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Σ την Ελλάδα κλείνουν κάθε μέρα περίπου 
59 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επίσημες 
στατιστικές της Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για το 2015. 
Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg 
αναφέρει πως σε αγορές που δεν δοκιμάζονται 
από την ταχεία πτώση της κατανάλωσης, όπως η 
ελληνική, 8 στις 10 μικρές επιχειρήσεις κλείνουν 
πριν συμπληρώσουν 18 μήνες ζωής.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Τι μπορούμε να 
μάθουμε από την τεράστια αυτή αιμορραγία στην 
επιχειρηματικότητα και την σπατάλη πόρων, ιδεών 
και προσωπικής εργασίας;

Στο πλαίσιο της εμπειρίας μου, 35 έτη ως πωλη-
τής και επιχειρηματίας, έχω δει επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα 
και έχω συνεργαστεί με πολλούς από αυτούς. 
Συνήθως η επιχείρηση κλείνει όταν έχει πια 
αποστραγγιστεί από μετρητά, αλλά ο πραγματικός 
λόγος αποτυχίας δεν είναι σχεδόν ποτέ αυτός. Η 
αλήθεια βρίσκεται αν ψάξει κανείς λίγο πιο βα-
θιά και τότε θα δει πως τα ραγίσματα στον τοίχο 
έχουν ξεκινήσει αρκετά πιο πριν από την επίσημη 
ανακήρυξη της πτώχευσης και της αποτυχίας. 
Μάλιστα είναι σύνηθες ένας επιχειρηματίας ή 
επαγγελματίας να μαθαίνει μέσα από τα λάθη του, 
ώστε να πετύχει αυτό που θέλει μετά από δύο, 
τρεις ή περισσότερες προσπάθειες.

Ας καταγράψουμε όμως πέντε βασικά λάθη 
που κάνουν πολλές επιχειρήσεις και που αργά ή 
γρήγορα τις οδηγούν σε αδιέξοδο και τελικά στο 
κλείσιμο. Αφορούν και τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αφού και αυτοί ουσιαστικά έχουν μια 
μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν τη λειτουργούν 
μόνοι τους.

 
 Δεν έχουν αληθινή επικοινωνία  
με τους πελάτες τους
Κάτι καταπληκτικό συμβαίνει όταν ένας επιχειρη-

ματίας διαβλέπει μια πιθανή ευκαιρία στην αγορά 
ή ονειρεύεται μια νέα ιδέα για ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία: κλείνεται στον κόσμο του. Αφοσιώνεται 
μόνο στην ιδέα του, τη φαντάζεται να λειτουργεί, 
τη σχεδιάζει προσεκτικά, σχεδόν την ερωτεύεται, 
και παθιάζεται μόνο με την υλοποίησή της.

Είναι κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο λάθος 
που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας, γιατί 
η απόλυτη κατανόηση των αναγκών του πελάτη 
είναι το πρώτο, το απαραίτητο στοιχείο για την 
επιβίωση της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας 
πρέπει όχι απλώς να προσπαθήσει να μπει στη 
θέση του πελάτη του, αλλά να ζήσει σαν πελάτης, 
να νιώσει σαν πελάτης, να σκεφτεί σαν πελάτης.

Ο πελάτης σου κρατά το κλειδί της επιτυχίας σου 
βαθιά μέσα στις ανάγκες του, στα όνειρά του, στις 
αξίες του και σε όλα όσα προσπαθεί να πετύχει.

Η λύση: Μίλησε με ανθρώπους που είναι σαν 

τους μελλοντικούς πελάτες σου. Μίλησε αληθινά, 
όχι μέσω social media ή μέσω e-mail. Μίλησε με 
αρκετούς και για όσο διάστημα χρειαστεί για να 
καταλάβεις τι πραγματικά θέλουν, τι δεν έχουν 
αυτή τη στιγμή, τι θα τους ενθουσίαζε. Μίλησε εσύ 
ο ίδιος, μην βάλεις άλλους. Κατάγραψε αυτά που 
θα ακούσεις και σκέψου. Η λύση θα εμφανιστεί 
μπροστά σου.

 Καμία διαφοροποίηση  
από την υπόλοιπη αγορά
Τι εννοώ: Μια επιχείρηση ή ένας ελεύθερος 

επαγγελματίας που προσφέρει ό,τι και όλοι οι 
άλλοι. Προσπαθεί με μικροδιαφορές, όπως ένα 
άλλο όνομα, ένα άλλο χρώμα, μια ακόμα γεύση ή 
έναν ωραίο χώρο, να νιώσει πως προσφέρει κάτι 
διαφορετικό στον τομέα του. Και όμως δεν κάνει 
καμία διαφορά. Το θέμα είναι πως πολλές φορές 
τέτοιες περιπτώσεις ουσιαστικά αργοπεθαίνουν. 
Δηλαδή δουλεύουν μέτρια για πολύ καιρό και 
χάνουν ύψος αργά, ώσπου μετά από αρκετό καιρό, 
πολύ χρόνο χαμένο και πολλά χρήματα πεταμένα 
αποφασίζουν πως έχουν ήδη καταστραφεί.

Η λύση: Συμφώνησε πως αυτός παράγοντας, η 
διαφοροποίηση, είναι σημαντική για την αληθινή 
επιτυχία. Οι επιχειρηματίες που το παίρνουν 
αψήφιστα καταλήγουν με προβλήματα. Σκέψου 
προσεκτικά τι είναι αυτό που μπορείς να προσφέ-
ρεις και να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε εσένα 
και όλους τους άλλους. Από κει και πέρα ενίσχυέ 
το όσο μπορείς.

 Εσφαλμένη επικοινωνία χωρίς καθαρότητα, 
ακρίβεια, πρόκληση ενδιαφέροντος
Το επόμενο λάθος που κάνουν πολλοί είναι η 

ασθένεια που ονομάζεται «αποτυχημένη επικοι-
νωνιακή στρατηγική». 

Πολλοί, ειδικά νέοι επιχειρηματίες, ενώ προ-
σπαθούν πολύ να ξεχωρίσουν από τον ανταγω-
νισμό τους και να προσφέρουν άριστα προϊόντα 
ή υπηρεσίες, αποτυγχάνουν παταγωδώς να το 
μεταδώσουν στους καταναλωτές. 

Πολλοί προσπαθούν αλλά δεν το κάνουν με 
καθαρό, ακριβή τρόπο, ώστε να προκαλέσουν 
ενδιαφέρον. Έτσι ικανοί επιχειρηματίες, και ει-
δικά ελεύθεροι επαγγελματίες, παραμένουν στην 
αφάνεια ή εξαφανίζονται.

Η λύση: Είναι αρκετά απλή. Μάθε πώς θα 
μεταδώσεις το μήνυμά σου καλύτερα. Αφού ξε-
καθαρίσεις ποια είναι η αποστολή σου και το 
όραμά σου, κατάστρωσε με τη βοήθεια ειδικών το 
σχέδιο για να μάθει ο κόσμος που σε ενδιαφέρει 
τι ακριβώς μπορείς να κάνεις γι’ αυτόν. Μίλησε 
τη γλώσσα τους και πες τους το όσο πιο απλά 
γίνεται. Επικεντρώσου σε 3 σημεία:

και τι όφελος τους προσφέρεις.

που θα επαναλαμβάνεις με όλους τους τρόπους.

και εκφράσεις που θα πείθουν τους πελάτες να 
κάνουν κάτι για να μάθουν περισσότερα ή να σε 
δοκιμάσουν.

 Έλλειψη σωστής ηγεσίας  
(ναι, ανεπάρκεια του επιχειρηματία)
Το βλέπεις ξανά και ξανά. Ταλαντούχα άτομα 

με απίστευτες ικανότητες, και όμως τελικά δεν τα 
καταφέρνουν. Επαγγελματίες που παίρνουν λάθος 
αποφάσεις στην καριέρα τους, και ενώ είναι τόσο 
καλοί σε αυτό που κάνουν, αποτυγχάνουν ως επι-
χειρηματίες. Σαμποτάρουν τον εαυτό τους κάνοντας 
λάθος κινήσεις, έχοντας κακή επικοινωνία με τους 
συνεργάτες τους και παρουσιάζοντας έλλειψη ηγετικών 
ικανοτήτων. Δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται και 
ίσως αρνούνται να το συνειδητοποιήσουν.

Η λύση: Κατάλαβε πως η επιχείρησή σου είναι 
το παιδί σου. Εσύ είσαι ο ιδρυτής. Αυτό σε κάνει 
τον ηγέτη της. Δεν παίζει ρόλο αν ηγείσαι χιλίων ή 
ενός. Έχεις πρόβλημα να συνεργάζεσαι με άλλους; 
Λύσε το με εκπαίδευση. Οι επιχειρηματίες που 
πετυχαίνουν αφιερώνουν χρόνο για προσωπική 
ανάπτυξη, έχουν business coach, αναζητούν λύσεις. 
Λυπάμαι όταν βλέπω αξιόλογους επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες να αποτυγχάνουν από τη δική τους 
ανεπάρκεια. Ας μην είσαι εσύ ένας από αυτούς.

 Αδυναμία να καταστρώσεις ένα κερδοφόρο 
μοντέλο δουλειάς με σταθερά έσοδα
Στο τέλος όλα καταλήγουν σε αυτό. Αν αποτύχεις 

να δημιουργήσεις μια σταθερή ροή εσόδων, ένα 
μοντέλο δουλειάς που να κυλά ομαλά, τότε θα 
βυθιστείς. Ορισμένοι επιχειρηματίες μπορεί να 
έχουν καλύψει και τα 4 προηγούμενα προβλή-
ματα, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει έναν σωστό 
προγραμματισμό, ένα σχέδιο της δουλειάς.

Η λύση: Οι νέες επιχειρήσεις και οι νέοι επαγ-
γελματίες πρέπει να κινούνται γρήγορα, χωρίς να 
επενδύουν πολλά χρήματα για να ανακαλύψουν 
κάποιο μυστικό. Αρκεί να χρησιμοποιήσουν κλα-
σικές μεθόδους για να δημιουργήσουν μια μέθοδο 
δουλειάς, ώστε να έχουν τα πρώτα αποτελέσματα 
γρήγορα. Αυτά θα δώσουν το στίγμα ως προς τι 
πρέπει να αλλάξει και τι να μείνει ίδιο.

Ένα παράδειγμα είναι το επιτυχημένο e-shop 
Zappos. Στα τέλη του ’90 οι ιδρυτές του δεν ήταν 
καθόλου σίγουροι, αν οι πελάτες θα αγόραζαν από 
το διαδίκτυο παπούτσια. Έτσι, ανέβασαν μερικές 
φωτογραφίες που βρήκαν έτοιμες, έβαλαν μερικά 
κουμπιά «αγόρασέ το» και περίμεναν να δουν τι 
θα γίνει. Από αυτό το σημείο και μετά, τα αποτε-
λέσματα ήταν που τους οδηγούσαν.

Συμπέρασμα
Η επιτυχία μιας μικρής επιχείρησης ή ενός επαγ-

γελματία δεν είναι κάτι βασίζεται μόνο στην τύχη 
και στις έμφυτες ικανότητες. Ειδικά στη σημερινή 
εποχή, που τα λάθη πληρώνονται ακριβά, είναι 
καλό να ζητήσεις τη γνώμη ειδικών και πάντοτε 
να είσαι έτοιμος για αυτοκριτική.

Θ. Σλάμαρης, Εκπαιδευτής Πωλήσεων  
& Business Coach Iwant2helptraining.com

5 βασικοί λόγοι αποτυχίας των μικρών επιχειρήσεων
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Σύμφωνα με την κατάταξη που 
ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
από το 2005 στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ανήκουν αυτές που έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκ. ευρώ 
και απασχολούν προσωπικό έως 10 
άτομα (πολύ μικρές), κύκλο εργασιών 
έως 10 εκ. ευρώ και προσωπικό έως 
50 άτομα (μικρές) και κύκλο εργασιών 
50 εκ. ευρώ και προσωπικό έως 250 
άτομα (μεσαίες).

Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περί-
που 630.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(από περίπου 860.000 το 2008). Από 
το μέγεθος αυτό, το συντριπτικό 96% 
ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (κυρίως οικογενειακές και 
αυτοαπασχολούμενοι) με προσωπικό από 
1 έως 10 άτομα το πολύ. Το γεγονός αυτό 
αναδεικνύει τη δεσπόζουσα θέση που 
έχει η μικρή επιχειρηματικότητα στην 
εθνική οικονομία, αλλά και τον βαθμό 
του προβλήματος, αν λάβουμε υπόψη ότι 
η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών 
στοχεύει στην εγχώρια αγορά, η οποία 
αποδεδειγμένα είναι μία μικρή αγορά.

Οι επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται 
γενικά από χαμηλή ανταγωνιστικότητα και 
καινοτομία, δυσκαμψία στις μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες της αγοράς, έλλειψη πόρων 
και αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδό-
τηση, απουσία μακροχρόνιου σχεδιασμού, 
ελλιπή χρήση της τεχνολογίας και των 
σύγχρονων εργαλείων μάνατζμεντ. Σε 
μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν σοβαρό 
πρόβλημα βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης 
Μελετών της Εθνικής Τράπεζας για τις 
προοπτικές επιβίωσης των ελληνικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εποχή 
της κρίσης, η μείωση του λειτουργικού 
κόστους μέσω οργάνωσης των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων σε ευρύτερα 
επιχειρηματικά δίκτυα (clusters) που 
ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή στην ίδια 
εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντος και η 
παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις είναι 
ένα από τα τρία βασικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κρίσης στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Τα άλλα δύο βασικά μέτρα 
είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω 
της αξιοποίησης διαθέσιμων ευρωπαϊκών 
μηχανισμών στήριξης (Ε.Σ.Π.Α., Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ε.Τ.Επ.) και 
εργαλείων πιστώσεων και η ενίσχυση 
των πωλήσεων, κυρίως μέσω προώθησης 
της εξωστρέφειας.

Τι είναι οι συνέργειες;
Πρόκειται για σύνθετη λέξη που προέρ-

χεται από την πρόθεση «συν» και το αρχαίο 
ελληνικό ρήμα «εργώ» που σημαίνει 
«εργάζομαι», δηλαδή «συνεργάζομαι». Οι 
συνέργειες είναι οι καταστάσεις εκείνες 
που δημιουργούν θετικά αποτελέσματα 
και οικονομίες κλίμακας μέσα από μία 
κοινή προσπάθεια με σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων με αμοιβαίο 
όφελος. Σκοπός των συνεργειών είναι 
η δημιουργία ενός όλου που είναι με-
γαλύτερο από το άθροισμα των μερών 
που το αποτελούν. Σε απλά μαθηματικά 
1 + 1 δεν κάνουν μόνο 2, ενίοτε κάνουν 
και 11. Είναι αυτό που λέμε «η ισχύς 
εν τη ενώσει». Οι Αμερικανοί συνηθί-
ζουν να λένε «get bigger, get merged 

(συγχωνεύσου) or get out», ενώ μία 
παραδοσιακή αφρικανική παροιμία λέει 
«αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος, 
αν θες να πας μακριά, πηγαίνετε μαζί».

Γιατί μας ενδιαφέρουν οι συνέργειες
Περνώντας πλέον στη μεταβιομηχανική 

εποχή, το περιβάλλον άσκησης της επι-
χειρηματικότητας γίνεται πιο απαιτητικό 
και πολύπλοκο, ο ανταγωνισμός οξύνεται, 
η παγκοσμιοποίηση και η διάχυση της 
πληροφορίας καταργούν τα σύνορα και 
νέες τάσεις διαμορφώνονται στην προσπά-
θεια των επιχειρήσεων να διατηρήσουν 
το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και 
να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι νέες τάσεις διαμορφώνουν μία νέα 
κουλτούρα συνεργασίας με χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα τη μετάβαση:

συλλογική
-

νια οφέλη

κέρδη για όλους τους συμμέτοχους

-
τηγικές συνεργασίες
Σκοπός είναι η αύξηση της αποτελε-

σματικότητας μέσα από τη βελτιστοποίηση 
των πόρων (μέσων) που μία επιχείρηση 
έχει στη διάθεσή της για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων. Αν η επιχείρηση 
δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους 
ή δεν μπορεί να το καταφέρει μόνη της, 
θα πρέπει να αναζητήσει κατάλληλες 
συνέργειες και συνεργασίες που θα 
οδηγήσουν σε περισσότερο βιώσιμα 
σχήματα.

Πώς δημιουργούμε συνέργειες;
Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με άλ-

λες εταιρίες που παράγουν ομοειδή, 
συμπληρωματικά ή και διαφορετικά 
προς τα δικά μας προϊόντα, ακόμη και 
με ανταγωνιστικές εταιρίες, εφόσον 
υπάρχει προγραμματική συμφωνία σε 
θέσεις και αρχές που θα διασφαλίζουν 
τα αμοιβαία συμφέροντα. Σε μία τέτοια 
περίπτωση η συνεργασία ακόμη και με 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δεν είναι 
ταμπού, εφόσον αποτελεί μέρος μίας 
συμφωνημένης στρατηγικής και προκαλεί 
αμοιβαίο όφελος.

Συνέργειες μπορούν να δημιουργηθούν 
με πολλούς τρόπους. Πιο απλές είναι οι 
συμφωνίες συνεργασίας στην παραγωγή, 
στη διανομή και στην εμπορία προϊόντων, 
η εκχώρηση δικαιώματος licensing, η 

επιχειρηματικότητα με δανεική επωνυμία 
(franchising), η εκχώρηση δικαιώμα-
τος αντιπροσώπευσης σε άλλη εταιρία, 
η αξιοποίηση του δικτύου πωλήσεων 
άλλης εταιρίας, το outsourcing και η 
εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο σύνθετες και 
με μεγαλύτερη βαρύτητα είναι οι συμ-
φωνίες στρατηγικής συνεργασίας, οι 
συμπράξεις και τα κοινοπρακτικά σχήματα 
(joint ventures), οι συγχωνεύσεις και οι 
εξαγορές επιχειρήσεων.

Τα clusters (οικοσυστήματα) είναι 
μία άλλη κατηγορία συνεργειών που 
αφορά στη γεωγραφική συγκέντρωση 
διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων του 
ίδιου συνήθως κλάδου προμηθευτών, 
συνεργατών και ινστιτούτων. Τα clusters 
αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην αύξηση 
της παραγωγικότητας, στην προώθηση 
της καινοτομίας και στη δημιουργία 
νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ 
εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, εργατικό δυναμικό υψη-
λού επιπέδου, οικονομίες κλίμακας σε 
προμήθειες, πρώτες ύλες κ.λπ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτε-
λούν το City του Λονδίνου, (χρηματοοι-
κονομικά και ναυτιλία), οι οινοπαραγωγοί 
της νότιας Καλιφόρνιας (αμπελουργία), το 
Hollywood της Αμερικής και το Bollywood 
της Ινδίας (κινηματογραφικά στούντιο), 
η Silicon Valley (υψηλή τεχνολογία), τα 
call centers στην Ινδία (outsourcing) 
κ.λπ. Στην Ελλάδα λειτουργεί σήμερα με 
επιτυχία το βραβευμένο Corallia Cluster 
(υψηλή τεχνολογία), ενώ σημαντικότατο 
cluster απετέλεσε στο παρελθόν η Ναυ-
πηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.

 Κανάλια δημιουργίας επιχειρημα-
τικών συνεργειών και συνεργασιών
Η νεανική επιχειρηματικότητα είναι 

περισσότερο δεκτική σε συνέργειες/
συνεργασίες, καθώς οι νέοι σε ηλικία 
επιχειρηματίες έχουν πιο ανοιχτό μυαλό, 
καλύτερη πληροφόρηση και εκπαίδευση 
και συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες προ-
ώθησης της επιχειρηματικότητας, όπου 
καλλιεργείται συστηματικά η συνεργατική 
κουλτούρα. Συνεργατικά σχήματα είναι 
ευκολότερο να δημιουργηθούν σε κλάδους 
που δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, 
όπως στην κοινωνική επιχειρηματικότη-
τα, στις Μ.Κ.Ο., σε δράσεις τέχνης και 
πολιτισμού και στην επιχειρηματικότητα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στη γυναικεία επιχειρηματικότητα επί-
σης είναι ευκολότερο να δημιουργηθούν 
συνέργειες, καθώς οι γυναίκες χαρακτη-

ρίζονται από υψηλότερη συναισθηματική 
νοημοσύνη και είναι πιο δεκτικές στη 
συνεργασία και στις αλληλεπιδράσεις σε 
σχέση με τους άνδρες επιχειρηματίες.

Τέλος, το διαδίκτυο και το ηλεκτρονι-
κό επιχειρείν προσφέρουν σημαντικές 
ευκαιρίες για συνέργειες.

Καταλύτες των συνεργειών
Σε επίπεδο κρατικού σχεδιασμού η 

απουσία εθνικής στρατηγικής για την 
επιχειρηματικότητα, ευνοϊκού θεσμικού 
πλαισίου και κατάλληλων κινήτρων δυ-
σχεραίνουν την προώθηση συνεργατικών 
δράσεων. Η καλλιέργεια κουλτούρας συ-
νεργασίας είναι ένα γενικότερο πρόβλημα 
παιδείας στη χώρα μας και θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπου-
δών, από τη μέση εκπαίδευση μάλιστα.

Σε επίπεδο ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
η δημιουργία συνεργειών προϋποθέτει 
την ύπαρξη οράματος και μακροχρόνιας 
στρατηγικής, εστίαση στη μεγάλη εικόνα, 
υπέρβαση και διάθεση συνεργασίας, 
βάζοντας στην άκρη το «εγώ». Δεν είναι 
μία εύκολη απόφαση, καθώς μπορεί να 
προκύψουν σοβαροί προβληματισμοί 
σχετικά με την ανάληψη ρίσκου, την 
υιοθέτηση ενός νέου group thinking, 
τις ενδεχόμενες αλλαγές στη μετοχική 
βάση και το μάνατζμεντ και μία αναγκαία 
αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι μέ-
ντορες και οι coaches μπορούν να δι-
αδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
εκπαίδευση, στον προσανατολισμό και 
στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για 
δημιουργία επιτυχημένων συνεργασιών. 
Η τελική απόφαση πάντως παραμένει 
μία προσωπική απόφαση ανάλογα με 
τις συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε 
επιχείρηση, την κουλτούρα, τους στρα-
τηγικούς στόχους και την πρόθεση κάθε 
επιχειρηματία για δημιουργία αμοιβαίας 
αξίας (shared value).

Είναι στην ανθρώπινη φύση να αποφεύ-
γει το ρίσκο, το άγνωστο και την αλλαγή, 
γιατί αυτές οι καταστάσεις μας βγάζουν 
από αυτό που αποκαλείται «comfort zone», 
μία ζώνη που έχουμε δημιουργήσει και 
μέσα στην οποία νιώθουμε ασφαλείς. 
Αλλά το να μην κάνεις τίποτα για να 
αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα δεν είναι 
λύση ούτε δείγμα στρατηγικής.

Γιάννης Αναγνωστόπουλος,  
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής 

Μάνατζμεντ & Επιχειρηματικότητας, 
Μέντορας του iforU για τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, skouroli@otenet.gr

Ο ρόλος των συνεργειών στην ενδυνάμωση       
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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Π όσο αντιφατικός ακούγεται ο 
τίτλος! Τι σχέση μπορεί να έχει 
ένας επιχειρηματίας, που συ-

νήθως αποσκοπεί αποκλειστικά στο 
κέρδος με τα κοινωνικά ζητήματα, που 
στις ημέρες μας γιγαντώνονται; Αν το 
πάρουμε και από την άλλη πλευρά, 
πώς μπορεί μία επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, που γίνεται προφανώς 
για βιοποριστικούς λόγους, να έχει 
κοινωνικό προσανατολισμό; Κυρίες 
και κύριοι, καλωσορίσατε στον κόσμο 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας!

Οι ορισμοί της κοινωνικής επιχει-
ρηματικότητας είναι πολλοί και αρκε-
τές φορές υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις, που πυροδοτούν αντιδράσεις. 
Εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό 
-προσφάτως και στη χώρα μας- γινό-
ταν ολοένα και πιο έντονη η ανάγκη 
«διατάραξης» του παραδοσιακού καπι-
ταλιστικού μοντέλου, το οποίο αρκετές 
φορές είναι άδικο απέναντι στους μη 
έχοντες, ενώ προάγει τη συγκέντρωση 
πλούτου στα χέρια των λίγων.

Σταδιακά, οι ίδιοι οι καταναλωτές άρχι-
σαν να γίνονται κοινωνικά ευαίσθητοι και 
να απαιτούν από τις εταιρείες να έχουν 
ένα πιο οικείο και κοινωνικό πρόσωπο, 
μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
Οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν πια 
να κλείνουν τα μάτια σε θέματα όπως η 
μόλυνση του περιβάλλοντος, η έλλειψη 
βασικών τροφίμων και υποδομών για 
σημαντικές μερίδες πληθυσμού, όχι 
μόνο σε χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά 
ακόμα και στο ευρωπαϊκό κατώφλι μας. 
Παράλληλα, η συνεργατική οικονομία 
και οι συνεταιρισμοί, που υπάρχουν εδώ 
και εκατοντάδες χρόνια, είχαν ανάγκη 
πλέον ένα «φρεσκάρισμα» στη δομή και 
στον σκοπό τους.

Το αποτέλεσμα; Οι κοινωνικές επιχει-
ρήσεις άρχισαν σε παγκόσμιο επίπεδο να 
ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, δημιουρ-
γώντας όμως γερές ρίζες, διαταράσσοντας 
-άλλοτε ευχάριστα, άλλοτε δυσάρεστα- το 
παραδοσιακό επιχειρείν. Έτσι, πολλά 
κοινωνικά προβλήματα, που ακόμα 
και το εκάστοτε κράτος αδυνατούσε για 
διάφορους λόγους να επιλύσει, βρήκαν 
τη βιώσιμη λύση τους σε αυτή τη νέα, 
ενδιαφέρουσα δομή επιχειρηματικότητας, 
ενώ εξαπλώθηκε πλέον η κουλτούρα 
ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε 
όλα από το κράτος ή από τους άλλους. 
Θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση 
στα χέρια μας! Και για να βοηθήσουμε 
πραγματικά έναν κοινωνικό σκοπό, σε 
μόνιμη βάση και σε βάθος χρόνου, θα 
μπορέσουμε να το κάνουμε μόνο μέσα 
από μία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τι είναι μία κοινωνική επιχείρηση;
Σε γενικές γραμμές, δίνοντας έναν 

ευρύτερο και ίσως πιο απλουστευμένο 
ορισμό, θα λέγαμε ότι μία κοινωνική 
επιχείρηση βρίσκει και προτείνει έναν 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο, για να επι-
λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Έναν 
τρόπο που συνήθως δεν βασίζεται σε 
δωρεές, εισφορές και επιχορηγήσεις, 
αλλά έναν τρόπο που προάγει την ανά-
πτυξη και οικονομική ευημερία όλων 
των μερών που συμμετέχουν, ο οποίος 
δεν απέχει πολύ από τους «κανόνες της 
αγοράς». Μία κοινωνική επιχείρηση 
όμως, ξεκινά λίγο «ανάποδα» από μια 
συμβατική επιχείρηση. Η αφετηρία δεν 
είναι το κέρδος, αλλά το κοινωνικό 
πρόβλημα που καλείται να επιλύσει 
και έπειτα προχωρά στη δημιουργία 
του επιχειρηματικού μοντέλου που θα 
την καταστήσει βιώσιμη.

Είτε πρόκειται για την προσφορά βα-
σικών αγαθών, όπως τρόφιμα φάρμακα 

ή καθαρό νερό, είτε πρόκειται για την 
προαγωγή της σωστής διατροφής, της 
εκπαίδευσης, της ανακύκλωσης κ.ά., 
μία κοινωνική επιχείρηση έχει στον 
πυρήνα της το κοινωνικό πρόβλημα 
και αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο γύρω από αυτό, ώστε όχι μόνο 
να είναι η ίδια και οι εργαζόμενοί της 
βιώσιμοι, αλλά να συμβάλλει μέρα με 
τη μέρα στην επίλυση του κοινωνικού 
προβλήματος, με το οποίο ασχολείται. 
Όπως λοιπόν συνηθίζεται να λέγεται, μία 
κοινωνική επιχείρηση συμβάλλει στην 
επίλυση ενός κοινωνικού προβλήματος 
με τρόπο επιχειρηματικό.

 Ποιος είναι ο κοινωνικός  
επιχειρηματίας;
Ένας κοινωνικός επιχειρηματίας 

εργάζεται, πληρώνεται, αναπτύσσεται 
κανονικά, όπως και ένας συμβατικός 
επιχειρηματίας. Είναι άλλωστε πραγ-
ματικά πολύ ενδιαφέρον να εργάζεσαι 
και να προσφέρεις καθημερινά σε έναν 
κοινωνικό σκοπό, ενώ ταυτόχρονα να 
καλύπτεις τα προς το ζην. Σίγουρα όμως, 
δεν κάνουν όλοι για αυτή τη δουλειά. 
Συνηθίζεται να λέγεται ότι ένας κοινω-
νικός επιχειρηματίας συνδυάζει «δύο 
ανθρώπους» μέσα του. Έχει λίγο από 
τη μητέρα Τερέζα, λόγω κοινωνικής 
ευαισθησίας και λίγο από τον ιδρυτή 
της Apple, Steve Jobs, λόγω επιχειρη-
ματικότητας και καινοτομίας. Αυτές οι 
δύο «προσωπικότητες» είναι απαραί-
τητο λοιπόν να συνυπάρχουν και να 
ισορροπούν, μέσα σε έναν κοινωνικό 
επιχειρηματία.

 Πώς θα γίνω κοινωνικός  
επιχειρηματίας;
Καταρχάς όλα ξεκινούν από αυτό 

που ενοχλεί εμάς τους ίδιους σε κοι-
νωνικό επίπεδο. Βλέποντας γύρω μας 
ή ψάχνοντας στο internet, θα έρθουμε 
αντιμέτωποι με πολλά κοινωνικά προ-
βλήματα που απαιτούν άμεσες, αλλά 
δημιουργικές λύσεις. Μόλις λοιπόν 
βρούμε τι είναι αυτό που μας κινητοποιεί, 
έπειτα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο 
με τον οποίο θα καταφέρουμε να το επι-
λύσουμε. Η κοινωνική επιχείρησή μας 

θα πουλάει κάποιο προϊόν και τα κέρδη 
θα διατίθενται στον κοινωνικό σκοπό 
που επιλέξαμε; Θα δημιουργήσουμε 
μία νέα πρωτοποριακή υπηρεσία που 
απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες που 
θέλουμε να βοηθήσουμε (π.χ. τυφλούς); 
Θα οργανώσουμε ένα μοντέλο, όπου 
θα σώζονται τα φάρμακα, τα ρούχα, τα 
βιβλία ή τα τρόφιμα που θα κατέληγαν 
στα σκουπίδια; Θα δημιουργήσουμε μία 
υποδομή, ώστε τα παιδιά που βρίσκονται 
σε ορφανοτροφεία να μην «ιδρυματο-
ποιούνται» και να έχουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερες προσλαμβάνουσες 
εμπειρίες; Θα φροντίσουμε ώστε να 
περιοριστεί η οικολογική καταστρο-
φή; Θα βοηθήσουμε τις κακοποιημένες 
γυναίκες, τους ψυχικά ασθενείς, τους 
πρώην εξαρτημένους από ουσίες ή 
τους άστεγους να ενταχθούν ξανά στην 
κοινωνία και να βρουν δουλειά;

Ανάμεσα στα λαμπρά παραδείγματα 
κοινωνικών επιχειρήσεων, βρίσκονται 
εκείνες που αποδεικνύουν ότι οι απο-
φυλακισμένοι στην Αγγλία μπορούν να 
επανενταχθούν στην κοινωνία, ώστε 
να μην επιστρέψουν ξανά στη φυλακή, 
μαθαίνοντας μία χειρωνακτική τέχνη και 
αναλαμβάνοντας κατασκευαστικά έργα. 
Μάλιστα, έχει υπολογιστεί το πόσο θα 
κόστιζε στο κράτος, εάν επέστρεφε ο 
κάθε αποφυλακισμένος στη φυλακή, 
επειδή θα είχε και πάλι προβλήματα με 
τον νόμο, με αποτέλεσμα η οικονομική 
διαφορά που προκύπτει να δωρίζεται από 
το κράτος στην κοινωνική επιχείρηση, 
με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευσή 
τους. Άλλα εξαιρετικά παραδείγματα 
αποτελούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
που μαζεύουν απόβλητα και σκουπίδια 
και τα μετατρέπουν σε κάτι χρηστικό 
και μοντέρνο, όπως ρούχα, παπούτσια, 
τσάντες, αξεσουάρ κ.ά. Πολλές ιδέες 

λοιπόν που ανθίζουν στο εξωτερικό, 
μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν 
και στην Ελλάδα.

Πού να απευθυνθώ;
Σήμερα, στη χώρα μας υπάρχουν 

hubs κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
φορείς και σύμβουλοι, ενώ πραγματο-
ποιούνται αμέτρητα σεμινάρια, όπως και 
τα μονοπάτια κοινωνικής επιχειρημα-
τικότητας του Skywalker, που βοηθούν 
τον μελλοντικό επιχειρηματία να κάνει 
τα πρώτα του βήματα και να δει την 
ιδέα του να γίνεται πράξη. Ταυτόχρονα, 
λόγω της ύπαρξης συνεργατικών χώρων 
εργασίας, είναι αρκετά εύκολο για τον 
κοινωνικό επιχειρηματία να έχει μία 
έδρα, χωρίς αναγκαστικά να ενοικιάζει 
δικό του χώρο, ενώ οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που του προσφέρονται και οι 
ευκαιρίες δικτύωσης είναι πάρα πολύ 
σημαντικές.

 Πώς χρηματοδοτείται μία  
κοινωνική επιχείρηση;
Υπάρχουν δυστυχώς αμέτρητες κοι-

νωνικές ανάγκες. Η βασική ανάγκη 
όμως του κοινωνικού επιχειρηματία 
είναι να εξασφαλίζει τους πόρους, για 
να παραμένει η επιχείρηση ζωντανή. 
Μία κοινωνική επιχείρηση λοιπόν, δεν 
απαιτεί μεγάλα κεφάλαια για να ξεκινή-
σει. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι μπορεί 
να αποτελέσει το γνωστό success story 
των start up που ξεκίνησαν από ένα 
γκαράζ. Από εκεί και πέρα όμως, για 
να αναπτυχθεί και να συνεχίσει το έργο 
της, ίσως χρειαστεί χρηματοδότηση με 
τις πηγές ευτυχώς να είναι περισσότερες 
από όσες νομίζουμε.

Μερικές πηγές χρηματοδότησης είναι 
η δωρεά από φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
οι angel ή οι impact investors (επενδυ-
τές που ενδιαφέρονται εκτός από την 
απόδοση κέρδους και για τον κοινωνικό 

αντίκτυπο της επιχείρησης, στην οποία 
επενδύουν), ο τραπεζικός δανεισμός 
(ακόμα στην Ελλάδα, ο δανεισμός 
κοινωνικών επιχειρήσεων βρίσκεται 
σε αρχικό στάδιο, αλλά γίνονται σημα-
ντικά βήματα για την ανάπτυξή του), η 
μικροχρηματοδότηση (διεθνής τακτική 
χρηματοδότησης επιχειρηματιών, που 
δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από 
την τράπεζα στην Ελλάδα, εφαρμόζεται 
από την Action Finance Initiative), 
διαγωνισμοί για start up ή κοινωνικές 
επιχειρήσεις με χρηματικά έπαθλα, όπως 
το Social Impact Award, του Impact 
Hub, καμπάνιες crowdfunding κ.ά.

Μία κοινωνική επιχείρηση λοιπόν, 
έχει πρόσβαση όχι μόνο στους πα-
ραδοσιακούς τρόπους δανεισμού και 
χρηματοδότησης, όπως ακριβώς και σε 
μία συμβατική επιχείρηση, αλλά πάει 
και ένα βήμα πιο πέρα, αναζητώντας 
χρηματική υποστήριξη σε ιδρύματα, 
φορείς και ιδιωτικές δωρεές. Πάνω 
από όλα όμως, το πιο ασφαλές μοντέλο 
χρηματοδότησης είναι η παροχή προ-
ϊόντων ή υπηρεσιών, από τα οποία η 
επιχείρηση θα αποκομίζει δίκαια έσοδα 
για να είναι βιώσιμη, ώστε με το κέρδος 
της να είναι σε θέση να πραγματοποιεί 
το κοινωνικό της έργο.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα 
αποτελεί μία διέξοδο από την ανερ-
γία, τόσο για τον ίδιο τον ιδρυτή, όσο 
και για τους ανθρώπους που θα έχει 
κοντά του. Ο κλάδος αυτός τώρα χτί-
ζεται στην Ελλάδα, τόσο σε θεσμικό 
επίπεδο, όσο και στη συνείδηση του 
κοινού, με αποτέλεσμα να χρειάζεται 
να περάσει ακόμα πολλές «παιδικές 
ασθένειες» για να αποκτήσει το κύρος 
που κατέχει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα δίνει δυνατότητες 
συνεργασίας, δημιουργίας, προσφοράς 
και εναλλακτικού επιχειρείν, και όπως 
όλα δείχνουν ήρθε για να μείνει.

Μελίνα Ταπραντζή
Ιδρύτρια Wise Greece
www.wisegreece.com
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Ε σύ βοσκέ και αγρότη, δώστε μου 
τη γη σας και εγώ σας υπόσχομαι 
ένα καλύτερο μέλλον. Όταν το 

μέλλον αποδειχτεί αρνητικό, εγώ θα έχω 
το έδαφός σας και εσείς μια κλωτσιά 
στον πισινό. Αυτή είναι «η οικονομία» 
της αγοράς (Dario Fo - απεβίωσε στις 
13/10/2016).

Ο E. C. Dolcetta, μαζί με τους G. 
Capobianco, D. Troiana, και J. Lazar, 
κέρδισαν πρόσφατα το βραβείο AWR 
στον διεθνή διαγωνισμό ιδεών με το 
πρότζεκτ «Nursery Fields Forever» (Παι-
δικός Σταθμός Αγρόκτημα για Πάντα). Ο 
παιδικός αυτός σταθμός συνδυάζει την 
αστική γεωργία με τη νηπιακή εκπαί-
δευση. Μαθαίνοντας τα παιδιά πώς να 
καλλιεργούν και να κάνουν τη συγκομιδή, 
καθώς και πώς να αλληλεπιδρούν με τα 
ζώα, θα μπορούσε να τα βοηθήσει στο 
να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητές 
τους, μέσα από την ομαδική εργασία, την 
ενθάρρυνση της αυτοεκτίμησης και την 
προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής. 
Οι μαθητές επίσης, θα μάθουν για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφού η 
ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία 
του παιδικού σταθμού παράγεται από 
ανεμογεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες. 
Το παιχνίδι, η φύση και η τεχνολογία 
συνδυάζονται σε αυτό το αγρόκτημα. 
Τα παιδιά μαθαίνουν για τους κύκλους 
της φύσης, πώς να σέβονται τα ζώα και 
τα φυτά, καθώς και να παρατηρούν τον 
τρόπο που αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας 
(archdaily.com, 2/3/2016).

Στην Ελλάδα, το 2015 βρισκόταν 
αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας 
ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 35,7% 
του πληθυσμού (3,8 εκ. άνθρωποι), 
έναντι 28,1% το 2008. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε 
το 2015 στο 23,7% (118,8 εκ). Ένας 
άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώ-
χειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όταν 
αντιμετωπίζει τουλάχιστον ένα από τα 
παρακάτω ενδεχόμενα: Είτε θεωρείται 
φτωχός (εισοδήματα μικρότερα του 
60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), 
είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή 
στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά 
ή αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε στοι-
χειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις), 
είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με 
τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε 
οικογένεια που κανένα μέλος της δεν 
έχει «κανονική δουλειά»). Σε χειρότερη 
κατάσταση από την Ελλάδα βρίσκεται 
η Βουλγαρία (41,3%) και η Ρουμανία 
(37,3%). Στον αντίποδα βρίσκονται 
η Τσεχία (14%), η Σουηδία (16%), η 
Ολλανδία και η Φινλανδία (16,8%), η 
Δανία και η Γαλλία (17,7%) (Eurostat, 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, 17/10/2016).

Ο κ. Καρβούνης, Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής στην Ελλάδα, σε μια συνέντευξη 
εφ' όλης της ύλης στον «Αθήνα 9.84» 
(08/10/2016) αναγνώρισε ότι «αυτή 
τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει πρό-
βλημα, δηλαδή έλλειψη ενότητας και 
αλληλεγγύης και αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ο Πρόεδρος Γιούνκερ αποφάσισαν 
να προχωρήσουν και να καταδείξουν 
την ανάγκη για μια ενωμένη Ευρώπη 
μέσα από συγκεκριμένα μέτρα» (ec.
europa.eu, 14/10/2016).

Οργιάζουν οι παράνομοι πωλητές 
στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. 
Εκατοντάδες πάγκοι στήνονται στις πα-
ρυφές των λαϊκών αγορών κάθε μέρα 
και «φυτοζωούν» σε βάρος των νόμιμων 
παραγωγών και εμπόρων, οι οποίοι πα-

λεύουν σε άνισες συνθήκες να βγάλουν 
τα προς το ζην, σε εποχές μειωμένης 
κατανάλωσης και κρίσης. Σύμφωνα 
με τις μηνιαίες καταγραφές της Ομο-
σπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών, 
Παραγωγών, Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης, στις 
48 λαϊκές της Θεσσαλονίκης λειτουργούν 
παράνομοι πωλητές διαφόρων ειδών, 
εκτός από έξι. Έτσι, κάθε Τρίτη στη 
λαϊκή του Κορδελιού (οδός Μουσών) 
καταγράφηκαν 55 παράνομοι πάγκοι, 
ενώ στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, την ίδια 
μέρα, άλλοι 70 παράνομοι πάγκοι. Και 
ημερολογιακά: Δευτέρα: 92 παράνομοι 
σε 7 λαϊκές, Τρίτη: 233 παράνομοι σε 
10 λαϊκές, Τετάρτη: 235 παράνομοι 
σε 6 λαϊκές, Πέμπτη: 290-310 παρά-
νομοι σε 10 λαϊκές, Παρασκευή: 136 
παράνομοι σε 8 λαϊκές, Σάββατο: 331 
παράνομοι σε 7 λαϊκές. Ίσως μάλιστα 
να μην κόβονται και αποδείξεις (voria.
gr, 22/10/2016).

Το σημερινό κυριότερο πρόβλημα 
στην αδειοδότηση στάβλων βρίσκεται 
στη «στενή» και «στεγνή» ερμηνεία, 
που δείχνουν σαν να «μισούν» τους 
παραγωγούς πραγματικού πλούτου στη 
σημερινή Ελλάδα, και σαν να θέλουν 
να τους υποτιμήσουν, ως Έλληνες πολί-
τες, ακριβώς διότι οι αγρότες δεν ζουν 
«παρασιτικά», μόνο με την υπεραξία 
των υπηρεσιών, όπως κάνουν οι αστοί.

Κυκλοφόρησε (αναρτήθηκε) το 10ο 
τεύχος της Κοινωνικής Οικονομίας 
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016) με πολλά 
και σημαντικά κείμενα για όλους, όπως: 
Συνεταιριστική Διακυβέρνηση, κατάλ-
ληλη να χτίσει ανθεκτικότητα για την 
αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, τo 
μέγεθος και το εύρος της Συνεταιριστι-
κής Οικονομίας: παγκόσμια απογραφή 
για συνεταιρισμούς, SAOS, Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης Γεωργικών 
Συνεταιρισμών, CICOPA, παγκόσμια 
χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνε-
ταιρισμών, ICA, Παγκόσμια Διακήρυξη 
για τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, 
B. Roelants, το Πρώτο Παγκόσμιο Υπό-
δειγμα για τους Συνεταιρισμούς και την 
Προώθησή τους, Φ. Παναγιωτόπουλος, 
Προσφορά, Απαξίωση και Διάλυση του 
θεσμικού διδύμου Γεωργικοί Συνεται-
ρισμοί-Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΑΤΕ), Απ. Λακασάς, Μορφωμένοι 

40άρηδες σε μικρά χωριά (από την 
Καθημερινή), Α-Α. Μητροπούλου, Σχο-
λιασμός του προτεινομένου σχεδίου 
νόμου για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς 
Εργασίας, Α-Α. Μητροπούλου, Συνε-
ταιρισμός και Κεφαλαιουχική Εταιρία, 
αποτελούν παράλληλες έννοιες που δεν 
θα συναντηθούν ποτέ, Τι είδους φορέα 
εκπροσώπησης των συνεταιρισμών 
χρειαζόμαστε, το Ύψος της Μερίδας 
στους Συνεταιρισμούς και το Περιεχόμενο 
της Κοινωνικής Οικονομίας (http://
isem-journal.blogspot.gr/2016_10_01_
archive.html., 1/10/2016).

Είναι κρίμα να μεταφράζονται τα κράνα 
ως κράνμπερι. Βακκίνια μακρόκαρπα. 
(Κράνα: Cornus mas-L family, Cornaceae 
Cranberry: Vaccinium macrokarpon-
family ericaceae). Καμία σχέση με τα 
κράνα. Η λανθασμένη μετάφραση εμπο-
δίζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας 
της κρανιάς και παραπληροφορεί. (Κ. 
Ντούλιας, 12/10/2016).

Στα λύματα της αποχέτευσης ανι-
χνεύονται και ναρκωτικές ουσίες και 
ψυχοφάρμακα! «Πρέπει να χαπακώ-
νεται όλη η Αθήνα». Δήλωση προέ-
δρου ΕΥΔΑΠ, 2011. Αυτά θυμήθηκα, 
ακούγοντας έναν ομιλητή σε ιατρικό 
συνέδριο. Κάποιες φάλαινες εκβρά-
στηκαν νεκρές στις ΗΠΑ, και μετά από 
εξέταση βρέθηκαν στους ιστούς τους 
μεγάλες συγκεντρώσεις ψυχοτρόπων 
ουσιών! Αυτή πιθανολογείται ως αιτία 
αποπροσανατολισμού και θανάτου των 
φαλαινών. Ή με άλλα λόγια «τρελαινό-
μαστε εμείς, αλλά τρελαίνουμε και τις 
φάλαινες». (Ε. Σπινθάκης. Facebook, 
12/10/2016).

Από τις ελληνικές λέξεις βίος και 
μίμηση, η «βιομιμητική» είναι η πα-
ρατήρηση και η κατανόηση της φύσης 
που οδηγούν στην έμπνευση για την 
παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών, ιδίως 
στις τεχνολογίες. Με τη «βιομιμητική» 
ασχολούνται όσοι αγαπούν τη φύση: 
φυσιολάτρες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 
βιολόγοι, αγρότες. Από τη μελέτη του 
περιβάλλοντος αντλούν έμπνευση για 
καινοτομίες. Ενώ στους Δυτικούς γενι-
κότερα, η φύση παραμερίζεται, κάποιοι 
άλλοι λαοί εμπνέονται ανέκαθεν από 
τη φύση. Η «βιομιμητική» διαθέτει ένα 
τεράστιο δυναμικό σε διάφορους τομείς, 
όπως οι νέες τεχνολογίες, ο αθλητισμός 

και η αρχιτεκτονική. Προτείνει νέες 
τεχνικές εκμετάλλευσης των πλουτο-
παραγωγικών πηγών, με μεγαλύτερο 
σεβασμό στο περιβάλλον. Η μίμηση 
των έμβιων όντων δεν είναι μια νέα 
επιστήμη, εφόσον ο άνθρωπος, πα-
ρατηρώντας τα πουλιά, σκέφτηκε να 
πετάξει κι εκείνος. Η «βιομιμητική» 
προτείνει απλά να ξαναβάλουμε τη 
φύση στο κέντρο της έρευνας, ώστε 
να βρούμε νέες καινοτομίες για την 
τεχνητή αναπαραγωγή των βασικών 
ιδιοτήτων ενός ή πολλών βιολογικών 
συστημάτων (Blod, Ίδρυμα Μποδοσάκη, 
12/10/2016).

Στην Ελλάδα οι νέοι που αποφοίτη-
σαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
τα τελευταία 1-3 χρόνια έχουν τις πιο 
δυσοίωνες προοπτικές απασχόλησης, 
ενώ οι οικονομολόγοι επισημαίνουν 
ότι η ανεργία των νέων πτυχιούχων 
δεν οφείλεται τόσο στην υπερβάλλουσα 
προσφορά πτυχιούχων (το ποσοστό των 
πτυχιούχων ηλικίας έως 34 ετών στο 
σύνολο του πληθυσμού είναι 32,4%, 
όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 
34,2%), όσο κυρίως στην περιορισμένη 
ζήτηση για επιστήμονες από τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις. Η απασχόλησή τους, 
σήμερα στην Ελλάδα, φτάνει το 49,9% 
(Eurostat). Ωστόσο, η μισθοδοσία των 
καθηγητών Α.Ε.Ι. πάει πολύ καλά.

Οι εγκέφαλοι των γυναικών είναι 
σίγουρα διαφορετικοί από τους εγκε-
φάλους των ανδρών. Αυτό που έχουμε 
βρει είναι ότι οι γυναίκες, σε πολλές 
διαφορετικές δραστηριότητες, επεξεργά-
ζονται τις πληροφορίες περίπου πέντε 
φορές πιο γρήγορα από ότι οι άνδρες, 
και χρησιμοποιούν πολύ μικρότερο 
μέρος του εγκεφάλου τους για πράγματα 
που είναι παρόμοια. Ενώ αυτό μπορεί 
να φαίνεται ως μια απλή είδηση, η 
ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα 
του γυναικείου εγκεφάλου, όμως, έχει 
ένα κόστος. 

Οι επιστήμονες λένε ότι ο γυναικείος 
εγκέφαλος είναι πολύ πιο ευάλωτος σε 
βλάβες, σε σχέση με τον εγκέφαλο των 
ανδρών. Εάν υποστεί ζημιά, ο ανδρικός 
εγκέφαλος μπορεί να ανακάμψει πιο 
γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα, σε 
αντίθεση με τον γυναικείο που απαιτεί 
περισσότερο χρόνο (Δρ. Α. Γεωργόπου-
λος, Κέντρο Επιστήμης του Εγκεφάλου, 

Minneapolis Veterans Affairs (VA), 
Medical Center, newsone.gr).

Οι τιμές αγοράς των δωματίων στα 
ξενοδοχεία, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 
θα κυμανθούν μεταξύ 35-65.000 € για 
τα δευτεροβάθμια ξενοδοχεία 4 αστέρων, 
ενώ τα δωμάτια των πιο «προνομιακών» 
4 αστέρων ξενοδοχείων κυμαίνονται 
μεταξύ 65-95.000€. Ο τιμές αγοράς των 
δωματίων των ξενοδοχείων 5 αστέρων 
θα κυμανθούν από 100-160.000€, 
ανάλογα με την τοποθεσία. Για την 
κατηγορία πολυτελείας, 5 αστέρων, 
κυμαίνονται μεταξύ 200-400.000 €. 
Η έρευνα της ΔΑΝΟΣ αναφέρει ότι η 
ξενοδοχειακή αγορά για τις κατηγορίες 
των 5 και των 4 αστέρων στην Ελλάδα 
έχει αυξημένο ενδιαφέρον από εγχώριους 
και διεθνείς επενδυτές. (ΔΑΝΟΣ, ΒNP 
Paribas Real Estate, newmoney.gr, Σ. 
Σούκη, money-tourism.gr, 10/10/2016).

Με νέα εγκύκλιο, η ΕΛΛΑΣ 
(1244/16/1946230/4-10-2016) δίνει 
για άλλη μια φορά διευκρινίσεις στα 
αρμόδια αστυνομικά όργανα αναφορικά 
με τη νομοθεσία και τη διαχείριση κα-
ταγγελιών για κακοποίηση, θανάτωση 
και βασανισμό ζώων, με συχνότερες 
καταγγελίες, όπως διατάραξη κοινής 
ησυχίας από δεσποζόμενα ζώα συντρο-
φιάς, υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων 
συντροφιάς κατά τον περίπατο, τοπο-
θέτηση τσιπ (σήμανση), σκύλοι, μόνιμα 
δεμένοι σε βαρέλια και δεμένα ζώα, 
και χρησιμοποίηση ζώων σε θεάματα. 

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων, αναφέ-
ρονται δύο μέθοδοι βασανισμού ζώων 
δηλαδή τα «βαρελόσκυλα» (σκυλιά δε-
μένα σε βαρέλια) και το «παστούρωμα» 
των ζώων. Και εκεί, επισημαίνεται το 
αυτονόητο, ότι ο ρόλος της αστυνομίας 
είναι να αναζητήσει τον ιδιοκτήτη, να 
προχωρήσει σε σχηματισμό δικογρα-
φίας και να βεβαιώσει τα πρόστιμα. (Ε. 
Ηλιοπούλου. www.zoosos.gr). 

Επικίνδυνος περιορισμός της γενετικής 
βάσης παρατηρείται τα τελευταία 30 
χρόνια σε όλες σχεδόν τις σημαντικές 
καλλιέργειες. Για πολλές από αυτές, 
δεν χρησιμοποιούνται στη βελτίωση 
περισσότερο από το 5 έως 10% της 
διαθέσιμης παραλλακτικότητας. Στην 
Ελλάδα καλλιεργούνταν, μέχρι πρό-
σφατα, 111 ντόπιες ποικιλίες και πλη-
θυσμοί μαλακού σιταριού, 139 ντόπιες 
ποικιλίες και πληθυσμοί σκληρού, 99 
ντόπιες ποικιλίες και πληθυσμοί κρι-
θαριού, 294 καλαμποκιού, 39 ντόπιες 
ποικιλίες και πληθυσμοί βρώμης και 
605 ποικιλίες φασολιού, που έπαψαν 
πλέον να καλλιεργούνται. 

Το 1927 η καλλιέργεια του σιταριού 
περιελάμβανε 100% ντόπιες ποικιλί-
ες, το 1969 μόνο 10%, ενώ σήμερα 
κυριολεκτικά έχει εκτοπιστεί από την 
καλλιέργεια το σύνολο των παλιών ποι-
κιλιών. (Α. Πετρόγιαννης, tharrosnews.
gr, agro24.gr, 8/3/2016).

Συνέδριο με θέμα «Περιαστική Κτη-
νοτροφία και Κτηνοτρόφοι», πραγμα-
τοποίησε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος 
Αττικής «Άγιος Γεώργιος» (20/11/2016), 
για να διερευνήσει τις περίεργες πτυ-
χές της θανατηφόρας ιμπεριαλιστικής 
επέκτασης του αστικού χώρου εις βάρος 
του ζωτικού χώρου ανάπτυξης της πε-
ριαστικής κτηνοτροφίας. Στην Αττική 
δραστηριοποιούνται 3.000 κωδικοί 
εκτροφής, σε περίπου 1800 κτηνοτρο-
φικές εγκαταστάσεις, που εκτρέφουν 
220.000 περίπου γιδοπρόβατα και 
4.000 αγελάδες.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Αγροτικά ενδιαφέροντα και όχι μόνο
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Σ τις 24 Φεβρουαρίου του 2017 είχαμε τη χαρά 
να συζητήσουμε με τη Δρ. Ελένη Μαλούπα, 
Τακτική Ερευνήτρια και Διευθύντρια του 

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετι-
κών Πόρων, από το Εργαστήριο Προστασίας και 
Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ για τις Νέες Προοπτικές Ανθοκαλλιεργειών.

Την ευκαιρία δημιούργησε ο Αγροτικός Ανθο-
κομικός Συνεταιρισμός Αττικής (ΑΑΣΑ) «Ανθα-
γορά Αθηνών», προσκαλώντας την πολύ γνωστή 
ερευνήτρια σε συζήτηση με τους ανθοπαραγωγούς 
της ΑΑΣΑ στα Άνω Πατήσια, στην αίθουσα του 
Συνδέσμου Ανθεμπόρων.

Πριν τη συζήτηση, η Δρ. Ελένη Μαλούπα ξε-
ναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ανθοκομικού 
Συνεταιρισμού όπου οι 170 περίπου ανθοπαρα-
γωγοί, μέλη του συνεταιρισμού, φιλοξενούν 70 
περίπου ξεχωριστά stand (χώρους φύλαξης και 
προβολής των παραγόμενων στην ελληνική γη 
δρεπτών ανθέων). Όλους τους τιμολογεί ο Συ-
νεταιρισμός, στο κοινό λογιστήριο, στα γραφεία, 
στην είσοδο της Ανθαγοράς.

Συζητώντας με τη Δρ. Ελένη Μαλούπα, τον 
πρόεδρο της ΑΑΣΑ κ. Αθανάσιο Κελμάγερ και 
πολλούς ανθοπαραγωγούς καταγράψαμε πάρα 
πολύ ενδιαφέρουσες παραμέτρους των ενδημικών 
αυτοφυών ανθοκομικών ειδών, που μπορεί να είναι 
χρήσιμα για μια νέα προοπτική αγροκαλλιεργειών 
και καινούρια εμπορική διέξοδο στη σημερινή 
κρίση. Μεταξύ όσων ακούστηκαν καταγράψαμε:
1. Η Ελλάδα έχει την πλουσιότερη χλωρίδα της 
Ευρώπης, ανά μονάδα επιφανείας, με 1640 έως 
3.130 φυτικά είδη σε καθεμία από τις 13 περιοχές 
της. Από αυτά, τα 1470 περίπου είναι ενδημικά 
και αυτοφυή, δηλαδή μοναδικός θησαυρός για 
την Ελλάδα.
2. Συγκριτικά, η Βουλγαρία διαθέτει 125 μόνο 
ενδημικά-αυτοφυή φυτικά είδη, η Αλβανία περίπου 
24 και η Γερμανία μόνο 15. Πρόκειται για πολύ 
μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, ανεκμετάλλευτο 
από τους Έλληνες μέχρι σήμερα.
3. Στις εφημερίδες, μόλις την προηγούμενη μέρα 
(23/2/2017) αναγράφηκε ότι η μαλοτήρα, ένα 
φυτό ενδημικό της Κρήτης, ο σπόρος του οποί-
ου πωλείται προς 19.000€ το κιλό, κλέβεται! 
Με σπόρους που έχουν κλαπεί από την Κρήτη, 
ετοιμάζονται μεγάλες καλλιέργειες μαλοτήρας στη 
Βουλγαρία, καθότι από το γνωστό παγκοσμίως 
«Greek Mountain Tea» (Τσάι του βουνού, δηλαδή 
τον Sideritis), θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια 
μεγάλες ποσότητες η γερμανική φαρμακοβιομηχανία.
4. Στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης 
Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών (Θέρμη, 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) υπάρχουν ήδη 1000 πλήρως 
αναγνωρισμένα και καταγεγραμμένα είδη, μεταξύ 
των οποίων πολλά που μπορεί να καλλιεργηθούν 
ως ανθοκομικά.
5. Οι πληροφορίες για το πολλαπλασιαστικό υλικό 
που διαθέτει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προέρχονται 
από συλλεγμένα από το φυσικό περιβάλλον φυτά, 
μέσα από οργανωμένες αποστολές συλλογής.
6. Όλα τα συλλεγμένα είδη έχουν ταξινομηθεί 
επιστημονικά και τους έχουν αποδοθεί επιστη-
μονικά ονόματα.
7. Έχουν «κωδικό πρόσβασης» (accession number), 
που αφορά στη γενετική μοναδικότητα του φυτικού 
ατόμου, στον χώρο που απαντά.
8. Όσα είδη διατίθενται συνοδεύονται από: πρω-
τόκολλο αναπαραγωγής, ετικέτα προμηθευτή και 
τριπλότυπο διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, 
εξασφαλίζοντας τη μοναδικότητα των ανθοκομι-
κών ειδών.
9. Από τη λίστα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τα είδη 
ελληνικής χλωρίδας προς διάθεση στους ανθο-
παραγωγούς, η Δρ. Ελένη Μαλούπα παρουσίασε 
με εικόνες τα παρακάτω:

μελισσοτροφικό, αρωματικό, φαρμακευτικό και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δρεπτό.

φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό φυτό, με καλ-
λωπιστική χρήση.

μελισσοτροφική, φαρμακευτική και καλλωπι-
στική χρήση.

τους είναι μεμονωμένα ή σε κεφάλια, δίνοντας 
τη δυνατότητα για καλλιέργεια ως καλλωπιστικά, 

έχει και μελισσοτροφική χρήση.

αρωματική, μελισσοτροφική και καλλωπιστική 
χρήση.

έχει φαρμακευτική, μελισσοτροφική και καλλω-
πιστική χρήση.

φαρμακευτική, αρτυματική και μελισσοτροφι-
κή χρήση, ενώ μπορεί να έχει και ανθοκομική 
προοπτική.

-
μακευτική, μελισσοτροφική, καλλωπιστική και 
βιομηχανική χρήση (πλύσιμο μάλλινων και με-
ταξωτών υφασμάτων και παρασκευή του χαλβά).

αρωματική, φαρμακευτική, αρτυματική, μελισσο-
τροφική και καλλωπιστική χρήση.

-
τροφική, καλλωπιστική χρήση ενώ κάποια έχουν 
και φαρμακευτική χρήση.

να έχει καλλωπιστική χρήση.

να χρησιμοποιηθούν ως δρεπτά ή σε γλάστρες.

μπορούν να είναι μια ακόμα επιλογή.

πολλά ακόμα ανθοκομικά φυτά που δεν περι-
λαμβάνονται ακόμα στα έτοιμα προς αξιοποίηση 
φυτά (διαθέσιμα από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), 
που παρουσιάζουν όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ανθοκομικό 
Συνεταιρισμό θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αντικείμενο νέων προοπτικών. Στις φωτογραφίες 
των οποίων μας έδειξε, συμπεριλαμβάνονται τα: 

10. Μεταξύ αυτών που πρέπει να γίνουν είναι η 
στήριξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων έρευνας 
-εφαρμογής και επίδειξης ανθοκομικών φυτών, η 
δημιουργία πρωτοκόλλων παραγωγής συγκεκρι-
μένων ειδών και οι κατευθύνσεις ανά περιοχές, 
καθώς και οι συνθήκες παραγωγής.
11. Στη διαδικασία εισαγωγής νέων ανθοκομικών 
ειδών στην ελληνική αγορά ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
(και άλλα ερευνητικά ιδρύματα) έχουν να συλλέξουν 
και να ταυτοποιήσουν τα φυτά, να τα αξιολογήσουν 
(μαζί με τους ενδιαφερόμενους), να παραγάγουν 
το μητρικό υλικό και να το διαφυλάξουν, να 
δημιουργήσουν πρωτόκολλα καλλιέργειας και 
να πιστοποιήσουν τα φυτά.
12. Οι οργανωμένοι ανθοπαραγωγοί θα φροντί-
σουν για τη μαζική παραγωγή, πάντα σε διαδι-

κασία ανατροφοδότησης όλου του κυκλώματος 
συνεργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ανθοκομικού 
Συνεταιρισμού είναι διατεθειμένο, από όσα συ-
ζητήσαμε, να δημιουργήσει ομάδα εργασίας, ώστε 
σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να γίνουν 
πειραματικές καλλιέργειες και να επισημανθούν 
οι οικονομικές παράμετροι των παραγωγικών 
εκμεταλλεύσεων για νέες ανθοκαλλιέργειες από 
ελληνικά ανθοκομικά φυτά.

Ο κ. Κελμάγερ, που είχε συμμετάσχει σε διη-
μερίδα στο ξενοδοχείο Park, της Γενικής Γραμ-
ματείας του ΥπΑΑΤ για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, εκτιμά ότι θα μπορούσε να συσταθεί 
κοινοπραξία παραγωγών (ΑΑΣΑ) και ερευνητών 
(ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) για τη χρηματοδότηση από το 
ΠΑΑ (2015-2020) της καινοτόμου εκμετάλλευσης 
αυτοφυών ελληνικών δρεπτών ανθέων.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι τα αυ-
τοφυή ελληνικά ανθοκομικά φυτά αποτελούν 
ανεκμετάλλευτο μέχρι σήμερα θησαυρό, ο οποίος 
προσφέρει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα 
στους Έλληνες ανθοπαραγωγούς, το οποίο μόνο 
αυτοί μπορούν να το αξιοποιήσουν.

Ένας τέτοιος προσανατολισμός βγάζει από τον 
ανταγωνισμό τους Έλληνες ανθοπαραγωγούς, οι 
οποίοι μέχρι σήμερα καλούνται, εν μέσω κρίσης, 
με τις υπερβολικές επιβαρύνσεις, που και λόγω 
οικονομικής κρίσης της ελληνικής κυβέρνησης, 
έγιναν δυσβάστακτες. Οι Έλληνες ανθοπαραγωγοί 
τριαντάφυλλων, όπως ακούσαμε σήμερα, καλού-
νται να ανταγωνιστούν τα τριαντάφυλλα Κένυας 
(Ολλανδών επενδυτών) και τα τριαντάφυλλα 
Εκουαδόρ (Αμερικάνων επενδυτών), με άνισες 
παραμέτρους κόστους.

Εάν πετύχουν μερικές από τις προτάσεις, που 
ανέφερε η Δρ. Ελένη Μαλούπα για στροφή στην 
καλλιέργεια αυτοφυών ανθοκομικών ειδών, οι 
Έλληνες ανθοπαραγωγοί θα έχουν να «ανταγω-
νιστούν» μόνο την αγοραστική ικανότητα των 
καταναλωτών τους, χωρίς σύγκριση.

Ίσως μια τέτοια προοπτική μπορεί να αποτε-
λέσει επαρκή εμπορική βάση για να ξεκινήσει 
μια διαδικασία δημιουργίας εμπορικού εξαγω-
γικού κέντρου ανθοκομικών ειδών, τόσο προς 
τα Βαλκάνια, όσο και προς τη Μέση Ανατολή, 
με την ανάπτυξη διεθνούς κόμβου εφοδιασμού 
και εμπορίας ανθέων στην Ελλάδα.

Άλλωστε, όπως συμπλήρωσε ο κ. Κελμάγερ, μια 
τέτοια προοπτική παρουσιάστηκε στο Συνέδριο 
της Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας-ΕΤΑΓΡΟ 
στον Βόλο (20-10-2016) από την κα Μαριάννα 
Ταράση, με την οποία συνομίλησε. Η κα Μαριάννα 
Ταράση έχει ερευνήσει βιβλιογραφικά την πα-
γκόσμια σύγχρονη ανθοκομία, έχει παρατηρήσει 
τις νέες ροές και τα κανάλια διανομής ανθέων, 
έχει καταγράψει τη δυναμική και τις μεταβολές 
στον κλάδο, ενώ παρουσίασε σε μια μελέτη την 
αναδυόμενη νέα ευκαιρία στην ελληνική αγορά 
ανθοκομίας.

Η κα Μαριάννα Ταράση έδωσε στοιχεία του 
διεθνούς εμπορίου δρεπτών ανθέων που δεί-
χνουν ότι το 67% των πωλουμένων ανθέων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πουλά η Ολλανδία, 
το 11% προέρχεται από την Κένυα, το 4% από το 

Εκουαδόρ, το 3% από την Κολομβία, το 3% από 
την Αιθιοπία, το 2% από το Ισραήλ και το 2% από 
το Βέλγιο. Ο κ. Κελμάγερ ανέφερε ότι εκτιμάται 
ότι το 70 έως 80% των διακινουμένων δρεπτών 
ανθέων στην Ελλάδα, εισάγονται. Αν μπορούσαμε 
να το διαβάσουμε ανάποδα, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η ανθοκαλλιέργεια στην Ελλάδα έχει 
περιθώρια, με τις σημερινές συνθήκες κρίσης, να 
αυξηθεί μόνο στην εσωτερική αγορά κατά 300% 
επιπλέον, ενώ αν στρεφόταν προς το εξωτερικό, 
με τα αυτοφυή ελληνικά άνθη θα είχε συγκριτικό 
πλεονέκτημα και πολύ καλές προοπτικές.

Μια εξαιρετικά δυσμενής συγκυρία αυτά τα 
χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, διαμόρφωσε 
στρέβλωση της αγοράς, επιβάλλοντας ΦΠΑ στα 
δρεπτά άνθη 24%, ενώ τα ομοειδή «γλαστρικά» 
άνθη, που πωλούνται στα ίδια ακριβώς σημεία 
πώλησης, έχουν ΦΠΑ 13%. Ήδη, γίνονται συ-
ντονισμένες προσπάθειες για να εξομαλυνθεί η 
ανωμαλία που έχει προκληθεί.

Η Δρ. Ελένη Μαλούπα με την καλά προετοι-
μασμένη -με πολλά στοιχεία- παρουσίασή της 
«έκλεψε» τις καρδιές όλων των παρισταμένων 
στη συζήτηση και έστω και για λίγο ξεφύγαμε 
όλοι από τη μιζέρια της καθημερινότητας, πάντα 
προσγειωμένοι στην παραγωγή πλούτου, αλλά 
τώρα πλέον, ατενίζοντας τον έναστρο ουρανό.

Οι ελπιδοφόρες νέες προοπτικές στην ανθο-
καλλιέργεια δημιουργούν πόλο συσπείρωσης και 
προσανατολισμού των νέων προσπαθειών των 
ανθοπαραγωγών για ένα καλύτερο μέλλον. Μια 
προοπτική καλύτερου μέλλοντος, με αξιοποίηση 
των ενδημικών αυτοφυών ανθοκομικών ειδών, 
χωρίς έντονο ανταγωνισμό, ο οποίος -ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια- είχε καταστεί ασφυκτικός, 
μειώνοντας συνεχώς τον τζίρο της ελληνικής 
παραγωγής.

Ως Έλληνες πολίτες μείναμε ενθουσιασμένοι, 
τόσο από την παρουσίαση των δυνατοτήτων από 
τη Δρ. Ελένη Μαλούπα, όσο και από τον προ-
σανατολισμό των ερευνητικών ιδρυμάτων στις 
ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα 
των Ελλήνων παραγωγών πραγματικού πλούτου, 
από όπου και προέρχονται οι πηγές εσόδων των 
ερευνητικών ιδρυμάτων.

Το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης 
Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, όσο και ο 
Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (Κιλκίς), 
με την πολιτική των «ανοικτών θυρών», μέσω της 
Δρ. Μαλούπα, προσκάλεσε τους ανθοπαραγωγούς 
δεύτερης και τρίτης γενιάς που παρέστησαν, στις 
24-02-2017 να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις 
και τις επιδεικτικές λειτουργίες του, αλλά και να 
οργανώσουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όσα 
θέματα κριθούν σημαντικά.

Ο Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός 
Αττικής (ΑΑΣΑ), με μέλη από διάφορα μέρη της 
Ελλάδος, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα σωστού 
προσανατολισμού για έξοδο από την κρίση, με 
στήριξη στην 50χρονη εμπειρία από τη συνεχή 
λειτουργία του και αξιοποίηση της διαθέσιμης 
έρευνας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της Ελλάδας.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Αγροτική Οικονομία

Νέες προοπτικές ανθοκαλλιεργειών
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Σεμινάριο Google AdWords στην πράξη

Σεμινάριο ISO 22000:2005 Συστήματα  
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Γιατί να επιλέξετε το σεμινάριο
1. 1 ώρα δωρεάν υποστήριξη 
μετά την λήξη του σεμιναρίου 
για βοήθεια και συμβουλές 
για τις εκστρατείες σας.
2. Πρακτική εφαρμογή με 
στήσιμο πραγματικής κα-
μπάνιας κατά την διάρκεια 
του σεμιναρίου
3. Πιστοποιητικό παρακο-
λούθησης
4. Σημειώσεις της ύλης που 
θα παρουσιαστεί
5. Δώρο όσα κουπόνια αξί-
ας 75 ευρώ χρειάζεστε για 
την προβολή σας μέσω του 
Google Adwords
6. Ο εκπαιδευτής είναι πιστο-
ποιημένος Google Adwords 
Qualified Individual
Θεματολογία
Δημιουργία και βελτιστοποί-
ηση καμπάνιας κειμένου στην 
μηχανή αναζήτησης της Google
Εισαγωγή

με άλλες μορφές διαφήμισης

-

Πως θα ξεκινήσετε την καμπά-
νια σας με το Google Adwords 

δομούμε σωστά έναν λογα-

ριασμό Google AdWords.
-

νιαίο και ημερήσιο προϋπο-
λογισμό μας και πως γίνονται 
οι πληρωμές

διαφημίσεων: Γράψτε τα δια-
φημιστικά κείμενα σύμφωνα 
με τους όρους της Google.

-

για να προβάλετε την διαφή-
μισή σας

περισσότερες πληροφορίες 
στις διαφημίσεις σας από 
αυτές του ανταγωνισμού

θα παρακολουθείτε πόσοι από 
αυτούς που έκαναν κλικ στην 
διαφήμισή σας, έκαναν και 

στο site σας
Βελτιστοποίηση της καμπάνιας 
του Google Adwords 

την πορεία της καμπάνιας σας

ποιότητα και την απόδοση 
των διαφημίσεων

το κόστος της καμπάνιας σας 

μπορούν να βελτιστοποιήσουν 
την καμπάνια σας 

πως μπορείτε να το βελτιώσετε

-

σας βοηθήσουν στην επίτευξη 
του στόχου σας.
Πρακτική: Στήσιμο πραγματι-
κής καμπάνιας με διαφημίσεις 

της Google
Σε ποιους απευθύνεται

κύριο λόγο σε αρχάριους οι 
οποίοι θέλουν να χρησιμο-
ποιήσουν το Google Adwords 
ώστε να δημιουργήσουν και 
να θέσουν σε εφαρμογή μια 
επιτυχημένη διαφημιστική κα-
μπάνια ή σε όσους έχουν ήδη 
μια μικρή εμπειρία και έχουν 
τρέξει 1-2 καμπάνιες μέσω 
Google Adwords και θέλουν 
να τις βελτιστοποιήσουν.

Εισηγητής:  
Αρσένης Πασχόπουλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 6146442  
και 6974095298 
Κόστος Σεμιναρίου: -
νική τιμή 160€ 
Εκπτώσεις: 124€ για ΠΛΗ-

πριν το σεμινάριο. 
Πότε: -
ου, ώρες 5:00 μ.μ.- 9.00 μ.μ
Τόπος Διεξαγωγής: Κ

108, Αθήνα

-
σίες πιστοποίησης για Συστή-
ματα Διαχείρισης Ασφάλειας 

με διαπίστευση τόσο από τον 
ελληνικό φορέα διαπίστευ-

-

διεθνές πρότυπο που καθο-
ρίζει τις απαιτήσεις ενός συ-
στήματος διαχείρισης ασφά-

από τον Διεθνή Οργανισμό 

και ενσωματώνει τις:

νομοθεσίας
-

μάτων διαχείρισης 
δημιουργώντας έτσι ένα 
ολοκληρωμένο, παγκοσμί-
ως αναγνωρισμένο, πρό- 

τυπο ασφάλειας τροφίμων. 

όλους τους οργανισμούς που 
εμπλέκονται στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα, δηλαδή:

-
ρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην αποθήκευση, 
διανομή, χονδρική και 
λιανική πώληση και

-
σεις που παρέχουν υποστη-

-
θευτές υλικών συσκευασί-
ας, εξοπλισμού, προϊόντων 
καθαρισμού, πρόσθετων 
υλών, απεντομώσεις – μυ-

-
λη για την επιχείρηση από 

22000:2005 είναι:

-
φωσης με την σχετική εθνι-
κή και κοινοτική νομοθεσία

αποδεκτές πρακτικές πα-
ραγωγής τροφίμων 

ο εντοπισμός των εσφαλ-
μένων πρακτικών

-
ρησης στην αντιμετώπιση 
διατροφικών κρίσεων 

των καταναλωτών για τα 
προϊόντα της επιχείρησης 

επιχείρησης 
-

κτημα στην αγορά
 
Διάρκεια: 2 ημέρες
Κόστος: 400 €, TÜV 

Πότε: 
Τόπος Διεξαγωγής: 

-
πούλου 50, 115 28 Αθήνα 

Ο τεχνικός του απαραίτητου «Σήμερα» και  
του συναρπαστικού «Αύριο» στην παροχή υπηρεσιών
Γενικές Πληροφορίες
Αρκεί η άριστη τεχνική κατάρτιση για να εξα-
σφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία μας στην 

Ποιες ιδιαίτερες παραμέτρους βάζει ο “πα-

κτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις εκτίμησης 
και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας αλλά 

μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματι-
κότητα μας στην πώληση και στην διατήρη-

Πως πετυχαίνουμε να διαφοροποιηθούμε, 
να ξεχωρίσουμε, να προσθέσουμε αξία στην 
δουλειά μας και να ξεφύγουμε από την ισο-
πέδωση της εξομοίωσης και του κριτηρίου 

Περιεχόμενα
-

επιχείρηση.
-

πελάτη σε πιστό οπαδό σας, βήμα-βήμα.

τους αξιοποιούμε στην δουλειά μας.
-

ναμη των αριθμών

που μας αποκαλύπτει

και μια τεχνική έκθεση
-

τητας στην δουλειά του τεχνικού.

stress για να είστε πάντα συνεπείς
-

δίστε την πώληση “κάνοντας την διαφορά”.

“χαμηλότερης τιμής” αναδεικνύοντας την 
αξία σας

-

Απευθύνεται σε
-

κότητας
-

ντές τεχνικής υποστήριξης εγκαταστάσεων 
και μηχανημάτων

να ξεχωρίζουν για το υψηλό επίπεδο των 
υπηρεσιών τους και να είναι πάντα
η πρώτη επιλογή των πελατών τους.
Ο τεχνικός του απαιτητικού «σήμερα» και 
του συναρπαστικού «αύριο» στην παροχή 

Εισηγητής: 
Τιμή: 360 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίω-

Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
Παραπάνω πληροφορίες: τηλ. 210 6540195, 

Πότε: Πέμπτη και Παρασκευή 09-10 Μαρτίου 

Πιστοποιημένη κατάρτιση στη φροντίδα  
ηλικιωμένων στο σπίτι «Σε φροντίζω»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-
σωπικό ατόμων τρίτης ηλικίας που διαμένουν 
στο σπίτι

στην καθημερινή φροντίδα τους

υποστήριξη και την καθημερινή φροντίδα 
ηλικιωμένων

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει 
θεωρητικά και να προετοιμάσει πρακτικά, πι-
στοποιημένο προσωπικό υποστήριξης ατόμων 
τρίτης ηλικίας στο σπίτι. 

με τη συνεργασία ειδικών και δεν αντικαθιστά 
καμία από τις εξειδικευμένες ειδικότητες που 
ασχολούνται με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 
σε τομείς ιατρικής, παραϊατρικής, ψυχολογικής 
κ.α. βοήθειας. Αντίθετα, οι πιστοποιημένοι βοη-
θοί – φροντιστές ηλικιωμένων θα είναι σε θέση 
να κατανοούν και να παρέχουν αποτελεσματι-
κότερες υπηρεσίες πάντα υπό την καθοδήγηση 
και τις οδηγίες των ειδικών.
Επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κα-
ταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να:

κοινωνικής πρόνοιας,
-

ριστικά της τρίτης ηλικίας,

τρίτης ηλικίας,
-

νειών που πλήττουν τα άτομα τρίτης ηλικίας

την εξασφάλιση της διατροφικής επάρκειας 
-

-
νο σε δραστηριότητες φυσικής εκγύμνασης 
εντός σπιτιού και σε εξωτερικούς χώρους

φαρμακευτική αγωγή

ψυχολογικής ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων
-

στηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και 
ψυχαγωγίας

υποστήριξης και φροντίδας ατόμων τρίτης 
ηλικίας

απαιτούνται στο επάγγελμα του φροντιστή 
ατόμων τρίτης ηλικίας

πρόγραμμα παρακολούθησης της πορείας 
του ηλικιωμένου

και το εξωτερικό

επιλογής
-

ρείς υποστήριξης και φροντίδας ηλικιωμένων, 
εκμάθηση πρώτων βοηθειών, διεξαγωγή ερ-
γαστηρίων διατροφικής υγιεινής, διεξαγωγή 
εργαστηρίων σωματικής υγιεινής με έμφαση 
στην άσκηση-σωματική ενεργοποίηση.

Διάρκεια-Κόστος-Έναρξη- 
Υλοποίηση Προγράμματος
Διάρκεια: 200 ώρες
Κόστος:
Υλοποίηση: 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: 
-

Μακεδονίας
Πότε:  

Τόπος Διεξαγωγής: Μεικτή εκπαίδευση 

Θεσσαλονίκη
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Σ ε ποιον δεν αρέσει να δοκιμάζει νέα 
πράγματα, να κάνει ένα καινούργιο 
ξεκίνημα ή να πειραματίζεται με 

κάτι διαφορετικό; Κάποιος μπορεί να 
θέλει να αλλάξει δουλειά, κάποιος άλλος 
να ζητήσει αύξηση κ.ο.κ. 

Σκεφτείτε ότι έχετε αποφασίσει τι θέλετε 
να κάνετε. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται 
σχεδόν αυτόματα ένα «ανθρωπάκι» στο 
μυαλό σας που αρχίζει να κάνει διάφο-
ρες ερωτήσεις χωρίς να σας ρωτήσει αν 
εσείς θέλετε να το ακούσετε. Θα σας πει 
πως είναι καλό να κάνετε λάθη, πως θα 
μάθετε από τα λάθη σας, ότι χαίρεται που 
δοκιμάζετε νέα πράγματα ή ότι αξίζει να 
ρισκάρετε.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό 
το ανθρωπάκι θα σας δώσει επιπλέον 
κίνητρα και θα σας παρακινήσει περισ-
σότερο, στη χειρότερη των περιπτώσεων 
θα συμβούν τα εξής: α. θα σας κάνει να 
έχετε αμφιβολίες για αυτό που σκέφτεστε 
να κάνετε με αποτέλεσμα να πέσετε σε 
παγίδες ή β. τα πιθανά προβλήματα που 
θα πρέπει να αντιμετωπίσετε θα τα ερμη-
νεύσετε με λάθος τρόπο, θα τα δείτε ως 
εμπόδια, τα οποία θα σας οδηγήσουν με 
μαθηματική ακρίβεια επίσης σε παγίδες.

Η παγίδα της ντροπής
Έχεις ένα όνειρο εδώ και πολλά χρόνια, 

το έχεις ψάξει, τα έχεις οργανώσει όλα. Τι 
μένει; Να το πραγματοποιήσεις. Εκείνη 
τη στιγμή έρχεται η σκέψη στο μυαλό σου 
«τι θα πούνε οι φίλοι σου». Μάλλον θα σε 
κοροϊδέψουν, ίσως να σε ειρωνευτούν. 
Τι κάνεις; Τελικά τα παρατάς, αφού μόλις 
έπεσες στην παγίδα της ντροπής. Ορισμέ-
νες φορές θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι 
καινούργιο ή να αλλάξουμε κάτι και δεν 
το τολμούμε, γιατί φοβόμαστε ότι στην 
περίπτωση της αποτυχίας, θα φανούμε 
ανόητοι ή ότι θα μας κοροϊδέψουν οι 
γύρω μας.

Με αυτό τον τρόπο σκέψης θα μένουμε 
πάντα στάσιμοι και ο φόβος μήπως εκτε-
θούμε ανά πάσα στιγμή θα αποτελεί το 
νούμερο ένα εμπόδιο στην πρόοδό μας. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, για να γίνουμε 
καλύτεροι, πρέπει να κάνουμε βήματα 
προς τα εμπρός. Για να το πετύχουμε, 
το καλύτερο είναι να κάνουμε αυτό που 

θέλουμε χωρίς δεύτερες σκέψεις για το 
πώς θα το δουν οι υπόλοιποι γύρω μας.

Η παγίδα της εκλογίκευσης
Προσπαθούμε να εκλογικεύσουμε τα 

πάντα και χάνουμε πολύτιμο χρόνο, προ-
σπαθώντας να μαντέψουμε ποια θα είναι 
τα αποτελέσματα όσων κάνουμε.

Σε αυτή την παγίδα παραλίγο να πέσω 
εγώ, πριν από τη δημιουργία του blog 
μου. Αρχικά, όταν σκέφτηκα την ιδέα 
μιας προσωπικής ιστοσελίδας, ενθουσι-
άστηκα και πίστεψα ότι είναι ένας τομέας 
στον οποίο έχω μεγάλη εμπειρία και θα 
μπορέσω να αντεπεξέλθω. Έπειτα από 
λίγες ημέρες άρχισαν οι αμφιβολίες. Ενώ 
είχα αναλύσει τα πάντα στο μυαλό μου, 
υπήρχαν θέματα που μου δημιουργούσαν 
άγχος και αρνητικότητα. 

Τελικά το τόλμησα, και μέχρι τώρα δεν 
υπάρχει ούτε ένα λεπτό που να μην χαί-
ρομαι που έκανα πράξη τη σκέψη μου και 
κατάφερα όχι μόνο να δημιουργήσω τη 
συγκεκριμένη σελίδα, αλλά να προσθέ-
τω συνεχώς νέα άρθρα που θεωρώ πως 
είναι ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τους 
επισκέπτες.

Πολλές φορές κατά τη διαδικασία της 
προετοιμασίας μας για κάτι λέμε στον 
εαυτό μας «ίσως και να μην έχει τόση 
σημασία αυτό που θέλω να κάνω», «η 
προσπάθειά μου είναι μάταιη», «γιατί να 
ξεβολευτώ, μια χαρά είμαι» κ.ά. Η ανάλυση 
των στόχων μας είναι μεν σημαντική για 

να προβλέψουμε πιθανά προβλήματα, 
αλλά, αν το παρακάνουμε, το αποτέλεσμα 
θα είναι να μας κυριεύσουν οι αμφιβολίες 
και να μείνουμε στο ίδιο σημείο χωρίς να 
έχουμε καταφέρει απολύτως τίποτα. Μην 
ξεχνάτε ότι συνήθως δεν μετανιώνουμε 
για ό,τι έχουμε κάνει, αλλά για ό,τι δεν 
έχουμε κάνει.

 Η παγίδα των εξωπραγματικών 
προσδοκιών
Κάποιοι νομίζουν ότι όλα είναι εύκολα 

και βάζουν υψηλούς
θωτους στόχους. Ότα
θέλει κόπο για να το
παραιτούνται. Έτσι, η
μεγαλύτερη και ο στό
Το καλύτερο είναι να
τούς μας ρεαλιστικο
μας ανεβάσουν ένα σ
Σε οποιαδήποτε προσ

Αποφύγετε τις παγίδες που απο

H Ronni Eisenberg είναι συγγραφέας πολλών 
βιβλίων που έχουν να κάνουν με την οργάνωση 
της καθημερινής μας ζωής. Η συγγραφέας απο-
καλύπτει ότι ο πετυχημένος άνθρωπος έχει ένα 
σχέδιο για την καθημερινότητά του και δεν αφήνει 
τίποτα στην τύχη. Μάθετε πώς θα οργανώσετε 
τη δική σας.

 Παίρνουν δουλειά για το σπίτι, αλλά την 
οργανώνουν σωστά
Ένας πετυχημένος άνθρωπος δεν δουλεύει όλη 

μέρα και όλη νύχτα, καθώς η παραγωγικότητα 
μειώνεται όσο πιο πολύ ασχολείται κάποιος με 
το ίδιο αντικείμενο. 

Έτσι λοιπόν, οι πετυχημένοι άνθρωποι παίρνουν 
δουλειά για το σπίτι, αλλά τη χωρίζουν, έτσι 
ώστε να ασχολούνται με αυτή συγκεκριμένες 
ώρες. Στο ενδιάμεσο κάνουν διαλείμματα για 
να περνάνε χρόνο με την οικογένειά τους και 
τους φίλους τους.

 Δεν περιμένουν να καταφέρουν τα πάντα 
μέσα σε ένα απόγευμα
Αν δεν έχετε χρόνο να κάνετε γυμναστική κάθε 

βράδυ δεν σημαίνει πως πρέπει να απορρίψετε 
τη βραδινή γυμναστική μια και καλή. Μπορεί να 
υπάρξει ένα βράδυ που να μπορέσετε να κάνετε 
βραδινή γυμναστική και μπορεί να υπάρξει άλλο 
ένα βράδυ που να βρείτε λίγο χρόνο να δείτε 
τους φίλους σας. Δεν χρειάζεται η κάθε ημέρα 
να είναι αντίγραφο της προηγούμενης. Σχεδιάστε 
τον χρόνο σας και οργανώστε τη ζωή σας για να 
μπορείτε να κάνετε σχεδόν όλα όσα επιθυμείτε.

Δεν βλέπουν τηλεόραση 
Όχι πως όποιος βλέπει τηλεόραση είναι αποτυχημέ-

νος, αλλά η τηλεόραση αποπροσανατολίζει. Γι’ αυτό 
επιλέξτε να βλέπετε τηλεόραση μόνο όταν θέλετε να 
παρακολουθήσετε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
που σας αρέσει ή κάποια ταινία. Τις υπόλοιπες ώρες 
βγάλτε την τηλεόραση από τη ζωή σας.

Γυμνάζονται καθημερινά
Οι περισσότεροι πετυχημένοι άνθρωποι 

ασπάζονται απόλυτα το ρητό «νους υγιής εν 
σώματι υγιεί» και το εφαρμόζουν στη ζωή 

τους. Όσοι έχουν οικογένειες προτιμούν να 
πηγαίνουν στο γυμναστήριο αμέσως μετά 
τη δουλειά τους, πριν επιστρέψουν πάλι 
στο σπίτι.

Οργάνωσε σωστά την



Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε., εξουσιοδοτημένος έμπορος Kosmocar 
A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπεύθυνο Τμήματος 
Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Advance Products

Ιατρικό Επισκέπτη
Περιοχή:

Αρμοδιότητες θέσης:

Προφίλ-προσόντα υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: hr@ . Θα εξετάζονται 

4* Minois Village Suites & Spa 
 

Υπεύθυνη Reception

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

  e-mail: 
. 

Το Renaissance Hotel,

Προϊσταμένη Ορόφων
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: meniavoe@
. 

 
 

 

 Η DHI Medical Group

Νοσηλευτές 
Παρέχεται: 

e-mail: 



Η Forthcrs Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής προϊόντων λογισμικού και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών συστημάτων κρατήσεων και εισιτηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς 
των μεταφορών, του τουρισμού και του πολιτισμού, εταιρία που ανήκει στη Forthnet (την εταιρία που 
έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα) και παρέχει συνδυαστικές υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στην Καλλιθέα:

Web Developer
(κωδ. θέσης: WED/17)

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

με άτομα του τμήματος, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες

προγραμματιστές

να έχει όλες τις προδιαγραφές εγκατάστασης αλλά και εκπαίδευσης στον τελικό πελάτη

Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

Επισύναψη βιογραφικών στο link: 

Η εταιρία Τερκενλής Α.Ε.

αναζητά άτομο για τη θέση του:

Βοηθού Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος
Μερικές από τις αρμοδιότητές του/της περιλαμβάνουν:

της επιχείρησης

Ο/Η επιτυχημένος υποψήφιος/-α, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα:

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 
Η εταιρία Rafarm Α.Ε.Β.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων στην Ελλάδα, αναζητά έμπειρο επαγγελματία για τη θέση:

Προϊστάμενου Πωλήσεων 
Βορείου Ελλάδος

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

Βιογραφικά στο e-mail: r

Η Funky Buddha
και γυναικείας ένδυσης, στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό, διευρύνει το δίκτυο των καταστημάτων της και ζητά: 

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα:

Βιογραφικά στο e-mail: 



Junior Product Manager
Greece-Mobile Marketing-JPA 001

Description: In Wind we are committed to becoming an outstanding 
independent telecommunications company in the european market, 
delivering unique value for money services to our customers. Our 
ambitious commitment mobilizes us to keep evolving, to seek 
out new challenges and to change, without fear, in a creative 
and empowering environment! All these elements create a high 
performance culture, characterized by the passion, talent and 
competencies of our employees. We see each new colleague as 
a unique team member and a major investment for our company’s 
future, and now we are looking for a talented and highly-motivated 
Junior Product Manager, to join a team of bright professionals.

Main tasks:

propositions to ensure a profitable growth of the customer base

acquisition and retention

& services

functionality and closely monitor service development 

are kept on target

relative to actuals and provide support for key actions 
to meet the business plan commitments

driven roadmaps and follow a streamlined new product 

strategies and go-to-market plans

and ensure timely and appropriate decisions are made 
regarding the initiatives
Requirements:

a plus

to learn

environment

to detail

Benefits:

in a competitive and fast paced environment

knowledge and skills

Submit your cv to this link: 

Υπάλληλος Τμήματος Εξυπηρέτησης 
(τουρκική γλώσσα)

Η KS Sportnet Services είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εται-
ρία που ειδικεύεται στον τομέα του online marketing και της 
διαφήμισης. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας 
περιλαμβάνουν τη δημιουργία και την εκτέλεση στρατηγικού σχε-
διασμού, υπηρεσίες διαδικτυακού και ψηφιακού μάρκετινγκ, συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση πελατών. Στο πλαίσιο 
της επέκτασής μας, αναζητούμε έναν/μία υπάλληλο γραφείου με 
άριστη γνώση, γραπτά και προφορικά, της τουρκικής γλώσσας 
για το τμήμα εξυπηρέτησης της εταιρίας μας.

Τι θα περιλαμβάνει η εργασία σας:

καναλιών επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail και live chat)

της εταιρίας μας και να προσφέρετε στους πελάτες 
μας ακριβείς πληροφορίες

λογαριασμού στα social media

Απαραίτητα προσόντα:

γλώσσας) και πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
(γραπτά και προφορικά)

και Σαββατοκύριακα

πλεονέκτημα
Παροχές:

σας και συνεχής εκπαίδευση

Βιογραφικά στο e-mail: info@kssportnet.gr. Οι συνεντεύξεις 

Store Manager 
Thessaloniki

Jysk
Manager with potential to develop with the business. The Store 
Manager will be responsible for one of our store openings in 

of our customers. If you want to have an essential role in building 
a successful store team, this is your opportunity!

What can you expect to be doing day to day:

over targets

customers

staff

employees
How can you make the difference every day?

management, preferably within retail

situations

written and spoken

Why join us?

opportunity in a company with scandinavian roots

scandinavian leadership

you for your tasks the best possible way

haul

in a leadership position in a retail store. The Store Manager will 
have a daily reference to the district manager. The job is based 

If you wish to learn more about Jysk or send your cv please 
visit the link: http://job.jysk.gr/ or www.jysk.gr

Jysk group has its base in Scandinavia: The first store opened 

world. Jysk group aims to provide everyone with a great offer 

group is the company’s founder and owner, Lars Larsen, who 
øbler and 

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel 

Marketing & Sales Αssistant
Απαραίτητα προσόντα:

γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά)

και οργανωτικό πνεύμα εργασίας

Βιογραφικά στο e-mail: hr@kinsternahotel.gr

Θέση εργασίας από την ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε. στη Ν. Σάντα Κιλκίς:

Τεχνικός Συντήρησης
Κύριες αρμοδιότητες:

παραγωγής

βελτιώσεων & τροποποιήσεων του μηχανολογικού εξοπλισμού
Θα ληφθούν υπόψη:

με έμφαση σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, 
αλυσομεταφορείς, ταινιοδρόμους, υδραυλικά συστήματα 
και συστήματα πεπιεσμένου αέρα

μηχανολόγου μηχανικού
Για την παραπάνω θέση προσφέρονται:

Βιογραφικά στο εξής e-mail: malatos@kebe-sa.gr

Η Αφοί Φιλοσίδη AE

Μηχανικό Αυτοκινήτων 
& Βαφέα Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

Βιογραφικά στο e-mail: ekthesi@filosidis.gr 



Η InTTrust είναι Gold Certified Partner της Microsoft, Premier 
Business Partner της I.B.M., Gold Partner της Oracle και Silver 
Partner της HP. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει είναι:

intelligence

και Java

 

Infrastructure Engineer
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία, πέρα των απαραίτητων 
προσόντων, στα ακόλουθα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Γραφίστα
Περιοχή:
Τύπος απασχόλησης:
Καθήκοντα-αρμοδιότητες θέσης:

σε social media

Ο υποψήφιος θα πρέπει να:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Η West A.E

Πωλητές/Πωλήτριες
Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Reservation Manager 
Cyprus

Position requirements:

as an asset

attitude

Company offers:

e-mail: 

Spanish Speaking-Account Manager 
SAL 1201 Thessaloniki

Description:

Duties:

Requirements:

 στο link: 

Η InGroup

Υπεύθυνο 
Πωλήσεων Δομικών Υλικών

κωδ.: HR (TYS01)
Καθήκοντα:

Προσόντα:

Παρέχονται:

 link: 



Maintenance Assistant
Location: Athens, Greece
Department: Programming
Reports to: Maintenance Manager
Supervisory responsibilities: No

About Us: Catholic Relief Services (CRS) was founded in 1943 by the US Catholic Conference of 
Bishops. In response to the migrant crisis in Balkans, we recently opened operations in Greece. 
More than 150,000 refugees/migrants have arrived in Greece during 2016 from Syria, Afghanistan, 
Iraq, and Pakistan. Increasingly, refugees are women and children. Since the complete closure of the 
Fyrom border in March the emergency response has changed dramatically. As refugees/migrants 
are forced to remain in Greece for an uncertain period of time, the need for basic services such as 
food, shelter, wash, health care, information and non-food items will become longer-term in nature.

Job summary: Efficient and effective administrative support for the maintenance manager. The 
maintenance assistant plays a key role in organizing the back office of the maintenance manager.

Specific responsibilities:
Administration:

Key working relationships: 
Internal:

External: Caritas, planning authorities, local authorities and trades people.
Position requirements and qualifications: 
Education

Personal competencies:

situations

Physical requirements/environment: 

systems and standards are in place.

 to e-mail: . Subject: Maintenance Assistant.

Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Δήμος Ελευσίνας, στο πλαίσιο του έργου Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021, αναζητά ένα δυναμικό 
στέλεχος για τη θέση του Διευθύνοντας Συμβούλου. Το έργο «Μετάβαση στην EUphoria» επικεντρώνεται 
στη βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, την πρόκληση της μετάβασης. Η πρόταση του 
δήμου Ελευσίνας κινείται μακριά από τη στερεοτυπική πρόσληψη της Ελλάδας ως τουριστικής χώρας, 
αναδεικνύοντας μία εντελώς παραγκωνισμένη πτυχή της ελληνικής πραγματικότητας: την Ελλάδα της 
παραγωγής, της εργατικότητας & της δημιουργικότητας. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιεί μία κατανόηση 
της ελληνικής πραγματικότητας εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών. Επιδίωξη του έργου είναι να αλλάξει 
την στερεοτυπική εικόνα της Ελευσίνας ως βιομηχανικής πόλης, σε έναν πυρήνα πολιτιστικής ανάπτυξης, 
χρησιμοποιώντας το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής & τοποθετώντας την τέχνη στην καθη-
μερινότητα της πόλης.

Διοικητικές αρμοδιότητες:

να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός των εργασιών και να επιλυθούν ενδεχόμενα προβλήματα

και στρατηγικά θέματα

του, τηρώντας τις σχετικές θεσμοθετημένες διαδικασίες

σε συνεργασία με το Δ.Σ.

αποκλίσεις και ενεργώντας έγκαιρα για την επίλυση των προβλημάτων

από τους στόχους που είχαν τεθεί, αναζητώντας τις αιτίες αυτών και προετοιμάζοντας σχετικές 

Κύριες περιοχές απόδοσης:

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 

Επιθυμητά τυπικά προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

δεν τα πληρούν, στην ολότητά τους, δεν θα κληθούν στο επόμενο στάδιο. Παρακαλούμε αποστείλατε το cv 
(κωδ. Δ.Σ/02.17) στο τμήμα εξεύρεσης & επιλογής στελεχών, στο e-mail: 

HotelBrain, an independent company specializing in hotel management, consulting and develop-
ment, is currently seeking to recruit for a managed hotel in Tinos, professional for the position of:

Hotel Manager 
Tinos-code HM TIN

Responsible to provide customer focused service to the guests, responsible for the day-to-day management 
of the hotel and its staff, managing budgets and financial plans, recruiting, training and monitoring staff.

Qualifications:

An attractive package of benefits is offered according to qualifications. Should you wish to be a 
link: http://www.hotelbrain.

com/hr

Junior Sous Chef
Η/Ο ιδανική/-ός υποψήφια/-ος θα πρέπει να έχει:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail: 



Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina in Chalkidiki, is seeking to recruit professionals 
for 2017 summer season, at the position of:

Guest Relations Supervisor  
(SGRS017)

The role: The Guest Relations Supervisor is handling all guest enquiries and information while 
being at the same time responsible for the overall smooth and efficient operation of the guest 
services desk.

Main responsibilities: 

activities and food & beverage functions that take place 
 

and courteous manner in order to emphasize on personalized service 
 

and rest functions) 
 

 
 

satisfaction and report all guest feedback  
Qualifications: 

 
 

 

 
 

 

Benefits

career development.

 
link: 

. 

HRBP  
Cyprus & Outsourced-Athens

is responsible to plan, advice and ensure the implementation of the overall HR plans and policies 

Key accountabilities: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

and beverages Greece business in collaboration with HR business partners 

 
 

 
would be desirable) 

 
 

 
 

link: 

Η ΣΟΛ Α.Ε

Ελεγκτή  
στο βαθμό του Διευθυντή - (Audit Manager)

Προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρονται:  

ηλεκτρονική 
διεύθυνση: nom@solae.gr 

Contracting Manager  
 Greece & Cyprus

Obligations: 

with greek and foreign partners 
 

 
 

 
 

and financial documentation archives in regards to contracts 
 

  
Position requirements: 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Company offers: 
 

 

 e-mail: 



Η People at work-Ηellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των 
εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και 
να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των 
εταιριών και των υποψηφίων. Ο πελάτης μας είναι επώνυμη 
αλυσίδα καταστημάτων λιανικής. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανά-
πτυξης του δικτύου της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι/-ες 
υποψήφιοι/-ες, με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης στη 
Θεσσαλονίκη:

Πωλητής/τρια-Κινητής Τηλεφωνίας
(κωδ. GK-16)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην αποτελεσματική λειτουργία 
του καταστήματος, μέσα από την επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
και την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Προδιαγραφές θέσης:

(επιθυμητά στον κλάδο κινητής τηλεφωνίας)

στόχων

λειτουργίας καταστημάτων, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να απο-
στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία), 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 

  Όλες οι υπο-
ψηφιότητες θα λάβουν απάντηση και θα αντιμετωπιστούν με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

H Career In Progress ( ) είναι μια εταιρία 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της αναζή-
τησης εργασίας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της 
ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας. Για λογαριασμό συνεργάτη 
της, δικτύου εκπαίδευσης στην περιοχή της Αθήνας, αναζητά:

Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό 
Ε.Μ.Π.

Περιγραφή θέσης:

στη διδακτέα ύλη της σχολής
Απαραίτητα προσόντα:

διαλέξεων στη διδακτέα ύλη της σχολής
Πρόσθετα προσόντα:

Επιθυμητό προφίλ: Άτομο οργανωτικό, υπεύθυνο, με υψηλή 
μεταδοτικότητα και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, αναλυτική 
σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

H εταιρία: Ο συνεργάτης μας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν 
σε μεγάλη γκάμα μαθημάτων, σε όλες τις σχολές των ελληνικών 

e-mail: 

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, επιθυμεί να προσλάβει στη 

Μηχανικό Συντήρησης
(κωδικός θέσης: 2217)

Απαιτούμενα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
στο e-mail: 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Αρχιτεχνίτη
κωδ. 27512/16-Θέρμη Θεσσαλονίκης

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

κουφωμάτων

κουφωμάτων

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η εταιρία Semantic Business Software ( ), 

νια και ζητάει:

Προγραμματιστή/Developer
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα:

Προσφέρουμε:

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη ή Βέροια (όπου προτιμάτε).

Βιογραφικά στο e-mail: 

Στέλεχος Πωλήσεων
Η Milkplan Α.Ε., η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία παραγωγής 
δεξαμενών ψύξης γάλακτος, κτηνοτροφικών μηχανημάτων και 
αρμεκτικού εξοπλισμού με έδρα το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ζητά 
για άμεση πρόσληψη πωλητή για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων κτηνοτροφικού εξοπλισμού. 

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου:

βιομηχανικών, κτηνοτροφικών ή αγροτικών προϊόντων

επιπλέον προσόν

άλλης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

και στο εξωτερικό

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Ο πελάτης μας, η εταιρία Κλιμαμηχανική, ηγέτιδα τεχνική και 
εμπορική εταιρία επώνυμων συστημάτων κλιματισμού, ψύξης, 

Μηχανολόγο Μηχανικό 
(κωδ.θέσης: SENG02)

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 στη μελέτη και στην εκτέλεση έργων 
κεντρικού κλιματισμού

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: η διαχείριση έργων, οι προσφορές 
σε πελάτες. Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή έργων της εταιρίας.

Παράκληση:

 
e-mail: 

πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.



Τρίτη 7 Μαρτίου 2017
22

συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία Trenkwalder Hellas, αναζητά για λογα-
ριασμό μεγάλου πελάτη της:

Υπαλλήλους Καταχώρησης Δεδομένων  
(Data Entry)

Περιοχή: Κορωπί.

Απαιτούμενα προσόντα:  
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

στο e-mail: . Μετά τη 
-

Υπάλληλος Γραφείου 
πλήρους απασχόλησης

 

 
 

e-mail:  

Η CQS S.A.

Υπαλλήλους Γραφείου 
(κωδ: YG_CQS)

Εργασία:

 
-

-

-

του ομίλου μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση:

Εγγυώμεθα: 
 
 
 

 
 

 

e-mail: -

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Τεχνική Ολυμπιακή, 

Γραμματεία Διοίκησης 
(code ΕSEC)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

e-mail: -

Κτήμα Μιχαλάκη

Γραμματέα Διοίκησης 
(στο Ηράκλειο

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 
 

 

e-mail: 

Γραμματέα  
(part time ωράριο 15:00-19:00)

Απαιτείται: 

-
-

link: 

Personal Assistant  
to the Chairman

DHI Global Medical Group

Key points of the ideal candidate:

Key responsibilities: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
Desired skills and experience: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στέλεχος Εξαγωγών 

Mεταμόρφωση

-

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
H εταιρία προσφέρει: 

 
συνεργασίας 

 

e-mail: hr -

Abeliona Retreat αναζητά:

Υπεύθυνο Λειτουργίας 
(κωδ. θέσης: Op.Mng)

 Abeliona Retreat -

Κύριες αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

λειτουργίας 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρουμε: 

 
 

 
 

με την απλότητα

link: 
. 
 

One Pharma S.A

Research & Development  
Formulation Scientist

Location:

Role profile:

For every new pharmaceutical product  
& in a timely manner, he/she is responsible for: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  

Qualification profile: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

One Pharma offers: 

 

 

e-mail: 

InGroup

Marketing Assistant  
(HR 27918)

Responsibilities may include, but not be limited to: 

 

 
 





Τρίτη 7 Μαρτίου 2017
24

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Reservations Manager

Hotel Matina***, Santorini (www.hotel-matina.com), 
is looking for a dynamic, talented & experienced 
person, willing to learn & build up a successful career 
in hospitality to join our reservations department.

The reservations manager role must  
have the following skills & responsibilities: 

 
 

 
 for telephone and e-mail correspondence 

will be considered as an asset 
 

 
(Fidelio preferred) 

etc) and hotel operating & on line systems 
(webhotelier, cosmores, etc) 

and teamwork spirit 

We offer: a competitive salary and a friendly work 
environment.

Please send a cv with photo,  
to this e-mail: info@matina.gr

Το ξενοδοχείο Elysium Boutique, ζητεί για άμεση 
πρόσληψη:

Guest Relations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

5* πολυτελείας τουλάχιστον 3 ετών 
 

(επιπλέον προσόν) 

 
 

 
  

Απαραίτητες ικανότητες: 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

-
e-mail: manager@elysium-beach.gr.  

Neptune Hotels στο 
Μαστιχάρι της 

Βοηθό Προϊσταμένης  
Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: .gr

Lichnos Beach Hotel and Suites 

A’ Reception

 

e-mail: info@lichnosbeach.gr

Βlue Lagoon Village 

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 
 

 στο 
e-mail: hr@bluelagoongroup.gr, (υπόψη προϊσταμένου 

Το ξενοδοχείο Αnax Resort & Spa 

Ηοusekeeping 
Καμαριέρες/Καθαρίστριες

Απαραίτητα προσόντα: 

hotels 
 

του πελάτη 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

χρονιά  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 
 

στο e-mail: gm@anaxmykonos.gr

Κυπριώτη 

Υπάλληλους Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

εξυπηρέτησης του πελάτη 
 

 

 
 

  
Προσφέρονται:  

 

 
 

 

-

στο e-mail: cv@kipriotis.gr

Front Office Agent 
Trainees

La Mer Deluxe hotel & spa

in front office department. 

Position: 
the offer below, before sending your cv!

Qualifications: 

languages 

language would be considered as an asset 

position in a five star property 
 

skills  
La Mer Deluxe hotel offers: 

 
 

 
 

 

hotel team, please send us your cv in english with 
a recent photo, to this e-mail: 
com
will not be treated.

Το ξενοδοχείο Princess Kyniska Suites
 στο Καρα-

Front Office Agent

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

προσόν 

 
 

 

προσόν 

 
 

 

  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 
 

 

 τους, 
e-mail: gram@kyniskasuites.gr

Portes Mykonos, is 
seeking for:

Receptionist

Position requirements: 
 

 
 

 
 

languages, will be considered an asset 
 

 
and ability to adjust to a professional 
environment

Please send us your cv with a photo,  
to e-mail: info@portesmykonos.com

City Circus Hostel  is looking for a:

Receptionist

of heart and charisma that are self-motivated to 

atmosphere of a hostel and would love to work in 
a vibrant, dynamic and challenging environment.

The ideal candidate profile should have: 
 

 

 
 

of one more language (preferably spanish) 
 

 
in a professional and delicate manner according 
to our high standards 

 

please send your full application, including your cv 
& photo by e-mail: nondas@citycircus.gr

Πόρτες Μέλαθρον ΑΕ

Night Auditor 
(PWSH-NA)

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 
 

 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

-

 
e-mail: fom@pomegranatespahotel.com

Ο όμιλος Carlson Rezidor Hotel Group, αποτελεί 

 μέλος 

-

Νυχτερινή Καμαριέρα

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

10
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e-mail: hr.milatos@
radissonblu.com

-

Casa Cook  

Καμαριέρες
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: .com

Receptionist Girl  
Santorini

La Mer Deluxe hotel & spa*****

Position:

Qualifications: 

skills
La Mer Deluxe hotel offers: 

 
e-mail: 

Luxury hotel
Receptionist

Requirements: 

e-mail:

Greco Philia’s

Reservations Manager

Position requirements:

Greco Philia offers:

to e-mail: 

Canaves Oia

Operation Manager

Position requirements: 

Canaves Oia hotel & suites offers: 

 
e-mail: hr@

.   
 
 
 

Aigialos  

-

Υπάλληλο Υποδοχής

Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων:

Προαπαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου

Περιγραφή:

-

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Αντικείμενο εργασίας:

Οφέλη:

Τόπος εργασίας:

e-mail:

Domotel Hotels & Resorts
 , 

Hotel Manager

Απαραίτητα προσόντα: 

Επιθυμητά προσόντα: 

-
  e-mail: 

Casa Cook  

Υπάλληλους Υποδοχής

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Aegean Star Hotels

A’ Receptionist

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η επιχείρηση προσφέρει:

-

  e-mail:

Κυπριώτη 

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προσφέρονται:

-

e-mail: 

11
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of marketing communications 
 

 
 

  
Qualifications: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Remuneration:

 link: 

Relationship Management Representatives 
Nicosia, Cyprus

MindGeek

Responsibilities: 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

MindGeek offers:

e-mail: 

-

-

Business Development Manager 
(ref.: 0768/BDM/RS/GR)

Ο ρόλος:

Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

link: 

Leda Village Resort

Marketing

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 e-mail:  
 με 

Analytical Development  
Scientist

Positioning:

Required qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  e-mail: 

Stone Group International 
(Marmor SG SA)

Human Resources  
Trainee

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: 

Site Manager 
(Summer 2017)

Company: Atlantis Project (AP)

at 

Job:

 

Role & objectives: provide support to US  
and Global Atlantis Project team, in relation to: 

 

 
 

 

 

  
Required candidate profile: 

 

 

 

 

 
 

Terms, compensation, and other benefits:

To apply:

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Mediterranean Group of 

Hotels Santorini

Υπάλληλο Μισθοδοσίας

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 e-mail: 

Spyrou Hotels

Cost Controller 
/Υπεύθυνος Προμηθειών

Περιγραφή θέσης: -

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Προσόντα: 
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Προσφέρονται: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Ακροπόλ Χαραγκιώνης

Ταμία/Λογιστή  
(κωδ. θέσης: Λ011-02/17)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Προσφέρεται: 

 

e-mail: 
 

Junior Accountant 
(ref. no.: ADM-04.2017)

Neurosoft Α.Ε.

Κύρια καθήκοντα: 

 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail: 

Nilo

Οικονομικός Διευθυντής-  
Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Χαρακτηριστικά υποψηφίου: 
 

 
 

 

 

 
 

  
Αρμοδιότητες υποψηφίου: 

 
 

 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Amco ABEE

Προϊστάμενο Λογιστηρίου 
(κωδ. θέσης: FD016_11)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Παρέχονται από την εταιρία: 

 

e-mail: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
AGT Engineering & Operations Services

Οικονομολόγο

Επιθυμητή ειδικότητα:
 

Θέση:  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

  
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 

 

e-mail: 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Skiathos Palace

IT Manager

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

  
Προσφέρονται:

e-mail: 

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

Junior & Web Developer

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail: 

Windows.NET  
Developer (C#)

Requirements: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 e-mail: 

Hellenic Technologies, 

Web Developer
Προσόντα: 

 

 
 

 
 
 

 
 
Προσφέρουμε: 

 

e-mail: 

Epsilon Net Α.Ε.

 

Web Designer 
(κωδ.: WEB_DSG)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Παροχές: 
 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Naturalia S.A.

Customer Service & Sales Administrator  
(consumer healthcare products)

Location: 

Role profile:

Qualification profile: 

 

 
 

 

 

  
Naturalia S.A. offers: 

 

 

e-mail: . 
reference code: Naturalia CS

Αction Line

Team Leader Collection

Αρμοδιότητες: 

 
 

 

 
 

  
Προσόντα: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Παροχές:

 
link: http://actionline.collegelink.gr/

contact-details-form.php  κωδικό 
ACT-TLΒ

PROMOTION-
MERCHANDISERS

InGroup

-

Merchandiser-Πωλητή
Αθήνα-(HR 27898)

Καθήκοντα: 
-

Προσόντα: 

Παρέχονται: 

-
-

e-mail:
http://

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Hellenic Bakery AE -

:

Πωλήτρια

e-mail: hr@pietris.gr

Τερκενλής Α.Ε.

Υπεύθυνος Καταστήματος

Η θέση:

-

-

Μερικές από τις αρμοδιότητές  
του/της περιλαμβάνουν:

Ο επιτυχημένος υποψήφιος/-α θα πρέπει  
να διαθέτει τα ακόλουθα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: info@terkenlis.gr

Perideo Group 

Store Manager

 

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:
perideo.gr

 

Πωλητή Πάγκου Τυριών & Αλλαντικών

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: work@mykonos-flora.gr

-
Απολλώνιον 

ΑΒΕΕ

Πωλήτρια  
(κωδ: Π.Φ.)

Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

-

e-mail:

Axel Accessories -

Προσωπικό Πωλήσεων 
(κωδ. θέσης: ΠΠΧ04)

Προφίλ υποψηφίου/-ας:

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Παροχές:

e-mail:

KSM HR -

:
Υπάλληλο Ταμείου

Απαραίτητα προσόντα:

link:
-ygron-kaysimon-aspropyrgos-

 -

-

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Mindtrap -

Υπεύθυνος Πωλήσεων- 
Εξυπηρέτησης Πελατών  

& Ενημέρωσης Προϊόντων

Περιγραφή θέσης: 

Προφίλ υποψηφίου: 

Η εταιρία προσφέρει:

  e-mail:
com.gr

Mega Motors SA -
Opel

Σύμβουλο Πωλήσεων Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

e-mail: megamotors@megamotors.
gr. http://www.megamotors.gr

Scooterise ΙΚΕ

Πωλήτριες/Πωλητές
(μερική απασχόληση) 

-

Προσόντα: 

Ημέρες και ωράριο εργασίας:

Παροχές:

-
ηλεκτρονική διεύθυνση: hello@scooterise.

com

Στέλεχος Πωλήσεων B2B 

Απαιτήσεις:

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:



«Στη ζωή δεν έχει σημασία πόσες φορές
θα πέσεις αλλά πόσες θα σηκωθείς»

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!



Τρίτη 7 Μαρτίου 2017
30

16

Αντικείμενα απασχόλησης:

Παροχές:

e-mail:

Domotel Hotels & Resorts,

Στέλεχος Πωλήσεων-(Αθήνα)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

-
e-mail:

Πωλητή Φαρμακείου
Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:

Χρήστος Δήσιος Α.Ε., 

Πωλήτρια-Τηλεφωνικές Πωλήσεις

Προσόντα:

Προσφέρουμε:

 
e-mail:  

Revoil ΑΕΕΠ

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων  
(κωδ. θέσης: REV70) 

Προφίλ εταιρίας: -

-

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

qmetric, 

Account Manager
(job opening ID: AM8)

Our client

The position

As part of your responsibilities you will need to:

Your profile-in order for you to be able  
to successfully carry out the duties of the job, 
you should possess the following:

Our client offers-in case you are selected 
 for the specific position, you will have access 
to the following:

link:

Country Sales Manager

Yudigar Hellas S.A

Main responsibilities:

Qualifications:

Competences & skills:

 e-mail:

Sysco A.E. -

 

Yπεύθυνος/-η Πωλήσεων Τμήματος Hotel 
Business Εφαρμογών Λογισμικού

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: -

 e-mail:

 

Στελέχη Πωλήσεων  
Εθνικής Ασφαλιστικής

Παρεχόμενη εξειδίκευση: 

-

Αναλυτική επαγγελματική περιγραφή:

Αντικείμενα απασχόλησης

-

-

e-mail:

Beyond Software Solutions S.A.,

Consultants Εμπορικών 
Λογιστικών Εφαρμογών-SingularLogic

 
 

Βασικά καθήκοντα: -

Προσόντα:

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:
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Έμπειροι Πωλητές/Πωλήτριες Καταστήματος  
Wind

Από κατάστημα Wind, ζητούνται δυναμικά και φιλόδοξα 
άτομα, με αυτοπεποίθηση και ευχέρεια στην επικοινωνία, 
προκειμένου να εργαστούν ως πωλητές/πωλήτριες 
τηλεφωνίας σε κατάστημα Wind.

Θα προτιμηθούν όσοι/όσες πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

προώθηση (καταστήματα, call centers, κλπ.),  
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 

 
και εκτός καταστήματος, ανεξαρτήτως κλάδου 

 
 

(για τους άνδρες)  
Η θέση παρέχει: 

στόχων 
 

λουν βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

H Κ. Τζάνος Α.Ε.Β.Ε.
κής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 

αθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας 
ολόκληρη την ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη 
Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της η εταιρία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή/Οδηγό

προσπάθεια της εταιρίας.

Αρμοδιότητες: 
 

πελατειακής βάσης της εταιρίας 
 

τις ενέργειες του ανταγωνισμού και τα παράπονα 
των πελατών 

 
 

υλοποιώντας το πλάνο των πωλήσεων ανά πελάτη 
και κατηγορία προϊόντος 

 
 

 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
και στη διαπραγμάτευση 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

μηχανολογικής κατεύθυνσης 
 

παραστάσεων, πινάκων και γρήγορων  
υπολογισμών  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
συνεργασίας 

 
 

e-mail: 
 ή στο φαξ: 

ΙΑΤΡΟΙ
CRC, εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της 

εμπορίας και της κατασκευής ορθοπεδικών ειδών, 
αναζητά: 

Φυσιοθεραπευτή

Προσόντα: 
 

 
 

e-mail: . Θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και την 
αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, προκει
μένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Ο όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura αναζητεί κατάλ

θέσης, στα καταστήματα των Αθηνών:

Ιατρός-(κωδ. θέσης: FA81)

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές εταιρίας: 

 

να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης, στο e-mail: . 

 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Help SA

Quality Assurance Specialist

Role description summary:

Key responsibilities: 
 

 
 

 
 

 

 
  

Job qualifications & requirements: 

 

 

an asset 
 

 

 

 

 
 

  
Personal characteristics: 

 
 

e-mail: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Forthnet, 

η εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική 

να εκπαιδεύσει και να απασχολήσει άμεσα:

Ασκούμενους Σπουδαστές ΙΕΚ στο Τμήμα  
Onsite-Support της Διεύθυνσης  
Σταθερού Δικτύου-(Κολωνός)

υποστήριξη του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών 

τους καθοδηγεί για ενεργοποιήσεις και βλάβες σε 

e-mail: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Amco 

Embedded Linux Engineer

Description

Essential skills: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Desirable skills: 

 
 

 
 

 

 

 
 

Amco S.A

Business activities: 
 

 
 

 
 

  
The company offers: 

 
 

 

e-mail: . All 

AW  
Software Engineer

Allweb Solutions

Required qualifications: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Company provides:

e-mail: 

IT Support Engineer  
(Systems Administration & Support) 

Kifisia, Attica, Greece 

Description:

 

 
 

 
at clients 

  
Required skills: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

Character/personality traits indicating  
you are a perfect fit for the job: 

 
 

 
 

 

  
Nice to have skills: 

 
 

 

 

Benefits

link:  

17
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Full Stack Software Engineer  
(System Admin)-(ref: SI-ICT-05.2017)

About Neurosoft: Neurosoft is a fully integrated ICT 
company combining software development and system 
integration capabilities, listed in AIM Milan since 2009. 
Headquarters are in Athens with presence in Cyprus, Dubai 
and London, a head count of 100+ mainly highly trained 
and specialized engineers. In software development the 
company designs, develops and integrates innovative 
products and solutions for sports betting companies and 
factoring & other financial institutions while in system 
integration designs, implements, Operates and supports 
large scale infrastructure & cyber security solutions 
for operators of critical networks and critical national 
infrastructure stakeholders.

Responsibilities: The systems administrator 
more specifically: 

 
 

for unscheduled or routine operations 

and install patches 
 

problems, identify hardware failures 
 

deployments 

solutions and makes any necessary improvements 
on deployment automation 

are available at all times 
 

 
and scalability 

capabilities, limits and capacity planning 
 

 and trends 
  

Skills and qualifications: 
 

 
 

 

scaling techniques 
 

 

and firewalls 
 

and supporting web server platforms including  
but not limited to Varnish, Tomcat, Apache 

 

 

 

 
 

 

 

  
We offer: 

 
 

 

If you are willing to learn new technologies you must 
work well both independently and within a team, being 
detail and process oriented. If you want to make a 
difference and work with a top-rated team of talented 

work environment and competitive benefits package.

Apply to this e-mail: career@neurosoft.gr

Η εταιρία Oxyzed ζητεί για μόνιμη απασχόληση:

Sound Engineer 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρία Advance Products
-

Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 

e-mail: hr@advanceproducts.gr. 

Η Εuromedica-Γενική Κλινική Δωδεκανήσου, αναζητά:

Τεχνολόγους  
Ιατρικών Εργαστηρίων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

e-mail: info@euromedica-rhodes.
gr. :  22410 60002.

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός Φορτηγού  

(επαγγελματικού διπλώματος)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: hr@pietris.gr

LOGISTICS
Η εταιρία Δενελάβας ΑΕΒΕ,

Υπεύθυνου Προμηθειών Logistics 

Απαραίτητες γνώσεις θεωρούνται: 
 

 
 

 
 

 

Ο υποψήφιος θα αναλάβει: -

Παρέχεται: 

e-mail: kd@denelavaspack.gr
  

 

Η Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ

Υπάλληλο  
για το Τμήμα Δρομολόγησης 

Με τα παρακάτω προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι τα εξής: 

 
 

 

 
 

e-mail:  
marysid@sidiropoulos-metaforiki.gr

Supervisor Warehouse  
Thessaloniki, Greece

Job type:
series. Necessary willingness to work weekends. These 
days of the week for work can be agreed at a later 

Area: Thessaloniki, Greece.  
Duration: minimum 6 months  

Job description:
central warehouse in northern Greece is responsible 
for decent meeting the changing needs of the refugee 
population. It also provides a collaborative workspace 
for the base network, which develops the capacity 
of groups working across the range of sectors. The 
operator of the warehouse to manage the warehouse, 
the incoming and outgoing aid and the area where they 

ensure fast and efficient passage of the appropriate 
assistance to refugees living in northern Greece.

Duties: 

information relating to their work roles, the code 
of ethics, safety and health protection, labeling 
safety issues, health and safety, codes of conduct 
and work roles 

receiving donations, storage  
and timely preparation of aid distribution  
of aid and compliance functions 

environment, development of systems that can 
 

of the beneficiaries and the partner organizations 
 

 
of the core network 

storage, handling and shipping 

health and safety 
 

the implementation of new technological solutions 
for the data storage system, including data import 
conservation 

of the volunteers and the development 
 of appropriate structures 

 

of vehicles owned and leased by the organization 
help refugees 

information on how the items received and where 

processing systems and comparable information 
to lists of needs 

 
to promote the proposed procedures & standards 

 
and evaluation in all parts of the warehouse 

 
by the organization help refugees monitoring  
and evaluation framework  

 
and monitoring the quality of service  
and information to stakeholders  
Necessary qualifications: 

composure under pressure 
 

 
 

response to refugees 

management 
 

 
  

Desirable qualifications: 
 

 
with refugees 

software and databases for managing warehouses 
  

Supervision of:

Application:

at this e-mail: hettie@helprefugees.org.uk

also note your availability and the earliest possible 
starting date. Interviews in person or via skype, a 

Βlue Lagoon Resort 

Βοηθό Αποθηκάριου

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

στην κίνηση 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

 

 
e-mail: hr@bluelagoongroup.gr

Market IN, -

Εργάτης Αποθήκης 
(κωδ. θέσης WW 01/17)

 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

-

e-mail: d.prosopikou@market-in.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων  
Συστημάτων Ασφαλείας

Η εταιρία E-Arion Α.Β.Ε.Ε.

-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

e-mail: 
info@e-arion.gr
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To Camping Armenistis αναζητεί να προσλάβει:

Boηθό Hλεκτρολόγου 

Για να στελεχώσει το τεχνικό τμήμα και τη reception, 
κατά τη θερινή σεζόν του 2017. 

Προϋποθέσεις για τη θέση: 
 

 
 

 
 

e-mail: mkasitskas@yahoo.gr 

Grand Hotel Palace
λονίκη, ζητεί: 

Άτομο για τη Στελέχωση  
του Τμήματος Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 
 

 

e-mail: gm@grandhotelpalace.gr

SECURITY
Η Mega Sprint Guard

40 Φύλακες

Τόπος εργασίας: 

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

e-mail: athens@megaguard.gr

Brink’s Hellas

Προσωπικό Ασφάλειας  
Security Officers

 

Τα προσόντα σου: 
 
 

 
 

 
 

  
Οι ευθύνες σου: 

 
  

Η εταιρία σού παρέχει: 

 
 

στο αντικείμενο 
 

 

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας  
μας, τότε μπορείς να υποβάλεις τo βιογραφικό 
σου με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 
e-mail: hr@brinksinc.com  

με κωδικό θέσης FR/RHO 
 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Mikel, προκει

πόστο του:
Service

στο e-mail: hr@mikelcc.gr  
 

Ikos Resorts
and develops a collection of contemporary resorts, 
based on the exciting concept of infinite lifestyle. With 

to join our hotel teams for season 2017.

Restaurant Assistant Waiters  
(ref: RAW017)

Location: 

Responsibilities: 

waiters 
 

 
 

at all times 
 

and appearance 

manner as lay out by hotel standards  
Skills: 

personality eager to learn, develop and be part  
of a growing team  

 

link: 

www.ikosresorts.com
for more company news and job updates. 

Santa Marina, a luxury collection resort, Mykonos, an 
iconic and long established luxury resort in Mykonos, 
welcomes applications for the following position:

Restaurant Manager

Qualifications standards: 

 
 

 
 

language, would be highly appreciated 
 

 
 

 

 

  
Responsibilities: 

 
 

 
 

 
 

service, operational needs and financial objectives 
are met 

 

 

to lead, influence, and encourage others 
 

policies 
 

for customer satisfaction and retention 

hospitality exemplifies excellent customer service 
and creates a positive atmosphere for guest 
relations 

customer service 

e-mail: 

Aldemar Resorts, αναζητά 

Asian Cuisine Cook κωδ: SSHAS

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 
 

  
link: 
careers.html

Pool-Bar Service

La Mer Deluxe hotel and spa

Position:

Qualifications: 

languages 

language, would be considered as an asset 

position in a five star property 
 

skills  
La Mer Deluxe hotel offers: 

 
 

 
 

 

hotel team, please send us your cv in english with a 
recent photo, to this e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Hotel Atrium Prestige

Spa Manager

Duties:
product sales, marketing, merchandising, reports, 
statistics, control of staff and budget, target orientated.

Requirements: 

establishments 
 

e-mail:  
manager@atrium.gr

Η Domotel Hotels & Resorts

Mystras:

Spa Therapist-Θεραπευτή/-τρια για Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα:

 στο e-mail: hr@domotel.gr. Για όλα τα 

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ
Πωλητές/Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας  

Βόρεια Προάστια Αττικής

Ποιοι είμαστε: Η εταιρία RE/MAX Royal Selection, 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
  

Επιθυμητές ικανότητες και χαρακτηριστικά  
υποψηφίων συνεργατών: 

 
 

χρόνου 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 
royalselection@hotmail.com  

Η Aircon Energy Α.Ε., τεχνική και εμπορική εταιρία 

Πωλητή/Υπάλληλο Γραφείου  
(άνδρα υποψήφιο)

Κύριες αρμοδιότητες: 

 
 

 
 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προαιρετικά προσόντα: 
 

στο e-mail: sales@airconenergy.gr



31 Μαρτίου - 1 Aπριλίου 2017
10:00 - 18:00

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 4, Θεσσαλονίκη 546 36

Δήλωσε συμμετοχή 
σε workshop

(μετά από προεγγραφή).

Αναζήτηση εργασίας
Απόκτηση επαγ/τικών 
δεξιοτήτων

Παρέχονται βεβαιώσεις 
παρακολούθησης.

Πάρε μέρος σε 
συνεντεύξεις με 

εταιρίες που αναζητούν 
προσωπικό.

Ένας επαγγελματίας 
φωτογράφος σε 

περιμένει για να βγάλεις 
την ιδανική φωτογραφία 

για το βιογραφικό σου 
και το Linkedin.

Κατάθεσε ιδιοχείρως 
το βιογραφικό σου στα 
σταντ των εταιριών που 

σε ενδιαφέρουν.

Έχε μαζί σου ένα 
extra βιογραφικό 

και εξειδικευμένοι 
σύμβουλοι θα 
αναλάβουν τις 

διορθώσεις του.

Το Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το έργον»
διοργανώνει το Thessaloniki #Job Festival 2017.

Thessaloniki  #Job Festival 2017

Για τη συμμετοχή σε όλες τις δράσεις δεν υπάρχει καμία χρέωση. 
Για δηλώσεις συμμετοχής σε workshop και συνεντεύξεις επισκεφθείτε το www.jobfestival.gr.

www.jobfestival.gr #JobFestival

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Στείλε το βιογραφικό σου από 10/3.

Έλα στο Thessaloniki #JobFestival και:
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ς και σχεδόν ακατόρ-
αν διαπιστώσουν ότι 

ους πετύχουν, απλώς 
η απογοήτευση είναι 
όχος απομακρύνεται. 
α θέτουμε στους εαυ-
ούς στόχους, που θα 
καλοπάτι παραπάνω. 
σπάθεια σκοπός είναι 

να βλέπουμε τη βελτίωσή μας, έτσι ώστε 
να έχουμε το κίνητρο για να συνεχίσου-
με. Σκεφτείτε για ένα λεπτό μήπως όλες 
οι προσπάθειές σας που εσείς νομίζετε 
αποτυχημένες τελικά δεν ήταν, διότι είχατε 
ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά. Στη ζωή 
μας πολλές φορές πετυχαίνουμε πράγματα 
χωρίς καν να το καταλάβουμε λόγω των 
υψηλών απαιτήσεών μας.

Η παγίδα της αδικίας
Πόσες φορές έχουμε πει ότι «η ζωή 

είναι άδικη», «γιατί έτυχε αυτό σε μένα», 
«όλα μου πάνε στραβά». Φυσικά κάποιες 
φορές έχουμε δίκιο, υπάρχουν όμως και 
στιγμές που σπαταλάμε τον χρόνο μας, 
προσπαθώντας να δικαιωθούμε και να 
βρούμε λογικές εξηγήσεις για κάτι που 
μας συνέβη. 

Ουσιαστικά αυτό που οφείλουμε να κά-
νουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε αυτό 
που μας συμβαίνει και να προχωρήσουμε 
παρακάτω. Η ζωή δεν είναι στρωμένη 
με ροδοπέταλα και οι δυσκολίες πάντα 
θα υπάρχουν.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τη 
στιγμή που μας συμβαίνει κάτι άσχημο 

δεν μπορούμε να σκεφτούμε καθαρά, με 
το πέρασμα του χρόνου ή σε μια επόμενη 
δυσκολία κοιτάμε πίσω και αντιλαμβανό-
μαστε ότι μπορούσαμε να αντιδράσουμε 
καλύτερα και αποτελεσματικότερα αν δεν 
πέφταμε στην «παγίδα της αδικίας». Αν 
χρονοτριβούμε με σκέψεις περί αδικί-
ας, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να 
δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και τις 
δικαιολογίες για να μην προσπαθήσουμε 
για τίποτα.

Η παγίδα της κατάλληλης στιγμής
Θέλουμε να κάνουμε κάτι και περιμένου-

με πότε θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, αυτή 
η στιγμή δεν έρχεται ποτέ και εμείς, με τη 
σειρά μας, βολευόμαστε και περιμένουμε. 
Θέλουμε να ζητήσουμε αύξηση στη δουλειά 
μας, ξέρουμε ότι το αξίζουμε, γνωρίζουμε 

τις ικανότητές μας, αλλά δεν το κάνουμε 
πράξη ποτέ. Λέμε αστείες δικαιολογίες 
στον εαυτό μας και επαναπαυόμαστε, 
ξέρουμε ότι είναι λάθος, αλλά προφανώς 
φοβόμαστε τις συνέπειες. Το καλύτερο σε 
αυτή την περίπτωση είναι να σκεφτούμε 
τι θα χάσουμε αν αφήσουμε τον χρόνο 
να περνά και να πάρουμε την απόφαση 
να δραστηριοποιηθούμε.

Είναι κουραστικό και ψυχοφθόρο να 
περιμένεις να έρθει κάτι, να σου συμβεί 
κάτι ή να αλλάξει μια συνθήκη της ζωής 
σου. Σίγουρα πολλά πράγματα δεν εξαρ-
τώνται από εμάς, αλλά γνωρίζουμε πολύ 
καλά πως πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες 
που μας χαλάνε τη διάθεση και μπορούμε 
να τις αλλάξουμε (τουλάχιστον θα ξέρουμε 
ότι έχουμε προσπαθήσει). Η αναβλητι-
κότητα είναι σύνηθες φαινόμενο, και το 
πρώτο βήμα για να την καταπολεμήσεις 
είναι η δράση. Τελείωσε αυτό που έχεις 
ξεκινήσει ή κάνε τα πρώτα βήματα για 
κάτι καινούργιο. Η κατάλληλη στιγμή 
ήρθε, απλώς πρέπει να την αφήσεις να 
σε οδηγήσει.

Η παγίδα της έμπνευσης
Συνήθως ξεχνάμε ότι, για να ξεκινή-

σουμε κάτι δεν χρειάζεται να είμαστε 
άψογοι, αλλά, για να γίνουμε άψογοι σε 
κάτι, θα πρέπει από κάπου να αρχίσου-
με. Υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που 
περιμένουν να τους έρθει η έμπνευση 
για να κάνουν κάτι. 

Είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για 
πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν 
καθημερινά. Αν πέσουμε σε αυτή την 
παγίδα, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε δί-
κιο για την αναβλητικότητά μας και δεν 
ακούμε κανέναν.

Σε αυτό το σημείο έρχεται και η βασική 
διαφορά ανάμεσα σε έναν ερασιτέχνη και 
έναν επαγγελματία. Ερασιτέχνης είναι 
αυτός που θα δοκιμάσει κάτι μόνο όταν 
θέλει και επαγγελματίας είναι αυτός που 
θα κάνει αυτό που πρέπει όποια και να 
είναι η διάθεσή του, ακόμη και αν δεν 
έχει έμπνευση. Ο Τόμας Έντισον έχει 
πει: «Η μεγαλοφυΐα είναι 1% έμπνευση 
και 99% προσπάθεια».

Χριστίνα Μπόιτση,
Συντάκτης Myintervew.gr

μακρύνουν από τη δράση

 Προσθέτουν μια ευχάριστη δραστηριότητα 
στο πρόγραμμά τους
Όσοι δεν έχουν παιδιά έχουν ακόμα περισ-

σότερο χρόνο να βγουν με φίλους, να παίξουν 

επιτραπέζια παιχνίδια με τον/τη σύντροφό τους 
ή ένα δυο σετ τένις. 

Όσοι έχουν οικογένειες ετοιμάζουν σχεδόν 
κάθε μέρα μια ευχάριστη δραστηριότητα με τα 

παιδιά τους, μια βόλτα για παγωτό το καλοκαίρι, 
ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, μια ταινία.

Οργανώνουν μικρά ρομαντικά ραντεβού
Δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος για να βγείτε 

ραντεβού με τον αγαπημένο σας. 
Μια φορά την εβδομάδα βρείτε λίγο χρό-

νο να βγείτε μαζί, όπως τον πρώτο καιρό της 
σχέσης σας.

 Βγαίνουν με τους φίλους τους συγκεκρι-
μένες μέρες
Οι πετυχημένοι άνθρωποι, όταν κανονίζουν 

με τους φίλους τους, προτιμούν να έχουν μια 
συγκεκριμένη μέρα εξόδου ως μέρος του προ-
γράμματός τους. 

Για παράδειγμα, μπορεί να κανονίσουν κάθε 
Δευτέρα να βγαίνουν για ποτό με τους φίλους 
τους ή, αν δεν έχουν πολύ χρόνο, κάθε πρώτη 
και τρίτη Δευτέρα του μήνα.

Χρησιμοποιούν το ίντερνετ για τα πάντα 
Οι πετυχημένοι άνθρωποι δεν χάνουν χρόνο 

πηγαίνοντας στα μαγαζιά, στην τράπεζα ή στο 
σούπερ-μάρκετ. 

Κάνουν τα πάντα μέσω ίντερνετ, και έτσι 
γλιτώνουν πολλές ώρες από τον χρόνο τους. 
Ακόμα, κατεβάζουν διάφορες εφαρμογές που 
τους βοηθούν να οργανώνουν ακόμα καλύτερα 
τη ζωή τους.

Προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα
Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούν, οι πετυχημένοι 

άνθρωποι ετοιμάζουν τα ρούχα της επόμενης 
μέρας, συσκευάζουν το μεσημεριανό τους και 
σχεδιάζουν το πρόγραμμά τους. 

Δεν θέλουν να καθυστερούν κάνοντας πράγ-
ματα βιαστικά πρωί πρωί, αλλά επιλέγουν με 
την ησυχία τους πώς θα οργανώσουν την επό-
μενη μέρα.

Spirossoulis.com

ν καθημερινότητά σου
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Η Ευμάθεια: Παράγοντας εξισορρόπησης διεθνώς στην σημερινή εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων 
Η εξέλιξη της ψηφιοποίησης 
θέτει τη βάση για αύξηση των 
θέσεων εργασίας.

Το μέλλον της εργασίας καταδεικνύεται με 
θετικό πρόσημο σύμφωνα με το άρθρο της 
ManpowerGroup (NYSE: MAN) «Η Επανάσταση 
των Δεξιοτήτων», το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 
στο Νταβός της Ελβετίας και παρουσιάζει τα 
ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθη-
κε για 18,000 εργοδότες σε 43 χώρες από 
όλους τους κλάδους. 

1 στους 5 εργοδότες (19%) αναμένουν 
ότι οι ανατρεπτικές τεχνολογικές εξελίξεις θα 
οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας, 
όσο οι θέσεις αυτές προσαρμόζονται  στις 
μελλοντικές ανάγκες της εργασίας. 6 στους 
10 εργοδότες (64%) προσδοκούν ότι θα 
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας εφόσον οι 
εργαζόμενοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξι-
ότητες και είναι προετοιμασμένοι να μάθουν 
νέες, να τις αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο 
στην καθημερινότητα τους αλλά και να τις 
προσαρμόζουν. 

Οι νέες τεχνολογίες σταδιακά θα απαιτούν 
εξειδικευμένες δεξιότητες για τους ανθρώ-

πους και τις επιχειρήσεις. Στην ανάγκη για 
πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων, 
καταγράφονται διάφορες θέσεις: θα δημι-
ουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, 
διαφορετικές θέσεις εργασίας, λιγότερες 
θέσεις απασχόλησης, ακόμα και ότι δεν θα 

υπάρξει καμία νέα θέση εργασίας. Ελάχιστες 
είναι οι περιπτώσεις που αναφέρουν ότι οι 
εργαζόμενοι θα χρειαστούν νέες δεξιότητες 
τις οποίες θα χρησιμοποιούν πιο συχνά για 
να παραμείνουν ενεργοί επαγγελματικά σε 
νέες θέσεις εργασίας που ίσως να μην είχαμε 
σκεφτεί ότι θα διαμορφώνονταν.

«Σε αυτή την Επανάσταση των Δεξιοτήτων, 
η ευμάθεια -η επιθυμία και η ικανότητα να 
μαθαίνει κανείς δεξιότητες έτσι ώστε να παρα-
μένει σχετικός και επαγγελματικά ενεργός- θα 
αποτελεί τον παράγοντα εξισορρόπησης διε-
θνώς στην σημερινή εποχή των τεχνολογικών 
εξελίξεων», όπως δηλώνει ο Jonas Prising, 
Προέδρος και CEO της ManpowerGroup. 
Η πόλωση στο εργασιακό περιβάλλον παρα-
μένει σημαντικό ζήτημα. Για αυτό το λόγο, 
είναι απαραίτητο να λάβουμε άμεση δράση 
για την ενδυνάμωση και τον επαναπροσδι-
ορισμό των δεξιοτήτων των εργαζομένων, 
αντιμετωπίζοντας το χάσμα ανάμεσα στους 
«έχοντες δεξιότητες» και «μη έχοντες δεξιό-
τητες»- ανάμεσα σε αυτούς που διαθέτουν τις 
κατάλληλές δεξιότητες και σε εκείνους που 
βρίσκονται σε κίνδυνο να μην τις εξελίξουν 
και να μην μείνουν πίσω. Είναι σημαντικό 
επίσης, να παρακινήσουμε εκείνους που δεν 
συμμετέχουν ολοκληρωτικά στο εργασιακό 
περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω πλαισιώνουν 
αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως την 
ανάδυση της Επανάστασης των Δεξιοτήτων».

Παρατίθενται τα κύρια ευρήματα της έρευνας:

 Οι εργοδότες στην Ιταλία, Γουατεμάλα 
και Περού είναι πιο αισιόδοξοι σχετικά 
με την επίδραση της αυτοματοποίησης στην 

εργασία. Παραπάνω από το ένα τέταρτο των 
εργοδοτών στην Ινδία αναμένουν μείωση 
στο ανθρώπινο δυναμικό, η Βουλγαρία, 
Σλοβακία και Σλοβενία ακολουθούν.

 Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του IT και 
στην Εξυπηρέτηση Πελάτων εμφανί-
ζονται αισιόδοξοι. Αυτοί οι εργοδότες 
αναμένουν σημαντικές αυξήσεις στο πο-
σοστό του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 Ραγδαία αύξηση στη ζήτηση καταγρά-
φεται σε αρκετούς κλάδους και γεω-
γραφικές περιοχές για τους Αναλυτές 
Δεδομένων, για την διαχείριση των Big 
Data. Και στον κλάδο της Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αναμένεται 
αύξηση σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, καθώς 
οι επιχειρήσεις κατευθύνονται προς αυτή 
την περίοδο των αλλαγών.

Η Φανή Κλειδά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
ManpowerGroup Ελλάδας, αναφέρει ότι «Στην 
εποχή της Ψηφιακής Επανάστασης, όπου η 
ταχύτητα παραγωγής, η πολυπλοκότητα και 
η καινοτομία νέων τεχνολογιών κυριαρχούν, 
η αξιοπιστία των ηγετών στον επιχειρηματικό 
κόσμο εστιάζεται στην ανεύρεση της σωστής 
ισορροπίας μεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και 
τεχνολογικών εξελίξεων. Κεντρική πρόκληση 
αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη 
των τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων- 
«Re-skill – Up-skill» ώστε οι πολυάριθμες 
δυνατότητες που παράγει η τεχνολογία να 
αποτελούν βάση επιτυχίας για τους ανθρώπους 
και τις επιχειρήσεις. Η συστηματική ενδυνά-
μωση γνωσιακής ευκινησίας, συναισθημα-
τικής νοημοσύνης, τεχνολογικής επάρκειας 
και δημιουργικής προσαρμογής στις ραγδαίες 
αλλαγές συνθέτουν την υπεραξία του ψηφιακού 
κόσμου προς όφελος του ανθρώπου και των 
επιχειρήσεων».

Ο Jonas Prising είναι ο εκπρόσωπος της ομά-
δας της ManpowerGroup στο Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε 
από τις 17-20 Ιανουαρίου. Η ομάδα αποτε-
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λείται από τους Mara Swan, Executive Vice 
President, Global Strategy and Talent, Stefano 
Scabbio, President Mediterranean and Eastern 
Europe και τον Alain Roumilhac, President of 
ManpowerGroup France. H ManpowerGroup 
ηγείται και συμμετέχει ενεργά σε ένα σημα-
ντικό αριθμό πάνελ με υψηλού προφίλ συζη-
τήσεων γύρω από θέματα όπως το Μέλλον 
της Εκπαίδευσης, πώς η Εταιρική Κουλτούρα 
μπορεί να προσελκύσει και να διακρατήσει 
τους Millennials, την Οικονομική Χειραφέτηση 
των Γυναικών, τον Αντίκτυπο της τεχνολογίας 
στο εργασιακό περιβάλλον, το Μέλλον της 
Τεχνητής Νοημοσύνης και η διαμόρφωση της 
Ισότητας των Φύλων. 

Σχετικά με τη ManpowerGroup™
H ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) αποτελεί 
την κορυφαία διεθνώς εταιρεία ανθρώπινου 
δυναμικού για σχεδόν 70 χρόνια. Τα εξειδικευ-
μένα μας στελέχη συνδέουν πάνω από 600.000 
ανθρώπους με αξιοπρεπείς και δημιουργικές 
θέσεις απασχόλησης καθημερινά, από ένα ευρύ 
φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Μέσα από 
τα τέσσερα “brands” της ManpowerGroup - 
Experis™, Manpower™, ManpowerGroup™ 
Solutions, και Right Management™, βοηθάμε 
πάνω από 400.000 πελάτες σε 80 χώρες να 
βρουν το κατάλληλο ταλέντο, παρέχοντας ολο-
κληρωμένες λύσεις εύρεσης, διαχείρισης και 
ανάπτυξης ταλέντου. Η ManpowerGroup βρα-
βεύτηκε ως “World’s Most Ethical Companies” 
για 6η συνεχή χρονιά το 2016, ενώ παράλλη-
λα αναδείχτηκε ως “Fortune’s Most Admired 
Companies”, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως 
την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρεία στον 
κλάδο. (www.manpowergroup.com)

1%
4%

5%

26%

20%

15%

 

31% — 40%  

21% — 30%  

11% — 20%  

1% — 10% 

0% — -9%  

-10% — -19%  

-20% — -30%  

  επανάσταση των δεξιοτήτων



Τρίτη 7 Μαρτίου 201738 Θέσεις Εθελοντών

Σκοπός του Συλλόγου είναι να δημιουργεί και να λειτουργεί κατοικίες (Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), όπου άτομα με νοητικές αναπηρίες διαβιούν 
μόνιμα σε ένα κοινωνικά ενταγμένο περιβάλλον, έχοντας την κατάλληλη 
υποστήριξη για τις ανάγκες τους. Δημιουργείται έτσι ένα ασφαλές και ευ-
χάριστο περιβάλλον, στο οποίο καλλιεργούνται οι ατομικές και κοινωνικές 
δεξιότητες των νέων και επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αυτονόμησή 
τους. Αγγελίες: 
1. «Το Πέταγμα» (Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση 
Ατόμων με Νοητική Στέρηση) αναζητά εθελοντή/-ια για τη θέση του Social 
Media Manager, στην περιοχή της Αθήνας.

Περιγραφή θέσης: Χρειαζόμαστε έναν εθελοντή για να μας βοηθήσει στην επικοινωνία μας 
στα social media - κυρίως στο facebook- προκειμένου να γνωρίσει ο κόσμος το έργο μας. Ο 
Σύλλογος «Το Πέταγμα» διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των πολιτών με αναπηρία. Θα αναπτύσσεται ένα πλάνο προώθησης και επικοινωνίας 
των νέων του οργανισμού σε συνεργασία με τον εθελοντή και τον υπεύθυνο του συλλόγου.
Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: 1 έως 2 φορές την εβδομάδα, για 2 ώρες μεταξύ 
9.00 με 15.00
Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Εμπειρία στη διαχείριση των «social media» και των δημοσίων 
σχέσεων, προσφορά στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων με νοητική αναπηρία.
Απαιτήσεις θέσης: Ικανότητα οργάνωσης, επικοινωνιακές δεξιότητες, πολύ καλή χρήση Η/Υ, 
πολύ καλή χρήση των «social media», πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενδιαφέρον για 
τον χώρο της νοητικής αναπηρίας. 
Yπεύθυνος επικοινωνίας: Καλοπίσης Βασίλης, τηλ. 210 6723232 (ώρες γραφείου).
2. «Το Πέταγμα» (Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική 
Στέρηση) αναζητά εθελοντή/-ια για τη θέση του Βιντεογράφου, στην περιοχή της Αθήνας.
Περιγραφή θέσης: Τι καλύτερο για κάποιον από το να γνωρίζει το έργο ενός οργανισμού 
μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα από ένα βίντεο; Θα θέλαμε τη βοήθεια ενός εθελοντή βιντεογράφου, 
προκειμένου να γυριστεί ένα βίντεο που θα περιγράφει το έργο του Συλλόγου Γονέων για την 
Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, «Το Πέταγμα», μέσα από καθημερινές 
στιγμές και «highlights» προηγούμενων στιγμών.
Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Αναπτύσσεις το «portfolio» σου, προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο.
Απαιτήσεις θέσης: Να έχεις μια κάμερα, φαντασία και ικανότητα «video editing».
Yπεύθυνος επικοινωνίας: Καλοπίσης Βασίλης, τηλ. 210 6723232 (ώρες γραφείου).
3. «Το Πέταγμα» (Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική 
Στέρηση), αναζητά εθελοντή για την εξής θέση: Δημόσιες Σχέσεις και Event Management (στην 
περιοχή της Αθήνας).
Περιγραφή θέσης: Οργάνωση του τμήματος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου «Το Πέταγ-
μα», διοργάνωση εκδηλώσεων, με σκοπό την ενίσχυση του συλλόγου και την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης των πολιτών με αναπηρία.
Τι χρόνος χρειάζεται: Υπό συζήτηση.
Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Εμπειρία στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων, καθοδήγηση από 
πεπειραμένους επαγγελματίες, προσφορά στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων με νο-
ητική αναπηρία.
Απαιτήσεις θέσης: Ικανότητα οργάνωσης, επικοινωνιακές δεξιότητες, πολύ καλή χρήση Η/Υ, 
πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, ενδιαφέρον για τον χώρο της νοητικής αναπηρίας.
Yπεύθυνος επικοινωνίας: Καλοπίσης Βασίλης, τηλ. 210 6723232 (ώρες γραφείου)
4. «Το Πέταγμα» (Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωση Ατόμων με Νοητική 
Υστέρηση), αναζητά εθελοντή ως διοικητικό υπάλληλο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. 
Τι χρόνος χρειάζεται: Υπό συζήτηση
Περιγραφή αντικειμένου: Διοικητική εργασία, επικοινωνία με Δημόσιες υπηρεσίες και κα-
τάρτιση φακέλων αιτημάτων
Τι κερδίζεις/τι μαθαίνεις: Εμπειρία επικοινωνίας ΜΚΟ με Δημόσιες υπηρεσίες, δυνατότητα 
συμμετοχής σε μια ομαδική δράση με κοινωνικό σκοπό, προσφορά στην ευάλωτη κοινωνική 
ομάδα των ατόμων με νοητική αναπηρία.
Εκπαίδευση εθελοντή: Παρέχεται καθοδήγηση από τους αρμόδιους Απαιτήσεις θέσης: Ικανό-
τητα οργάνωσης και καταγραφής, επικοινωνιακές δεξιότητες, πολύ καλή χρήση Η/Υ (MS Office, 
internet), ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης,πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στον 
χώρο της νοητικής αναπηρίας.
Yπεύθυνος επικοινωνίας: Καλοπίσης Βασίλης, τηλ.: 210 6723232 (ώρες γραφείου).

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΚΥΤΑΛΗ διαμεσολαβεί και διεκπεραιώνει προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν κυρίως τα άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες. Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, 
κοινωνικού αποκλεισμού και γενικότερα δυσκολίες στην καθημερινή 
τους συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική και όχι μόνο. Ο 
σκοπός μας είναι ουσιαστικός όσο ποτέ άλλοτε τόσο λόγω της περιόδου 
που διανύουμε όσο και για την αλληλεγγύη που χρειαζόμαστε όλοι. 
Από χέρι σε χέρι, από ανάγκη σε πράξη, ο σκοπός που έχουμε θέσει 
μας εκφράζει απόλυτα και μας δίνει την ώθηση να προχωρήσουμε. 

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους φορείς, συλλόγους, κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και με φορείς 
που υποστηρίζουν και βοηθούν ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης, παρέχουμε 
ενημέρωση όσον αφορά δικαιώματα και δυνατότητες για ΟΑΕΔ. Αν θέλετε να ρωτήσετε για 
τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00 π.μ.-21.00 μ.μ.-Διεύθυνση: Κακίση 27, 12351 Αγ. Βαρβάρα-Τη-
λέφωνο: 6932 323 571-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: skitalikoinsep@gmail.com-www.koinsep-
skitali.com
Αγγελίες:
1. Δικηγόρος 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΚΥΤΑΛΗ έχει άμεση ανάγκη από νομική υποστήριξη 2 φορές μηνιαίως σε θέματα 
που αφορούν μεταναστευτικό και προσφυγικό.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 211-4023571 και 6932323571.
2. Μεταφραστές
Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΚΥΤΑΛΗ ζητεί μεταφραστές σε πακιστανική και αλβανική γλώσσα, προκειμένου 
να βοηθήσουν μετανάστες που απευθύνονται στο γραφείο μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στα τηλέφωνα: 211-4023571 και 6932323571.

Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ» καλεί Νέες και Νέους σε εθελοντική 
δράση αλληλεγγύης. Η ιδέα: Η φτώχεια, η ανεργία μαζί με τους περιορισμούς 
στην κοινωνική προστασία έχει φέρει οικογένειες σε εξαιρετική αδυναμία να 
υποστηρίξουν την καθημερινότητα, την αξιοπρεπή διαβίωση και τη βελτίωση των 
συνθηκών της κατοικίας τους. Με τη συμμετοχή νέων από όλο τον κόσμο και 
την Ελλάδα, θέλουμε και επιδιώκουμε ενεργά να αλλάξουμε την εικόνα αυτή! 
Να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή κάποιων οικογενειών, προσφέροντας επίπλωση 
και δημιουργώντας περιβάλλοντα και συνθήκες που να ικανοποιούν τις ανάγκες 
για ένα σπίτι με ασφάλεια και λειτουργικότητα. Βοηθός μας σε αυτό το στόχο 

γίνεται η διάθεση των ανθρώπων: νέων, τεχνιτών, καλλιτεχνών, η διάθεση οικιακών σκευών και 
επίπλων προς χρήση, η διάθεση χρόνου και χώρου. Στόχος μας: η αλληλεγγύη και η συμμετοχή 
στα κοινά ζητήματα της κοινότητας να γίνει η δεύτερη ευκαιρία των πραγμάτων, η αξιοπρέπεια 
των ανθρώπων και μια νέα δημιουργική και ουσιαστική στάση ζωής απέναντι στην κρίση. 
Η ομάδα: Κάθε νέος και νέα που επιθυμεί να συμμετάσχει και του αρέσει η δουλειά με τα 
χέρια, οι κατασκευές και τα υλικά: χρώματα, βερνίκια, υφάσματα, ηλεκτρολογικά, σιδερικά και 
κάθε υλικό που κάνει το χρηστικό καθημερινό αντικείμενο και μια πρόκληση για δημιουργία. 
Κάθε πολίτης άνδρας και γυναίκα που μαζί με τη διάθεση μπορεί να έχει γνώση και εμπειρία 
επιπλοποιίας, ταπετσαρίας, ηλεκτρολογίας, σιδηρουργίας, ραπτικής, βαψιμάτων, απλών και 
καλλιτεχνικών κατασκευών, διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικής. 
Κάθε ενδιαφερόμενος, κάθε ενδιαφερόμενη θα χρειαστεί να προετοιμαστεί να ανταποκριθεί: 

ομαδικές αρχές δουλειάς, συνέπειας, σεβασμού στον άλλο.

βάρη στις 12:00-17:00. Τρεις (3) ώρες π.χ.: 12:00-15:00, τρεις φορές την εβδομάδα π.χ.: 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή για το μήνα Μάρτιο. Την 1η και 2η Απρίλη θα γίνει η παραχώρηση 
των κατασκευών σε ανοιχτή έκθεση σε χώρο του Δήμου.

γνωριμίες, σχέσεις με διαφορετικούς ανθρώπους, ικανοποίηση, αλληλεγγύη, βιώματα, ιδέες, 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, δημιουργικός χρόνος, συνδρομή στη βελτίωση της ζωής 
ανθρώπων της γειτονιάς και της κοινότητας.
Για να δηλώσεις ενδιαφέρον για συμμετοχή συμπλήρωσε τη φόρμα που ακολουθεί και στείλε την μέχρι 

fax 210 8259880 ή στο e-mail arsis.neonchora@gmail.com. Σε περιμένουμε!

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας (ΕΚΦ) είναι μια μη κερδοσκοπική 
εταιρεία στον χώρο της σύγχρονης τέχνης και του πολιτισμού. Με 
βάση τους γενικούς προγραμματικούς του στόχους, έχει ως κεντρικό 
άξονα των δράσεών του την προβολή, διάδοση και προώθηση της 

ελληνικής φωτογραφικής παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη σταδιακή 
ανάδειξη του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζει η φωτογραφική τέχνη στη 
σύγχρονη κοινωνία. Πέρα από τη διοργάνωση του Athens Photo Festival (1987 έως σήμερα) 

φωτική του δραστηριότητα, διευρύνει τα όριά του με νέες ιδέες και προτάσεις, εναρμονισμένες 
στις απαιτήσεις της εποχής, δίνοντας το στίγμα του διευρυμένου ρόλου του, εντός και εκτός 
Ελλάδας. Επικεντρώνεται στη φωτογραφία αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν, εντάσσοντας στο 
θεσμικό του πλαίσιο συγγενείς μορφές της τέχνης και της έκφρασης.
Πρόγραμμα Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης

προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν έμπρακτα σε βασικούς λειτουργικούς τομείς 

Οι απασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτή-
των, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών, τον ελεύθερο χρόνο τους και τα ιδιαίτερα γνωστικά 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Για τις θέσεις της πρακτικής άσκησης, θα εφαρμοστεί η διαδι-
κασία πρακτικής άσκησης που ακολουθεί η κάθε σχολή. Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής 
τους, χορηγείται βεβαίωση και συστατική επιστολή που καλύπτει την περίοδο της άσκησης και τον 
τομέα απασχόλησης. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική 
αίτηση, την οποία θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://hcp.gr/internship-application. Για 

Στρατηγού Κοντούλη 3, 117 42 Αθήνα - E: contact@hcp.gr - Τ: 210 9211 751

Η ITHACA ΜΚΟ αναζητά εθελοντές/-τριες για την υποστήριξη 
της λειτουργίας του κινητού πλυντηρίου για τους άστεγους.
Περιγραφή θέσης: Τις καθημερινές που θα τεθεί υπό λειτουρ-
γία το Ithaca, κατά τις πρωινές ώρες, θα βοηθάς στην ομαλή 

εξέλιξη της διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Αρχικά, την υποδοχή των 
αστέγων και την τήρηση της σειράς εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια, τη συλλογή και ζύγιση των 
ρούχων, τη μεταφορά τους στα πλυντήρια και έπειτα στα στεγνωτήρια. Τέλος, την παραλαβή 
των καθαρών ρούχων και την επιστροφή τους στους αστέγους.
Τι χρόνος χρειάζεται: 4 ώρες την ημέρα, 14.00-18.00, 1 έως 2 ημέρες ανά εβδομάδα. 
Ελάχιστη συμμετοχή 1 ημέρα/μήνα.
Τι κερδίζεις: Έχεις τη δυνατότητα να βοηθήσεις το έργο της ομάδας μας για την υποστήριξη 
αστέγων και απόρων συνανθρώπων μας. Επιπλέον, γίνεσαι μέλος της ομάδας μας, γνωρίζεις νέα 
άτομα και συγκεντρώνεις πολύτιμες εμπειρίες. Τέλος, στη λήξη της συνεργασίας, σου παρέχεται 
βεβαίωση εθελοντικής εργασίας.
Εκπαίδευση εθελοντή: Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη καθώς και βοήθεια 
-εφόσον χρειαστεί- από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της κινητής μονάδας.
Απαιτήσεις: 
Αν γνωρίζεις/έχεις θα βοηθούσε: Ενσυναίσθηση, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ομαδικό 
και επικοινωνιακό πνεύμα, διακριτικότητα, όρεξη για μάθηση, αξιοπιστία στη δέσμευση που 
αναλαμβάνεις.
Υπ. Επικοινωνίας: Κουντουριώτη Δήμητρα, τηλ. επικοινωνίας +30 211 4116300 
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Όλα μοιάζουν να περικλεί-
ονται στη λέξη πρώην. 
Πρώην εργαζόμενος, 

πρώην σύζυγος, πρώην μέλος 
της κοινωνίας, πρώην υγιής, 
πρώην αισιόδοξος, ακόμη και 
πρώην πατέρας. Η ζωή και τα 
κεκτημένα της, αιχμάλωτοι του 
παρελθόντος. Και όταν ο μακρύς 
κατάλογος με το επώδυνο επίθετο 
φτάσει στο απροχώρητο, η πόρτα 
του σπιτιού σφαλίζει. Το κλειδί 
παραδίδεται στον ιδιοκτήτη, το 
σπίτι βγαίνει σε πλειστηριασμό 
κι εσύ στον δρόμο. Έτσι απλά. 
Πλέον.

Πριν από λίγα μόλις χρόνια, 
ο άστεγος είχε τόπο «κατοικί-
ας» έναν συγκεκριμένο δρόμο 
ή πεζόδρομο. Οι γείτονες τον 
ήξεραν, οι ευαισθητοποιημένοι 
τον συμμερίζονταν και τον βοη-
θούσαν, συχνά γνώριζαν ακόμη 
και το όνομά του. Οι δυσκολίες 
της καθημερινότητας ήταν με-
γάλες. Η απελπισία του βαθιά. 
Η περίπτωση του μεμονωμένη.

Στο παρόν, οι άστεγοι είναι 
παντού. Στο κέντρο και τις 
συνοικίες. Όσο αδιάφορα και 
να κυκλοφορεί κάποιος στους 
δρόμους, σίγουρα θα τους συ-
ναντήσει. Πάνω σε χαρτοκόπτες 
για στρώμα, μέσα σε ερημωμένες 
στοές, σε πάρκα, πλατείες, στη 
μέση κεντρικών πεζοδρομίων. 
Παγωνιά και καύσωνας τους 
κόβει την ανάσα. Φθινόπω-
ρο και άνοιξη τους οξύνει τη 
μελαγχολία. Άπλυτοι, συχνά 
πεινασμένοι, πυκνά μεθυσμένοι, 
ενίοτε χαμένοι στην παραίσθη-
ση και την ψευδαίσθηση των 
ναρκωτικών, μετράνε το χρόνο 
με τις αναμνήσεις τους. Εμείς 
πάλι, μιας και έχουμε ακόμη 
κεραμίδι πάνω από το κεφάλι 
μας, μετράμε το φαινόμενο με 
αριθμούς. Και επιπλέον, στον 
λογαριασμό βάζουμε μόνο εκεί-
νους που βλέπουμε. Τους υπό-
λοιπους, τους αφανείς, σχεδόν 
τους αγνοούμε. Όσοι ζουν στους 
ξενώνες, ή σε εγκαταλελειμμένα 
κτίρια, σε συνθήκες υπερβάσης 
συνωστισμού (σύμφωνα με τη 
Eurostat ορίζεται στα 20 τμ. 
ανά άτομο), υπό την απειλή 
βίας, κάτω από ακατάλληλες 
και ανεπαρκείς συνθήκες στέ-
γασης, στα ψυχιατρεία, έχουν 
ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. 
Μόνο που δεν είναι ορατό διά 
γυμνού οφθαλμού. Και έτσι, δεν 
δίνουμε και μεγάλη σημασία ή 
δεν παίρνουμε χαμπάρι.

Εμφανές ή μη, το θέμα είναι 
ένα: στην Ελλάδα ζουν χιλιάδες 
άνθρωποι χωρίς στέγη. Το συ-
μπέρασμα που διαμορφώνεται 
από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες 
είναι επίσης ένα: από το σπίτι 
στον δρόμο η απόσταση δεν 
είναι πλέον μεγάλη για κανέ-
ναν. Το στερεότυπο που θέλει 
τον άστεγο αποκλειστικά βρώ-
μικο, αλκοολικό, τοξικομανή 
ή λωποδύτη και στον δρόμο 
έχει καταρρεύσει. Το μόνο που 
δυστυχώς ίσως δεν έχει καταρ-
ρεύσει είναι πως πολλοί, απ’ 
όλους όσους ζουν χωρίς στέγη, 

έχουν συχνά την τάση του Βλα-
ντιμίρ και του Εστραγκόν, των 
θεατρικών ηρώων του Μπέκετ, 
που δείχνουν αποφασισμένοι 
να δώσουν τέλος στη ζωή τους, 
«περιμένοντας τον Γκοντό», ένα 
πλάσμα (ή μήπως μια λύση;) 
που ποτέ δεν εμφανίζεται.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφα-
τες στατιστικές της Κομισιόν, 
σήμερα πάνω από 40 χιλιάδες 
άνθρωποι ζουν στους δρόμους, οι 
περισσότεροι στην Αθήνα. Κοι-
μούνται σε παγκάκια, σε στοές, 
στο πεζοδρόμιο. Ο αριθμός των 
αστέγων αυξήθηκε κατά 30% σε 
σχέση με το 2009.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
Εργασίας της ΓΣΕΕ -έρευνα που 
δημοσιεύτηκε το 2015- πολύ 
περισσότεροι από μισό εκατομ-
μύριο κάτοικοι (χωρίς να συμπε-
ριλαμβάνονται οι χιλιάδες που 
στοιβάζονται στα διαμερίσματα, 
όπου στον καθένα αναλογούν το 
πολύ 20 τμ.) ζουν στον δρόμο, σε 
υπνωτήρια, σε εγκαταλελειμμένα 
κτίρια, σε ιδρύματα (αναγκαστι-
κά λόγω έλλειψης στέγης), σε 
κοινωνικές δομές.

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευ-
να «Κοινωνική επισφάλεια και 
έλλειψη στέγης στην Αθήνα: Δια-
δρομές αποκλεισμού και ένταξης» 
καταγράφονται μεταξύ άλλων: 
άστεγοι στον δρόμο 2.360, δι-
αμονή σε δημόσιους χώρους ή 
σε εξωτερικούς χώρους 1.200 
έως 2.360, διανυκτέρευση σε 
υπνωτήρια αστέγων, στερούμε-
νων κατοικίας 15.436, διαμονή 
σε ξενώνες για μετανάστες ή 
πρόσφυγες 2.124, αποχώρηση 
από ιδρύματα 8.700, διαμονή 
υπό την απειλή έξωσης 15.000, 
ακατάλληλη και ανεπαρκής κα-
τοικία 93.820 έως 514.000.

Ερευνά του Δήμου Αθηναί-
ων έδειξε πως: το 62% των 
αστέγων είναι Έλληνες, με τη 
συντριπτική τους πλειονότητα 
(85,4%) να είναι άνδρες, το 
μεγαλύτερο μέρος (57%) των 
αστέγων ανήκει στη δυναμική 

ηλικιακή ομάδα 35 έως 55, ενώ 
μεγάλο ποσοστό οδηγήθηκε στον 
δρόμο την τελευταία πενταετία 
(71%). Μάλιστα, το 41,2% των 
αστέγων δηλώνουν ότι κάνουν 
χρήση ναρκωτικών ουσιών, το 
7,3% χρήση αλκοόλ και το 2% 
και των δύο παραπάνω ουσιών, 
ενώ το 47% δηλώνει ως αιτία 
που είναι άστεγος, την απώλεια 
της εργασίας του. Και μετά απ’ 
όλα αυτά τι μένει;

Η σκληρή απάνθρωπη καθη-
μερινότητα των αστέγων, όσοι 
τόνοι μελανιού και να χυθούν 
δεν πρόκειται να ανακουφιστεί. 
Είτε σκεπάζονται με χαρτόκουτα 
στον δρόμο, είτε ζουν φιλοξε-
νούμενοι σε κοινωνικές δομές, 
είτε φυτοζωούν σε ακατάλληλα 
σπίτια, έχουν χάσει την ίδια 
τους τη ζωή κάτω από τα πόδια 
τους. Ίσως το δυσκολότερο που 
καλείται να κάνει κάποιος, όταν 
πέσει, είναι να βρει τη δύναμη 
να σηκωθεί.

Ο κ. Μιχάλης Σαμόλης είναι 
60 χρονών και κατά πως λέει έχει 
δύο ημερομηνίες γέννησης: την 
πρώτη, όταν ήρθε φυσιολογικά 
στον κόσμο και τη δεύτερη όταν 
πήγε στα γραφεία της Σχεδίας 
και άρχισε σιγά - σιγά να επι-
βιώνει αξιοπρεπώς, πουλώντας 
«το περιοδικό του δρόμου». Αν 
δεν δηλώσει πως είναι άστεγος, 
δεν πρόκειται να το υποψιαστεί 
κανείς. Είναι πεντακάθαρος, 
ευγενικός, χαμογελαστός. Η 
αλήθεια είναι πως μόνο η ψυχή 
του ξέρει πώς καταφέρνει να 
διατηρεί την αξιοπρέπεια και 
το κουράγιο του, μετά από τόση 
ταλαιπωρία στη ζωή του.

Θα μπορούσε να συγκέντρωνε 
τα υπολειπόμενα ένσημά του 
και να περίμενε το πλήρωμα 
του χρόνου για να συνταξιο-
δοτηθεί. Θα μπορούσε να επι-
στρέφει κάθε μεσημέρι σπίτι 
του, κοντά στη γυναίκα του και 
τα δύο τους παιδιά. Όλα αυτά 
όμως ανήκουν στο παρελθόν. 
Ο κ. Μιχάλης Σαμόλης, κάθε 

μεσημέρι επιστρέφει στον ξενώ-
να του Δήμου Αθηναίων, στο 
τέρμα της οδού Χαλκοκονδύλη, 
μόνος. Τα πρωινά πουλάει το 
περιοδικό δρόμου Σχεδία, τα 
μεσημέρια πηγαίνει στο συσσίτιο 
του Δήμου για να προμηθευτεί 
το φαγητό του και μετά στον 
ξενώνα. Μόνος. Δηλαδή χωρίς 
κανέναν συγγενή ή παλιό φίλο 
κοντά του. Η παρέα του πλέον 
είναι εκείνοι που συνάντησε 
στον δρόμο ή στις κοινωνικές 
δομές, όταν άρχισε η περιπέτειά 
του, πριν από περίπου τέσσερα 
χρόνια.

Τον συναντήσαμε στα γραφεία 
της Σχεδίας, καθώς προετοι-
μάζεται να γίνει οδηγός στις 
«Αόρατες Διαδρομές» της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, 
του μοναδικού ελληνικού περι-
οδικού δρόμου, που πωλείται 
από διαπιστευμένους πωλητές, 
οι οποίοι προέρχονται από ευά-
λωτες κοινωνικά πληθυσμιακές 
ομάδες, όπως άστεγοι, άνεργοι 
και άνθρωποι που αποδεδειγ-
μένα ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας.

Με άλλα λόγια, ο κ. Μιχάλης 
είναι ένας ακόμη ευγενικός πω-
λητής του περιοδικού, ενώ με τα 
νέα του καθήκοντα θα ξεναγεί 
εκείνους που το επιθυμούν, Έλ-
ληνες και ξένους, από ευαισθη-
τοποιημένες κοινωνικές ομάδες, 
καθώς και μαθητές ιδιωτικών 
σχολείων -κατά κύριο λόγο- σε 
μια Αθήνα, που περιλαμβάνει 
και τον λαμπρό πολιτισμό της, 
όπως το Εθνικό Θέατρο, στάση 
της ξενάγησης των «Αόρατων 
Διαδρομών», αλλά και τη σκο-
τεινή πλευρά αυτού του τόπου, 
όπως την πλατεία Βάθης με τους 
ταλαιπωρημένους τοξικομανείς 
να κρύβονται πλέον στα στενά, 
γύρω από την πλατεία.

Εξιστορεί τις περιπέτειές του, 
φορώντας πάντα το τζόκεϊ κα-
πέλο του. «Δεν το βγάζω ποτέ 
πια. Όταν έψαχνα για δουλεία 
και πήγαινα σε συναντήσεις με 

τους ανθρώπους που επρόκειτο 
να με προσλάβουν, μόλις με 
έβλεπαν με τα άσπρα μου μαλ-
λιά, με απέρριπταν αμέσως», 
λέει. Έκτοτε, το καπέλο αποτελεί 
απαραίτητο συμπλήρωμα της 
εμφάνισής του.

Στα νιάτα του ήθελε να γίνει 
αεροπόρος. Πήγε στις ΗΠΑ, 
σπούδασε, συνειδητοποίησε ότι 
φοβόταν να πιλοτάρει, έγινε μη-
χανικός αεροπλάνων, επέστρεψε 
στην Ελλάδα και βρέθηκε μπρο-
στά στο δίλλημα: ή θα έβγαζε 
περί τα 2.000 (σημερινά) ευρώ, 
δουλεύοντας με τα φορτηγά που 
είχε ο πατέρας του, ή θα αρκού-
νταν στα (σημερινά) 600 ευρώ, 
δουλεύοντας στην Ολυμπιακή. 
«Προτίμησα να δουλέψω οδηγός 
στο φορτηγό. Την ίδια δουλειά 
έκανε και ο αδελφός μου, με τον 
οποίο ήμασταν πολύ δεμένοι. 
Ένα πρωί με ειδοποίησαν πως 
είχε πεθάνει πάνω στο τιμόνι. 
Έτρεξα στο σημείο που μου είπαν. 
Δεν τον είχα προλάβει. Μέσα 
στον ίδιο χρόνο πέθαναν και 
οι δύο μου γονείς. Καταρρέω. 
Παλεύω να σταθώ στα πόδια 
μου. Μετά από κάποιους μή-
νες επανέρχομαι στο τιμόνι 
και στην εταιρία που δούλευα 
με τον αδελφό μου. Δουλεύω. 
Μου κλέβουν το φορτηγό. Άρα 
τη δουλειά μου, το μεροκάματό 
μου. Μένω άνεργος. Η γυναίκα 
μου δεν είναι πλάι μου. Φαίνε-
ται πως είχα παντρευτεί λάθος 
άνθρωπο…».

Ο κ. Μιχάλης Σαμόλης δεν 
έχει δουλειά, γυναίκα, σπίτι να 
μείνει, ούτε καν τα παιδιά του 
κοντά του. Δεν θέλει πολύ για 
να καταρρεύσει κανείς.

«Κοιμόμουν στον δρόμο. Οι 
μόνοι που με βοηθούσαν ήταν 
οι άλλοι άστεγοι. Από συγγενείς 
και φίλους, κανείς. Οι άστεγοι 
μου έλεγαν πού μπορώ να φάω 
ή να κάνω μπάνιο. Ήμουν σε 
απελπιστική κατάσταση. Ήθελα 
να αυτοκτονήσω. Κάθε μέρα 
έψαχνα να βρω τρόπο. Κάθε 
μέρα το ανέβαλα».

Ίσως η τύχη, ίσως η βαθιά 
κρυμμένη του ελπίδα, τον έφε-
ραν κοντά στη ΜΚΟ Κλίμακα. 
Οι άνθρωποι του οργανισμού 
τον φρόντισαν, τον φιλοξένη-
σαν, του έδωσαν να φάει, τον 
στήριξαν ψυχολογικά. Κι έτσι, 
σιγά - σιγά, πήρε τον δρόμο 
του και τη «Σχεδία» του. Παρότι 
άστεγος, ελπίζει. Συγκινείται 
όταν μιλά για τους πολίτες, που 
αγοράζουν το «περιοδικό του 
δρόμου», αποφεύγει όμως τα 
πολλά λόγια, όταν η κουβέντα 
έρχεται στα παιδιά του. Χαμογελά 
και μοιάζει να έχει τη λαχτάρα 
ενός εφήβου για ζωή. «Ποτέ 
κανείς δεν πρέπει να νομίζει 
πως ότι συνέβη σε εμένα, δεν 
πρόκειται να συμβεί και στον 
ίδιο», λέει και ετοιμάζεται να 
κατευθυνθεί προς το συσσίτιο 
του Δήμου Αθηναίων. Μετά 
στον ξενώνα. Μόνος. Στα 60 
του χρόνια.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Άνθρωποι 
της διπλανής πόρτας
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Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την 
οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2017-2018, του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: 
«Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με 
τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών», το οποίο 
οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών 
για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα. 

Γιατί να επιλέξετε το ΠΜΣ 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης έχει αναπτύξει εδώ και 
χρόνια διδακτική και ερευνητική δρα-
στηριότητα στην αξιοποίηση των νέων 
και ψηφιακών Μέσων και των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να 
διαμορφώσει μια αντίστοιχη παράδοση. 

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσω-
πικό του ΠΜΣ συνδυάζει το γνωστικό 
αντικείμενο με τη χρήση των ψηφιακών 
μέσων και τεχνολογιών εφαρμόζοντας 
καινοτόμες πρακτικές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και δίνοντας ευκαιρίες έρευ-
νας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα 
πεδία της εκπαίδευσης που σχετίζονται 
με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολο-
γιών αιχμής. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή 
της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας 
αφενός και η κατάρτιση επιστημόνων 
αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι 
για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας. 

Μοναδικά χαρακτηριστικά 

και διδακτικής επάρκειας (βάσει του Ν. 
3848/2010 αρθ. 2, παρ. 3δ). 

συμπαγών χρονικών κύκλων (όπου συ-
μπεριλαμβάνονται και Σαββατοκύριακα και 
αργίες) ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί 
και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών 
που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες 
περιοχές της χώρας. 

κτυακών εφαρμογών που υποστηρίζουν 
γνωστικά αντικείμενα θετικών και θεω-
ρητικών μαθημάτων. 

πιστήμια και οργανισμούς σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό.

λογιστή για όλο το χρονικό διάστημα των 
σπουδών σε ορισμένο αριθμό μεταπτυ-
χιακών φοιτητών που το έχουν ανάγκη. 

όπως το ετήσιο σεμινάριο εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας. 

με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών. 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση των 
πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες 
της Αγωγής με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση 
με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. 

Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή 
γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων 

στις Επιστήμες της Αγωγής με τη χρήση 
Νέων Τεχνολογιών. 

Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα πρέπει: 

Νέες Τεχνολογίες για επικοινωνία, για 
πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία κ.λπ. 

βοηθήματα, να παράγουν νέο παιδα-
γωγικό υλικό με τη βοήθεια των Νέων 
Τεχνολογιών. 

και σχέδια εργασίας και έρευνας με συ-
ναδέλφους και μαθητές σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 

σφαιρικά τα πολύπλοκα προβλήματα 
που τίθενται στον χώρο της εκπαίδευσης 

με συναδέλφους τους από άλλο γλωσσικό 
και πολιτισμικό περιβάλλον. 

με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και 
με τις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής 
των γνώσεων. 

Επαγγελματικές προοπτικές
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με τη 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών» απευθύνεται σε 
όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται 
με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την 
επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν 
να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν 
εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με 
εμβάθυνση στην Εκπαίδευση μετ η χρήση 
Νέων Τεχνολογιών. 

ρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτούνται: 

ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

λάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής 
ή Γερμανικής), όπως αυτή πιστοποιείται 
από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας. 

Η επιλογή των εισακτέων συνεκτι-
μώνται: 

κύπτουν από την υποβολή του φακέλου 
υποψηφιότητας και 

προφορικής συνέντευξης. 

 Προϋποθέσεις συμμετοχής και 
διαδικασία αξιολόγησης 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (κατά την έν-
νοια του άρθρου 2 του ν.3549/2007, 

ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. 

Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την 
αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπου-

Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές 
οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυ-
χιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος 
της περιόδου των εγγραφών (περίοδος 
Σεπτεμβρίου), με την προϋπόθεση ότι 
εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν κατά 
την εγγραφή τους στο ΠΜΣ το πτυχίο 
τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να 
γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ 
γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής και 

που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος και έχει συγκροτηθεί με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. 

ρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτούνται: 

Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ανα-
γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

λάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής 
ή Γερμανικής), όπως αυτή πιστοποιείται 
από αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας. 
Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδει-
κτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας 
μπορούν να εξεταστούν γραπτώς στην 
κατανόηση και απόδοση επιστημονικού 
κειμένου στην Αγγλική γλώσσα από τη 
γνωστική περιοχή του ΠΜΣ. 

κολουθήσουν το ΠΜΣ, εκτός από τα πα-
ραπάνω προαπαιτούμενα, συνεκτιμώνται: 

όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαι-
ολογητικά που έχουν υποβληθεί στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ. 

διάρκεια προφορικής συνέντευξης. 

Ημερομηνίες 
Οι προφορικές συνεντεύξεις θα δι-

ταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Δημοκρατίας 1) το χρονικό διάστημα 
28-30 Απριλίου 2017 ή κάποιες επιπλέον 
ημέρες αν το επιβάλει ο αριθμός των 
αιτήσεων. Όσοι από τους υποψηφίους 
δεν διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας 
Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας (επι-
πέδου τουλάχιστον Γ1), μπορούν να 
εξεταστούν γραπτώς στην κατανόηση 
και απόδοση επιστημονικού κειμένου 
από τη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ στην 
Αγγλική γλώσσα το χρονικό διάστημα 
που θα διεξαχθούν και οι συνεντεύξεις. 

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης 
αξιολόγησης, το αναλυτικό πρόγραμμα 
των προφορικών συνεντεύξεων, οδη-
γίες, καθώς και ο τελικός κατάλογος των 
υποψηφίων που θα εξεταστούν στην 
Αγγλική γλώσσα θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ έως την Παρασκευή 
7 Απριλίου 2017. 

Η αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική 
αίτηση και υποβολή φακέλου) θα γίνεται 
από την Τρίτη 14/02 έως και τη Δευτέρα 
27/03/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μαζί με επιπλέον 
πληροφορίες για την υποβολή αίτησης 
συμμετοχής. www.pre.aegean.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

(καθημερινά από 10:00 έως 14:00) ή 
στο e-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr 
ή να παρακολουθούν.

Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση 
με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών
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Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γερμανικής 
Οικονομίας της Κολωνίας η φτώχεια 
στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 40% από 

το 2008 μέχρι το 2015. Σήμερα γινόμαστε 
καθημερινά μάρτυρες αυτής της σκληρής 
διαπίστωσης.

Η συνέντευξή μας έχει ως κεντρικό άξονα 
τον πολιτισμό. Και στο σημείο αυτό κάποιος 
θα μπορούσε να ρωτήσει: μα πώς μπορούμε 
να συζητούμε για θέματα πολιτισμού, όταν 
δεν έχουμε λύσει ζητήματα βιοπορισμού; Δεν 
μιλάμε μόνο για πολιτισμό στα χρόνια της 
κρίσης, αλλά για την κρίση στον πολιτισμό 
μας, η οποία μας οδήγησε σε αυτό το σημείο, 
θα μπορούσε να είναι μια απάντηση.

Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της 
βιώσιμης ανάπτυξης και μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά στην έξοδο της χώρας μας από 
την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό είναι μεγίστης 
σημασίας η άσκηση μιας σοβαρής πολιτιστικής 
πολιτικής, η οποία θα μας απελευθερώσει 
από απαρχαιωμένες αντιλήψεις γύρω από το 
πολιτισμικό ιδεώδες και θα ισχυροποιήσει την 
πολιτισμική μας ταυτότητα, συμπεριλαμβάνο-
ντας με τρόπο αρμονικό και την κουλτούρα 
της δικής μας, σύγχρονης πραγματικότητας 
και καθημερινότητας.

Τα κρίσιμα αυτά ζητήματα θα προσπαθή-
σουμε να προσεγγίσουμε στη συνέντευξή 
μας με τη βοήθεια του κ. Χρήστου Δερμε-
ντζόπουλου. O κ. Δερμεντζόπουλος είναι 
αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι 
επίσης επιστημονικός υπεύθυνος στο μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και 
Ανάπτυξη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου της 
Κύπρου. Το πεδίο του είναι οι πολιτισμικές 
σπουδές και η πολιτιστική διαχείριση, η ανθρω-
πολογία της τέχνης και οι κινηματογραφικές 
σπουδές. Υπήρξε για δέκα χρόνια διδάσκων 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση 
Πολιτισμικών Μονάδων» του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 Κύριε Δερμεντζόπουλε, ποιοι θα λέγαμε 
ότι είναι οι παράγοντες που ορίζουν 
την πολιτισμική ταυτότητα ενός τόπου;
Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθο-

ρίζουν την πολιτισμική του ταυτότητα. Και 
λέγοντας «ταυτότητα», εννοούμε ένα σύνολο 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν κοινωνικά 
σύνολα ανθρώπων. Είναι τα στοιχεία εκείνα 
που συνέχουν ένα σύνολο ανθρώπων κάτω 
από μια κοινή ταυτότητα.

Αυτοπροσδιορίζεσαι και προσδιορίζεσαι 
ως ενότητα, ως κοινότητα μέσα από ορισμένα 
σύμβολα, κυρίως πολιτισμικά. Ποια μπορεί 
να είναι αυτά; Mια σημαία, μια κοινή μνήμη. 
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κοινό 
αρχείο γύρω από ζητήματα που αφορούν στον 
τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζεται η 
ταυτότητά σου σε σχέση με τους άλλους. Γι’ 
αυτό και διαδραματίζει πάντα πολύ σημαντικό 
ρόλο το δίπολο ετερότητα και ταυτότητα.

 Γνωρίζουμε ότι υφίσταται ως εκ-
παιδευτικό αντικείμενο η διοίκηση 
πολιτισμικών μονάδων. Θα μπορού-
σαμε να αποσαφηνίσουμε τον όρο 
«πολιτισμικές μονάδες»;
Συνήθως λέγοντας «πολιτισμικές μονά-

δες», εννοούμε οργανισμούς οι οποίοι ως 
κύριο μέλημά τους και κύρια δραστηριότη-
τά τους έχουν το πεδίο του πολιτισμού και 
της κουλτούρας. Τα μουσεία θα λέγαμε ότι 
είναι από τους πιο βασικούς πολιτισμικούς 
οργανισμούς. Προφανώς είναι και τα κέντρα 
τέχνης, οι γκαλερί. Μια ακόμα πολιτισμική 
μονάδα μπορεί να είναι και ένας δήμος. Είναι 
σε θεσμικό επίπεδο τόσο δημόσια, όσο και 
ιδιωτική. Άρα οι πολιτισμικές μονάδες είναι 
οργανώσεις, οργανισμοί που ασχολούνται 
με τα θέματα του πολιτισμού.

 Πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον γύρω 
από τη διοίκηση των πολιτισμικών 
μονάδων;
Μέχρι και τη δεκαετία του ’50 και του ’60, 

μεταπολεμικά δηλαδή, δεν υπήρχε μέριμνα 
για τον πολιτισμό ως μια ιδιαίτερη πολιτική. 
Γίνονταν προφανώς δράσεις, αλλά δεν υπήρχε 
μια συγκροτημένη θεσμική κατεύθυνση. Φα-
νταστείτε ότι για πρώτη φορά δημιουργήθηκε 
υπουργείο Πολιτισμού στη Γαλλία στα τέλη 
της δεκαετίας του ’50 προς το ’60, με πρώτο 
υπουργό τον Αντρέ Μαλρό, τον μεγάλο και 

πολύ σημαντικό συγγραφέα και διανοητή. 
Από το ’60 και μετά αρχίζει μια θεσμική 
οργάνωση του πεδίου του πολιτισμού και της 
κουλτούρας. Έχουμε τελειώσει από τον πόλεμο 
και έχει ξεκινήσει μια περίοδος ευμάρειας. 
Ανασυγκροτείται όλη η Ευρώπη και υπάρχει 
μια αίσθηση αισιοδοξίας ότι ο πόλεμος έχει 
μείνει πίσω. Από τα πρώτα στοιχεία που μπαί-
νουν στο θέμα των πολιτισμικών μονάδων 
είναι: πώς διαχειριζόμαστε την πολιτισμική 
μας κληρονομιά και τι σημαίνει πολιτισμική 
κληρονομιά και πώς φτάσαμε, λόγου χάριν 
στη χώρα μας από την εποχή που οι Έλληνες 
τους στύλους του Ολυμπίου Διός τους έκαναν 
ασβέστη, να θεωρούμε ότι αυτά τα μνημεία, 
αυτές οι πέτρες είναι τόσο σημαντικές, όπως 
λέει στο ποίημά του ο Σεφέρης, που πρέπει 
να τις διαχειριστούμε, να τις προβάλλουμε 
και ότι σε αυτές αναφερόμαστε ως προς την 
ταυτότητά μας, τη νεοελληνική μας ταυτότητα.

 Και στη χώρα μας τι παρέχεται εκπαι-
δευτικά στον τομέα αυτό;
Υπάρχουν δύο μεταπτυχιακά σχετικά με 

τη διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων στην 
Ελλάδα. Το ένα είναι στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο και το άλλο στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. Είναι ένα πεδίο πολύ ανοικτό. 
Θα πρέπει βέβαια και οι φορείς που ασχο-
λούνται με την πολιτιστική διαχείριση να 
αξιοποιήσουν τους νέους ανθρώπους που 
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε αυτά 
τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Δεν μπορεί 
εξάλλου ο πρώτος τυχών χωρίς μόρφωση 
και εφόδια να αναλαμβάνει την πολιτιστική 
πολιτική ενός δήμου, για παράδειγμα, και να 
φτάνουμε στα γνωστά επίπεδα αθλιότητας 
σε ό,τι αφορά την άσκηση περιφερειακής 
πολιτιστικής πολιτικής.

 Πώς αξιολογείται σήμερα στην Ελλάδα 
ο τομέας αυτός σε πρακτικό επίπεδο; 
Οι αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν 
δράση;
Αυτό που λέμε σήμερα «διαχείριση», 

«πολιτισμική διαχείριση» έχει τρεις τομείς: 
Ο ένας είναι η διαχείριση της πολιτισμικής 
κληρονομιάς. Καταλαβαίνετε εδώ ότι η Ελλάδα 
έχει μια βαρύνουσα θέση ως προς αυτό. Ένα 
δεύτερο πεδίο είναι η σύγχρονη καλλιτεχνική 
δημιουργία και ένα τρίτο πεδίο, με το οποίο 
ουδέποτε ασχολήθηκε κάποιος επίσημος 
φορέας, είναι το πεδίο της καθημερινότητας. 
Εδώ μιλάμε για την κουλτούρα της καθημε-
ρινότητας. Και όπως καταλαβαίνετε, στη 
δική μας πολιτιστική πολιτική, η οποία είναι 
ξεπερασμένη, συγκεντρωτική και ως έναν 
βαθμό απαράδεκτη, το μεγαλύτερο βάρος 
δίνεται στη διαχείριση της πολιτισμικής κλη-
ρονομιάς και κυρίως στον αρχαίο πολιτισμό, 
μιας και είμαστε δέσμιοι αυτού του πλαισίου.

Στη σύγχρονη πολιτιστική, καλλιτεχνική 
δημιουργία δεν δίνεται σημασία. Δυστυ-
χώς έχουμε φτάσει στο σημείο, κατά κύριο 
λόγο, η πολιτιστική πολιτική να εξασκείται 
από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και τη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Αυτό είναι 
λυπηρό. Δεν μπορεί να υπάρχει απουσία 

δημόσιας πολιτιστικής πολιτικής. Νομίζω ότι 
θα πρέπει να γίνουν συνέργειες ιδιωτικού και 
δημοσίου που να μπορούν να αποδώσουν, 
καθώς αυτό είναι το κριτήριο. Επιπλέον, η 
δημόσια πολιτιστική πολιτική είναι αναγκαίο 
να αποκεντρωθεί, να πάει στους δήμους και 
στις περιφέρειες. Οι δήμοι σήμερα έχουν μια 
παραδοσιακή και εντελώς οπισθοδρομική 
αντίληψη για το τι είναι πολιτιστική πολιτική 
και πώς ασκείται.

 Μιλήσατε για την κουλτούρα της κα-
θημερινότητας.
Αυτό το οφείλουμε στον Ρέιμοντ Γουί-

λιαμς, έναν πολύ μεγάλο Άγγλο θεωρητικό 
του πολιτισμού, ο οποίος σε ένα γνωστό 
κείμενό του γράφει για την κουλτούρα της 
καθημερινότητας, ότι η κουλτούρα είναι η 
καθημερινότητα. Αυτό που λέμε «κουλτούρα» 
κακώς έχει ταυτιστεί είτε με την παιδεία είτε 
με την τέχνη. Είναι κάτι ευρύτερο και αφορά 
στην ταυτότητα μιας ολόκληρης κοινωνίας. 
Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο 
σκεφτόμαστε, πράττουμε, λειτουργούμε με-
ταξύ μας, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, 
καταλαβαινόμαστε. Άρα μιλάμε για ταυτότητα. 
Αυτή η κουλτούρα προφανώς έχει εκφράσεις 
στην καθημερινότητά μας, που έχουν να 
κάνουν με τον τρόπο που φερόμαστε, που 
ντυνόμαστε, που μιλάμε. Σε αυτό λοιπόν κανείς 
δεν δίνει σημασία, παρόλο που είναι πολύ 
σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να στηθεί μια πολιτιστική πολιτική. Δεν είναι 
το σημαντικό να δώσεις σημασία μόνο στην 
τέχνη, αλλά και στην καθημερινότητα. Δεν 
ασχολούνται όλοι με την τέχνη. Δεν μπορούμε 
να δώσουμε σημασία μόνο στη λεγόμενη 
υψηλή τέχνη, αλλά σε όλες τις εκφράσεις, 
όποιες και αν είναι αυτές.

 Όχι λοιπόν πολιτική μόνο για την υψηλή 
τέχνη, αλλά για όλες τις εκφράσεις, 
όποιες και αν είναι αυτές. Θα θέλατε 
να μας δώσετε ένα παράδειγμα;
Ένα μουσείο, για παράδειγμα, δεν μπορεί 

να ασχολείται μόνο με την υψηλή τέχνη. Είναι 
αναγκαίο να κοιτάξει και την κουλτούρα της 
καθημερινότητας. Υπάρχουν μετανάστες 
σήμερα στην Ελλάδα; Πάρα πολλοί. Ασχο-
ληθήκαμε μαζί τους; Με τις κουλτούρες τους; 
Μπορούν να ενταχθούν, να αφομοιωθούν 
ή να ενσωματωθούν; Τα σύγχρονα μουσεία 
σε άλλες χώρες, π.χ. στην Αγγλία και στη 
Γαλλία, ασχολούνται και με αυτά τα θέματα. 
Το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο προ 
ολίγων ετών έκανε μια έκθεση για μια κινεζική 
δυναστεία, αλλά και για τη δούκισσα της 
Πλακεντίας. Το πεδίο ανοίγει με αυτό τον 
τρόπο, καθότι βλέπουμε και τους άλλους και 
κατανοούμε την ετερότητα μέσα στην ίδια 
μας τη χώρα. Ειδικά σήμερα που ζούμε εν 
μέσω πολλών ετεροτήτων.

 Πώς η παγκοσμιοποίηση επιδρά στη 
διαμόρφωση πολιτισμικής πραγμα-
τικότητας;
Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει μια 

νέα πραγματικότητα. Βέβαια το φαινόμενο δεν 
είναι τωρινό, όμως τα τελευταία 20 χρόνια 

είναι σε μεγάλη έξαρση. Δεν μπορείς λοιπόν 
να λειτουργείς με την επαρχιώτικη λογική 
ενός τόπου απομονωμένου. Το μοντέλο αυτό 
έχει τελειώσει. Άρα και η πολιτιστική πολιτική 
πρέπει να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα και 
προοπτικές, που να λαμβάνουν υπόψη τους 
αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο. Δεν μπορείς πλέον 
να συνεχίσεις στην Ελλάδα ως πολιτιστική 
πολιτική να πουλάς τον ήλιο, τη θάλασσα 
και τα νησιά μόνο. Πρέπει να στήσεις μια 
κεντρικά ελεγχόμενη δημόσια πολιτιστική 
πολιτική, που θα δίνει χώρο και πρωτοβουλία 
στις περιφέρειες και που θα μεριμνά τόσο για 
την πολιτιστική κληρονομιά, όσο και για τη 
σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Υπάρ-
χουν τόσοι νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες που 
πραγματικά δεν τους αξιοποιεί μια πολιτιστική 
πολιτική όπως θα έπρεπε και παραμένουν στην 
αφάνεια ή κάνουν καριέρα στο εξωτερικό 
μαζί με τους νέους επιστήμονες.

Πρέπει πρώτα από όλα λοιπόν να έχεις 
ξεκαθαρίσει τι θέλεις να προβάλλεις σε σχέση 
με το παγκόσμιο πλαίσιο. Μπορείς να κάνεις 
brand name σε τόπους και πόλεις; Μπορείς 
να αναδείξεις τον πολιτιστικό τουρισμό, 
τον οικοτουρισμό, τον θρησκευτικό του-
ρισμό; Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν 
μιας σοβαρής ενασχόλησης και δυστυχώς 
το υπουργείο Πολιτισμού και οι κεντρικές 
πολιτικές μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι έχουν 
ασχοληθεί σοβαρά.

 Ο ψηφιακός κόσμος και η παγκοσμιο-
ποίηση πώς επιδρούν στην πολιτισμική 
ταυτότητα ενός τόπου;
Την κατακερματίζουν, θα έλεγα. Από την 

άλλη όμως, δημιουργούν και ισχυρές αντίρρο-
πες τάσεις περιχαράκωσης. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στο διαδίκτυο αναπτύσσονται διάφορες 
ομάδες που διατρανώνουν τη δική τους ταυ-
τότητα. Επικοινωνούν μόνο μεταξύ τους σε 
παράλληλα σύμπαντα. Κοινότητες χρηστών 
δημιουργούν τις δικές τους ομάδες και συ-
ζητούν γύρω από θέματα. Αυτός ο χώρος 
είναι ένας χώρος κατακερματισμένος, όπου 
ταυτόχρονα λειτουργούν αντίρροπα από τη 
μια ένα κατακερματισμένο παγκόσμιο περι-
βάλλον και από την άλλη μια περιχαράκωση 
σε τοπικές ταυτότητες.

 Μιλήσατε προηγουμένως για νέους 
ταλαντούχους καλλιτέχνες που δεν 
τους αξιοποιεί μια πολιτιστική πο-
λιτική. Επιπλέον ζούμε σε μια εποχή 
με δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, 
που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο 
τους καλλιτέχνες. Μολαταύτα βλέπου-
με όλο και περισσότερες εκφράσεις 
τέχνης και νέων καλλιτεχνών. Δεν 
είναι λίγο οξύμωρο;
Υπάρχει ένα έμψυχο δυναμικό πολύ σημα-

ντικό που έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες, που 
έχει πολλά ταλέντα. Η κρίση πάντα στέλνει 
τους ανθρώπους στην ενασχόληση με την 
τέχνη, όπως και στην αναζήτηση παιδείας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι αυξάνονται οι αιτήσεις 
για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. 
Η κρίση δίνει ερεθίσματα να προβληματιστείς 

περισσότερο και να είσαι παραγωγικός.
 Ζούμε σε μια εποχή με πολύ δύσκο-
λες οικονομικές συγκυρίες. Μάλιστα 
γίνεται λόγος για κρίση αξιών. Πώς 
ο πολιτισμός θα μπορούσε να συμ-
βάλλει στην οικονομική ανάπτυξη 
στη χώρα μας;
Η συμβολή του μπορεί να είναι ουσιαστική. 

Έχουμε αφήσει πίσω μας το παλιό οικονομι-
κοκεντρικό μοντέλο. Το πολιτισμικοκεντρικό 
μοντέλο, που δίνει έμφαση στην αειφορία, 
μπορεί να φέρει με πολλές μορφές ανάπτυ-
ξη σε έναν τόπο, όπως, για παράδειγμα, 
ο πολιτισμικός, ο θρησκευτικός, ο ιαματι-
κός, ο ιατρικός τουρισμός κ.ά. Μπορούν 
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 
στον χώρο της πολιτιστικής καινοτομίας, 
του brand name, της ανάπτυξης των πόλεων. 
Είναι πολλά τα περιθώρια μέσα στα οποία 
μπορεί το πολιτιστικό μοντέλο να δώσει και 
οικονομική ανάπτυξη.

 Κλείνοντας, θα θέλατε να μας πείτε την 
άποψή σας αναφορικά με το αίτημα του 
οίκου μόδας Gucci να πραγματοποι-
ήσει επίδειξη μόδας στην Ακρόπολη;
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κλασική περί-

πτωση και δεν είναι η μόνη. Έχουν γίνει 
και στο παρελθόν αντίστοιχες διαμάχες. 
Είναι ο τρόπος με τον οποίο κοιτάμε το 
παρελθόν μας και το διαχειριζόμαστε. Θα 
μπορούσε ο οίκος μόδας να έχει ζητήσει 
έναν άλλο χώρο, και με την έγκριση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να 
τον δίναμε και να μην είχε μαθευτεί κάτι. 
Ακριβώς όμως επειδή στον δικό μας πο-
λιτισμό η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας 
κατέχουν μια πάρα πολύ καθοριστική θέση, 
κάθε φορά που γίνεται ένα αίτημα χρήσης 
υπάρχει μία διαμάχη. Βέβαια όλα αυτά θα 
λέγαμε ότι είναι συμβολικοί πόλεμοι γύρω 
από το θέμα της ταυτότητας. Τα ερωτήματα 
εδώ είναι: το μνημείο θα υπέφερε από τη 
μόδα; To ’51 γιατί δόθηκε στον οίκο Dior; 
Προφανώς ήταν άλλη εποχή. Και τώρα το 
Κ.Α.Σ. με ποιο σκεπτικό δεν το δίνει; Από 
την άλλη, με ποιο κριτήριο παραχωρείς 
το συγκεκριμένο μνημείο ταυτότητας του 
ελληνικού πολιτισμού; Αυτά τα ερωτήματα 
πιστεύω ότι ως κοινωνία δεν τα έχουμε 
απαντήσει. Και θα δώσω έμφαση στη μελέτη 
των κριτηρίων με τα οποία θα μπορού-
σε να γίνει η παραχώρηση του μνημείου. 
Προσωπικά είμαι υπέρ της σύνδεσης της 
δημοφιλούς κουλτούρας με το υψηλό. Δεν 
θα ήμουν λοιπόν αρνητικός, στον βαθμό 
που διαφυλάσσονται κάποια κριτήρια και 
κάποιες αρχές, αλλά όχι στον βαθμό που 
μιλάμε για ξεπούλημα. Είναι πολύ σημαντικό 
ως κοινωνία να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε 
από αυτό που θεωρούμε πολιτιστική κλη-
ρονομιά μας. Είμαστε ακόμα δέσμιοι ενός 
πολέμου μεταξύ του υψηλού καλλιτεχνικού 
προϊόντος και του χαμηλού και ευτελούς.

Μίνα Βασιλοπούλου,  
Υπεύθυνη Δημοσιογραφικού  
Περιεχομένου Skywalker.gr

Αναγκαία η επένδυση στον πολιτισμό

Είναι πολύ σημαντικό  
ως κοινωνία να ξεκαθαρίσουμε 

τι θέλουμε από αυτό  
που θεωρούμε πολιτιστική  

κληρονομιά μας. Είμαστε ακόμα 
δέσμιοι ενός πολέμου μεταξύ 

του υψηλού καλλιτεχνικού  
προϊόντος και του χαμηλού  

και ευτελούς
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Μονοπάτι Αναζήτησης Εργασίας 
Τα Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας είναι μία νέα δράση του Skywalker.gr που παρέχει 
εισαγωγικές πληροφορίες και ενημέρωση για τεχνικές σχετικά με την αναζήτηση εργασίας. 
Σε 5 ημέρες, με εισηγήσεις και εργαστήρια, οι (24) συμμετέχοντες εξοικειώνονται με 
τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής. Το 1ο Μονοπάτι Αναζήτησης Εργασίας, θα 
διεξαχθεί από τις 13 έως τις 17 Μαρτίου, 10:00 με 16:00.
Το πρόγραμμα των 30 ωρών περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία:

με επιπλέον παρουσιάσεις: personal profile, επιλύοντας προβλήματα στο βιογραφικό, το 
εργαλείο LinkedIn, personal branding.

προετοιμασία για μία επιτυχημένη συνέντευξη, είδη συνεντεύξεων, workshop συνέντευξης 
και «Elevator Pitch», επαγγελματική εμφάνιση, εργαλεία αξιολόγησης, η συνέντευξη από 
την πλευρά της επιχείρησης.

κινητικότητα

Η συμμετοχή στα Μονοπάτια είναι χωρίς χρέωση.
Τα Μονοπάτια Skywalker.gr διεξάγονται σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, κάθε μήνα 
και πρόκειται να διοργανωθούν και στην περιφέρεια.
Λόγω της δομής του προγράμματος, προϋπόθεση για την ένταξη στο 1ο Μονοπάτι Ανα
ζήτησης Εργασίας είναι η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου (5 ημέρες) και όχι 
τμήματος αυτού.
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career 
Design. Οι καταξιωμένοι εισηγητές των Μονοπατιών συμμετέχουν εθελοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται το www.footstep.gr. Για σχετικές διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε 
στο τηλέφωνο 210 9730280 με την κα Καρατζή Τάνια έως τις 8 Μαρτίου.

Direct του Δήμου Αθηναίων, στον χώρο του οποίου θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο.
Τόπος διεξαγωγής: 
Αθηναίων: Ακαδημίας 50, Αθήνα, (είσοδος από Σόλωνος).

Δωρεάν μαθήματα ενηλίκων-  
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας
Συνεχίζονται και για 
τον μήνα Μάρτιο, 
τα δωρεάν μαθήμα
τα πάνω στις νέες 

χρόνια και με μεγάλη 
επιτυχία διοργανώνει 

θήματα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο 
(Maker Space), στους ανανεωμένους χώρους 

στην οδό Έλλης 8. Gadgets, 3d εκτυπώσεις, 
μαθήματα για αρχαρίους, αγγλικά επιβίωσης, 

Για τον μήνα Μάρτιο, προσθέσαμε για 
εσάς μία νέα ενότητα με τίτλο «Γνωρίστε 
το PressReader». Το «PressReader» είναι μία 
πλατφόρμα, η οποία προσφέρει πρόσβαση 
σε 6.261 εφημερίδες και περιοδικά από όλη 
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
Η πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο μέσα 
από τους υπολογιστές της βιβλιοθήκης και 
οι δυνατότητες που προσφέρει είναι εκπλη
κτικές. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα 
να ξεφυλλίσει ολόκληρη την εφημερίδα ή το 
περιοδικό, έτσι ακριβώς όπως θα τη βρει 
στο περίπτερο.
Επίσης, οι χρήστες μπορούν να εγκαταστή
σουν στο έξυπνο τηλέφωνο ή tablet τους, 
την εφαρμογή (App) και αφού συνδεθούν 
μέσα από το δίκτυο της βιβλιοθήκης, να έχουν 
πρόσβαση σε νέα τεύχη για μία εβδομάδα, 
ακόμη και έξω από τη βιβλιοθήκη.
Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για όσους σπου
δάζουν μία ξένη γλώσσα, αφού προσφέρει 
και τη δυνατότητα της ακρόασης. Στη λίστα 
των εκδόσεων, βρίσκονται οι πιο διάσημες 
εφημερίδες και περιοδικά του κόσμου.
Το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων ενηλίκων 
για τον Μάρτιο είναι το ακόλουθο:

θήματα)

τον υπολογιστή και 

δικτύου
(οθόνη, πληκτρολόγιο, κεντρική μονάδα, 
internet) (4 μαθήματα)

ματοποίηση βιντεοκλήσης

Ελάτε με τα laptop και τα gadget σας να 
συζητήσουμε απορίες την Τρίτη 7 Μαρτίου 

ουργία ιστοσελίδων και ιστολογιών

Οι φόρμες συμμετοχής θα παραμείνουν ενερ
γές μέχρι να συμπληρωθούν τα τμήματα. 
Κάθε τμήμα μπορεί να έχει έως 8 συμμετοχές.
Δηλώστε σήμερα συμμετοχή με τηλέφω

online φόρμες συμμετοχής στην ιστοσελί
δα της βιβλιοθήκης: http://www.libver.gr/

Ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία: 
Πληροφορίες: http://www.libver.gr/

(Γιώργος Μπίκας)

«Digital Marketing Course»
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχει
ρηματικότητας Ανάπτυξης 
& Καινοτομίας), με σαφή 
προσανατολισμό στην 
τεκμηρίωση της γνώσης 
και της δια βίου μάθησης, 
διοργανώνει σε συνεργα
σία με το IST STUDIES, 
ένα ολοκληρωμένο, ειδικά 
σχεδιασμένο πρόγραμμα που 
ανταποκρίνεται στις σύγχρο
νες επαγγελματικές απαιτή
σεις του μάρκετινγκ και της 
εταιρικής επικοινωνίας, το 

μάθημα συνολικής διάρκειας 
2,5 ωρών, για όσους επι
θυμούν να εμβαθύνουν τη 
γνώση τους και να εξειδικευ
τούν στο Digital Marketing. 
Απευθύνεται:

νίας για την εξειδίκευση στον 
τομέα της ψηφιακής επικοι
νωνίας και την επαγγελματική 
τους εξέλιξη/ διεύρυνση στον 
κλάδο τους.

του βιογραφικού τους και την 

απόκτηση επαγγελματικών 
δεξιοτήτων.

αναζητούν αποτελεσματικούς 
και οικονομικούς τρόπους 
προώθησης των προϊόντων 
και των υπηρεσιών τους.
Αναλυτικότερα η θεματολογία 
προγράμματος:

& branding

Εισηγητές: Γεράσιμος Τζα
μαρέλος και Ιωάννης Δρίβας.
Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος 
είναι κάτοχος Διδακτορικού 
τίτλου σπουδών στο «Μάρ
κετινγκ Μάνατζμεντ» και πτυ
χιούχος στην «Επικοινωνία 
και στην Ψυχολογία του Κα
ταναλωτή». Είναι έμπειρος 
και εγκεκριμένος καθηγητής 
επιχειρηματικών σεμιναρίων 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και δημόσιων οργανισμών, 
με εξειδίκευση σε θέματα 
Marketing και Επιχειρημα
τικότητας.
Ο κ. Ιωάννης Δρίβας αποφοί
τησε από το Τμήμα Επιστήμης 

Διοίκησης και Οικονομίας του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Αθηνών. Από τον 
Αύγουστο του 2015 εκτε
λεί το μεταπτυχιακό του 

τίτλο διπλωματικής εργασίας 

in Search Engines». Τα παρό
ντα ακαδημαϊκά του ενδια
φέροντα σχετίζονται με τον 
κλάδο του Digital Marketing, 
και πιο συγκεκριμένα της 

Διαδικασίας, τη Στρατηγική 
Ανάκτηση και Συλλογή Επιχει

την Αναλογιστική Δυναμική 

διανομή πόρων.
Χώρος Διεξαγωγής: IST 

18346, Μοσχάτο
Το πρόγραμμα είναι δωρεάν.
Απαραίτητη η προεγγραφή.
Τετάρτη 15/03/2017
Ώρα Διεξαγωγής: 
20:30

Μονοπάτι Αποτελεσματικότητας
Το 1ο Μονοπάτι Αποτελεσματικότητας πραγματοποιείται από το Skywalker.gr τον Μάρτιο 
του 2017, εντάσσοντας το αντικείμενο στη δέσμη των 8 νέων θεμάτων Μονοπατιών που 
θα υλοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Η δράση αφορά στην παροχή βιωματικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της αποτελεσματι
κότητας και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους 
να κάνουν τα πράγματα να συμβούν, παίζοντας σαν παιδιά.
Σε τριάντα ώρες, από τις 6 έως τις 10 Μαρτίου 2017, είκοσι τέσσερις εκπαιδευόμενοι 
θα ενισχύσουν δεξιότητες που αφορούν στην παραγωγικότητα, στην αποδοτικότητα και 
στη λήψη αποφάσεων, βελτιώνοντας έτσι συνολικά την αποτελεσματικότητά τους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα περιλαμβάνει καμιά θεωρητική ενότητα. Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα είναι χωρίς χρέωση και δεν χρειάζεται κανένα μορφωτικό ή γνωστικό 
υπόβαθρο για την παρακολούθησή του. Απευθύνεται σε ενήλικες που μιλούν την ελληνική 
ή την αγγλική γλώσσα και αναλαμβάνουν τη δέσμευση της πλήρους παρακολούθησης του 
συνόλου του προγράμματος.

ενδεχόμενο καθημερινής καθυστέρησης στη λήξη κατά μια ώρα, ανάλογα με την εξέλιξή του.
Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στην ιστο
σελίδα www.footstep.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 9730280 με την κα 
Ηλέκτρα Γιαννουλίδου. Όλες οι συμμετοχές θα επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά, ενώ θα τη
ρηθεί σειρά προτεραιότητας.

θυνση: Ελλήνων Αξιωματικών 41, 162 33.

Σεμινάριο: «Εγχειρίδιο Γραμματέων»
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προ
σανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης 
και της δια βίου μάθησης διοργανώνει σε 

Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότη
τας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, 
σεμινάριο με θέμα «Εγχειρίδιο Γραμματέων 
και Διαχείριση Εισερχομένων», τη Δευτέρα 
27 Μαρτίου, στις 18:00.
Σκοπός είναι μέσα από το σεμινάριο, οι 
συμμετέχοντες να λάβουν τις γνώσεις και 
να έχουν έναν ολοκληρωμένο οδηγό για 
επαγγελματίες γραμματείς, που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την οργάνωση λειτουργίας 
και τις τεχνικές που απαιτούνται για την πιο 
νευραλγική θέση της επιχείρησης.
Η συγκεκριμένη ενότητα δεν είναι μόνο για 

θα πρέπει να γνωρίζουν εξίσου καλά με τη/
τον γραμματέα τους, τις ευθύνες και τις υπευ
θυνότητες της συγκεκριμένης θέσης.

μόνο καθήκοντα δακτυλογραφίας και αρ
χειοθέτησης.
Θεματολογία εισήγησης:

που λειτουργεί ομαλά

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.
Απαραίτητη η προεγγραφή. Οι συμμετέχοντες 
θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 27 Μαρτίου 2017
Τοποθεσία:
νοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνό

Ώρα: 
Πληροφορίες:  

Δωρεάν Εκπαίδευση
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Ολυμπιακό 
extreme

 sport

Η ιστορία
Το «luge» εφευρέθηκε (όπως και 

ο μεγαλύτερος «συγγενής» του, το 
«bobsleigh») στη φημισμένη λουτρόπολη 
Σεν Μόριτζ της Ελβετίας, το 1870, χάρη 
στην έμπνευση και την επιμονή του δαι-
μόνιου ξενοδόχου Κασπάρ Μπαντρούτ 
και αποτελεί και αυτό «τουριστικό εύρη-
μα». Βέβαια, οι πρώτες αναφορές για τη 
χρήση ελκήθρου ανάγονται πίσω στον 
15ο αιώνα και την παγωμένη Νορβηγία.

Η έννοια της λέξης «luge» είναι προφα-
νής, αφού σημαίνει έλκηθρο στα γαλλικά. 
Οι δρομείς ξαπλώνουν στο έλκηθρο 
ανάσκελα, με τα πόδια μπροστά και 
τραβώντας τις σταθερές λαβές στον 
πάγο, επιτυγχάνοντας γρήγορη εκκίνη-
ση. Πόδια, κεφάλι και σώμα είναι όσο 
το δυνατόν σε ευθεία για να πετύχουν 
οι αθλητές τη μέγιστη αεροδυναμική.

Ολυμπιακό άθλημα
Το «luge» (που εποπτεύεται από 

τη Διεθνή Ομοσπονδία Λουτζ [FIL - 
Fédération Internationale de Luge]) 
πρωτοεμφανίστηκε σε Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1964, στο 
Ίνσμπρουκ, όμως συγκέντρωσε πολύ 
μικρό αριθμό θεατών, καθότι λίγο πριν 
την έναρξη των Αγώνων είχε σκοτωθεί 
ο Βρετανός Kazimierz Kay-Skrzypesky. 

Πρώτοι Ολυμπιονίκες αναδείχθηκαν τρεις 
Γερμανοί, οι Τόμας Κόλερ, Κλάους Μπόν-
σακ και Χανς Πλενκ, ενώ Γερμανίδα 
ήταν και η Όρτρουν Έντερλαϊν, χρυσή 
Ολυμπιονίκης στις γυναίκες.

Τα αγωνίσματα του «luge», είναι τα 
ατομικά ανδρών και γυναικών, το ομα-
δικό (από δύο αθλητές) των ανδρών 
και η σκυταλοδρομία, στην οποία συμ-
μετέχουν ένας άνδρας, μία γυναίκα και 
μια ομάδα (δύο άνδρες ή δύο γυναίκες 
ή μεικτή) και αθροίζεται ο συνολικός 
τους χρόνος. Η πίστα έχει μήκος 1384 
μέτρα και 16 στροφές.

Η υπερδύναμη
Κυρίαρχοι στα μετάλλια είναι οι Γερ-

μανοί με συνολικά 70 μετάλλια (27-22-
21) σε άνδρες και γυναίκες, με τους 
Ιταλούς να είναι δεύτεροι με 16 (7-4-5) 
και τους Αυστριακούς τρίτους με 18 
μετάλλια, αλλά λιγότερα χρυσά (5-6-7).

Οι αθλητές-ορόσημα
Αναμφίβολα, ο κορυφαίος και πιο 

επιτυχημένος αθλητής του «luge», στην 
ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι 
ο βετεράνος Γερμανός Γκέοργκ Χακλ. 
Γεννημένος στη Βαυαρία στις 9/9/1966, 
ο γνωστός και ως «Γρήγορο Άσπρο 
Λουκάνικο» (λόγω της λευκής φόρμας 

που φορούσε) αγωνίστηκε σε 5 Ολυμπι-
ακούς Αγώνες μεταξύ 1988 και 2002, 
κερδίζοντας συνολικά 3 χρυσά και 2 
αργυρά μετάλλια και πετυχαίνοντας να 
γίνει έτσι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία 
των Χειμερινών Αγώνων που κέρδισε 
5 συναπτά μετάλλια στο αγώνισμά του!

Στις γυναίκες, κυρίαρχος ήταν επί 
σειρά ετών η βετεράνος Γερμανίδα 
Σίλκε Ότο, με 2 χρυσά Ολυμπιακά με-
τάλλια (2002-2006), 12 μετάλλια (6 
χρυσά) σε παγκόσμια πρωταθλήματα και 
8 μετάλλια (5 χρυσά) σε πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα. Η 45χρονη πλέον Ότο 
ήταν μάλιστα εκ των λαμπαδηδρόμων 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, 
το 2004, όταν η ιερή φλόγα ταξίδεψε 
μέσα στους δρόμους του Βερολίνου.

Το μεγάλο φαβορί
Επικρατέστερος για την πρώτη θέση 

θεωρείται ο Ιταλός Άρμιν Ζέγκελερ, 
χρυσός νικητής του Τορίνο (2006) 
και χάλκινος στο Βανκούβερ (2010), 
που θεωρείται ο επάξιος διάδοχος του 
Χακλ. Ο Ζέγκελερ κατάφερε μάλιστα 
να γίνει ο δεύτερος αθλητής μετά τον 
Γερμανό που κέρδισε 5 συνεχόμενα 
μετάλλια στην ιστορία των Αγώνων. 
Εξαιρετικός είναι ακόμη και ο 24χρονος 
Γερμανός Φέλιξ Λοχ, χρυσός νικητής 

στο Βανκούβερ και 8 φορές παγκόσμιος 
πρωταθλητής από το 2008!

Στις γυναίκες ξεχωρίζουν δύο Γερ-
μανίδες, η 30χρονη Τατιάνα Χούφνερ 
(χάλκινη Ολυμπιονίκης το 2006 και 
χρυσή το 2010) και η 25χρονη Νάταλι 
Γκάιζενμπεργκερ (χάλκινη Ολυμπιονί-
κης το 2010 και εν ενεργεία παγκόσμια 
πρωταθλήτρια του 2013, στον Καναδά).

Το άθλημα στην Ελλάδα
Στη χώρα μας το «luge» απέκτησε υπό-

σταση μόλις το 1986, με την ίδρυση της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών 
(Ε.Ο.ΠΑΓ.), επίσημο μέλος της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Λουτζ (FIL – Fédération 
Internationale de Luge). Όπως και τα 
περισσότερα χειμερινά αγωνίσματα, το 
«luge» δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες 
του στην Ελλάδα, βασιζόμενο κυρίως 
στο μεράκι και την προσωπική διάθεση 
του κάθε αθλητή ξεχωριστά.

Η ελληνική παρουσία στο Σότσι
Η Ελλάδα δεν θα έχει φέτος εκπρο-

σώπηση στη Ρωσία. Η καλύτερη θέση 
που κατέλαβε η χώρα μας στην ιστορία 
των Αγώνων στο άθλημα ήταν η 24η 
του Σπύρου Πίνα στο Ναγκάνο, το 1998 
και η 34η της Γκρέτα Ζέμπαλντ, στο 
Λιλεχάμερ της Νορβηγίας, το 1994.

Μικρά και ενδιαφέροντα

140 χλμ. την ώρα, χάρη στον αεροδυ-
ναμικό εξοπλισμό και τους ειδικά δια-
μορφωμένους παγωμένους διαδρόμους.

των, έχουν καταγραφεί συνολικά 3 
θανατηφόρα ατυχήματα στην ιστορία 
των δύο σπορ, με το τελευταίο να εί-
ναι εκείνο του Γεωργιανού αθλητή 
του «luge», Νόνταρ Κουμαριτασβίλι, 
το 2010, όταν κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης, το έλκηθρό του ανατρά-
πηκε, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο 
θάνατο στην «καταραμένη» πίστα της 
καναδικής πόλης Γουίστλερ.

«luge», Αλμπέρτ Ντέμτσενκο θα πετύχει 
ρεκόρ, αγωνιζόμενος στο Σότσι, καθώς 
αυτοί οι Αγώνες θα είναι οι έβδομοι 
στην καριέρα του! Αν και δεν ανέβη-
κε ποτέ του στο ψηλότερο σκαλί του 
βάθρου (με το αργυρό του 2006 να 
είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα 
του), ο Ντέμτσενκο θέλει όσο τίποτα 
να αποχωρήσει ένδοξα, ύστερα από 
έναν Ολυμπιακό θρίαμβο.

πρώτη φορά, θα υπάρξει το αγώνισμα 
της σκυταλοδρομίας.

Πηγή: sportsfeed.gr 
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Αττική
Tutorpool - Δίκτυο Εθελοντισμού 

& Αλληλεγγύης για την Παιδεία
Κιν: 6977634483  
(καθημερινά ώρες: 11.00-18.00)
Site: tutorpool. gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας  
& Ρως 8, Αθήνα
Τηλ: 2102511339
E-mail: koinwniko.frontisthrio@gmail.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιοι Ασώματοι Θησείου
Μαθήματα Δημοτικού & Αγγλικών
Διεύθυνση: Θερμοπυλων 11-13, Αθήνα
Τηλ: 2105239829, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο - 
 Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου
Ενισχυτική Θετικών Μαθημάτων,  
Αγγλικά Lower/Proficiency, Γαλλικά
Διεύθυνση: Αρύββου 1, Αθήνα
Τηλ: 210 75 13 360, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Θωμάς Άνω Κυψέλης
Πληροφορική, Κιθάρα,  
Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ: 2108655230, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Σπυρίδων Σταδίου
Γαλλικά, Αγγλικά
Διεύθυνση: Ερατοσθένους 13, Αθήνα
Τηλ: 2107511620, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγ. Ελευθέριος Γκύζη
Ισπανικά, Αγγλικά
Διεύθνση: Παπαστράτου 16, Αθήνα
Τηλ: 2106427053, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Πληροφορική
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου 95, 
Ζωγράφου
Τηλ: 2107716543, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βιβλιοθήκης Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών
Μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου,  
Λυκείου φροντιστηριακού τύπου
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, Αθήνα
Τηλ: 2103245098
E-mail: kf.libiaa@gmail.com,  
Site: koinonikofrontistirioiaa.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
After School
Μαθήματα για παιδιά μεταναστών  
& προσφύγων
Διεύθυνση: Κωλέττη, Αθήνα
Τηλ: 2110121441-3,  
E-mail: project@civisplus.gr

Δίκτυο Αλληλεγγύης Δάφνης - 
Υμηττού Κοινωνικό Στέκι
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 26
Τηλ: 2109711100
E-mail: diktyoallilegyisdy@yahoo.gr,  
Site: da-dy.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωοδόχου Πηγή Δάφνης
Φυσική, Χημεία
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου  
Πηγής, Δάφνη
Τηλ: 2109711773, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου 1, 
Υμηττός
Tηλ: 2132085505, 2132037815
E-mail: koinonikodafnisimittou@gmail.com

Πρόγραμμα Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ -  
Δήμος Βύρωνα
Διεύθυνση: Βύρωνας
Τηλ: 213 2008600-1,  
Site: www.dimosbyrona.gr

Δωρεάν μαθήματα  
από φοιτητές του ΕΜΠ
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου
Κιν: 6974228744, 6973588917, 
6970976906
E-mail: dwreanmathimata@yahoo.gr, 
Site: dwreanmathimata.wordpress.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Ζωγράφου

Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ζωγράφου
Τηλ: 2107486267,  
Site: www.zografou.gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Καισαριανής
Διεύθυνση: Καισαριανή
Tηλ: 2132010733-779
Ε-mail: pedia@kessariani.gr,  
Site: portal.kessariani.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Άγιος Ανδρέας Άνω Πατησίων 
Μαθήματα Ελληνικών & Μαθηματικών
Διεύθυνση: Ωρωπού & Τέω, Αθήνα
Τηλ: 2102914686, Site: neotita.gr

Δίκτυο Aλληλεγγύης Hλίου-πόλις
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Αμαλίας 3,  
Ηλιούπολη
Tηλ: 2112139536

Καλλιτεχνείο των Αχαρνών
Διεύθυνση: Χειλίου 16, Αχαρνές
Τηλ: 2102445788, 6975843479
E-mail: nfo@kallitechnio.org,  
Site: www.kallitechnio.org

Κοινωνικό Φροντιστήριο Παλλήνης
Διεύθυνση: Έντισον 3ο Λύκειο, Παλλήνη
Tηλ: 2106032012, Site: diktiopallinis.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Κορωπίου
Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο Κορωπίου, 
Πλατεία Σωτηρίου, Κορωπί
Τηλ: 2106622324/662, 2106026275
E-mail: koropi@hol.gr,  
Site: www.koropi.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Μαρκοπούλου
Διεύθυνση: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Τηλ: 2299085095, 2299020105-174, 
Site: www.topekoergasia.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήματα Γαλλικών
Διεύθυνση: Καρναβία 10, Παπάγος
Τηλ: 2106520814, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Ύψωση Τιμίου Σταυρού Χολαργού
Θετικά Μαθήματα, Φιλολογικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Αναστάσεως & Κλειούς,  
Παπάγος Χολαργός
Τηλ: 2106515952, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Παπάγου - Χολαργού
Διεύθυνση: Δημαρχείο Χολαργού,  
Περικλέους 55
Τηλ: 2132002806-815,  
Site: www.dpapxol.gov.gr

Φροντιστήριο Εθελοντών  
Καθηγητών
Διεύθυνση: Κοιμήσεως Θεοτόκου 8, 
Μαρούσι
Τηλ: 2108024942 / 6974966654 
kontrastonkairo@yahoo.gr

Δωρεάν μαθήματα  
σε φροντιστήρια στο Μαρούσι
Τηλ: 2132031920-1

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγίας Βαρβάρας 25

Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρί-
ου ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. - Συνεταιριστικό 
Φροντιστήριο
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι
Τηλ: 2155511057
E-mail: info@sinetairismos.gr,  
www.sinetairistiko.org

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Ανδρέας Αγίας Παρασκευής 
Φροντιστηριακά Μαθήματα
Διεύθυνση: Ψαρών 57, Αγιά Παρασκευή
Τηλ: 2106391655, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Νικόλαος Πευκακίων 
Διεύθυνση: Ασκληπιού 38, Μεταμόρφωση
Τηλ: 2103612449, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού 
Ισπανικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίας Σοφίας
Τηλ: 2106776868, Site: neotita.gr

Δημοτικό Φροντιστήριο Ελευσίνας
Διεύθυνση: Ερμού και Αθήνας, Ελευσίνα
Τηλ: 2131601410,  
Site: www.eleusina.gr

Αλληλέγγυο Φροντιστήριο  
Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Μυκήνων & Κορίνθου,  
Αιγάλεω, 4ο Ενιαίο Λύκειο
Τηλ: 2105902440, www.aigaleo.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως &  
Αγίας Βαρβάρας, Ίλιον
Τηλ: 2132030036, 2132030042
E-mail: koinoniki@ilion.gr,  
Site: www. ilion. gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο -  
Άγιος Δημήτριος Μυκονιάτικα 
Φροντιστηριακά Μαθήματα 
Διεύθυνση: Μαντώς Μαυρογένους 8, 
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό
Τηλ: 2108329579, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Διεύθυνση: Πέργαμου & Δωδεκανήσου, 
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό
Site: www.agan.gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μητροπολιτικού Ιερού  
Ναού Ευαγγελίστριας
Διεύθυνση: Πλ. Δημοκρατίας, Περιστέρι
Τηλ: 2105711633, Κιν: 6945391654
E-mail: zarikos@gmail.com

Μαθήματα Η/Υ - Άγιος Δημήτριος
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Δημητρίου, 
Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 210 9712456, Site: neotita.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αργοστολίου & Σάμου,  
Άγιος Δημήτριος

Κοινωνικό Φροντιστήριο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου,  
Γλυφάδα, Τηλ: 2132025236,  
Site: www.glyfada.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Μοσχάτου Ταύρου
Διεύθυνση: Ιλισού & Κεφαλληνίας,  
Μοσχάτο
Site: www.dimosmoschatou-tavrou.gr

Πειραιάς
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Κερατσινίου
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη & Αγίου  
Φανουρίου, Κερατσίνι - Δραπετσώνα
Τηλ: 2104621561

Σχολείο Αλληλεγγύης  
Δεμερτζή και Έλλης,
Κερατσίνι Δραπετσώνα
Τηλ: 2104327780, 6946206362
E-mail: sxoleio.allhlegyhs@gmail.com, 
Site: solidaritykerdra.wordpress.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Κορυδαλλού
Διεύθυνση: Κορυδαλλός
Τηλ: 210 4990400
E-mail: pr@korydallos.gr,  
Site: www.korydallos.gr

Σχολείο Αλληλεγγύης Νίκαιας
Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 182, Νίκαια
Κιν: 6942706867,  
E-mail: mpoylasoy@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη
Μικρόπολις Κοινωνικός Χώρος 

για την Ελευθερία
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου &  
Βασιλέως Ηρακλείου, Θεσσαλονίκη
E-mail: info@mikropolis. gr, Site: 
micropolis-socialspace.blogspot.com

Ετεροτοπία
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη  
& Πτολεμαίων 42, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310251033
E-mail: eterotopiathess@yahoo.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου
Διεύθυνση: Βαφοπούλειο  
Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310416606

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μαθηματικών Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310551502

Οδυσσέας - Σχολείο 
Ελληνικής Γλώσσας
Διεύθυνση: Αισώπου 24, Θεσσαλονίκη
Κιν: 6974517418,  
Site: sxoleioodysseas.weebly.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
στο Οικόπολις
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 29Α,  
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310222503

E-mail: oikopolis.social.center@gmail.com, 
Site: oikopolissocialcenter.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πηνειού 3, Κορδελιό  
Εύοσμος, Τηλ: 2310703221

Κοινωνικό φροντιστήριο  
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Ενορίας Κοιμήσεως  
Θεοτόκου, Ωραιόκαστρο
Κιν: 6979972715, 6977256196
E-mail: persaliapi@yahoo.gr,  
Site: koimisitheotokouoraiokastrou. 
wordpress.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313302300
Site: www.pavlosmelas.gr

Πιερία
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
Διεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη
E-mail: info@elmepierias.gr,  
Site: www.elmepierias.gr

Ημαθία
Ομάδα Δράσης και Αλληλεγγύης 

Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρεια
Κιν: 6948759620
E-mail: omada.drasis.alexandrias 
@gmail.com,  
Site: omada-drasis-alexandrias.blogspot.gr

Ηλεία
Κοινωνικό Φροντιστήριο Πύργου

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου,  
2ο Γυμνάσιο & Λύκειο, Πύργος
Τηλ: 2621362415
Site: www.dimospyrgou.gr

Ήλιδα
Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου 

Ήλιδας Αμαλιάδα
Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, Ήλιδα
Τηλ: 2622360509
E-mail: press@amaliada.gr,  
Site: www.dimosilidas.gr

Αιτωλοακαρνανία
Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγρινίου

Διεύθυνση: Μαβίλη, 2ο, 4ο Γυμνάσιο  
& 4ο Λύκειο, Αγρίνιο
Τηλ: 2105902440

Αχαΐα
Κοινωνικό Φροντιστήριο Πάτρας

Διεύθυνση: Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, 
Πάτρα
Τηλ: 2610455415
E-mail: foititikisyntrofia@gmail. com, 
Site: syntrofia.forumotion.com

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, Πάτρα
Κιν: 6973352870

Θεσσαλία
Στέκι Αλληλεγγύη για όλους

Διεύθυνση: Δημοκρατίας  
& Μαγνησίας 6, Βόλος
Τηλ: 2421091440
E-mail: stekivolou@hotmail. com,  
Site: steki-allilegyis.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Βόλου
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 150, Βόλος

Χώρος κινημάτων -  
Στέκι Μεταναστών Βόλου
Διεύθυνση: Ιωλκού 33, Βόλος

Στέκι Οικολογίας και  
Αλληλεγγύης Βόλου
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 150, Βόλος
Κιν: 6978288264

Κρήτη
Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση: Ηράκλειο, Ελλάδα
Τηλ: 2813400300-305
E-mail: gram. pkr@crete.gov.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Φαιστού

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 1, Φαιστός
Τηλ: 2892340200
E-mail: info@dimosfestou.gr,  
Site: www.dimosfestou.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Δήμου Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29,  
Δημαρχείο, Χανιά
Τηλ: 2821341691-3

Πελοπόννησος
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Αρεόπολης Γυθείου
Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο
Τηλ: 2733360300
E-mail: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr, 
Site: www.anatolikimani.gov.gr

Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου 
Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731022226, 2731081866,  
Site: www.sparti.gov.gr

Οικοκοινότητα Κιβωτός Κορογώνα
Διεύθυνση: Κορογώνας, Λακωνία
E-mail: korogonasark@gmail.com

Ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης 
Κορινθίας Γέφυρα
Διεύθυνση: Κόρινθος
Κιν: 6940619404
Εmail: gefyraki@gmail.com, Site:  
www.gefyra-korinthos.net/index.html

Στερεά Ελλάδα
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Δήμου Καρπενησίου
Διεύθυνση: Ύδρας 6, Καρπενήσι
Τηλ: 2237350000
E-mail: contact@karpenissi.gr,  
Site: www.karpenissi.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο ΕΛΜΕ 
Βοιωτίας - E. K. Λιβαδειάς
Διεύθυνση: Ανδρεαδάκη, Λειβαδιά
Τηλ: 2261024084
E-mail: elmevoi@yahoo.gr,  
Site: elmeviot.blogspot.gr

Σύλλογος Δασκάλων  
και Νηπιαγωγών Χαλκίδας
Διεύθυνση: Βαρατάση 24, Χαλκίδα
Τηλ: 2221021548
E-mail: info@dasknipchalk.gr,  
Site: www.dasknipchalk.gr

Ήπειρος
Κοινωνικό Φροντιστήριο  

Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11,  
Ηγουμενίτσα
Κιν: 6994042971
E-mail: koinoniko.frontistirio@gmail.com, 
Site: koin-front-thesprotias.blogspot.gr

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 
Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 18,  
Ηγουμενίτσα
Τηλ: 2665360182

Κοινωνικό φροντιστήριο  
Ι. Μ. Πρεβέζης
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 101, 
Πρέβεζα
Tηλ: 2682026684-734
E-mail: imprevez@otenet.gr,  
Site: imprevezis.blogspot.gr

Δωρεάν φροντιστηριακά  
μαθήματα στην Άρτα
Διεύθυνση: Β Παράλληλος Περιφερειακής 
Οδού, Ζώνη Γ, Άρτα
Τηλ: 2681021005-23886
E-mail: dimos@arta.gr,  
Site: www.arta.gr

Ανατολική  
Μακεδονία & Θράκη

Κοινωνικό φροντιστήριο 
Δήμου Κομοτηνής
Διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής,  
Κομοτηνή
Tηλ: 2531083344,  
Γραμμή του Δημότη: 15424
E-mail: dkomot@otenet.gr,  
Site: www.komotini.gr

Στέκι Πολιτικής, Πολιτισμού  
και Αλληλεγγύης KARDELEN
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 5-7, Ξάνθη
Site: stekikardelen.blogspot.gr

Κοινωνικά Φροντιστήρια
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 Μαρτίου
Χρήστος Ουζούνης, έκθεση φωτογραφίας «A 
photo Odyssey». Ο Χρήστος Ουζούνης, γνω-
στός επιστήμονας στον χώρο των βιοεπιστημών, 
μας εκπλήσσει ως ερασιτέχνης με ένα μικρό 
δείγμα από φωτογραφίες τοπίου, μέσα από 
τις περιπλανήσεις του και τον διακριτικό τίτλο 
δράσης «urban©». Η φωτογραφική συλλογή, 
που περιλαμβάνει 100000 αρχεία ευρύτατης 
θεματογραφίας και photo diaries, αποτυπώνεται 
σε επιλεγμένες φωτογραφίες υψηλής πιστότητας 
που δεν ξεπερνούν τις 300. Από αυτές, στην 
έκθεση «A photo Odyssey» εκτίθενται 28 φω-
τογραφίες που εστιάζουν σε σιωπηλά τοπία, 
γήινα πλάσματα ή καθημερινές σκηνές, με κύριο 
βάρος στη σύνθεση και την προοπτική, χωρίς 
φίλτρα, επεμβάσεις, software ή άλλα καλλιτε-
χνικά σχόλια. Η έκθεση πλαισιώνεται με επικά 
αποφθέγματα της ομηρικής Οδύσσειας, σαν 
μεταφορά αιώνιων στίχων, πάντα επίκαιρων 
για την ανθρώπινη ύπαρξη.
Τοποθεσία: Μητροπόλεως 125, 8 (οκτό) 
studio-photogallery. Ώρα: 10:00 με 19:30.

8 Μαρτίου
Μαρία Πασχαλίδου ατομική έκθεση «Μαγνητικά 
Πεδία». Δομικά στοιχεία και υλικά-μπάζα, τσιμέ-
ντα, τούβλα ενός κατεδαφισμένου νεοκλασικού 
της Άνω Πόλης γίνονται πρώτες ύλες στα χέρια 
της Μαρίας Πασχαλίδου, η οποία με τη σειρά της 
μεταπλάθει την ενέργεια, την έννοια του χρόνου 
και της ιστορίας πάνω στον καμβά. Το σπίτι 
αυτό στην οδό Θεοφίλου 18, της Άνω Πόλης, 
που αποτέλεσε και την πρώτη ύλη στην έκθεση 

αυτή της Μαρίας Πασχαλίδου, συνοδεύτηκε από 
μια ενδελεχή έρευνα της δημιουργού σχετικά 
με την ιστορία του.
Τοποθεσία: Φιλίππου 51-Nitra Gallery. Ώρα: 
11:00 με 15:00

9 Μαρτίου
Στέλλα Ζωγράφου, έκθεση ζωγραφικής «Ύπνος, 
το ταξίδι του ονείρου». Εγκαίνια της ατομικής 
έκθεσης ζωγραφικής Στέλλας Ζωγράφου. Την 
έκθεση επιμελείται ο Πάρης Καπράλος. Στην 
έκθεση, που είναι η πρώτη ατομική της ζωγράφου 
στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζεται η νέα σειρά 
των έργων της, με θέμα τη σχέση σώματος 
και ονείρου, με διάμεσο τη διαδικασία του 
ύπνου, σαν μια αλληγορία για τον κόσμο της 
ύλης και εκείνον του πνεύματος, της ψυχής. Ως 
προς την αποτύπωση των έργων κυριαρχεί η 
ελαιογραφία, αλλά σε ορισμένα από αυτά και 
μια μεικτή τεχνική με λάδια και ακρυλικά. Η 
έντονη «σωματότητα» των έργων εκπέμπει μια 
ζεστασιά οικειότητας, ενώ τα τοπία στα οποία 
«ζουν» οι μορφές σπάνε τις άγκυρες του τόπου 
κατά την έννοια της συνήθους χωρικότητας, 
αντικατοπτρίζοντας έτσι με ατμοσφαιρικό τρόπο 
τις πορείες στο όνειρο.
Τοποθεσία: Νικηφόρου Φωκά 8-Myrό Gallery. 
Ώρα: 20:00

10 Μαρτίου
Έκθεση «The hour that has been». Η Tabya Gallery 
παρουσιάζει την έκθεση «The hour that has been», 
με έργα των εικαστικών Caroline Luigi και Να-
τάσας Σπυρίδου. Η Caroline Luigi παρουσιάζει 
βίντεο και φωτογραφικά έργα, σχολαστικές 
συνθέσεις που απέχουν από την αμεσότητα της 

φωτογραφικής πράξης και η Νατάσα Σπυρίδου 
παρουσιάζει ζωγραφική με έργα που, αν και 
έχουν ως αφορμή διαφορετικές αφετηρίες, η 
μορφή του τοπίου υπερισχύει.
Τοποθεσία: Κωνσταντίνου Μελενίκου 14Γ-
Tabya. Ώρα: 10:00 με 02:00

11 Μαρτίου
Ξεναγήσεις από την 1η 
Δημοτική Κοινότητα Θεσ-
σαλονίκης. Δωρεάν ξενα-
γήσεις σε αρχαιολογικούς 
και ιστορικούς χώρους 
της πόλης διοργανώνει η 
1η Δημοτική Κοινότητα. Στόχος του προγράμ-
ματος είναι η γνωριμία των δημοτών με τον 
πολιτιστικό πλούτο και την ιστορία της πόλης, 
με τη συνδρομή έμπειρων και εξειδικευμένων 
ξεναγών. Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιού-
νται σε ομάδες που δεν θα υπερβαίνουν τα 40 
άτομα, με εκκίνηση από συγκεκριμένα σημεία. 
Γαλεριανό συγκρότημα: Η αίγλη της ρωμαϊκής 
τετραρχίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σημείο 
συνάντησης: Ροτόντα και Οθωμανικός περίπατος, 
Οθωμανική Θεσσαλονίκη: Τζαμιά, χαμάμ, αγο-
ρές-ένας οριενταλιστικός κόσμος, Bey Hamam, 
Γενί Χαμάμ, Αλατζά Ιμαρέτ, Χαμζά Μπέη Τζαμί, 
Καραβάν Σαράι, Μπεζεστένι, Γιαχουντί Χαμάμ. 
Σημείο συνάντησης: Λουτρά, Παράδεισος. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση a-koinotita@thessaloniki.gr. Μέγι-
στος αριθμός συμμετοχής για κάθε ξενάγηση 
40 άτομα (με 10 άτομα επιλαχόντες). Κάθε 
δήλωση αφορά σε δύο άτομα.
Τοποθεσία: Ροτόντα και Λουτρά Παράδεισος. 
Ώρα: 11:00

12 Μαρτίου
Ξεναγήσεις από την 1η Δημοτική Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης. Δωρεάν ξεναγήσεις σε αρχαι-
ολογικούς και ιστορικούς χώρους της πόλης 
διοργανώνει η 1η Δημοτική Κοινότητα. Στό-
χος του προγράμματος είναι η γνωριμία των 
δημοτών με τον πολιτιστικό πλούτο και την 
ιστορία της πόλης, με τη συνδρομή έμπειρων 
και εξειδικευμένων ξεναγών. Οι ξεναγήσεις 
θα πραγματοποιούνται σε ομάδες που δεν θα 
υπερβαίνουν τα 40 άτομα, με εκκίνηση από 
συγκεκριμένα σημεία. Βυζαντινός περίπατος 
1: Από τη γένεση στο λυκαυγές του βυζαντι-
νού κόσμου, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. 
Σημείο συνάντησης: Μουσείο Βυζαντινού Πο-
λιτισμού. Θεσσαλονίκη της κατοχής: ΧΑΝΘ, 
Λευκός Πύργος, Αλεξάνδρου Σβώλου, Αγίας 
Σοφίας, Αριστοτέλους, Καλαποθάκη, Πλατεία 
Ελευθερίας. Σημείο συνάντησης: κτίριο ΧΑΝΘ
Τοποθεσία: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
και κτίριο ΧΑΝΘ. Ώρα: 10:00 και 11:00

13 Μαρτίου
Αστέρια της μουσικής και του κινηματογράφου: 
αφιέρωμα στα Όσκαρ τραγουδιού. Αφιέρωμα 
στα τραγούδια που κέρδισαν βραβείο Όσκαρ 
από το 1934 έως το 1960 θα παρουσιάσει 
ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης. Στο 
πρόγραμμα που ετοίμασε ο δημοσιογράφος 
από το προσωπικό του αρχείο θα παρουσια-
στούν, σε μεγάλη οθόνη όλα τα βραβευθέντα 
τραγούδια από το 1934 έως το 1960, συνολικά 
26 συνθέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες 
έγιναν και μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες σε 
ποικίλες εκτελέσεις.
Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 20:00

ΑΘΗΝΑ
7 Μαρτίου
Οι εκδόσεις Ασίνη και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
παρουσιάζουν στο INNOVATHENS την έκδοση «Έκθεση του 
εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία», σε επιμέλεια 
του ιστορικού Αντώνη Λιάκου, που μόλις κυκλοφόρησε. Θα ακο-
λουθήσει συζήτηση και κρασί στο Industrial Gas Museum Shop.
Τοποθεσία: Innovathens, Πειραιώς 100. Ώρα: 18:30-20:30

8 Μαρτίου
Την Τετάρτη 8 Μαρτίου (παγκόσμια ημέρα της γυναίκας), ελάτε 
να γιορτάσουμε με τον κύκλο των γυναικών και να ενωθούμε, 
μέσα από έναν συγχρονισμένο διαλογισμό με γυναίκες σε όλο τον 
κόσμο. «Ο κύκλος γυναικών ίσως είναι η πιο ισχυρή δύναμη που 
γνωρίζει η ανθρωπότητα» (Jeanette LeBlanc). Όταν ενώνονται 
οι γυναίκες, επί ίσοις όροις, και νιώθοντας αποδοχή, γίνεται 
κάτι μαγικό. Μπορούμε να μεταμορφώσουμε τις ανασφάλειές 
μας, τις πληγές μας, τις ζήλιες μας, τις ανταγωνιστικές μας συ-
μπεριφορές και να διεκδικήσουμε την πραγματική ακτινοβο-
λία μας, μέσα από την ενότητα και τη δύναμη. Το ακόλουθο 
είναι ένα συνοπτικό περίγραμμα για τον κύκλο των γυναικών. 
Καλωσόρισμα και συστάσεις, «presencing» (προετοιμασία για 
να είμαστε παρόντες), δημιουργώντας το περιεχόμενο, ενο-
ποιητικός διαλογισμός της καρδιάς και θέμα ενεργοποίησης, 
μοίρασμα εμπειριών, ασκήσεις με το σώμα, διάλλειμα, θέτοντας 
τις προθέσεις για τη νέα σελήνη, κλείσιμο. Κράτηση θέσης στο 
τηλ. 6974046224.
Τοποθεσία: Ευριπίδου 3, Χολαργός. Ώρα: 19:30

9 Μαρτίου
Η φωτογραφία και η σχέση της με τις άλλες 
μορφές τέχνης. H πρώτη φωτογραφία τραβή-
χτηκε το 1839 και η τεχνολογική της εξέλιξη 
συντέλεσε στη διαμόρφωση της αισθητικής 
της. Πρόκειται για ένα μέσο καταγραφής, 
κατανόησης, αλλά και μεταμόρφωσης του 
κόσμου. Η φωτογραφία αντιπαρατέθηκε με τις άλλες μορφές τέ-
χνης και ξεκίνησε ο προβληματισμός κατά πόσο αυτή αποτελεί 
τέχνη ή όχι, θέτοντας παράλληλα την αντικειμενικότητα του φακού 
υπό διαπραγμάτευση. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων θα γίνει αναφο-
ρά στους E. Degas, A. Rodin, C. Brancusi, Gilbert & George, D. 

Arbus, A.Stieglitz, M. Duchamp, R. Mapplethorpe, C. Sherman, M. 
Ray, R. Frank, Α. Rodchenko, H. Cartier-Bresson, T. Ruff, Bernd και 
Hilla Becher, J. Wall, A. Gursky, L. Samaras, G. Richter, N. Goldin. 
Σχεδιασμός-υλοποίηση: Χριστίνα Πετρηνού, Ιστορικός τέχνης.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 18:30-20:30

10 Μαρτίου
Η διατήρηση των παραδοσιακών χορών αποτελεί και το έναυσμα 
του εργαστηρίου αυτού. Μέσα από τη διδασκαλία του χορού, 
οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ποικίλες λαογραφικές πληροφο-
ρίες, ενώ παράλληλα τονώνουν την αίσθηση της συνεργασίας 
και της ομαδικότητας. Σε κάθε συνάντηση θα παρουσιάζονται 
διαφορετικά είδη παραδοσιακών χορών απ’ όλα τα μέρη της 
Ελλάδας. Σχεδιασμός-υλοποίηση: Θέατρο Ελληνικών Χορών 
«Δώρα Στράτου». Έως 25 συμμετοχές. Για να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 11:00-12:30

11 Μαρτίου
Με εκατοντάδες συναυλίες, διαλέξεις και εργαστήρια σε όλο τον 
κόσμο, ο ILIOS είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις της 
ελληνικής μουσικής σκηνής. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, 
παραμένει ενεργός στα διεθνή εικαστικά και μουσικά δρώμενα.
Ο Νίκος Βελιώτης ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική στα 

‘80s, οπότε και δημιούργησε τους In Trance 95, μαζί με τον 
Αλέξανδρο Μαχαίρα. Στα ‘90s στράφηκε στον πειραματισμό 
και την avant-garde με τους Cranc, ενώ στα ‘00s δημιούργη-
σε τους Texturizer (με τον Coti Κ.) και τους Looper (με τους 
Ingar Zach και Martin Kuchen). Συνεργάστηκε επίσης με τον 
Γιάννη Αγγελάκα. Από το 2010, o ILIOS και ο Νίκος Βελιώτης 
συμπράττουν στο σχήμα Mohammad.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 21:00

12 Μαρτίου
O διεθνώς αναγνωρισμένος φωτορεπόρτερ Γιάννης Μπεχράκης 
είναι Senior Editor Special Projects του ειδησεογραφικού πρα-
κτορείου Reuters. Οι φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί στα 
μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ, ενώ ο ίδιος έχει κερδίσει Pulitzer (2016) 
και έχει τιμηθεί με δεκάδες άλλες διακρίσεις. Στην πρόσφατη 
δουλειά του αποτυπώνει το οδοιπορικό των προσφύγων που 
εγκαταλείπουν την πατρίδα τους προς αναζήτηση μιας καλύτερης 
ζωής. Πρόσωπα, χώροι υποδοχής ή μετακίνησης, ενδιάμεσοι 
σταθμοί, αλλά και στιγμιότυπα από την ατμόσφαιρα που διέ-
πει το επώδυνο και συχνά ατέλειωτο ταξίδι των προσφύγων, 
αιχμαλωτίζονται στον φακό του, προκαλώντας ανάμεικτα συ-
ναισθήματα στον θεατή των εικόνων που φιλοξενεί το ΚΠΙΣΝ. 
Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στις φωτογραφίες του, 
καταλαβαίνει κανείς πως η κρίση που απεικονίζεται και βιώνεται 
στις μέρες μας είναι βαθιά ανθρωπιστική, κι αυτό ο Μπεχράκης 
το καταγράφει με απαράμιλλο τρόπο.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 06:00-00:00

13 Μαρτίου
Ένας δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης, εμπνευσμένος από τον 
Joseph Pilates που μας βοηθάει στη διατήρηση της σωστής στάσης 
σώματος και συντελεί στη βελτίωση της ευλυγισίας, της δύναμης, 
της ελαστικότητας και της ισορροπίας. Πραγματοποιείται πάνω σε 
στρώματα και με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια, λάστιχα, 
μπάλες). Η μέθοδος pilates δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του 
κέντρου του σώματος και επικεντρώνεται σε κοιλιακούς, ραχι-
αίους και πλάτη. Οι ασκήσεις pilates, εκτός από την σωματική 
εκγύμναση, βοηθούν στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής 
κατάστασης, στη μείωση των συμπτωμάτων της κόπωσης, στην 
αποβολή του στρες, στοιχεία που απορρέουν από τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής.*Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν 
άνετα ρούχα και να φέρουν το δικό τους στρώμα.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 08.00-09.00
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