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Πώς να ξεκινήσετε μία επιχείρηση  
χωρίς κεφάλαιο, χρόνο ή ιδέες

Επιχείρηση χωρίς κεφάλαιο γίνεται; Κι 
όμως θα δεις παρακάτω ότι υπάρχουν 
αρκετές λύσεις που θα σε βοηθήσουν 

και θα σε κάνουν να προχωρήσεις παρακάτω 
με την επιχειρηματική σου ιδέα. «Αν η ευκαι-
ρία δεν σου έχει χτυπήσει, φτιάξε μια πόρτα» 
(Milton Berle).

Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην ξεκινάς 
αυτό που θέλεις να κάνεις και να μην έχεις 
το εισόδημα που επιθυμείς; Είναι μήπως η 
έλλειψη χρόνου, η έλλειψη κεφαλαίου ή η 
έλλειψη ιδεών;

Σε ένα πρόσφατο άρθρο στο «Southwest 
Magazine» αναφέρθηκε η ιστορία του γνωστού 
(στο εξωτερικό) αρθρογράφου Levar Burton, 
ο οποίος έχει κερδίσει αρκετά Emmy βραβεία 
και έχει και ένα παιδικό show στο PBS, το 
«Reading Rainbow». Ο Levar πήρε τελικά αυτό 
που ήθελε, αφού είχε ακούσει δεκάδες φορές 
«όχι» από αρκετές πόρτες που χτύπησε.

Όταν το 2009 σταμάτησαν την εκπομπή του, 
ο Levar δεν εγκατέλειψε, έφτιαξε μια εφαρμογή 
με το περιεχόμενο του show, την οποία επίσης 
ονόμασε «Reading Rainbow», και τη διέθεσε 
σε smartphones και tablets. Όμως η εφαρμογή 
δεν μπόρεσε να απλωθεί πέρα από τα όρια της 
Αμερικής, πράγμα για το οποίο ο Burton ζήτησε 
τη βοήθεια χορηγών, όμως βρήκε κλειστές τις 
πόρτες σε όλες τις προσπάθειές του.

Απογοητευμένος από τις προσπάθειές του 
να βρει χορηγό, αποφάσισε να δημοσιεύσει 
το project του σε ένα site με crowd funding 
(εθελοντική χρηματοδότηση από το κοινό). Εκεί 
λοιπόν έσπασε το μέχρι τότε ρεκόρ χρηματοδό-
τησης μαζεύοντας για το project 5.400.000 $!

Ποιο είναι το μάθημα εδώ; Ότι, όταν κάτι δεν 
προχωρά με τις συμβατικές μεθόδους, παίρνουμε 
την κατάσταση στα χέρια μας. Επομένως σταμά-
τησε για λίγο και σκέψου πού θέλεις να σε βρει 
το 2017; Πού θέλεις να είσαι σε 5 χρόνια από 
τώρα. Αν ακόμα περιμένεις κάτι να αλλάξει στη 
ζωή σου με μαγικό τρόπο, ίσως περιμένεις για 
πολύ. Ήρθε η ώρα να αναλάβεις πρωτοβουλία. 
Αν λοιπόν χρειάζεσαι χρόνο, χρήματα ή νέες 
ιδέες, δες τι ακριβώς πρέπει να κάνεις:

Δεν έχεις χρόνο;
Καταρχάς να σημειώσουμε ότι ο περισσότερος 

κόσμος στην εποχή μας πάσχει από έλλειψη 
χρόνου. Είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που πρέπει να λύσουμε. Δεν έχουμε χρόνο, διότι 
εργαζόμαστε καθημερινά, έχουμε οικογένεια, 
υποχρεώσεις, εξωτερικές δουλειές.

Όπως λοιπόν κανονίζουμε να συναντηθούμε 
με κάποιον σε κάποια ώρα, έτσι μπορούμε να 
πάρουμε μια ατζέντα και να κλείνουμε ραντεβού 
με τον εαυτό μας για να ξεκινήσουμε αυτό που 
θέλουμε να κάνουμε και να οργανωθούμε.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η φράση «δεν 
έχω χρόνο να καλυτερέψω τη ζωή μου και τα 
οικονομικά μου» είναι η αρχή του προβλήμα-
τος. Σηκωνόμαστε αντί για τις 7:30 στις 6:00 
ή κοιμόμαστε αντί για τις 23:00 στις 00:30 και 
αμέσως έχουμε δημιουργήσει λίγο χρόνο. Κό-
βουμε για λίγο τις εξόδους με τους ανθρώπους 
που μας τρώνε χρόνο για καφέ, ποτό, φαΐ. Όταν 
θέτουμε έναν ιερό σκοπό, τότε χρειαζόμαστε 
και αλλαγές. 

Συμφωνήστε με τον/τη σύζυγο για 3 φορές 
την εβδομάδα από 1 ώρα να αναλάβει να σας 
παρέχει τον χρόνο που χρειάζεστε. Μην το 
κάνετε χωρίς συνεννόηση, ο/η σύζυγος ή σύ-
ντροφός σας πρέπει να είναι ενήμερος και να 
συμφωνήσετε και εσείς με κάτι αντίστοιχο για να 
αναλάβετε κάτι δικό του/της προς αντάλλαγμα.

 
 Ξεκίνησε με κάτι μικρό (version one  
is better than version none)
Δεν χρειάζεσαι κάτι ιδιαίτερο στην αρχή. 

Πολλοί σκέφτονται ότι χρειάζεσαι ένα super 
site, έναν γραφίστα για το marketing, κεφάλαια 
σε υποδομές κ.λπ. Όχι βέβαια. Πριν δοκιμαστεί 
η ιδέα σου, δεν χρειάζεσαι καν site. Μπορείς 
να ξεκινήσεις απλά, γράφοντας ένα χρήσιμο 

report για ένα αντικείμενο που θα ήθελαν να 
διαβάσουν οι πιθανοί πελάτες σου. Φτιάξε μία 
λίστα πιθανών πελατών που ενδιαφέρονται για 
αυτό που τους δίνεις και θα ωφεληθούν από 
το report σου. Κάνε καλή δουλειά εκεί. Σε μία 
εβδομάδα, το πολύ, το έχεις έτοιμο. Ήδη έχεις 
πελατολόγιο στα χέρια σου, οπότε ξεκίνησε να 
πουλάς αυτό που θέλεις μέσω e-mail marketing.

Ζήτησε βοήθεια
Είναι πολύ πιθανό να μην μπορείς να κάνεις 

τα πάντα στην αρχή μόνος σου. Μπορεί να 
είσαι καλός στο αντικείμενό σου, αλλά να μην 
τα καταφέρνεις καλά στο marketing. Το να το 
συνειδητοποιήσεις, να το παραδεχτείς και να 
πάρεις βοήθεια για τα πράγματα που δεν είσαι 
καλός είναι η αρχή του παντός.
1. Συνεργασίες: Μπορείς να ξεκινήσεις την 
επιχείρησή σου με κάποιον που έχει τα στοιχεία 
που δεν έχεις εσύ. Ξεκινήστε συνεργατικά.
2. Πρόσλαβε έναν freelancer ή έναν virtual 
assistant: Μπορείς να βρεις πολύ εξειδικευ-
μένους ανθρώπους σε διάφορες υπηρεσίες. 
3. Βρες κάποιο φοιτητή να σε βοηθήσει: Ξέρεις 
πόσοι φοιτητές ζητούν εργασία ή πρακτική κατά 
τη διάρκεια ή μετά το πέρας των σπουδών τους; 
Πάρα πολλοί. Πήγαινε στο κατάλληλο τμήμα, 
βρες το γραφείο διασύνδεσης και αναζήτησε 
μια επαφή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 
Για παράδειγμα, ανάθεσε τις πρώτες μακέτες, 
τα λογότυπα κ.λπ. σε έναν φοιτητή γραφιστικών 
τεχνών. Αυτός θέλει εμπειρία και χαρτζιλίκι 
και εσύ φθηνά εργατικά χέρια.
4. Πάρε κάποιον για πρακτική άσκηση: 
Προσοχή εδώ. Ένας φοιτητής γραφιστικών 
τεχνών μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα 
πράγματα από εσένα. Οπότε δεν χρειάζεται 
να τελειώσει η δουλειά του στα γραφιστικά. 
Ανάθεσέ του να κάνει δουλειές που δεν έχεις 
εσύ χρόνο να κάνεις, όπως διαχείριση e-mail, 
επιστολές, οργάνωση γραφείου, τηλεφωνήματα.

Δεν έχεις ιδέες; Ξεκίνησε κάτι παράπλευρα
Αν έχεις ήδη μία καλά στημένη επιχείρηση ή 

κάποιος από το στενό σου περιβάλλον έχει μια 
επιχείρηση η οποία πάει καλά και γνωρίζεις σε 
βάθος τη δουλειά και τη συνταγή της επιτυχίας 
της, τότε ίσως είναι μια καλή ιδέα να φτιάξεις 
ένα info product (δηλαδή έναν εκπαιδευτικό 
αναλυτικό οδηγό σε βίντεο ή σε κείμενο), στο 
οποίο θα εξηγείς σε κάποιον τρίτο ποια είναι 
ακριβώς η συνταγή της επιτυχίας στο συγκε-
κριμένο αντικείμενο. Για παράδειγμα, έχει ο 

πατέρας σου μια επιχείρηση οπτικών η οποία 
πηγαίνει καλά; Μάθε πολύ καλά όλα τα μυστικά 
της δουλειάς του (προμηθευτές, στρατηγικές, 
φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, προσφορές, 
διαδικασία πώλησης) και φτιάξε έναν οδηγό 
για το πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μια 
επιχείρηση οπτικών από την αρχή. Μέσα στον 
οδηγό γράψε μερικά σημαντικά μυστικά της 
δουλειάς, ώστε να καταστεί ευπώλητος.

Αντίγραψε ένα επιτυχημένο προϊόν
Ψάξε, κυρίως στο εξωτερικό, για επιτυχημένα 

info products και βιβλία τα οποία είναι οδηγοί 
για να μάθει κάποιος μια συγκεκριμένη τεχνική 
ή να αποκτήσει κάποια δεξιότητα. Δεν μιλάμε για 
αντιγραφή, αλλά θα μελετήσεις π.χ. 3 οδηγούς 
για το πώς μπορεί κάποιος να γίνει τεχνικός 
υπολογιστών και μετά να κάνεις κάτι δικό σου.

Αν ακόμα δεν έχεις ιδέες, τότε ίσως θέλεις 
να δουλέψεις στις ιδέες που έχουν άλλοι, να τις 
προωθήσεις και να πληρωθείς για αυτό. Αυτό 
λέγεται «affiliate marketing». Ξεκινώντας να 
εργάζεσαι σε μια εταιρία affiliate marketing, 
θα εκπαιδευτείς πάνω στις πωλήσεις, θα απο-
κτήσεις σημαντικές δεξιότητες και θα έχεις τη 
δυνατότητα να έχεις έσοδα, ώστε, όταν είσαι 
έτοιμος, να μπορείς να υλοποιήσεις τη δική σου 
ιδέα. Η δική μου πρόταση είναι η Olympic Idea.

 Δεν έχεις χρήματα; Υλοποίησε  
το project σου με crowd funding
Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά sites για crowd 

funding, όπου δημοσιεύεις κάτι που θέλεις να 
κάνεις, οι ενδιαφερόμενοι προπληρώνουν για 
το τελικό προϊόν ή την υπηρεσία και εσύ, μόλις 
το/την έχεις έτοιμο/η, το/τη διαθέτεις στην τιμή 
που υποσχέθηκες. Παραδείγματα: gofundme.
com, kickstarter.com, indiegogo.com.

 Βρες μια σχετική εταιρία  
να σε χρηματοδοτήσει
Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα, αν δουν κάτι καλό, να το χρηματο-
δοτήσουν, αρκεί να συνάδει με το αντικείμενό 
τους ή να είναι κάτι πραγματικά πολύ έξυπνο και 
χρηστικό. Να θυμάσαι, η αγορά σε πληρώνει για 
λύσεις που δίνεις σε υπάρχοντα προβλήματα.

 Φτιάξε ένα business plan και παρουσίασε 
την ιδέα σου σε υποψήφιους επενδυτές
Κάποιοι άνθρωποι είναι χαρισματικοί και 

έχουν καλές ιδέες, όμως δεν έχουν χρήματα 
να τις υποστηρίξουν. Επομένως δεν μπορούν 

να προχωρήσουν μόνοι τους στην υλοποίηση 
αυτών. Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν οι επενδυτές. 
Υπάρχει κόσμος που ψάχνει για ιδέες και ανθρώ-
πους για να επενδύσει και προσδοκεί σε κάποιο 
μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Θα πρέπει 
να έρθεις πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. 
Σύνταξε ένα business plan της ιδέας σου και μάθε 
να το παρουσιάζεις σωστά. Όταν λέω «σωστά», 
εννοώ να το παρουσιάζεις ολοκληρωμένο, με 
έσοδα/έξοδα και με εμφανή την προοπτική του. 
Αυτό θέλει εξάσκηση. Mπορείς να βρεις πηγές στο 
internet για το πώς παρουσιάζεται ένα business 
plan ή πώς γίνεται το idea pitching. Ένας πολύ 
καλός θεσμός στην Ελλάδα, που είναι εντελώς 
δωρεάν, είναι το Venture Garden. 

Διαγωνισμοί
Υπάρχουν αρκετοί διαγωνισμοί που δημοσι-

εύονται κατά καιρούς και χρηματοδοτούν την 
καλύτερη επιχειρηματική ιδέα, γι’ αυτό έχε τα 
μάτια σου ανοιχτά. Αν είσαι φοιτητής, ρώτησε 
το γραφείο διασύνδεσης ή κάποιο καθηγητή σου 
που είναι μέσα στα πράγματα. Παραδείγματα:
1. www.startup.gr/index.php?about=89&id 
=2566
2. www.epidotisimag.gr/2014/04/diagonismos-
neanikis-epixeirimatikotitas
3. crazybusinessideas.gr/el

Πες μου την ιδέα σου
Είμαι ανοικτός να ακούσω όλες τις ιδέες και, 

αν κρίνω ότι αξίζει τον κόπο, ακόμα και να 
σε χρηματοδοτήσω. Η εχεμύθεια για την ιδέα 
σου είναι δεδομένη. Έχω βοηθήσει αρκετούς 
ανθρώπους να πάρουν τον δρόμο τους στο 
επιχειρείν ή να βρουν την εργασία που τους 
ταιριάζει. Όμως η ιδέα που θα μου στείλεις 
πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:
1. Να λύνει ένα πρόβλημα της αγοράς που έχουν 
πολλοί ή να λύνει ένα πρόβλημα που έχουν 
λίγοι, αλλά μπορούν να πληρώσουν πολλά.
2. Να το έχεις συζητήσει και να μπορείς να βρεις 
3 ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πληρώσουν 
για να αποκτήσουν το τελικό προϊόν.
3. Να αφήνει κέρδος. Μην σκέφτεσαι μόνο 
να κάνεις κάτι απλώς επειδή είναι ωραίο και 
έξυπνο, πρέπει να σκέφτεσαι από την αρχή πόσα 
χρήματα υπολογίζεις ότι θα σου αφήσει κέρδος.

Κατάγραψε όλα τα παραπάνω με πλήρη ανά-
λυση, συμπεριλαμβανομένων και των οικονο-
μικών, σε ένα αρχείο κειμένου 3-4 σελίδων.

Μιχάλης Μίγγκος, Δημιουργός &  
Διαχειριστής της ιστοσελίδας mikemingos.gr
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Δ εν υπάρχει κανένας επιχειρημα-
τίας, μικρός ή μεγάλος, που στο 
ξεκίνημα μιας επιχειρηματικής 

αναζήτησης δεν βρέθηκε μπροστά στο 
ερώτημα «πού θα βρω τα χρήματα». 
Ακόμα και φτασμένοι επιχειρηματί-
ες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια 
θέτουν το ίδιο ερώτημα στον εαυτό 
τους με έναν διαφορετικό τρόπο: «από 
πού να πάρω τα χρήματα για τη νέα 
επιχείρηση».

Η επιλογή της κατάλληλης χρηματο-
δότησης είναι ένας γρίφος που άλλες 
φορές έχει μια σχετικά εύκολη λύση 
και άλλες όχι. Πολλές φορές μάλιστα 
μπορεί να είναι και ένα αξεπέραστο 
εμπόδιο για την έναρξη μιας νέας 
επιχείρησης.

Ας βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια 
σειρά και ας δούμε ποιες είναι οι πηγές 
χρηματοδότησης που έχουμε διαθέσιμες, 
ξεκινώντας να μεταμορφώσουμε μια 
επιχειρηματική ιδέα σε επιχείρηση. 
Πού μπορούμε δηλαδή να βρούμε 
χρήματα, ώστε να δημιουργήσουμε 
την επιχείρηση που ονειρευόμαστε.

Η πρώτη κατηγορία χρηματοδότη-
σης ονομάζεται «εσωτερική χρημα-
τοδότηση» και αφορά σε πόρους που 
βρίσκουμε χωρίς να απευθυνθούμε σε 
κάποιον άλλο. Είναι δηλαδή χρήματα 
που διαθέτουμε εμείς (ίδια κεφάλαια) 
και τα οποία έχουμε αποφασίσει να 
επενδύσουμε στην επιχείρησή μας. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε 
ότι επένδυση σημαίνει ρίσκο και ρίσκο 
σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσουμε, 
αλλά μπορεί και να χάσουμε. 

Στην ίδια κατηγορία της εσωτερι-
κής χρηματοδότησης εντάσσεται και 
η επένδυση των κερδών της επιχείρη-
σης. Κέρδη τα οποία δεν πηγαίνουν 
στους ιδιοκτήτες της, αλλά μένουν 
στην εταιρία και επενδύονται εκ νέου 
σε αυτή (εκσυγχρονισμός υποδομών, 
πρόσληψη νέου προσωπικού κ.λπ.). 

Οι δύο αυτοί τρόποι χρηματοδότησης 
προσφέρουν ανεξαρτησία και δεν υπο-
θηκεύουν το μέλλον της επιχείρησης, 
αφού βασίζονται στην αποταμίευση και 
στην ορθή διαχείριση των οικονομι-
κών που έχουμε κάνει στο παρελθόν. 

Τέλος, στην εσωτερική χρηματοδό-
τηση περιλαμβάνεται και η υποστήριξη 
της οικογένειας, των φίλων και γενικό-
τερα ανθρώπων με τους οποίους μας 
συνδέουν συναισθηματικοί δεσμοί. 
Η χρηματοδότηση αυτή δεν βασίζεται 
σε κάποιο δομημένο επιχειρηματικό 
σχέδιο, αλλά κυρίως στη συναισθη-
ματική σχέση που υπάρχει μεταξύ των 
δύο μερών.

Η δεύτερη κατηγορία χρηματοδότησης 
ονομάζεται «εξωτερική χρηματοδότη-
ση» και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 
μορφές χρηματοδότησης που δίνονται 
από οικονομικούς φορείς μετά από 
εξέταση της ιδέας και της δυνατότητας 
που έχει η επιχείρηση να τηρήσει τους 
όρους της χρηματοδότησης.

Η πιο γνωστή πηγή εξωτερικής 
χρηματοδότησης είναι ο τραπεζικός 
δανεισμός. Οι τράπεζες δανειοδοτούν 
τις επιχειρήσεις ή αυτούς που θέλουν να 
ιδρύσουν μια επιχείρηση με στόχο να 
προβούν σε συγκεκριμένες επενδύσεις. 
Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ο 
τραπεζικός δανεισμός έχει γίνει σχετικά 
δύσκολος, αφού οι τράπεζες ζητούν 
μεγαλύτερες εγγυήσεις για μικρότερα 
χρηματικά ποσά, έχουν αυστηροποιή-
σει τα κριτήρια με τα οποία εξετάζουν 
τα αιτήματα χορήγησης δανείων και 
γενικότερα είναι πολύ φειδωλές στη 
δανειοδότηση πλέον.

Ένας άλλος τρόπος δανεισμού είναι 
τα μικροδάνεια, που δίνονται από 
φορείς με ειδίκευση σε αυτό τον τομέα. 
Τα μικροδάνεια είναι δάνεια ύψους 
συνήθως έως 10.000 ευρώ, που δί-
νονται χωρίς ιδιαίτερες εγγυήσεις από 
φορείς με αυτή τη δραστηριότητα και 
από τράπεζες.

Ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης 
μέρους της επένδυσης που χρειάζεται μια 
επιχείρηση είναι το leasing. Το leasing 
είναι μορφή χρηματοδότησης για την 
απόκτηση και τη χρήση παγίων (ακί-
νητα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα), 
τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 
από επαγγελματίες ή επιχειρήσεις για 
παραγωγικούς ή επενδυτικούς σκοπούς. 
Με αυτή τη μορφή χρηματοδότησης 
μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει 
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για 
βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματι-
κό σκοπό, μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, 
φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, ταξί), 
μηχανήματα τεχνικών έργων (εκσκα-
φείς, φορτωτές, χωματουργικά κ.λπ.), 
ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό, 
Η/Υ, εξοπλισμό γραφείων, έπιπλα, 
ακίνητα κ.λπ.

Για όσους αναζητούν μεγάλα κε-
φάλαια (συνήθως άνω των 250.000 
ευρώ) μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
χρηματοδοτική λύση είναι τα venture 

capitals. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών (όπως ονομάζονται τα 
venture capitals) είναι ένας τρόπος 
επένδυσης σε μικρές επιχειρήσεις 
που ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα 
(start-up companies) ή μεγαλύτερες 
που είναι σε ένα ώριμο στάδιο. Τα 
venture capitals συμμετέχουν στον 
κίνδυνο παρέχοντας ισχυρή κεφαλαιακή 
βάση για τη μελλοντική εξέλιξη της 
χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Οι 
εταιρίες venture capital συμμετέχουν 
στα διοικητικά συμβούλια των επιχει-
ρήσεων που χρηματοδοτούν, όπου 
και αντιπροσωπεύονται, παρέχουν 
συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, 
οργάνωσης και χρηματοοικονομικής 
διοίκησης χρησιμοποιώντας τις εμπει-
ρίες που έχουν από τη χρηματοδότηση 
άλλων ομοειδών επιχειρήσεων. Επίσης 
έχουν ισχυρό δίκτυο επαφών, το οποίο 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
στην προσέλκυση άλλων επενδυτών 
ή πελατών.

Αντίστοιχα οι business angels είναι 
απλοί ιδιώτες που έχουν αρκετά καλή 
οικονομική κατάσταση, ώστε να προ-
μηθεύσουν κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών σε εταιρίες που τα αναζη-
τούν, όμως διαφέρουν αρκετά από τις 
άλλες κατηγορίες κεφαλαιούχων του 
κλάδου. Τέτοιοι επενδυτές συνήθως 
μπορούν να προσφέρουν μέχρι 250.000 
ευρώ για κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών.

Ένας δημοφιλής τρόπος χρηματοδό-
τησης νέων ιδεών τα τελευταία χρόνια 
είναι το crowd funding. Crowd funding 
πολύ απλά είναι η χρηματοδότηση από 
το πλήθος. Αναφερόμαστε στη χρη-
ματοδότηση κάποιου έργου/project ή 
κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, 
οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο 
καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων 
καλύπτεται ο οικονομικός στόχος για 
κάθε έργο. Συνήθως το crowd funding 
αφορά σε περιπτώσεις μικροχρηματο-

δότησης από 5.000-50.000 ευρώ και 
δεν περιορίζεται σε επιχειρηματικές 
ιδέες, αλλά και στη χρηματοδότηση life 
projects για σπορ, τέχνες, ιατρικές ανά-
γκες, εκπαίδευση, ταξίδια, εθελοντισμό 
κ.λπ. Επίσης το crowd funding μπορεί 
να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για 
τη χρηματοδότηση μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.).

Άφησα για το τέλος τις χρηματοδοτή-
σεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, 
τα οποία χρηματοδοτούν πάσης φύσε-
ως δραστηριότητες και επιχειρήσεις. 
Υφιστάμενες και start-ups, μικρές και 
μεσαίες. Τα «προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.», 
όπως είναι ευρέως γνωστά, είναι προ-
γράμματα χρηματοδότησης με ευρω-
παϊκούς πόρους. Οι χρηματοδοτήσεις 
αυτές είναι συνήθως επιχορηγήσεις (δεν 
επιστρέφονται δηλαδή) και αφορούν 
σε ένα ποσοστό 40% έως 100% μίας 
επένδυσης, το επιχειρηματικό σχέδιο 
της οποίας υποβάλλεται για χρηματοδό-
τηση. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα 
των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. είναι η 
φύση της χρηματοδότησης (ότι δεν 
επιστρέφονται τα χρήματα). Το βασικό 
μειονέκτημα είναι ότι η διαδικασία αξι-
ολόγησης μπορεί να είναι χρονοβόρα 
και μπορεί να υπερβεί ακόμα και το 
ένα έτος (μέσος όρος αναμονής για 
την αξιολόγηση των επιχειρηματικών 
σχεδίων είναι οι 8 μήνες).

Είναι προφανές ότι τα εργαλεία χρη-
ματοδότησης μιας μικρής ή μεγαλύτερης 
επένδυσης είναι αρκετά και ο κάθε υπο-
ψήφιος επενδυτής-επιχειρηματίας μπορεί 
να τα προσεγγίσει εύκολα. Δεν μένει 
παρά να οργανωθείτε, να εκπονήσετε 
ένα σοβαρό επιχειρηματικό σχέδιο και 
να ξεκινήσετε μόνοι ή σε συνεργασία 
με κάποιο σύμβουλο επαφές για την 
αναγνώριση ευκαιριών χρηματοδότησης 
της επιχείρησής σας.

Παναγιώτης Οικονόμου,
Managing Partner της εταιρίας  

συμβούλων STEP 

Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης 
μίας επιχειρηματικής ιδέας
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Επιχειρηματικότητα είναι η διάθεση 
για δράση με μεγάλες αβεβαιό-
τητες. Επιχειρηματικότητα δεν 

είναι απλώς η δημιουργία κερδών κ.λπ. 
ούτε χαρίζουμε την επιχειρηματικότητα 
για αποκλειστική χρήση στους ιδιώτες 
επιχειρηματίες, αλλά δεχόμαστε ότι 
υπάρχει και κρατική επιχειρηματικότητα 
και συλλογική και κοινωνική και άλλες 
μορφές επιχειρηματικότητας. 

Όταν η επιχειρηματικότητα μετατρέ-
πεται σε δράση στον χώρο της δημόσιας 
οικονομικής, τότε έχουμε τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως οι 
δήμοι, οι περιφέρειες, τα υπουργεία 
και πολλά ακόμα νομικά πρόσωπα.

Όταν η επιχειρηματικότητα μετατρέ-
πεται σε δράση στον χώρο της ιδιωτικής 
οικονομικής, τότε έχουμε ποικιλώνυμες 
εταιρίες, όπως η ανώνυμη εταιρία, η 
εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ομόρ-
ρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία, 
η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κ.λπ.

Όταν η επιχειρηματικότητα μετατρέ-
πεται σε δράση στον χώρο της κοινω-
νικής οικονομίας, τότε έχουμε τους 
συνεργατισμούς (cooperatives), που 
λόγω κακής μετάφρασης το 1915 (όταν 
εκδόθηκε ο πρώτος ελληνικός νόμος 
για τους συνεργατισμούς) ονομάστηκαν 
«συνεταιρισμοί», και για λόγους ευκολίας 
θα συνεχίσουμε να τους λέμε «συνε-
ταιρισμούς», συνεταιρισμούς πολλών 
τύπων / μορφών.

Είναι οι συνεταιρισμοί για την ικανο-
ποίηση της κοινής ανάγκης να εισπρά-
ξουμε κάποιες υπηρεσίες / αγαθά, είναι 
οι λεγόμενοι αστικοί συνεταιρισμοί, 
όπως οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, 
οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι συνε-
ταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, οι 
οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οι προμηθευ-
τικοί συνεταιρισμοί κ.λπ. Καλύπτονται 
από νομοθεσία του παλαιού υπουργείου 
Εμπορίου, και σήμερα υπουργείου Αντα-
γωνιστικότητας, και απαιτούν συνήθως 
περισσότερους από 100 συνεταίρους.

Είναι οι συνεταιρισμοί για την ικανο-
ποίηση της κοινής ανάγκης να προσφέ-
ρουμε κάποιες υπηρεσίες / αγαθά, είναι 
οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Καλύπτονται 
από νομοθεσία του παλαιού υπουργεί-
ου Γεωργίας, και σήμερα υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
και απαιτούν συνήθως περισσότερους 
από 20 συνεταίρους.

Και είναι και οι συνεταιρισμοί για 
την ικανοποίηση της κοινής ανάγκης 
για εργασία, είναι οι εργασιακοί συνε-
ταιρισμοί, όπως οι κοινωνικές συνε-
ταιριστικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί 
συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, 
οι συνεταιρισμοί εργαζομένων. Καλύ-
πτονται από νομοθεσία του υπουργείου 
Εργασίας και απαιτούν, σε μερικές πε-
ριπτώσεις τουλάχιστον, περισσότερους 
από 3 συνεταίρους.

Υπάρχουν βέβαια και μεικτά σχήματα 
συνεταιρισμών, παραγοκαταναλωτικοί, 
κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας 
(Κ.Υ.Γεω.), κοινωνικοί – καταναλωτι-
κοί κ.λπ.

Σε όλες τις μορφές επιχειρηματικής 
δράσης μπορούμε εύκολα να διακρίνου-
με το υποκείμενο της επιχειρηματικής 
δράσης, τη δομή και το αντικείμενο 
της επιχείρησης (τον σκοπό και τους 
ωφελουμένους). 

Στη δημόσια οικονομική το υποκεί-
μενο είναι το κράτος με την ευρεία του 
έννοια. Στην ιδιωτική οικονομική το 
υποκείμενο είναι είτε κάποιος ιδιώτης 
επιχειρηματίας (ακόμα και κοινωνικός 
επιχειρηματίας!) είτε μια περιστασιακή 

συλλογικότητα από πολίτες (νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα) με δημοκρατική 
αναλογικότητα (ακόμα και εταιρία στην 
κοινωνική εταιρική υπευθυνότητα). Στην 
κοινωνική οικονομία είναι μόνο μία 
συλλογικότητα από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή μια δομή που εκφράζει 
συλλογικότητα (π.χ. το συλλογικό εν-
διαφέρον πολιτών που καλύπτεται από 
δωρεά, η οποία ελέγχεται από ομάδα 
συλλογικά δρώντων). 

Το αντικείμενο της επιχειρηματικής 
δράσης στη δημόσια οικονομική είναι 
όλοι οι πολίτες. Στην ιδιωτική οικονο-
μική οι ενδιαφερόμενοι ή υποθετικοί 
πελάτες. Αλλά η σημαντική ειδοποιός 
διαφορά στην κοινωνική οικονομία είναι 
ότι το αντικείμενο της επιχειρηματικής 
δράσης είναι κυρίως (ή θα έπρεπε να 
είναι) οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι 
το υποκείμενό της. 

Η τριπλή ιδιότητα του μέλους
Στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης (www.
diktio-kapa.dos.gr) στο κείμενο «Διευ-
κρινίσεις για τις Συνεταιριστικές Αρχές» 
βρίσκουμε: από τις συνεταιριστικές αρχές 
απορρέει η τριπλή ιδιότητα του μέλους 
μιας συνεταιριστικής επιχείρησης.

ιδιοκτήτη υπό την έννοια ότι συμμετέχει 
υποχρεωτικά στο συμμετοχικό κεφάλαιο 
της συνεταιριστικής επιχείρησης.

που έχει την αρμοδιότητα να ασκεί 
έλεγχο στη διοίκηση και να εγκρίνει ή 
να απορρίπτει τις πράξεις της.

οποίο χρησιμοποιεί την επιχείρηση 
ως πελάτης.

Επιγραμματικά μπορεί να λεχθεί ότι 
το μέλος συγκεντρώνει ταυτόχρονα την 
ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του πελάτη και του 
ελέγχοντος – διευθύνοντος προσώπου.

Στις εταιρίες κεφαλαίου η σχέση είναι 
διαφορετική. Στις μεγάλες εταιρίες η 
ιδιότητα του ιδιοκτήτη υπό την έννοια 
του μετόχου, η ιδιότητα του πελάτη 
και η ιδιότητα του ελέγχοντας ατόμου 
δεν συμπίπτουν κατά κανόνα ή, εάν 
συμπίπτουν, δεν αποτελούν στοιχείο 
που μπορεί να επηρεάσει την εταιρική 
δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι οι μέτοχοι των μεγάλων 
εταιριών αναμένουν απλώς την απόδο-
ση του κεφαλαίου που επένδυσαν και 
συνήθως δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα 
στα εταιρικά δρώμενα.

Στις μεσαίες και μικρές εταιρίες κε-

φαλαίου οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη και 
του ελέγχοντος προσώπου συμπίπτουν 
στα ίδια άτομα, αλλά το πελατολόγιο 
της επιχείρησης αντλείται από το ευ-
ρύτερο κοινό.

Oι συνεταιριστικές επιχειρήσεις εί-
ναι δημοκρατικοί οργανισμοί, όλες 
οι εξουσίες της διοίκησης πηγάζουν 
από τα μέλη τους, που έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. 
Κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο.

Τα μέλη των διοικητικών συμβού-
λιων καλό είναι να εκλέγονται σε δύο 
διαδοχικές φάσεις ανανέωσης κατά το 
ήμισυ. Εάν π.χ. η θητεία των μελών 
είναι τέσσερα έτη, τα μισά εκλέγονται 
το πρώτο έτος και τα άλλα μισά το τρίτο 
έτος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να δη-
μιουργηθούν Δ.Σ. με έμπειρα στελέχη, 
που θα μεταδίδουν τη γνώση τους σε 
νέα στελέχη, επιτυγχάνοντας τη συνεχή 
ανανέωση και εναλλαγή της σκυτάλης 
της διοίκησης με ασφάλεια. Η λογοδοσία 
τον οργάνων πρέπει να είναι συχνότατη. 

 Ο συνεταιρισμός έχει διπλό προορι-
σμό, επιχειρηματικό και κοινωνικό
Η εξουσία της διανομής των πλεο-

νασμάτων (διότι στους συνεταιρισμούς 
σκοπός είναι η ικανοποίηση των ανα-
γκών και όχι η δημιουργία κερδών) 
ανήκει στα μέλη. Τα μέλη διανέμουν 
τα πλεονάσματα για τους ακόλουθους 
σκοπούς:
α. Για την παραχώρηση ωφελημάτων 
στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές 
που είχαν με την επιχείρηση κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής χρήσης που 
δημιουργήθηκαν τα πλεονάσματα (παγκο-
σμίως 65%-75% του πλεονάσματος και 
στις Κοιν.Σ.Επ. του νόμου 4430/2016 
μέχρι 35%).
β. Για τη δημιουργία αποθεματικών 
κεφαλαίων / κοινού πλεονάσματος, 
έτσι ώστε να διευρύνεται και να ισχυ-
ροποιείται η οικονομική βάση της 
επιχείρησης και να διασφαλίζονται η 
απρόσκοπτη λειτουργία και τα αναπτυ-
ξιακά προγράμματά της (παγκοσμίως 
25%-35% και στις Κοιν.Σ.Επ. του νόμου 
4430/2016 5%).
γ. Για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων 
που εγκρίνονται από τα μέλη, όπως 
είναι η χρηματοδότηση κοινωφελών, 
φιλανθρωπικών και άλλων δραστηρι-
οτήτων (παγκοσμίως μέχρι 10% του 
κοινού πλεονάσματος αφιερώνεται σε 
κοινωφελείς σκοπούς για τα μέλη ή 
όλη την κοινωνία και στις Κοιν.Σ.Επ. 
του νόμου 4430/2016 60%-95%).

Η διανομή του τυχόν πλεονάσματος 
προς τα μέλη πραγματοποιείται ανάλογα 
με το ύψος των συναλλαγών τους ή της 
προσφοράς εργασίας και όχι σύμφωνα 
με το μερίδιο στα κεφάλαια που δια-
θέτουν στην επιχείρηση. Αυτή είναι 
η κύρια διαφορά με τις επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα, όπου αμείβουν 
το κεφάλαιο συμμετοχής και όχι της 
εργασίας ή των συναλλαγών. 

Ο συνεταιρισμός ως επιχείρηση πρέπει 
να κάνει επενδύσεις και να αναπτύ-
ξει καινούργιες δραστηριότητες. Έχει 
συνεπώς ανάγκη κεφαλαίων και κατά 
κανόνα η αυτοχρηματοδότηση είναι 
προτιμότερη από τον δανεισμό και η 
υποστήριξη από άλλο συνεταιρισμό πάρα 
πολύ καλύτερη από την υποστήριξη 
από το κράτος ή την αγορά (εμπορικές 
τράπεζες).

Κύρια προτεραιότητα των κοινωφελών 
δραστηριοτήτων για τον συνεταιρισμό 
πρέπει να είναι η συνεταιριστική εκ-
παίδευση. Προφανώς ακολουθείται 
η παλιά κινεζική παροιμία: «Δώσε σε 
κάποιον ένα ψάρι, κι αυτός θα φάει για 
μια ημέρα. Μάθε τον να ψαρεύει, και 
θα τρώει για πάντα». 

Για την επιτυχία του οικονομικού 
μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας 
σημαντική είναι η συνεταιριστική εκ-
παίδευση, που εκτός των άλλων επι-
τρέπει τον έλεγχο των στελεχών και 
εξασφαλίζει ότι ο συνεταιρισμός θα 
λειτουργεί για το όφελος των μελών και 
όχι για άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες 
που σχετίζονται άμεσα.

«Ο συνεργατισμός είναι μία μορφή 
αλληλοβοήθειας, που βασίζεται στην 
επιδίωξη του κοινού συμφέροντος, θέ-
τοντας σε δεύτερη μοίρα την άκρατη 
επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος 
ακόμη και μέσω της τυφλής υποταγής 
των μελών προς τη διοικητική ομάδα. 
Η εκπαίδευση, ως στρατηγικός παρά-
γοντας, συμβάλλει αποφασιστικά στην 
καλλιέργεια και στην άμεση εφαρμο-
γή της ιδεολογίας του συνεργατισμού. 
Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η μεγά-
λη διαφορά από άλλες ιδεολογίες και 
η ελκυστικότητα του συνεργατισμού. 
Πρόκειται για την αποκοπή του από 
μεταφυσικές υποσχέσεις και για την 
άμεση αναμέτρηση με τα καθημερινά 
προβλήματα.

»Αυτή η αμεσότητα του συνεργατισμού, 
για να είναι αποτελεσματική, δεν πρέπει 
να βασίζεται σε τυχαίες εμπνεύσεις, 
αλλά να προετοιμάζεται συστηματικά 
στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Γίνεται 

έτσι ολοφάνερος ο ρυθμιστικός ρόλος 
της εκπαίδευσης ως καθημερινής λει-
τουργίας με κατεύθυνση τόσο στα μέλη 
των συνεταιρισμών, στους υπαλλήλους 
και στη διοικητική ομάδα, όσο και στο 
ευρύτερο κοινό. Ίσως δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι ο επιτυχημέ-
νος συνεργατισμός είναι ως προς τις 
επιδιώξεις του «εκπαίδευση» κατά το 
ήμισυ και «οικονομική» κατά το άλλο 
ήμισυ. Με μια ακμαία εκπαίδευση μπο-
ρούν να ριζώσουν και να επεκταθούν 
στην κοινωνία οι βασικές αρχές του 
συνεργατισμού, αλλά και να εφαρμο-
στούν με τις ιδιαιτερότητές τους στην 
καθημερινή οικονομική διαδικασία. 

»Η εκπαίδευση έχει επιπτώσεις σε 
πολλές μελλοντικές λογιστικές χρήσεις 
και ακόμη στην επιβίωση της ίδιας της 
επιχειρηματικής μονάδας τουλάχιστον 
ως αυτόνομης και ανεξάρτητης μο-
νάδας. Η πρόβλεψη στο καταστατικό 
των πρωτοπόρων συνεταιριστών της 
Ροτσντέιλ ποσοστού 2,5% επί των 
πλεονασμάτων για την εκπαίδευση 
υποδηλώνει τη σπουδαιότητα που 
είχαν προσδώσει στον ρόλο της για 
την επιτυχία της προσπάθειάς τους» 
(Γεώργιος Χ. Δασκάλου).

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας με 
τη σύσταση 193/2002 προτείνει την 
εισαγωγή της συνεταιριστικής παιδείας 
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, θε-
ωρώντας ότι οι βαθμίδες εκπαίδευσης 
προετοιμάζουν τους αυριανούς πολίτες 
για την ένταξή τους μόνο στην κρατική 
και στην ιδιωτική οικονομία (αναλυτικά 
η σύσταση εδώ: www.ilo.org/images/
empent/static/coop/pdf/greek.pdf).

Με βάση τα παραπάνω οι Κοιν.Σ.Επ. 
είναι ένα υβρίδιο μεταξύ της κοινωνικής 
οικονομίας και της ιδιωτικής οικονομι-
κής, που κρατά όλα τα στοιχεία της Κ.Ο. 
για το υποκείμενο της επιχειρηματικής 
δράσης (χωρίς να αποκτά εμπορική 
ιδιότητα), ακόμα και της αυτοβοήθειας 
για την ικανοποίηση της ανάγκης για 
εργασία, αλλά διευρύνουν τον χώρο 
του αντικειμένου επεκτεινόμενες και 
στον ευρύ χώρο των πιθανών πελατών 
(εμπορική δράση), από όπου αντλούν 
τα χρήματα για τη μισθοδοσία των ερ-
γαζομένων (κύρια) μελών του. 

Όλα τα παραπάνω δεν επιτρέπουν 
καμιά καταστρατήγηση του υποκειμέ-
νου της κοινωνικής οικονομίας, ή της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο.), όπως καθιερώθηκε με τον 
νόμο 4430/2016, και επομένως οι επο-
νομαζόμενοι «κοινωνικοί επιχειρηματίες» 
ή η ονομαζόμενη «εταιρική κοινωνική 
ευθύνη», ακόμα και η «κοινωνική πο-
λιτική», δεν πρέπει να υποκλέπτουν 
τις προβλέψεις και τα προνόμια ή τις 
πρόνοιες που οι πολίτες θα θέλαμε να 
θεσμοθετήσουμε ή έχουμε ήδη θεσμο-
θετήσει για την κοινωνική οικονομία. 

Η διαπίστωση του Διεθνούς Οργα-
νισμού Εργασίας στην αναφορά του 
προς τον Ο.Η.Ε. το 2009 ότι τα κράτη 
με μεγαλύτερο ποσοστό κοινωνικής 
οικονομίας ανταποκρίνονται αποτελε-
σματικότερα δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
τους «κοινωνικούς επιχειρηματίες» ή 
την ονομαζόμενη «εταιρική κοινωνική 
ευθύνη» ούτε ακόμα και την «κοινωνική 
πολιτική». 

Οι σκόπιμες και συστηματικές συγ-
χύσεις μοιάζει να έχουν αποκλειστικό 
σκοπό τον προσεταιρισμό των χρημάτων 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
ενός από τα ισχυρά ταμεία (πουγκιά) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας



Μέσα από διάφορα σενάρια ο χρήστης ανακαλύπτει 
ήπιες δεξιότητές (soft skills) όπως: 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γνώρισε τον εαυτό σου

& στόχευσε
στις αγγελίες που σου ταιριάζουνυν
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Παρακολουθήσαμε, ακούσαμε 
και συμμετείχαμε στην κουρά 
προβάτων που πραγματοποίη-

σε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
στους Θρακομακεδόνες του δήμου 
Αχαρνών στα πλαίσια της Ανθοκομικής 
Έκθεσης στις 3 Ιουνίου 2017, εντυ-
πωσιαστήκαμε και αναζητήσαμε την 
ομιλία της κας Νικολέτας Δαρσακλή 
(συνταξιούχος λυκειάρχης, κτηνοτρό-
φος). Ως ελάχιστη έκφραση συγχαρη-
τηρίων για την επιτυχημένη εκδήλωση 
αλλά και για τα πολλά στοιχεία που 
έδωσε για την κουρά αναζητήσαμε 
και βρήκαμε όσα ακούστηκαν, που 
τα παραθέτουμε σε μια προσπάθεια 
να περισωθούν όσα μπορούν.

 «Θα αποπειραθούμε σήμερα με τη 
συμβολή έμπειρων κτηνοτρόφων-
μελών του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Αττικής να σας παρουσιάσουμε ένα 
έθιμο, μια αγροτική εργασία, που 
γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή σε 
όλα τα μαντριά, εδώ στην πλατεία 
Θρακομακεδόνων, σε μια περιοχή 
που όλα τα προγενέστερα χρόνια ήταν 
κατεξοχήν αγροτική και τα τελευταία 
50 χρόνια έχει μεταβληθεί σε αστικό 
οικισμό. 

»Το δρώμενο είναι η παραδοσιακή 
κουρά των προβάτων, είναι η γιορτή 
των προβάτων. Στα τέλη Μαΐου ή 
στις αρχές Ιουνίου οι κτηνοτρόφοι 
κουρεύουν τα πρόβατα και τα γίδια, 
κι αυτό είναι μια διαδικασία πολύ-
ωρη και πολύ κουραστική. Αυτή τη 
διαδικασία μεταφέρουμε εδώ, στον 
χώρο που είχε την καλοσύνη να μας 
παραχωρήσει ο δήμος Αχαρνών, για 
να σμίξουμε εμείς οι κτηνοτρόφοι, 
αλλά επίσης για να μας γνωρίσουν 
οι επισκέπτες και να εξοικειωθούν 
με το επάγγελμά μας, τα έθιμα και 
τις συνήθειές μας, που ως κάτοικοι 
της πόλης δεν γνωρίζουν.

»Πρώτον, ας κατανοήσουμε τι ση-
μαίνει η λέξη “κουρά” και πόσο παλιά 
είναι η χρήση της. Η λέξη σημαίνει 
“κούρεμα” και ανήκει σε μια πολύ 
μεγάλη αρχαία οικογένεια λέξεων. Προ-
έρχεται από το αρχαίο ρήμα “κείρω”, 
που δεν σημαίνει μόνο “κουρεύω”, 
αλλά γενικώς “κόβω”/”αποκόβω”, μιας 
και από το ίδιο ρήμα προέρχεται και 
η λέξη “κέρμα”, δηλαδή το “κομματά-
κι”/“τεμάχιο” που χρησιμοποιείται με 
τη σημασία του μικρού νομίσματος. 

»Κουρά είναι το κούρεμα των προ-
βάτων, όμως την ίδια λέξη χρησι-
μοποιούμε και στη χειροτονία των 
μοναχών στον ορθόδοξο μοναχισμό, 
κατά την οποία κάποιος γίνεται από 
δόκιμος μοναχός. “Εκάρη μοναχός”, 
δηλαδή κουρεύτηκε, απεκδύθηκε τη 
ζωή των κοσμικών, έλαβε το ιερατι-
κό του όνομα και ξεκίνησε την κατά 
Θεόν ζωή του. 

»Στην ίδια γλωσσική οικογένεια 
ανήκουν οι λέξεις “κουρείο”, “κούρε(υ)
μα”, “κουράζω” (“τιμωρώ με κουρά” 
παλιά, όταν κούρευαν κάποιον σε 
δημόσια διαπόμπευση), “κορμός”, 
“ακαριαίως”, το νεοελληνικό “κοροϊ-
δεύω” από το “κορόιδο” (“κουρόγιδο”, 
δηλαδή το κουρεμένο γίδι).

»Και ποιος δεν έχει ακούσει τις 
φράσεις “άσ’ τον να κουρεύεται” ή 
“άντε να κουρεύεσαι”, που προέκυψε 
από το κούρεμα για διαπόμπευση και 
δηλώνει αδιαφορία και περιφρόνηση, 
“πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος” 

στην περίπτωση που κάποιος σε ένα 
εγχείρημα ή σε κάποια επιχείρηση 
βγαίνει ζημιωμένος, “πιάσ’ το αυγό και 
κούρευ’ το” σε μπερδεμένες ή παράλο-
γες καταστάσεις που δεν επιλύονται, 
“μαθαίνει κουρευτική στου κασίδη το 
κεφάλι” λέγεται για αρχάριο/αδαή 
που πειραματίζεται χωρίς επιτυχία. 
Και η παροιμιακή και φρασεολογική 
χρήση της λέξης συνεχίζεται σήμερα, 
στις μέρες μας, με το περίφημο και 
ποθούμενο “κούρεμα του ελληνικού 
χρέους”.

»Η κουρά των προβάτων από τα 
παλιά τα χρόνια αποτελεί έθιμο και 
είναι πλέον παράδοση, λέγεται δε “η 
γιορτή των προβάτων” ή “η ανάσταση 
των βοσκών”. Το τελετουργικό της 
είναι άρρηκτα δεμένο με τον τρόπο 
ζωής των κτηνοτρόφων. Οι άνθρωποι 
αυτοί, του μόχθου και της βιοπάλης, 
που η ανάσα των ζώων τους είναι η 
συνέχεια της δικής τους ανάσας, δεν 
χάνουν την ευκαιρία να μετατρέψουν 
μια εργασία ιδιαίτερα κουραστική σε 
πραγματικό πανηγύρι. Οι κτηνοτρόφοι, 
συνήθως άνθρωποι που εργάζονται 
μοναχικά λόγω της ιδιαιτερότητας του 
επαγγέλματός τους, την ημέρα εκείνη 
γιορτάζουν. Ο καθένας προσκαλεί 
συγχωριανούς, φίλους, συγγενείς 
να τον βοηθήσουν στο κούρεμα των 
ζώων, προσφέρει κεράσματα και στο 
τέλος ακολουθεί φαγοπότι και γλέντι 
τρικούβερτο με χορούς και τραγούδια. 

»Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι 
είναι αυτοί που εγκαινιάζουν πρώτοι 
τη διαδικασία και κουρεύουν νωρίτερα 
από τους άλλους, καθώς πρέπει μετά 
τη γιορτή του αγίου Γεωργίου, στις 23 
Απρίλη, να μετακινηθούν στα ψηλά 
βουνά, κι αφού περάσουν το καλοκαίρι, 
να επιστρέψουν στα πεδινά/χειμαδιά 
στις 26 Οκτωβρίου, στη γιορτή του 
αγίου Δημητρίου. 

»Η κουρά είναι μια διαδικασία δύ-
σκολη, αφού χρειάζονται πολλά χέρια 
με τεχνική, ενώ τα πρόβατα πολλές 
φορές είναι δύστροπα. Προηγείται 
το κωλοκούρισμα (το κούρεμα στην 
ουρά, στα πίσω πόδια και στην κοι-
λιά) πριν το τέλος της άνοιξης, που 
ζεσταίνει ο καιρός. Αυτό ανακουφί-
ζει τα ζώα από τη ζέστη και βοηθάει 

να γίνει ευκολότερα το ζευγάρωμα. 
Επιβάλλεται επίσης για λόγους κα-
θαριότητας και υγιεινής. Αυτή την 
εποχή τα πρόβατα “τσιλούνται”, τα 
κόπρανά τους είναι υδαρή, επειδή 
τρώνε χλωρά χόρτα. Σκοπός είναι 
να μην λερώνονται τα μαλλιά των 
προβάτων από τα κόπρανά τους και 
δημιουργείται έτσι εστία μικροβίων. 

»Το κυρίως κούρεμα, η ολική κουρά, 
σε πρόβατα και γίδια γίνεται τον Ιού-
νιο ή στις αρχές Ιουλίου και παίρνει 
πάντα πανηγυρικό χαρακτήρα. Τότε 
έχει σταθεροποιηθεί ο καιρός και 
τα ζώα δεν κινδυνεύουν από κρυο-
λόγημα. Τα ζώα τότε ξαλαφρώνουν 
από το βάρος του μαλλιού, αναπνέει 
το σώμα τους και άνετα ξεκαλοκαι-
ριάζουν. Προλαβαίνουν ωστόσο να 
ξαναβγάλουν μαλλί για τον χειμώνα. 

»Στα χωριά οι κτηνοτρόφοι κανό-
νιζαν τις ημέρες που θα κούρευε ο 
καθένας: “σήμερα όλοι στον Γιάννη, 
αύριο στον Γιώργο, μεθαύριο στον 
Κώστα” και πάει λέγοντας. Από την 
προηγούμενη μέρα ο νοικοκύρης ετοί-
μαζε τα σφαχτά της επόμενης μέρας, τα 
σύνεργα της κουράς: ψαλίδια, σκοινιά 
και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Μαζεύονταν 
κι οι άλλοι άντρες πολύ νωρίς το 
πρωί στον προκαθορισμένο χώρο με 
τα “προβατοψάλιδα” ακονισμένα στο 
ακόνι από μέρες, μικροί και μεγάλοι, 
γιατί όλοι ήταν χρειαζούμενοι, και η 
δουλειά ξεκινούσε. Παλιότερα, που 
δεν υπήρχαν μέσα μεταφοράς, τα ερ-
γαλεία μεταφέρονταν με τα γαϊδούρια.

»Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά, για 
να μην τους πιάσει η ζέστη. Ράντιζαν 
τα ψαλίδια με αγιασμό που διατηρούσε 
στο σπίτι η νοικοκυρά, γύριζαν προς 
την ανατολή, έκαναν την προσευχή 
τους και επί το έργον. Παράλληλα η 
νοικοκυρά έκαιγε λιβάνι, ώστε να 
απομακρύνονται τα κακά πνεύματα, το 
κακό μάτι, η γλωσσοφαγιά. Το λιβάνι-
σμα γινόταν και για να εργαστούν όλοι 
αγαπημένοι και μονοιασμένοι, χωρίς 
να παρεξηγηθούν και να μαλώσουν, 
και βεβαίως για να μην τραυματίσουν 
και κόψουν τα ζώα άθελά τους πάνω 
στη δουλειά. Η κουρά ξεκινούσε και 
επέλεγαν το πρώτο να είναι άσπρο 
πρόβατο και το καλύτερο της στάνης.

»Οι άντρες που ήταν επιδέξιοι και 
κατείχαν την τέχνη του κουρέματος 
είχαν την ευθύνη του εγχειρήματος. 
Στην κουρά υπήρχε ιεραρχία και κα-
ταμερισμός εργασίας. Οι τεχνίτες ήταν 
καλοί, μα κάποιοι ήταν καλύτεροι. Τους 
δινόταν η ευκαιρία και ξεσυνερίζονταν 
ποιος θα κούρευε τα πιο πολλά ζώα 
και ποιος θα τα έκαμε πιο όμορφα. 
Οι μικρότεροι παρακολουθούσαν για 
να μαθαίνουν και συμμετείχαν στις 
βοηθητικές εργασίες. Μετέφεραν τα 
ζώα, τα ακινητοποιούσαν, μάζευαν τα 
μαλλιά και στο τέλος έπλεναν το ακόνι 
και τα ψαλίδια. Και επειδή πίστευαν 
πως το νερό αυτό είχε θαυματουργικές 
ιδιότητες, άγιαζαν με αυτό το κοπάδι. 

»Η νοικοκυρά του σπιτιού κανόνιζε 
να υπάρχει κάποιο σπιτικό γλυκό, 
μπακλαβάς με καρύδι, γαλατόπιτα, 
λουκούμια, τηγανίτες με μέλι, σκαλ-
τσούνια με κανέλα. Πλούσια εδέσματα 
ανάλογα την περιοχή, όπως σπιτικές 
πίτες, πιλάφι με μοσχομυριστό βούτυ-
ρο, “μπουκιές”/“ντόντιλες”/“τζόλιες” 
(χειροποίητα χοντρά μακαρόνια) ζε-
ματισμένες με ελαιόλαδο, συκωτά-
κια, αρνιά ψητά στα κάρβουνα, γίδες, 
προβατίνες, σπιτική γιαούρτη, τυρί 
και φυσικά ζεστό και καλοζυμωμένο 
ψωμί. Το κρασί, η ρακή, η τσικουδιά 
έρρεαν άφθονα για να ζεσταίνουν 
τους μυς και τις καρδιές. Τα αστεία, 
τα πειράγματα, τα γέλια που προκα-
λούσαν πολλές φορές τα πρόβατα, 
που έδειχναν αγνώριστα και ξαφ-
νιασμένα, έδιναν μια ευχάριστη και 
γιορταστική νότα και τότε ήταν που 
οι άνθρωποι αυτοί, οι λιγομίλητοι 
και εσωστρεφείς, απολάμβαναν τη 
συντροφικότητα, τη φιλοξενία και 
τη θέρμη της καρδιάς, που ξεχείλιζε 
όπως το κρασί στα ποτήρια τους.

»Τότε ήταν που και ο νοικοκύρης 
καμάρωνε για τα “πράματά” του, λέξη 
την οποία με πολλή στοργή και αγάπη 
χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι όταν 
μιλούν για τα ζωντανά τους, και θεω-
ρούσε μεγάλη τιμή να παραστούν οι 
προσκεκλημένοι του στην “κουράν” 
του, να καμαρώσουν τα ζώα του, τα 
κουδούνια του, τους κριούς του και 
να απολαύσουν τους μεζέδες του. 
Και ο ήχος από τις ντουφεκιές και 

τις μπαλωθιές έστελνε την περηφάνια 
του στα ουράνια.

»Στην εποχή μας οι ηλεκτρικές 
κουρευτικές μηχανές εκτόπισαν τα 
πατροπαράδοτα “προβατοψάλιδα” 
και ο καθένας κουρεύει μόνος του 
ή, το πολύ πολύ, μέσω συνεργείων 
κατόπιν ραντεβού, αλλά έτσι αποστε-
ρείται τη χαρά να προσφέρει και να 
του προσφέρουν και τις αδιαμφισβή-
τητες αξίες της αλληλεγγύης και της 
αλληλοβοήθειας. 

Παλαιότερα όσοι δεν είχαν δικά 
τους πρόβατα παρακαλούσαν να τους 
καλούν σε κουρές όχι μόνο για να 
συμμετέχουν στο φαγοπότι, αλλά και 
για να πάρουν ως δώρο ένα “ποκάρι”, 
δηλαδή το μαλλί ενός προβάτου.

»Κανείς δεν έμενε παραπονεμένος, 
γιατί κάποιος, συγκεντρώνοντας πολλά 
“ποκάρια” από τις πολλές κουρές που 
συμμετείχε, εξασφάλιζε το μαλλί για 
την κατασκευή ενδυμάτων και υφα-
ντών. Από την εποχή του μινωικού 
πολιτισμού στην Κρήτη, για παρά-
δειγμα, η κουρά των προβάτων και η 
παραγωγή μαλλιού για την υφαντική 
έπαιζε σπουδαίο ρόλο. Παλαιότερα οι 
κτηνοτρόφοι περίμεναν με λαχτάρα 
το καλοκαίρι για να κουρέψουν τα 
πρόβατα και να εξασφαλίσουν το πο-
λύτιμο μαλλί, με το οποίο έφτιαχναν 
τα ενδύματα και τα σκεπάσματα της 
οικογένειας, καθώς και τα προικιά 
των κοριτσιών τους. 

»Σήμερα η κουρά γίνεται με τον 
ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν, με 
τη μόνη διαφορά ότι τα μαλλιά δεν 
φέρνουν κέρδος και οι κτηνοτρόφοι 
τα πετούν. Και μπορεί η κουρά των 
προβάτων να μην προσφέρει εμπορικό 
κέρδος στους κτηνοτρόφους, όμως 
τουλάχιστον συμβάλλει στη φιλία 
μεταξύ των κατοίκων των χωριών 
και στη διατήρηση της παράδοσης 
και της τοπικής φυσιογνωμίας.

»Την επαφή αυτή ανάμεσα στους 
ανθρώπους, που έχει χαθεί, προσπα-
θούμε να επιτύχουμε μέσα από τις 
δράσεις του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Αττικής “Άγιος Γεώργιος” για να δεί-
ξουμε τη συλλογικότητα μας, να μας 
γνωρίσουν οι αστοί της Αττικής, οι 
οποίοι μας βρήκαν εκεί που έχτισαν 
τα σπίτια τους, και να αναγνωριστεί η 
συμβολή μας στην παραγωγική βάση 
της χώρας. Για να μην ξεχάσουμε τα 
ήθη, τα έθιμά μας, την ανθρωπιά μας. 
Για να μην αποξενωθούμε και χάσουμε 
την ταυτότητά μας. Για να σηκώνουμε 
το ποτήρι το κρασί και να ευχόμαστε 
με αγάπη “στην υγειά μας”». 

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέ-
ρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» πραγ-
ματοποίησε πέρυσι 114 εκδηλώσεις 
με κύριο σκοπό την επαγγελματική 
κατάρτιση των μελών του, αλλά και 
την αποκατάσταση μιας κάποιας επα-
φής με τους άλλους συμπολίτες για 
την επίτευξη ενός modus vivendi. Ο 
κ. Γιάννης Κοντογιάννης, πρόεδρος 
του συλλόγου, εκεί που συγκρούονται 
οι νεο-αστοί, που κάνουν τσιμέντο 
τη φύση, με τους πατροπαράδοτους 
αγρότες κατοίκους, τους εξ επαγγέλ-
ματος φροντιστές του περιβάλλοντος, 
πιστεύει ότι πρέπει να εξευρεθεί ένας 
τρόπος ώστε «όλοι να ζήσουμε».

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

699 82 82 382

Η κουρά: Άυλη και πραγματική αξία
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Τ α γαρίφαλά του έχουν συ-
γκεκριμένο προορισμό: 
τις πίστες στα μπουζού-

κια. Καλλιεργεί τη συγκεκριμένη 
ποικιλία, και εδώ και τριάντα 
χρόνια τροφοδοτεί τα νυχτερι-
νά μαγαζιά με λουλούδια του. 
Γνωρίζει πολλούς επωνύμους 
και φημισμένους, αλλά δεν 
μιλάει γι αυτούς. Τέτοιου τύπου 
διαφήμιση δεν τον ενδιαφέρει. 

Το μόνο που νοιάζει τον αν-
θοπαραγωγό Κώστα Ηρειώτη 
από την Τροιζήνα είναι να 
ανακατεύεται με το χώμα και 
να μπορεί να ζει την οικογένειά 
του. Γεννημένος αγρότης, κατά 
πώς λέει, ούτε πάει στα μπου-
ζούκια ούτε πίνει. Ούτε ιστο-
ρίες της νύχτας αφηγείται ούτε 
κοκορεύεται για τις γνωριμίες 
του. Άλλωστε οι ιστορίες της 
μέρας και της γης είναι αυτές 
που τον αφορούν. 

 Καλλιεργούσατε πάντα 
γαρίφαλα;
Η πρώτη καλλιέργεια που 

έβαλε ο πατέρας μου το 1963 
ήταν κηπευτικά προϊόντα, ντο-
μάτες, πιπεριές, μελιτζάνες. 
Όταν μπήκαν και λουλούδια 
στην περιοχή μας, στην Τροι-
ζήνα, στην πόλη του Θησέα, 
στην πόλη όπου έγινε η Γ΄ 
Εθνοσυνέλευση το 1827, όπως 
καταλαβαίνετε είμαι πολύ πε-
ρήφανος για τον τόπο μου, 
βάλαμε κι εμείς δοκιμαστικά. 
Στη συνέχεια καλλιεργήσαμε 
γλαδιόλες, γαρίφαλα και του-
λίπες. Οι γλαδιόλες όμως δεν 
ήταν εμπορεύσιμες, κι έτσι τις 
σταματήσαμε. Οι τουλίπες, οι 
οποίες δεν είναι ολλανδική 
καλλιέργεια, όπως νομίζουν 
όλοι, αλλά χιώτικη, είναι πολύ 
δύσκολη καλλιέργεια, γιατί, 
όπως όλα τα βολβοειδή, εάν 

δεν καταφέρεις να τα πουλήσεις 
εγκαίρως, αναγκαστικά τα πετάς.

 Τώρα ποια είδη καλλιερ-
γείτε; 
Γαρίφαλα, ντάλιες και προ-

βάτσα, αμάραντο, όπως είναι 
πιο γνωστός. 

 Ποια είναι δυσκολότερη 
καλλιέργεια, των κηπευ-
τικών ή των λουλουδιών;
Των λουλουδιών.

 Και γιατί δεν επανέρχεστε 
στα κηπευτικά;
Όταν ο πατέρας μου καλλιερ-

γούσε ντομάτες και μελιτζάνες, 
ήμουν πολύ μικρός. Πήγαινα 
στο κτήμα και τον βοηθούσα, 
αλλά ήμουν παιδί. Το λουλούδι 
έμαθα και αγαπώ.

 Θυμάστε τα πρώτα σας 
χρόνια στα κτήματα;
Το 1963 ήμουν οκτώ χρο-

νών. Δεν θυμάμαι και πολλά 
πράγματα. Δέκα χρόνια αργό-
τερα, που χάθηκε ο πατέρας 
μας, ανέλαβα τις καλλιέργειες 
μόνος μου, αφού τα δύο αδέλ-
φια μου ήταν φαντάροι και ο 
μεγαλύτερος είχε πάει στην 
Αμερική για να σπουδάσει. 
Υπήρχαν πολλές δυσκολίες 
τότε. Στην αρχή στέλναμε τα 
λουλούδια στην Αθήνα και τα 
πουλούσαν άλλοι. 

Μετά το 1977 έβγαλα άδεια 
και τα πουλούσα μόνος μου στη 
λαϊκή. Ήταν κρίμα να επωφε-
λείται άλλος το κέρδος, και 
τα έξοδα ήταν πολλά. Τότε με 
βοηθούσε κι ο αδελφός μου, 
ο Πέτρος. Το καθημερινό 
πρόγραμμα ήταν κτήμα, λα-
ϊκή, κτήμα. Κοντά τρακόσια 
χιλιόμετρα πήγαινε – έλα δι-
αδρομή. Δεν ήμασταν και δεν 

είμαστε πλούσια οικογένεια. 
Ο πατέρας μου είχε δώδεκα 
παιδιά. Η δική μου οικογένεια 
είναι εξαμελής. Και την εποχή 
του πατέρα μου και τώρα τα 
κτήματα που καλλιεργούμε ως 
οικογένεια είναι νοικιασμένα.

 Πόσα στρέμματα καλλιερ-
γείτε;
Δέκα στρέμματα υδροπο-

νία (σ.σ. υδροπονία είναι η 
ανάπτυξη μη υδρόβιων φυτών 
με τις ρίζες τους μέσα σε ένα 
πλήρως ανόργανο μέσο, όπου 
τροφοδοτούνται με ένα θρεπτικό 
διάλυμα) και είκοσι στρέμματα 
υπαίθρια καλλιέργεια.

 Εσείς, όπως και ο αδελφός 
σας, δεν σκεφτήκατε ποτέ 
να αλλάξετε επάγγελμα;
Κακά τα ψέματα. Είμαι γεν-

νημένος αγρότης. Μου αρέσει 
το χώμα. Μου αρέσει να ανα-
κατεύομαι με τα χώματα, τη 
γη, τις λάσπες. Είναι, πώς να 
πω, ηθική ικανοποίηση. Δεν 
μπορώ και δεν θέλω να κάνω 
άλλη δουλειά. 

Το 1983 μετανάστευσα στην 
Αμερική, στον αδελφό μου. 
Δούλευα στην επιχείρησή του. 
Το 1984 γύρισα πίσω. Δεν 
μπορούσα. Είχα βγει από τα 
νερά μου. Είναι δύσκολο να 
είσαι αγρότης σήμερα. Ανα-
γκαστικά είσαι και αγρότης και 
πωλητής και λογιστής. Αλλά 
την αγαπώ αυτή τη δουλειά. 
Από το1977 μέχρι το 2000 
πήγαιναν τα πράγματα μια χαρά. 
Μετά λόγω κρίσης από το κακό 
στο χειρότερο. Δουλεύω 17-18 
ώρες την ημέρα στη γη για να 
ζήσω (με) την οικογένειά μου. 

 Υπάρχει ζήτηση στα λου-
λούδια;

Το 1977, που πρωτοξεκί-
νησα να πουλάω λουλούδια 
στη λαϊκή, ο κόσμος εδώ στην 
Αθήνα τουλάχιστον αγόραζε 
λουλούδια. Τώρα, όπως ακούω 
από συναδέλφους, δεν αγοράζει 
ο κόσμος. Μπορεί λόγω κρίσης 
να μην περισσεύουν χρήματα 
για λουλούδια.

 Το λουλούδι θεωρείται 
είδος πολυτελείας;
Μπορεί. Δεν ξέρω. Αλλά δεν 

συμφωνώ με αυτό. Το λουλούδι 
είναι απαραίτητο για μια επί-
σκεψη, για γενέθλια. Εάν είναι 
είδος πολυτελείας το λουλούδι, 
είναι και η τούρτα ή τα γλυκά 
ή ένα αρκουδάκι που θα αγο-
ράσει κάποιος για να κάνει 
ένα δωράκι. Εγώ νομίζω ότι 
τα λουλούδια είναι πιο καλά. 

 Απ’ όσο ξέρω, με τα γαρί-
φαλά σας προμηθεύετε τα 
νυχτερινά μαγαζιά. Είναι 
ειδική καλλιέργεια;
Ναι, είναι ειδική καλλιέργεια. 

Τα γαρίφαλα που καλλιεργώ 
είναι αυτά που έχουν πέντε, 
έξι μπουμπούκια. Τα άλλα γα-
ρίφαλα του βάζου είναι με ένα 
μπουμπούκι συνήθως. Εγώ 
καλλιεργώ κόκκινα, ροζ και 
πολύχρωμα γαρίφαλα, που προ-
ορίζονται για τα μπουζούκια, 
και λευκά, που είναι κατάλληλα 
για στεφάνια.

 Υπάρχουν ιστορίες από τη 
συνεργασία σας με τους 
ιδιοκτήτες ή τους τραγου-
διστές των νυχτερινών μα-
γαζιών που θα θέλατε να 
αφηγηθείτε;
Προτιμώ να μην απαντήσω.

 Για ποιο λόγο; Θα μπο-
ρούσατε και να διαφημι-

στείτε μέσα από τέτοιες 
αφηγήσεις, έτσι δεν είναι;
Έχω συνεργαστεί με πολ-

λούς επωνύμους. Αλλά δεν μου 
αρέσει να μιλάω γι’ αυτό. Ποτέ 
δεν διαφημίστηκα. Δυστυχώς. 
Εάν διαφημιζόμουν, είναι πολύ 
πιθανό ότι θα έβγαζα περισ-
σότερα χρήματα, καθώς είμαι 
και παραγωγός, άρα μπορώ 
να έχω ανταγωνιστικότερες 
τιμές. Όμως πιστεύω πως η 
κάθε μέρα ξημερώνει για όλους 
τους ανθρώπους. Το να βγάζω 
εγώ χρήματα και ένας συνά-
δελφος να μην βγάζει δεν μου 
αρέσει. Δεν θεωρώ σωστό να 
προσπαθώ να πάρω τη δουλειά 
κάποιου άλλου. Όλοι έχουμε 
οικογένειες. Όλοι έχουμε ανά-
γκες. Το να ζω την οικογένειά 
μου και να έχουμε την υγεία 
μας μου αρκεί.

 Εσείς πάτε ή πηγαίνατε 
στα μπουζούκια;
Ούτε πήγαινα ούτε πηγαίνω 

ούτε πίνω.

 Ωστόσο θα έχετε κάποιες 
εικόνες από τα μπουζού-
κια. Πώς σας φαίνεται η 
συνήθεια να πετούν λου-
λούδια στην πίστα;
Πάντα απορούσα πώς έχουν 

ορισμένοι άνθρωποι τόσα χρή-
ματα και τα σπαταλούν στα 
λουλούδια. Αναρωτιόμουν 
μήπως κάνω κάτι λάθος, κι 
εγώ δουλεύω από το πρωί μέ-
χρι το βράδυ, αλλά σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορούσα, 
ούτε μπορώ, να ξοδέψω αυτά 
τα λεφτά. Κάποιοι άνθρωποι 
μπορούν.

 Έχουν λεφτά και μπορεί να 
επιδεικνύονται με αυτό τον τρό-
πο. Εμένα μου κάνει καλό, γιατί 
έτσι πουλάω τα λουλούδια μου, 

την παραγωγή μου. Θα πρέπει 
να προσαρμόζεται κανείς στις 
καταστάσεις, αλλιώς το παιχνίδι 
είναι χαμένο.

 Το λουλούδι είναι κάτι 
πολύ ευαίσθητο. Πώς σας 
φαίνεται αυτή η, για να το 
πω ευγενικά, συνήθεια 
εκτόνωσης, να πετάνε λου-
λούδια σε τραγουδίστριες 
και τραγουδιστές την ώρα 
που δουλεύουν;
Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα 

πράγματα.

 Τι σχέση έχει το λουλούδι 
με τη νύχτα;
Οι άνθρωποι της νύχτας είναι 

παρεξηγημένοι. Δίνω επί τριά-
ντα χρόνια λουλούδια στα μπου-
ζούκια. Οι πελάτες μου είναι 60 
με 70 νυχτερινά μαγαζιά. Όπως 
την ημέρα υπάρχουν καλοί και 
κακοί άνθρωποι, έντιμοι και 
ανέντιμοι, έτσι συμβαίνει και 
στη νύχτα, το ίδιο ακριβώς.

 Η δουλειά στα μπουζούκια 
έχει μειωθεί. Συμβαίνει το 
ίδιο και στη δουλειά σας;
Ναι. Κάποτε δούλευαν κάθε 

βράδυ. Τώρα τα μπουζούκια 
είναι ανοιχτά μόνο δύο ημέρες 
την εβδομάδα. 

 
 Επάγγελμα δεν θα αλλά-
ζατε ποτέ, καλλιέργεια θα 
αλλάζατε;
Όχι. Το γαρίφαλο ξέρω. Δεν 

είμαι άνθρωπος του ρίσκου. 
Όταν ρισκάρεις, δεν ξέρεις τι 
σου ξημερώνει, όποτε είναι 
καλύτερο να κάνεις όσο καλύ-
τερα μπορείς αυτό που ξέρεις 
παρά να ρισκάρεις.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Κώστας Ηρειώτης: Γαρίφαλα στις πίστες
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Hotel Management: Πλήρης γνώση  
λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων
H Hellas Network έχοντας ως στόχο τη δημιουργία αξιόλογων μελλοντικών στελεχών που 
θα ασχοληθούν με επαγγελματισμό στον ξενοδοχειακό τομέα, εισάγει στο εκπαιδευτικό 
της ενεργητικό μία σειρά καινοτόμων προγραμμάτων με θέμα «Το σύγχρονο hotel 
management», το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 Υπηρεσία δωματίου

Εισηγητής

μονάδας.

Φορέας εκπαίδευσης: Hellas Network
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3636303
Διεύθυνση: 
Ημερομηνία έναρξης: 22/06/2017
Ώρες διεξαγωγής: 

Διάρκεια σεμιναρίου: 50 ώρες. Κόστος σεμιναρίου:

Εκπαίδευση εκπαιδευτών  
(Train-the-trainer-AdA International-Basis)

Διαχείριση εργασιακού άγχους (job burnout) 
και bullying στον εργασιακό χώρο (mobbing)
Περιγραφή σεμιναρίου

στην εργασία, καθώς και τους τρόπους που μπορούμε να διαχειριστούμε τους αγχογόνους 

Σε ποιους απευθύνεται

Εισηγητής: 

Φορέας εκπαίδευσης: Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: Ημερομηνία 

έναρξης: 21/06/2017. Ημερομηνία λήξης: 21/06/2017. Ώρες διεξαγωγής: 
18:30 με 21:30. Κόστος σεμιναρίου: 

Σκοπός
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί ένα 

διαδικασίας για την αποδοτικότητά τους, αλλά 
και για την αποδοτικότητα των μαθητευομένων. 
Η μεταδοτικότητα, η καλύτερη κατανόηση των 

πυλώνες για τη βέλτιστη ενσωμάτωση των 

τον συνδυασμό θεωρίας και εκπαίδευσης 
στην επιχείρηση.

Περιγραφή σεμιναρίου

εκπαίδευσης με βάση τέσσερα πεδία δράσης.

Πεδίο δράσης 1: Έλεγχος προϋποθέσεων 
εκπαίδευσης και σχεδιασμός εκπαίδευσης

Πεδίο δράσης 2: Προετοιμασία εκπαί-
δευσης

εκπαίδευσης

εκπαίδευσης

τόπων μάθησης

Πεδίο δράσης 3: Διεξαγωγή εκπαίδευσης

καθηκόντων μάθησης και εργασίας από το 
επιχειρησιακό πλάνο εκπαίδευσης και τις 
εργασιακές και επιχειρηματικές διαδικασίες

δευσης και επίπεδα μάθησης

τους ανάλογα με την περίπτωση

εκπαίδευσης

ανάπτυξης των εκπαιδευομένων
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Τ ο bullying δεν είναι «προνό-
μιο» μόνο των παιδιών και 
των εφήβων, κι ούτε ανθεί 

μόνο στο σχολείο και στο ίντερνετ. 
Και οι ενήλικες μπορούν να παί-
ξουν αυτό το «παιχνίδι», καθώς το 
φαινόμενο του εκφοβισμού παρα-
τηρείται, και όχι σπάνια, και στον 
εργασιακό χώρο. Το πώς, το γιατί 
και το τι μπορεί να γίνει για να 
καταπολεμηθεί είναι το αντικείμενο 
μιας μεγάλης συζήτησης.

Η ταυτότητά του
Ως εργασιακή ψυχολογική κακο-

μεταχείριση, όπως θα μπορούσε να 
αποδοθεί πιο δόκιμα το bullying, 
στον εργασιακό χώρο ορίζεται η 
συνεχής, συστηματική επιθετική 
συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή 
μιας ομάδας ανθρώπων απέναντι σε 
έναν ή/και παραπάνω συνεργάτες 
τους. Οι ορισμοί που έχουν δοθεί 
από δύο αξιόπιστους φορείς είναι 
οι εξής:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
το ορίζει ως «η επαναλαμβανόμενη 
αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς 
έναν εργαζόμενο ή ομάδα εργαζο-
μένων που προκαλεί κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά του. 
Ενέχει συχνά το στοιχείο της αθέμι-
της χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας, 
από την οποία τα θύματα ενδέχεται 
να αδυνατούν να προστατευτούν».

Επιπλέον το Ινστιτούτο για τον 
Εργασιακό Εκφοβισμό στις Η.Π.Α. 
(Workplace Bullying Institute) ανα-
φέρει το εργασιακό bullying ως 
«επαναλαμβανόμενη βλαβερή στην 
υγεία δυσμενή μεταχείριση, λεκτική 
επίθεση, απειλητική, εξευτελιστική, 
εκφοβιστική επαφή ή υπονομευ-
τική σε ό,τι αφορά την εργασία ή 
κάποιος συνδυασμός των τριών 
αυτών συμπεριφορών».

Χαρακτηριστικό αυτής της τυραν-
νικής συμπεριφοράς είναι πως είναι 
απρόκλητη, δεν υποκινείται δηλαδή 
από κάποια προηγούμενη προσω-
πική ή επαγγελματική έριδα μεταξύ 
θύτη και θύματος και ούτε το θύμα 
της ευθύνεται για την έκφρασή της, 
παρότι υφίσταται τις συνέπειές της.

Ο «νταής» μπορεί να είναι ο ίδιος ο 
εργοδότης, κάποιος άλλος ανώτερος 
του θύματος (προϊστάμενος κ.λπ.), 
αλλά και ένας απλός συνάδελφος.

Στόχος του νταή στη δουλειά 
μπορεί να είναι η υποτίμηση και 
η χειραγώγηση μόνο του θύματος, 
μπορεί όμως και να χρησιμοποιεί 
το θύμα προκειμένου να εκφοβίσει 
έμμεσα και το υπόλοιπο προσωπικό, 
ώστε να του υποτάσσεται αμαχητί.

Για να μιλήσουμε για bullying, 
πρέπει αυτή η συμπεριφορά να 
επαναλαμβάνεται συχνά και να 
μην πρόκειται για μεμονωμένο ή 
ατυχές περιστατικό, που μπορεί 
να λάβει χώρα ενίοτε. Εν ολίγοις 
δεν θα πρέπει να συγχέουμε το 
bullying με την αντιπαράθεση, που 
μπορεί να προκύψει εύλογα κατά 
καιρούς μεταξύ συνεργατών ή με 
ίσως αυστηρές, αλλά όχι αδικαιο-
λόγητες, πρακτικές (όπως στενά 
χρονικά περιθώρια όταν είναι όντως 
απαραίτητα, αναζήτηση ευθύνης σε 
κάποιον εργαζόμενο που μπορεί 
όντως να έκανε κάποιο σοβαρό 
λάθος κ.λπ.)

Συχνά η ένταση του bullying αυ-
ξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 
Μπορεί δηλαδή να ξεκινά με μία 
καλυμμένη ειρωνεία και να εξε-
λίσσεται σε προφανή κοροϊδευτικά 
σχόλια, ακόμα και σωματική επίθεση.

Δεν κάνει διακρίσεις. Φαινόμενα 
εργασιακού εκφοβισμού μπορούμε 
να συναντήσουμε από ένα συνοι-
κιακό κατάστημα μέχρι μία καλής 
φήμης πολυεθνική εταιρία υπεράνω 
πάσης υποψίας.

Το εργασιακό bullying μπορεί να 
είναι πολύ δύσκολο ως προς την 
αντιμετώπισή του. Αυτό συμβαίνει 
είτε επειδή αποσιωπείται απ’ όλους 
(θύτες, θύματα, μάρτυρες) είτε επειδή 
όσοι προβαίνουν σε αυτό συνήθως, 
φαινομενικά τουλάχιστον, δεν κά-
νουν κάτι ενάντια στον νόμο ή κόντρα 
στους κανόνες λειτουργίας ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος. Μπορεί 
π.χ. να επιβάλλουν ένα ιδιαίτερα 
πιεστικό deadline στο άτομο που 
τρομοκρατούν, προκειμένου να το 
αναγκάσουν είτε να εξουθενωθεί 
είτε να μην τα καταφέρει, ώστε μετά 
να μπορούν να το προσβάλλουν. 
Ωστόσο κάποιος απ’ έξω μπορεί 
να μην αντιληφθεί ότι πρόκειται 
περί συνειδητής ενέργειας (μπορεί 
μάλιστα να θεωρήσει την προσβολή 
έως και δικαιολογημένη, αφού το 
άτομο «απέτυχε» στα καθήκοντά του 
με κάποιο πιθανό κόστος για την 
εταιρία κ.ο.κ.), ενώ και το ίδιο το 
θύμα μπορεί να μην αντιδράσει.

Όπως σε κάθε μορφή bullying 
(σχολικό, διαδικτυακό κ.λπ.), έτσι 
και εδώ ισχύει το «όλοι ξέρουν, 
αλλά κανείς δεν μιλάει». Ο εργα-
σιακός εκφοβισμός θρέφεται από 
τα «στραβά μάτια» εργοδοτών, που 
υποτιμούν το κόστος του, ηθικό και 
οικονομικό, αλλά και εργαζομένων, 
που «δεν ανακατεύονται» είτε από 
φόβο είτε γιατί το θεωρούν καλή 
τακτική αναρρίχησης σε υψηλότερες 
επαγγελματικές βαθμίδες.

Πώς εκφράζεται
Πιστό στα πρότυπα του εκφοβι-

σμού και το εργασιακό bullying, 
μπορεί να περιέχει όλες τις μορφές 
βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογι-
κή) και μπορεί να εκφραστεί μεταξύ 
άλλων με τις εξής μορφές:

-
ναντι στο θύμα.

-
κειμένων του θύματος.

-
σβολές.

επιβράβευσης.

υπονόμευση της εικόνας του θύματος 
στους υπόλοιπους συναδέλφους.

(ο νταής μπορεί π.χ. να οικειοποιεί-
ται τη δουλειά του θύματος, να τον 
αποσπά κατά την περαίωσή της, 
ακόμα και να την καταστρέφει ή 
να του δίνει λάθος στοιχεία για να 
το εκθέσει στους ανωτέρους τους).

απομόνωση (να μην το καλούν π.χ. 
μαζί τους στο διάλειμμα για φαγητό 
ή σε εξόδους εκτός γραφείου).

Οι δημοφιλέστερες πρακτικές
Σύμφωνα με έρευνα του Workplace 

Bullying Institute, οι τακτικές που 
ακολουθούν συνήθως οι θύτες είναι 
οι παρακάτω:

για λάθη που δεν έχει κάνει.
-

λητικά το θύμα.

για το θύμα, τις απόψεις, την εργασία 
του παρουσία τρίτων.

κανόνες που αναγκάζουν το θύμα 
να ακολουθήσει, ενώ οι ίδιοι δεν 
το κάνουν ποτέ.

αντικειμενικά καλή εργασιακή από-
δοση του θύματος (π.χ. δεν του το 
αναγνωρίζουν μπροστά σε άλλους, 
ενώ οι άλλοι μπορεί να έχουν εκ-
φραστεί ανοιχτά με θετικό τρόπο).

διαφωνώντας με το θύμα ως προς 
το ποιος είναι κάθε φορά ο στόχος 
που πρέπει να επιτύχουν.

δυσφημίσεις και κουτσομπολιά για 
το θύμα. 

υιοθετούν παρόμοια στάση με τη 
δική τους απέναντι στον στόχο.

ή φυσική απομόνωση (να δουλεύ-
ει π.χ. μόνος του σε ένα σκοτεινό 
γραφείο).

το θύμα μπροστά σε τρίτους με φωνές 
και άλλους μη διακριτικούς τρόπους.

του θύματος και τα εύσημα που του 
αναλογούν.

αξιολόγηση του θύματος διαδίδο-
ντας ψέματα.

θύμα χρησιμοποιώντας προσωπικά 
στοιχεία που έρχονται εις γνώσιν 
τους (π.χ. για τον σύντροφό του, 
την οικογένειά του κ.λπ.).

-
φράσει σχετικά παράπονα στους 
ανωτέρους του.

φύλο, τη φυλή ή κάποιο άλλο δια-
κριτό χαρακτηριστικό του (ψεύδισμα, 
σωματική δυσμορφία κ.λπ.).

-
γαρείες για να το εκδικηθούν ή με 
υπερβολικές απαιτήσεις (πολλαπλά 
καθήκοντα, ασφυκτικές διορίες κ.ά.).

γαϊτανάκι του εκφοβισμού δημιουρ-
γώντας ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι 
στο θύμα, που κάνει τη ζωή του στη 
δουλειά ακόμα πιο δύσκολη.

Το προφίλ του θύτη
Ο θύτης δεν χρειάζεται κάποιο 

λόγο για να επιτεθεί στον στόχο του. 
Τα κριτήρια επιλογής του δεν έχουν 
να κάνουν με τυχόν προηγούμενες 
διαφορές τους, καθώς θύμα του μπο-
ρεί να πέσει κάποιος πιο αδύναμος 
χαρακτήρας ή «ο καινούργιος» ή 
ακόμα και κάποιος που είναι πολύ 
καλός στη δουλειά του, πράγμα που 
μπορεί να προκαλεί τον φθόνο του.

Προκειμένου να επιβληθεί στο 
θύμα του, μπορεί να εκμεταλλεύεται 
τη θέση του, την επιρροή που ίσως 
έχει στους υπόλοιπους εργαζομέ-
νους (είτε λόγω θέσης είτε λόγω 
της μακροχρόνιας γνωριμίας τους 
είτε επειδή είναι γοητευτικός ως 
χαρακτήρας κ.ο.κ.), τους οποίους 
μπορεί επίσης να βάλει στο παιχνίδι 
του εκφοβισμού.

Όπως έχει φανεί, αρκετοί από 
τους θύτες αναζητούν πάντα έναν 
στόχο σε οποιοδήποτε εργασιακό 
περιβάλλον κι αν ενταχθούν, καθώς 
με αυτό τον τρόπο θεωρούν πως 
εδραιώνουν τη θέση τους σε αυτό.

Πολλές φορές ο τρόπος με τον 
οποίο ασκούν τον εκφοβισμό δεν 
γίνεται με φανερό τρόπο, που θα 
μπορούσε να προκαλέσει την αγα-
νάκτηση των άλλων, αλλά υπόγεια 
και συστηματικά (π.χ. μπορεί επί 
της ουσίας να ειρωνεύεται το θύμα, 
ενώ του μιλάει τυπικά ευγενικά).

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η άποψη 
κάποιων ψυχολόγων που έχουν 
ασχοληθεί εκτεταμένα με το θέμα, 
οι οποίοι συνδέουν την άσκηση 
τακτικών εκφοβισμού με κάποιες 
διαταραχές προσωπικότητας. Π.χ. 
ο Tim Field, συγγραφέας του «Bully 
in Sight» υποστηρίζει πως συχνά 
οι εργοδότες και οι προϊστάμενοι 
που φέρονται με αυτό τον τρόπο 
μπορεί επίσης να παρουσιάζουν 
αντικοινωνική, ναρκισσιστική, κα-
θώς και ψυχαναγκαστική διαταραχή 
προσωπικότητας.

Οι άνθρωποι που έχουν κάτι από 
τα παραπάνω χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη ενσυναίσθησης και ενοχής, 
ενώ δεν δείχνουν ούτε μεταμέλεια 
για τις πράξεις τους.

Το προφίλ του θύματος
Στόχοι των εργασιακών νταήδων 

είναι πιο πιθανό να γίνουν οι νεο-
προσληφθέντες συνάδελφοί τους, οι 
γυναίκες (σύμφωνα με έρευνα που 
έγινε από το Workplace Bullying 

των θυμάτων γυναίκες, ωστόσο από 

στοιχεία του ίδιου
πως οι γυναίκες θ
βέλη τους σε γυν
σιο ποσοστό απ’
καθώς και τα άτο
δυσμορφίες, ακό
άτομα που έχουν
χαρακτηριστικό, όπ
περίεργη προφορά
και γενικά άτομα π
δυναμικά ή με μη
διάθεση να αντιδ

Ωστόσο θύματα
και τα άτομα που
στη δουλειά τους 
θύτες και μπορεί ν
κάποιο από τα παρ

Χαρακτηριστικό
ακόμα και τα ίδια 
να δεχτούν αυτό πο
λοτυφλούν αέναα
ότι είναι φυσιολο
τους να φέρονται έ
καψόνια, από φόβ
τη δουλειά τους, ε
γι’ αυτό που τους

των εργαζομένων 
περιστατικά εκφοβ
βιώσει ως θύματα
τους ή σε κάποιο

Σοβαρές οι συ
Τα άτομα που 

bullying στο εργα
βάλλον έρχονται
μόνο με τον βασα
και με πολλαπλές
ψυχική και σωμα
πολλές από τις ο
να τους ταλανίζου
εντός και εκτός δ
αν η περιπέτειά το

Εργασιακό bullying: Όταν η



Ο Όμιλος Εταιρειών Mellon, στο πλαίσιο ανάπτυξης του αναζη-
τά προσωπικό για την κάλυψη θέσεων εργασίας που αφορούν: 
Banking, Telecommunications & Insurance έργα:

Banking Agents Διαχείριση  
Χαρτοφυλακίων (ΜCS_BA) 

Client Account Agents (MT_CAA)  
Insurance Agents (MT_INS)

Προφίλ Υποψηφίων 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές εταιρείας 

Εταιρειών Μέλλον 
 

 
 

 
εταιρειών

e-mail: 

Ηλεκτρονικό  
Συστημάτων Ασφαλείας

Ο ιδανικός υποψήφιος: 
 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: gr  

Elton

Υπάλληλο Διαχείρισης  
Εισαγωγών/Εξαγωγών 

(κωδ.: GRS/SC617)
-

κρίνεσαι από άνεση στην επικοινωνία, υπευθυνότητα και πάθος 

Τι περιμένουμε από εσένα:
με προμηθευτές και πελάτες του εξωτερικού, την προετοιμασία και 

Ποιος πρέπει να είσαι για να ταιριάζεις στον ρόλο:  
Είσαι ο ιδανικός υποψήφιος αν έχεις: 

 
 

 
 

 
 

 και στον προφορικό λόγο 
 

 

 
 

  
Τι προσφέρουμε εάν ενταχθείς στην ομάδα μας: 

 
 

αίτηση τώρα στο e-mail: hr@

New York College, αναζητά για την 

Σύμβουλο Πωλήσεων  
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Καθήκοντα: 
 

 

ενεργειών 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Ο εκπαιδευτικός όμιλος New York College προσφέρει: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

 Rainbow Waters®, η no1 εταιρία ψυκτών και οικιακών φίλτρων 
 

Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα: 

 

Bιογραφικά στο e-mail: 



Cyber Security Engineer/Analyst 
(Supervisor) (ref: SI-SOS-12.2017)

About Neurosoft: is a fully integrated ICT company with software development, system integration 
and information technology security capabilities. The staff headcount exceeds 150+ highly skilled 
employees with in-depth experience in their field. The company is located in Athens and has 
subsidiaries/rep offices in Cyprus, UK and Dubai. 

Neurosoft’s business activities include:

companies, factoring & other financial institutions with fully customized business intelligence 
& risk management solutions

for operators of critical networks and critical national infrastructures stakeholders

services).

Our company seeks to employ self-motivated and knowledge driven Cyber Security Engineer in 
order to join our Cyber Defense Security team. The role assumes team leading responsibilities with 
focus on security monitoring, security consulting and managing mitigation activities. In particular, 
the Security Engineer will lead a team of skilled security professionals for addressing complex 
security issues within the scope of provisioning managed security services to clients, including 
recommending technical actions and coordinating the mitigation process through all phases, on 
behalf of the client.

Position responsibilities:

mis-configurations, vulnerabilities, and unresolved threats

by performing on-demand and targeted identification, compliance and vulnerability scans

knowledge and training

processes related to threat detection, incident response, patching, remediation and user 
training

develop business cases and provide consultancy to cyber security related solutions

Required skills and qualifications:

-Security assessments and audits
-Security architecture design
-Familiar with firewalls and security solutions

Required non-technical skills:

appropriately

assessment results to senior management

Preferred skills and qualifications:

experience in enterprise applications

or SANS will be considered a plus
We offer:

Apply to e-mail: career@neurosoft.gr

Amco Advanced Technologies
knowledgeable members with the aim of high technology solutions deployment and integration 
and the implementation of IT projects in general. Since then Amco has gradually become a leading 
provider of smart mobility systems. The company has successfully implemented hundreds of projects 
for private and public sector as it has the expertise and the technology to design and develop a whole 
system from scratch, and provide total support for its products. This way, Amco can deliver reliable 

Business activities:

Project & Operations Manager

role is ideal for someone with high potential who wishes to be rewarded for outstanding performance, 
while having the opportunity to gain valuable experience on complex IT projects.

Key accountabilities:

departments and ensuring technical feasibility and resource availability

Requirements:

the telecom or information technology sector

Benefits:
the continuous effort to train and advance the capabilities of its employees as high priority in order 
to maintain its leading position in providing high technology solutions and implementing IT and 
telecommunications projects in general. Its primary aim is to offer a challenging and rewarding 
working environment in which cooperation, openness and continuous growth are encouraged.

Apply to e-mail: hr@amco.gr

Ο όμιλος εταιριών inart, leader στο χώρο της εσωτερικής διακόσμησης και των επίπλων στην Ελλά-
δα με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και μεγάλη παρουσία σε χώρες του εξωτερικού, με γνώση της 

στην περιοχή του Καλοχωρίου 

ΙΤ Specialist hardware & software)
(κωδ.: IT16/001)

Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.

Καθήκοντα:

επιχειρηματικό software

Requirements:

Benefits:

Submit to link: 



Η Μellon Technologies, μητρική εταιρία του ομίλου εταιρειών 
Mellon, στo πλαίσιο ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει:

Client Account Agents 
για προϊόντα τηλεπικοινωνίας

(6ωρo με βάρδιες) (κωδ: MT_Τelco_17)
Περιγραφή θέσης: Οι Agents θα είναι υπεύθυνοι για την επικοι-
νωνία με ήδη υπάρχον αλλά και νέο πελατολόγιο γνωστής εταιρίας 
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, τόσο για την ενημέρωση νέων 
προϊόντων, όσο και για την ανανέωση των συμβολαίων τους κτλ. 

Επιθυμητά προσόντα: 

Παροχές εταιρίας:

Mellon

e-mail: 

Προφίλ ομίλου: Ο όμιλος εταιριών Mellon αποτελεί έναν καταξιω-

Athens Technology Center (ATC)

Data Scientist
(ref: DSENG1)

Responsibilities:

Candidate qualifications-desired skills and experience:

Other skills:

e-mail: . Athens 

Τεχνικός Smartphones
Νέα Ερυθραία

Η iRepair, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων επισκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών, ζητά να προσλάβει για τη στελέχωση 

βάλλει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σε 
συνδυασμό με την ποιότητα επισκευών και παροχής υπηρεσιών 

Απαιτούμενα προσόντα:

και επίλυσης προβλημάτων

 εντός σύντομων προθεσμιών

τεχνολογιών

Βασικές αρμοδιότητες:

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

για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων

και κατανοητό τρόπο

εμπειρία παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση
Παροχές:

Όσοι αγαπάτε την τεχνολογία και επιθυμείτε να γίνετε μέλος της  

e-mail: 
Σχεδιαστή/Διακοσμητή 

(κωδ.: 27793/17)
Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής εποχιακών 

διακόσμησης-στολισμού για μεγάλες εγκαταστάσεις κατά κύριο 

προτάσεις διακόσμησης-στολισμού, για λογαριασμό των πελατών 
της με βάση τα προϊόντα της εταιρίας.

Αρμοδιότητες:

αρχιτεκτονικές κατασκευές με βασικό υλικό το σίδερο, 

δημόσιοι χώροι, αεροδρόμια κλπ.) για events-εκδηλώσεις, 
βάσει των προϊόντων της εταιρίας

Προσόντα:

ή μηχανικού

εμπορικών κέντρων και δημόσιων χώρων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα, όλοι οι 

αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό, η επίτευξη χαμηλών 
τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και η συνεχής 

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε, ώστε να προσφέρουμε:
 μας την καλύτερη πρόταση καθημερινών 

αγορών
 μας το ιδανικό περιβάλλον εργασίας

Internal Auditor
Προφίλ υποψηφίου:

Τι προσφέρουμε:

 e-mail: 

Η εταιρία Φιλ. Μπέλας & Υιός Α.Ε.-Τυροκομικά Βερμίου 
με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και σημαντική παρουσία

ο χλμ. 

Εργατοτεχνίτες Παραλαβής 
& Παστερίωσης Γάλακτος

Περιγραφή θέσης-κύριες αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

Εκτιμώμενα προσόντα:

Παρέχονται:

εταιρία

 e-mail: , 

οι αιτήσεις είναι εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.



Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία, τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα, την επικοινωνία με τον κόσμο και θέλεις 
να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό πακέτο αποδοχών προ-
σφέρει ευκαιρίες εξέλιξης, στείλε μας το βιογραφικό σου για να 
ενταχθείς στη δυναμική ομάδα του καταστήματός μας! Η Media 
Markt Ελλάς, μέλος του ομίλου Metro Group, είναι ο μεγαλύτερος 
όμιλος ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. Κατέχει την πρώτη 
θέση σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών σε 15 χώρες με πάνω από 
1.000 φυσικά καταστήματα. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με 
12 φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημά της www.
mediamarkt.gr με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.

Σύμβουλοι Πωλήσεων στο Τμήμα 
Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας

Πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, για το κατάστημα στον 
Αγ. Ι. Ρέντη.

Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

μεταδίδοντάς τους τον ενθουσιασμό σας για την τεχνολογία

και τη διάθεσή σας για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα:

 προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο 
πώλησης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας

συνδέσεων

Η εταιρία: Έχει βραβευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια 
για τις συνθήκες εργασίας, για το πρόγραμμα εκπαίδευσης, για 
τα εξελιγμένα εργαλεία που χρησιμοποιεί, για την ανάπτυξη των 
ανθρώπων της καθώς και για τις παροχές της. Θέλουμε να προ-
σλαμβάνουμε τους ικανότερους στην αγορά εργασίας, γιατί αυτοί 
θα είναι που θα καλύψουν τις υψηλόβαθμες θέσεις στο μέλλον.

πους! Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της Media Markt Ελλάς, με 
μεγάλη χαρά θα δεχτούμε την αίτησή σας στο link: http://www.
mediamarkt.gr/el/shop/jobs.html

Cyber Security 
Sales Engineer

Job description: Franman is seeking a highly motivated, product 
focused, growth oriented Sales Engineer that will help the security 
division achieve key targets, developing new opportunities on 
Cyber Security Sales. You'll work with an interactive team to apply 
creative solutions for a challenging local and global market. The 
stage is yours and the opportunities to grow the Cyber Security 
business are endless!

customers

within our product portfolio
Qualifications:

management

manner

and implementing security policies, understanding of high 
availability, and cissp (certified information systems security 
professional), will be considered as an asset

Additional information: All your information will be kept 
confidential. For more information about Franman, please visit 
our website at: http://www.franman.gr/. Applicants should send 
a resume and cover letter, outlining how they meet the specific 

e-mail: vam@franman.gr

H Κ. Τζάνος Α.Ε.Β.Ε. με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, πρω-
τοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 1982 και η εμπορι-
κή της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, μόνωσης, 
υδραυλικών και φυσικού αερίου. Η εταιρία διαθέτει οργανωμένο 
δίκτυο πωλήσεων καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική αγορά 
με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο για την 
εξυπηρέτηση των πελατών της στη βόρεια Ελλάδα. Για την υπο-

Υπεύθυνο 
Τεχνικής Υποστήριξης

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή προσπά-
θεια της εταιρίας.

Περιγραφή θέσης:

δυνητικών πελατών

στον τομέα της θέρμανσης

Απαιτούμενα προσόντα:

των στόχων της εταιρίας

Επιθυμητά προσόντα:

 ή παρεμφερή

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: hr@tzanos.gr ή μέσω του φαξ: 210 
κωδικό της 

θέσης: ΥΤΥ/ΤΖ.

μηχανών injection:

Τεχνίτη
Απαιτούμενα προσόντα:

επιθυμητή

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

(MS Office, ηλεκτρονική αλληλογραφία) απαραίτητα

επικοινωνίας και συνεργασίας
Βασικά καθήκοντα:

καλουπιών

τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία

του τμήματος

καλουπιών κατά τη διάρκεια της παραγωγής διαδικασίας

των εργαλειομηχανών και άλλων μηχανημάτων του τμήματος
Η εταιρία προσφέρει:

χώρο

Βιογραφικά στο e-mail: Fanikatseli@Tupperware.com

Associate Dentist
 with competitive rates. 

use our service or the talented dentists who deliver it. And with 

dentists to help make our mission possible, wherever in Europe 

different locations ranging from the city to the countryside, 

your knowledge. Delivering high professional standards the 

needed to clearly communicate information to your english-
speaking patients, listen to their thoughts and then take them 
into consideration.

At {My Dentist}

for a fresh challenge aboard, grow in partnership with us. Please 
submit your cv to this link: https://www.jobtrain.co.uk/mydentist/

Η Famar Α.Β.Ε., ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ευ-
ρώπη με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής φαρμάκων και 

Εργάτη Παραγωγής
(κωδ.: ΕΠAN_052017)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον προϊστάμενο βάρδιας 
και θα είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα 
ευθύνης του/της.

Καθήκοντα:

παραγωγής και τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων 
που τα συνοδεύουν

ή εν δυνάμει προβλήματα, ως προς την παραγωγική διαδικασία

και υγιεινής του χώρου εργασίας του/της

Απαραίτητα προσόντα:

Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://famarforms.applymycv.
gr/mainsite/careers.html



Sales Representative (B2B)
Το Douleutaras.gr είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα αναζήτησης επαγγελματιών στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε 
τον Μάρτιο του 2015 και έχουμε ήδη βοηθήσει πάνω από 100.000 πελάτες να υλοποιήσουν την εργασία 
τους με τον κατάλληλο επαγγελματία. Τους τελευταίους 12 μήνες τριπλασιάσαμε τον τζίρο μας. Ψάχνουμε 
για έναν Αντιπρόσωπο Πωλήσεων/Πωλητή B2B, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην ανάπτυξη του δικτύου 
των επαγγελματιών μας, διασφαλίζοντας παράλληλα μία ισχυρή συνεργασία αυτών με την υπηρεσία μας. 
Πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις την εταιρία σε αυτό; Σου αρέσει να συνεργάζεσαι με νέους ανθρώπους; 
Σε ενδιαφέρει να βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα και θα μπορείς και εσύ να 
εξελιχθείς μέσα σε αυτό; Εάν η απάντησή σου είναι «ναι», θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε!

Διαθέτεις:

Θα:

τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής συνεργασίας με την υπηρεσία μας

εξυπηρέτηση των πελατών στις επαγγελματικές κατηγορίες, τις οποίες θα προσεγγίζεις
Παρέχουμε:

ομάδα μας είναι διαφορετική: μιλάμε 5 γλώσσες και έχουμε ζήσει σε 10 χώρες σε Ευρώπη και Αμερική. 

link: 

Aπόφοιτο Νομικής Eλληνικού Πανεπιστημίου 
Με δικαιώματα δικηγορίας ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων, για εργασία σε γραφείο της εταιρίας 
μας στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:

& δικηγόρος, ενώπιον διάφορων ελληνικών δικαστηρίων

επικοινωνία), η καλή γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών θα εκτιμηθεί

Ευθύνες:

σε θέματα που άπτονται της ασφάλισης αυτοκινήτων

 αρχών

πλαίσιο σε επίπεδο Ελλάδας και Ε.Ε.

Η προσφορά μας:

εξέλιξης

προτερήματα

σας σε συναντήσεις εργασίας στην έδρα της

e-mail: 
 σε ευρωπαϊκή μορφή με φωτογραφία στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και 

τη μελλοντική τους εξέλιξη στην εταιρία.

Trenkwalder JobCentres Hellas

Sales Specialist
(Automotive Sector)

Location: 

Responsibilities:

Qualifications & skills:

The company offers: 

e-mail: 
quoting: thes09/IK

Κlemman λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή 
:

Αccount Manager
(κωδικός: 1617)

Απαιτούμενα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

του πελάτη

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 



Karma Group is an award winning international lifestyle, leisure and entertainment group. As part 
of an aggressive sales and marketing growth strategy, we are now looking to recruit:

Dialler & Data Manager
For our holiday travel services team, based in Athens.

as well as best use of data provided

campaigns

and enhancing campaign success

for outbound campaigns

calling patterns appropriately

campaigns

tools and software

to senior management

We offer:

Apply to this e-mail: careers.europe@karmagroup.com

Η Φουρναράκης Α.Ε. με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο 

νικών εργαλείων. Έχοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές 
στον τομέα των εργαλείων στην ευρωπαϊκή αγορά και ζητεί:

Key Account Manager
Περιγραφή θέσης:
λητής της αγοράς, που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο σημαντικών πελατών της εταιρίας. Ο νέος 
συνάδελφος θα στελεχώσει την ομάδα πωλήσεων με σκοπό τη διατήρηση, αλλά και την απόκτηση 
σημαντικών πελατών. Οι προσωπικές του επισκέψεις σε αυτούς τους πελάτες θα έχουν στόχο την 
κατανόηση των αναγκών τους και την ανάπτυξη των πωλήσεων. Σε δεύτερη φάση θα χρεωθεί και 
διαχείριση περιοχών πωλητών, καθώς και πελατών του εξωτερικού.

Αρμοδιότητες:

πελατολόγιο

Απαραίτητα προσόντα:

αλλά όχι απαραίτητος

Προσφέρονται:

Βιογραφικό στο e-mail: 

Ο πελάτης μας, επώνυμη βιομηχανία στον κλάδο των ηλιακών συστημάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Exports Manager
(κωδ.: ΑΕΧC06)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται:
τολογίου, αλλά και η διεύρυνσή του στις χώρες ευθύνης του.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: skywalkerathens@createandact.gr. Επισυνάψτε φωτογραφία.

Nova Packaging Hellas, member of an international group leader in the paper industry, is seeking 

Customer Service Representative
He/she will report to the chief of sales and his/her main responsibilities will be:

Desired skills and experience:

Nova Packaging is offering: A great working environment with development opportunities.

photo, to e-mail: hr@novapackaging.gr



Our client is a major multinational pharmaceutical company 
based in Koropi. Due to its production line expansion is seeking 
to recruit:

Production Line Operator
 (PLO_0617)

The role: The Production Line Operator works within a team and 
he/she is responsible for setting up and operating numerous 
packaging machines on the production line, as well as overseeing 
the effective and safe operation of those machines. The position 
holder will follow all pertinent quality procedures & processes, 
as well as health & safety standards and rules.

Responsibilities:

facilitate proper flow

Requirements:

engineering or automation

Submit your cv to link: http://www.humanfactor.gr/el/content/
kariera. For any clarification don’t hesitate to contact to e-mail: 
f.rigas@humanfactor.gr 

Financial Superhero 
(Glyfada)

exceptional at keeping track, processing and effectively handling 

you accurate, reliable, flexible and adaptable? Do you support 
improvement and innovation and take initiatives towards this 

are our superhero! We innovate employment and we love hiring 
people with great attitude and smile! We are an international 

offices in Glyfada. We are looking to hire a talented financial 
executive to become a part of our amazing team.

Almost forgot to tell you that you need to:

in a complex multi-site organisation

e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com and become a part of our 
innovative organisation.

Η Actionline για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται 
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά προς άμεση στελέ-
χωση στη Λάρισα:

Merchandiser/Πωλητή
κωδ. θέσης: ACT_ΜRLA_0616)

Αρμοδιότητες:

τηλεπικοινωνιών

Απαραίτητα προσόντα:

και οργανωτικές ικανότητες

δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο εργασίας
Παρέχονται:

link: http://actionline.collegelink.
gr/contact-details-form.php

Η Point-Blank

πελατών της:

Προωθήτριες (Promoters)
Περιγραφή θέσης: 

Προσόντα:

Παρέχονται:

e-mail: point-blank@point-blank.gr

Linux Software Engineer
Piraeus, Attiki, Greece-Infinity-INF009

Description: We are looking for a full-time motivated Linux 

Requirements:

electrical engineering or equivalent

Great to have
source philosophy.

Benefits: The company offers an attractive financial package 
and excellent working conditions.

Submit to this link: 

Η Φαμάρ Α.Β.Ε.

Μηχανικό Συντήρησης 
(κωδ.: ΜΣΑΛ_062017)

Αρμοδιότητες:

και συσκευασίας

Απαραίτητα προσόντα:

προσόν

link: http://famarforms.applymycv.
gr/mainsite/careers

Η Holistic Health Synergies

Συνεργάτη Πωλήσεων 
Φαρμακείου & Δικτύου Γιατρών

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

προσόν
Η εταιρία προσφέρει:

Επιπλέον παρέχονται:

e-mail: nlyr@hhsynergies.com
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Customer Experience Consultant

EXCITE Holidays offers an inspiring avenue into 
the world of travel. Due to global expansion and a 
growing suite of products and services, we have an 
opportunity for Customer Experience Consultants 
to join our 24 hour global operation in Athens. The 
successful candidates will be willing to work any roster 
including night shifts to support our global markets.

What are we looking for?

We are seeking team players with strong English 
written and verbal communication skills that are 
passionate and motivated to provide the highest level 
of service. Previous experience working within the 
Travel industry and/or a qualification in Travel and 
Tourism would be an advantage.

Why Excite Holidays?

Because we look after our staff and we lead the way 
with innovative ideas, cutting-edge technology and 
a customer-focused approach that can’t be beaten. 
Our ‘made for agents’ philosophy has put us in pole 
position in the wholesale travel industry in Australia 
and New Zealand.

We are revolutionising the future of online wholesale 
travel and we’re looking for outstanding individuals 
to join us on this exciting journey in Athens.

If this sounds like the role for you, then we would 
like to hear from you. 

For more information please see our careers website: 
www.exciteholidays.com/careers/

Please provide your CV in English  
to email: careers@exciteholidays.com

Εταιρία security στο Μαρούσι ζητεί για το τμήμα ει-
σπράξεων-τιμολόγησης: 

Υπάλληλο Γραφείου/Γραμματέα 

Πεπειραμένη κοπέλα, έως 40 ετών.

Βασικές προϋποθέσεις: άριστη γνώση προγράμμα-
τος ERP-Galaxy της Singular και γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

Βιογραφικά στο e-mail: xristina@personalsecurity.
gr. Τηλ.: 210 8068675.

Η Γ. Σαβοϊδάκης Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
στο χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής 
με ιδιόκτητο δίκτυο καταστημάτων, 2 υπερσύγχρονες 
μονάδες παραγωγής στο Ηράκλειο Κρήτης και στη 
Ρόδο και έντονη παρουσία στον χώρο της χονδρικής 
πώλησης (HO.RE.CA.), ζητά ένα (1) άτομο για την πα-
ρακάτω θέση:

Στέλεχος Τμήματος Εξαγωγών

Αρμοδιότητες: 
 

 και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
 

 
 

των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (τιμολόγηση, 
φορτωτικά έγγραφα, στατιστικά στοιχεία, 
 τραπεζικοί λογαριασμοί, φορτία)  
Προσόντα: 

κατεύθυνσης 
 

σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στο χώρο  
των τροφίμων 

 
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 

 
 

 και Ms Office  
Προσωπικά στοιχεία: 

 
 

και διαπραγμάτευσης 
 

υπό πίεση χρόνου 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: info@savoidakis.gr ή μέσω 

Biohellenika A.E. στη Θεσ-

Άτομο για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
Γραμματεία

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: ipegioudi@biohellenika.gr

Πρωτοπόρος εταιρία με ηγετική παρουσία στον κλάδο 

Υπάλληλο Γραφείου

Καθήκοντα θέσης: 
 

 
 

 
 

εξωτερικού  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
και στον προφορικό λόγο 

internet 
 

ικανότητα 
 

 
 

σε συνθήκες πίεσης

Βιογραφικά στο e-mail: hr@sante-plus.gr

Ζητείται για τη Λέρο:

Υπάλληλος Γραφείου 
πλήρη απασχόληση

γλώσσας. Επιθυμητή η αγγλική γλώσσα σε καλό 
επίπεδο 

Word, Excel, Outlook) 
 

υποχρεώσεις τους

Βιογραφικά στο e-mail: cv@lerosmarina.gr  
με θέμα: Cv for Office Staff. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Secretary to Professor of Cardiology

An english native speaker or greek excellent speaker 
of english language, is needed as a Secretary to a 
Professor of Cardiology in Greece, full time working.

The ideal candidate should hold the following 
qualifications: 

 
(for non-greek persons) 

 
 

 
 

 
without close supervision 

 
and interpersonal skills 

  
The position holder will have the following 
responsibilities: 

 

correspondence (including e-mail) 
 

 
 

 
and ensures efficient office organization

Applicants should send a cv/resumé to HCRS to e-mail: 
info@cardioresearch.net or to fax: 

To Afitis Boutique Hotel

Γραμματέα Διοίκησης

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίας: 
 
 

 
 

καταστάσεις 
 

προδιαγραφών 

Προσφέρονται:

-
ρικού μέσου. Βιογραφικά στο e-mail: g.voevodas@
gmail.com

Η Αrtemide Ελλάς Α.Ε., θυγατρική εταιρία του ηγετικού 
ομίλου φωτισμού Artemide Group (www.artemide.com) 
με έδρα το Μιλάνο και παρουσία σε περισσότερες από 

της Artemide χαρακτηρίζονται από την ανθρωποκεντρική 
φιλοσοφία της εταιρίας, την εμμονή στην καινοτομία και 

υπεύθυνων υλικών και μεθόδων παραγωγής με σκοπό 
-

τα, επώνυμο design και αποδοτικές πηγές φωτισμού 
συνδυάζονται στη γκάμα φωτιστικών σωμάτων εσωτε-
ρικών και εξωτερικών χώρων της Artemide, έχοντας 

design ανά τον κόσμο και αποσπούν τις μεγαλύτερες 

designers, όπως οι Foster and Partners, Zaha Hadid, 
Jean Nouvel, Mario Botta, BIG, Herzog and deMeuron και 
Ross Lovegrove, δημιουργούν φωτιστικά που γίνονται 
αμέσως design classics και κοσμούν με την παρουσία 
τους κτήρια και δημόσιους χώρους σε όλο τον κόσμο. 

-
τάστημα με γραφεία και showroom στη Θεσσαλονίκη 

σειρά πρωτοποριακών ενεργειών, όπως η ίδρυση του 
πρώτου κέντρου μελετών αρχιτεκτονικού φωτισμού 

εταιρίας φωτισμού, η Artemide Ελλάς έχει καταφέρει 
να αποτελεί την εταιρία πρώτης επιλογής για μελετη-

ποιότητα φωτισμού από ένα ανταγωνιστικό πακέτο 
-

νται την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της 
Artemide Ελλάς στο φωτισμό είναι ενδεικτικά οι: Astir 
Hotels, Chandris Hotels, Costa Navarino, Domotel, 

Odeon Cineplex, Village Cinemas, Attica Stores, BMW, 

Star Ferries, Hellenic Seaways, Superfast Ferries και 
δημόσιοι οργανισμοί σε όλη τη χώρα. H Artemide Ελλάς 

μίας από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρίες 
φωτισμού στον κόσμο, ζητά:

Γραμματειακή Υποστήριξη 
(Αθήνα) (κωδικός: Γ-01)

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 

  
Κύρια καθήκοντα: 

 
 

και αρχειοθέτηση εγγράφων, εντύπων και διανομή 
στους αρμοδίους 

 
οργάνωσης 

 
εξυπηρέτηση πελατών και προώθηση γραμμών 
 στα αρμόδια τμήματα 

 
εξωτερικής αλληλογραφίας, fax, e-mails 

 
 με εγχώριους προμηθευτές 

συστημάτων της εταιρίας 
 

που διοργανώνει η εταιρία 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 

διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού) στο e-mail:  info@
artemide.gr

οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Παραγωγική εταιρία τροφίμων με έντονα εξαγωγικό 
προσανατολισμό, αναζητά έμπειρο:

Λογιστή (κωδ.: ACC 1306)

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες της εύρυθμης 
χρηματοοικονομικής λειτουργίας της εταιρίας.

Καθήκοντα θέσης -

της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 σε οργανωμένο λογιστήριο εισαγωγικής 
εξαγωγικής εταιρίας 

 
 

link: goo.gl/Euutf8

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.

στο Λάκκωμα Χαλκιδικής και αναζητά νέο συνεργάτη 
για τη θέση:

Βοηθός Λογιστηρίου

Βασικές αρμοδιότητες θέσης: 
 

των μισθολογικών διαδικασιών της επιχείρησης 
 

 
αποχωρήσεων, αδειών, ασθενειών 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 

ή στα οικονομικά 

εταιρίας 

για τον έλεγχο της μισθοδοσίας 

 
  

Απαραίτητες δεξιότητες: 
 

ομαδικής εργασίας, οργάνωσης 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@arifoods.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρία Advance Products, που δραστηριοποιείται 
στη διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξο-
πλισμού και αναλώσιμων ιατρικών υλικών, αναζητά:

Υπεύθυνο Δημόσιων Σχέσεων

Aρμοδιότητες θέσης: 
 

 
 

 
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 

 
 

στο συγκεκριμένο κλάδο  
 

 
(Word, Excel, Powerpoint) 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Ermia Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει για 
το ξενοδοχείο Nefeli Luxury Villas, που βρίσκεται 
στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, το διάστημα Ιουνίου-
Σεπτεμβρίου:

Receptionist  
(Ρεσεψιονίστ) (κωδ. θέσης: REC 1) 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
απαραίτητη 

 
 

 
 

  
Παρέχονται: 

 
 

 

μαζί  e-mail: cv@shelby.
gr -

HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for our managed hotel 
in Symi, professional for the position of:

Front Office Agent  
Symi 

(code FR SYM)

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 
 

 
 

An attractive package of benefits is offered according 

photo to this e-mail: christina@hotelbrain.com. All 

, μία νέα, δυναμική εταιρία στο χώρο του 

ξενοδοχείο με το οποίο συνεργάζεται Zagori Suites 
4*, στην περιοχή Βίτσα Ζαγορίου:

Ζευγάρι ή Άτομο  
Γενικών Καθηκόντων

-
γλικών απαραίτητη.

-
e-mail: info@zagorisuites.gr

Aqua Vista Hotels 

Καμαριέρα 
Προσόντα: 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 

e-mail: .com

 Fodele Beach & Water Park 
Holiday Resort στο 

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr

στις απαιτήσεις της θέσης.

Kipriotis Group of Hotels & Kos International 
Convention Centre, located οn Kos island, are 
seeking to employ:

Conferences & Events Coordinator

Job description: The Conferences & Events 
Coordinator is supervised by a senior manager as 

aspects of conferences and special events.

The responsibilities of the position include,  
but are not limited to: 

and other events 

and other, aiming at promoting Kipriotis Hotels 
and Kos International Convention Center 

arrangements for confirmed conference groups 
 

of conference participants at all times 
 

and policies

Qualification requirements: Conferences & Events 

should be effective communicator and trouble-
shooter, enthusiastic, self-motivated, adaptable, 
able to delegate and complete assigned tasks, and 
must possess a strong sense of responsibility. The 
ability to be diplomatic is essential.

Some of the required qualifications are: 

 
 
 
 
 

Apply to e-mail: cv@kipriotis.gr

του ομίλου της Crowne Plaza Athens City Centre & 
Holiday Inn Athens Attica Avenue, Airport West:

Οροφοκόμο/Καμαριέρη  
(άνδρα)

e-mail:  
aggelies@cpathens.com

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Kensho’s Boutique Hotel 
& Suites, αναζητά συνεργάτες μέχρι το τέλος της 

Καμαριέρες/Housekeeping Staff 
/Maids

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

εξής e-mail: jobs@kenshomykonos.com

Η εταιρία Algoos
-

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας αναζητεί για εργασία 
 

Καμαριέρες

Προσφέρονται από Μάρτιο έως και τέλος 
Οκτωβρίου: 

 

 

 
 

e-mail: 
ergasia@algoos.com

Minois Village Suites & Spa στην 
-

ιος-Σεπτέμβριος): 

Υπεύθυνη Βάρδιας Υποδοχής

-

Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

  
 

 

αποτελεσματική και ευχάριστη παρουσία 
 

 
και ικανοποίηση του πελάτη 

  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 
 

βάση 

 
 

 
 

στο e-mail: vasilisdanos@gmail.com. Όλα τα e-mails 

-

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Το ξενοδοχείο Elysium Boutique 

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 

 

 
 

και με ελάχιστη εποπτεία 

 
 

 

ξένης γλώσσας (προαιρετικά)  
Η εταιρία μας προσφέρει:  

 
 
 

 
 

 

e-mail: 
elysium-beach.gr -

θα γίνονται δεκτά.

Η Filos-Xenia Hospitality Services -

Receptionist 
(κωδικός: RECEPT)

Ο ρόλος:

αποτυπώσουν οι πελάτες.

Τα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν: 
 

 
 

 
 

 

βοηθά τους πελάτες να συμπληρώσουν την κάρτα 
 

 
 

και ακολουθεί τις καθορισμένες διαδικασίες  
 

 
 

 
 
 
 

 
Στο τέλος της βάρδιας ισολογίζει τα μετρητά  
του ταμείου 

 
 

 
 
 

 
ενημερώνοντας για αναχώρηση πελατών,  

 
και ιδιαίτερα αιτήματα 

 
και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, καθώς  

 
στο ξενοδοχείο 

 

 

εργασίας του 
 

 
 

του ξενοδοχείου 
 

 
 

και τα σημειώνει 

 
 
 

 
 

 

 
αυτών, διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης  

 
του ξενοδοχείου 

 
 

στις ανάλογες παραγγελίες 
 

 
 

 
 

του τμήματος  
Προφίλ υποψηφίου: 

γλώσσας, ιδιαίτερα επιθυμητή η γνώση άλλης 
 

ρώσικα, ιταλικά κ.λπ.) 
 
 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

10
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Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: a.tsangala@filostravel.gr

Αcrotel 

Υπεύθυνο Μικρού Ξενοδοχείου 

   e-mail: cv@acrotel.
gr  

Aegean View Aqua Resort
 

Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων 
Housekeeping

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail: hr@aegeanview.gr

Sani S.A.,

Reservations Executive 
(german speaking) (SRE017)

Job description

Candidate profile:

Benefits

 link: 

Senses Villas

Καμαριέρα 
Οικονόμος

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχεται:

 e-mail: hr@anatoliahotels.

Melograno Villas  

Villa Manager

Position qualifications:

Property offers:

e-mail:

Porto Carras Grand Resort

Αναπληρωτή Διευθυντή Ανθρώπινου  
Δυναμικού(code: HRDP)

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: hr@techol.gr

Athens Lodge

Υπάλληλο Tμήματος Kρατήσεων

Απαραίτητες γνώσεις:

Προαιρετικά:

e-mail:

Mykonos Princess Hotel

Front Office Manager  
(code FOM)

Qualifications:

Job description:

changes

e-mail:

Aelia by Eltheon

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail:
 

Royal Olympic

Υπάλληλο για τη στελέχωση του Τμήματος  
Οργάνωσης Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:

Παροχές:

e-mail:

Grecotel 
Hotels & Resorts

Guest Relations Officer

Ο υποψήφιος θα πρέπει:

Τι προσφέρουμε:

link:

11
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Προσφέρονται:

e-mail: hr@advanceproducts.gr

Marketing Assistant

Επιθυμητά προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail:

Alumil -

Human Resources Generalist

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής 
& Ανάπτυξης Α.Ε. 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων  
(κωδ. Σ.)

Απαραίτητα προσόντα:

Περιγραφή θέσης: -

-
e-mail:

Αdvance Products
-

Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
(Θεσσαλονίκη)

Αρμοδιότητες θέσης:

Προφίλ προσόντα υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@advanceproducts.gr

 Γευσήνους

Βοηθό Τμήματος HR

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Cosmetic Derma Medicine Group -

Υπεύθυνη Marketing

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται: 

-
e-mail:

gr

Saimon Bros

Web Designer & Digital Online Marketing

Aρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν  
παράλληλα:

Παροχές:

e-mail:

HR Assistant

Voi & Noi

Αναφερόμενος-η στον διευθυντή λειτουργίας,  
οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

.gr

SECURITY
Brink’s Hellas

-

Προσωπικό Ασφάλειας 
Security Officers

Tα προσόντα σου:

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σού παρέχει:

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

e-mail:
κωδικό θέσης FR/MYT. 

-
-

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Mηχανογράφος 

Senior IT

 
Requirements:

degree

The company offers:

e-mail:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Web Developer 

Job description: Special Tours Wholesalers is looking 
for an experienced Web Developer for our website 
in our Athens offices. This opportunity is suitable 
for an experienced in such a position professional.

In order to be successful for this role you need: 
 

with web technologies 
 

 

etc. 
 

 
 

of settings against difficult deadlines 

 
 

Desired qualifications:
web technology.

technology for its products. Stglobe has offices in 

concerns our Athens offices

Apply your cv to e-mail: 

Java Developer

Signaal Hellas (

industry and seeks a software engineer. The work 

The successful candidates will have the following 
minimum qualifications:

Education: University degree or technical educational 

Languages:

Experience:

Technical skills: 
 

language 

 
  

Competences: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Desired candidate requirements-any  
of the following will be consider as an asset: 

 
 

and Design 

 

We offer:

career opportunities.

Apply to e-mail: 

PHP Front End Developers 
(Athens) Reference Number: GR_FED1017

The position: 

The key responsibilities of the role include: 
 

 
 

with the appropriate expert 

and detecting errors 
 

 

 

  
Main requirements: 

relevant degree 
 

an advantage 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
Enjoy: 

 
 

 
 

and international training opportunities  
Type of employment:  
Location:

e-mail:  

will be treated with strict confidentiality!

Microsoft.NET Developer 

Βασικά καθήκοντα: Ανάπτυξης business solutions 

γκεκριμένη θέση περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση 

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
και υψηλό αίσθημα ευθύνης 

 
 

  
Παροχές: 

περιβάλλον 
 

επαγγελματικής εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: hr@infolib.gr

Adecco HR

professional to cover the following position:

C++ Developer  
(Paris, France, 1-year-contract) 

(ref. code: S- 722/73024)

Job description: 

 
 

 
 

 
 of the product 

 

 
  

Candidate profile: 

 
 

will be a plus 

science 

Totalview 

capabilities 

supervision 
 

and eagerness to learn new technologies 
 

  
The company offers: 

 

address: infoathens@

visit our website www.adecco.gr and register your cv 
in our database to be eligible for current or future job 
openings. All applications are considered as strictly 
confidential.

Java Developer

A-MC Consulting

Job type:  
Industry:  
Location: Athens

Required qualifications: 
 

or other relevant field 

position 
 

 

will be considered as an advantage 

and english languages 
  

Personal characteristics: 
 

 
 

 
 with attention to detail 

 

e-mail:  with 
code SDJ 2017

r

E-Gate Ε.Π.Ε.

επιθυμεί να προσλάβει:

Web Developer (εξωτερική συνεργασία) 
(κωδ.: WD 0617)

Ρόλος/αρμοδιότητες:

. Θα είναι 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: gate.gr

Web Software  
Engineers/Developers

Βασικά καθήκοντα:

Προσόντα: 
 

 

λογισμικού 
 

 
 

 
 

 
 

  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 

 
 

 

services

Βιογραφικά στο e-mail: info@upgrade.net.gr

Planet 

IT Consultant 
(ref. IT-SC1) 

Scope: 

Responsibilities: 

technical and functional specifications  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
Required skills: 

 

 
 will be positively assessed 

 
 

 
 

 

 

will be highly appreciated 

language 
 

will be positively assessed 
 

 
 

and concepts 
 

Planet offers:

of the candidate.
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συνέχεια στη σελ. 16

Interested candidates should send their cv to this 
e-mail: hr@planet.gr, quoting reference (IT-SC1).  
Note that only cv’s and letters submitted through 
the above process will be considered. All applications 
will be treated as confidential.

Η Ecodress Επώνυμα Ρούχα με το Κιλό στο πλαίσιο 
ανάπτυξής της, ζητά να προσλάβει άμεσα:

Software Developer

Για backend web APIs & Native εφαρμογών, για δημιουρ-
γία & ανάπτυξη custom συστημάτων μηχανογράφησης.

Ζητάμε: 
 

 

 
 

 
  

Θα εκτιμηθούν: 
 

k-means clustering) 
 

Νative/Ηybrid/web applications 
  

Προσφέρουμε:  
 

 

 
προβλημάτων 

e-mail: hr1@ecodress.gr

Oracle Cloud MSP  
(Managed Services Provider)  

Solutions Engagement Leader  
Logicom Public Ltd

Leader, which will be responsible for the technical 

clients. These solutions include the bundling of Logicom 
services, Oracle Cloud solutions, and Oracle Professional 
services. The position is based in Nicosia, Cyprus. The 
recruitment and selection team will most probably 
conduct interviews in Athens Greece with qualified 
shortlisted candidates. In their application, candidates 
are asked to declare that they are willing to relocate.

Job description: 

engagement leadership and implementation 
 

 
for migration and management for hybrid, public 
or on-premise environments 

 
and migration services 

 
 

and coordination of other resources  
where appropriate 

 
 

Provider offerings including services, support, 

deliverables, effort sizing and pricing 

assignments 

components to deliver services in accordance  
 

and deployment work 

documents 
  

Job requirements: 
 

 or computer engineering or related field 
 3 years of hands-on experience as a technical 

expert with pre-sales and implementation 
experience in Oracle-based solutions 

 6 years of hands-on experience as a systems 
engineer 

storage, virtualization, and/or security 

and IaaS) is strongly desired 
 

 is will be considered an advantage)

Remuneration: An attractive remuneration package 
will be offered to the successful candidates according 
to qualifications and experience. We reserve the right 
to remove the announcement at any point in time 
when a satisfactory number of applications has been 
received. Only applicants whose previous experience 
and qualifications closely match the requirements 
of the position will be contacted.

Apply to e-mail: a.artemiou@logicom.net

Η noris 

-

-

Senior Cloud Expert (f/m)

-

Aρμοδιότητες: 
 

των open-source cloud συστημάτων 
 

 
 

 
υπηρεσιών (SLAs) 

 
της υπάρχουσας υποδομής 

 
  

Το προφίλ σας: 
 

Openshift, Ceph 

Ruby 
 

με puppet 

 

 

 
 

  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

 
 

-

 
 e-mail: . Χρειάζεστε βο-

170, 54248 Thessaloniki. Website: www.noris.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Generation Y, international eBusiness experts, a 
well-established and highly successful interactive 
agency based in Athens, Greece, seeks a: 

Web Designer

passionate and have a strong attention to detail for 

team and developing original ideas, to participating 
in client and internal stakeholder’s presentations 
and ensuring deadlines are met.

Key responsibilities: 

feedback is required 

creative & development team, so as to find  
the best solution to our clients’ needs. 

to completion. Including but not limited to 
wireframes, user flows clickable mockups (using 
Invision app or similar) for websites, mobile apps 
and other custom applications  
Required qualifications: 

 
 

 (preferably in an agency environment) 

environment 
 

 

(portfolio) 
 

 
 

 
and effectively 

 

language, both written and spoken  
What we offer: 

 
 

 
 

 
 

All applications will be treated as confidential. Those 
interested can send their resumes with a recent photo 
attached to the following e-mail: careers@generation-y.gr

Γραφίστας - Παραγωγή Multimedia

H Digimagix αναζητά Γραφίστα(στρια) για την πα-

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
σε vector images 

 
παρουσιάσεις 

 

(Articulate Storyline)  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Pluses: 

 

Articulate Storyline, Adobe Captivate 
 

 e-mail: careers@digimagix.gr

Γραφίστας/Τεχνικός Επεξεργασίας Αρχείων  
για το Prepress

H Forlabels S.A.

 
-

Συστημικό περιβάλλον του prepress: ArtPro, Nexus, 

-

e-mail: secretary@forlabels.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εmpties, 
:

Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Απαραίτητο προσόν:

Προσφέρεται:
ασφάλιση.

e-mail: empties@otenet.gr, website: 
www.empties.gr

 
 

Κοπέλες (έως 28 ετών)  
για Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

-

Απαραίτητα προσόντα: -

e-mail: info@citisshop.com -
ροφορίες στο τηλ. 6970 985871.

H Elpedison 
συνεργάτη της Befon:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Λάρισα  
(κωδ.: Befon Telesales 2017)

Κύριες αρμοδιότητες:
-

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα:  

 
 

 
  

Παροχές: 
 

 
 

των πωλήσεων 
 
 

-
e-mail: 

k.papadopoulou@elpedison.gr, προσδιορίζοντας την 

Η Forthnet Α.Ε.

Customer Care Retention Representative  
(κωδ.: CCRR0417)

-

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα/χαρακτηριστικά:  

representative/sales representative 
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Η θέση προσφέρει: 

link:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Saimon Bros

Web Designer  
& Digital Online Marketing

Aρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν  
παράλληλα:

Παροχές:

e-mail:

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Visual Merchandiser

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail:

Guru Aromas

Merchandiser-Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασιών

Καθήκοντα:

Προσόντα:

Παρέχονται:

e-mail:

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Πωλητή Καταστήματος

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Έμπειρος Υπεύθυνος/Υπεύθυνη

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

 

Διευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link: http://

κωδικό θέσης WS11402

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
B2C Εξωτερικός Πωλητής/τρια  

(Αθήνα)

ManpowerGroup 
Greece

Καθήκοντα θέσης:

Επιθυμητό προφίλ:

Παροχές:

e-mail:

Στέλεχος Τμήματος Πωλήσεων  
(Sales Executive)

Περιγραφή καθηκόντων:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

MLS Πληροφορική

Πωλητές
(κωδικός: S.TH.) 

Aπαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

 

Peri Ελλάς

Σύμβουλο Πωλήσεων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

e-mail:

Sysco A.E.

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:
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e-mail: info@sysco.gr

 

Alectris 

H Alectris δραστηριοποιείται στους ακόλουθους 
3 βασικούς τομείς:

Asset Manager

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

e-mail:    

Account Manager/Εταιρικός Πωλητής 
Thessaloniki, Kentriki Makedonia, Greece  

Business Sales Retail-ΑΜ 005

Περιγραφή: Wind
-

-
-

-

Βασικές αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

link: 

West A.E., 

-

Πωλητές/Πωλήτριες Τυχερών Παιχνιδιών  
(Λαχεία & Scratch)

 
 
 

 
 

Η εταιρ : 
 
 

 

 Π -

:
e-mail:

e-mail:

e-mail:

e-mail:

HotelBrain

Sales & Reservations Manager  
(Santorini)

Qualifications:

e-mail:

Pharmacy Insights Hellas

Πωλητή Φαρμακείου

Απαραίτητα προσόντα:

 
Η εταιρία προσφέρει:

Λίγα λόγια για την εταιρία:

-

e-mail:

-

Έμπειρες Πωλήτριες

Απαραίτητα προσόντα:

 
Προσφέρεται:

 e-mail:
κωδικό ΠΩΛΗΤ1ΣΕΠ.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Velka Hellas Α.Ε.

Συνεργάτη Επιστημονικής Ενημέρωσης

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: -

e-mail:

κωδ: ACRD,  

Medical Representative 
(Athens, Attica, Greece)  Scientific

Description-Medical Representative 
 will be focus in our brands (Solgar & NBTY) 
with the below main responsibilities: 

 

 

 
 

 

 

Requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Benefits: 
 

 

link:

Πετσιάβας Α.Ε.

Ιατρικό Επισκέπτη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Προσφέρονται:

 e-mail:
gr  

Ιατρικός Επισκέπτης   
Ρέθυμνο (κωδ.θέσης: ΙΕ ΡΕ)

Γενική Χημικών Προϊόντων

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: gr

Emergy Products S.A. -

Πωλητή/Ιατρικό Επισκέπτη

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου:

Παρέχονται:

-
e-mail:

Γενική Χημικών Προϊόντων

Ιατρικός Επισκέπτης   
Αθήνα

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 

Η εταιρία προσφέρει:

17
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e-mail: κωδικό θέσης: 
IEA  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Νοσηλεύτρια

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει:

Προσφέρονται:

e-mail:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
New York College

Καθηγητές  
Οικονομικών Επιστημών

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 Αφοί Φιλοσίδη α.ε.

Μηχανικό Αυτοκινήτων  
για Ζυγοσταθμίσεις-Ευθυγραμμίσεις

Απαραίτητα προσόντα

 e-mail:

Παρκοτεχνική Α.Ε.

Σχεδιαστής /Μηχανολόγος Μηχανικός 

Σκοπός της θέσης:

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:

Enviroplan A.E.

Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό  
(Civil or Surveyor Design Engineer)

Aπαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:
κωδικό 

της θέσης 01/17

Μάλβα Α.Ε.

Field Service  
Engineer

Αρμοδιότητες: 

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:  

Software Engineers

Required experience:

Additional experience in any of the following 
fields is a plus:

The applicant should also be able  
to demonstrate: 

e-mail:

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
AR-CON Hellas Α.Β.Ε.Ε.

Εγκαταστάτες Επίπλων/Εξοπλισμού  
(εξωτερικά συνεργεία)

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Electra Metropolis 

Ηλεκτρολόγο/Συντηρητή (ref.: ΜΑΙΝELE)

Απαραίτητα προσόντα:

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
 μας προσφέρει:

e-mail:

Fibertech

Τεχνικό Προσωπικό

Παρέχεται:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικοί Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων  

(προσωρινή απασχόληση: 3 μήνες) 
κωδ.: ΤΒΔ-0617

 
    

Αρμοδιότητες ρόλου:

 
Απαιτούμενα προσόντα:

 
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ: 210 6178011 
ή στο e-mail: hr@neaodos.gr , αναγράφοντας την 
περιοχή εργασίας του ενδιαφέροντός τους μαζί με 
τον σχετικό κωδικό της θέσης (ΤΒΔ-0617).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
Η εταιρία Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.-Πτηνοτροφικές Επι-
χειρήσεις, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
τροφίμων και των ζωοτροφών, ζητεί να προσλάβει 
για μόνιμη εργασία στη Θεσσαλονίκη:

Τεχνολόγο Τροφίμων

Παροχές: 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
και ανάπτυξη νέων 

 

στους χώρους της παραγωγής 
  

Προσόντα: 
 

τροφίμων 
 

 
και εξοικείωση με εξοπλισμό εργαστηριακού  
ελέγχου αυτών, επιθυμητή 

 
 

 
ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης 
προβλημάτων 

Βιογραφικά στο e-mail: ioannis.nitsotolis@nitsiakos.
gr  2310 783404. 

LOGISTICS
Ο όμιλος ξενοδοχείων Κυπριώτη, που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2017:

Βοηθό Αποθηκάριου

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
 

λογιστικής 

θέση σε ξενοδοχειακές μονάδες 
 

 

θεωρείται επιπλέον προσόν  
Προσφέρονται: 

 
 

εκτός Κω 
 

Βιογραφικά στο e-mail: cv@kipriotis.gr

Ο όμιλος Market In αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο 
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας.

Εργάτης Αποθήκης 
(κωδ. θέσης: WW 01/17)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
σε περιβάλλον αποθήκης 

 
 

Παρέχονται βασικές αποδοχές και ασφάλιση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr ή στο 

θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

ΟΔΗΓΟΙ
Το ξενοδοχείο 4 αστέρων Livin Mykonos Βoutique 
Hotel  ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2017:

Οδηγό Αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

επιπλέον προσόν 
 

 
 

 
 

  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 

-
γραφία στο e-mail: livin.mykonos@yahoo.com

Bill & Coo Hotels Mykonos, proud members of the 
leading hotels of the world, are seeking for an energetic:

Driver

Who wants to be part of the operations team on both 
of our properties.

Duties: 

professionally and with the utmost courtesy 

carefully and safely. Adhere to hotel policy  
for luggage storage and retrieval 

 
with all types of guest rooms and hotel facilities 

 
and functions in the hotel on a daily basis 

 
 

 
and all supplies are up to par 

 
and resolve problems in a timely manner ensuring 
guest satisfaction 

for maps 
 

that needs repair or supplies that need  
to be ordered 

procedures 

other duties as directed or assigned 
  

Essential requirements: 

position 

experience 
 

pressure

Apply to e-mail: hr@billandcoo.gr

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
εμπορευμάτων 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

προσόντων 

επαγγελματικής εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: work@mykonos-flora.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών below the 
line και trade marketing με δραστηριότητα από το 
1994 και πανελλαδική εμβέλεια, συνεργαζόμενη με 
πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν 
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την πόλη 
της Πάτρας:

Διανεμητές Φυλλαδίων

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την ορθή και άμεση 
διανομή εντύπων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

 
εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με φωτογραφία προσώπου και ολό-
σωμη και με την ένδειξη D001 στο e-mail: vkatsiki@
westsa.gr. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στα 
απαιτούμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το εστιατόριο Armyra by Papaioannou στο ξενοδο-
χειακό συγκρότημα Costa Navarino, με εξειδίκευση 
στο ψάρι, επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρους/ρες  
& Βοηθούς Σερβιτόρους/ρες

Τύπος απασχόλησης: Εποχική 
Περιοχή:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε αντίστοιχη θέση 

γλώσσας 
 

εμφάνιση και στυλ 
  

Πρόσθετα προσόντα: 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

και σταθερής συνεργασίας

Βιογραφικό με απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
στο εξής e-mail: armyra.by.papaioannou@gmail.com

Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa  
επιθυμεί να προσλάβει:

Α’ & Β’ Μάγειρα

Απαιτούμενες δεξιότητες:  

γνώση της μεσογειακής & της gourmed κουζίνας 
 

(επιθυμητή η γνώση περισσότερων ξένων  
γλωσσών) 

 
 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

 
 

e-mail: info@pegasussuites.com -
τητες. Βιογραφικά που δεν έχουν φωτογραφία, δεν 
θα ληφθούν υπόψη.

Sikyon Coast Hotel 
& Resort 
για εποχιακή απασχόληση:

Chef 
(code: Chef)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 ή εξωτερικού 
 

 
 

 
 

 
 

 

εργασίας 
  

Παροχές: 
 

 
 

 
 

του έτους

Βιογραφικά στο e-mail: hr.sikyoncoast@gmail.com. 

πρόσφατη φωτογραφία και να αναφέρουν τον κωδικό 
και τη θέση για την οποία προορίζονται.

Το ξενοδοχείο Afroditi Venus -
ντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρους/ρες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

γλωσσών θα εκτιμηθεί) 

καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
 

εμφάνιση 
 

καταστάσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

φωτογραφία, στο e-mail: hr@afroditivenushotel.gr

-
δοχείο της Domes Noruz Chania στα Χανιά, μέλος της 

Σερβιτόρους Α’ a la carte

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
και προαιρετικά μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

ξενοδοχείων πολυτελείας ή σε ανάλογη θέση  
σε εστιατόρια 

 
 

 
 

 
και στην ικανοποίηση του πελάτη  
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία μας 
προσφέρει: 

 
 

 
για τους μη διαμένοντες στην περιοχή

στο e-mail: hr@ledrahotelsandvillas.com

-
δοχείο της Domes of Elounda στην Ελούντα, μέλος 
της Autograph Collection του ξενοδοχειακού ομίλου 

Βοηθούς Σερβιτόρου
Προσόντα: 

 
και προαιρετικά μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 

 
 

 
 

και στην ικανοποίηση του πελάτη

Επιθυμητό προσόν: Πτυχίο σχολής τουριστικής εκ-
παίδευσης.

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 

στην περιοχή

στο e-mail: hr@ledrahotelsandvillas.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η εταιρία Andronis Exclusive επιθυμεί να προσλάβει 

Spa Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

 e-mail:  
andronis.cv@gmail.com
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 φορέα προκύπτει 
θύτες στρέφουν τα 
ναίκες σε διπλά-
’ ό,τι οι άντρες), 

ομα με σωματικές 
όμα και ήπιες, τα 
ν κάποιο εμφανές 
πως χαμηλό ύψος, 
ά κ.λπ., μετανάστες 
που δεν δείχνουν 
ηδενική προφανή 
δράσουν.
α συχνά πέφτουν 
υ είναι καλύτερα 
σε σχέση με τους 
να μην διαθέτουν 
ραπάνω κριτήρια.
ό επίσης είναι ότι 
τα θύματα αργούν 

ου συμβαίνει ή εθε-
, επειδή θεωρούν 

ογικό οι ανώτεροί 
έτσι, κάνοντάς τους 
βο μήπως χάσουν 
επειδή ντρέπονται 
ς συμβαίνει κ.λπ. 
ουλάχιστον 40% 
δεν αναφέρουν τα 
βισμού που έχουν 

α στους ανωτέρους 
ν άλλο αρμόδιο.

υνέπειες
πέφτουν θύματα 

ασιακό τους περι-
ι αντιμέτωπα όχι 
ανιστή τους, αλλά 
ς επιπτώσεις στην 
ατική υγεία τους, 
οποίες μπορούν 
υν για πολύ καιρό 
ουλειάς ακόμα κι 

ους έχει παρέλθει. 

Μερικές από αυτές είναι:

σε σοβαρά προβλήματα στον χώρο 
της δουλειάς τους, όπως άρνηση να 
προσέλθουν στην εργασία τους, αδυ-
ναμία συγκέντρωσης και μειωμένη 
αποδοτικότητα. Επιπλέον, μελέτη 
του Πανεπιστημίου Manitoba στον 
Καναδά δείχνει πως το bullying 
έχει σοβαρότερες επιπτώσεις από 
τη σεξουαλική παρενόχληση στη 
δουλειά, καθώς προκαλεί μεγαλύτερο 
εργασιακό στρες, υψηλότερα επίπεδα 
άγχους και λιγότερη επαγγελματική 
αφοσίωση.

-
ταραχή πανικού, συναισθηματική 
ανασφάλεια, μετατραυματικό στρες, 
διαταραχές ύπνου, απώλεια όρεξης 
κ.ά.

-
ζονται με τα υψηλά επίπεδα στρες, 
όπως αποδυναμωμένο ανοσοποι-
ητικό, γαστρεντερικές παθήσεις, 

-
φωνα με την έρευνα WBI-Zogby 
Survey, που έγινε το 2007, 45% των 
στόχων παρουσιάζουν προβλήματα 
υγείας που σχετίζονται με το στρες 
που βιώνουν εξαιτίας αυτής της 
κατάστασης, όπως καρδιαγγειακά 
νοσήματα κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί 
πως παρόμοιες εκδηλώσεις μπορεί 
να παρουσιάζουν και άλλα άτομα 
που εργάζονται στον ίδιο χώρο, 
παρότι δεν υφίστανται οι ίδιοι το 
bullying, αλλά δεν κάνουν και κάτι 
για να το σταματήσουν, γεγονός που 
φανερώνει πως αυτού του είδους η 
συμπεριφορά είναι τοξική για όλους 
όσοι τη βιώνουν είτε ως μάρτυρες 
και φυσικά ακόμα περισσότερο ως 
θύματα.

 Όταν το bullying μεταφέρεται 
στο σπίτι: από θύματα θύτες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα 

ευρήματα του Workplace Bullying 
Institute, το οποίο συνδέει το 
bullying στον χώρο της δουλειάς με 

με στοιχεία που έχουν συλλέξει, φαί-
νεται πως τα άτομα που υφίστανται 
τέτοιου είδους κακομεταχείριση στην 
εργασία τους μπορεί να ξεσπάνε στο 
άμεσο περιβάλλον τους επίσης με 
βίαιο τρόπο, διαιωνίζοντας το πρό-
τυπο που θέλει το θύμα να γίνεται 
θύτης όταν του δίνεται η ευκαιρία.

Ο εργασιακός εκφοβισμός φαίνεται 
πως έχει ούτως ή άλλως συνέπειες 
στην οικογένεια του στόχου, αφού 
το πρόβλημα μπορεί να μεταφερθεί 
στο σπίτι, καθώς το άτομο επηρεά-
ζεται άμεσα σωματικά και ψυχολο-
γικά, γεγονός που εξακολουθεί να 
ισχύει και εκτός δουλειάς και άρα 
να επηρεάζει και τους γύρω του, 
που καλούνται να μοιραστούν το 
δυσβάσταχτο βάρος. Επίσης, κά-
ποιες φορές το εργασιακό bullying 
αναδεικνύει άλλα προβλήματα που 
μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι του 
θύματος, όπως η αδιαφορία από 
μέρους του συντρόφου, η έλλειψη 
υποστήριξης, η πεποίθηση πως το 
θύμα φταίει, γιατί «μια ζωή ήταν 
θύμα» κ.λπ.

Όμως τα πράγματα σε κάθε περί-
πτωση μπορεί να εξελιχθούν ακόμα 
χειρότερα, καθώς η βία που συσ-
σωρεύει και ενσωματώνει ο στόχος 
διαβρώνει σταδιακά τις άμυνές του 
και τον σπρώχνει στην άσκηση βίας 
ως διέξοδο αλλά προς κάποιον που 
επίσης δεν φταίει εν προκειμένω. Η 
ενδοοικογενειακή βία μπορεί επίσης 

να εκφραστεί λεκτικά ή και σωματικά, 
κι αν δεν ελεγχθεί έγκαιρα, είναι 
δυνατό να κλιμακωθεί.

 Η κρίση χειροτερεύει  
τα πράγματα
Τον Ιούνιο του 2014 στο 9ο Διε-

για τον Εργασιακό Εκφοβισμό και 
την Παρενόχληση (International 
Association on Workplace Bullying 
and Harassment) τονίστηκε ότι το 
φαινόμενο έχει επιδεινωθεί δραματι-
κά τα τελευταία 15 χρόνια μεσούσης 
της σοβαρής διεθνούς κοινωνικο-
οικονομικής κρίσης. Πράγματι ο 
φόβος απόλυσης σε περιόδους που 
η ανεύρεση νέας εργασίας θεωρείται 
από δύσκολη έως αδύνατη, η ανοχή 
σε απαράδεκτες πρακτικές φαίνεται 
ότι μεγαλώνει με αποτέλεσμα να 
βρίσκει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος 
να αναπτυχθεί.

Το πρόβλημα σε νούμερα

2010 από την Ευρωπαϊκή Αρχή 

στην Εργασία (European Agency 
for Safety and Health at Work) 
αναφέρονται τα εξής στοιχεία για 
κάποια από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.: 
α. στην Πολωνία 17% των εργαζο-
μένων δήλωναν θύματα εργασιακού 
εκφοβισμού το 2002 β. στο Βέλγιο 
14,4% το 2004 γ. στη Γαλλία 10% 
το 2005 δ. στη Φινλανδία 5% το 

στ. στην Ιρλανδία 7,9% το 2010 ζ. 

Το 2011 διεθνής έρευνα (Monster 
Global Poll) έδειξε ότι: Από τους 
16.517 συμμετέχοντες το 64% είχε 

δεχτεί bullying είτε με τη μορφή 
σωματικής βίας είτε με την άσκηση 
ψυχολογικής βίας, που τους ανά-
γκασε να ξεσπάσουν σε κλάματα. 

συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο, ενώ 
το 16% ανέφερε ότι έχει υπάρξει 
μάρτυρας ανάλογων περιστατικών. 

που δήλωσαν ότι έχουν υποστεί 
εκφοβιστικές πρακτικές εν ώρα ερ-
γασίας ήταν Ευρωπαίοι, 65% ήταν 
Αμερικανοί, ενώ 55% προέρχονταν 
από την Ασία.

Δεδομένα που παρουσίασε το 
2011 το UNISON, το μεγαλύτερο 
εργατικό σωματείο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, δείχνουν πως 6 στους 10 
εργαζομένους στη χώρα είτε έπεσαν 
θύματα bullying στον χώρο εργασίας 
τους είτε υπήρξαν μάρτυρες του 
φαινομένου μέσα στο έτος.

στους 10 Ευρωπαίους έπεσε θύμα 
εργασιακού bullying στη διάρκεια 
του συγκεκριμένου έτους.

Έρευνα του Workplace Bullying 
Institute στις Η.Π.Α., που έγινε το 
2014, κατέληξε στα εξής συμπερά-
σματα: 27% των Αμερικανών έχουν 
βιώσει το bullying στο πρόσφατο ή 
στο απώτερο παρελθόν. 72% των 
εργοδοτών κλείνουν τα μάτια στο 
πρόβλημα ή/και το ενθαρρύνουν.

Ο ρόλος του εργοδότη
Οι υπεύθυνοι μιας επιχείρησης 

παίζουν ρόλο-κλειδί στην εμφάνιση, 
στην εξέλιξη και στην καταστολή 
τέτοιων φαινομένων. Εξάλλου, εκτός 
του ότι μπορούν να αμαυρώσουν 
την εικόνα της, ενδέχεται να έχουν 
και οικονομικό κόστος, καθώς υπο-
νομεύουν την παραγωγικότητα και 
των θυμάτων και όσων παραμένουν 
θεατές κ.λπ. Γι’ αυτό οι εργοδότες 
καλούνται να αναλάβουν άμεση δρά-
ση, που θα μπορούσε, σύμφωνα με 
σχετικούς φορείς, όπως το Καναδικό 

και Ασφάλεια (Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety), 
να περιλαμβάνει τα εξής:

οφείλει και μπορεί να δημιουργήσει 
ένα σαφές πλαίσιο το οποίο θα ορίζει 
με σαφήνεια τι συνιστά εργασιακό 
bullying, πώς ακριβώς πρέπει να 
δράσουν θύματα και μάρτυρες μόλις 
εντοπίσουν το φαινόμενο (σε ποιο 
τμήμα πρέπει να απευθυνθούν κ.λπ.), 
καθώς και τις συνέπειες που θα κα-
λείται να υφίσταται ο εκάστοτε θύτης. 

μπορούσαν να συμμετέχουν και οι 
εργαζόμενοι.

-
μένων, στελεχών και υπαλλήλων 
να εργάζονται σε ένα καθεστώς 
αλληλοσεβασμού και σύμπνοιας.

-
παίδευση των υπαλλήλων, αλλά 
και των ανωτέρων στην ιεραρχία, 
ώστε να αναλαμβάνουν έγκαιρα 
δράση, εφόσον τέτοια περιστατικά 
υποπέσουν στην αντίληψή τους.

θυμάτων, ώστε να καταγγέλλουν 
ανάλογα περιστατικά από την αρχή 
της εμφάνισής τους. Επίσης πρέπει 
να υπάρχουν εγγυήσεις απέναντι στα 
θύματα ότι η διαδικασία καταγγελίας 
θα γίνεται με όρους εχεμύθειας και 

ότι θα προστατευτούν από τυχόν 
αντίποινα από μέρους του θύτη.

 Τι μπορείτε να κάνετε  
αν είστε θύμα
Μην ανεβάσετε τους τόνους απα-

ντώντας στην επίθεση με επίθεση. 

με ψύχραιμο τρόπο δηλώνοντας 
σταθερά πως αυτή η συμπεριφορά 
σάς προσβάλλει και πως δεν είστε 
διατεθειμένοι να την ξαναδεχτείτε, 
αποφεύγοντας να καταφύγετε κι 
εσείς σε φωνές, απειλές και προσβο-
λές. Όχι μόνο επειδή θα μπείτε σε 
έναν φαύλο κύκλο, αλλά και επειδή 
σε μία πιθανή αντιπαράθεσή σας 
ενώπιον των ανωτέρων σας ή του 
δικαστηρίου η έντονη αντίδρασή σας 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
εναντίον σας (αν π.χ. ο θύτης έλεγε 
ότι εσείς του φωνάξατε πρώτα, ενώ 
αυτός είχε κάνει ένα «απλό» σχόλιο) 
και να χάσετε το δίκιο σας. Επί-
σης προσπαθήστε να μην κλάψετε, 
ακόμα κι αν σας φαίνεται αδύνατο, 
καθώς αυτό μπορεί να σας κάνει 
ακόμα πιο ευάλωτους και τρωτούς 
σε νέες επιθέσεις. Αν δεν μπορείτε 
να αντιμετωπίσετε τον θύτη μόνοι 
σας, φροντίστε να το κάνετε όταν 
είναι και άλλοι μπροστά.

Μαζέψτε αποδείξεις. Αποθηκεύετε 
στοιχεία όπως υβριστικά e-mails 
κ.λπ. και καταγράφετε τα επεισόδια 
με λεπτομέρειες (μέρα, ώρα, ακρι-
βής αιτία διένεξης, ύβρεις κ.λπ.), 
καθώς και ποιοι υπήρξαν μάρτυρες. 
Ζητήστε από τους τελευταίους να 
σας στηρίξουν όταν αποφασίσετε να 
απευθυνθείτε είτε στους ανωτέρους 
σας είτε σε κάποιον φορέα εκτός 
εργασίας για την αποκατάσταση του 
προβλήματος. Μην επιμείνετε όμως 
αν δεν τους δείτε πρόθυμους, αλλά 
μην το βάλετε και κάτω. Επιμείνετε 
στη διεκδίκηση των αυτονόητων 
έστω και μόνοι σας.

Ενημερωθείτε έγκαιρα για το πώς 
μπορείτε να κινηθείτε σε παρόμοιες 
περιπτώσεις. Αν π.χ. θεωρείτε ότι 
έχετε γίνει στόχος εξαιτίας της φυ-
λής σας, φροντίστε να γνωρίζετε τι 
προβλέπει ο νόμος για τις διακρίσεις 
κάθε είδους και χρησιμοποιήστε τον.

Αναφέρετε το γεγονός στους 
ανωτέρους σας με στοιχεία και 
ψυχραιμία. Αν δεν κάνουν κάτι ή, 
ακόμα χειρότερα, αν είναι οι ίδιοι 
οι θύτες, απευθυνθείτε άμεσα στα 
αρμόδια όργανα (στο σωματείο σας, 
στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο 

Μην παραιτηθείτε ή, αν το κάνε-
τε, δηλώστε τους λόγους που σας 
εξώθησαν σε αυτό το σημείο στους 
παραπάνω φορείς και κάντε όλες τις 
νομικές ενέργειες ώστε να σταμα-
τήσετε τη δράση των θυτών και να 
διεκδικήσετε την αποζημίωση που 
προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Δυστυχώς, όπως δείχνουν σχετικά 
στοιχεία του Workplace Bullying 

-
γκάζονται να παραιτηθούν από την 
εργασία τους ή να μεταφερθούν 
σε άλλο χώρο στην προσπάθειά 
τους να αποφύγουν την περαιτέρω 
κακομεταχείριση.

Αλεξάνδρα Καππάτου, 
Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος

Συγγραφέας
www.akappatou.gr

η δουλειά γίνεται εφιάλτης
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Σ την παρούσα συνέντευξή μας τα μουσεία και η 
επιστήμη της μουσειολογίας έχουν την τιμητική 
τους. Συναντήσαμε την κα Μάρλεν Μούλιου, 

λέκτορα μουσειολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με 
τη βοήθειά της θα προσεγγίσουμε τα μουσεία με έναν 
τρόπο διαφορετικό, πιο ανθρώπινο. Θα αντιληφθούμε 
ότι πρόκειται για ζωντανούς οργανισμούς, ευέλικτους 
στο πέρασμα του χρόνου και στη διαφορετικότητα των 
κοινωνιών και των ανθρώπων τους. Τι κι αν τα εκθέ-
ματά τους μπορεί να είναι τεκμήρια του παρελθόντος; 
Tα μουσεία μπορούν να αφουγκραστούν σύγχρονα 
ζητήματα και με τρόπο θαυμαστό να κάνουν συνδέσεις 
ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, φέρνοντας στο 
επίκεντρο τον άνθρωπο. 

Και αν στις δύσκολες μέρες της κρίσης, που όλοι 
βιώνουμε, δεν είναι η ώρα της ανθρωποκεντρικής προ-
σέγγισης των πραγμάτων, τότε πότε είναι; Η επιστήμη 
της μουσειολογίας δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσα και 
γοητευτική, αλλά και απαραίτητη. 

Η συζήτηση με την κα Μούλιου ήταν απολαυστική. 
Καθ’ όλη τη διάρκειά της ήταν φανερή η μεγάλη αγάπη 
της για τα μουσεία, όπως και το αστείρευτο ενδιαφέρον 
της για την επιστήμη που τα μελετά.

Σήμερα έχει τη χαρά και τη μεγάλη ευθύνη να μεταφέρει 
σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώσεις, 
ενθουσιασμό και έμπνευση για τα μουσεία ως μέλος 
Δ.Ε.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ως 
επιστημονική υπεύθυνη του διατμηματικού προγράμματος 
Μουσειακών Σπουδών, επίσης του Ε.Κ.Π.Α.

Για πολλά χρόνια (1997-2013) εργάστηκε ως αρχαι-
ολόγος-μουσειολόγος στο υπουργείο Πολιτισμού. Από 
το 2016 είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του European 
Museum of the Year Award (φορέα βράβευσης των 
καλύτερων μουσείων στην Ευρώπη) και αναπληρώτρια 
πρόεδρος του Universeum – European Heritage Network, 
ενώ τα τελευταία χρόνια την απασχολεί συστηματικά η 
λειτουργία και ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων πόλε-
ων στο πλαίσιο της ενεργής δράσης της από διάφορες 
θέσεις ευθύνης στη Διεθνή Επιτροπή Συλλογών και 
Δράσεων των Μουσείων Πόλεων (ICOM – CAMOC). 
Τέλος, είναι ιδρυτικό μέλος της συντακτικής ομάδας του 
επιστημονικού περιοδικού «Τετράδια Μουσειολογίας» 
και του περιοδικού «CAMOCnews».

 Κα Μούλιου, πείτε μας τι ακριβώς είναι η μου-
σειολογία;
Η μουσειολογία είναι η επιστήμη των μουσείων. Με-

λετά την ιστορία και τη λειτουργία τους, τον κοινωνικό 
ρόλο τους, τις αξίες και τη σημασία τους σε περασμένες 
εποχές, αλλά και στις σύγχρονες κοινωνίες. Βέβαια, 
μέσα από τα μουσεία ουσιαστικά μελετάμε τον άνθρωπο, 
διότι τα μουσεία φυλάσσουν και παρουσιάζουν τον 
υλικό και άυλο πολιτισμό των ανθρώπινων κοινωνιών, 
λένε τις ιστορίες τους . Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια 
καθαρά ανθρωπιστική επιστήμη, η οποία συνομιλεί με 
πάρα πολλά άλλα γνωστικά πεδία, την αρχαιολογία, 
την ιστορία τέχνης, την κοινωνική ανθρωπολογία, τις 
θετικές επιστήμες, την επικοινωνία, την οικονομία, την 
ψυχολογία, τα παιδαγωγικά, την κριτική ανάλυση, τη 
λογοτεχνία κ.ά. Είναι πολύ δυναμικός και μεταλλασ-
σόμενος χώρος, που λειτουργεί όπως και τα ίδια τα 
μουσεία, ως χαμαιλέοντας, και ανταποκρίνεται στα 
κοινωνικά δεδομένα και στις ανάγκες κάθε εποχής.

 Υπάρχει ενδιαφέρον για τη μουσειολογία από 
πλευράς φοιτητών;
Αυτό που έχω διαπιστώσει 15 χρόνια τώρα που δι-

δάσκω μουσειολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο είναι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί 
φοιτητές επιλέγουν το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο 
συχνά αναζητώντας την κοινωνική πλευρά της επιστήμης 
στην οποία έχουν ήδη εκπαιδευτεί (π.χ. αρχαιολογία, 
ιστορία, γεωλογία, βιβλιοθηκονομία, συντήρηση κ.ο.κ.). 
Αν και ξεκινούν από μια αφετηρία συχνά βασιμένη στην 
αρχαιολογική γνώση, μέσα από τα μαθήματα ανακαλύπτουν 
σταδιακά ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μουσείων, που 
φυσικά δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά. 

Ρωτώ τους προπτυχιακούς φοιτητές μου τι σκέψεις, 
εικόνες και συναισθήματα τους δημιουργεί η λέξη 
«μουσείο» και οι απαντήσεις αναδεικνύουν παγιωμένες 
αντιλήψεις και στενά αντιληπτικά όρια για το μουσείο 
ως θεσμό. Συνεπώς μπορεί στην αρχή του εξαμήνου 
να ξεκινούν με το στερεότυπο ότι το μουσείο είναι ένας 
ιερός χώρος αγαλμάτων, που τον προσεγγίζουμε με 
δέος και θαυμασμό, αλλά δεν μπορούμε πολύ εύκολα 
να ταυτιστούμε μαζί του, αλλά με την ολοκλήρωση 
των μαθημάτων θα έχουν ανακαλύψει έναν τελείως 
διαφορετικό κόσμο, πολύ ευρύτερο των αρχικών τους 
εικόνων και προσλήψεων.

Αυτές οι εικόνες, οι προσλήψεις, δημιουργούνται 
αυτόματα δεδομένου του υλικού της χώρας μας. Εφόσον 
υπάρχουν τόσα πολλά αρχαιολογικά μουσεία, είναι 
αναμενόμενο ότι τα παιδιά θα συνδέσουν την έννοια 
του μουσείου με έναν αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο. 
Στη διάρκεια των μαθημάτων αυτό το στερεότυπο σιγά 
σιγά αποδομείται. 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο η μουσειολογία διδάσκεται 
σε πανεπιστήμια της χώρας μας πάνω από μία δεκα-
ετία. Για παράδειγμα, το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το τμήμα 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τε-
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας έχουν 
οργανώσει και λειτουργούν από το 2003 το Π.Μ.Σ. 
Μουσειακές Σπουδές, το οποίο κάθε χρόνο δέχε-
ται έπειτα από εξετάσεις υποψηφίους από διάφορες 
ειδικότητες (αρχαιολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς 
τέχνης, συντηρητές, αρχιτέκτονες, βιβλιοθηκονόμους, 
εκπαιδευτικούς, νομικούς κ.ά.). 

Η επιστήμη της μουσειολογίας στην Ελλάδα βρίσκεται 
πλέον σε προχωρημένη εφηβεία, λίγο πριν την ενηλι-
κίωση. Οι εξελίξεις, οι ανάγκες και οι προκλήσεις του 
συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου υπήρξαν εξαρχής 
και παραμένουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Όποιος 
επιθυμεί να ενημερωθεί εκτενέστερα μπορεί, για παρά-
δειγμα, να διαβάσει την πλούσια ύλη των δέκα τευχών 
του περιοδικού «Τετράδια Μουσειολογίας», που έχουν 
εκδοθεί από το 2004 και εξής ή/και να ανατρέξει στο 
ηλεκτρονικό αρχείο του περιοδικού «Αρχαιολογία και 
Τέχνες», το οποίο φιλοξένησε το 1999 και το 2014 δύο 
μεγάλα θεματικά αφιερώματα, τα οποία συμπυκνώνουν 
και κωδικοποιούν τα μουσειολογικά ζητήματα που μας 
απασχόλησαν από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα.

Πώς νοείται ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων;
Ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων δεν είναι κάτι 

που συζητείται μόνο σήμερα. Στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, όταν μιλούσαμε για τη νέα μουσειολογία και 
τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων, είχαμε ως στόχο να 
δούμε πώς το μουσείο θα μας βοηθήσει να περάσουμε 
σε μια νέα πρόσληψη του κόσμου, μετα-αποικιακή. 

Δηλαδή να δούμε πώς δημιουργήθηκαν μεγάλες 
παγκόσμιες συλλογές στο παρελθόν, μέσα από ποιες 
ιστορικές διαδικασίες, μέσα από ποιες συναντήσεις 
ή συγκρούσεις πολιτισμών, και πώς θα μπορέσουμε 
να κάνουμε τον χώρο του μουσείου πιο δημοκρατικό, 
εξωστρεφή και εστιασμένο στην ισότητα των ανθρώ-
πων και των πολιτισμών και με διαφορετικές βέβαια 
προσαρμογές ανάλογα με τη χώρα όπου τίθεται αυτός 
ο στόχος.

Το 2015 ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων αποτυπώ-
θηκε και νομικά. Ψηφίστηκε τότε η σύμβαση-οδηγία της 
Unesco που αναδεικνύει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό 
ρόλο των μουσείων, ο οποίος βέβαια προϋπήρχε στις 
αρχές της μουσειολογίας και στη βιβλιογραφία μας ήδη 
από τις αρχές του 20ού αιώνα, ωστόσο φτάσαμε στο 
2015 για να τον αποτυπώσουμε σε ένα θεσμικό κείμενο 
αρχών ως δεδομένο και ως μία αξία και υποχρέωση 
των μουσείων που θεωρείται αναντικατάστατη. Τα 
μουσεία οφείλουν να δημιουργούν χώρους επαφής 
και διαλόγου μέσα στην κοινωνία πάνω σε φλέγοντα 
ζητήματα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το ζήτημα 
της μετανάστευσης, που είναι πάρα πολύ καίριο.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Μέσα από ποικίλες εκθέσεις και δράσεις που δη-

μιουργούν αυτές τις ευκαιρίες συζήτησης, και αυτό 

μπορούν να το κάνουν όλα τα μουσεία κατανοώντας 
καλύτερα τις ιστορίες που αφηγούνται τα μουσειακά 
αντικείμενα, οι συλλογές τους. Θα αφουγκραστούν 
ένα κοινό ζήτημα και πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουν 
να ξαναδούν τα μηνύματα που προκύπτουν μέσα από 
τις συλλογές τους.

Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;
Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, για παράδειγμα, 

κάθε χρόνο επιλέγει ένα θέμα για να γιορτάσει τη Διε-
θνή Ημέρα Μουσείων, που τη γιορτάζουμε στις 18 του 
Μάη. Αν δούμε λοιπόν αυτές τις θεματικές επιλογές τα 
τελευταία χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι επίμονα (και 
ορθώς) επανέρχονται στο κοινωνικό ζήτημα. Φέτος το 
θέμα που επιλέχθηκε ήταν τα μουσεία και οι αμφιλεγό-
μενες ιστορίες, οι ιστορίες που δεν λέγονται, και πώς τα 
μουσεία μπορούν να τις αναδείξουν, ιστορίες δύσκολες, 
που μας πονούν. Μπορεί να είναι οι πόλεμοι, το ζήτημα 
της προσφυγικής κρίσης, η ανθρώπινη εκμετάλλευση, 
η ανισότητα. Τα μουσεία λοιπόν προσεγγίζουν αυτά τα 
αντικείμενα, ξεκλειδώνοντας κάθε φορά με διαφορετικό 
τρόπο τις ιστορίες των αντικειμένων που φυλάσσουν.

Σε καθαρά βιωματικό ατομικό επίπεδο ένα ενδια-
φέρον παράδειγμα είναι το Μουσείο των Διαλυμένων 
Σχέσεων στο Ζάγκρεμπ, το οποίο βραβεύτηκε πριν 
μερικά χρόνια με ένα ειδικό βραβείο καινοτομίας, 
το European Museum of the Year Award. Ξεκίνησε 
από την ανάγκη δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού, που 
πια δεν μπορούσαν να είναι μαζί, να μοιράσουν τα 
υπάρχοντά τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τη 
δύσκολη, την προσωπική και πονεμένη, σκέφτηκαν ότι 
ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουν αυτό το δύσκολο 
βίωμα ήταν να δημιουργήσουν μια κοινή δομή μαζί. 
Δημιούργησαν το συγκεκριμένο μουσείο και κάλεσαν 
και άλλους ανθρώπους να παραχωρήσουν σε αυτό 
αντικείμενα τα οποία προέρχονταν από σχέσεις που 
είχαν διέλθει δύσκολους αποχωρισμούς. 

 Το θέμα του διεθνούς εορτασμού των μουσείων 
το 2015 ήταν «Μουσεία για μια βιώσιμη κοι-
νωνία». Εδώ μιλάμε για κοινωνική αειφορία 
σύμφωνα και με τα λεγόμενά σας;
Η αειφορία είναι γνωστό ότι έχει μια τριπλή ταυ-

τότητα, την περιβαλλοντική, την οικονομική και την 
κοινωνική. Αν και είχαμε ξεκινήσει από το θέμα του 
περιβάλλοντος, και οι περισσότερες μελέτες εστιάζουν 
σε αυτό, όλο και περισσότερο πλέον την κατανοούμε 
ως ένα ενιαίο τρίπτυχο.

Τα μουσεία δίνουν έμφαση στην κοινωνική αειφορία. 
Εστιάζουμε εδώ στον κοινωνικό ρόλο των μουσείων, 
στο πώς τα μουσεία μάς κάνουν να είμαστε καλύτεροι 
άνθρωποι, πιο ολοκληρωμένοι, πιο ευτυχισμένοι.

Τα ίδια τα μουσεία αναζητούν τη βιωσιμότητά τους 
και ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των 
κοινοτήτων μέσα στις οποίες υπάρχουν. Πρόκειται 
για μια αμφίδρομη σχέση. Όταν λέμε «βιωσιμότητα», 
σημαίνει ότι απλώς προσπαθούμε να επιβιώσουμε, να 
συνεχίσουμε να ζούμε σε μια δύσκολη κατάσταση είτε 
είμαστε μουσείο είτε είμαστε άνθρωποι ή κοινότητες. 
Ο στόχος μας πρέπει να είναι όμως όχι απλώς πώς θα 
επιβιώσουμε, αλλά πώς θα έχουμε μια καλή ποιότητα 
ζωής για να μπορέσουμε να είμαστε δημιουργικοί και 
να κάνουμε όνειρα. Αυτό είναι ένα καίριο θέμα εν 
μέσω κρίσης.

Νομίζω ότι μουσεία που απλώς προσπαθούν να 
επιβιώσουν, χωρίς να προσπαθούν να καταλάβουν 
ποιος είναι ο χαρακτήρας τους και η ταυτότητά τους 

θα δυσκολευτούν πολύ στο μέλλον. Μουσεία τα οποία 
μέσα στην κρίση προσπάθησαν να δουν ποια είναι τα 
βασικά τους πλεονεκτήματα, τα μοναδικά τους χαρα-
κτηριστικά, και να κάνουν και ρήξεις με το παρελθόν 
τους, για να πάνε στο επόμενο βήμα, μπορεί να είναι 
πιο επιτυχημένα παραδείγματα.

Να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκτός 
Ελλάδας, ένα μουσείο τέχνης στην Αμερική, που ήταν 
έτοιμο να κλείσει. Η επισκεψιμότητά του ήταν ιδιαίτερα 
χαμηλή και το ενδιαφέρον από την κοινότητα μηδαμινό. 
Αποφάσισαν να προσλάβουν μια καινούργια διευθύ-
ντρια, η οποία πέτυχε όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και 
την αύξηση των κερδών του μουσείου. Δεν το έκανε 
από έξω προς τα μέσα, βρίσκοντας δηλαδή απλώς 
τους χορηγούς και κάποιους που θα εμπιστευτούν το 
μουσείο, αλλά έκανε την τομή από μέσα. 

Είναι σημαντικό να δούμε ένα μουσείο δημιουργικά 
και εμπνευσμένα, ξεπερνώντας όποια όρια έχουμε θέσει 
στο παρελθόν, με στόχο την ποιότητα και την κοινωνική 
δημόσια αξία. Τα καλά μουσεία είναι αυτά που αποδει-
κνύουν μέσα από τις δράσεις τους ότι ενδιαφέρονται 
για τον πολίτη και την κοινωνία και συνεχώς επινοούν 
τρόπους να υπηρετούν αυτή την αρχή και κατεύθυνση.

 Ποια η κατάσταση στα μουσεία σήμερα στην 
Ελλάδα;
Τα μουσεία αποτελούν σύνθετα και ζωντανά συστή-

ματα, τα οποία αυτή τη στιγμή διανύουν μια περίοδο 
παρατεταμένης κρίσης και ρευστότητας, οπότε οι φορείς 
διαχείρισής τους, πέρα από την υιοθέτηση κάποιων 
απλών λύσεων επιβίωσης, θα πρέπει να αναπτύξουν 
νέες πρακτικές νοηματοδοτώντας με προοπτική το 
μέλλον των μουσείων.

Χρειάζεται ένα όραμα, ένας πολύ εμπνευσμένος δι-
ευθυντής, που θα δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές. 
Χρειάζεται μια δυνατή δημιουργική και ισότιμη ως προς τα 
μέλη της ομάδα. Το μουσείο πρέπει παράλληλα να εμπνέει 
και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία εντάσσεται. Ένα 
μουσείο πόλης, για παράδειγμα, έχει για χρηματοδότη 
την ίδια την πόλη, την τοπική αυτοδιοίκηση, και εκεί 
τίθενται ποικίλα ζητήματα σχετικά με την παροχή ή όχι 
βοήθειας σε ένα μουσείο. Τι κάνει ένα μουσείο π.χ. 
για τη μετανάστευση; Θα μιλήσει; Ή αυτά είναι θέματα-
ταμπού, που οι πολιτικοί δεν θέλουν να αναφέρουν και 
να ενισχύσουν με συγκεκριμένες δράσεις και κονδύλια;

 Είναι εφικτή η συνεργασία μουσείων με επι-
χειρήσεις;
Αρχικά οι συνεργασίες των μουσείων πρέπει να 

στοχεύουν σε επιχειρηματίες τον οποίων ο χώρος 
έκφρασης μπορεί να συνομιλήσει με τον χώρο του 
πολιτισμού με κοινό όφελος, με ανταποδοτικότητα 
και αμοιβαιότητα. Ένα μουσείο που θα έχει συνεχείς 
δράσεις σε μια τοπική κοινωνία μπορεί να γίνει και 
προορισμός. Μπορεί να επαναφέρει μια περιοχή π.χ. 
στο προσκήνιο του τουριστικού ενδιαφέροντος. Ακό-
μα, σημείο σύνδεσης θα μπορούσε να υπάρξει και με 
δημιουργικές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, μια καλή 
και ποιοτική εταιρία που βασίζεται στα τοπικά προϊόντα 
της Ελλάδας θα μπορούσε να κάνει μια καλή σύνδεση 
με ένα λαογραφικό ή θεματικό μουσείο και να φέρει 
αυτή την παράδοση στο προσκήνιο, αναδεικνύοντάς 
την και ως βασική αξία της.

 
 Και για να κλείσουμε, ποια κατά τη γνώμη σας 
είναι η σχέση των Ελλήνων με τα μουσεία;
Δύο γενικές εκφράσεις της αξίας των μουσείων 

είναι η «αξία ως χρήση» και η «αξία ως μη χρήση». Η 
πρώτη δεν πιστοποιείται μόνο από ποσοτικά δεδομένα 
επισκεψιμότητας μουσείων, αλλά από τη βούληση των 
πολιτών να βρουν χρόνο και ενέργεια για να πραγμα-
τοποιήσουν μια μουσειακή επίσκεψη, να πληρώσουν 
το αντίτιμο ενός εισιτηρίου και τελικά να βιώσουν μια 
μουσειακή εμπειρία (εντός ή/και εκτός μουσείου) ή 
ακόμη και να πλοηγηθούν σε ιστοσελίδες μουσείων. 

Η δεύτερη σχετίζεται με δηλώσεις εκτίμησης των μου-
σείων από τους πολίτες, οι οποίοι μπορεί μεν για δικούς 
τους λόγους να μην τα επισκέπτονται, αλλά αναγνωρίζουν 
τη σημασία τους ως αρχείων συλλογικής μνήμης. Στο 
πλαίσιο παλιότερης έρευνάς μου, διαπίστωσα ότι σε 
γενικές γραμμές οι Έλληνες θεωρούν ότι τα μουσεία 
είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν 
φαίνεται να τα επισκέπτονται συστηματικά ή να είναι 
πρόθυμοι να πληρώσουν το αναγκαίο αντίτιμο για να 
τα επισκεφτούν. Τα πορίσματα αυτής της έρευνας είναι 
πολύ ενδιαφέροντα και αρκετά σύνθετα. Η δημοσίευσή 
τους θα μας δώσει αφορμή να συζητήσουμε εκ νέου 
το περίπλοκο ζήτημα της σχέσης των Ελλήνων με τα 
μουσεία και την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Μίνα Βασιλοπούλου, δημοσιογράφος skywalker.gr

Μια διαφορετική ματιά στον θαυμαστό κόσμο των μουσείων
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Το Άσυλον Ανιάτων είναι κοινωφελές μη κερδοσκοπικό φι-
λανθρωπικό σωματείο. Συστάθηκε το 1893, με αποκλειστικό 
γνώμονα την εξυπηρέτηση των φιλανθρωπικών σκοπών του, 

παρέχοντας σε χιλιάδες ασθενείς, πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, πλήρη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρικό και νοσηλευτικό) και υπηρεσίες συντήρησης και 
διαβίωσης, καθώς και ανακούφιση των οικογενειών τους από τις δυσβάσταχτες φροντίδες των 
ατόμων αυτών. 
Το ίδρυμα σήμερα περιθάλπει 200 ασθενείς από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν από παρα-
πληγίες, τετραπληγίες, εγκεφαλοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και παθήσεις του κεντρικού 
νευρικού συστήματος με κύριο χαρακτηριστικό τις διαταραχές της κινητικότητας. 
Επικοινωνία: 
Διεύθυνση: Αγ. Ζώνης 39, 112 56 Αθήνα - Τηλ. κέντρο: 210 8646172 - 210 8647522 - 210 
8670488 - Fax: 210 8647696 - E-mail: info@asylonaniaton.gr

Το εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό δίκτυο Διαβάζω για τους Άλ-
λους αποτελεί μια ομάδα εθελοντών που στόχο έχει να διαβάζει 
σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Αυτοί 
είναι άνθρωποι με προβλήματα όρασης, μη βλέποντες, άνθρωποι 

που αδυνατούν να κρατήσουν βιβλίο στα χέρια τους, ηλικιωμένοι σε γηροκομεία, παιδάκια σε 
ιδρύματα ή αναλφάβητοι φυλακισμένοι.
Με μότο «για να ακούνε με τα μάτια μας και να διαβάζουν με τη φωνή μας» και με την πεποίθηση ότι 
η πρόσβαση στη λογοτεχνία πρέπει να είναι δυνατή σε όλους, οι εθελοντές του Διαβάζω για τους 
Άλλους αναπτύσσουν δράσεις ζωντανών αναγνώσεων σε όλο και περισσότερα ιδρύματα κάθε 
μέρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Χανιά αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι 
εθελοντές του δικτύου διαβάζουν και ηχογραφούν, παραμύθια και βιβλία λογοτεχνίας, προκειμένου 
να εμπλουτιστεί η ακουστική βιβλιοθήκη των τυφλών.
Γίνε εθελοντής: Είμαστε μια ομάδα εθελοντών ανοιχτή σε όλους! Μας ενώνει και μας εμπνέει 
η πίστη πως δίνοντας ο καθένας από εμάς κάτι μικρό δημιουργούμε μαζί κάτι μεγάλο. Έλα κι εσύ!
Επικοινωνία: www.giatousallous.gr

Οι Σύμμαχοι Υγείας είναι ένα πρόγραμμα εθελοντι-
κής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευ-
τικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται 

σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, 
άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, που αποφάσισε να υλοποιήσει η Ιατρική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα τμήματα Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής 
και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (τομέας Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ και τη Σχολή 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας. 
Την οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Σύμμαχοι Υγείας» έχει 
αναλάβει το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και 
Ιατρικής Στατιστικής, στ’ οποίο προΐσταται ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής 
κ. Γιάννης Τούντας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Συμμάχους Υγείας και πώς μπορείτε να γίνετε 
μέλος στην ιστοσελίδα www.symmaxoiygeias.uoa.gr

Μία ομάδα ανθρώπων, μιί ομάδα φίλων, μία ομάδα με στόχο να βοη-
θήσουμε και να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των ανθρώπων 
που έχουν ανάγκη. 

Σκοπός είναι βρεθούν και να ενωθούν με ανθρώπους που έχουν το ίδιο όραμα, να αλλάξουν την 
αδικία που υπάρχει γύρω μας. Ξεκινώντας από το μηδέν και έχοντας όριο το άπειρο, ευχόμαστε 
με την πάροδο του χρόνου να γίνουμε πολλοί και όλοι μαζί να αλλάξουμε το αύριο, να το κάνουμε 
καλύτερο. 
Ελάτε λοιπόν να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε και να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των 
συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
~CHANGE+RELIVE~
Επικοινωνία: changerelive@gmail.com

Στόχος είναι η δημιουργία της δράσης σε όλες τις γειτονιές της Ελλάδας. Με τον πιο 
απλό τρόπο βοηθάμε έμπρακτα ο ένας τον άλλον. Με ποιο τρόπο; Πληρώνοντας έναν 
καφέ, ένα ψωμί, ένα γάλα, λίγο κρέας, φρούτα και κάθε λογής προϊόντα ή υπηρεσίες 
για κάποιον συνάνθρωπό μας που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσει. 
Αγγελία: Στο πλαίσιο της νέας σχολικής χρονιάς ψάχνουμε εθελοντές καθηγητές 
σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα θελήσουν να αναλάβουν έστω για μία, δύο ώρες 
την εβδομάδα σε κάποιο βασικό μάθημα έναν μαθητή μαθήτρια της περιοχής τους 

που δεν έχει χρήματα για φροντιστήριο. 
Ζητούνται όσοι καθηγητές ενδιαφέρονται να στείλουν μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook: 
«Σε αναμονή» ώστε να ξεκινήσουν τα πρώτα «μαθήματα σε αναμονή». 
Επικοινωνία: dim_panel@yahoo.gr

Η Αμυμώνη - Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι μη κερδοσκοπικό 
σωματείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 
με έδρα την Καλαμαριά. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και 
από τις υπηρεσίες πρόνοιας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του δήμου Θεσσαλονίκης. 

Οι σκοποί του συλλόγου μας είναι:

αναπηρίες.

των προβλημάτων.

Aν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις την ομάδα μας και να γίνεις εθελοντής, επικοινώνησε μαζί μας:
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες,
Ροδοπόλεως 5 (τέλος της οδού Πόντου), 55132, Καλαμαριά
Τηλέφωνα: 2310 460777, 2310 450440, 2310905781- Fax: 2310 460797
E-mail: info@amymoni-thes.gr

Γιατί δημιουργήθηκε η ομάδα Τα Μπαλόνια της Αγάπης: Η ομάδα αυτή 
δημιουργήθηκε για να βοηθήσουμε τα προσφυγόπουλα να χαμογελάσουν. 
Όλα τα παιδιά έχουν προφανώς δικαίωμα στο χαμόγελο και στο γέλιο. Δυ-
στυχώς δεν μπορούν να χαμογελάσουν ολα. Αυτό οφείλεται στην εμπόλεμη 
κατάσταση, που διαιωνίζεται στη χώρα τους. Όμως όλα τα παιδιά πρέπει να 

είναι χαρούμενα και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για αυτό. Αν κοιτάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε 
πολλες φωτογραφίες με προσφυγόπουλα να κλαίνε, με χαραγμένη την απόγνωση στα προσωπάκια 
τους. Πρέπει λοιπόν να τα βοηθήσουμε να ξαναχαμογελάσουν. Έχουμε χρέος να ξανανάψουμε τη 
φλόγα της ελπίδας μέσα τους.
Στόχοι της ομάδας:
Η δράση της ομάδας μας επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις άξονες - στόχους:
Α) Συλλογή και διανομή παιχνιδιών στα προσφυγόπουλα, που τόσο τα έχουν ανάγκη.
Β) Δημιουργικό παιχνίδι μαζί τους με βοήθεια απο εμάς τους εθελοντές.
Γ) Σε συνεργασία με διερμηνείς, κάλυψη άλλων αναγκών τους στο μέτρο του δυνατού.
Πού θα δραστηριοποιηθούμε:
Κυρίως στην πλατεία Βικτωρίας, στον καταυλισμό Ελληνικού, αλλά και σε άλλους χώρους φιλο-
ξενίας προσφύγων.
Μια άλλη δράση, αλληλένδετη ωστόσο με την παραπάνω, είναι η συλλογή παιχνιδιών σε κεντρικά 
σημεία της πόλης. Τα παιχνίδια θα προσφέρονται εθελοντικά από ευαισθητοποιημένους πολίτες ή 
από καταστήματα παιχνιδιών.
Eλάτε μαζί μας να χαρίσουμε το χαμόγελο στα προσφυγόπουλα!
Η βοήθειά σας ειναι πολύτιμη για αυτά τα παιδιά.
Τρόποι επικοινωνίας με την ομάδα μας:
Facebook: Τα Μπαλόνια της Αγάπης
E-mail: tampaloniatisagapis@gmail.com
Τηλέφωνο: 693 943 1450 και 698 429 4890

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Εταιρία για την Ανάπτυξη 
και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ) με στόχο να 
μελετήσει, να προωθήσει και να διαδώσει εκπαιδευτικές καινοτομίες για την 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχο-
λικής ηλικίας.
Σε ένα πρώτο στάδιο (1992-1994), η επιστημονική ομάδα μας διερεύνησε 

το χώρο της προσχολικής αγωγής, συνέλεξε επιστημονικά δεδομένα και επεξεργάστηκε μία με-
θοδολογία ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την οποία ονομάσαμε Synergy. Τα επόμενα τρία χρόνια 
(1995-1998), βάσει της παραπάνω μεθόδου, εφαρμόσαμε και αξιολογήσαμε πιλοτικά προγράμματα 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.
Από το 1999 έως 2004 ξεκίνησε η φάση εξάπλωσης και διάδοσης της μεθοδολογίας Synergy, 
μέσα από:

εκτός της Αττικής.

Από το 1992 μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να:

Από το 2006 διευρύνουμε τις δράσεις μας σε υπηρεσίες που αφορούν σε μεταναστευτικούς πληθυ-
σμούς, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην οργάνωση εθελοντών και σε προγράμματα πολιτιστικού 
και πολιτισμικού χαρακτήρα. Επίσης, στις ομάδες-στόχους των δράσεων μας, περιλαμβάνονται οι 
έφηβοι, οι νέοι και οι οικογένειές τους.
Η ΜΚΟ ΕΑΔΑΠ συνεργάζεται με εθελοντές, ανάλογα με τις δράσεις της. Οι εθελοντές μπορούν 
να βοηθήσουν:

βιβλιοθήκης, εξωτερικές εργασίες, κ.λπ.)

Χορηγείται και βεβαίωση παροχής εθελοντικής εργασίας.
Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Διογένους Λαερτίου 13, 104 46 Αθήνα - Tηλέφωνο: 210 822 4487 - 
Φαξ: 210 884 7232 - E-mail: info@eadap.gr



Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 39Εθελοντισμός

Αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων 
που μέσω της μεθοδολογίας της κοινωνικής 
εργασίας στον δρόμο (social street work), 

προσεγγίζει καθημερινά ανθρώπους που βρίσκονται 
στο περιθώριο της κοινωνίας, με κύριο σκοπό την 
επανένταξή τους πάλι σε αυτήν.

Η ομάδα μας στελεχώνεται από εκπαιδευμένα και 
έμπειρα μέλη στην κοινωνική εργασία στον δρόμο 
(ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουρ-
γοί, νοσηλευτές). Στη Γέφυρα επίσης συμμετέχουν 
άνθρωποι που επιθυμούν να προσφέρουν με τον 
δικό τους τρόπο και συνεργάζονται μαζί μας για τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Μέσα από την αφοσίωσή τους στο όραμά μας, 
προσφέρουν υλική και ψυχολογική υποστήριξη, 
συντελώντας στην υλοποίηση των στόχων της 
ομάδας, δηλαδή στην ουσιαστική βελτίωση της 
καθημερινότητας των ωφελούμενων.

 Τι μας κάνει να διαφέρουμε από τις άλλες 
οργανώσεις και σωματεία;
Η άμεση επαφή σε σταθερή βάση με τον συνάν-

θρωπό μας στο περιβάλλον του, αυτό που θεωρεί 
και είναι για αυτόν σπίτι του, ώστε να χτίσουμε μια 
«γέφυρα» επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μαζί του. 
Αποτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι να αισθανθεί 
ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτόν, δεν 
είναι μόνος, να πιστέψει ξανά στις δυνατότητές του 
και σιγά σιγά να δημιουργήσει τις συνθήκες ζωής 
που επιθυμεί.

Η δική μας Γέφυρα δημιουργεί την ασφαλή βάση 
πάνω στην οποία χτίζονται σχέσεις ενθάρρυνσης 
και εμπιστοσύνης, οι οποίες επιτυγχάνονται με την 
καθημερινή μας παρουσία έξω στους δρόμους, με 
στόχο οι άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση δρόμου 
να κάνουν τα αναγκαία βήματα, ώστε στο τέλος της 
διαδρομής να γίνουν ανεξάρτητα και ενεργά μέλη 
της κοινωνίας.

Η Γέφυρα έχει ένα διπλό συμβολισμό. Είναι το 
πέρασμα που ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους, 
έτσι ώστε να συναντηθούν και να ανακαλύψουν ο 
ένας τον άλλον. Ταυτόχρονα όμως, δηλώνει την 
παροχή της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης για να 
γίνει η μετάβαση απο τη μια κατάσταση στην άλλη 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Social Street Work
Αποτελεί την κύρια και βασική μας δραστηριότητα 

κατά την οποία εφαρμόζονται οι αρχές του οργανι-
σμού Dynamo International, ο οποίος συντονίζει 
και εκφράζει το διεθνές δίκτυο των εργαζομένων 
στον δρόμο. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που 
βρίσκεται σε κατάσταση δρόμου.
Χρησιμοποιεί διαφορετικά «εργαλεία», όπως: 

-

(project based work) και

Το πρώτο βήμα για την ομάδα είναι να μελετήσει 
την περιοχή την οποία θα δράσει. Θα πρέπει να μάθει 
για αυτήν τόσο θεωρητικά (ιστορικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό πλαίσιο της περιοχής) όσο και πρακτικά 
(άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση δρόμου εκεί).

Στη συνέχεια, το δεύτερο βήμα είναι να εδραιώσει 
την παρουσία της στον χώρο. Η ομάδα παρατηρεί, 
χωρίς κατ’ ανάγκην αρχικά να παρεμβαίνει. Σημα-
ντικό στοιχείο της δουλειάς μας είναι η καταγραφή 
των άστεγων που συναντάμε στον δρόμο, ώστε 
να δημιουργείται ένα αρχείο στο οποίο μπορεί 
να ανατρέξει η ομάδα κάθε φορά που χρειάζεται, 
αλλά και να χρησιμοποιείται για λόγους στατιστικής 

επεξεργασίας και έρευνας.
Επόμενο βήμα είναι να συστηθούμε και να πούμε 

στον κόσμο ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε εκεί.
Το τέταρτο βήμα είναι να σχηματίσουμε μια σχέση 

εμπιστοσύνης και οικειότητας με το άτομο που θα 
προσεγγίσουμε, προκειμένου να συλλέξουμε πλη-
ροφορίες για την κατάστασή του, το περιβάλλον του, 
την οικογένειά του, το παρελθόν του και τις ανάγκες 
του, διαμορφώνοντας ένα κοινωνικό ιστορικό για 
το άτομο που προσεγγίζουμε.

Το πέμπτο βήμα είναι να προσφέρουμε στήριξη 
και ενίσχυση του ατόμου, καλύπτοντας είτε τις άμε-
σες υλικές του ανάγκες (φαγητό, ρούχα, κουβέρτες, 
φάρμακα), είτε τις πιο έμμεσες (συνοδεία για έκδοση 
ταυτότητας, κάρτα ανεργίας, βιβλιάριο ασθενείας, 
ενημέρωση για ξενώνες, συσσίτια και διασύνδεση 
με λοιπές κοινωνικές δομές).

Κύριος στόχος μας όμως είναι η παροχή ψυχολο-
γικής υποστήριξης η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 
ενεργητικής ακρόασης, κάνοντας τον συνάνθρωπό 
μας να αισθανθεί ασφάλεια για να διεκδικήσει τα 
ανθρώπινά του δικαιώματα. Ο τρόπος προσέγγισης 
μας είναι ολιστικός και εξατομικευμένος, ώστε να 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου 
που στηρίζουμε. Λειτουργούμε με ενσυναίσθηση και 
είμαστε εκεί για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 
τα άτομα που προσεγγίζουμε και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε 
να γίνουμε ο συνδετικός και υποστηρικτικός κρίκος 
για την επιστροφή τους στην κοινωνία μας.

Η Γέφυρα βρίσκεται σε συνεχή παρουσία σε Αθήνα 
και Πειραιά πλάι στον πληθυσμό - στόχο της, μέσω 
των ομάδων κοινωνικής εργασίας με καθημερινές 
βάρδιες. Πέρα από αυτό όμως, η Γέφυρα διοργα-
νώνει και άλλες δράσεις, όπως:

Λειτουργεί κάθε Πέμπτη από τις 19:00 μέχρι 
τις 21:00 στη στέγη του Συναθηνά (επί της οδού 
Αθηνάς 55, απέναντι απο τη Βαρβάκειο Αγορά), 
από τις 19:00 μέχρι τις 21:00, προσφέροντας εξα-
τομικευμένη συμβουλευτική από ψυχολόγο και 
κοινωνικό λειτουργό. Η δράση πλαισιώνεται απο 
την προσφορά καφέ και σνακ.

Λειτουργούσε κάθε Παρασκευή στη στέγη του 
συνΑθηνά κατά τις βραδινές ώρες από τις 22:00 
μέχρι τη 01:00, προσφέροντας φαγητό, καφέ, 
τσάι, κέικ, συμβουλευτική υποστήριξη, ρουχι-
σμό και πάνω από όλα ένα ζεστό, ανθρώπινο 
και ασφαλές περιβάλλον σε άτομα που ζουν σε 
κατάσταση δρόμου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Νυχτερι-
νού Καταφυγίου Αλληλεγγύης, δινόταν η δυνατότητα 
στους συνανθρώπους μας να επικοινωνούν με τις 
οικογένειές τους, (όσοι το επιθυμούν), έχοντας 
πάντα τη συμπαράσταση της ομάδας μας, με σκο-
πό να χτιστεί μια «γέφυρα» επικοινωνίας για να 
συναντηθούν.

-
ρικών φαινομένων

Η Γέφυρα διοργανώνει έκτακτες βάρδιες με σκοπό 
την ενημέρωση των άστεγων για τους θερμαινόμε-
νους χώρους όπου μπορούν να περάσουν κάποιες 
ώρες, όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
Ακόμα, αναλαμβάνει να τους εφοδιάσει με κατάλληλο 

να περάσουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα αυτές τις 
δύσκολες ώρες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε 
έμπρακτη βοήθεια και αλληλεγγύη στους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη.

Η Γέφυρα έχει ενισχύσει τη δράση της, διορ-
γανώνοντας «street food projects» σε Αθήνα και 
Πειραιά. Οποιοσδήποτε θέλει να προσφέρει μπορεί 
να ετοιμάσει σπιτικό φαγητό και στη συνέχεια σε 
συνεργασία με την ομάδα μας να γίνει διανομή 

Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες από τις δράσεις 
που έχουν ήδη λάβει χώρα:

Street pie project

Συμμετοχή σε συλλογικά projects:
28η βόλτα να μοιράσουμε φαγητό παρέα με τη 

Γέφυρα σε συνεργασία με την Παρέα.
«Βοηθώντας τους Άστεγους στην Αθήνα» με την 

ομάδα εθελοντών Alex.
Πηγή: gefyra.org.gr

Γέφυρα: Σωματείο μη κερδοσκοπικού  
χαρακτήρα με κύριο στόχο την αλληλεγγύη



Τρίτη 20 Ιουνίου 201740 Εκπαίδευση

Τ α πεδία της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος αποτελούν τους 
πλέον δυναμικούς τομείς με εξαι-

ρετικές προοπτικές ανάπτυξης στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα πεδία αυτά 
είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από 
στελέχη με ευρύ προσανατολισμό και 
σύνθεση γνώσης και εμπειρίας τόσο σε 
θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντι-
κών τεχνολογιών, όσο και σε καίριους 
άλλους τομείς, όπως η οικονομία, η 
επιχειρηματικότητα και η νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ο έκτος 
κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακές 
και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από 
το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
του ΑΕΙ Πειραιά τεχνολογικού τομέα 
(πρώην ΤΕΙ Πειραιά).

Η καινοτομία και το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται 
ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που 
συνθέτουν την ολοκληρωμένη γνώση 
στην ενέργεια και το περιβάλλον:

αξιολόγηση και

Επιπλέον, βασικό στοιχείο του ΠΜΣ 
είναι η συνεχής αλληλεπίδραση με επι-
χειρήσεις, καθώς επίσης και η ένταξη 
στο πρόγραμμα της παρακολούθησης εκ 
μέρους των φοιτητών των εξειδικευμένων 
σεμιναρίων προηγμένης τεχνογνωσίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ 
οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού 
διπλώματος με τίτλο «Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ενεργειακές 
και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από 
το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

 
 Το προσωπικό του προγράμματος 
και η ερευνητική του δραστηριότητα
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του προ-

γράμματος συγκροτείται από έμπειρους 
και καταξιωμένους επιστήμονες και 
επαγγελματίες με ειδίκευση και σημα-
ντική εμπειρία σε όλους τους τομείς 
του προγράμματος.

Ο διευθυντής του προγράμματος, 
Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, 
Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 
και Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, διευθύνει από το 1991 το 
Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας 
και Προστασίας Περιβάλλοντος. Από 
το 2015 είναι διευθυντής του Κέντρου 
Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νή-
σων. Έχει υπερτριακονταετή εμπειρία 
σε θέματα ενέργειας και ανήκει στην 
εκδοτική ομάδα του διεθνούς περιοδικού 
Renewable Energy Journal. Έχει δημο-
σιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα 
σε διεθνή περιοδικά και 400 άρθρα σε 
επιστημονικά συνέδρια. 

Το έργο του έχει καταξιωθεί με πε-
ρισσότερες από 3.000 ετεροαναφορές. 
Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής και 
κριτής πολλών διεθνών περιοδικών, 
συγγραφέας 6 βιβλίων σχετικών με 
την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς 
επίσης και εκδότης 2 βιβλίων για τη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχει 
εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία ως 

επιστημονικός υπεύθυνος, ή συμμετέ-
χοντας σε μεγάλο αριθμό διεθνών και 
εθνικών προγραμμάτων.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια, Κα-
θηγήτρια Αιμιλία Μ. Κονδύλη, Διπλω-
ματούχος Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ με 
MSc και Διδακτορικό από το Imperial 
College του Λονδίνου έχει ως πεδία 
εξειδίκευσης την ανάπτυξη μεθόδων και 
εφαρμογής εργαλείων αριστοποίησης σε 
προβλήματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, 
οργάνωσης και προγραμματισμού πα-
ραγωγής. Έχει σημαντική βιομηχανική 
και μελετητική επαγγελματική εμπειρία. 
Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και ελληνικά 
ερευνητικά προγράμματα ως υπεύθυνη 
ή/και μέλος της ερευνητικής ομάδας. 
Επίσης, έχει σημαντικό ερευνητικό ακα-
δημαϊκό έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά και συνέδρια με πολύ μεγάλη 
αναγνώριση (citations), καθώς επίσης 
και συγγραφικό έργο συμμετέχοντας σε 
διεθνείς εκδόσεις.

Παράλληλα το προσωπικό του προ-
γράμματος, ανάμεσα σε πολλά έργα 
που υλοποιεί (www.sealab.gr), με την 
υποστήριξη των βιομηχανικών φορέ-
ων Schletter, EUROSOL, ELFON and 
EnerSys και ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να αναπτύξει και να κα-
τασκευάσει τον πρώτο αμιγώς δημόσιο 
αυτόνομο ηλιακό σταθμό φόρτισης στη 
χώρα, που ονομάζεται «carport» και έχει 
τη δυνατότητα καταγραφής όλων των 
ενεργειακών δεδομένων, υποστηρίζοντας 
την ελληνική προσπάθεια για εξέλιξη 
και ενίσχυση των υποδομών στον χώρο 
της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, έχει 
εγκαταστήσει και λειτουργεί πειραματικά 
μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ 
στο πλαίσιο του προγράμματος Αρι-
στεία-ΙΙ. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Αρχιμήδης-ΙΙΙ υλοποίησε 
μελέτη-εγκατάσταση μονάδας παραγωγής 
υδρογόνου από ΑΠΕ, ενώ πρόσφατα στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Horizon 2020 ηγείται επιστημονικής 
ομάδας 13 φορέων στο χρηματοδοτού-
μενο πρόγραμμα «TILOS - Technology 
Innovation for the Local Scale, Optimum 
Integration of Battery Energy Storage» 
(http://www.tiloshorizon.eu) για την 
ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησιού 
της Τήλου, εξασφαλίζοντας συνολική 
χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ευρώ. 
Τον Ιούνιο 2017 το έργο περνά στην 
πιο σημαντική φάση του, καθώς θα 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μεσαίας 
ισχύος ανεμογεννήτριας και φωτοβολ-
ταϊκού πάρκου, ενώ με την έλευση και 

των συσσωρευτών (μπαταριών) το ολο-
κληρωμένο πλέον σύστημα θα τεθεί 
σε δοκιμαστική λειτουργία. Να υπο-
γραμμιστεί ότι πρόκειται για τον πρώτο 
υβριδικό σταθμό μεγάλου μεγέθους με 
συμμετοχή συσσωρευτών στην Ελλάδα.

Τέλος, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών «Ενεργειακές και Περιβαλ-
λοντικές Επενδύσεις» έχει οδηγήσει 
- μέσω των διπλωματικών εργασιών 
των διακριθέντων φοιτητών του - σε 
δημοσίευση σημαντικού αριθμού επι-
στημονικών-ερευνητικών εργασιών σε 
διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

 Σε ποιους απευθύνεται  
το πρόγραμμα
Το ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλ-

λοντικές Επενδύσεις» είναι σχεδιασμένο 
με τον πλέον καινοτομικό τρόπο, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των 
τεχνικών/τεχνολογικών, οικονομικών, 
νομικών και επιχειρηματικών γενικότερα 
θεμάτων που αντιμετωπίζονται στα δυ-
ναμικά και ολοένα εξελισσόμενα πεδία 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της 
βιομηχανικής παραγωγής. Προετοιμάζει 
τους αποφοίτους του τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε επίπεδο εφαρμογής για να 
ανταποκριθούν σε αυτές τις σύγχρονες 
ανάγκες αλλά και επιπλέον αυτών, να 
δημιουργήσουν οι ίδιοι τις επαγγελματι-
κές τους ευκαιρίες και προοπτικές μέσα 
από την ανάδειξη κατά τη διάρκεια του 
μεταπτυχιακού των σημαντικών αυτών 
πεδίων και δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο 
αυτό απευθύνεται σε:

Αποφοίτους ΑΕΙ πανεπιστημιακής 
και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελ-
λάδας και αντίστοιχων ιδρυμάτων του 
εξωτερικού που ενδιαφέρονται να απο-
κτήσουν επιστημονική/επαγγελματική 
εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνο-
γνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, εργαζόμενους - στελέχη 
της αγοράς που θέλουν να εμβαθύνουν 
τις γνώσεις τους και τις επαγγελματικές 
τους προοπτικές.

Η φοίτηση
Το ΠΜΣ είναι part-time, με τυπική 

διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι διαλέ-
ξεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά 
ΤΤ Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο 
πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρα-
κολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας.

Υποτροφίες και δίδακτρα
Στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής 

και συνεργασίας του ΠΜΣ με επιχει-
ρήσεις προς όφελος των φοιτητών και 
του προγράμματος γίνονται συνεχείς 
προσπάθειες εξεύρεσης οικονομικής 
υποστήριξης, ώστε οι άριστες επιδόσεις 
των φοιτητών μας να επιβραβεύονται 
με διακρίσεις και υποτροφίες.

Επιπλέον, οι φοιτητές του προγράμμα-
τος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με 
το προσωπικό των Εργαστηρίων Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών, αντλώντας 
επιπλέον γνώσεις και συμμετέχοντας 
στον μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων 
που εκπονούνται.

 Εγγραφή στο πρόγραμμα-  
δικαιολογητικά 
Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική 

αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη 
διασφάλιση της τήρησης των απαραί-
τητων προϋποθέσεων και προσωπική 
συνέντευξη του υποψηφίου.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής είναι:

(εάν υπάρχει)

-
γελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

εργασίας

Αιτήσεις συμμετοχής για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 έως και 3 Ιουλίου 2017.
Πληροφορίες
Λεπτομερείς πληροφορίες για το πρό-
γραμμα στην ιστοσελίδα: mbaenergy.gr
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210-5381493, 
210-5381020, φαξ: 210-5381493, 
210-5381467.
(Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 
17:00 και Σάββατο 09:00 με 14:00)
Ε-mail: registrations@mbaenergy.gr, 
rania@mech.teipir.gr

Επίσης, καλείστε να συμπληρώσετε την 
αίτηση συμμετοχής σας στο ΠΜΣ Ενερ-
γειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις.
Υπεύθυνος προγράμματος: Δρ Ι.Κ. 
Καλδέλλης

Καινοτομικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:  
«Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»
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Mονοπάτια Αποτελεσματικότητας
Τα Μονοπάτια Αποτελεσματικότητας εντάχθηκαν στα προγράμματα δωρεάν αρχι-
κής εκπαίδευσης του Skywalker.gr από τον Μάρτιο του 2017. Αφορούν στην παροχή 
βιωματικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και απευθύνονται σε 
όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους να κάνουν τα πράγματα να 
συμβαίνουν, παίζοντας σαν παιδιά.
Σε τριάντα ώρες, είκοσι τέσσερις εκπαιδευόμενοι ενισχύουν δεξιότητες που αφορούν 
στην παραγωγικότητα, στην αποδοτικότητα και στη λήψη αποφάσεων, βελτιώνοντας έτσι 
σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους. Το πρόγραμμα διεξάγεται -συνήθως- από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, από τις 10:00 ως τις 16:00 με ενδεχόμενο καθημερινής καθυστέρησης 
στη λήξη κατά μια ώρα, ανάλογα με την εξέλιξή του.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει καμιά θεωρητική ενότητα. Η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα είναι χωρίς χρέωση και δεν χρειάζεται κανένα μορφωτικό ή γνωστικό 
υπόβαθρο για την παρακολούθησή του. Απευθύνεται σε ενήλικες που μιλούν την ελληνική 
ή την αγγλική γλώσσα και αναλαμβάνουν τη δέσμευση της πλήρους παρακολούθησης του 
συνόλου του προγράμματος.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν εγγραφή στο site footstep.gr. Οι ημερομηνίες και 
ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος ανακοινώνονται επίσης, στα social media και στο 
μηνιαίο newsletter του skywalker.gr.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές συμμετέχουν εθελοντικά και οι χώροι, όπου φι-
λοξενούνται τα Μονοπάτια Αποτελεσματικότητας, παραχωρούνται χωρίς χρέωση. Ευ-
χαριστούμε όλους για την ευγενική τους υποστήριξη, χωρίς την οποία η νέα δράση του 
skywalker.gr δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Παιχνίδια για οικογένειες στο ΚΠΙΣΝ
Μια σύγχρονη και διασκεδαστική αναβίωση των κοινωνικών παιχνιδιών που ενθουσιάζουν 
ακόμα τα παιδιά! Το κουτσό, η διελκυστίνδα, οι κρίκοι και οι τσουβαλοδρομίες, σε πιο 
μοντέρνες εκδοχές τους, οι οποίες δεν αλλοιώνουν όμως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
έκαναν τα αρχικά παιχνίδια να διαρκέσουν στον χρόνο, αποτελώντας μέρος του λαϊκού 
μας πολιτισμού. Αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά που θα διασκεδάσουν παίζοντας... Και οι 
γονείς θα ανακαλέσουν μνήμες από την παιδική τους ηλικία, ίσως μάλιστα να δελεαστούν 
να παίξουν και οι ίδιοι, μετατρέποντας αυτή τη δραστηριότητα σε μια αφορμή ουσιαστικής 
παιδείας για τους μικρότερους.

Για παιδιά 4 μέχρι 9 ετών και τους γονείς τους. Έως 50 συμμετοχές ανά πρόγραμμα.
Σχεδιασμός-υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος
Πέμπτη 29/6 (ώρα διεξαγωγής 18:30 με 20:00),
Πέμπτη 1, 8*, 29*/6 (ώρα διεξαγωγής 18:30 με 20:00),
Σάββατο 3, 10*/6 (ώρα διεξαγωγής 10.30 με 12.00),
Σάββατο 1*, 8*, 15, 22, 29/7 (ώρα διεξαγωγής 18.30 με 20.00)
Τοποθεσία: Ξέφωτο *στίβος

UTech LAB-Πρόγραμμα εργαστηριών  
Ιούνιος και Ιούλιος 2017
Φέτος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, 
UTech Lab προσκαλεί μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Γυμνασίου σε ένα πρόγραμμα κα-
λοκαιρινών εργαστηρίων.
Το UTech Lab οργανώνει εργαστήρια στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, της 
ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της ηλεκτρονικής.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει ερεθίσματα και να εμπνεύσει τους νέους να 
πειραματιστούν με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη, να 
ενθαρρύνει την ενεργή και ομαδική εργασία, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες 
στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και να γίνουν δημιουργικότεροι.
Το πρόγραμμα των εργαστηρίων είναι μεταβαλλόμενο. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα 
του Ιουνίου και του Ιουλίου στο ακόλουθο link http://eugenweb3.eugenfound.edu.gr

Εργαστήριο Stop Μotion
Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με έναν από τους βασικούς 
τρόπους δημιουργίας κινουμένου σχεδίου, το stop motion. Μαθαίνουν για τις διάφορες 
τεχνοτροπίες του και τις ιδιαιτερότητές του. Στη συνέχεια δημιουργούν μια δική τους 
μικρή ταινία με την τεχνική του cut-out animation.

Διάρκεια εργαστηρίου: 1,5 ώρα
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα
Προεγγραφή: Απαραίτητη στο τηλέφωνο 210 9469694
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: 22/06, 13/07
Ώρα: 10.00 με 11.30
Εισηγήτρια: Δανάη Σαρίδου

Εργαστήριο Animation (για μαθητές Γυμνασίου)
Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του κινουμένου σχεδίου. Μαθαίνουν τις βασικές τεχνικές στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του κινουμένου σχεδίου, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν 
την καθεμία από αυτές. Στη συνέχεια γνωρίζουν αναλυτικότερα μία από τις τεχνικές, το 
«pixilation», και καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία animation.

Διάρκεια εργαστηρίου: 1,5 ώρα
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα
Προεγγραφή: Απαραίτητη στο τηλέφωνο 210 9469694
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: 27/06, 4/07, 11/07 και 18/07
Ώρα: 15.30 με 17.00
Εισηγήτρια: Δανάη Σαρίδου

Εργαστήριο τρισδιάστατη εκτύπωση (για μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού)
Οι συμμετέχοντες εισάγονται στην έννοια της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μαθαίνουν τι 
σημαίνει η τρισδιάστατη εκτύπωση, σε ποιους τομείς εφαρμόζεται και πώς μπορούν να 
εμπνευστούν από αυτή την καινοτόμα τεχνολογία. Στη συνέχεια μαθαίνουν να σχεδιάζουν 
ένα τρισδιάστατο αντικείμενο σε κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα και να το εκτυπώ-
νουν. Τα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα που δημιουργούνται από τους συμμετέχοντες 
βρίσκονται στη σελίδα του UTechLab στο Thingiverse.

Διάρκεια εργαστηρίου: 1,5 ώρα
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα
Προεγγραφή: Απαραίτητη στο τηλέφωνο 210 9469694
Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: 06/07 και 13/07
Ώρα: 15.00 με 16.30
Διεύθυνση: Ίδρυμα Ευγενίδου, Π. Φάληρο, Λεωφόρος Συγγρού 387
Τηλέφωνο: 210 9469600

Δωρεάν Εκπαίδευση

Από σημείο σε σημείο: καλοκαιρινή εκστρατεία  
ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2017
Στη φετινή καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας με θέμα «Περιπέτειες 
από σημείο σε σημείο», περισσότερες από 150 δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλη 
τη χώρα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν πάνω από 3.000 δημιουργικά 
εργαστήρια για παιδιά.
Από τις 15 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών προ-
σκαλεί γονείς και παιδιά σε ένα πανελλήνιο παιχνίδι σύνθεσης γύρω από διαφορετικά 
σημεία: σημεία εκκίνησης, σημεία στίξης, σημεία καμπής, σημεία ισορροπίας, σημεία των 
καιρών, σημεία του ορίζοντα, σημεία και τέρατα!
Οι βιβλιοθήκες αποτελούν σημεία γύρω από τα οποία πλέκονται ιστορίες, μεγαλώνουν 
παιδιά, γεννιούνται δυνατότητες, χτίζονται κοινότητες. Είναι σημεία συνάντησης. Τα σημεία 
των βιβλιοθηκών συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν δίκτυα. Το Δίκτυο Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών στα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει αναλάβει πανελλήνιες δράσεις, ανα-
δεικνύοντας τις βιβλιοθήκες - μέλη του ως κέντρα της κάθε κοινότητας. Συντονιστής και 
κομβικό σημείο του ΔΕΒ είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, η οποία το 2017 διανύει 
μία απόσταση τόσο γεωγραφική όσο και συμβολική, από ένα σημείο σε ένα άλλο, από το 
εμβληματικό Βαλλιάνειο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2017 διοργανώνεται από 
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και υλοποιείται χάρη στη συνεργασία εκατοντάδων 
βιβλιοθηκονόμων, εκπαιδευτικών και εθελοντών σε όλη την Ελλάδα.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν μπορείτε να δείτε στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: network.nlg.gr/library

Μαθήματα υπολογιστή για άτομα  
άνω των 65 ετών στο ΚΠΙΣΝ
Καθώς η τεχνολογία έχει διευκολύνει και την ίδια στιγμή κατακλύσει τη σύγχρονη καθη-
μερινότητά μας, το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία μιας πρώτης επαφής με τους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους. Τα μαθήματα 
υπολογιστών απευθύνονται σε χρήστες χωρίς προηγούμενη εμπειρία, οι οποίοι επιθυμούν 
να μάθουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, τη χρήση βασικών προγραμμάτων και 
την πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στη διεκπεραίωση απλών 
εργασιών. Μέσα από απλά και πρακτικά βήματα εκμάθησης, το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ και σε όσους επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις 
του αντικειμένου. Τα μαθήματα έχουν συνολική διάρκεια μίας ώρας και πραγματοποι-
ούνται στην αίθουσα υπολογιστών στον 2ο όροφο της ΕΒΕ, όπου διατίθενται σταθεροί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Αρχάριοι: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00 με 12.00, 14.00 με 15.00

Για όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων:
Τρίτη: 11.00 με 12.00, 14.00 με 15.00, 18.00 με 19.00
Πέμπτη: 11.00 με 12.00, 14.00 με 15.00
Ελεύθερη είσοδος. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας.
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Beach volley: ένα καλοκαιρινό χόμπι για όλους
Το beach volley είναι ένα καλοκαιρινό 

άθλημα που προσελκύει λουόμενους 
και μη. Όπως δηλώνει και το όνομά 

του, πρόκειται για το άθλημα της πετο-
σφαίρισης στην παραλία. Ανήκει πλέον 

και επίσημα στα ολυμπιακά αθλήματα 
και παίζεται τόσο από άντρες όσο 

και από γυναίκες. Είναι ξεχωρι-
στό, καθώς συνδυάζει υψη-

λό αθλητικό επίπεδο και 
ξεχωριστές συνθή-

κες παιξίματος.  
 

 
 

Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι 
σχεδόν εορταστική, καθώς πολλές φορές κυρι-
αρχεί η μουσική (από το δίπλα beach bar), ενώ 
και το κοινό δίνει συνεχώς ρυθμό στις ομάδες.

Γενικές πληροφορίες
Οι ομάδες αποτελούνται από δύο άτομα, σε 

αντίθεση με το βόλεϊ σάλας, όπου τα άτομα είναι 
έξι. Το παρκέ δίνει τη θέση του στην άμμο και οι 
διαστάσεις του τερέν είναι σαφώς μικρότερες 
(8 μ. x 8 μ.). Επίσης δεν υπάρχει η γραμμή των 
έξι μέτρων, όπως στο βόλεϊ σάλας. Οι μόνες 
γραμμές είναι οι ταινίες στην άμμο, που καθο-
ρίζουν τα όρια του γηπέδου. Η μπάλα πρέπει να 
είναι φτιαγμένη από υλικό που δεν απορροφά 
υγρασία (λόγω των εξωτερικών συνθηκών), 

ενώ τα χρώματά της είναι κυρίως φωτεινά 
(πορτοκαλί, κίτρινο) για να διευκολύνουν 

τους αθλητές.

Κανονισμοί
Όσον αφορά στους κανονισμούς, δεν απέχουν 

πολύ από το κανονικό βόλεϊ. Οι αθλητές πρέπει 
να αλλάξουν τρεις φορές την μπάλα για να την 
περάσουν απέναντι. Εάν χτυπήσει στο τερέν 
της αντίπαλης ομάδας, σημειώνεται πόντος. Το 
παιχνίδι κρίνεται στο ποια ομάδα θα κατακτήσει 
πρώτη δύο σετ. Το κάθε σετ ολοκληρώνεται 
στους 21 πόντους με απαραίτητη τη διαφορά 
δύο πόντων από τον αντίπαλο. Σε περίπτωση 
που το ματς πάει σε τρίτο σετ, αυτό παίζεται 
στους 15 πόντους. Οι ομάδες αλλάζουν τερέν 
ανά 7 πόντους για τα δύο πρώτα σετ και ανά 
5 σε περίπτωση που υπάρξει τρίτο.

 Για τη σωστή προετοιμασία ενός αγώνα και την 
αποφυγή τραυματισμών μας μιλά ο προπονητής 
beach volley Παναγιώτης Ζακυνθινός: «Πρέπει 
να προσέχουμε τη ζέστη με σωστή ενυδάτωση. 
Επίσης, απαραίτητη είναι η χρήση αντηλιακού, 
καθώς ο ήλιος δεν συγχωρεί. Προσοχή πρέ-
πει να δίνεται και στις μετακινήσεις στην άμμο 
για την αποφυγή μυϊκών τραβηγμάτων. Για τον 
λόγο αυτό πραγματοποιείται πάντα λειτουργικό 
ζέσταμα, που βοηθά στην κινητικότητα μυών και 
αρθρώσεων. Για τους επαγγελματίες αθλητές 
πρέπει να δίνεται ο μέγιστος βαθμός προσοχής. 
Πρόκειται για επίπονο άθλημα και γι’ αυτό δίνεται 
και βάση στη σωστή διατροφή των αθλητών με 
κατάλληλα συμπληρώματα και ηλεκτρολύτες.

Απαιτήσεις
Το άθλημα του beach volley είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικό. Η άμμος σε συνδυασμό με τα γυμνά 
πόδια δυσκολεύει τους αθλητές να αναπτύξουν 
ταχύτητα που θα μπορούσαν να έχουν σε άλλη 
επιφάνεια, πόσο μάλλον με αθλητικά παπούτσια. 
Επίσης οφείλουν να έχουν προπονηθεί για να 
εκτελούν καλά όλες τις κινήσεις της πετοσφαίρισης 
(καρφί, μπλοκ, σερβίς, υποδοχή), καθώς δεν 
υπάρχουν ξεχωριστές θέσεις για τους παίκτες.

«Μυστικά για το beach volley δεν υπάρχουν» 
υπογραμμίζει ο κ. Ζακυνθινός. «Πρόκειται για 
άθλημα επανάληψης και οποιοσδήποτε μπορεί να 
είναι ανταγωνιστικός. Είναι σε γενικές γραμμές 
δημοκρατικό, αρκεί να υπάρχει πνευματική ηρε-
μία και θέληση. Είναι ένα σκληρό άθλημα, που 
απαιτεί να προπονείσαι συστηματικά και να το 
αγαπήσεις, ώστε να καταφέρεις να αξιοποιήσεις 
τα προτερήματά σου».

Σε πολλές παραλίες στη χώρα μας μπορείτε 
να βρείτε ανοιχτά γήπεδα beach volley, στα 
οποία μπορείτε να παίξετε ερασιτεχνικά. Πολλά 
είναι και τα τουρνουά που λαμβάνουν χώρα 
κάθε χρόνο σε διάφορα μέρη της Ελλάδας 
και προσελκύουν πλήθος κόσμου. Η Ελληνική 
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι 
υπεύθυνη για κάθε διοργάνωση σχετική με το 
beach volley, καθώς και για τις υποδομές και 
τους επαγγελματίες αθλητές. 

flowmagazine.gr
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«Μια άλλη ζωή» είναι ο 
τίτλος της φωτογραφικής 
έκθεσης που φιλοξενείται 

έως τις 19 Ιουλίου 2017 στην Πει-
ραιώς 260. Μια άλλη ζωή, έστω και 
μικρής, ολιγόωρης διάρκειας, είναι 
και οι παραστάσεις που φιλοξενεί το 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. 
Στιγμές ζωής και έμπνευσης μέσα 
από τα μάτια σπουδαίων, διάσημων, 
γνωστών σε όλο τον κόσμο, ή μονάχα 
στους ειδικούς, συγγραφέων, σκη-
νοθετών, ηθοποιών, τραγουδιστών 
ή φωτογράφων. Στιγμές ανάσας στο 
θερμό, συχνά αποπνικτικό καλοκαίρι, 
που μοιάζει να αξίζουν ακόμη και το 
υστέρημα εκείνων που ψάχνουν για 
εναλλακτικές καλλιτεχνικές προτάσεις.

 Ο «Παίκτης» του Φίοντορ Ντοστο-
γιέφσκι από το θέατρο Φολκσ-
μπύνε, σε σκηνοθεσία Φρανκ 
Κάστορφ.
Ο σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας 

Φίοντορ Ντοστογιέφσκι έγραψε τον 
«Παίκτη» μέσα σε 26 ημέρες, πιεσμένος 
και καταβεβλημένος από την εξορία 
του στη Σιβηρία και τα υπέρογκα χρέη 
του, τον εθισμό του στον τζόγο και τη 
γυναίκα του ετοιμοθάνατη. Ο σκηνο-
θέτης Φρανκ Κάστορφ, απερχόμενος 
καλλιτεχνικός διευθυντής της Φολκσ-
μπύνε, έχει ήδη διασκευάσει στο πα-
ρελθόν μυθιστορήματα του μεγάλου 
Ρώσου συγγραφέα. Στον «Παίκτη» 
χρησιμοποιεί την τεχνική της ζωντανής 
κινηματογράφησης, σε συνδυασμό με 
το χαρακτηριστικό σκηνοθετικό του 
στυλ και ένα ισχυρό καστ ηθοποιών. 
Ο σκηνοθέτης βλέπει το λογοτεχνικό 
μανιφέστο που έγραψε ο Ντοστογιέφσκι 
για τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια 
ως «ένα μεγαλειώδες, ζωηρό, δυνα-
μικό πυροτέχνημα στασιμότητας και 
ακινησίας», που εμπνέεται από τη 
σπαρακτική ζωή του συγγραφέα. Το 
διάσημο βερολινέζικο θέατρο Φολκσ-
μπύνε εισήγαγε πρωτοποριακές ερμη-
νευτικές τεχνικές και δραματουργικές 
προσεγγίσεις και διεύρυνε και την 
αντίληψή μας ως προς το τι συνιστά 
μια θεατρική παραγωγή, πέρα από 
τα περιορισμένα όρια ενός «καθα-
ρού» θεάτρου. Η ιστορία του Φρανκ 
Κάστορφ στο θέατρο Φολκσμπύνε, 
ως θεάτρου που διεκδικεί τα εύσημα 

του μυθικού αρχίζει το 1992, όταν η 
πολιτική ηγεσία του Βερολίνου του 
ανέθεσε την καλλιτεχνική διεύθυνση 
με τον όρο να την κάνει διάσημη μέσα 
στα επόμενα δύο χρόνια - αλλιώς το 
θέατρο θα έκλεινε.
Πειραιώς 260, Δ, 20 Ιουνίου 2017, 
19:00

 Μια άλλη ζωή: ανθρώπινες ροές, 
άγνωστες Οδύσσειες-Μουσείο 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
Αφιερωμένος στους πρόσφυγες και 

τους μετανάστες είναι ο φωτογραφικός 
φακός 26 φωτογράφων, οι περισσό-
τεροι από τους οποίους είναι ενεργοί 
φωτοδημοσιογράφοι. Σε περισσότερα 
από 160 έργα τους, που παρουσιάζουν 
τη δραματική ανθρώπινη περιπέτεια 
του ξεριζωμού από την πατρίδα και 
του ταξιδιού προς το άγνωστο.

Το Φεστιβάλ Αθηνών φιλοξενεί, 
στην Πειραιώς 260, τη μεγάλη έκ-
θεση του Μουσείου Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, αφιερωμένη στους 
πρόσφυγες και τη μετανάστευση. 
Συμμετέχουν 26 φωτογράφοι –οι 
περισσότεροι από αυτούς ενεργοί 
φωτοδημοσιογράφοι– με περισσότερα 
από 160 έργα τους, που παρουσιάζουν 
τη δραματική ανθρώπινη περιπέτεια 
του ξεριζωμού από την πατρίδα και του 
ταξιδιού προς το άγνωστο. Η έκθεση 
αφηγείται με τον δικό της μοναδικό 
τρόπο το μεγάλο αυτό τραύμα της 
σύγχρονης ιστορίας. Οι φωτογράφοι 
αποτύπωσαν τη δίνη των γεγονότων, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους 
στο ανθρώπινο στοιχείο και απεικο-
νίζοντας την αγωνία, την απώλεια, 
την απόγνωση και τα αδιέξοδα με 
τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι 
πρόσφυγες. Ανάμεσα στους εκθέτες 
συναντάμε τα έργα των: Αλέξανδρος 
Αβραμίδης (Reuters), Πέτρος Γιαν-
νακούρης (Associated Press), Λουίζα 
Γκουλιαμάκη (Agence France Presse), 
Γιώργος Καραχάλης (Associated Press), 
Γιώργος Κατσάγγελος, Αλέξανδρος 
Κατσής, Γιάννης Κολεσίδης (Εuropean 
Pressphoto Agency, ΑΠΕ), Γιάννης 
Κόντος (Polaris), Άλκης Κωνσταντινί-
δης (Reuters), Γιώργος Μάκκας (Panos 
Pictures), Άρης Μεσσήνης (Agence 
France Presse), Σάκης Μητρολίδης 
(Agence France Presse), Δημήτρης 

Μιχαλάκης, Γιώργος Μουτάφης, Γιάν-
νης Μπεχράκης (Reuters).
Πειραιώς 260, Α, έως 19 Ιουλίου 
2017, 19:00

 Εθνικός Κήπος-Περίπατος μα-
θητείας και αλητείας-Θοδωρής 
Γκόνης
Ο στιχουργός Θοδωρής Γκόνης 

σκηνοθετεί μια βόλτα στον Εθνικό 
Κήπο και με τη βοήθεια του Χρήστου 
Χατζηπαναγιώτη, της Ελένης Κοκκίδου, 
της Κατερίνας Πατσιάνη και της Μυρτώς 
Γκόνη, αφηγείται με τον τρόπο του την 
ιστορία του πολυσύχναστου Εθνικού 
Κήπου που αρχίζει από τα χρόνια του 
βασιλιά Όθωνα και της βασίλισσας 
Αμαλίας. Ανάμεσα στα 500 είδη φυτών, 
που ήρθαν από όλο τον κόσμο -με τη 
φροντίδα της βασίλισσας Αμαλίας και 
των βοτανολόγων της- περιμένουν να 
συναντήσουν τους επισκέπτες μορφές 
μαρμάρινες, ο Διονύσιος Σολωμός, 
ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Ζαν 
Μορεάς, ο Καποδίστριας, αλλά και ο 
Ιωάννης Εϋνάρδος, άξια τέκνα μιας 
Ελλάδας που δεν της έλειψε η φωτι-
σμένη ηγεσία. Ο Θοδωρής Γκόνης 
προτείνει μια διαδρομή με υλικά κείμενα 
και ντοκουμέντα αυτών των μόνιμων 
κατοίκων του Κήπου, των ποιητών, 
των πολιτικών, των γεωπόνων και 
των μηχανικών που τον διαμόρφωσαν, 
καθώς και της εικοσάχρονης Βαυαρής 
βασίλισσας.
Εθνικός Κήπος-Εκκίνηση: είσοδος 
Λεωφ. Αμαλίας, 22-26 Ιουνίου 
2017, 19:00

 «Λουιζέττα: το καμαρίνι μιας  
επανάστασης»-Έλλη Παπακων-
σταντίνου-ODC Ensemble
Μεγάλος πρωταγωνιστής της πα-

ράστασης είναι οι μαθητές με ειδικές 
δεξιότητες του Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου Ελευσίνας, που συνεργά-
ζονται με ηθοποιούς, μουσικούς και 
εικαστικούς. H Λουιζέττα (όπως απο-
καλούσε χαϊδευτικά την καρμανιόλα ο 
Μαρά) της Έλλης Παπακωνσταντίνου 
διαδραματίζεται στο Παλαιό Ελαιουργείο 
της Ελευσίνας, όπου παρακολουθούμε 
τα γυρίσματα μιας ταινίας, με θέμα 
την αστική δημοκρατία και τη Γαλλική 
Επανάσταση. Τι συμβαίνει, όμως, στα 
διαλείμματα των γυρισμάτων; Πώς 

σχετίζεται ο σημερινός άνθρωπος με 
το τρίπτυχο «ελευθερία-ισότητα-αδερ-
φοσύνη»; Στην παράσταση ακούγονται 
κείμενα των Ζαν Πωλ Μαρά, Ραούλ 
Βανεγκέμ, Ζαν Ζακ Ρουσσώ, Γκυ Ντε-
μπόρ, Χάινερ Μίλλερ, αποσπάσματα 
από τη Μαχαμπαράτα, τη Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
του Πολίτη του 1789. Η παράσταση θα 
έχει περιπατητικό χαρακτήρα.
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, 22-
25 Ιουνίου 2017, 21:00

 Μαρία Φαραντούρη-«Πέρα από 
τα σύνορα»-Συνάντηση με τους 
Μαρία ντελ Μαρ Μπονέτ-Τζιχάν 
Τούρκογλου-Άνια Λέχνερ
Η Μαρία Φαραντούρη - ερμηνεύτρια 

υπεράνω κάθε κριτικής πια - παρου-
σιάζει το πρωτότυπο έργο που έγραψε 
για τη φωνή της ο Τούρκος συνθέτης 
Cihanμ Turkoglu (Τζιχάν Τούρκογλου), 
σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα. 
Στο μουσικό αυτό ταξίδι, συναντώνται 
μουσικές παραδόσεις της Ανατολής 
με μουσικά ρεύματα της Δύσης, όπως 
μεσαιωνική, μινιμαλιστική, κλασική 
και τζαζ μουσική. Σε αυτόν τον συγκε-
ρασμό ηχοχρωμάτων συμπράττουν 
σολίστ διεθνούς φήμης, όπως η Anja 
Lechner (Άνια Λέχνερ) βιολοντσέλο, 
Meri Vardanyan (Μέρι Βαρντάνιαν) 
κανονάκι, Χρήστος Μπάρμπας νέι, 
Izzet Kizil (Ιζέτ Κιζίλ) κρουστά, και ο 
σύνθετης του έργου Cihan Turkoglu 
φωνή, σάζι και κοπούζ. Στο δεύτερο 
μέρος, η Μαρία Φαραντούρη συνα-
ντά στη σκηνή τη διάσημη Kαταλανή 
τραγουδίστρια Maria del Mar Bonet 
(Μαρία ντελ Μαρ Μπονέτ) σε τραγούδια 
Ισπανικά, Καταλανικά, καθώς και σε 
τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και 
Μάνου Χατζιδάκι.
Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 22 Ιουνίου 
2017, 21:00

 Ζυλιέν Γκοσλέν - «Si vous pouviez 
lécher mon cœur» -Les Particules 
élémentaires-«Τα στοιχειώδη 
σωματίδια»-Μισέλ Ουελμπέκ
Οι δύο βασικοί χαρακτήρες, ο σε-

ξουαλικά καταπιεσμένος Μισέλ και ο 
σεξομανής Μπρουνό, προσωποποιούν 
την παρακμή των δυτικών κοινωνιών. 
Δέκα ηθοποιοί επί σκηνής ενσαρκώ-
νουν τόσο τους χαρακτήρες όσο και 

τους αφηγητές. Η ζωντανή μουσική, 
ο φωτισμός και η χρήση βίντεο συν-
θέτουν ένα σύμπαν γυμνό από άλλες 
διακοσμητικές λεπτομέρειες. Ο τρι-
αντάχρονος Ζυλιέν Γκοσλέν (Julien 
Gosselin), από τους πιο δυναμικούς 
σύγχρονους Γάλλους σκηνοθέτες, 
επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών με 
τα Στοιχειώδη σωματίδια του βρα-
βευμένου, αλλά και αμφιλεγόμενου 
Μισέλ Ουελμπέκ (1998). Στη διασκευή 
του ο Γκοσλέν αξιοποιεί το εγγενώς 
θεατρικό, πολυφωνικό, μεταμοντέρνο 
ύφος του συγγραφέα για να ζωντανέψει 
ένα βιβλίο που συνιστά ανατρεπτική 
εκδοχή του κλασικού οικογενειακού 
μυθιστορήματος. Και ο Ουελμπέκ 
ασχολείται και απασχολείται με την 
έλλειψη αγάπης και στοργής μέσα σε 
έναν αδιάφορο κόσμο.
Πειραιώς 260, Δ, 29-30 Ιουνίου 
2017, 20:00

 «Μήδεια» του Ευριπίδη-Μαριάννα 
Κάλμπαρη-Θέατρο Τέχνης Καρό-
λου Κουν-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων
Για αυτό το «μέγα κακό που σπαράζει 

τους ανθρώπους». Για τον πόθο που 
είναι δεμένος με τον πόνο, για τους 
όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης 
που δίνονται για να καταπατηθούν, 
για την προδοσία, την εκδίκηση, την 
καταστροφή. Με άλλα λόγια, για τον 
έρωτα μιλά η σκηνοθετημένη από τη 
Μαριάνννα Κάλμπαρη παράσταση. 
Τη μετάφραση υπογράφει ο Γιώργος 
Χειμωνάς, ο οποίος στον πρόλογό του 
γράφει: «Δύο φορές βάρβαρη η Μήδεια, 
από καταγωγή και από έρωτα… Δύο 
όψεις έχει ο έρωτας: τη «βάρβαρη», τη 
βυθισμένη στον πόνο και στο σκοτάδι, 
αλλά και την ονειρική, την ηδονική, 
την ιδανική». Στην παράσταση χρησι-
μοποιούνται αποσπάσματα από έργα 
αρχαίων συγγραφέων, όπως Θεόκριτου 
Ειδύλλια (μετάφραση Ιωάννη Πολέμη), 
Αρτεμίδωρου Ονειροκριτικά, Πλού-
ταρχου Ερωτικός, Πλάτωνος Συμπόσιο 
κ.ά. (μετάφραση-απόδοση Μαριάννας 
Κάλμπαρη και Έλενας Τριανταφυλ-
λοπούλου).
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 4-5 
Αυγούστου 2017, 21:00, με αγγλι-
κούς υπέρτιτλους

Κυβέλη Χατζηζήση,
δημοσιογράφος skywalker.gr

Φεστιβάλ Αθηνών: Για τα μάτια μας μόνο…
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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. 22730-87640. 

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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ΑΘΗΝΑ
20 Ιουνίου
Εκδηλώσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας με αφορμή το Θερινό 
Ηλιοστάσιο. Σε δύο δωρεάν προβολές της ψηφιακής παρά-
στασης «Rosetta», προσκαλεί το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο το 
κοινό, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, μία ημέρα δηλαδή πριν 
από το Θερινό Ηλιοστάσιο. Τις παραστάσεις θα προλογίσει ο 
κ. Άρης Μυλωνάς (συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Αστρονομικής Ένωσης), ενώ 
μόλις νυχτώσει τα τηλεσκόπια της Ελληνικής Αστρονομικής Ένω-
σης (καιρού επιτρέποντος) θα παρουσιάσουν στο κοινό τον 
Δία και τον Κρόνο και γενικά τον έναστρο νυχτερινό ουρανό 
της μικρότερης νύχτας του χρόνου! Με την ευκαιρία αυτή, στο 
Ίδρυμα Ευγενίδου θα φιλοξενηθεί η καθιερωμένη ετήσια συνά-
ντηση Επιστήμης και Τεχνολογίας, που για έκτη συνεχή χρονιά 
διοργανώνουν οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος Ευγενίδου, του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), του δήμου 
Καλλιθέας, του δήμου Π. Φαλήρου, καθώς και οι Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες που εδρεύουν στην περιοχή, του Παντείου και του 
Χαροκοπείου πανεπιστημίου.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Συγγρού 387, Ίδρυμα Ευγενίδου. 
Ώρα: 18:00 με 23:59

21 Ιουνίου
Ο Χάρης Βλαβιανός συναντά τον Μάικλ Οντάατζε στο Public 
Συντάγματος. Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη μας προσκα-
λούν την Τετάρτη στο Public Cafe Συντάγματος, στο πλαίσιο 
της ενότητας «Επίμαχες συζητήσεις, επίκαιρες συναντήσεις», 
όπου ο Χάρης Βλαβιανός θα μιλήσει με τον Μάικλ Οντάατζε 
για το έργο του, για τη σχέση ανάμεσα στην ποίηση και την 
πεζογραφία, για το ζήτημα της ταυτότητας (δεδομένου ότι έχει 
γεννηθεί στη Σρι Λάνκα και ζει στον Καναδά), για το τελευταίο 
του μυθιστόρημα «Το τραπέζι της γάτας», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις Πατάκη, καθώς και για τα μελλοντικά συγγραφικά 
του σχέδια.
Τοποθεσία: Καραγιώργη Σερβίας 1, Public Συντάγματος. 
Ώρα: 20:30

22 Ιουνίου
Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 2017. Με ένα ανοιχτό κάλε-
σμα συμμετοχής σε φορείς και μουσικούς, η Ευρωπαϊκή Γιορτή 
της Μουσικής προετοιμάζεται για την 18η επέτειο της Γιορτής 
της Μουσικής που θα μετατρέψει σε μουσική σκηνή δρόμους, 
πλατείες, πάρκα, σημεία αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέ-

ροντος, κήπους και ταράτσες, αλλάζοντας τους ρυθμούς των 
πόλεων μας, με αφορμή τη μελωδικότερη γιορτή του χρόνου. 
Μέχρι φέτος, χρονιά «ενηλικίωσής» της, η Γιορτή μετρά 3.000 
συναυλίες Ελλήνων νέων, ανερχόμενων και επωνύμων μουσικών, 
ερμηνευτών, σχημάτων, ορχηστρών και χορωδιών, που έχουν 
παρακολουθήσει εκατομμύρια θεατές σε μια από τις εκατοντάδες 
συναυλίες, από τον Εθνικό Κήπο και το Βυζαντινό Μουσείο της 
Αθήνας, τα σοκάκια της Ξάνθης έως το Αρχαίο Θέατρο της 
Νικόπολης στην Πρέβεζα, το θωρηκτό Αβέρωφ, τους κήπους 
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών έως το λιμάνι της Δονούσας.
Τοποθεσία: Αθήνα, κεντρικές περιοχές. Ώρα: 9:00 με 23:00

23 Ιουνίου
SNF RUN: Τρέχοντας προς το μέλλον. Ο βραδινός αγώνας 
δρόμου SNF RUN θα πραγματοποιηθεί φέτος για 3η συνεχή 
χρονιά. Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του Summer Nostos Festival (SN Festival). Το SNF RUN θα 
πραγματοποιηθεί κατά τον εορτασμό της παγκόσμιας Ολυμπιακής 
Ημέρας, με δωρεάν συμμετοχή για όλους, ξεκινώντας από το 
Παναθηναϊκό Στάδιο και τερματίζοντας στο Πάρκο Σταύρος 
Νιάρχος, μέσω του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Ο φετινός 
αγώνας, θα περιλαμβάνει 2 διαφορετικές διαδρομές, των 10 
και 6 χιλιομέτρων, καθώς και τη διαδρομή 1 χιλιομέτρου για 
αθλητές των Special Olympics. H εκκίνηση του αγώνα των 
10 χιλιομέτρων θα δοθεί στις 20:40, ενώ η εκκίνηση των 6 
χιλιομέτρων θα δοθεί δέκα λεπτά αργότερα, στις 20:50, με 
σημείο εκκίνησης και για τις δύο στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τοποθεσία: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιμάρ-
μαρο (Παναθηναϊκό στάδιο). Ώρα: 20:40

24 Ιουνίου
Λευκή Νύχτα στο Ίλιον. Η Λευκή Νύχτα, ένα από τα μεγαλύ-
τερα πολιτιστικά γεγονότα, που διοργάνωσε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα ο δήμος Ιλίου τον Ιούνιο του 2013, θα δώσει και 
φέτος τον δικό της ρυθμό στην πόλη του Ιλίου. Ο δήμος Ιλίου 
μας προσκαλεί να διασκεδάσουμε δωρεάν στις φετινές εκδη-
λώσεις της Λευκής Νύχτας από τις 7.00 το απόγευμα μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες όπου καταξιωμένοι καλλιτέχνες, λαϊκά 
συγκροτήματα, ροκ σχήματα και πολλές παράλληλες εκδηλώ-
σεις, θα δημιουργήσουν μια μαγική ατμόσφαιρα στο εμπορικό 
κέντρο του Ιλίου.
Τοποθεσία: Ίλιον-Πετρούπολη. Ώρα: 18:30

25 Ιουνίου
10ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττι-
κής. Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Θεατρικό εργαστήρι 
δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία Λέξις», Ρ. Κόσσα «La Nonna».
Τοποθεσία: Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ώρα: 21:00

26 Ιουνίου
Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» του δήμου Αθηναίων υποδέ-
χεται το καλοκαίρι με το summer camp «Βατραχοπέδιλα, μαγιό… 
καλοκαίρι στο σχολειό!», από τον φορέα «Η Ορχήστρα των 
Χωμάτων». Η δράση, η οποία θα υλοποιηθεί σε τρία ανοιχτά 
σχολεία, απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και πρόκειται για 
ένα summer camp γεμάτο καλλιτεχνικές βιωματικές δραστη-
ριότητες. Το summer camp, το οποίο είναι δωρεάν για όλους, 
θα απασχολήσει νεαρούς συμμετέχοντες στα Πετράλωνα, στην 
Γκράβα και στον Κολωνό με ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 
χωρίζονται σε διαφορετικές θεματικές: εικαστικά, μουσική, θέα-
τρο, περιβάλλον, παιχνίδια προαυλίου και πολλές, καθημερινές 
εκπλήξεις θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι συναρπαστικό για τα 
παιδιά της πόλης. Η δράση «Βατραχοπέδιλα, μαγιό… καλο-
καίρι στο σχολειό!», υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Ανοιχτά Σχολεία» του δήμου Αθηναίων, με αποκλειστικό 
δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελεύθερη είσοδος για 
όλους. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, ηλεκτρονικά, μέσω 
της ιστοσελίδας www.athensopenschools.gr ή στο τηλέφωνο 
210 5277089.
Τοποθεσία: 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 57ο και 61ο 
Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. 
Ώρα: 8:00 με 16:00
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 Ιουνίου
Στη φετινή Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας με θέμα «Περιπέτειες από σημείο 
σε σημείο», περισσότερες από 150 δημόσιες και 
δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα ενώνουν 
τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν πάνω από 
3.000 δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Οι 
βιβλιοθήκες αποτελούν σημεία γύρω από τα οποία 
πλέκονται ιστορίες, μεγαλώνουν παιδιά, γεννιούνται 
δυνατότητες, χτίζονται κοινότητες. Είναι σημεία 
συνάντησης. Τα σημεία των βιβλιοθηκών συνδέο-

νται μεταξύ τους 
και δημιουργούν 
δίκτυα. Το Δί-
κτυο Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών 
στα δύο χρόνια 
λειτουργίας του 

έχει αναλάβει πανελλήνιες δράσεις, αναδεικνύ-
οντας τις βιβλιοθήκες - μέλη του ως κέντρα της 
κάθε κοινότητας. Συντονιστής και κομβικό σημείο 
του ΔΕΒ είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
η οποία το 2017 διανύει μία απόσταση τόσο γε-
ωγραφική όσο και συμβολική, από ένα σημείο σε 
ένα άλλο, από το εμβληματικό Βαλλιάνειο στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουρ-
γικότητας 2017 διοργανώνεται από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται χάρη στη 
συνεργασία εκατοντάδων βιβλιοθηκονόμων, εκ-
παιδευτικών και εθελοντών σε όλη την Ελλάδα.
Τοποθεσία: Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 9:00

21 Ιουνίου
Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. Η Ημέρα της 
Μουσικής άρχισε να γιορτάζεται από τις 21 
Ιουνίου 1982 στο Παρίσι, με πρωτοβουλία 
του τότε Υπουργού Πολιτισμού, Ζακ Κανγκ, ο 
οποίος είχε σκοπό να «βγάλει έξω στους δρό-
μους όλους τους μουσικούς». Από το 1985 
και με αφετηρία την Ελλάδα, στη γιορτή αυτή 
συμμετέχουν όλο και περισσότερες ευρωπαϊ-
κές πόλεις, έχοντας φτάσει σήμερα τις είκοσι 
δύο. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζουν 
για μία ακόμη χρονιά μαζί με την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Μουσικής, προσφέροντας στο κοινό 
ενδιαφέρουσες μουσικές παραστάσεις. Πρό-
γραμμα: Α’ Μέρος: J. Haydn: Εισαγωγή από 
την όπερα Lο Speziale (Κ.Ο.Θ. και MOYSA), 
F. Mendelssohn: Violin concerto in E minor, 1st 
movement (Κ.Ο.Θ.), Αριέτα Λιάτση, βιολί. H. 
Vieutemps: Violin concerto n. 5, 1st movement 
(Κ.Ο.Θ.), Μαρία Τσόγια-Ραζάκοβα βιολί. Β’ 
Μέρος: P.I Tchaikovsky: Symphony n.5 ( Κ.Ο.Θ.), 
Αριέτα Λιάτση, βιολί. Μαρία Τσόγια-Ραζάκο-
βα, βιολί. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση 
Μιχάλης Οικονόμου.
Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 21:00

22 Ιουνίου
Η 20η Έκθεση Εικαστικών Τεχνών θα λάβει 
χώρα στο ξενοδοχείο Metropolitan με τίτλο 
«Εικόνες Αστικού Τοπίου». Θα εκθέσουν τα 

έργα τους οι ζωγράφοι Φώτης Κλογέρης και 
Γιώργος Πολίτης.
Τοποθεσία: Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 65, 
Metropolitan Hotel. Ώρα: 10:00 με 22:00

23 Ιουνίου
Έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Κομπατσιάρη 
«Ιδιόλεκτα». Ο οίκος Δημοπρασιών και Τέχνης 
Myrό Antiques House παρουσιάζει τη σειρά ζω-
γραφικών έργων «Ιδιόλεκτα» της εικαστικής 
δημιουργού Μαρίας Κομπατσιάρη σε έκθεση 
στο Main Lobby του πολυτελούς θέρετρου Hyatt 
Regency Thessaloniki, το οποίο θα κοσμήσουν με 

την παρουσία τους 
μέχρι το τέλος Ιου-
λίου. Η έκθεση απο-
τελείται από εννέα 
έργα της σειράς, 
τα οποία «διαβά-
ζονται» αμφίσημα, 

τόσο ως «τριάδες», όσο και ως μεμονωμένα 
έργα με διαφορετικές αναγνώσεις.
Τοποθεσία: 13o χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, 
Περαίας, Hyatt Regency Thessaloniki. Ώρα: 
00:00 με 23:59

24 Ιουνίου
Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. «Περιπέτει-
ες… κουρσάρων». Μια ακόμη ιστορία ξεκινά. Ο 
χάρτης του θησαυρού οδηγεί τους πειρατές στο 
Cosmos της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας. 
Τι θα κατασκευάσουμε μαζί τους;
Τοποθεσία: Mediterranean Cosmos. Ώρα: 
12:00 με 16:00

25 Ιουνίου
Θεατρική παράσταση με τίτλο «Τα ραδίκια ανά-
ποδα» του Γιώργου Γαλίτη από τη θεατρική ομά-
δα Μορφές Θεάτρου Ο.ΠΑ.Π, δήμου Βόλβης. 
Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.
Τοποθεσία: Τσιρογιάννη 11, Πολιτιστικό 
Κέντρο Αλέξανδρος. Ώρα: 21:00

26 Ιουνίου
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Το 
πορτραίτο της/του» των μελών της φωτογρα-
φικής ομάδας «Φ». Η έκθεση περιλαμβάνει 130 
φωτογραφίες, από 37 μέλη της ομάδας, που 
παρουσιάζουν την άποψή τους για το θέμα, μέσα 
από ένα portfolio 3 - 4 φωτογραφιών. Συμμετέ-
χουν τα παρακάτω μέλη: Λένα Αργυρακοπούλου, 
Μαρίνα Ανθίμου, Δέσποινα Αποστολίδου, Όλγα 
Αραμπατζόγλου, Στέλιος Βανδήρας, Δημήτρης 
Βαρδακαστάνης , Χρυσή Βούλκου, Piquet Anna-
Gaelle, Ελπίδα Γεμενετζή, Αναστασία Γιαννοπού-
λου, Σεραφείμ Ζώγκας, Απόστολος Ιωάννου, 
Χριστίνα Καζαντζίδου, Δημήτρης Κανονίδης, 
Καλλιόπη Καραλιά, Χριστίνα Κεσεσίδου, Αγάπη 
Κοσμίδου, Ντίνα Κυριάκου, Ελένη Λαζαρίδου, 
Ειρήνη Λαχανά, Ελένη Λασηθιωτάκη, Αλεξία 
Λεχωνίδου, Ελευθερία Μαδεντζίδου, Χαρούλα 
Ματσαρόκου, Ελένη Μητράκη, Νίκος Μπαλικτσί-
ογλου, Νέλη Οικονόμου, Κυριάκος Οικονομίδης, 
Θανάσης Παυλίδης, Χρύσα Προύσαλη, Μιλτιά-
δης Σταμπλιάκας, Βαρβάρα Στρατινάκη, Σοφία 
Στρατινάκη, Γιάννης Τζέμος, Μιχάλης Φωτιάδης, 
Θεόδωρος Χαραμής, Κορίνα Ψάλτου.
Τοποθεσία: Κομνηνών 24, Πολυχώρος Εικόνας 
Κούνιο. Ώρα: 09:00 με 17:00
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Είσοδος ελεύθερη

Το «Φεστιβάλ Εθελοντισμού 2017», μια πρωτοβουλία του Skywalker.gr, 
αποτελεί ένα φυσικό χώρο συνάντησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
των Εθελοντών και της Κοινωνίας, σε μια γιορτή συνεργασίας, προσφοράς 
και ευγνωμοσύνης.

Σκοπός του φεστιβάλ είναι η σύγκλιση του οικοσυστήματος του εθελοντισμού, 
στην τροχιά της παραγωγής κοινωνικών αγαθών για την Ελλάδα της κρίσης.

Έλα στο Φεστιβάλ Εθελοντισμού και:
 Δράσε για το κοινωνικό σύνολο
 Απόκτησε εμπειρία και γνώσεις
 Κάνε φίλους και γνώρισε έναν άλλο κόσμο
 Ανάπτυξε ενδιαφέροντα και ικανότητες
 Δώσε αγάπη, χρόνο και μεράκι
 Βγες από το θλιβερό περιθώριο
 Σφράγισε μια άλλη, ανθρώπινη Ελλάδα


