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

Με την αξιοπιστία του
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Όλα ΔΩΡΕΑΝ

▼

Το ημερολόγιό μου!  
Προτάσεις και ιδέες με ελεύθερη πρόσβαση  
από 9 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου σελ. 16-17

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

25.000 Αντίτυπα
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Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες  
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών 

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

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

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

 Σημεία διανομής εφημερίδας:

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής,  

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
•  Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής 

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Υγείας

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

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

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

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο

• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
•  Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο,  

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
•  Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
•  Μαρούσι, ECOCITY
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο

•  Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης 
Ανέργων

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

Κοινωνικής Πολιτικής
•  Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παγκράτι-CIVISplus
• Παλλήνη, Δημαρχείο
•  Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργός, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Πειραιάς, AγκαλιάΖΩ
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτα Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό  

Παιδικό Χωριό
• Ιωάννινα, ΜΚΟ Μέριμνα
•  Ηράκλειο, ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  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 

,

«Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής  
δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»

«Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για  
την πρόσληψη 5.000 ανέργων

Ξεκινά στις 8/10/2014και ώρα 12η μεσημβρινή 
η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, επιχορήγησης επιχειρή-
σεων με σκοπό τη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων 
εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση 
υπαγωγής. Όσων αφορά τους ωφελούμενους του 
προγράμματος, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
• Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την 
υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την 
πρόσληψή τους. 
• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο 
εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει 
σε ατομικό σχέδιο δράσης. 
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους 
μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα 
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 
•Να είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν 
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να 
διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα 
κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρ-
μόδια υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι 
ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό 
σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) που 
είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν 
λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις αιτούμε-
νες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, καθώς και από 
τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί 
στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της 
εξατομικευμένης προσέγγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.
oaed.gr).

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

(ΕΠΑΝΑΔ), με πόρους της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο). 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή 
σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών 
κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξι-
ότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελμα-
τικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν 
αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής 
οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο 
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία 
ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία 
θα περιλαμβάνει:
•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών 
•Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επι-
χειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 
διάρκειας 300 ωρών.
•Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 
καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον 
πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) 
στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των 
εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των 
καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρή-
σεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση 
και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον 
πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής 
άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) 
σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή 
της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου 
σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του 
στην επιχείρηση πρακτικής. 
•Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσό-

ντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος. 
•Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για 
το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μη-
νών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) 
ημερομίσθια ανά μήνα. 

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των 
ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα 
και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων 
κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης 
και απασχόλησης. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί 
από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο 

Παρόχων» της παρούσης. Κάθε άνεργος, που 
θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί 
βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που 
περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε 
«Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται 
προσωπική «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας» η οποία θα του δώσει τη δυνα-
τότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες 
του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα 
κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο 
πλαίσιο της παρούσας. 

Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απα-
σχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Το Rejoin.gr είναι μια ιστοσελίδα  
όπου μπορείτε να βρείτε  

εναλλακτικούς, αποτελεσματικούς  
και κατευθυντήριους τρόπους  

για όσα χρειαζόμαστε  
στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν  

θέματα σχετικά με επιβίωση,  
ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, 

ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών, 
ψυχαγωγία, εργασία, απασχόληση,  
επιχειρηματικότητα, ψυχική υγεία  

και άλλες υπηρεσίες  
διαφόρων κατηγοριών.

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

εντελώς δωρεάν!
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Πόσο επηρεάζει η αυτoεπίγνωση την καριέρα μας;

Βιογραφικό σημείωμα - Back to basics!   ΧΡΗΣΙΜΑ  
στα social media
i

Σε μια εποχή που χαρακτη-
ρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη 
της τεχνολογίας, η χρήση των 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
για την ανάπτυξη του δικτύου 
γνωριμιών μας, θεωρείται 
αναγκαία. Η παρουσία μας σε 
όσο το δυνατόν περισσότερα  
social media και η σύνδεσή μας 
με άτομα-κλειδιά του κλάδου 
μας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε 
πως τα γραπτά μένουν και  
η συμπεριφορά μας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης πρέπει  
να είναι επαγγελματική. 
Μπορούμε να κρατήσουμε 
κάποιες από τις αναρτήσεις μας 
αποκλειστικά για εμάς και τους 
φίλους μας, αρκεί να επιλέξουμε 
από τις ρυθμίσεις απορρήτου,  
τα άτομα τα οποία θα μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Όταν χρησιμοποιούμε το Twitter 
μπορούμε να διευκολύνουμε τη 
διαδικασία ευρέσεως εργασίας, 
χρησιμοποιώντας το hashtag: 
#aggeliesergasias. Αυτό θα μας 
φέρει αγγελίες εργασίας από 
διάφορες εταιρίες αλλά και από 
ανθρώπους που μοιράζονται 
με τους υπόλοιπους χρήστες 
οποιαδήποτε θέση προκύψει.

Δε σταματάμε να χρησιμο-
ποιούμε το LinkedIn και 
να επεκτείνουμε το δίκτυο 
γνωριμιών μας, ακόμα και  
όταν βρούμε δουλειά.  
Με αυτόν τον τρόπο μένουμε 
σε επαφή με τις εξελίξεις 
του κλάδου μας, δείχνουμε 
τον επαγγελματισμό μας και 
αλληλεπιδρούμε με σημαντικά 
στελέχη της αγοράς.
 
To YouRock είναι το νέο 
επαγγελματικό δίκτυο που 
δίνει τη δυνατότητα στους 
νέους και χωρίς προϋπηρεσία 
εργαζομένους να προβάλουν  
τις επαγγελματικές τους 
δεξιότητες. Οι κατηγορίες 
στις οποίες χωρίζονται οι 
επαγγελματικές δεξιότητες είναι 
οι εξής: Ηγεσία, Επικοινωνία, 
Ικανότητα Ανάλυσης, 
Δημιουργικότητα, Τεχνικές 
Γνώσεις και Οργανωτικότητα.

Στο Slideshare μπορούμε  
να βρούμε περιεχόμενο  
σχετικό με τα ενδιαφέροντά 
μας. Χρησιμοποιούμε τη σελίδα: 
http://www.slideshare.net/
Skywalker_gr για να βρούμε 
τις παρουσιάσεις που έχουν 
γίνει από το Skywalker.gr και 
οι οποίες αφορούν σε θέματα 
γύρω από τη συνέντευξη, το 
βιογραφικό σημείωμα, θέματα 
επιχειρηματικότητας και λοιπά 
θέματα για την αγορά εργασίας.

Μια φίλη μου έμεινε άνεργη, έπειτα 
από 10 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ευχα-
ριστημένη στην εργασία της και δεν 
χρειάστηκε ποτέ να αναζητήσει δουλειά. 
Έτσι, μαζί με το ισχυρό σοκ της από-
λυσης, είχε να αντιμετωπίσει και ένα 
ακόμη πρόβλημα: Πώς να οργανώσει 
την αναζήτηση εργασίας; 

Είναι συχνό φαινόμενο, όσοι δεν 
έχουν αναζητήσει δουλειά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, να αισθάνονται ανί-
δεοι ως προς τις ενέργειες που πρέπει 
να προγραμματίσουν για το επόμενο 
επαγγελματικό τους βήμα.

Ας συνοψίσουμε τα βασικά βήματα, 
που θα πρέπει να κάνουμε όσοι είμα-
στε σε αυτή τη θέση. Αξιοποιούμε το 
διαδίκτυο. Αν για οποιοδήποτε λόγο, 
τόσα χρόνια έχουμε μείνει μακριά από 
τις καταιγιστικές εξελίξεις της τεχνολογί-
ας, τώρα επιβάλλεται να μάθουμε πώς 
να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ. Εκεί, 
θα βρούμε πλούσιο όγκο ποιοτικών 
πληροφοριών, γρήγορα, εύκολα και 
δωρεάν! 

Ποιες είναι οι πληροφορίες που 
χρειαζόμαστε; Διερευνούμε ποιες είναι οι 
εξελίξεις στον κλάδο μας, ποιες εταιρίες 
θεωρούνται πρωτοπόρες και βρίσκονται 
σε ανάπτυξη, ποια νεοφυή σχήματα 
έχουν δημιουργηθεί, ποιες γνώσεις 
και δεξιότητες απαιτούνται τώρα, για 
να ξαναμπούμε στην αγορά εργασίας. 
Αν διαπιστώσουμε ότι οι γνώσεις μας 
χρειάζονται φρεσκάρισμα, για να συμ-
βαδίσουμε με τις σύγχρονες απαιτήσεις, 
προγραμματίζουμε την παρακολούθηση 
κάποιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα είτε με 
χαμηλό κόστος είτε και εντελώς δωρεάν 
εξ αποστάσεως ή διαδικτυακά.

Μαθαίνουμε για όλες τις διαθέσιμες 
πηγές ενημέρωσης νέων θέσεων εργασί-
ας. Αυτές είναι οι ιστοσελίδες αναζήτησης 
εργασίας, οι ιστοσελίδες των εταιριών, 
οι εφημερίδες και οποιαδήποτε άλλη 
πηγή, μπορούμε να εντοπίσουμε. 

Αν δεν έχουμε προφίλ στα social 
media, δημιουργούμε και αν έχουμε, 
το επανεξετάζουμε! Τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν επιφέρει τεράστιες αλ-
λαγές στην κοινωνία μας, οι οποίες ακόμη 
δεν έχουν συνειδητοποιηθεί πλήρως. 
Ξεπερνάμε τους όποιους δισταγμούς, 
τα ανακαλύπτουμε και τα χρησιμοποι-
ούμε με σκοπό τη δικτύωσή μας με 
ανθρώπους-κλειδιά στον επαγγελματικό 
κλάδο, που θέλουμε να ενταχθούμε. 
Προσέχουμε ώστε η δημόσια εικόνα 
μας να είναι πάντα επαγγελματική και να 
αναδεικνύει τις γνώσεις και την εμπειρία, 
που έχουμε αποκτήσει. 

Διαβάζουμε άρθρα για τη σύνταξη 
της συνοδευτικής επιστολής και του 
βιογραφικού σημειώματος. Γράφουμε 
προσεκτικά το βιογραφικό μας και τη 
συνοδευτική επιστολή. Αν έχουμε φίλο 
ή γνωστό με εμπειρία σε προσλήψεις 
προσωπικού, ζητάμε να τα εξετάσει και 
να μας πει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, 
κρατάμε τα δυο αρχικά έγγραφα και 
κάθε φορά που υποβάλουμε το βιο-
γραφικό μας μαζί με τη συνοδευτική, 
τα προσαρμόζουμε σύμφωνα με όσα 
ζητάει η αγγελία εργασίας.

Αφήσαμε για το τέλος, αυτό που 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε από 
την πρώτη στιγμή της νέας φάσης στη 
ζωή μας: Η αναζήτηση εργασίας είναι 
πλήρης απασχόληση. Απαιτεί επιμονή, 
οργάνωση και προγραμματισμό.

*Της Εβελίνας Κοκκίνη

Αυτοεπίγνωση είναι η ικανότητα του ατό-
μου να έχει μια ξεκάθαρη αντίληψη της 
προσωπικότητάς του. Για να επιτευχθεί η 

αυτοεπίγνωση χρειάζεται μια ρεαλιστική άποψη 
για τον εαυτό του, ούτε υπερεκτιμημένη, ούτε 
υποτιμημένη. Οι άνθρωποι που διαθέτουν ισχυρή 
αυτό-επίγνωση είναι ειλικρινείς τόσο με τους 
εαυτούς τους όσο και με τους άλλους και συχνά 
επιδεικνύουν έντονη επιθυμία για εποικοδομητική 
κριτική (Goleman, 2004). 

Με απλά λόγια, η αυτοεπίγνωση μετριέται από 
το πόσο καλά γνωρίζουμε και συνεχίζουμε να 
μαθαίνουμε τον εαυτό μας (το «γνώθι σ’ αυτόν»). 

Με την αυτεπίγνωση αντιλαμβανόμαστε την 
προσωπική μας διάθεση, τα κίνητρα πίσω από 
τις πράξεις μας, τα συναισθήματά μας και τις πιο 
κρυφές μας επιθυμίες και οράματα. Με αυτήν 
ξέρουμε το τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας, τις 
προσωπικές μας αξίες, τις πεποιθήσεις μας, τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία μας, το τι θέλουμε, 
καθώς και τους στόχους που βάζουμε για τη ζωή 
μας. Με αυτήν αντιλαμβανόμαστε τον «προσωπικό 
μας χάρτη» μέσα από τον οποίο - σαν γυαλιά - 
βλέπουμε και ερμηνεύουμε τα πάντα. 

Τα άτομα με υψηλή αυτεπίγνωση έχουν υψηλή 
και υγιή αυτοπεποίθηση και σιγουριά για την 
αξία και τις ικανότητές τους. Ξέρουν τι συμβαίνει 
μέσα τους σε κρίσιμες καταστάσεις, καθώς και 
τις επιπτώσεις των συναισθημάτων τους στην 
εργασία και την προσωπική τους ζωή. Γνωρίζουν 
ότι τα συναισθήματα δεν προκύπτουν από μόνα 
τους απ’ έξω, αλλά είναι προσωπικές αντιδράσεις 
που διαλέγουμε να δείξουμε προς τα έξω. Έτσι, 
αναγνωρίζοντας ότι τα συναισθήματα ελέγχονται 
μέσω των σκέψεων, θεωρούν ότι η ουσία της 
προσωπικής τους ελευθερίας είναι να αναλάβουν 
την ευθύνη των συναισθημάτων τους. 

Για το σύγχρονο εργαζόμενο που αντιμετωπίζει 
τόσες και ιδιαίτερες προκλήσεις καθημερινά, η 
έννοια της αυτό-επίγνωσης αποκτά πολυσήμαντη 

χροιά, καθώς γνωρίζοντας τον εαυτό του είναι 
σε θέση να καταλάβει ότι έχει τον έλεγχο των 
σκέψεων και των συναισθημάτων του, ότι δεν 
είναι έρμαιο των καταστάσεων και ότι μπορεί 
να εφαρμόσει τις αλλαγές που επιθυμεί στην 
εργασιακή του ζωή. 

Παράλληλα, ένα από τα πλεονεκτήματα του να 
γνωρίζει ο εργαζόμενος ποιες είναι οι ανάγκες που 
ασκούν την ισχυρότερη επίδραση στη συμπερι-
φορά του, είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται το 
πώς αυτές επηρεάζουν τις διαπροσωπικές του 
σχέσεις εντός του οργανισμού. Οι ανάγκες 
είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία 
παρακίνησης στα άτομα και όταν 
αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται 
μπορεί να προκαλέσουν εσω-
τερικές αναταραχές, ενόχληση 
και στρες. 

Επίσης, αν ο εργαζόμενος 
γνωρίζει ποια είναι τα «τρωτά» 
του σημεία, είναι περισσότε-
ρο δεκτικός στην εποικοδο-
μητική ανατροφοδότηση 
και κριτική, την οποία 
χρησιμοποιεί ως ερ-
γαλείο ανάπτυξης 
και σχεδιασμού 
μελλοντ ικών 
δράσεων. 

Συνεπώς, ένας εργα-
ζόμενος που χαρακτηρίζε-
ται από αυτοεπίγνωση και 
είναι σε θέση να διαθέτει 
μια σταθερή αντίληψη 
για τον εαυτό του, έχει 
πάντα λιγότερες πιθα-
νότητες, είτε να επιτρέ-
ψει στον εαυτό του την 
αποτυχία, είτε να διατηρήσει 
μια επιτυχημένη και σταθερά 
ανοδική καριέρα. Όσο περισσότερο, λοι-
πόν, ερχόμαστε σε επαφή με τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες του εαυτού μας τόσο λιγότερο τον 
προδίδουμε στον εργασιακό μας περιβάλλον 
και του επιτρέπουμε την επιτυχία που του αξίζει, 
όποια χαρακτηριστικά και αν αυτή έχει. 

* Η Εβελίνα Κοκκίνη είναι Σύμβουλος Καριέρας 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  

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

Δεδομένου του σκληρού αντα-
γωνισμού που υπάρχει στην 
αγορά εργασίας, κυρίως για 

άτομα νεαρής ηλικίας, ένα σωστά 
δομημένο βιογραφικό μπορεί να 
αποτελέσει το εισιτήριο για τη «Γη 
της Επαγγελίας», για τον στόχο που 
έχουν όλοι οι νέοι και μη - Μια πε-
τυχημένη επαγγελματική καριέρα!

Σύντομο και περιεκτικό
Συνήθως ένα βιογραφικό δε θα 

πρέπει να είναι πάνω από δύο σελίδες 
Α4 (κατά προτίμηση 1 σελίδα). Οι 
εργοδότες, κατά μέσο όρο, ξοδεύουν 
οχτώ δευτερόλεπτα σε κάθε βιογρα-
φικό και ένας σίγουρος τρόπος να 
πάτε στην “Όχι” στοίβα, είναι να τους 
στείλετε όλη την ιστορία της ζωής 
σας. Φτιάξτε το σύντομο, περιεκτικό 
και κρατήστε τις μικρές λεπτομέρειες 
για τη συνέντευξη.

Χρονολογική ασάφεια
Υπάρχει κυνικότητα και το να αφή-

σετε προφανή χρονολογικά κενά 
στην εργασιακή σας πορεία, υπο-
ψιάζει τους εργοδότες αρνητικά και 
δε δίνουν ελαφρυντικά. Αν μείνατε 
χωρίς δουλειά για κάποιο καιρό, θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά, 
αλλά βάλτε ένα θετικό στοιχείο μέσα 
του. Κάνατε κάποια μαθήματα, εθελο-
ντική εργασία ή αναπτύξατε κάποια 
διαπροσωπική ικανότητα, όπως την 
επικοινωνία, τη συνεργασία ή κάποιο 
project management; Αν ναι, πείτε το.

Συντακτικό και ορθογραφία
Είναι ίσως το πιο «χτυπητό» σημείο 

αναφοράς ενός βιογραφικό σημειώ-
ματος. Η σωστή ορθογραφία στην 
σύνταξή του, θα σας μετατρέψει σε 
«persona non grata» για μια επιχείρη-
ση, καθώς ουδείς θέλει να προσλάβει 
κάποιον που δεν έχει σωστό λεικτικό 
υπόβαθρο. Αν δεν γνωρίζετε κάποια 
λέξη, ανατρέξτε στο λεξικό, προκει-
μένου να διορθώσετε κάποια λάθη. 

Ειλικρίνεια
Άπαντες έχουν την πεποίθηση 

πως όσο πιο εντυπωσιακό είναι το 
βιογραφικό, αυτομάτως αυξάνονται 
οι πιθανότητες πρόσληψης του. Λά-
θος! Η ειλικρίνεια σώζει ζωές στην 
προκειμένη περίπτωση, καθώς εν-

δεχόμενος σκεπτικισμός από την 
πλευρά του υποψήφιου εργοδότη, 
θα λειτουργήσει αρνητικά προς την 
πλευρά του συνεντευξιαζόμενου. 
Τα ψέματα στο βιογραφικό σας μπο-
ρούν να σας μπλέξουν άσχημα, ειδικά 
όταν οι εργοδότες διασταυρώσουν 
το ιστορικό και τις συστατικές σας. 
Το τελευταίο πράγμα που θέλετε, 
είναι να αρχίσετε να δουλεύετε και 
μετά να χάσετε τη νέα σας δουλειά, 
επειδή είχατε πει ψέματα. Επίσης, 
μπορεί να σας καταλάβουν στη συ-
νέντευξη, καθώς δε θα μπορείτε να 
απαντήσετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά 
που ισχυρίζεστε ότι ξέρετε. Τέτοιες 
στιγμές μπορούν να γίνουν πολύ 
αμήχανες.

Εμφάνιση
Η σωστή και προσεγμένη εμφάνιση 

του βιογραφικού, ίσως διαδραμα-
τίσει σημαντικό ρόλο στο κάλεσμα 
για συνέντευξη. Χρησιμοποιήστε την 
τεχνολογία μέχρι το τελευταίο της.
μεδούλι, καθώς bullet points, όσο και 
αρκετό κενό γύρω από το κείμενο, θα 
προσδώσουν μια πιο ελκυστική υφή 
στο μάτι του αναγνώστη, όπου στην 
προκειμένη περίπτωση είναι μια επι-
χείρηση ή ένας ιδιωτικός οργανισμός. 

Στοχευμένες λέξεις κλειδιά
Αν έχετε υποβάλλει το βιογραφικό 

σας σε κάποια ιστοσελίδα ευρέσε-
ως εργασίας, οι λέξεις κλειδιά ίσως 
αποβούν καθοριστικές για το απο-
τέλεσμα αυτής. Μη γενικολογείτε, 
συγκεκριμενοποιήστε τους τίτλους 
σπουδών σας, όσο και αυτών που 
αναζητάτε, ώστε το χρονικό διάστημα 
αναζήτησης εργασίας να συρρυκνωθεί 
στο ελάχιστο.

Εν κατακλείδι, το βιογραφικό πρέπει 
να είναι απλό, πλήρες, σαφές και 
προσεγμένο καθώς ο υπεύθυνος για 
την επιλογή σε μια θέση εργασίας 
αφιερώνει το ανώτερο 1-2 λεπτά 
για την ανάγνωση ενός βιογραφι-
κού σημειώματος. Ένα πετυχημένο 
βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να 
παρουσιάζει με σύντομο, λιτό αλλά 
περιεκτικό τρόπο όλες τις εμπειρίες 
και τα προσόντα σας.

Νίκος Γεωργόπουλος
Πηγή: http://jobnews.gr

Αναζήτηση εργασίας

Υπάρχουν και 
κανονικές δουλειές.

Εργασία στην Ελλάδα

Το skywalker.gr με αριθμούς:
1999 έτος ίδρυσης

6.000+ οι θέσεις εργασίας σε ισχύ

3.500+ οι εταιρίες που το προτιμούν

40.000+ καθημερινοί επισκέπτες

H 1η επιλογή στην αναζήτηση εργασίας
Τα βασικά βήματα  
στην αναζήτηση εργασίας

Προσωπικά κενά και αναζήτηση εργασίας

Η περίοδος της ανεργίας είναι 
πολύ δύσκολη και δυσάρεστη 
για όσους τη βιώνουν καθώς 

επηρεάζει πολύ όχι μόνο σε επίπεδο 
διαβίωσης αλλά και σε ψυχολογικό. 
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν 
την κατάσταση με αισιοδοξία και 
ψυχραιμία και να θεωρήσουμε ότι 
είναι ένα γεγονός προσωρινό και ότι 
σύντομα θα ξεπεραστεί.

Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε 
ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος για 
να την αντιμετωπίσουμε δημιουργι-
κά, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις μας 
και τις ικανότητές μας, έτσι ώστε να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να 
έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στην 
αναζήτηση εργασίας. Δε θα πρέπει να 
εγκαταλείψουμε την όποια προσπά-
θεια για μόρφωση και δημιουργία.

Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αξιολο-
γήσουμε το βιογραφικό μας και να 
δούμε τι ελλείψεις έχουμε, έτσι ώστε 
να αυξήσουμε τα προσόντα μας και 
να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις 
στην αγορά εργασίας. Μπορούμε να 
πάρουμε κάποιο πτυχίο σε κάποια ξένη 
γλώσσα ή να αποκτήσουμε περισσότε-
ρες γνώσεις σε διάφορα προγράμματα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο καθένας ανάλογα με τον 
κλάδο του, τους στόχους του και 
τις απαιτήσεις που έχει, μπορεί να 
αναβαθμίσει τις γνώσεις του και όλα 
αυτά χωρίς κόστος, αφού μπορούμε 
να παρακαλουθούμε διάφορες ευ-
καιρίες που παρουσιάζονται μέσω 

των επιδοτούμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης.

Ας δούμε λοιπόν αυτή την αλλαγή 
σαν μια νέα αρχή για να έρθουν και-
νούρια πράγματα, να γίνουμε καλύ-
τεροι και πιο δυνατοί. Όσο αρνητικό 
και αν είναι μπορεί αυτή η δύσκολη 

περίοδος να χρησιμοποιηθεί για να 
βγεί κάτι καλό. Ας μην εγκαταλείπουμε 
λοιπόν ποτέ την προσπάθεια.

 
Βενιέρη Άννα

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων
Skywalker.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Αναζήτηση εργασίας

Είναι πλέον γνωστό σε όλους μας ότι οι δεί-
κτες της επίσημης ανεργίας έχουν αυξηθεί 
δραματικά, χωρίς καν να συγκαταλέγεται 

σε αυτούς ο «σκοτεινός αριθμός» των ποσοστών 
εκείνων που καλύπτουν την ανεπίσημη ανεργία, 
αυτή δηλαδή που δε δηλώνεται.

Πολύ μελάνι έχει χυθεί και πολλές συζητήσεις 
έχουν διεξαχθεί, προκειμένου να προσεγγιστεί 
με αριθμούς, διαγράμματα και προβλέψεις η 
ανεργία. Εκτός όμως από τις πολύ σοβαρές οι-
κονομικές συνέπειες, η μακροχρόνια ανεργία 
μπορεί να «βλάψει σοβαρά και την υγεία μας», 
καθώς οι επιπτώσεις της είναι πολλαπλές: 
ψυχικές /κοινωνικές /σωματικές και κυρίως 
παραγνωρισμένες.

Η εργασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά κοι-
νωνικά αγαθά. Καθορίζει την ομαλή κοινωνική 
μας ενσωμάτωση, τη ψυχική μας ισορροπία και 
γενικά την ποιότητα της ζωής μας. Όταν αυτό 
το αγαθό μας αφαιρείται, βαλλόμαστε σε δύο 
επίπεδα:
- Σε επίπεδο οικονομικής ασφάλειας και
- σε επίπεδο συναισθηματικής ασφάλειας

Συγκεκριμένα, οι ψυχολογικές / κοινωνικές και 
σωματικές επιπτώσεις της ανεργίας μπορούν να 
συνοψιστούν στις εξής:
→ Συναισθήματα Ανικανότητας / Απογοήτευσης

Ο άνεργος έχει την αίσθηση ότι δεν είναι χρήσι-
μος, καθώς δεν μπορεί να προσφέρει στα άτομα 
της οικογένειάς του. Είναι αδύναμος, ανίκανος, 
μη παραγωγικός. Απομακρύνεται από τα δίκτυα 
της ζωής του, απομονώνεται και απογοητεύεται.
→ Αίσθηση Ήττας - Αποτυχίας / Απαξίωσης 
Εαυτού /Χαμηλή Αυτοεκτίμηση

Την ανεργία είναι πιθανόν να τη βιώνει κανείς 
ως προσωπική ήττα-αποτυχία, με συναισθήματα 
χαμηλής αυτοεκτίμησης, ενώ μπορεί να κάνει 
σκέψεις, όπως: «Εγώ φταίω που δεν μπορώ να 
βρω δουλειά, είμαι ανίκανος, δεν τα καταφέρνω 
πουθενά». Κατά συνέπεια, η εμπειρία της ανεργίας 
αποτελεί μια ιδιαίτερα οδυνηρή και ψυχοφθόρα 
διεργασία για τον άνεργο. Μια εμπειρία, που 
μπορεί να τον εγκλωβίσει σε «λογική» ενοχο-
ποίησης του εαυτού του, θεωρώντας ότι για την 
ανεργία ευθύνεται ο ίδιος και η μη ικανότητά του 
να την ανατρέψει.
→ Συναίσθημα Θυμού / Συγκρουσιακές Σχέσεις

Ένα ακόμη επώδυνο συναίσθημα, το οποίο 
μπορεί να προκληθεί από την ανεργία, είναι αυτό 

του διάχυτου θυμού. Ο άνεργος μπορεί να νιώθει 
έντονη ευερεθιστότητα, εκνευρισμό, έλλειψη 
υπομονής και θυμό, ο οποίος έχει κατεύθυνση, 
είτε προς τους άλλους, σε διαπροσωπικό επίπεδο 
(οικογένεια, φίλοι, κοινωνικό περιβάλλον), είτε 
ακόμα να στρέφεται και προς τον ίδιο τον εαυτό 
του (με συμπεριφορές αυτοκαταστροφικές).
→ Διαδικασία Διαχείρισης Πένθους

Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι το άτομο που χάνει ή δε βρίσκει δουλειά 
βιώνει μια απώλεια και διανύει μια περίοδο 
πένθους, αντίστοιχου με αυτού της απώλειας 
ενός οικείου και αγαπημένου του προσώπου. 
Θρηνεί, όχι μόνο για την απώλεια της εργασίας 
και της ασφάλειας που του παρείχε, αλλά και για 
ένα μεγάλο κομμάτι της εικόνας του εαυτού του. 
Επίσης, πενθεί για την απώλεια ελέγχου στη ζωή 
του, καθώς μαζί με τη δουλειά του, χάνει και την 
οικονομική του ανεξαρτησία και τη δυνατότητά 
του για αξιοπρεπή διαβίωση. Όπως σε οποια-

δήποτε άλλη απώλεια, έτσι και στην απώλεια 
της εργασίας, το άτομο μπορεί να περάσει από 
διάφορα συναισθηματικά στάδια, προκειμένου 
να μπορέσει εν τέλει να τη διαχειριστεί.

→ Έντονα Συναισθήματα Άγχους / Φόβου
«Μέχρι πότε θα παρατείνεται η χρονική περίοδος 

της ανεργίας μου;», «θα μπορέσω να τα καταφέρω 
μέχρι τότε;», «φοβάμαι για το μέλλον μου…». 
Αυτές θα μπορούσαν να είναι κάποιες ανησυχίες 
ενός ατόμου σε ανεργία. Μάλιστα, μερικές από 
αυτές μπορούν να έχουν και περαιτέρω προεκτά-
σεις, όπως την εμφάνιση αγχώδους διαταραχής, 
κρίσεων πανικού ή ακόμα και κατάθλιψης.

→ Σωματικές Ενοχλήσεις
Ο οργανισμός μας λειτουργεί σα σύνολο. Συ-

νεπώς, ως συνέπεια όλων των παραπάνω ψυχο-
πιεστικών παραγόντων, είναι πιθανό ο άνεργος 
να έχει πονοκεφάλους, σωματική εξάντληση, 
αίσθηση κόπωσης, στομαχικές διαταραχές, δι-
αταραχές ύπνου και λήψης τροφής.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η ανεργία 
μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική, κοινωνική και 
σωματική δυσλειτουργία. Γίνεται ξεκάθαρα φανερό 
ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ υγείας και 
ανεργίας, ακόμα και αν μερικές φορές τείνουμε 
να παραβλέπουμε τις συνέπειες της τελευταίας.

Τι μπορεί να γίνει;
Η ανεργία μας αφορά όλους, είτε άμεσα, είτε 

έμμεσα, είτε ως πραγματικότητα, είτε ως ενδεχό-
μενο. Και ακριβώς επειδή είναι ένα φαινόμενο 
με πολλαπλές επιπτώσεις, χρειάζεται και η αντι-
μετώπισή του να είναι ανάλογη. Εκτός λοιπόν 
από την προσπάθεια του ανέργου για εύρεση 
εργασίας, χρειάζεται να ενδυναμωθεί και ψυχικά. 
Δικαιούται να ζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια, 
έτσι ώστε να υποστηριχτεί συνολικά.

Αγγελική Κουρή
Ψυχολόγος Συμβουλευτικής, MSc

 Συνεργάτης του Κέντρου Ψυχολογικής και 
Κοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων

Η ανεργία «βλάπτει σοβαρά της υγεία μας» -
Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας

Συμβουλές για τη χρήση του Twitter στην αγορά εργασίας

Πώς μπορεί να βοηθήσει το Mentoring την καριέρα μας

Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να πετύχει στη δουλειά του;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήρθαν για 
να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Τον 

τρόπο που επικοινωνούμε με τους φίλους μας, 
τον τρόπο που ενημερωνόμαστε καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίον βρίσκουμε εργασία, ενη-
μερωνόμαστε για τα νέα του κλάδου που μας 
ενδιαφέρει και συνδεόμαστε με ανθρώπους-
κλειδιά του κλάδου μας. 

Κατά γενική ομολογία, όσα περισσότερα 
κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιεί κανείς για το 
χτίσιμο της επαγγελματικής του ταυτότητας, τόσο 
αυξάνονται οι πιθανότητές του να συνδεθεί με 
τα κατάλληλα άτομα και να κατακτήσει το στόχο 
του που αποτελεί η αποτελεσματική εύρεση 
εργασίας και η διεύρυνση του επαγγελματικού 
δικτύου. Ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά 
δίκτυα είναι το Twitter. Παρακάτω ακολουθούν 
κάποιες συμβουλές που θα μπορούσατε να χρη-
σιμοποιήσετε προκειμένου να βαδίσετε σωστά 
στον “Twitter-όκοσμο”.

Καταρχάς, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε 
μια επαγγελματική και αντιπροσωπευτική φω-
τογραφία σας, τύπου πορτρέτου. Φωτογραφίες 
σας που σας δείχνουν σε πόζες από βραδιές 
που και εσείς ο ίδιος θα θέλατε να ξεχάσετε, 
καλό είναι να αποφεύγονται. Είναι σημαντικό 
επίσης να περιγράφετε εν συντομία τον εαυτό 
σας δίνοντας στοιχεία που θα θέλατε να γνω-

ρίζουν για εσάς οι πιθανοί εργοδότες σας ή τα 
άτομα που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν 
να βρείτε εργασία. Επιπλέον, η ικανότητα να 
εκφράζεται κάποιος αποτελεσματικά μέσα σε 140 
χαρακτήρες εκτιμάται ιδιαίτερα. Από τη στιγμή 
που χρησιμοποιείτε το Twitter για επαγγελμα-
τικούς λόγους, είναι σημαντικό η συμπεριφορά 
σας σε αυτό να ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. 

Προσοχή λοιπόν στις συζητήσεις στις οποίες 
συμμετέχετε ή μοιράζεστε στο προφίλ σας. Δώστε 
τη δυνατότητα στους εργοδότες να γνωρίσουν 
μέσα από τις αναρτήσεις που δημοσιεύετε ότι 
γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε πραγματικά για το 
αντικείμενό σας.

Ένας άλλος λόγος που είναι σχεδόν επιβε-
βλημένη η παρουσία σας στο Twitter είναι ότι 

ένας σημαντικός αριθμός των επιχειρήσεων 
διαθέτουν λογαριασμό στο Twitter κάνοντας 
καθημερινές αναρτήσεις, δημοσιεύοντας τις νέες 
θέσεις εργασίας τους, επικοινωνώντας με το 
κοινό τους. Συνδεθείτε λοιπόν με τις εταιρίες 
που σας ενδιαφέρουν ώστε να ενημερώνεστε 
πρώτοι για τα νέα τους και δημιουργήστε μια 
γέφυρα επικοινωνίας μαζί τους. Συμμετέχοντας, 
σχολιάζοντας και απαντώντας σε σχόλια παρέχετε 
τη δυνατότητα στους μελλοντικούς εργοδότες 
σας να σας γνωρίσουν, δίνοντας ταυτόχρονα ένα 
προβάδισμα στην υποψηφιότητά σας. 

Η χρήση των “hashtags” είναι αρκετά διαδε-
δομένη στο Twitter. Μέσα από αυτά μπορείτε 
να ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο θέμα και να 
βλέπετε όλες τις #aggeliesergasias που δημοσι-
εύονται. Για να ακολουθήσετε το Skywalker.gr 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής hashtags: 
#skywalkergr, #skywalkergrEvents, #skywalker, 
#skywalkerfreepress, #kanonikesdouleies. 

Σε μια εποχή που αλλάζει με ταχύτατους ρυθ-
μούς, ένας υποψήφιος που επιθυμεί να ξεχω-
ρίσει σε ένα πλήθος από υποψήφιους με ίδια ή 
παρόμοια τυπικά προσόντα, είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει 
στην κατοχή του.

Αθανασία Τσουκαλά,  
Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Η εργασιακή επιτυχία δεν είναι κάτι που αφορά μία μόνο με-
ρίδα εργαζομένων. Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό 

περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί στην περίοδο της κρίσης, 
δεν αρκεί το να κατέχει κανείς μια θέση εργασίας, πρέπει και να 
αποδείξει ότι είναι ικανός για αυτήν ή ακόμα περισσότερο, ότι 
αξίζει κάτι καλύτερο. Επιπλέον, η επιτυχία δημιουργεί θετικά 
συναισθήματα στον ίδιο τον εργαζόμενο, ενώ επιφέρει την ανα-
γνώριση και τον σεβασμό από όλους, τόσο συναδέλφους όσο 
και προϊσταμένους.

Τι χρειάζεται όμως κάποιος να κάνει για να κατακτήσει την 
εργασιακή επιτυχία; Δεν υπάρχουν μυστικά, μικρά ή μεγάλα. 
Υπάρχουν ορισμένες βασικές στάσεις και συμπεριφορές που θα 
οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως:

1Επιβεβαίωσε τις προσδοκίες αυτών που σε προσέλαβαν. Αυ-
τοί που σε προσέλαβαν πήραν ένα ρίσκο, καθώς γνωρίζουν 

λίγα πράγματα για σένα και προφανώς η θέση που κατέλαβες 
είναι σημαντική για την πορεία της επιχείρησής τους. Θα πρέπει 
επομένως να αγωνιστείς ώστε να μην τους διαψεύσεις.

2 Μάθε τη δουλειά σου. Από τη στιγμή που έχεις προσληφθεί 
για μια συγκεκριμένη εργασία, θα πρέπει να την κάνεις όσο 

καλύτερα μπορείς. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να την ξέρεις.

3 Βάζε ρεαλιστικούς στόχους. Φυσικά και το αφεντικό θα χαρεί 
να έχει κάποιον που θα μπορεί να κάνει δέκα δουλειές ταυ-

τόχρονα, αλλά αν δεν είσαι εσύ αυτός, μην υποσχεθείς τίποτα 
παρόμοιο. Θα πρέπει οι στόχοι που θέτεις να είναι ρεαλιστικοί, 
ώστε να είναι υλοποιήσιμοι.

4 Έχε θετική στάση. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον, να 
αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις με τη νοοτροπία του "μπορώ 

να το κάνω", ώστε να αναζητάς τρόπους για να υλοποιήσεις 
αυτό που σου έχει ανατεθεί. Δεύτερον, να έχεις μια ευχάριστη 
διάθεση απέναντι στην εργασία σου, έστω κι αν δεν συμπαθείς 
κάποιους από το περιβάλλον σου.

5 Ομαδικό πνεύμα. Βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η 
ικανότητά σου να εργάζεσαι ομαδικά. Ειδικά όταν βρίσκεσαι 

σε μια εταιρία, όπου καθένας έχει μια συγκεκριμένη δουλειά να 
κάνει. Η αδυναμία συνεργασίας θα οδηγήσει μοιραία σε αποτυχία, 
πρώτα της ομάδας και στη συνέχεια, δική σου.

6 Σεβασμός προς τους συναδέλφους. Δεν χρειάζεται να συ-
μπαθείς όλο τον κόσμο στη δουλειά σου. Χρειάζεται όμως να 

τους σέβεσαι και φυσικά, να το δείχνεις. Πέραν τούτου, σίγουρα 
θα έχεις πράγματα να μάθεις, ειδικά αν είσαι νέος στη δουλειά, 
ακόμα κι αν ο άλλος είναι το πιο αντιπαθητικό πρόσωπο που 
έχεις γνωρίσει ποτέ.

7 Μάθε το εργασιακό σου περιβάλλον. Δουλειά δεν είναι 
μόνο τα καθήκοντα που έχεις αναλάβει. Δουλειά είναι και 

το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται μαζί σου. Θα πρέπει 
επομένως να μάθεις τους άγραφους κανόνες του εργασιακού 
σου περιβάλλοντος.

8 Μάθε να ιεραρχείς. Σε όποια δουλειά και να πας, ό,τι και να 
σου ανατεθεί να κάνεις, θα χρειαστεί να ιεραρχείς τις προτεραι-

ότητές σου. Διαφορετικά, είναι πιθανό να βρεθείς εκτεθειμένος, 
δηλαδή να αποδειχθείς αναποτελεσματικός.

9 Πάρε πρωτοβουλίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κά-
νεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Θα υπάρξουν όμως στιγμές 

που θα χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση, μικρή ή μεγάλη δεν 
έχει σημασία, έξω από το καθορισμένο πλαίσιο των καθηκόντων 
σου. Ενδέχεται να μην κριθεί το εργασιακό σου μέλλον από τη 
συγκεκριμένη απόφαση, μη δραματοποιούμε καταστάσεις, αλλά 
σίγουρα θα φανεί αν είσαι από εκείνους που μπορεί να βασιστεί 
κανείς ή θα χρειάζεται πάντα να υπάρχει κάποιος δίπλα σου.

10 Να καταγράφεις τις επιτυχίες σου. Αυτό είναι σημαντικό 
για δύο λόγους: πρώτον, γιατί έτσι έχεις τη δυνατότητα να 

αποδείξεις ότι εσύ είσαι αυτός που είχε τη συγκεκριμένη επιτυχία 

και όχι κάποιος άλλος. Δεύτερον, καλό είναι να κρατάς αρχείο, 
διότι μπορεί να σου χρειαστεί στο μέλλον (π.χ., σε μια συνέντευξη 
εργασίας, αν αποφασίσεις να αλλάξεις δουλειά).

Πέρα από τα παραπάνω, δύο είναι οι πλέον βασικοί παρά-
γοντες για την εργασιακή επιτυχία. Ο ένας είναι η βούληση. Αν 
δεν είσαι αποφασισμένος να πετύχεις, αν φοβάσαι να πετύχεις, 
αν δεν σε ενδιαφέρει να πετύχεις, όποια δουλειά και να σου 
αναθέσουν, όσο ταιριαστή με τις δεξιότητές σου και να είναι, 
όσο εύκολη και να είναι, το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι 
μια παταγώδης αποτυχία. Ο άλλος είναι η σκληρή δουλειά, κάτι 
που δεν χρειάζεται καμία διευκρίνιση.

Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD
Edujob.gr

Γιαζτζτζτί να γίνει κάποιος mentee; 
Τι έχει να κερδίσει;

Το mentoring είναι μια πάρα πολύ 
διαδεδομένη διαδικασία στο εξωτερικό, 
μεταξύ νέων ανθρώπων. Ο mentee 
αναζητάει την καθοδήγηση-υποστήριξη 
ενός έμπειρου στελέχους, προκειμέ-
νου να τον βοηθήσει στην ανάπτυξη 
της καριέρας/σταδιοδρομίας του. Πιο 
συγκεκριμένα ο mentee μπορεί μέσω 
του mentoring:
 • Να αναπτύξει ένα ξεκάθαρο πλάνο 
καριέρας για να προετοιμαστεί για την 
επιτυχημένη εύρεση εργασίας.
• Να αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση 
των ευκαιριών και των απαιτήσεων ή 
ιδιαιτεροτήτων που μπορούν να διευ-
ρύνουν την οπτική του/της.
• Να μάθει πώς να επικοινωνεί αποτε-
λεσματικά σε καταστάσεις networking.
• Να μάθει εργαλεία ή προσεγγίσεις που 
θα βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας.
• Να ανακαλύψει επιτυχημένες στρα-
τηγικές εύρεσης εργασίας σε συγκεκρι-

μένους κλάδους.
• Να μάθει και να αξιολογήσει τρόπους 
αντιμετώπισης δυσκολιών και εμποδίων 
σε θέματα καριέρας.
• Να γνωρίσει καλύτερα πτυχές του 
ίδιου του εαυτού του, τα δυνατά χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, 
αλλά και τα σημεία προς βελτίωση.

Γιατί να γίνει κάποιος mentor; 
Τι έχει να κερδίσει;

Μέσα όμως από αυτή την διαδι-
κασία δεν κερδίζει μόνο ο mentee. 
Ο έμπειρος εργαζόμενος/στέλεχος 
που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει 
ένα mentee κερδίζει:
• Άμεση ικανοποίηση εξαιτίας της προ-
σφοράς.
• Μάθηση από εμπειρίες άλλων.
• Εξάσκηση και βελτίωση ικανοτήτων υπο-
στήριξης και καθοδήγησης ανθρώπων.
• Ενεργοποίηση και την απόκτηση του 
νοήματος μέσα από μια προσφορά σε 
εθελοντική βάση.
• Επέκταση του δικτύου γνωριμιών 

στον επαγγελματικό χώρο.
• Μετάδοση προσωπικών εμπειριών στην 
ανάπτυξη στρατηγικών για αντιμετώπι-
ση δυσκολιών στην εύρεση εργασίας.

Ποια είναι τα οφέλη για μια εται-

ρεία που υποστηρίζει πρωτοβουλίες 
mentoring;

Η εταιρεία που θα συμμετέχει σε μια 
πρωτοβουλία mentoring ενθαρρύνει 
ουσιαστικά τα στελέχη της να προ-

σφέρουν καθοδήγηση σε μια εποχή 
κρίσης. Αυτό σημαίνει πως η επιχεί-
ρηση γνωρίζει το πρόγραμμα αυτό και 
συναινεί να υποστηρίζει ο/η μέντορας 
τον/την mentee μέσω καθοδήγησης 
ή/και προσωπικών συναντήσεων στα 
γραφεία της εταιρείας. Τα οφέλη από 
αυτή τη συμμετοχή είναι:
• Προσφορά στην ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού της χώρας το οποίο 
μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• Ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελε-
χών της επιχείρησης στην υποστήριξη 
και στην καθοδήγηση.
• Δημιουργία κλίματος «νοιάζομαι» 
που επιδρά στην παρακίνηση και στη 
δέσμευση των εργαζομένων.
• Καλλιέργεια και ανάπτυξη της εικόνας 
ενός εργοδότη που νοιάζεται για το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Job-pairs.gr
Δημιουργώντας ευκαιρίες
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Διατροφή & βασικά αγαθά

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

➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου, 104 46 Αχαρνών, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Ασκληπιού 38, 
106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Δυοβουνιώτου 
56, 117 41 Φιλοπάππου, τηλ. 210-9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 
90, 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ. 
Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων 
Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί Κρήτης 104 38 
Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. Ερατοσθένους 
13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. Παπαστράτου 12, 
114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. Κηφισίας 80,  
115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. Τριάδα,  
οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. Δραγούμη 7, 
161 21 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. Εσταυρωμένου, 
177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου, οδ. 
Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος, οδ. 
Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος,  
oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία Μαρμαριώτισσα,  
οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35, 
176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Προφήτου Ηλία 
17, 153 41 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Αρύββου 1,  
116 33 Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210-7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Διοπόλεως 2, 

111 42 Ριζούπολη Αθήνα, τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών 
Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού, οδ. 
Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού,  
οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 Παπάγου,  
τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες)
 στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-61.96.388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)  
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον Αγ. Δημήτριο, 
Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα Κεραμεικού,  
οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα, οδ. Αρχιπελάγους  
και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου Κυνοσάργους, 
Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία. Πλατεία Αγ. Σοφίας 
15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους Αττικής,  
Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561, τηλ. 210-2611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ Νικόλαο, Αγ. Νικολάου, 13562, 
Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, Αχαρνών  
113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

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

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

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

Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  
Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950,  
210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αμαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλ.: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 

Τηλ.: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 

Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπη'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

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

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

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

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

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, 
τηλ. 2313 302300-301 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 
ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βότση 15 & Δελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης, τηλ. 
2310 466555/466610
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε 
ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος,  
σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης,  

το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775
 
➤"Μπουτίκ" των φτωχών
Διεύθυνση: Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου.  
Το κατάστημα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-19:00. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας

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

Εθελοντισμός

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος,των ανθρώπων 
που ζούν με τον HIV/AIDS.Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών 

και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.Σύμφωνα με το Καταστατικό του, για την επίτευξη 
του σκοπού του, ο σύλλογος αγωνίζεται για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης 
και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των ανθρώπων που ζουν με 
HIV/AIDS αλλά και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα εργάζεται για την 
κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.
Ιστορικό ίδρυσης:
Μάρτιος 2009: Αναγνώριση του σωματείου από το Πρωτοδικείο Αθηνών
Ιούλιος 2009: Ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
Αύγουστος 2009: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιούλιος 2010: Ένταξη στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθε-
λοντικών Μη-κυβερνητικών Οργανώσεων
Δεκέμβριος 2011: Απόκτηση ειδικής πιστοποίησης στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας της Περιφέρειας Αττικής
Κοινωνική δικτύωση:
Η Θετική Φωνή είναι μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ., του AIDS Action Europe, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Φόρουμ για το HIV/AIDS, συμμετέχει στη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών, στο HIV Europe, 
στο Ευρωπαϊκό δίκτυο χωρών χαμηλού επιπολασμού, στο IPPF κ.α.
Aιτήσεις για εθελοντές:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhkb0h5ZE1JQUtKeFdSSm0xM1p
6Z1E6MA#gid=0
Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 210 8627572. Fax: 211 8001051. Email: info@positivevoice.gr. Διεύ-
θυνση: Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα.

Η ομάδα μας, ξεκίνησε τη δράση της το 2010, αρχικά σαν project κι 
εξελίχθηκε σε εθελοντική κίνηση, όπου συμμετέχουν επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες ζωγράφοι, ή απλώς δημιουργικοί με διάθεση προσφοράς 
άνθρωποι, που αγαπάνε την τέχνη και τα παιδιά. Οι δικές μας δράσεις 

περιστρέφονται γύρω από «μη προνομιούχα» παιδιά, που είτε διαμένουν σε ιδρύματα, στέγες 
ανηλίκων, υποβαθμισμένες ή παραμεθόριες περιοχές, είτε είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
νοσηλεύονται λόγω ασθενειών κλπ. Στόχος μας, είναι να φέρουμε τα παιδιά σ’ επαφή με την 
τέχνη και μέσα απ’ αυτήν να τα ευαισθητοποιήσουμε και να τους δώσουμε χαρά!
•Φιλοτεχνούμε πίνακες τους οποίους προσφέρουμε σε ιδρύματα, στέγες ανηλίκων κλπ.
•Κατά την παράδοση των έργων διοργανώνουμε μικρές γιορτές με διάφορα δρώμενα όπως 
ζωγραφική με τα παιδιά, face painting, αφήγηση παραμυθιών, μουσική, θεατρικές παραστάσεις 
σε συνεργασία με άλλους εθελοντές.
•Το ίδιο συμβαίνει κι αν μας καλέσουν σε κάποια δική τους δράση π.χ. φύτευση βιολογικού 
λαχανόκηπου, γιορτές κ.λπ.
•Φιλοτεχνούμε τοιχογραφίες στους χώρους των παιδιών, όπου μπορούν να συμμετάσχουν 
και τα ίδια .
•Διοργανώνουμε bazaar για την οικονομική τους ενίσχυση ή συμμετέχουμε σε bazaar που 
διοργανώνονται με δική τους πρωτοβουλία.
•Απαράβατη αρχή μας είναι εμείς να μην έχουμε καμία σχέση με την οικονομική διαχείριση, 
γίνεται από τα ίδια τα ιδρύματα ή τους φορείς.
Ζωγράφοι σε δράση για τα ΠΑΙΔΙΑ - Γίνε εθελοντής
Περισσότερα χρώματα, περισσότερα χαμόγελα για τα παιδιά
Επικοινωνία: e-mail: irenekourtz.art@gmail.com και Zografoisedrasi@gmail.com

Ένας διαφορετικός «Στρατός» από τους άλλους
Σε μια περίοδο που τα κοινωνικά προβλήματα 

διογκώνονται και οι κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες πλήττονται συνεχώς, ο Στρατός Σω-

τηρίας, μια αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση, 
έχει ως σκοπό, την προσφορά στον άνθρωπο 
ανεξάρτητα από πολιτικές, θρησκευτικές και φυ-
λετικές πεποιθήσεις. Το Skywalker.gr βρέθηκε 
στα γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα και 
συνομίλησε με τον Πόλυ Παντελίδη, λοχαγό 
της οργάνωσης, για την καθημερινότητα και τις 
δράσεις της οργάνωσης.

Τί είναι ο «Στρατός Σωτηρίας»;
 Ο «Στρατός Σωτηρίας» είναι ένα χριστιανικό 

κίνημα, που σκοπό έχει τη διάδοση του ευαγγε-
λίου και παράλληλα την προσφορά βοήθειας 
στον συνάνθρωπο. 

Πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα;
Ξεκίνησε το 2007 στη Θεσσαλονίκη και μετά 

έγινε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία το 2011. 
Πήρε δηλαδή θεσμική μορφή. Πλέον υπάρχουν 
δύο κέντρα στην Ελλάδα, ένα στη Θεσσαλονίκη 
και ένα στην Αθήνα. Στην Αθήνα ξεκίνησε να 
λειτουργεί από το 2011. Αυτό που επιδιώκουμε 
είναι να βρεθούμε και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδος. Όπου υπάρχει ανάγκη να βρίσκεται 
ο Στρατός Σωτηρίας και να υπηρετεί τις ανάγκες 
της τοπικής περιοχής.

Γιατί «Στρατός»;
 Έχει να κάνει κυρίως με ιστορικούς σκοπούς. 

Η ίδρυση του «Στρατού της Σωτηρίας» συνέπεσε 
με την περίοδο κατά την οποία διεξάγονταν δύο 
μεγάλοι πόλεμοι, ο εμφύλιος πόλεμος της Αμερικής 
και ο πόλεμος της Κριμαίας. Όλος ο κόσμος ζούσε 
κάτω από την επιρροή των δύο πολέμων. Εκ των 
πραγμάτων το να φέρνεις στοιχεία και διακριτικά 
του στρατού προσέδιδε ένα σεβασμό. Έτσι λοιπόν 
δημιουργήθηκε η ιδέα ότι για να υπηρετήσουμε 
καλύτερα την κοινωνία έπρεπε να υιοθετήσουμε 
ως ένα σημείο την στρατιωτική ιεραρχία και την 
στρατιωτική ορολογία. Η στολή έχει να κάνει 
κυρίως με το κύρος που αυτή προσφέρει. Φανε-
ρώνει ότι υπηρετεί κάποιους σκοπούς. Όλοι εμείς 
άλλωστε υπηρετούμε κάποιες αρχές.

Υπάρχει διάθεση από τους συμπολίτες μας 
να συμμετέχουν εθελοντικά σε μια οργά-
νωση σαν τη δική σας και ποια διαδικασία 
ακολουθείτε για να ενταχτεί κάποιος σε εσάς;
Σίγουρα υπάρχει διάθεση. Ο κόσμος ανταπο-

κρίνεται στις δράσεις μας, αναγνωρίζει το έργο 
που προσπαθούμε να παράγουμε. Υπό αυτό το 
πρίσμα βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο 
να θέλει να βοηθήσει, να θυσιάσει λίγο από τον 
ελεύθερο χρόνο του για να προσφέρει σε κάποιον. 

Για να ενταχθεί εθελοντικά κάποιος σε εμάς 
“χρειάζονται” ελάχιστα εφόδια. Κανονίζουμε ένα 
ραντεβού, με σκοπό να γνωριστούμε, να μιλή-
σουμε και να τον ενημερώσουμε για τις δράσεις 
μας και τους σκοπούς μας. Να δούμε αν ταιριάζει 
με αυτό το οποίο πρεσβεύουμε, αν όντως έχει 
τη διάθεση και τη θέληση να βοηθήσει. Αφού 
ενημερωθεί πλήρως και ο ίδιος εξακολουθεί να 
επιθυμεί να βοηθήσει μέσα από τις γραμμές του 
“Στρατού”, τότε περνάμε στο πρακτικό κομμάτι. 
Συζητάμε για το που μπορεί να προσφέρει και να 
βοηθήσει καλύτερα και που επιθυμεί και ο ίδιος. 

Σήμερα, είναι ενθαρρυντικό ότι στην Ελλάδα 
υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εθελοντών 
που μας βοηθάει να φέρνουμε εις πέρας τις δράσεις 
μας. Το σημαντικό που χρειάζεται να αναφέρου-
με είναι, ότι ο καθένας είναι καλοδεχούμενος, 
ανεξάρτητα από τα θρησκευτικά του πιστεύω, 
τις πολιτικές του πεποιθήσεις, το χρώμα του, 
την εθνικότητα του ή το φύλο του. Οι εθελοντές 
μας δεν είναι προαπαιτούμενο να συμφωνούν σε 
όλα με εμάς, αλλά όπως προείπαμε το μόνο που 
χρειάζεται είναι να έχει την διάθεση να προσφέρει 
στον συνάνθρωπο βοήθεια. 

Τι προγράμματα «τρέχουν» αυτή τη στιγμή;
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από προ-

γράμματα που πραγματοποιούμε. 

Υπάρχει το πρόγραμμα για μονογονεϊκές οι-
κογένειες. Εμείς τους βοηθάμε να προμηθευτούν 
πάνες, βρεφικό γάλα και ότι άλλο τους είναι 
απαραίτητο.

Το τελευταίο διάστημα λειτουργεί το πρόγραμμα 
“Υιοθετήστε Μια Οικογένεια” το οποίο είναι αρκετά 
δημοφιλές. Σκοπός του είναι τα άτομα που έρχο-
νται σε εμάς να αποκτήσουν πάλι αυτοεκτίμηση 
και να θέσουν προτεραιότητες και στόχους. Να 
δραστηριοποιηθούν και να πάρουν πάλι τη ζωή 
στα χέρια τους. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν 
ακόμα και στις λεγόμενες καλές περιοχές όπως 
η Εκάλη και η Κηφισιά. Για ευνόητους λόγους 
φυσικά υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια.

Κάθε Τρίτη είναι η μέρα που έρχονται στο χώρο 
μας οι γονείς με τα παιδιά τους. Κύριος σκοπός 
είναι να ενταχθούν, να βρεθούν σε ένα χώρο 
φιλικό όπου τα παιδιά τους μπορούν να παίξουν 
και οι ίδιοι τους να μοιραστούν κάτι από την ζωή 
τους, να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. 
Κάποιοι από αυτούς, ερχόμενοι στην Ελλάδα 
δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις και κοινωνικούς 
αποκλεισμούς με αποτέλεσμα να κλεισθούν, να 
μην ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Αυτός είναι 
και ο στόχος μας. Έρχονται εδώ συζητάνε μεταξύ 
τους οι γονείς, ενώ παράλληλα τα παιδιά παίζουν 
μεταξύ τους και μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται. 

Ακόμα “τρέχουμε” το πρόγραμμα “Μικρό 
Σχολείο”. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να φέρουν 
τα παιδιά τους ηλικίας 3 με 4 ετών για να μάθουν 
μαζί τα βασικά, γράμματα, νούμερα, χρώματα 
και σχήματα.

Ακόμα βοηθάμε συνανθρώπους οι οποίοι έχουν 
αδυναμία να πραγματοποιήσουν καθημερινές 
υποχρεώσεις. Φαντάσου μία ηλικιωμένη που 
πρέπει να κάνει ηλεκτρονικά την φορολογική της 
δήλωση, ή μετανάστες που δεν ξέρουν ελληνικά 
να πρέπει να συνεννοηθούν για διάφορα χαρτιά. 

Υπάρχει το Green Light Project (G.L.P.) To 
Green Light Project ΤΜ είναι μια προσπάθεια 
του Στρατού της Σωτηρίας για την υποστήριξη 
ατόμων που έχουν πέσει θύματα πορνείας ή 
και σωματεμπορίας. Κάθε εβδομάδα μια ομάδα 
αποτελούμενη από στελέχη του Στρατού της 
Σωτηρίας και εθελοντές, επισκέπτεται 'ευαίσθη-
τες' περιοχές προσφέροντας τροφή, ροφήματα 
αλλά πάνω από όλα, την ευκαιρία για μια φιλική, 
ανθρώπινη κουβέντα.

Επιπρόσθετα στη Θεσσαλονίκη τρέχει το πρό-
γραμμα “Σίτισης” ατόμων που ζουν στους δρό-
μους. Κάθε Πέμπτη βράδυ, από τις 11 μέχρι τις 
2 τα ξημερώματα, το αυτοκίνητο του Στρατού 
Σωτηρίας φορτωμένο με τρόφιμα, ευγενική προ-
σφορά τοπικών επιχειρήσεων σίτισης, αλλά και 
με κουβέρτες για τους κρύους μήνες του χρόνου, 
επισκέπτεται κεντρικά σημεία της πόλης όπου όλο 
και περισσότεροι άστεγοι μας πλησιάζουν για ένα 
ζεστό ρόφημα και κάτι φαγώσιμο. 

Όλα τα προγράμματα μας, αφορούν τόσο Έλ-
ληνες όσο και ξένους. Ο κόσμος έχει πρακτικές 
καθημερινές ανάγκες και εμείς από τη μεριά μας 
προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ 
μπορούμε, με ό,τι δυνάμεις και δυνατότητες έχουμε.

Πόσος κόσμος μαζεύεται; Υπάρχει απήχηση;
Υπάρχει απήχηση. Αν και αρχικά ήταν λίγο 

επιφυλακτικοί απέναντί μας, πλέον δεν υπάρχει 
κάποιος ενδοιασμός. Καθημερινά μαζεύονται 
γύρω στα 50 άτομα.

Είναι κυρίως μετανάστες ή Έλληνες;
Κυρίως μετανάστες και σε λιγότερο ποσοστό 

Έλληνες, αν και αυτό διαφέρει από πρόγραμμα 
σε πρόγραμμα. Είναι και αντικειμενικό λόγω της 
περιοχής και των ιδιαίτερων προβλημάτων που 
υπάρχουν εδώ. 

Ποιά ήταν η αντιμετώπιση της περιοχής 
όταν πρωτοήρθατε;
Στην αρχή ήταν αρκετά επιφυλακτικοί και 

κάποιες φορές και επιθετικοί. Αλλά ήταν κυρίως 
λόγω άγνοιας, επειδή δεν μας ήξεραν. Όταν 
άνοιξε μπροστά το μαγαζί με τα ρούχα, άρχισαν 
να μπαίνουν μέσα, περιστασιακά στην αρχή και 
πιο τακτικά στη συνέχεια. Έτσι άρχισαν να μας 
γνωρίζουν, οπότε άλλαξε και η συμπεριφορά 
τους σταδιακά. Κατάλαβαν ότι ήρθαμε να τους 
βοηθήσουμε, οτι είμαστε εδώ για αυτούς.

Όταν έρχονται άτομα άλλων θρησκειών 
και μαθαίνουν ότι είστε Χριστιανοί και 
η δράση σας βασίζεται στην Αγία Γραφή 
ποιά είναι η αντίδραση τους;
Είναι δικό τους θέμα αν δεν τους αρέσει, 

αλλά μέχρι τώρα πάντως δεν έχει υπάρξει 
κάποιο ζήτημα. Έχουμε σαν αρχή να σεβόμαστε 
την πίστη του καθενός σε άλλες θρησκείες. 
Άλλωστε δεν προσπαθούμε να κάνουμε προ-
σηλυτισμό, αλλά να βοηθήσουμε στο σήμερα, 
να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να ζήσουμε 
αξιοπρεπώς.

Πως μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει 
μαζί σας;
Μέσα από το site μας, www.salvationarmy.gr 

ή από τα γραφεία μας στην Αθήνα, Κοδριγκτώνος 
61, ή στο τηλέφωνο 211 4112357.

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" ξεκίνησε 
όταν είδαμε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων των 
ηλικιών, εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα 
σκουπίδια για να μαζέψουν τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγο-

ράσουν. Η πρώτη σχεδόν αυτονόητη δράση ήταν να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φαγητά, 
από αυτά που τρώμε και να τα μοιράσουμε στις λαϊκές. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να 
μας δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο τους για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Αποφασί-
σαμε να μαγειρεύουμε ζωντανά το φαγητό στον κόσμο, τρώγοντας όλοι μαζί, για να έρθουμε 
όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε την ντροπή που πιθανότατα ένιωθε κάποιος όταν του 
μοιράζαμε μαγειρεμένο φαγητό. Επίσης στόχος της κοινωνικής κουζίνας είναι να καταφέρει 
μεσα απο την δραση της, να δίνει σε άνεργους που ασχολούνται καθημερινά με την δραση 
της κουζινας,οτι χρηματα περισευουν απο το ταμειο,(30-40 ευρώ τον μήνα) καθώς και από 
τα διάφορα δρόμενα που θα γίνονται για την ενίσχυση της κουζίνας να βγαίνει κάτι και για 
τους εθελοντές!Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" είναι μια κίνηση αλλη-
λεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, με την ελπίδα να αφυπνιστούν 
συνειδήσεις και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από άλλους ανθρώπους και ομάδες.
Δεν κάνουμε φιλανθρωπία, ούτε ελεημοσύνη.
Μαγειρεύουμε ζωντανά, τρώμε όλοι μαζί και ζούμε όλοι μαζί!
Ένα γεύμα με συνανθρώπους μας στο δρόμο.
Έλα μαζί μας να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη!
Για περισσότερες πληροφορίες και αν θέλεις και εσύ να βοηθηθήσεις επισκέψου μας στην 
παρακάτω διεύθυνση: http://oallosanthropos.blogspot.gr/t

Η ΓΕΦΥΡΑ ζωής η οποία ιδρύθηκε 3 Δεκεμβρίου του 2012 από 
άτομα που είτε έχουν Α.μ.ε.Α. στην οικογένειά τους είτε είναι φίλα 
προσκείμενοι με περισσεύματα αγάπης για αυτούς τους καθημερι-
νούς μικρούς μας ήρωες.Αυτό που μας οδήγησε να ιδρύσουμε την 
ΓΕΦΥΡΑ ζωής ήταν η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της ψυχικής 

και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά & τους εφήβους με ειδικές ικανότητες.
Οι στόχοι μας: Βελτίωση της ψυχικής & κοινωνικής φροντίδας των παιδιών & εφήβων με 
ειδικές ικανότητες.
Διεκδικούμε: Ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ψυχικής 
και κοινωνικής φροντίδας των παιδιών & εφήβων με ειδικές ικανότητες.
Στις βασικές επιδιώξεις μας περιλαμβάνονται: 
•Θεσμικό πλαίσιο για τα παιδιά & τους εφήβους με ειδικές ικανότητες.
•Εκπαίδευση με ειδικά τμήματα.
•Λειτουργία ιδιόκτητου κέντρου αυτόνομης διαβίωσης για εφήβους με ειδικές ικανότητες.
•Φροντίδα εφήβων με ειδικές ικανότητες.
•Ψυχολογική στήριξη των οικογενειών τους.
•Σαφής, ειλικρινής ενημέρωση.
•Κοινωνική φροντίδα.
•Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 

Αγγελίες
Δάσκαλοι χορού, χορογράφοι: 
μπορούν να απασχοληθούν τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για να κάνουν την πρακτική τους.
Νομικός Σύμβουλος:
Χρειαζόμαστε έναν εθελοντή δικηγόρο για 1-2 ώρες μία φορά την εβδομάδα  
(υπάρχει η δυνατότητα εργασίας και από το χώρο του).
Γραμματειακή Υποστήριξη: 
2-3 φορές την εβδομάδα από 2-4 ώρες
Τμήμα Λογοθεραπείας:
Λογοθεραπευτές μπορούν να απασχοληθούν τελειόφοιτοι ή σπουδαστές για να κάνουν 
την πρακτική τους από το τμήμα Λογοργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. η Ι.Ε.Κ.
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, ΜΜΕ, Ανεύρεσης χορηγών και πόρων:
Στo τμήμα επικοινωνίας και ανεύρεσης χορηγών και πόρων οι εθελοντές μπορούν  
να βοηθήσουν ως εξής:
-Εκδηλώσεις
-Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εκδήλωση
Γραφείο Τύπου:
Αποστολή επιστολών και Δελτίων Τύπου
- Επικοινωνία με μέλη και εθελοντές
- Σχεδιασμός επικοινωνιακού υλικού (εφημερίδα, φυλλάδια, αφίσες, ιστοσελίδες)
- Επικοινωνία με τα ΜΜΕ για την προώθηση των στόχων και σκοπών του Οργανισμού
Εύρεση Χορηγών:
- Προσέγγιση επιχειρήσεων για χορηγίες
- Ενημέρωση και διαχείριση βάσης δεδομένων χορηγών
- Επικοινωνία με χορηγούς για την προώθηση των στόχων και σκοπών της Γέφυρα Ζώης
Οι εθελοντές που θα απασχοληθούν στο Τμήμα Επικοινωνίας, Ανεύρεσης Πόρων και Τύπου 
καλό θα ήταν να προέρχονται από το χώρο της επικοινωνίας (δημοσιογράφοι, σπουδαστές 
ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) και να έχουν καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Υπάρχει άμεση ανάγκη για 2 άτομα συστηματική εβδομαδιαία παρουσία,  
με 1-2 φορές την εβδομάδα από 1-2 ώρες.
Σας περιμένουμε: Πελασγίας 133 - Περιστέρι Τ.Κ. 121 37. Τηλέφωνα: 211-21-43-437 - 
6973-502-088. E-mail: gefyrazohs@yahoo.gr. Ιστοσελίδα: http://www.gezo.gr
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας!
Σκεφτείτε πώς μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε την Γέφυρα Ζώης ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα  
και να ενισχύσετε το κοινωνικό έργο της!

Το Μικτό Κέντρο Διημερεύσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η "ΚΥΨΕ-
ΛΗ" ιδρύθηκε το 1996-Διοικείται από 7 μελές Συμβούλιο 4 Α.με.Α. και 3 
γονείς Α.με.Α.- Σύμφωνα με το ΦΕΚ 836/19/3/2012 έχει ανανεώθει η Ειδική 
Πιστοποίηση του ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.Στα 14 
χρόνια λειτουργίας της "Κυψέλης" κάναμε ενεργή την παρουσία μας στο Νομό, 

αγωνιζόμενοι τόσο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία όσο και για τις οικογένειες τους, με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 
Καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε τα παιδιά από το σύνηθες περιβάλλον της οικογένειας και της 
γειτονιάς και να τους προσφέρουμε μια ζεστή αγκαλιά συνδυάζοντας την ψυχαγωγία και την 
μάθηση.Καθημερινά εφαρμόζουμε προγράμματα στο κέντρο μας με απώτερο στόχο την κοινω-
νική ενσωμάτωση των μελών, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων τους, την 
εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση, την συμβουλευτική τους υποστήριξη κ.α.Στο 
κέντρο μας φιλοξενούνται Άτομα με Αναπηρία όλων των μορφών με ποσοστό 50% και άνω.
Εθελοντισμός
Βασικό κύτταρο της "Κυψέλης" είναι η ανιδιοτελής προσφορά στον συνάθρωπο. Η αξιοποίηση 
της εθελοντικής προσφοράς ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ( δάσκαλοι μουσικής, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) αλλά και ατόμων χωρίς συγκεκριμένη ειδικό-
τητα και η οργάνωση των ενεργειών τους σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα, ικανό να καλύψει τις 
ανάγκες των παιδιών σε διάφορους τομείς, συμβάλλουν στις προσπάθειες για την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων των παιδιών.
Επικοινωνία: Μπορείτε να μας βρείτε στην νέα μας διεύθυνση: Δικελή 4 (Επάνω Σκάλα), 
Μυτιλήνη, 81100. Τηλέφωνο: 22510 20022. E-mail: kipseli-amea@windowslive.com. Fax: 
22510 20022.

www.voluntaryaction.gr
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Ψυχολογική υποστήριξη

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

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

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

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

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

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

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

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Κέντρο Ψυχο-
λογικής 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 Δή-
μου 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: 9.00πμ 
- 2.00μμ

4 Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη 

Δήμος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888 (Δευτέρα 
& Τρίτη από 09:00 - 14:00) 

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης Δή-μου 
Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων. Τηλ.: 210 
284089
4 Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω. 
Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 210 5315667 
- 210 5315668.

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

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

4 Γραφείο Υποστήριξης Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος (Δημαρ-
χείο Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας 08.00 - 15.00 
καθημερινά. Τηλέφωνο Κοινωνικής Υπηρεσίες 
& Ψυχολογικής Υποστήριξης: 210 6604659, 210 
6604720.

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

4 Ψυχολογική Υποστήριξη στο Δήμο Θεσ-
σαλονίκης
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 «Πορτοκα-
λιάν» (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 ψυχο-
λόγος του Κέντρου δέχεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη 
και Παρασκευή, από τις 9.00 έως τις 14.00. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 
809370 και 2313 304068.

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουρ-
γεί καθημερινά και παρέχει τις υπηρεσίες του 
δωρεάν σε δημότες και κατοίκους του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων. Διεύθυνση: Χίου & Καλύμνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη-Γραφείο Πα- 
ροχής 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 Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά 
Λήμνου 2 και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193. Fax: 2310 
020191

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

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

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 Μονάδα Επείγουσας 
Τηλεφωνικής Βοήθειας -  
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 Γραμμή βοήθειας  
της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου 
Αλτσχάιμερ  
και Συγγενών Διαταραχών:  
Τηλ.: 2310 909000

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

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

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 Ανώνυμοι Ναρκομανείς
Tηλ.: 210 3474777

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

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

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

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

Κέντρα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

. Γραμμές υποστήριξης

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 την λειτουργία του πιλοτικά 
τον Ιούνιο 2013. Έτσι, οι αγγελίες ζήτησης ανεξάρτητης 
εργασίας έχουν αποκτήσει τη δική τους ιστοσελίδα και δια-
χωρίζονται από τις αγγελίες, που αφορούν στην αναζήτηση 
προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας, διευκολύνοντας 
τις επιχειρήσεις και τους υποψηφίους στην κάλυψη των ανα-
γκών 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

Ιατρικές υπηρεσίες

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βριλησσίων
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6135611 όλες 
τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 μέχρι τις 9.30  
το πρωί ή αφήνοντας μήνυμα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος),  
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031910 - 911
- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 

213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας:  
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:00
π.μ.- 17:00 μ.μ. & Τρίτη: 07:00 π.μ.- 19:00 μ.μ.

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

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

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

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

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

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

➤ Δημοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου  
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947  
και 210 9886950.

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 4 - Χολαργός,  

τηλ.: 210 6561610.

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δημοτικά Ιατρεία Ιλίου
1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων: Διεύθυνση: 
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας)
Τηλέφωνα: 210 5010074, 210 5066344, φαξ: 
210 5066344, e-mail: agnik.iatria@ilion.gr.  
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και  
Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τη 13.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ.  
Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.  
ή από τη 13.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ. ανάλογα 
με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες.
2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων:  
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος,  
Τηλ.: 210 2624090, φαξ: 210 2624090, e-mail:  
agfan.iatria@ilion.gr. Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  
από τις 8.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τις 8.30 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.

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

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

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

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

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

στε στο 210 6217830 καθημερινά 09:00-12:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Δημαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεταμορφώσεως
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο 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. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Μυτιλήνης

Διεύθυνση: Λέσβου Κυδωνιών 39.  
Τηλ.: 22510 43183.

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Τηλ.: 2313 310800

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης
Email: info@otoposmou.gr

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ηρακλείου

Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

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

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Οκτωβρίου
Συναυλία στο Δήμο της Δάφνης με το Γιώργο 
Χριστοδούλου. Πρόκειται για μια παράσταση 
με τραγούδια μεγάλων συνθετών. Μια φωτεινή 
διαδρομή γεμάτη από μεγάλες δημιουργίες. Σε 
τραγούδια των Θεοδωράκη, Χατζιδάκη, Ξαρχάκου, 
Λοϊζου, Κουγιουμτζή, Μούτση, Σπανού, Ζαμπέτα 
θα γεμίσουν με αξέχαστες μελωδίες τον Υμηττό.
Διεύθυνση: Πλατεία Υμμητού - Τηλέφωνο: 
2109707681 - Ώρα: 21.00

10 Οκτωβρίου
Εκδηλώσεις: Το μικρό Παρίσι των Αθηνών 2014. 
Είναι ένα φεστιβάλ του Αθηναϊκού καλλιτεχνικού 
δικτύου που διεξάγεται στην Αθήνα κάθε Οκτώβρη, 
στην ευρύτερη γειτονιά του κέντρου κάτω από 
την πλατεία Ομονοίας. Θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, βαριετέ, εικαστικές και φωτογραφικές 
εκθέσεις, ζωγραφική του δρόμου, σινεμά, 
μόδα, διαλέξεις και πολλές ανοιχτές συζητήσεις 
πνευματικών ανθρώπων έρχονται να φωτίσουν μια 
εποχή που έχει πολλές ομοιότητες με το σήμερα.
*Για περισσότερες πληροφορίες στο blog  
των διοργανωτών Athensnetwork.blogspot.gr 

11 Οκτωβρίου
Φεστιβάλ «Τέχνη και Τρέλα». Έκθεση βίντεο 
τέχνης «Εντός-Εκτός Εαυτού» Ο εντοπισμός της 
Τέχνης μέσα στην Τρέλα και της Τρέλας μέσα 
στην Τέχνη και μια έρευνα σε βάθος των κοινών 
σημείων που μοιράζονται. Ανεξάρτητα όμως από 
τη συγκατοίκησή τους αποδίδουν την Ετερότητα 
ως τόπο καταγωγής της ανθρώπινης ύπαρξης, 
τη διαφορετικότητα ως αφετηρία για τη δομή της 
κοινής «φυσιολογικότητας». Πανεπιστημιακοί, 
καλλιτέχνες και άνθρωποι του λόγου σε μια 
συνάντηση στους κοινούς τόπους και τις διαφορές 
των δυο καταστάσεων έτσι όπως προκύπτουν 
από το χώρο του ασυνειδήτου και τις κοινωνικές 
συνθήκες. Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 57 -
Τηλέφωνο: 2155508834 - Ώρα: 19.30

12 Οκτωβρίου
Θέατρο: «Ποια Ελένη» των Θ. Παπαθανασίου και 
Μ. Ρέππα Από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού 
Κέντρου Κάτω Πατησίων θα παρουσιαστεί  
στο Πολυχώρος «Άννα & Μαρία Καλουτά».
Διεύθυνση: Τιμοκρέοντος 6Α, Νέος Κόσμος -
Τηλέφωνο: 210 9344131 & 818 - Ώρα: 21.00

13 Οκτωβρίου 
Ζωγραφική στον Ιανό με θέμα «Τα καφενεία της 
Αθήνας». Απολαύστε μια μικρή περιήγηση στα 
Αθηναϊκά Καφενεία. Διεύθυνση: Σταδίου 24 - 
Τηλέφωνο: 210 3217917 - Ώρα: 10.00 - 21.00

14 Οκτωβρίου
Έκθεση «Comics, Manga &Co» στο Ινστιτούτο 
Γκαίτε. Στην περιοδεύουσα έκθεση του Goethe-
Institut και του Matthias Schneider παρουσιάζονται 
δύο γενιές Γερμανών σχεδιαστών κόμικς:  
η αβανγκάρντ, που προλείανε το έδαφος για μια 
ιδιότυπη γερμανική κουλτούρα των κόμικς,  
και η γενιά των νεότερων σχεδιαστών, οι δουλειές 
των οποίων διακρίνονται για τις καινοτόμες 
αισθητικές και αφηγηματικές πτυχές τους. 
Διεύθυνση: Ομήρου 14 -16 - Τηλέφωνο:  
210 3661000 - Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 21:00

15 Οκτωβρίου
Θεατρικό αναλόγιο «Μαργαρίτα, Πενθεσίλεια, 
Ιώ» work in progress στο Κέντρο Ελέγχου 
Τηλεοράσεων. Με τις Elisabeth Marie, Selin Al-
tiparmak και Ρηνιώ Κυριαζή. Ανάμεσα σε τρεις 
γλώσσες και δύο ηπείρους, η Γαλλίδα σκηνοθέτης 

Élisabeth Marie (Scarface Ensemble, Στρασβούργο), 
η Ελληνίδα ηθοποιός Ρηνιώ Κυριαζή (Αθήνα) και 
η Τουρκάλα Selin Altiparmak (Κωνσταντινούπολη) 
εξερευνούν τα σύγχρονα πρόσωπα της πολιτικής 
ουτοπίας. Πρώτη παρουσίαση ενός έργου που θα 
ανέβει στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Τουρκία 
την άνοιξη του 2015. Διεύθυνση: Κύπρου 91Α και 
Σικίνου 35Α, Κυψέλη - Τηλέφωνο: 213 0040496 - 
Ώρα: 21.00 

16 Οκτωβρίου
Θέατρο: «Ε_ΦΥΓΑ» στο Συνεργείο σε σύλληψη 
και σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου. 
Πρόκειται για μια παράσταση-ντοκουμέντο 
βασισμένη πάνω στη σκληρή καθημερινότητα 
των προσφύγων και στις προσωπικές μαρτυρίες 
τους. Χωρίς να χάνει επαφή με κανένα από τα 
ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του 
καθενός προσπαθεί να διατηρήσει και μια ελπίδα 
για το μέλλον τους στον τόπο που βρέθηκαν. Την 
Ελλάδα... Διεύθυνση: Κολωνού 31 - Τηλέφωνο: 
6981802544 - Ώρα: 21.30

17 Οκτωβρίου
Μουσική στο Zp 87. Ο μάγος των κρουστών Solis 
Barki παρουσιάζει την ομάδα μαθητών του ARAWA 
σε ένα ταξίδι ρυθμών και εικόνων, μαζί με τους 
δεξιοτέχνες Απόστολο Καλτσά, μπάσο & Δημήτρη 
Χιώτη, λύρα. Ειδική συμμετοχή: η εκπληκτική  
performer Αγγελική Τουμπανάκη.
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 87, Νεάπολη- 
Εξάρχεια - Τηλέφωνο: 6980665404 - Ώρα: 21.00

18 Οκτωβρίου
Συζήτηση στη Στοά του Βιβλίου: Οι Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Κρήτης και ο Φοίβος Παναγιωτίδης σας 
καλούν σε ανοιχτή συζήτηση, εκδήλωση με θέμα: 
«Γλωσσολογία και πραγματικός κόσμος».  
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο Polis Art Café.
Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου - 
Τηλέφωνο: 210 3249588 - Ώρα: 19.00

19 Οκτωβρίου
Φωτογραφία «Αποκαλύψτε το δέρμα σας»  
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων  
της Ρούλας Ρεβή. Επώνυμοι φωτογραφήθηκαν για 
να προωθήσουν στο κοινό το μήνυμα. Αποκαλύψτε 
το δέρμα σας και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή 
γνώμη σχετικά με όσους πάσχουν από τις σοβαρές 
αυτές δερματικές χρόνιες παθήσεις.
Διεύθυνση: Ακαδημίας 50 - Τηλέφωνο:  
210 3621601 - Ώρες: 10.00- 21.00

20 Οκτωβρίου
Διάλεξη με θέμα «Τη λένε όπερα και έχει καταγωγή 
στην Αρχαία Ελλάδα» στον κινηματοθέατρο Έφη στο 
Περιστέρι. Διεύθυνση: Βασιλικών 6 - Ώρα: 20:00

21 Οκτωβρίου
Βόλτα στην Παραλιακή. Μπορεί να μην το έχετε 
προσέξει ποτέ, αν δεν μένετε στην περιοχή  
ή περνάτε μόνο με το αυτοκίνητο, αλλά  
σε όλο το μήκος της Παραλιακής, παράλληλα  
με τον δρόμο και τις γραμμές του τραμ, κοντά  
στη θάλασσα, υπάρχουν φαρδιά πεζοδρόμια  
και παράδρομοι ιδανικοί για ποδηλατάδες  
-ειδικά το απόγευμα, εκεί γύρω στο ηλιοβασίλεμα, 
όταν η θέα στη θάλασσα είναι μαγευτική. Αν δεν 
μένετε κοντά, ιδανική λύση είναι να πάρετε τον 
ΗΣΑΠ, ή τη γραμμή 1 του Μετρό αν προτιμάτε, 
μέχρι το Φάληρο (ποδήλατα επιτρέπονται όλες 
τις ώρες και ημέρες, στο πρώτο και το τελευταίο 
βαγόνι). Αν προτιμάτε την εναλλακτική  
του αυτοκινήτου, μπορείτε να το αφήσετε  
σε ένα από τα πολλά και δωρεάν parking  

του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ή των Ολυμπιακών 
Εγκαταστάσεων στο Δέλτα του Φαλήρου και να 
συνεχίσετε με το ποδήλατο.

22 Οκτωβρίου
Παιδί: «Η μουσική αγαπά τον αυτισμό»  
στη Στέγη. Στο εργαστήριο αυτό, η μουσική 
γίνεται η «γλώσσα» επικοινωνίας, ακόμα και 
όταν απουσιάζει ο λόγος. Μέσα από τους ήχους, 
το παιχνίδι και τις εναλλαγές ρόλων, τα παιδιά 
καλούνται να αισθανθούν την ύπαρξή τους,  
να εκφράσουν τι νιώθουν, να τραγουδήσουν  
και να γνωρίσουν πολλά και διαφορετικά είδη 
μουσικής. Παράλληλα, βιώνουν την εμπειρία  
της ομαδικότητας, συνεργάζονται και 
προετοιμάζονται για τον τελικό στόχο του 
εργαστηρίου, που είναι μια συναυλία, μια μουσική 
γιορτή με πρωταγωνιστές τα ίδια! Το εργαστήριο 
θα πραγματοποιηθεί από τη μουσικολόγο και 
μουσικοθεραπεύτρια Χριστίνα Παναγιωτάκου μαζί 
με μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 107-109 - 
Τηλέφωνο: 213017 8002 - Ώρα: 11.00 

23 Οκτωβρίου
Ποδηλατάδα. Οι Ωρωποδηλάτες κάθε Πέμπτη, 
21:00, από το συντριβάνι στη Σκάλα Ωρωπού, 
ξεκινούν για νυχτερινές βόλτες στις γειτονικές 
περιοχές. Εκκίνηση: Συντριβάνι στη Σκάλα Ωρωπού.

24 Οκτωβρίου
Έκθεση «Πέριξ του Ελαιώνα, το περιβόλι της Θεάς 
Αθηνάς» στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στα 
Σπάτα. Στις μέρες μας, ο Ελαιώνας διεκδικεί την 
αναγνώρισή του ως ιδιαίτερου τοπίου, άξιου να 
προστατευθεί και να προστατεύσει την ιερή πόλη 
με την οποία ο μύθος τον έχει συνδέσει. Ο «κήπος 
της θεάς Αθηνάς» εκτεινόταν από τους πρόποδες 
της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού και 
έφτανε μέχρι το Δαφνί, τον Πειραιά και το Φάληρο, 
ακολουθώντας παράλληλη πορεία με τον Κηφισό, 
το σημαντικότερο από την αρχαιότητα ποτάμι της 
Αττικής. Σήμερα, απογυμνωμένη από τις ελιές,  
τους βοσκότοπους, τις καλλιέργειες των 
δημητριακών και αμπελιών, αυτή η περιαστική 
αγροτική και εξοχική περιοχή εγκλωβίστηκε χωρίς 
σχεδιασμό μέσα στον αστικό ιστό και δέχθηκε 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
αμαξοστάσια. Τηλέφωνο: 210 3537227 -  
Ώρες: 12.00-00.00

25 Οκτωβρίου
Ατομική έκθεση «Ο κόσμος αυτός ας παραμείνει» 
της Μαρίας Μπάχα στη γκαλερί «7».  
Συνδυάζοντας τη χειρωνακτική, σχεδόν, 
προσήλωση στην αναπαράσταση μιας οικείας 
καθημερινότητας, και την απρόσμενη εικαστική 
παραβίαση των μυστικών της, η Μαρία Μπαχά, 
στην καινούργια σειρά έργων της (ακρυλικά και 

ακουαρέλες) επανέρχεται σε έναν κόσμο πέρα από 
τον ρεαλισμό και την άρνηση του - σε ένα μεσημέρι 
της ζωής, όπου νοσταλγία και αποχωρισμός 
συνυπάρχουν - σε εικόνες ενός αυτοσχέδιου 
μοντερνισμού και μιας φυσικής αποδοχής 
των συγκρούσεων και των αντιφάσεων μας. 
Διεύθυνση: Σόλωνος 20 και Βουκουρεστίου -
Τηλέφωνο: 210 3612050 - Ώρες: 11.00-15.00

26 Οκτωβρίου
Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο  
στην Πλάκα - Αλικόκοκκο - Ριζόκαστρο - 
Αναφιώτικα. Το σημείο συγκέντρωσης είναι  
στην πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας, επί της οδού 
Κυδαθηναίων, Πλάκα και ξεναγός  
είναι Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 80 άτομα).  
Ώρα συνάντησης: 10.30. 
*Για τη συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι 
απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 
210 3313038, 210 3240472 (κα. Ε. Βαλκανά - 
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα)

27 Οκτωβρίου
Κινηματογράφος στη λέσχη του Πολυχώρου 
«Αλεξάνδρεια». Θα παρακολουθήσετε την ταινία 
«Τρεις Ταφές του Μελκιάδες Εστράδα» του Τόμμι Λι 
Τζόουνς. Προλογίζει ο Πάνος Κοκκίδης.
Διεύθυνση: Σπάρτης 14, Πλατεία Αμερικής -
Τηλέφωνο: 2108673655 - Ώρα: 19.30

28 Οκτωβρίου
Οι παρελάσεις στην Αθήνα είναι must.  
Οπότε μπορείτε με την οικογενεία σας να πάτε  
στην κεντρική παρέλαση. Μετά, προτείνουμε  
να πάτε για ιστορικούς λόγους να επισκεφτείτε 
το υπόγειο του Κτηρίου 4. Στους χώρους αυτούς 
κρατήθηκαν πολλοί έλληνες πατριώτες αλλά 
και κάποιοι Γερμανοί και Ιταλοί αντιφασίστες, 
ενώ "πέρασαν" πολλοί Έλληνες πολίτες κάθε 
ηλικίας, μέχρι και παιδιά 14 ετών, για ασήμαντα 
παραπτώματα. Σε όλη την έκταση των τοίχων  
του δευτέρου και σε περιορισμένο τμήμα  
του πρώτου υπογείου οι κρατούμενοι έγραφαν  
ή χάραζαν με όποιο αιχμηρό αντικείμενο είχαν  
στη διάθεσή τους μηνύματα, ονόματα, χρονολογίες 
και σχέδια (ανθρώπινες φιγούρες, καράβια, τραμ, 
αυτοκίνητα κ.λ.π), κληροδοτώντας στις επόμενες 
γενιές ανεξίτηλη την ιστορική μνήμη.  
Οι Γερμανοί έβαφαν επανειλημμένα τους τοίχους,  
οι οποίοι κάθε φορά ξαναγέμιζαν με μηνύματα.
Διεύθυνση: Κοραή 4 - Τηλέφωνο: 210 3243 581

29 Οκτωβρίου
Μουσικές περιπλανήσεις από τα Μουσικά Σύνολα 
του Δήμου Αθηναίων. Τα Μουσικά Σύνολα  
του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν με τις συναυλίες 
τους και τον Οκτώβριο να προσφέρουν στο κοινό 
μοναδικές μουσικές στιγμές, που θα ικανοποιήσουν 
και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της μουσικής.  
Την Τετάρτη 29/10 στις 8μ.μ. ο Πολυχώρος  
«Άννα & Μαρία Καλουτά» θα υποδεχτεί  
τη Χορωδία με τη συναυλία «Μουσικές διαδρομές 
από τον 20ό στον 21ο αιώνα» και με νέο 
ρεπερτόριο. Μουσική διεύθυνση: Σταύρος Μπερής.
Διεύθυνση: Τιμοκρέοντος 6Α, Νέος Κόσμος - 
Ώρα: 20.30

30 Οκτωβρίου
Φεστιβάλ Δημόσιας Τέχνης, Πρόγραμμα 
Τοιχογραφιών «Open Gallery». Το πρόγραμμα 
Οpen Gallery αποσκοπεί στην αρμονική ένταξη της 
δημόσιας τέχνης στο πολεοδομικό περιβάλλον, στη 
δημιουργία κοινωνικού οφέλους, στην αναβάθμιση 
του κτιρίου και, συνάμα, του αστικού τοπίου και 
στην συντήρηση των νέων ή των υφιστάμενων 
τοιχογραφιών και συγκεκριμένων έργων graffiti.
Διεύθυνση: Ηλιούπολη 
*Επειδή δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα ώρες  
και τόπος παρακολουθήστε την ιστοσελίδα  
του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr

31 Οκτωβρίου
«Vinyl is Back- Classic» στην Τεχνόπολη, στο 
Γκάζι. Το Vinyl is back ο πετυχημένος θεσμός για 
το βινύλιο, μας επισημαίνει ότι όσο και αν έχει 
αλλάξει η καθημερινότητα και η ίδια η ζωή για 
πολλούς ανθρώπους, υπάρχει κάτι μέσα μας που 
δεν αλλάζει με τίποτα. Η αγάπη μας για τη μουσική, 
η αγάπη μας για τα βινύλια, το πιστότερο μέσο 
ακρόασης που μας οδηγεί κάπου πέρα από τη 
μονοτονία και την απρόσωπη λάμψη της οθόνης 
του υπολογιστή μας.
Διεύθυνση: Πειραιώς 130 - Ώρα: 17.00-21.00

1 Νοεμβρίου
Παιδί: Εργαστήριο τα Σάββατα στην Εθνική 
Γλυπτοθήκη. 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Παναγιώτη 
Κανελλοπούλου (πρώην Κατεχάκη) -  
Τηλέφωνο: 210 7709855 - Ώρες: 11.00-14.00

2 Νοεμβρίου
Ξενάγηση στη Γλυπτοθήκη του Ψυχικού. Η Γλυπτο-
θήκη Ψυχικού είναι η μοναδική δημοτική Υπαίθρια 
Γλυπτοθήκη στην Ελλάδα αφιερωμένη σε έναν 

καλλιτέχνη. Φιλοξενεί, σε δημόσιο και εύκολα 
προσβάσιμο χώρο, μεγάλης κλίμακας εμβληματικά 
γλυπτά του Γιώργου Ζογγολόπουλου από 
διαφορετικές χρονικές περιόδους δημιουργίας και 
αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας  
με το έργο του για ενήλικες και παιδιά!
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
και Αγίου Δημητρίου - Ώρα: 12.00

3 Νοεμβρίου
Από 3-16 Νοεμβρίου 2014 στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29) η Μυρτώ 
Δημητρίου -Κοιν.Ανθρωπολόγος, Instruc-
tor Origami,κάτοχος 2 Ρεκόρ Γκίνες θα 
πραγματοποιήσει Έκθεση με πίνακες και 
τρισδιάστατα έργα Origami, ενώ θα διοργανωθούν 
παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα- 
επισκέψεις σχολείων κατόπιν συνεννόησης,  
καθώς και εργαστήρια ενηλίκων! 
Ώρες: 10.00 - 14.00 & 18.00 -21.00
Τηλέφωνο: 6978 858 515 

4 Νοεμβρίου 
Έκθεση: «Η Δημοκρατία δικαίω ουδέποτε 
κατελύθη, 40 χρόνια από την αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας». Μέσα από τα επίσημα συνταγματικά 
και νομοθετικά κείμενα, τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων και τις σελίδες των περιοδικών, τα 
φωτογραφικά και κινηματογραφικά τεκμήρια της 
εποχής, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα άλλου 
είδους πολιτικά τεκμήρια, όπως αφίσες, κομματικές 
προκηρύξεις, ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών 
του Νοεμβρίου 1974 και του δημοψηφίσματος 
για το πολιτειακό, επιχειρείται η παρουσίαση του 
πρώτου έτους που ακολούθησε την τραγωδία 
της Κύπρου και την κατάρρευση της δικτατορίας, 
στις 24 Ιουλίου 1974. Την έκθεση προετοίμασαν η 
Βιβλιοθήκη της Βουλής και το Ίδρυμα της Βουλής 
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία υπό 
την επιστημονική εποπτεία επιτροπής ειδικών.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 11 - 
Τηλέφωνο: 210 3692429, 210 3692106 - 
Ώρες: 12.00-00.00 

5 Νοεμβρίου
Μαθήματα Tango στη Μιαούλη 11, Ψυρρή.  
Η ομάδα Hablamos Tango (Milame Tango  
στο facebook σας καλεί να δηλώσετε και εσείς 
συμμετοχή στέλνοντας τις ημέρες και τις ώρες. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974434042. 

6 Νοεμβρίου
Μαθήματα Ελληνικής Ιστορίας από τη Μαρώ 
Ευθυμίου. Η κα Μαρία Ευθυμίου, γεννήθηκε  
στη Λάρισα το 1955. Σπούδασε Ιστορία στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και -σε μεταπτυχιακό επίπεδο-  
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, στο Παρίσι.  
Από το 1981 ανήκει στο Διδακτικό και Επιστημονικό 
Προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής  
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διεύθυνση: Παπαφλέσσα 15, Φιλοθέη -  
Ώρες: 18.00-21.00

7 Νοεμβρίου
Βόλτα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, Παγκράτι, Μετς. 
Πάρτε ένα από τα τρόλλευ που ανεβαίνουν προς 
Παγκράτι: 2, 4 ή 11 και κατεβείτε στην Πλατεία 
Πλαστήρα. Στην ευθεία της Αρχιμήδους θα βρείτε 
στο δεξί σας χέρι το λόφο του Αρδηττού. Πέραν 
των χώρων πρασίνου και των ωραίων διαδρομών 
θα βρείτε κρυμμένα μυστικά από τα αρχαία χρόνια. 
Η κρύπτη εισόδου στο στάδιο, ο ναός της Τύχης,  
το ιερό πλοίο, νεκροταφείο, σαρκοφάγος,  
η βαλβίδα και τη λεγόμενη, σαρκοφάγος  
του «Ηρώδη Αττικού». 

Το ημερολόγιο μου!

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 κοκ) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

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

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

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

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

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

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

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

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

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

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413

Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων

Τηλ.: 24310 27526

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

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

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

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

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

Δήμος Μαραθώνος

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

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

Δήμος Αμαρουσίου

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

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

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

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

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

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται 
η υπόθεσή του. 

Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια 
υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του 
προβλήματος μπορεί να καταθέσει αναφορά 
στον Συνήγορο του Πολίτη. 

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

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

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

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

εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή 
αν τα δικαιώματα αυτά έχουν σχέση κατά 
το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγο-
νται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων 
υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν ενώπιον 
των δικαστηρίων, θέματα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα ορισμένων αρχών (π.χ. των 
δικαστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, της ΕΥΠ) ή άλλων ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών (π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα που 
αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, υπο-
θέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οι πράξεις υπουργών και υφυπουρ-
γών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής 
λειτουργίας και οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που 
ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

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

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

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η 
φύση της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το 
οποίο γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο 
υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, 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 
παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές στήριξης και αλληλεγγύης και προσφέρουν 
μια ελάχιστη ανακούφιση σε συμπολίτες μας που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα 
της οικονομικής κρίσης. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να αγκαλιάσει 
αυτά τα δίκτυα αλληλεγγύης και να τα στηρίξει μέσα από τις δομές του κράτους 
προσφέροντας όπου χρειάζεται εκπαίδευση και υποδομές που θα διευκολύνουν 
την όλη προσπάθεια. Οι δομές αλληλεγγύης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά μιας 
καλύτερης, πιο ανθρώπινης ζωής σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δομές να 
στηρίξουν έμπρακτα όποιον έχει πραγματική ανάγκη, να βοηθήσουν όλους αυτούς 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα να σταθούν στα πόδια τους. Από τη μεριά μας 
επιχειρούμε να διαμορφώσουμε έναν κατάλογο με τις πιο ενεργές δομές αλληλεγγύης 
που έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο στο Δήμο Αγ. 
Αναργύρων-Καματερού

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

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

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου Χολαργού-
Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

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

Επιχειρηματικότητα

Εφαρμοσμένο Marketing Mix σε Τέσσερα Βήματα
Μέχρι πριν μόλις μία δεκαετία, το Marketing 

στη χώρα μας, ταυτιζόταν με τη διαφήμιση 
στην καλύτερη περίπτωση, ή την παρα-

πληροφόρηση και την εξαπάτηση στις περισσότερες 
των περιπτώσεων!

Σήμερα, η γνώση της επιστήμης και της τέχνης 
του marketing, είναι απαραίτητη σε στελέχη που 
μέχρι χθες δεν είχαν άμεση ενασχόληση με τις εν 
λόγω έννοιες. Μία από τις πλέον χρησιμοποιού-
μενες αυτές έννοιες, είναι και το Marketing Mix, 
o "τρόπος με τον οποίο, η αρχική μας ιδέα, θα 
φτάσει ως ολοκληρωμένο προϊόν στα χέρια του 
τελικού καταναλωτή".

Το Marketing Mix για κάθε ένα σας προϊόν, 
καθορίζεται με 4 μεταβλητές (P's) απαντώντας στις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 

Βήμα 1ο: Product (προϊόν)
• Είναι καταναλωτικό ή βιομηχανικό προϊόν; Αν 
είναι καταναλωτικό, είναι αναλώσιμο ή διαρκείας; 
Πρώτης ανάγκης, αυθόρμητης αγοράς, έκτακτης 
ανάγκης, πολυτελείας ή επιλογής; Αν είναι βιομηχα-
νικό, είναι πλήρως εισερχόμενο στην παραγωγική 
διαδικασία, μερικώς ή καθόλου εισερχόμενο; Αν 
είναι βιομηχανικό, επιλέγεται με πιο ορθολογικά 
κριτήρια και η ζήτηση του είναι ανελαστική
• Είναι υλικό / υπηρεσία / συνδυασμός; Αν είναι 
υπηρεσία, είναι αμιγής ή συνοδευτική; Αν είναι συ-
νοδευτική, έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη βαρύτητα 
από το προϊόν που συνοδεύει; Σκεφθείτε ότι οι 
υπηρεσίες είναι άυλες, καταναλώνονται όταν παρά-
γονται, δεν αποθηκεύονται και δεν τυποποιούνται
• Ποιά είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του; 
Ποια είναι τα φυσικά (σύνθεση, σχήμα, μέγεθος, 
χρώμα, συσκευασία) χαρακτηριστικά του; Έχουν 
μετρηθεί και καταγραφεί λεπτομερώς; Ποια είναι η 
λειτουργία του; Ποια είναι η απόδοση του;
• Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα απο τη χρήση 
του; Ποια οφέλη παρέχει στους καταναλωτές; 
Είναι μοντέρνο, λειτουργικό, παρέχει ταχύτερη 
εξυπηρέτηση; Ποιες ανάγκες τους καλύπτει; Βασικές 
ή περισσότερο εξειδικευμένες;
• Ποιά είναι η γνώμη των αγοραστών; Ποια είναι 
η εικόνα που τους προσφέρει; Ποια θέση παίρνει 
στο μυαλό των καταναλωτών; Ιδίως μάλιστα όταν 
συγκρίνεται με τον ανταγωνισμό;
• Είναι νέο προϊόν; Εφαρμόζεται για πρώτη φορά 
στην παγκόσμια ή την τοπική αγορά; Έχει βελτιώσεις 
από το προηγούμενο, είναι αισθητά διαφοροποιημένο 
από τον ανταγωνισμό, ή μήπως επαναλανσάρεται 
με άλλο όνομα; Με νέα προϊόντα, διατηρείτε την 
καινοτομική εικόνα της εταιρίας σας, μπαίνετε σε 
νέες αγορές και υπερασπίζετε το μερίδιο αγοράς σας
• Ποιό είναι το εύρος της γκάμας; Ποιο είναι το 
πλήθος των κατηγοριών (π.χ. γυναικείες και ανδρικές 
τσάντες) του προϊόντος σας; Αυξάνοντας το εύρος, 
τροφοδοτείτε διαφορετικές αγορές, μειώνοντας τον 
κίνδυνο, αν δεν πετύχετε σε μία από αυτές
• Ποιό είναι το βάθος της γκάμας; Ποιο είναι το 
πλήθος των εκδοχών (μεγέθη και χρώματα των 
τσαντών του προηγούμενου παραδείγματος) του 
προϊόντος σας; Αυξάνοντας το βάθος, μπορείτε 
να τμηματοποιήσετε καλύτερα την αγορά που 
στοχεύετε, καλύπτοντας ικανοποιητικότερα δια-
φορετικές προτιμήσεις
• Ποιά είναι τα προϊόντα του ανταγωνισμού; Σε 
ποια από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά υπερέ-
χουν και σε ποια είναι κατώτερα, συγκρινόμενα με 
το δικό σας; Γιατί; Το γνωρίζετε από έρευνες ή το 
υποθέτετε; Ποια η γνώμη των πελατών γι αυτά;

Βήμα 2ο: Price (τιμολόγηση)
• Ποιό είναι το συνολικό κόστος του προϊόντος; 
Ποιο είναι το σταθερό κόστος (αμοιβές στελεχών 
marketing, διοικητικό κόστος πωλήσεων, δαπάνες 
διαφημιστικές, δαπάνες έρευνας αγοράς, κόστος 
εγκαταστάσεων) του προϊόντος σας; Ποιο είναι το 
μεταβλητό κόστος (προμήθειες πωλητών, κόστη 
διανομής, κόστη εξυπηρέτησης πελατών);
• Ποιό είναι το νεκρό σημείο; Σε ποιο επίπεδο, τα 
έσοδα των πωλήσεων είναι ίδια με τα έξοδα, με 
συνέπεια να μην υπάρχει ούτε κέρδος ούτε ζημιά; 
Υπολογίστε το ως εξής: ΝΣ=(πωλήσειςχσταθερό 

κόστος)/(πωλήσεις-μεταβλητό κόστος) ή ΝΣ=σταθερό 
κόστος/((πωλήσεις-μεταβλητό κόστος)/μονάδες 
πώλησης)
• Ποιά είναι η εκτίμηση των καταναλωτών για την 
αξία του; Θεωρούν τα ωφελήματα που παίρνουν 
από την απόκτηση και τη χρήση του, «αντάξια» 
των χρημάτων που πληρώνουν; Το υποθέτετε ή 
το γνωρίζετε μέσω ερευνών;
• Τί είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι κατανα-
λωτές; Αυτή η ερώτηση, απαντάται συνεπεία της 
προηγούμενης. Τι θεωρείτε «ακριβό» και τι «φτη-
νό»; Τι «φτηνιάρικο»; Μια Ferrari είναι πιο ακριβή 
από ένα Fiat; Σίγουρα; Τότε γιατί την προτιμούν 
οι αγοραστές της;
• Τί τιμή έχει καθορίσει ο ανταγωνισμός; Είναι 
δημιουργός ή αποδέκτης τιμολογιακής πολιτικής; 
Η δική σας θα είναι ίδια, υψηλότερη ή χαμηλό-
τερη; Γιατί;
• Ποιές συνθήκες επικρατούν στην αγορά; Βρί-
σκεται στο στάδιο της εισόδου, της ανάπτυξης, της 
ωρίμανσης ή της παρακμής;
• Ποιός είναι ο στόχος marketing της εταιρίας; 
Είναι η επιβίωση, η μεγιστοποίηση των εσόδων, η 
μεγιστοποίηση των κερδών, η μεγιστοποίηση του 
όγκου πωλήσεων, το ξάφρισμα της αγοράς, ή η 
αποθάρρυνση των ανταγωνιστών;
• Θα υπάρχει εκπτωτική πολιτική; Θα υπάρξουν 
εκπτώσεις εποχικές, εκπτώσεις προώθησης για 
σύντομο χρονικό διάστημα, εκπτώσεις ανάλογα 
με τον τρόπο πληρωμής, εκπτώσεις επιβράβευ-
σης καλών πελατών; Αυτό είναι εφικτό; Για πόσο 
χρονικό διάστημα; Θα υπάρξουν συνδυασμοί 
των παραπάνω;
• Θα υπάρχει πιστωτική πολιτική; Θα χορηγηθεί 
στο σύνολο των πελατών, σε συγκεκριμένες κατη-
γορίες, ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις; Θα δοθεί 
για το σύνολο των προϊόντων, σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες, ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις; Πόσο 
θα διαρκεί; Τι ύψος θα έχει; Θα υπάρχουν ειδικοί 
όροι πίστωσης;
• Αντέχετε έναν Loss Leader; Αντέχετε να που-
λήσετε ένα προϊόν σας κάτω του κόστους, για να 
λειτουργήσει ως "κράχτης" για τα υπόλοιπα; Για 
πόσες μονάδες; Για ποιο χρονικό διάστημα;

Βήμα 3ο: Place (τοποθεσία)
• Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος; 
Τα προϊόντα σας είναι ογκώδη; Απαιτούν μεγάλους 
χώρους αποθήκευσης; Οι παραδόσεις τους είναι 
συχνές; Είναι ευπαθή; Η διάθεση τους απαιτεί 
ειδικές γνώσεις;
• Ποιό είναι το μέγεθος της αγοράς στόχου; Ποια 
είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, 
επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση) 

των πελατών σας; Υπάρχει ικανός / μεγάλος αριθμός 
πελατών; Πόσο διασπαρμένοι είναι; Πόσο συχνά 
πραγματοποιούν αγορές; Πότε;
• Ποιά είναι η φύση των υπαρχόντων καναλιών 
διανομής; Θα χρησιμοποιηθεί λιανεμπόριο (λιανο-
πωλητές με / χωρίς κατάστημα, καταστήματα "shop 
in a shop", πολυκαταστήματα, super markets, 
hyper markets, εκπτωτικά καταστήματα, πρατήρια); 
Θα χρησιμοποιηθεί χονδρεμπόριο (χονδρέμπο-
ροι πλήρους / μερικής εξυπηρέτησης, πλανόδιοι 
χονδρέμποροι);
• Θα υπάρξει άμεση ή έμμεση διανομή; Με την 
έμμεση διανομή εκμεταλλεύεστε: ένα έτοιμο δίκτυο, 
εγκαταστάσεις και μέσα άλλων, τις εξειδικευμένες 
γνώσεις και την εμπειρία των ενδιάμεσων. Οι μεσά-
ζοντες επίσης, γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες 
και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών αγορών
• Θα χρησιμοποιηθεί το Internet; Ποιόν συνεργάτη 
θα επιλέξετε; Οι σελίδες σας θα είναι interactive; 
Θα δώσετε επιλογές (γραφικά, κείμενο, γλώσσα); 
Σε ποιες μηχανές αναζήτησης θα τοποθετήσετε 
το site σας; Πως θα εξυπηρετήσετε τους πελάτες;
• Θα χρησιμοποιηθεί franchising; Θα δώσετε 
ολοκληρωμένο franchising, παροχή δικαιώματος 
διανομής, άδεια παραγωγής προϊόντος, χρήση 
ονόματος μιας διασημότητας; Ποιες θα είναι οι 
μεταξύ σας σχέσεις με τους franchisees; Πως θα 
τους αμείβετε; Θα δίδουν εγγυήσεις; Ποια είναι 
η μέχρι τώρα πορεία των δραστηριοτήτων τους;
• Θα υπάρχουν αντιπρόσωποι; Σε ποιες γεωγρα-
φικές περιοχές θέλετε να διανείμετε τα προϊόντα 
σας; Ποιες θα είναι οι μεταξύ σας σχέσεις; Πως θα 
τους αμείβετε; Θα δίδουν εγγυήσεις; Ποια είναι 
η μέχρι τώρα πορεία των δραστηριοτήτων τους;
• Ποιές είναι οι δραστηριότητες του ανταγω-
νισμού; Ποια τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
του; Ποια τα χαρακτηριστικά της αγοράς / στόχου 
του; Ποια κανάλια διανομής επιλέγει; Ποια ελέγχει; 
Χρησιμοποιεί άμεση διανομή; Χρησιμοποιεί το 
Internet; Χρησιμοποιεί Franchising; Ποια προβλή-
ματα αντιμετωπίζει και πως τα ξεπερνά;

Βήμα 4ο: Promotion
• Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του καταναλωτικού 
κοινού; Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
(φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή 
κατάσταση) των πελατών σας;
• Ποιές είναι οι συνήθειές του; Ποια είναι τα 
ψυχογραφικά του χαρακτηριστικά; Ποιος είναι 
ο τρόπος ζωής του; Ποια είναι τα πρότυπα του; 
Ποια είναι η συμπεριφορά του; Με ποιο τρόπο 
λαμβάνει αποφάσεις;
• Ποιές είναι οι ανάγκες του; Είναι πρωταρχικές, 
επιβίωσης, κοινωνικές, αναγνώρισης ή ολοκλή-

ρωσης; Ποια ένταση έχουν οι ανάγκες του; Ποια 
είναι η επιθυμία του για το συγκεκριμένο προϊόν;
• Υπάρχουν εξωτερικές επιδράσεις στη συμπερι-
φορά; Ποια είναι η μόδα σήμερα και ποια αναμένεται 
να είναι αύριο; Ποια είναι τα κέντρα επιρροής; Με 
ποιο τρόπο μπορείτε να τα προσεγγίσετε; Ποια θα 
σας δημιουργήσουν προβλήματα;
• Ποιό είναι το στάδιο του κύκλου ζωής του 
προϊόντος σας; Το προϊόν σας βρίσκεται στο στά-
διο της εισόδου, της ανάπτυξης, της ωρίμανσης ή 
της παρακμής;
• Επιλέγοντας το μέσο: Ποιούς προσεγγίζει, 
πόσοι θα λάβουν το μήνυμα και με τί κόστος; 
Θα διαλέξετε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, κινηματογράφο; Θα χρησιμοποιήσετε 
υπαίθρια ή και κινούμενα μέσα; Ποια είναι η εικό-
να του κάθε μέσου και ποια είναι η εμβέλεια του 
στην αγορά / στόχο; Το κόστος παραγωγής και 
μετάδοσης του μηνύματος, το αντέχετε;
• Διαφήμιση: Ποιο είναι το διαφημιστικό σας 
budget; Ο στόχος της καμπάνιας σας είναι να γνω-
ρίσει την επιχείρηση στο κοινό, να δημιουργήσει 
καλή εικόνα, να αλλάξει την εικόνα, να προσελκύσει 
περισσότερους πελάτες, να παράσχει πληροφορί-
ες, να εκπαιδεύσει το κοινό, ή να διατηρήσει την 
αναγνωρισιμότητα;
• Προωθητικές ενέργειες: Θα μειώσετε την τιμή, θα 
προσφέρετε περισσότερη ποσότητα, θα παρέχετε 
δώρα, θα δώσετε εκπτωτικά κουπόνια, θα κάνετε 
δειγματοδιανομή, θα διενεργήσετε διαγωνισμούς, 
ή θα υπάρχουν δοκιμές προϊόντων;
• Συμμετοχή σε εκθέσεις: Θα συμμετάσχετε σε 
γενικές, πολυκλαδικές, κλαδικές, ειδικές ή ιδιωτικές 
εκθέσεις; Σε τοπικές, εθνικές, διεθνείς ή παγκόσμι-
ες; Οι εκθέσεις αυτές θα είναι επαγγελματικές ή 
καταναλωτικού κοινού; Οι στόχοι σας θα είναι η 
προσέλκυση υποψηφίων αγοραστών, η προσέλκυση 
υποψηφίων συνεργατών, το κλείσιμο συμφωνιών, 
ή η άμεση λήψη παραγγελίας;
• Δημόσιες σχέσεις: Διαθέτετε μια λίστα με τα 
μέσα ενημέρωσης; Μια λίστα με ονόματα δημο-
σιογράφων; Ποια γεγονότα σας, μπορεί να έχουν 
ενδιαφέρον για το κοινό; Ποιος είναι ο κατάλληλος 
χρόνος για την ανακοίνωση αυτών των γεγονότων;
• Τί κάνει ο ανταγωνισμός; Σε ποιο κοινό απευ-
θύνεται; Με ποιες έρευνες βρίσκει τις ανάγκες του; 
Πως χειρίζεται τα κέντρα επιρροής; Ποια ελέγχει; 
Ποια μέσα επιλέγει; Ποιο είναι το διαφημιστικό του 
budget; Ποιο είναι το πρόγραμμα επικοινωνίας του; 
Ακολουθεί, ή δημιουργεί τις τάσεις και τη μόδα;

Καλή σας επιτυχία!

Κώστας Στάμκος, Business Development Director, 
 City Unity College

Η εύκολη απάντηση στο ερώτημα «Που θα βρω Πελάτες;»

Ο καθένας από εμάς που σκέφτεται να ξεκινήσει 
τη δική του επιχείρηση ή να συνδράμει στην 
επιχείρηση που ήδη εργάζεται, σκέφτεται το 

θεμελιώδες ερώτημα «Που θα βρω Πελάτες;». Μια 
πρώτη απάντηση είναι ότι «μπορούμε να βρούμε πελά-
τες παντού». Αν και δείχνει απλοϊκή και «εύκολη» ως 
απάντηση, στην πραγματικότητα θα εκπλαγούμε διότι 
η απάντηση είναι ορθή (!!!). Ναι, μπορούμε να βρούμε 
πελάτες παντού, διότι αυτό που εννοεί η φράση είναι 
ότι «εκεί έξω» υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι (δυνητικοί 
όπως λέμε) πελάτες και εμείς «μπορούμε» να τους 
βρούμε. Όντως, υποψήφιοι πελάτες υπάρχουν δίπλα 
μας, απέναντι, στο internet, στα κοινωνικά δίκτυα, 
στο προσωπικό, οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον, 
στον κοινωνικό περίγυρο, στο δρόμο, όπου θέλει να 
φανταστεί ο καθένας. Το μυστικό λοιπόν είναι στο 
«μπορούμε», κι έτσι οφείλουμε να διαχειριστούμε 
ερωτήματα όπως:
• Τι χρειάζεται για να βρούμε πελάτες;
• Πόσο εύκολο είναι;
• Από τι εξαρτάται;
• Ποιοι παράγοντες παίζουν κρίσιμο ρόλο;
• Πώς θα ψάξουμε για πελάτες;
• Σε ποια μέρη θα αναζητήσουμε πελάτες;
• Ποιοι θα μας βοηθήσουν;
• Πόσους πελάτες χρειαζόμαστε;

Αυτά και πολλά άλλα είναι μερικά από τα θέματα που 
απασχολούν την επιχείρηση στο ξεκίνημά της αλλά και 
στην πορεία της. Καμιά απάντηση δεν είναι μονολεκτική, 
κάθε φορά εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, τις 
δραστηριότητές της, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της. 
Αν και θα μας βόλευε μια ευκολότερη προσέγγιση 
(με την οποία είχαμε «καλομάθει» τις προηγούμενες 
δεκαετίες) ότι πελάτες υπάρχουν πολλοί και μπορούμε 
να επιλέξουμε εύκολα ανάμεσά τους, σήμερα καταλα-
βαίνουμε ότι «υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι πελάτες» 
και οτι «οι πελάτες μας επιλέγουν», δυστυχώς όχι εμείς 
ή τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε.

Το πρωταρχικό λοιπόν για την επιχείρησή μας είναι να 
στοχεύσουμε και να ιεραρχήσουμε ορθά τις κατάλληλες 
ομάδες υποψηφίων πελατών. Προσπαθούμε λοιπόν 

από το σύνολο της αγοράς (από μια «άμορφη μάζα» θα 
λέγαμε) να ξεχωρίσουμε ορισμένες ομάδες. Ψάχνουμε 
και εντοπίζουμε τις ομάδες πελατών που εκτιμούμε 
ότι ταιριάζουν στα προϊόντα μας, στη φιλοσοφία μας.
• Πώς διαμορφώνονται οι ομάδες υποψηφίων πελατών;
• Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δια-
μόρφωση αυτή;
• Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να έχουμε υπόψη μας;
• Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε;
• Πώς θα ελέγξουμε τα πιθανά λάθη μας;
• Πώς και πότε θα γίνουν απαραίτητες ενέργειες προ-
σαρμογής;

Η διαμόρφωση ομάδων υποψηφίων πελατών 
(τμηματοποίηση) μπορεί να απαιτήσει χρόνο, σκέψη, 
μερικές φορές είναι επίπονη (αν και φαίνεται απλοϊκή) 
όμως είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση. Για πα-
ράδειγμα φανταστείτε τη δημιουργία μιας επιχείρησης 
που εμπορεύεται ακριβά είδη δώρων σε μια περιοχή 
με πολύ υψηλό δείκτη ανεργίας ή μιας επιχείρησης 
γρήγορης εστίασης σε περιοχή ελάχιστης κυκλοφορίας.

Και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την άποψή μας. Όσο 
κι αν προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα προϊόντα, το 
χώρο μας, τις γνώσεις μας στο προφίλ (όπως λέγεται) 
των υποψηφίων πελατών μας, δε θα καταφέρουμε 
πολλά εάν δεν ταιριάξουμε τους ανθρώπους μας με 
τους πελάτες. Ας σκεφθούμε, ότι οι πελάτες σήμερα 
αναζητούν κυρίως επαφή, σχέση, επικοινωνία με το 
brand και την επιχείρηση γενικότερα. Και αυτά κυρίως 
ξεκινούν από τον επιχειρηματία και τους βασικούς του 
συνεργάτες και κατευθύνονται προς τους πελάτες.

Εκτός από τις τεχνικές και τα εργαλεία διαμόρφωσης 
των ομάδων υποψηφίων πελατών, η επιχείρησή μας 
πρέπει πρωτίστως να διαθέτει αρχές, αξίες, τρόπους που 
να διασφαλίζουν την άριστη σχέση με τους πελάτες. 
Το «που θα βρω πελάτες» είναι άμεσα συνδεδεμένο 
με το «τι είδους πελάτες θέλω», «για ποιους πελάτες 
είμαι έτοιμος» και «ποια σχέση θα έχω με τους πελάτες 
μου», ζητήματα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια

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

Τα 8 Μυστικά 
Χαρακτηριστικά 
του Μελλοντικού 
Ηγέτη!

Στο παρελθόν, πολλές έρευνες 
έχουν γίνει για να εξακριβωθούν 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
μεταμορφώνουν έναν απλό 
άνθρωπο, σε ηγέτη. Αρχικά, οι 
περισσότεροι ερευνητές στρά-
φηκαν στη θεωρία πως οι πε-
ρισσότεροι ηγέτες έχουν κάποια 
κοινά χαρακτηριστικά τα οποία 
ξεχωρίζουν και είναι διακριτά 
από όλους τους άλλους (Trait 
Theory). Έπειτα, βρήκαν 5 κοινά 
χαρακτηριστικά (Big 5 Personality 
Traits Theory), τα οποία ενσωμα-
τώνουν όλα τα άλλα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα ενός ηγέτη 
και κατέληξαν στα ακόλουθα: 
διαφάνεια, ευσυνειδησία, εξω-
στρέφεια, τερπνότητα, και νευ-
ρωτισμός.

Στις μέρες μας, όμως, οι επο-
χές έχουν αλλάξει και ο ηγέτης 
του μέλλοντος πρέπει να έχει 
διαφορετικές ικανότητες για να 
αντεπεξέλθει στις όλο και αυξα-
νόμενες καθημερινές ανάγκες 
του επιχειρηματικού κόσμου.

Εμείς σας παρουσιάζουμε τα 8 
Χαρακτηριστικά που πρέπει να 
έχει ο Ηγέτης του Μέλλοντος 
για να είναι μπροστά από τις 
εξελίξεις:
1. Στρατηγικό Προσανατολισμό 
- να είναι σε θέση να σκέφτεται 
αναλυτικά και να καταλήγει σε 
μια στρατηγική.
2. Εικόνα της αγοράς - να κατα-
νοεί την αγορά και τις εξελίξεις 
στο χώρο των επιχειρήσεων.
3. Προσανατολισμένος στα Απο-
τελέσματα - να προσπαθεί για 
την επίτευξη αποτελεσμάτων με 
συνεχή βελτίωση διαδικασιών 
και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
με βάση τα κατάλληλα metrics.
4. Αντίκτυπος Πελατών - να έχει 
πάθος για την εξυπηρέτηση και 
την ευχαρίστηση των πελατών.
5. Συνεργασία και επιρροή - να 
λειτουργεί καλά σε συνεργασία 
με άλλους, συμπεριλαμβανομέ-
νων εκείνων που δεν επηρεάζουν 
τη γραμμή εντολών του.
6. Οργανωτική Ανάπτυξη - να 
αναπτύσσει δυναμικές μονάδες 
ανθρώπων για την εταιρεία στη 
διαδικασία πρόσληψης και δι-
ατήρησης προσωπικού, καθώς 
και να είναι υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη των μελλοντικών 
ηγετών.
7. Ηγέτης Ομάδας - να δημιουργεί 
νικηφόρες ομάδες που φέρνουν 
αποτελέσματα.
8. Ηγέτης με Εξέλιξη - να επι-
τυγχάνει στόχους και να ανοίγει 
το δρόμο προς νέους στόχους.

Οι τελευταίες 6 από αυτές τις 
αρμοδιότητες εμπίπτουν στην κα-
τηγορία συναισθηματική νοημο-
σύνη (Emotional Intelligence, EI) 
- χωρίς τα βασικά χαρακτηριστικά 
στοιχεία της αυτοκυριαρχίας και 
των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, 
ένας ηγέτης θα παραπαίει σε 
αυτούς τους τομείς.

Παναγιώτης Νικολακόπουλος
CAO at Topcvmakers.com

Ας κάνουμε μαζί  
την αρχή!

 

Τ α Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας είναι η νέα πρωτοβουλία του 
skywalker.gr. Φιλοδοξία μας να στηρίξουμε εκείνους, που θέλουν να 

ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση βλέποντας στην επιχειρηματικότητα 
μια εναλλακτική επαγγελματική δραστηριότητα.

Τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας αποτελούνται από διαλέξεις συνο-
λικής διάρκειας 25 ωρών. Εισηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, 
οι οποίοι μιλούν για τις βασικές έννοιες του επιχειρείν, όπως: βασικές 
αρχές επιχειρηματικότητας και σύσταση μιας επιχείρησης, δεξιότητες 
του επιχειρηματία, αρχές διοίκησης, marketing, εταιρικής επικοινωνίας, 
κοστολόγησης και εταιρική χρήση των social media.

Ο στόχος για όσους παρακολουθήσουν τις διαλέξεις είναι να απο-
κτήσουν τις στοιχειώδεις γνώσεις, που πρέπει να έχει κάθε νέος επι-
χειρηματίας, να ανακαλύψουν τα «επιχειρησιακά τους κενά», αν θα 
μπορούσαμε να τα ονομάσουμε έτσι, να συζητήσουν με ένα κοινό 
που έχει τις ίδιες ανησυχίες και ίσως ακόμα να δημιουργήσουν και 
καινούριες συνεργασίες.

Τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας διεξάγονται κάθε μήνα σε δια-
φορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ φιλοδοξούμε σύντομα να διορ-
γανωθούν και στην Περιφέρεια.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα Μονοπάτια Επιχειρη-
ματικότητας μπορούν να κάνουν εγγραφή στο site του skywalker.gr. Οι 
ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των Μονοπατιών Επιχειρηματικό-
τητας θα ανακοινώνονται στο site του skywalker.gr, στα social media.

Για να παρακολουθήσει κάποιος τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότη-
τας, δεν χρειάζεται να πληρώσει συμμετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι εισηγητές συμμετέχουν εθελοντικά. Επίσης, και οι χώροι, όπου 
φιλοξενούνται τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας, παραχωρούνται 
από τους ιδιοκτήτες τους χωρίς κανένα κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 
9730280 με την κυρία Γεωργία Κωνσταντίνου.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εκπαίδευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πε-
τρούπολη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι δημόσιες βιβλιοθήκες (καθώς και οι δημοτικές και 
κοινοτικές) είναι από τους αρχαιότερους θεσμούς 

στον τόπο μας και άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξέλιξη 
του ελληνικού κράτους. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πλη-
θώρα δημόσιων, δημοτικών καθώς και κινητών βιβλιο-
θηκών. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες, σήμερα ανέρχονται σε 
46 σε όλη την επικράτεια. Από αυτές οι 29 είναι κεντρικές 
και διαθέτουν κινητές βιβλιοθήκες, γνωστές ως «βιβλιο-
αυτοκίνητα». Επίσης 9 από τις 46 βιβλιοθήκες έχουν 
χαρακτηριστεί «ιστορικές», διότι ο χρόνος λειτουργίας 
τους υπερβαίνει τον αιώνα και διαθέτουν σημαντικές 
παλαιές συλλογές.

Οι πρώτες δημόσιες βιβλιοθήκες χρονολογούνται από 
τα μέσα του 18ου αιώνα. Τότε ήταν που δημιουργή-
θηκαν οι πρώτες, ανοικτές στο κοινό, βιβλιοθήκες, 
πολλές από τις οποίες έγιναν με την πρωτοβουλία και 
το μεράκι συμπολιτών μας. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν 
«λίκνο πολιτισμού» συμβάλλοντας με το πλούσιο πε-
ριεχόμενο τους και την δράση τους στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της εκάστοτε κοινωνίας. Όμως στην Ελλάδα, 
και πολύ περισσότερο στην Αθήνα δεν υπάρχουν μόνο 
οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν διάφοροι τύ-
ποι και είδη βιβλιοθηκών που έχουν την ικανότητα να 
εκπλήξουν ευχάριστα τους επισκέπτες τους. Μουσικές, 

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

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καρπενήσι
Διεύθυνση: Εθνική Οδός Καρπενησίου-
Αγρινίου, ΤΚ 361 00, Καρπενήσι 
Τηλ. & fax: 22370 80269 
E-mail: mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr
http://www.infolibraries.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Μουζάκι 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Κερα-
τσινίου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο - Ήλιδα 

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Ναυ-
πλίου
Τηλ: 6973 573426, Υπεύθυνη Επι-
κοινωνίας: Ζερβοπούλου Δήμητρα

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο Χανίων
Πληροφορίες: Προϊσταμένη του 
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
κα Κτενιαδάκη Ελένη 
Τηλ: 2821 341691 και 2821 341696
Κοινωνικό Φροντιστήριο Άρτας
Τηλ: 26810 21005 και 26810 23 886

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλ.: 210 6520814
http://neotita.gr/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δωρεάν σεμινάρια Μικρασιατικής ιστορίας από  
το Δήμο Νίκαιας Ρέντη και την Ενωση Μαγνησίας
Ο Δήμος Νίκαιας Ρέντη και η Ενωση Μαγνησίας Μικράς Ασίας συνεχίζουν τα επιτυχημένα 
δωρεάν Σεμινάρια Μικρασιατικής Ιστορίας. Τον Οκτώβριο ξεκινάει ο 4ος Κύκλος των 
Σεμιναρίων με τίτλο Από τη Νέα Κοκκινιά στη σύγχρονη Νίκαια.

Η έναρξη θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου 2014 και τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κάθε 
Σάββατο από τις 10-12 το πρωί στον Πολυχώρο Μηχανικής Καλλιέργειας Μάνος Λοίζος 
(Θηβών 245) στη Νίκαια.

Πρόγραμμα σεμιναρίων:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014: Ώρα: 10.00-12.00: « Ίδρυση προσφυγικού συνοικισμού 
Νέας Κοκκινιάς -Δημιουργία του Δήμου », Αρχοντία B. Παπαδοπούλου, Ιστορικό
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014: Ώρα: 10.00-12.00: «Κατοχή - Αντίσταση»: Εκπρόσωπος 
ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014: Ώρα: 10.00-12.00: « Η Εκπαίδευση από τη Νέα Κοκκινιά 
στη σύγχρονη Νίκαια»: Αρχοντία B. Παπαδοπούλου, Ιστορικός
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014: Ώρα: 10.00-11.00: «Οι γεύσεις του προσφυγικού συνοι-
κισμού»: Βάσω Γιαννέτσου, Ερευνήτρια Λαογραφίας - Γαστρονομίας.
11.00-12.00: «Η ζωή στη Νέα Κοκκινιά»: Αρχοντία Β. Παπαδοπούλου, Ιστορικός
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014: Ώρα: 10.00-12.00 «Η Εκκλησία στη Νέα Κοκκινιά»: 
Αρχοντία Β. Παπαδοπούλου, Ιστορικός
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014: Ώρα: 10.00-12.00:«Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη Νίκαια»: 
Αρχοντία Β. Παπαδοπούλου
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014: Ώρα: 10.00-11.00: «Οικονομία του προσφυγικού συ-
νοικισμού» Ευγενία Τρίμμη, Σύμβουλος Επιχειρηματικών Αναλύσεων 11.00 - 12.00: 
«Υγειονομική περίθαλψη του συνοικισμού»: Κώστας Μαραγκάκης, Χειρουργός - Ορ-
θοπεδικός, Δημοτικός Σύμβουλος Νικαίας - Αγ. Ι. Ρέντη.
Σάββατο 13 Δεκεμβίου 2014: Ώρα: 10.00-12.00: «Η ΧΑΝ από την Νέα Κοκκινιά στη 
Νίκαια»: Παντ. Μαριακάκης, Διευθυντής ΧΑΝ Νικαίας.

Δωρεάν σεμινάριο Αντλίες Θερμότητας  
από τη Δέλτα Τεχνική
Εάν είστε Επαγγελματίας Μηχανικός, Αρχιτέκτονας, Ενεργειακός Επιθεωρητής, η άρτια 
καταρτισμένη και πολύπειρη ομάδα μηχανικών της Δέλτα Τεχνική σας προσφέρει τη 
βασική τεχνική εκπαίδευση για τις αντλίες θερμότητας.
Γιατί να παρακολουθήσετε το σεμινάριο Αντλιών Θερμότητας: Για να γνωρίσετε το πλέ-
ον σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα θέρμανσης και ψύξης σε κτίρια κάθε μεγέθους 
και χρήσης. Για να γνωρίσετε τα τεχνικά, οικονομικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του 
συστήματος και να δείτε παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών σε κτίρια. Για να απο-
κτήσετε επαρκή ικανότητα να συζητάτε εμπεριστατωμένα πιθανές εφαρμογές του στην 
καθημερινή επαγγελματική σας δραστηριότητα. Για να διαφοροποιηθείτε ως επαγγελ-
ματίας, να γνωρίσετε και να προσφέρετε κάτι που δεν μπορεί ο κάθε ένας, κάτι που κάθε 
σοβαρός ιδιοκτήτης ακινήτου αναζητά σήμερα.
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου:
1. Η επανάσταση στις πηγές ενέργειας. Το μέλλον είναι εδώ.
2. Τι είναι και πώς λειτουργεί η αντλία θερμότητας.
3. Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας.
4. Εφαρμογές σε ανακαινίσεις.
5. Δυνατότητες συστήματος σε νέα κτίρια.
6. Συχνές τεχνικές ερωτήσεις.
7. Εγκατάσταση - Σύνδεση.
8. Οδηγίες μελέτης και σχεδίασης συστήματος.
9. Γεωθερμία.
10. Τεχνολογικές εξελίξεις και πιστοποίηση απόδοσης.
11. Το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό εργοστάσιο αντλιών θερμότητας Climaveneta Ιταλίας.
Το σεμινάριο γίνεται στις 22 Οκτωβρίου και παρέχεται δωρεάν.
Ώρα προσέλευσης: Το σεμινάριο ξεκινά στις 17.00 το απόγευμα. Διαρκεί περίπου 2.30 
ώρες και το περιεχόμενο παρουσιάζεται με υπερεντατικό τρόπο για καλύτερη αξιοποίηση 
του χρόνου των συμμετεχόντων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ: 210 9400720.

Δωρεάν σεμινάριο - Ευρωπαϊκή ημέρα επανεκκίνησης 
της καρδιάς (σεμινάριο CPR/AED)
Η αιφνίδια διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος και της αναπνοής, αν δεν αντιμετωπιστεί 
άμεσα, μπορεί να οδηγήσει άμεσα στο θάνατο.
Στην Ευρώπη, περίπου 350.000 άτομα υφίστανται καρδιακή ανακοπή κάθε χρόνο και 
η πλειονότητα των περιστατικών συμβαίνει σε χώρους εκτός νοσοκομείου. Η επιβίωση 
μετά από καρδιακή ανακοπή είναι μόλις 1 προς 10, αλλά το ποσοστό αυτό μπορεί να 
τριπλασιαστεί, αν οι απλοί πολίτες αποκτήσουν βασικές γνώσεις καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης.
Ύστερα από εισήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο όρισε τη 16η Οκτωβρίου ως «Ημέρα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης».
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού, 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα διεξαχθούν δράσεις με θέμα «Βασικές αρχές καρδι-
οαναπνευστικής αναζωογόνησης» και με ωφελούμενους πολίτες όλων των ηλικιών, 
ανεξαρτήτως μορφωτικού ή βιοτικού επιπέδου και επαγγελματικής δραστηριότητας.
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Αναζωογόνησης, η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευ-
στικής Αναζωογόνησης θα πραγματοποιήσει σεμινάριο σε συγκεκριμένο αριθμό συμμε-
τεχόντων στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή (CPR/AED) με ελεύθερη είσοδο και υποχρεωτική τηλεφωνική προεγγραφή.
Η ευαισθητοποίηση του κοινού στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αφορά όλους 
τους πολίτες που θα κληθούν να προσφέρουν την άμεση βοήθεια στον συμπολίτη τους.
Το Σεμινάριο CPR/AED θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΕΚΑΑ (Πατησίων 89, 
Αθήνα) και μόνο οι επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες θα μπορούν να το παρακολουθήσουν.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται αυστηρά σε πολίτες που στο οικογενει-
ακό τους περιβάλλον υπάρχει τουλάχιστον ένας ασθενής με ιστορικό καρδιακής νόσου.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο δωρεάν σεμινάριο της ΕΕΚΑΑ στα τηλέφωνα 
2110121756 - 2110121757 (09:00-15:00) ή στο email: eekaa89@gmail.com, υποβάλλοντας 
τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας.

Δωρεάν σεμινάρια συμβουλευτικής  
που απευθύνονται σε γυναίκες
Σειρά συμβουλευτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε γυναίκες θα πραγματοποιηθούν 
μέσα στον Οκτώβριο στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντι-
νουπόλεως 45) και 40 Εκκλησιών (Γ. Βιζυηνού 57). 
Το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις Περιφερειακές βιβλιοθήκες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. 
Τα σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ομάδα αφύπνισης γυναικών» θα συντονίζει η ψυχολόγος 
Χαρά Βλαχοδήμου, που συμμετέχει εθελοντικά και θα έχουν δίμηνη διάρκεια.
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, αλλά απαιτείται προεγγραφή. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στις 
βιβλιοθήκες. 

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων διαμορφώνεται ως εξής:
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ. 
2310 315100) - Κάθε Τετάρτη 10:00 - 12:00 (έναρξη 8/10/2014)
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 40 Εκκλησιών (Γ.Βιζυηνού 57, τηλ. 2310 203443) - Κάθε 
Παρασκευή 10:00 - 12:00 (έναρξη 10/10/2014)

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:
•Συνεδρία γνωριμίας - "Γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους"
•Διαχείριση άγχους- Διαχείριση κρίσεων
•"Νους υγιής εν σώματι υγιεί" - Η εικόνα του εαυτού μας
•Γυναίκα και συντροφικότητα - "Ο ρόλος των σχέσεων στην ζωή μας"
•Γυναίκα και παιδί
•Βήματα προς την προσωπική ευτυχία - Επικέντρωση στον εαυτό μου
•Γυναίκα και ενδοοικογενειακή βία
•Αντιμετωπίζοντας την "απώλεια"
•Ο ρόλος του θυμού στη ζωή μας - Η δύναμη της συγχώρεσης
•"Η δυστυχία είναι επιλογή, ενώ η ευτυχία πρόκληση"

Δωρεάν εκμάθηση Ρωσικής από το Δήμο Θεσσαλονίκης
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης προσφέρει στους κατοίκους της πόλης την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
δωρεάν σε προγράμματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας για τον Τουρισμό.

Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μά-
θησης Δήμου Θεσσαλονίκης και με την ευγενική δωρεά - χορηγία του ομίλου Mouzenidis 
Group, προσφέρει μαθήματα αποκλειστικά σε επίπεδο αρχαρίων (στοιχειώδες επίπεδο Α1), 
τα οποία θα διεξάγονται στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός των μαθημάτων είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την ευκολότερη πρό-
σβαση στην ανεύρεση θέσεων εργασίας των δημοτών που ασχολούνται με τον τομέα 
του τουρισμού.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από  Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 έως τα  μέσα Ιανουαρίου  
2015 και θα πραγματοποιείται σε τρία ακαδημαϊκά δίωρα την εβδομάδα, (τέσσερις ώρες 
κατανόηση-παραγωγή γραπτού λόγου, δύο ώρες κατανόηση-παραγωγή προφορικού 
λόγου) κάθε Τρίτη, Πέμπτη  και Παρασκευή. Θα υλοποιηθεί από διδακτικό προσωπικό 
- εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με πολυετή διδακτική 
εμπειρία.

Επισημαίνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει 
να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν 
πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, 
λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και  δεν θα γίνει καμία εσωτερική 
αλλαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής του τοποθέτησης.

Κάθε σπουδαστής έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε τρία μαθήματα και απα-
ραίτητη είναι η παρουσία του την πρώτη μέρα της έναρξης  κατά την οποία δηλώνει 
και την  αποδοχή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί δωρεάν από τους υπεύθυνους του προγράμματος. 
Επειδή η διδασκαλία βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η γνώση ηλεκτρονικών  υπολογιστών. 
Το πρόγραμμα θα  εφαρμοστεί σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες.

Τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 08:00 π.μ. στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσα-
λονίκης θα αναρτηθεί η αίτηση. Μετά την ανάρτηση, οι αιτήσεις συμμετοχής θα  αποστέλ-
λονται από Δευτέρα 06 Οκτωβρίου μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων ηλεκτρονικά 
στο e-mail: p.benardi@thessaloniki.gr ή  θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 
57. Για την επιλογή των μαθητών θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων 
e-mail και αιτήσεων, μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων 50 σπουδαστών σε κάθε τμήμα.

Πληροφορίες θα βρείτε στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης  
www.thessaloniki.gr. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του 
Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλη-
τισμού τηλ:2310840295 και 2310841962.

Δωρεάν σεμινάρια αγγλικών με τίτλο «Everyday English» 
Σεμινάρια αγγλικών με τίτλο «Everyday English» θα πραγματοποιηθούν στην Περιφε-
ρειακή Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας με εισηγήτρια την καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, 
Fjoralba Miraka, η οποία συμμετέχει εθελοντικά. 

Τα σεμινάρια ξεκινούν στις 9 Οκτωβρίου 2014, θα έχουν δίμηνη διάρκεια και θα παρα-
δίδονται κάθε Πέμπτη, από τις 19:00 έως τις 20:30.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται δήλωση 
συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας «Κληροδότημα Στ. Νικολαΐδη» (Διεύθυνση: Γρηγορίου 
Λαμπράκη 187, τηλ. 2310 950370).

Δωρεάν σεμινάρια συμβουλευτικής για την φροντίδα 
ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
Σειρά συμβουλευτικών σεμιναρίων με αντικείμενο τη στήριξη όσων φροντίζουν άτομα 
με εγκεφαλική παράλυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Άνω Τούμπας (Γρηγορίου Λαμπράκη 187). 
Εισηγήτρια θα είναι η Μαρία Χαλαμούδη, πρώην εργαζόμενη στην Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, με ειδικότητα στην ημερήσια φρο-
ντίδα Α.Μ.Ε.Α., η οποία συμμετέχει εθελοντικά. 
Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου 2014, ενώ τα σεμινάρια θα πραγματο-
ποιούνται για έξι μήνες, κάθε Παρασκευή, από τις 17:30 έως τις 19:00.
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή 
στο τηλέφωνο της βιβλιοθήκης 2310 950370.

Δωρεάν σεμινάριο Presentation Skills -  
Make Yourself Heard
Εγκαινιάζουμε τη συνεργασία μας με το Innovathens powered by Samsung (Samsung 
Lab), τον κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηνών, 
και σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στα σεμινάρια «Presentation Skills - Make 
Yourself Heard».
Το κάθε σεμινάριο έχει στόχο να παρέχει δεξιότητες επικοινωνίας στους συμμετέχοντες, 
προκειμένου να είναι σε θέση να παρουσιάσουν με επιτυχία τόσο τον ίδιο τους τον 
εαυτό, όσο και τα επιχειρηματικά τους σχέδια και τις ιδέες τους στην αγγλική γλώσσα.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε νέους 18-25 ετών (φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους), 
με γνώσεις Αγγλικών Β2 level (επίπεδο Cambridge English First ή αντίστοιχο) και έχουν 
διάρκεια δύο ωρών.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί αυστηρή 
σειρά προτεραιότητας.
Πρόγραμμα 2014-15: Ημερομηνία/ώρα/θέμα
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου: 16.00-18.00 «Make yourself heard»
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου: 16.00-18.00 «Preparing a resumé: Fact and organisation»
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου: 16.00-18.00«Developing interview skills: Get yourself noticed»
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: 16.00-18.00«Thinking positively: Combatting stress, anger 
and negativity»
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου: 16.00-18.00 «Interpersonal skills: Working together for a 
better future»
Δευτέρα 9 Μαρτίου: 16.00-18.00 «Leadership Skills»
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Βαγγέλη Κραββαρίτη: 
Τηλέφωνο: 210 3692361
Email: Vangelis.Kravvaritis@britishcouncil.gr

Δωρεάν διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο  
με θέμα «Coaching» 
Συμμετέχετε και εσείς δωρεάν στο εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης! Το 16ωρο αυτό 
πρόγραμμα το οποίο έχουν ήδη παρακολουθήσει πάνω από 200 άτομα το προηγούμενο 
έτος, θα πραγματοποιηθεί στις 11 - 12 Οκτωβρίου 2014 στο Orange Grove (Πρεσβεία 
της Ολλανδίας).

Το πρόγραμμα αποτελεί εισαγωγικό μέρος του Advanced Diploma in General & Specific 
Coaching Skills το οποίο έχει αναγνωριστεί από τον επίσημο ευρωπαϊκό φορέα European 
Mentoring & Coaching Council (EMCC) και έχει υποβληθεί στο διεθνή φορέα International 
Coach Federation (ICF) για πιστοποίηση ACTP και παγκόσμια αναγνώριση.

Συγγραφέας και βασική εισηγήτρια του προγράμματος είναι η Διευθύντρια της ακαδημίας 
Coaching Evolution International Πάμελα Καραβά- Executive, Life & Wellness Coach. 
Η Πάμελα είναι αναγνωρισμένη coach στη διεθνή αγορά, με δημοσιεύσεις σε κλαδικά 
περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας όπως το The International Journal of Mentoring 
and Coaching και το International Coaching News.

Όπως δήλωσε και η ίδια: «Το πρόγραμμα της Coaching Evolution International αποτε-
λεί το πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για life και health/
wellness coaching στην Ελλάδα από τον πανευρωπαϊκό φορέα. Το εισαγωγικό δωρεάν 
διήμερο αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να έρθει το ευρύ κοινό σε πρώτη επαφή με 
το coaching και να εκπαιδευτεί στα πολύτιμα εργαλεία ενός αποτελεσματικού coach, 
όπως η αυτογνωσία, η ενδυνάμωση της προσωπικότητας και η ανάληψη ευθυνών».

Την Πάμελα Καραβά πλαισιώνουν οι ακόλουθοι καταξιωμένοι επαγγελματίες ως εισηγη-
τές στο 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Βασίλης Τσακίρογλου, Σταμάτης Μουρτάκος, 
Βαρβάρα Ασημακοπούλου.

Η ειδική θεματολογία που θα καλυφθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης συμπερι-
λαμβάνει τα εξής:

•Ορισμός του coaching.

•Ποια η διαφορά μεταξύ coaching, ψυχολογίας/θεραπείας και mentoring.

•Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες του coaching και πώς εκπαιδευόμαστε σε αυτές.

•Πώς συσχετίζεται η νευροεπιστήμη με το coaching.

•Ποιες οιδιαφορές μεταξύ executive, life και health & wellness coaching.

•Ποια η σχέση της διαλεκτικής του Σωκράτη και των βασικών αρχών της Αριστοτελικής 
σκέψης με το coaching.

•Πώς σκέφτεται ένας επαγγελματίας coach.

•Ποιοι είναι οι δύο παγκόσμιοι φορείς και ποιος ο κώδικας δεοντολογίας που τους διέπει.

Το δωρεάν διήμερο θα διεξαχθεί στις 11-12 Οκτωβρίου 2014, 9:30 πμ - 5:30 μμ, στο 
χώρο του Orange Grove στην Ολλανδική Πρεσβεία, Βασιλέως Κωνσταντίνου 5, 106 
74, Αθήνα, ισόγειο (είσοδος Β). 

Δωρεάν μαθήματα αγγλικών, γαλλικών  
και ιταλικών από το Δήμο Ηλιούπολης
Τμήματα δωρεάν εκμάθησης ξένων γλωσσών, αγγλικών, γαλλικών και ιταλικών, θα 
λειτουργήσουν για ενήλικες αρχάριους κατοίκους ή δημότες της Ηλιούπολης,   από 
εθελόντριες καθηγήτριες μέλη της Τράπεζας Χρόνου της πόλης, που προσφέρονται να 
διδάξουν αφιλοκερδώς.

Η σχετική πρωτοβουλία, υλοποιείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και την 
Τράπεζα Χρόνου του Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης.

Προτεραιότητα συμμετοχής, στην δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών, θα έχουν οι 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όπως σημειώνεται, δε θα δοθεί κάποια πιστοποίηση σε 
όσους παρακολουθήσουν τα μαθήματα, ζητούμενο είναι να αποκτήσουν μόνο ένα 
επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας.

Η έναρξη των μαθημάτων και ο χώρος διεξαγωγής  θα ανακοινωθούν άμεσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να δηλώσουν συμμετοχή στην Κοινωνική Υπηρεσία στο 
τηλέφωνο 210 9970053 στην Κοινωνική Λειτουργό Δήμητρα  Χριστοδουλοπούλου ή 
στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Χ. Γιαννάκη 210 9970010  και στο Διοικητικό προσωπικό της 
Τράπεζας Χρόνου στο τηλέφωνο 2167002719  τις ώρες 09:30-14:00 έως 31/10/ 2014.

Δωρεάν σεμινάριο ψυχονεφρολογίας  
από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τη Μονάδα Ψυχονεφρολογίας 
Νεφρολογικής Κλινικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εργα-
στηρίου Ιατρικής Ψυχολογίας Ψυχιατρικής Κλινικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων διοργανώνουν το 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο ψυχονεφρολογίας στις 17 & 18 
Οκτωβρίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο NATURA στη Λίμνη Πλαστήρα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής  μετά το πέρας των εργασιών.

Μπορείτε να  παρακολουθείτε τις εξελίξεις του Σεμιναρίου στην ιστοσελίδα www.conferre.gr



Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 31

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr
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Ψυχαγωγία

• 13 Οκτωβρίου: «Fargo» των αδελφών 
Κοέν, ώρα: 19:30
• 20 Οκτωβρίου: o Πωλ Νιούμαν στο 

ρόλο του «Cool Hand Luke», ώρα: 19:30
• 27 Οκτωβρίου: «Τρεις Ταφές του Μελ-
κιάδες Εστράδα» του Τόμμι Λι Τζόουνς, 

ώρα: 19:30
Διεύθυνση: Σπάρτης 14. Τηλέφωνο: 

210 8673655. Είσοδος ελεύθερη.

ΙΑΝΟΣ

Παρουσιάσεις βιβλίων στο κέντρο της Αθήνας

Νύχτες γεμάτες μουσική και ποίηση στα Εξάρχεια Ένα βιβλίο από τα βάθη  
της Ιστορίας μέχρι σήμερα
10 Οκτωβρίου 2014, ώρα 19:00 - Μουσική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" - Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών 
Παρουσίαση του βιβλίου των Γεώργιου Κωνστάντζου, 
Θωμά Ταμβάκου και Αθανάσιου Τρικούπη "Μουσουργοί 
της Θράκης" που πρόσφατα εκδόθηκε από τη Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. 
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη.  
Τηλέφωνο: 2107282778. Είσοδος ελεύθερη.

Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό  
Έως 05 Νοεμβρίου 2014 - Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
- Ν. Κόσμος - Κουκάκι 
Στο ευρύ φάσμα του αυτισμού, η μουσική αποτελεί ένα από 
τα πλέον βασικά εργαλεία μάθησης και αλληλεπίδρασης 
με το περιβάλλον και λειτουργεί ως μέσο για την ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συναισθηματική ωρίμανση 
των ατόμων με αυτισμό.
Η Στέγη, αγκαλιάζοντας όλους, οργανώνει για τρίτη χρο-
νιά ένα μουσικό εργαστήριο έξι συναντήσεων, με μουσικές 
δραστηριότητες ειδικά μελετημένες προκειμένου να προ-
σαρμόζονται στις ιδιαίτερες επιθυμίες και ικανότητες των 
παιδιών. Η παρουσία των γονέων είναι απαραίτητη καθ’ 
όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου, ενώ το ρόλο τους τον 
καθορίζουν οι ίδιοι: μπορούν να είναι απλοί παρατηρητές 
ή να συμμετέχουν ενεργά.
Το εργαστήριο προσκαλεί τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με 
τη μουσική και το ρυθμό, μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι 
και τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Αρχικά, τα παιδιά 
εξοικειώνονται με το χώρο και τους μουσικούς και, μέσα σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον, πειραματίζονται με τα μουσικά 
όργανα και παράγουν ήχους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εργαστηρίου, οι μικροί μουσικοί, σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτές, συμμετέχουν σε διάφορα παιχνίδια αυτοσχεδι-
αστικού χαρακτήρα με βάση τη μουσική. Οι δραστηριότητες 
που στηρίζονται στη ρυθμική αγωγή και τους χρωματισμούς 
είναι ποικίλες, ενώ έννοιες όπως η παύση, η ένταση και η 
ταχύτητα χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για την έκφραση 
συναισθημάτων και την κατανόηση βασικών εννοιών.
Στο εργαστήριο αυτό, η μουσική γίνεται η «γλώσσα» επι-
κοινωνίας, ακόμα και όταν απουσιάζει ο λόγος. Μέσα από 
τους ήχους, το παιχνίδι και τις εναλλαγές ρόλων, τα παιδιά 
καλούνται να αισθανθούν την ύπαρξή τους, να εκφράσουν 
τι νιώθουν, να τραγουδήσουν και να γνωρίσουν πολλά 
και διαφορετικά είδη μουσικής. Παράλληλα, βιώνουν την 
εμπειρία της ομαδικότητας, συνεργάζονται και προετοιμά-
ζονται για τον τελικό στόχο του εργαστηρίου, που είναι μια 
συναυλία, μια μουσική γιορτή με πρωταγωνιστές τα ίδια!
Συντελεστές: Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τη 
μουσικολόγο και μουσικοθεραπεύτρια Χριστίνα Παναγιω-
τάκου μαζί με μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών.
Απευθύνεται σε: Παιδιά 5-7 ετών που ανήκουν στο ευρύ 
φάσμα του αυτισμού και τους γονείς τους. (Ώρες: 16:00-18:00)
Παιδιά 8-11 ετών που ανήκουν στο ευρύ φάσμα του αυτι-
σμού και τους γονείς τους. (Ώρες: 18:00-20:00)
Ημερομηνίες: Τις Τετάρτες, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου και 5 
Νοεμβρίου 2014. Η πρώτη συνάντηση είναι μόνο για τους 
γονείς. 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 107-109.  
Τηλέφωνο: 213 0178000. Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες - Κρατήσεις: e-mail: education@sgt.gr  
και τηλ: 213 017 8002.

• Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 18:00 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Γιώργος Κοντογιώργης «Οι ολιγάρχες». 
Η δυναμική της υπέρβασης και η αντίσταση των 
συγκατανευσιφάγων, εκδόσεις Πατάκη.
• Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 20:30 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Ελένη Βαηνά «Το αύριο αργεί πολύ», 
εκδόσεις Διόπτρα.
• Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 11:00 - Συζήτηση - 
Επιστημονική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας «Ζώντας με τη Σχιζοφρένεια».
• Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 10:00 - Παιδικός 
IANOS - «Η πόλη του ήχου» εξερευνά την «έντα-
ση». Για παιδιά από 5 έως 8 ετών.
• Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 12:00 - Παιδικός 
IANOS - Ελένη Σβορώνου «Τα δεκατρία φτερνί-
σματα & Όλα για τη φανέλα», εκδόσεις Μεταίχμιο.
• Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 13:00 - Παιδικός 
IANOS - Θοδωρής Παπαϊωάννου «Ανάποδα», 
εκδόσεις Ίκαρος .
• Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 14:00 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Αφροδίτη Βακάλη 219 ημέρες βροχής", 
Εκδόσεις Ψυχογιός.
• Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 16:00 - Συζήτηση 
- Ενημέρωση-παρουσίαση θεματικών κύκλων 
των Εργαστηρίων | Φθινόπωρο 2014.
• Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 20:30 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Αλίκη Οικονόμου-Γιωτάκου «Καλη-
νύχτα τώρα, Μάνο», εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη.
• Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 18:00 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Έλσα Κορνέτη «Ημερολόγιο Φιλοσο-
φική Ήττας», εκδόσεις Κουκούτσι.
• Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 20:00 - Παρουσία-
ση Βιβλίου - Ελισάβετ Παπαδοπούλου «Μέρες 
και νύχτες που δεν ήταν δικές μας», εκδόσεις 
Καστανιώτη.
• Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 18:00 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Αλεξάνδρα Κουμπίτσκι, Χριστίνα Φο-
ντόρ, Αρετή Θεοχαρούδη-Σιγανού «Stop στην 

Παιδική Παχυσαρκία - Η γενιά του X-Large», 
εκδόσεις medNutrition wellness
• Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 20:30 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Μάιρα Παπαθανασοπούλου «MAMMA 
SANTISSIMA», εκδόσεις Πατάκη.
• Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 20:30 - Παρου-
σίαση Βιβλίου - CD - Μυρσίνη Κάγκαρλη «Το 
βαλς της Χριστίνας», εκδόσεις Cambia
• Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 12:00 - Παιδικός 
IANOS - Ιωάννα Μπαμπέτα «Η Ζωή που περισ-

σεύει...», εκδόσεις Πατάκη.
• Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 13:00 - Συζήτηση - 
Ο Μάνος Κοντολέων συναντάει τους έφηβους 
αναγνώστες.
• Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 12:00 - Συνέντευξη 
Τύπου - Εκδοτικός Οργανισμός «Πάπυρος» - 
«Σύγχρονοι Έλληνες Συγγραφείς».
• Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 12:00 - Συνέντευξη 
Τύπου - GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ.
• Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 18:00 - Παρουσίαση 

Βιβλίου - Κώστας Γκοτζαμάνης «Μεγαλώνοντας 
(με) το παιδί μου», εκδόσεις Πατάκη.
• Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 20:30 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Κρυσταλία Πατούλη «ΕΡΕΥΝΑ. Αιτίες 
& Λύσεις της Κρίσης», εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.
• Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 18:00 - Παρουσία-
ση Βιβλίου - Χρύσα Βλάχου «Εν ώρα λήθης», 
εκδόσεις ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ.
• Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 20:30 - Παρουσία-
ση Βιβλίου - Νίκος Σιδέρης «Το κατά διαβόλου 
ευαγγέλιο. Πολιτική Ψυχολογία της Κρίσης», 
εκδόσεις Μεταίχμιο.
• Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 18:00 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Πένυ Παπαδάκη «Αντίο Φιλενάδα», 
Εκδόσεις Ψυχογιός.
• Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 20:30 - Εκδόσεις 
IANOS - Νίκος Ορδουλίδης «Η δισκογραφική 
καριέρα του Βασίλη Τσιτσάνη (1936-1983)», 
εκδόσεις ΙΑΝΟS.
• Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 12:00 - Παιδικός 
IANOS - Δύο βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά Στον 
Παιδικό ΙΑΝΟ. «Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπή» 
και «Ένα φτυάρι στον Άρη», εκδόσεις Μεταίχμιο.
• Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 14:00 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Γιούλη Μιγγείρου «Μαμά, Μπαμπά, 
σε χρειάζομαι!», Εκδόσεις Ψυχογιός.
• Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 18:00 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Δέσποινα Χατζή «Έρωτας μαΐστρος», 
εκδόσεις Μίνωας.
• Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 20:30 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Αγγέλα Καστρινάκη «Και βέβαια αλλάζει! 
Αφήγημα για τη Μεταπολίτευση», εκδόσεις Κίχλη. 
• Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 20:30 - Παρουσίαση 
Βιβλίου - Μάρω Δούκα «Έλα να πούμε ψέματα», 
εκδόσεις Πατάκη. 

Διεύθυνση: Σταδίου 24. Τηλ.: 2103217917, 
e-mail: music.stadiou@ianos.gr.  

Είσοδος ελεύθερη.

• Πέμπτη 9/10 στις 9:00 μ.μ. 
Μερικές από τις καλύτερες φωνές της αθηναϊκής jazz, 
συναντιούνται για να τραγουδήσουν την ιστορία μιας 
ερωτικής σχέσης. Ελένη Βαλεντή, Νάσια Γκόφα, Κατερίνα 
Κοζαδίνου, Ειρήνη Κωνσταντινίδη, Δημήτρης Τάσαινας
Πιάνο: Κώστας Γιαξόγλου
Κοντραμπάσο: Κώστας Πατσιώτης
• Παρασκευή 10/10 στις 9:00 μ.μ. 
Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Θέμος Σκανδάμης επι-
στρέφει για μία και μοναδική βραδιά στο Zp87 και στην 
solo performance "Home Alone" που υπήρξε η αρχή 
και του τελευταίου του Album με τίτλο "Θ."
• Σάββατο 11/10 στις 7:00 μ.μ. 
εώς...Παραμυθιάδα. Παραμυθούδες και παραμυθάδες από 
τα πέρατα του λεκανοπεδίου, και από ακόμη παραπέρα, 
καταφτάνουν με τα ξόρκια τους και τα παγανά τους.
Θα σας περιμένουν για μια βραδιά-ποταμό, μια βραδιά-
έπος, μια βραδιά-μην είχε ξημερώσει, με μάγισσες και 
νεράιδες, παλικάρια και τεμπέληδες, δράκους, αστέρια, 
στοιχειά, σο-φούς και όχι τόσο. 
Αφήγηση: Ταξιάρχης Μπεληγιάννης, Γιωργος Ιωάννου, 
Γεωργία Χαϊκάλη και Λίλη Λαμπρέλλη.
Τη Λίλη Λαμπρέλλη θα συνοδέψει ο μουσικός Γιάννης 
Ψαριώτης.
Αφήγηση και μουσική συνοδεία Μαρία Κωσταντή.
• Πέμπτη 16/10 στις 9:00 μ.μ.
Fenia Papadodima Quartet
Ένα πολύ δυνατό κουαρτέτο που αποτελείται από τους:
Φένια Παπαδόδημα: φωνή
Δημήτρης Σεβνταλής: πιάνο
Νίκος Σιδηροκαστρίτης: τύμπανα
Γιώργος Παλαμιώτης: ηλεκτρικό μπάσο
• Παρασκευή 17/10 στις 9:00 μ.μ. 

Ο μάγος των κρουστών Solis Barki παρουσιάζει την 
ομάδα μαθητών του ARAWA σε ένα ταξίδι ρυθμών και 
εικόνων, μαζί με τους δεξιοτέχνες Απόστολο Καλτσά/
μπάσο & Δημήτρη Χιώτη/λύρα. Ειδική συμμετοχή: η 

εκπληκτική performer Αγγελική Τουμπανάκη. 
Αξιολόγηση Εκδήλωσης:  

Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 87.  
Τηλ.: 6980 665404. Είσοδος ελεύθερη.

Βραδιές από κινηματογράφο στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια

«Πώς μπορεί να είναι κανείς καλός, όταν 
τα πάντα είναι τόσο ακριβά;» Ο τελευταίος 
καλός άνθρωπος στη Γη ήταν μια πόρνη 
στην Κίνα, στο μακρινό Σετσουάν. Ακόμα 
κι αυτή όμως, η αγαθή Σεν Τε, χρειάστηκε 
να επινοήσει το κακό alter ego της, τον 
«εξάδελφο Σούι Τα» για να μπορέσει να 
επιβιώσει. Στη σκιά του Β΄ Παγκόσμιου 
Πολέμου, μεταξύ 1938-1940, ο Μπρεχτ, 
ήδη εκτός Γερμανίας, γράφει ένα από τα 
σημαντικότερα έργα του. Ο διδακτισμός 
υποχωρεί, η ανθρώπινη φύση με τις 
αντινομίες της και τα ηθικά διλήμματα 
προσεγγίζονται με ποιητική διάθεση, οι 
λύσεις δεν είναι προφανείς, ο Κομφούκιος 
κλείνει το μάτι…

Συντελεστές:
Μετάφραση: Άννυ Κολτσιδοπούλου, 

Διδασκαλία - Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαρ-
γαρίτης, 

Σκηνικά και κοστούμια: Ηθοποιοί της 
παράστασης – Γιάννης Μαργαρίτης, Μου-
σική: KurtWeill – ElvisPresley, Βαλς γάμου: 
Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Κούκλες: 
Ηθοποιοί της παράστασης – Παρέσσα 
Ιωαννίδου.

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Ελευθερία 
Αγγελίτσα, Αχιλλέας Αναγνώστου, Αριστο-
τέλης Ζαχαράκης, Στεφανία Ζώρα, Στέλιος 
Καλλιστράτης, Πρόδρομος Κιρκινεζιάδης, 

Αντώνης Μιχαλόπουλος, Ευτυχία Σπυ-
ριδάκη, Αθηνά Συκιώτη, Ανδρομάχη 
Φουντουλίδου.

Πιάνο: Αντώνης Μιχαλόπουλος, Ανδρο-
μάχη Φουντουλίδου, Στέλιος Καλλιστρά-
της, Ελευθερία Αγγελίτσα, Στεφανία Ζώρα, 
Σαξόφωνο: Ανδρομάχη Φουντουλίδου, 

Κρουστά: Αχιλλέας Αναγνώστου, Αντώ-
νης Μιχαλόπουλος, Στέλιος Καλλιστράτης, 
Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Στεφανία Ζώρα, 
Ηχητικά εφέ: Ηθοποιοί της παράστασης, 

Video art: Γιάννης Πειραλής

Συμπαραγωγή: Κρατικό Θέατρο Βόρειας 
Ελλάδας, 49α Δημήτρια

Διεύθυνση: Παρασκευοπούλου 42. 
Τηλέφωνο: 2310 869869.

 Ημερομηνίες: Σάββατο 11 Οκτωβρίου 
2014, ώρα: 21:00 και Κυριακή 12 Οκτω-
βρίου 2014, ώρα: 21:00.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου 
από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας (Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2313 318224).

• Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 
στις 12.30 - Αμφιθέατρο «Με-
λίνα Μερκούρη»

Προβολή της κινηματογραφι-
κής ταινίας “Στέλλα”, παραγω-
γής 1956. Σενάριο-σκηνοθεσία 

Μιχ. Κακογιάννης, Μουσική 
Μάνος Χατζηδάκις. Διάρκεια 
ταινίας 90΄.

• Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 
στις 20.00 - Αμφιθέατρο «Με-

λίνα Μερκούρη»
«Μελίνα, Η τελευταία Ελλη-

νίδα θεά». Θα μιλήσουν οι Γ. 
Αρχιμανδρίτης και Σ. Αρσένης, 
συγγραφείς του βιβλίου "Με-
λίνα: Μια σταρ στην Αμερική" 

και ο καλλιτεχνικός διευθυντής 
του ΚΘΒΕ Γ. Βούρος.

Διεύθυνση: Λεωφόρος  
Στρατού 2. Τηλέφωνο: 2313 

306400, e-mail: mbp@culture.gr
Είσοδος ελεύθερη.

«Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουαν» του Μπερλτολτ Μπρεχτ

Εκδηλώσεις στη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη  
στο μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη



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


