειρο; Υπάρχει κάποιος σύνδεσμος ανάμεσα στις 
σύντομες ζωές μας και το σύμπαν. Αυτό το φιλμ αποπειράται να απαντήσει μερικά από 
αυτά τα προαιώνια ανθρώπινα ερωτήματα, αναπτύσσοντας ένα είδος προσωπικής και 
μπουρλέσκ κοσμολογίας, βασισμένης στις τελευταίες ανακαλύψεις της αστροφυσικής». 
Καταστρατηγώντας τα σύνορα μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, η Yaël André 
επιστρατεύει εκατοντάδες μπομπίνες από ερασιτεχνικά φιλμάκια σε Super 8 και 16mm, 
από τη δεκαετία του '40 μέχρι σήμερα, που η ίδια ξετρύπωσε σε αγορές και παλια-
τζίδικα, και τους δίνει ξανά ζωή ενορχηστρώνοντάς τα κάτω από ένα παιχνιδιάρικο 
voice over. 
Με τη βοήθεια του δεξιοτεχνικού μοντάζ, οι ιδιωτικές στιγμές και τα θραύσματα 
από ξεχασμένες αναμνήσεις αγνώστων ενώνονται για να συνθέσουν μια φανταστική 
βιογραφία, μια ιστορία για παράλληλους κόσμους και εναλλακτικές πιθανότητες. 
Μια τραγικοκωμωδία που βαδίζει στα όρια μεταξύ πραγματικότητας και (επιστημονικής) 
φαντασίας, η παντελώς αταξινόμητη δημιουργία της Βελγίδας σκηνοθέτιδας απογειώνει 
την προσωπική ιστορία μιας τραγικής φιλίας σε έναν γοητευτικά αλλόκοτο στοχασμό 
πάνω στην αλήθεια και τη μυθοπλασία, τη ζωή και το θάνατο, τη χαρά και τη θλίψη.

Στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους.
Διεύθυνση: Αθηνάς 12, Μοναστηράκι, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3223395

«Το καλοκαίρι που πέρασε..»
Κάθε Σεπτέμβριο αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, αλλά 
μέσα μας μένουν για πάντα η γλυκιά κουβέντα στο 
ταβερνείο της παραλίας, οι ώρες λησμονιάς και ονει-
ροπόλησης κάτω από τη σκιά της ομπρέλας, η ηρεμία 
και η μυστηριώδης ομορφιά ενός παρεκκλησιού ή ενός 
ερειπίου στην εξοχή, το αεικίνητο λιμάνι με την πολύ-
χρωμη παρέλαση των πλοίων και των παραθεριστών, 
το βουητό των κυμάτων στην προκυμαία…
Κάθε καλοκαίρι σε αυτόν τον τόπο είναι ωραίο. Και κάθε 
καλοκαίρι προσφέρει στιγμές έμπνευσης στον Martin 
Krastev και εικόνες για την ζωγραφική του. Ειδικά στα 
μικρά ταξίδια τριγύρω. Η έκθεση ζωγραφικής με τίτλο 
«Το καλοκαίρι που πέρασε…» στην Estudio Gallery 
αποτελεί αποτέλεσμα μιας πρόσφατης συνεργασίας.

Η έκθεση ζωγραφικής είναι έως 22/11/2014.
Διεύθυνση: Κυριαζή 22Α.Τηλ: 210 8086611, 
e-mail: machi@estudio.gr. Πρόγραμμα: Τρίτη, Τε-
τάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:00-20:00, Σάββατο 
και Κυριακή: 12:00-18:00. Είσοδος ελεύθερη.

Ζωγραφικές συνθέσεις με τίτλο «Τόπος εκεί...»
Στη νέα της δουλειά, η Κάτια Βαρβάκη παρουσιάζει 
ζωγραφικές συνθέσεις που σε μια πρώτη παρατήρη-
ση μοιάζει να αφορμώνται από την πραγματικότητα, 
αλλά που με τον απρόσμενο συνδυασμό ετερόκλητων 
μεταξύ τους στοιχείων πέρα απ’ τη λογική, καθώς και 
με την έντονη ατμοσφαιρικότητα των χώρων και των 
τοπίων που παρουσιάζονται σε αυτά, μας μεταφέρουν 
σε έναν κόσμο εξωπραγματικό, όπου το πραγματικό 
συγχωνεύεται με το φανταστικό. Έτσι, το απείκασμα 
του πραγματικού κήπου γίνεται ο ποιητικός χώρος 
στον οποίο εκτυλίσσεται ο μύθος που αφηγείται η 
καλλιτέχνις. Με άλλα λόγια, η σύνθεση χωρισμένη 
σε χρωματικά επίπεδα, λειτουργεί ως σκηνικό για να 
υποστηρίξει μια βουβή παγωμένη δράση, τυλιγμένη 
στην αχλή του χρόνου. Όσα αποτυπώνονται στην επι-
φάνεια του καμβά με ένα εσωτερικό άυλο φως, μοιάζει 
να είναι συναρμογή αναμνήσεων που αναπηδούν από 
το υποσυνείδητο ως όνειρα ή αναμνήσεις, τα οποία 
με τη βοήθεια και του χρώματος, δημιουργούν μια 
σχεδόν ονειρική - μεταφυσική ατμόσφαιρα και χώρους 
αέρινους, κάτι ανάμεσα σε μια δομημένη και μια άυλη 
πραγματικότητα. 

Τα εναλλασσόμενα χρωματικά επίπεδα λειτουργούν 
και ως χρονικά επίπεδα σε μια ποιητική εκδοχή του 
χωροχρόνου. Είτε πρόκειται για ανάκληση αυτοβιογρα-
φικών αναμνήσεων είτε για σκηνοθετημένες ονειρικές 
εικόνες, η ζωγράφος ιχνηλατεί και ταξιδεύει τον θεατή 
των έργων της μέσα από τη μαγεία, το παραμύθι και το 
αίνιγμα σε μια άλλη πραγματικότητα, όπως θέλει να 
υποδηλώσει και ο τίτλος της παρούσας έκθεσης. Παρά 

τη συγγένεια με τη μαγική ζωγραφική και την ποιητική 
της εικόνας του Μαρκ Σαγκάλ, η ζωγραφική της Κάτιας 
Βαρβάκη είναι πηγαία, πρωτότυπη, δροσερή, αληθινή 
ποίηση με τον χρωστήρα.

Η έκθεση ζωγραφικής είναι έως 29/11/2014.
Διεύθυνση: Ξανθίππου 11. Τηλ: 210 7294342, 3.
Πρόγραμμα: Τρίτη: 10:30-15:00, Τρίτη:  
18:00-21:00, Τετάρτη: 10:30-15:00 και 18:00-21:00, 
Πέμπτη: 10:30-15:00 και 18:00-21:00, Παρασκευή: 
10:30-15:00 και 18:00-21:00, Σάββατο: 10:30-15:00.
Είσοδος ελεύθερη.Δωρεάν ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους και γειτονιές της Αθήνας

Πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων, μια περιήγηση στον 
πολιτιστικό πλούτο και τις ομορφιές της πόλης μας, 
από έμπειρους και εξειδικευμένους ξεναγούς, που 
προσφέρει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
& Νεολαίας του Δήμου σε συνεργασία με το Σωματείο 
Διπλωματούχων Ξεναγών.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, ώρα 10.30 π.μ.

Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι απαραίτητη 
η δήλωση συμμετοχής στο Τηλ. 210 3313038, 210 
3240472 (κα. Ε. Βαλκανά - Πινακοθήκη Δήμου Αθη-
ναίων, Δευτέρα-Παρασκευή από 10.00- 13.00).

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.



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


