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Π ριν από αρκετά χρόνια, αν και 
θεωρητικά, σύμφωνα με τις σπου-
δές μου και τις ευκαιρίες που μου 

είχαν παρουσιαστεί, μιας και δούλευα 
στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια σε 
ερευνητικό ίδρυμα, θα έπρεπε να κάνω 
ένα μεταπτυχιακό γεωπονικού αντικει-
μένου, αποφάσισα να κάνω ένα Μ.Β.Α. 
γιατί κάτι με τραβούσε στο επιχειρείν. 
Στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων που 
παρακολούθησα επί δύο χρόνια η λέξη 
«ανταγωνισμός» έπαιρνε και έδινε. Όμως 
τότε σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας 
δεν ακουγόταν τόσο πολύ.

Σήμερα όποιον κι αν ρωτήσεις τι 
σημαίνει επιχειρηματικότητα και σε 
τι περιβάλλον αναπτύσσεται, θα σου 
απαντήσει «σε ανταγωνιστικό». Έχουμε 
πλέον ποτιστεί με την ιδέα ότι, για να 
είναι μια επιχείρηση βιώσιμη, θα πρέπει 
να λειτουργεί συνεχώς σε μία κατάστα-
ση πολέμου, όπου όλες οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις που υφίστανται στην ίδια 
αγορά είναι οι εχθροί, που θα πρέπει 
να τους εξολοθρεύσει για να επιβιώσει 
και να κερδίσει.

Λέξεις όπως «διαφοροποίηση», «μάρ-
κετινγκ», «διαφήμιση» είναι άμεσα συν-
δεδεμένες με τον ανταγωνισμό. Όταν 
κάποιος πάει να στήσει μια επιχείρηση, 
πρέπει να φορέσει μια πανοπλία, να 
πάρει τα πιο ισχυρά όπλα στα χέρια 
του και να αρχίσει να μάχεται με τους 
άλλους επιχειρηματίες του κλάδου του 
για να επικρατήσει ως ο μοναδικός, ο 
πιο δυνατός, ο πιο επιτυχημένος. Κινείται 
εντελώς εγωιστικά, επικεντρώνοντας την 
προσοχή του και όλη του την ενέργεια στο 
να καταστρέψει τους ανταγωνιστές του.

Κάνει δηλαδή ό,τι είναι εκπαιδευ-
μένος να κάνει από μικρός: να πάρει 
καλούς βαθμούς, να βγει πρώτος κατα-
τροπώνοντας τους συμμαθητές του, να 
περάσει με καλή σειρά στο πανεπιστήμιο 
και γεμάτος περηφάνια να αρχίσει να 
«γλείφει» τους καθηγητές για να αποκτή-
σει ένα διδακτορικό, γιατί έτσι πρέπει, 
χωρίς ουσιαστικά να παρακινείται από 
το πάθος του, από αυτό που αγαπάει, 
από το όνειρό του (και όλα αυτά τα 
αναφέρω γιατί τα ξέρω, τα έχω ζήσει η 
ίδια, ευτυχώς όμως δεν προχώρησα στο 
«γλείψιμο» των καθηγητών, έφυγα από 
το πανεπιστήμιο γιατί δεν άντεχα αυτό το 
ανταγωνιστικό κλίμα, δεν συμφωνούσα). 
Και τελικά αυτός ο άνθρωπος, αφού έχει 
αποκτήσει και το διδακτορικό, γίνεται 
ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας πολύ 
καλός υπάλληλος σε μία συμβατική, 
ανταγωνιστική εταιρία με μία συμβα-
τική, γεμάτη ανταγωνισμό καριέρα. Ή 
επιλέγει να γίνει ένας ανταγωνιστικός 
επιχειρηματίας τώρα πια γιατί η ανεργία 
θεριεύει τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε 
όλο τον κόσμο.

Ως επιχειρηματίας λοιπόν αγωνίζεται 
καθημερινά να πολεμάει τον ανταγωνι-
σμό και ξεχνάει την ουσία. Ξεχνάει ότι 
θέλησε να χτίσει μια επιχείρηση για να 
δημιουργήσει κάτι καινούργιο, για να 
εκφράσει τον εαυτό του, για να δώσει 
στον κόσμο κάτι χρήσιμο.

Ο ανταγωνισμός τυφλώνει 
Ο απόλυτος ανταγωνισμός, που προ-

ωθείται από τους οικονομολόγους και 
τους καθηγητές των business σχολών, 

στηρίζεται στην έννοια της αέναης 
ισορροπίας. Όμως η φύση, το Σύμπαν 
υπάρχουν συνεχώς σε μία κατάσταση 
φαινομενικής ισορροπίας, σε μία κατά-
σταση αυτορυθμιζόμενης κρισιμότητας, η 
οποία μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί 
να ανατρέψει τα πάντα.

Έτσι η έννοια του απόλυτου ανταγωνι-
σμού, η έννοια της ανταγωνιστικότητας, 
που τόσο πολύ φοριέται και φιγουράρει 
και στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στηρίζεται σε ένα στρεβλό και 
ταυτόχρονα βολικό για τους λίγους τρόπο 
σκέψης και δράσης, που όμως ανήκει 
στο παρελθόν. Γιατί απλούστατα η σύγ-
χρονη επιστήμη ανατρέπει πολλά από 
αυτά που νομίζαμε ότι ισχύουν, αυτά με 
τα οποία μας πιπίλιζαν το μυαλό και την 
ψυχή για χρόνια.

Αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν παγκο-
σμιοποιημένο κόσμο, όπου οι άνθρωποι, 
τυφλωμένοι από την ανταγωνιστική, 
νεοδαρβινική ιδεολογία, κατά βάση μι-
μούνται τους επιτυχημένους, νομίζοντας 
ότι παράγουν και προσφέρουν καινοτόμα 
προϊόντα ή υπηρεσίες.

Όμως η εξέλιξη δεν προκύπτει από 
τον ανταγωνισμό. Προκύπτει από την 
εστίαση στην αποτελεσματική, αειφορική 
και ανατρεπτική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων. Προκύπτει μέσα από την ευφυΐα. 
Και κανείς ευφυής άνθρωπος δεν ήταν 
ποτέ υπέρ του πολέμου. Πάντα ο πόλεμος 
οδηγεί σε απώλειες όλων των εμπλεκο-
μένων μερών. Και στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων κοστίζει πολλές φορές και 
την ίδια τους την ύπαρξη, όπως μας λέει 
και ο Πίτερ Τιλ (ιδρυτής της εταιρίας Pay 
Pal και venture capitalist) στο βιβλίο 
του «Από το Μηδέν στο Ένα. Πώς οι 
Τεχνολογικές Startups Χτίζουν το Μέλ-
λον». Οι ευφυείς άνθρωποι παθιάζονται 
με το αντικείμενό τους, προσπαθούν 
νυχθημερόν να ξεπεράσουν τον εαυτό 
τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία 
γίνονται και καλύτεροι αλλά και πιο 
δημιουργικοί. Και φυσικά είναι πολύ 
δύσκολο όταν βρίσκεσαι σε μία τέτοια 
κατάσταση να επιτρέψεις στον εαυτό σου 
να αρχίσει να μαλώνει και να χάσει ό,τι 
κατάφερε με τόσο προσωπικό κόπο.

Το επόμενο, μη ανταγωνιστικό βήμα
Σαφώς και είναι πολύ δύσκολο να 

ξεμάθουμε το «επιχειρηματικότητα = 
ανταγωνισμός = πόλεμος» ακόμα κι αν 
αρχίσουμε να κατανοούμε ότι αυτό μόνο 
καταστροφικό μπορεί να είναι και να 
μεταβούμε στο «επιχειρηματικότητα = 
συνεργασία = δημιουργία αξίας για όλους».

Και αν δεν μπορούμε σε μία πρώτη 
φάση να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, 
γιατί είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση 
από τον πόλεμο στην ειρήνη σε μία 
μόνο στιγμή, τότε μπορούμε να κάνου-
με ένα πρώτο βήμα, το οποίο είναι να 
επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 
μας τους ίδιους.

Να ξαναθυμηθούμε:

επιχειρηματίες.

τους ανθρώπους στους οποίους απευ-
θυνόμαστε.

μικρές, καθημερινές μάχες για να γίνουμε 
καλύτεροι.

κάτι νέο και όχι να κάνουμε copy – paste, 
γιατί πολύ απλά όλα δεν ταιριάζουν 
σε όλους.

Η δημιουργία και τελικά η αξία προ-
κύπτουν μέσα από έναν συνδυασμό μο-
ναχικότητας, συνεργασίας και βαθιάς 
ενοποίησης και όχι από τον πολεμοχαρή 
ανταγωνισμό. 

Ο ανταγωνισμός αναπτύσσεται και 
θεριεύει σε καταστάσεις όπου η διαφορετι-
κότητα και η ποικιλότητα δεν υφίστανται. 
Γι’ αυτό και τότε νιώθουμε την ανάγκη να 
διώξουμε από τη «σκηνή» τους άλλους, 
που είναι ίδιοι με μας, ώστε να έχουμε 
περισσότερη πίτα διαθέσιμη. Η πίτα 
είναι μεγάλη, παιδιά, έτσι κι αλλιώς. 
Το θέμα είναι να βρούμε σε ποιο κομ-
μάτι της πίτας πρέπει να κάνουμε focus 
και ποιο κομμάτι της πίτας θέλουμε να 
υπηρετήσουμε.

Ας σεβαστούμε λοιπόν τη διαφορε-
τικότητά μας, που προκύπτει μέσα από 
τη βιοποικιλότητα, που ούτως ή άλλως 
υπάρχει, ας επικεντρωθούμε σε αυτή 
και ας δημιουργήσουμε επιχειρήσεις 
διαφορετικές, μη ανταγωνιστικές.

Δήμητρα Ζερβάκη,  
Ε.Μ.Β.Α., P.M.P., T.T.T.

dimitrazervaki.com

Όχι στην πολεμοχαρή ανταγωνιστική 
νοοτροπία των εταιριών
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Τ ον τελευταίο καιρό πολλές start-ups που 
ψάχνουν χρηματοδότηση την αναζητούν 
στα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. Συζητώντας 

μαζί τους, διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι θε-
ωρούν ότι τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. είναι η 
πλέον συμφέρουσα χρηματοδότηση, αφού δεν 
απαιτείται η επιστροφή των χρημάτων και αρκεί 
μόνο η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος. Με άλλα 
λόγια, πιστεύουν ότι μέσα από το Ε.Σ.Π.Α. θα 
βρουν χρήματα τα οποία δεν χρειάζεται να επι-
στρέψουν και ότι η πορεία της επιχείρησης που 
θα ιδρύσουν δεν θα σχετίζεται με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 
Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πριμοδοτούσαν σχεδόν πάντα 
την καινοτομία των επενδυτικών σχεδίων των 
επιχειρήσεων που υπέβαλαν αιτήσεις με επιπλέον 
βαθμούς. Θυμάμαι τη δεκαετία του 2000 αρκούσε 
μία επιχείρηση να εντάξει στο επενδυτικό σχέδιό 
της την αγορά υπολογιστών και λογισμικού για 
να πάρει τους επιπλέον πόντους, τους οποίους 
έδινε στο αίτημά της η ύπαρξη καινοτομίας στο 
επενδυτικό σχέδιό της.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά και 
προκηρύσσονται ακόμα και προγράμματα που 
αφορούν αποκλειστικά start-ups. Αφορούν δηλαδή 
καινοτόμα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται 
από ομάδες με ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές 
επιχειρηματικές ιδέες. Η καινοτομία στα προ-
γράμματα του Ε.Σ.Π.Α. δεν αφορά την προμήθεια 
ενός υπολογιστή, αλλά ολοκληρωμένα επενδυτικά 
σχέδια γύρω από μια καινοτόμο ιδέα. Το γεγονός 
αυτό δημιουργεί προσδοκίες και βάζει πολλούς 
start-uppers στη διαδικασία υποβολής αίτησης 
στα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά όσο 
φαίνονται. Ας δούμε τις σημαντικότερες δυσκολίες 
στην προσπάθεια των νεοφυών επιχειρήσεων να 
λάβουν χρηματοδότηση από τα προγράμματα του 
Ε.Σ.Π.Α. Μέχρι στιγμής το μόνο πρόγραμμα που 
έχει προκηρυχθεί από το Ε.Σ.Π.Α. είναι αυτό της 
«Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας». Η αξιολόγηση 
του πρώτου κύκλου δεν έχει ολοκληρωθεί (ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες), 
ενώ η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου, που 
είχε προγραμματιστεί το φθινόπωρο του 2016, 
αναμένεται. Το πρόγραμμα αυτό, αν και επιδο-
τούσε το 100% των δαπανών, δεν είχε ιδιαίτερη 
συμμετοχή, αφού οι όροι που αφορούσαν τους 
ανθρώπους που θα δημιουργούσαν τη start-up 
ήταν τέτοιοι, που δεν επέτρεψαν σε πολλούς να 
συμμετάσχουν.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Νεοφυής 

Επιχειρηματικότητα», περιμένουν εδώ και επτά 
(7) περίπου μήνες να αξιολογηθούν οι φάκελοι 
που έχουν υποβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι από τη 
στιγμή που θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα 
έως τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα επιτυ-
χόντων θα περάσουν περίπου 2 μήνες ακόμα. 
Τότε θα είναι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
σίγουροι για την ένταξή τους σ’ αυτό και για τη 
χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων τους. 
Είναι προφανές ότι καμία start-up δεν μπορεί να 
βρίσκεται σε αναμονή για ένα τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Οι περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ώρα που οι 
ιδρυτές τους αποφασίσουν να δημιουργήσουν μια 
επιχείρηση με αντικείμενο την ιδέα τους έχουν 
βρει χρηματοδότες ή έχουν αποτύχει.

Ακόμα και μετά την ένταξη μιας επιχείρησης 
στα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. θα πρέπει να 
γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ότι υπάρχουν και 
στο στάδιο αυτό σημαντικές δυσκολίες κυρίως ως 

προς την οικονομική διαχείριση του επενδυτικού 
έργου. Καταρχάς, το Ε.Σ.Π.Α. χρηματοδοτεί μόνο 
εξοφλημένες δαπάνες. Αν δηλαδή θέλει κάποιος 
επενδυτής να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα 
του Ε.Σ.Π.Α. στο οποίο έχει ενταχθεί, θα πρέπει 
να υποβάλει μαζί με το αίτημα για πληρωμή απο-
δεικτικά στοιχεία εξόφλησης των δαπανών για τις 
οποίες ζητά να πάρει χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι 
η επιχείρηση θα πρέπει να έχει αρκετά χρήματα 
διαθέσιμα (γύρω στο 30% του επενδυτικού σχε-
δίου) για να εξοφλεί δαπάνες και να λαμβάνει 
επιδότηση. Η επιτυχία δηλαδή του εγχειρήμα-
τος της δημιουργίας μιας start-up είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α.

Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να 
βρίσκεται ανοικτή (συνήθως για 2 με 3 χρόνια). 
Αυτό σημαίνει ότι και επιχειρήσεις που τελικά δεν 
κατάφεραν να ενταχθούν στην αγορά θα πρέπει 

να παραμείνουν ανοικτές και εν λειτουργία.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο ακόλουθο 

συμπέρασμα: Πριν υποβάλει κάποιος αίτημα 
στο επόμενο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., θα πρέπει να 
γνωρίζει το ρίσκο που παίρνει και να αποφασίσει 
στη συνέχεια αν θέλει να χρηματοδοτηθεί από 
το Ε.Σ.Π.Α. ή όχι. 

Δεν είναι όλα ρόδινα ούτε όλα μαύρα. Χρειάζεται 
συνεργασία, ένα καλό γραφείο συμβούλων και 
πολύ καλή ανάλυση των δεδομένων που υπάρχουν. 
Έχουμε πολλά επιτυχημένα παραδείγματα, καθώς 
και πολλές παταγώδεις αποτυχίες. Όπως και να 
έχει, ο κάθε επενδυτής και η κάθε επιχείρηση είναι 
μια διαφορετική περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή 
δυνατό να περιγράψεις κάποιους γενικούς κανό-
νες/άξονες και να τους ακολουθήσεις. Χρειάζεται 
εξατομικευμένη ανάλυση των δεδομένων για κάθε 
επιχείρηση ξεχωριστά.

Παναγιώτης Οικονόμου,
Managing Partner της εταιρίας συμβούλων STEP

Ενδυνάμωση γυναικών πέρα από όρια
Το πρόγραμμα «100 Mirrors Inclusive: Εργαλεία 

για τη δραστηριοποίηση γυναικών με αναπηρία» 
εστιάζει στην προώθηση της δραστηριοποίησης 
των γυναικών με αναπηρία και στη συμμετοχή 
τους σε κοινωνικές δράσεις και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 

Προωθεί την ανάδειξη της δημιουργικότητας 
που έχουν οι γυναίκες με αναπηρία, έτσι ώστε να 
δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους 
μας. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προ-
γράμματος «100 Mirrors».

Το «100 Mirrors Inclusive» θα παρουσιάσει 
100 γυναίκες με αναπηρία που διακρίνονται σε 
κοινωνικές και επιχειρηματικές δράσεις από 5 
χώρες (20 από κάθε χώρα), που μπορούν να 
αποτελέσουν πρότυπα για άλλες γυναίκες που 
θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των 
επιχειρήσεων ή να βελτιώσουν τη δημιουργικότητα 
και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες.

Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρία 
οποιασδήποτε ηλικίας έχουν μεγάλες δυσκολίες 
να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους και να τη λει-
τουργήσουν επιτυχημένα, ειδικά εκείνες που ζουν 
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Το «100 Mirrors Inclusive» είναι ένα 3ετές 
πρόγραμμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος «Erasmus+» και βασικός σκοπός 
του είναι να προωθήσει τη δραστηριοποίηση, 

την επιχειρηματικότητα γυναικών με αναπηρία 
αναπτύσσοντας μια μεθοδολογία που στηρί-
ζεται στο coaching, στο mentoring και στο job 
shadowing σε γυναίκες με αναπηρία που έχουν 
ήδη καταφέρει αρκετά σε κοινωνικό και επιχει-
ρηματικό επίπεδο. 

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του «100 
Mirrors Inclusive» είναι ότι το coaching και το 
mentoring θα παρέχεται από πετυχημένες, δρα-
στήριες γυναίκες με αναπηρία με την υποστήριξη 
εκπαιδευτών.

To πρόγραμμα αφορά:

τις επιχειρηματικές ικανότητές τους.

διάφορους τομείς και επιθυμούν να βοηθήσουν 
άλλες γυναίκες με αναπηρία στη βελτίωση των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους.

και εκπαιδευτές τους.

αναπηρία.
-

ρηματικές ενώσεις, φορείς λήψης αποφάσεων.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες 
Ευπαθών Ομάδων Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» 

Εdra-coop.gr

Το Σπίτι της Ευρώπης παρου-
σιάζει το 5ο «Τριήμερο για την 
Ευρώπη, την Επιχειρηματικότητα 
και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με τρεις 
συνεχόμενες ημερίδες, που θα 
πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στις 
15, 16 και 17 Μαρτίου 2017. Το 
τριήμερο συνδιοργανώνεται με 

-
τισμού και Αθλητισμού Ρόδου και 
με τη στήριξη του Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου και του Μουσείου 
Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου.

Το Τριήμερο θα ξεκινήσει 
την Τετάρτη 15/3/2017 με την 
ημερίδα «Ευρώπη: Προκλήσεις 
και ευκαιρίες». Στην ημερίδα θα 
μιλήσουν ο Σωτήρης Ντάλης, επίκ. 
καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Δι-
εθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης και συντονιστής της 
Μονάδας Έρευνας για την Ευ-
ρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική του 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 
με θέμα «Η Ευρώπη σε έναν πολύ-
πλοκο και μεταβαλλόμενο κόσμο: 
H βαθύτερη ενοποίηση ως απά-
ντηση στις προκλήσεις της εποχής 
μας», ο Παναγιώτης Κιμουρτζής, 
αναπληρωτής καθηγητής Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής και Ιστορίας της 
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
-

νίας και ο αντίκτυπος στην Ευρώπη» 
και η Παναγιώτα Μανώλη, επίκ. 

των Διεθνών Σχέσεων, με θέμα: 
«Περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη; 
Η λευκή βίβλος για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Τόπος: Επιμελητήριο Δωδεκα-
νήσου. Έναρξη ημερίδας: 19:30. 
Ώρα προσέλευσης: 19:15. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση.

Η δεύτερη ημερίδα έχει τίτλο 
«Επιχειρηματικότητα: Ανακαλύ-
πτοντας νέες πρακτικές» και θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/ 
3/2017. Στην ημερίδα θα μιλή-

σύμβουλος βιώσιμης ανάπτυξης, 
με θέμα «Από τον Πλάτωνα στο 
πρόγραμμα δράσης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την κυκλική 
οικονομία» και ο Georges Perot, 
ιδρυτής και γενικός διευθυντής 

και εθνικός συντονιστής του Ελ-
ληνικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής 

«Πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίες: Όταν η τέχνη συ-
ναντά την επιχειρηματικότητα».
Τόπος: Επιμελητήριο Δωδεκανή-
σου. Έναρξη ημερίδας: 19:30. 
Ώρα προσέλευσης: 19:15. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση.

Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί με 
την εκδήλωση «Αναζητώντας τον 
δρόμο προς νέα μοντέλα τουριστι-
κής ανάπτυξης». Σκοπός της εκδή-
λωσης είναι μία γόνιμη συζήτηση 
μεταξύ φορέων και πολιτών για 
το πώς νέα μοντέλα τουριστικής 
ανάπτυξης, ο θεματικός τουρισμός 
και άλλες πρακτικές μπορούν να 
ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν 
μας και να το καταστήσουν βιώ-
σιμο. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις 
μεταξύ άλλων για τον αθλητικό, 
πολιτιστικό, γαστρονομικό και 
ακαδημαϊκό τουρισμό. Τόπος: 
Νέα Πτέρυγα Νεστοριδείου Μελά-
θρου. Έναρξη ημερίδας: 19:30. 
Ώρα προσέλευσης: 19:15. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο 
- The House of Europe in Rhodes 
30, Evraion Martyron Sq. and 
Byzantiou St., Medieval Town, 
P.C. 85100, Rhodes, GREECE

Το Σπίτι  
της Ευρώπης

To Ε.Σ.Π.Α. ως εργαλείο για  
τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
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«Μ ία από τις προτάσεις 
του πανελλήνιου 
παρατηρητηρίου 

οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας και της ανθρωπιστικής 
κρίσης που έγινε προς τα υπουρ-
γεία Γεωργίας και Εργασίας στα 
τέλη του 2012 είναι η δημιουργία 
κοινωνικών αγροκτημάτων σε 
συνεργασία με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση» μας είπε ο εκ των 
συντονιστών κ. Βασίλης Τακτικός.

Το βασικό σκεπτικό της πρό-
τασης είναι, αντί οι πόροι του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-
μείου να δαπανώνται στη γνωστή 
«βιομηχανία σεμιναρίων» χωρίς 
κανένα πρακτικό παραγωγικό 
αποτέλεσμα και τώρα τελευταία 
να σπαταλιούνται στα πεντάμηνα 
προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για 
εργασίες στους δήμους χωρίς 
συγκεκριμένο αντικείμενο έρ-
γου, να κατευθυνθεί μέρος των 
πόρων αυτών προς την κοινω-
νική γεωργία και ειδικότερα 
στην καλλιέργεια κοινωνικών 
αγροκτημάτων.

Τα κοινωνικά αγροκτήματα 
μπορούν να αναπτυχθούν σε 
εκτάσεις που μένουν ακαλλιέρ-
γητες και που είναι διαθέσιμες 
από το δημόσιο, από δήμους, 
μοναστηριακές ιδιοκτησίες ή και 
από κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

Τα παραγόμενα προϊόντα μπο-
ρούν να διατίθενται επίσης σε 
κοινωνικές δομές κατά της φτώ-
χειας, κοινωνικά παντοπωλεία 
και εστιατόρια. Το όλο εγχείρημα 
εντάσσεται στις εφαρμοσμένες 
πρακτικές κοινωνικής οικονομίας 
που αναπτύσσονται στην Ευρώ-
πη. Παράλληλα αυτό θα είναι 
ένα πεδίο δράσης για μικρούς 
κοινωνικούς συνεταιρισμούς, 
που θα εξειδικεύονται σε ποι-
οτικά προϊόντα διατροφής και 
αρωματικά φυτά και θεραπευτικά 
βότανα που ευδοκιμούν στην 
Ελλάδα με εξαιρετικές ιδιότητες. 
Ακριβώς γι’ αυτές τις ποιοτικές 
ιδιότητες μπορούν να γίνουν 
και διακρατικές συνεργασίες με 
συνεταιρισμούς στην Ευρώπη.

Ακόμη, το εγχείρημα των κοι-
νωνικών αγροκτημάτων μπορεί 
γενικότερα να συμβάλει στη στρο-
φή νέων ανθρώπων προς την 
αγροτική οικονομία δίνοντας στο 
επάγγελμα του αγρότη ιδιαίτε-
ρη σημασία και νέο κοινωνικό 
περιεχόμενο στις συνθήκες του 
21ου αιώνα. Αναφορικά με τις 
κοινωνικές συνεταιριστικές επι-
χειρήσεις ενδεχομένως υπάρχουν 
φόβοι και αναστολές.

Η ελληνική παράδοση των 
συνεταιρισμών έχει πολλές αρ-
νητικές όψεις, ακριβώς επειδή 
συνδέθηκε με την κρατικοδίαι-
τη αντίληψη και εν μέρει με τη 
λαφυραγωγία του κράτους. Το 
πλαίσιο της κοινωνικής οικο-
νομίας στο οποίο εντάσσεται η 
πρωτοβουλία των κοινωνικών 
αγροκτημάτων δεν έχει να κάνει 
σε τίποτε με αυτή την παράδοση. 
Πρόκειται για πρωτοβουλία που 
εντάσσεται μέσα στους θεσμούς 
αλληλεγγύης των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και 
στην έμπρακτη συμμετοχή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης όχι για 
να προσλάβει νέους δημοτικούς 
υπαλλήλους-καλλιεργητές, αλλά 
για να προσφέρει ανενεργούς, 
ανεκμετάλλευτους φυσικούς πό-
ρους και υποδομές που είναι 
στη διάθεσή της προκειμένου να 
παραχθούν αγαθά και προϊόντα.
Άλλος σκοπός των κοινωνικών 
αγροκτημάτων είναι να προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα σε πολίτες 
άνεργους ή σε χαμηλοσυνταξι-
ούχους να καλλιεργούν τα δικά 
τους προϊόντα. Για παράδειγμα, 
μπορούν να μετατρέπουν εγκα-
ταλελειμμένα αγροτεμάχια σε 
μικρούς κοινωνικούς λαχανόκη-
πους, η χρήση των οποίων μπορεί 
να παραχωρηθεί σε ευαίσθητες 
κοινωνικά ομάδες.

Ο κ. Ευάγγελος Σπινθάκης, 
συντονιστής της Πανελλήνιας 
Ένωσης Συμπράξεων Κοινω-
νικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) 
παρουσίασε μία εξαιρετική, συ-
γκροτημένη πρόταση αξιοποίησης 
της κοινωφελούς εργασίας για 
κοινωφελή σκοπό πάντα με την 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου.

 1. Στόχος της κοινωφε-
λούς εργασίας: παραγωγή 
και συγκομιδή αγροτικών 
προϊόντων από δημόσια 
αγροκτήματα για τις δομές 
φτώχειας. 
Η πρόταση αφορά στην αξιο-

ποίηση μέρους του προγράμματος 
κοινωφελούς εργασίας για την 
παραγωγή και τη συγκομιδή 
αγροτικών προϊόντων από τα 
αναξιοποίητα δημόσια ή δημο-
τικά αγροκτήματα, ή ακόμη και 
από ιδιωτικά, και την παράδο-
σή τους στις δομές φτώχειας. Η 
χρηματοδότηση θα γίνει από το 
Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., που υλοποιείται 
από το υπουργείο Εργασίας με 
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Ταμείου. 

Εναλλακτικά ο φορέας κοινωνι-
κής οικονομίας που θα υλοποιεί 
ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε ίσως 
να δεχθεί δωρεάν προσφορά 
συλλογής των καρπών ενός αγρο-
κτήματος, π.χ. με πορτοκαλιές, 
καθόσον, από όσα ξέρουμε, αν 

παραμείνουν οι αμάζευτοι καρποί 
στα χωράφια, δυσκολεύουν πολύ 
την κανονική απόδοση καρπού 
τον επόμενο χρόνο.

 2. Φορείς υλοποίησης του 
έργου προτείνονται οι φο-
ρείς κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας που 
έχουν εγγραφεί στο σχετικό 
μητρώο του ν. 4430/2016.
3. Άμεσα ωφελούμενοι:

κοινωνικής οικονομίας εκτός 
Α.Σ.Ε.Π. (έμμεση δαπάνη).

θα προσληφθούν από τον φορέα 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οι-
κονομίας (όπως είναι εγγεγραμ-
μένος στο αντίστοιχο μητρώο 
του υπουργείου Εργασίας), από 
καταστάσεις που θα παραδοθούν 
στους φορείς κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας από 
τον Ο.Α.Ε.Δ. με τη διαδικασία 
του Α.Σ.Ε.Π. (άμεση δαπάνη).

 Έμμεσα ωφελούμενοι, οι 
ωφελούμενοι των εξής 
δομών:

κ.λπ.
 4. Προϋπόθεση είναι η έκ-
δοση σχετικής Κ.Υ.Α. των 
συναρμόδιων υπουργείων.
Η κοινωφελής εργασία υλοποι-

ήθηκε στη βάση του Κανονισμού 
Ε.Ε. 1303/17-12-2013 ως εξής:

1η φάση: Από το 2011 ως 
το 2013 από το υπ. Εργασίας 
με δικαιούχους τους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών (πριν 
την ψήφιση του ν. 4019/11) 
με συμπράττοντες φορείς τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και αντικείμενο 
το περιβάλλον και τους καθαρι-
σμούς δημόσιων χώρων (Φ.Ε.Κ. 
613 15 /4/2011) υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με την υπό αρ. 14053/
ΕΥΣ1749 υπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης (Φ.Ε.Κ. 
540 27/3/2008).

Το 2012-14 υλοποιήθηκε από 
το υπ. Πολιτισμού με δικαιού-
χους τους φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών και συμπράττοντες 
φορείς τις κατά τόπους εφορείες 

αρχαιοτήτων με αντικείμενο τη 
φροντίδα και τη φύλαξη των 
αρχαιολογικών χώρων και μου-
σείων. Υπήρξε τότε Κ.Υ.Α. μεταξύ 
του υπ. Εργασίας και του υπ. 
Πολιτισμού για την εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης της 
πράξης του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-
13 στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα 
Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 1663/Β/13-
08-2009, Κ.Υ.Α. 9.13908/οικ. 
1937/03-08-2009).

2η φάση: Το 2013 η τότε 
κυβέρνηση απέκλεισε τους φο-
ρείς της κοινωνίας των πολιτών 
και παρέδωσε την κοινωφελή 
εργασία αποκλειστικώς και 
απευθείας στους Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
4314/2014).

 5. Σύντομη περιγραφή της 
πρότασης
Το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

διαθέτει αγροκτήματα τα οποία 
δεν φροντίζονται πλέον, δεν 
καλλιεργούνται, ενώ διαθέτουν 
παραγωγή (ελιές, εσπεριδοειδή 
κ.λπ.), η οποία δεν συλλέγεται. 
Παρόμοια αγροκτήματα έχουν 
οι Ο.Τ.Α. και η εκκλησία, ενώ 
υπάρχουν και πολλές ιδιωτικές 
εκτάσεις τις οποίες δεν μπορούν 
να φροντίσουν οι ιδιοκτήτες 
για διάφορους λόγους. Συνε-
πώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι 
φυσικοί πόροι στη χώρα, που σε 
καιρούς κρίσης θα πρέπει πάση 
θυσία να αξιοποιηθούν για το 
κοινωνικό όφελος. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρ-
χει τεράστια ζήτηση αγροτικών 
προϊόντων για να στηριχθούν 
οι κατά τόπους δομές φτώχειας. 
Τέλος, έχουν εγγραφεί στο μη-
τρώο κοινωνικής οικονομίας περί 
τους 1.000 φορείς κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας, οι 
οποίοι θα μπορούσαν να ανα-
λάβουν το έργο και ασφαλώς 
υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι που 
θα μπορούσαν να εργαστούν για 
τη φροντίδα και τη συγκομιδή 
της παραγωγής και τη διάθεσή 
της στις δομές φτώχειας.

6. Δυνητικοί δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι 

φορείς κοινωνικής οικονομίας πι-
στοποιημένοι στο σχετικό μητρώο 

του ν. 4430/16 με εντοπιότητα σε 
επίπεδο περιφερειακής ενότητας 
με την προϋπόθεση να έχουν 
υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας 
με τους συμπράττοντες φορείς. 
Το μνημόνιο περιγράφει τα εξής:

παραγωγής που θα συλλεχθεί.

θα παραδοθεί η παραγωγή.

που θα προσληφθούν.
-

ωπόνοι, γεωτεχνικοί, εργάτες, 
οδηγοί, χειριστές αγροτικών 
μηχανημάτων κ.λπ.).

Οι φορείς χρηματοδοτούνται 
απευθείας για να καταβάλλουν 
τους μισθούς των ωφελουμένων 
(άμεσες δαπάνες) σύμφωνα με 
τα δεδομένα της κοινωφελούς 
εργασίας. Οι φορείς αποζημι-
ώνονται για το διαχειριστικό 
κόστος τους με το 20% (έμμεσες 
δαπάνες επί των αμέσων). Το 
διαχειριστικό κόστος καλύπτει την 
πρόσληψη προσωπικού του φο-
ρέα για τη διοικητική υποστήριξη, 
την εποπτεία του προγράμματος 
και τα λοιπά λειτουργικά κόστη 
τους (10% προσωπικό και 10% 
άλλα κόστη). 

Υποχρέωση των φορέων είναι 
να φροντίσουν τα αγροκτήματα, 
να συλλέξουν τη συγκομιδή και να 
την παραδώσουν στις δομές φτώ-
χειας που λειτουργούν στη χώρα 
από τους δήμους, την εκκλησία 
ή άλλους φορείς. Οι φορείς προ-
σλαμβάνουν τους ανέργους με 
τα κριτήρια του Α.Σ.Ε.Π. από 
καταστάσεις που θα παραλάβουν 
από τον Ο.Α.Ε.Δ. για περίοδο 8 
μηνών σε τρία συνεχόμενα έτη. 
Τίθεται πλαφόν προσλήψεων 
ανά φορέα, π.χ. ως 50 άτομα, 
για να αποφευχθεί ο γιγαντισμός 
τους και φαινόμενα απαράδεκτα 
σε προηγούμενα προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας.

Οι ασφαλιστικές εισφορές κα-
ταβάλλονται στο Ι.Κ.Α. απευθείας 
από τον Ο.Α.Ε.Δ. Δεν εμπλέκο-
νται οι φορείς με τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Θα απασχοληθούν 

3.000 εργαζόμενοι για ένα 8μηνο 
ανά έτος για τα τρία προσεχή έτη 
με εναλλαγή εργαζομένων (εδώ 
απαιτείται τροπολογία του αρ. 18 
του ν. 4430/16 για τον αριθμό 
των εργαζομένων μη μελών ή 
πρέπει να θεωρηθεί η κοινω-
φελής αυτή εργασία ως ειδική 
μορφή). Το πρόγραμμα κατά τα 
άλλα θα ακολουθήσει το μοντέλο 
της κοινωφελούς εργασίας όπως 
αυτό υλοποιήθηκε την περίοδο 
2011-2013.

Οι φορείς κοινωνικής οικονο-
μίας παραδίδουν συγκεκριμένες 
ποσότητες σε συγκεκριμένο χρο-
νοδιάγραμμα όπως αυτά προβλέ-
πονται στο μνημόνιο συνεργασίας 
με τους συμπράττοντες φορείς 
(Διευθύνσεις Γεωργίας του υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης ή Ο.Τ.Α. ή 
Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες επιβλέπουν 
από κοινού το έργο.

7. Συμπράττοντες φορείς
Συμπράττοντες φορείς είναι οι 

κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωρ-
γίας, οι Ο.Τ.Α., η εκκλησία και 
τα Ν.Π.Δ.Δ. Ιδιώτες-ιδιοκτήτες 
κτημάτων θα μπορούσαν επίσης 
να συμμετάσχουν για να παρα-
δώσουν την παραγωγή τους και 
να λάβουν ως ανταπόδοση τη 
φροντίδα των κτημάτων τους και 
πιθανόν το 10% της παραγωγής. 
Οι συμπράττοντες φορείς υπο-
γράφουν μνημόνιο συνεργασίας 
με τους φορείς κοινωνικής οικο-
νομίας, παρέχουν τον αναγκαίο 
εξοπλισμό (εργαλεία, γεωργικά 
μηχανήματα, φορτηγά κ.λπ.), 
παρακολουθούν από κοινού το 
έργο και, τέλος, παραλαμβάνουν 
την παραγωγή για να τη διαθέ-
σουν στις δομές φτώχειας. Με 
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται 
ο κοινωνικός έλεγχος του όλου 
έργου και ενισχύεται η τοπική 
κοινωνική επιχειρηματικότητα.

 8. Διαδικασία προκήρυξης: 
Το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων
Μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. το 

υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
προκηρύσσει και παρακολου-
θεί το έργο όσον αφορά στην 
υλοποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου με 
βάση την Κ.Υ.Α. υπό αρ. 1.5131/
οικ.3.949 «Σύστημα Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου – Διαδικασία εφαρ-
μογής της πράξης: Δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω προγραμμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου Αναφοράς για 
την Προγραμματική Περίοδο 
2007-2013». 

Η Κ.Υ.Α. θα εκδοθεί με 
οδηγό την υπό αρ. 9.13908/
οικ.6.1937/03-08-2009 
(Φ.Ε.Κ. 1663/Β/13-08-2009) 
κοινή απόφαση των υπουργών 
Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και Πολιτισμού με 
θέμα που αφορά στην εκχώρη-
ση αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013» στην Ειδική Υπηρεσία 
Τομέα Πολιτισμού.

Δημήτριος Μιχαηλίδης
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Κοινωνικά αγροκτήματα και κοινωφελής εργασία
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Ασχολείται με πληγές. Ελκυστικές 
φωτογραφίες για να προωθήσει 
την Κοιν.Σ.Επ. του δεν διαθέ-

τει. Πώς θα μπορούσε άλλωστε; Ποια 
πληγή, ακόμη κι απ’ αυτές που δεν 
φαίνονται, φτιάχνει τη διάθεση και 
προκαλεί βλέμματα θαυμασμού; Πόσο 
μάλλον όταν πρόκειται για εμφανείς 
πληγές, για χρόνια έλκη, που καθη-
λώνουν τον άνθρωπο στο κρεβάτι με 
ό,τι συνεπάγεται η κατάκλιση.

Αυτό που διαθέτει ο Θοδωρής Λούτας 
και η Κοιν.Σ.Επ. του είναι χρόνος και 
γνώση με έναν ιδιαιτέρως σημαντι-
κό στόχο τόσο για τους ανθρώπους 
που πάσχουν από τις πληγές τους, 
όσο και για τους οικείους τους, που 
προσπαθούν να ανακουφίσουν τις 
κατακλίσεις αυτών. 

Υπό τη χαρακτηριστική επωνυμία 
«Επούλωσις» ο νοσηλευτής Θοδωρής 
Λούτας μαζί με τα τέσσερα μέλη της 
Κοιν.Σ.Επ. φροντίζουν να κλείνουν οι 
πληγές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στο συντομότερο εφικτό χρονικό δι-
άστημα. Και ο ασθενής να μπορεί να 
απολαύσει το αυτονόητο: έναν καφέ 
στον ήλιο.

Το πρόβλημα των κατακλίσεων και 
των χρόνιων ελκών είναι μεγάλο. Με-
λέτη σε 25 νοσοκομεία 5 ευρωπαϊκών 
χωρών έδειξε συχνότητα εμφάνισης 
κατακλίσεων στο νοσοκομείο σε ποσο-
στό 20%. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
το ετήσιο κόστος εκτιμήθηκε στα 25 
δισ. ευρώ.

Κι έτσι, επειδή τα προβλήματα δεν 
λύνονται κλείνοντας τα μάτια ούτε οι 
πληγές επουλώνονται αν δεν τις φρο-
ντίσει κάποιος, κι ας είναι απωθητικές, 
συναντηθήκαμε με τον νοσηλευτή και 
ειδικευμένο στη χειρουργική νοσηλευ-
τική Θοδωρή Λούτα, ο οποίος μπορεί 
να μην διαθέτει ελκυστικό φωτογραφικό 
υλικό της κοινωνικής επιχείρησής του, 
φροντίζει όμως να κλείνει πληγές.

 Εργάζεστε εδώ και χρόνια ως 
νοσηλευτής σε δημόσιο νοσο-
κομείο. Ποιος είναι ο λόγος που 
αποφασίσατε τη δημιουργία της 
κοινωνικής συνεταιριστικής επι-
χείρησης «Επούλωσις»;
Η ιδέα ήταν δική μου και του συνα-

δέλφου και φίλου Δαμιανού Τζαβέλ-
λα. Συνολικά στην «Επούλωση» απα-
σχολούμαστε πέντε άτομα. Νιώθουμε 
πραγματικά ανήσυχοι σχετικά με ό,τι 
βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας, πώς 
ζούμε, πού οδηγούμαστε. Καταλήξαμε 
στη σκέψη ότι πρέπει να μας παρακινεί 
και κάτι άλλο πέραν της απόκτησης 
χρημάτων. Οι εποχές αλλάζουν. Όλα τα 
πολιτικοοικονομικά μοντέλα που έχουν 
δοκιμαστεί κατέρρευσαν αλυσιδωτά, 
έπεσαν σαν ντόμινο. Δεν έχουμε καλές 
βάσεις για να στηριχτούμε. Δεν υπάρχει 
ικανοποίηση, ηθική ή ψυχική, μόνο 
στην αναζήτηση χρημάτων.

Πέρα από τη διάθεσή μας να δημιουρ-
γήσουμε μια Κοιν.Σ.Επ., η οποία από 
τη φύση της στοχεύει στην κοινωνική 
προσφορά, οι κατακλίσεις είναι μάστιγα 
στην ελληνική κοινωνία.

Υπάρχουν εταιρίες που ασχολούνται 
με τις κατακλίσεις, αλλά δεν επαρκούν. 
Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
ανθρώπων που βρίσκονται για μεγά-
λα χρονικά διαστήματα στο κρεβάτι 
λόγω έλκους (ανοιχτή πληγή) διάφο-
ρων αιτιολογιών. Αυτοί οι άνθρωποι 
περιθωριοποιούνται. Αυτοί οι άνθρω-
ποι για εμάς έχουν κάθε δικαίωμα να 
απολαύσουν τον καφέ τους στον ήλιο 
και όχι να παραμένουν στο κρεβάτι 
για μήνες επειδή το έλκος τους δεν 
αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε.

 Αντιμετωπίζετε τα έλκη με διαφορε-
τικό, ίσως και πιο αποτελεσματικό, 
τρόπο απ’ ό,τι άλλες εταιρίες ή 
μεμονωμένα άτομα;
Δεν θα ήθελα να κάνω συγκρίσεις. Το 

πρόβλημα είναι τεράστιο. Θα πω μόνο 
πως το 2017 ακόμη γίνονται ακρωτηρι-
ασμοί διαβητικών ποδιών, γιατί, παρότι 
έχουν γίνει κάποια βήματα, δεν υπάρχει 
πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση, με 
αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μεσαιω-
νικές λύσεις, όπως, για παράδειγμα, οι 
ακρωτηριασμοί. Ο διαβητικός ασθενής 
πρέπει να έχει συγκεκριμένο τρόπο 
ζωής και να εκπαιδεύεται σε αυτόν. 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες χρόνιων 
ελκών. Το διαβητικό έλκος, το φλεβικό, 
το αρτηριακό, το πιεστικό. Πρόκειται 
για πληγή του δέρματος που δεν μπο-
ρεί να κλείσει μέσα σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, που ορίζεται στις 
τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό που εμείς κάνουμε είναι ότι 
αντιμετωπίζουμε την αιτία που προξένησε 
το έλκος. Το θέμα δεν είναι μόνο να 
αντιληφθούμε ότι το δέρμα είναι ανοιχτό. 
Αυτή η νοοτροπία είναι απαρχαιωμένη. 
Το θέμα είναι να γνωρίζουμε τις αιτίες 
που δημιουργούν την κατάκλιση, ώστε 
να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά.

Υπάρχουν στην ελληνική αγορά 102 
διαφορετικά επιθέματα. Το καθένα από 
αυτά πρέπει να χρησιμοποιείται για συ-
γκεκριμένη περίπτωση και όχι να βάζουμε 
ένα οποιοδήποτε επίθεμα στην πληγή. Το 
κόστος των επιθεμάτων για τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. 
είναι από τα πιο σημαντικά. Το επίθεμα 
βοηθάει σε ποσοστό 15% έως 20% στη 
θεραπεία του έλκους. Γι’ αυτό πρέπει να 
είναι το κατάλληλο. Ακριβώς επειδή η 
«Επούλωσις» παρέχει υπηρεσίες και 
όχι προϊόντα, έχουμε τη δυνατότητα 
να ενημερώσουμε τον ασθενή για το 
ενδεδειγμένο επίθεμα χωρίς να περιο-
ρίζονται οι επιλογές στα προϊόντα μιας 
εταιρίας. Χρειάζεται ειδικευμένη γνώση, 
χρειάζεται εκπαίδευση των ασθενών. 

Επιπλέον, το έλκος δημιουργεί ποικίλα 
άλλα προβλήματα, όπως το ψυχολογικό. 
Ένας άνθρωπος που βρίσκεται αναγκα-
στικά και για καιρό στο κρεβάτι, είτε 

εξαιτίας του σακχάρου του είτε μετά από 
ατύχημα είτε μετά από χειρουργείο ή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, βρίσκεται σε 
άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είναι 
κοινωνικά αποκλεισμένος. Χρειάζεται 
υποστήριξη από ψυχολόγο, από κοινωνι-
κό λειτουργό, από κλινικό διατροφολόγο, 
από νοσηλευτή που έχει ειδικές γνώσεις 
στα έλκη. Εκτός από τη συνεργασία 
ημών των πέντε που αποτελούμε την 
«Επούλωση», συνεργαζόμαστε με όλες 
αυτές τις ειδικότητες ώστε ο ασθενής να 
αντιμετωπίζει με τον καλύτερο επιστη-
μονικά και ανθρώπινα τρόπο το έλκος 
του και την κατάκλισή του.

 Έχετε ειδικευμένες γνώσεις για 
την επούλωση ελκών και τις κα-
τακλίσεις;
Παρακολουθούμε και εγώ και ο συνά-

δελφος και συνιδρυτής της «Επούλωσης» 
Δαμιανός Τζαβέλλας σεμινάρια, συνέ-
δρια, ημερίδες με θέμα τις κατακλίσεις. 
Οποιαδήποτε πρακτική προτείνουμε 
για την επούλωση των ελκών βασίζεται 
σε δεδομένα της παγκόσμιας επιστη-
μονικής κοινότητας. Πριν από λίγους 
μήνες κάναμε μια εργασία με θέμα την 
επούλωση του έλκους και τη νικοτίνη, 
κατά πόσο επηρεάζει και πώς μπορεί 
να αντιμετωπιστεί. 

Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος;
Λειτουργούμε από το τέλος του 2016. 

Έχουμε ιστοσελίδα, Facebook, φυλ-
λάδια και κάρτες και έναν συνεργάτη 
που αναλαμβάνει την προώθησή μας 
σε κλινικές, ιδιώτες γιατρούς, φαρμα-
κεία. Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι 
η γνώση πρέπει να μεταδίδεται και 
ακριβώς επειδή η αντιμετώπιση των 
κατακλίσεων είναι προβληματική και 
ελλιπής, κάνουμε σεμινάρια σε δήμους, 
ήδη έχουμε κάνει στο Χαλάνδρι και στου 
Παπάγου, σε νοσηλευτές σε γηροκομεία. 
Δεν πληρωνόμαστε γι’ αυτά. Επιπλέον 

και προς το παρόν μάς έχει ζητηθεί από 
ιδιωτική κλινική μόνιμη συνεργασία. 

 
 Πόσοι άνθρωποι έχουν ζητήσει τη 
βοήθειά σας, τι τους προσφέρετε 
και τι τους κοστίζει;
Μέχρι στιγμής έχουμε συνδράμει σε 

25 περιπτώσεις. Αρχικά γίνεται εκτί-
μηση της κατάκλισης, δρομολογούμε 
την ολιστική αντιμετώπισή της. Μπορεί 
ο ασθενής να χρειάζεται μία με δύο 
επισκέψεις από εμάς την εβδομάδα. 
Μπορεί και περισσότερο ανάλογα την 
περίπτωση. Εάν ο πάσχων έχει κά-
ποιον οικείο του που μπορεί να τον 
βοηθήσει, τον εκπαιδεύουμε ώστε να 
το κάνει. Εάν όχι, επισκεπτόμαστε τον 
ίδιο όσο χρειάζεται συνεπικουρούμενοι 
από ψυχολόγους, κλινικούς διατροφο-
λόγους και όποιες άλλες ειδικότητες 
χρειάζονται. Μετράμε το έλκος και την 
πορεία του, κάνουμε δισδιάστατη χαρ-
τογράφηση της κατάκλισης. Υπάρχουν 
ειδικές επιστημονικές μετρήσεις και δεν 
αρκεί να δει κάποιος την πληγή για να 
καταλάβει την πορεία της.

Το κόστος είναι 30 ευρώ συν Φ.Π.Α. 
ανά επίσκεψη. Όταν όμως κάποιος δεν 
μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο ποσό, 
παίρνουμε λιγότερα χρήματα, ακόμη 
και καθόλου. Για τη βιωσιμότητα της 
«Επούλωσης» χρειάζεται κέρδος. Όμως 
θα σας πω πως είχαμε ασθενή του οποίου 
η φτέρνα είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Το 
έλκος του αντιμετωπίστηκε. Η πληγή 
έκλεισε. Προ καιρού περνούσα από τη 
γειτονιά του, ανέβηκα στο σπίτι του να 
πω μια καλημέρα και η αντιμετώπιση 
τόσο του ίδιου όσο και της κόρης του 
ήταν πολύ συγκινητική. Με κέρασε και 
σοκολάτα! Καταλαβαίνετε πως δεν το 
λέω για τη σοκολάτα που έφαγα. Μου 
προσέφερε όμως κάτι που δεν μπορεί 
να μετρηθεί με τίποτα.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Συνέντευξη

Θοδωρής Λούτας: Η γνώση κλείνει πληγές
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Ο F.A.O. (παγκόσμιος οργανισμός 
για τη γεωργία και τη διατροφή 
στα πλαίσια του Ο.Η.Ε.) εκτιμά 

ότι με τις σημερινές τάσεις το 2050 ο 
παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει ένα 
έλλειμμα τροφής ισοδύναμο με 1 δισ. 
τόνων σιτηρών. Ή ανάποδα η ίδια 
πληροφορία: θα πρέπει η αγροτική 
παραγωγή τροφίμων να αυξηθεί κατά 
60-70%. Και τα δύο mind blowing. 
Το 2050 είναι πολύ κοντά.

Το εντυπωσιακό 9ο Μουσείο του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς, το 
Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα 
στο κάστρο Ιτς Καλέ, αποτελεί ένα 
ακόμα κόσμημα στα μουσεία κυρίως 
αγροτικής και τοπικής τεχνολογίας. 
Σκοπός του μουσείου είναι η διάσωση 
της γνώσης για την ηπειρωτική αργυ-
ροτεχνία, η διάχυση πληροφοριών 
στο ευρύ κοινό καθώς και η σύνδεση 
αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά της εποχής στην περι-
οχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. 

Η μόνιμη έκθεση διαρθρώνεται ως εξής:
-

τεχνία: τα κέντρα αργυροτεχνίας, τα 
μεταλλεία αργύρου, η ανακύκλωση της 
πρώτης ύλης, το άνοιγμα του φύλλου, 
η σφυρηλάτηση, η χύτευση στο χώμα.

γιαννιώτικο εργαστήριο του 20ού αι-
ώνα, το καμίνι στη μεταλλοτεχνία, 
η συρματερή τεχνική, η εργασία του 
χρυσικού, το σαβάτι, το ανάγλυφο.

τον 20ό αιώνα.
-

γυροχρυσοχοΐας 18ος-20ός αιώνα.

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας διαθέτει 
επίσης αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
καθώς και χώρο για την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών και προ-
γραμμάτων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε 
από το Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ (Ε.Σ.Π.Α. 2007-13).

Σε περίπτωση εγκαύματος βάλτε στην 
πληγή αλεύρι και αφήστε το για 10 
λεπτά. Θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα 
και επιπλέον θα αποφύγετε φουσκάλες 
και κόκκινα σημάδια. Το κρύο αλεύρι 
είναι ακόμα καλύτερο και ανακουφίζει 
περισσότερο. Μάλιστα το αλεύρι είναι 
καλή λύση και για τις περιπτώσεις που 
βιάζεστε να δοκιμάσετε ένα καυτό φαί 
ή ρόφημα και καίτε τη γλώσσα σας. 
Το αλεύρι έχει θερμοαπορροφητικές 
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Βοηθά 
στα εγκαύματα αν το βάλετε μέσα σε 
15 λεπτά.

Καταφέρνω να γεννούν οι κότες 
όλες τις εποχές μόνο με την κατάλ-
ληλη διατροφή. Το μυστικό είναι να 
μπορεί κάποιος να κάνει ένα μείγμα 
από διάφορους σπόρους, π.χ. καλα-
μπόκι, σιτάρι, σόγια, λίγο κριθάρι, 
λίγη βρόμη, πίτουρο, μπούκουβο, λίγη 
μαρμαρόσκονη για ασβέστιο κ.λπ. Η 
σόγια είναι δημητριακό με τεράστια 
ποσότητα σε πρωτεΐνες, αλλά δεν κάνει 
τόσο νόστιμα τα αυγά. 

Για να αποδώσει το κοτέτσι το 
μέγιστο σε αυγά, δεν αρκεί οι κότες 
να είναι ελεύθερες. Οι παλιοί πάντα 
διατηρούσαν ένα μικρό μποστάνι με 
λαχανικά, περιφραγμένο, κοντά στις 
κότες, και τάιζαν με φύλλα και κλαδιά 

που κλάδευαν όλες τις εποχές του 
χρόνου. Τα φύλλα της πιπεριάς, της 
κολοκυθιάς, του βλίτου, της αγγουριάς, 
της μελιτζάνας, της ντοματιάς τα πε-
τσοκόβουν οι κότες και αυξάνουν την 
παραγωγή αυγών. Ως αντάλλαγμα στα 
φυτά ρίξτε κοπριά από τις κότες και 
θα αναπληρώνουν τα χαμένα πολύ 
γρήγορα. Οι κότες λατρεύουν να σκά-
βουν το φρεσκοσκαμμένο έδαφος, 
βρίσκουν θρεπτικότατα σκουλήκια, 
που τα τρώνε και τις βοηθούν πολύ 
να συμπληρώσουν τη διατροφή τους. 
Επίσης ρίξτε σε μια γωνιά και λίγη 
στάχτη για να κάνουν το αμμόλουτρό 
τους οι κότες και έτσι να απαλλάσσο-
νται από παράσιτα του δέρματος. Η 
στάχτη σκοτώνει τις ψείρες και άλλα 
ακάρεα στο δέρμα (ellinikeskotes.
blogspot.gr).

Ο δρ. D. Mitlin έχει βρει τρό-
πο να αποθηκεύει ενέργεια μέσω 
supercapacitors κάνναβης. Και ενώ 
με τις σημερινές επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες χρειάζονται αρκετές ώρες 
φόρτισης, οι supercapacitors μπορούν 
να το κάνουν αυτό μέσα σε δευτερόλε-
πτα. Αυτό μπορεί να γίνει με ηλεκτρόδια 
βασισμένα σε ορισμένες ίνες κάνναβης, 
που μπορούν να διατηρήσουν την ίδια 
ποσότητα ενέργειας όπως μπορεί το 
γραφένιο, που θεωρείται κορυφαίο 
υλικό γι’ αυτή τη δουλειά. 

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι τα 
ηλεκτρόδια γίνονται από βιολογικά 
απόβλητα με απλή διαδικασία και είναι 
πολύ φθηνότερα από ό,τι του γραφε-
νίου. Ο ίδιος επιμένει πως η χρήση 
ηλεκτροδίων κάνναβης θα άλλαζε τους 
τρόπους παραγωγής και αποθήκευσης 
ενέργειας δίνοντας λύση στο ενεργειακό 
πρόβλημα της ανθρωπότητας. Κάτι 
τέτοιο θα έφερνε πραγματική επανά-
σταση στην οικονομία, θέτοντας σε 
αχρηστία το πετρέλαιο και τη χημική 
βιομηχανία, που καταστρέφουν το 
περιβάλλον. Τελικά ίσως η σωτηρία 
μας να βρίσκεται στο υπ’ αριθμόν ένα 
απαγορευμένο φυτό του πλανήτη μας, 
που όμως σε όλο και περισσότερες 
χώρες γίνεται πλέον νόμιμο. 

Συνεργατικό δίκτυο για την προώ-
θηση των παραδοσιακών τυριών που 
παράγονται στην Κρήτη δημιουργεί το 

Επιμελητήριο Ηρακλείου, θέτοντας 
τις βάσεις για την ανάδειξη και την 
προβολή των εξαιρετικών τυροκομι-
κών προϊόντων του νησιού και την 
καθιέρωσή τους στη διεθνή αγορά. 
Το δίκτυο με τη μορφή cluster έχει 
την επωνυμία «Κρητικό Τυρί» και σε 
αυτό θα μπορούν να ενταχθούν οι 
τυροκομικές μονάδες σταδιακά όλης της 
Κρήτης, διατηρώντας την παραγωγική 
και επιχειρηματική τους αυτοτέλεια. 
Στόχος να προωθήσουν τα προϊόντα 
τους σε νέες αγορές και κυρίως να 
γίνει γνωστό το κρητικό τυρί ως βασικό 
στοιχείο της κρητικής διατροφής και 
της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Ο 
καθένας θα συνεχίσει να παράγει τα 
δικά του προϊόντα και να έχει τη δική 
του επωνυμία. Όμως όλες οι προσπά-
θειες προβολής και προώθησης των 
προϊόντων θα γίνονται από κοινού 
και με τη στήριξη του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου.

Ο Βίος Coop κάνει προσπάθειες για 
τη στήριξη των τοπικών παραγωγών 
και συνεταιρισμών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα προς τη Θεσσαλονίκη και 
την κεντρική Μακεδονία. Το 66,7% 
των προμηθευτών του Βίος Coop προ-
έρχονται από την κεντρική Μακεδονία. 
Ο Βίος Coop μειώνει τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και αφήνει 
το οικολογικό αποτύπωμά του μέσω 
της μείωσης της απόστασης μεταφοράς 
των προϊόντων (έρευνα I.H.U. Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος).

Σύμφωνα με τη Γ.Γ. Δημοσίων Εσό-
δων η ακίνητη περιουσία όλων των 
Ελλήνων (προφανώς δεν καταγρά-
φονται οι offshore εταιρίες ούτε οι 
ιδιοκτησίες Ελλήνων στη Νέα Υόρκη 
και στο Λονδίνο): 2.006.071 έχουν 
μόνο 1 δικαίωμα επί ακινήτου στην 
κατοχή τους (δικαίωμα μπορεί να είναι 
η πλήρης κυριότητα επί ενός ακινήτου 
ή ένα ποσοστό ή ακόμη και η ψιλή 
κυριότητα ή η επικαρπία επί ενός 
ακινήτου), 1.394.238 άτομα έχουν 
2 δικαιώματα, 894.004 άτομα έχουν 
3, 556.683 άτομα έχουν 4, 339.592 
άτομα έχουν 5, 219.924 άτομα έχουν 
6, 139.489 άτομα έχουν 7, 95.141 
άτομα έχουν 8, 63.718 άτομα έχουν 
9, 45.381 άτομα έχουν 10, 122.037 
άτομα έχουν 11-20, 13.773 άτομα 

έχουν 21-30, 4.289 άτομα έχουν 31-
50, 14.979 άτομα έχουν 51-100 και 
15.145 άτομα έχουν 100 δικαιώμα-
τα και πάνω. Φαίνεται ότι 2,8 εκ. 
ιδιοκτήτες ή το 44,5% του συνόλου 
επιβαρύνονται με λιγότερα από 200 
€ ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2016. 

Η Ε.Ε. ενέκρινε την αίτηση καταχώ-
ρισης του ελληνικού προϊόντος Φάβα 
Φενεού (Fava Feneou) στο μητρώο των 
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδεί-
ξεων. Η παραγωγή και η καλλιέργεια 
της Φάβας Φενεού πραγματοποιείται 
κυρίως στα υψίπεδα του Φενεού και 
της Στυμφαλίας του νομού Κορινθίας 
στην Πελοπόννησο. Το προϊόν αυτό 
καλλιεργείται από τα τέλη του 19ου 
αιώνα και έχει μεγάλη θρεπτική αξία. Η 
τεχνογνωσία των τοπικών παραγωγών, 
που παραμένει σε μεγάλο βαθμό οικο-
γενειακή, αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για την επιτυχία του προϊόντος. Είναι 
το 104ο της Ελλάδας (από τα 1.360 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στη 
βάση DOOR). 

Υπολογίζεται ότι έως το 2050 ο πλη-
θυσμός της Ελλάδας θα είναι 8,3-10 
εκ., δηλαδή μειωμένος κατά 800.000 
έως 2.500.000 κατοίκους σε σχέση με 
σήμερα. Η Ελλάδα απειλείται πλέον 
να μετατραπεί σε μία χώρα μεσηλίκων 
και γερόντων έως το 2050. Οι αριθμοί 
είναι ενδεικτικοί της κατάστασης που 
υπάρχει: Οι άνω των 65 ετών κάτοικοι 
θα είναι σχεδόν ο 1 στους 3. Οι κάτω 
των 14 ετών θα είναι μόλις 12-14,8% 
από 15%, που είναι το 2016, και 
28% το 1951. 

Η διάμεσος ηλικία, δηλαδή η ηλικία 
όπου οι μεγαλύτεροι αυτής είναι ίσοι 
σε αριθμό με τους μικρότερους, θα 
φτάσει το 2050 τα 49-50 έτη από 44, 
που είναι σήμερα, και 26 το 1951. Τα 
παιδιά σχολικής ηλικίας 3-17 ετών θα 
μειωθούν από 1,6 εκ. σήμερα σε 1,4-
1 εκ. το 2050. Για πρώτη φορά μετά 
από το 1951 οι κάτοικοι της χώρας 
μειώνονται και αυτό είναι ενδεικτικό 
της μελλοντικής τάσης (Διανέοσις, 
«Καθημερινή» 20/9/2016, σ.σ. μήπως, 
λέω μήπως, ένα διεστραμμένο μυαλό 
θα μπορούσε να σκεφτεί υποκατάσταση 
των Ελλήνων από άλλους σε αυτό το 
γεωγραφικό σημείο;)

Αν θέλετε να σώσετε το περιβάλλον, 
ξεκινήστε με το τι τρώτε. Τα τρόφιμα 
που καταναλώνουμε έχουν σαφείς 
συνέπειες στο κλίμα. Οι παρακάτω 8 
αλλαγές στη διατροφή σας μπορούν 
να σώσουν το περιβάλλον: μπρόκολο 
αντί για σπαράγγια, κεχρί αντί για 
ρύζι, ελαιόλαδο αντί για φοινικέ-
λαιο, πεκάν ή φουντούκια αντί για 
αμύγδαλα, λαχανικά και όσπρια αντί 
για κρέας τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα, αλεύρι ολικής αλέσεως 
αντί για λευκό, βιολογικά αυγά και 
γαλακτοκομικά αντί για συμβατικά, 
και τοπικά φρούτα του δάσους αντί 
για εξωτικά μπέρι. 

Το Cape Breton (Νέα Σκωτία, Κανα-
δάς), ένα γραφικό νησάκι στις ακτές 
του Ατλαντικού με 135.000 κατοίκους, 
προσφέρει δουλειά στο τοπικό πα-
ντοπωλείο στο χωριό Whycocomagh 
(800 άτομα) και 20 στρέμματα αν 
μείνεις 5 χρόνια. 

Η αγγελία αναρτήθηκε στις 
28/8/2016, και μέχρι τώρα 3.500 
άτομα εξέφρασαν ενδιαφέρον για να 
εργαστούν στο νησί και στο παντο-
πωλείο, ενώ η ανάρτηση έχει συ-
γκεντρώσει περισσότερα από 6.300 
likes και έχει κοινοποιηθεί από 5.734 
χρήστες: «Είμαστε μια επιχείρηση που 
έχει καθιερωθεί στο κέντρο του Cape 
Breton, είμαστε πλούσιοι σε δουλειές, 
γη και προοπτικές, αλλά όχι και σε 
ανθρώπους. Είστε κάποιος που θέλει 
να ζήσει μια πιο απλή ζωή κοντά στη 
φύση; Δεν μπορούμε να σας δώσουμε 
πολλά χρήματα, αλλά μπορούμε να σας 
δώσουμε μια υπέροχη ζωή. Ψάχνουμε 
για ανθρώπους που είναι φιλικοί προς 
το περιβάλλον, που θέλουν να είναι 
μέρος μιας κοινότητας και που θα 
αντιμετωπίζουν την επιχείρησή μας όχι 
ως μια δουλειά αλλά ως μια ομαδική 
εργασία με στόχο να δημιουργήσουμε 
όλοι μαζί κάτι για το οποίο θα μπορού-
με να είμαστε υπερήφανοι. Εάν είστε 
φιλικοί, αν βοηθάτε τους άλλους, αν 
είστε θετικοί και έχετε τα προσόντα να 
εργαστείτε στη βιομηχανία τροφίμων 
ή στην εξυπηρέτηση πελατών, τότε 
είστε αυτός που ψάχνουμε».

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Μικρές ειδήσεις για τη μεγάλη αγροτική κοινωνία
Το Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα
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Μ ε τον Κωνσταντίνο Ντούλια γνωριζόμα-
στε πολλά χρόνια. Τον γνώρισα κάπου 
στο 2003, όταν δημιουργήσαμε μια 

ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών για τη διεκδίκη-
ση της παγκόσμιας έκθεσης Expo 2008 από τη 
Θεσσαλονίκη. Το τρίπτυχο που είχε αναπτυχθεί 
για την έκθεση ήταν «Γη: καλλιέργεια, φροντίδα, 
πολιτισμός για τη γη και τα προϊόντα της γης».

Ο Κώστας Ντούλιας ζει στην Κυψέλη (το παλαιό 
Νεοχώρι) Ημαθίας, δίπλα στον Αλιάκμονα, εκεί 
που αρχίζει να απλώνεται το δέλτα του ποταμού, 
στους πρόποδες των Πιερίων, και είναι ερωτευ-
μένος με την κρανιά. 

Είχε ήδη ασχοληθεί 15 χρόνια με την κρα-
νιά όταν τον γνώρισα. Τη μάζεψε από τα γύρω 
βουνά, την πολλαπλασίασε, την εγκλιμάτισε στα 
χωράφια του, και με φυσική επιλογή, επιλέγο-
ντας διαδοχικά τις πιο σωστές κρανιές, έφτασε 
σε μια κρανιά, για την ακρίβεια δύο, με πολύ 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτές τις 
δύο κρανιές τις διαθέτει σε όλους τους αγρότες, 
αφού κατάφερε να τις πιστοποιήσει και να τις 
εξασφαλίσει διεθνώς ως κρανιές Ντούλια 1 και 
Ντούλια 2.

Το φυτώριο του Κώστα Ντούλια είναι στην 
Κυψέλη Ημαθίας, όπου τον βρίσκεις κάθε στιγ-
μή εκτός από τις ώρες που δίνει διαλέξεις και 
συμμετέχει σε εκθέσεις. Και ο Κώστας συμμετέχει 
σε πάρα πολλές εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα. 
Φαίνεται ότι είναι το πλέον αξιόπιστο εργαλείο 
προώθησης των πατενταρισμένων ποικιλιών 
κρανιάς Ντούλια 1 και 2 αμέσως μετά το site 
του στο διαδίκτυο: www.krano.gr. 

Τα τελευταία χρόνια τον Κώστα Ντούλια στηρί-
ζει και βοηθά ο Δημήτρης Ντούλιας, ο γιός του. 
Τελευταία φορά τους είδαμε στη διεθνή έκθεση 
τροφίμων και ποτών Detrop στη Θεσσαλονίκη, από 
όπου και συλλέξαμε τις αναγκαίες πληροφορίες. 

H κρανιά: Το μαγικό δένδρο των αρχαίων 
Ελλήνων και το μυθικό, αφού από κρανιά κατα-
σκευάστηκε ο δούρειος ίππος, σε κρανιά ήταν ο 
γόρδιος δεσμός και με κρανιά έγιναν τα νέα όπλα 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου που τον βοήθησαν στις 
νίκες του. Και κράνα περιελάμβανε το μενού στο 
γεύμα που παρέθεσε η Κίρκη στον Οδυσσέα και 
στους συντρόφους του. 

Προσπαθώντας να αναλύσει ο Κώστας Ντούλιας 
όσο το δυνατόν συντομότερα την καλλιέργεια της 
κρανιάς, τα προϊόντα της και τις θετικές επιπτώ-
σεις της στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
γεωργίας αλλά και στο περιβάλλον, στην ομορφιά 
του τοπίου της ελληνικής υπαίθρου, στην υγεία, 
στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μεταποίησης 
και στην οικονομία γενικότερα, καταγράφει τα 
ακόλουθα:

Η κρανιά είναι αιωνόβιο φυλλοβόλο δένδρο 
που ευδοκιμεί σχεδόν σε όλα τα είδη των εδα-
φών, όξινα και αλκαλικά. Η κρανιά δεν έχει 
εχθρούς, αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι 
-30οC), ανθίζει τον χειμώνα και είναι ιδεώδης 
για βιολογική καλλιέργεια.

Οι ποικιλίες Ντούλια 1 και Ντούλια 2 έχουν 
την υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα από 
όλα τα άλλα φρούτα που καλλιεργούνται στη 
Μακεδονία. Τα κράνα Ντούλια 2 έχουν 100,8 
μmol/γρ. νωπού βάρους όταν το κυδώνι, το 
ακτινίδιο, τα νεκταρίνια, το μήλο, το ρόδι, το 
λευκό σταφύλι και το ροδάκινο έχουν από 8 
έως 15 μmol/γρ. νωπού βάρους (περιοδικό 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., τεύχος 42. Οκτ.-Δεκ. 2010). 

Κατά παράδοση τα κράνα χρησιμοποιούνται 
για «φάρμακο» από τους ντόπιους στα ορεινά 
της βορείου Ελλάδος και το ότι είναι «φάρμακο» 
αποδεικνύεται από τις μελέτες που έχουν γίνει 
και είναι σε εξέλιξη σήμερα. Τα κράνα ποικιλιών 

Ντούλια 1 και 2 προσφέρουν την ευκαιρία στη 
χώρα μας να πρωταγωνιστήσει στη δημιουργία 
ενός αγροτικού προϊόντος με πολλαπλή χρήση 
υψηλής μεταποιητικής, διατροφικής και φαρ-
μακευτικής αξίας.

Σήμερα τα προϊόντα των οποίων η κατανάλωση 
αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο παγκοσμίως 
είναι τα λειτουργικά τρόφιμα, τα οποία απο-
δεδειγμένα (έχει δηλαδή γίνει έρευνα για τη 
φυτοχημική σύσταση των καρπών) έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών, φαινολικών, 
ανθοκυάνων στοιχείων, όπως τα μεταποιημένα 
προϊόντα από τις ποικιλίες Ντούλια. 

Οι αγρότες, ειδικά των ορεινών και ημιορει-
νών περιοχών, μπορούν να έχουν ένα καλό 
εισόδημα (υπολογίζεται ότι 10 στρέμματα θα 
φέρουν το ίδιο εισόδημα με 100 στρέμματα 
συμβατικών καλλιεργειών). Μάλιστα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για μία καλλιέργεια 
η οποία δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον με 
φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα. Ταυτόχρο-
να θα καλλιεργήσουν τους εγκαταλελειμμένους 
αγρούς, που συνήθως είναι χαμηλής τιμής, θα 
αξιοποιήσουν αγρούς τους οποίους σπέρνουν 
αλλά δεν θερίζουν ή δεν μαζεύουν τους καρπούς 
τους. Εγκαταλελειμμένες εκτάσεις που παρά την 
κρίση συνεχίζουν να αυξάνονται. 

Ο κ. Ντούλιας επιμένει ότι η καλλιέργεια της 
κρανιάς, η οποία δεν είναι απαιτητική σε καλλι-
εργητικές φροντίδες, θα δημιουργήσει πρόσθετο 
εισόδημα, που όλα μαζί μπορούν να περιορίσουν 
την αστυφιλία συγκρατώντας τους αγρότες στην 
ύπαιθρο και προσελκύοντας τους κατόχους γης 
πίσω στις εστίες τους. Η καλλιέργεια της κρανιάς 
είναι το όχημα αναζωογόνησης της υπαίθρου, 
πιστεύει ο κ. Ντούλιας. 

Και συνεχίζει: «Τα αποτελέσματα στην οικονομία 
από τη μεταποίηση των κράνων είναι πολλαπλά, 
όπως νέες θέσεις εργασίας, νέα πνοή στη βιομη-
χανία και στη φαρμακοβιομηχανία, συνάλλαγμα 
από τις εξαγωγές, περισσότερα έσοδα στα ταμεία 
του κράτους κ.ά. Φέρνω εδώ τα παραδείγματα 
της μαστίχας Χίου, του κρόκου Κοζάνης και εκτός 
συνόρων τα cranberries (μύρτιλα μακρόκαρπα 
ή βακκίνια μακρόκαρπα). Τα κράνα λόγω των 
ιδιοτήτων που έχουν θα γίνουν πολύ μεγαλύτερη 
αγορά στο μέλλον από τα παραπάνω προϊόντα.

»Η έρευνα που άρχισα πριν 30 χρόνια εστιά-
στηκε στον πολλαπλασιασμό και στην ανάπτυξη 
της κρανιάς. Αποτέλεσμα της έρευνάς μου (μέχρι 
και αναλύσεις κράνων σε εργαστήρια του εξω-
τερικού έχω κάνει) ήταν σήμερα να καλλιεργώ 
πρότυπο συστηματικό βιολογικό κρανεώνα 12 

στρεμμάτων. Μάλιστα λέγεται ότι είναι ο πρώτος 
παγκοσμίως. Επιδίδομαι στην εξάπλωση της 
καλλιέργειας της κρανιάς μέσω του δασικού 
φυτωρίου μου και στη μεταποίηση των κράνων. 

»Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τους καλλιερ-
γητές και τους παρέχω την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία μου. Tα προϊόντα κράνου βρίσκονται 
πλέον στα ράφια των βιολογικών καταστημάτων 
και όχι μόνο. Σύντομα θα κυκλοφορήσουν και 
τα συμπληρώματα διατροφής και τα καλλυντικά. 
Η πολυετής απασχόλησή μου και η μεθοδική 
έρευνα για την ανάπτυξη των δέντρων και τη 
μεταποίηση των καρπών της κρανιάς (τουλά-
χιστον 12 διαφορετικά λειτουργικά τρόφιμα 
μπορούν να προωθηθούν στις αγορές) με έχει 
κάνει σχεδόν μοναδικό ειδικό σε ό,τι αφορά τα 
κράνα. Δυστυχώς η κρανιά δεν διδάσκεται στα 
πανεπιστήμια ξεχωριστά αλλά ούτε ως μια πολύ 
ενδιαφέρουσα καλλιέργεια». 

Και επειδή κανείς σήμερα δεν καταφέρνει ση-
μαντικά αποτελέσματα μόνος του, ο κ. Ντούλιας 
μάς λέει: «Συμβουλεύομαι τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον 
ΕΛ.Γ.Ο. “Δήμητρα” με το ινστιτούτο στη Νάουσα 
και συνεργάζομαι με τη Φαρμακευτική και Γεω-
πονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και άλλoυς φορείς, ενώ πηγαίνω 
όπου με καλούν για να μιλήσω για τις εμπειρίες 
μου από τα κράνα και παρακολουθώ συνέδρια 
και ημερίδες σχετικές.

»Συμπερασματικά, η καινοτομία μας στην ανά-
πτυξη της κρανιάς καλλιεργεί και δίνει ώθηση 
στην αγροτική τοπική ανάπτυξη σε ορεινές και 
άγονες περιοχές με περαιτέρω στόχο τις θετικές 
επιπτώσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, 
στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 
στην ομορφιά της υπαίθρου μας, στην αντα-
γωνιστικότητα, στην υγιεινή διατροφή, στην 
εξωστρέφεια.

»Στόχος μας είναι κατά προτεραιότητα η εξά-
πλωση της καλλιέργειας της κρανιάς. Οι ποικιλίες 
μου είναι δοκιμασμένες και δύο εξ αυτών είναι 
κατοχυρωμένες από το Κοινοτικό Γραφείο Φυτι-
κών Ποικιλιών (C.P.V.O). και είναι οι μοναδικές 
στην Ε.Ε. και παγκοσμίως με πιστοποιημένη την 
υψηλότατη διατροφική αξία των καρπών τους».

Συχνά γίνεται σύγχυση (εσκεμμένη;) με τα 
cranberries. Τα κράνα δεν είναι cranberries. Τα 
cranberries είναι πολύ υποδεέστερα των κράνων 
και ιδιαίτερα των κράνων ποικιλίας Ντούλια 1 & 2. 

Τα κράνα είναι τα Cornus mas l της οικογένειας 
Cornacea, το γένος Cornus, ενώ τα cranberries 
είναι τα βακκίνια μακρόκαρπα της οικογένειας 
Ericacea, το γένος Vaccinium. Δυστυχώς υπάρχει 
μεγάλη παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού 
πιθανότατα από αδίστακτους εμπόρους που που-
λάνε τα βακκίνια μακρόκαρπα ως κράνα και έτσι 
στερούν πολύτιμους πόρους από τη δυνατότητα 
ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας. 

«Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για 
τις καλλιέργειες κρανιάς» μας λέει ο κ. Ντούλιας, 
που δίνει κρανιές των ποικιλιών του σε όλη 
την Ελλάδα. Τα περίπου 2 εκ. στρέμματα που 
είναι ακαλλιέργητα στις ορεινές και ημιορεινές 
περιοχές είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια 
κράνων των ελληνικών πιστοποιημένων ποικι-
λιών Ντούλια 1 και 2.

«Το αγρόκτημά μου» λέει ο κ. Ντούλιας «ταυ-
τόχρονα φυτώριο πολλαπλασιαστικού υλικού 
κρανιάς και παραγωγικός κρανεώνας, είναι ανοι-
χτός για επισκέψεις και ενημέρωση κατόπιν 
ειδοποίησης, από όπου έχουν περάσει πάνω 
από 12.000 επίδοξοι καλλιεργητές κρανιάς. 
Όλοι ενημερώθηκαν, είδαν τις καλλιέργειες και 
τα δέντρα και άκουσαν δωρεάν τις πληροφορίες 
που αφορούν στην καλλιέργεια της κρανιάς». 

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ζήτησα από τον κ. 
Ντούλια να πει ελεύθερα ό,τι άλλο θα ήθελε, 
και τότε με έκπληξη τον άκουσα να λέει: «Από 
αυτό το βήμα θέλω να πω στους “κυρίους” που 
κλέβουν μοσχεύματα των κατοχυρωμένων ποι-
κιλιών Ντούλια ότι κάποια μέρα θα τους βρούμε. 
Ο νόμος προβλέπει ξερίζωμα των δέντρων και 
πολύ υψηλά πρόστιμα. 

»Επίσης έχει περιέλθει εις γνώση μου τελευταία 
ότι αλλοδαποί, κυρίως Βούλγαροι, περιδιαβαίνουν 
τα βουνά μας και “ξεπατώνουν” κυρίως κρανιές 
και φλαμουριές και τις πουλάνε σε Έλληνες 
καλλιεργητές. Μάλιστα πολλοί έχουν, όπως 
λέγεται, παραγγείλει τέτοιες “κρανιές” για τα 
Σχέδια Βελτίωσης, που όμως είναι απροσδιό-
ριστων χαρακτηριστικών. Οι μόνες ποικιλίες 
που είναι κατοχυρωμένες και πιστοποιημένες με 
έρευνες για τη φυτοχημική σύστασή τους από τη 
Φαρμακευτική Σχολή και τη Γεωπονική Σχολή 
είναι οι ποικιλίες Ντούλια 1 και Ντούλια 2. Στα 
Σχέδια Βελτίωσης πρέπει να συμπεριλαμβάνο-
νται κρανιές πιστοποιημένες, ώστε να έχουμε 
συνέπεια στην ποιότητα των προϊόντων κράνου 
και στα από αυτό παραγόμενα συμπληρώματα 
διατροφής».

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Αγροτική Οικονομία

Κώστας Ντούλιας: Ο εραστής της κρανιάς
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Σεμινάριο social media: LinkedIn

Το επιχειρηματικό περιβάλλον στα Βαλκάνια
Το Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας ΒΑΛΚ.Ι.ΕΠ., θέλοντας να συμβάλλει στη 
μόχλευση της επιχειρηματικότητας στον χώρο των Βαλκανίων ξεκινάει σειρά σεμιναρίων 
ενημέρωσης για το επιχειρηματικό περιβάλλον στις βαλκανικές χώρες. Ο σκοπός των σεμι-
ναρίων αυτών δεν είναι να παρακινηθούν οι επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις έδρες τους σε 
άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά η σωστή ενημέρωση για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που 
υπάρχουν. Το ΒΑΛΚ.Ι.ΕΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), κοινωφελούς, 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2016, έχει έδρα την Καλαμάτα και διατηρεί 
υποστηρικτικές δομές στη Σόφια, στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι.
Ο Α’ κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει τις χώρες: Βουλγαρία, Ρουμανία και καλύπτει τις 
θεματικές ενότητες: μακροοικονομικά μεγέθη, φορολογικά-φοροτεχνικά θέματα, εργασι-
ακά-ασφαλιστικά θέματα, επιδοτήσεις, τραπεζική χρηματοδότηση.
1ο σεμινάριο: «Επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βουλγαρία». Περιλαμβάνει τις ενότητες:

2ο σεμινάριο: «Επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρουμανία». Περιλαμβάνει τις ενότητες:

Ο σκοπός των επιμέρους σεμιναρίων είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα του επιχειρηματικού - οικονομικού περιβάλλοντος στις εκάστοτε χώρες.
Σε ποιους απευθύνεται;

στα Βαλκάνια.

Οι συμμετέχοντες στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα λάβουν:

(Βουλγαρία, Ρουμανία).

χώρες.
Τιμή συμμετοχής: 145€ το ένα σεμινάριο, 240€ τα δύο σεμινάρια.
Προσφορά: στις 2 συμμετοχές η τρίτη δωρεάν (υπολογίζεται με την αρχική τιμή).
Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ώρες
Στοιχεία επικοινωνίας: 
e-mail: seminars@balkien.com
Πότε: 
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστημίου 52

Τεχνικές αποτελεσματικής  
πώλησης για προχωρημένους

και τα μυστικά της πώλησης σήμερα. Οι επαγγελματίες των πωλήσεων δεν πωλούν μόνο 
πιο αποτελεσματικά, πωλούν και διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της απόδοσης 
του μέσου πωλητή δεν είναι θέμα βελτίωσης του πώς πουλάει σήμερα, αλλά περιλαμβάνει 
συνολική αλλαγή στον τρόπο που πουλάει.
Δεν υπάρχει μία καλύτερη προσέγγιση των πωλήσεων. Η προσωπικότητά σου, η εκπαί-
δευσή σου, οι εμπειρίες σου, άλλα και το εσωτερικό κίνητρο για επιτυχία θα καθορίσει 
το είδος της τεχνικής πώλησης που είναι πιο αποτελεσματικό για εσένα. Ακόμα κι αν έχεις 
μια μεθοδολογία που λειτουργεί καλά, είναι μια καλή ιδέα να δοκιμάσεις μια διαφορετική 
προσέγγιση τώρα και στη συνέχεια. Επιχειρώντας την εφαρμογή νέων μεθόδων, απο-
φεύγεις μια αποτελμάτωση, και μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο καλά λειτουργεί μια νέα 
προσέγγιση πωλήσεων για εσένα.
Σκοπός
Να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγ-
γελματικές τους γνώσεις.
Να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και να αναλύσει στρατηγικές, έτσι όπως τις διαμορ-
φώνουν θεωρητικοί και επιχειρηματίες.
Να δώσει στους πωλητές τις ικανότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για την επιτυχία.
Απευθύνεται σε:

Στελέχη εξαγωγών
Στελέχη και υπεύθυνους πωλήσεων
Πωλητές
Περιεχόμενα:
Αναγνώριση της συμπεριφοράς, χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων του επαγγελματία επι-
τυχημένου πωλητή.
Περιγραφή και χαρακτηριστικά των διαφόρων μοντέλων πώλησης.
Τι είναι πραγματικά η πώληση; Τι αγοράζουν οι πελάτες; Πώς αγοράζει ο πελάτης και πώς 
θα αγοράσει ο πελάτης; Κατανόηση της κατάστασης πώλησης.
Ανάλυση προφίλ του πελάτη
Η σωστή αποτελεσματική νοοτροπία προς τους πελάτες και τις πωλήσεις.
Προσδιορίστε τα στοιχεία και το πλαίσιο των πωλήσεων.
Προετοιμασία για επιτυχημένη παρουσίαση πωλήσεων.
Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης για να εφαρμόσετε τις νέες δεξιότητές σας.
Ορισμένες τεχνικές πωλήσεων εστιάζονται στην κατανόηση των διαφορετικών τύπων πε-
λατών. Ναι, άλλα πως θα καταλάβω, ποιος είναι ο πελάτης; Η ενσυναίσθηση είναι εύκολη; 
Επίσης, πώς προσεγγίζω τον πελάτη;
Πώς κτίζω σχέση εμπιστοσύνης και γιατί να με εμπιστευτεί;
Τι συνεισφέρει στην αυτοπεποίθησή μου;
«Βλέπω κάποιους που είναι πιο ήρεμοι πιο άνετοι και εγώ αγχώνομαι»: Επαγγελματική 
προετοιμασία των διαβουλεύσεων πωλήσεων.

-
γκες των πελατών και τα «πραγματικά κίνητρα αγοράς».

Το σεμινάριο διεξάγεται με τη μορφή workshop, στηρίζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία 
και ενθαρρύνει τη συμμετοχή και ανταλλαγή απόψεων.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει πληθώρα πρακτικών ασκήσεων και εξάσκηση στις καλύτερες 
επιχειρηματικές πρακτικές.
Ομιλητής: 
Κόστος: 205€
Περισσότερες πληροφορίες στο www.albertconsulting.gr
Πότε: Παρασκευή 21 Απριλίου, 15:00 με 20:00
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, ξενοδοχείο STRATOS VASILIKOS

Μαθήματα μαγειρικής
Το Culinary Center & Cookery Club είναι ένας δυναμικός χώρος με δραστηριότητες που 
αφορούν στη γαστρονομία. Το όνομα της σχολής φέρει την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη 
που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ανάμεσα στα μέλη και τους μαθητές που παρακολουθούν 
τα προγράμματά μας. Στον χώρο πραγματοποιούνται μαθήματα μαγειρικής.
Στα μαθήματα μαγειρικής οι ομάδες:

της συμβολής κάθε ατόμου σε μία ομάδα.
Τι καλύτερο σε μία εργασία από το να πλάσουμε, ψήσουμε και γαρνίρουμε ψωμάκια, γλυκά 
και τάρτες;
Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε 4 κύκλους:

β) Διαγωνισμός μαγειρικής: εμείς βάζουμε τον στόχο, εσείς διαγωνίζεστε
γ) Κάτι διαφορετικό: μοναδικά γεύματα, διαδραστικές δραστηριότητες
δ) Workshop: μαθαίνουμε και δημιουργούμε
Παροχές - Προσφέρονται:

Δυνατότητες
Υπάρχει η δυνατότητα (εξτρά) να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

-
λυτος οδηγός για έναν τομέα που περνάμε 
το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς 
μας. Γνωρίστε πώς θα προωθήσετε με τον 
καλύτερο τρόπο είτε τον εαυτό σας, είτε και 
την επιχείρησή σας. Σε αυτό το σεμινάριο 
θα μάθετε:

εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχει-
ρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες.
Μετά το σεμινάριο θα αποκτήσετε:
Πλήρη γνώση για το πώς θα χρησιμοποιείτε 

δυνατή δημοσιότητα και πώς θα χτίσετε ένα 
όνομα για τον εαυτό σας ανάμεσα σε επαγ-
γελματίες. Θα ανακαλύψετε τρόπους προώ-

άλλους επαγγελματίες. Επίσης, θα μάθετε για 

και πώς να το χρησιμοποιήσετε κατάλληλα.
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες
Κόστος σεμιναρίου:

Εισηγητές σεμιναρίου: 

τα εξής:

-  Επεξεργασία απορρήτου του προφίλ και 
γενικότερες ρυθμίσεις

να κρύψετε τις διασυνδέσεις σας
-  Βασικοί τρόποι επικοινωνίας με άλλα μέλη 

-  Εμπλουτισμός λίστας επαφών και αναζήτηση 
εταιριών

- Εύρεση εργασίας
- B2B-social networking strategy
Περισσότερες πληροφορίες  

Πότε:
Τόπος διεξαγωγής: ΕΠΕΚ ΚΕΚ,  



H εκπαίδευση έχει πια το δικό της site!
Το νέο skywalker.education 
Ένα site με όλες τις πληροφορίες που χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πανεπι-
στήμια, κολλέγια, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά σεμινάρια, υποτροφίες είναι 
μερικά μόνο από όσα θα βρεις με ένα κλικ. Ανανεω μένο και λειτουργικό σε 
περιμένει να το εξερευνήσεις: skywalker.education

www.skywalker.education
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Οι λόγοι που επιβάλλουν 
ένα σύστημα αξιολόγησης
προσωπικού στις επιχειρήσεις

Αν ερευνήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, δυστυ-
χώς θα δούμε ότι ελάχιστες εφαρμόζουν ένα συνεκτικό 
και σχετικό με την ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης 
σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο έχει το κυ-
ρίαρχο πλεονέκτημα να δίνει συχνά τη δυνατότητα στους 
εργαζομένους να αναστοχαστούν πάνω στην απόδοσή 
τους. Και στο εξωτερικό όμως δεν είναι τόσο καλύτερα 
τα πράγματα. Σύμφωνα με έρευνα της SHRM[1] το 72% 
των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν σύστημα αξιολόγησης 
προσωπικού κάνει την αξιολόγηση μια φορά τον χρόνο. 
Είναι όμως αρκετή μια αξιολόγηση που συμβαίνει μια 
φορά τον χρόνο για να πούμε ότι μια επιχείρηση έχει ένα 
αποδοτικό σύστημα αξιολόγησης προσωπικού;

Αυτό που φαίνεται να μην αναγνωρίζεται γενικότερα 
είναι το πόσο σημαντική είναι η διαδικασία για την προ-
σφορά κινήτρων στους εργαζομένους. Σύμφωνα με τις 
σύγχρονες θεωρίες οι εργαζόμενοι είναι δημιουργικοί 
και θέλουν να προσφέρουν στον οργανισμό και να είναι 
αποδοτικοί σε αυτό που κάνουν. Γιατί λοιπόν να αποφεύ-
γεται ο αναστοχασμός σε οργανωσιακό επίπεδο με το να 
βλέπουμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε όπως θα θέλαμε και τι 
θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε στο μέλλον ανάλογα 
και με τις ανάγκες της αγοράς;

Μία παρανόηση που υπάρχει σε συλλογικό επίπεδο αφορά 
στο να βλέπει κανείς την αξιολόγηση της απόδοσης ως τον 
Μεγάλο Αδερφό (Big Brother), ο οποίος παρακολουθεί 
κάθε μας κίνηση και παράλληλα τον αξιολογούντα (όταν 
αυτός είναι ένας) ως τον καταδότη της διοίκησης, ο οποίος 
θέλει να δρέψει τα θετικά αποτελέσματα μιας κριτικής και 
καταγγελίας. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν 
τα έως παρανοϊκά σενάρια για το μεγαλύτερο μέρος των 
επιχειρήσεων. Η εφαρμογή ενός είδος ελέγχου του προσω-
πικού έχει ως στόχο τη βελτίωση των συμπεριφορών του 
εργαζομένου, έτσι ώστε να πληροί οποιαδήποτε πρότυπα 
ποιότητας έχει η εταιρία, αλλά παράλληλα να μπορεί να 
ευθυγραμμίσει την απόδοσή του με τη στρατηγική της 
εταιρίας. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς 
αξιολόγηση της απόδοσης.

Σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα για τη σημασία της αξιο-
λόγησης της απόδοσης. Έστω ότι ένας πωλητής υπεύθυνος 
για δύο προϊόντα Α και Β επενδύει πολύ χρόνο στο να 
πουλάει το προϊόν Α, ενώ η εταιρία ενδιαφέρεται να που-
λήσει το Β και να καταργήσει το Α. Πώς μπορεί ο πωλητής 
να εστιάσει στο σωστό προϊόν, επενδύοντας στρατηγικά 
τον χρόνο του, όταν δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που 
να ευθυγραμμίζει τον πωλητή με τη στρατηγική της εταιρίας;

Πέρα από τις πωλήσεις ανάλογα θέματα μπορούν να 
εμφανιστούν στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση πελατών 
κ.λπ. Τελικά οι συναντήσεις αξιολόγησης προσωπικού 
είναι αυτές που καλλιεργούν τον αναστοχασμό ή αλλιώς 
τις αναστοχαστικές δεξιότητες (reflective skills) του προ-
σωπικού, ώστε να αντιλαμβάνονται τι έκαναν καλά, τι όχι, 
τι μπορεί να βελτιωθεί και ποιες συμπεριφορές χρειάζεται 
να επαναληφθούν ή ακόμη και να ισχυροποιηθούν και ποιες 
να ελαττωθούν. Πολύ συχνά μέσα από την αξιολόγηση 
των υπαλλήλων είναι πιθανό να πέσουν στην αντίληψη 
των managers θέματα όπως η ασφάλεια και υγιεινή του 
προσωπικού. Αυτή η ενημερότητα μπορεί να βελτιώσει τις 
συνθήκες εργασίας για όλο το προσωπικό.

Τα πιο απλά θέματα στα οποία βοηθά η συχνή αξιο-
λόγηση προσωπικού αφορούν στη λήψη ενημερωμένων 
αποφάσεων από τη διοίκηση σε σχέση με τις προαγωγές, 
τις μισθολογικές αυξήσεις, τα bonus, τις μετατάξεις και 
τις απολύσεις. Ένα πάγιο σύστημα μπορεί πραγματικά να 
βοηθήσει σε μια αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπιση 
όταν υπάρχει δέσμευση της διοίκησης και του προσωπικού 
σε αυτό. Οι λόγοι που επιβάλλουν τη χρήση συστήματος 
αξιολόγησης είναι και οι βασικές χρήσεις για την αξιολό-
γηση των εργαζομένων, όπως αναφέρονται και από την 
Νταλαγιώργου (2006):
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Πώς προσλαμβάνουμ
Θ εωρητικά, αν έχετε οργα-

νωμένο τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού, δεν χρειάζεστε 

οδηγίες για τη συνέντευξη. Έχετε 
ήδη κατηρτισμένα στελέχη που 
γνωρίζουν την αξία του ανθρώπι-
νου παράγοντα και των σωστών 
προσλήψεων, όπως και το κόστος 
των διαρκών παραιτήσεων και 
απολύσεων. Αν το σκεφτείτε, κάθε 
φορά που ένας υπάλληλος φεύγει 
(είτε γιατί εσείς αποφασίσατε να 
διακόψετε είτε με δική του πρω-
τοβουλία) η ρίζα του προβλήματος 
είναι η ίδια: λανθασμένη πρόσληψη.

Στην πραγματικότητα όμως εί-
ναι πολλές οι περιπτώσεις που οι 
εταιρίες δεν έχουν τμήμα ανθρώ-
πινου δυναμικού και μοιράζουν τα 
καθήκοντα ανάμεσα στο λογιστήριο 
και στους διευθυντές. 

Και ενώ μπορεί να μην είναι 
ορατή με την πρώτη ματιά η έλλειψη 
του ειδικευμένου προσωπικού, η 
σύγχυση σε ό,τι αφορά τις συνε-
ντεύξεις και αν αυτές είναι ικανές 
να αποκαλύψουν ποιος πραγματικά 
αξίζει για τη θέση αποκαλύπτει 
τα κενά. 

Προφανώς ένα post με οδηγίες 
για τη συνέντευξη δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τις γνώσεις και τις 
σπουδές. Εμείς όμως κάνουμε μια 
προσπάθεια να βάλουμε μερικές 
σκέψεις σε τάξη, ελπίζοντας να 
είναι κατατοπιστικές.

 Πριν τη συνέντευξη: 
Η αγγελία και η οργάνωση

αλλά, πιστέψτε μας, δεν είναι. Ξεκα-
θαρίστε ακριβώς τι θέση ψάχνετε, 
ποιες είναι οι ανάγκες και πώς θα 
τις καλύψετε. Προσπαθήστε να 
είστε συγκεκριμένοι και αποφύ-
γετε τη λογική «θα κάνει και λίγο 
από αυτό και λίγο από το άλλο». 
Όταν σκέφτεστε έτσι, πιθανότατα 
θα καταλήξετε με κάποιον μέτριο 
σε πολλά αλλά καλό σε τίποτα.

είναι πραγματικά απαραίτητα και 
πάλι με τρόπο συγκεκριμένο και 
σαφή. Φροντίστε να είναι σαφές 
τι είναι αναγκαίο και τι είναι προ-
αιρετικό, ώστε να ξέρετε πώς να 
αξιολογήσετε τα βιογραφικά που 
θα λάβετε.

σπαθήστε να τη δείτε με τα μάτια 
του υποψηφίου. Εξηγείτε ακριβώς 
τι δουλειά θα κάνει ή γενικολογεί-
τε, αποτρέποντας τους σοβαρούς 
επαγγελματίες να ασχοληθούν 

κλισέ όπως «ευχάριστη προσωπι-
κότητα», «διάθεση για δουλειά», 
που δεν προσφέρουν σε κανέναν 
τίποτα; Δύσκολα ένας υποψήφιος 
θα σκεφτεί ότι δεν έχει ευχάριστη 
προσωπικότητα και θα αποφασίσει 
να μην κάνει αίτηση για τη θέση.

της διαδικασίας (τελευταία ημε-
ρομηνία αποδοχής βιογραφικού, 
ημέρες και ώρες συνεντεύξεων, 

ημερομηνία έναρξης υποψηφίου).

την καινούργια θέση εργασίας, 
έτσι ώστε να ενημερωθούν οι κα-
τάλληλοι υποψήφιοι. Τα websites 
αγγελιών είναι καλές λύσεις, απλώς 
βεβαιωθείτε ότι βάζετε την αγγελία 
σας σε σωστή κατηγορία, δηλαδή 
εκεί που θα ψάξουν οι υποψήφιοι 
που σας ενδιαφέρουν.

 Διαδικασία επιλογής: 
Αξιολόγηση 

βλέπετε βιογραφικά πριν τη λήξη 
της προθεσμίας, είναι προτιμότερο 
να ξεκινήσετε την αξιολόγηση αφού 
ολοκληρωθούν οι αποστολές.

πολύ όταν αξιολογούμε βιογρα-
φικά, για εμάς ή για λογαριασμό 
πελατών μας, είναι να φτιάχνουμε 
ένα point system και βάσει αυτού 
να βαθμολογούμε τα βιογραφικά. 
Για παράδειγμα, μία κλίμακα 1 
έως 5 για τα απαραίτητα προσόντα 
και μία κλίμακα 1 έως 3 για τα 

επιθυμητά ή ένα σύστημα σταθμι-
σμένων μέσων (με 70% συντελεστή 
για τα απαραίτητα και 30% για τα 
προαιρετικά). Αυτός ο τρόπος μάς 
επιτρέπει δίκαια να αξιολογού-
με το βιογραφικό σε σχέση με τη 
θέση και καταλήγουμε με μια σειρά 
βαθμολογιών που κάνουν αρκετά 
εύκολο να διαλέξουμε ποιον θα 
καλέσουμε σε συνέντευξη.

συμπεριλαμβάνετε και θέματα που 
αφορούν συνολικά στη σοβαρό-
τητα και στον επαγγελματισμό του 
υποψηφίου όπως αυτά φαίνονται 
από το βιογραφικό του και τη συ-
νοδευτική επιστολή.

υποψηφίους για την ημέρα και τον 
τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.

e-mail σε όλα τα απορριφθέντα 
εισερχόμενα βιογραφικά, έτσι ώστε 
να δείξετε ότι μελετήσατε όλα τα 
βιογραφικά.

Οδηγίες για τη συνέντευξη

στικά: πόσοι κύκλοι συνεντεύξεων 
θα γίνουν, ποιοι θα συμμετάσχουν 
στον καθέναν κ.ά. Συνήθως γίνεται 
ένας πρώτος κύκλος με αρκετούς 
υποψηφίους και ένας δεύτερος 
με αυτούς που είναι shortlisted 
με απαραίτητη τη συμμετοχή του 
άμεσα προϊσταμένου.

ντευξης ανάλογα με τη θέση που 



Η Φουρναράκης Α.Ε., εταιρία με ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά και με ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη 
την Ευρώπη, αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά 
brands βιομηχανικών εργαλείων. 

Έχοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους 
πρωταγωνιστές στον τομέα των εργαλείων στην ευρωπαϊκή αγορά 
και αναζητά τον/την κατάλληλο/-η υποψήφιο/-α για τη θέση του:

Junior IT Technician
(κωδ.: JIT0117)

O κατάλληλος υποψήφιος θα είναι σε θέση να αναλάβει την τε-
χνική υποστήριξη των χρηστών, τόσο σε επίπεδο hardware όσο 
και σε επίπεδο software, καθώς επίσης και την υποστήριξη των 
μηχανογραφικών αναγκών της εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου:

της πληροφορικής

και εταιρία με εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων υλικού 
(hardware), όσο και σε προβλήματα λογισμικού
(software/format)

σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο

οργάνωση, ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης διαφορετικών 
έργων και συνεργατών

Παροχές:

επαγγελματικής εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Trenkwalder JobCentres Hellas για λογαριασμό συνεργάτη 
της, μεγάλης εταιρίας στην περιοχή του Ασπροπύργου, αναζητά:

Υπάλληλο Αποθήκης 

Απαραίτητα προσόντα:

 ref. code: 
YIM/DI στο εξής e-mail: com. Μετά τη 
συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης, για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της 

μάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Operations/Excursions Agent 
TUI Destination Services

Job reference number: TDSHO00296
Location: 
Country: Greece
Business area: 

What you will be doing

What we are looking for:

Working within TUI group:

How to apply

 link: 

Η Computer Life ΑΒΕΕ μια από τις μεγαλύτερες εταιρί-
ες παραγωγής λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής
με έδρα τη Θεσσαλονίκη επιθυμεί νέους δυναμικούς, δραστήριους 
ανθρώπους, με ισχυρή προσωπικότητα και επαγγελματισμό, για 
τη στελέχωσή της στο υποκατάστημά της στην Αθήνα, με την 
παρακάτω ειδικότητα:

Σύμβουλοι Πωλήσεων 
Επιχειρηματικού Λογισμικού

Απαραίτητα προσόντα:

των πωλήσεων πληροφορικής και λύσεων τεχνολογίας

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Αφοί Φιλοσίδη A.E., εξουσιοδοτημένος έμπορος Kosmocar 

Φανοποιό 
Τμήματος Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail:  



HR Specialist
Προφίλ υποψηφίου:

Καθήκοντα θέσης:

Αποτελέσματα θέσης:

Μισθός-παροχές:

Λίγα λόγια για εμάς: Manifest

Γιατί να εργαστείτε σε εμάς:

e-mail:

Senior Project Delivery Engineer
(SPDE-1704)

Qualco 

As Senior Project Delivery Engineer you will join a multi-disciplined team, be involved 
in projects implementation and in particular:

Requirements-to be considered you must have:

On top of challenging work and a competitive salary, we are offering:

link:

Career In Progress

  

Διπλωματούχο 
Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π.

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Πρόσθετα προσόντα:

Επιθυμητό προφίλ:

H εταιρία:

e-mail:

Alumil

Extrusions & Machining-Product Support 
κωδ. θέσης PRS-17-Κιλκίς

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 link:



Demand Planning Analyst
(job ref: 114068BR) 

Description:

Requirements:

link:

Axel Accessories

 

New Business Development Manager
(code: NBDM01)

Candidate profile:

Indicative main responsibilities:

Compensation & benefits:

 e-mail:

Αποθηκάριος-Χειριστής 
Ανυψωτικού Μηχανήματος

 

Leroy Merlin 

Ο ρόλος:

Το προφίλ:

e-mail:Mid-Senior -Drupal Web Developer
Thessaloniki, Makedonia Thraki, Greece

Description:

The role will require:

Requirements-required skills:

Preferred/desired skills:

Benefits:

 link:

Στέλεχος Εξαγωγών
με άριστα Νορβηγικά 

ή/και Αγγλικά κωδ. θέσης: SS03
O/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει:

 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται:

Παράκληση:

e-mail:

Newrest Ελλάς

Τεχνολόγο Τροφίμων
Εκπαίδευση & ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:



H Aqua Vista Hotels αναζητά για μέλος του ομίλου στη Σαντορίνη: 

Διευθυντή Ξενοδοχείου
Καθήκοντα-o/η διευθυντής/ντρια του καταλύματος θα:

Απαραίτητα προσόντα:

link:  

Software Engineer
Athens, Attiki, Greece - R&D · SE

Description: Myrmex

Job description: As a Software Engineer 
in our R&D team you will:

Required knowledge, skills, 
and experience:

Desired knowledge, skills, and experience:

Ideal candidate profile:

 

Benefits:

 link: 

Η Inox Style-Kyriakou

Υπάλληλο Γραφείου Γραμματειακής 
& Διοικητικής Υποστήριξης

Περιγραφή θέσης:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε:

e-mail: 

Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.,

Υπεύθυνο Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail: 

Στρατάκης & Συνερ-
γάτες,

Λογιστή-τρια
Απαιτούμενα προσόντα:

έτη

Δεξιότητες-ατομικά χαρακτηριστικά:

 e-mail:  

9 Muses

Βοηθοί Υποδοχής 
(Βοηθός Reception-Bellboy)

Παρέχεται: 

e-mail: 



Cash Team Leader 
(national contract)

Location: Athens
Starting date: Asap
Duration: Until 30 April 2017

Care is implementing a cash assistance project in urban areas in Athens and Thessaloniki. Care is 
mapping the refugees residing in the urban areas of Athens and Thessaloniki to include them under 
the project. The Cash Team Leader will assist the cash manager with the successful implementation 
of Care cash programs in Greece. S/he will manage the incoming applications for cash assistance 
in an excel database, map refugees’ locations, and lead the cash team to successfully register and 
verify beneficiary details, and distribute cards.

Main responsibilities:

and language demand

Primary skills:

Please note: A working permit in Greece is necessary. Women and men are equally encouraged to apply.

How to apply: 
e-mail: bewerbung@care.de no later than 3rd April 2017. 

Jysk Πωλητές/Πωλήτριες 
πλήρους απασχόλησης-Αθήνα, Βάρη

Οι καθημερινές αρμοδιότητές σας θα είναι:

Πώς μπορείτε να κάνετε κάθε μέρα τη διαφορά:

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς;

 link:   www.jysk.gr.

ø

Epsilon Net Α.Ε.
 

Accounting Software Analyst
(κωδ.: SKG.ACANL_16)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 ιστοσελίδα  
. 

 

Λυχνία ΑΕ 
 

Γραφίστα Βοηθό Λιθογράφου-Βιβλιοδέτη  
Βιομηχανικό Σχεδιαστή Χάρτινης Συσκευασίας

Γραμματεία Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

Στοιχεία επικοινωνίας:
διεύθυνση: hr@lyhnia.gr



Χειριστής Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
(Σοφάδες Καρδίτσας)

Ο/Η κατάλληλος/-η υποψήφιος/-α θα αποτελεί μέλος του τμήματος συντήρησης και διαχείρισης κυ-
κλοφορίας της εταιρίας, επιτηρώντας τις σήραγγες και τον αυτοκινητόδρομο, αναγνωρίζοντας και 
συντονίζοντας όλα τα περιστατικά κυκλοφορίας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της λει-
τουργίας και της συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου και των σηράγγων. Η θέση θα έχει έδρα τις νέες 
εγκαταστάσεις της εταιρίας στην περιοχή των Σοφάδων (νομός Καρδίτσας).

Αρμοδιότητες ρόλου:

όλων των οχημάτων και συντονίζοντας όλα τα περιστατικά και τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις 
στο πεδίο

έκτακτης ανάγκης (1075) με σκοπό την αξιολόγηση των πληροφοριών και τον καθορισμό 

του τμήματος

συστήματος, πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και συστήματα ανίχνευσης) του κέντρου, 

και στον αυτοκινητόδρομο

με την καθοδήγηση του προϊσταμένου βάρδιας του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας σηράγγων
Απαιτούμενα προσόντα:

θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ο/Η υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει:

Βιογραφικά στο e-mail:  , ή μέσω του φαξ: 210 6178011, αναγράφοντας τη θέση 

Η Adecco HR

Βοηθός Λογιστή 
Αυλώνας-κωδ. θέσης: S-722/70450

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

 ηλεκτρονική διεύθυνση: , μέσω φαξ στον αριθμό 

και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  και καταχωρίστε 

Trenkwalder JobCentres Hellas

Sales Supervisor-Digital Marketing Services
What will you actually be doing?

Your duties will include:

Other skills that will be to your advantage are:

code SM18/ik,
e-mail: 

Account Manager 
Larissa, Volos-Business Sales Retail · AM 010

Description: Wind

της ομάδας μας και ως ουσιαστική επένδυση για την επιτυχία της εταιρίας μας, και τώρα αναζητάμε έναν 

Main tasks:

για την επίτευξη των στόχων εταιρικών πωλήσεων

και τα νέα προϊόντα/υπηρεσίες

της περιφερείας τους

Requirements:

 link: 



Η εταιρία πετρελαιοειδών Revoil Α.Ε.Ε.Π., επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Διακίνησης 
(έδρα Ασπρόπυργος)

(κωδ. θέσης: REV 55)
Προφίλ εταιρίας: Η Revoil είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο 
Χ.Α.Α. και κατέχει 10% μερίδιο αγοράς με δίκτυο 535 πρατηρίων. 
Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, 
πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες:

επίπεδο παροχής υπηρεσιών και τον ταυτόχρονο έλεγχο 
του κόστους διανομής

Απαραίτητα προσόντα: 

στον τομέα logistics)

των πετρελαιοειδών

και μηχανογραφικών εφαρμογών

και αναλυτική σκέψη

πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα
Η εταιρία προσφέρει: 

περίθαλψης

Βιογραφικά στο e-mail: 

General Surgery 
(Laparoscopy & Open Surgery)

Sales Representative
Main job duties include the following:

Candidate’s profile:

e-mail: hr@
rontis.com  

”.

Τεχνικός Smartphones
Η iRepair

άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό 

Απαιτούμενα προσόντα:

 και επίλυσης προβλημάτων

τεχνολογιών

Βασικές αρμοδιότητες:

πώς να αντιμετωπίζει απλά και περίπλοκα τεχνικά 
προβλήματα με αποτέλεσμα την επιτυχή επισκευή 

για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων

με επαγγελματική, ευγενική και φιλική συμπεριφορά

και κατανοητό τρόπο

εμπειρία παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση
Παροχές:

Όσοι αγαπάτε την τεχνολογία και επιθυμείτε να γίνετε μέλος της 

στο e-mail: 

Μιχαήλ 
Ν. Στασινόπουλος-Βιοχαλκό

Υπευθύνου Διαχείρισης 
Πολιτιστικού Υλικού

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα προσληφθεί με σύμβαση 
αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης 
και θα είναι αρμόδιος/-α για:

την επικαιροποίηση, την ταξινόμηση και τον εμπλουτισμό 

προς περαιτέρω αξιοποίηση της βιβλιοθήκης ως μέσου 
για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην τοπική κοινωνία

προγράμματος και των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων

τουν οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, προσανατολισμό 
στο αποτέλεσμα και ευαισθησία στα πολιτιστικά θέματα. Η άριστη 

προσόντα.

e-mail: 
.

Ζητείται για τη στελέχωση τμήματος τεχνικής υποστήριξης και 

Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος
Έδρα: Λάρισα.

Περιγραφή θέσης: Η Foodin Α.Ε.Β.Ε. ζητά τεχνικό μηχανικό 

υποστήριξη πελατών.

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Nexans Ελλάς-βιομηχανία καλωδίων, μέλος του ομίλου 

Υπάλληλο

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:
αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail: 

Βλαχάκη.
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρία Comig Χ & Φ Ανδρικόπουλος & Σία Ε.Ε. 
με έδρα τον Πειραιά, αναζητεί άτομο για τη θέση:

Γραμματέα-Υπαλλήλου Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Γραμματειακή Υποστήριξη  
Τμήματος Εξαγωγών

Περιγραφή θέσης: 

 

 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
H εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail:  
ρατε τον κωδικό θέσης ΓΥΕ/01.

Executive Assistant

Benefits-my client provides an: 
 

 

 

  
Responsibilities: 

 

 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 

 

 

 

 

Information:
link: 

H Modern Line,
 

Γραμματέα- 
Υπάλληλο Γραφείου

Κύρια καθήκοντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Atrium Hotels

Social Media Specialist
Duties: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Qualifications: 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Η Ιατρική Φροντίδα Κρήτης-Ιατρική Α.Ε.

Διοικητικού Προσωπικού

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

στην εργασία 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

Marketing Manager Coordinator

DHI Global Medical Group

Required qualifications: 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
Job description: 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Company offers: 

e-mail: 

HR Assistant

Η Voi & Noi

Αναφερόμενος-η στο διευθυντή λειτουργίας,  
οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

της εταιρίας 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

e-mail: , 

Project Manager

Function:  
Location: 

About HPD Innovation Lab:

About the function & the role:

Key accountabilities: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



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

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for our managed hotel 
in Mani, professional for the position of:

Front Office Agent  
Mani-code FR MN

Responsible to create-implement and monitor on a 
daily basis the sales plan of the hotel -the hotel’s 
reservations and creating the pricing strategy of 
the property.

Qualifications: 
 

 

language is essential 

 
 

 and customer-oriented 
 

Ms Office-computer skills 
 

An attractive package of benefits is offered according 

a photo to this link: 
hr

under consideration. 

Το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, το και-
νούργιο ξενοδοχείο των Maris Hotels στη Σαντορίνη, 
που αποτελείται από 44 σουίτες και βίλες, ζητά για 
το τμήμα front office:

Front Office Manager

Η θέση αναφέρεται στο γενικό διευθυντή  
του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε θέση προϊσταμένου υποδοχής  
σε ξενοδοχειακή μονάδα 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
(ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά) 

  
Προσφέρουμε: 

 
 

 

-

ταυτότητας ή διαβατηρίου στο ακόλουθο e-mail: Loula.
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται 

εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport προκηρύσσει 
την παρακάτω θέση εργασίας και προσκαλεί τους 

-
ότητά τους:

Yπάλληλος Υποδοχής  
(ref.: FO)

ξενοδοχειακής σχολής 
 

 

Τα βιογραφικά, με αναφορά στον αντίστοιχο κωδι-

-

e-mail: sofitel.com. Όλες 

Σημαντική ενημέρωση: -
-

να αποστείλετε προσωπικά έγγραφα (όπως αριθμό 
ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, άδεια διαμονής, αριθ-
μό τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας) 

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά. 

Στη Σαντορίνη για τον όμιλο Andronis Exclusive, 
ζητούνται:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

La Piscine Art Hotel του ομίλου 

Front Office Manager 
(κωδ. θέσης: FOM_SK)

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

σε αντίστοιχη θέση 
 

 
 

 
 

προγραμμάτων 
 

 
 

θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 

 

(Θεσσαλονίκη-Σκιάθος)

Βιογραφικά στο e-mail: 

Αcrotel στη Σιθωνία Χαλκιδικής, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Μικρού Ξενοδοχείου 

διαχείριση του ξενοδοχείου σύμφωνα με τις γραμ-
μές τις εταιρίας.

-
σφατη φωτογραφία, στο e-mail:  ή στο 

εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites, 

Βραδινό Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: eliasuites . 

που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
και φωτογραφία απαραίτητα.

Το ξενοδοχείο Pelagos Suites & Spa στην Κω, ζητά 

Guest Relations Officer
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

(κατά προτίμηση γερμανικά), θα θεωρηθεί προσόν  
Προσφέρονται: 

 
 

τους με μία πρόσφατη φωτογραφία στο ακόλουθο 
e-mail: .com. Όλα τα 
βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Η Ελούντα Α.Ε. -
δοχειακές μονάδες: Porto Elounda, Elounda Mare, 
Elounda Peninsula.   όντας ένας από 
τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς 

-
ρόμενο να αποκτήσει σημαντική εργασιακή εμπειρία 

δωμάτια προσωπικού, εντός του νεόχτιστου κτιρίου 
προσωπικού του ξενοδοχείου, με κλιματισμό, τηλε-

προσλάβει για την επόμενη σεζόν:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  

Το ξενοδοχείο Pilot Beach Resort 5*
γιούπολη Χανίων, αναζητά

Υπάλληλο Υποδοχής Γερμανόφωνο 

  
.

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

 
 

 
 

αντίστοιχης κατηγορίας  
Προσφέρουμε: 

 
 
 

e-mail: 
gr pilot-beach.gr.

Front Office Manager/Receptionist

Kritikakis Village is looking for a charismatic 

team under the role of the front office manager of 
our reception for the forthcoming season.

Responsibilities: 

operation of all front desk functions 

communications and sales, client registries, 
bookkeeping, reports etc 

 
 

and general manager, to ensure optimum hotel 
performance and services delivered  
Qualifications: 

 
 

is considered essential 

manager 

foreign language preferably italian, french  
 

considered 

planning, problem solving and decision making 
skills 

personality  
Kritikakis Village hotel offers: 

 
 

 
 

 

 attached, 
are kindly appreciated to e-mail: 
gmail.com

Το ξενοδοχείο 4* Aquis Sandy Beach Resort στον 

Assistant Housekeeping Manager

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα  
για την αποτελεσματική διαχείριση  

 
 

δεξιότητες

Τι προσφέρουμε:
φιλικό για την άμεση ένταξη και προσαρμογή, σταθερό 

Cv στο e-mail: 

Ζητείται από το ξενοδοχείο Εco Resort Zefyros, 
στη Ζάκυνθο: 

Άτομο για Reception

Προσφέρουμε: τετράμηνη συνεργασία και διαμονή. 

Απαιτείται: 

office και back office.

Βιογραφικά στο e-mail:  

Purchasing Officer

The Belvedere Hotel

Officer is reporting to the accounting manager and 
the financial controller.

Job description/responsibilities: 
 

management teams, to purchase the highest 
 

the necessary relevant market research 
according to specifications provided 

specifications and use them effectively for price 
 

completed, approved and processed 

agreements, monitor pricing and suggest 
methods and action plans to optimize  

 

storage, issue procedures, ensuring product 
pricing, rotation and inventory levels  

 

 
and ensure appropriate documents filing 

and balances 
 

 for all products for usage information 

to assure storeroom security standards  
are sufficient 

clean and properly organized 

orders according to specifications provided 

inventories of food, beverage, merchandise, 
 

all monthly inventories to the system 

reports and comparative data sets. Control 
departments’ consumption on a regular basis 

order 
 

by hotel management and staff  
Desired skills & experience: 

position strongly preferred 

preferred 
 

 

10
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What to expect:

e-mail:

-
Διάλογος  

Ξενοδοχοϋπάλληλος
(κωδ. θέσης  ΕΤΧ2017)

Προφίλ υποψηφίων: 

Προσφέρουμε: 

e-mail:

LYO Boutique Hotel

Receptionist/Concierge

Position requirements: 

Desired skills and experience: 

The company offers: 

 
e-mail:

Aegialis Hotel & Spa

Receptionists 

Position requirements:

Desired skills and experience:

The company offers:

e-mail:

A Hotel Mykonos

Καμαριέρα

Προϋπόθεση:

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail:

Sikyon Coast 
Hotel & Resort 

Receptionist
(code: REC)

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

Philoxenia Bungalows

Υπάλληλο Υποδοχής

Τα ζητούμενα προσόντα είναι:

Προσφέρονται:

e-mail:

Βlue Lagoon Resort

Yπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

:

Night Auditor

Company description Rocabella Santorini

Location

Job description:

Your responsibilities will include:

Requirements-must have experience  
in a similar position in a 4* hotel:

e-mail:

Canaves Oia

Operation Manager

Position requirements: 

Canaves Oia hotel & suites offers: 

 
e-mail: 

 
 

 
 

Oia Mare Villas
-

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει:

e-mail:

11
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Key competencies & skills:

Valued competencies:

Do you think you can do it?
e-mail:

Amco Advanced Technologies

Business activities:

Αmco

Project & Operations Manager

Key accountabilities:

Requirements:

Benefits:

e-mail:

 

Junior Social Media Manager

Αρμοδιότητες, απαραίτητα προσόντα  
και δεξιότητες:

Παροχές:

e-mail:

Τερκενλής ΑΕ

Τεχνολόγος Τροφίμων-  
Επόπτης Κουζίνας

Η θέση

Μερικές από τις αρμοδιότητες  
του/της περιλαμβάνουν:

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

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Splendour Resort 
Οκeanis Βeach 

 

Operation Manager

e-mail:

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Βοηθός Λογιστή
(κωδ: ACC0317)

Γνώσεις, εκπαίδευση & δεξιότητες:

Κύριες αρμοδιότητες

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου

Λοιπές πληροφορίες

e-mail:

Myconian Villa Collection  
Myconian Utopia Resort
Myconian Ambassador Hotel

Myconian Imperial 
Resort
Royal Myconian Resort

Myconian Kyma Myconian 
Korali Myconian Naia

Λογιστή- 
Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχεται:

 e-mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Οικονομικός Διευθυντής
(FIN 0103)-Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:
 

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

εταιρία

 link:

Biofresh Europe GmbH
 

Assistant Finance 

Κύρια καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:
κωδικό AF14.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Epsilon Net Α.Ε.

Mobile Applications Developer 
(κωδ.: MOBAPPDEV_16_ATH)

Απαραίτητα προσόντα:
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Παροχές: 
 

 
 

-

 
 

-

Κέντρο Σπουδών Αρνός

Drupal Web Developer  
(κωδ. θέσης: 12101)

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
 

 
 

 
 

e-mail:  
 

B4U -
-

 

Web Developer

Ο/Η κατάλληλος/-η υποψήφιος/-α θα ενταχθεί 
στo IT department και θα είναι υπεύθυνος για: 

 
 

 
 

 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί  
γνώση/εμπειρία σε: 

 
 

 
 

 

 e-mail: 
κωδικό θέσης: wb.

Logismos Information Systems,

Java Full Stack Developer

Required skills: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Optional skills: 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

-

Developer 

Απαραίτητη προϋπηρεσία:

Επιθυμητές γνώσεις:

 e-mail: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η Alouette Α.Ε.

Γραφίστα/-τρια 

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες: -

O/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α πρέπει 
να διαθέτει: 

 

 
 

 

e-mail: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Mouzenidis Travel A.E.

Άτομο για το  
Τμήμα Call Center/Reservations Department 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

e-mail: 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ιωάννης Γιόξας & Συνεργάτες Α.Ε. -

Υπάλληλο Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών

Αρμοδιότητες: 

 

 
 
 

 
 

 
  

Απαιτήσεις: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Προσόντα: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

e-mail: 
 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια Χονδρικής 

(κωδ. θέσης: WS1)

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
e-mail: 

 

Υπεύθυνου Καταστήματος

Γενική περιγραφή θέσης  

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
  

Διαπροσωπικές ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: 

Πωλητή-Βοηθό Μαναβικής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: 

Hellenic Bakery AE, -
 :

Πωλήτρια

 e-mail: 

Πωλητή Κάβας  
& Delicatessen Προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

e-mail: 

Santa Marina

Boutique Shop Associate  
(in-house)

Qualification standards: 

 

 
  

Skills & competencies: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Santa Marina offers:

e-mail:

Pinko,

Πωλήτριες Λιανικής
(κωδ. θέσης: Ret/Sal)

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:
 

Πωλητής-τρια

Παρέχεται: 

e-mail:

Η Funky Buddha

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Πωλητής Καταστήματος   
Θεσσαλονίκη

Αrtemide Ελλάς Α.Ε.

Περιγραφή θέσης και επιθυμητά προσόντα:

Ο/Η ιδανικός-ή υποψήφιος-α θα συγκεντρώνει 
τα περισσότερα από τα παρακάτω προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

 

Πωλητής-τρια

Απαραίτητη:

Παρέχεται: 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 

Peri Ελλάς,  

Σύμβουλο Πωλήσεων

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει ως αρμοδι-
ότητα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 
mail: 

Epirus Palace

Sales Manager

The candidates should have the following 
profile:

e-mail:

Alchimica

Regional Export  
Sales Manager

Job description:

Work experience:

Education:

Language skills:

Personal skills:

Nationality:

e-mail:

 
 

Εξωτερικό Συνεργάτη- 
Πωλητή

Παρέχονται:

e-mail:

Adecco HR

 

Sales & Hr Consultant 
(ref. SHRC/17)

Job description:

Candidate profile:

The company offers:

 address: 
 

Υπάλληλοι  
Εξωτερικών Πωλήσεων

SigmaPhone

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:
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e-mail: info@sigmaphone.gr

Στέλεχος Πωλήσεων
Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

Milkplan Α.Ε. γ

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@milkplan.com

ManpowerGroup Greece
 

Εξωτερικό Πωλητή

Περιγραφή εργασίας:

Προφίλ υποψηφίου:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Η εταιρία παρέχει:

e-mail:

Χρ. Δήσιος - A & Θ Πανδή ΕΠΕ 

Εξωτερικός Πωλητής

Προσόντα/προϋπόθεση:

Προσφέρουμε:

 e-mail: info@dissios.com. 
ένδειξη: Εξ. Πωλητής Ρυθμός: ΧΓΔ.

Sales Assistant

Day to day responsibilities will involve:

Requirements & skills:

skills

...and as a plus:

Preferred qualifications:

What we offer

e-mail:

Revoil ΑΕΕΠ,

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων
(Κωδ. θέσης: REV58)

Προφίλ εταιρίας: 

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
C&P Medicals

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαιτούνται:

Προσφέρονται:

e-mail: info.cpmed@gmail.com

Advance Products

Ιατρικό Επισκέπτη

Αρμοδιότητες θέσης:

Προφίλ-προσόντα υποψηφίου:

Προσφέρονται:

e-mail:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Qualified Native/Bilingual-English Teachers 

 

preferred

e-mail:

ΙΑΤΡΟΙ
Camping Armenistis

Γιατρό

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Technomatic Group IKE

 

Υπεύθυνου Μηχανικού Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΚΚΑ Αυτοκίνητα 

3 Μηχανικούς

Απαραίτητα προσόντα:

Απαιτούμενη προϋπηρεσία:

e-mail:

Τεχνική Ολυμπιακή,

Αρχιτέκτονα Μηχανικό
(code: ARCH)

Κύρια προσόντα:

e-mail:

Dοppler S.A.

Μηχανολόγο Μηχανικό
(κωδικός R/D08)

Απαραίτητα προσόντα:

Χαρακτηριστικά:

Παροχές:

e-mail: hr@doppler.gr
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Programming Engineer

In our Athens offices.

Job description: 

 
 

  
As a developer your main duties will be: 

 
 

 
 

  
In order to be successful for this role  
you need: 

 
 

 

 
 

  
Proven ability to the following programming 
languages/topics: 

 
 

 
 

 

concerns our Athens offices.

 e-mail: 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξής του, το Ινστιτούτο 
Οφθαλμολογίας και Μικροχειρουργικής Ophthalmica 
που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας, επιθυμεί 
να προσλάβει για το τμήμα πληροφορικής, μηχανορ
γάνωσης και τεχνικής υποστήριξης:

Τεχνικό Ιατρικού  
Εξοπλισμού

Πληροφορίες για τη θέση: 

συστημάτων 
 

διαθλαστικής χειρουργικής 
 

 
 προληπτικής συντήρησης και service 

 

 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
μηχανήματα ή την πληροφορική 

 
 

 
 

 

 
 

 
συστημάτων 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 μαζί με το 
 e-mail: 

iRepair Καλαμάτας αναζητά:

Τεχνικό Επισκευών  
Κινητών Τηλεφώνων & Η/Υ

σας στον τομέα της τεχνολογίας;

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

τεχνολογίας 
 
 
 

στην τεχνολογία 
 

και εξέλιξη 
 

  
  

Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα  
σας προσφέροντας: 

 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 

τεχνολογικής εκπαίδευσης

Βιογραφικά στο e-mail:  

Λάβα Α.Ε.
σμιου ηγέτη στα δομικά υλικά, αναζητά για το ορυχείο 

Ηλεκτρολόγο  
(κωδ. θέσης: 3/17) 

Αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
για τους άντρες 

 

Η εταιρία προσφέρει:
εκπαίδευση και ανάπτυξη.

 
e-mail: . Όλες οι 

Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε., 

σκεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους κατασκευαστές 

εκτύπωσης που διαθέτει, η εταιρία έχει καταλάβει 

Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό

του εργοστασίου.

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
επιχείρηση 

 
  

Απαραίτητες ικανότητες: 
 

 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 

περιβάλλον 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: . 

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. Όλες 

Stone Group International 

θέση:
Ηλεκτρολόγος Βάρδιας 

(κωδ. θέσης: ΗΣ1

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
ή/ και καυστήρων φούρνων 

Η εταιρία προσφέρει: συνεχή εκπαίδευση και άριστο 
περιβάλλον εργασίας.

 της θέσης, στο 
εξής e-mail: 

Ionian wifi με έδρα τη Ζάκυνθο, ζητείται:

Τεχνικός  
Ενσύρματων & Ασύρματων Δικτύων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 σε αντίστοιχη θέση 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 

στα ελληνικά και τα αγγλικά 
 

 
με τους συναδέλφους 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο εξής e-mail: . 

Alter Ego Α.Ε.

τεχνικού τομέα:

Ηλεκτρολόγο-Τεχνικό Συντήρησης 

Ο κάτοχος τη θέσης αναφέρεται στο διαχειριστή κτιρίου.

Κύριες αρμοδιότητες-στο πεδίο ευθύνης  
της θέσης περιλαμβάνονται: 

 
 

και εξοπλισμού 
 

 
 

 

Προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

ομαδικής εργασίας 

 
 

 
 

  
Πρόσθετη εμπειρία-γνώση στα παρακάτω  
θα συνεκτιμηθεί: 

 

  
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 
 

περιβάλλον εργασίας

Βιογραφικά στο e-mail: . 

Grand Hotel Palace
λονίκη, ζητεί:

Άτομο για τη Στελέχωση  
του Τμήματος Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

ηλεκτρονικά και υδραυλικά συστήματα 
 

 
 
 

επικοινωνίας με τους πελάτες 

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Συντηρητής Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

και στην ικανοποίηση του πελάτη

Βιογραφικά στο e-mail: 

ΟΔΗΓΟΙ
 

Mykonos Greek Luxury 
Beach Hotel & Suites

Hotel Driver
Positon requirements: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

17
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The company offers:

e-mail:

Grace Mykonos

Driver

Main responsibilities:

Experience, skills and knowledge:

Stay calm under pressure, and possess 
following competencies:

e-mail:

ΝΟΜΙΚΟΙ
in-Ηouse Lawyer Junior

The incumbent ideally must have:

Company offers:

e-mail:

ΕΣΤΙΑΣΗ
Aria Fine Catering

Sous Chef

Για τη θέση απαιτούνται:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

διεύθυνση:

Ιωάννου Ζαχαροπλαστική 

Ζαχαροπλάστη-Βοηθό Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία Ιωάννου παρέχει:

 e-mail:

Χαμόγελα Ε.Π.Ε.

Chef
Απαιτούμενα προσόντα:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

Χαρτί και Καλαμάρι
Μάγειρα & Βοηθό Μάγειρα

 e-mail:

Beach Boy

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προσφέρονται:

e-mail:

ξενοδοχείο Cavo Tagoo  

Υπεύθυνο Εστιατορίου  
(Maitre)

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Theros

Βοηθός  
Γενικών Καθηκόντων-Λάντζα

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προσφέρονται:

ηλεκτρονική διεύθυνση:

Hellenic Bakery AE

Καθαρίστρια

 e-mail:

Rocabella Santorini Hotel & Spa, 

Καμαριέρες & Καθαρίστριες

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

Η εταιρία μας προσφέρει: 

  e-mail: 

Υπάλληλος Πλυντηρίων  
(Laundry) 

(κωδικός: LND)

Καθήκοντα θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

  
e-mail: 

 
Miraggio Thermal 

Spa Resort 

Καθαρίστρια -Κοινόχρηστων Χώρων
κωδικός: PCL2017)

Καθήκοντα θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:
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Η εταιρία προσφέρει: 

 e-mail: hr@miraggio.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Biofresh Europe GMBH, 

Προϊστάμενο Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα και πληροφορίες:

e-mail: administrative@biofresheurope.
de κωδικό ΠΠ14.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε.

Τεχνικό Παραγωγής 

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail: hrspirou@spirou.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Sales Specialist
Crete Region, Greece

Description Blue Palace

Requirements:

Benefits:

link:

Casa Cook  

Spa Therapist 
Θεραπευτής-Θεραπεύτρια για Spa

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

 

Θεραπευτές Spa

,  .

Παρέχονται:

e-mail:

Αισθητικός για Brand Δερμοκαλλυντικών  
(ΗR 28118)

Προσόντα:

Παρέχονται:

link:

Castello Boutique Resort & Spa

Αισθητικό Θεραπευτή/-τρια Spa

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail:

Petasos Beach Resort & Spa

Spa Manager
Προσόντα:

 e-mail: 

SECURITY
Αrte Μare

Φύλακα Security

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχεται:

e-mail:

Pomegranate Wellness Spa Hotel 
Potidea Palace Hotel 

Υπάλληλο Φύλαξης-Security
(κωδ. θέσης: PWSHPP-Sec)

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@

ΜΟΔΑ
Funky Buddha

Fitting Models  
(ημιαπασχόληση)

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να έχουν  
τις ακόλουθες διαστάσεις: 
Γυναίκα:

Άνδρας:

e-mail:

Kivo Skiathos Collection

Μανικιουρίστ-Κομμώτρια

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προσφέρονται:

link:

Aegeo Spas

Αισθητικούς/Μασέρ/Φυσικοθεραπευτές

Προσόντα:

Παρέχουμε:

e-mail: hrassistant@aegeospas.gr

Η Funky Buddha

Μοντελίστ-Πατρονίστ 
Προσόντα:

e-mail:

LOGISTICS
GFP-

Georgiou Flexible Packaging,

Χειρίστριες  
Συσκευαστικών Μηχανών

Προφίλ υποψήφιας:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@
 

Rainbow Waters®

Αδειούχο Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος 
(κλαρκ) της oμάδας Β’ 

(Ιωάννινα)

Περιοχή εργασίας:

Εμπειρία:

e-mail:
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Ο προσωπικός χάρτης 
των ικανοτήτων μας

Η ζωή είναι απρόβλεπτη, ρευστή σαν το νερό, που 
παίρνει διάφορες μορφές. Βαλτώνει, έχει ροή, κινείται 
ήσυχα, γίνεται καταρράκτης, γίνεται θάλασσα, είναι 
ορμητικό, είναι βροχή ή καταιγίδα, είχαι χιόνι, είναι 
ακίνητο και παγωμένο, κρύβει πλάσματα, βράχους 
ή παγόβουνα, ενίοτε είναι καθαρό σαν κρύσταλλο, 
άλλοτε θολό και σκοτεινό.

Έτσι και η ζωή. Περνάει από όλες αυτές τις μορφές. 
Αλλάζει ποιότητα, υφή, αίσθηση, αλλάζουν οι κατα-
στάσεις, οι άνθρωποι, οι λέξεις. Αλλάζουμε εμείς. 
Κάθε στιγμή μικρές αλλαγές συντελούνται μέσα μας 
και γύρω μας. Από τη γέννησή μας αναπτύσσουμε 
συνεχώς ικανότητες και αισθήσεις που μας βοηθάνε 
να επιβιώνουμε και να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις 
περίπλοκες καταστάσεις της ζωής.

Το σώμα μας είναι καλά εξοπλισμένο με αισθητήρες και 
κεραίες. Είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές, οι αισθήσεις 
και οι ικανότητές μας είναι πολλές και πολύ χρήσιμες. 
Μας βοηθούν να αναγνωρίζουμε το περιβάλλον και 
να επικοινωνούμε με αυτό, να λαμβάνουμε τα ερεθί-
σματα που προέρχονται από το περιβάλλον και από 
τους άλλους ανθρώπους, αλλά και να μοιραζόμαστε 
τα ερεθίσματα που προέρχονται από το εσωτερικό μας 
περιβάλλον, μας βοηθούν να προετοιμαζόμαστε για 
κάθε αλλαγή που έρχεται, να προσαρμοζόμαστε, να 
παίρνουμε διάφορες μορφές και εμείς μαζί με τη ζωή.

Από τις πέντε γνωστές μας αισθήσεις, όραση, ακοή, 
όσφρηση, αφή, γεύση, μέχρι τις πιο αυθαίρετες αισθήσεις 
που κατοικούν μέσα μας, όπως η αίσθηση της ζωής, 
αποτελείται ο ανθρώπινος κόσμος. Από τις πιο απλές 
μας ικανότητες μέχρι τις πιο εξελιγμένες μαθαίνουμε 
συνεχώς να ανταποκρινόμαστε και να υπάρχουμε μέσα 
στη ζωή. Συνεχώς αναπτύσσουμε ρόλους και τρόπους 
συμπεριφοράς που μας βοηθάνε να επιβιώσουμε, να 
αντιδράσουμε, να προστατέψουμε, να ζήσουμε.

Υπάρχουν τρόποι και ικανότητες που μας προωθούν, 
μας βοηθάνε, μας αναπτύσσουν, υπάρχουν άλλοι που μας 
περιορίζουν, μας φράζουν, μας κολλάνε και άλλοι που 
μας βοηθούν να επιβιώνουμε είτε μέσω της σύγκρουσης 
είτε μέσω της αποφυγής είτε μέσω της παρατήρησης.

Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό του μοναδικό χάρτη 
ρόλων, αισθήσεων και ικανοτήτων που δημιουργείται 
συνεχώς από την προσωπική του βιωματική εμπειρία. 
Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ρόλοι. Όλοι οι ρόλοι 
μας τη στιγμή της γέννησής τους είναι χρήσιμοι για 
μας. Κάποια στιγμή μπορεί να πάψουν να είναι ή να 
μετατραπούν σε περιοριστικούς ή ανεπαρκείς.

Κάθε ικανότητα και κάθε ρόλος μας είναι ένα ιδιαίτερο 
βίωμα για μας και έχει τη δική του αξία. Δεν είναι τυχαία 
η παρουσία και η λειτουργία του. Οι ικανότητές μας 
να υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή, να προσαρμοζόμαστε, 
να απολαμβάνουμε, να επιβιώνουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, είναι μέσα μας και αναπτύσσονται. 
Κάποιες περισσότερο οικείες σε μας, κάποιες λιγότερο, 
κάποιες σε αναμονή προς ανάπτυξη.

Κάθε στιγμή είναι μία ξεχωριστή ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε τον εαυτό μας, να τον παρατηρήσουμε, να 
αναπτυχθούμε και άλλο λίγο, να διευρύνουμε τον 
τρόπο λειτουργίας μας ξεκινώντας από όσα μέσα μας 
ήδη λειτουργούν.

Δυστυχώς οι περισσότεροι από μας δυσκολεύονται 
πολύ να βρουν κάτι μέσα τους που να λειτουργεί και 
να βοηθάει. Όχι επειδή αυτό δεν υπάρχει, αλλά επει-
δή έχουμε μάθει να δίνουμε μεγάλη αξία σε ό,τι δεν 
λειτουργεί και σε ό,τι μας δυσκολεύει.

Η ιδέα είναι να ξεκινήσουμε από αυτό που μέσα 
μας είναι επαρκές. Αυτό θα συμπαρασύρει και άλλα 
πράγματα μαζί. Αντί να μιλάμε γι’ αυτό που δεν υπάρχει, 
αυτό που θα θέλαμε να έχουμε αλλά δεν έχουμε, ας 
δοκιμάσουμε να μιλήσουμε γι’ αυτό που υπάρχει και 
ήδη λειτουργεί.

Αυτός είναι και ο ρόλος της ψυχοθεραπείας, όπως 
τη διδάσκει το ψυχόδραμα. Ξεκινώντας από αυτό 
που έχω, μπορώ να αναπτυχθώ, να διευρύνω την 
προσωπικότητά μου, να σχετιστώ με μένα και με τους 
άλλους γύρω μου, με τη ρευστή ζωή και να της δίνω 
αξία. Η ψυχοθεραπεία είναι μία αληθινή και ζωντανή 
διαδικασία που μας μαθαίνει κάθε στιγμή να ζούμε με 
τον καταλληλότερο τρόπο.

Ηλιάννα Πεσσάρη, Ψυχολόγος-
Ψυχοδραματίστρια, E-psychology.gr

ε νέο προσωπικό

επιθυμείτε να καλύψετε. Αν, για 
παράδειγμα, ο κατάλληλος υπο-
ψήφιος πρέπει να είναι καλός στη 
διαχείριση δύσκολων πελατών, 
συμπεριλάβετε υποθετικά σενάρια 
που θα σας βοηθήσουν να δείτε 
πώς θα αντιδρούσε. Αν πρέπει 
να έχει συγκεκριμένες τεχνικές 
γνώσεις, π.χ. κάποιου software, 
συμπεριλάβετε ασκήσεις πάνω στο 
πρόγραμμα κ.ο.κ. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε διαβάσει καλά την αγγελία 
και ότι κρίνετε τους υποψηφίους 
βάσει αυτών που ζητήσατε.

μημένες ερωτήσεις οι οποίες θα 
απευθύνονται σε όλους τους υπο-

ψηφίους, έτσι ώστε να τηρήσετε το 
κριτήριο της αξιοπιστίας και έτσι 
να υπάρχει ίδιο μέτρο σύγκρισης. 

μέσα από τη συζήτηση μπορεί να 
προκύψουν καινούργιες ερωτήσεις 
διευκρίνισης, όμως το ύφος, η 
αντιμετώπιση και το περιεχόμενο 
των ερωτήσεων πρέπει να είναι 
το ίδιο για όλους.

γραφικά για τα οποία θα οδηγη-
θείτε σε συνέντευξη και ετοιμάστε 
πιθανές απορίες ή διευκρινίσεις 
σημείων που δεν είναι ξεκάθαρα 
στο βιογραφικό.

σεις που θα σας κάνει ο υποψήφιος, 
π.χ. δομή εταιρίας, μελλοντικά 
σχέδια της εταιρίας, προοπτικές 
ανέλιξης κ.ά.

 Κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης

νοντας χειραψία και ζητώντας του 

νιώσει άνετα.

βιογραφικό του πριν αρχίσει η 
συνέντευξη για να δείξετε στον 
υποψήφιο το πραγματικό σας εν-

θα σας βοηθήσει να κάνετε στοχευ-
μένες ερωτήσεις ανά περίπτωση 
υποψηφίου.

«Από όσο διάβασα στο βιογραφικό 
σας, εργάζεστε ως διευθυντής πω-
λήσεων (ή ό,τι άλλο ισχύει στην 
κάθε περίπτωση) και έχετε αρκετά 
προσόντα. Θα ήθελα όμως να μου 
μιλήσετε εσείς για το εαυτό σας».

να ολοκληρώνει τη σκέψη και την 
κουβέντα του χωρίς να τον δια-
κόψετε. Γενικά στη διάρκεια της 
συνέντευξης ο υποψήφιος πρέπει 
να μιλάει στο 75% του χρόνου.

διάρκεια της συνέντευξης.

λογήστε όχι μόνο το περιεχόμενο 
των απαντήσεων αλλά και τη γλώσ-
σα του σώματος του υποψηφίου, 
συγκεκριμένα τον τόνο της φωνής 
του, τον έλεγχο της αναπνοής του, 

η εξωτερική εμφάνιση του υπο-
ψηφίου μπορεί να καθορίσει την 
τελική επιλογή, αναφερόμαστε στη 
συνολική περιποιημένη ή μη εικόνα 
που θα παρουσιάσει την ώρα της 
συνάντησης.

για εσάς. Η συμπεριφορά σας στη 
διάρκεια της συνέντευξης μπορεί 
να κάνει τον υποψήφιο να θέλει 
και σε ποιο βαθμό να συνεργαστεί 
με την εταιρία σας.

μερώστε τον κάθε υποψήφιο για 

δεύτερος κύκλος, πότε να περιμένει 
ενημέρωση κ.λπ.

Μετά τη συνέντευξη

κλο, κάποιοι υποψήφιοι θα πρέπει 
να έχουν ξεχωρίσει ως πιο κατάλλη-
λοι από άλλους, επομένως, ανάλογα 
βέβαια και με τη διαδικασία που 
έχετε καθορίσει, θα τους καλέσετε 
στον δεύτερο γύρο των συνεντεύ-

διαδικασία είναι αντίστοιχη, με μια 

θα βάλετε τον υποψήφιο απλώς να 
σας ξαναπεί όσα και στην πρώτη 
συνέντευξη, αλλά θα του απευθύνετε 
ερωτήσεις που θα σας επιτρέψουν 
να επιλέξετε ανάμεσα στους τελευ-
ταίους υποψηφίους.

φαση, ετοιμάστε την πρόταση συνερ-
γασίας με μια αναλυτική πλέον περι-
γραφή της θέσης, με τις οικονομικές 
απολαβές και τις άλλες παροχές, το 

αποδεχτεί τη θέση, ενημερώστε τους 
υπολοίπους που ήρθαν στη δεύτερη 
συνέντευξη αλλά δεν επελέγησαν, 
ευχαριστώντας τους για τη συμμετοχή 
και το ενδιαφέρον τους.

Τέλος, αυτή η συμβουλή δεν 
εμπίπτει ακριβώς στις οδηγίες για 

πριν ξεκινήσει μαζί σας ο νέος 
εργαζόμενος, προετοιμαστείτε όπως 
πρέπει, ετοιμάστε τα διαδικαστικά 
που εκκρεμούν, το συμβόλαιο του 
προσληφθέντος, την προσθήκη του 
στο οργανόγραμμα της εταιρίας, 
την εγκατάσταση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, τη δημιουργία e-mail, 
τη δήλωση πρόσληψης στους αρμό-
διους φορείς και ό,τι άλλο απαιτείται 
από την πολιτική σας και θα κάνει 
τον νέο εργαζόμενο να νιώσει ότι 
μπαίνει σε ένα φιλικό και σοβαρό 
εργασιακό περιβάλλον.

Ελίνα Ανδρέου, Office 
Administrator-HR Coordinator 

της εταιρίας Mind the Gap 
Businessmadeideal.com
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Α ντικείμενο του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) 
«Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι 

η κατάρτιση πτυχιούχων AΕΙ - ΤΕΙ σε θέματα 
εκπαίδευσης και πολιτισμού. Το πρόγραμμα 
στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής 
πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο 
επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν 
ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συ-
νεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται. 
Συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος 
είναι η παροχή στους παραπάνω πτυχιούχους 
εξειδικευμένης ψυχοπαιδαγωγικής γνώσης 
σε θέματα που αφορούν στη μάθηση, τη 
διδασκαλία, την οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης και τις διαπροσωπικές σχέσεις 
στο σχολείο, καθώς και η ευαισθητοποίησή 
τους σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, για 
να τους βοηθήσει να συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση της διδακτικής πράξης και την 
προαγωγή της έρευνας που σχετίζεται με τα 
παραπάνω αντικείμενα.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να 
καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς:

σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων 
στη διδακτική πράξη για την κάλυψη των 
μαθησιακών αναγκών των μαθητών.

διδασκαλίας και σύγχρονα συστήματα 
αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών.

-
γκες των μαθητών και να εντοπίζουν τυχόν 
μαθησιακά τους προβλήματα, με σκοπό την 
παροχή σε αυτούς ανάλογης υποστήριξης.

-
λεχών διοίκησης σχολικών μονάδων και 
διευθύνσεων της εκπαίδευσης.

-
φέροντα των μαθητών και την ευαισθησία 
τους σε θέματα πολιτισμού και σεβασμού 
της πολιτισμικής διαφορετικότητας.

εκπαιδευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμά-
των και με την εποπτεία σχολείων, καθώς 
και άλλα δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
ερευνητικά κέντρα.

-
βούλων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως 
καθοδηγητές και υποστηρικτές της διδακτικής 
προσπάθειας των συναδέλφων τους.

-
νωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως 
οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και 
σχολικών ομίλων, έκδοση περιοδικών, δημι-
ουργία σχολικών μουσείων, συλλογών κ.ά.

-
τισμού, την τοπική αυτοδιοίκηση και στον 
ιδιωτικό τομέα τη διοργάνωση πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων.

δράσεις, οι οποίες οργανώνονται από το 
ΥΠΕΠΘ.

διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις:
*Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική 
Πράξη
*Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών 
Μονάδων
*Αγωγή και Πολιτισμός
β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα ανω-
τέρω επιστημονικά πεδία
Κατηγορίες πτυχιούχων:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του 
τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικο-
λογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων τμη-
μάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς 
και τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα 

-
θορίζονται συμπληρωματικά κριτήρια ή 
πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα κατά 
την επιλογή των υποψηφίων, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε 

κατεύθυνση.
Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπου-
δών για την απονομή των κατά το άρθρο 
3 τίτλων ορίζεται:
α) για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-

εξάμηνα εκ των οποίων τρία (3) εξάμηνα 
διατίθενται για τη διδασκαλία μαθημάτων 

-
ματικής εργασίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, 
όπου ο φοιτητής αιτείται την επιμήκυνση 
του χρόνου σπουδών, το θέμα εξετάζεται 

β) για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε 

μετά τη λήψη του ΜΔΕ.
Πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση:
Κατεύθυνση: «Παιδαγωγική Ψυχολογία 
και Εκπαιδευτική Πράξη»
Μαθήματα 1ου εξαμήνου:

-
λεσματική μάθηση

σχέσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

Μαθήματα 2ου εξαμήνου:
-

μινάρια προσωπικής ανάπτυξης

αντιμετώπιση
-

λική τάξη
Μαθήματα 3ου εξαμήνου:

μαθητών

Μαθήματα 4ου εξαμήνου:

Κατεύθυνση: «Διοίκηση και Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων»
Μαθήματα 1ου εξαμήνου:

ανάλυσης δεδομένων

σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης

Μαθήματα 2ου εξαμήνου:

προβλημάτων

του εκπαιδευτικού-πρακτική άσκηση
-

λικής μονάδας
Μαθήματα 3ου εξαμήνου:

-
λικής διεύθυνσης

ηλεκτρονική διακυβέρνηση της εκπαίδευσης

της εκπαίδευσης
Μαθήματα 4ου εξαμήνου:

Κατεύθυνση: «Αγωγή και Πολιτισμός»
Μαθήματα 1ου εξαμήνου:

-
τική διδασκαλία

Μαθήματα 2ου εξαμήνου:

άσκηση

-
κότητα - βιωματικά σεμινάρια προσωπικής 
ανάπτυξης
Μαθήματα 3ου εξαμήνου:

Μαθήματα 4ου εξαμήνου:

Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο
Μαθήματα 1ου εξαμήνου:
Κατεύθυνση: «Παιδαγωγική Ψυχολογία 
και Εκπαιδευτική Πράξη»
1. Παιδαγωγική ψυχολογία
2. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και αποτε-
λεσματική μάθηση
3. Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές 
σχέσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες
4. Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική
Κατεύθυνση: «Διοίκηση και Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων»
1. Μεθοδολογία της έρευνας - ειδικά θέματα 
ανάλυσης δεδομένων

2. Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης
3. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
4. Οργανωσιακή συμπεριφορά- Βιωματικά 
σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*
Κατεύθυνση: «Αγωγή και Πολιτισμός»
1. Πολιτισμός και πολιτισμοί
2. Μαθησιακό περιβάλλον και αποτελε-
σματική διδασκαλία
3. Παιδαγωγική του θεάτρου
4. Διατροφή και πολιτισμός
*Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, 
τα οποία αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα 
επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, 
όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών 
συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης 
ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του 
άγχους και των προβλημάτων που αφορούν 
στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και 
άλλους εργασιακούς χώρους κ.ά. Τα σεμι-
νάρια περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις 

οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
μεθόδους και τεχνικές διαφόρων ψυχοθε-
ραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η γνωσι-
ακή-συμπεριφοριστική (CBT), η υπαρξιακή, 

συμμετοχή στα βιωματικά σεμινάρια προ-
σωπικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική για 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των 
κατευθύνσεων.
Μαθήματα 2ου εξαμήνου:
Κατεύθυνση: «Παιδαγωγική Ψυχολογία 
και Εκπαιδευτική Πράξη»
1. Αναπτυξιακή ψυχολογία - βιωματικά 
σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης*
2. Ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση
3. Μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση και 
αντιμετώπιση
4. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη σχο-
λική τάξη
Κατεύθυνση: «Διοίκηση και Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων»
1. Εφαρμοσμένη στατιστική
2. -
λυση προβλημάτων
3. Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανά-
πτυξη του εκπαιδευτικού-πρακτική άσκηση**
4. Οικονομικά της εκπαίδευσης και της 
σχολικής μονάδας
Κατεύθυνση: «Αγωγή και Πολιτισμός»
1.
άσκηση***

2. Μουσειακή εκπαίδευση
3. Πολιτισμός και περιβάλλον
4. Πολιτισμός, τουρισμός και επιχειρηματι-
κότητα - βιωματικά σεμινάρια προσωπικής 
ανάπτυξης*
*Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, 
τα οποία αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα 
επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, 
όπως αναγνώριση και έκφραση προσωπικών 
συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης 
ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του 
άγχους και των προβλημάτων που αφορούν 
στη σχολική τάξη, τη σχολική μονάδα και 
άλλους εργασιακούς χώρους κ.ά. Τα σεμι-
νάρια περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις 

οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
μεθόδους και τεχνικές διαφόρων ψυχοθερα-
πευτικών προσεγγίσεων, όπως η γνωσιακή 
- συμπεριφοριστική (CBT), η υπαρξιακή, 

συμμετοχή στα βιωματικά σεμινάρια προ-
σωπικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική για 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των 
κατευθύνσεων.

αποσκοπεί στην εξοικείωση των μεταπτυχι-
ακών φοιτητών της κατεύθυνσης: «Διοίκηση 
και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», με 
σύγχρονα μοντέλα σχολικής ηγεσίας, καθώς 
και στην εξέταση της αμφίδρομης σχέσης 
αυτής με την επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού μέσω βιωματικών τεχνικών 
και πρακτικών ασκήσεων, με απώτερο στό-
χο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων των 
εκπαιδευτικών οργανισμών. Η συμμετοχή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών στην πρακτική 
άσκηση είναι υποχρεωτική.

η οποία αποσκοπεί στην εξοικείωση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης 
«Αγωγή και Πολιτισμός» με τη διοργάνωση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων μετά από παρακολούθηση 
ανάλογων δράσεων σε σχολικές μονάδες, 
μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχο-
λούνται με τον πολιτισμό και με ακόλουθο 
σχολιασμό και καταγραφή απόψεων. Η 
συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών 
στην πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική.
Μαθήματα 3ου εξαμήνου:
Κατεύθυνση: «Παιδαγωγική Ψυχολογία 
και Εκπαιδευτική Πράξη»
1. Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση
2. Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των 
μαθητών
3. Πρακτική άσκηση*
Κατεύθυνση: «Διοίκηση και Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων»
1. -
λικής διεύθυνσης
2. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
3. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση της εκπαίδευσης
4. 
της εκπαίδευσης
Κατεύθυνση: «Αγωγή και Πολιτισμός»
1. Πολιτιστικές διαδρομές

είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές της 
κατεύθυνσης «Παιδαγωγική ψυχολογία και 
εκπαιδευτική πράξη». Από τις παραπάνω 

της προόδου των πρακτικών ασκήσεων των 
φοιτητών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποι-
είται σε δομές εκπαίδευσης (γενικής ή και 
ειδικής αγωγής), συμπεριλαμβανομένων των 
ΚΕΔΔΥ (σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες).
Μαθήματα 4ου εξαμήνου (κοινό για 
όλες τις κατευθύνσεις)

Στοιχεία επικοινωνίας:  
Καραγεώργου Ελισάβετ, MEd, Υπ. Διδάκτωρ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Ωράριο εξυπηρέτησης γραμματείας: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:  
«Εκπαίδευση και Πολιτισμός»
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Τ ους λένε πρόσφυγες, καταληψίες, 
παράνομους, άστεγους, πρεζάκια. 
Και κατά πάσα πιθανότητα, είναι. 

Όμως δεν ακούγεται σαν βρισιά;
Ζουν μια ανάσα δρόμο από εμάς, 

τους ντόπιους, τους στεγασμένους, τους 
νόμιμους, τους καθαρούς (όπως θέλουμε 
να αυτοσυστηνόμαστε), αλλά δεν τους 
δίνουμε σημασία. Νοιαζόμαστε τάχα για 
την ύπαρξη τους;

Εκείνοι υποστηρίζουν πως δεν φο-
βούνται, αλλά για να φτάσουν ως το 
κατάλυμά τους περπατάνε με γρήγορο 
βήμα και κεφάλι σκυφτό. Εμείς δηλώνου-
με τη συμπαράστασή μας, αλλά χρόνια 
τώρα οργανώνουμε την αναστύλωση των 
κτιρίων και την ανάπλαση του χώρου, 
μόνο στα λόγια και τα χαρτιά.

Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάν-
δρας δεν χρειάζονται συστάσεις. Βρίσκο-
νται εκεί μια ολόκληρη ζωή. Χτίστηκαν 
το 1933 για να στεγάσουν τους πρόσφυ-
γες της μικρασιατικής καταστροφής και 
σήμερα, το 2017, γκρεμίζονται μέρα με 
τη μέρα, όπως και τα όνειρα όλων όσοι 
μένουν εκεί, σε πείσμα μιας ζωής που δεν 
τους χαμογέλασε. Κάποιοι έχουν ακόμη 
το κουράγιο να στολίζουν τα ετοιμόρροπα 
μπαλκονάκια τους με γλάστρες. Κάποιοι 
άλλοι δημιουργούν την ψευδαίσθηση 
της ασφάλειας, βάζοντας αλυσίδα στην 
εξώπορτά τους, κι ας γνωρίζουν πως 
ακόμη και κλωτσιά μικρού παιδιού μπορεί 
να τη διαλύσει. 

Ορισμένοι θυμώνουν για να εξορκίσουν 
τον φόβο τους κι άλλοι ανταλλάσουν με 
ευγένεια λίγες κουβέντες που μπορεί να 
είναι ακόμη και βάλσαμο στη μοναχική, 
αδιέξοδη καθημερινότητά τους. Υπάρ-
χουν και κάποιοι ακόμη. Αυτοί, δεν 
ανοίγουν την πόρτα τους σε κανέναν 
και για κανέναν λόγο. Είναι κρυμμένοι 
όχι μόνο από τους άλλους ανθρώπους, 
αλλά και από τον ίδιο τους τον εαυτό. 
Εκείνοι, οι τοξικομανείς, είναι οι φυγάδες 
της ζωής. Το μόνο που τους καίει κάθε 
ώρα και στιγμή, είναι να έχουν τη δόση 
τους. Αλλιώς δεν έχουν δύναμη ούτε 
να αναπνεύσουν. Γι’ αυτό τσακώνονται 
μεταξύ τους. Για λίγη σκόνη.

Το πιθανότερο είναι πως εάν κατά 
καιρούς δεν είχαν υπάρξει τόσα δημοσιεύ-
ματα για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, 
θα φάνταζε απίστευτο σε οποιονδήποτε 
περαστικό πως αυτά τα ετοιμόρροπα 
διαμερίσματα έχουν ακόμη ενοίκους. 
Το πιθανότερο επίσης είναι πως όσα 
δημοσιεύματα και να υπάρξουν, η ζωή 
αυτών των ανθρώπων δεν θα βελτιωθεί. 
Το σίγουρο όμως είναι πως η ελπίδα 
πεθαίνει πάντα τελευταία.

Εβδομήντα χρόνια τώρα, στο ισόγειο 
της τρίτης πολυκατοικίας του πολεοδο-
μικού σχηματισμού των προσφυγικών 
της Αλεξάνδρας, ζει ένας Μικρασιάτης 
πρόσφυγας. Εβδομήντα χρόνια τώρα, 
έχει ζήσει μπόρες και καταστροφές, αλλά 
εξακολουθεί να ελπίζει πως θα αποκατα-
σταθούν τα κτίρια. Ο Μικρασιάτης άνδρας 
έχει βάλει κάγκελα και λουλούδια στο 
μπαλκονάκι του. Δεν λέει ούτε το όνομά 
του. Μόνο πως είναι πρόσφυγας από τη 
Μικρά Ασία, ζει επτά δεκαετίες σε αυτό 
το μισοχαλασμένο διαμερισματάκι, και 
πως «όλα θα γίνουν».

Προς το παρόν, το μόνο που έχει 
γίνει είναι ένα αναρτημένο πανό που 
γράφει ότι ο χώρος θα αναπλαστεί. Ίσως. 
Κάποτε. Στο μέλλον.

Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάν-
δρας, όπως γράφει η έγκυρη ελεύθερη 
εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια είναι ένας 

παλιωμένος, σχεδόν ετοιμόρροπος, πο-
λεοδομικός σχηματισμός, που βρίσκεται 
στην περιοχή των Αμπελοκήπων και 
αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες 
σχήματος παραλληλογράμμου, με συνο-
λικά 228 διαμερίσματα, αρκετά από τα 
οποία κατοικούνται ακόμη και σήμερα. 
Μέχρι και τα τέλη σχεδόν της πρώτης 
δεκαετίας του 2000, ένοικοι διέμεναν 
σε 90 από αυτά τα διαμερίσματα, με 
τα υπόλοιπα να έχουν περιέλθει στην 
ιδιοκτησία του Δημοσίου, προκειμένου 
να περιληφθούν στη γενικότερη ανά-
πλαση, που ήταν τότε υπό σχεδιασμό 
και αφορούσε στην ανακατασκευή του 
γηπέδου του Παναθηναϊκού. 

Οι κατοικίες κατασκευάστηκαν μεταξύ 
των ετών 1933 και 1935, με μέριμνα του 
ελληνικού κράτους, το οποίο αναζητούσε 
τρόπους για τη στέγαση των εκατοντά-
δων χιλιάδων προσφύγων, που είχαν 
συρρεύσει στην πρωτεύουσα μετά τη 
Μικρασιατική καταστροφή. Τον χώρο, 
όπου σχεδιαζόταν να κατασκευαστούν 
αρχικά οι πολυκατοικίες, διεκδικούσαν 
οι παράγοντες και οι οπαδοί του Πανα-
θηναϊκού, οι οποίοι επιδίωκαν από το 
1922 να πετύχουν την ανέγερση γηπέδου 
σε αυτό ακριβώς το σημείο. Έναν χρόνο 
μετά (1923), η κατασκευή διακόπηκε 
άδοξα και η έκταση αποφασίστηκε -βάσει 
προεδρικού διατάγματος απαλλοτρίωσής 
της- να χρησιμοποιηθεί για το χτίσιμο 
προσφυγικών κατοικιών. Τελικά, τη λύση 
έδωσε ο Δήμος Αθηναίων, με παραχώ-
ρηση προς την ομάδα του οικοπέδου 
και μεταστέγαση των προσφύγων στο 
απέναντι ακριβώς σημείο. Το 2009, το 
συγκρότημα των προσφυγικών πολυκα-
τοικιών χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο 
κτίσμα, βάσει του ιστορικού, πολιτισμικού, 
κοινωνικοπολιτικού και αρχιτεκτονικού 
του υπόβαθρου.

Οι σφαίρες από τα Δεκεμβριανά (ένο-
πλες αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα στο 
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο - Ελλη-
νικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και 
τις βρετανικές και κυβερνητικές δυνάμεις 
το 1944) είναι τα ολοφάνερα, μέχρι και 
σήμερα, σημάδια στους τοίχους των 
προσφυγικών. Τα σημάδια στο βλέμμα 
ενός ευγενικού Αφγανού πρόσφυγα, που 

ανοίγει δειλά την πόρτα του διαμερίσματός 
του μπορεί να μην είναι τόσο φανερά, 
είναι όμως καλά κρυμμένα. Βρίσκεται 
στην Ελλάδα έξι χρόνια, λέει. Τα δύο 
πρώτα ζούσε σε καταυλισμό προσφύγων. 
Σιγά - σιγά βρήκε το σπίτι του. Μένει 
εκεί μαζί με άλλους ανθρώπους, τους 
οποίους αποκαλεί φίλους. Δεν μπορούσε 
να μείνει στο Αφγανιστάν, δεν μπορεί 
να βρει δουλειά στην Ελλάδα.

Έναν όροφο πιο ψηλά, ένας νεαρός 
Ιρανός χαμογελά, μόλις ανοίγει την 
πόρτα του. Δεν ξέρει ελληνικά. Λίγες 
αγγλικές λέξεις μόνο. Παρ’ όλα αυτά 
συνεννοούμαστε. Έχει σπουδάσει αρχι-
τέκτονας. Αλλά για την ώρα τουλάχιστον, 
δεν μπορεί να χτίσει σπίτια. Δεν μπορεί 
να βρει δουλειά ούτε ως απλώς εργάτης. 
Εκτός από «μερικές φορές». Λέει ότι 
δεν φοβάται. Όμως μπαινοβγαίνει στο 
σπίτι του, χωρίς να «κοιτάει δεξιά και 
αριστερά», με γρήγορο βήμα.

Ο φόβος μετατρέπεται σε αγένεια 
στο διαμέρισμα κάποιων Βουλγάρων. 
Τρεις ομοεθνείς τους μένουν σε ένα 
παράπηγμα στην ταράτσα μιας από τις 
προσφυγικές πολυκατοικίες. Κουβέρτες 
για παράθυρα, νάιλον για πόρτες. Αυτά 
τους προστατεύουν από τον καιρό. Δεν 
ξέρουν ούτε λέξη ελληνικά. Μπορεί 
να μην έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλά η 
διάθεση τους να μιλήσουν είναι ολο-
φάνερη. Οδηγούμαστε στο διαμέρισμα 
των άλλων Βουλγάρων, ανάμεσα στους 
οποίους ζει και μια πατριώτισσά τους, 
που μιλά ελληνικά. «Μια χαρά είμαστε 
εδώ! Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα! 
Δεν θέλουμε κουβέντες!», λέει. Ποιος να 
τους κατηγορήσει; Όλη τους τη ζωή, ή 
ίσως ακόμη χειρότερα, τα περισσότερα 
χρόνια της ζωής τους, τα έχουν ζήσει 
με φόβο. Δικαιολογημένο φόβο. Αυτόν 
του διωγμού τους. Γιατί, όπως όλοι όσοι 
έχουν βρει καταφύγιο στα προσφυγικά 
της Αλεξάνδρας, ταλαιπωρούνται μόνο 
και μόνο επειδή είναι από διαφορετική 
φυλή, πιστεύουν σε άλλη θρησκεία, έχουν 
διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, 
είναι μέλη μιας ιδιαίτερης κοινωνικής 
ομάδας. Αυτοί είναι οι ένοικοι στις πο-
λυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 
Έχουν βρει ένα σπασμένο κεραμίδι πάνω 

από το κεφάλι τους και διατείνονται ότι 
δεν έχουν κανένα πρόβλημα.

Η δυσοσμία στους κοινόχρηστους 
χώρους είναι έντονη. Η βρωμιά, επίσης. 
Τα παράθυρα είναι σπασμένα, οι πόρτες 
δεν σφαλίζουν, οι σύριγγες είναι πεταμέ-
νες δεξιά κι αριστερά, τα σκουπίδια δεν 
μαζεύονται, οι φασαρίες δεν λείπουν.

«Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τα 
σκουπίδια», λέει ο Οδυσσέας, που μένει 
στα προσφυγικά και καταβάλλει ενοίκιο 
στον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου δι-
αμερίσματος. Ο Οδυσσέας είναι Έλλη-
νας, άνεργος με δύο παιδιά και μένει 
εκεί από τη δεκαετία του ΄90. «Είναι 
δύσκολο. Οι πόρτες δεν κλειδώνουν. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να μπει μέσα, 
ανά πάσα στιγμή. Συχνά, υπάρχουν 
και προβλήματα με τους τοξικομανείς, 
στους οποίους δίνονται υποκατάστατα 
από τμήμα του Οργανισμού κατά των 
Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), που λειτουργεί 
στο νοσοκομείο, λίγο πιο πάνω. 

Τσακώνονται συνήθως μεταξύ τους 
για τη δόση τους. Σχεδόν κάθε μέρα, 
είναι εδώ έξω, στο κεφαλόσκαλο. Εί-
ναι πρόβλημα». Ο Οδυσσέας δείχνει 
καλοσυνάτος. Είναι χαμογελαστός. Και 
ονειρεύεται «μια αρμονική συμβίωση». Ο 
Μεσανατολίτης πρόσφυγας που ακούει 
την κουβέντα μας, χωρίς να μιλάει, όχι 
επειδή δεν καταλαβαίνει, αλλά επειδή 
δεν θέλει, έχει άλλα όνειρα: να βγάλει 
λεφτά. Αυτό μόνο λέει, και ακόμη πως 
είναι καταληψίας. Για την ώρα, αγωνίζεται 
να επιβιώσει. 

Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κάτοι-
κοι των προσφυγικών. Ακόμη και οι 
τοξικομανείς που κρύβονται καλά από 
τα αδιάκριτα μάτια, από τα περίεργα 
βλέμματα, από το γράμμα του νόμου. Έτσι 
κι αλλιώς, κρύβονται από την ίδια τους 
τη ζωή, χαμένοι στον δικό τους κόσμο. 
Έναν κόσμο, που τόσο γι’ αυτούς, όσο 
και για όλους τους υπόλοιπους, μοιάζει 
να μην είναι επιλογή, αλλά απλά ένας 
τρόπος επιβίωσης. Επειδή έκαναν το 
«λάθος» να έχουν διαφορετική θρησκεία, 
πολιτικές πεποιθήσεις, χρώμα, ιδέες… 
Και γι’ αυτό δεν τους χωράει ο τόπος.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Προσφυγικά Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας: Χαμένες ελπίδες
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Ο Σύλλογος Σχολείων Κοινότητας Βικιπαίδειας Ελλάδας έχει σκοπό την 
ανάπτυξη μιας υγιούς και πλούσιας σε μέλη κοινότητας συντακτών της 
Βικιπαίδειας στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι οι συντάκτες της Βικιπαίδει-
ας πρέπει να αποκτούν όχι μόνο τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στη 
συγγραφή των λημμάτων αλλά και την ικανότητα να συνεργάζονται, 
να φέρουν την ευθύνη του δημόσιου λόγου και μεταφέρουν αυτές τις 
δεξιότητες και τις αξίες στην πραγματική ζωή. Τα σχολεία Βικιπαίδειας 

λειτουργούν ανοικτά και δωρεάν προς όλους. Αποστολή του Συλλόγου είναι να καλλι-
εργηθεί στην κοινωνία η δεξιότητα στη λημματογράφηση της Βικιπαίδειας, με σκοπό την 
ελεύθερη διάδοση της γνώσης. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και μετά από 25 ώρες δίνεται 
και βεβαίωση παρακολούθησης για κάθε εθελοντή.
Aγγελία: 
Το Σχολείο Βικιπαίδειας αναζητά εθελοντή/ντρια Συντάκτη στην Αθήνα ή Πανελλαδικά.
Θέση: Επιμέλεια / επέκταση / δημιουργία / μετάφραση λημμάτων
Ο χρόνος που χρειάζεται: 2-4 ώρες / εβδομάδα, ή περισσότερο, με ελεύθερη επιλογή.
Τι θα κερδίζεις: ακαδημαϊκή γραφή, δομημένη έκφραση, κριτική ικανότητα, επιχειρηματο-
λογία, συνεργατικότητα / Δημοσίευση / Συμμετοχή σε δράσεις εμπλουτισμού με κοινωνικό 
χαρακτήρα. Επίσης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Εκπαίδευση: Παρέχεται εκπαίδευση (και εξ αποστάεως) στο περιβάλλον της Βικιπαίδειας, 
στον τρόπο έκφρασης και στα πνευματικά δικαιώματα, γίνονται βιωματικά μαθήματα στη 
διαδικτυακή συνεργατικότητα και την αντικειμενικότητα, παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη 
στη συγγραφή σε βάθος χρόνου
Απαιτήσεις: Εάν έχεις/ γνωρίζεις θα βοηθούσε: Αγάπη για τη διαμοίραση της γνώσης / 
φωτογραφίες, βίντεο, ήχοι κλπ για δωρεά προς ελεύθερη χρήση / ελεύθερος χρόνος / 
υπολογιστής με σύνδεση ίντερνετ.
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Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά εθελοντές 
για βάψιμο.
Αναζητάμε εθελοντές για βάψιμο των τοίχων και ετοιμασία της 
φοιτητικής εστίας Η.U.G. στο κέντρο της Αθήνας για φοιτητές 
της επαρχίας που έχουν περάσει σε ΑΕΙ-ΤΕΙ της Αθήνας και 
οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
στηρίξουν τις σπουδές τους.

Παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και βοήθεια σε μόνιμη βάση.Ο 
απαιτούμενος χρόνος είναι 4 έως 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 μέρες την εβδομάδα. Καθη-
μερινά 9πμ. με 9μμ. Σαββατοκύριακα 9πμ. με 3μμ.
Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά εθελοντές για ηλεκτρολογικές εργασίες 
στο κέντρο της Αθήνας. Παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και 
βοήθεια σε μόνιμη βάση.Ο απαιτούμενος χρόνος είναι 4 με 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 
μέρες την εβδομάδα. Καθημερινά 9πμ.με 9μμ. Σαββατοκύριακα 9πμ. με 3μμ.
1. Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά εθελοντές γενικών καθηκόντων. 
Τα καθήκοντα του εθελοντή είναι η διαλογή ρούχων, το κρέμασμά τους σε καλόγερους, 
η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου, το πέταμα σκουπιδιών, η εσωτερική διακόσμηση 
δωματίων, το στρώσιμο χαλιών και κρεβατιών, η τακτοποίηση προϊόντων, βιβλίων 
και διακοσμητικών σε ράφια κ.λπ. για την ετοιμασία της φοιτητικής εστίας Η.U.G., στο 
κέντρο της Αθήνας, για φοιτητές της επαρχίας που έχουν περάσει σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. της 
Αθήνας και οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν 
τις σπουδές τους. Ο χρόνος που χρειάζεται είναι 4 με 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 μέρες 
την εβδομάδα, καθημερινές 9 π.μ. με 9 μ.μ., Σαββατοκύριακα 9πμ. με 3μμ. Παρέχεται 
κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και βοήθεια σε μόνιμη βάση.
2. Ο οργανισμός «Παιδί και Οικογένεια» αναζητά αρχιτέκτονα-πολιτικό μηχανικό. 
Τα καθήκοντα του εθελοντή είναι η εύρεση κτιρίων, οι επισκέψεις σε κτίρια, η αξιολό-
γηση καταλληλότητας χρήσης τους, η εκτίμηση της δυνατότητας διαμόρφωσής τους, 
επισκευών κ.λπ. και η εκτίμηση κόστους για την ετοιμασία της φοιτητικής εστίας Η.U.G., 
στο κέντρο της Αθήνας, για φοιτητές της επαρχίας που έχουν περάσει σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 
της Αθήνας και οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν 
τις σπουδές τους. Ο χρόνος που χρειάζεται είναι 4 με 6 ώρες τη μέρα, 2 με 3 μέρες 
την εβδομάδα, καθημερινές 9πμ. με 9μμ., Σαββατοκύριακα 9πμ. με 3μμ.Παρέχεται 
κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και βοήθεια σε μόνιμη βάση.
Υπ. επικοινωνίας: Πηνελόπη Σωτηρίου, 9:00 με 14:00. Τηλεφωνική επικοινωνία 
στο 2114 038316.

Σκοπός του συλλόγου μας είναι να ενημερώνουμε και 
να υποστηρίζουμε τον κόσμο, τους γιατρούς, αλλά και 
την πολιτεία σχετικά με θέματα σκελετικής υγείας, όπως η 
οστεοπόρωση, η οστεοαρθρίτιδα, η κύφωση, η σκολίωση 
και η ισχιαλγία. Η «Πεταλούδα» -σύλλογος σκελετικής 

υγείας- αναζητά εθελοντές-χειριστές ιατρικών μηχανημάτων, οι οποίοι θα προσφέρουν 
και γραμματειακή υποστήριξη.
Ο εθελοντής θα χειριζεται απλά ιατρικά μηχανημάτα, θα ενημέρωνει τον κόσμο για 
τον σύλλογο και θα βοηθά στην απλή γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων. Ο χρόνος που χρειάζεται είναι συνήθως Σάββατο ή και Κυριακή 
σε περιοχές εντός, αλλά και εκτός Αττικής. Ο εθελοντής θα αποκτήσει εμπειρία στην 
οργάνωση εκδηλώσεων και στη διαχείριση του κόσμου. Επίσης, θα πραγματοποιήσει 
ταξίδια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Προσόντα:

Θα προτιμηθούν άτομα με παρεμφερές αντικείμενο σπουδών και παρεμφερή προϋπη-
ρεσία. Για ταξίδια εκτός Αττικής, υπάρχει πλήρης κάλυψη των εξόδων.
Υπ. επικοινωνίας: Τατιάνα Δρακοπούλου. Τηλ. 210 8018123, 213 2086698.

Ο σύλλογος «Δώσε Ζωή» είναι ένα πανελλήνιος σύλλογος 
που στόχο έχει τη φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
και ταυτόχρονα την ενημέρωση των πολιτών. Προσπαθούμε να 
στηρίζουμε τα παιδιά, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής 
τους και την καθημερινή τους ζωή. Τα παιδιά με αναπηρία 

έχουν το δικαίωμα να κοινωνικοποιηθούν, όπως όλοι μας. Οφείλουμε συλλογικά να 
τα ενισχύουμε, να τα στηρίζουμε, αλλά σε καμία περίπτωση να τα λυπόμαστε. Τα 
παιδιά αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και όχι να 
τα περιφρονούμε και να τα περιθωριοποιούμε. Η συνεισφορά του κόσμου κρίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική. Είμαστε ένας νέος σύλλογος και έχουμε ανάγκη ανθρώπους που 
έχουν όρεξη να προσφέρουν απλόχερα τη βοήθειά τους.
Δράσεις ανθρωπιάς και αλληλεγγύης του οργανισμού:
Εθελοντική αιμοδοσία: Η εθελοντική προσφορά αίματος είναι μια πράξη αγάπης 
και κοινωνικής ευαισθησίας, που σώζει ζωές. Ενημερώσου και πάρε κι εσύ μέρος 
στις εκστρατείες που θα διοργανωθούν σε περιοχές της Αθήνας και της περιφέρειας. 
Εθελοντική αιμοδοσία με κωδικό 13711.
Συλλογή τροφίμων: Το «Δώσε Ζωή» διοργανώνει δράσεις συλλογής τροφίμων 
μακράς διάρκειας (όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, χυμό ντομάτας, λάδι, γάλα) και ειδών 
καθαριότητας για τους συνανθρώπους μας, καθώς και για παιδιά με ειδικές ανάγκες 
που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Σημεία συλλογής: «Δώσε Ζωή», Πλάτωνος 7, 152 34 Χαλάνδρι, Τηλ.-fax: 2106835451
Συλλογή ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης
Όλοι μαζί μπορούμε να δείξουμε την ανθρώπινη πλευρά μας, συγκεντρώνοντας ρούχα 
και παπούτσια απλά, καθημερινά -κυρίως αθλητικά- εσώρουχα και κάλτσες.
Επίσης, αναλώσιμα είδη μιας χρήσης: πιάτα, ποτήρια μαχαιροπήρουνα, χαρτοπετσέτες, 
χαρτιά κουζίνας και υγείας.
Συλλογή φαρμάκων
Το «Δώσε Ζωή» διοργανώνει δράσεις και στον τομέα της υγείας, συγκεντρώνοντας 
φάρμακα και υγειονομικό υλικό, τα οποία θα προσφέρονται σε κοινωνικά φαρμακεία 
και δημοτικά ιατρεία διαφόρων Δήμων, καθώς και στις περιφέρειες.
Παιχνίδια
Με στόχο «Κανένα παιδί χωρίς παιχνίδι» συλλέγουμε παιχνίδια, δίνοντας μια μικρή 
χαρά, όχι μόνο στα παιδιά που θα τα λάβουν, αλλά και στα παιδιά που τα προσφέρουν. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και με τους εθελοντές του 
«Δώσε Ζωή» στα παρακάτω τηλέφωνα:
Εθελοντές: Κάμπα Παναγιώτα, τηλ.: 6984 035306, Ζαφειρόπουλου Έφη, 
τηλ.: 6974 093415
Επικοινωνία: Πλάτωνος 7-Χαλάνδρι, 152 34
Τηλ.-fax: 210 6835451
ΑΦΜ: 997148515
ΔΟΥ: Χαλανδρίου
Ε-mail: info@dosezoi.gr
Ιστοσελίδα: www.dosezoi.gr

1992-Η δημιουργία του Αρκτούρου. Ο Αρκτούρος είναι μία 
αστική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992 κι έχει ως στόχο την προ-
στασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Αφορμή της ίδρυσής του ήταν η ανάγκη εύρεσης άμεσης λύσης 
στο τότε διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της αιχμαλωσίας 

αρκούδων, αλλά και λύκων. Μια αφορμή που οδήγησε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
δράσεων και ενεργειών.
Η λειτουργία του περιβαλλοντικού κέντρου του Αρκτούρου
Μέσα στις δράσεις του είναι επίσης κι η εκπόνηση επιστημονικών μελετών, η παροχή 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κι ευαισθητοποίησης του κοινού στα ζητήματα βιοποικι-
λότητας κι αειφορίας, ενώ προσπαθεί να ασκεί πολιτική πίεση, βασιζόμενος σε ολο-
κληρωμένα προγράμματα και λύσεις.
Εθελοντισμός: Χάρη στη βοήθεια δεκάδων εθελοντών, ο Αρκτούρος πραγματοποιεί 
δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας ζωής, αλλά και του φυσικού 
περιβάλλοντος. Επίσης, ο Αρκτούρος συντονίζει προγράμματα ανταλλαγής εθελοντών, 

Εθελοντισμού (EVS).
Ως εθελοντής του Αρκτούρου συμμετέχεις:

πτών, στο τάισμα και τη φροντίδα των ζώων του καταφυγίου, σε χειρωνακτικές 
εργασίες, σε διαχείριση περιηγητικών μονοπατιών κ.λπ.

παιδιών σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα).

Νίκειο Σχολή του Νυμφαίου.
Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 2386 041500, fax: 2386 041111, e-mail: arcturos@
arcturos.gr
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Εθελοντισμός: Μια ανάγκη της εποχής μας
Η λέξη «εθελοντισμός» προέρ-

χεται από το ρήμα «εθέλω», 
που σημαίνει «θέλω πολύ». Ο 

εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Είναι 
η ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προ-
σφορά στους συνανθρώπους μας και 
έχει ως κινητήρια δύναμη την αγάπη 
που πηγάζει από την ανθρώπινη ψυχή. 
Είναι η προσφορά υπηρεσιών χωρίς 
ανταλλάγματα, χωρίς προσδοκία υλικής 
αμοιβής ή προσωπικής προβολής. Ο 
εθελοντής λειτουργεί πάντα με ελεύθερη 
βούληση.

Εθελοντισμός είναι η σοφή διαχεί-
ριση του περισσεύματος της ψυχής. 
Εθελοντισμός δεν είναι μόνο κοινωνική 
προσφορά σε ώρα κρίσης, δεν είναι 
απλώς φιλανθρωπία. 

Είναι ένας δυναμικός τρόπος κοι-
νωνικής συμμετοχής του ανθρώπου 
με στόχο την εξέλιξη της κοινωνίας 
σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης 
και της αλληλεγγύης. 

Ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης του 
πολιτισμού μιας κοινωνίας. Αφορά 
πράξεις και όχι λόγια. Όταν μιλάμε 
για τον εθελοντή, μιλάμε για τον πρα-
κτικό άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε τον εθελοντή ως μια 
ζωντανή δύναμη της φύσης, διότι είναι 
στην ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου η 
γενναιοδωρία και η ενασχόλησή του 
με τη φύση και την κοινωνία.

Γιατί να γίνω εθελοντής 

και έναν νέο και καλύτερο άνθρωπο.

εμπειρίες και γνώσεις.

δημιουργικά.

Όπως έλεγε και ο Σεντ Εξιπερί στον 

«Μικρό Πρίγκιπα»: «Όσο περισσότερο 
δίνουμε, τόσο περισσότερο έχουμε, όσο 
περισσότερο αγαπάμε, τόσο περισσό-
τερο μας αγαπούν. Αυτό είναι έτσι!». 
Αυτό θα μπορούσε να είναι το ρητό 
των εθελοντών.

Ποιος ονομάζεται εθελοντής
Εθελοντής είναι ο άνθρωπος εκείνος 

που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο 
χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες 
δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς 
να περιμένει αντάλλαγμα. Προσφέρει 
συνειδητά, με στόχο και πειθαρχία. 
Ο εθελοντής έχει την ικανότητα της 
συνέχειας. Προσφέρει δηλαδή σταθερά 
και ανεξάρτητα από την ψυχολογική 
του κατάσταση και όχι μόνο όταν είναι 
ευδιάθετος ή έχει όρεξη.

Άλλο είναι να προσφέρεις αυτό που 
έχεις και άλλο να προσφέρεις αυτό που 
είσαι. Το πρώτο κάποια στιγμή τελειώνει, 
το δεύτερο είναι πηγή ανεξάντλητη, 
που μπορεί να γεννά κάθε φορά ό,τι 
χρειάζεται για να το προσφέρεις. Είναι 
το να προσφέρεις τον ίδιο σου τον εαυτό 
σε αυτό που πιστεύεις.

Πώς νιώθει ο εθελοντής
Ο κόσμος μοιάζει να μεγαλώνει και ο 

ήλιος γίνεται πιο λαμπρός μόλις κανείς 
πάρει την απόφαση. Δεν μετανιώνει. Κι 
αν τον ξαναρωτούσαν, την ίδια απόφαση 
θα έπαιρνε. 

-
πάγεται μια στάση ζωής. Αισθάνεται την 
ευθύνη σε ό,τι κάνει. Είναι αυτό που 
έλεγε ο Νίκος Καζαντζάκης: «Να αγαπάς 

την ευθύνη, να λες: “Εγώ, μονάχα εγώ 
φταίω αν δεν σωθεί ο κόσμος!”». Έτσι 
ακριβώς σκέφτεται και δρα ο εθελοντής. 
Βάζει πρώτα το «εμείς» και έπειτα το 
«εγώ».

 Ποια προσόντα πρέπει να έχει ο 
εθελοντής
Ο εθελοντής συνδυάζει το μεράκι 

του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγ-
γελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη 
και την ανιδιοτέλεια του πνευματικού 
ανθρώπου.

Ο εθελοντής δεν προσφέρει από το 
περίσσευμα ούτε από το υστέρημά του. 

και όταν χρειάζεται κάτι, κάνει τα πάντα 
για να το βρει και να το προσφέρει είτε 
το έχει είτε δεν το έχει. Αυτή είναι και 

η έννοια της γενναιοδωρίας: το γεν-
ναίο δώρο, να προσφέρω αυτό που 
δεν έχω, αλλά να το βρίσκω επειδή 
υπάρχει ανάγκη.

Ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο ένας 
όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποι-
κοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, 
καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από 
κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, 
προάγει την ενεργή συμμετοχή των πο-
λιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του και ενδυναμώνει την 
κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Το μοντέλο του εθελοντισμού
Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί 

ως το συνταίριασμα του ακτιβισμού, της 
άμισθης εργασίας, της αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου και της ανιδιοτελούς 
προσφοράς.

Συμπέρασμα από όλα αυτά: Ο εθελο-
ντής είναι το ενεργό άτομο που μπορεί 
και θέλει να προσφέρει. Αυτό που οδηγεί 
και κατευθύνει τον εθελοντή δεν είναι η 
επιθυμία του ούτε κάποιο χόμπι, αλλά 
το καθήκον.

Οι μεγάλοι φιλόσοφοι της εποχής μας 
και οι ερευνητές της ιστορίας μιλάνε 
για έναν νέο παγκόσμιο μεσαίωνα στον 
οποίο μπαίνει η ανθρωπότητα, για μία 
δύσκολη εποχή, μαύρη. 

Η κοινωνική αδικία, η φτώχεια, ο 
ηθικός και πνευματικός ξεπεσμός, οι 
πανδημίες, οι πόλεμοι έχουν γίνει η 
καθημερινότητά μας. Ο ρόλος του εθε-
λοντή είναι πιο επιτακτικός από ποτέ. Οι 
άνθρωποι και η φύση υποφέρουν. Αυτό 
που χρειάζεται είναι να ακολουθήσουμε 
την καρδιά μας και τη φωνή της φύσης 
για να μπορέσουμε να συντονιστούμε 
και να εργαστούμε σωστά για έναν νέο 
και καλύτερο κόσμο.

sciencearchives.wordpress.com

Φανταστείτε τη δωρεά οργάνων σαν μια αλυσίδα: Ζωή-θάνατος-ζωή!
A π ό φ α σ η  ζ ω ή ς !
Xάρις στην εθελοντική προσφορά σας και στον 

αλτρουισμό σας συνάνθρωποί σας που έχουν 
ανάγκη τη μεταμόσχευση θα συνεχίσουν να ζουν!

Ενημερώστε την οικογένειά σας
Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσετε την 

οικογένειά σας ότι επιθυμείτε μετά θάνατον να 
δοθούν τα όργανά σας για μεταμόσχευση. Έτσι 
απαλλάσσετε τους συγγενείς σας από το βαρύ 
φορτίο μιας τέτοιας απόφασης, αφού η απόφαση 
αυτή έχει ληφθεί ήδη από εσάς τον ίδιο. Με τον 
τρόπο αυτό οι οικείοι σας νιώθουν ότι απλώς 
εκπληρώνουν μία τελευταία επιθυμία σας.

Στην Ελλάδα άλλωστε ορίζεται ρητά στον νόμο 
περί μεταμοσχεύσεων (ν. 2737/1999) η ισχύς 
της μη εικαζόμενης συναίνεσης, δηλαδή για τη 
δωρεά οργάνων απαιτείται η πρότερη, εν ζωή 
συναίνεση του πολίτη (κάρτα δωρητή) ή αντί 
αυτού η συναίνεση των συγγενών του εκλιπόντος 
για τη δωρεά των οργάνων του. Αξίζει επίσης να 
γνωρίζουμε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου 
πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις η οικογένεια 
πάντοτε ενημερώνεται και ερωτάται ανεξαρτήτως 
εικαζόμενης ή μη συναίνεσης και ανεξάρτητα αν 
ο εκλιπών είχε κάρτα δωρητή ή όχι.

Kάρτα δωρητή
Με την κάρτα δωρητή δηλώνετε την πρόθεσή 

σας να γίνετε δωρητής ιστών και οργάνων. Σκοπός 
της κάρτας δωρητή είναι να διαδώσει την ιδέα της 
δωρεάς οργάνων ανάμεσα στους πολίτες, αλλά και 
να διευκολύνει τους συγγενείς του εκλιπόντος στη 
συναίνεσή τους μετά τη διάγνωση του θανάτου. 

Η κάρτα δωρητή αναγράφει τα δημογραφικά 
στοιχεία του πολίτη και πρακτικά είναι χρήσιμη 

μόνο στον ίδιο τον δωρητή και στους συγγενείς του.

Πώς και πότε την αποκτάτε
Μέσα σε έναν μήνα από την αποστολή της δή-

λωσής σας θα λάβετε ταχυδρομικά από τον Εθνικό 
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων την προσωπική σας 
κάρτα δωρεάς οργάνων, την οποία αποκτάτε με 
έναν από τους τρεις τρόπους:

-
κτρονική φόρμα εγγραφής που παρέχεται από 
την ιστοσελίδα μας.

οργάνων του Ε.Ο.Μ., το συμπληρώνετε και το 
αποστέλλετε στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά (οδός 
Τσόχα 5, 115 21 Αμπελόκηποι) ή με φαξ στο 
213 2027032.

που διαθέτουν τα Κ.Ε.Π. Η αίτηση αποστέλλεται 
υπηρεσιακά από τα Κ.Ε.Π. στο αρμόδιο τμήμα 
του Ε.Ο.Μ.

Και αν αλλάξω γνώμη;
Απλώς ενημερώνετε τον Ε.Ο.Μ. ζητώντας τη 

διαγραφή σας από το Εθνικό Μητρώο Δωρητών 
Οργάνων.

Ιστορία ζωής
1964-2006: 42 χρόνια, ωραία χρόνια δημι-

ουργίας, αγάπης, ζωντάνιας. Στα 16 μου χρόνια, 

του πατέρα μου. Ήθελα να γίνω επιπλοποιός - 
συντηρητής παλαιών επίπλων, το μεγάλο μου 
μεράκι. Από 16 χρονών έπιασα τη ζωή στα χέ-
ρια μου και προόδευσα πολύ στη δουλειά μου. 
Όταν ήμουν 25 ετών γνώρισα τη γυναίκα μου, 
παντρευτήκαμε και αποκτήσαμε δύο παιδιά. Είχα 
λοιπόν μια σωστή οικογένεια, καλή δουλειά και 
ένιωθα ανείπωτη ευτυχία.

2006-παρούσα στιγμή: Δυστυχώς όταν ήμουν 
42 ετών, τον χειμώνα του 2006, έπαθα λοίμωξη 
του αναπνευστικού και άλλαξαν όλα. Ξαφνικά 

άρχισα να νιώθω δυσφορία, ανορεξία και κατά-
πτωση. Είχα μεγάλη αδυναμία και ατονία, που 
με εμπόδιζαν να κινηθώ. 

Ο ιός είχε χτυπήσει την καρδιά μου. Η διάγνωση 
ήταν διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Η φαρμακευτική 
αγωγή που έπαιρνα δεν επαρκούσε. Επισκεπτόμουν 
διάφορους γιατρούς και νοσοκομεία. Σε κάποια 
νοσηλεία κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθώ στο 
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όπου στις 
26 Μαρτίου 2009 υποβλήθηκα σε επέμβαση για 
την τοποθέτηση μηχανήματος υποστήριξης της 
καρδιάς (τεχνητή καρδιά) και από τότε περιμένω 
μόσχευμα. 

Βέβαια η εμφύτευση τεχνητής καρδιάς δεν εί-
ναι η απόλυτη λύση, αλλά μια γέφυρα ζωής, μια 
προσωρινή λύση έως ότου βρεθεί το κατάλληλο 
μόσχευμα. Από τη μια πλευρά σου δίνει παρά-
ταση έως τη μεταμόσχευση, από την άλλη όμως 
δημιουργεί πολλά προβλήματα, όπως λοιμώξεις. 
Υπήρξαν άλλοι ασθενείς με τεχνητές καρδιές 
που δεν τα κατάφεραν και δεν βρίσκονται πια 
στη ζωή. Αυτό συνέβη διότι δεν πρόλαβαν να 
λάβουν μόσχευμα καρδιάς λόγω της έλλειψης 
μοσχευμάτων. Αυτή τη στιγμή (Φεβρουάριος 
2011) βρίσκομαι στη λίστα ήδη δύο χρόνια, 
άλλοι ασθενείς περισσότερο. Πόσο θα αντέξουμε 
ακόμη; Μόνο ο Θεός το ξέρει.

Σπύρος Χ. Βλάχος, ασθενής του Ωνασείου Καρ-
διοχειρουργικού Κέντρου

Ο Σπύρος τον Ιούλιο του 2012 δυστυχώς 
έφυγε από κοντά μας, ενώ περίμενε στη λίστα 
για μόσχευμα.

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων,  
www.eom.gr
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 
ανακοίνωσε στοιχεία για το έτος 2016 
της έρευνας Ναυτολογηθέντων Ελλήνων 

ναυτικών σε εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, 
με ελληνική και ξένη σημαία, συμβεβλημένα με 
το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω έρευ-

νας παρατηρείται αύξηση 2,8% στο σύνολο 
των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών 
το 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία 
του έτους 2015. 

Αύξηση καταγράφεται στους ναυτολογη-
θέντες Έλληνες ναυτικούς τόσο σε πλοία με 
ελληνική σημαία (2,5%) όσο και σε πλοία με 

ξένη σημαία (5,8%) συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. 
Αναφορικά με τις κατηγορίες ειδικοτήτων 

του προσωπικού που απασχολείται στα πλοία 
με ελληνική και ξένη σημαία συμβεβλημένα με 
το ΝΑΤ παρατηρείται αύξηση του ναυτολογη-
θέντος ανώτερου προσωπικού κατά 1,5% το 
έτος 2016 σε σχέση με το 2015. Αντίστοιχα 

στην κατηγορία του κατώτερου προσωπικού 
παρατηρείται αύξηση στους ναυτολογηθέ-
ντες κατά 3,2%, το έτος 2016 σε σχέση με 
το έτος 2015. Τέλος, στην κατηγορία του 
δόκιμου προσωπικού παρατηρείται αύξηση 
των ναυτολογηθέντων κατά 25,6% το έτος 
2016 σε σχέση με το έτος 2015. 



Το voluntarywork. gr, ιστοχώρος αγγελιών ζήτησης εθελοντικής εργασίας ή/και υπηρεσιών, 
από τον Μάρτιο 2013, διευρύνει τις υπηρεσίες και το χώρο συνάντησης του skywalker.gr. 
Με τη δημοσίευση και πρόσβαση αγγελιών, χωρίς χρέωση επιτρέπει σε δυνητικούς εθελοντές 
και μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να επικοινωνήσουν άμεσα και ελεύθερα, 
λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών. www.voluntarywork.gr
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Ανοίγοντας τους ορίζοντες της εκπαίδευσης
Η τυποποίηση, η στείρα εκμάθηση και ανα-
παραγωγή γνώσης αποτελούν επιρροές της 
βιομηχανικής επανάστασης αλλά δεν συνιστούν 
πλέον εφόδια για τα παιδιά. 
Σήμερα, στην εποχή της πληροφορίας, όπου η 
πρόσβαση σε δεδομένα είναι ανοιχτή μέσα από 
το διαδίκτυο, η εκπαίδευση πρέπει να δώσει 
το βάρος της στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν 
(αντίληψη) τα δεδομένα αυτά, να τα αξιολο-
γήσουν (κριτική ικανότητα), αλλά και να τα 
συνθέσουν (δημιουργικότητα) σε κάτι καινού-
ριο. Ας αλλάξουμε όλοι μαζί το παράδειγμα 
στην εκπαίδευση. 
Είσοδος δωρεάν. Δίνεται βεβαίωση παρακο-
λούθησης.
Ομιλίες
10:30-11:30: Διαφοροποιημένη διδασκαλία
11:30-12:30: Εμπλουτισμός, εμβάθυνση και 
διαβάθμιση δυσκολίας
12:30-13:00: Διάλειμμα

13:00-14:00: Αυτονομία, ανακαλυπτική και 
βιωματική μάθηση
14:00-15:00: Τεχνολογία στην εκπαίδευση
15:00-16:00: Panel: ερωτήσεις και συζήτηση
Δημιουργική απασχόληση για παιδιά:

16:00-19:00: Παράλληλες δράσεις

εκπαιδευτικού υλικού πολυεπίπεδης εκπαίδευ-
σης». Ενδείκνυται για εκπαιδευτικούς.

-
στικά, συναισθηματικές ανάγκες και εκπαίδευ-
ση». Ενδείκνυται για γονείς και ψυχολόγους.

Ημερομηνία: 9 Απριλίου 2017
Τοποθεσία: Ίδρυμα Ευγενίδου,  
Λεωφόρος Συγγρού 387
Ώρα: 10:00 με 20:00
Πληροφορίες: 

Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Presentation & Communication  
skills: Make yourself heard
προσκαλεί όλους τους ενδια-
φερόμενους να δηλώσουν συμ-

-
ματοποιηθεί στις 24 Απριλίου 

-
ρηματικότητας της Τεχνόπολης 
του Δήμου Αθηναίων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το 
οποίο εντάσσεται στον κύκλο 

συνολική διάρκεια δύο ωρών 
και πραγματοποιείται σε συ-

Στόχος του σεμιναρίου είναι 
να παράσχει δεξιότητες επικοι-
νωνίας στους συμμετέχοντες, 
προκειμένου να είναι σε θέση 

να παρουσιάσουν με επιτυχία 
τόσο τον ίδιο τους τον εαυτό, 
όσο και τα επιχειρηματικά τους 
σχέδια και τις ιδέες τους στην 
αγγλική γλώσσα.
Το σεμινάριο απευθύνεται 
σε νέους 18 έως 25 χρο-
νών (φοιτητές, σπουδαστές 
και ανέργους), με γνώσεις 
Αγγλικών Β2 level (επίπεδο 

Δηλώσεις συμμετοχής: Θα 
ενημερωθείτε με ένα πρώτο 

-
φή της δήλωσης συμμετοχής 
σας. Λόγω του περιορισμένου 
αριθμού συμμετοχών, τηρεί-
ται αυστηρά σειρά προτεραι-
ότητας. Στην περίπτωση που 
υπάρχει θέση για το σεμινάριο 
θα ενημερωθείτε με δεύτερο 

-
δα πριν το εργαστήριο). Είναι 
αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη 
συμμετοχή σας, απαντώντας 

λάβετε, προκειμένου να κα-
τοχυρώσετε τη θέση σας.
Η παρακολούθηση είναι δωρε-
άν και όλοι οι συμμετέχοντες 
θα λάβουν σχετικό πιστοποι-
ητικό παρακολούθησης.

Ημερομηνία: 24/4/2017
Τοποθεσία: Πειραιώς 100, 

-
μίας και Επιχειρηματικότητας 
της Τεχνόπολης του δήμου 
Αθηναίων
Ώρα: 16:00 με 18:00
Πληροφορίες:  

και Αλληλέγγυα Οικονομία και 
-

-
τιών» που ξεκίνησαν τον Απρί-
λιο του 2016 και φιλοξενούν 
εικοσιπέντε εκπαιδευόμενους 
ανά κύκλο εκπαίδευσης.

Επιχειρηματικότητας, το οποίο 
θα διεξαχθεί στις 24 έως 28 
Απριλίου 2017 από 10:00 έως 
16:00.
Στόχος του προγράμματος είναι 
η γνωριμία των συμμετεχόντων 
με την κοινωνική οικονομία και 
η παροχή αρχικής εκπαίδευσης 
στην κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα. Οι συμμετέχοντες θα 
εξετάσουν και τη συμβατότητά 
τους με τις ανάγκες και τις δυ-
νατότητες που αφορούν στο 

από εκπαίδευση και βιωματικά 
εργαστήρια, θα προσεγγίσουν 

τις βασικές αρχές και αξίες της 
κοινωνικής οικονομίας και της 
κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας, θα γνωρίσουν το ελληνικό 
και διεθνές οικοσύστημα της 
κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας και θα κατανοήσουν τις 
μεθόδους, τα εργαλεία, το 
νομικό, το φορολογικό και 
το χρηματοδοτικό πλαίσιο 
στην παραγωγή και διάθεση 
κοινωνικών αγαθών και υπη-
ρεσιών μέσα από συλλογική 
κοινωνική δράση.

-
τας είναι χωρίς χρέωση.
Λόγω της δομής του προ-
γράμματος, προϋπόθεση για 

είναι η παρακολούθηση ολό-
κληρου του σεμιναρίου και όχι 
τμήματος αυτού.
Την επιστημονική ευθύνη κα-
τάρτισης του εκπαιδευτικού 

Οι καταξιωμένοι εισηγητές 

εθελοντικά και ο χώρος διεξα-
γωγής είναι ευγενική χορηγία 

-
ρίες και αίτηση συμμετοχής, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

τις 20 Απριλίου ή να επικοι-
νωνούν στο τηλέφωνο 210 
97 30 280 με την κα Έλενα 

Τόπος διεξαγωγής: -
νικές Συνεταιριστικές Δραστη-

Ομάδων
Διεύθυνση:  
Αισχύλου 5-7, Περιστέρι
Ημερομηνία:  
24 έως 28 Απριλίου 2017
Τοποθεσία:
Ώρα: 10:00 με 16:00
Πληροφορίες:  

Δωρεάν Εκπαίδευση

Presentation delivery

Επαγγελματικός προσανατολισμός  
και επαγγελματική αποκατάσταση

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχεις την ευκαιρία 
να μάθεις όλα τα μυστικά για την καλύτερη 
δυνατή παρουσίαση. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει 
να κάνεις, ώστε η παρουσίαση της εργασίας 

φοιτητές για φοιτητές. Νέα γύρω από τις 
παγκόσμιες εξελίξεις στη χημική μηχανική, 
βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος 
μέσα από δράσεις, επισκέψεις σε εταιρίες και 
βιομηχανικές μονάδες, ημερίδες, συνεντεύξεις 

από σημαίνοντα πρόσωπα της ακαδημαϊκής και 
επιχειρησιακής κοινότητας, αλλά και οτιδήποτε 
μπορεί να φέρει σε επαφή έναν φοιτητή της 

των σπουδών του και την πρακτική εφαρμογή 
αυτού, σε ερευνητικό ή επιχειρηματικό επίπεδο.
Ημερομηνία: 9 Απριλίου 2017
Τοποθεσία: 
Ώρα: 15:00 με 18:00
Πληροφορίες: 

-
κής Αντίστασης του δήμου Ηλιούπολης, θα 
ασχοληθούμε με τον επαγγελματικό προσα-
νατολισμό και την επαγγελματική αποκατάστα-
ση, με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Βερβερέλη, 

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2017

Τοποθεσία: Σοφοκλή Βενιζέλου 100  

Ώρα: 19:00 με 21:00
Πληροφορίες: Φαγητό για Ζωή, Βερβερέ-
λης Θεόδωρος, τηλ. 210 9922946 και 6989 

Τριτοπούλου, τηλ. 210 9232876 και 6970 

Artwaykenings™ by wellenwide  
στο Impact Hub Athens - Vol 4

-

καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Σε εργαστήριο 
καινοτομίας και δημιουργικότητας, ανοιχτό στους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρή-

του μήνα για το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς φιλοξενούν το πρόγραμμα σεμιναρίων 

Σχεδιασμένα για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις σύγχρονες 
τάσεις που θέλουν τις τέχνες στην καρδιά της επιχειρηματικής δημιουργικότητας, καινοτομίας 

κάθε δεύτερης Παρασκευής του μήνα από εισηγητές που φέρουν τη διττή τεχνογνωσία: του 
επιχειρείν και της τέχνης.

κάνουν αυτό». Τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν και είναι ανοιχτά σε εργαζομένους, στε-
λέχη και επιχειρηματίες.

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, το θέμα της αναζήτησης νέων εργαλείων για τη 

του πρώτου ανοιχτού διαλόγου για τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να παίξουν οι τέχνες ως 
επιλογές και λύσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς».
Πληροφορίες:

Παρασκευή 7 Απριλίου και στη συνέχεια, κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα.
Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι δωρεάν και οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες.

Για το Impact Hub Athens
-

λιτεχνών και δημιουργικών μυαλών που εργάζονται, συνεργάζονται και καινοτομούν για τη 
δημιουργία ενός οικοσυστήματος βιώσιμων πρωτοβουλιών με στόχο την κοινωνική αλλαγή. 

όλο τον κόσμο, μεταφέροντας και εφαρμόζοντας διεθνή εμπειρία, γνώση και μεθοδολογίες 
-

γράμματα, φιλοξενούμε εκδηλώσεις, παρέχουμε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε επαγγελματίες 
και ομάδες, ενδυναμώνοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και προσφέροντάς τους πρόσβαση 
σε νέες ιδέες, πόρους και δικτύωση.

Για τη wellenwide

Αθήνα και το 2016 στο Λονδίνο με ένα όραμα: να βοηθά τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες 

δημιουργικότητας και παραγωγικότητας, με μεθοδολογίες δανεισμένες από τις τέχνες.

Ημερομηνία: 7 Απριλίου 2017
Τοποθεσία: 
Ώρα: 08.00 με 09.00
Πληροφορίες: 
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Τ ο ποδήλατο έχει εισβάλει στη 
ζωή μας για τα καλά και όλο και 
περισσότεροι δείχνουν να το 

προτιμούν για τις καθημερινές μετα-
κινήσεις τους. Πώς να μην το προτι-
μήσει κανείς άλλωστε όταν αποτελεί 
τον πιο φτηνό και οικολογικό τρόπο 
μετακίνησης στην πόλη; Εκτός αυτού 
είναι απλό, πρακτικό και οικονομικό, 
δεν πιάνει χώρο, δεν μας δυσκολεύει 
ποτέ στο πάρκινγκ και την κίνηση και 
επιπλέον μας κάνει να βλέπουμε την 
πόλη με μια νέα, φρέσκια ματιά.

Ωστόσο, πριν καβαλήσετε τη σέλα 
και φορέσετε το κράνος έτοιμοι να 
κατακτήσετε τους δρόμους, διαβάστε 
τα 10 tips που κάθε σωστός ποδηλάτης 
πρέπει να γνωρίζει.
1. Ένα βήμα τη φορά: Αν είστε 
αρχάριος, μην αυταπατάστε πως θα 
μπορέσετε να κατεβείτε στο κέντρο 
για ψώνια και να επιστρέψετε πάλι στο 
σπίτι σας (στην Κηφισιά!). Αντίθετα, 
ξεκινήστε με μικρές διαδρομές των 
2-3 χιλιομέτρων στην αρχή, ώστε και 
να εξοικειωθείτε με τον δρόμο, αλλά 
και να εξοικειώσετε το σώμα σας με 

την άσκηση, αυξάνοντας σταδιακά την 
απόσταση, την ώρα και την ταχύτητα.
2. Ξανασυστηθείτε: Μπορεί να ξέ-
ρετε (ή να νομίζετε πως ξέρετε) όλα 
όσα χρειάζεται για το ποδήλατο, πώς 
στρίβει και πώς φρενάρει, όμως ξέρετε 
αν τα λάστιχά σας είναι κατάλληλα για 
την πόλη ή αν η σέλα σας είναι στο 
κατάλληλο ύψος; Επίσης καλό είναι 
να κάνετε τακτικούς ελέγχους σε όλα 
του τα εξαρτήματα (φρένα, λάστιχα, 
φώτα, αλυσίδα, ακτίνες, σέλα), ώστε 
να βεβαιωθείτε πως όλα βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση. Επενδύστε και σε ένα 
πολυεργαλείο για τις μικροεπισκευές, 
μια τρόμπα και μερικά μπαλώματα. 
Μην φοβηθείτε να λερωθείτε. Το 
ποδήλατο είναι μια σοβαρή υπόθεση.
3. Κάντε την παρουσία σας πο-
λύχρωμα αισθητή: Επειδή γενικώς 
κάποιοι οδηγοί τείνουν να θεωρούν 
τους ποδηλάτες αόρατους στον δρόμο, 
φροντίστε να κάνετε την παρουσία 
σας αισθητή. Μπορείτε να βάλετε 
ένα κουδουνάκι και πιο έντονα φώτα 
στο ποδήλατό σας, ενώ στο ντύσιμο 
προτιμήστε τα ανοιχτόχρωμα ρούχα 

ή ένα ειδικό jacket με ιριδίζουσες 
γραμμές για το βράδυ.
4. Ό,τι δίνουμε παίρνουμε (συνή-
θως): Όπως θέλετε να σας σέβονται 
στον δρόμο, το ίδιο οφείλετε να κά-
νετε και εσείς. Δώστε προσοχή και 
προτεραιότητα στους πεζούς, προτι-
μήστε να μην καβαλάτε τα πεζοδρόμια 
και γενικώς εφαρμόστε τον Κ.Ο.Κ. 
ακόμη και αν δεν έχει φτιαχτεί για 
τα ποδήλατα. Όσο περισσότερο αντι-
μετωπίζουμε τον εαυτό μας ως έναν 
έμπειρο οδηγό πίσω από το τιμόνι, 
τόσο περισσότερο θα μας αντιμετω-
πίζουν ως τέτοιο.
5. Αντιμετωπίζοντας τον Έλλη-
να οδηγό: Είναι αλήθεια πως ως 
λαός δεν είμαστε και το καλύτερο 
παράδειγμα (ούτε και το χειρότερο 
βέβαια) πίσω από το τιμόνι. Να είστε 
προετοιμασμένος φυσικά και ψυχο-
λογικά για τις αντιπαραθέσεις που 
δημιουργούνται στον δρόμο και να 
έχετε πάντα ένα πλάνο «διαφυγής». 
Βάλτε καθρέφτη στο ποδήλατό σας 
και μην ξεχνάτε να τον ελέγχετε τα-
κτικά. Αν νιώσετε πως απειλείστε από 

κάποιο ασυνείδητο οδηγό, κάντε στην 
άκρη και αφήστε τον να περάσει. Να 
θυμάστε πως σωματικά εσείς είστε 
πολύ πιο εκτεθειμένος από εκείνον 
(άρα μπορεί να τραυματιστείτε πολύ 
πιο εύκολα).
6. Πέρα από την πεπατημένη: Ένα 
από τα πρώτα πράγματα που μαθαί-
νουμε βολτάροντας με το ποδήλατο 
(και γι’ αυτό το αγαπάμε και τόσο 
πολύ) είναι οι νέες, άγνωστες, εναλ-
λακτικές διαδρομές (πάρκα, άλση, 
πλακόστρωτα), που ανακαλύπτουμε 
και που με το αμάξι θα ήταν αδύνατο 
να ακολουθήσουμε.
7. Προστασία: Πέρα από τον βασι-
κό εξοπλισμό (γάντια, επιγονατίδες, 
περικνημίδες και κράνος) ένα ζευγάρι 
γυαλιών ηλίου είναι απαραίτητο το 
πρωί, αλλά συχνά και το βράδυ, για 
να μην μας τυφλώνουν τα φώτα των 
διερχόμενων οχημάτων, ενώ παράλ-
ληλα ανακόπτει τη σκόνη (αλλά και 
τα έντομα).
8. Έσω έτοιμος: Όταν είστε εν κι-
νήσει, κρατήστε τα μάτια σας στον 
δρόμο. Όχι στους περαστικούς ή στα 

σχέδια που κάνουν τα σύννεφα. Να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και έτοιμος 
να αντιδράσετε αν πεταχτεί κάποιος ή 
κάτι μπροστά σας ή αν το οδόστρωμα 
έχει λακκούβες και ανωμαλίες.
9. Κινηθείτε στη δεξιά λωρίδα: 
Προσπαθήστε να κινείστε στη δεξιά 
λωρίδα, ώστε να μπορείτε να κινείστε 
στην ταχύτητα που σας είναι βολική. 
Μια καλή ιδέα είναι οι λωρίδες των 
λεωφορείων, μόνο φροντίστε να 
προσέχετε τα βιαστικά λεωφορεία 
ή τους ασυνείδητους οδηγούς που 
θέλουν να την καταχραστούν.
10. Πατήστε φρένο: Μην παρα-
συρθείτε από μια ευθεία ή ακόμη 
περισσότερο από μια κατηφόρα που 
θα συναντήσετε. Είναι σημαντικό να 
διατηρείτε μια σταθερή ταχύτητα που 
θα σας εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγ-
χο του ποδηλάτου σας, καθώς και τον 
απαραίτητο χρόνο αντίδρασης αν κάτι 
πάει στραβά (μια απότομη στροφή, μια 
γάτα που πετάχτηκε μπροστά σας, ένα 
παιδάκι, ένα εμπόδιο στον δρόμο).

Kathimerini.gr

Ποδήλατο στην πόλη: 
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για 
όμορφες και ασφαλείς διαδρομές
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Αθήνα 

Αγ. Αικατερίνη, οδ. Κειριαδών -  
Αιγηιδών, 118 53, Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3458133.

Αγ. Αιμιλιανός οδ. Αθαμανίας 17,  
104 44, Σκουζέ, τηλ. 210-5129091. 

Αγ. Ανάργυροι, Πλ. Αγ. Αναργύρων, 
135 61, Αγ. Ανάργυροι,  
τηλ. 210-2611689. Αγ. Ανάργυροι.  

Οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού,  
163 42, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.

Αγ. Ανδρέας, οδ. Ωρωπού και Τεω,  
111 42, Άνω Πατήσια, τηλ. 210-2914686.

Αγ. Ανδρέας, οδ. Γιάνναρη 24, 104 45, 
Κ. Πατήσια, τηλ. 210- 8323193.

Αγ. Απόστολοι Τζιτζιφιών,  
οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75,  
Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.

Αγ. Αρτέμιος, οδ. Φιλολάου 165,  
116 32, Παγκράτι, τηλ. 210-7514125. 

Αγ. Ασωμάτων, οδ. Θερμοπυλών 5,  
104 35, Θησείο, τηλ. 210-5240675.

Αγ. Βαρβάρα, οδ. Αγ. Βαρβάρας 85, 
172 35, Δάφνη, τηλ. 210-9711661.

Αγ. Βασίλειος, Αγ. Βασιλείου 52, 1 
73 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890.

Αγ. Γεράσιμος, οδ. Αγ. Γερασίμου 30, 
157 71, Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.

Αγ. Γεώργιος, οδ. Πλάτωνος 51,  
104 41, Ακαδημία Πλάτωνος,  
τηλ. 210-5142658.

Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου  
και Καζαντζάκη, 157 72, Ζωγράφου,  
τηλ. 210-7794925.

Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου,  
113 61, Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.

Αγ. Γεώργιος, οδ. Ευαγγελιστρίας 22, 
176 71, Καλλιθέα, τηλ. 210-9562082.

Αγ. Γεώργιος, οδ. Μπαρμπάνου 61,  
117 44, Κυνοσάργους, τηλ. 210-9018408.

Αγ. Γλυκερία, οδ. Αγ. Γλυκερίας 13,  
111 47, Γαλάτσι, τηλ. 210-2931523.

Αγ. Δημήτριος, οδ. Βασ.  
Κωνσταντίνου, 173 43, Αγ. Δημήτριος,  
τηλ. 210-9712456.

Αγ. Ειρήνη, οδ. Αλκυόνης και Πανουργιά, 
111 46, Γαλάτσι, τηλ. 210-2912426.

Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αχαρνών 382,  
111 43, Αχαρνών, τηλ. 210-2281754.

Αγ. Ελευθέριος οδ. Ι. Βαρβάκη 28,  
114 74, Γκύζη, τηλ. 210-6427053.

Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. Ζώνης 27,  
112 56, Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.

Αγ. Θεράπων, οδ. Γαλήνης 26,  
157 73, Ζωγράφου, τηλ. 210-7706807.

Αγ. Θωμάς, οδ. Παπαδιαμαντοπούλου 
115, 115 27, Αμπελόκηποι,  
τηλ. 210-7771533.

Αγ. Ιωάννης, οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 
117, 117 44, Βουλιαγμένη,  
τηλ. 210-9016 617.

Αγ. Ιωάννης Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 
17, 117 42, Αθήνα, τηλ. 210-9232940.

Αγ. Κωνσταντίνος,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης 10,  
Ηλιούπολη, τηλ. 210- 9712 254.

Αγ. Κωνσταντίνος οδ. Λ. Λένορμαν 140, 
104 44, Κολωνός, τηλ. 210-5112 669.

Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 
8, 183 44, Μοσχάτο, τηλ. 210-4813570.

Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 
και Κουμουνδούρου, 104 37, Ομόνοια,  
τηλ. 210-5225139.

Αγ. Λουκάς οδ. Πατησίων 287,  
11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.

Αγ. Μαρίνα, οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 
2, 16 345, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9711531.

Αγ. Μαρίνα, οδ. Αγ. Μαρίνης 11 851, 
Θησείο, τηλ. 210-3463783.

Αγ. Μαρκέλλα, οδ. Σπ. Πάτση 87,  
118 55, Βοτανικός, τηλ. 210-3463061.

Αγ. Μάρκου Ευγενικός, οδ. Αλεξ.  
Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια,  
τηλ. 210-8310629.

Αγ. Μαύρα και Τιμόθεος, οδ.  
Μαραθωνομάχων 1, 163 43, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210-9928744.

Αγ. Μελέτιος, Πλ. Αγ. Μελετίου,  
Σεπόλια, τηλ. 210-5128059.

Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου,  
104 46, Αχαρνών, τηλ. 210-8319385. 

Αγ. Νικόλαος, οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46, 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.

Αγ. Νικόλαος, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 
176 73, Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.

Αγ. Νικόλαος, οδ. Ασκληπιού 38,  
106 80, Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.

Αγ. Νικόλαος, οδ. Δυοβουνιώτου 56, 
117 41, Φιλοπάππου, τηλ. 210- 9228323.

Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 
176 76, Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.

Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ.  
Παρασκευής, 153 42, Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6526818.

Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων Ηρώων 
και Μαραμβέλια, 163 41, Ηλιούπολη,  
τηλ. 210-9922666.

Αγ. Παύλος, Χίου καί Κρήτης, 104 38, 
Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.

Αγ. Σπυρίδων, οδ. Ερατοσθένους 13, 
116 35, Σταδίου, τηλ. 210-7515122.

Αγ. Στυλιανός, οδ. Παπαστράτου 12, 
114 76, Γκύζη, τηλ. 210-6420015.

Αγ. Τριάς , οδ. Λ. Κηφισίας 80, 115 26, 
Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.

Αγ. Τριάς, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53, 
Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227.

Αγ. Χαράλαμπος, οδ. Δραγούμη 7,  
161 21, Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.

Εσταυρωμένος, Πλ. Εσταυρωμένου,  
177 78, Ταύρος, τηλ. 210-3462301.

Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Μπουσίων 24, 
115 24, Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6428132.

Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ειρήνης 29,  
163 45, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.

Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ανδροπούλου 2, 
111 41, Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.

Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Σωκράτους 19, 
117 43, Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.

Μεταμόρφωσις Σωτήρος,  
οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41,  
Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9335918.

Μεταμόρφωσις Σωτήρος, oδ.  
Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου,  
176 73, Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.

Παναγία Μαρμαριώτισσα,  
οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32, Χαλάνδρι, 
τηλ. 210-6814960.

Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35,  
176 74, Καλλιθέα, τηλ. 210- 9419002.

Προφήτης Ηλίας, οδ. Προφήτου Ηλία 
17, 153 41, Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6399692.

Προφήτης Ηλίας, οδ. Αρύββου 1, 116 
33, Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210-7013034.

Προφήτης Ηλίας, οδ. Διοπόλεως 2, 111 
42, Ριζούπολη Αθήνα, τηλ. 210-2516483.

Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 
118 51, Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.

Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, οδ. Καυκάσου 
-Λαζαράδων 2, 113 63, Κυψέλη,  
τηλ. 210-8218110.

Ύψωσις Τιμίου Σταυρού,  
οδ. Αναστάσεως & Κλειούς, 156 69,  
Παπάγου, τηλ. 210-6515952.

Αγ. Τρύφων, οδ. Αρχιπελάγους  
και Υμηττού, 165 61, Γλυφάδα.

Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 131 22, Ίλιον, 
τηλ. 210-2613009.

Κοίμησις Θεοτόκου, 131 22, Ίλιον,  
τηλ. 210-2612790.

Αγ. Νικόλαος, 134 51, Ίλιον,  
τηλ. 210-2320645.

Αγ. Κωνσταντίνος, 134 41, Άνω Λιόσια, 
τηλ. 210-2472113, 210-2472946.

Κοίμησις Θεοτόκου, 136 71, Αχαρνές, 
τηλ. 210-2461213.

Αγ. Δημήτριος, 132 31, Πετρούπολη, 
τηλ. 210-5012027.

Αγ. Γεώργιος, 134 51, Καματερό,  
τηλ. 210-2318977.

Γέννησις του Χριστού, 134 51, Καματερό, 
τηλ. 210-2312752.

Αγ. Νικόλαος, 161 21, Καισαριανή,  
τηλ. 210-7236204.

Κοίμησις Θεοτόκου, 161 21,  
Καισαριανή, τηλ. 210-7213848.

Τρεις Ιεράρχες, 161 22, Καισαριανή, 
τηλ. 210-7222557.

Αγ. Τριάς, Βύρωνας, τηλ. 210-7653461.
Αγ. Δημήτριος, 162 31, Βύρωνας,  

τηλ. 210-7660943.
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, 162 32, 

Βύρωνας, τηλ. 210-7669369.
Αγ. Γεώργιος, Καρέας,  

τηλ. 210-7651008, 210-7658225.
Αγ. Απόστολοι, 172 37, Υμηττός,  

τηλ. 210-7623525.
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 172 36, 

Υμηττός, τηλ. 210-9734311.
Αγ. Κωνσταντίνος, 142 31, Ν. Ιωνία, 

τηλ. 210-2798235.
Αγ. Σπυρίδων, 142 31, Ν. Ιωνία,  

τηλ. 210-2791310.
Κοίμησις Θεοτόκου, 142 33, Ν. Ιωνία, 

τηλ. 210-2792900.
Αγία Τριάς, 141 21, Ηράκλειο,  

τηλ. 210-2798970.
Μετ. Σωτήρος, Λεωφ. Συγγρού 133,  

Αγ. Σώστης, 171 21, Ν. Σμύρνη.
Αγ. Παρασκευή, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 

135β, 171 21, Ν. Σμύρνη.

Αγ. Αλέξανδρος, Αλκινόης και  
Αγ. Αλεξάνδρου, 175 61, Π. Φάληρο.

Κοιμήσεως Θεοτόκου, οδ. Αχιλλέως 30, 
135 62, Π. Φάληρο.

Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 146 71,  
Ν. Ερυθραία, τηλ. 210-6254156.

Αγ. Κωνσταντίνος, 190 05, Ν. Μάκρη, 
τηλ. 22940-94001.

Αγ. Ελευθέριος, 151 25, Μαρούσι,  
τηλ. 210-6196388.

Ενοριακό Συσσίτιο Μάνδρας, Δήμητρος 
16, 196 00, Μάνδρα, τηλ. 210-5557689.

Αγ. Παρασκευή Εργατικές Κατοικίες 
Μάνδρας, 196 00, Μάνδρα,  
τηλ. 210-5549017.

Αγ. Γεώργιος Ελευσίνας, Κίμωνος 10, 
192 00, Ελευσίνα, τηλ. 210-5543577.

Αγ. Θεόδωροι Γαργηττός, 153 44,  
Γέρακας, τηλ. 210-6611596.

Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, 153 43, Σταυρός 
Αγ. Παρασκυεής, τηλ. 210-6613800.

Πειραιάς
Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον», 

185 32, Αγία Τριάς, τηλ. 210-4177271.
Ευαγγελιστρία, Γρηγ. Λαμπράκη 41,  

185 34, Πειραιάς, τηλ. 210-4125619.
Αγ. Παντελεήμων, οδ. Αγ.  

Παντελεήμωνος, 186 48, Δραπετσώνα,  
τηλ. 210-4615704.

Αγ. Δημήτριος, οδ. Καραϊσκάκη 1,  
185 47, Ν. Φάληρο, τηλ. 210.4816636.

Μεταμόρφωσις Σωτήρος, οδ. Θηβών 
49, 185 45, Πειραιάς, τηλ. 210-4205255.

Αγ. Βασίλειος, Τέρμα Σαχτούρη,  
Πειραιάς, τηλ. 210-4285817.

Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αγ. Ελευθερίου 7, 
185 40, Πειραιάς, τηλ. 210-4178778.

Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 166,  
185 44, Πειραιάς, τηλ. 210-4616540.

Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Καραίσκου 109, 
185 35, Πειραιάς, τηλ. 210-4178778.

Παναγία Μυρτιδιώτισσα, οδ. Ακτή  
Πρωτοψάλτη, 185 33, Πειραιάς,  
τηλ. 210.4173334.

Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου 1,  
185 37, Πειραιάς, τηλ. 210-4511300.

Αγ. Σπυρίδων, οδ. Αγ. Σπυρίδωνος 1, 
185 35, Πειραιάς, τηλ. 210-4173529.

Υπαπαντή Κυρίου, οδ. Υπαπαντής 78, 
185 46, Πειραιάς, τηλ. 210-46.16.345.

Αγ. Χαράλαμπος Καστέλας,  
οδ. Βασ. Παύλου, 185 34, Πειραιάς,  
τηλ. 210-4119949.

Θεσσαλονίκη
Καραολή -Δημητρίου 16, 546 30,  

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 241516.
Μεταμόρφωσις - Γέννησις του Σωτήρος, 

Δελφών, Θεσσαλονίκη.
Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Πυλαίας,  

Προφήτη Ηλία 101 -103, 555 35,  
Πυλαία Χορτιάτης, τηλ. 2310-300934.

Οσία Ξένη, Χαριλάου, 542 49,  
Θεσσαλονίκη.

Αγ. Γεώργιος, Π. Τσαλδάρη 12, 567 28, 
Νεάπολις, τηλ. 2310-613060.

Αγ. Ελευθέριος Σταυρουπόλεως,  
Λαγκαδά 176, 564 01, Θεσσαλονίκη,  
τηλ. 2310-655710.

Αγ. Πάντες, Μοναστηρίου 28, 546 27, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-655710.

Αγ. Αθανάσιος, Πλ. Αγίου Αθανασίου, 
562 24, Εύοσμος, τηλ. 2310-763354, 
2310-761325.

Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 28,  
566 25, Συκιές, τηλ. 2310-611811.

Αγ. Χαράλαμπος, Επταπυργίου 93,  
566 25, Συκιές, τηλ. 2310-213866.

Αγ. Παρασκευή Ξηροκρήνης, Λαγκαδά 
99, 561 01, Νεάπολη, τηλ. 2310-747303.

Ι. Ν. Μεταμορφώσις του Σωτήρος,  
546 27, Καλαμαριά,Θεσσαλονίκη.

Ι. Ν. Παναγίας Δεξιάς, Καμάρα,  
546 27, Θεσσαλονίκη, 2310-209753.

Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου,  
Καλλιδοπούλου 2, 546 42, Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310-827444.

Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας,  
Πολυκλείτου 28, 543 51, Άνω Τούμπα,  
τηλ. 2310-913530.

Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω Τούμπας,  
Γρ. Λαμπράκη 106, 543 51, Άνω Τούμπα, 
τηλ. 2310-911212.

Ι.Ν. Παναγίας Λαοδηγήτριας,  
Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και Ιουλιανού, 546 34, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-210159.

Ι.Ν. Αναλήψεως, Αναλήψεως 6, 546 43, 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-830306.
Ι.Ν. Αγίων Πάντων, Μοναστηρίου 28, 

546 27, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-513977, 
2310-510029.

Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Αμπελοκήπων, 
Φιλιππουπόλεως 20, 561 23, Αμπελόκηποι 
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-738400.

Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, Αρτάκης 1,  
544 53, Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης,  
τηλ. 2310-912151, 6977245730.

Χαρίσειο Γηροκομείο Άνω Τούμπας,  
Δ. Χαρίση, 543 52, Άνω Τούμπα  
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-913310.

Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Ιέρωνος  
και Ολυμπιάδος, 546 33, Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310-235398.

Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού Ευόσμου,  
Δαβάκη 69, 561 21, Αμπελόκηποι  
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-764380.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,  
Ν. Κουντουριώτη 10, 546 26,  
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-531530  
(Χριστούγεννα και Πάσχα).

Συσσίτια απόρων, Ελ. Βενιζέλου 2,  
611 00, Κιλκίς, τηλ. 23410-22248.

Αλεξανδρούπολη 
Γεύματα Αγάπης Εκκλησιαστικού  

Νεανικού Κέντρου, Μαυροκορδάτου 3α,  
Τ. Κ. 681 00, Αλεξ/πολη, τηλ. 25510-34319.

Βέροια
Τράπεζα Βέροιας, 591 00, Βέροια,  

τηλ. 23310-63760.

Νάουσα
Τράπεζα Νάουσας, 592 00, Νάουσα, 

τηλ. 23320-22490.

Γουμενίσσα & Πολύκαστρο
Διακονία διανομής φαγητού κατ' οίκον 

στην Γουμενίσσα και το Πολύκαστρο. 

Βόλος
Ανάληψις Χριστού, 382 21, Βόλος,  

τηλ. 24210-58868.
Μεταμόρφωσις Σωτήρος, Συντάγματος 

Ελλάς-Πλάτωνος, 504, 383 33, Βόλος,  
τηλ. 24210-24077.

Αγ. Δημήτριος, Πλατεία Αγίου  
Δημητρίου, 385 00, Δημητριάδα  
Μαγνησίας, Βόλος, τηλ. 24210-55357.

Αγ. Ανάργυροι, 383 34, Βόλος,  
τηλ. 24210-63380.

Αγ. Θεόδωροι, Πλατεία Αγίων  
Θεοδώρων, Παλαιά, 383 34, Βόλος,  
τηλ. 24210-24271.

Αγ. Αικατερίνη, 385 00, Βόλος,  
τηλ. 24210-42759.

Ευαγγελίστρια Ν. Ιωνία, 384 46, Βόλος, 
τηλ. 24210-60160.

Αγ. Νικόλαος, Αγίου Νικολάου 25,  
385 00, Βόλος, τηλ. 24210-25409.

Αγ. Δημήτριος Αλμυρός, 371 00, Βόλος, 
τηλ. 24220-21244.

Δράμα
Τράπεζα Αγάπης «Η Αγία Βαρβάρα»,  

661 31, Δράμα. Στους εναπομείναντες 
σιτιζομένους χορηγείται σχετικό επίδομα.

Καρδίτσα
Σπίτι Αγάπης Καρδίτσας, με 170 μερίδες 

φαγητού ημερησίως, τηλ. 24410-75010.
Σπίτι Αγάπης Μουζακίου, με 30 μερίδες 

φαγητού ημερησίως, τηλ. 24450-42000.
Σπίτι Αγάπης Παλαμά, με 75 μερίδες 

φαγητού ημερησίως, τηλ. 24440-22314.

Καστοριά
Κοίμησις Θεοτόκου, 521 00, Καστοριά, 

τηλ. 24670-28970, 24670-29356.

Κατερίνη
Συσσίτιο «Άρτος ο επιούσιος»,  

601 00, Κατερίνη, τηλ. 23510-23512.
Αγ. Νικόλαος, 600 63, Λεπτοκαρυά.

Λάρισα
Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,  

Άρεως 19, Άγιοι Σαράντα, 412 21,  
Λάρισα, τηλ. 2410-233446. Ευαγές Ίδρυμα 
«Ο Επιούσιος», 150 σιτιζόμενοι.

Κομοτηνή
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου για άπορους 

γέροντες, Ροδόπης 1Α, 691 32, Κομοτηνή, 
τηλ. 25310-36486.

Μυτιλήνη
Αγ. Νικόλαος Αμπελικού, 811 00,  

Μυτιλήνη, τηλ. 22520-91042.
Αγ. Παρασκευή Ακρασιού, 811 00,  

Μυτιλήνη, τηλ. 22520-91067.

Ναύπακτος
Αγ. Δημήτριος, Λεωφόρος Ίλαρχου  

Τζαβέλλα Κωνσταντίνου, 303 00,  
Ναύπακτος, τηλ. 26340-28244.

Αγ. Παρασκευής, Αγελάου, 303 00, 
Ναύπακτος, τηλ. 26340-27301.

Ξάνθη
Συσσίτιο «Τράπεζα Αγάπης»,  

671 00, Ξάνθη, τηλ. 25410-23943.  
Συνεστίαση μεσημβρινού γεύματος  
για 100 άτομα. 

Πάρος
Παναγία Εκατονταπυλιανή, 844 00, 

Πάρος, τηλ. 22840-21243.

Πάτρα
Ίδρυμα «Πανσέμνη» Πατρών.

Αγ. Ανδρέας, 262 22, Πάτρα,  
τηλ. 2610-271143.

Αγία Τριάς, Μητροδώρου 6 &  
Αγίας Τριάδος 26 224, Πάτρα,  
τηλ. 26103-21122.

Παντοκράτωρ, Πάτρα,  
τηλ. 2610-279454.

Παναγίας Αλεξιώτισσα,  
12ου Συντάγματος 68, 26 331, Πάτρα,  
τηλ. 26102-74086.

Αγία Σοφίας, Πλατεία Νίκης 7, 26 441, 
Πάτρα, τηλ. 26104-20951.

Σάμος & Ικαρία
Διακονία Αγάπης, 28ης Οκτωβρίου 4,  

83 100, Σάμος, τηλ. 2730-87640. 

Σέρρες
Κοίμησις Θεοτόκου, Αλεξανδρίδη  

Κοσμά 10, 621 23, Σέρρες,  
τηλ. 23210-56967.

Μεγάλοι Ταξιάρχες, Πλατεία  
Ταξιαρχών, 621 22, Σέρρες,  
τηλ. 23210-22755.

Αγ. Δημήτριος, Παππά Εμμανουήλ 80, 
621 21, Σέρρες, τηλ. 23210-23721.

Αγ. Ανάργυροι, Αναπαύσεως  
& Μαρούλη Δημήτριου, 621 22, Σέρρες, 
τηλ. 23210-25810.

Ευαγγελίστρια, Καπετάν Μητρούση 1, 
621 25, Σέρρες, τηλ. 23210-45876.

Τρίκαλα
Κεντρική Τράπεζα Αγάπης, Απόλλωνος 

19, 421 00, Τρίκαλα, τηλ. 24310-27282.
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, 421 00, 

Τρίκαλα, τηλ. 24310-28005.
Φανερωμένη, 421 00, Τρίκαλα,  

τηλ. 24310-28003.
Αγ. Νικόλαος εκ Μετσόβου, 421 00, 

Τρίκαλα, τηλ. 24310-26290.
Αγ. Αθανάσιος, Μονή, 421 00,  

Τρίκαλα, τηλ. 24310-27805.

Αίγινα
Λεούσειο Ίδρυμα, 180 10, Αίγινα,  

τηλ. 22970-22942.

Λαμία
Πρόνοια άστεγων, 351 00, Λαμία,  

τηλ. 22310-50552(3).
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,  

351 00, Λαμία, τηλ. 22310-20867.
Άγιος Αθανάσιος, Γαλανέικων,  

351 00, Λαμία, τηλ. 22310-27115.
Αγία Παρασκευή, Ν. Άμπλιανης,  

351 00, Λαμία, τηλ. 22310-24961.
Αγία Βαρβάρα, 351 00, Λαμία,  

τηλ. 22310-33798.
Άγιοι Απόστολοι Παγκρατίου, 351 00, 

Λαμία, τηλ. 22310.23114.

Καβάλα
Απόστολος Παύλος, Καβάλα,  

τηλ. 2510-222113.
Αγ. Δημήτριος, Χρυσούπολη.

Χαλκίδα
Αγ. Δημήτριος, Πλατεία Μητροπόλεως, 

341 00, Χαλκίδα, τηλ. 22210-23279.
Ευαγγελίστρια, 341 00, Χαλκίδα,  

τηλ. 22210-24550.
Αγ. Νικόλαος, 341 00, Χαλκίδα,  

τηλ. 22210-24815.
Αγ. Ιωάννης, Αναπαύσεως, 341 00, 

Χαλκίδα, τηλ. 22210-24440.
Αγ. Παρασκευή, 341 00, Χαλκίδα,  

τηλ. 22210-22112.

Δωρεάν γεύματα & δέματα αγάπης

Δωρεάν γεύματα & δέματα αγάπης  
σε Αθήνα, Πειραιά και περιφέρεια
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 Απριλίου
Ημέρα Δωρεάν Παγωτού 2017. Τα Ben & Jerry's 
θέλουν να σας πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ, 
κερνώντας παγωτό! Πριν 38 χρόνια, ο Ben 
και ο Jerry -ιδρυτές της Ben & Jerry’s-, εμπνεύ-
στηκαν τον πιο λαχταριστό τρόπο για να πουν 
«ευχαριστώ», σε όλους αυτούς που αγάπησαν 
τα παγωτά τους. Από τότε μέχρι σήμερα, μια 
συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, τα Ben & Jerry’s 
κερνάνε παγωτό όλους τους Ben & Jerry’s lovers 
ανά τον κόσμο, σε συγκεκριμένα σημεία.
Τοποθεσία: Αγγελάκη 25, Γρηγορίου Λαμπράκη 
145-Τούμπα. Ώρα: 12:00 με 14:00

5 Απριλίου
Εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου. Οι Περιφερειακές Βιβλιοθή-
κες του Δήμου Θεσσαλονίκης γιορτάζουν την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με πλήθος 
εκδηλώσεων: «Οι κούκλες λένε παραμύθια…». Στο 
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Παιδικού Βιβλίου οι μικροί μας φίλοι θα έχουν 
την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με κουκλοθεα-
τρικές παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στις Περιφερειακές μας Βιβλιοθήκες. «Τα τρία 
γουρουνάκια και ο κακός λύκος» των Αδερφών 
Γκριμ, και «Το λιοντάρι και το ποντικάκι» του 
Αισώπου θα ζωντανέψουν μέσα από τις κούκλες. 
Με τη θεατρολόγο Μάγια Καραπάτσιου και τη 

νηπιαγωγό Παναγιώτα Αποστολίδου. Ακολουθεί 
αφήγηση των παραμυθιών «Η πριγκίπισσα και 
το μπιζέλι» και «Η τοσοδούλα» του Χανς Κρί-
στιαν Άντερσεν από τον θεατρολόγο Νικήτα 
Ζαφείρη, με συνοδεία μουσικών οργάνων από 
τους μουσικούς Σωτήρη Μάμογλου και Πανα-
γιώτη Τερλίδη.
Τοποθεσία: Κωνσταντινουπόλεως 45-Βιβλιο-
θήκη Κωνσταντινουπόλεως. Ώρα: 18.30

6 Απριλίου
Δράσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου 
Καλαμαριάς. Και τον μήνα Απρίλιο η Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του Δήμου Καλαμαριάς θα συνεχί-
σει τις εκδηλώσεις. Θα φτιαχτούν πασχαλινές 
λαμπάδες, τσάντες με πασχαλινά σχέδια και 
ομιλία, με θέμα το άγχος και τις τεχνικές αντι-
μετώπισής του. «Μοιράζομαι το χόμπι μου»: 
Ράβουμε τσάντες με πασχαλινά -και όχι μόνο- 
σχέδια. Με την Σταυριανή Κωτούλα, Συντηρήτρια 
έργων τέχνης.
Τοποθεσία: Αργυρουπόλεως 34 - Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς. Ώρα: 17:00 με 19:00

7 Απριλίου
Έκθεση φωτογραφίας και video art: «Το φύλο 
μου, ο εαυτός μου». Στην έκθεση συμμετέχουν 
μερικοί από τους πιο καταξιωμένους, νέους 
Έλληνες καλλιτέχνες, που ζουν, εργάζονται και 
διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Περιλαμβάνει 12 φωτογραφικές ενότητες, 1 
video art, 1 performance και μια φωτογραφική 

κατασκευή. Προσπαθεί να εξερευνήσει το θέμα 
του φύλου μέσα από το βίωμα, την εμπειρία και 
την αναζήτηση, που οδηγεί σε μια εμβάθυνση 
για μια πιο ουσιαστική αυτογνωσία, καθώς και 
να αναδείξει την έκφανση του φύλου ως μια 
καθαρά πολιτική πράξη.
Τοποθεσία: Βηλαρά 1 και Συγγρού-Toss Gallery. 
Ώρα: 9:00 με 02:00

8 Απριλίου
Spring Bazaar των φίλων της μέριμνας Θεσ-
σαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν δράσεις για 
μικρά και μεγάλα παιδιά, δημιουργική απασχό-
ληση ενώ στο πωλητήριο (Flea market) του 
Bazaar θα μπορούμε να κάνουμε έξυπνες και 
οικονομικές αγορές. Όλα τα έσοδα θα δια-
τεθούν για τη στήριξη του Συμβουλευτικού 
Κέντρου της Μέριμνας στη Θεσσαλονίκη, το 
οποίο επικεντρώνεται στη φροντίδα παιδιών, 
εφήβων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν 
αρρώστια και θάνατο.
Τοποθεσία: Λιμάνι Θεσσαλονίκης Αποθήκη 
Γ. Ώρα: 11:00 με 19:00

9 Απριλίου
«Κυριακές στα Σφαγεία». Οι δράσεις, που 
πραγματοποιούνται για τρίτη συνεχή χρονιά, 
θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών 
δημιουργιών με εικαστικές κατασκευές, εργα-
στήρια δημιουργικής γραφής, σχεδιασμό κόμικς, 
πηλογλυπτική, ζωγραφική, τραγούδι, μουσική, 
χορό και θέατρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 

παιδιά από 5 έως 12 ετών και υλοποιείται υπό 
την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών 
και με την καλλιτεχνική επιμέλεια της εικαστι-
κού, σκηνογράφου και εκπαιδευτικού, Τατιάνας 
Τριγώνη. Τα εργαστήρια θα αποτελούνται από 
δυο γκρουπ των 20 ατόμων, από 5 έως 7 ετών 
και από 7 έως 12 ετών, αντίστοιχα. Οι γονείς, 
που θα συνοδεύουν υποχρεωτικά τα παιδιά, 
θα πρέπει να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση 
και να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα. 
Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού και μουσι-
κοκινητικής «Ένα σύγχρονο πανηγύρι»: Αναβί-
ωση ομαδικών παραδοσιακών παιχνιδιών και 
μουσικών. Δηλώσεις γίνονται δεκτές κατόπιν 
επικοινωνίας με τα τηλέφωνα 2313 318-213 
και 2313 318-232, τις εργάσιμες ημέρες και 
κατά τις ώρες 10.00 έως 14.00.
Τοποθεσία: 26ης Οκτωβρίου - Labattoir - Παλιά 
Δημοτικά Σφαγεία Θεσσαλονίκης. Ώρα: 11:30

10 Απριλίου
Μουσικό παιχνίδι. Το πρόγραμμα απευθύνε-
ται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολι-
κής ηλικίας (4-8 χρονών). Εξερευνούμε τους 
ήχους, τους συγκρίνουμε και αυτοσχεδιάζουμε. 
Ακολουθεί χορός σε ένα κλασικό κομμάτι μου-
σικής φόρμας Rondo και τραγουδάμε παιδικά 
και παραδοσιακά τραγούδια με τη συνοδεία 
κιθάρας. Με τον μουσικό Σωτήρη Μαμόγλου. 
Προαπαιτούμενα υλικά: να έχουμε μαζί μας ένα 
κομμάτι εφημερίδας (δισέλιδο).
Τοποθεσία: Αρχαιοτήτων 13 - Παιδική Βιβλι-
οθήκη Καλλιθέας. Ώρα: 18:00

ΑΘΗΝΑ

4 Απριλίου
H κοινή έκθεση ζωγραφικής του Άρη Λιάκου, καθηγητή Ψυχι-
ατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του Γιάννη Χατζη-
αντωνίου, Νευρολόγου-Ψυχιάτρου και επί χρόνια διευθυντή 
του Ψυχογηριατρικού τμήματος (Μποδοσάκειο) στο Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί), εγκαινιάζεται στις 4 Απριλίου στο 
Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη. Αυτό επεδίωξε άλλωστε: να είναι ο 
εικαστικός και ουσιαστικός διάλογος δύο ανθρώπων που η αγάπη 

για την επιστήμη τους, 
συμπορεύτηκε με αυτή 
για την τέχνη τους 
τόσο απαρέγκλιτα, 
ώστε το ένα στοιχείο 
να επηρεάζει το άλλο, 
σε μία διαρκώς αμ-
φίδρομη σχέση. Στην 
έκθεση, στο Ίδρυμα 
Κακογιάννη, ο Άρης 
Λιάκος επιλέγει από 

την πλούσια και πλουραλιστική του επαφή με τη ζωγραφική και 
τις διαφορετικές τεχνοτροπίες, μερικά από τα αντιπροσωπευ-
τικότερα έργα του: ακουαρέλες, λάδια και ακρυλικά. Τοπία και 
προσωπογραφίες με μολύβι που όλα, ανταποκρίνονται στον 
τίτλο και την κατεύθυνση της έκθεσης: διαθέσεις που ισχύουν 
τόσο για τα τοπία, όσο και για τα πρόσωπα που αποτύπωσε το 
βλέμμα του ζωγράφου-ψυχιάτρου. Το ίδιο ισχύει και για τις 
ακουαρέλες που επιλέγει να παρουσιάσει ο Γιάννης Χατζηα-
ντωνίου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει κάνει η γνωστή Κύπρια 
εικαστικός Γιούλα Χατζηγεωργίου.
Τοποθεσία: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206. 
Ώρα: 18:00

5 Απριλίου 
Στην ενότητα των τεσσάρων μαθημάτων κηπουρικής δίνονται 
πρακτικές συμβουλές, κατανοητές από ερασιτέχνες, για την 
καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών φυτών της κουζίνας και 
συνηθισμένων καλλωπιστικών φυτών στον κήπο, τη βεράντα 
και το εσωτερικό του σπιτιού. Παρουσιάζονται οι στοιχειώδεις 
αρχές σχεδιασμού του κήπου, τα κριτήρια επιλογής φυτών και 
υλικών, οι οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, 
αλλά και τα συνηθισμένα προβλήματα και οι οικολογικοί τρόποι 
διαχείρισής τους. Σχεδιασμός-υλοποίηση: Αντρέας Μπαρμπού-
τσης, Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου. Τετάρτη 5, 12, 19, 26/4. 
Είσοδος ελεύθερη. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή 
τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Τοποθεσία: Λεωφόρος Συγγρού 364, Αίθουσα σεμιναρίων 
ΕΒΕ. Ώρα: 18.30 με 20.30

6 Απριλίου
«Κατάληψη» Αλχημιστών 
στο The Breeder, σε επι-
μέλεια Milovan Farronato. 
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: 
Enrico David, Joana Escoval, 
Anna Franceschini, Delia 
Gonzalez, Camille Henrot, 
Karl Holmqvist, Christian 
Holstad, Maria Loboda, Goshka Macuga, Lucy McKenzie, Paulina 
Olowska, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Άγγελος Παπαδημητρί-
ου, Micki Pelllerano, Άγγελος Πλέσσας, Mathilde Rosier, Prem 
Sahib, Vanessa Safavi, Σωκράτης Σωκράτους. Εγκαίνια στις 6 
Απριλίου 2017.
Τοποθεσία: Ιάσονος 45, The Breeder. Ώρα: 23:00 με 04:00

7 Απριλίου
Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει 
το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός 
της documenta 14 στην Αθήνα, 
παρουσιάζοντας στο αίθριο του 
ισογείου το φωτεινό γλυπτό του 
Robert Wilson «La Traviata». To 
έργο αυτό του μεγάλου μάγου του 
φωτός είναι μια ήρεμη σύνθεση, 
με ήπιες χρωματικές εναλλαγές και 

απλές φωτεινές ράβδους γύρω από τρεις άξονες, που γοητεύει 
τον θεατή.
Τοποθεσία: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Μουσείο Ακρόπολης. 
Ώρα: 09:00 με 20:00

8 Απριλίου
Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου παρουσιάζει μια σειρά από 
διαδραστικές ιστιοπλοϊκές δράσεις, με διαφορετικούς τύπους 
σκαφών τόσο μέσα στο κανάλι, όσο και στη στεριά, με καινοτόμες 
εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Σχεδιασμός-
υλοποίηση: Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου. 09.00 με 10.00 (για 
παιδιά 6 έως 9 ετών), 10.00 με 11.00 (για παιδιά 9 έως 12 
ετών), 12.00 με 13.00 (για εφήβους 12 έως 17 ετών). Κανάλι: 
11.00 με 12.00, 13.00 με 14.00. Για ενήλικες και εφήβους 
άνω των 17 ετών. Έως 15 συμμετοχές ανά πρόγραμμα. Με 
προεγγραφή στο SNFCC.org/events.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 09:00 με 
14:00

9 Απριλίου
Εκπαιδευτικά και επιστημονικά εργαστήρια, θεατρικές παραστά-
σεις, προβολές, μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα και πολλές 
ακόμα δημιουργικές δραστηριότητες συνθέτουν την αγαπημένη 
κυριακάτικη συνήθεια μικρών και μεγάλων. Ένα πλούσιο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα που υπόσχεται αξέχαστες στιγμές δια-
σκέδασης, μια φορά το μήνα, με διαφορετική θεματική κάθε 
φορά. Για οικογένειες με παιδιά 5-12 ετών.
Τοποθεσία: Πειραιώς 100, Δεξαμενές Καθαρισμού (Δ10), 
Νέοι Φούρνοι (Δ7), Κεντρική Αυλή. Ώρα: 11:00 με 14:00

10 Απριλίου
Βιολογική γεωργία και ασφάλεια τροφίμων: από το χωράφι στο 
ράφι. Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα; Πώς παράγονται; Είναι 
ασφαλή; Στις διαλέξεις αυτές μαθαίνουμε τις αρχές της βιολογικής 
γεωργίας, ενημερωνόμαστε για τους κανόνες παραγωγής των 
προϊόντων της, τους ελέγχους που γίνονται και πώς να ξεχω-
ρίζουμε τα βιολογικά προϊόντα στο ράφι. Παράλληλα, γίνεται 
ενημέρωση για τις προδιαγραφές και τα συστήματα παραγωγής 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, εξετάζουμε τρόπους για να 
διασφαλίσουμε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη διατροφή 
μας, κατανοούμε το HACCP (ανάλυση επικινδυνότητας - κρίσιμα 
σημεία ελέγχου) και συζητάμε για τα γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα και την ασφάλεια για τον καταναλωτή. Σχεδιασμός-υλο-
ποίηση: Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc - Σύμβουλος 
βιολογικής γεωργίας, Γιάννης Κωνσταντόπουλος, Σύμβουλος 
βιολογικής γεωργίας.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 18.30 με 20.30
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