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

Διατροφή & βασικά 
αγαθά     σελ. 8-9

Εθελοντισμός  
        σελ. 10-11

Ψυχολογική 
υποστήριξη     σελ. 12-13

Ιατρικές υπηρεσίες   
        σελ. 14-15

Νομικές υπηρεσίες  
       σελ. 18-19

Ανταλλαγές προϊόντων  
& υπηρεσιών σελ. 20-21

Επιχειρηματικότητα 
              σελ. 22-23

Εκπαίδευση 
             σελ. 24-29

Ψυχαγωγία  
         σελ. 30-31

Όλα ΔΩΡΕΑΝ

▼

Το ημερολόγιό μου!  
Προτάσεις και ιδέες με ελεύθερη πρόσβαση  
από 18 Δεκεμβρίου έως 21 Ιανουαρίου σελ. 16-17

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

25.000 Αντίτυπα
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.grΓια περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 20142

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες  
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών 

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Ελισάβετ Καλαρούτη

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ MARKETING: Αθανασία Τσουκαλά

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

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

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

 Σημεία διανομής εφημερίδας:

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής,  

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Υγείας

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

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

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

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο

• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
•  Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο,  

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

•  Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης 
Ανέργων

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

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό  

Παιδικό Χωριό
• Ιωάννινα, ΜΚΟ Μέριμνα
•  Ηράκλειο, ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική ΕΠΕ
• Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
• Χαλκίδας-Κύμης, ΚΕΚ Πυθαγόρας
• Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
• Σέρρες, Κ.Ε.Κ. Εύβουλος
• Κως, ANKO Academy
• Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης

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

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

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

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

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

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

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

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

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing,  
Skywalker.gr 

,

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

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

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

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

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

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

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

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

Τα βήματα που θα ακολουθήσετε:

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

mail που σας έχει σταλεί από το σύστημά μας 

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

Επάγγελμα, Τομείς Ενδιαφέροντος.

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

διαθέσιμο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Για το point0.gr - Έλενα Κένταρχου,  
Διευθύντρια Προγραμμάτων  

Κατάρτισης και Απασχόλησης

Το Rejoin.gr είναι μια ιστοσελίδα  
όπου μπορείτε να βρείτε  

εναλλακτικούς, αποτελεσματικούς  
και κατευθυντήριους τρόπους  

για όσα χρειαζόμαστε  
στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν  

θέματα σχετικά με επιβίωση,  
ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, 

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

και άλλες υπηρεσίες  
διαφόρων κατηγοριών.

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

εντελώς δωρεάν!
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Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθη-
κε το Thessaloniki Job Festival 204 στη 
Θεσσαλονίκη από το Skywalker.gr και τη 

Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ήταν δύο μέρες 
αφιερωμένες στην εργασία και την επιχειρημα-
τικότητα. Θα συναντούσατε workshops, πάνελ 
με επίκαιρα θέματα από αξιόλογους εισηγητές, 
εκπροσώπους εταιριών, καθώς και θεατρικές 
παρεμβάσεις.

Στα workshop θα μαθαίνατε τα πάντα για τη 
σύνταξη ενός καλού βιογραφικού, την επιτυχη-
μένη συνέντευξη, πώς τα social media βοηθούν 
στο να βρούμε εργασία και πώς αναπτύσσουμε 
τις ικανότητες μας (soft skills). 

Οι παρουσιάσεις έγιναν από καταξιωμένους 
εισηγητές με μεγάλη εμπειρία σε θέματα σχε-
τικά με την αναζήτηση εργασίας. Στόχος ήταν 
να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους, ώστε 
οι υποψήφιοι να ακολουθήσουν σωστά και 
μεθοδευμένα βήματα μέχρι να κατακτήσουν τα 
επαγγελματικά τους όνειρα. Για την καλύτερη 
διοργάνωση, οι υποψήφιοι έπρεπε να δηλώσουν 
συμμετοχή στα βιωματικά εργαστήρια μέσω της 
ιστοσελίδας jobfestival.gr.

Παρόλα αυτά, τα εργαστήρια παρακολούθησαν 
και όσοι δεν είχαν κάνει εγγραφή με αποτέλε-
σμα να γεμίσει η αίθουσα και με το παραπάνω! 
Πραγματοποιούνταν ανά μία ώρα και μπορούσαν 
όλοι να τα παρακολουθήσουν. Κάποιοι από 
τους εισηγητές, είπαν ότι η αίσθηση τους ήταν 
ότι, έστω και λίγο, πρόσφεραν ένα λιθαράκι 
στην επαγγελματική πορεία των ατόμων που 
παρακολούθησαν. Μας εξομολογήθηκαν ότι 
έβλεπαν το κοινό τους να θέλει να μάθει και να 
σημειώνει κάθε λέξη που ακουγόταν στο χώρο. 

Από την άλλη πλευρά, υποψήφιοι που πα-
ρακολούθησαν αυτά τα εργαστήρια, μας είπαν 
ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό για εκείνους, 
αφού ήταν για πρώτη φορά που διεξήχθη κάτι 
τέτοιο στη πόλη τους. Μας τόνισαν ότι ήταν 
σημαντικά εργαλεία για εκείνους όσα άκουσαν 
και νιώθουν πιο εφοδιασμένοι για την επόμενη 
αποστολή βιογραφικού τους.

Πέρα από τα βιωματικά εργαστήρια, υπήρχαν 
τα πάνελ και debate μεταξύ δημοσιογράφων, 
εισηγητών και κοινού. Αν ήσασταν μέσα στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, 
θα ακούγατε απόψεις να διίστανται, καινοτό-
μες ιδέες, ανησυχίες, μαρτυρίες ατόμων από τα 

επαγγελματικά τους βιώματα και σε ορισμένες 
στιγμές λόγια και ατάκες από τις θεατρικές μας 
παρεμβάσεις. Παρουσιάστηκαν θέματα όπως 
η μετανάστευση, «Να μείνω ή να φύγω;», ένα 
φλέγον θέμα που προκάλεσε αρκετές αντιπα-
ραθέσεις. Μία μίνι έρευνα που έγινε επί τόπου 
στο κοινό του πάνελ έδειξε ότι πλέον τα επι-
χειρήματα για να μείνουν ή να φύγουν έχουν 
γίνει πιο συνειδητοποιημένα και οι λόγοι πιο 
συγκεκριμένοι. Επίσης, εκπληκτικό ήταν, ότι 
παρόλη την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 
μας, όσοι δήλωσαν να μείνουν τόνισαν ότι παρά 
τις δυσκολίες δε θέλουν να αφήσουν τη χώρα 
τους κι ότι θέλουν να παλέψουν για τον τόπο 
που ανήκουν. 

Ακόμα, έγιναν συζητήσεις πάνω στο πώς μπο-

ρούν να αξιοποιήσουν οι νέοι ευκαιρίες στο 
κόσμο της επιχειρηματικότητας, ακούστηκαν 
συμβουλές σταδιοδρομίας και θέματα εξέλιξης 
των ανθρώπων καθώς και των επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα. Σαφώς, υπήρχαν και απόψεις που 
να μη συμφωνούσαν αλλά για αυτό το λόγο 
αυτή η θεματική λεγόταν Λόγος και Αντίλογος! 

Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό το 
Job Festival ήταν τα Μονοπάτια Επιχειρηματικό-
τητας! Όσοι θέλουν να δημιουργήσουν τη δική 
τους επιχείρηση, παρευρέθηκαν και αποκόμισαν 
συμβουλές από έμπειρους εισηγητές για το πώς 
να στήσουν την εταιρία τους! Καλύφθηκαν θέ-
ματα από νομικής πλευράς μέχρι και στρατηγικές 
Μάρκετινγκ και Διοίκησης μίας επιχείρησης. 

Να τονιστεί ότι τα Μονοπάτια Επιχειρηματι-

κότητας είναι η συνέχεια ενεργειών που είχε 
ήδη ξεκινήσει στην Αττική και είχε βρει μεγάλη 
ανταπόκριση. Μπορείτε να βρείτε το γκρουπ που 
έχει δημιουργηθεί στο Facebook με πρωτοβουλία 
των ίδιων συμμετεχόντων από το 2ο Μονοπάτι 
Επιχειρηματικότητας.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, λόγω πορειών 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πολιτικών 
παρεμβάσεων στο Δημαρχείο, το Job Festival 
Thessaloniki έλαβε τέλος το βράδυ της Κυριακής 
7 Δεκεμβρίου.

Μία εμπειρία, δύο διοργανωτές, αποτελεσμα-
τικά workshop, meeting points, εφοδιαστικά 
εργαλεία για την εργασία, επιτυχία, ο Δήμαρχος 
κύριος Μπουτάρης και πολιτικές παρεμβάσεις 
είναι οι λέξεις κλειδιά γι αυτό το Job Festival!

TheSSaloniki Job FeSTival 2014

Ένα διαφορετικό σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη

Το 2015 ας φέρει...

Ευτυχία

 Ρωμαλεότητα

 Γαλήνη

 Αγάπη

 Σ υντροφικότητα

 Ισορροπία

 Αισιοδοξία

Στις ευχές για τη νέα χρονιά, εμείς βλέπουμε την εργασία.
Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του skywalker.gr αλλά και των υπολοίπων site μας, point0.gr, walker.gr, mplokaki.gr, supportbusiness.gr, 
settle.gr και rejoin.gr σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ένα ευτυχισμένο 2015, με εργασία για όλους.
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*Της Βάσιας Γιαννακοπούλου

Αρχιτεκτονική. Εσωτερική Διακόσμηση. Γραφιστική. Web 
Design. Αν απασχολείσαι αυτή τη στιγμή στο χώρο του 
design, αν σπουδάζεις ή είσαι στο στίβο της αναζήτησης 

εργασίας σε σχετικό αντικείμενο, τότε είναι κοινό μυστικό πως 
στην επαγγελματική σου καθημερινότητα θα χρειαστεί να αντι-
μετωπίσεις ένα κοινό στοιχείο-πρόκληση: το project. Και μαζί 
του, όρους όπως η σύνθεση, η οπτική επικοινωνία, το deadline, 
η συνεργασία, η ανάπτυξη δημιουργικότητας κάτω από πίεση 
χρόνου. 

Γυρνώντας πίσω στο χρόνο, όταν ήσουν μαθητής και μαθήτρια 
πίστευες περισσότερο στην αστείρευτη δυναμική του ταλέντου και 
βασιζόσουν στην εξέλιξη των σχεδιαστικών σου ικανοτήτων για 
την επιβίωση και την ανέλιξή σου στον κλάδο. Με την εισαγωγή 
στη σχολή ή με την πρώτη σου εργασιακή εμπειρία, «έμαθες». 
Έμαθες πως εδώ για να επιλεχθείς, να διακριθείς και να επιτυχείς, 
το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ξεδιπλώσεις δεξιότητες 
όπως η σωστή διαχείριση χρόνου και η αποτελεσματική επικοι-
νωνία με πελάτες και εργοδότες.

Στα μάτια των μαθητών, που ονειρεύονται να εργαστούν και 
να συνθέσουν στο χώρο του design, η σχεδιαστική ικανότητα, η 
καλλιτεχνική ευαισθησία και η δημιουργική φαντασία είναι «τα 
απαραίτητα προσόντα για τον αρχιτέκτονα μηχανικό». 

Αγνοώντας πως επίσης βασικό και ουσιώδες είναι, να λαμ-
βάνει πάντα υπόψη του τις απαιτήσεις των πελατών του και να 
επικοινωνεί αποτελεσματικά ή να δείχνει ευαισθησία σε θέματα 
που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, 
η επαγγελματική καθημερινότητα ενός γραφίστα ή ενός web 
designer έχει τη δημιουργική διάθεση και τη φαντασία ως κύρια 
συστατικά! Που όμως χωρίς τη μεθοδικότητα, την υπομονή και 
την ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ, δεν μπορούν να οδηγήσουν 
σε ικανοποιητικό εικαστικό αποτέλεσμα. Εκ των υστέρων, επαγ-

γελματίες του χώρου αντιλαμβάνονται πως βασικές γνώσεις στις 
επιστήμες της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και του μάρκετινγκ 
μπορούν να διευκολύνουν ευεργετικά την καθημερινότητά τους. 

Καλύπτοντας το παραπάνω πληροφοριακό κενό, στο πλαίσιο 
των ολοκληρωμένων προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού της, η Επιστημονική Ομάδα της Career In Progress 
αποφάσισε να προσεγγίσει τις Πανελλήνιες Εξετάσεις για πρώτη 

φορά ως ένα απαιτητικό project, όπου ο μαθητής έπρεπε να 
συνεργαστεί με τους συμβούλους της Career In Progress, καθη-
γητές σχεδίου αλλά Ακαδημαϊκούς από το χώρο της Γραφίστικης 
και της Αρχιτεκτονικής αλλά & γονείς, για να φέρει εις πέρας το 
μεγαλύτερο μέχρι στιγμής project της καριέρας του: τις Πανελ-
λήνιες Εξετάσεις! 

Στόχος μας ήταν να καλέσουμε τους μαθητές να γίνουν, για 
λίγο, επαγγελματίες. Να μην παρέχουμε στείρες πληροφορίες 
αλλά να δώσουμε ένα γερό “tasting" της επαγγελματικής κα-
θημερινότητας ενός designer. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλά η 
τόνωση των εκπαιδευτικών κινήτρων της προσπάθειας για την 
εισαγωγή στη σχολή της προτίμησής τους, αφού γοητεύτηκαν 
από τις διαδικασίες και την επαγγελματική κουλτούρα του χώρου, 
αλλά και η γνώση της φιλοσοφίας του χειρισμού της μετέπειτα 
ακαδημαϊκής τους πορείας, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί στην 
αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή στην ομάδα του project «έμαθε» σε όλους μας 
νέα πράγματα. Εμείς, συνειδητοποιήσαμε εκ νέου πόσο γοητευ-
τικό είναι να εμπνέεις, να καταρρίπτεις τα παγιωμένα και να δίνεις 
νέες κατευθύνσεις, να μαθαίνεις το κοινό σου να κρίνει τα πάντα, 
ακόμα και εσένα, την ίδια στιγμή.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η παροχή πληροφό-
ρησης για σχολές και επαγγέλματα, θα είναι πάντα αναγκαίος 
στην εκπαιδευτική ζωή του ατόμου, αλλά για να το κάνει κάποιος 
σωστά σήμερα, πρέπει να αποτινάξει από πάνω του τον στεγνό 
ρόλο του educator και απενεχοποιημένα να ανακηρύξει τον εαυτό 
του "co-learner". Η συμμετοχή μας στο project των Πανελληνίων 
των μαθητών που θα εξεταστούν και στο σχέδιο, μας έκανε να 
συνειδητοποιήσουμε το πιο προφανές στο χώρο της σύνθεσης 
και των designers: εδώ για να είσαι καλός επαγγελματίας δε 
χρειάζεται να είσαι ενήλικας!

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

(www.careerinprogrees.gr)

Αν κάτι χαρακτηρίζει τη φάση που διανύει 
η ελληνική κοινωνία και οικονομία είναι το 
δυστύχημα πως, αντί η κρίση να οδηγεί στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συνόλου 
του ενεργού δυναμικού της χώρας, τα στερε-
ότυπα έρχονται πιο έντονα στο προσκήνιο και 
παράγουν «ηχηρούς» αποκλεισμούς. 

Οι υπάρχουσες κοινωνικές προκαταλή-
ψεις επηρεάζουν αρνητικά, με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιούνται εμφανείς διακρίσεις σε 
βάρος των γυναικών στο κομμάτι της εργασίας. 
Πρόκειται για εισοδηματικές ανισότητες, ανι-
σότητες επαγγελματικής εξέλιξης και έλλειψη 
σεβασμού επί των ζητημάτων που αφορούν 
στο κομμάτι της μητρότητας. 

Τα στατιστικά επ’ αυτού είναι κατηγορημα-
τικά. Σήμερα, σε ποσόστωση επί του άνεργου 
πληθυσμού της χώρας, από τις 835.282 των 
ανέργων οι 510.764 είναι γυναίκες, (61,15%). 
Οι αναφορές που εξέτασε ο Συνήγορος του 
Πολίτη με την ειδική αρμοδιότητά του για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου στην απασχόληση εμφάνισαν αύξηση 
κατά 25%. Παρά το γεγονός πως το ποσοστό 
των γυναικών μεταξύ των νέων πτυχιούχων 

πανεπιστημίων ανέρχεται σε 60%, λίγες κα-
τορθώνουν να ανέλθουν σε ηγετικές θέσεις 
σε επιχειρήσεις. Οι γυναίκες στις ημέρες μας 
αποτελούν πάνω από το μισό παγκόσμιο πλη-
θυσμό, αλλά μόνο το ένα πέμπτο των ηγετών 
των κέντρων λήψης αποφάσεων του κόσμου. 
Όλα τα παραπάνω συντελούν σε ένα και μόνο 
εξαγόμενο συμπέρασμα. Η ανισότητα και η 
αδικία που υφίσταται η γυναίκα στο εργασιακό 
περιβάλλον είναι αποτέλεσμα διαφορετικής, 
υποδεέστερης κοινωνικής αντιμετώπισής της, 
λόγω φύλου.

Σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για 
τη Βελτίωση της Ζωής και της Εργασίας έδειξε 
ότι ανάμεσα στις 31 Ευρωπαϊκές χώρες υπό 
μελέτη, συμπεριλαμβανομένων των 27 Κρατών 
Μελών της Ε.Ε., οι εργαζόμενες γυναίκες είναι 
περισσότερο εκτεθειμένες στον εκφοβισμό 
(bullying) και στη σεξουαλική παρενόχληση 
στο χώρο εργασίας.

Η επαγγελματική θέση της γυναίκας χαρα-
κτηρίζεται ακόμη και σήμερα από αντιφάσεις 
και αδιέξοδα καθώς η νομοθετική ισότητα και 
οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν προεξοφλούν 
στην καθημερινή πρακτική την ισότιμη πρό-

σβαση και εξέλιξη των δύο φύλων στην αγορά 
εργασίας. Για να γεφυρωθεί το χάσμα είναι 
καιρός εν έτη 2014, οι μισθολογικές διαφορές, 
η καταπάτηση προβλεπόμενων από τον νόμο 
δικαιωμάτων, η «απαγόρευση» εγκυμοσύνης 
και η περιορισμένη δυνατότητα ανέλιξης λόγω 
φύλου να πάψουν να υφίστανται.

Η κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο της 
κοινωνικής συνοχής, της παροχής ίσων ευκαι-
ριών στο σύνολο του πληθυσμού ιδιαίτερα 
στις ευπαθέστερες των πληθυσμιακών ομάδων 
και στην προσπάθεια άρσης των κοινωνικών 
αποκλεισμών που γεννιούνται είτε λόγω των 
σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών 
(φτώχεια) είτε λόγω πολιτικών, πολιτισμικών, 
φυσικών - σωματικών ή κοινωνικών ιδιαιτε-
ροτήτων. 

Οι γυναίκες έχουν να συμβάλουν καθοριστικά 
στην επίτευξη της βιώσιμης κοινωνίας. Πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι θα συμμετέχουν πλήρως 
και θ΄ απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε όλους 
τους τομείς του επαγγελματικού γίγνεσθαι.

Φώτης Σπυρόπουλος-Δημοσιογράφος

Tasting της αγοράς εργασίας αντί για επαγγελματικό προσανατολισμό
Γίνεται στο χώρο του design και της σύνθεσης;

Οι άνθρωποι που αναζητούν εργα-
σία συχνά κάνουν ένα διάλειμμα 
κατά την περίοδο των εορτών 

και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος , όπως 
υποστηρίζουν οι ειδικοί, που κάνει τις 
περιόδους των διακοπών ιδανικές για 
την εύρεση μιας θέσης εργασίας.

Έτσι, επειδή πολλοί εγκαταλείπουν 
προσωρινά την αναζήτηση εργασίας, 
η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να διπλασιάσετε 
τις προσπάθειες σας , ακολουθώντας τις 
παρακάτω χρήσιμες συμβουλές:
1. Ενημερώστε το βιογραφικό σας
Ξαναγράψτε το βιογραφικό σας προσαρ-
μόζοντας το σύμφωνα με τις εκάστοτε 
αιτήσεις εργασίας. Έχετε πάντα στο μυαλό 
σας τι πληροφορίες θα θέλει να μάθει 
ο εργοδότης και παρέχετε ότι κρίνεται 
απαραίτητο από νωρίς. Οι περισσότε-
ροι εργοδότες κοιτάζουν τα βιογραφικά 
σημειώματα, ξοδεύοντας λιγότερο από 
15 δευτερόλεπτα στην πρώτη σελίδα, 
έτσι προσπαθήστε να επισημάνετε τα 
σημαντικά στοιχεία στην αρχή. 

Είναι σημαντικό να μάθετε πώς να 
συντάσσετε ένα επαγγελματικό βιογρα-
φικό σημείωμα γι'αυτό είναι καλό να 
απευθυνθείτε σε μια εταιρεία παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που ει-
δικεύεται στην Αναζήτηση Εργασίας, 
προκειμένου να σας βοηθήσει με τη συγγραφή του βιογραφικού σας.
2. Οργανώστε την αναζήτηση 
Συγκρίνετε τι θέλετε να κάνετε με αυτό για το οποίο έχετε τα κατάλ-
ληλα προσόντα. Οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητα 
σας μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε πώς μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το πτυχίο σας καλύτερα. 

Σημαντική βοήθεια παρέχουν οι Μηχανές Αναζήτησης Αγγελιών 
Εργασίας, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να ενημερωθεί για όλες 
τις αγγελίες που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες αγγελι-
ών εργασίας), χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσετε επιπλέον χρόνο 
μπαίνοντας σε κάθε ένα site ξεχωριστά. Μια Μηχανή Αναζήτησης 
Αγγελιών Εργασίας σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε την ειδικότητα 
σας ή τη θέση εργασίας την οποία αναζητάτε, διευκολύνοντας έτσι 
με τον καλύτερο τρόπο την καθημερινή αναζήτηση. 

Παράλληλα φροντίστε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις πάνω 
σε εργασιακά θέματα (νόμους, διατάξεις, voucher, εκθέσεις για την 
εργασία/ανεργία κλπ) ανατρέχοντας σε ενημερωτικά άρθρα. 
3. Κοινωνική δικτύωση
Αν δεν έχετε αρχίσει να αναζητάτε εργασία στο Twitter, το LinkedIn 

και το Facebook, τώρα είναι η κατάλληλη 
εποχή για να το κάνετε. Πάρα πολλές 
επιχειρήσεις δημοσιοποιούν διαθέσιμες 
θέσεις εργασίας μόνο στο internet και 
πολλές από αυτές προσλαμβάνουν μέσω 
των social media. 
4. Δημιουργήστε επαφές
Κουβεντιάζοντας με μελλοντικούς εργοδό-
τες ανεπίσημα και μένοντας ενημερωμένοι 
για τις εταιρείες τους είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για να μάθετε για θέσεις 
εργασίας πριν από οποιονδήποτε άλλον. 
5. Διατηρήστε ένα επαγγελματικό 
προφίλ
Όλο και περισσότεροι εργοδότες ανα-
ζητούν την on line παρουσία των μελ-
λοντικών εργαζομένων τους, κάνοντας 
αναζήτηση στη Google το όνομα τους. 
Γι'αυτό το λόγο βεβαιωθείτε ότι προβά-
λετε ένα καθαρά επαγγελματικό προφίλ, 
κρατώντας κρυφές τις ιδιωτικές σας στιγμές 
(π.χ. φωτογραφίες).
6. «Διαφημίστε» τις ικανότητες σας
Γιατί να μην έχετε το δικό σας site προ-
βάλλοντας τις δυνατότητές σας; Προσαρ-
μόστε το project σας στο εργασιακό σας 
ενδιαφέρον, π.χ. ένας δημοσιογράφος 
θα πρέπει να προβάλει τη δουλειά του 
με καλογραμμένα άρθρα. 
7. Κάντε έρευνα
Έχετε βρει μια δουλειά που σας ενδι-

αφέρει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει καλή έρευνά, κοιτάζοντας για 
στοιχεία της εταιρείας και διαβάζοντας άρθρα σχετικά με τον τομέα 
που δραστηριοποιείται. Για να είστε ένα βήμα μπροστά μπείτε στη 
διαδικασία να σκεφτείτε τι θα κάνετε για να βελτιώσετε την επιχείρηση.
8. Να είστε ευέλικτοι 
Είναι εύκολο να απογοητευτείτε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, 
αν η αναζήτηση εργασίας σας δεν πηγαίνει καλά. Μην πάρετε την 
απόρριψη προσωπικά και να θυμάστε ότι οι ανάγκες ενός εργοδότη 
αλλάζουν.
9. Ανανεώστε την γκαρνταρόμπα σας
Τα Χριστούγεννα είναι η τέλεια στιγμή για να το κάνετε. Βεβαιωθείτε 
ότι είστε έτοιμοι για μια πιθανή συνέντευξη, επιλέγοντας τα κατάλ-
ληλα ρούχα.
10. Διευρύνετε τους ορίζοντές σας
Πιθανώς ήδη ψάχνετε για θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, αλλά έχετε 
σκεφτεί να εργαστείτε στο εξωτερικό; Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ παρα-
μένουν πάντα δημοφιλείς επιλογές.

Χρήστος Τσούνης - Founder of jobnews.gr

Το πρόγραμμα  
ERASMUS+ σχετίζεται  
με την ανεργία και  
την προϋπηρεσία;

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων (ΤΕΕΠ) του Α.Π.Θ. ασχολείται με όλα 
τα προγράμματα που περιλαμβάνει το Erasmus+ τα 
οποία χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από το ΙΚΥ 
και ακολουθούν τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.).

Το Erasmus+ είναι νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία. Συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα 
της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη 
νεολαία:
• Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
(LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig)
• Το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» 
• Πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα 
συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Δεν καταργεί κανένα, αλλά τα αναβαθμίζει.
Το ΤΕΕΠ είναι υπεύθυνο για τα παρακάτω:
• Μετακίνηση φοιτητών για Σπουδές
• Μετακίνηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
• Μετακίνηση ακαδημαϊκού προσωπικού για δι-
δασκαλία και ερευνητικούς σκοπούς 
• Μετακίνηση διοικητικού και ακαδημαϊκού προ-
σωπικού για κατάρτιση
• Εντατικά προγράμματα διδασκαλίας σύντομης 
διάρκειας
• Θεματικά Δίκτυα
Ευθύνη του ΤΕΕΠ είναι η εφαρμογή του:
1. Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσ-
σώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
2. Παραρτήματος Διπλώματος (DS), η σχετική πι-
στοποίηση (DS Label) έχει απονεμηθεί στο ΑΠΘ 
για την περίοδο 2012-15.

Το Τμήμα υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ευ-
ρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Το ΤΕΕΠ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να κά-
νουν για ένα διάστημα πρακτική άσκηση σε έναν 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα μιας άλλης ευρωπαϊκής 
χώρας και να:
1. Εξοικειωθούν με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
2. αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες.
3. Μάθουν καλύτερα μια ξένη γλώσσα.
4. Συγκροτήσουν μια σαφέστερη εικόνα για την 
οικονομική και κοινωνική δομή μιας ξένης χώρας.
5. Αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία.

Φοιτητές όλων των βαθμίδων που είναι εγγεγραμ-
μένοι στο ΑΠΘ ή που μετακινήθηκαν για σπουδές ή 
για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου 
Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + 
για μια περίοδο μετακίνησης μέχρι το ανώτατο όριο 
των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών σε επιχειρήσεις, 
ερευνητικά κέντρα ή και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι φοιτητές μπορούν να εργασθούν:
• Στο πλαίσιο του οργανογράμματος του φορέα 
υποδοχής.
• Με συγκεκριμένα καθήκοντα
• Με συγκεκριμένους όρους εργασίας
• Με στόχο την παραγωγή συγκεκριμένων αποτε-
λεσμάτων για το φορέα υποδοχής χωρίς φυσικά 
να τους αφαιρείται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
την εμπειρία της πρακτικής άσκησης για να υπο-
στηρίξουν και να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές 
τους δραστηριότητες.

Το ΤΕΕΠ μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων προ-
σπαθεί να βοηθήσει τους εξερχομένους φοιτητές σε 
όλα τα βήματα τους, από την υποβολή αίτησης και 
επιλογής τους, μέχρι την επάνοδο και αναγνώριση 
του φόρτου εργασίας τους στην αλλοδαπή. Ουσι-
αστικά τους βοηθάει να αποκτήσουν προϋπηρεσία 
και να βρουν δουλειά βάσει αυτής.

Καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου
Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΕΕΠ -  

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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Η Αναζήτηση Εργασίας μέσα στα Χριστούγεννα

Σωτήριον έτος 2014 και οι γυναίκες ακόμη  
θύματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας

Άραγε παίζει ρόλο  
ο τομέας τέχνη  
στην επαγγελματική  
μας πορεία;

Δύο διαφορετικοί τομείς αλλά με 
τόσα κοινά χαρακτηριστικά. Η επαγ-
γελματική μας πορεία εξελίσσεται 
σύμφωνα με τις επιλογές μας, την 
κουλτούρα μας και τα στάνταρ μας 
που ακολουθούμε σε κάθε επαγγελ-
ματικό μας βήμα. 

Από την άλλη πλευρά μέσα από 
τις τέχνες ανακαλύπτουμε τον εαυ-
τό μας, διευρύνουμε τους ορίζοντές 
μας και ίσως να αλλάζουμε και λίγο 
τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμα-
στε. Όλα αυτά συντελούν το άτομό 
μας και το χαρακτήρα μας. Κάθε 
φορά που πηγαίνουμε για συνέ-
ντευξη, πέρα από τη φυσική μας πα-
ρουσία, κουβαλάμε μαζί μας κι όλη 
την κουλτούρα μας, τις πεποιθήσεις 
μας και τις ενδεχόμενες επιρροές μας 
από τον κοινωνικό μας περίγυρο. 

Ως γνωστόν, η μουσική, η ζωγρα-
φική, ο κινηματογράφος, η ποίηση, 
η λογοτεχνία, η αγγειοπλαστική κ.α. 
τρέφουν και μαθαίνουν το χαρακτή-
ρα μας με καινούριες πτυχές και ξε-
τυλίγονται οι ορίζοντες μας. 

Την τέχνη μπορούμε να την ορί-
σουμε και σαν ένα μέσο εκπαίδευ-
σης. Ποιο βιογραφικό δεν έχει την 
στήλη εκπαίδευση να συμπληρώ-
σουμε; Επομένως, αφού η τέχνη παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στην ζωή μας, 
γιατί μας δίνει εφόδια, συμπρωτα-
γωνιστεί και στα επαγγελματικά μας. 

Ελισάβετ Καλαρούτη-Executive 
Marketing στο Skywalker.gr

Κοινωνικός περίγυρος και επαγγελματική αποκατάσταση
Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον κοινωνικό μας περίγυρο για 

μια θέση εργασίας;
Κάθε άνθρωπος έχει αναπτύξει ένα κοινωνικό περίγυρο σύμφωνα με 

τα δικά του σταθμά. Αυτός ο περίγυρος περιλαμβάνει φίλους, οικογένεια, 
παρέες, παλιούς συναδέλφους και γνωστούς όπου συναναστρεφόμαστε 
κάθε μέρα. 

Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο γιατί οι επιλογές είναι διαφορετικές. 
Πώς γίνεται όμως η σύνδεση με το κομμάτι επαγγελματικής αποκατάστα-
σης; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κύκλο 
μας ότι ψάχνουμε για δουλειά και ότι ενδιαφερόμαστε να μάθουμε για 
μια νέα θέση εργασίας. 

Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να γνωρίζει ο κοινωνικός μας 
περίγυρος τι ακριβώς ψάχνουμε και σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι 
τέτοιο να ενημερώσουν το άμεσο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Για παρά-
δειγμα αν ένας φίλος μας ή γνωστός μας εργάζεται σε μια εταιρεία και 

δημιουργηθεί ανάγκη για προσωπικό, κατευθείαν να πάει το μυαλό του 
στο φίλο του που ψάχνει δουλεία. Άμα το σκεφτείτε υπάρχουν πολλά 
καθημερινά παραδείγματα που γίνετε αυτό. Άλλο ένα παράδειγμα είναι 
ότι μπορεί κάποιος από τον κύκλο μας να κάνει μια απλή βόλτα και να 
δει σε ένα μαγαζί ότι ζητάνε προσωπικό, κι αμέσως μας ενημερώνει. 

Άρα είναι σημαντικό κι αυτό το κομμάτι να το αξιοποιήσουμε και να 
το «εκμεταλλευτούμε». Παρόλο που τα social media και το διαδίκτυο 
παίζουν καθοριστικό ρόλο πλέον στην εύρεση εργασίας, μην ξεχνάμε 
όμως ότι υπάρχει κι ο παραδοσιακός τρόπος κι ας έχουν εξελιχθεί τα 
δεδομένα. Το καλύτερο είναι να γίνεται ένας συνδυασμός όλων, καθώς 
αυξάνονται οι πιθανότητες για να επιτύχουμε το σκοπό. Οπότε απόρροια 
όλων αυτών είναι ότι υπάρχουν ευκαιρίες που μπορεί να προέρθουν από 
τον κοινωνικό μας περίγυρο μέχρι και μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ελισάβετ Καλαρούτη-Executive Marketing στο Skywalker.gr

Έξι λάθη που πρέπει να αποφύγετε κατά την αναζήτηση εργασίας
Απλά πράγματα που μπορείτε να αποφύγετε για να είστε περισσότερο αποτελεσματικοί

1 Έλλειψη δικτύωσης: Οι αγγελίες που δη-
μοσιεύονται στο Internet και τις εφημερίδες 

αντιπροσωπεύουν μικρό σχετικά ποσοστό των 
πραγματικών διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Η 
δικτύωση είτε μέσω γνωριμιών, είτε ηλεκτρονικά 
(κυρίως μέσω LinkedIn) είναι ιδιαίτερα σημαντική 
και χρήσιμη.

2 Συνηθισμένο βιογραφικό: Το βιογραφικό 
σημείωμα θα πρέπει να αποτελεί έναν παρά-

γοντα διαφοροποίησης σε σχέση με τους άλλους 
υποψήφιους, αλλά και να προβάλλει σωστά τα 
προσόντα και την εμπειρία σας. Τόσο το περι-
εχόμενο, όσο και η εμφάνιση είναι σημαντικά.

3 Λάθη και ψέματα στο βιογραφικό:
Ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά 

λάθη δεν έχουν θέση στο βιογραφικό σας. Δί-
νουν μία άσχημη εικόνα για εσάς και μπορούν 
να ακυρώσουν τα περισσότερα θετικά σας ση-
μεία, ιδιαίτερα σε μία τόσο ανταγωνιστική αγορά 
εργασίας, με πολλούς υποψήφιους. Επίσης, η 
έλλειψη ειλικρίνειας, μπορεί να σας

στερήσει περισσότερο από μία θέση εργασίας:
Την εικόνα σας ως επαγγελματία.

4 Ελλιπής προετοιμασία για τη συνέντευξη: 
Η έρευνα για την εταιρεία είναι σημαντική, 

ώστε να ξέρετε που πηγαίνετε και να δείξετε ότι 
γνωρίζετε την εταιρεία και ενδιαφέρεστε για τη 

θέση. Ψάξτε πληροφορίες και ειδήσεις για την 
εταιρεία και δείξτε στη διάρκεια της συνέντευξης 
ότι ενδιαφερθήκατε.

5 Αργοπορία στη συνέντευξη: Σε κάθε επαγ-
γελματική συνάντηση, το να είναι κανείς στην 

ώρα του είναι σημαντικό, στη συνέντευξη όμως 
η αργοπορία θα εκληφθεί πιθανότατα ως αδι-
αφορία και έλλειψη επαγγελματισμού, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τον υποψήφιο.

6 Απουσία ερωτήσεων στη συνέντευξη: Αν 
δεν έχετε ερωτήσεις για το συνεντευκτή, μπο-

ρεί να δώσετε την εντύπωση ότι σας ενδιαφέρει 
γενικά μία θέση και όχι η συγκεκριμένη θέση 
και εταιρεία και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει 
στους εργοδότες.
Προετοιμαστείτε, κάντε ερωτήσεις και θα δείξετε 
ότι ξεχωρίζετε και ενδιαφέρεστε πραγματικά.

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

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

Διατροφή & βασικά αγαθά

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
Διεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη απογευματινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

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

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

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

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

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

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας

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



Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 201410 Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 11

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

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.
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε; Είναι πολύ απλό. Στείλτε μας ένα email στο gefyrazohs@yahoo.
gr με τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, T.K., Πόλη) στην κατηγορία, 
όπου μπορείτε να συνεισφέρετε εθελοντικά (Μπορείτε να στείλετε σε παραπάνω από μια 
κατηγορίες) και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να ελέγξουμε την διαθεσιμότητά.
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η επιτυχία της Γέφυρα Ζώης ΑμεΑ Δυτικού Τομέα οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στους εθελοντές μας. Η Γέφυρα ζωής δε χάνει ευκαιρία να εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη της στους εξαιρετικούς αυτούς ανθρώπους, να αναγνωρίζει την αξία του κοι-
νωνικού τους έργου έμπρακτα, να τους επιβραβεύει σε δημόσιες εκδηλώσεις, και να τους 
λέει πάντα ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Σας περιμένουμε: Πελασγίας 133 - Περιστέρι Τ.κ 121 37 - Τηλέφωνα: 211-21-43-437 - 
6973-502-088 - E-mail: gefyrazohs@yahoo.gr - Ιστοσελίδα: www.gezo.gr

Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά 
υπάρχει για όλες εκείνες τις μητέρες που επέλεξαν να φέρουν 
στον κόσμο το παιδί τους, ακούγοντας μόνο τη φωνή του.
Είναι σωματείο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που ιδρύθηκε το 1998. Ο Σύλλογος αγκαλιάζει και στηρίζει 

την έγκυο, στον αγώνα της να κρατήσει το παιδί της. Για τον καθένα μας, η αγκαλιά σημαίνει 
ότι αποδεχόμαστε τους σκοπούς του Συλλόγου και, έμπρακτα, βοηθούμε και υποστηρίζουμε 
την πραγματοποίησή τους. Μέχρι σήμερα αγκαλιάσατε όλοι εσείς οι Φίλοι την προσπάθειά 
μας αυτή και σας ευχαριστούμε από καρδιάς.Η πιο μεγάλη, η πιο ζεστή, η πιο γλυκειά, η πιο 
τρυφερή αγκαλιά, είναι η αγκαλιά της μάνας. Οι μητέρες που στηρίχθηκαν και στηρίζονται από 
τον Σύλλογό μας, έχουν εκφράσει και με επιστολές τους αυτή την αίσθηση του αγκαλιάσματος, 
που βρίσκουν κοντά μας. Και είναι ελπιδοφόρο και χαρούμενο το γεγονός, ότι έχουν βρει πλέον 
τον δρόμο τους - και θέλουν να εκφράσουν σε λίγες γραμμές, τα πολλά συναισθήματά τους, για 
την ανθρωπιά και την αγάπη που δέχθηκαν από τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού.
Οι Εθελοντές που στηρίζουν το έργο μας, παράλληλα με τους γενναιόδωρους Χορηγούς μας, 
είναι μια καθημερινή ενίσχυση της αισιοδοξίας μας και μια πολύ σημαντική στήριξη της "Αγκα-
λιάς". Είναι ευαισθητοποιημένοι άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, που προσφέρουν 
στην κοινωνία τον προσωπικό τους χρόνο - όσο θέλουν και μπορούν - εκφράζοντας με τον 
τρόπο αυτό την ευαισθησία τους, την αγάπη και το σεβασμό τους στη ζωή.
Οι Εθελοντές μας συνεισφέρουν ένα σημαντικό έργο στήριξης των οικογενειών της "Αγκα-
λιάς" - και μπορούν να μας βοηθήσουν με την παρουσία τους, μια παρουσία αγάπης προς 
τον άνθρωπο, σε διάφορους τομείς:
Εθελοντές ειδικοί επιστήμονες
Η στήριξη που παρέχεται στις έγκυες μητέρες και στα παιδιά της "Αγκαλιάς" πραγματοποιείται με 
άψογη συνεργασία των στελεχών μας με τους Εθελοντές Ειδικούς Επιστήμονες. Οι Μαιευτήρες 
- Γυναικολόγοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης των 
μητέρων. Αλλά και Ψυχολόγοι, Παιδοψυχολόγοι, Μαίες, Παιδαγωγοί, όπως και Δικηγόροι και 
Συμβολαιογράφοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στις μητέρες και τα παιδιά μας. 
Εθελοντές αποθήκης
Η φροντίδα και η λειτουργική τακτιποίηση των αποθηκών μας, συμβάλλει στην καλή και 
εύρυθμη λειτουργία της "Αγκαλιάς". Η ανά δεκαπενθήμερο προσφορά υλικής βοήθειας στις 
εξυπηρετούμενες οικογένειες προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιμασία των διαφόρων ειδών. 
Οι Εθελοντές Αποθήκης, σε συνεργασία με το προσωπικό μας, τακτοποιούν τις προσφορές των 
Χορηγών μας και τα άλλα είδη κατά κατηγορία και συσκευάζουν τα προϊόντα για την παρά-
δοσή τους στις οικογένειές μας. Καθως οι ανάγκες των οικογενειών μας αυξάνονται συνεχώς, 
η εθελοντική προσφορά στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων
Η γραμματειακή υποστήριξη της "Αγκαλιάς" επιτελείται με την θετική συμμετοχή των φίλων 
εθελοντών. Ανάλογα με την ειδικότητα, τη θέληση και την αγάπη του κάθε εθελοντή, βρίσκεται 
ο αντίστοιχος τομέας δραστηριοποίησής του, ώστε να προχωρά απρόσκοπτα "η Αγκαλιά" 
στην επιτέλεση του κοινωνικού της έργου.
Εθελοντές εκδηλώσεων
Οι Εθελοντές Εκδηλώσεων συνεισφέρουν στη διοργάνωση και προετοιμασία των εκδηλώσεων 
της "Αγκαλιάς", όπως τα Παζάρια Αγάπης των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Συμβάλλουν 
στην καλή διοργάνωση των εκδηλώσεων με την μεταφορά των προϊόντων, τη διακόσμηση του 
χώρου και φροντίζουν με την προσωπική τους παρουσία στην αξιοπρεπή εικόνα του Συλλόγου. 
"Η Αγκαλιά", στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει έσοδα για τις προστατευόμενες οικογένειες, 
αλλά και να προωθήσει το έργο της, διοργανώνει ή συμμετέχει σε διάφορες δράσεις όπως 
Εκθέσεις, Δωροεκθέσεις, Μουσικές Εκδηλώσεις, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκδηλώσεις Χορού, 
Γιορτές για τα Παιδιά της "Αγκαλιάς", Εκδρομές, Συνεστιάσεις κ.ά.
Εθελόντριες κοινωνικής πρόνοιας 
Μετά από Σεμινάρια, που οργανώνονται από την "Αγκαλιά" και πραγματοποιούνται με την 
επίβλεψη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας αποκτούν την κατάλ-
ληλη επιμόρφωση και εξειδικεύονται σε θέματα στήριξης των προστατευομένων οικογενειών 
μας. Με την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων, αναλαμβάνουν τη στήριξη των οικογενειών που 
χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Οι εθελόντριες αυτές βρίσκονται σε άμεση 
και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία, λόγω του ιδιαίτερα ευ-
αίσθητου τομέα της προσφοράς τους.
Θέλετε και σεις να στηρίξετε τα Παιδιά της «Αγκαλιάς»; Ανεξάρτητα από την όποια ιδιό-
τητά σας; Διαθέτοντας λίγο από τον χρόνο σας με αγάπη; Θα μας δώσετε μεγάλη χαρά, 
αν επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210 8828 788

Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά 
τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του 
για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012, 
ενώ ως πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Μάιο του 2011. Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ λειτουργεί 
ως κόμβος επικοινωνίας των δωρητών τροφίμων και των φορέων - αποδεκτών, 
δημιουργώντας «γέφυρες» μεταξύ του εκάστοτε δωρητή και του πιο κατάλληλου 

αποδέκτη. Από το 2011, το ΜΠΟΡΟΥΜΕ έχει δημιουργήσει εκατοντάδες «γέφυρες», κυρίως 
μόνιμου χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να προσφέρονται 2.500 μερίδες φαγητού κατά μέσο όρο 
την ημέρα, συνήθως εντός της ίδιας περιοχής. Στόχος του ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι η ανάπτυξη ενός 
νέου κοινωνικού κινήματος που θα φέρει στην επιφάνεια την κοινωνική ευαισθησία των πολιτών 
και των επιχειρήσεων, μέσω της δημιουργίας ενός καινοτόμου μοντέλου αξιοποίησης τροφίμων, 
τα οποία πλέον αντί να καταλήγουν στα σκουπίδια προσφέρονται υπέρ κοινωφελών σκοπών.
Πρόγραμμα συμμετοχής: Tο πρόγραμμα «ΜΠΟΡΟΥΜΕ στη γειτονιά» έχει βασικό σκοπό την 
διάδοση του μηνύματος μας «καμία μερίδα φαγητού χαμένη» σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας.Ο 
καθένας μας μπορεί με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, να ενημερώσει κάθε δυνητικό 
σημείο περισσευούμενο φαγητού και τροφίμων της γειτονιάς του (π.χ. φούρνος, μανάβικο, 
ζαχαροπλαστείο, μαγειρείο - ταβέρνα, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο) για το πόσο εύκολο είναι, με 
τη βοήθεια του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, να προσφερθεί ότι τρόφιμο περισσεύει και είναι καλής ποιότητας 
σε ανθρώπους, που το έχουν ανάγκη αντί να καταλήξει στα σκουπίδια.
Αν θέλεις και εσύ να συμβάλλεις ενεργητικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και παράλληλα 
την προσφορά του περισσευούμενου φαγητού υπέρ κοινωφελών σκοπών, επικοινώνησε μαζί 
μας στο info@boroume.gr για να σε ενημερώσουμε πως μπορείς άμεσα να ξεκινήσεις!

Η LALIBELA-Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας είναι μια ελληνική, 
ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1996 
από Έλληνες εθελοντές με σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, 
εκπαίδευσης και ιατρικής κάλυψης στα ορφανά και άπορα παιδιά της Αι-
θιοπίας. Η Αιθιοπία παραμένει μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
που μαστίζεται από φτώχεια, αρρώστιες και λιμούς, θύματα των οποίων 
είναι σήμερα 6 εκατομμύρια ορφανά. Στόχος μας είναι να δώσουμε την 
ευκαιρία σε όσα περισσότερα ορφανά, άπορα και εγκαταλελειμμένα παιδιά 

να μεγαλώσουν και να μορφωθούν, ώστε να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και 
να ζήσουν με τις δικές τους δυνάμεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας και φωτογραφίες από τις αποστολές 
στην Αιθιοπία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.lalibela.gr, τη σελίδα μας στο Facebook, 
επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lalibela.gr ή στον αριθμό 210 3227478 ή περάστε από τα 
γραφεία μας να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά.

ΝΕΟ βιβλιΟ
«Πρόσκοποι εν δράσει-Το κυνήγι των εμπρηστών» 
Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του 9,84 την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 έγινε μια 
παρουσίαση βιβλίου διαφορετική από κάθε άλλη. Το Σώμα Ελλήνων Προσκό-
πων, η μεγαλύτερη κίνηση νέων της χώρας γιόρτασε τον ερχομό του πρώτου 
εικονογραφημένου παιδικού μυθιστορήματος της σειράς «Πρόσκοποι εν δράσει 
- το κυνήγι των εμπρηστών». Συγγραφέας ο Δημήτρης Κυριακόπουλος και εικο-
νογράφος ο Χρήστος Παπανίκος, ένωσαν τις δυνάμεις τους, σε μια δουλειά που 
θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Ζωντανή μουσική, θεατρικά δρώμενα αλλά  
και σπουδαίοι ομιλητές όπως ο αγαπημένος μετεωρολόγος - πρόσκοπος Τάσος 
Αρνιακός, ο πανεπιστημιακός - συγγραφέας Δημήτρης Μπουραντάς και ο Γενικός 
Έφορος του ΣΕΠ Θοδωρής Κεφαλάς συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.  
Οι ηθοποιοί Παρασκευή Κατσάνη και Δημήτρης Παπαδάτος συντόνισαν τη βρα-
διά και κέρδισαν το κοινό με τους διαλόγους τους και την υπέροχη ανάγνωση 
αποσπασμάτων του βιβλίου, ενώ τη βραδιά έκλεισε ο Δημήτρης Κυριακόπουλος  
με μερικά λόγια από καρδιάς που συγκίνησαν όλους τους θεατές, προσκόπους και 
μη.... Οι Πρόσκοποι εν δράσει είναι οι ήρωες που θα θέλαμε να διαβάζουν τα παιδιά 
μας! Περιμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο βιβλίο της σειράς! 

Σώμα Ελλήνων προσκόπων - Τηλ.: 210-7231218, 697-4008287 /  
e-mail: mbena@sep.org.gr - Ιστοσελίδα: http:\\www.sep.org.gr

Μια ΣΧΕΔιΑ για τους άστεγους
Σήμερα υπάρχει μια ΣΧΕΔΙΑ που φέρνει στο 

προσκήνιο ανθρώπους που τους θεωρού-
σαμε αόρατους. Ένα μοναδικό ελληνικό 

περιοδικό που βοηθάει τους ανθρώπους να βγουν 
από την τρύπα του κοινωνικού αποκλεισμού 
και να επικοινωνήσουν. Ο Χρήστος Αλεφάντης, 
διευθυντής σύνταξης της ΣΧΕΔΙΑΣ, πριν μερικά 
χρόνια ξεκίνησε ένα κοινωνικό και εν συνεχεία 
εξελίχθηκε και σε εκδοτικό project. H Σχεδία όμως 
δεν είναι ένα απλό περιοδικό. Είναι κατά πρώτον 
μία κοινωνική πράξη, μια κίνηση αλληλεγγύης, 
που φέρνει στο φως τους αόρατους με όρους 
αξιοπρέπειας. Ο Χρήστος Αλεφάντης μας διηγή-
θηκε τόσα πολλά που δυστυχώς είναι δύσκολο 
να χωρέσουν σε μια ολιγόλεπτη συνέντευξη.

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ξεκινήσετε 
το πλάνο της ΣΧΕΔΙΑΣ στην Ελλάδα;
Πρακτικά η ΣΧΕΔΙΑ γεννήθηκε μέσα από μια 

άλλη πρωτοβουλία. Πριν 7 χρόνια φτιάξαμε την 
Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Άστεγων. Στόχος ήταν 
μέσα από τον αθλητισμό, όχι να φορτώσουμε με 
γκολ τους αντιπάλους μας, αλλά η ενεργοποίηση 
του ανθρώπου. Αυτός ο στόχος παραμένει μέχρι 
και σήμερα γιατί η ομάδα συνεχίζει. Όπως κάποιοι 
συνάνθρωποι μας είναι αποκλεισμένοι από την 
εργασία, τη στέγαση ακόμα και από το καφενείο 
έτσι ακριβώς είναι αποκλεισμένοι και από τον 
αθλητισμό. Άλλωστε μια ποδοσφαιρική ομάδα 
είναι μια μικρή κοινωνία. Πρέπει να ενταχθείς, να 
συνεργαστείς, να θέσεις ένα κοινό στόχο και να 
προσπαθήσεις να τον κερδίσεις. Μέσα από αυτό 
το παιχνίδι, γιατί παιχνίδι είναι, προσπαθούμε να 
θωρακίσουμε την αυτοπεποίθηση των ανθρώ-
πων αλλά επίσης αποτελεί και μια κοινωνική 
διαδικασία όπου μέσω αυτής προσπαθούμε να 
πάρουμε κάποια ψυχικά εφόδια, με τα οποία θα 
βγουν έξω από τις γραμμές που ορίζει ένα ποδο-
σφαιρικό γήπεδο. Με την ίδια ακριβώς λογική 
δρομολογήθηκε η ΣΧΕΔΙΑ, το οποίο ανήκει και 
στο διεθνές δίκτυο περιοδικών δρόμου. Μας 
εξήγησαν από το διεθνές δίκτυο τη φιλοσοφία 
και πως τα περιοδικά δρόμου έχουν σαν στόχο 
να υποστηρίξουν ανθρώπους και στη συνέχεια 
αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να υποστηρίξουν τους 
εαυτούς τους. Ο άνθρωπος συμμετέχει ενεργά 
στη διαδικασία, καθώς καλούνται οι ίδιοι να 
κερδίσουν τα προς το ζην τους. Και αυτό είναι το 
πιο σημαντικό από όλα. Αυτή η ενεργοποίηση 
είναι κάτι που το απολαμβάνουν και τους γεμίζει. 
Πλέον ξυπνούν το πρωί και έχουν κάτι να κάνουν, 
δεν πάει η μέρα τους χαμένη, ξεφεύγουν από 
την μαύρη τρύπα της ανεργίας. Τα περιοδικά 
δρόμου είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.

Αναφέρεται συχνά ότι η ΣΧΕΔΙΑ είναι ο άν-
θρωπος. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι άνθρωποι; 
Τι κριτήρια χρειάζεται να πληροί κάποιος 
για να διακινήσει την ΣΧΕΔΙΑ;
Οι άνθρωποι μας είναι άτομα που βιώνουν 

την πιο ακραία μορφή φτώχιας, όπως είναι η 
έλλειψη στέγης, οι μακροχρόνια άνεργοι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι και στο 
όριο της αστεγίας. Υπάρχει μια έκφραση που 
λέει ότι «όλοι είμαστε εν δυνάμει δυο μηνιάτικα 
μακριά από την αστεγία» και αυτό ισχύει για τους 
περισσότερους εξ’ ημών. Δεν είναι άνθρωποι 
από τη διπλανή πόρτα. Είναι άνθρωποι που 
βγαίνουν από την πόρτα μας, σε αυτούς βλέπω 
τον εαυτό μου, τους φίλους μου, τους γονείς 
μου που είχαν ένα εισόδημα το έχασαν, και στη 
συνέχεια έχασαν και τη στέγη τους. Αυτοί είναι 
οι άνθρωποι της ΣΧΕΔΙΑΣ.

Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο κάνει την ΣΧΕ-
ΔΙΑ μοναδική σε αυτό τον τομέα σε σχέση με τα 
υπόλοιπα περιοδικά δρόμου που υπάρχουν στον 
κόσμο. Για παράδειγμα στον ευρωπαϊκό βορρά 
οι άνθρωποι που διακινούν τα περιοδικά έχουν 
βρεθεί στο δρόμο από επιλογές που σχετίζονται 
με χρόνιες εξαρτήσεις. Στην ΣΧΕΔΙΑ δεν ισχύει 
αυτό, το σύνολο των ανθρώπων είναι, ας μας 
επιτραπεί η έκφραση, οι νοικοκυραίοι. Όταν 
εμφανίζονται άτομα σε εμάς που π.χ. έχουν ζη-
τήματα χρήσης ουσιών, αυτό που προσπαθούμε 

να κάνουμε είναι να τον υποστηρίξουμε για την 
ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης.

Όλο αυτό το εγχείρημα πρακτικά πως λει-
τουργεί; Ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο με 
το οποίο λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία;
Η βασική αρχή είναι ότι από τα 3 € που κοστίζει 

το περιοδικό το 1,5 € πάει απευθείας στους ίδιους. 
Για να ξεκινήσει κάποιος, του δίνουμε έως και 10 
περιοδικά δωρεάν, το οποίο είναι και το αρχικό 
μικροκεφάλαιο τους. Από εκεί και πέρα όποιος 
θέλει μπορεί να σταματήσει και να ψάξει για 
κάτι άλλο, είτε και να συνεχίσει, δε δεσμεύουμε 
κανέναν σχετικά με την επιλογή του. Το όραμα 
μας άλλωστε είναι να κλείσει η ΣΧΕΔΙΑ και να 
έχουν βρει όλοι οι άνθρωποι μας δουλειά. Σήμερα 
κοίταγα τη λίστα των ανθρώπων της ΣΧΕΔΙΑΣ που 
μέσα στον χρόνο βρήκαν δουλειά και έφυγαν. 
Όταν μας το ανακοινώνουν αυτό, εμείς κάνουμε 
ένα μικρό πάρτι, το ανακοινώνουμε σε όλους, 
και δημιουργείται και η προσδοκία σε όλους ότι 
και εγώ μπορώ να βρω αύριο σταθερό εισόδημα. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που 
έχουν καταφέρει να βρουν σπίτι ή ακόμα και να 
ξεπληρώσουν λογαριασμούς.

Η ΣΧΕΔΙΑ έχει αφομοιωθεί από την ελλη-
νική κοινωνία ή είναι κάτι άγνωστο ακόμα;
Αυτό που βιώνουμε είναι ότι την έχει αγκαλιάσει 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινω-
νίας, επειδή είναι κάτι πολύ άμεσο. Η κοινωνία 
αντιλαμβάνεται ότι κοιτώντας έναν άνθρωπο 
της ΣΧΕΔΙΑΣ, βλέπει στο πρόσωπο του και στα 
μάτια του τον ίδιο του τον εαυτό. Άλλωστε οι 
περισσότεροι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες και αβε-
βαιότητες για το μέλλον και από εκεί προέρχεται 
η αλληλεγγύη, η θέληση να υποστηρίξουμε ο 
ένας τον άλλον. Αυτό που διαπιστώνουμε και 
αυτό που μας μεταφέρουν οι άνθρωποι μας που 
διακινούν τα περιοδικά, είναι ότι πέρα από αυτά 
που μας εξοργίζουν και μας θυμώνουν, υπάρχει 
και η αγάπη και η διάθεση για αλληλοκατανόηση. 
Εμείς σε αυτά στεκόμαστε.

Η ΣΧΕΔΙΑ τι θεματολογία περιλαμβάνει;
Ξέρεις στην αρχή, όταν ο κόσμος άκουγε «πε-

ριοδικό δρόμου που το διακινούν άστεγοι», είχαν 
δημιουργήσει την εικόνα ότι θα είναι μέσα στη 
μιζέρια και τη μαυρίλα. Όμως το περιοδικό δεν 
είναι έτσι. Αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε, 
είναι η ΣΧΕΔΙΑ να είναι ένα βαθιά ανεξάρτητο 
περιοδικό που έχει σαν βάση του το ρεπορτάζ, 
την αισιοδοξία και το χιούμορ. Ακόμα και εκεί 
που στηλιτεύουμε δυσάρεστα θέματα, προσπα-
θούμε να το κάνουμε με τρόπο τέτοιο ώστε να 
δείχνουμε έναν δρόμο. Μας αρέσει να αγωνι-
ζόμαστε και να ξεπερνάμε όλα αυτά που μας 
κρατάνε στάσιμους. 

Στο περιοδικό τώρα γράφουν δημοσιογράφοι, 
γελοιογράφοι και κειμενογράφοι που προσφέ-
ρουν αφιλοκερδώς τα κείμενα τους. Ενθαρρύνου-
με και τους πωλητές της ΣΧΕΔΙΑΣ να γράφουν, 
χωρίς όμως να κάνουμε δημοσιογραφικούς 
συμβιβασμούς. Τα κείμενα που θα μας φέρουν 
εάν δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις δεν τα 
βάζουμε. Αυτό το κάνουμε όχι μόνο για να είναι 
όσο καλύτερο γίνεται το περιοδικό αλλά και 
για τους ίδιους, γιατί ενδιαφέρονται να μάθουν 
που έχουν κάνει λάθη πώς να τα διορθώσουν 
και να γίνουν καλύτεροι.

Η ΣΧΕΔΙΑ αυτή τη στιγμή διακινείτε σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σκέ-
ψεις για να δηλώσει παρόν και σε άλλες 
πόλεις;
Όντως βρίσκεται στα δύο μεγάλα κέντρα της 

Ελλάδας και τώρα κοιτάμε για να βρεθούμε και 
σε άλλες πόλεις όπως π.χ. στο Κιλκίς ή στον 
Βόλο, αλλά πάντα με συνέργιες καθώς δεν 
έχουμε ούτε τις δυνάμεις ούτε και το μηχανισμό 
για να πάμε να ανοίξουμε γραφεία. Βέβαια όλο 
αυτό θα γίνει μόνο με ανθρώπους και φορείς 
που αγαπάνε τον άνθρωπο και η φιλοσοφία 
μας βρίσκει μια κοινή συνισταμένη. 

Υπάρχει κάποιο δίκτυο είτε αποτελείται από 
ανθρώπους, είτε από Μ.Κ.Ο που να υφίσταται 
ήδη και να συνεργάζεστε τακτικά;

Είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα. Σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο θεωρώ ότι ο τρόπος για 
να πάει κάποιος μπροστά είναι μέσω της συ-
νεργασίας, μόνος του ο οποιοσδήποτε δε θα 
πάει πολύ μακριά. Εμείς από την αρχή κάνουμε 
μόνο το project της ΣΧΕΔΙΑ. Όμως συνεργα-
ζόμαστε με φορείς που έχουν ξενώνες, κέντρα 
ημέρας, κοινωνικά ιατρεία και πολλούς ακόμη 
φοβερούς ανθρώπους που κάνουν πραγματικά 
σπουδαία δουλειά. Είτε στέλνοντάς στον στους 
Γιατρούς του Κόσμου, είτε με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
που δίνουν μερίδες φαγητό. Όποιος έρχεται 
προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε μέσα από 
τη δικτύωση μας. 

Έχετε βραβευτεί με το IMPACT SOCIAL 
AWARD 2014 και πρόσφατα με το Βραβείο 
Ευρωπαίου Πολίτη. Είναι ηθική επιβρά-
βευση και αναγνώριση των προσπαθειών 
σας όλα αυτά τα χρόνια;
 Σαφώς και είναι, αλλά δε στεκόμαστε εκεί. 

Για να μην παρεξηγηθώ, είναι πάρα πολύ 
σημαντικό για εμάς, όμως το σημαντικότερο 
είναι αυτό που είπαμε παραπάνω, ότι βοηθή-
σαμε ανθρώπους να βάλουν την ζωή τους σε 
μια σειρά, να βρουν μια σταθερή δουλειά, το 
χαμόγελο τους. Όταν μπαίνει για πρώτη φορά 
κάποιος εδώ και είναι εμφανώς ταλαιπωρημένος 

και ανασφαλής. Αυτό με τον καιρό αλλάζει, 
αρχίζει να κοινωνικοποιείται να αποκαθίσταται 
η πίστη του στον εαυτό του και στον περίγυρο 
του, να χαμογελάει. Αυτή είναι η μεγάλη επι-
βράβευση. Και αυτή είναι η ουσία της ΣΧΕΔΙΑΣ. 
Άλλωστε αυτό που λέμε γενικά είναι και να 
μη θέλει κάποιος να αγοράσει την ΣΧΕΔΙΑ, 
γιατί δεν του αρέσει, δεν την πιστεύει, δεν 
τον εκφράζει, να λέτε μια καλημέρα στους 
πωλητές. Είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο, 
αυτό το βήμα επανένταξης. Αυτή άλλωστε 
είναι και η ανθρωπιά μας και έτσι πρέπει να 
είναι και η κοινωνία μας.

Έχετε δώσει έμφαση στην συμπεριφορά και 
στην επανένταξη των ανθρώπων που το 
διακινούν. Αυτά τα άτομα για ιδιαίτερους 
λόγους βρέθηκαν σε δύσκολες καταστάσεις 
και κλείστηκαν στον κόσμο τους. Πόσο 
εύκολο είναι να ξαναβγεί κάποιος στην 
κοινωνία, να κάνει πράξη αυτή την άτυπη 
επανένταξη;
Εύκολο δεν είναι. Είναι ένας συνεχής αγώνας, 

στον οποίο η κάθε περίπτωση είναι διαφορετι-
κή και έχει να κάνει κυρίως με τον άνθρωπο. 
Η φιλοσοφία μας είναι ότι δεν πρέπει να τα 
παρατάμε ποτέ, και από την αρχή έως και το 
τέλος να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε κα-
θημερινά. Κάθε μέρα να κερδίζουμε από κάτι 
το οποίο θα το παίρνουμε καθημερινά μαζί μας 
στην πραγματικότητα μας. Πρώτα και κύρια 
έχουμε υποχρέωση, προς τους εαυτούς μας 
να συνεχίσουμε να παλεύουμε και στο τέλος 
να τα καταφέρουμε.

Πραγματοποιείται όμως και άλλες δράσεις 
πέρα από την ΣΧΕΔΙΑ. Μας ενημερώσατε 
ήδη για την ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων. 
Υπάρχουν και οι αόρατες διαδρομές.
Οι αόρατες διαδρομές, που παρεμπιπτόντως 

ξεκίνησαν πρόσφατα, είναι μια πραγματικά συ-
γκλονιστική εμπειρία και σας προσκαλώ να τις 
κάνετε. Οι αόρατες διαδρομές λειτουργούν με 
ένα μοντέλο παραπλήσιο της ΣΧΕΔΙΑΣ. Πραγ-
ματοποιούνται από 3 πωλητές της ΣΧΕΔΙΑΣ που 
έχουν βιώσει ή βιώνουν ακόμα την έλλειψη 
στέγης. Μέσα στην καρδιά της δράσης υπάρχει 
έντονο το στοιχείο της ενεργοποίησης, γιατί οι 
οδηγοί εκπαιδεύτηκαν. Μάλιστα είχαμε την 
τιμή ο εκπαιδευτής τους να είναι ο κ. Βασίλης 
Αλεξάκης, ο συγγραφέας, ο οποίος άκουσε 
τις ιστορίες τους και τους υποστήριξε ώστε να 
φτιάξουν τις αφηγήσεις τους. Άλλωστε ο καθέ-
νας από εμάς έχει μια ιστορία μέσα του. Κατά 
τη διάρκεια των περιηγήσεων περνάνε από τις 
πιο σημαντικές κοινωνικές δομές της πόλης, 
κάποιες από τις οποίες οι ξεναγοί-αφηγητές τις 
έχουν χρησιμοποιήσει. Οπότε κάθε Σάββατο σας 
περιμένουμε από εδώ να κάνουμε μια βόλτα 
στο κέντρο της πόλης και να περάσουμε από 
τα κομμάτια τα οποία δεν τα πλησιάζουμε γιατί 
φοβόμαστε, και ένας λόγος των περιηγήσεων 
είναι να νικήσουμε αυτόν το φόβο. Την πόλη 
μας δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, ούτε και τους 
ανθρώπους της. Το σημαντικότερο από όλα 
όμως είναι ότι αυτή η διαδικασία μετατρέπεται 
σε ένα εργαλείο μάθησης και σε μια λυτρωτική 
διαδικασία.

Να περιμένουμε κάποιες δράσεις από εσάς 
στο άμεσο μέλλον;
Υπάρχουν αρκετές που έχουμε δρομολογήσει 

και θα ξεκινήσουν να γίνονται γνωστές από 
τις αρχές της νέας χρονιάς. Πάντα όμως με την 
ίδια λογική και φιλοσοφία, με τον άνθρωπο να 
είναι πρωταγωνιστής και όχι παθητικός δέκτης.

Τι θα λέγατε ότι αντιπροσωπεύει περισ-
σότερο την ΣΧΕΔΙΑ;
Αυτό που λέμε και παλεύουμε, είναι να θω-

ρακίσουμε το συνάνθρωπο μας που δοκιμάζεται 
και κατά συνέπεια ολόκληρη την κοινωνία. 
Πέρα από αυτά που μας θυμώνουν, υπάρχει 
η αγάπη και η αλληλεγγύη που μας ενώνουν. 
Έχουμε χρέος να είμαστε όλοι ενεργοί πωλητές 
και πιστεύω στο τέλος θα τα καταφέρουμε.

Εθελοντισμός
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Ψυχολογική υποστήριξη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου

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

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

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

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

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων.  
Τηλ.: 210 284089

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

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

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος,  
Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655.  

Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 
09:00 - 15:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλ: 22210-75991-3

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

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

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

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

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

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

4 Χαμόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

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

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

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

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

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

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

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

4 Γραμμής SOS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

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

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

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

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

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

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών - Γραμμή SOS: 1031

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

4 Ανακουφιστική Συμπονετική 

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

4 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

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

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

4 Γραμμή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

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

4 Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραμμή για το Αλτσχάιμερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SOS: Τηλ.: 1016

4 hoMed: Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον: Τηλ.: 1151

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

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

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

4 Ανώνυμοι Ναρκομανείς
Tηλ.: 210 3474777

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

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

4 Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ 
Τηλ.: 210 8656600

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

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

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

4 Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

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

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

4 Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων 
Τηλ.: 210 3638833

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

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

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

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

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

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

4 Η γραμμή SOS. Τηλ.: 15900 

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

Ιατρικές υπηρεσίες

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 3,  
Τηλ.: 210 5313351.

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2 & Θησέως -  
Βουλιαγμένη. Tηλ.: 213 2019904

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

και την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων.
Tηλ.: 210 9917855

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο - Κ.Υ.Α.Δ.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 

Τηλ.: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Υπόλοιπη Ελλάδα
➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων  
στον Εύοσμο. Λειτουργεί καθημερινά από  
τις 9.00 π.μ.-17.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους Δικαιούχους  
εγγεγραμμένους δημότες. Οι εγγραφές  
των δικαιούχων ανασφάλιστων δημοτών  
γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 

του Δήμου, στην οδό Μαβίλη 6-8 με Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου), τηλ.: 2310 558505.

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310593285

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας

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

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

➤ Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 74113.

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Τηλ.: 22810 82220, 22810 82460
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

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

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

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 85, 
Ρόδος - Τηλ.: 22410 36110

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Τηλ.: 2313 310800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030 - Περιοχή: Δημοτική Αγορά

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Καρδίτσας
Λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, με εθελοντές 
φαρμακοποιούς. Τηλ.: 24410 27275

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκαν μια σειρά από κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία και πολυιατρεία. Η ίδρυση κοινωνικών ιατρείων προκύπτει 
από την ανάγκη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και από την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη εθελοντών επαγγελματιών και άλλων συμπολιτών μας. Η 
προσπάθεια αυτή, στόχο έχει να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία 
αυτών των κοινωνικών ιατρείων, είτε διαθέτουν φάρμακα στο χώρο τους είτε διασυνδέονται με κοινωνικά φαρμακεία.
Το Skywalker.gr βλέποντας το τεράστιο κενό που υπάρχει, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και πολυιατρείων με εντελώς δωρεάν 
παροχές στα σημαντικά σημεία κάθε δήμου, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Το ημερολόγιο μου!

18 Δεκεμβρίου
Θέατρο: "Ό,τι μπορείς, με ό,τι έχεις, όπου είσαι" 
12 κύκλοι εργαστηρίων για το σύγχρονο θέατρο 
στην πράξη. Έξι σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς 
παρέδωσαν ένα δίμηνο κύκλο εργαστηρίων 
πάνω στη μέθοδό τους σε σχέση με τη λειτουργία 
του ηθοποιού στη σύγχρονη, θεατρική πράξη 
και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αυτής 
της δουλειάς, είτε με τη μορφή ενός ανοιχτού 
μαθήματος, είτε δημιουργώντας μια μικρή 
παράσταση. Πέμπτη, ώρα έναρξης 21.00  
ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τσιάμης παρουσιάζει τη 
μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε στο εργαστήριο 
θεάτρου «Η Τέχνη του Διαλόγου».
Συμμετέχουν οι: Αλέξη Κατερίνα, Αργυροπούλου 
Νάντια, Γαβράς Γιάννης, Πιατά Ιωάννα, Σαρδάνη 
Στέλλα. Διεύθυνση: Πειραιώς 84. Τηλέφωνο:  
210 3425335

19 Δεκεμβρίου
Παιδική εκδήλωση στο ίδρυμα Ευγενίδου.  
«Τα ρομπότ επιστρέφουν…» στη Διαδραστική 
Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 387, Παλαιό 
Φάληρο. Τηλέφωνο: 210 9469600. Ώρες: 18.00

20 Δεκεμβρίου 
Εκδηλώσεις Χριστουγέννων στα Σπάτα
• 10:00 Πλατεία Παλαιού Δημαρχείου
Οι μαθητές ζωγραφίζουν και κατασκευάζουν 
στολίδια για το «σκηνικό» της πλατείας!
• 18:00 Πνευματικό Κέντρο Χρ. Μπέκας
Ροσσινιάδα: Παιδική θεατρική παράσταση-όπερα
• 19:45 Πλατεία Παλαιού Δημαρχείου
Μουσική, παραδοσιακά κάλαντα και χοροί, 
κεράσματα από φορείς της πόλης και εκπλήξεις  
για τους μικρούς μας φίλους.

21 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα με γεύση: Ο Εκδοτικός Οίκος 
ΜΕΛΙΣΣΑ διοργανώνει δύο Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές με γεύσεις από τα Τρίκαλα και  
την Ολυμπία και μας καλεί για ένα ποτήρι κρασί  
στο βιβλιοπωλείο του Εκδοτικού Οίκου,  
Σκουφά 58 στην Αθήνα. Ώρα: 11.00-18.00

22 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση από το 
ΚΔΑΠμεΑ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία. Ώρα 18.00, στο Οινοποιείο 
Πέτρου «Το δέντρο που δεν είχε στολίδια».

23 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα στην Αθήνα: Ο Δήμος Αθηναίων 
μας προσκαλεί να περάσουμε όλοι μαζί τα φετινά 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά! Μια γιορτή 
της ελπίδας και της προσδοκίας, στη γιορτή που 
ενώνει! Εθνότητες, ηλικίες, θρησκεύματα, φύλα, 
κατοίκους, δημότες αλλά και επισκέπτες. Μία 
γιορτή που αγκαλιάζει το κέντρο και απλώνεται σε 
58 γειτονιές της πόλης. Παιχνίδι και γνώση, μάθηση 
και ψυχαγωγία σε 72 σύγχρονα προγράμματα. 
370 ώρες δράσεων, 46 μουσικές εκδηλώσεις 
με τη συμμετοχή 200 μουσικών, 30 θεατρικές 
παραστάσεις σε 21 εκδηλώσεις στις Δημοτικές 
Κοινότητες! Μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων για όλες τις 
δράσεις. Μερικά σημεία συνάντησης: Πλατεία 
Συντάγματος, Εθνικός Κήπος και οι Πλατείες της 
Αθήνας.

24 Δεκεμβρίου
Το Fly me to the Moon γιορτάζει τα Χριστούγεννα 
με κλασικές εορταστικές μελωδίες, μια μαγική 
χριστουγεννιάτικη μπάλα και μια ομάδα από 

κεφάτες χριστουγεννιάτικες φιγούρες στις 24 και 31 
Δεκεμβρίου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Αναλυτικό πρόγραμμα:
• 09:30 - 14:30: Xmas Happy Mascots - Τέσσερις 
κεφάτες χριστουγεννιάτικες φιγούρες διασκεδάζουν 
τους επισκέπτες και τους επιβάτες του ΑΙΑ.
• 10:00 - 15:00: Xmas Magic Ball - Ένα θεαματικό 
σόου με χορογραφία και ακροβατικά από μια 
μαγική μπάλα.
• 13:30 - 14:30: Συναυλία από τη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Αλίμου - 
Ένα ιδιαίτερο εορταστικό μουσικό πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει κάλαντα και αγαπημένες 
χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες μελωδίες.
Διεύθυνση: Αττική οδός, Σπάτα. Τηλέφωνο:  
210 3537227

25 Δεκεμβρίου
Η αίθουσα τέχνης εκφραση - Γιαννα 
Γραμματοπουλου πραγματοποιεί την έκθεση «Like» 
που επιμελείται ο εικαστικός Άγγελος Σκούρτης. 
Γι’ αυτή την έκθεση, ο Σκούρτης προσκάλεσε 
καλλιτέχνες διαφορετικών εκφραστικών τάσεων, 
από τη γενιά του ’70 μέχρι σήμερα. Διεύθυνση: 
Βαλαωρίτου 9Α. Τηλέφωνο: 210 3607 598
Ώρες Λειτουργίας: 18.00-21.00

26 Δεκεμβρίου
Ομαδική έκθεση Φωτογραφίας «Θέα από Ψηλά» 
στη Rebecca Camhi Gallery . Οι φωτογραφίες 
λειτουργούν σαν σημαντικά στιγμιότυπα που 
"φωτίζονται για μία στιγμή αλλά υπάρχουν για 
πάντα". Δεν είναι εφικτό να κατανοήσουμε ή να 
ερμηνεύσουμε πλήρως τον κόσμο, όμως μέσα  
από τις φωτογραφικές πληροφορίες μπορεί κανείς 
να τον προσεγγίσει με έναν πολυποίκιλο τρόπο 
θέασης και παρατήρησης. Διεύθυνση: Λεωνίδου 9, 
Μεταξουργείο. Τηλέφωνο: 210 5233049
Ώρες Λειτουργίας: 12.00-18.00

27 Δεκεμβρίου
Μουσικοθεατρική παράσταση «Passport proj-
ect by Zp87». Ο μετανάστης και το αναγκαστικό, 
βίαιο ταξίδι του γίνεται η αφορμή για να 
παρακολουθήσουμε μέσα από κείμενα και 20 
διασκευασμένα τραγούδια, σύγχρονα, δημοτικά 
και ethnic, το ταξίδι του καθενός από μας γιατί όλοι 
είμαστε εν δυνάμει μετανάστες, γιατί όλοι ξένοι 
είμαστε και μέσα κι έξω απ΄τις πατρίδες.
Από τον Κούρδο και τον Αφρικανό μέχρι τον 
Μικρασιάτη του ’22 και τον Έλληνα που ξενιτεύεται 
πάλι σήμερα. Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 87. 
Τηλέφωνο: 6980 665 404. Ώρα έναρξης: 21.00

28 Δεκεμβρίου
Θέατρο στο Δύναμο: Πρόκειται για μια παράσταση 
αφήγησης ενός μεσαιωνικού παραμυθιού με 
ζωντανή μουσική. "Η Μαύρη Τσαρίνα" είναι ένα 
διήγημα του Λεοπόλντ Φον Ζάχερ - Μαζόχ που 
γράφτηκε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και 
που συμπεριλήφθηκε στη συλλογή διηγημάτων 
του που κυκλοφόρησε στα ελληνικά με τίτλο 
"Σκληροί Έρωτες". Το έργο αναφέρεται στις 
σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται στην ερωτική 
σχέση του Τσάρου Βλαδίμηρου με τη σκλάβα 
του Νάρδα. Ένα παιχνίδι κυριαρχίας που οδηγεί 
στην ανατροπή ακόμα και της πολιτικής εξουσίας, 
όταν η Νάρδα αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της 
ρωσικής αυτοκρατορίας για μία μέρα. Διέυθυνση: 
Παραμυθίας 28-30. Τηλέφωνο: 6996 738 088. 
Ώρα: 21.30

29 Δεκεμβρίου
Μουσική στο κινηματοθέατρο Έφη, στο Περιστέρι. 
Συναυλία με τη Σοφία Βόσσου. Μουσικό αφιέρωμα 
στην τρίτη ηλικία και όχι μόνο. Τραγούδια που 

αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε  
με την υπέροχη φωνή της Σοφίας Βόσσου.

30 Δεκεμβρίου
Έκθεση: Ο Ιωάννης Μουχασίρης παρουσιάζει στο 
Θέατρο Αλκμήνη την καινούρια του δουλειά με 
τίτλο "Ένας αιώνας θεατρικοί συγγραφείς", η οποία 
απαρτίζεται από προσωπογραφίες δραματουργών 
που με το έργο τους χάραξαν την πορεία του 
θεάτρου κατά τον εικοστό αιώνα, από τον Alfred  
Jarry και τον Antonin Artaud μέχρι τον Peter Handke 
και τον Fernando Arrabal. Διεύθυνση: Αλκμήνης 8. 
Τηλέφωνο: 210 3428650. Ώρες: 18.00-21.00

31 Δεκεμβρίου
Έκθεση: Μια βόλτα στην πόλη, στο Boxes  
‘n’ Foxes, Παγκράτι - Μετς. Τα σύμβολα της 
εικαστικού Μανταλένας Αγγελέτου βολτάρουν στην 
πόλη και συναντιούνται στο boxes n' foxes τέλεια 
εφαρμοσμένα σε κουτιά, σουπλά, t-shirts και  
σ' ένα υπέροχο ημερολόγιο για το 2015. 
Διεύθυνση: Αρχέλαου 23. Τηλέφωνο: 210 
7241223. Ώρες: 11.00-20.00

1 Ιανουαρίου
Καλή Χρονιά! Ευτυχισμένο το 2015. Μια μέρα 
γιορτή και αγάπης που μπορείτε να τη μοιραστείτε με 
τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Επιτραπέζιο, χαμόγελα 
και πολλές ευχές από όλη την ομάδα μας.

2 Ιανουαρίου
Θέατρο: «Interview» από την ομάδα ΕΜΕΙΣ σε 
σκηνοθεσία του Χρήστοου Θάνου, στο Θέατρο 
Βικτώρια. Πρόκειται για μαύρη κωμωδία, 
Σε μία εποχή όπου αυτοί οι αντίθετοι πόλοι 
απομακρύνονται, με σταθερά επιταχυνόμενους 
ρυθμούς, ΕΜΕΙΣ παρουσιάζουμε την κωμικοτραγική 
σχέση τους, εξερευνώντας τα όριά της, με μία 
διάθεση σκωπτικής αποδαιμονοποίησής της, 

αποκλείοντας πεισματικά την κατήφεια και τη 
μιζέρια. Διεύθυνση: Μαγνησίας 5 (3ης Σεπτεμβρίου 
119). Ώρα έναρξης: 21.00. Τηλέφωνο: 210 
8233125 & 6972 964 339

3 Ιανουαρίου
Ομαδική έκθεση «Like». Η αίθουσα τέχνης 
εκφραση - Γιαννα Γραμματοπουλου εγκαινιάζει  
την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 την έκθεση «Like» 
που επιμελείται ο εικαστικός Άγγελος Σκούρτης. 
Γι’ αυτή την έκθεση, ο Σκούρτης προσκάλεσε 
καλλιτέχνες διαφορετικών εκφραστικών τάσεων, 
από τη γενιά του ’70 μέχρι σήμερα. Διεύθυνση: 
Βαλαωρίτου 9A. Τηλέφωνο: 210 3607598.  
Ώρες λειτουργίας: 11.00-14.00

4 Ιανουαρίου
Ζωγραφική από την ομάδα «Σημείο» στο Gallery 
Genesis. Σκοπός της ομάδας είναι η ενασχόληση με 
την κλασσική, σύγχρονη και μοντέρνα ζωγραφική, 
καθώς και κάθε μετεξέλιξή της.  
Η ομάδα παρακολουθεί, συμμετέχει και οργανώνει 
πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουν σχέση 
με την τέχνη της ζωγραφικής σε συνεργασία με 
τοπικούς, εκπολιτιστικούς, σπουδαστικούς και 
μορφωτικούς φορείς της χώρας. Διευθύνση: 
Χάρητος 35. Τηλέφωνο: 211 7100566. Ώρες: 
11.30-15.30

5 Ιανουαρίου
Έκθεση «Lexicon» της Μαρίας Παπαδημητρίου  
στην πινακοθήκη Γρηγοριάδη, Νέο Ηράκλειο. 
Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 18. Τηλέφωνο:  
210 2719744. Ώρες λειτουργίας: 11.00-14.00

6 Ιανουαρίου
Ατομική ‘Εκθεση «Enuma Elish» στο Art Zone 
42. Η πρώτη ατομική έκθεση τoυ Ηλία Τσακμάκη 
δανείζεται τον τίτλο της από την εισαγωγική 

πρόταση ενός από τα πρώτα έργα κοσμογονίας 
αποτυπωμένο σε γραπτό λόγο, κατά την περίοδο 
όπου οι πρώτες πόλεις και η ταυτόχρονη σημασία 
τους ως κέντρα της πολιτικής, οικονομικής και πολι-
τιστικής δραστηριότητας του ανθρώπου άνθιζαν 
στη γη της Αρχαίας Μεσοποταμίας. Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 42. Τηλέφωνο: 
210 7259549. Ώρες λειτουργίας: 11.00-15.00

7 Ιανουαρίου
Ομαδική έκθεση «Art & Design» στη Γκαλερί 
Ζουμπουλάκι. Σήμερα στα Μουσεία Σύγχρονης 
Τέχνης και τις γκαλερί εκτίθενται και προβάλλονται 
έργα σημαντικών designer.
• Οι designers είναι καλλιτέχνες; Το αντίθετο ισχύει; 
• Ποια είναι τα όρια μεταξύ τέχνης και design;
• Η συνύπαρξή τους έχει επηρεάσει την «αστική» 
αισθητική αντίληψη του χώρου;
Η έκθεση προσκαλεί το θεατή να διαμορφώσει  
τη δική του άποψη.
Διεύθυνση: Πλατεία Κολωνακίου 20. Τηλέφωνο: 
210 3608278. Ώρες λειτουργίας: 11.00-15.00.

8 Ιανουαρίου
Η Γκαλερί Ελένη Κορωναίου παρουσιάζει τη 
δουλειά της Christina Michalis στην πρώτη της 
ατομική έκθεση στη γκαλερί. Στην παρούσα έκθεση 
θα παρουσιάσει μια σειρά αφαιρετικών έργων σε 
καμβά και σε πολυκαρμπονικά πλαστικά πάνελ. 
Η διαδικασία δημιουργίας των έργων είναι αρκετά 
αυθαίρετη και αφήνεται κυρίως στο τυχαίο.
Διεύθυνση: Δημοφώντος 30 και Θορικίων 7. 
Τηλέφωνο: 210 3411748. E-mail:  
info@koroneougallery.com. Ώρες: 12.00-18.00.

9 Ιανουαρίου
Εργαστήρι Ξένη Σαχίνη «To the point». Ο Ξενής 
Σαχίνης και το εργαστήριο του, στην αμφιλεγόμενη 
καρδιά της πρωτεύουσας, στήνουν στο Αγγέλων 

Βήμα ένα σκαληνό τρίγωνο με το Εθνικό Θέατρο 
και τις ύστατες υδάτινες μνήμες των πιδάκων του 
Ζογγολόπουλου που ακόμα διαφυλάσσονται στο 
μόρφωμα της Πλατείας Ομονοίας και καλούν όλους 
τους Αθηναίους να συνειδητοποιήσουν πως η μόνη 
ανατρεπτική κριτική στα όσα συμβαίνουν γύρω μας 
είναι η διατράνωση ενός νέου ήθους αισθητικής 
ενάντια σε κάθε ασχημοσύνη ή βία. Διεύθυνση: 
Σατωβριάνδου 36. Τηλέφωνο: 210 5242211-3
Ώρες: 18.00-22.00.

10 Ιανουαρίου
Διάλεξη με θέμα «Η ζωγραφική στην Αναγέννηση», 
Ώριμη Αναγέννηση στην Ιταλία (Λεονάρντο ντα 
Βίντσι 1ο μέρος) στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου, 
Ιλίσια. Διεύθυνση: Γουναροπούλου 6. Τηλέφωνο: 
210 7777601, 210 7487657. Ώρες: 11.00-14.00

11 Ιανουαρίου
«Ινδία» είναι ο τίτλος της προσωπικής έκθεσης του 
Γιώργου Τατάκη και θα φιλοξενηθεί στο Όστρια 
Καφέ στα Εξάρχεια. Η έκθεση περιλαμβάνει 
ανθρωποκεντρικά φωτογραφικά έργα από 
διάφορα ταξίδια του φωτογράφου στην Ινδία... Ο 
φωτογράφος επικεντρώνεται στην διαπίστωσή του 
ότι οι άνθρωποι είναι παντού οι ίδιοι. Οι συνθήκες 
διαβίωσης αλλάζουν. Αυτό πλάθει την κουλτούρα 
ενός λαού. Οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι 
μία σύντομη κοινωνική καταγραφή των ανθρώπων 
της Ινδίας. Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 65 & 
Οικονόμου 6. Ώρες: 12.00-00.00

12 Ιανουαρίου
Φωτογραφία: «Ο μεγάλος πόλεμος- στα μετόπισθεν 
πίσω από τα χαρακώματα» στο Ινστιτούτο 
Γκαίτε. Η έκθεση παρουσιάζει τις δουλειές πέντε 
φωτογράφων, οι οποίοι κατέγραψαν τον πόλεμο 
αυτόν και την καθημερινότητά του στα Βαλκάνια, 
την περίοδο 1914-1918. Οι φωτογραφίες τους 
δείχνουν ένα εν πολλοίς άγνωστο μέχρι σήμερα 
θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Διεύθυνση: 
Ομήρου 14-16. Τηλέφωνο: 210 3661000.  
Ώρες: 9.00-21.00

13 Ιανουαρίου
Η «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού» 
και το περιοδικό Νέος Λόγιος Ερμής, θέλοντας 
να συμβάλουν στον αναγκαίο προβληματισμό, 
οργανώνουν έναν κύκλο διαλέξεων, από διανοητές 
και καλλιτέχνες, θέτοντας τουλάχιστον τα ζητήματα 
και τις ερωτήσεις και ίσως διαμορφώνοντας και 
κάποιες προτάσεις και κατευθύνσεις για το αύριο. 
Νάσος Βαγενάς, καθηγητής και ποιητής, θα μιλήσει 
για το «Θεωριακό ιμπρεσιονισμό». Διεύθυνση: 
Ξενοφώντος 4. Τηλέφωνο: 210 3826319. Ώρα: 
19:00

14 Ιανουαρίου
Θέατρο: «Μου λες αλήθεια;» του Florian Zeller στο 
Θέατρο Κάππα. Συνεχίζεται η δωρεάν φιλοξενία 30 
ανέργων την ημέρα σε όλες τις παραστάσεις, με την 
επίδειξη της κάρτας ανεργίας. Διεύθυνση: Κυψέλης 
2. Τηλέφωνο: 210 8831068. Ώρα: 19.00 

15 Ιανουαρίου
Έκθεση χειρογράφων ενός Αλεξανδρινού 
ερασιτέχνη καλλιγράφου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. 
Η πρωτότυπη έκθεση «Αποδεικνύοντας 
το Πυθαγόρειο Θεώρημα - Καλλιγραφικές 
Απεικονίσεις του Παύλου Μωραΐτη». Πρόκειται για 
μια πρωτότυπη έκθεση μαθηματικών χειρογράφων 
που δημιουργήθηκαν με αφορμή την απόδειξη 
του Πυθαγορείου θεωρήματος από διάφορους 
μελετητές από όλο τον κόσμο. Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Συγγρού 387. Τηλέφωνο: 210 9469600. 
Ώρες λειτουργίας: 17.00-20.00

16 Ιανουαρίου
Δημιουργική απασχόληση των παιδιών  
στο κοινωνικό πολιτιστικό κέντρο του Βύρωνα. 
Η φύση, τα χρώματα, οι γεύσεις και τα αρώματα, 
το παιχνίδι, οι ιστορίες και οι εικαστικές τέχνες θα 
πρωταγωνιστήσουν και θα περάσετε δημιουργικό 
χρόνο με τα παιδιά σας. Διεύθυνση: Καισαρείας  
και Κορυτσάς. Τηλέφωνο: 6984146037.  
Ώρα: 11:00.

17 Ιανουαρίου
«Συζητώντας με τους συγγραφείς» στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικό κέντρο Ηλιούπολη. Στόχος 
των συναντήσεων, πέρα από την καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας είναι η ανάδειξη της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης ως δημόσιου χώρου συζήτησης 
και διαλόγου, ως χώρου φιλόξενου για τους 
ανθρώπους του πνεύματος, τους φίλους του 
βιβλίου, τους ευαισθητοποιημένους & ενεργούς 
πολίτες. Τετάρτη 17/12 συζητάμε με τον Χρήστο 
Χωμενίδη στις 19.00. Διεύθυνση: Νικομάχου 18. 
Τηλέφωνο: 210 9940699, 210 9948344.  
Ε-mail: info@politismos-ilioupoli.gr

18 Ιανουαρίου
Έκθεση: καταγράφει τη δράση των συλλόγων που 
αναπτύχθηκαν έξω απ’ τα όρια του ελληνικού 
κράτους από τον 19ο αι. έως ότου οι υπό ξένο 
καθεστώς περιοχές συνενώνονται με τον εθνικό 
κορμό. Παρουσιάζονται διπλώματα, καταστατικά, 
χάρτες, φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια που 
αφορούν συλλόγους της Κωνσταντινούπολης, 
της Μακεδονίας, της Θράκης, της Μικράς Ασίας, 
κ.λπ., οι οποίοι στόχο είχαν την ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης σε περιοχές που θεωρούνταν κρίσιμης 
σημασίας για το εθνικοαπελευθερωτικό ιδεώδες. 
Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ανακατατάξεων 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι σύλλογοι αυτοί 
έπαιξαν τελικά πρωταρχικό ρόλο σε αυτό που ο Κ. 
Θ. Δημαράς ερμήνευε ως μετεξέλιξη της Μεγάλης 
Ιδέας και συνέδραμαν στην τόνωση του ελληνικού 
στοιχείου στις δύσκολες περιοχές. Διεύθυνση:  
Αμερικής 13. Τηλέφωνο: 210 3614143.  
Ώρα: 9.30 - 20.30

19 Ιανουαρίου
Η ποδηλατική ομάδα Ποδηλάτες του Νότου 
πραγματοποιεί κάθε Δευτέρα στις 19:45 
ποδηλατάδα. Σημείο συνάντησης: Σταθμός Μετρό 
Άλιμος. Διεύθυνση: Ηρώος Μάτση και Λεωφόρος 
Βουλιαγμένης. Ώρα: 19:45

20 Ιανουαρίου 
Διάλεξη: Η «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού 
Πολιτισμού» και το περιοδικό Νέος Λόγιος 
Ερμής, θέλοντας να συμβάλουν στον αναγκαίο 
προβληματισμό, οργανώνουν έναν κύκλο 
διαλέξεων. Ο Θανάσης Γκότοβος είναι καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα μιλήσει: 
«Παιδεία ως κριτική σκέψη: η ελληνική νεολαία  
και τα κυρίαρχα αφηγήματα της κρίσης χρέους».
Διευθυνση: Ξενοφώντος 4.  
Τηλέφωνο: 210 3826319. Ώρα: 19:00

21 Ιανουαρίου
Βόλτα στην Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού.  
Η Γλυπτοθήκη 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

Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή  Παρέχονται Δωρεάν!
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Νομικές υπηρεσίες

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

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 

Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 
υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα:

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

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

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

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

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

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

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

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

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

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

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413

Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων

Τηλ.: 24310 27526

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

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

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

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

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

Δήμος Μαραθώνος

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

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

Δήμος Αμαρουσίου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 213-1306600). Από την 
αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς τα 

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

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

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

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

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

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

Ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών

Σε καιρούς κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής- σε καιρούς επίθεσης σε δικαιώματα 
και κατακτήσεις, στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Η 

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

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

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

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

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

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίου Δημητρίου 
- Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7, Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ.: 215 5509980 - Ε-mail:  
timebank.dad@gmail.com - Site: timeswap.gr

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

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

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

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

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Παλλήνης
Τηλ.: 210 6604600. 
E-mail: info@diktiopallinis.gr

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

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

➤ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-
Δημοτικό ανταλλακτήριο ρούχων  
& άλλων ειδών
Διεύθυνση: Λεωφ. Κύπρου 68.  
Τηλ.: 213 2018800

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17. Περιστέρι.  
Τηλ: 210 5771137

➤ «Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8078353

➤ Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλ.: 213-2055405. Email.: trapezaxronou 
@galatsi.gr - www.galatsitimebank.com

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο στο Δήμο  
Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 
10:00-14:00 - Tηλ.: 213.2039921

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

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου Χολαργού-
Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

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

Site: http://votsalo.org/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος

Τηλ.: 213 2006504, e-mail: info@depeka.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης και αχρήματης 
ανταλλακτικής οικονομίας Τοπικό 

Εναλλακτικό Νόμισμα Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας 
Περιοχή: Λαμία. E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

➤ Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84, Καστοριά 
Τηλ. 6942 555452, 6945 410714,  
email: kanenasmonos@yahoo.gr

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

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

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

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

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Καρδίτσας
Τηλ.: 24410 21000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω) 
Διεύθυνση: Ομονοίας 117 (Β' όροφος), Καβάλα. 

Τηλ.: 2510 831388,  
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

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

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

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

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

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

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

➤ Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής Οικονομίας 
Νάξου
Θα μας βρείτε στο χώρο που στεγάζει  
την ΚΛΙΜΑΚΑ (οδός Δανακού, δίπλα  
στο ζαχαροπλαστείο του Μεσολογγίτη, Χώρα 
Νάξου) τον οποίο, μάλιστα, μας παραχωρεί, στο 
πλαίσιο του κοινωνικού έργου που προσφέρει. 
Εκεί, έχουμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε, 
να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες αλλά 
και πράγματα  

ή υπηρεσίες. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή  
18:00-21:00. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε 
μαζί μας στα τηλ. 6932762809 και 6944838832, 
στέλνοντας e-mail στο  
partoalliosnaxos@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

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

Επιχειρηματικότητα

«Ο πελάτης μπορεί να δώσει πάντα μία ευκαιρία»

Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης από τις επιχειρήσεις

Όπως αναζητούμε εμείς πελάτες, έτσι κι εκείνοι 
αναζητούν κατάλληλους προμηθευτές και 
συνεργάτες. Μια επίσκεψη, μια ερώτηση 

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

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

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

Εμείς σε ποια κατηγορία ανήκουμε; Άραγε, 
πόσα προϊόντα είναι τόσο καινοτομικά ώστε να 
μην μπορεί κανείς να τα βρει αλλού; Εντάξει, εάν 

είμαστε τόσο προικισμένοι και αποτελεσματικοί 
στην ανάπτυξη ενός καινοτομικού προϊόντος, τότε 
μπράβο μας, οι πελάτες θα κάνουν «ουρά» για 
εμάς. Από την άλλη, εάν κρίνουμε ρεαλιστικά 
τους εαυτούς μας, πόσο ικανοί είμαστε εμείς ώστε 
να εφεύρουμε τα πλέον καινοτομικά προϊόντα 
για την αγορά; Εμείς είμαστε αυτοί που θα τα 
ανακαλύψουμε; Όχι, πως δε θα είμαστε σπου-
δαίοι αν αναπτύξουμε καινοτομικά προϊόντα, 

αλλά ως μέσοι άνθρωποι με κοινές ικανότητες 
και προσόντα μήπως θα ήταν πιο φρόνιμο-πιο 
έξυπνο να επενδύσουμε ώστε να βελτιώσουμε 
την τιμή και την εξυπηρέτηση πάνω σε ένα «συ-
νηθισμένο προϊόν»; 

Και δεν είναι μόνο θέμα προσόντων αλλά 
και οικονομικών πόρων. Η βελτίωση στην τιμή 
των προϊόντων μας και στην εξυπηρέτηση των 
πελατών μας μπορεί να αποδειχθεί πολύ οικο-

νομικότερη από την έρευνα για ένα νέο (πραγ-
ματικά νέο) προϊόν.

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

Η επένδυσή μας στην ποιοτική εξυπηρέτηση 
των πελατών μας σε συνδυασμό με την κατάλ-
ληλη τιμή είναι απόλυτα απαραίτητη ακόμα και 
στην περίπτωση που επιθυμούμε οπωσδήποτε 
να βάλουμε στο «ράφι» νέα (πραγματικά νέα) 
προϊόντα. 

Ας σκεφθούμε ότι θα είναι καταστροφικό να 
έχουμε επενδύσει σε χρόνο και χρήμα τόσο 
πολύ, να μας δώσει την πρώτη ευκαιρία ο πε-
λάτης και στη συνέχεια να αποδειχθεί ότι ήταν 
και η μοναδική, διότι δεν τον εξυπηρετήσαμε 
σωστά. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πε-
λάτες δεν ξαναέρχονται όχι διότι δεν είχαμε το 
κατάλληλο προϊόν, πολλές φορές ούτε διότι 
ήμασταν ακριβότεροι, αλλά διότι δεν τους εξυ-
πηρετήσαμε σωστά. 

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

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

value For TiMe and aTTenTion:  
Η προσωποποίηση σημείο-κλειδί για επιτυχία online

Η εξωστρέφεια και η προώθηση της καινοτομικής επιχει-
ρηματικότητας αποτελούν τους τομείς στους οποίους 

οφείλουμε να επενδύσουμε για να οδηγήσουμε την Ελλάδα 
ένα βήμα μπροστά. Σήμερα, προσπαθούμε με αμφίβολες 
ίσως πρακτικές να κάνουμε όλα όσα έπρεπε να γίνουν εδώ 
και δεκαετίες. 

Έχοντας βιώσει 4 χρόνια οικονομικής ύφεσης, είμαστε 
πλέον σε θέση γνωρίζουμε τι έχει περισσότερο ανάγκη η 
ελληνική κοινωνία και οικονομία για να προχωρήσει και 
όχι απλά να επιβιώσει. Το πρώτο στάδιο είναι να αποφα-
σίσουμε τι ανάπτυξη θέλουμε για να μη δαιμονοποιούμε 
την επιχειρηματικότητα, ειδικά των νέων. Εν συνεχεία αντί 
να «ποντάρουμε» σε τομείς που είναι πλέον ξεπερασμένοι 
μένει να αποφασίσουμε να στρέψουμε εκεί όλες τις δυνάμεις 
και τους πόρους μας. Υπάρχει ένα τρίπτυχο που κατά μία 
έννοια συνιστά το όχημα για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη και 
λέγεται, «εκπαίδευση-καινοτομία-εξωστρέφεια».

Η «τάση» των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
μέσω internet φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερο κοινό και 
έδαφος το τελευταίο διάστημα. Ένας από τους λόγους είναι 
προφανώς και το κόστος. Ο κυριότερος όμως λόγος είναι 
οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει το internet, το 
πλήθος δωρεάν εργαλείων προώθησης και διαφήμισης, 
αλλά και το γεγονός πως είμαστε μία γενιά εξοικειωμένη 
με την τεχνολογία, δε ζούμε χωρίς αυτή, υπάρχει παντού 
τριγύρω μας και η φυσική συνέχεια είναι να θέλουμε να την 
εντάσσουμε όλο και περισσότερο στη δουλειά μας. Μπορεί 
να πει κανείς πως οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να 
αποτυπωθούν απ'τις πιο χαρακτηριστικές μορφές καινοτο-
μικής επιχειρηματικότητας.

Ακόμη δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε την αειφόρο ανά-
πτυξη, η οποία είναι ένα επιπλέον ζητούμενο για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας. Μπορεί η αειφόρος ανάπτυξη να 
είναι θέμα κουλτούρας, αλλά στην πραγματικότητα όταν 
μιλάμε για αξιοποίηση φυσικών πόρων δε μιλάμε μόνο για 
την παρεξηγημένη πράσινη ανάπτυξη, τα φωτοβολταϊκά και 
τα αιολικά. Οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν το έδαφος, τον 
αέρα, το νερό, τον ήλιο, τα δάση, τα άγρια ζώα, τα ψάρια, 
τα ορυκτά καύσιμα, μέταλλα και ορυκτά- υλικά που έχουμε 
πλούσια στην Ελλάδα. Η χρήση των φυσικών πόρων για 
την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών έχει επιπτώσεις στο 

παγκόσμιο περιβάλλον. Κάθε φορά που οι πρώτες ύλες 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών, υπάρχουν 
οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αειφό-
ρος διαχείριση αυτών των φυσικών πόρων και αξιοποίηση 
των τεχνικών διατήρησης είναι αναγκαία για την κάλυψη 
των σημερινών και μελλοντικών αναγκών.

Ζητούμενο για μένα είναι η δημιουργία ενός νέου οικοσυ-
στήματος, ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης βασισμένο σε ένα 
αξιακό σύστημα που αναδεικνύει το ταλέντο, τον άνθρωπο, 
τις ιδέες, την καινοτομία, ένα νέο μοντέλο συνεργασίας και 
εθελοντισμού και κυρίως να δημιουργήσει ευκαιρίες για 
να παραμείνουν οι ικανοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτός 
είναι ο λόγος που δημιούργησα την πρωτοβουλία του 
Industry Disruptors- Game Changers (http://id-gc.org/). 
Στόχος όλης της ομάδας είναι, μέσα από διαδικασίες που 
φέρνουν κοντά επιχειρηματίες, χορηγούς και accelerators 
να γκρεμίσουμε τα σύνορα για τους νέους επιχειρηματίες 
ώστε να αποτελέσουν τους αυριανούς Industry Disruptors 
και Game Changers.

Μιχάλης Στάγκος
Ιδρυτής των Ιndustry Disruptors - Game Changers

Όλοι εθιζόμαστε σιγά-σιγά στο να απολαμ-
βάνουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες 
online. Τι κάνουμε όμως για να το αξιο-

ποιήσουμε ως marketers?
Πόσες φορές δε συναντάμε μία ιδέα της οποίας 

η χρησιμότητα είναι τόσο προφανής, που απο-
ρούμε γιατί δεν την εφαρμόζαμε τόσο καιρό; Ναι, 
πράγματι, πολλές.

Το personalization (το να προσφέρεις δηλαδή 
περιεχόμενο βάσει των προτιμήσεων και της 
συμπεριφοράς του χρήστη) είναι νομίζω μία από 
αυτές τις ιδέες. Κάθε φορά που συζητάω με αν-
θρώπους του marketing για αυτό, η κουβέντα 
καταλήγει στο ίδιο μοτίβο:

- Πώς και δεν το έκανα τόσο καιρό;
- Ωχ, δύσκολο. Πώς να ξεκινήσω;

Η πραγματικότητα 1:  
λίγος χρόνος, διασπασμένη προσοχή
Την πραγματικότητα την ξέρουμε όλοι:

1Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ως άν-
θρωποι, είμαστε “time-starved”.

2 Η προσοχή μας διασπάται όπως ποτέ στο 
παρελθόν: κάνουμε πάρα πολλά πράγματα 

ταυτόχρονα: έχουμε ανοιχτά πολλά tabs στον 
browser, δουλεύουμε ενώ ταυτόχρονα επικοινω-
νούμε με φίλους στο Facebook και διαβάζουμε 
και καμιά είδηση, κινούμαστε στην πόλη και στα 
μάτια μας “τρέχει” ένα timeline. Ο χρόνος που 
αφιερώνουμε σε κάθε δραστηριότητα μικραίνει 
διαρκώς.

Έτσι, ως καταναλωτές περιεχομένου online 
(ειδήσεις, άρθρα, πληροφόρηση, multimedia, 
γνώση…) είμαστε πολύ περισσότερο “time-
starved”! Γιατί ; Γιατί εκεί ο ανταγωνισμός για 
την προσοχή μας είναι απίστευτος.

Η πραγματικότητα 2:  
Εθιζόμαστε στο personalization

Μαθαίνουμε να περνάμε το μεγαλύτερο μέρος 
της ημέρας μας ζητώντας και απολαμβάνοντας 
προσωποποιημένες εμπειρίες και περιεχόμενο: 
Στο Youtube μας προτείνονται videos που μας 

αρέσουν. Και τα βλέπουμε. Φτιάχνουμε το περιε-
χόμενο των news applications στο κινητό μας με 
βάση τα ενδιαφέροντά μας. Γιατί δεν θέλουμε να 
χάνουμε χρόνο σε άσχετες ειδήσεις. Στα κοινω-
νικά μας δίκτυα παρακολουθούμε ανθρώπους/ 
groups που μας ενδιαφέρουν. Στα e-shops που 
επισκεπτόμαστε, μας προτείνονται παρεμφερή/ 
σχετικά προϊόντα. Έτσι, μαθαίνουμε να κατανα-
λώνουμε προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, το personlization γίνεται σιγά-
σιγά commodity: ολοένα και περισσότεροι το 
προσφέρουν. Γιατί βλέπουν τα οφέλη: αυξη-
μένος χρόνος στο site, αυξημένο engagement, 
αυξημένα έσοδα.

Η συνέπεια: Θέλουμε περιεχόμενο που μας 
ενδιαφέρει προσωπικά.

Όλα τα παραπάνω έχουν μία πολύ ξεκάθαρη 
συνέπεια: Θέλουμε πληροφορίες και περιεχόμενο 
κομμένο και ραμμένo στα μέτρα μας. Θέλουμε 
δηλαδή:
- Να βρούμε αυτό που ψάχνουμε σε δευτερόλεπτα,

- Να μας προσφέρονται πληροφορίες που μας 
αφορούν προσωπικά,
- Να καταλάβουμε τι είναι αυτό που προσφέρει 
το site X σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο.
- Να πάρουμε τη μέγιστη χρησιμότητα για το 
χρόνο που διαθέτουμε. Και για την προσοχή 
που αφιερώνουμε.

Θέλουμε Value for our Time, Value for our 
Attention. Το ξέρουμε όλοι, γιατί το ζούμε.

Η αδιαφορία για την πραγματικότητα δε συγ-
χωρείται.

Τι γίνεται όμως όταν βάζουμε το καπέλο του 
marketer; Όταν έρχεται η ώρα να σχεδιάσουμε 
εμείς sites, υπηρεσίες ή προϊόντα online… Συ-
νήθως όλη αυτή η πραγματικότητα κρύβεται 
(σε ένα άγνωστο σημείο στον εγκέφαλο...) και 
σχεδιάζουμε αγνοώντας την.
- Δείχνουμε το ίδιο site σε όλους. Την ίδια πρώτη 
σελίδα, την ίδια γλώσσα, τις ίδιες επιλογές.
- Αγνοούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών 
μας. Δεν αξιοποιούμε τη γνώση που μπορεί να 

προσφέρει η online συμπεριφορά τους για να 
τους προτείνουμε σχετικό περιεχόμενο σε πραγ-
ματικό χρόνο.
- Στέλνουμε το ίδιο newsletter σε όλους.

Αγνοούμε δηλαδή το personalization: δεν 
προσφέρουμε περιεχόμενο κομμένο και ραμμένο 
στα μέτρα του επισκέπτη / πελάτη. Αυτό δηλαδή 
που οι ίδιοι θέλουμε.

Γιατί;
Γιατί το personalization είναι συνήθως ακριβό 

και άγνωστο. Γιατί είναι πιο εύκολο να εστια-
στούμε στο κάνουμε απλά ένα όμορφο και 
λειτουργικό site. Πού χρόνος και χρήμα για 
personalization;

Το θέμα είναι είναι όμως ότι η πραγματικότη-
τα δεν αγνοείται χωρίς συνέπειες. Όποιος δίνει 
πλέον personalized content, όποιος προτείνει 
περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα του κάθε 
επισκέπτη ξεχωριστά, θα κερδίζει: Θα αυξήσει το 
engagement, το χρόνο της επίσκεψης online, τις 
μετατροπές. Και όποιος αργεί να ενσωματώσει 
υπηρεσίες προσωποποίησης, θα μένει πίσω, 
γιατί θα προσφέρει λιγότερο value for time, 
value for the attention. Θα αργήσει να μάθει, 
θα αργήσει να προσαρμοστεί, και η εποχή μας 
δεν τα συγχωρεί εύκολα αυτά.

Το personalization αυξάνει την αξία για όλους.
Η αγορά προσφέρει ήδη πολλές λύσεις για 

personalization. Ανεξάρτητα από τη λύση που 
θα επιλέξει κανείς, το όφελος του personalization 
ακόμα και στο επίπεδο της οικονομίας είναι ξεκά-
θαρο: Με την αξιοποίηση της προσωποποίησης, οι 
οργανισμοί μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα 
τις ανάγκες των πελατών τους. Να αναπτύσσουν 
ευκολότερα υπηρεσίες που θα καλύψουν αυτές 
τις ανάγκες και να τις βελτιώνουν συνεχώς, ενι-
σχύοντας την οικονομία και την απασχόληση 
και εξυπηρετώντας καλύτερα τους πελάτες τους 
και τους πολίτες.

Υπάρχει η ευκαιρία να πάμε όλοι ακόμα ένα 
βήμα μπροστά. Ή και περισσότερα.

Βασίλης Γιαννακόπουλος 
SciFY - Marketing Management

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Ζητούμενο: Η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος

Η σημασία της εσωτερικής  
επικοινωνίας στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον ορισμό, επικοινωνία είναι η διαδικασία αποστολής ενός 
μηνύματος από έναν πομπό σε ένα δέκτη, μέσω ενός κώδικα επικοινωνίας που 
είναι γνωστός και στους δύο. Η ιδιότητα του πομπού και του δέκτη είναι κάτι 
που αλλάζει, καθώς οι ρόλοι είναι εναλλασσόμενοι. Οι οργανισμοί, ανάμεσα 
σ'αυτούς και οι επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη την επικοινωνία, καθώς μέσω 
αυτής μπορεί κανείς να μεταβιβάσει πληροφορίες, ιδέες και σκέψεις με στόχο 
να προκαλέσει στο δέκτη των μηνυμάτων αντίστοιχα ιδέες, πράξεις και συναι-
σθήματα. Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, 
εσωτερική και εξωτερική.

Ειδικά σε περιόδους κρίσεων και έντονων αλλαγών, όπως αυτές που βιώ-
νουμε, η εσωτερική επικοινωνία έχει βαρύνουσα σημασία για τις επιχειρήσεις. 
Η διοικητική ομάδα αλλά και οι πάσης φύσεως προϊστάμενοι είναι απαραίτητο, 
έως αναπόφευκτο, να επικοινωνούν και να μοιράζονται με τους υφισταμένους 
τους την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης, τις κατευθύνσεις και τις όποιες 
αλλαγές. Η επικοινωνία συντελεί στο να μειώνει την κακή ψυχολογία και την 
ανασφάλεια, που είναι κυρίαρχα στοιχεία μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλ-
λον. Πολύ συχνά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των φημών που κυκλοφορούν 
στους διαδρόμους. Η ανοιχτή επικοινωνία μπορεί να μειώσει τα φαινόμενα 
αυτά. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται με τακτικές συναντήσεις, οργανωμένα 
ενημερωτικά σημειώματα ή όποιο άλλο μέσο ευνοεί την ενημέρωση αλλά και 
δίνει τη δυνατότητα της ανάδρασης.

Εξίσου σημαντική είναι η επικοινωνία των εργαζόμενων προς τη διοικητική 
ομάδα της επιχείρησης. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, οργανωμένες δομές, κυρίως 
από το τμήμα HR αλλά και τη γενικότερη διοίκηση. Η πολιτική της «ανοιχτής 
πόρτας» είναι καλή ευκαιρία να καθιερωθεί, ειδικά αυτή την περίοδο, αρχίζοντας 
από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού με επέκταση σε όλα τα επίπεδα. Μία 
άλλη ιδέα είναι η καθιέρωση κάποιου διαγωνισμού ή «κυτίου ιδεών» όπου 
κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να καταθέτει τις απόψεις τους για τη βελτίωση του 
κλίματος και της λειτουργίας της επιχείρησης. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε επιχεί-
ρηση είναι ένας ζωνταντός οργανισμός, όπου κάθε κύτταρο είναι απαραίτητο.

Χρήστος Λουκάς - Βrand Manager Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ

Γιατί είναι καλό οι εταιρίες να  
αναπτύσσουν προγράμματα ΕΚΕ

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σήμερα, ότι η δραστηριοποίηση μιας εται-
ρίας με προδιαγραφές ΕΚΕ δεν είναι κάτι που απλώς «είναι καλό να υπάρ-
χει». Αντιθέτως, είναι πλέον από τους βασικούς πυλώνες επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
ή Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας έχει εξελιχθεί από την εποχή των 
χορηγιών και δωρεών σε μία περισσότερο ουσιαστική και πολυδιάστατη 
πτυχή της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Εξάλλου, δεν υπάρχει ένας και 
μοναδικός ορισμός για την ΕΚΕ αλλά διαφορετικές, παραπλήσιες ερμηνεί-
ες, οι οποίες όμως συγκλίνουν σε κάποιες βασικές έννοιες, όπως ότι η ΕΚΕ 
χαρακτηρίζεται από την εθελοντική δραστηριοποίηση της εταιρίας πέρα από 
νομοθετικές και άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις και ότι αποτελεί μακρόχρονη, 
στρατηγική επιλογή.

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, της άμεσης πληροφόρησης 
και των ενεργών πολιτών-καταναλωτών, η ΕΚΕ δεν εισπράττεται πλέον από 
το κοινό ως μια κίνηση καλής θέλησης αλλά απαιτείται από τους πολίτες ως 
αυτονόητη ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία. Έρευνες σε 
παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο αποδεικνύουν κάθε χρόνο ότι οι 
καταναλωτές επηρεάζονται αποφασιστικά από την εντύπωση ή/και τη γνώση 
που έχουν για την Κοινωνική Υπευθυνότητα μιας εταιρίας στις επιλογές τους.

Σύμφωνα με μελέτη (Cone Communications/Echo Global CSR, 2013) 
περισσότεροι από 8 στους 10 λογαριάζουν την ΕΚΕ όταν αποφασίζουν 
που θα εργαστούν, τι θα αγοράσουν και ποια προϊόντα θα προτείνουν σε 
άλλους, ενώ 9 στους 10 δηλώνουν ότι θα μποϋκοτάριζαν εταιρίες που 
επιδεικνύουν ανεύθυνη συμπεριφορά, κάτι που διαπιστώνεται σταθερά τα 
τελευταία χρόνια και στην πράξη, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλά-
δα. Πέρα από την υπεύθυνη παροχή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, και την άμεση και ειλικρινή επικοινωνία, οι καταναλωτές, 
ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, απαιτούν από τις επιχειρήσεις να συμβάλουν 
πρακτικά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων των 
κοινωνιών στις οποίες οι ίδιες δραστηριοποιούνται.

Προβλήματα όπως η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, το περιβάλλον, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία, η φτώχεια, η πείνα, η εκπαίδευση κ.α. 
είναι σημαντικές περιοχές όπου οι καταναλωτές θέλουν να δουν τις εταιρίες 
να δραστηριοποιούνται εθελοντικά και ουσιαστικά. Και οι ίδιες οι εταιρίες 
έχουν να κερδίσουν από αυτή τη δραστηριοποίηση, καθώς η βελτίωση και 
η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν και από 
το οποίο εξαρτώνται (φυσικοί πόροι, καταναλωτική δύναμη, προσδόκιμο 
ζωής, εμπιστοσύνη καταναλωτών κ.α.) ενισχύουν την ίδια την ανάπτυξη και 
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Έλια Λιατάκη - Διευθύνουσα Σύμβουλος IKON Porter Novelli

Social Media ή αλλιώς μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
Ένα αναπόσπαστο μέρος πλέον της καθημερινότητάς 

μας, τόσο πολύ που οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να τα 
αγνοούν. 

Από πολλούς ακούγεται η άποψη ότι τα social media 
είναι μόδα. Άλλοι θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης ήρθαν για να μείνουν. Έχουμε όμως αρχίσει να 
συνειδητοποιούμε ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοι-
νωνία των επιχειρήσεων με το κοινό. 

Από την εποχή που οι επιχειρήσεις προω-
θούσαν το μήνυμά τους στους πελάτες τους 
έχουμε φτάσει στην εποχή που το μήνυμα 
διαμορφώνεται και από το κοινό το οποίο 
έχει πλέον δύναμη και η κερδισμένη 
επιχείρηση είναι αυτή που γνωρίζει 
καλά τους καταναλωτές. 

Μέσα από την επικοινωνία 
μιας επιχείρησης με το κοινό 
της η επιχείρηση είναι σε θέση 
να γνωρίζει τις επιθυμίες και τις 
προτιμήσεις των πελατών της 
και να διαμορφώνει προϊόντα και 
υπηρεσίες σύμφωνα με τα θέλω του 
κοινού στόχου της. 

Δεν αρκεί βέβαια να ανοίξει μια επιχείρη-
ση μια σελίδα στα πιο δημοφιλή social media 
(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn). Θα πρέπει 
να δημοσιεύει σε αυτά ενδιαφέρον περιεχόμενο για 
το κοινό της. Περιεχόμενο που όποιος το βλέπει θα θέλει 
να το μοιραστεί με τους φίλους του, ώστε ο κύκλος των 

ακολούθων να αυξάνεται. Φτάνει αυτό; Η παρουσία μιας 
επιχείρησης στα social media θα πρέπει να είναι διαρκής. 
Χρυσός κανόνας που να ορίζει πόσο συχνά πρέπει να 
ποστάρουν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας δεν υπάρχει. 

Τα πάντα στις σελίδες αυτές είναι αποτέλεσμα του «trial 
and error». Πρέπει όμως το κοινό να έχει το αίσθημα ότι 
η επιχείρηση βρίσκεται κοντά της όταν την χρειάζεται. 

Αθανασία Τσουκαλά,  
Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Εκπαίδευση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Πετρούπολη

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι πρώτες δημόσιες βιβλιοθήκες χρονολογούνται από 
τα μέσα του 18ου αιώνα. Τότε ήταν που δημιουργήθη-
καν οι πρώτες, ανοικτές στο κοινό, βιβλιοθήκες, πολλές 
από τις οποίες έγιναν με την πρωτοβουλία και το μερά-
κι συμπολιτών μας. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν «λίκνο 
πολιτισμού» συμβάλλοντας με το πλούσιο περιεχόμενο 
τους και τη δράση τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
εκάστοτε κοινωνίας. Όμως στην Ελλάδα, και πολύ πε-
ρισσότερο στην Αθήνα δεν υπάρχουν μόνο οι παραδο-
σιακές βιβλιοθήκες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και είδη 
βιβλιοθηκών που έχουν την ικανότητα να εκπλήξουν 
ευχάριστα τους επισκέπτες τους. Μουσικές, ερευνητι-

κές, καλλιτεχνικές, οικολογικές κ.α. είναι μόνο μερικές 
από τις βιβλιοθήκες που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος. 
Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε όσο ποτέ άλλοτε 
ότι ζούμε στην κοινωνία της γνώσης. Αυτό σημαίνει 
ότι οφείλουμε να μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής μας και να αναπτύσσουμε ικανότητες. Άλλωστε 
η πλούσια και μακρόχρονη ιστορία τους, μας βοηθάει 
να κατανοήσουμε το ρόλο που έπαιξαν σαν εργαλείο 
γνώσης, προόδου και ανάπτυξης. Οι βιβλιοθήκες και ο 
πολιτισμός είναι αλληλεξαρτώμενες έννοιες δια μέσω 
των αιώνων. Άλλωστε οι βιβλιοθήκες είναι η μνήμη της 
ανθρωπότητας.
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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  
Ζωγράφου
Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ιλίσια
Τηλ: 210 748626 & 210 7789652
http://www.zografou.gov.gr/?p=3576

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κερατσινίου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καλαμαριάς
Οι ενδιαφερόμενοι για το δωρεάν 
φροντιστήριο μπορούν να επι-κοινω-
νούν για περισσότερες πληροφορίες 
και να δηλώνουν συμμετοχή είτε για 
τη στελέχωση είτε για τη συμμετοχή 

των παιδιών τους, με τα εξής μέλη:
Θεανώ Βαχτσεβάνου τηλ. 6947 
106080 - Στέλλα Κορομπίλη τηλ. 
69744 81097 - Ελένη Παπαθεοδοσίου 
- Τηλ. 69477 05491 
http://www.kalamaria.gr/

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Πατρέων
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, 
Πάτρα 262 22
Τηλ.: 6973 352870

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

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

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

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

➤ Σχολείο Αλληλεγγύης
Δεμερτζή και Έλλης, Κερατσίνι 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 
Καθηγητών
Κοιμήσεως Θεοτόκου 8, Μαρούσι 
Τηλ.: 2108024942 
kontrastonkairo@yahoo.gr

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

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

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

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

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Δήμο Άγιος Δημήτριος 
Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήματα: κ. Ιωσήφ 
Μουλίνος 

Μαντώς Μαυρογένους 8,  
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό 
Τηλ.: 210 8329579
http://neotita.gr/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σεμινάρια για γονείς παιδιών και εφήβων από το Κέντρο Πρόληψης 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας
Δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια που και φέτος υλοποιεί δωρεάν το Κέντρο Πρόληψης 
στην Πάτρα, συμπληρώνοντας την αίτηση.
Ας απλώσουμε το χέρι για να πάρουμε και να δώσουμε δύναμη, γνώσεις, εμπειρία, αλλά και 
την βαθιά ικανοποίηση που γεννά η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.
Θεματολογία: Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων γονέων, βελτίωση επικοινωνίας, αναγνώριση 
συναισθημάτων, αυτοεκτίμηση, κανόνες και όρια, κ.α.
Το σεμινάριο για τη φάση πριν την ενηλικίωση θα πραγματοποιηθεί απο 18/2/2015 έως 
29/4/2015 κάθε Τετάρτη 17:00 - 19:30 για 8 συναντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και 
δηλώσεις συμμετεχόντων στα τηλέφωνα: 2610 226948, 2610 623290 και www.kpachaia.gr
Οι ομάδες λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. 

Οι Τροβαδούροι της Παληάς Αθήνας
Πολιτιστικό Μουσικό Σωματείο Αναγνωρισμένο & μη κερδοσκοπικό «Οι Τροβαδούροι της 
Παληάς Αθήνας».
Μικτή Ανδρική χορωδία, Παιδική Μαντολινάτα & Φιλαρμονική. Έδρα- γραφεία: Ασκληπιού 
77 - Αθήνα.
Ιδρυτής & Πρόεδρος Γιάννης Θεοδορόπουλος, Καθηγητής Φωνητικής & Ορθοφωνίας. Ηθο-
ποιός Μελοδράματος & Οπερέτας Βαρύτονος Ε.Λ. Σ.
Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής Δήμου Δάφνης-Υμηττού & Μαέστρος χορωδιών.
Πληροφορίες στη γραμματεία του Σωματείου μας Τηλ. 6945 370427
Δημιουργία νέων τμημάτων μουσικής 2014 -2015
Ορχήστρες:
1. Παιδική Μαντολινάτα: Μαθήματα Μαντολίνου και κιθάρας 
2. Φιλαρμονική - Μπάντα πνευστών για παιδιά
Μαθήματα σε όλα τα πνευστά όργανα. Υπάρχουν 25 όργανα προς διάθεση για μελέτη: Φλά-
ουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα, κορνέτα, αλτικόρνο, σαξόφωνο (soprano, alto, tenor) τρομπόνι, 
ευφώνιο, τούμπα, σουζάφωνο, κρουστά κλπ. (για προσχολική ηλικία φλογέρα).
Τμήματα πλήκτρων: πιάνο, αρμόνιο, ακορντεόν. Χορωδίες - φωνητικά σύνολα. Μικτή χορωδία 
ενηλίκων. Ανδρική τετράφωνη χορωδία ενηλίκων.
Γυναικεία χορωδία ενηλίκων. Παιδική χορωδία.
Γενικά τμήματα μουσικής: 
Στοιχεία θεωρίας μουσικής, ρυθμική ανάγνωση παρτιτούρας, solfege, στοιχεία βυζαντινής 
μουσικής (βυζαντινή χορωδία)
Ειδικά μαθήματα μουσικής: 
Φωνητική, ορθοφωνία, ρεπερτόριο σε κλασικό τραγούδι, ρεπερτόριο σε ελαφρό τραγούδι
ρεπερτόριο σε ντουέτο, μελοδραματική (σκηνική παρουσία), μάθημα σε PC μόνο για μουσική 
(γράψιμο παρτιτούρας πρόγραμμα Finale).
Άλλα τμήματα παραδοσιακοί, ευρωπαϊκοί χοροί, αγιογραφία, ζωγραφική, σκάκι, θερμικός 
& στατικός Μοντελισμός. Το ρεπερτόριο είναι ελληνικό & διεθνές και περιλαμβάνει όπερα, 
οπερέτα, καντάδα επτανησιακή, αθηναϊκή, νεοέλληνες συνθέτες, παραδοσιακά, εκκλησιαστι-
κά κ.λ.π. Οι αίθουσες μαθημάτων - πρόβας - εκδηλώσεων των "Τροβαδούρων της παληάς 
Αθήνας” είναι στη Χαριλάου Τρικούπη 7α (& Ακαδημίας) στον 5ο όροφο, στα γραφεία του 
Σ.Η.Μ.Ο. (Σωματείο Ηθοποιών Μελοδράματος Οπερέτας).
Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν. Δεκτές είναι όλες οι ηλικίες, από 5 ετών έως 95!

Δήμος Μαλεβιζίου: Δωρεάν μαθήματα ποδοσφαίρου
Μια ακόμα νέα προσπάθεια στήριξης των αδύναμων οικονομικά οικογενειών, ξεκινάει στο 
Δήμο Μαλεβιζίου.
Γνωστό αθλητικό κέντρο του Γαζίου, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά - μέλη των οικογενειών 
που καλύπτονται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου, να προπονούνται δωρεάν στις ακα-
δημίες του κέντρου.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν τα παιδιά τους στη νέα δομή, μπορούν 
να επικοινωνούν με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου, στο τηλέφωνο 2813 
400684, 2810 822233 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και με την εντεταλμένη 
σύμβουλο κοινωνικών δομών του Δήμου, Εύη Αποστολάκη στο 6947 025662.

Ημερίδα με θέμα «Το σχολείο που θα ήθελα να φτιάξω»
Μαθητές σχολείων από όλες τις βαθμίδες είναι προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν στην 
ημερίδα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015, παρουσιάζοντας μια πρόταση 
σε σχέση με το σχολείο που θα ήθελαν να φτιάξουν. Σκοπός της εν λόγω ημερίδας είναι να 
δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να μοιραστούν με τους υπόλοιπους συνομήλικούς τους 
και ενήλικες, τα όνειρά τους για τη σχολική κοινότητα που θα ήθελαν να έχουν αλλά και 
να συνομιλήσουν με εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο της μάθησης και θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση 
των μαθητικών ιδεών.
Η εν λόγω εκδήλωση διοργανώνεται από το τμήμα Ψυχολογίας του Hellenic American College 
σε συνεργασία με το Hellenic American University (Manchester, New Hampshire, USA), την 
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015, από τις 11:00 έως τις 18:00, στο Αμφιθέατρο της Ελληνοαμε-
ρικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Προσκεκλημένοι στην εν λόγω ημερίδα θα είναι 
καθηγητές και δάσκαλοι από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σχολικοί σύμβουλοι, γονείς, 
ψυχολόγοι, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) 
που σχετίζονται με το χώρο της μάθησης καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται να 
μάθει για τα σχολικά όνειρα που οι μαθητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν.
Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν την πα-
ρακάτω φόρμα http://haec.gr/el/sxetika-me-emas/prosexeis-ekdiloseis/workshop-221014-gr 
το αργότερο έως τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015.
Η μαθητική πρόταση θα πρέπει να σχετίζεται με το mission statement του σχολείου (εφόσον 
υπάρχει)
Στη μαθητική πρόταση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα οφέλη αυτής
Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στο εμπειρικό κομμάτι της συνεργασίας 
των μαθητών, στα οφέλη που αποκόμισαν καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού.
Όλες οι παρουσιάσεις θα βραβευθούν με τιμητικούς επαίνους συμμετοχής.
Δωρεάν σεμινάριο για τεχνικές παρουσίασης
Για να βοηθήσουμε τους μαθητές να μοιραστούν τις προτάσεις τους με το κοινό, προσφέρεται 
δωρεάν σεμινάριο για τεχνικές παρουσίασης το οποίο θα αξιοποιήσουν και στη δική τους 
παρουσίαση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω σεμινά-
ριο είναι να αποστείλουν email στο admissions@hauniv.edu γνωστοποιώντας το ενδιαφέρον 
τους, το αργότερο έως την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015.

Συζητώντας με τους Συγγραφείς στη Βιβλιοθήκη
Η Δημοτική βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, εγκαινιάζει στον καινούριο της χώρο, (στην οδό Νικομά-
χου 18, Κάτω Ηλιούπολη), έναν κύκλο συναντήσεων με καταξιωμένους έλληνες συγγραφείς, 
μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
Στόχος των συναντήσεων αυτών, πέρα από την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας είναι η ανά-
δειξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως δημόσιου χώρου συζήτησης και διαλόγου, ως χώρου 
φιλόξενου για τους ανθρώπους του πνεύματος, τους φίλους του βιβλίου, τους ευαισθητο-
ποιημένους & ενεργούς πολίτες.
Οι συναντήσεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 19 Νο-
εμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015. 
Ώρα έναρξης συζητήσεων: 7 μ.μ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210 9948344, στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης (Νικομάχου 18, Κ. Ηλιούπολη, κτήριο ΟΤΕ).

Ελληνική εταιρεία γυναικών πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.)
Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της 
συμβουλευτικής υπηρεσίας που θα παρεχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://student.
elegyp.gr/.
Οι φοιτήτριες μπορούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να χρησιμοποιήσουν την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα προκειμένου να ζητήσουν συμβουλή/βοήθεια για κάποιο θέμα που τις 
αφορά από ψυχολόγο ειδική σε θέματα φύλου που θα απαντά στα ερωτήματά τους.
Τα θέματα για τα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτήτριες στη συμβουλευτική υπηρεσία, 
μπορεί να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Θέματα σπουδών, επαγγελματικού προσανατολισμού και εξέλιξης.
• Θέματα υγείας (αρνητική εικόνα για το σώμα, ανορεξία, βουλιμία, ψυχοσωματικά προβλή-
ματα, θέματα αναπαραγωγής-αντισύλληψης).
• Βία κατά των γυναικών.
• Εξισορρόπηση επαγγελματικής-προσωπικής ζωής.
• Διακρίσεις με βάση το φύλο στον πανεπιστημιακό χώρο, αφάνεια και μη αναγνώριση του 
ακαδημαϊκού τους έργου, διεκδίκηση ίσων ευκαιριών.
• Σεξουαλική βία, βία στο πλαίσιο μιας σχέσης, σεξουαλική παρενόχληση στο πανεπιστήμιο.
Η συμβουλευτική των φοιτητριών υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης με 
τίτλο «Ανάδειξη της Οπτικής του Φύλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα 
Α.Ε.Ι. (ΑΦΑΙΑ)» της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») (α’ 
& β’ κύκλου ), του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Kωδικός ΟΠΣ 302424).
Για περισσότερες πληροφορίες: evi@elegyp.gr 

Σεμινάρια συμβουλευτικής με στόχο τη 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 Προ-
στασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, με ειδικότητα στην ημερήσια φροντίδα 
Α.Μ.Ε.Α., η οποία συμμετέχει εθελοντικά.
Tα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται για έξι μήνες, κάθε Παρασκευή, από τις 17:30 έως τις 19:00.
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 187. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, 
ωστόσο απαιτείται προεγγραφή στο τηλέφωνο της βιβλιοθήκης 2310 950370.

Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής σε Ενηλίκους στις βιβλιοθήκες 
Κωνσταντινουπόλεως και Άνω Πόλης 
Εργαστήρια δημιουργικής γραφής με αντικείμενο την ενασχόληση στη λογοτεχνία και στον 
πεζό λόγο, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις Περιφερειακές Δημοτικές Βιβλιοθήκες 
Άνω Πόλης και Κωνσταντινουπόλεως με εισηγητή το συγγραφέα Γιώργο Σανιδά ο οποίος 
συμμετέχει στο πρόγραμμα εθελοντικά.
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, είναι δωρεάν κι απευθύνονται σε 
ενηλίκους άνω των 18 ετών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία 
και συγκεκριμένα με τον πεζό λόγο.
Στόχος των εργαστηρίων είναι να φέρουν τον μη ιδιαίτερα μυημένο ακροατή σε επαφή με τον 
κόσμο της λογοτεχνίας, να προσφέρουν γνώσεις, να αποσαφηνίσουν έννοιες και να δώσουν 
ερεθίσματα περαιτέρω μελέτης. Παράλληλα, μέσα από ασκήσεις και παραδείγματα, οι συμ-
μετέχοντες ενθαρρύνονται ώστε να γράφουν και να διαβάζουν σωστά και να αναπτύσσουν 
την κριτική τους ικανότητα.
Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ:2310 315100
Έναρξη: Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 7:00-8:00 μ.μ.
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης
Διεύθυνση: Κρίσπου 7, τηλ. 2310 219329
Έναρξη: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10.00-11.00 π.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στις παραπάνω βιβλιοθήκες.
Λόγω της αυξημένης ζήτησης και του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Καλλιγραφώντας… τα κάλαντα
Χριστουγεννιάτικο εργαστήριο για παιδιά από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου
Πώς έγραφαν και διακοσμούσαν τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην Ανατολή και πώς στην 
Δύση; Από πού προέρχονται τα κάλαντα; Πόσα διαφορετικά κάλαντα έχουμε στην Ελλάδα; 
Αν όλα τα παραπάνω ερωτήματα σας συναρπάζουν και είστε μαθητές Γ΄ έως Στ΄ Δημοτικού 
σάς περιμένουμε στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου για να διαλέξετε τα δικά σας 
αγαπημένα κάλαντα και να τα καλλιγραφήσουμε χρησιμοποιώντας φτερά, πένες, μελάνια 
και διακοσμητικά υλικά.
Το εργαστήριο αυτό βασίζεται στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης μας με τίτλο 
«Η ιστορία της γραφής» και γίνεται σε συνεργασία με την καλλιγράφο Μαρία Γενιτσαρίου. 
Θα πραγματοποιηθούν δύο προγράμματα:
Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:30 & την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:30.
Το κάθε εργαστήριο διαρκεί δύο ώρες και σκοπός του είναι να εισαγάγει τα παιδιά, με βιωμα-
τικό τρόπο, στα κάλαντα αλλά και στα μυστικά της ιστορίας της γραφής και της καλλιγραφίας, 
ενώ ταυτόχρονα θα τα εξοικειώσει με το χώρο της Βιβλιοθήκης, από τον οποίο μπορούν να 
αντλήσουν πληροφορίες για ό,τι τους ενδιαφέρει.
Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, απαραίτητη είναι όμως η κράτηση θέσης στα τη-
λέφωνα της Βιβλιοθήκης 210 9469631 και 632 (Tρίτη έως Παρασκευή: 8:30-20:00, Σάββατο 
και Δευτέρα: 8:30-15:30).
Υπενθυμίζουμε ότι οι χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι προσβάσιμοι και φιλικοί σε 
ανθρώπους με κινητική αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα κατόπιν έγκαιρης επικοινωνίας με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο: 6936 
177143, στο fax: 210 9417514 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pr@eef.edu.gr

Ας φτιάξουμε μόνοι μας τα στολίδια των Χριστουγέννων  
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 13.30, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γιορτάζει με δη-
μιουργικότητα και χαρά αυτά τα Χριστούγεννα και καλεί όλα τα παιδιά να φτιάξουν τα δικά 
τους χειροποίητα στολίδια με τη βοήθεια της Ροδάνθης Σεντούκα και να στείλουν το δικό 
τους μήνυμα αισιοδοξίας. 
Yo Yo Christmas! Τα παιδιά όλων των ηλικιών θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να 
ζωγραφίσουν και να κατασκευάσουν το δικό τους στολίδι για τα Χριστούγεννα, το δικό τους 
μήνυμα χαράς. YoYo! Αρχαίο ελληνικό και κινέζικο παιχνίδι. Στα αρχαία κινέζικα σημαίνει να 
είσαι ο εαυτός σου. Το YoYo ξεκίνησε με το σχεδιασμό ενός παγκακιού από ανακυκλωμένο 
ξυλοπολτό. Ένα παγκάκι πρόσκληση για σύνδεση και επικοινωνία. To ΥοΥο εκφράζει τη 
χαρά της ζωής. Μιας ζωής γεμάτης ισορροπία και αρμονία. 
Με την Ροδάνθη Σεντούκα, δημιουργό του εμβλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 
2004, Creative Director της Red Design Consultants. 
Διεύθυνση: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, τηλ. 2103418550

Δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας  
από το Δήμο Θεσσαλονίκης
Από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου έως και τα μέσα του Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη 
συνεχής διοργάνωση του προγράμματος δωρεάν εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας από το 
Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον όμιλο «Mouzenidis Group», που απευθύνεται 
σε δημότες ή κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό 
ή πρόκειται να ασχοληθούν με αυτόν.
Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε αρχάριους (στοιχειώδες επίπεδο Α1) και θα 
διεξάγονται στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχείου (Οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1). Ο νέος κύκλος 
θα ολοκληρωθεί σε τρία ακαδημαϊκά δίωρα σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και 
Παρασκευή. Το διδακτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως 
ξένης γλώσσας και κατέχει πολυετή διδακτική εμπειρία.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δε θα γίνει καμία εσωτερική αλ-
λαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής τους κατανομής. Κάθε σπουδαστής θα έχει δικαίωμα 
να απουσιάσει ως επί το πλείστον σε τρία μαθήματα, ενώ κρίνεται απαραίτητη η παρουσία 
του την ημέρα της έναρξης, κατά την οποία δηλώνει και την αποδοχή της συμμετοχής στο 
πρόγραμμα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που βεβαιώνουν ότι είναι δη-
μότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί δωρεάν 
από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των ενδια-
φερομένων είναι η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς η διδασκαλία βασίζεται στη 
χρήση των μέσων αυτών.
Το πρόγραμμα σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες θα εφαρμοστεί ως εξής:
•14:00-16:00 για άτομα 18-22 ετών
•16:00-18:00 για άτομα 23-30 ετών
•18:00-20:00 για άτομα 31-40 ετών και
•20:00-22:00 για άτομα 41-55 ετών
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 έως 
και τη συμπλήρωση των τμημάτων, ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν 
τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.
gr ή να κατατίθενται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57).
Για την επιλογή των σπουδαστών θα ισχύσει η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων e-mail 
και αιτήσεων, μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, με 50 άτομα ανά τμήμα. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος 
Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 2310 
840295 και 2310 841962.

Δωρεάν σεμινάριο «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών-Αθλητριών»
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υλοποιεί το Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα “Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών - Αθλητριών” το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές 
και συμβουλευτικές δράσεις και απευθύνεται σε εν ενεργεία και παλαιούς αθλητές θέλοντας 
να τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους ζωή. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την συγ-
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.
Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι: επίκαιρο, διότι υπάρχει η ανάγκη όπως αυτή διαμορφώνεται 
από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών-τριών, καινοτομικό 
αφού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής που απο-
τυπώνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σημερινών αθλητών και συλλέγει εμπειρία και γνώση 
παλαιών και εν ενεργεία αθλητών με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ευέλικτο, διότι 
πραγματοποιείται με την εξ αποστάσεως μέθοδο χρησιμοποιώντας πλατφόρμα σύγχρονης 
και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (5 ώρες δια ζώσης (προαιρετικό), 45 ώρες σύγχρονης και 50 
ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει δύο βασικές κατευθύνσεις: 
1. Αθλητικές Επιστήμες και, 2. Επιχειρηματικότητα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εκ-
παιδευομένου διότι βασίζεται σε ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα, στο οποίο ο εκπαιδευόμενος 
έχει να επιλέξει 5 θεματικές Eνότητες της αρεσκείας του, ανάμεσα σε 18 προσφερόμενες, 
άρα το Πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε συμμετέχοντα. Μετά το πέρας 
της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του 
συστήματος e-coaching / e- mentoring το οποίο δημιουργεί και εκπαιδευτικά σενάρια. Η 
συμβουλευτική υποστήριξη διαρκεί έως και 50 ώρες.
Η διδασκαλία του Προγράμματος γίνεται από καθηγητές πανεπιστημίου, καθώς και από ειδι-
κούς επιστήμονες σε συνεργασία με την ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή). Θα εκπονηθεί 
εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στην 
απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Τα μαθήματα είναι δωρεάν.
Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την υποβολή αιτήσεων στο: www.dualathletescareer.
gr. Το σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 
31-01-2015 και ώρα 17:00.

Δωρεάν σεμινάριο - Δεξιότητες στο Media Lab
Μαθαίνουμε πως δημιουργούμε το δικό μας κανάλι, πως ανεβάζουμε το βίντεο στο κανάλι, 
εισαγωγή στοιχείων βίντεο, βασικές και προχωρημένες ρυθμίσεις, επεξεργασία video, ειδικά 
θέματα - πνευματικά δικαιώματα.
Με προεγγραφή. Στο Brain Pulse Room.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία εξατομικευμένης πρακτικής εξάσκησης στους υπο-
λογιστές του Media Lab, με την βοήθεια των Media Labers, του Στάθη, του Δημήτρη και 
της Μαρίας.
Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης 
(Νικομάχου 18 & Νυμφών-κτήριο του ΟΤΕ, τηλ. 210 9948344), καθημερινά, τις ώρες λει-
τουργίας της (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.00-20.00, Τρίτη & Πέμπτη 10:00-16:00, 
αρμόδιοι υπάλληλοι Μαρία Καραγκούνη, Δημήτρης Μπαρμπαγιώργης).
Τα σεμινάρια είναι δωρεάν αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής, γιατί είναι για περιορισμένο 
αριθμό ατόμων κάθε φορά. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών από όσες μπορούμε 
να απορροφήσουμε, θα προηγούνται οι κάτοικοι Ηλιούπολης, όπως είναι πάγια τακτική 
του Οργανισμού.
Πολιτιστικός αθλητικός οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - Γρηγόρης Γρηγορίου
Διεύθυνση: Νικομάχου 18, 16341, Κ. Ηλιούπολη, Τηλέφωνο: 210 9940699, Fax: 210 9940105, 
e-mail: info@politismos-ilioupoli.gr, site:www.politismos-ilioupoli.gr
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Ψυχαγωγία

8 μέρες γεμάτες μουσική στη Χριστουγεννιάτικη Αθήνα

Χριστούγεννα στον Πειραιά

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας  
για παιδιά και νέους γίνεται επιτέλους θεσμός Μουσική, Όλες οι Εκδηλώσεις, Χριστούγεννα

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε παρέα με αγαπημένους 
καλλιτέχνες και να δώσουμε ρυθμό στα φετινά Χριστού-
γεννα στην πλατεία Συντάγματος.

Συμμετέχουν οι: Swing Shoes ft Sugahspank, Leon of 
Athens, Monsieur Minimal, Wedding Singers, Penny 
& the Swingin’ Cats, Gadjo Dilo, Big Band του Δήμου 
Αθηναίων με τη συμμετοχή της Θωμαή Απέργη, Φιλαρ-
μονική του Δήμου Αθηναίων, Τζόνι Βαβούρα & τους 
Cadillacs, Idols, «Circus Explosiva», Συμφωνική Ορχήστρα 
του Δήμου Αθηναίων, Χορωδία του Δήμου Αθηναίων.

Η Big Band του Δήμου Αθηναίων η οποία απαρτίζεται 
από τους ικανότερους Έλληνες σολίστ που διακρίνονται 
από την υψηλή δεξιοτεχνία τους στον τζαζ αυτοσχεδιασμό 
μαζί με τη συμμετοχή της νέας, ξεχωριστής καλλιτέχνιδας, 
Θωμαή Απέργη της Panik Records, σε μία μοναδική συ-
νεργασία στις 22 Δεκεμβρίου.

Την παραμονή των Χριστουγέννων σας περιμένουμε 
σε ένα φαντασμαγορικό show από τους Circus Explosiva. 
Εννέα performers, μουσικοί, τραγουδιστές, χορευτές, ακρο-
βάτες υπόσχονται να γοητεύσουν και να ξαφνιάσουν με το 
πάθος, την ενέργεια, την εκφραστικότητα και τα επικίνδυνα 
ακροβατικά τους το κοινό. Συνδυάζουν τη μουσική, το 
χορό και τα εικαστικά, χρησιμοποιώντας πάντα τις τέχνες 
αυτές για να διηγηθούν μια ιστορία.

Φυσικά δε θα μπορούσε να λείπει η Συμφωνική Ορχήστρα 
του Δήμου Αθηναίων η οποίο συμπράττει με τη Χορωδία 
του ΔΑ και μας ταξιδεύουν μουσικά στον κινηματογράφο 
και στην όπερα, με την συμμετοχή διακεκριμένων σολίστ 
στις 27 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Πλατεία Συντάγματος
07.00-18.00 Ο ΗΙΤ 88.9 μεταφέρει το ραδιοφωνικό του 
στούντιο στην πλατεία Συντάγματος με ζωντανές εκπομπές 

που θα γεμίσουν μουσική το κέντρο της πόλης!
19.00-20.00 Συναυλία των Swing Shoes ft Sugahspank
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Πλατεία Συντάγματος
08.00-18.00 Ο En Lefko 87.7 μεταφέρει το ραδιοφωνικό 
του στούντιο στην πλατεία Συντάγματος με ζωντανές εκ-
πομπές που θα γεμίσουν μουσική το κέντρο της πόλης!
19.00-20.00 Συναυλία με τον Leon of Athens
20.30-21.30 Συναυλία με τον Monsieur Minimal
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
17.30-19.30 Συναυλία με τους Wedding Singers

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
17.30-18.30 Συναυλία με τους Penny & the Swingin’ Cats
19.00-20.00 Συναυλία με τους Gadjo Dilo
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πλατεία Συντάγματος
08.00-18.00 Ο En Lefko 87.7 μεταφέρει το ραδιοφωνικό 
του στούντιο στην πλατεία Συντάγματος με ζωντανές εκ-
πομπές που θα γεμίσουν μουσική το κέντρο της πόλης!
12.00-13.00 Συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων 
με τη συμμετοχή της Θωμαή Απέργη
18.00-19.00 Συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθη-
ναίων. Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Μίχας.
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Πλατεία Συντάγματος
08.00-18.00 Ο En Lefko 87.7 μεταφέρει το ραδιοφωνικό 
του στούντιο στην πλατεία Συντάγματος με ζωντανές εκ-
πομπές που θα γεμίσουν μουσική το κέντρο της πόλης!
18.00-19.00 Συναυλία με τον Τζόνι Βαβούρα & τους Cadillacs
19.30-20.30 Συναυλία με τους Idols
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου
Πλατεία Συντάγματος
08.00-18.00 Ο En Lefko 87.7 μεταφέρει το ραδιοφωνικό 
του στούντιο στην πλατεία Συντάγματος με ζωντανές εκ-
πομπές που θα γεμίσουν μουσική το κέντρο της πόλης!
17.30-19.30 Μουσικοθεατρική παράσταση “Circus Explosiva” 
από την ομάδα Νεφελόπετρα
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου
19.00-21.00 Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του 
Δήμου Αθηναίων και της Χορωδίας του Δήμου Αθηναίων 
με τίτλο: «Μουσικό ταξίδι στον κινηματογράφο και στην 
όπερα». Συμμετέχουν: Γιάννης Γεωργιάδης (βιολί), Μενέλαος 
Τσικλίδης (πιάνο), Απόστολος Καλογιάννης (τρομπέτα), 
Μαρία Μαυρομάτη (σοπράνο), Δημήτρης Πακσόγλου 
(τενόρος). Μουσική διεύθυνση: Ελευθέριος Καλκάνης.

*Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Ο Δήμος Πειραιά φόρεσε τα γιορτινά του 
και διοργανώνει ένα πλούσιο εορταστικό 
πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.

Τα Χριστούγεννα στον Πειραιά θα εί-
ναι γεμάτα από μουσικές εκδηλώσεις, 
θεατρικές παραστάσεις, εορταστικές με-
λωδίες, Χριστουγεννιάτικες γιορτές στους 
Βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα Κέντρα 
Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου αλλά 
και μια σειρά φιλανθρωπικών δράσεων 
με σκοπό την υποστήριξη όσων έχουν 
ανάγκη.

Τα παιδιά φέτος έχουν την τιμητική τους 
καθώς έχουν δημιουργηθεί μετά από δωρεά 
του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού υπέροχοι 
παιδότοποι σε όλες τις γειτονιές της πόλης 
που περιλαμβάνουν παγοδρόμιο, παιχνίδια, 
φουσκωτά, Άγιους Βασίληδες και πλού-
σια δώρα για τους μικρούς μας φίλους. 
Καθημερινά θα υπάρχουν happenings, 
εκπλήξεις και πολλά εορταστικά events.

Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι το εξής:
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτυ αλληλεγγύ-

ης και προσφοράς στον Ξενώνα Φιλοξενίας 
Αστέγων «Ανακούφιση» πραγματοποιεί η 
ομάδα κοινωνικής δράσης «For A Reason» 
μαζί με την εταιρία διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων «Action Εστί» σε συνεργασία με την 
ΚΟ.Δ.Ε.Π. Από τις 11.00 έως και τις 18.00 
οι διοργανωτές σας καλούν στον Ξενώ-
να για να δοκιμάσετε της γαστρονομικές 
δημιουργίες γνωστών καλλιτεχνών, food 
bloggers και φίλων της "Ανακούφισης". 
Η είσοδος στο χώρο του Ξενώνα γίνεται 
με την προαιρετική προσφορά ρούχων 
και ειδών πρώτης ανάγκης.

Από 20 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου
Φιλανθρωπικό Bazaar πραγματοποιούν 

τα «Παραπολιτικά», ο Ρ/Σ «Παραπολιτικά 
90,1» και οι εκδόσεις Σμυρνιωτάκη στην 
πλατεία Κοραή με την υποστήριξη του 
Δήμου Πειραιά. Τα έσοδα θα διατεθούν 
για τα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης 
Πειραιώς και για τον εμπλουτισμό της βι-
βλιοθήκης του εκπαιδευτηρίου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Πειραιώς.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
Συναυλία ONIRAMA στο Δημοτικό Θέ-

ατρο για τα παιδιά των Ιδρυμάτων του 
Πειραιά.

Έως Κυριακή 1η Μαρτίου 2015
Θεατρική Εκδήλωση: Πρεμιέρα της 

Θεατρικής Παράστασης «Παράνομα Φι-
λιά-Κόκκινα Φανάρια» σε σκηνοθεσία και 
διασκευή κειμένου του Νίκου Μαστοράκη, 
παραγωγή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. 

Από Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου έως 
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

«Ανθολογία»- Μαύρο Θέατρο Πράγας
Αυτά τα Χριστούγεννα, το Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά, υποδέχεται τον υπέ-
ροχα μαγικό και ανατρεπτικά ρομαντικό 
κόσμο του Jiri Srnec, του εμπνευστή του 
Μαύρου Θεάτρου της Πράγας και ιδρυτή 
του θιάσου BLACK THEATRE JIRI SRNEC 
και την δική του «Ανθολογία». 

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Θεατρική Παράσταση και Bazaar στο 

Πολιτιστικό χώρο «Κ. Κωσταράκος» στα 
Καμίνια από το ΠΕΚ ΑΜΕΑ.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Μουσικοθεατρική Ομάδα FenArte. Δρα-

ματοποιημένη διασκευή από το παιδικό 

εργαστήριο του βιβλίου του Αντώνη Πα-
παθεοδούλου «Αν ο Χριστός γεννιόταν 
σήμερα», Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά 
στις 20:00.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
Ρεσιτάλ πιάνου της μαθήτριας Εύας Πα-

νάγου με χριστουγεννιάτικες μελωδίες στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά στις 20:00.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Συναυλία με τη Φιλαρμονική του Δή-

μου Πειραιά στο σταθμό του ΗΣΑΠ σε 
συνδιοργάνωση με τη ΣΤΑ.ΣΥ στις 14:00.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Μουσικές μελωδίες από τη Φιλαρμονική 

του Δήμου στον Πειραιά από τις 12:00 
έως τις 16:00.

Συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας δω-
ματίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 
18:00 έως 18:45.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Η χορωδία του Δημοτικού Ωδείου θα 

σας βάλει στο πνεύμα των Χριστουγέν-
νων με εορταστικές μελωδίες στην οδό 
Σωτήρος στις 18:00.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
Γιορτινός Περίπατος της Φιλαρμονικής 

του Δήμου στην Πηγάδα, στο Πάρκο Γεν-
νηματά, στην πλατεία Αγίου Ελευθερίου, 
στην οδό Παλαμηδίου, στην πλατεία Καρ-
πάθου, στην πλατεία Σερφιώτου.

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
Γιορτινός μουσικός περίπατος της Φι-

λαρμονικής του Δήμου στην Πηγάδα, στο 
Πάρκο Γεννηματά, στην πλατεία Αγίου 
Ελευθερίου, στην οδό Παλαμηδίου, 
στην πλατεία Καρπάθου, στην πλατεία 
Σερφιώτου.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους (το 
οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

στις 6 Δεκεμβρίου) επιφύλασσε μια μεγάλη 
έκπληξη. Την ανακοίνωση της υπογραφής 
πολυετούς προγραμματικής σύμβασης με-
ταξύ της περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και του Νεανικού 
Πλάνου του φορέα που έχει στην ευθύνη 
του την διεξαγωγή του Φεστιβάλ. 

Ένα αίτημα χρόνων γίνεται πλέον πραγ-
ματικότητα και δίνει τη δυνατότητα της πε-
ραιτέρω ανάπτυξης του. Ένας μοναδικός 
κινηματογραφικός θεσμός, ο οποίος έχει 
αφήσει το στίγμα του σε όλο τον κόσμο, 
για τον τρόπο που προσεγγίζει την αξία του 
κινηματογράφου ως εποπτικού μέσου δι-
δασκαλίας αλλά και ως τέχνη στο χώρο 
της παιδείας, πλέον είναι έτοιμο να κάνει 
το παραπάνω βήμα. Άλλωστε πως θα μπο-
ρούσε να γίνει διαφορετικά, όταν η επιτυχία 
είναι αναμενόμενη. Ένα Φεστιβάλ με διεθνή 
χαρακτήρα και αντίκτυπο, υποδειγματική 
οργάνωση και μια αίσθηση συνεχής ζω-
ντάνιας που προέρχεται από τους νέους 
ανθρώπους. 

Οι αίθουσες ήταν ασφυκτικά γεμάτες κάθε 
βράδυ, με τον κόσμο να κάθεται ακόμα και 
στους διαδρόμους ή έξω στον δρόμο περι-
μένοντας την επόμενη προβολή. Εδώ και 
χρόνια η πόλη του Πύργου έχει αγκαλιάσει 
το Φεστιβάλ και το έχουν στηρίξει με κάθε 
τρόπο. Ένα πολιτιστικό θαύμα συντελείται 
εδώ και 17 χρόνια, χάρη στην πεισματική 
και επίπονη προσφορά του Δημήτρη Σπύ-
ρου, ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή 
του Φεστιβάλ και των συνεργατών του. Ο 
Δημήτρης Σπύρου μας μιλάει για το χθες 
και το αύριο του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους 
κλείνει φέτος 17 χρόνια ζωής. Ποια είναι η 
γεύση που σας έχει μείνει από αυτήν την 
μέχρι τώρα διαδρομή του, γιατί σίγουρα 
βιώσατε ένα πλήθος συναισθημάτων με 
καλές και κακές στιγμές.
Αυτά τα 17 χρόνια, βιώσαμε πράγματι 

ένα πλήθος συναισθημάτων. Διαπιστώναμε 
μέρα με τη μέρα και χρόνο με το χρόνο, ότι 
αυτό το δεντράκι που φυτέψαμε το 1997 
διαρκώς μεγάλωνε κι έδινε χυμώδεις καρ-
πούς. Οι ρίζες του, πήγαν βαθιά στη γη και 
οι κλώνοι του αγκάλιασαν την πόλη. Το 
μικρό Φεστιβάλ του 1997, όταν και ξεκίνησε, 
είναι σήμερα το κορυφαίο της Ευρώπης, 
στο είδος του. Τα παιδιά μεγάλωσαν μαζί 
μας, από το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο 
πανεπιστήμιο κι από κει στον επαγγελμα-
τικό τους χώρο αλλά πάντα ήταν και είναι 
παιδιά του Φεστιβάλ. Αφηγούνται παλιές 
ιστορίες στα νεούλια, όπως οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους. Αυτό το 
διάστημα, όσες μέρες ήμουν στον Πύργο με 
τους συνεργάτες μου για την προετοιμασία 
της φετινής διοργάνωσης, έβλεπα καθημερι-
νά τη λαχτάρα με την οποία περιμένουν το 
Φεστιβάλ όχι μόνο τα παιδιά και οι έφηβοι 
αλλά και όλοι οι ενήλικες που ζουν όλα αυτά 
τα χρόνια από κοντά το Φεστιβάλ. Εισέπραττα 
με συγκίνηση τη βαθειά εκτίμηση και αγάπη 
όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτά έχουν 
σημασία για μένα. Οι δυσκολίες ποτέ δε 
μας αποθάρρυναν, ούτε εμένα, ούτε τους 
συνεργάτες μου.

Ως ιδρυτής του «Νεανικού Πλάνου» και 
του Φεστιβάλ Ολυμπίας, πώς θα περι-
γράφατε τον πυρήνα δράσης του και τι 
σημαίνει για εσάς παιδική ταινία;
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της 

ερώτησής σου. Για μένα ο ποιοτικός παιδι-
κός και νεανικός κινηματογράφος, είναι ένα 
εξαιρετικά δύσκολο είδος γιατί πρέπει να 
ψυχαγωγεί και ταυτόχρονα να εκπαιδεύει. 
Να καλλιεργεί ψυχικά και ταυτόχρονα να 
αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Να "συνο-
μιλεί" με τους νέους, για όλα τα ζητήματα 
που τους απασχολούν, τολμηρά, πρωτό-
τυπα και με φαντασία. Ο διδακτισμός είναι 
βαρετός για τους νέους. Ο ειλικρινής διά-
λογος σπάει τα στεγανά και τα στερεότυπα. 
Τα παιδιά και οι νέοι είναι προσωπικότητες, 
απλώς έχουν λιγότερες εμπειρίες από τους 
ενήλικες. Λαμβάνουν πλήθος πληροφορι-
ών, πρέπει λοιπόν να τους προσφέρουμε τα 
απαραίτητα εργαλεία για να μάθουν να τις 
αξιολογούν ως προς την αξιοπιστία και την 
ατομική και κοινωνική χρησιμότητά τους. 
Ο κινηματογράφος, λόγω της φύσης του, 
μπορεί να προσφέρει πολλά στους νέους. 
Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης, η 
δράση του φεστιβάλ σκοπεύει στην παιδεία 
των παιδιών και των νέων με εργαλείο την 
τέχνη του κινηματογράφου. Στόχος μας η 
γνώση να είναι μια απολαυστική διαδικασία. 
Κι επιδιώκουμε η γνώση να αποκτάται συν-
δυάζοντας πάντα τη θεωρία με την πράξη. Γι' 
αυτό δεν περιοριζόμαστε στην αισθητική και 
κριτική ανάλυση των ταινιών αλλά έχουμε 
καθιερώσει τα κινηματογραφικά εργαστήρια 
στα οποία τα παιδιά εκπαιδεύονται σε όλα 

τα στάδια και δημιουργούν τις δικές τους 
ταινίες, από την αρχική ιδέα και τη συγγραφή 
του σεναρίου, ως το τελικό μοντάζ.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι από τα κορυ-
φαία πολιτιστικά γεγονότα στον τομέα του 
κινηματογράφου, και ίσως το κορυφαίο 
που έχει ως σημείο αναφοράς το παιδί. 
Πως σας αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη 
σε άλλα Φεστιβάλ και διοργανώσεις που 
σας προσκαλούν; 
Δε θα χρησιμοποιήσω δικά μου λόγια 

αλλά τα λόγια της προέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης Κινηματογράφου για Παιδιά 
και Νέους (ECFA), της κυρίας Σελίν Ραβενέλ 
από τη Γαλλία, πέρυσι στον Πύργο στην 
ομιλία της στην τελετή λήξης, Είπε: "Το 
Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι το σπουδαιότερο 
της Ευρώπης στον τομέα του παιδικού και 
νεανικού κινηματογράφου". Φέτος ήρθαν 
στο Φεστιβάλ 110 άτομα από 17 ευρωπα-
ϊκές χώρες, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Σας 
μιλάω μόνο για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Είναι ένα μεγάλο σχολείο στη δημιουργι-
κή χρήση των οπτικοακουστικών μέσων το 
Φεστιβάλ Ολυμπίας, γι αυτό μας τιμούν οι 
ξένοι ερχόμενοι εδώ. Να υπογραμμίσω ότι 
σε κανέναν από τους 110 δεν καλύπτουμε 
εμείς τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς ο προ-
ϋπολογισμός μας είναι σημαντικό χαμηλός. 
Αλλά έρχονται πληρώνοντας μόνοι τους τα 
εισιτήρια. Κι αυτό είναι πιο σημαντικό απ' 
όλα και αποδεικνύει τη διεθνή ακτινοβολία 
του Φεστιβάλ μας. Παραβρέθηκαν επίσης 
σημαντικά θεσμικά πρόσωπα, ενώ η εκπρο-
σώπηση συντελεστών των διαγωνιζομένων 
ταινιών ήταν καταπληκτική: παραγωγοί, σκη-

νοθέτες, ηθοποιοί, διανομείς. Στο εξωτερικό 
μας αντιμετωπίζουν σε πλήρη αντιστοιχία 
με αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Είμαστε 
εκπρόσωποι του κορυφαίου ευρωπαϊκού 
κινηματογραφικού Φεστιβάλ και ακούνε με 
σεβασμό τις απόψεις που διατυπώνουμε. 
Στο Ιράν που πήγα πρόσφατα, στο Φεστι-
βάλ του Ισφαχάν με παρεκάλεσαν από την 
πρώτη κιόλας μέρα να μη διστάσω να τους 
αναφέρω όσες αδυναμίες επισημάνω για να 
βελτιώσουν στο μέλλον τη λειτουργία τους. 
Αναγνωρίζουν δηλαδή παντού ότι έχουμε 
σφαιρική αντίληψη του αντικειμένου. 

Ποιο είναι κ. Σπύρου αυτή τη στιγμή το 
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
το Φεστιβάλ και πώς κατά την άποψή σας 
μπορεί να διασφαλιστεί η εσαεί χρημα-
τοδότησή του, γιατί νομίζω πως κανένας 
Ηλείος δεν μπορεί να σκεφτεί έστω και την 
πιθανότητα τίτλων τέλους στο κορυφαίο 
στο είδος του Φεστιβάλ στην Ευρώπη;
Το βασικό πρόβλημα του Φεστιβάλ είναι 

το γεγονός ότι στηρίζεται στην ίδια δομή 
που στηριζόταν και όταν ήταν σε μέγεθος 
το 1/20 αυτού που είναι σήμερα. Το Φεστι-
βάλ σήμερα δε μπορεί να εξαρτάται από τις 
αντοχές του Νεανικού Πλάνου, που είναι 
ασφαλώς μια σπουδαία πολιτιστική μονά-
δα αλλά δεν παύει να είναι μια αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία. Το Φεστιβάλ πρέπει 
να είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και για 
τη λειτουργία του να έχουν την ευθύνη 
αποκλειστικά το Υπουργείο Πολιτισμού κι 
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αυτοί θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους 
πόρους, αυτοί να δημιουργήσουν τις απα-
ραίτητες υποδομές, αυτοί να επιλέξουν τα 
άτομα που θα το στελεχώσουν. Ένα τόσο 
σημαντικό Διεθνές Φεστιβάλ δεν είναι δυ-
νατόν να λειτουργεί εσαεί με την ευθύνη 
μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, 
ακόμη κι αν είναι η καλύτερη που υπάρχει 
στον πλανήτη. 

Ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φε-
στιβάλ Ολυμπίας για παιδιά και νέους, 
πώς βλέπετε το μέλλον των Φεστιβάλ 
ως θεσμούς;
Το Φεστιβάλ έχει τη δική του ιστορία και 

το δικό του παρόν. Αυτό που πρέπει να είναι 
κοινό, πρέπει να είναι το ενδιαφέρον και η 
φροντίδα της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης για τα Φεστιβάλ που προσφέρουν 
ουσιαστικό έργο στον τομέα του πολιτισμού. 
Τα Φεστιβάλ δεν μπορεί να είναι κερδοφόρες 
επιχειρήσεις γιατί δεν πρέπει να λειτουργούν 
ως εμπορικές επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν 
να επιχορηγούνται. Είναι πολύ σημαντικό 
πράγμα ο πολιτισμός και η παιδεία για να 
τα παραδώσουμε στους ιδιώτες για να τα 
κάνουν... κερδοφόρα ή να τα σώσουν από 
φιλευσπλαχνία! 

Με ποια προοπτική του Φεστιβάλ θα νοι-
ώθατε ήσυχος και κυρίως δικαιωμένος 
κ. Σπύρου;
Να θεσμοθετηθεί σωστά και να μη με χρει-

άζεται. Τότε θα πω πως αυτά τα 17 χρόνια 
έκανα την καλύτερη ταινία της ζωής μου, 
πολύ μεγάλης διάρκειας. Και ξαλαφρωμέ-
νος και χαρούμενος θα αρχίσω να κάνω το 
ντεκουπάζ του έτοιμου σεναρίου μου για την 
επόμενη ταινία μου για εφήβους...

Crisistars ή οι σταρ της κρίσης; 
Τι είναι το crisistars;

Η καλλιτεχνική έκφραση βρίσκει γόνιμο έδαφος 
σε δύσκολους καιρούς. Εμπνέεται και δημιουρ-
γεί μέσα στην παρακμή έχοντας σαν πρόσημο το 
κοινωνικό σύνολο.

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

Υπό αυτό το πρίσμα, το skywalker.gr σε συνερ-
γασία με καλλιτεχνικούς χώρους δημιουργούν 
δίκτυο για ελεύθερη πρόσβαση εκείνων που έχουν 
πραγματικά ανάγκη. Σχολές χορού, δραματικές 
σχολές, ωδεία, εργαστήρια, πολυχώροι αλλά και 
μεμονωμένοι καλλιτέχνες προσφέρουν δωρεάν 
μαθήματα σε άνεργους. 

Χρησιμοποιούμε λοιπόν την έκφραση για να 
γίνουμε περισσότερο ευαίσθητοι, αισθητικά εκλεπτυ-
σμένοι, περισσότερο αλληλέγγυοι και αισιόδοξοι. 

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

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ή να 
προσφέρετε μαθήματα επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 210 9730280.



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


