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

Με την αξιοπιστία του
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #6 / Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

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 22 Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου 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 

,

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!

Το skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, από το 1999. Σήμερα, παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα 
στο χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Παρέχει πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, 

καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσει ο υποψήφιος το βιογραφικό του σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού 
στην Ελλάδα. Επιπλέον, με δράσεις όπως η διοργάνωση σεμιναρίων με δωρεάν είσοδο για το κοινό, προσφέρει πληροφόρηση για θέματα της αγοράς εργασίας και της 
επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

Στο πέρασμα του χρόνου, οι δραστηριότητες μας έχουν αυξηθεί. Η σκέψη όμως πάντα παραμένει η ίδια. Δηλαδή, η προσφορά της εταιρίας στο κοινωνικό σύνολο 
όσον αφορά τον τομέα εργασία και απασχόληση, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, τα τελευταία 2 χρόνια και εν μέσω της 
οικονομικής κρίσης που υπάρχει στη χώρα μας, η Skywalker προχώρησε στην έκδοση εφημερίδας Free Press με θέσεις εργασίας για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η εφημερίδα διανέμεται σε σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ και σε περισσότερα από 200 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα, η Skywalker 
έχει προχωρήσει στη δημιουργία περιφερειακών ιστοσελίδων στα πλαίσια της προσφοράς και της εναλλακτικής εργασίας. Μερικά από αυτά είναι: voluntaryaction.gr, 
walker.gr, mplokaki.gr, settle.gr, skywalker.gr/education και supportbusiness.gr.

Το supportbusiness.gr στοχεύει στην παροχή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη 
δική τους επιχείρηση. Παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό, 
θέματα όπως η γυναικεία και η αγροτική επιχειρηματικότητα, 
ζητήματα φοροτεχνικά και νομικά, καθώς και οτιδήποτε 
αφορά το επιχειρησιακό περιβάλλον.
 Στην πλατφόρμα του supportbusiness.gr συγκεντρώνουμε 
και μεταφέρουμε απλά και άμεσα, όλες τις πληροφορίες για:
• Το πώς μια αρχική ιδέα μπορεί να γίνει πράξη
• Υποστήριξη και χρηματοδότηση
• Φορολογία και διαδικασίες ενάρξεως της δραστηριότητας
• Εύρεση και κατάρτιση προσωπικού
• Προγράμματα ΕΣΠΑ και επιδοτήσεις
• Επιμόρφωση και πιστοποιητικά

Στο www.voluntaryaction.gr μη κερδοσκοπικές, μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις δημοσιεύουν τις αγγελίες τους για 
την εθελοντική στελέχωση των οργανισμών τους. Όσοι 
θέλουν να προσφέρουν από τον ελεύθερο χρόνο τους 
και τις γνώσεις τους σε κοινωφελείς σκοπούς μπορούν 
να ενημερωθούν για τις ανάγκες των οργανισμών και να 
προσφέρουν εθελοντικά εργασία. Έτσι, οι εθελοντές και 
οι κοινωφελείς οργανισμοί έχουν τη δική τους ιστοσελίδα 
επικοινωνίας και σύγκλισης αναγκών.
Η δημοσίευση των αγγελιών και η πρόσβαση σε αυτές είναι 
εντελώς δωρεάν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση 
της ιδέας του εθελοντισμού στην Ελλάδα και στη στήριξη 
τόσο των εθελοντών όσο και των οργανώσεων με έναν 
ιδιαίτερα ουσιαστικό τρόπο: τη στελέχωση των οργανισμών 
με ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν στο 
κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το 
γεγονός ότι με το www.voluntaryaction.gr διαχωρίζονται 
πλήρως οι θέσεις εθελοντισμού από τις θέσεις εργασίας, 
που δημοσιεύονται στο www.skywalker.gr, του οποίου 
είναι επέκταση των υπηρεσιών του.

Το mplokaki.gr είναι ιστοσελίδα αγγελιών ζήτησης υπηρε-
σιών με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (πρώην δελτίο) υπό 
τη μορφή της ανεξάρτητης συνεργασίας.
 Στο www.mplokaki.gr δημοσιεύονται αγγελίες από εταιρίες 
που ζητούν ανεξάρτητους συνεργάτες και ελεύθερους επαγ-
γελματίες. Η πρόσβαση στις αγγελίες για όσους ενδιαφέρο-
νται να εργαστούν ως ελεύθεροι συνεργάτες είναι δωρεάν.
Το www.mplokaki.gr ξεκίνησε τη λειτουργία του πιλοτικά τον 
Ιούνιο 2013. Έτσι, οι αγγελίες ζήτησης ανεξάρτητης εργασίας 
έχουν αποκτήσει τη δική τους ιστοσελίδα και διαχωρίζονται 
από τις αγγελίες, που αφορούν στην αναζήτηση προσωπικού 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας, διευκολύνοντας τις επιχειρή-
σεις και τους υποψηφίους στην κάλυψη των αναγκών τους. 
Κατά την πιλοτική λειτουργία της ιστοσελίδας, η δημοσίευση 
αγγελίας είναι επίσης δωρεάν.

Το walker.gr λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2013 και 
είναι ιστοσελίδα αγγελιών προσφοράς εργασίας.
Οι επαγγελματίες που προσφέρουν εργασία μπορούν να 
δημοσιεύουν εντελώς δωρεάν την αγγελία τους και να 
επικοινωνούν άμεσα με εταιρίες και οικιακούς χρήστες. 
Εξυπηρετούνται πάνω από 40 κατηγορίες επαγγελματιών.
Έτσι, από το Φεβρουάριο του 2013, οι αγγελίες προσφο-
ράς εργασίας έχουν αποκτήσει τη δική τους ιστοσελίδα και 
παράλληλα, οι επαγγελματικές ανάγκες καλύπτονται ως 
εναλλακτικές μορφές απασχόλησης.
Στο www.walker.gr δεν είναι δωρεάν μόνο η δημοσίευση 
των αγγελιών, αλλά και η πρόσβαση σε αυτές.

Το settle.gr, ιστοχώρος ανακοινώσεων αναγκών των τοπικών 
κοινωνιών σε ειδικότητες και δεξιότητες, από τον Ιούλιο του 
2013, διευρύνει το χώρο συνάντησης του skywalker.gr. Με 
τη δημοσίευση και πρόσβαση ανακοινώσεων χωρίς χρέωση 
επιτρέπει στις τοπικές κοινωνίες -ιδιαίτερα σε νησιωτικές, 
ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές- να επικοινωνήσουν άμεσα 
και ελεύθερα τις ελλείψεις τους σε ειδικότητες και δεξιότητες, 
λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών 
υπό το πρίσμα των ενναλλακτικών μορφών απασχόλησης.

Το skywalker.gr/education αποτελεί ένα εκπαιδευτικό 
ενημερωτικό δίκτυο για μαθητές, φοιτητές, αλλά και όλους 
όσους ενδιαφέρονται να ενημερώνονται για την εξέλιξη της 
εκπαίδευσης. 
Στο skywalker.gr/education, έχει συγκεντρωθεί πληθώρα 
πληροφοριών για επαγγελματικά σεμινάρια, προπτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπουδές, σπουδές εξ αποστάσεως, ειδή-
σεις από το χώρο της παιδείας, παρουσίαση εκπαιδευτικών 
φορέων, πανεπιστημίων και ιδιωτικών σχολών κ.α. και 
όλο αυτό το υλικό, δομημένο με τρόπο φιλικό προς τον 
επισκέπτη, έτσι ώστε εύκολα να εντοπίζει την πληροφορία 
που τον ενδιαφέρει. Η δημοσίευση ενημερωτικού υλικού 
και η πρόσβαση στις πληροφορίες του Skywalker Education 
είναι εντελώς δωρεάν.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Αναζήτηση εργασίας

Προετοιμασία συνέντευξης  
με το μελλοντικό μου εργοδότη
Η γενικευμένη κρίση απασχό-

λησης απειλεί τις προοπτικές 
της οικονομικής ανάπτυ-

ξης, σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Τράπεζα. Βάσει δημοσιευμένης 
μελέτης της, 600 εκατομμύρια επι-
πλέον θέσεις εργασίας απαιτείται 
να δημιουργηθούν σε παγκόσμιο 
επίπεδο μέχρι το 2030. 

Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων 
εργασίας είναι υψηλότερος στις 
αναδυόμενες οικονομίες σε σχέση 
με τις περισσότερο ανεπτυγμένες. 
Ωστόσο, κάθε χώρα πρέπει να υι-
οθετήσει μια ολιστική προσέγγιση 
του τομέα της απασχόλησης με 
τη διαρκή και άμεση συνεργασία 
του ιδιωτικού τομέα και του τομέα 
της εκπαίδευσης. Η Ελλάδα, είναι 
μία χώρα με λαμπρό ανθρώπινο 
κεφάλαιο αλλά και σημαντικές 
προκλήσεις που καλούμαστε όλοι 
μας να ανιχνεύσουμε ή να δημι-
ουργήσουμε, να αξιοποιήσουμε και 
αναδείξουμε σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Η αλλαγή κουλτούρας 
και νοοτροπίας, μέσω της γνώσης, 
αποτελούν πρωταρχικά συστατικά 
για να επιφέρουμε την ανατροπή 
κατάστασης της απασχόλησης.

Μέρος της διαδικασίας προ-
σλήψεων και κατ’ επέκταση της 
απασχόλησης αποτελεί η αποτελε-
σματική προβολή και προώθηση 
του επαγγελματικού μας προφίλ 
μέσω διαφόρων σύγχρονων με-
θόδων, τεχνικών, συστημάτων και 
εργαλείων επιλογής ανθρώπινου 
δυναμικού. Βασικό και αναπόσπα-
στο μέρος, αλλά όχι απαραίτητα 
αποκλειστικό, είναι η Συνέντευξη, 
η οποία αποσκοπεί στην παροχή 
κατάλληλων, αξιόπιστων και έγκυ-
ρων πληροφοριών για τη λήψη 
ορθών αποφάσεων τόσο εκ μέρους 
του συνεντευξιαστή όσο και του 
υποψήφιου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εί-
ναι αναρίθμητη η βιβλιογραφία, 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
τα προϊόντα και η ανάπτυξη του 
τομέα της προσωπικής συμβουλευ-
τικής καριέρας (career mentoring 
& coaching) που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στη διάχυση της 
γνώσης, στην καλύτερη δυνατή 
προετοιμασία των υποψηφίων και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διεξα-
γωγής Συνέντευξης. 

Η επιτυχία της Συνέντευξης (win 
the Interview) προϋποθέτει Σχέδιο 
Δράσης σε όλες τις φάσεις διε-
ξαγωγής, το οποίο περιλαμβάνει 
επιγραμματικά τα εξής:
ΦΑΣΗ I: Πριν τη διεξαγωγή 
συνέντευξης
1. Αυτοαξιολόγηση
Ενδοσκόπηση του υποψηφίου 
αναφορικά στις αξίες, τις προ-
τεραιότητες, τα επιτεύγματα, τα 
ταλέντα, τη σύνδεση της εργα-
σίας με το όραμα της ζωής του, 
τις προτιμήσεις, τις δυνατότητες 
και προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης και ανάπτυξης. 
2. Καθορισμός επαγγελματικών 
στόχων
Διεξαγωγή έρευνας εγχώριας και 
διεθνούς αγοράς εργασίας κλάδων, 

ειδικοτήτων, θέσεων εργασίας, 
επιχειρήσεων. 
3. Κατάρτιση προσωπικού σχεδίου 
marketing (7ps)
• Product - Ποια η πιθανή συ-
νεισφορά του υποψηφίου σε μία 
εταιρεία, ποια τα κύρια επιτεύγματα, 
τα δυνατά του σημεία, τα ενδιαφέ-
ροντα, ποιες οι κύριες ικανότητες 
/ δεξιότητες του; 
• Price - Ποιες οι επιθυμητές αποδο-
χές, ποιο το μέσο επίπεδο αμοιβής 
του στην αγορά εργασίας, ποια η 
αποτίμηση των τυπικών και ουσι-
αστικών του προσόντων;
• Promotion - Πώς προβάλλει 
και προωθεί τον εαυτό του, έχει 
ένα άρτιο Βιογραφικό Σημείωμα 
και επαγγελματική Συνοδευτική 
Επιστολή;
• Place - Είναι μετακινήσιμος σε 
τοπικό, περιφερειακό, διεθνές 
επίπεδο, διατίθεται να ταξιδεύει 
επαγγελματικά, τι γνωρίζει για το 
εργασιακό περιβάλλον του μελ-
λοντικού του εργοδότη;
• Positioning - Πώς διαφοροποιείται 
από τους άλλους υποψήφιους, 
ποιο είναι το ανταγωνιστικό του 
πλεονέκτημα;
• People - Ποια μέσα ή πηγές εύ-
ρεσης εργασίας θα επιλέξει για την 
άμεση δικτύωση και ένταξη του 
στην αγορά εργασίας, έχει καλές 
συστάσεις, έχει προσωπικό σύμ-
βουλο καριέρας;
• Processes - Είναι καλά προετοιμα-
σμένος για μία επιτυχημένη συνέ-
ντευξη, γνωρίζει και είναι πρακτικά 
εξοικειωμένος με κέντρα εκτίμησης 
ικανοτήτων, με ψυχομετρικά εργα-
λεία, έχει ανεπτυγμένες ικανότητες 
διαπραγμάτευσης;
4. Oργάνωση
• Σχεδιασμός / αναθεώρηση Βι-
ογραφικού Σημειώματος & Συ-
νοδευτικής Επιστολής βάσει της 
εκάστοτε θέσης εργασίας και των 
οριζόμενων της διαδικασίας, εφό-
σον αναγράφονται.

• Μελέτη μελλοντικού εργοδότη 
(ετήσια οικονομικά αποτελέσματα 
και επενδύσεις, φήμη και εργασιακό 
περιβάλλον, προϊόντα / υπηρεσίες, 
πελάτες, ανταγωνιστές, κουλτούρα, 
αξίες και στόχους της εταιρείας, 
κ.α.), απαιτήσεων θέσης εργασίας 
και πώς αυτές σχετίζονται με το 
επαγγελματικό του προφίλ. 
• Πρακτική με διεξαγωγή εικονι-
κών συνεντεύξεων, καταγραφής 
πιθανών ερωτήσεων - κατάλλη-
λων απαντήσεων, μελέτη σχετι-
κών εγχειριδίων / οδηγών, λήψη 
συμβουλευτικών υπηρεσιών (για 
τις διαφορετικές μεθόδους και τε-
χνικές διεξαγωγής συνεντεύξεων, 
τη γλώσσα σώματος, τα κριτήρια 
επιλογής ενδυματολογικής εμφά-
νισης, κ.α).
• Οργάνωση - Ακρίβεια στην ώρα 
προσέλευσης για τη διεξαγωγή 
της συνέντευξης, προσκόμιση Βι-
ογραφικού Σημειώματος, άλλων 
συνοδευτικών εγγράφων (πτυχίων, 
πιστοποιητικών, αδειών κ.α.), σε 
περίπτωση που ζητηθούν, τήρηση 
σημειώσεων.
ΦΑΣΗ II: Κατά τη διεξαγωγή 
συνέντευξης 
1. Σπάσιμο του πάγου  
(ice breaker)
2. Πρακτική (star) απαντήσεων
• ST (Situation or Task) - Αναφορά 
σε συμπεριφορά ή δράση που ανέ-
πτυξε ο υποψήφιος σε μία δεδομένη 
περίπτωση.
• A (Action) - Απαντήσεις με σα-
φήνεια και συντομία για τα βήματα 
που ακολούθησε ο υποψήφιος, 
προκειμένου να διαχειριστεί μία 
πραγματική ή υποθετική κατάσταση.
• R (Results) - Επεξήγηση των απο-
τελεσμάτων, ακόμη και αν δεν ήταν 
τόσο επιτυχή όσο ανέμενε. Είναι 
σημαντικό να γίνει κατανοητό στο 
συνεντευξιαστή ότι ο υποψήφιος 
κατανοεί τις συνέπειες του αποτε-
λέσματος και τους λόγους για τους 
οποίους προήλθαν.

3. Συμπεριφορά
• Τήρηση ψυχραιμίας και θάρρους 
- κρίνεται σκόπιμη η υποβολή δι-
ευκρινιστικών ερωτήσεων, όταν 
απαιτείται.
• Τήρηση επαγγελματισμού, αξιο-
πρέπειας και ήθους
• Ανάπτυξη αυτο υποκίνησης και 
συναισθηματικού ελέγχου
• Παρουσίαση ενθουσιασμού και 
ενεργητικότητας
4. Κλείσιμο συνέντευξης 
• Eυχαριστίες για το χρόνο που 
διέθεσε ο συνεντευξιαστής 
• Υποβολή σύντομων ερωτήσεων 
προς τον συνεντευξιαστή για την πο-
ρεία της διαδικασίας επιλογής, στην 
περίπτωση που ο συνεντευξιαστής 
δεν αναφέρει, για τη θέση εργα-
σίας και την εταιρεία (π.χ. στόχοι, 
εκπαίδευση, κριτήρια απόδοσης, 
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, 
κ.α.), βάσει πάντοτε του ιεραρχικού 
επιπέδου της προς κάλυψη θέσης 
εργασίας.
ΦΑΣΗ III: Μετά το πέρας διεξα-
γωγής συνέντευξης
• Ανατροφοδότηση (Feedback)
• Εκτίμηση της κατάστασης και 
αναπροσαρμογή
• Αποφυγή επανάληψης λαθών 
και επισήμανση των σημείων που 
χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης
• Αναζήτηση συμβουλευτικής υπο-
στήριξης και καθοδήγησης

Όταν τα αποθέματα στερεύουν 
για την εύρεση μιας καλής θέσης 
εργασίας, αποτελεί ευθύνη του 
καθενός μας, τώρα και στο μέλλον, 
να επιστρατεύσουμε την ισχυρή 
βούληση, το θάρρος, το σθένος 
και το όραμα για να διακριθούν 
τα ταλέντα μας σε τομείς που θα 
επιλέξουμε και να δημιουργήσουμε 
τη δουλειά και τη ζωή που θέλουμε 
και μας αξίζει.

Σοφία Ευαγγελίδου,  
Director of HR & Quality Manager 

Dept. - Σύνδεσμος Διοίκησης  
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος

Μονοπάτια  
απασχολησιμότητας

Το Skywalker.gr αναγνωρίζο-
ντας τις ανάγκες της εποχής μας 
για εργασία, συνεχίζει το πλαίσιο 
δράσεων στήριξης της απασχο-
λησιμότητας.

Η ανάγκη για αναζήτηση ερ-
γασίας, είναι από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
όλοι μας. Το Skywalker.gr έχοντας 
ως σκοπό να ενδυναμώσει τους 
ανέργους στις σημερινές δύσκολες 
συνθήκες και να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση των αδιεξόδων της 
σημερινής πραγματικότητας, συνε-
χίζει τα Μονοπάτια Απασχολησι-
μότητας, με σκοπό να ξεπεραστούν 
τα εμπόδια στην αναζήτηση της 
κατάλληλης εργασίας. 

Οι συμμετέχοντες θα προ-
σεγγίσουν θέματα προσωπικής 
ανάπτυξης και επαγγελματικής 
εξέλιξης και θα γίνουν μέλη ομά-
δων συμβουλευτικής σταδιο-
δρομίας, διερευνώντας στοιχεία 
που καθορίζουν το σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον όπως οι 
δείκτες απασχολησιμότητας και 
οι απαραίτητες ήπιες δεξιότητες 
(soft skills). Θα επιδιώξουν να 
ταυτίσουν τα κατάλληλα προ-
σόντα σε σχέση με τις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε 
να βρούν και να διατηρήσουν 
μια θέση εργασίας. 

Τα Μονοπάτια Απασχολησι-
μότητας θα πραγματοποιηθούν 
από 2-6 Φεβρουαρίου 2015, στο 
Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας, 
Αγίου Δημητρίου 13-Ψυρρή. Από 
τις 10:00 έως τις 16:00, κάθε μέρα, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να αποτελέσουν μέλη 
ομάδων, οι οποίες θα βοηθηθούν 
να θέσουν στόχους, επαγγελ-
ματικό πλάνο και να λάβουν 
τα κατάλληλα εργαλεία λήψης 
αποφάσεων.

Την επιστημονική ευθύνη κα-
τάρτισης του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος έχει η Career Design 
www.career-design.gr. 

Για όσους παρακολουθήσουν 
τα Μονοπάτια Απασχολησιμό-
τητας, δεν υπάρχει οικονομική 
επιβάρυνση. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι εισηγητές συμμετέχουν 
εθελοντικά. Επίσης, και οι χώροι, 
όπου φιλοξενούνται τα Μονοπά-
τια Απασχολησιμότητας, παρα-
χωρούνται από τους ιδιοκτήτες 
τους χωρίς κανένα κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες 
και αίτηση συμμετοχής οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επισκέ-
πτονται το www.footstep.gr ή 
να επικοινωνούν στο τηλ: 210 
9730280 με την κα Καρατζή Τάνια 
ή την κα Κεντάρχου Έλενα έως 
τις 25 Ιανουαρίου.

Τι συμβαίνει όταν κάποιος 
πηγαίνει με βερμούδα  
στη συνέντευξη...

Ο υποψήφιος φαινόταν καλός στα χαρτιά: 
Το βιογραφικό του ήταν αξιοπρεπές αν και 
παλιομοδίτικο για κάποιοιν που μόλις ειχε 
πάρει το πτυχίο του. Στη τηλέφωνο για το 
ραντεβού ήταν ευγενικός και ήρθε στην 
ώρα του για τη συνέντευξη….φορώντας 
βερμούδα και tshirt!

Η συνέντευξη αφορούσε σε μία θέση 
υπαλλήλου γραφείου σε μία μεγάλη εμπο-
ρική επιχείρηση της Θεσσαλονίκης. Ο υπο-
ψήφιος δεν έδειξε να ανησυχεί για την 
εμφάνισή του, ούτε έκανε κάποιο σχόλιο. 
Στο τέλος της συνέντευξης, τον ρώτησα αν 
θα φορούσε τα ίδια ρούχα στη συνέντευξη 
με τον πελάτη μου, σε περίπτωση που τον 
πρότεινα ως πιθανό υποψήφιο για τελι-
κή επιλογή. Η απάντησή του ήταν ότι τη 
συγκεκριμένη μέρα του έτυχε κάτι και για 
αυτό δεν πρόλαβε να αλλάξει.

Εδώ είναι το σημείο κλειδί: Σε όλους μας 
μπορεί να συμβεί κάτι και να μην παρουσι-
αστούμε σε μία συνέντευξη όπως πρέπει. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δείξουμε 
ότι γνωρίζουμε ότι κάτι δεν είναι σωστό και 
να το θίξουμε στην αρχή της συνέντευξης. 
Ένα απλό «Συγγνώμη για την εμφάνισή μου, 
που γνωρίζω ότι δεν είναι κατάλληλη για 
συνέντευξη, αλλά μου έτυχε κάτι και δεν 
πρόλαβα να αλλάξω» αμέσως μόλις έμπαινε 
στο γραφείο θα έκανε τη διαφορά. Όσο 
απίστευτο κι αν φαίνεται, οι συνεντευκτές 
είναι άνθρωποι και θα έδειχναν κατανόηση 
σε μία τέτοια περίπτωση. Το να κάνεις όμως 
σα να μη συμβαίνει τίποτα, αυτό δείχνει 
αδιαφορία και έλλειψη επαγγελματισμού.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπο-
ρούν να πάνε στραβά σε μία συνέντευξη: 
Μία απρόσμενη, περίεργη ή αδιάκριτη 
ερώτηση, ένας δύστροπος συνεντευκτής, 
υπερβολικές απαιτήσεις και άλλα πολλά. 
Τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούμε να 
τα ελέγξουμε και θα πρέπει να μπορέσουμε 
να τα διαχειριστούμε αποτελεσματικά όταν 
εμφανιστούν μπροστά μας.

Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι 
στο χέρι μας. Ένα από αυτά τα πράγματα 
είναι η εμφάνισή μας κατά τη συνέντευξη. 
Η έννοια της εμφάνισης είναι ευρύτερη 
του ντυσίματος, καθώς περιλαμβάνει την 
κόμμωση, τα αξεσουάρ, τα αρώματα κλπ. Ο 
γενικός και λογικός κανόνας είναι να είμαστε 
λίγο καλύτερα ντυμένοι από αυτούς που 
ήδη εργάζονται στη συγκεκριμένη εταιρεία. 
Αυτός που ήδη δουλεύει στην εταιρεία 
έχει κερδίσει με τη συμπεριφορά και την 
απόδοσή του το δικαίωμα να ντύνεται όπως 
ντύνεται, εμείς όμως που πηγαίνουμε για τη 
συνέντευξη θα κριθούμε συνολικά και μέσα 
σε αυτό το σύνολο είναι και η εμφάνισή 
μας. Πρέπει βέβαια πάντα να λαμβάνεται 
υπόψη, τόσο η συγκεκριμένη θέση, όσο και 
η εταιρεία γενικότερα. Για παράδειγμα, το 
να πάει κανείς σε συνέντευξη με κοστούμι 
και γραβάτα για μία θέση πωλητή λιπαντι-
κών αυτοκινήτου, που θα συνεργάζεται 
με βενζινάδικα και συνεργία, ίσως είναι 
υπερβολικό.

Καλύτερα πάντως να είναι κανείς καλύτε-
ρα ντυμένος για μία θέση, παρά χειρότερα. 
Για όσους έμειναν με την απορία, τελικά ο 
υποψήφιος δεν προτάθηκε στον πελάτη 
για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού-

Ηuman Value

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

Στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας, της 
απομακρυσμένης εργασίας και των virtual ομάδων 
εργασίας, η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να μείνει 
στο παραδοσιακό μοντέλο της παράδοσης στην 
τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοένα και περισσότε-
ροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί υιοθετούν λύσεις 
online training, προκειμένου να δώσουν στους 
σπουδαστές τους τη δυνατότητα να παρακολου-
θήσουν μαθήματα από όπου κι αν βρίσκονται.

Ειδικότερα στον τομέα της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης, η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση 
μιας πιστοποίησης και που, κατά κύριο λόγο, 
απευθύνεται σε εργαζόμενους με «βαρύ» πρό-
γραμμα, το online training μπορεί να αποδειχθεί 
«σωτήρια» λύση.

Ο πολυεθνικός εκπαιδευτικός οργανισμός 
Globaltraining, ο οποίος εξειδικεύεται στην πα-
ροχή προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν 
στην απόκτηση περιζήτητων επαγγελματικών 
τίτλων (ACCA, ACA, CFA, CIA, ADIT, CIPR), ήδη 
από το 2011, προσφέρει στην Ελλάδα το πρό-
γραμμα ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) σε υβριδική μορφή, με συνδυασμό 
distance learning και παράδοσης στην τάξη, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης Live 
On Line, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης online 
πλατφόρμας της Globaltraining. Όπως αναφέρει 
ο Στέλιος Ντότσιας, Διευθυντής της Globaltraining 
Ελλάδας «μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης Live On Line δίνουμε τη δυνατότητα στους 
σπουδαστές εκτός Αττικής να παρακολουθούν 

μαθήματα εξ αποστάσεως, αλλά και στα στελέχη 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγ-
γελματική πιστοποίηση να εντάξουν πιο εύκολα 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην καθημερινότητά 
τους. Υιοθετούμε την υβριδική λύση, ώστε να μην 
αποκλείσουμε εντελώς το διαδραστικό στοιχείο 
από την εμπειρία των σπουδαστών μας, καθώς 
έχουμε διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο 
αποδίδει τα μέγιστα, κάτι που αποτυπώνεται και 
στις επιδόσεις των σπουδαστών μας, στις διεθνείς 
εξετάσεις για την απόκτηση των τίτλων». Ο Σ. 
Ντότσιας επισημαίνει επίσης «η online εκπαίδευση 
ως μέθοδος διδασκαλίας αναμένεται να εδραιω-
θεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον, και γι’ αυτό 

αισθανόμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε 
αυτή τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας εδώ 
και τρία χρόνια». Αξίζει να αναφερθεί ότι σήμε-
ρα το 46% των πανεπιστημιακών φοιτητών, σε 
διεθνές επίπεδο, παρακολουθούν τουλάχιστον 
ένα μάθημα online, και προβλέπεται ότι, μέχρι 
το 2019, τουλάχιστον οι μισές πανεπιστημιακές 
παραδόσεις θα γίνονται online.

Πέρα από τα σημαντικά οφέλη σε όρους εξοι-
κονόμησης χρόνου αλλά και άνεσης, πρόσφατες 
έρευνες αποδεικνύουν ότι η απομακρυσμένη πα-
ρακολούθηση μαθημάτων ευνοεί την εμπέδωση 
της διδακτέας ύλης και βελτιώνει τις επιδόσεις 
των σπουδαστών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα το Research 
Institute of America, οι μαθητές που παρακο-
λουθούν μαθήματα online συγκρατούν έως και 
60% περισσότερες πληροφορίες. Τα οφέλη είναι 
σημαντικά και για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν 
online λύσεις για το training των στελεχών τους, 
καθώς η κίνηση αυτή τους επιφέρει μια μείωση 
της τάξης του 50% στο κόστος εκπαίδευσης των 
στελεχών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 40% 
περίπου των εταιρειών του δείκτη Fortune 500 
χρησιμοποιούν τεχνολογικά υποβοηθούμενες 
λύσεις για την εκπαίδευση των στελεχών τους, και 
το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 
μέσα στα επόμενα χρόνια.

Μαρία Παπάζογλου,
Owner Operator, My Publics

Το μέλλον της εκπαίδευσης είναι online! 
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Αναζήτηση εργασίας

Σε μια εποχή όπου ο χάρτης των επαγγελμάτων 
αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς, 
καθώς νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται στην 

αγορά εργασίας επιβάλλοντας τον κατακερματι-
σμό της γνώσης και αυξάνοντας τις απαιτήσεις 
για εξειδίκευση, συνειδητοποιείται η ανάγκη 
για ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων, 
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
με ικανό και άρτια καταρτισμένο εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό.

Η αξιολόγηση υπάρχοντος και η επιλογή νέου 
προσωπικού αφορούν τις διαδικασίες που πρέπει 
να υιοθετούνται από τις διάφορες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, πριν εντάξουν τα στελέχη τους 
σε τμήματα ή πριν καταλήξουν στην πρόσληψη 
νέων στελεχών. 

Η εγκυρότητα της εν λόγω διαδικασίας δια-
σφαλίζεται εφόσον αυτή σχετίζεται άμεσα με τις 
απαιτήσεις της εργασίας για την οποία πραγμα-
τοποιείται. Συνεπώς, το πρώτο βήμα αυτής της 
διαδικασίας είναι η ανάλυση της εργασίας (Job 
Analysis), δηλαδή η λεπτομερής περιγραφή του 
έργου που θα κληθεί να εκτελέσει ο υποψήφιος, 
καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες θα 
εργαστεί.

Μετά την ανάλυση της εργασίας, η αίτηση του 
υποψηφίου για μια θέση και η υποβολή βιογρα-
φικού σημειώματος, δικαιολογητικών σπουδών 
και συστατικών επιστολών αποτελούν συχνά τα 
επόμενα βήματα στη διαδικασία επιλογής ανθρώ-
πινου δυναμικού. Με αυτά, ο ενδιαφερόμενος 
καλείται να δώσει στην επιχείρηση στην οποία 
απευθύνεται γενικές πληροφορίες αναφορικά 
με τις σπουδές και την προϋπηρεσία του, καθώς 
και στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα και 
την προσωπικότητά του.

Ο παράγοντας εκείνος που λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη, πολλές φορές περισσότερο από το βιο-
γραφικό σημείωμα και από τις συστάσεις, είναι 
η προσωπική συνέντευξη. Είτε δομημένη είτε 
αδόμητη, επιτυγχάνει να δώσει στον εξεταστή 
μια γενική εικόνα της προσωπικότητας και των 
ικανοτήτων του υποψηφίου. Στα μειονεκτήματα 
της συγκεκριμένης μεθόδου συγκαταλέγονται η 
αδυναμία του εξεταστή να σχηματίσει μέσα σε 
λίγα λεπτά της ώρας μια αντικειμενική άποψη 
για τον υποψήφιο. 

Μια πιο λεπτομερής περιγραφή της προσω-
πικότητας ενός υποψηφίου είναι δυνατόν να 
εξασφαλιστεί με τη χρήση του ψυχομετρικού 

εργαλείου Ariston Recruitment. Το Ariston 
Recruitment είναι ένα έμπειρο σύστημα ψυχομε-
τρικής εξέτασης και αποτελεί το ιδανικό εργαλείο 
για αξιολόγηση, επιλογή ή επανατοποθέτηση 
προσωπικού με βάση συγκεκριμένες θέσεις 
εργασίας (Job Descriptions), επιτυγχάνοντας 
ακριβές, αξιόπιστο και ταχύτατο Job Matching. 
Εξετάζει και τους 3 μεγάλους τομείς της οικονο-
μίας και της παραγωγής: α) τον πρωτογενή, β) 
το δευτερογενή και γ) τον τριτογενή.

Για αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού εξε-
τάζονται 48 ψυχομετρικοί παράγοντες. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τους παρακάτω: 

Γλωσσικές Ικανότητες, Συλλογιστική Ικανό-
τητα, Αριθμητική Ικανότητα, Ικανότητα χωρικής 
αναγνώρισης Απομνημόνευση, Δημιουργικό-
τητα και Καινοτομική Σκέψη, Κοινωνικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Αυτονομία, Δυνατότητα 
Εξέλιξης, Αναγνώριση Προσφερόμενου Έρ-
γου, Άσκηση Επιρροής και Εξουσίας, Προ-
σανατολισμός στην Εξυπηρέτηση Πελατών, 
Ακεραιότητα, Αποφασιστικότητα, Επιτεύγματα 
/ Προσπάθεια, Επιμονή, Πρωτοβουλία, Ηγεσία, 
Συνεργασία, Αυτοέλεγχος / Ψυχραιμία, Αντοχή 

στο Στρες, Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία, Αξι-
οπιστία, Προσοχή στη Λεπτομέρεια, Αναλυτική 
Σκέψη, Ενεργητική Ακρόαση, Κριτική Σκέψη, 
Ενεργητική Μάθηση, Κοινωνική Νοημοσύνη, 
Πειθώ - Διαπραγμάτευση, Διαχείριση Χρόνου, 
Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, Διαχείριση 
Υλικών Πόρων, Διαχείριση Ανθρώπινων Πό-
ρων, Επεξεργασία Πληροφοριών, Οργάνωση 
και Σχεδιασμός, Επικοινωνιακές Δεξιότητες, 
Ανάπτυξη και Δημιουργία Ομάδων, Επιμόρ-
φωση και Εκπαίδευση Συνεργατών, Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικές δραστη-
ριότητες, Εχεμύθεια, κ.ά.

Το Ariston Recruitment αξιολογεί επίκτητα, 
καθώς επίσης και εγγενή χαρακτηριστικά του 
ατόμου, και είναι κατάλληλο τόσο για την ένταξη 
εργαζομένων σε τμήματα και σε εξειδικευμένα 
εργασιακά περιβάλλοντα όσο και για την επιλογή 
νέων στελεχών.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το Ariston 
Recruitment στηρίζει και καθιστά αποτελεσμα-
τικότερο το έργο της διαχείρισης ανθρωπίνων 
πόρων, εφόσον μέσω αυτού οι επιχειρήσεις 
είναι δυνατόν:

• Να εντοπίσουν με απόλυτη ακρίβεια τους πιο 
παραγωγικούς εργαζόμενους
• Να μη σπαταλούν πολύτιμο χρόνο και χρήματα 
σε άτομα που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της θέσης.
 • Να αντιλαμβάνονται με αντικειμενικά κριτήρια 
τη δομή της προσωπικότητάς των εργαζομένων, 
τις ικανότητες και δεξιότητές τους καθώς επίσης 
τα πραγματικά κίνητρα και τις αξίες τους.
• Να εξαλείφουν τον παράγοντα της υποκειμενι-
κότητας είτε πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού 
είτε για αξιολόγηση κάποιου εργαζομένου για 
προαγωγή είτε για επιλογή ατόμων για δημι-
ουργία ομάδας.
• Να είναι σε θέση να εντοπίσουν ποια άτομα 
υπονομεύουν την επιχείρηση. 
• Να αναδιοργανώσουν ένα τμήμα της επιχείρησης 
ώστε να εντοπίσουν τον κατάλληλο άνθρωπο 
στην κατάλληλη θέση.
• Να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
προσωπικού τους ώστε στοχευόμενα να συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη των αναγκών τους. 

Με βάση τα παραπάνω, η σωστή διαδικασία 
επιλογής προσωπικού αποτελεί ένα σημαντικό 
παράγοντα για τη δημιουργία ισχυρών και βιώ-
σιμων επιχειρήσεων, ικανών να διαδραματίσουν 
έναν θετικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας.

Η Computer Academy (www.computeracademy.
gr) ειδικεύεται στη σχεδίαση και στη χορήγηση 
ψυχομετρικών τεστ και είναι η πρώτη εταιρεία 
στην Ελλάδα που σχεδίασε την αυτοματοποιη-
μένη Ψυχομετρική Σειρά Άριστον από το 1991. 
Η Ψυχομετρική Σειρά Άριστον περιλαμβάνει 30 
διαφορετικά τεστ που καλύπτουν τις ανάγκες 
των Επιχειρήσεων (Ariston Recruitment), των 
μαθητών Δημοτικού (Ariston Kids & Ariston 
Learning Styles), Γυμνασίου & Λυκείου (Ariston 
Candidates), Φοιτητών (Ariston Postgraduates), 
Ενηλίκων (Ariston Personal Development), Ανέρ-
γων (Ariston Career Reassessment) ενώ έχει 
παράσχει υπηρεσίες σε Τράπεζες και Ασφαλι-
στικούς Οργανισμούς, Ναυτιλιακές Εταιρείες, 
Φαρμακευτικές Εταιρείες, Πανεπιστήμια, Σχολεία, 
Φροντιστήρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.

Εύα Φουντουλάκη, M.Sc. Συμβουλευτική 
Ψυχολογία - Computer Academy -  

info@computeracademy.gr,  
www.computeracademy.gr

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των 
Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των 
φοιτητών αποτελεί μέρος του εκπαιδευτι-

κού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα 
των σπουδών τους, χαρακτηρίζοντας έτσι τη 
βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός. Για 
πρώτη φορά με τον νόμο πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 
1404/83) πραγματοποιείται πρακτική άσκηση 
σε θεσμοθετημένες θέσεις τόσο του δημοσίου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα, μετά από σχετικό 
προγραμματισμό-σχεδιασμό. Επίσης, για πρώτη 
φορά, θεσμοθετείται η καταβολή αποζημίωσης 
στους ασκούμενους σπουδαστές και παρέχεται 
ασφαλιστική κάλυψή τους έναντι επαγγελματικού 
κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. 
Τέλος, η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόμενη 
από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. και 
διεξάγεται με βάση το περίγραμμα προγράμματος 
πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα. Ως εκ 
τούτου, ο προσανατολισμός της Τριτοβάθμιας 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστή ση-
μασία στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της 
συμβάλλοντας άμεσα στη σύνδεσή τους με την 
παραγωγή. Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση:
✓ Είναι υποχρεωτική.
✓ Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο).
✓ Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
✓ Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη 
του πτυχίου.

Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η 
ενημέρωση των ασκούμενων για τη διάρθρωση 
και λειτουργία των μονάδων παραγωγής, η 
ανάπτυξη δηλαδή αμφίδρομων σχέσεων με την 
αγορά εργασίας. Είναι χρήσιμη και απαραίτητη η 
συσχέτιση των θεωρητικών και εργαστηριακών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών με την παραγωγική διαδικασία 
στους χώρους εργασίας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
με την αποφοίτησή τους οι ασκούμενοι φοιτη-
τές να έχουν αποκτήσει και σε πρακτικό πλέον 
επίπεδο τα πολύτιμα εκείνα εφόδια, που θα 
ολοκληρώσουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
της κάθε Σχολής.

Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» είναι:
• Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προ-
ϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η 
επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγμα-

τοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
• Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστη-
μονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της 
ποιοτικότερης επαγγελματικής επιστημονικής 
εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των 
ασκουμένων φοιτητών και η ανάπτυξη επαγ-
γελματικής συνείδησης.
• Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το 
χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της πα-
ραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
• Η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις 
απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς 
και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των 
απολαβών, όπως αυτές διαμορφώνονται στην 
ελληνική πραγματικότητα. 
• Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημι-
ουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών 
κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας 
και της επαγγελματικής επινοητικότητας των 
ασκουμένων.
• Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβί-
βασης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε 
να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
• Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και ανα-
γκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για 
συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των 
αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που 
προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκ-
παίδευσης της χώρας.

Όλη η διαδικασία υλοποίησης ΠΑ και πα-
ρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου της 
πράξης, συντονίζεται και υλοποιείται μέσω του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΤΕΙ/Θ ΕΣΠΑ. 

Η διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών σε θέσεις 
ΠΑ και ολοκλήρωσής της είναι κοινή για όλα τα 
Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και 
επαναλαμβάνεται σε κάθε εξάμηνο υλοποίησης 
πρακτικής άσκησης, καθώς το φυσικό αντικείμενο 
είναι κοινό για όλα τα Τμήματα.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης επαναλειτούργησε την 1/9/2010 
(η αρχική του λειτουργία ήταν μέσω του προ-
γράμματος ΕΠΕΑΕΚ τον Νοέμβριο του 2005) 
και διαθέτει πλήρως καταρτισμένα Στελέχη, που 

επιλύουν καθημερινά απορίες και διευθετούν 
τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών. 

Το ΓΠΑ είναι επιφορτισμένο με όλες τις διοι-
κητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται για 
την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος 
και την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για 
την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου. Πιο 
συγκεκριμένα, είναι επιφορτισμένο με:
➢ την παρακολούθηση του φυσικού και του 
οικονομικού αντικειμένου
➢ την προετοιμασία, υλοποίηση και ολοκλήρωση 
της πρακτικής κάθε περιόδου
➢ την πιστοποίηση όλων των παραδοτέων του 
προγράμματος
➢ την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείο 
της πρακτικής άσκησης
➢ τη δημιουργία εντύπων και βεβαιώσεων
➢ τη συμβουλευτική, ενημέρωση και υποστή-
ριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης
➢ την επικοινωνία με φορείς απασχόλησης, ΕΥ 
και Ακαδημαϊκούς Επόπτες, 
➢ τη δημιουργία βάσης δεδομένων με όλους 
τους δείκτες και τη συνεχή ενημέρωσή της
➢ την προβολή και διαφήμιση του προγράμματος 
μέσω ενημερωτικού & διαφημιστικού υλικού, 
ημερίδων, κ.λ.π.
➢ τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό της ιστοσε-
λίδας της πρακτικής άσκησης του ΑΤΕΙ/Θ http://
praktiki.teithe.gr/ 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία 
με το Γραφείο Διασύνδεσης μεριμνά για τη συνεχή 
επέκταση και εμπλουτισμό του καταλόγου των 
φορέων ΠΑ και για το ότι τα γνωστικά αντικεί-
μενα των θέσεων θα ανταποκρίνονται τόσο στις 
ανάγκες των φοιτητών όσο και στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Η ομάδα των βασικών στελεχών του ΓΠΑ 
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τους: Π. 
Σαμαρά, καθηγητή, επιστημονικά υπεύθυνο 
του προγράμματος, την κα Ε. Τίγκου, τον κ. Ε. 
Καλιακούδα και τον κ. Κ. Πισμάνη.

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό  
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης -  

Κεντρικό γραφείο πρακτικής άσκησης -  
Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ.ΕΣΠΑ - Πράξη «Πρακτική  

Άσκηση Φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι./Θ.»

Η αξιοποίηση του ψυχομετρικού εργαλείου Ariston  
Recruitment στην αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού

Συνέντευξη vs Παιχνίδι

«O θεσμός της πρακτικής άσκησης ως μέσο εύρεσης εργασίας»

* Της Βάσιας Γιαννακοπούλου

Οι νιφάδες χιονιού είναι μοναδικές. Καμία δε μοιάζει ακριβώς 
με καμία άλλη. Δημιουργούνται κάτω από διαφορετικές 
και συγκεκριμένες συνθήκες και έτσι η μορφή τους προ-

κύπτει πάντα αλλιώτικη, πολύπλοκη, μοναδική.
 Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Κανένας δε μοιάζει ακριβώς 

με κάποιον άλλο. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα τους 
διαμορφώνονται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και έτσι 
τελικά ζουν, αποφασίζουν, διασκεδάζουν, επιβιώνουν πάντα με 
φιλοσοφία αλλιώτικη, πολύπλοκη, μοναδική. 

Οι νιφάδες χιονιού μπορεί να μοιάζουν με αυστηρά γραμμικά 
σχέδια ή ο σχηματισμός τους να μην έχει κανόνες και λογική. 
Μπορεί να υπάρχουν για να πέσουν πάνω σε ανθρώπους ώστε 
να τους γοητεύσουν, να σταθούν πάνω σε αντικείμενα για ώρα 
ατελείωτη ή να περιπλανιούνται πάντα ανάμεσα σε ιδέες. 

Οι άνθρωποι μπορεί να προγραμματίζουν τη ζωή και την κα-
ριέρα τους με τρόπο αυστηρό, κάθε κίνηση τους να είναι μέρος 
ενός μεγάλου στρατηγικού πλάνου ή οι αποφάσεις και τα σχέδια 
τους να είναι αυθόρμητες παρορμήσεις τη στιγμής. Μπορεί να 
υπάρχουν για να προσφέρουν με σεβασμό και κατανόηση σε 
άλλους ανθρώπους, να παθιάζονται με την παραγωγή, σχεδίαση 
ή χρησιμοποίηση αντικειμένων ή να ζουν για την παραγωγή 
ιδεών, για να σκέφτονται και να στοχάζονται. 

Η Career In Progress, αναζητώντας πάντα λύσεις ουσίας στους 
τομείς που δραστηριοποιείται, που έχουν πάντα ως επίκεντρο τον 

άνθρωπο και τη μοναδικότητα του, δημιούργησε μια ξεχωριστή 
ατομική εφαρμογή για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 

Σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε, λειτουργούμε όλοι με μοναδι-
κό τρόπο. Είναι αδύνατον να μπούμε σε καλούπια, να έχουμε 
διάφορα χαρακτηριστικά σε στεγνές ποσοστώσεις και να πρέπει 
να επιλέξουμε επάγγελμα, ακαδημαϊκή καριέρα, τρόπο ζωής 
αποκλειστικά βάσει του τι υπαγορεύουν αυτές.

Τι συμβαίνει στις υπάρχουσες δομές προσανατολισμού; 
Υπάρχουν εκπαιδευτικές & επαγγελματικές επιλογές. "Μετράμε" 

το άτομο έτσι ώστε να τον κατηγοριοποιήσουμε σε μια αυτές: Εδώ 
οι επιλογές σου. Εδώ είσαι εσύ σε ποσοστά. Επίλεξε. Γρήγορη 
απάντηση. Άμεση λύση ενός σπουδαίου προβλήματος: "τι θα 
γίνω όταν μεγαλώσω".

Οι απαντήσεις καταλήγουν να μοιάζουν αναγκαστικές ή αυτο-
νόητες, και ο άνθρωπος αντί να αποδεχτεί τη μοναδικότητα του, 
να την αναδείξει με ιδέες, να της δώσει δυναμική με καινοτομία, 
μπαίνει στο "καλούπι" που του υπέδειξαν. 

Τι είναι διαφορετικό εδώ; Το άτομο καλείται να γνωρίσει τον 
εαυτό του ως "νιφάδα χιονιού" από τη στιγμή του σχηματι-
σμού του, δηλαδή από τις επιρροές από το οικογενειακό του 
περιβάλλον, τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του και τις 
εκπαιδευτικές του εμπειρίες. Έπειτα, καλείται να αναζητήσει τις 
ιδέες που το κάνουν να ζει με ευχαρίστηση, πράγματα που για 
αυτόν είναι σημαντικά. Μαθαίνει να ανακαλύπτει το προσωπικό 
του στυλ, τα ενδιαφέροντα του, τη φιλοσοφία του, τι σημαίνει για 
το ίδιο «επιτυχία». Τα αναζητά με τρόπο προσωπικό, με δομές 

διαφορετικές και σύγχρονες. Χρησιμοποιούμε δομές, τακτικές 
και φιλοσοφία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Τα social 
media και το role playing. Τη δυναμική του να είσαι ο κύριος 
ρυθμιστής της ζωής σου. Την πρωτοβουλία. Την αυτενέργεια. 
Τη συνειδητοποίηση ότι όλοι είμαστε μοναδικοί.

Η μοναδικότητα του ατόμου αποτελεί το επίκεντρο της προ-
σέγγισης του Συμβούλου καθ'όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της 
εφαρμογής. Όλα τα υπόλοιπα, τα ανακαλύπτει το άτομο μόνο 
του, αυτενεργώντας. Μαθαίνει να συλλέγει και να αξιολογεί 
ως προς την ορθότητα πληροφορίες, να μην τοποθετείται απλά 
μπροστά στις εναλλακτικές, αλλά να δημιουργεί νέες. 

Μα η νιφάδα χιονιού δεν είναι σύμβολο του χειμώνα;
Μα και οι στιγμές που καλούμαστε να πάρουμε δύσκολες 

αποφάσεις στη ζωή μας, μοιάζουν με δυνατούς χειμώνες. Είναι 
ακριβώς εκείνες οι στιγμές που πρέπει να ξεδιπλώνουμε τη μο-
ναδικότητα μας, να γνωρίζουμε τόσο καλά τον εαυτό μας ώστε 
να προσπαθούμε με δυναμική ανεξάντλητη. 

Να πορευόμαστε με σιγουριά για τις αποφάσεις μας γιατί μας 
αντιπροσωπεύουν και τις πιστεύουμε, ακόμα κι αν δε μοιάζουν με 
την πεπατημένη. Γιατί όταν ο δυνατός χειμώνας των αποφάσεων 
λήξει, θα έρθει το καλοκαίρι που θα μας βρει να ζούμε συμφιλι-
ωμένους και χαρούμενους με τις αποφάσεις και τις επιλογές μας. 
Συμφιλιωμένους και χαρούμενους με τον ίδιο μας τον εαυτό.

*Η Βάσια Γιαννακοπούλου είναι Σύμβουλος Εκπαίδευσης,  
Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress  

(www.careerinprogress.gr)

ΕΠαγγΕλΜαΤικόΣ ΠΡόΣαναΤόλιΣΜόΣ:  

Είμαστε όλοι τόσο μοναδικοί, όσο μια νιφάδα χιονιού
Πώς το παιχνίδι ήρθε να συναγωνιστεί τη συνέντευξη; Ίσως η 

πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας βλέποντας τον τίτλο 
είναι μια κανονική συνέντευξη ή μία κοροϊδία.

Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Το παιχνίδι 
ή αλλιώς gaming είναι μία νέα μορφή συνέντευξης! 

«Με τον όρο παιχνίδι εννοούμε μία δραστηριότητα με σκοπό 
την ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Στην ου-
σία, ο παίκτης υποβάλλεται σε μια ψυχική ή σωματική διέγερση 
ή πολλές φορές και τα δύο. Πολλά παιχνίδια βοηθάνε στην 
ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, μπορεί να έχουν τη μορφή 
άσκησης ή να έχουν εκπαιδευτικό, προσομοιωτικό ή ψυχολογικό 
χαρακτήρα» (el.wikipedia.org).

Διαβάζοντας την παραπάνω παράγραφο, θα μπορούσαμε 
να βάλουμε τη λέξη υποψήφιος συνεντευξιαζόμενος αντί για 
παίκτης, κάτι που αλλάζει όλο το παιχνίδι. Θα μου πείτε πως ο 
σκοπός της συνέντευξης δε γίνεται για ψυχαγωγία, αλλά για να 
διεκδικήσουμε την επιθυμητή θέση εργασίας. Κι όμως, το gaming 
ήρθε για να μπει στον κόσμο προσφοράς-ζήτησης εργασίας.

Συνεχώς αναπτύσσονται νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια σοβαρού 
σκοπού στρατηγικής (serious game.) Στόχος τους είναι να χρησι-
μοποιηθούν από εταιρίες τόσο για την επιλογή υποψηφίων όσο 
και για την αξιολόγηση και εκπαίδευση των εργαζομένων τους. 

Μέσα από ένα βίντεο-παιχνίδι ή παιχνίδι οπτικού μυθιστο-
ρήματος, θα φαίνεται η πρόοδος του παίκτη και σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του θα διεξάγονται συμπεράσματα σχετικά με 

το χαρακτήρα του. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται έμφαση στις 
δεξιότητες του υποψηφίου κι όχι στο τεχνικό κομμάτι. 

Από την πλευρά της εταιρίας σαφώς υπάρχουν οφέλη, αλλά 
τι γίνεται από την πλευρά του υποψηφίου; Οι απόψεις διίστανται!

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι εμφανίζονται οι δεξιότητες και 
τα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι τόσο εμφανή σε μία 
συνέντευξη και καταρρίπτεται η φράση «δε μου γεμίζει το μάτι 
και δεν το πήραμε».

Όμως από την άλλη πλευρά, μήπως είναι μία μέθοδος που 
θα δηλητηριάσει τις ανθρώπινες σχέσεις; Χάνεται η δυνατότητα 
ο υποψήφιος να μάθει κι εκείνος κάποια στοιχεία για την εται-
ρία και να ψυχογραφήσει τον αντιπρόσωπό της. Ακόμα και ο 
συνεντευξιαστής δε θα μπορεί να αναπτύσσει τα κριτήρια του. 
Με αυτό τον τρόπο η επαφή εργοδοτών και υποψηφίων γίνεται 
καθαρά απρόσωπη. 

Όπως και να έχει, η κοινωνία εξελίσσεται και δυστυχώς 
ή ευτυχώς ορισμένες φορές πρέπει να ενημερωνόμαστε για 
το κάτι καινούριο και να το αξιοποιούμε σύμφωνα με την 
κουλτούρα μας, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εργασία, ένα 
κοινωνικό αγαθό.

Συμπερασματικά ή βάζουμε τον Mario Luigi στο Playstation 
να παίξουμε στον κόσμο της εργασίας ή παίρνουμε τον φίλο/η 
μας να παίξουμε στη γειτονιά μας.

Ελισάβετ Καλαρούτη- 
Executive Marketing Skywalker.gr
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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 τη 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

Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει ως σκοπό τη 
μείωση των παιδικών ατυχημάτων και την άμεση και σωστή 
αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία περίπου 500.000 παιδιά 
τραυματίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από τα οποία 700 

πεθαίνουν και 3.000 μένουν ανάπηρα.Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύ-
ματος» εδώ και τέσσερα χρόνια καταβάλει τεράστια προσπάθεια να αλλάξει αυτά τα 
δεδομένα με τέσσερις καθοριστικούς τρόπους οι οποίοι είναι:

1 Η Δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Δημόσια Νοσοκομεία, 
όπου το τραυματισμένο παιδί εισάγεται κατευθείαν και σταθεροποιείται χωρίς να 

χάνεται πολύτιμος χρόνος ψάχνοντας τον αρμόδιο γιατρό ή Τμήμα.
Το Σωματείο έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να εξοπλίσει 5 Τμήματα Επει-
γόντων Περιστατικών:
• Στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Παίδων Πεντέλης’’ με τη δωρεά του Ιωάννη Β. Βαρδινο-
γιάννη (έτος: 2011).
• Στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού’’ με τη δωρεά του Ιδρύ-
ματος «Σταύρος Νιάρχος» (έτος: 2012).
• Στο ‘’Ιπποκράτειο’’ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τη δωρεά των εταιρειών 
‘’OTE-COSMOTE’’ (έτος: 2014) .
• Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘’ΠΑΓΝΗ’’ με τη δωρεά των εται-
ρειών ‘’Norton Rose Fulbright Greece’’, ‘’Ελληνικά Πετρέλαια’’ και ενός Ανώνυμου 
Δωρητή (έτος: 2014).
• Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη με τη δωρεά 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (έτος: 2014). 

2 Η Εκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. 
με τη χρηματοδότηση σεμιναρίων για την άμεση και σωστή αντιμετώπιση του 

τραυματισμένου παιδιού. ( 973 συμμετοχές μέχρι σήμερα)

3 Η Προσφορά ιατρικών μηχανημάτων και ειδικού εξοπλισμού στα Παιδιατρικά Νο-
σοκομεία.

4 Η Πρόληψη, με ομιλίες σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου, 
στους γονείς των και στους εκπαιδευτικούς των. Μέχρι σήμερα τις παρουσιάσεις 

έχουν παρακολουθήσει 34.447 μαθητές και 2.537 εκπαιδευτικοί και γονείς. Έχει δια-
πιστωθεί ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί να μειώσει τον αριθμό και την σοβαρότητα 
των ατυχημάτων έως και 50%.
Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας ή να υποστηρίξετε το έργο μας κάνοντας μία 
δωρεά απευθυνθείτε στα τηλ.: 210 6741.933 και 210 6740.118 ή με e-mail στο 
info@pedtrauma.gr.

To Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποιεί τις πιο 
βαθιές επιθυμίες παιδιών 3-18 ετών με σοβαρές και απειλητικές 
ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, ελπίδα 
και δύναμη. Με τον τρόπο αυτό, δίνοντας ζωή στα όνειρα που 
φαίνονται άπιαστα σε αυτά τα παιδιά, η ελπίδα να θεραπευτούν 

έρχεται πιο κοντά και μαζί της, η δύναμη να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους και να πα-
λέψουν για τη ζωή τους.
Στο Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος γνωρίζουμε καλά πόσο ζωογόνα και θεραπευτική είναι η δύνα-
μη μιας ευχής και πόσο σπουδαίο είναι για τα παιδιά αυτά, που θυσιάζουν την παιδικότητά 
τους μέσα στα νοσοκομεία, να ζήσουν όχι απλά όμορφες, αλλά μοναδικές στιγμές ευτυχίας. 
Να κερδίσουν και πάλι το -αναφαίρετο - δικαίωμά τους να νιώσουν παιδιά, να βρούν μέσα 
από αυτά τα στιγμιότυπα της "φυσιολογικής" ζωής, το κουράγιο να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους, και να κερδίσουν.
Το πιο δυνατό φάρμακο γι αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα. Βοηθήστε μας να τους την προ-
σφέρουμε!
Το Make-A-Wish® (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτημα του μεγαλύτερου διεθνούς 
οργανισμού του Make-A-Wish International, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1993 προκειμένου 
να υποστηρίξει αρχικά πέντε χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, να εκπληρώνουν ευχές των 
παιδιών με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. Σήμερα, το Make-A-Wish International 
έχει παρουσία σχεδόν σε 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, μέσω των 37 παραρτημάτων του.
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) πραγματοποίησε την πρώτη του ευχή στις 6 
Μαρτίου του 1997, ενώ μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει πάνω από 1000 ευχές!
Tι κάνει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος);
• Εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενι-
σχύοντας το αγώνα τους για ζωή με χαρά, ελπίδα και δύναμη.
Tι θέλει να πετύχει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος);
• Επιθυμεί να κάνει πραγματικότητα με τον πιο μαγικό τρόπο τις ευχές όλων των παιδιών 
που πληρούν τα κριτήρια του Οργανισμού.
Ποιες είναι οι αξίες του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος); 
• Το έντονο κίνητρο προσφοράς, η αφοσίωση, η σωστή διαχείριση, η πολιτική Ίσων Ευκαι-
ριών, η ακεραιότητα, η εχεμύθεια και ο επαγγελματισμός.
Αγγελία:
Τι θα κάνεις: Γραμματειακή υποστήριξη ομάδας εκπλήρωσης ευχών (oργάνωση και προετοι-
μασία ευχής, εργασίες γραφείου, αρχειοθέτηση, εύρεση χορηγιών, διαχείριση εθελοντών κ.λπ.)
Τι χρόνο πρέπει να αφιερώσεις: 2 έως 5 ημέρες την εβδομάδα, 3 έως 6 ώρες ανά ημέρα. 
Ωράριο 10:00 - 16:00.
Τι προσόντα χρειάζεσαι: Απαραίτητα: Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γνώσεις υπο-
λογιστών (word, excel, ppt), ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, δη-
μιουργικότητα, οργανωτικότητα. Επιθυμητά: Γνώση μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας (έπειτα από συνεχή τρίμηνη απα-
σχόληση) - Δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου σου σε συνδυασμό με την ευγενή ενίσχυση 
των σκοπών του Οργανισμού - Εξάσκηση των ικανοτήτων σου - Κοινωνικοποίηση μέσω του 
δικτύου εθελοντών του Οργανισμού.
Τηλ: 210 9637660, e-mail: marketing@makeawish.gr, site: www.makeawish.gr, υπεύθυνη 
Κατερίνα Ζαγοράκη - Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), Περιοχή: Γλυφάδα, Αθήνα.

Οι Πρόσκοποι αποτελούν τη μεγαλύτερη παρέα νέων εθελοντών στην πατρίδα 
μας. Νέοι που με όραμα, μεράκι και κέφι προσφέρουμε σε παιδιά και νέους 
από 7 έως 18 ετών ώστε να κερδίσουν, όμορφες στιγμές, αξέχαστες εμπειρίες 
και χρήσιμες γνώσεις. 
Τα απαραίτητα εκείνα εφόδια που θα τους συνοδεύουν για μια ζωή και θα τους 

επιτρέψουν να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Προσωπική δημιουργία & ανάπτυξη! Γνώσεις 
που μπορείς να βάλεις στο βιογραφικό σου, όπως η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η 
διαχείριση ταμείου, η ανάγνωση χάρτη, η ναυσιπλοΐα, η ηγεσία, η αντιμετώπιση κρίσεων, 
οι Α’ βοήθειες κ.α. 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολούθησε τον σύνδεσμο http://www.sep.org.gr/welcome 
ή επικοινώνησε με το γραφείο εξυπηρέτησης μελών στο 210 7290046.

Η Ελληνική Λέσχη του Βιβλίου - ΕΛΒΙ - είναι πολιτιστικός οργανισμός, 
εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, με σύγχρονο πρόσωπο και αγάπη για το 
διαφορετικό.
Μέλος της ΟΕΜΚΟΕ - Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1977 και διοικείται από 11μελές Δ.Σ.

Έχει αναπτύξει μέχρι τώρα 24 προγράμματα "από αναγνώστες σε αναγνώστες".
Οι οικονομικοί πόροι της προέρχονται από συνδρομές μελών της, δωρεές, χορηγίες και 
οργάνωση εκδηλώσεων.
Σκοπός:
- Η ποιότητα
- Ο άρτιος άνθρωπος
- Ο νέος ανθρωποκεντρικός πολιτισμός
Στόχοι:

n Σύνδεση του βιβλίου με τη ζωή.
Συσχετισμός λόγου και πράξης.

n Προώθηση του αληθινού, ποιοτικού βιβλίου.
Κοινωνικοποίηση του αναγνώστη.

n Ανθρώπινη επικοινωνία.
Επαφή με τη φύση.

n Eύρεση και βίωση της αλήθειας που ελευθερώνει, σε σχέση με τη σκοπιμότητα 
που σκλαβώνει.

Αγγελία: Έχεις φίλους τα βιβλία; Αγαπάς το διάβασμα; Είσαι ανήσυχο, δημιουργικό πνεύμα; 
Σε διακρίνουν οργανωτικά, διοικητικά ταλέντα; Θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου επικοινω-
νιακό; Τα πας καλά με τις δημόσιες σχέσεις; Έχεις κλίση σε σχέδιο, γράψιμο, φωτογραφία; 
Στοχεύεις ψηλά; Δίνεις κι εσύ τον δικό σου αγώνα για καλύτερες μέρες; Έλα στην Λέσχη 
γιατί η ποιότητα του βιβλίου είναι ποιότητα ζωής. Τι κερδίζεις: 1. Ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
εξάσκησης, πρακτικής, συνεργασίας με έναν κόσμο ποιότητας και πολιτισμού. 2. Παρα-
γωγικές ώρες απασχόλησης, γνώση ζωής, πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. 3. Ελαστικό 
ωράριο προσαρμοσμένο στο χρόνο σου. 4. Ικανοποίηση ότι προσφέρεις έργο με κοινωνική 
ευαισθησία. 5. Βοηθάς στην ανάπτυξη και εφαρμογή των 24 προγραμμάτων και πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων μας. 6. Βάζεις το λιθαράκι σου στη δημιουργία και διάδοση ενός νέου 
πολιτισμού. Τι ζητάμε: Φοιτητές ή απόφοιτους: 1. Οργάνωσης εκδηλώσεων 2. Εμψυχωτές 
3. Φιλολογίας, λογοτεχνίας 4. Γραφιστικής, ελεύθερου σχεδίου, art design 5. Φωτογραφίας 
6. Γραμματειακής υποστήριξης 7. Βιβλιοθηκονομίας 8. Πληροφορικής. Για περισσότερες 
πληροφορίες κάλεσε στο 210 6463888 ή μπες στο http://www.elbi.gr.

Ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Ψ.Υ.) 
είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη με 
στόχο την παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης στις οικογένειες ατόμων που 
πάσχουν από χρόνιες ψυχικές ασθένειες.
Πολύ συχνά οι οικογένειες των ατόμων, αυτών αντιμετωπίζουν κοινά προ-
βλήματα όπως: 

• Έλλειψη κατανόησης από το άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον τους.
• Έλλειψη ενημέρωσης για η βοήθεια και τις υπηρεσίες, που παρέχει η πολιτεία.
• Έλλειψη γνώσεων και τρόπων για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των συγγενών τους. 
Αδυναμία και άγνοια να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν τους ασθενείς άμεσα και μα-
κροπρόθεσμα.
Ποιοί είναι οι στόχοι μας:
Οι κυριότεροι σκοποί του Συλλόγου είναι:
• H αλληλουποστήριξη των μελών του μέσα από την καλλιέργεια και τη σύσφιξη των σχέσεων.
• Η προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από ενημέρωση και πληροφόρηση.
• Η προσπάθεια για τη βελτίωση της περίθαλψης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
• Η Ψυχική και η κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων.
• Η εξοικείωση με την ψυχική νόσο και αποδοχή αυτής, με στόχο να καταπολεμηθεί το στί-
γμα του ψυχικά ασθενούς ατόμου.
Αγγελία: 
Στις ήδη υπάρχουσες δραστηριοτήτες του συλλόγου για τα μέλη μας, στοχεύουμε να προ-
σθέσουμε ένα τμήμα εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για αρχάριους.
Για το σκοπό αυτό ο σύλλογος διαθέτει μέσα διδασκαλίας, κτιριακή και υλικοτεχνική υπο-
δομή. Επιθυμούμε, στα πλαίσια αμοιβαίας προσφοράς, τη συνεισφορά κάποιου Εθελοντή 
Φοιτητή /τριας που θα τον/την ενδιέφερε να διδάξει στα μέλη μας τα βασικά της χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Για περισσότερες πληροφορίες: 
E-mail: menelaosnellas@gmail.com, τηλ: 6976 080578, Μενέλαος Νελλάς - Σ.Ο.Ψ.Υ - Θεσ-
σαλονίκη.

Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» ιδρύθηκε το 1983 από γονείς και το 1986 απέκτησε ιδιόκτητη 
στέγη στην Παλλήνη. Το 2005 εγκαινιάστηκε.
Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο οικοτροφείο έχουν πολύ χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, γεγονός 
το οποίο δημιουργεί την ανάγκη για ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης. Σε απάντηση στις προκλήσεις 
που θα αντιμετώπιζε κάθε οικογένεια ξεχωριστά, εφόσον τις πιο πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε 
η κατάρτιση αλλά ούτε και τα απαιτούμενα εφόδια μέσα στις οικογένειες, «Η Χαρά» προσφέ-
ρει στέγη και εξειδικευμένη φροντίδα στους οικότροφους αυτούς εφ’ όρου ζωής, ενώ οι γονείς 

υποστηριζόμενοι μπορούν να προσφέρουν πιο άνετα τη φροντίδα τους, ανακουφισμένοι πια από τις τεράστιες 
δυσκολίες που θα προέκυπταν μέσα από την καθημερινότητα.
Κάθε άτομο -είτε με ειδικές ανάγκες είτε όχι- έχει δικές του ανάγκες και άρα αποτελεί μοναδική περίπτωση. Μέσα 
στο «Χαρά» το κάθε παιδί αξιολογείται ως άτομο με ξεχωριστό χαρακτήρα, ιδιαίτερες ανάγκες και ειδικές δεξιότητες. 
Για τον κάθε ένα υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Όσοι είμαστε υπεύθυνοι για το άτομο συνεργαζόμαστε με γνώμονα τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του και ακολουθούμε κοινή πορεία. Οι γονείς, οι εκπαιδευτές και οι άνθρωποι που ασχολούνται 
με την καθημερινή φροντίδα των παιδιών βρίσκονται σε στενή συνεργασία και ανανεώνουν τους στόχους αξιολο-
γώντας κάθε φορά την πορεία του ατομικού σχεδίου δράσης. Ο κάθε ένοικος έχει μια απεριόριστη δυνατότητα να 
γίνει όχι αυτό που θέλουμε εμείς αλλά αυτό που υπάρχει μέσα του με το δικό του τρόπο και το δικό του ρυθμό.
Το σωματείο είναι μέλος της Ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» και συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της ένωσης.
Αγγελία: Ψυχολόγος, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, προτιμητέα μεταπτυχιακή εξειδίκευση κλινικής/
ψυχοπαιδαγωγικής κατεύθυνσης και επαρκή επαγγελματική προϋπηρεσία σε δομές φιλοξενίας ή αποκατάστα-
σης ατόμων με νοητική υστέρηση/αυτισμό/διάχυτες αναπτυξιακές και άλλες ψυχικές διαταραχές, ζητείται από το 
Κέντρο Ειδικών ατόμων η «Χαρά», στην Παλλήνη Αττικής (www.kea-hara.gr), για πλήρη απασχόληση. E-mail: 
info@kea-hara.gr, τηλ: 210 6666702.

"H «Θεραπεία=Ελπίδα» είναι μια αστική, μη κερδοσκο-
πική εταιρία που απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες. 
Υπεύθυνη της ομάδας είναι η κ. Ειρήνη Κιάμου, παθολό-
γος λόγου και ομιλίας και συνεργάτης του Νοσοκομείου 
Παίδων «Παν. και Αγλαΐα Κυριακού» με μακρόχρονη 
κλινική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία, στην Ελλάδα 
και στις Η.Π.Α.
Σκοπός της εταιρίας «Θεραπεία=Ελπίδα» είναι η ανί-

χνευση διαταραχών στον προφορικό και γραπτό λόγο σε παιδιά προ-
σχολικής και σχολικής ηλικίας και η προαγωγή της υγείας τους μέσω 
της αποκατάστασης αυτών. Επιπλέον στοχεύει στην έγκαιρή και έγκυ-
ρη ενημέρωση του πληθυσμού (εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιάτρους) 
για τους τρόπους ανίχνευσης και αντιμετώπισης των διαταραχών της 
επικοινωνίας.
Η διεπιστημονική μας ομάδα περιλαμβάνει λογοθεραπευτές, εργο-
θεραπευτές, ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς που παρέχουν 
υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ατομικής ψυχοθεραπείας, 
ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος, θεραπείας συμπεριφοράς και 
συμβουλευτικής γονέων."
Αγγελία: Η αστική-μη κερδοσκοπική "Θεραπεία=Ελπίδα" ζητάει εθελοντές.
Αν είσαι ειδικός θεραπευτής ή απλά θέλεις να υποστηρίξεις το έργο μας 
επικοινώνησε μαζί μας στο elpida.therapeia@gmail.com.

κλαΜΠ ΕΡγαΣιαΣ κΕΘΕα ιΘακΗ

Η υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης  
ειδικών ομάδων στη σύγχρονη αγορά εργασίας
Οι έννοιες που διαπραγματεύεται το παρόν 

άρθρο βρίσκονται όλες στον παραπάνω 
τίτλο. Θα ξεκινήσουμε με τις «ειδικές 

ομάδες», για τις οποίες πολλά έχουν γραφτεί τα 
τελευταία χρόνια και άλλα τόσα έχουν δρομο-
λογηθεί ως πολιτικές αποφάσεις στήριξης των 
ειδικών ομάδων. Επιλέγουμε να παραθέσουμε 
τους παρακάτω ορισμούς γιατί ο μεν πρώτος 
τονίζει το στοιχείο του κοινωνικού αποκλεισμού 
και ο δεύτερος δίνει έμφαση στον αποκλεισμό 
από την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, ειδικές 
ομάδες είναι:
• Ομάδες ανθρώπων οι οποίες, έχοντας δια-
φοροποιήσεις σε ποικίλα χαρακτηριστικά τους, 
φτάνουν μέσα από τις σύνθετες διαδρομές του 
κοινωνικού αποκλεισμού να στιγματιστούν και 
να περιθωριοποιηθούν.
• Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες θεωρούνται 
εκείνες, που για οποιονδήποτε λόγο είναι απο-
κλεισμένες από την αγορά εργασίας

Οι πρώην χρήστες αποτελούν αναμφισβήτητα 
μία από τις «ειδικές ομάδες» έχοντας κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δε θα πρέπει 
κανείς να εγκλωβιστεί και να θεωρήσει ότι οι 
άνθρωποι που ανήκουν σε μια ειδική ομάδα 
είναι όλοι ίδιοι. Τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
διαμορφώνουν ένα γενικό προφίλ το οποίο 
στην κάθε προσωπική ιστορία παίρνει άλλες 
διαστάσεις. 

Η εξαρτητική συμπεριφορά σχετίζεται με τον 
τρόπο που θα βιωθούν και θα ερμηνευθούν τα 
γεγονότα της ζωής -στοιχεία προσωπικότητας και 
οικογενειακή ιστορία- αλλά και με κοινωνικούς 
παράγοντες. Αυτό την κάνει ένα σύνθετο και 
πολυπαραγοντικό φαινόμενο το οποίο απαι-
τεί συντονισμένη και πολύπλευρη θέαση. Μια 
καταγραφή των ειδικών χαρακτηριστικών είναι 
η παρακάτω:
• Χαμηλό επίπεδο γνώσεων
• Μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής ή της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστά που 
αγγίζουν το 85%
• Διαταραγμένες σχέσεις με το εκπαιδευτικό 
σύστημα και τραυματικές εμπειρίες από τη σχο-
λική φοίτηση
• Έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης και προσό-
ντων ή επαγγελματικές εμπειρίες αποσπασματικές, 
χωρίς ζήτηση στην αγορά εργασίας
• Έλλειψη πληροφόρησης και συμβουλευτικής 
σε σχέση με την αγορά εργασίας
• Έλλειψη ενδιαφερόντων, χόμπι ή ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων
• Έλλειψη κοινωνικής δικτύωσης

• Αυξημένα κοινωνικά προβλήματα όπως οι-
κογενειακά, στέγασης, κοινωνικού στίγματος
• Ανύπαρκτο ή ασταθές προσωπικό εισόδημα 
• Μακροχρόνια ανεργία ή υποαπασχόληση
• Απασχόληση στην παραοικονομία ή σε πα-
ράνομες δραστηριότητες
• Έντονα συναισθήματα κατάθλιψης και άγχους
• Δυσκολίες κατανόησης και αποδοχής ορίων
• Ανασφάλεια
• Έλλειψη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
• Συναισθήματα δυσφορίας, θυμού, αδυναμίας 
και έλλειψη ενεργητικότητας
• Πλημμελής φροντίδα εαυτού

Για την αντιμετώπιση της εξάρτησης υπάρχουν 
οργανωμένα προγράμματα δημόσιου χαρακτήρα 
με δύο κεντρικές κατευθύνσεις. Τα προγράμ-
ματα υποκατάστασης, με φορέα υλοποίησης 
τον ΟΚΑΝΑ, και τα «στεγνά», με κύριο φορέα 
υλοποίησης το ΚΕΘΕΑ και δομές των ψυχιατρι-
κών νοσοκομείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
Τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα έχουν 
συνήθως την παρακάτω δομή:
• Φάση πρώτης επαφής, με κύριο στόχο τη μείωση 
και την αποχή από τη χρήση, τη γνωριμία με το 
θεραπευτικό πλαίσιο, τον τρόπο λειτουργίας και 
την εισαγωγή στην επόμενη φάση.
• Φάση κύριας θεραπευτικής στόχευσης, κατά 
την οποία το ενδιαφέρον εστιάζεται στην συνει-
δητοποίηση και επίλυση συμπεριφορών που 

οδηγούν στη χρήση, και τέλος
• Φάση κοινωνικής επανένταξης, με κεντρικό 
στόχο την επανασύνδεση με τον κοινωνικό ιστό, 
την υγιή δραστηριοποίηση σε οποιεσδήποτε 
κοινωνικές δραστηριότητες.

Ο στόχος της απεξάρτησης γίνεται περισσότερο 
πιθανός όταν όλα τα παραπάνω συνδυαστούν 
με τη φροντίδα της υγείας, την οικογενειακή 
θεραπεία, την αντιμετώπιση οικονομικών και 
νομικών εκκρεμοτήτων και την εκπαιδευτική 
και εργασιακή επανασύνδεση.

Η εκπαίδευση και η εργασία αποτελούν πυλώνες 
στήριξης της κοινωνικής επανένταξης κυρίως μέσω 
της επαναδιαπραγμάτευσης πιθανών «κακών» 
σχέσεων με το ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα 
και της επεξεργασίας σχεδίων για μια περισσό-
τερο συνειδητοποιημένη επαγγελματική ζωή.

Στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ λειτουργεί οργανωμένο 
τμήμα εκπαίδευσης με διάφορες εκπαιδευτι-
κές ομάδες και παράλληλα συμβουλευτική 
υποστήριξη στον τομέα της εργασίας. Από το 
Φεβρουάριο του 2014 λειτουργεί το Κλαμπ Ερ-
γασίας το οποίο σκοπεύει να καλύψει το στόχο 
της Πληροφόρησης. Ειδικότερα οι άνθρωποι 
να εξοικειωθούν με την αναζήτηση εργασίας 
μέσω ίντερνετ-αγγελιών και να γνωρίσουν πηγές 
πληροφόρησης ώστε να αναπτύξουν κριτήρια 
αξιολόγησής της.

Επιπλέον, στηρίζει την επαφή των ανθρώπων 

που βρίσκονται σε απεξάρτηση με πλευρές της 
ζωής της πόλης τις οποίες πιθανά δεν γνώριζαν. 

Ως εκ τούτου, έχει διαμορφωθεί ένας χώρος 
με ελεύθερη πρόσβαση στον ιντερνέτ. Έχει δη-
μιουργηθεί ένα mailbox που δέχεται αγγελίες 
από ανάλογες ιστοσελίδες και ένα προφίλ στο 
facebook το οποίο δέχεται αναρτήσεις από διαδι-
κτυακούς τόπους αναζήτησης εργασίας. Παράλ-
ληλα γίνονται συναντήσεις για διερεύνηση του 
εαυτού και υποστήριξη της λήψης εκπαιδευτικών 
και επαγγελματικών αποφάσεων 

Από την έως τώρα εμπειρία έχουμε καταλήξει 
στις εξής διαπιστώσεις για τη «σύγχρονη αγορά 
εργασίας»:
• Η «ευέλικτη εργασία» είναι πλέον καθεστώς
• Πάρα πολλά επαγγέλματα σχεδόν έχουν χαθεί 
ή περιοριστεί
• Νέα επαγγέλματα αναδύονται 
• Ζητούνται άνθρωποι μέχρι κάποια ηλικία 
• Οι αγγελίες είναι λίγες χρειάζονται και άλλοι 
τρόποι για να δημιουργήσει κανείς ευκαιρίες 
στον εαυτό του.
Τα παραπάνω επηρεάζουν τα άτομα που βρί-
σκονται υπό απεξάρτηση (και φυσικά όχι μόνο 
αυτούς) με τους εξής τρόπους:
• Υψηλή ανεργία ανάμεσα στους ανθρώπους 
υπό απεξάρτηση 
• Μεγάλη ανάγκη για επανακατάρτιση σε νέα 
επαγγέλματα 
• Δυσκολία για το διάστημα μετάβασης από το 
στάδιο «ψάχνω μια οποιαδήποτε δουλειά» στο 
«θέλω να κινηθώ προς αυτόν τον επαγγελμα-
τικό χώρο»

Συμπερασματικά και εν είδη προτάσεων θα 
θέλαμε να καταλήξουμε στα παρακάτω:
• Είναι πλέον καιρός θεσμικοί και ιδιωτικοί φο-
ρείς να συνεργαστούν με στόχο την εξυγίανση 
της αγοράς εργασίας. Χρειάζεται να ληφθούν 
αποφάσεις που θα στοχεύσουν στην καλύτερη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας που τη μαστίζει 
η ασυδοσία των εργοδοτών, ο ελλιπής έλεγχος 
νομιμότητας και η δυσκολία μεγάλων ομάδων 
του πληθυσμού να βρουν δουλειά.
• Να μην ξεχνάμε ότι οι «ειδικές ομάδες» δεν είναι 
«κλειστές». Το ποιοι ανήκουν σε αυτές επηρεά-
ζεται από πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις 
και πολιτικές. Για παράδειγμα, μια αλλαγή στην 
κατάσταση υγείας του καθενός θα μπορούσε να 
τον εντάξει στις «ειδικές ομάδες» με ό,τι θετικό 
ή αρνητικό συνεπάγεται αυτό.

Τορτοπίδου Άννα, M.Ed. Σύμβουλος  
Εκπαίδευσης-Εργασίας, ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Εθελοντισμός
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

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 Μαρκοπούλου 
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
Διεύθυνση: 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 Κέντρα Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
Υποστήριξης Μακροχρόνια ανέργων
Διεύθ.: Παπαναστασίου 22, Αιγάλεω
Διεύθ.: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα  
Διεύθ.: Ζωσιμάδων 11 & Ελευθερίου  
Βενιζέλου, Πειραιάς. Τηλ: 210 8224674

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  
(Συμβουλευτικό 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  
Δήμου 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 εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
στα τηλέφωνα: 2310 509040, 509038 
(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται στο χώρο  
του Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

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
E-mail: 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 Σπάτων - 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. Tηλ.: 213 2019904

➤ 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.
Tηλ.: 210 9917855

➤ 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 
Fax: 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  
Μεταμόρφωσης
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
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

➤ 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 - Τηλ.: 22410 36110

➤ 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

➤ Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 39000

➤ 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 - Περιοχή: Δημοτική Αγορά

➤ 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. Τηλ.: 24410 27275

➤ 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

Το ημερολόγιό μου!

22 Ιανουαρίου
Ποιητική συνάντηση στην Ελληνοαμερικάνικη 
ένωση: «Με τα λόγια γίνεται». Η Αγαθή 
Δημητρούκα, μας ξεναγεί, μέσω των μεταφράσεών 
της, στην ισπανόφωνη ποίηση. Η περιδιάβαση 
αυτή, με τίτλο “Πριν και μετά τον Λόρκα”, 
περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - ποιήματα  
του Άγιου Ιωάννη του Σταυρού, του Θερβάντες,  
του ίδιου του Λόρκα, αλλά και κατοπινών του 
ποιητών, όπως ο Νερούδα και ο Ρομέρο.  
Η Μάρθα Μορελεόν διαβάζει τα πρωτότυπα 
ποιήματα στα Ισπανικά.  
Διεύθυνση: Μασσαλίας 22.  
Τηλέφωνο: 2103680900. Ώρα: 19.30

23 Ιανουαρίου
Μουσική: Ο μουσικός, συνθέτης και στιχουργός 
Αντώνης Απέργης παρουσιάζει τις συνθέσεις του 
στον ιδιαίτερο χώρο έκφρασης Zp87. Μαζί του θα 
βρίσκονται η Μάρθα Μαυροειδή- ηλ. λάφτα, σάζι, 
φωνή Γιώργος Βεντουρής- κοντραμπάσο  
και ο Μιχάλης Μπακάλης στα κρουστά.
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 87.  
Τηλέφωνο: 6980665404. Ώρα: 21.00

24 Ιανουαρίου
Μάθημα στη Στέγη: Ο κύκλος μαθημάτων "Κ.Π. 
Καβάφης" διεξάγεται για δεύτερη χρονιά στο χώρο 
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Κεντρικό θέμα 
του φετινού κύκλου μαθημάτων είναι η μελέτη 
του Καβάφη, αλλά και η ευρύτερη θεματική 
προσέγγιση των ποιημάτων του Αλεξανδρινού 
ποιητή, καθώς και άλλων ποιητών.
Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής  
στο kavafis@sgt.gr
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 107-109 
Τηλέφωνο: 2130178000. Ώρα: 12.00

25 Ιανουαρίου
Σινεμά: Κύκλος Βραβεία Γκόγια σε πρωτοεμφα-
νιζόμενους σκηνοθέτες. "El Bola" («Ο Μπαλας»), 
"Achero Manas" 2000. Η ταινία θα προβληθεί στο 
δημοτικό κινηματογράφο «Καλυψώ» στα πλαίσια 
του αφιερώματος στον ινδικό κινηματογράφο. 
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη και Καλυψούς, 
Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 210 9510950, 210 9510909
Ώρα: 20.00

26 Ιανουαρίου
Σχολείο Βικιπαιδείας, Νέος κύκλος μαθημάτων 
συγγραφής στη Βικιπαίδεια από τη Δευτέρα 12 
Ιανουαρίου, στην Καισαριανή. Τα μαθήματα 
διεξάγονται στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής, Ηρώς 
Κωνσταντοπούλου 13Β, Καισαριανή, στον πρώτο 
όροφο.  
Διεύθυνση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 13Β. 
Τηλέφωνο: 2107649534. Ώρα: 17.30-19.30

27 Ιανουαρίου
Θέατρο στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Πολλές ήταν 
οι ουτοπίες που φαντάστηκαν οι άνθρωποι ανά 
τους αιώνες. Από την Πολιτεία του Πλάτωνα και τις 
Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, από την Ουτοπία 
του Μουρ και την Τρικυμία του Σαίξπηρ μέχρι το 
Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο του Χάξλεϋ και το 
1984, ως τις κινηματογραφικές ουτοπίες και αυτές 
των κόμικς, οι επινοημένοι ου-τόποι πλουτίζουν 
τη γκάμα των ανθρώπινων φαντασιώσεων, 
προτείνοντας ιδανικούς ή μη προορισμούς και 
εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Σχεδιασμός - 
Υλοποίηση: Ιόλη Ανδρεάδη, σκηνοθέτις
Διεύθυνση: Αεροπόρου Αριστοτέλη Μωραΐτη
Ώρα: 16.30

28 Ιανουαρίου
Έκθεση στη Gallery 7: Η πρώτη ατομική έκθεση 
ζωγραφικής της Αλεξίας Μαρούλη με τίτλο  
"Exposed" αποτελείται από μια σειρά έργων (λάδια 
σε καμβά) που πραγματεύονται το στήθος ως 
μέσο ανακούφισης και φροντίδας, τις ανθρώπινες 
σχέσεις, με αφετηρία τον πρωταρχικό σύνδεσμο 
μεταξύ της μητέρας και του παιδιού, αλλά και 
το στήθος που νοσεί, τραυματίζεται, αναιρείται. 
Εκτεθειμένα γυμνά στήθη, με την καρδιά να χτυπά 
από κάτω τους, εκεί όπου ριζώνει η αγάπη και 
τρέφεται μια νέα ζωή, όπου, όμως, μια μέρα ίσως 
να γεννηθεί η αρρώστια, που θα θρέψει κι αυτή 

αναγκαστικά με τη σειρά της τον πόνο και το φόβο. 
Το συγκεκριμένο σύνολο έργων αποπειράται να 
εκθέσει τις αντοχές των ανθρωπίνων σχέσεων,  
όταν αυτές δοκιμάζονται.
Διεύθυνση: Σόλωνος 20 και Βουκουρεστίου 
Τηλέφωνο: 2103612050
e-mail: gallery7@hol.gr
Ώρες λειτουργίας: 11.00 - 15.00

29 Ιανουαρίου
Χαλαρή ποδηλατοβόλτα στην ευρύτερη περιοχή 
των Αχαρνών. Ραντεβού κάθε Τετάρτη στη κεντρική 
πλατεία Μενιδίου μπροστά από τον Άγιο Βλάση. 
Ώρα εκκίνησης ποδηλατοβόλτας: 20:30 από την 
κεντρική πλατεία Αχαρνών. 

30 Ιανουαρίου
Δημοσθένης Σκουλάκης-Έκθεση «Μικρή αναδρομή 
στη μνήμη του». Υστερόγραφο στη μνήμη του 
διακεκριμένου ζωγράφου Δημοσθένη Σκουλάκη, 
προσλαμβάνει -πλέον - η μικρή αναδρομή 
έργων του, που παρουσιάζει η αίθουσα Τέχνης 
ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ, από τις 15 Ιανουαρίου 
2015, έκθεση που είχε προετοιμάσει μέχρι την 
τελευταία λεπτομέρεια ο καλλιτέχνης, αλλά δεν 
πρόλαβε να δει, καθώς έχασε τη μάχη με τον 
καρκίνο.
Η έκθεση περιλαμβάνει περί τα 15 έργα, από το 
1960 έως τις μέρες μας, ανάμεσα τους και μερικά 
καινούρια έργα που εκτίθενται για πρώτη φορά, 
καταγράφοντας όλες τις πτυχές της ζωγραφικής του. 

Πολιτική ζωγραφική, πορτραίτα, αφιέρωμα στον 
Τσαρούχη, "Διαδρομή στον Υπόγειο", "Ο τζόγος 
και ο μύθος των μορφών". 
Διεύθυνση: Ηροδότου 5 
Τηλέφωνο: 2108239465
Ώρες: 11.00 - 20.00

31 Ιανουαρίου
Σεμινάριο στο Μουσείο Μπενάκη: Το κεντρικό 
θέμα του Σεμιναρίου έχει ως τίτλο "Ο μοντερνισμός 
του Γκρέκο". O Νίκος Χατζηνικολάου θα μιλήσει 
για την "ανακάλυψη" του μοντερνισμού του 
Γκρέκο κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, για την 
αντιμετώπιση της τέχνης του από τους ανθρώπους 
της δικής του εποχής στο Τολέδο, όπου πέρασε 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ενώ θα 
αναλύσει παραδειγματικά ορισμένα έργα του 
Θεοτοκόπουλου μεταξύ των οποίων το περίφημο 
"Espolio" (Ο διαμερισμός των ιματίων) και το 
"Άποψη και χάρτης του Τολέδου".
Πρόγραμμα: 11:30-12:15: "Η ανακάλυψη του 
μοντερνισμού του Γκρέκο. Aπό τον Γκωτιέ στον 
Άντονυ Μπλαντ". 12:15-12:45: παύση για καφέ. 
12:45-13:30: "Η αντιμετώπιση της ζωγραφικής του 
Γκρέκο από τους συγχρόνους του στο Τολέδο".
Μεσημεριανή παύση. 15:30-16:15: "Η ζωγραφική 
του Γκρέκο: Ο διαμερισμός των ιματίων, Η Παναγία 
του Ελέους, Άποψη και χάρτης του Τολέδου". 
16:15-16:35: παύση για καφέ. 16:45-17:30:  
"Η πραγματικότητα του πρώιμου μοντερνισμού  
και οι αναχρονιστικές προσεγγίσεις του".
Διεύθυνση: Πειραιώς 138 
Τηλέφωνο: 210 345 3111

1 Φεβρουαρίου
Παιδικό σινεμά στο κινηματοθέατρο Έφη.  
Σκυλάκια στο διάστημα (Speca Dogs)
Η Μπέλκα και η Στρέλκα, μια τετράποδη σταρ του 
τσίρκου και μια αδέσποτη σκυλίτσα, περνούν από 
σκληρή εκπαίδευση και ταξιδεύουν στο Διάστημα 
με τη μη επανδρωμένη σοβιετική αποστολή 
του ’60. Τρισδιάστατο animation της ντισνεϊκής, 
βασισμένο στην αληθινή ιστορία του πρώτου 
διαστημικού ταξιδιού με ζωντανούς επιβάτες, οι 
οποίοι κατάφεραν, αφού μπήκαν σε τροχιά γύρω 
από τη Γη, να επιστρέψουν ζωντανοί.
Διεύθυνση: Βασιλικών 6, Περιστέρι
Ώρα: 11.30

2 Φεβρουαρίου
Μαθαίνουμε δεξιότητες στο Media Lab της 
δημοτικής βιβλιοθήκης στην Ηλιούπολη.  
• 11.00-12.00. Επεξεργαζόμαστε τη μουσική και 
τους ήχους με το Audacity
Μαθαίνουμε να ηχογραφούμε ζωντανή μουσική, 
να μετατρέπουμε κασέτες και δίσκους σε ψηφιακές 
ηχογραφήσεις ή CD, να επεξεργαζόμαστε Ogg  
Vorbis, MP3, και WAV αρχεία ήχου, να κάνουμε 
μίξη σε ήχους, να αλλάζουμε την ταχύτητα  
ή τον τόνο μιας ηχογράφησης και πολλά άλλα.
Με προεγγραφή. Στο Μουσικό Στούντιο.
• 12.30-1.30. Δημιουργούμε το δικό μας Site  
με την Δωρεάν Εφαρμογή της Google (Google Site)
Δημιουργούμε το δικό μας Site και μαθαίνουμε  
να το διαχειριζόμαστε με βάση τις ανάγκες μας.
Διεύθυνση: Νικομάχου 18 

Τηλέφωνο: 2109940699, 2109948344
Ε-mail: info@politismos-ilioupoli.gr

3 Φεβρουαρίου
Έκθεση «Συλλογή από Εκπλήξεις» στο Ινστιτούτο 
Θερβάντες. Ο Ισίδρο Φερρέρ (Μαδρίτη, 1963) είναι 
σήμερα ένας από τους εξέχοντες εκπροσώπους 
της ισπανικής, γραφιστικής τέχνης και της 
εικονογράφησης. Αναλαμβάνει παραγγελίες απ’ 
όλον τον κόσμο ως εικονογράφος, γραφίστας και 
δημιουργός διαφημιστικών, θεματικών μακετών 
για την τηλεόραση. Αυτή η "συλλογή από 
εκπλήξεις" περιλαμβάνει έργα του ως γραφίστα 
και ως εικονογράφου. Όλα αυτά τα έργα, όπως 
και μια συλλογή σκίτσων, μας επιτρέπουν να 
αποκτήσουμε μια ευρεία εικόνα για το έργο του 
και να αντιληφθούμε πως όλα έχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Επιμελήτρια: Τίνα Γκαρθία.
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 23 
Τηλέφωνο: 210 3634117
Ε-mail: cenate@cervantes.es
Ώρες: 10.00 - 21.00

4 Φεβρουαρίου
Μάθημα Ιστορίας από την καθηγήτρια Μαρία 
Ευθυμίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ελληνικό 
Μολύβι - Γ. Βρανά (Ιερά Οδός 154 και Νάξου, 
στάση Μετρό Ελαιώνας). Στα μαθήματα αυτά 
εντοπίζονται οι μεγάλες τομές και φάσεις της 
ανθρώπινης ιστορίας: η περίοδος καρποσυλλογής 
και κυνηγίου / η γεωργική επανάσταση / η 

βιομηχανική επανάσταση. Αναλύεται η πορεία των 
διαφόρων θρησκειών της γης -και των οπαδών 
τους. Αναδεικνύονται τα γενικά χαρακτηριστικά 
ευρύτερων πολιτισμικών περιοχών της γης (: 
Εγγύς Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Κεντρική Ασία 
και Άπω Ανατολή, Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία, 
Ευρώπη, Αμερική), δίνοντας έμφαση στις κεντρικές 
παραμέτρους που διαμόρφωσαν τους μεγάλους 
επώνυμους πολιτισμούς και τις περιφέρειές τους.  
Η ελληνική ιστορία δεν αντιμετωπίζεται 
συντεταγμένα, καθώς ο Έλληνας ακροατής 
τη γνωρίζει από τη σχολική και την όλη του 
εκπαίδευση. Τα μαθήματα συνοδεύονται από την 
ανάγνωση χαρακτηριστικών κειμένων και από 
μουσικά ακούσματα.
Ιερά Οδός 154 και Νάξου 
Τηλέφωνο: 210 5310542
Ώρες: 18.00 - 21.00

5 Φεβρουαρίου
Φωτογραφία «Πνοή Δέντρων - In delicate bal-
ance» στο The Athens House of Photography στην 
Κηφισιά . Η έκθεση έχει ως θέμα την ασπρόμαυρη 
μελέτη του Δήμου πάνω σε δέντρα της υπαίθρου. 
Τα δέντρα εμφανίζονται στη φωτογραφία  
του Δήμου ήδη από τα τέλη του ‘70, με εμφανή  
την αναζήτηση μιας πνευματικής οντότητας  
στην απεικόνιση τους. Σε προηγούμενες 
δουλειές του όπως οι “Σκιές Σιωπής” τα δέντρα 
δημιουργούσαν μία ανάσα στην εξερεύνηση  
της ελληνικής, διαχρονικής ταυτότητας.  
Από το 1980 και μετά ο Δήμου επικεντρώθηκε 
όλο και περισσότερο στις ίδιες αυτές αιωνόβιες 
υπάρξεις, καταφέρνοντας να τα εμψυχώσει με 
ρυθμό, αναδεικνύοντας τον δικό τους χαρακτήρα. 
Ο Γιάννης Δήμου θεωρείται από τους πρωτο-
πόρους της ελληνικής φωτογραφίας, έχοντας 
πραγματοποιήσει εκθέσεις στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό από τα τέλη της δεκαετίας  
του 1970 έως και σήμερα.
Διεύθυνση: Ζηρίνη 23 
Τηλέφωνο: 2105228696
Ώρες: 10.00-15.00

6 Φεβρουαρίου
Κινηματογράφος στην Καλυψώ: Αφιέρωμα στο 
σπουδαίο παλιό ελληνικό κινηματογράφο με 
ταινίες της Φίνος Φιλμ. "Οι εχθροί" του Ντίνου 
Δημόπουλου, Κοινωνική Δραματική Περιπέτεια 
1965 - Διάρκεια 100’.
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη και Καλυψούς, 
Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9510950, 210 9510909
Ώρα: 20.00

7 Φεβρουαρίου
Θέατρο: Τη σχέση μας με το ξένο, τον "άλλο",  
το διαφορετικό πραγματεύεται η μουσικοθεατρική 
παράσταση "Passport project".
Ο μετανάστης και το αναγκαστικό, βίαιο ταξίδι  
του γίνεται η αφορμή για να παρακολουθήσουμε 
μέσα από κείμενα και 20 διασκευασμένα 
τραγούδια, σύγχρονα, δημοτικά και ethnic,  
το ταξίδι του καθενός από μας γιατί όλοι είμαστε  
εν δυνάμει μετανάστες, γιατί όλοι ξένοι είμαστε  
και μέσα κι έξω απ΄τις πατρίδες. Από τον Κούρδο 
και τον Αφρικανό μέχρι τον Μικρασιάτη του ’22  
και τον Έλληνα που ξενιτεύεται πάλι σήμερα.
Συντελεστές: Τραγούδι-κείμενα-ερμηνεία: Γιάννης 
Κωσταρής - Ηλεκτρ. μπάσο, αναλογικά εφέ, loops, 
πιάνo: Απόστολος Καλτσάς - Σκηνοθεσία: Βαλεντίνη 
Σιόβα - Φιλική συμμετοχή (ηχογράφηση)-ney: 
Νίκος Παραουλάκης - Video παράστασης: Shoot 
The Band - Αφίσα: Γιώργος Σκαραφίγκας
Παραγωγή: Zp87 - Διάρκεια: 70 λεπτά

Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 87, Εξάρχεια
Τηλέφωνο: 6980665404 
Ώρα: 21.00

8 Φεβρουαρίου
Εργαστήρι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:  
Με ένα κύκλο συναντήσεων αφιερωμένο  
στη φροντίδα που μπορούμε να προσφέρουμε 
στα άγρια πουλιά συνεχίζει το εργαστήρι 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Παίζω και Πετώ» 
στο Πάρκο Τρίτση, το οποίο ξεκίνησε  
τον περασμένο Νοέμβριο.  
Στο πλαίσιό του, μαθαίνουμε πώς να παρέχουμε 
πρώτες βοήθειες για τα πουλιά, τοποθετούμε 
ξύλινες φωλιές στο Πάρκο και φτιάχνουμε το δικό 
μας δεκάλογο του σωστού επισκέπτη σε μια φυσική 
περιοχή. Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά  
από 6 έως 12 ετών που θέλουν να μυηθούν  
στον υπέροχο κόσμο των πουλιών και υλοποιείται 
από την Ορνιθολογική στο «Παλιό Οινοποιείο»  
στο Πάρκο «Α.Τρίτσης». 
«Μες την πόλη τριγυρνώ, μια τρυπούλα σε ένα 
δέντρο για να βρω και να φτιάξω τη φωλιά μου. 
Μα πουθενά», είπε ο μικρός Σπουργίτης και 
συνέχισε την αναζήτηση. Πως μπορούμε  
να βοηθήσουμε τα πουλιά που δυσκολεύονται  
να βρουν θέση για να φτιάξουν τη φωλιά τους;
Ώρα: 11.30

9 Φεβρουαρίου
Βόλτα με τα ποδήλατα στους Αγίους Αναργύρους. 
Γρήγορες ποδηλατοβόλτες 40+ χιλιομέτρων  
με αφετηρία την πλατεία των Αγ. Αναργύρων  
και εκκίνηση στις 8:30 μ.μ. Μια δοκιμασία που 
σίγουρα αξίζει τον κόπο!

10 Φεβρουαρίου
Με το πνεύμα της ελεύθερης ανταλλαγής βιβλίων, 
κάθε ώρα και από όλους, δημιουργήθηκε η 
ανταλλακτική βιβλιοθήκη της Στέγης, ακριβώς 
μπροστά από το κτίριο, επί της Λεωφόρου Συγγρού. 
Πρόκειται για μια καινοτόμα ιδέα και πρωτοβουλία 
των αρχιτεκτόνων Ειρήνης- Αιμιλίας Ιωαννίδου και 
Ελευθέριου Αμπατζή, που εφαρμόστηκε με μεγάλη 
ανταπόκριση στο Δήμο Κηφισιάς. Στόχος είναι να 
καθιερωθεί η Βιβλιοθήκη της Στέγης ως θεσμός και 
παράλληλα, τα βιβλία μας να ταξιδέψουν σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο.  
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και 
να αφήσουν τα βιβλία που επιθυμούν, εντελώς 
δωρεάν. Κάποιος μπορεί να φέρει ένα βιβλίο 
χωρίς την υποχρέωση να πάρει κάποιο άλλο και 
το αντίστροφο. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η 
επιστροφή των βιβλίων.  
Ο χρήστης το μόνο που έχει να κάνει αφήνοντας  
τα βιβλία του είναι να κολλήσει στη ράχη τους  
τα ειδικά αυτοκόλλητα “swap-it/ αντάλλαξέ το” 
που θα βρει στα ράφια της βιβλιοθήκης. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι η διάθεση όλων να μοιραστούν 
τα παλιά τους βιβλία και να ανακαλύψουν νέα.

11 Φεβρουαρίου
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 
την 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).

Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή  Παρέχονται Δωρεάν!
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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 ενδιαφε-
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:  
timebank.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 Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλ.: 213-2055405. Email.: trapezaxronou 
@galatsi.gr - www.galatsitimebank.com

➤ 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/

➤ Γραφείο Διαμεσολάβησης Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στο 2ο όροφο. Τηλ.: 213-2055416
Email: diamesolavisi@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στον 1ο όροφο. Τηλ.: 213-2055321
Email: koin.pantopoleio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.:210-2222011, 210-2143376
Email: koin.farmakeio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Συσσίτιο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.: 210-2222011, 210-2143376
Email.: syssitio@galatsi.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: timebankacharnes@
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@hot-
mail.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@windowslive.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 e-mail 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 Υπηρεσιών Ρεθύμνου
E-mail: info@rodia-reth.gr

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

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής προϊόντων  
και υπηρεσιών 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

Μα πόσο αλλάζει το μάρκετινγκ στη digital εποχή;

Όλοι όσοι παρακολουθούν έστω 
και λίγο τις εξελίξεις γνωρίζουν, 
περισσότερο ή λιγότερο, τα νέα 

μέσα, μεθόδους, εργαλεία, τεχνικές 
της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα 
του μάρκετινγκ: ένας αστρονομικός 
αριθμός web sites - 1 δις σε παγκόσμιο 
επίπεδο -, μια πανσπερμία κοινωνικών 
δικτύων, φορητές και μη συσκευές που 
παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(smartphones, tablets, smart TVs, game 
consoles αλλά πλέον και κάθε είδους 
καθημερινά αντικείμενα όπως ρολόγια, 
λευκές οικιακές συσκευές, κοκ) και 
δεκάδες τεχνολογίες, μορφές και τρόποι 
διαφήμισης, προώθησης, πώλησης 
και εξυπηρέτησης (QR codes, RFIDs, 
cloud computing & SaaS, affiliation, 
display, video, performance, SEO, 
location-based, κοκ). Και φυσικά θα 
βλέπουμε συνεχώς νέα.

Πόσο λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν 
το μάρκετινγκ και το doing business; 
Θεωρώ εύκολη την απάντηση, σε δύο 
επίπεδα. Ως προς το βασικό ΤΙ επιδιώ-
κει μια επιχείρηση ή οργανισμός, τον 
βασικό στόχο της, δεν αλλάζει κάτι: 
κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχει 
ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται, 
κοινό το οποίο πρέπει να επιλέξει, να 
μελετήσει και να του προτείνει κάτι 
(προϊόν, υπηρεσία, πληροφορία) που 
να έχει αξία γι αυτό, ώστε να το προ-
σελκύσει, να το εξυπηρετήσει και να 
το διατηρήσει. Ως προς το ΠΩΣ μπορεί 
να πετύχει το στόχο αυτό, αλλάζουν 
πολλά. Ας συνοψίσουμε λοιπόν εδώ τις 
βασικότερες συνέπιες της διάδοσης των 
ψηφιακών μέσων για την επιχείρηση.
• Business intelligence. Εφόσον οι 
τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους 
στις αγορές εξελίσσονται εξαιρετικά 
γρήγορα και όχι πολύ προβλέψιμα, 
η επιχείρηση οφείλει να επενδύει μό-
νιμα πόρους στην παρακολούθηση 
των τάσεων και εξελίξεων. Αυτή η 
παρακολούθηση των τάσεων (business 
intelligence) καθίσταται πρώτης προ-
τεραιότητας λειτουργία.
• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, 
proactivity και reactivity. Η ταχύτητα 
των αλλαγών καθιστούν μη αποτελε-
σματικές τις «κλασσικές» διαδικασίες 
σχεδιασμού που απαιτούν αρκετό χρόνο 
για την ανάλυση και το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων δράσης. Οι επιχειρή-
σεις λειτουργούν όλο και συχνότερα 
βασιζόμενες στον πειραματισμό, τη 
δομική, μαθαίνοντας στην πορεία και 
από τα λάθη τους (trial and error).
• Δι-επιχειρησιακές και δια-τμηματικές 
συνεργασίες. Σε ένα περιβάλλον τόσο 
ποικιλόμορφο, σύνθετο και απαιτητικό, 
καθοριστικής σημασίας πρακτική γίνεται 
ο εντοπισμός πεδίων συνεργασιών 
και συνεργιών με άλλες εταιρείες, η 
δημιουργία δικτύου συνεργατών, η 
διαχείριση των σχέσεων με συνεργάτες 
και άλλους εταίρους. Σε ενδο-επιχει-
ρησιακό επίπεδο, απαιτείται στενή 
συνεργασία ανθρώπων - και τμημάτων 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις - με δια-
φορετικές ειδικότητες, κυρίως πληρο-
φορικής (information technology) και 
μάρκετινγκ. Παράλληλα, στο προφίλ 
των ανθρώπων του μάρκετινγκ είναι 
βέβαιο ότι εντάσσει πλέον γνώσεις και 
δεξιότητες τεχνολογίας - αυτό φαίνεται 
καθαρά στην περιγραφή των σχετικών 
θέσεων εργασίας και των προσόντων 
που απαιτούνται γι αυτές.

• Απώλεια ελέγχου και ένταξη του 
πελάτη στην επιχείρηση. Η εποχή της 
χρήσης των ΜΜΕ ως μέσων μονοσήμα-
ντης επικοινωνίας από την επιχείρηση 
προς το κοινό της φτάνει στο τέλος 
της. Σταδιακά ένα άτομο εκτίθεται σε 
μηνύματα που προέρχονται όλο και 
περισσότερο από τρίτους (άλλους 
καταναλωτές, άλλες εταιρείες, άλλους 
συντελεστές της αγοράς) και λιγότερο 
από την ίδια την εταιρεία, με αποτέλε-
σμα η τελευταία να χάνει αναγκαστικά 
μεγάλο μέρος του ελέγχου της επικοι-
νωνίας της. Ένα βήμα πιο πέρα από 
τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό, 
η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει 
χώρο ουσιαστικής και συστηματικής 
συμμετοχής και έκφρασης του πελάτη, 
να τον εντάξει στο σχεδιασμό και στις 
δράσεις μάρκετινγκ.
• Πολυκαναλικό μάρκετινγκ. Οι 
πολλαπλές δυνατότητες επαφής του 
πελάτη με την επιχείρηση διευρύνουν 
τις μορφές της σχέσης επιχείρησης 
- πελάτη (φυσικό κατάστημα, web 
site, κοινωνικά δίκτυα, blogs, e-mail, 

τηλέφωνο). Ο αγοραστής είναι πλέον 
πολύ-καναλικός και το ίδιο οφείλει 
να είναι και η επιχείρηση, σε όλα τα 
επίπεδα: επικοινωνίας, πώλησης, δια-
νομής, εξυπηρέτησης. Ο συνδυασμός 
και ο συντονισμός των διαφορετικών 
μέσων και σημείων επαφής με τον 
πελάτη παραπέμπει σε θέματα τόσο 
τεχνολογικά (συμβατότητας, δια-λει-
τουργικότητας) όσο και μάρκετινγκ 
(ομοιομορφίας, επικοινωνίας, φιλι-
κότητας προς το χρήστη και ευκολίας 
χρήσης) που απατούν σχεδιασμό αλλά 
συχνά και επένδυση σε τεχνολογικές 
υποδομές.
• Εμπιστοσύνη. Βάση της νέας επι-
κοινωνιακής - αλλά και γενικότερης 
- προσέγγισης της επιχείρησης απο-
τελεί η εμπιστοσύνη, προϋπόθεση 
κάθε άμεσης και πραγματικά αμφί-
δρομης επαφής και σχέσης. Εφόσον 
η επιχείρηση βρίσκεται πλέον ανοικτά 
«εκτεθειμένη» στα μάτια, την κρίση 
και τα σχόλια των πελατών της στο 
διαδίκτυο, ο λόγος και οι ενέργειές 
της πρέπει να διέπονται από ειλικρί-
νεια, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Η 
ικανότητα ανάπτυξης, διασφάλισης 
και διαχείρισης της εμπιστοσύνης θα 
αποτελέσει βασικό ζητούμενο για την 
επιχείρηση και σημαντικό στοιχείο 
διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.

Όλες οι πιο πάνω συνθήκες συνεπά-
γονται μια εξέλιξη της κουλτούρας και 
του τρόπου εργασίας της επιχείρησης 
στο σύνολό της. Σημαντικό ρόλο μπο-
ρεί να παίξει η εκπαίδευση σε digital 
στρατηγική και εργαλεία, τόσο για 
τους marketers όσο και για τα στελέχη 
ΙΤ, ενώ και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες 
χρειάζονται μια σφαιρική γνώση του 
digital και πως αυτό ενσωματώνεται 
στην επιχειρηματική τους δράση.

Ο Σέργιος Δημητριάδης είναι  
αναπληρωτής καθηγητής  

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (aueb.gr) και Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού  
προγράμματος Ψηφιακό μάρκετινγκ 

και κοινωνικά δίκτυα (DigiMa - 
digima.gr) του Κέντρου  

Επαγγελματικής Κατάρτισης  
(kek.aueb.gr) του Οικονομικού  

Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η «κρίση» αποτελεί ευκαιρία, όχι μόνο για την ελληνική αγορά  
και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τον καθένα προσωπικά

Eίναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διά-
στημα βιώνουμε ως «ταλαίπωροι» έλληνες 
φορολογούμενοι μία πρωτοφανή τηλεοπτική 

κυρίως παραπληροφόρηση για την λεγόμενη 
«κρίση». Αυτό επιζητούν και οι όποιοι κυβερ-
νώντες αυτή τη φτωχή χώρα με τους πλούσιους 
κατοίκους, σαν άλλοθι για να λάβουν μέτρα που 
αν μη τι άλλο θα ωφελήσουν πάλι τις γνωστές 
μειοψηφίες των πολιτών που λυμαίνονται τον 
πλούτο της χώρας.

Τα εκατοντάδες ΔΙΣ ευρώ που έπεσαν στην ελ-
ληνική οικονομία και τόσο πολύ «διαφημίστηκαν» 
θα μπορούσαν εφόσον οι κυβερνώντες ήθελαν να 
βοηθήσουν την πραγματική οικονομία, να πάνε 
απευθείας στην αγορά μέσω μιας π.χ. μείωσης 
του συντελεστή ΦΠΑ για 2-3 μήνες, ή ακόμα με 
την παράταση πληρωμής του από τις επιχειρήσεις, 
ή ακόμα με την πληρωμή από το κράτος των 
εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων για 
2-3 μήνες. Ή ακόμα να δώσουν κάποιο κίνητρο 
για τη δημιουργία μιας θέσης εργασίας σε κάθε 
μία από τις 650.000 ελληνικές επιχειρήσεις που 
απέμειναν. Τόσο απλά, τόσο ρεαλιστικά. 

Από την άλλη φαίνονται έντονα τα προβλήματα 
ρευστότητας στην αγορά. Πέρα από τα άθλια παι-
χνίδια των ανεξέλεγκτων ελληνικών τραπεζών σε 
βάρος των ΜΜΕ και των καταναλωτών, το κράτος 
το ίδιο εάν ήταν συνεπές στις υποχρεώσεις του, 
θα είχε εξασφαλίσει ηρεμία στην εγχώρια αγορά: 
πόσα ΔΙΣ ευρώ οφείλει το ελληνικό κράτος στα 
ασφαλιστικά ταμεία, στους προμηθευτές των 
νοσοκομείων, στους γιατρούς, τα νοσοκομεία, 
τα φαρμακεία, το ΙΚΑ, την ΔΕΗ, την ταλαίπωρη 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ή AEGEAN και πλήθος άλλων 
υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα; 

Η «κρίση» δίνει πράγματι ένα θετικό άλλοθι για 
να πάρουμε σκληρά μέτρα: να συμμαζευτούμε. 
Τέρμα οι σπατάλες και τα καθημερινά ξενύχτια. 
Οι έλληνες έχουν το υψηλότερο ποσοστό ιδιο-
κατοίκησης στην Ευρώπη, περίπου 90% (και από 
αυτό περίπου ένα 30% έχει και δεύτερη κατοικία) 

Στην Ευρώπη ένα 40-50% έχουν δικό τους σπίτι 
και μόνον ένα 7-10% έχουν και δεύτερη κατοικία. 
Είναι δεδομένο ότι χιλιάδες ακόμα καταστήματα 
λιανικής θα κλείσουν όχι όμως λόγω της «οικο-
νομικής κρίσης». 

Οι αγρότες αντί να κλείνουν τους δρόμους, 
καλό είναι να μάθουν να καλλιεργούν πατάτες 
και κρεμμύδια αντί να τα εισάγουμε από την 
Αίγυπτο ή την Τουρκία. Να χρησιμοποιούν τα 
τρακτέρ τους 1200-1500 ώρες το χρόνο όπως 
κάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους και όχι 
200-300 ώρες όπως στην ταλαίπωρη Ελλαδίτσα… 

Η «κρίση» αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις:
• Για ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ του τζίρου και του εισοδήματος 
τους σε νέους πελάτες. Θέλουμε ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΥΣ 
πελάτες. Να βρούμε κερδοφόρους πελάτες. Να 
βρούμε νέες κερδοφόρες αγορές. Να προσεγ-
γίσουμε νέους μοντέρνους τρόπους πώλησης. 

• Για ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πόσες επιχειρήσεις 
κατασπαταλούν τους πόρους τους σε κινήσεις 
που δε χρειάζονται, αλλά «φαίνονται». Πόσες 
επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα καταχρεώνο-
νται στη δημιουργία παγίων, χωρίς αντίκρισμα; 
Πόσες επιχειρήσεις έχουν υπερ-επενδύσεις, ή 
υπερβολικό stock σε πρώτες ύλες, ή έτοιμα 
εμπορεύματα; ‘Η ακόμα και υπερβολικά μεγά-
λο αριθμό εργαζομένων; Πόσες επιχειρήσεις 
έχουν πράγματι «τον κατάλληλο άνθρωπο στην 
κατάλληλη θέση»; Πόσες επιχειρήσεις κάνουν 
πράγματι έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό κάθε 
χρόνο και τον τηρούν;
• Για ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Εμπορεύματα που να 
έχουν μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας. Να βρούμε 
την κερδοφορία και όχι τον τζίρο. Να βρούμε τη 
χρυσή τομή και το «νεκρό σημείο» των εργασιακών 
μας δραστηριοτήτων. Να σκεφτούμε τι σημαίνει 
Προϊόν και τι σημαίνει Υπηρεσία. 

Δεν πρέπει όμως στο τοπίο αυτό της «κρίσης» 
να παραγνωρίσουμε το γεγονός, ότι υπάρχει 
σαφέστατη μείωση των τιμών του πετρελαίου 
και κατ’ επέκταση των πρώτων υλών που σε 
ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει και το 50%, 
υπάρχει μία εκλογίκευση των τιμών ακινήτων 
(γενικά), γεγονός που θα τα καταστήσει πιο ελ-
κυστικά, υπάρχει πτώση του πληθωρισμού και 
των επιτοκίων, με απομάκρυνση του κινδύνου 
στασιμοπληθωρισμού. Συνεπώς σε κάποια φάση, 
οι τράπεζες (ελπίζουμε και στην Ελλάδα) θα εν-
θαρρυνθούν να δανείζουν με προσοχή βεβαίως, 
γιατί και οι καταθέσεις αυξάνονται σημαντικά τον 
τελευταίο καιρό. 

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία διέρχεται μια 
περίοδο «κρίσης», ωστόσο οποιαδήποτε κατά-
σταση είναι μάλλον προσωρινή. Από την άλλη 
πλευρά κάθε επιχείρηση στη διάρκεια της ζωής 
της, ζει τόσο καλές, όσο και άσχημες στιγμές. Το 
ζητούμενο σε περιόδους «κρίσης» είναι, να είναι 
οι επιχειρήσεις καλά και συνετά οργανωμένες, 
να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους 
και τα εργαλεία του καθημερινού management 
και να επιλέξουν τους κατάλληλους ανθρώπους 
που θα μπορέσουν να τους στηρίξουν σε όλες 
τις περιόδους.

Η «κρίση» θα βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα του 
τοπίου στην αγορά. Η «κρίση» αποτελεί μιας 
πρώτης τάξης ευκαιρία να αλλάξει η στρεβλή 
ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά για να γίνει 
αυτό πρέπει όλοι μας να σταθούμε απέναντι στην 
«κρίση» και στα προβλήματα με αποφασιστικότητα 
και όχι με φοβικά σύνδρομα. Όσο γρηγορότερα 
το καταλάβουμε, τόσο καλύτερο και λιγότερο 
οδυνηρό θα είναι για όλους μας. Η «ΚΡΙΣΗ» 
που καλούμαστε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε 
δεν είναι σίγουρα μια ευχάριστη εμπειρία, αλλά 
εάν προσεγγιστεί με το σωστό τρόπο, μπορεί να 
φέρει πολλές ευκαιρίες.

ας μην αφήσουμε λοιπόν την «κρίση» 
να πάει χαμένη!

Κωνσταντίνος Γεωργάκας - «Gecon Consulting» 

Μονοπάτια
επιχειρηματικότητας

Η επιτυχημένη πρωτοβουλία 
του Skywalker.gr Μονοπάτια 
Επιχειρηματικότητας που έχει 
ως σκοπό την παροχή αρχικής 
εκπαίδευσης στη βιώσιμη επι-
χειρηματικότητα, συνεχίζεται 
με το 4ο Μονοπάτι Επιχειρη-
ματικότητας. 

Η δράση απευθύνεται σε 
όσους ενδιαφέρονται να δι-
ερευνήσουν τις δυνατότητες 
επιχειρηματικής δράσης ως 
εναλλακτικό δρόμο επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας και 
δημιουργικότητας. 

Ο στόχος είναι να μη μείνου-
με μόνο στην ιδέα, αλλά να 
κάνουμε πραγματικότητα την 
επιχείρηση μας ως μια ευκαιρία 
διεξόδου από την οικονομική 
στασιμότητα. Η επιχειρηματι-
κότητα εκτός από παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί 
και ένα σύγχρονο εργαλείο 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Οι εισηγήσεις, που συνολικά 
είναι διάρκειας 25 ωρών, πραγ-
ματοποιούνται από καταξιωμέ-
νους επαγγελματίες, οι οποίοι θα 
προσεγγίσουν βασικές έννοιες 
σε τομείς όπως: βασικές αρχές 
επιχειρηματικότητας, σύσταση 
επιχείρησης, δεξιότητες του επι-
χειρηματία, αρχές διοίκησης, 
marketing, εταιρική επικοινω-
νία, κοστολόγηση και εταιρική 
χρήση των social media.

Την επιστημονική ευθύνη 
κατάρτισης του εκπαιδευτικού 
προγράμματος έχει η Career 
Design www.career-design.gr.

Το 4ο Μονοπάτι Επιχειρημα-
τικότητας θα πραγματοποιηθεί 
τις ημερομηνίες 27 έως 30 Ια-
νουαρίου 2015, από τις 9:30 
έως 16:00, στο χώρο της ΧΕΝ 
Κηφισιάς, Γρηγ. Λαμπράκη 19 
Κηφισιά.

Για όσους παρακολουθήσουν 
τα Μονοπάτια Επιχειρηματικό-
τητας, δεν υπάρχει οικονομική 
επιβάρυνση. 

Είναι απαραίτητο να αναφέ-
ρουμε ότι όλοι οι εισηγητές 
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις 
υπηρεσίες τους σε αυτήν την 
προσπάθεια. Αντίστοιχα και οι 
χώροι, όπου φιλοξενούνται τα 
Μονοπάτια Επιχειρηματικότη-
τας, παραχωρούνται από τους 
ιδιοκτήτες τους χωρίς κανένα 
κόστος.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και αίτηση συμμετοχής 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπτονται το www.
skywalker.gr ή να επικοινωνούν 
στο παρακάτω τηλέφωνο 210 
9730280 με την κυρία Γεωργία 
Κωνσταντίνου.

Επιχείρηση - Επιχειρηματικότητα - Ανάπτυξη
Είναι χαρακτηριστικό των ημερών μας, ότι 

η μόνη σταθερή παράμετρος στο καθημερινό 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι, είναι η αλλαγή. 

Τι είναι όμως η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και 
πως εκφράζεται στις μέρες μας; Ποιες είναι οι 
διαστάσεις και οι προϋποθέσεις της;
 1. Καινοτομία (INNOVATIVENESS), η τάση μιας 
επιχείρησης να υποστηρίζει τις νέες ιδέες, τους 
πειραματισμούς και τη δημιουργική διαδικα-
σία, σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την σύγχρονη 
επιχείρηση να μετατρέπει την ιδέα (δημιουρ-
γικότητα) σε καινοτομία (δηλ. business και 
επιχειρηματική δράση).
2. Προδραστικότητα (PROACTIVENESS), η 
έμφαση στην ανάληψη πρωτοβουλιών και η 
τάση της επιχείρησης να ηγείται νέων εξελίξεων, 
τεχνολογιών, διαδικασιών, εισαγωγής νέων 
προϊόντων/υπηρεσιών, παρά να ακολουθεί 
τις εξελίξεις. Αυτό για τη σύγχρονη επιχειρη-
ματικότητα, σημαίνει συνεχή έρευνα τόσο στο 

εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον 
της, για τον εντοπισμό των ευκαιριών που 
παρουσιάζονται στην αγορά.
3. Ανταγωνιστική επιθετικότητα (COMPETITIVE 
AGGRESSIVENESS), η ιδιότητα της επιχείρησης 
να προκαλεί ευθέως τον ανταγωνισμό και 
να τον ξεπερνά, προσθέτοντας και διαφο-
ροποιώντας συνεχώς το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα. Η σύγχρονη επιχείρηση δεν 
εφησυχάζει, αλλά αμφισβητεί συνεχώς και 
τα πάντα. 
4. Ανάληψη ρίσκου (RISK TAKING), δηλαδή 
ο βαθμός ανεκτικότητας στην ανάληψη ρι-
ψοκίνδυνων έργων και η προτίμηση στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε να επιτευ-
χθούν οι εταιρικοί στόχοι. Επιχειρείν σημαίνει 
ρίσκο. Αν ο έχων την ιδέα δε ρισκάρει, τότε 
δε μιλάμε για επιχειρηματικότητα.

Ο σωστός επιχειρηματίας είναι ο επαγγελ-
ματίας επιχειρηματίας ο οποίος πρέπει να 
επιχειρεί συνεχώς. Δεν είναι λογικό σήμερα με 

την ταχύτητα των αλλαγών του περιβάλλοντος 
να ισχυρίζεται κάποιος ότι θα ξεκινήσει μια 
δική του δουλειά, η οποία θα συντηρείται και 
θα αναπτύσσεται εφόρου ζωής. Κάτι τέτοιο 
είναι σήμερα δύσκολο, έως επικίνδυνο... 

Υπάρχουν σήμερα 3 ειδών επιχειρήσεις: 
αυτές που ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ τις εξελίξεις, αυ-
τές που ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ τις εξελίξεις και 
αυτές που αναρωτιούνται ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ στην 
αγορά. Το σύγχρονο επιχειρείν αναφέρεται 
σαφώς στο πρώτο είδος επιχείρησης. Όλα τα 
παραπάνω για να επιτευχθούν χρειάζονται 
βασικές δεξιότητες: PATHOS, METHODOS, 
DIALOGOS. Γιατί όμως 3 καθαρά ελληνικές 
λέξεις γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες; 
Γιατί έτσι κατέληξε και αυτό ήταν το βασικό 
συμπέρασμα διεθνούς συνεδρίου που έγινε 
στη Γαλλία για την επιχειρηματικότητα, τη 
σύγχρονη επιχείρηση και την ανάπτυξη.

Κωνσταντίνος Γεωργάκας -  
«Gecon Consulting» 

Εκλογές: ό εχθρός των προγραμμάτων χρηματοδότησης
Κάθε φορά που προκηρύσσονται εκλογές, 

ακούμε από τους επιχειρηματίες (μικρούς και 
μεγάλους) την ίδια ερώτηση «και τώρα; Τι 
γίνεται με τα προγράμματα του χρηματοδό-
τησης;». Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. 
Εξαρτάται από τη φάση στην οποία βρίσκεται 
το πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε. Αν 
δηλαδή βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης 
ή αν αναμένεται η προκήρυξή του.

Τα προγράμματα που βρίσκονται σε φάση 
υλοποίησης δε διακόπτονται. Οι επιχειρημα-
τίες πρέπει να συνεχίσουν να τα υλοποιούν 
κανονικά, γιατί ο χρόνος «τρέχει» και οι 
προθεσμίες δεν αλλάζουν. 

Είναι πιθανόν, να υπάρξουν καθυστε-
ρήσεις σε πληρωμές που εξαρτώνται από 
την υπογραφή κάποιου Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου καθώς οι περισσότεροι Γενικοί 
Γραμματείς παραιτούνται για να συμμετάσχουν 
στις εκλογές, ή σταματάνε να υπογράφουν 
νέες δαπάνες για να μην κατηγορηθούν για 
ψηφοθηρία. Κατά τα άλλα όμως, όπως προ 
είπαμε δεν πρέπει να σταματάει η διαδικασία 
της επένδυσης.

Τα προγράμματα που δεν έχουν προκη-
ρυχθεί και αναμένονται, έχουν διαφορετική 
τύχη. Μέχρι σήμερα, δεν έχει προκηρυχθεί 
ποτέ, κανένα πρόγραμμα μέσα στην προε-
κλογική περίοδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει 
μετά τις εκλογές έχει τρεις επιλογές: 1) να 
προκηρύξει τα προγράμματα που έχουν 
προετοιμαστεί, 2) να κάνει τροποποιήσεις και 

αλλαγές στα προγράμματα και να τα προ-
σαρμόσει στις δικές τις απόψεις και πολιτικές 
πριν τα προκηρύξει και 3) να αναθεωρήσει 
συνολικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο 
οποίο εντάσσονται τα προγράμματα αυτά 
και να προκηρύξει εντελώς διαφορετικές 
δράσεις αφού πρώτα εγκριθούν οι όποιες 
τροποποιήσεις από την ΕΕ. 

Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που απαιτεί-
ται μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη 
νέα πολιτική ηγεσία μέχρι την δημοσίευση 
νέων προγραμμάτων μπορεί να είναι αρκετά 
μεγάλος. Πολλές φορές μάλιστα, μέχρι να 
γίνει επιλογή των νέων Γενικών Γραμματέων 
δεν προκηρύσσονται νέα προγράμματα.

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί, ότι από 

την προκήρυξη μέχρι την αξιολόγηση και 
τελικά την έγκριση ενός προγράμματος 
μπορεί να περάσουν επτά ή οκτώ μήνες, 
κάτι που σημαίνει πως τα προγράμματα 
που θα προκηρυχθούν από τη νέα κυβέρ-
νηση θα αρχίσουν να υλοποιούνται μετά 
το Φθινόπωρο του 2015. 

Ως εκ’ τούτου, τα δύο προγράμματα που 
προδημοσιεύτηκαν τον Δεκέμβριο "Επιχει-
ρούμε Δυναμικά" και "Επιχειρηματική Ευ-
καιρία" είναι άγνωστο αν θα προκηρυχθούν 
ως έχουν, αν θα προκηρυχθούν αλλαγμένα, 
ή αν δε θα προκηρυχθούν καθόλου.

Παναγιώτης Οικονόμου
Managing Partner της εταιρείας  

συμβούλων «STEP»

WinneRSFund

Η πρώτη ελληνική 
πλατφόρμα CrowdFunding 

Το WinnersFund ξεκινά τη λειτουργία του μέσω μιας ιστο-
σελίδας στην οποία παρουσιάζονται εταιρείες που χρειάζονται 
χρηματοδότηση και στην οποία έχει πρόσβαση το επενδυτικό 
κοινό αξιοποιώντας το μοντέλο crowdfunding (χρηματοδότηση 
από το πλήθος ή συμμετοχική χρηματοδότηση). Τον ερχόμενο 
μήνα, το WinnersFund ξεκινά με τρεις νέες επιχειρηματικές ιδέες 
με υψηλό βαθμό καινοτομίας οι οποίες αναζητούν χρηματο-
δότηση. Πρόκειται για τις Algae Farms, το Spreeade Hipp και 
τη Φάρμα Δοξάτου. Το επενδυτικό σχέδιο της Algae Farms 
προβλέπει την παραγωγή «πράσινων» ενεργειακών καυσίμων 
από άλγη. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η εξέλιξη της 
εταιρείας σε βασικό ευρωπαϊκό παραγωγό και προμηθευτή ορ-
θών βιοκαυσίμων. To Spreeade Hipp είναι το πρώτο ελληνικό 
ισοτονικό αναψυκτικό και το μόνο στον κόσμο με ιπποφαές με 
πατέντα του OBI. Το Spreeade Hipp ήδη παράγεται σε μικρές 
ποσότητες στη Μακεδονία. Τέλος, η Φάρμα Δοξάτου φέρνει 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκληρωμένο μοντέλο της 
κτηνοτροφικής συμπαραγωγής με πολυκαλλιέργεια. Το μοντέλο 
είναι ήδη καθιερωμένο στο εξωτερικό λόγω του πολλαπλάσιου 
οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους σε σχέση με τις συμ-
βατικές μονοκαλλιέργειες που επικρατούν στη χώρα μας. Στην 
πλήρη του ανάπτυξη προβλέπει τη βιολογική πολυκαλλιέργεια 
500 στρεμμάτων με φρούτα, κηπευτικά, καλαμπόκι και βίκο που 
θα ταΐζουν 500 αιγοπρόβατα, 10.000 κότες αυγοπαραγωγής και 
100-500 χοίρους, όλα ελευθέρας βοσκής. Έχουν ήδη εξασφαλι-
σθεί η κατάλληλη γη με τις απαιτούμενες πάγιες εγκαταστάσεις, 
ο βασικός εξοπλισμός, το αρχικό ζωικό κεφάλαιο και μεγάλο 
μέρος των απαιτούμενων οικονομικών πόρων. 
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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 -  
Δραπετσώνα
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 Πεντέλη
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 &  
Κουντουριώτου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 5907060
www.egaleolib.gr

➤ Θουκυδίδειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη - 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 -  
Βουλιαγμένη
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 -  
Πετρούπολη

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

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Μεταμόρφωση
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 - 
Ασπρόπυργος
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 δημιουργήθη-
καν οι πρώτες, ανοικτές στο κοινό, βιβλιοθήκες, πολλές 
από τις οποίες έγιναν με την πρωτοβουλία και το μερά-
κι συμπολιτών μας. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν «λίκνο 
πολιτισμού» συμβάλλοντας με το πλούσιο περιεχόμενο 
τους και τη δράση τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
εκάστοτε κοινωνίας. Όμως στην Ελλάδα, και πολύ πε-
ρισσότερο στην Αθήνα δεν υπάρχουν μόνο οι παραδο-
σιακές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και είδη 
βιβλιοθηκών που έχουν την ικανότητα να εκπλήξουν 
ευχάριστα τους επισκέπτες τους. Μουσικές, ερευνητι-

κές, καλλιτεχνικές, οικολογικές κ.α. είναι μόνο μερικές 
από τις βιβλιοθήκες που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος. 
Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε όσο ποτέ άλλοτε 
ότι ζούμε στην κοινωνία της γνώσης. Αυτό σημαίνει 
ότι οφείλουμε να μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής μας και να αναπτύσσουμε ικανότητες. Άλλωστε 
η πλούσια και μακρόχρονη ιστορία τους, μας βοηθάει 
να κατανοήσουμε το ρόλο που έπαιξαν σαν εργαλείο 
γνώσης, προόδου και ανάπτυξης. Οι βιβλιοθήκες και ο 
πολιτισμός είναι αλληλεξαρτώμενες έννοιες δια μέσω 
των αιώνων. Άλλωστε οι βιβλιοθήκες είναι η μνήμη της 
ανθρωπότητας.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

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 απευ- 
θύνεστε στο ΝΠΔΔ «Παιδεία Κοι-
νωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» 
(ΚΟΙ.Π.Α.Π.) στο τηλέφωνο 213 
2051745, 22.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωγράφου
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  
Βριλισσίων
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  
Παλλήνης
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  
Μοσχάτου - 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 
Κερατσινίου

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 
Κορυδαλλού
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, Κολιάτσου 30 - 
2ος όροφος, τηλ. 27410 85638, 
85636, ώρες 9.00 π.μ έως  
14.00 μ.μ. 

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

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καλαμαριάς
Οι ενδιαφερόμενοι για το δωρεάν 
φροντιστήριο μπορούν να επι-κοινω-
νούν για περισσότερες πληροφορίες 
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  
Πατρέων
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, 
Πάτρα 262 22
Τηλ.: 6973 352870

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

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Αρεόπολης 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  
Δραπετσώνα 
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 
Καθηγητών
Κοιμήσεως Θεοτόκου 8, Μαρούσι 
Τηλ.: 2108024942 
kontrastonkairo@yahoo.gr

➤ Συνεταιρισμός Γονέων 
Χαλανδρίου 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  
Γαλλικά: 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
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
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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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εκπαίδευση

DEREE: Υποτροφίες για σπουδές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ  
προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Το Deree-The American College of Greece, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με σκοπό την 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 
2014-2015 περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής 
ενίσχυσης ώστε να στηρίξει νέους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό.
Συγκεκριμένα, το Deree προσφέρει περισσότερες από 100 υποτροφίες (από κληροδο-
τήματα ή από ίδια κεφάλαια του Κολλεγίου) σε σπουδαστές του, που παρέχονται βάσει 
οικονομικών ή/και ακαδημαϊκών κριτηρίων, ή/και βάσει καταγωγής.
Επιπλέον, στο Deree κάθε αριστούχος φοιτητής δικαιούται ακαδημαϊκή υποτροφία που 
καλύπτει από 25% έως και 50% των διδάκτρων, ενώ προσφέρονται στους φοιτητές κάθε 
χρονιά περισσότερες από 100 θέσεις μερικής απασχόλησης στον εκπαιδευτικό οργανισμό 
ως επιπλέον μορφή στήριξης.
Ειδικότερα για τους φοιτητές του ελληνικού πανεπιστημίου που επιθυμούν να φοιτήσουν 
στο Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών του Deree, προσφέρονται 35 υποτροφίες του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θεσπίστηκε το 2014 στο 
πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για την καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους 
και, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα δώσει τη δυνατότητα σε φοιτητές των ΑΕΙ και 
ΑΤΕΙ με υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να παρακολουθήσουν επιλεγμένα μαθήματα στο 
Deree για την απόκτηση μίας υποειδικότητας (minor).
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποτροφίες που προσφέρει το Deree, τα κριτήρια 
υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, 
κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.acg.edu/

L’Oreal Brandstorm 2015: Ξεκινά ο παγκόσμιος φοιτητικός διαγωνισμός
Ο Όμιλος L’Oréal ξεκινά και για το 2015 το Brandstorm, τον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που μέχρι σήμερα έχει προσελκύσει από όλο τον κό-
σμο πάνω από 70.000 συμμετέχοντες μέσα σε 23 χρόνια! Οι συμμετέχοντες, πρέπει να είναι 
προπτυχιακοί φοιτητές (είτε στο τελευταίο είτε στο προτελευταίο έτος των σπουδών τους), 
από την ίδια σχολή, και να δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδες των τριών ατόμων.
Ποιος είναι ο στόχος: Υποθετικά η ομάδα των τριών ατόμων αναλαμβάνει τη θέση ενός 
International Marketing Director της L’Oréal και ξεκινά ένα «ταξίδι» στο χώρο του marketing 
και της καινοτομίας, πάντα με την υποστήριξη των στελεχών της Εταιρίας L’OREAL Hellas.
Πώς διαγωνίζονται οι φοιτητές; Οι ομάδες διαγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επι-
λεγεί μια ομάδα που εκπροσωπεί την κάθε χώρα στους παγκόσμιους τελικούς στο Παρίσι.
Σε ποιο τομέα διαγωνίζονται οι φοιτητές; Για το 2015, για πρώτη φορά, το Brandstorm 
επικεντρώνεται στο Travel Retail και στα καταστήματα Duty Free (αεροδρόμια, αεροπορικές 
εταιρίες, πλοία, κρουαζιέρες κτλ).
Επισκεφτείτε το site του διαγωνισμού για να μάθετε περισσότερα και να δηλώσετε συμμετοχή! 
http://www.brandstorm.loreal.com

Business Talent 2015 Φοιτητικός Διαγωνισμός  
με Επιχειρηματικό Προσομοιωτή
Το BusinessTalents είναι ένας πρωτοποριακός διαγωνισμός για φοιτητές με επιχειρηματικό 
προσομοιωτή, που θα σας επιτρέψει να διοικήσετε με την ομάδα σας μία εταιρία και να 
εξασκηθείτε στη λήψη κάθε είδους αποφάσεων πάνω στις λειτουργίες της, σε μια πρακτική 
άσκηση Επιχειρηματικότητας.
Το πρόγραμμα Business Talents απευθύνεται και είναι ανοικτό σε όλους τους φοιτητές, ανε-
ξαρτήτως ειδικότητας (δηλ. όχι μόνο κατεύθυνσης οικονομικής ή διοίκησης επιχειρήσεων) 
17-27 ετών, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς και αποφοίτους (έως 1 έτος).
Λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.businesstalents.com

Διαγωνισμός καινοτομίας Hello Tomorrow
Το Hello Tomorrow είναι ένας διαγωνισμός που συνδέει επιστήμη, τεχνολογία και επιχειρημα-
τικότητα. Τα ενδιαφερόμενα δημιουργικά μυαλά διαγωνίζονται σε 6 τεχνολογικές κατευθύνσεις 
για να αλλάξουν το μέλλον: Ενέργεια & Περιβάλλον, Πληροφορική, Τρόφιμα & Γεωργία, 
Υγεία, Υλικά & Κατασκευές και Μεταφορές & Κινητικότητα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου
Για συγκεκριμένες απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας 
στην Ελλάδα, Αλίκη Αναγνώστη, στο athens@hello-tomorrow.org

Medea Electronique: Εργαστήρια στο Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ
Το Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η καλλι-
τεχνική κολεκτίβα Medea Electronique σε προσκαλούν στον κύκλο εργαστηρίων που 
θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, με θέμα τη διαδικασία παραγωγής ενός συλλογικού έργου 
τέχνης με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Τα καλλιτεχνικά εργαστηρία Mixed Media Artς απευθύνονται σε ενήλικες που δεν είναι 
απαραίτητο να είναι μυημένοι στην τεχνολογία και χωρίζονται σε πέντε θεματικές ενότητες:

• τις ηχητικές/μουσικές κατασκευές,
• το video art,
• το soundscapes/sound art (ηχογράφηση-ηχοτοπία),
• την κατασκευή κούκλας & animation,
• το Arduino- physical computing

Κάθε εργαστήριο διαρκεί 20 ώρες (με τρίωρες, τετράωρες και πεντάωρες συναντήσεις), ενώ 
στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ένα συλλογικό 
έργο τέχνης, ένα installation, εφαρμόζοντας στην πράξη όσα έμαθαν από τα εργαστήρια. 

Εισηγητές του σεμιναρίου είναι τα μέλη της Medea Electronique, με δραστηριότητα σε 
σύγχρονες θεατρικές παραστάσεις, πειραματικά οπτικοακουστικά δρώμενα, συνθέσεις 
ηλεκτροακουστικής μουσικής, καθώς και το ετήσιο residency «Koumaria» για τη new 
media art και τον αυτοσχεδιασμό: Παναγιώτης Γούμπουρος, Μανώλης Μανουσάκης, 
Timothy Ward, Αλέξανδρος Δρυμωνίτης και Κλεοπάτρα Κοραή.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, απαιτείται όμως προεγγραφή στο Κέντρο 
Επισκεπτών.

Διεύθυνση: Κέντρο Επισκεπτών, πεζογέφυρα Εσπλανάδας, Εργοτάξιο ΚΠΙΣΝ, Καλλιθέα, 
210 8778396-8, visitorscenter@snfcc.org

Διαγωνισμός Artifesto καλλιτεχνικού έργου
Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο επίσημο, καλλιτεχνικό διαγωνισμό του Artifesto. Το 
νικητήριο έργο θα εκτυπωθεί και αναρτηθεί σε γιγαντοαφίσα (Wallster) στο κτίριο του 
εμπορικού κέντρου One Salonica (Γιαννιτσών με Κωλέττη, Θεσσαλονίκη).
Η θεματολογία του διαγωνισμού είναι «Σχεδίασε το δικό σου αισιόδοξο μήνυμα που θα 
ήθελες να δεις σε t-shirt» (οι καλλιτέχνες καλούνται να αποτυπώσουν ευδιάκριτα, ένα 
σύντομο αισιόδοξο μήνυμα, ως μέρος ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού έργου που θα δημι-
ουργήσουν) και τα έπαθλα που θα μοιραστούν είναι για τον πρώτο νικητή 2.000 € (1.500 
€ μετρητά και 500 € δωροεπιταγή για εξαργύρωση σε προϊόντα του One Salonica), για το 
δεύτερο 500 € σε δωροεπιταγή και για τον τρίτο 300€ επίσης σε δωροεπιταγή για εξαργύ-
ρωση σε προϊόντα του One Salonica. Η διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται από 2 φάσεις.
1η φάση: Περίοδος υποβολής έργων (αποκλειστικά της μορφής διανυσματικών γραφι-
κών - vector) από τους καλλιτέχνες για τον εξωραϊσμό της όψης του εμπορικού κέντρου.
Επισημαίνεται ότι με τη λήξη της 1ης φάσης τα υποβεβλημένα έργα θα αξιολογηθούν από 
ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από το Artifesto και την One Salonica και θα επιλεχθούν 
αυτά τα οποία προκρίνονται στη 2η φάση του διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή σας στον 
παρόντα διαγωνισμό αποδέχεστε την προαναγραφόμενη διαδικασία φιλτραρίσματος των 
έργων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας.
Τα έργα θα επιλεχθούν για να προχωρήσουν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, της ψηφο-
φορίας δηλαδή από το κοινό, με βάση τα εξής κριτήρια (φθίνουσα σειρά σημαντικότητας).
Εξωραϊσμός τυφλής όψης κτιρίου (πρόκειται για το κυριότερο κριτήριο επιλογής).
Ποιότητα καλλιτεχνικού έργου (καλλιτεχνικό κριτήριο επιλογής).
Πρωτοτυπία αισιόδοξου μηνύματος.
2η φάση: Περίοδος ψηφοφορίας των έργων που προκρίθηκαν από τους εγγεγραμμένους 
χρήστες της ιστοσελίδας του Artifesto.
Σημαντικές πληροφορίες για την ορθή υποβολή των έργων 
Κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένα (1) έργο δικής του δημιουργίας (το 
Artifesto δέχεται μόνο πρωτότυπα έργα).
Τα υποβληθέντα έργα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά της μορφής διανυσματικών γρα-
φικών (vector).
Αποστέλλεται στο Artifesto μέσω e-mail στο info@artifesto.gr, σε περίπτωση μεγάλων 
αρχείων αποστέλλεται μέσω www.wetransfer.com ή μέσω οποιασδήποτε σχετικής ιστο-
σελίδας αποστολής μεγάλων αρχείων.
Αρχείο εκτύπωσης υποχρεούνται να αποστείλουν μόνο οι καλλιτέχνες των οποίων τα 
έργα θα προκριθούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού, αυτό δηλαδή της ψηφοφορίας 
από το κοινό. Προαιρετικά, εφόσον οι καλλιτέχνες το επιθυμούν, το εκτυπώσιμο αρχείο 
μπορεί να αποσταλεί και πριν την ανακοίνωση των προκριθέντων έργων.
Ημερομηνία λήξης υποβολής έργων: 5 Φεβρουαρίου 2015
Διαστάσεις έργου πάνω στον τοίχο: 33 προς 16 μέτρα

ΟΠΑ: «Ημέρα Καριέρας Start-Up 2015» στις 31/1
Σε συνέχεια της περσινής εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2015 η 
εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας StartUp» από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α. (MoKE) σε 
συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπι-
στημίου σε επίπεδο απασχόλησης, δίνοντας την ευκαιρία και τη διασύνδεσή τους με νέες 
και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups). Φέτος στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και 
το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (ACEin), ώστε να ενισχυθούν τα νέα εγχειρήματα που υποστηρίζει, στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ομάδας.
Στις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν οι Προσκλήσεις Έκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
Συμμετέχοντες (φοιτητές και νέους αποφοίτους του ΟΠΑ) και για Νεοφυείς Επιχειρήσεις 
που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ. Οι όροι συμ-
μετοχής θα δημοσιευθούν στις αντίστοιχες προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται 
ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στην εκδήλωση.
Μέσω των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην εκδήλωση, οι φοιτητές που 
έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών και οι απόφοιτοι του Ο.Π.Α. θα έχουν τη δυνα-
τότητα αναζήτησης εργασίας σε μία start-up. Επιπλέον, οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα 
πρακτικής άσκησης θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας σε μία 
start-up μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου. Η δράση 
αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας την προσέγγιση του δυναμικού του με 
τις νεοφυείς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ενισχύεται το επιχειρηματικό 
προφίλ των φοιτητών και αποφοίτων που θα συμμετάχουν, μέσω της δυνατότητας ερ-
γασίας στο περιβάλλον των νεοφυών και δυναμικά αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και 
της εφαρμογής των επιχειρηματικών δεξιοτήτων που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο μέσω των καινοτόμων δράσεών του.

Για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail mke@aueb.gr.

Δωρεάν μαθήματα σε δημοτικά πολιτιστικά κέντρα (συμβαίνουν  
σε διάφορα μέρη της πόλης). Απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικους
Εξαρχείων: Τσαμαδού 9, τηλ: 210 3830471
Διδάσκονται θέατρο, ζωγραφική, μουσική, δημοτικοί χοροί.
Αγ. Ιωάννου: Βουλιαγμένης 141, τηλ: 210 9270977
Διδάσκονται μουσική, ζωγραφική, θέατρο, χειροτεχνία, πηλοπλαστική, δημοτικοί χοροί, 
μουσικά όργανα.
Νέου Κόσμου: Σωστράτου 5, τηλ: 210 9247036.
Διδάσκονται θέατρο, μουσική, χειροτεχνία, δημοτικοί χοροί.
Κάτω Πετραλώνων: Αθηνοδόρου 61, τηλ: 210 3422642
Διδάσκονται θέατρο, μουσική, χειροτεχνία, πηλοπλαστική, δημοτικοί χοροί.
Άνω Πετραλώνων: Δημοφώντος 164, τηλ: 210 3412183
Διδάσκονται ζωγραφική, θέατρο, μουσική, δημοτικοί χοροί, πηλοπλαστική, χειροτεχνία.
Κεραμεικού: Μεγ. Αλεξάνδρου 102, τηλ: 210 3424560
Διδάσκονται θέατρο, ζωγραφική, χειροτεχνία, ξυλογλυπτική, δημοτικοί χοροί, πινγκ-πονγκ.
Βοτανικού: Αγ. Μαρκέλλας 17, τηλ: 210 3420070
Διδάσκονται θέατρο, χειροτεχνία, ελληνικοί χοροί, πινκ-πονκ.
Γκαζοχωρίου: Κων/πόλεως 46, τηλ: 210 3420114
Διδάσκονται θέατρο, δημοτικοί χοροί.
Σεπολίων: Λαμπόβου 4, τηλ: 210 5130854
Διδάσκονται θέατρο, ζωγραφική, δημοτικοί χοροί.
Κάτω Πατησίων: Κουρτίδου και Καλλάρη, τηλ: 210 8313496
Διδάσκονται ζωγραφική, θέατρο, μουσική, δημοτικοί χοροί.
Πύλου και Μαραθωνομάχων: τηλ: 210 5148852
Διδάσκονται θέατρο, μουσική, πινγκ-πονγκ, δημοτικοί χοροί.
Γκράβας: Ταϋγέτου 60, τηλ: 210 2011151
Διδάσκονται μουσική, ζωγραφική, πηλοπλαστική, κεραμική, θέατρο, δημοτικοί χοροί, 
πινγκ-πονγκ.
Αγίου Ελευθερίου: Αναβρυτής 5, τηλ: 210 2028270
Διδάσκονται μουσική, θέατρο, ζωγραφική, δημοτικοί χοροί.
Ευελπίδων: τηλ: 210 8840520
Διδάσκονται θέατρο, ζωγραφική, μουσική, δημοτικοί χοροί.
Πλ. Αττικής: Λιοσίων 114, τηλ: 210 8210342
Διδάσκονται θέατρο, ζωγραφική, μπαλέτο.
Γκύζη: Βαφειοχωρίου και Καρολίδου 2, τηλ: 210 6461358
Διδάσκονται θέατρο, ζωγραφική, μουσική, μπαλέτο, πηλοπλαστική, δημοτικοί χοροί.

Επίσης, κάθε δήμος διοργανώνει αντίστοιχους κύκλους επιμορφωτικών μαθημάτων κάθε 
χρόνο. Μπορείς να ασχοληθείς με τη μουσική, το θέατρο, το διάβασμα, τη φωτογραφία 
και τη χειροτεχνία (με πηλό, χαλκό κ.λπ.).

Πολιτιστικό Κέντρο Σπύρος Αποστόλου του Δήμου Αγίων Αναργύρων, τηλ: 210 2690511
Κέντρο φιλίας και αλληλεγγύης Νίκου Νικολόπουλου του Δήμου Αγ. Βαρβάρας, τηλ: 
210 5691161

Δήμος Γλυφάδας, τηλ: 210 9614094

Δήμος Ζωγράφου, τηλ: 210 7750551. Λειτουργεί και Δημοτικό Ωδείο.

Δήμος Καλλιθέας, τηλ: 210 9587341

Δήμος Μοσχάτου, τηλ: 210 9416669

Δήμος Νέας Σμύρνης, τηλ: 210 9333702, 210 9327351

Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου του Δήμου Π. Ψυχικού, τηλ: 210 6746645

Δήμος Πειραιά, τηλ: 210 4175005

Δήμος Χαλανδρίου, τηλ: 210 6853100

Κύκλος μαθημάτων «Κ.Π. Καβάφης» (για ενήλικες)
Ο κύκλος μαθημάτων «Κ.Π. Καβάφης» διεξάγεται για δεύτερη χρονιά στο χώρο της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Κεντρικό θέμα του φετινού κύκλου μαθημάτων είναι 
η μελέτη του Καβάφη μαζί με άλλους συγγραφείς και ρεύματα, αλλά και η ευρύτερη 
θεματική προσέγγιση των ποιημάτων του Αλεξανδρινού ποιητή.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες: 24 Ιανουαρίου, 31 
Ιανουαρίου, 7 Φεβρουαρίου, 14 Φεβρουαρίου και 21 Φεβρουαρίου 2015.

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής.
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: kavafis@sgt.gr
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

Κυριακές στην Τεχνόπολη» ξανά! Η πρώτη μας Κυριακή  
στις 25 Ιανουαρίου!
Μετά την επιτυχία που σημείωσε πέρυσι το πρόγραμμα «Κυριακές στην Τεχνόπολη», η 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων προτείνει μια νέα σειρά κυριακάτικων εκπαιδευτικών 
δράσεων για όλη την οικογένεια. Από την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, και μία Κυριακή κάθε 
μήνα μέχρι και τον Ιούνιο, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
μαζί το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, και μέσω πρωτότυπων διαδραστικών και 
ψυχαγωγικών δράσεων να γνωρίσουν την ιστορία του χώρου και της πόλης το 19ο.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η είσοδος στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
είναι ελεύθερη, πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις για 
παιδιά, καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και προβολές, 
αλλά και ομιλίες και συζητήσεις με μία ευρεία θεματολογία.
Η πρώτη από τις «Κυριακές στην Τεχνόπολη» είναι προγραμματισμένη στις 25 Ιανουαρίου, 
και ξεκινάει στις 11.30 το πρωί με το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένει-
ες με παιδιά ηλικίας από 5 ετών «Το Κυνήγι του Μαύρου Θησαυρού» από την ομάδα 
του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, για να ακολουθήσει στις 12.30 το εικαστικό 
εργαστήρι «Άνθρωποι της πόλης» από την παιδαγωγική ομάδα «Μικρές Ιστορίες» για 
παιδιά ηλικίας 3-10 ετών.
Στις 11.30 «To Κυνήγι του Μαύρου Θησαυρού» από την ομάδα του Βιομηχανικού Μου-
σείο Φωταερίου. Η Αθήνα κινδυνεύει να μείνει στο σκοτάδι!
Ποιος προσπαθεί να κλέψει το λιθάνθρακα και να σαμποτάρει την παραγωγή του φωταε-
ρίου; Μέσα από γρίφους και κρυμμένες πληροφορίες, μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν 
βασικές πληροφορίες για το εργοστάσιο φωταερίου με εργαλεία την παρατηρητικότητα, 
τη φαντασία, τη συνεργασία και την ταχύτητα! Ένα διασκεδαστικό κυνήγι κρυμμένου 
«μαύρου θησαυρού» στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου!
Στις 12.30 «Άνθρωποι της πόλης»: Εικαστικό εργαστήριο με τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού 
από την παιδαγωγική ομάδα «Μικρές Ιστορίες»
Χώρος-Αίθουσα: Δεξαμενές Καθαρισμού (Δ10)
Πώς μοιάζουν οι άνθρωποι που ζουν στην πόλη μας; Πού ζουν και τι σκέφτονται;
Με ερέθισμα έργα των εικαστικών Picasso, Klee, Harring και Modigliani, μέσα από τε-
χνικές θεατρικού παιχνιδιού και μυθοπλασίας γονείς και παιδιά δημιουργούν πορτρέτα 
με μικτές τεχνικές με την παιδαγωγική ομάδα «Μικρές Ιστορίες». www.mikresistories.gr
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.
Κρατήσεις: 210 3467322 (Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-17.00)
«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3453548, πρόσβαση: μετρό 
σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 
049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

Βιωματικό σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών» στην περιφερειακή  
βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης
Δωρεάν εκπαιδευτικό βιωματικό σεμινάριο δεξιοτήτων Πρώτων Βοηθειών για ενήλικες 
διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση 
«Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων» (Ο.ΔΙ.Κ.) στους χώρους των Περιφερειακών Βιβλιοθηκών 
του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια, που θα πραγματοποιηθούν από τα μέλη της Ο.ΔΙ.Κ. 
με συντονιστή τον εθελοντή Γιώργο Φουρνιτζή (Πιστοποιημένο εκπαιδευτή από το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης-ERC) είναι απαραίτητη η προεγγραφή, ενώ θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα πραγματοποιηθούν δύο δίωρες συναντήσεις, κατά τις ώρες 18:00 έως 20:00.

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης
Διεύθυνση: Κρίσπου 7, τηλ: 2310 219329
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Διαγωνισμός δημιουργικής έκφρασης
Διαγωνισμό δημιουργικής έκφρασης για παιδιά διοργανώνουν το Ελληνικό Συμβούλιο 
για τους Πρόσφυγες και οι Εκδόσεις Κέδρος με αφορμή το βιβλίο "Ο Ναβίντ δεν ήρθε 
για διακοπές" του Πάνου Χριστοδούλου.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και της Α' 
Γυμνασίου οι οποίοι μπορούν να γράψουν ένα κείμενο 800 λέξεων ή/και να δημιουρ-
γήσουν μια εικόνα διαστάσεων 21εκ. x 28εκ. Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή 
και θα βραβευτούν τα 5 καλύτερα κείμενα και οι 5 καλύτερες εικόνες. Κάθε μαθητής 
που θα διακριθεί κερδίζει μια σειρά λογοτεχνικών και εκπαιδευτικών βιβλίων ανάλογα 
με τη σειρά βράβευσης και την τάξη του. Τα βραβευθέντα έργα θα εκδοθούν σε ειδικό 
συλλογικό τόμο.
Τέλος, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στην Αθήνα ο Πάνος 
Χριστοδούλου θα απονείμει τα βραβεία και θα συζητήσει με τα παιδιά.
Πληροφορίες: 210 3809712, εσωτ: 150 (κ. Αγγελική Πορτοκάλογλου), τηλ: 210 3809712, 
εσωτ: 211 (κ. Δημήτρης Χαλβατζιδάκης)
Από 1/2 μέχρι 25/4
Εκδόσεις Κέδρος, Γ. Γενναδίου 3, Αθήνα (υπόψη εκπαιδευτικού τμήματος).
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ψυχαγωγία

Στην περίοδο της κρίσης, η τέχνη βρίσκει στέγη

Είστε έτοιμοι για το πιο παράλογο, κωμικό       και εναλλακτικό «interview»;

 Η καλλιτεχνική έκφραση βρίσκει γόνιμο έδαφος σε δύ-
σκολους καιρούς. Εμπνέεται και δημιουργεί μέσα στην 
παρακμή έχοντας σαν πρόσημο το κοινωνικό σύνολο.

 Ο καλλιτέχνης όσο και η κοινωνία, έχουν ανάγκη την 
έκφραση. Ο πρώτος για να εκφράσει τα ριζοσπαστικά αι-
τήματα της κοινωνίας και η δεύτερη για να βάλει χρώμα 
και φαντασία στην καθημερινότητά της. Τελικά όμως και οι 
δύο, έχουν ένα κέρδος: την ηρωική έξοδο από τη μιζέρια 
και την κατήφεια.

  Ο πολιτισμός δεν είναι και δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα 
που θα πουλιέται αναλόγως, γιατί τότε αποστεώνεται και 
καταλήγει τέχνη για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. 
Αυτός είναι ένας μεγάλος παράγοντας για να μπορέσει η 
καλλιτεχνική-πολιτιστική δημιουργία να αναπνεύσει ελεύθε-
ρα, να απαλλαγεί από την οικονομική λογοκρισία. Σκοπός 
του πολιτισμού είναι να ανοίξει καινούριους πνευματικούς 
ορίζοντες, να αναδείξει τον άνθρωπο όχι ως κομπάρσο 
αλλά ως βασικό πρωταγωνιστή. 

 Έχοντας ως βάση τα παραπάνω, επιδιώκουμε να δη-
μιουργήσουμε με τα υλικά που έχουμε, να φέρουμε σε 
επαφή καλλιτεχνικούς χώρους, να ξεκινήσουμε μια κοι-
νότητα η οποία θα λειτουργεί ως πυρήνας καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και πειραματισμού, ως μια δομή αλληλεγγύης, 
κόντρα στον αποκλεισμό και τις δυσκολίες που βιώνουμε. 
Επιδιώκουμε να φέρουμε ξανά σε επαφή τον πολίτη με τα 
κοινωνικοπολιτικά δρώμενα. 

Να δημιουργήσουμε μια συμμετοχική και αλληλέγγυα 
δομή, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, έχοντας ως βα-
σικό ότι η τέχνη δεν αποτελεί είδος πολυτελείας για τους 
λίγους αλλά είναι είδος πρώτης ανάγκης για τους πολλούς, 
για όλους. Να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι που θα βασιστεί 
στη δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών ανθρώπων με 

διαφορετική έκφραση. Να μιλήσουμε και να εκφράσουμε 
όλα αυτά που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν 
στην καθημερινότητά μας. 

Για να μην ξεχάσουμε όλα εκείνα που σήμερα είναι απα-
ραίτητα όλα αυτά που μας απελευθερώνουν, που μας γε-
μίζουν ζωή. Σήμερα, που η καθημερινότητα μας ασφυκτιά, 
η τέχνη και ο πολιτισμός πρέπει να είναι το ζητούμενο και 
το επιβεβλημένο. Ο πολιτισμός να αποτελεί εξ ορισμού 
υπόθεση κοινωνική.

 Υπό αυτό το πρίσμα, το skywalker.gr σε συνεργασία 
με καλλιτεχνικούς χώρους δημιουργούν ένα απαραίτητο 
και άκρως επίκαιρο δίκτυο για ελεύθερη πρόσβαση σε 
όλους εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη, σε όλους 
τους συνανθρώπους μας, σε όλους εμάς. Σχολές χορού, 

δραματικές σχολές, ωδεία, εργαστήρια, πολυχώροι αλλά 
και μεμονωμένοι καλλιτέχνες προσφέρουν δωρεάν μα-
θήματα σε άνεργους.

To crisistars.gr ενώνει την τέχνη και τον πολιτισμό με την 
κοινωνία. Μοναδικός σκοπός να αποτελέσει έναν επιτυχη-
μένο σημείο συνάντησης μεταξύ όλων όσων θέλουν να 
προσφέρουν και όλων όσων επιθυμούν να δημιουργήσουν. 

  Χρησιμοποιούμε λοιπόν την έκφραση για να γίνουμε 
περισσότερο ευαίσθητοι, αισθητικά εκλεπτυσμένοι, περισ-
σότερο αλληλέγγυοι και αισιόδοξοι.

Το νέο εγχείρημα για ελεύθερη πρόσβαση στην τέχνη 
είναι ήδη στον αέρα. 

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ή να προσφέ-
ρετε μαθήματα επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9730280.

Από Παρασκευή έως Κυριακή στο Θέ-
ατρο Βικτώρια γίνεται το αδιαχώρητο 
και ο λόγος δεν είναι άλλος από τη 

θεατρική παράσταση «INTERVIEW». Το 
«INTERVIEW» είναι ένα απόλυτα πρωτό-
τυπο και σύγχρονο κείμενο, που θίγει με 
εύστοχο τρόπο, με αρκετή ειρωνεία και 
χιούμορ μια σκληρή πραγματικότητα. Φέ-
τος είναι η τρίτη συνεχόμενη χρόνια επιτυ-
χίας του και παρουσιάζεται στη σκηνή του 
θεάτρου Βικτώρια. Εκτός από τις πολλές 
και καλές κριτικές που έχει λάβει, η παρά-
σταση βραβεύτηκε τον περασμένο Μάρτιο 
από την Unesco Πειραιώς και Νήσων. Την 
εβδομάδα που μας πέρασε βρεθήκαμε με 
όλα τα μέλη της ομάδας που «σηκώνουν» 
την παράσταση, τους: Σοφία Καψαμπέλη, 
Μαρία Ζερβού, Σωτήρης Δούβρης, Βασίλης 
Τουρκομένης, Χρήστος Παπαμιχαήλ και τον 
Χρήστο Θάνο, οι οποίοι αποτελούν και την 
θεατρική ομάδα «ΕΜΕΙΣ» και μιλήσαμε για 
την επιτυχία τους.

Πως προέκυψε η ομάδα «ΕΜΕΙΣ»;
Χ.Θ.: Η oμάδα ξεκίνησε το 2009 από εμένα 

και τη Σοφία, έχοντας ως σκοπό να ξεκινή-
σουμε κάποιες καλλιτεχνικές δράσεις. Πριν 
από 3 χρόνια καταλήξαμε σε μια ομάδα, η 
οποία λειτουργούσε με τον τρόπο που θέ-
λαμε και είχε και την ανάλογη καλλιτεχνική 
κατεύθυνση που επιθυμούσαμε. 

Το κίνητρο για την ομάδα ήταν και είναι 
πάντα καλλιτεχνικό. Θέλουμε να κάνουμε 
κάποιες καλλιτεχνικές δράσεις με βάση το 
θέατρο, να πούμε αυτά που μας προβλη-
ματίζουν και να εκφράσουμε την άποψη 
μας. Από εκεί και πέρα, έχουμε μια λογική, 
που καταφέραμε να την αναπτύξουμε τα 
τελευταία χρόνια, μιας κοινωνικής διάστα-
σης που προσπαθούμε να φέρουμε στην 
ομάδα, που έχει να κάνει καταρχάς με τη 
διεύρυνση της ομάδας σε περισσότερους 
καλλιτεχνικούς τομείς αλλά διεύρυνση και 
στα άτομα που απαρτίζουν τους «ΕΜΕΙΣ», 
λειτουργώντας πάντα με τη λογική της αλ-
ληλέγγυας αυτοδιαχείρισης. Δε θέλουμε να 
δεσμευόμαστε από τις ανάγκες της παραγωγής 
γιατί θεωρούμε ότι όσα περισσότερα άτομα 
υπάρχουν αντίστοιχα υπάρχει και μεγαλύ-
τερη δυνατότητα ο ένας να προσφέρει στον 
άλλον. Αυτό το είδαμε στην πράξη καθώς 
εμάς μας έχουν βοηθήσει άτομα που δεν 
τα ξέραμε, αλλά τους άρεσε η προσπάθεια 
που κάναμε. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό, 
γιατί δεν είχαμε την οικονομική δυνατότη-
τα να προσλάβουμε κάποια άτομα και έτσι 
προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς.

Η δική μας επιθυμία είναι, να προσδώ-
σουμε μια ευρύτερη έννοια στην ομάδα μας 
και να μη μείνουμε μόνο στο όρο θεατρική, 
που να έχει ένα πολύ-καλλιτεχνικό αλλά 
και κοινωνικό χαρακτήρα. Να διευρυνθεί 
και σαν τρόπος λειτουργίας αλλά και σαν 
καλλιτεχνική ποιότητα, να απλωθεί και σε 
άλλους καλλιτεχνικούς τομείς. 

Οι υπόλοιποι πως ακριβώς μπήκατε 
στην ομάδα;
Μ.Ζ.: Εγώ ήμουν μαζί με τον Χρήστο στη 

δραματική σχολή και με την Σοφία δουλεύαμε 
μαζί κάποια στιγμή. Από όταν γνωριστήκαμε 
καταλάβαμε ότι έχουμε κοινές ανησυχίες, 
κοινούς προβληματισμούς και κάπως έτσι 
κολλήσαμε. 

Χ.Π.: Εμένα και τον Βασίλη μας πρότεινε 
ο Κώστας Μπάρας, ο οποίος ήταν δάσκα-
λος μας στην σχολή, στον Χρήστο και έτσι 
μας επέλεξε.

Σ.Κ.: Τα παιδιά εκτός ότι είναι πάρα πολύ 

καλά, πολύ βοηθητικά, είναι και πάρα πολύ 
ταλαντούχα. Δεν το κάναμε απλώς επειδή 
είμαστε καλά παιδιά. Και φυσικά στην ομάδα 
είναι και ο Σωτήρης Δούβρης, ο οποίος είχε 
συνεργαστεί κάποια στιγμή με το Χρήστο 
Θάνο και έτσι κόλλησαν. 

Το έργο το οποίο «σηκώνεται» για 3η 
συνεχόμενη χρονιά πάει πολύ καλά, με 
πολύ καλές κριτικές. Από ότι φαίνεται 
από την ανταπόκριση του κόσμου, κάτι 
πολύ καλό γίνεται εδώ. Ποιό είναι το 
βασικό συστατικό της επιτυχίας;
Σ.Κ.: Κάτι πάρα πολύ καλό γίνεται εδώ. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι πηγαίνει πολύ 
καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. 
Η προσέλευση είναι μεγαλύτερη από ότι 
ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Κάποια στιγμή 
είχαν ρωτήσει τον Χορν ποιο είναι το συ-
στατικό για μια επιτυχία. Δεν υπάρχει κάτι 
συγκεκριμένο να σου απαντήσει, δεν είναι 
συνταγή. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ 
επίκαιρο, το κάνουμε με πολύ αγάπη και ο 
κόσμος έρχεται πιο χαλαρά γιατί ξέρει ότι 
έχει προαιρετική εισφορά και όχι στάνταρ 
εισιτήριο και εμείς τον ανταμείβουμε, δεν 
είναι προχειροδουλειά. 

Β.Τ.: Το μυστικό είναι ότι είναι δικό μας, 
παίζουμε επειδή το αγαπάμε.

Χ.Π.: Νομίζω ότι το μυστικό είναι ότι ξεκι-
νήσαμε χωρίς προσδοκίες. Όταν ξεκινούσαμε 
δεν ξέραμε ποια θα ήταν η ανταπόκριση και 
δεν ανησυχούσαμε. Είδαμε από τις πρώτες 
παραστάσεις ότι ο κόσμος το δέχτηκε με πολύ 
μεγάλη αγάπη. Όμως οποιαδήποτε και αν 
ήταν η ανταπόκριση από τον κόσμο, είμαστε 
μια ομάδα που θα το συζητήσουμε μεταξύ 
μας γιατί έτσι λειτουργούμε σαν ομάδα και 
έτσι προχωράμε μπροστά.

Το έργο πώς προέκυψε; Η ιδέα για να 
το πραγματοποιήσετε;
Χ.Θ.: Η ιδέα προέκυψε από κοινού με τη 

Σοφία μέσα από συζητήσεις. Η ιδέα ήταν ότι 
μέσα από μια συνέντευξη θα μπορούσε να 
παρουσιαστεί η σχέση εξουσίας-εξουσια-
ζόμενου. Άλλωστε είναι ένα θέμα που μας 
απασχολεί και είναι πρόσφορο το έδαφος σε 
μια συνέντευξη για να αναπτυχθεί αυτό το 
θέμα. Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα καθώς 

έχει χρησιμοποιηθεί ξανά αυτό το θέμα σε 
ταινίες, θέατρα κ.α., αλλά το πρωτότυπο σε 
εμάς είναι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε 
που έχει πολλά κωμικά στοιχεία. Νομίζω 
αυτό είναι μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας. 
Καταφέραμε να δημιουργήσουμε κωμικούς 
διαλόγους και κωμικές καταστάσεις, την 
ίδια στιγμή που ο θεατής αντιλαμβάνεται 
ότι γελάει με μια κατάσταση που στο βάθος 
είναι τραγική.

Σ.Κ.: Να διευκρινίσουμε όμως ότι το έργο 
δεν το γράψαμε εμείς οι 2, όλοι μαζί το 
γράψαμε.

Είναι γνωστό ότι το κείμενο το διαμορ-
φώσατε κατά τη διάρκεια των προβών. 
Μάλιστα φέτος κάνατε και κάποιες ανα-
προσαρμογές σε σχέση με το βασικό 
κείμενο. Πόσο εύκολο είναι αυτό;
Μ.Ζ.: Είναι μια διαδικασία πολύ δημιουργι-

κή και πολύ δυναμική. Καταρχάς ξεκινήσαμε 
με αυτοσχεδιασμούς πριν καταγράψουμε 
το κείμενο. Η διαδικασία της συγγραφής 
έγινε από όλους, συλλογικά και στη συνέ-
χεια κρατήσαμε τα στοιχεία εκείνα που μας 
βγαίνουν πιο εύκολα και πιο φυσιολογικά 
στην παράσταση.

Σ.Κ.: Έχουμε αλλάξει κάποια στοιχεία τα 
οποία δεν είναι πολλά, οπότε δεν έχουμε 
κάνει κάποια ριζική αλλαγή. 

Είχατε πρόθεση να περάσετε κάποιο 
μήνυμα μέσα από το έργο;
Χ.Θ.: Μέσα στον καλλιτέχνη πάντα υπάρχει 

η επιθυμία να περάσει κάτι στον θεατή. Με 
το συγκεκριμένο έργο ακόμα περισσότε-
ρο, θέλουμε ο θεατής να γελάσει και να 
σκεφτεί με βάση αυτό που του συμβαίνει 
στην καθημερινότητά του. Δεν είναι λίγο 
παράδοξο, να έρχεται στο θέατρο, να γελάει 
και να μην αντιδράει με αυτό που συμβαί-
νει στον καθένα στην καθημερινότητα του; 
Θέλουμε να του δώσουμε κάπως ωμά αυτό 
που πραγματικά βιώνει. 

Το πρόβλημα άλλωστε είμαστε εμείς. Το 
κεφάλαιο κάνει αυτό που πρέπει να κάνει 
και το κάνει πολύ καλά, εμείς είμαστε που 
δεν αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας. Έχουμε 
μάθει να υπομένουμε και αυτό είναι το θέμα.

Έστω και λίγοι να έχουν κρατήσει κάτι 

από το έργο το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Μ.Ζ.: Κάποια στιγμή ήρθε ένας θεατής 

μετά την παράσταση και μας είπε «εγώ έχω 
θυμώσει πάρα πολύ και δεν έχω θυμώσει 
με τις απαιτήσεις του συνεντευξιαστή, αλλά 
με εμάς». Οι περισσότεροι προβληματίζονται 
και αυτός ήταν και ο σκοπός μας. Να θυμώ-
σουμε με τον τρόπο που εμείς αντιδρούμε 
σε όλη αυτή την κατάσταση.

Στους πρωταγωνιστές όπως και στους 
θεατές δίνονται κάποια νούμερα όπως 
μπαίνουν στη σκηνή. Πιστεύετε ότι απο-
τελούμε τυχαίους αριθμούς και στην 
καθημερινή μας ζωή;
Χ.Π.: Το κάνουμε για να δείξουμε στους 

θεατές ότι δεν αναφερόμαστε σε κάποιους 
άλλους, αλλά αναφερόμαστε σε όλους εμάς. 

Εξαρτάται βέβαια και από τη στάση που 
κρατάει ο καθένας στην καθημερινότητά 
του. Για κάποιους σίγουρα είμαστε απλά 
αριθμοί, είμαστε αναλώσιμοι, είμαστε κά-
που καταγεγραμμένοι, ανήκουμε κάπου, 
όμως το θέμα είναι αν περιοριζόμαστε εκεί 
και ανεχόμαστε να είμαστε μία ακόμα μο-
νάδα στους ανέργους, να δεχόμαστε έναν 
τυποποιημένο ρόλο που μας μοιράζουν ή 
αν επιλέγουμε να πάρουμε θέση και να 
συστηνόμαστε ως κάτι άλλο εκτός από έναν 
απλό αριθμό.

Σε μια συνέντευξη υπάρχουν πάντα 2 
πλευρές. Στο έργο όμως βλέπουμε μόνο 
τους υποψηφίους. Ο συνεντευξιαστής 
για ποιον λόγο δε φανερώνεται;
Σ.Δ.: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο 

καθίκι όσο και να ψάξεις σε οποιονδήποτε 
ηθοποιό. (γέλια).

Χ.Π.: Πέρα από την πλάκα έτσι είναι και 
στην πραγματικότητα. Δεν έχει πρόσωπο η 
εξουσία, το κεφάλαιο ή όπως αλλιώς λέγεται.

Χ.Θ.: Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε 
ποιος είναι πάνω από όλα αυτά που βλέ-
πουμε. Υπάρχει ένα απρόσωπο σύστημα, 
υπάρχει το κεφάλαιο, υπάρχει η αγορά 
που βέβαια απαρτίζεται και από ανθρώ-
πους αλλά δεν έχουμε ακριβής εικόνα για 
το ποιοί είναι. Είναι καλύτερο κιόλας να μη 
τους γνωρίζουμε.

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία υπερβολής 
στην παράσταση. Είναι εμπειρίες που 
έχετε ζήσει, σας τις έχουν διηγηθεί ή 
τα δημιουργήσατε εσείς;
Μ.Ζ.: Σε ψυχολογικό επίπεδο ακόμα και 

το πιο ακραίο κομμάτι της παράστασης εγώ 
το έχω βιώσει. Πιστεύω ότι είναι καταστάσεις 
τις οποίες όλοι τις έχουμε ζήσει σε κάποιο 
βαθμό.

Β.Τ.: Κάποια τα έχουμε ακούσει και κά-
ποια τα έχουμε ζήσει, όλα με κάποιον τρόπο 
έχουν συμβεί.

Σ.Κ.: Ακόμα και αυτά τα οποία στην αρχή 
τα φανταστήκαμε και τα γράψαμε θέλοντας 
να υπερβάλουμε, ήρθαν άνθρωποι και μας 
είπαν ότι αυτό τους έχει συμβεί. Μπορεί όχι 
σε παρόμοιο βαθμό αλλά έχουν συμβεί και 
ελπίζουμε να προκάλεσαν έναν προβλη-
ματισμό περισσότερο.

Χ.Θ.: Όλα έχουν συμβεί. Ακόμα και να 
μην τα έχει ζήσει κάποιος, σίγουρα έχουν 
έναν συμβολικό χαρακτήρα.

Σ.Δ.: Αφού ξεκινήσαμε τις παραστάσεις 
και τις είχε δει ένας κόσμος, μας έστειλαν 
στη σελίδα μας στο Facebook, ένα άρθρο 
για μια ισπανίδα που πέρασε από συνέ-
ντευξη από μια μεγάλη εταιρεία ηλεκτρι-
κών ειδών, όπου τελικά τους κατήγγειλε 
και πήγε στα δικαστήρια. Αυτό γιατί στη 
συνέντευξη τους βάλανε δυνατή μουσική 

και τους ζήτησαν να χορέψουν, να παίξουν 
μουσικές καρέκλες και μια σειρά άλλες 
παρόμοιες δοκιμασίες.

Συνολικότερα το έργο παρουσιάζει μια 
πλευρά της καθημερινότητά μας. Μπορεί 
να αποδοθεί αυτή κατάσταση μέσα από 
μια κωμωδία;
Χ.Π.: Νομίζω ότι έτσι ακριβώς πρέπει να 

είναι η σωστή κωμωδία. Να γελάει ο θεατής 
με αυτό που του συμβαίνει και να μην το 
καταλαβαίνει αμέσως, αλλά όταν το ξανα-
σκεφτεί να του μείνει. Όταν ξεκινήσαμε να 
διαμορφώνουμε το κείμενο δεν είχαμε στο 
μυαλό μας ότι φτιάχναμε ένα συγκεκριμένο 
τύπου έργο, απλά ξεκινήσαμε και τελικά 
μέσα από τις πρόβες προέκυψε κωμωδία.

Σ.Δ.: Η παρέα που είμαστε εδώ, δεν μπο-
ρούσαμε να μη γράψουμε και κάτι πέρα 
από κωμωδία (γέλια).

Χ.Θ.: Είναι βασική μας επιθυμία να μην 
ανακυκλώνουμε επί σκηνής μια κατήφεια 
και μια μιζέρια που βιώνουμε στην καθημε-
ρινότητά μας. Θέλαμε όλα αυτά που ζούμε 
κάθε μέρα να τα αντιμετωπίσουμε με γέλιο, 
όλες αυτές οι παράλογες καταστάσεις και η 
αμηχανία να μας προκαλεί να γελάσουμε 
και να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε.

Υπάρχουν λογικές ερωτήσεις-απαιτήσεις 
και απαντήσεις σε μια συνέντευξη για 
μια θέση εργασίας;
Σ.Δ.: Υπάρχουν οι 50 ερωτήσεις, οι 

οποίες είναι προτεινόμενες ερωτήσεις για 
πολυεθνικές. Μέσα σε αυτές τις ερωτήσεις 
μπορούμε να βρούμε ερωτήσεις ερωτικού 
περιεχομένου π.χ. Ποιες είναι οι σεξουαλικές 
επιδόσεις σας; (γέλια).

Χ.Θ.: Υπάρχουν λογικές απαντήσεις και 
λογικές απαιτήσεις π.χ. όταν πάει κάποιος 
να δουλέψει σε ένα εστιατόριο είναι λογικό 
να ξέρει να καθαρίζει, ένας γιατρός πρέπει 
να ξέρει να κάνει μια εξέταση, δεν είναι 

ανάγκη στη συνέντευξη να «περάσουν» 
από ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με 
τις σεξουαλικές επιδόσεις τους.

Στην παράσταση δεν έχετε εισιτήριο 
αλλά προαιρετική εισφορά. Γιατί;
Χ.Θ.: Είναι μια επιθυμία μας και λόγω της 

κατάστασης αλλά και λόγω του θέματος της 
παράστασης μας, μέσω της οποίας θέλουμε 
να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους, να 
έχουν πρόσβαση σε αυτό που κάνουμε. Θε-
ωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει έχουν 
πρόσβαση στην τέχνη, δε θεωρούμε ότι η 

τέχνη είναι είδος πολυτελείας αλλά είναι 
είδος πρώτης ανάγκης για τον άνθρωπο. 

Για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι 
μια θυσία, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να 
μας προκύψει καθώς δεν έχουμε σίγουρα 
έσοδα. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, η 
οποία όμως έχει θετική ανταπόκριση από 
τον κόσμο, αναγνωρίζεται η προσπάθεια 
μας και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος πα-
ράγοντας που συνεχίζουμε.

Δε θα το συνεχίσουμε αν δούμε ότι 
δεν καθίστανται βιώσιμες οι δράσεις μας. 

Υπήρξαν στιγμές που έτυχε να παίξουμε 
μερικές συνεχόμενες παραστάσεις και να 
μη βγάλουμε τίποτα, αλλά ευτυχώς είναι 
μεμονωμένες περιπτώσεις.

Το θέμα όμως είναι κοινωνικό, δηλαδή 
κατά πόσο ο κόσμος μπορεί να αφομοιώσει 
αυτό το μοντέλο και αυτή τη λογική.

Να περιμένουμε ότι η παράσταση θα 
συνεχιστεί για πολύ ακόμα ή ετοιμάζετε 
κάτι καινούριο;
Χ.Π.: Όλα είναι ανοικτά αυτή τη στιγμή. 

Ακόμα και μέσα στην ομάδα γίνεται ένας 
διάλογος, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, 
αλλά δε νομίζω ότι όλες οι δουλειές μας 
θα είναι με αυτή την παράσταση. Μακάρι 
όλες οι δράσεις μας να είναι βιώσιμες και 
να τις κάνουμε με κέφι και χαρά.

Χ.Θ.: Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε 
ήδη κάτι καινούριο το οποίο θα το παρου-
σιάσουμε σίγουρα του χρόνου, ίσως και 
νωρίτερα. Το αν το «INTERVIEW» συνεχιστεί 
και του χρόνου θα φανεί στην πορεία. Σίγου-
ρα θα κάνουμε κάτι καινούριο και μπορεί 
παράλληλα να κάνουμε τις παραστάσεις 
του «INTERVIEW». Στο θέατρο Βικτώρια θα 
είμαστε μέχρι το Πάσχα, την Κυριακή των 
Βαΐων οπότε σας περιμένουμε. 

Θα θέλαμε όμως να ευχαριστήσουμε τα 
άτομα που αφιλοκερδώς μας βοήθησαν 
μέχρι τώρα για να πραγματοποιηθούν οι 
παραστάσεις μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 
Κατερίνα Τσιλεδάκη η οποία από φέτος έχει 
αναλάβει όλη την εικαστική και γραφιστική 
δουλειά της ομάδας, στην Ερατώ Κοκονά, 
η οποία έχει αναλάβει τα trailer και τις βι-
ντεοσκοπήσεις, στον Γιώργο Φραντζεσκάκη 
που μας βοηθάει στο δημοσιογραφικό και 
εξοπλιστικό κομμάτι, στον Αναστάση Κο-
κουδίμο ο οποίος μας βοηθάει στα νομικά 
κομμάτια και στον Βασίλη Οικονόμου που 
στήνει ένα site για την ομάδα. 



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


