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Πώς να ανοίξεις  
μία επιχείρηση μετά  
το πανεπιστήμιο

Έχοντας πετύχει να ολοκληρώσουν τις σπου-
δές τους στη σχολή επιλογής τους, αυτό που 
βασανίζει τους φοιτητές είναι η επαγγελματική 
τους αποκατάσταση. Ανάλογα με τον κλάδο 
της επιστήμης που διάλεξαν να ακολουθήσουν 
ψάχνουν να βρουν εργασία, έχοντας πάντα 
στο μυαλό τους τις οικονομικές, και όχι μόνο, 
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, καθώς 
και τις προοπτικές της επαγγελματικής τους 
αποκατάστασης.

Δεν είναι λοιπόν λίγοι οι νέοι οι οποίοι έχουν 
ως όραμα να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, 
κάτι που φαντάζει ως η καλύτερη λύση, μιας 
και οι περισσότεροι απόφοιτοι στις μέρες μας 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας. Παρόλα 
αυτά ένα τέτοιο εγχείρημα αποτελεί δύσκολη 
υπόθεση και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν 
στο μυαλό τους ορισμένες παραμέτρους ώστε 
να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Αρχικά το 
πιο σημαντικό για μία πετυχημένη επιχείρηση 
είναι ο ενδιαφερόμενος να αγαπά το αντικεί-
μενο με το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί και 
να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Με τον τρόπο 
αυτό θα δώσει στον εαυτό του κάτι που θα 
τον βγάλει νικητή.

Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. 
κ.ά.) από τα οποία έχουν αποφοιτήσει οι ενδι-
αφερόμενοι. Πολλοί είναι οι καθηγητές, καθώς 
και τα προγράμματα, επιδοτούμενα από το 
κράτος, που βοηθούν τους ενδιαφερομένους 
στα πρώτα τους βήματα. Καλό θα ήταν να 
ψάξουν και να ενημερωθούν σχετικά από το 
εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Στα αρχικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει 
κάποιος ο οποίος θέλει να ανοίξει τη δική του 
επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία 
ενός πλάνου εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος 
πρέπει να έχει αποφασίσει για το αντικείμενο 
της επιχείρησής του, να έχει σκεφτεί βασικά 
θέματα, όπως, για παράδειγμα, το χρηματικό 
ποσό αλλά και το χρονικό διάστημα που θα 
χρειαστούν για τη δημιουργία των προϊόντων 
του ή το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί 
ώστε η επιχείρησή του να αποδειχθεί επικερδής.

Εν συνεχεία πρέπει να γνωρίζει καλά τον εαυτό 
του, να έχει κάνει αυτοκριτική και, γνωρίζοντας 
τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιχειρη-
ματία, να νιώσει έτοιμος να προχωρήσει στη 
δημιουργία της δικής του επιχείρησης και να 
επιτύχει έτσι τους στόχους του. Ένας επιχειρη-
ματίας πρέπει να είναι δυναμικός, πεισματάρης, 
δημιουργικός, εφευρετικός, ριψοκίνδυνος και 
φυσικά όχι αγχώδης.

Εξίσου σημαντικό βήμα για τη δημιουργία 
μίας επιχείρησης αποτελεί και η έρευνα. Ο 
ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να έρθει σε 
επαφή με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, με άτο-
μα πετυχημένα τα οποία έχουν βρεθεί στη 
θέση του. Με τον τρόπο αυτό θα ανταλλάξει 
απόψεις, θα πάρει γνώμες και θα έρθει σε 
επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα και 
ίσως έτσι αποκτήσει και κάποιο μέντορα, που 
θα είναι σίγουρα ιδιαίτερα χρήσιμος για την 
αρχή της καριέρας του. Τέλος, όσον αφορά 
στην εξέλιξη της επιχείρησης, το μάρκετινγκ 
αποτελεί το σημαντικότερο μέσο. Πέραν των 
κλασικών τρόπων διαφήμισης (εφημερίδες, 
περιοδικά κτλ.), κάποιος ενδιαφερόμενος θα 
μπορούσε να δοκιμάσει λίγο πιο σύνθετους 
τρόπους μάρκετινγκ. 

Για παράδειγμα, η διοργάνωση ενός διαγω-
νισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου 
το έπαθλο θα είναι κάποιο προϊόν ή υπηρεσία 
της εταιρίας. Ενδεχομένως να χρειαστεί αρ-
κετός χρόνος για να πετύχει αυτό το είδος 
μάρκετινγκ. Παρόλα αυτά, όσο πιο καινοτόμες 
οι ιδέες, τόσο πιο γρήγορα θα εξαπλωθεί η 
φήμη της επιχείρησης.

Δώρα Παπαϊωάννου,
Συντάκτρια, citycampus.gr

Πώς να οργανώσεις τον χρόνο σου
Π ολύ συχνά βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με υπο-
χρεώσεις, καθήκοντα 

και προθεσμίες που λήγουν και 
αναγκαζόμαστε να θυσιάσουμε 
τον ελεύθερο χρόνο μας για να 
ανταποκριθούμε όπως αρμόζει. 
Ωστόσο υπάρχει λύση και δεν 
είναι να σταματήσουμε να ασχο-
λούμαστε με ό,τι μας ενδιαφέ-
ρει. Η λύση ακούει στο όνομα 
«προγραμματισμός» και μάλιστα 
«σωστός προγραμματισμός». Αν 
λοιπόν βρίσκεσαι πολύ συχνά σε 
κατάσταση πανικού και νιώθεις 
ότι ο ελεύθερος χρόνος σου δι-
αρκώς εξανεμίζεται, ακολούθησε 
τις παρακάτω συμβουλές.

 Βρες την αιτία  
του προβλήματος
Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει 

να οργανώσεις τον χρόνο σου; 
Μήπως αυτά που αναλαμβάνεις να 
διεκπεραιώσεις δεν σε γεμίζουν; 
Μήπως έχεις βαρεθεί να κάνεις 
τα ίδια και τα ίδια; Μήπως ακόμα 
υπερφορτώνεσαι με υποχρεώσεις 
στις οποίες δεν μπορείς να αντα-
ποκριθείς ή αναλώνεις τον χρόνο 
σου κάνοντας άχρηστα πράγματα; 
Για να απαντήσεις σε όλες αυτές 
τις ερωτήσεις, καλό θα ήταν να 
καταγράψεις τις δραστηριότητες 
ενός τυπικού 24ώρου και τον χρό-
νο που ξοδεύεις για αυτές. Έτσι 
μπορείς να οδηγηθείς στην αιτία ή 
στις αιτίες που σε απομακρύνουν 
από τον σωστό προγραμματισμό 
και να αναμορφώσεις την καθη-
μερινότητά σου.

Όρισε προτεραιότητες
Υπάρχουν κάποια πράγματα που 

πρέπει να γίνουν άμεσα, όπως 
να παραδώσεις μία εργασία στην 
ώρα της ή να ολοκληρώσεις ένα 
project εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας. Αυτά προηγούνται 

έναντι όλων ακόμα και αν υπάρχει 
κάτι άλλο που δεν επείγει, αλλά 
σου αρέσει περισσότερο και θέλεις 
να ασχοληθείς με αυτό. Ιεράρχη-
σε τις υποχρεώσεις σου και μην 
παρεκκλίνεις για κανέναν λόγο.

 Όρισε τις δικές σου  
προθεσμίες
Για να είσαι πάντα on time και 

σίγουρος για το αποτέλεσμα, θέσε 
τα δικά σου χρονικά πλαίσια, τα 
οποία θα είναι στενότερα. Αυτό 
θα σε βοηθήσει να βάλεις γρηγο-
ρότερα σε τάξη τον εαυτό σου και 
να αφοσιωθείς πιο σοβαρά και πιο 
συγκεντρωμένα στην ολοκλήρωση 
του project ή στην εκπλήρωση 
μίας υποχρέωσης που σου έχει 
ανατεθεί.

 Μην σπαταλάς  
τον χρόνο σου άσκοπα
Όλοι ξέρουμε πόσο εύκολο είναι 

να παρασυρθούμε από τα social 
media όταν κάνουμε μία δουλειά 
στον υπολογιστή. Γι’ αυτό τον λόγο 
όρισε μία συγκεκριμένη ώρα της 
ημέρας που θα επιτρέπεις στον 
εαυτό σου να ασχολείται με αυτά, 

και την υπόλοιπη ώρα αφοσιώσου 
σε αυτό που πρέπει να φέρεις 
εις πέρας. Και όταν τελειώσεις, 
μπορείς φυσικά να ασχοληθείς 
με ό,τι επιθυμείς.

Μην ξεχνάς τα διαλείμματα
Τα διαλείμματα είναι απαραί-

τητα σε κάθε περίπτωση, όσο κι 
αν σε πιέζει ο χρόνος, γιατί σε 
βοηθούν να ξεκουραστείς και να 
ανακτήσεις δυνάμεις. Πρόσεξε 
όμως, τα διαλείμματα δεν πρέπει 
να ξεπερνούν τα 10-15 λεπτά ανά 
1,5-2 ώρες απασχόλησης. Απόφυγε 
τα έξτρα διαλείμματα, εκτός και αν 
είναι ανάγκη.

Θέσε κίνητρα στον εαυτό σου
Κανόνισε να κάνεις κάτι που σε 

ευχαριστεί αφού ολοκληρώσεις ό, τι 
έχεις προγραμματίσει. Με αυτό τον 
τρόπο θα σκέφτεσαι αυτό που θα 
ακολουθήσει και θα συγκεντρωθείς 
καλύτερα με σκοπό να τελειώσεις 
ακόμα και νωρίτερα. Γενικά είναι 
σημαντικό στο εβδομαδιαίο πρό-
γραμμά σου να υπάρχουν δραστη-
ριότητες που σε ευχαριστούν και 
δεν συνεπάγονται υποχρεώσεις.

Πες «όχι»
Αν τελικά η έλλειψη προγραμμα-

τισμού δεν είναι το πρόβλημά σου, 
τότε μάλλον αυτό που φταίει είναι η 
τάση σου να αναλαμβάνεις πολλά, 
περισσότερα από όσα αντέχεις. 

Για αυτό τον λόγο την επόμενη 
φορά που κάποιος θα προτείνει 
μία δραστηριότητα, ένα project 
ή τέλος πάντων κάτι που απαιτεί 
χρόνο, μην βιαστείς να το ανα-
λάβεις ή να συμμετάσχεις, αλλά 
συλλογίσου αν είναι όντως κάτι 
που σε ευχαριστεί ή κάτι το οποίο 
θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο 
το φορτωμένο σου πρόγραμμα.

 Η τεχνολογία  
είναι σύμμαχός σου
Φτιάξε το πρόγραμμά σου στον 

υπολογιστή, βάλε reminder στο 
κινητό σου ή χρησιμοποίησε κά-
ποιο application που σχετίζεται με 
την οργάνωση του χρόνου και τον 
προγραμματισμό. 

Ακόμα, γράφοντας σε μία χάρ-
τινη ή ηλεκτρονική ατζέντα τις 
υποχρεώσεις σου, θα βοηθηθείς 
να μην ξεχάσεις τίποτα και να τα 
έχεις όλα υπό έλεγχο. Οι επιλογές 
είναι πολλές, διάλεξε αυτή που 
σου ταιριάζει.

Ο ελεύθερος χρόνος είναι πο-
λύτιμος και πρέπει να τον αξιο-
ποιούμε κάνοντας πράγματα που 
μας ευχαριστούν και μας γεμίζουν. 
Για να συμβεί αυτό όμως, πρέπει 
να έχουμε ολοκληρώσει τις υπο-
χρεώσεις μας, και αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω του σωστού 
προγραμματισμού. 

Ο σωστός προγραμματισμός δεν 
είναι κάτι ουτοπικό, αλλά κάτι που 
μπορούμε να επιτύχουμε με απλές 
καθημερινές κινήσεις. Επομένως 
όλα είναι στο χέρι μας.

Ελίζα Σακκά,
Team leader, citycampus.gr

Επιχειρηματική αποτυχία! Και λοιπόν;
Κάποτε ρώτησαν τον Thomas Edison πώς αισθά-

νεται έπειτα από 10.000 αποτυχημένες προσπάθειες 
να κάνει τον γλόμπο φωτός να ανάψει. Εκείνος 
αποκρίθηκε πως ανακάλυψε 10.000 τρόπους με 
τους οποίους δεν ανάβει ο γλόμπος.

Τι σημαίνει «αποτυχία»; Ποιος θεωρείται αποτυ-
χημένος; Διδάσκει κάτι η αποτυχία ή όχι; Και πόσο 
απέχει από την επιτυχία;

Η ιστορία έχει στο ενεργητικό της πολλά πρόσωπα 
τα οποία είτε θεωρήθηκαν «αποτυχημένα» στον χώρο 
τους είτε μέσω μίας «αποτυχίας» διαμόρφωσαν 
τη σημερινή πραγματικότητα. Ο απολυμένος από 
την ίδια του την εταιρία Steve Jobs, ο αδύναμος 
μαθησιακά Albert Einstein, ακόμα και ο πεπεισμέ-
νος πως βρήκε την Ινδία Χριστόφορος Κολόμβος.

Πολλά ρητά έχουν ειπωθεί για την αποτυχία. Ένα 
από αυτά θέλει την αποτυχία να είναι το πρώτο 
σκαλοπάτι για την επιτυχία. Σωστό ίσως υπό μία 
έννοια. Πάντοτε, όταν γίνεται αρχή για κάτι, δεν 
γνωρίζεις πολλά πράγματα. Ακαδημαϊκά ίσως ναι. 
Μπορεί να έχεις ακόμα και το τεχνικό υπόβαθρο 
ή εν γένει το know-how, όμως πάντα η πράξη 
κρύβει απρόοπτα και εκπλήξεις. Σημασία έχει να το 
τολμήσεις. «Fortuna favet fortibus», όπως έλεγαν 
και οι Λατίνοι.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο επιχειρηματίας 
υπολογίζει (και θα πρέπει να υπολογίζει) πάντα το 
ενδεχόμενο αποτυχίας και μάλιστα είναι χαρακτη-
ριστικό πως 9 στις 10 νεοφυείς επιχειρήσεις απο-

τυγχάνουν. Κανένας όμως δεν ξεκινά να ανεβαίνει 
μία σκάλα για να μην ανέβει όροφο. Σαφώς υπάρχει 
ο φόβος για αποτυχία, όμως υπερέχει η απόκτηση 
γνώσεων και εμπειριών οι οποίες προέρχονται 
από τη δραστηριοποίηση. Δεν έχει σημασία πώς 
και πότε θα ξεκινήσεις, απλώς ξεκίνα.

Και ας μην ξεχνάμε πως σημασία δεν έχει πάντα 
ο προορισμός, άλλα η ίδια η διαδρομή. Και ειδικά 
ένας επιχειρηματίας γνωρίζει πως μια απόσταση 
μεταξύ Α και Β δεν είναι πάντα ευθεία. Αντιθέτως 
διέπεται από σκαμπανεβάσματα και απρόοπτα. Ο 
δρόμος για την επιτυχία δεν είναι στρωμένος με 
ροδοπέταλα. Η ουσία όμως βρίσκεται στη στάση 
ζωής και στη διαμόρφωση συμπεριφοράς του 
ατόμου απέναντι στην αποτυχία με την πεποίθηση 
ότι όλα, ατομικά και περιβαλλοντικά, αλλάζουν και 
μεταβάλλονται. Συνεπώς η αποτυχία επαναπροσδι-
ορίζει τους σκοπούς του ίδιου του επιχειρηματία. 
Μέσα από λάθη και δοκιμές το άτομο χαράσσει την 
πορεία του και βελτιώνεται. Πολλές φορές μάλιστα 
η αποτυχία είναι ένας τρόπος ενδυνάμωσης της 
θέλησης του επιχειρηματία να πάει παραπέρα και 
να πετύχει παρά τις ενάντιες συνθήκες. Ο Ουόλτ 
Ντίσνεϊ, για παράδειγμα, είχε χαρακτηριστεί ως 
μη έχων φαντασία στην αρχή της καριέρας του. 
Όλοι γνωρίζουμε την εξέλιξη.

Το αρνητικό είναι πως στην Ελλάδα υπάρχει, 
σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, στιγματισμός με την 
αποτυχία. Για κάποιον που απέτυχε οι ευκαιρίες 

επανόρθωσης είναι λίγες, διότι τις περισσότερες 
φορές ούτε αναγνωρίζονται τα αίτια αυτής της απο-
τυχίας ούτε μελετώνται οι επικρατούσες συνθήκες.

Εκ διαμέτρου αντίθετα κινείται το Ισραήλ. Αν 
αποτύχει η επιχείρηση μία φορά, στηρίζεται και 
δεύτερη και τρίτη, ίσως και τέταρτη. Σίγουρα 
λοιπόν το κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτό που 
διαμορφώνει την αντίληψη περί αποτυχίας και την 
επαναπροσδιορίζει πολλές φορές.

Στη χώρα μας όμως δεν έχει ακόμη καταστεί 
σαφές πως σε ένα πρώτο επίπεδο η αποτυχία δεν 
ταυτίζεται με την αστοχία. Η μη εκπλήρωση του 
επιθυμητού στόχου εξαρτάται από πολλές παρα-
μέτρους. Η μη ύπαρξη όμως στόχου καθιστά εκ 
των προτέρων κάθε επόμενη κίνηση αποτυχημένη.

Ως αποτέλεσμα επιχειρηματίες που απέτυχαν σε 
βάση καιροσκοπισμού εξισώνονται με εκείνους που 
επένδυσαν στο έργο τους και η αποτυχία προήλθε 
από ενδεχομένως στρατηγικούς ή/και απρόβλεπτους 
παράγοντες και η οποία τελικά προσθέτει αξία.

Τελικά αποτυχία και δράση πάνε μαζί. Συνηθίζεται 
να λέγεται πως μόνο όποιος δεν πράττει δεν αποτυγ-
χάνει. Μέσα από τον δρόμο όμως αυτό αποκτάται 
γνώση και στο τέλος πραγματικά επιτυχημένος 
είναι εκείνος που μπορεί και αφουγκράζεται την 
αποτυχία και μαθαίνει από αυτήν. Όπως λέει και η 
λαϊκή ρήση «κάν’ το με πάθος κι ας είναι λάθος»,

Ιωάννης Αναστασίου,
Συντάκτης, citycampus.gr
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Το μάρκετινγκ και η εμπιστοσύνη  
του καταναλωτή προς την επιχείρηση

Π οτέ πριν στην ιστορία ο μέσος κατανα-
λωτής δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη. 
Με την κοινωνική και την κινητή τεχνο-

λογία στα χέρια μας, οι καθημερινοί άνθρωποι 
μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 
κινητοποιήσουν ολόκληρες κοινότητες.

Η πρόκληση για τα brands σήμερα είναι 
να καθορίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τη 
φωνή του καταναλωτή προς όφελός τους. Οι 
καλύτερες λύσεις μοιράζονται το ίδιο βασικό 
στοιχείο: την εμπιστοσύνη.

 Καθημερινές προκλήσεις  
για κάθε επιχείρηση
Είτε είστε μία επιχείρηση προς καταναλωτή 

(B2C) είτε επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B) είτε 
μία τεχνολογική start-up ή καταναλωτικό brand, 
πιθανότατα αντιμετωπίζετε τις ίδιες προκλήσεις: 
τη μεγιστοποίηση της κατάταξης της ιστοσελίδας 
σας, τη δημιουργία leads, τη διερεύνηση νέων 
προοπτικών, τη διατήρηση των υφιστάμενων 
πελατών, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στο 
brand, την αύξηση του conversion rate. Ενώ 
υπάρχουν αμέτρητες στρατηγικές και τεχνολογίες 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων, η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των πελατών σας είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος για να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις 
προκλήσεις.

Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η εμπιστο-
σύνη δεν είναι εύκολο να κερδηθεί. Υπάρχουν 
τρία σημαντικά σημεία που μπορείτε να ενσω-
ματώσετε στη δική σας στρατηγική μάρκετινγκ 
για να πετύχετε αυτό τον στόχο:

-
χή των big data δεν υπάρχει καμία έλλειψη 
δεδομένων και γνώσης για τους πελάτες σας, 
επομένως μπορείτε να προσαρμόσετε τις επι-
κοινωνίες του δικού σας μάρκετινγκ. Ωστόσο, 
σύμφωνα με έρευνες, οι επικοινωνίες μάρκετινγκ 
αντιπροσωπεύουν το 70% των καταγγελιών 
spam σήμερα. Με κατάλληλη στόχευση των 
επικοινωνιών σας σε συγκεκριμένες ομάδες 
πελατών μπορείτε να καλύψετε τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους με πληροφορίες που να είναι 
εξαιρετικά επίκαιρες. Η εξατομικευμένη επι-
κοινωνία κάνει τους πελάτες να αισθάνονται 
εκτίμηση και σεβασμό και κάνει την επιχείρησή 
σας να φαίνεται πιο προσιτή.

σημασία, ιδιαίτερα στη σημερινή διασυνδεδεμένη 
κοινωνική οικονομία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τις on-line επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζο-
νται στην on-line φήμη για να οικοδομήσουν 
τα θεμέλια για την επιτυχία. Όταν οι πελάτες 
μπορούν να ελέγξουν εύκολα τη φήμη της κάθε 
εταιρίας με μία γρήγορη αναζήτηση στην Google 
και να πάρουν μία απόφαση αγοράς βασιζό-
μενοι στις βαθμολογίες της ιστοσελίδας και τα 
σχόλια των πελατών, η διαχείριση της φήμης 
καθίσταται υψίστης σημασίας. Οι επιχειρήσεις 
που επιτρέπουν την ελεύθερη κριτική των πε-
λατών τους αποκτούν άμεση αξιοπιστία τόσο 
στους υποψήφιους, όσο και στους υφιστάμενους 

στις on-line επιχειρήσεις, οι on-line κριτικές 
αφορούν τόσο στις παραδοσιακές, όσο και 
στις ψηφιακές επιχειρήσεις, καθώς οι πελάτες 
μπορούν να μιλήσουν με άλλους πελάτες για 
τις εμπειρίες τους.

-
ποτε ομάδα και θα σας πει ότι η υποστήριξη 
των οπαδών είναι αυτή που κάνει όλη τη δι-
αφορά. Πώς οι ομάδες δημιουργούν διά βίου 

την παράδοση, την κοινότητα ή τον θαυμασμό, 
π.χ. η οικογένειά σας πάντοτε υποστήριζε μια 
συγκεκριμένη ομάδα, οι φίλοι και οι συνεργά-
τες σας το ίδιο, υποστηρίζουν μία ομάδα λόγω 
τόπου ή λόγω συγκεκριμένων παικτών ή για 
την ηθική της ομάδας. Όποιος και αν είναι ο 
λόγος, το κοινό νήμα όλων αυτών των λόγων 
είναι χτισμένο στην πίστη. Οι άνθρωποι δεν 
επιλέγουν τυχαία μία ομάδα για να υποστηρίξουν, 

επηρεάζονται από τις απόψεις των άλλων. Το 

στους πελάτες σας φωνή, μπορείτε επίσης να 
τους δώσετε και τα μέσα για να σας υποστηρί-
ξουν εκ μέρους σας και να επηρεάσουν άλλους.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό δημιουργούν 
αξιοπιστία, διαφάνεια και φερεγγυότητα για 
μία επιχείρηση και ενισχύουν τη μακροπρό-
θεσμη εμπιστοσύνη. Αλλά όταν πρόκειται για 
την εμπιστοσύνη, δεν είναι κάποιες ενέργειες 
που θα γίνουν μια κι έξω. Η διατήρηση της 
εμπιστοσύνης είναι μία διά βίου προσπάθεια 
που απαιτεί συνεπή εμπλοκή με τους πελάτες, 
ανατροφοδότηση και δράση.

 Διατήρηση της εμπιστοσύνης  
σε έναν δύσπιστο κόσμο
Οι καταναλωτές μπορεί να γίνουν πολύ κυ-

νικοί. Θέλουν να ξέρουν οι επιχειρήσεις με τις 
οποίες συναλλάσσονται αν είναι αξιόπιστες, 
ειλικρινείς και αληθινές. Πολύ λίγες εταιρίες 
προσφέρουν ένα μοντέλο πωλήσεων δοκιμής 
πριν την αγορά με αποτέλεσμα οι καταναλωτές 
να πρέπει να αναζητήσουν άλλες πηγές, όπως η 
ανατροφοδότηση από άλλους πελάτες, η φήμη 
της εξυπηρέτησης των πελατών, που θα τους 
βοηθήσουν στην αγοραστική απόφασή τους.

σας. Μπορούν να πάνε σε οποιονδήποτε από 
τους αμέτρητους προμηθευτές και λιανοπωλητές 
που προσφέρουν τα ίδια ή παρόμοια αγαθά και 
υπηρεσίες. Γιατί θα πρέπει να αγοράσουν από 
την Χ ή την Υ επιχείρηση; Πώς ξέρουν ότι θα 
πάρουν καλή υπηρεσία, ένα προϊόν υψηλής 
ποιότητας ή την καλύτερη τιμή; Εν ολίγοις, 
μπορούν να εμπιστεύονται την επιχείρηση, 
ότι θα τους παρέχει ό,τι υπόσχεται;

Εάν δεν αισθάνονται ότι μπορούν να εμπι-
στεύονται την επιχείρησή σας, ίσως αυτό να 
συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο 
που να δείχνει ότι η επιχείρησή σας είναι 
αξιόπιστη. Φυσικά ως επιχείρηση μπορείτε 

να πείτε ότι είστε ειλικρινής και αξιόπιστη, 
αλλά χωρίς εξωτερική επικύρωση οι σημερινοί 
απόλυτα ενημερωμένοι καταναλωτές δεν θα 
αγοράσουν από εσάς.

βασίζονται περισσότερο σε σχόλια της κοινό-
τητας από ό,τι σε μηνύματα μάρκετινγκ. Ενώ 
μία έξυπνη εκστρατεία μάρκετινγκ μπορεί να 
δημιουργήσει ενδιαφέρον, οι άλλοι πελάτες 
κρατούν το κλειδί για την τελική απόφαση 
αγοράς. Οι στατιστικές δείχνουν ότι 61% των 
πελατών διαβάζουν σχόλια για την επιχείρηση 
/ το προϊόν πριν κάνουν μία αγορά. Εάν η 
επιχείρησή σας δεν έχει on-line σχόλια και 
αξιολογήσεις, οι καταναλωτές έχουν περιορι-
σμένους πόρους που θα τους βοηθήσουν να 
πάρουν μία απόφαση.

Όταν πρόκειται για την πίστη στο brand (brand 
loyalty), η εξυπηρέτηση των πελατών κατευθύνει 
σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των πελατών. 

ότι η εξυπηρέτηση των πελατών είναι ο πιο 
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την εμπι-
στοσύνη σε μία εταιρία. Ο λόγος είναι απλός: 
οι πράξεις μιλούν δυνατότερα από τις λέξεις.

Οι πελάτες που παίρνουν χρόνο για να εξε-
τάσουν μία επιχείρηση, το κάνουν με συγκε-
κριμένη πρόθεση. Ίσως θέλουν να μοιραστούν 
την ευχαρίστησή τους για το προϊόν που αγό-
ρασαν. Ή ίσως θέλουν μία επιβεβαίωση του 
παραπόνου τους.

Οι επιχειρήσεις που συλλέγουν τα σχόλια 
των πελατών τους βρίσκονται σε καλύτερη 
θέση ώστε να επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των 
πελατών στο brand τους. Το τι μια επιχείρηση 
αποφασίζει να κάνει με την ανατροφοδότηση 
του πελάτη είναι το στοιχείο που την ξεχωρίζει.

Η δύναμη της εμπιστοσύνης
Το σύγχρονο μάρκετινγκ κατανοεί την αξία των 

δεδομένων των πελατών για να προσαρμόσει 
τις εκστρατείες μάρκετινγκ και να γαλουχήσει 

δυνητικούς πελάτες. Ωστόσο πολλοί παρα-
βλέπουν την αξία των σχολίων των πελατών 
όχι μόνο για την προσέλκυση μελλοντικών, 
αλλά και για τη συγκράτηση των υφιστάμενων 
πελατών τους.

Η συλλογή των σχολίων των πελατών είναι ένα 
πρώτο μεγάλο βήμα, αλλά για την καλλιέργεια 
συνεχούς εμπιστοσύνης θα πρέπει να ενεργείτε 
με βάση αυτές τις πληροφορίες. Απαντώντας σε 
ένα αρνητικό σχόλιο (δεν το σβήνετε δηλαδή), 
μπορείτε να δείξετε ότι ενδιαφέρεστε για τους 
πελάτες σας και ότι δεσμεύεστε για τη βελτίωση 
της εμπειρίας τους. 

Όταν ένας δυνητικός πελάτης διαβάζει κριτικές 
άλλων πελατών και βλέπει ότι η εταιρία σας 
έχει ενεργή εμπλοκή με τους πελάτες της και 
την αντιμετώπιση των παραπόνων τους, τότε 
αντιλαμβάνεται ότι η εταιρία σας είναι ευέλικτη, 
διαφανής και αξιόπιστη.

Επίσης οι υπάρχοντες πελάτες βιώνουν μία 
παρόμοια αντίδραση και είναι πιο πιθανό να 
αγοράσουν από αυτή την επιχείρηση και πάλι. 
Έρευνες δείχνουν ότι η αύξηση της διατήρησης 
πελατών κατά 5% μπορεί να οδηγήσει σε 25% 

-
φτείτε ότι κοστίζει περισσότερο να αποκτήσετε 
έναν νέο πελάτη από το να πουλήσετε σε έναν 
υφιστάμενο, η ενασχόληση με τις αξιολογή-
σεις των πελατών σας είναι μία αποδοτική και 
αποτελεσματική στρατηγική για τη συγκράτηση 
των πελατών σας.

Είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές επηρεάζο-
νται σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες άλλων 
καταναλωτών και συνήθως συμβουλεύονται 
τα σχόλιά τους για να σχηματίσουν γνώμη 
σχετικά με μία επιχείρηση πριν πάρουν μία 
αγοραστική απόφαση. Μοχλεύοντας αυτές τις 
αξιολογήσεις, εμπλεκόμενοι με τους πελάτες 
σας και ανταποκρινόμενοι στα σχόλιά τους, 
θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήστε το πιο 
ισχυρό μήνυμα μάρκετινγκ: την εμπιστοσύνη!

Γιώργος Παπαδοπούλης, Marketing specialist
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Ο ι τοπικές κοινωνικές συμπράξεις 
είναι τοπικά σύμφωνα κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας με 

αντικείμενο τις συνέργειες που μπορούν 
να αναπτύξουν οι δήμοι με κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς και οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών για την προώθηση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για τοπικές επενδύσεις που 
στοχεύουν να καλύψουν κοινωνικές 
ανάγκες εκεί που δεν ενδιαφέρεται να 
επενδύσει η αγορά, καθώς δεν υπάρχει 
κερδοφορία και δεν μπορούν να καλύ-
ψουν το κράτος και οι δήμοι λόγω υψη-
λού κόστους λειτουργίας. Σε υπηρεσίες 
δηλαδή που είναι ασύμφορο το κόστος 
της μισθωτής εργασίας, όπως συμβαίνει 
για εποχιακές και περιοδικές εργασίες, 
εκεί που δεν μπορεί να υπάρξει ευελιξία 
και σωστός έλεγχος της αποδοτικότητας 
της εργασίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, και κατ’ επέκταση 
η τοπική κοινωνία, έχει αποδεδειγμένα πε-
ρισσότερες ανάγκες: παιδικούς σταθμούς, 
κέντρα υπερηλίκων, κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης για τους νέους, κοινωνικά 
ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας. Διαθέ-
τει κτηριακές εγκαταστάσεις και άλλους 
εξοπλισμούς, αλλά λόγω περιορισμού 
στον προϋπολογισμό της δεν δύναται 
να προσλάβει περισσότερους δημόσι-
ους υπαλλήλους ώστε να λειτουργήσουν 
υφιστάμενες υλικές υποδομές.

Έχει ανενεργούς πόρους σε κτήρια 
και αγροκτήματα που δεν αξιοποιούνται 
και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω 
μισθωτής εργασίας με περισσότερους 
δημοτικούς υπαλλήλους.

Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων όμως με 
την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης 
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτούς τους 
ανενεργούς πόρους, να προσφέρουν 
ποιοτικές και υπεύθυνες υπηρεσίες σε 
χαμηλότερο κόστος, ένα κόστος στο οποίο 
μπορούν να συμβάλλουν και αδύναμες 
κοινωνικές ομάδες με τη συμμετοχή τους 
ως χρηστών όταν έχουν να καλύψουν 
βασικές ανάγκες τους.

Με βάση αυτή την προσέγγιση προτεί-
νουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για 20 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με κριτήριο 
ότι διαθέτουν ανενεργούς υλικούς πόρους 
(κτήρια, αγροκτήματα, φυσικά πάρκα 
κ.λπ.) και οι οποίοι έχουν τη βούληση 
να συνεργαστούν με κοινωνικούς και 
εργατικούς συνεταιρισμούς.

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να 
συμμετέχει ένας διπλάσιος τουλάχιστον 
αριθμός (40-50) από εργασιακούς και 
κοινωνικούς συνεταιρισμούς, αλλά και 
τοπικές ενώσεις κοινωνικής οικονομί-
ας σύμφωνα με τον νόμο 4430/16 σε 
συνεργασία με τους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Στα τοπικά σύμφωνα κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας θα πρέπει να συμμετέχει 
επικουρικά και ένας πολύ μεγαλύτερος 
αριθμός από συλλογικότητες εθελοντισμού 
και αλληλοβοήθειας που δραστηριοποι-
ούνται στην υγεία, στον πολιτισμό, στο 
περιβάλλον και στην ανθρωπιστική βοήθεια 
ως χρήστες και ως καταναλωτές κοινωνι-
κών υπηρεσιών και τοπικών προϊόντων.

Εναλλακτικά, σε σχέση με τους δή-
μους, στα τοπικά σύμφωνα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας δύναται να συμμετέ-
χουν οι τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, 
αξιοποιώντας ανάλογα την εμπειρία και 
την τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων 
που διαθέτουν.

Συνεπώς στόχος του προτεινόμενου 
σχεδίου είναι να διαμορφώσει συνθήκες 
για ειδικές επενδύσεις στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα εκεί που αυτές δεν 
προκύπτουν αυθόρμητα, ενώ υπάρχουν 
κοινωνικές ανάγκες για υπηρεσίες από τη 
μια μεριά και ανενεργοί πόροι από την 
άλλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαθέσιμοι 
προς αξιοποίηση.

Στόχος του έργου
Κεντρικός στόχος του έργου «Synergies 

of Social Cooperatives with Local 
Government and Civil Society» είναι η 
επινόηση δημιουργίας θέσεων εργασίας 
με βάση την κοινωνική επιχειρηματικότητα, 
η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με συνέρ-
γειες συνεταιρισμών εργαζομένων, με 
την τοπική αυτοδιοίκηση και την ιδιωτική 
επιχειρηματικότητα.

Ο στόχος αυτός είναι ένας από τους 
5 θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ότι δηλαδή μέχρι το 2020 πρέπει 
να επιτευχθούν στόχοι της εξασφάλισης 
της απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20-64 
ετών. Η αύξηση των θέσεων εργασίας 
απαιτεί επαρκή μέσα και καινοτόμους 
τρόπους βελτίωσης μιας έξυπνης, βιώσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής και 
οικονομικής πολιτικής.

Οι πόροι αυτοί, μολονότι σημαντικοί, 
δεν αξιοποιούνται λόγω υψηλού κόστους 
λειτουργίας για τον καθέναν φορέα ξε-
χωριστά είτε πρόκειται για κοινωνικές 
ομάδες είτε πρόκειται για την τοπική 
αυτοδιοίκηση, καθώς δεν υπάρχουν οι 
απαραίτητες συνέργειες. Ειδικότερα η 
τοπική αυτοδιοίκηση, που διαθέτει πάγιο 
εξοπλισμό και κτηριακές εγκαταστάσεις, 
αλλά λόγω περιορισμού στον προϋπο-
λογισμό της δεν δύναται να προσλάβει 
περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους 
για να λειτουργήσουν υφιστάμενες υλικές 
υποδομές. Ωστόσο υπάρχουν κοινωνικές 
ομάδες που έχουν ανάγκη υπηρεσιών που 
δεν πρέπει να αγνοηθούν, ειδικότερα 
αν λάβουμε υπόψη μας ότι μπορούν να 
συμβάλλουν ως έναν βαθμό με εισφορές 
για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες αυτές 
συμπληρωματικά δεδομένου ότι αυτές οι 
εισφορές δεν επαρκούν από μόνες τους.

Και τέλος, υπάρχουν κοινωνικοί συνε-
ταιρισμοί που θα μπορούσαν να αναλά-
βουν τη λειτουργία αυτών των υποδομών 
υπεργολαβικά, εξασφαλίζοντας τη λειτουρ-
γία τους με συγχρηματοδότηση, εφόσον 
προηγουμένως υπάρξει ένα σύμφωνο 
συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραμ-
ματικών συμβάσεων που προβλέπεται 
από τη νομοθεσία. 

Θεωρούμε ότι το πρόβλημα που παρου-
σιάζεται για την υλοποίηση του προτεινό-
μενου σχεδίου είναι το έλλειμμα οργα-
νωτικής τεχνογνωσίας και επιμόρφωσης 
των εμπλεκομένων σε μια διαδικασία 
επιχειρηματικότητας και συνεργατισμού.

 Εμπλεκόμενοι φορείς 
και ομάδες-στόχοι
Τα προτεινόμενο έργο απευθύνεται 

άμεσα σε 20 φορείς τοπικής με κριτήριο 

ότι διαθέτουν ανενεργούς υλικούς πόρους 
(κτήρια, αγροκτήματα, φυσικά πάρκα 
κ.λπ.) και οι οποίοι έχουν τη βούληση 
να συνεργαστούν με κοινωνικούς και 
εργατικούς συνεταιρισμούς.

Απευθύνεται σε έναν διπλάσιο τουλά-
χιστον αριθμό (40-60) εργασιακών και 
κοινωνικών συνεταιρισμών ή ενώσεων 
αυτών οι οποίοι θα συμπράξουν με τους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός από 
συλλογικότητες, εθελοντισμού και αλ-
ληλοβοήθειας, που δραστηριοποιούνται 
στην υγεία, στον πολιτισμό, στο περι-
βάλλον και στην ανθρωπιστική βοήθεια 
και ενδιαφέρονται για την ενίσχυση των 
τοπικών υποδομών κοινωνικής προσφοράς 
και ωφέλειας. Κοινωνικούς φορείς που 
είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν 
σε ευρύτερα συνεργατικά σχήματα σε 
κοινωνικούς συνεταιρισμούς και ενεργει-
ακούς συνεταιρισμούς, κέντρα νεότητας 
και κοινωνικές θερμοκοιτίδες.

Όλοι αυτοί φορείς θα συμμετάσχουν 
καταρχάς στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
«Μέντορες», το οποίο έχει δοκιμαστεί 
ως καλή πρακτική στην Ελλάδα με την 
αξιοποίηση ενός δικτύου συνταξιούχων 
εθελοντών υπευθύνων επιμόρφωσης με 
βαθιά εμπειρία και τεχνογνωσία στον 
τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια αυτοί οι φορείς θα υπο-
γράψουν σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ 
τους για συγκεκριμένες ανάγκες κοινωνι-
κής επιχειρηματικότητας που έχει ο κάθε 
τόπος. Παράλληλα θα συμμετάσχουν σε 
ένα σύμφωνο συνεργασίας (δίκτυο συνερ-
γασίας) σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο 
και με αυτό τον τρόπο θα ξεκινήσουν ένα 
οδοιπορικό ενημέρωσης από δήμο σε 
δήμο, από πόλη σε πόλη, προβάλλοντας 
τα μηνύματα ενός σύνθετου συνεργατι-
σμού σε όλα τα επίπεδα για την κοινωνία 
των πολιτών.

Η προσέγγιση του προβλήματος
Η βασική προσέγγιση του έργου είναι 

η υπέρβαση του δόγματος της μισθωτής 
εργασίας στον χώρο του δημοσίου και η 
εισαγωγή ενός συνεργατικού μοντέλου με 
τριμερή τοπική συμφωνία τοπικής αυτο-
διοίκησης, συνεταιρισμών εργαζομένων 
και κοινωνικών ομάδων ωφελουμένων 
που έχουν ανάγκη συγκεκριμένων και 
διαπιστευμένων υπηρεσιών. Πρόκειται 
για ένα μοντέλο ανάμεσα στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα.

Ένα παράδειγμα που ενδιαφέρει κα-
θολικά τις τοπικές κοινωνίες και τους 
δήμους είναι η ανάπτυξη ενεργειακών 
συνεταιρισμών.

Μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονο-
μική κρίση του 2008 το πιο εντυπωσιακό 
χαρακτηριστικό των χωρών που αντι-
μετωπίζουν κρίση, και ειδικότερα των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η 
Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, είναι η 
συρρίκνωση της μισθωτής εργασίας με 
διόγκωση της ανεργίας.

Δεν είναι μόνο η κρίση του δημόσιου 
χρέους, που συνήθως μονοδιάστατα προ-
βάλλεται, αλλά πιο ουσιαστικός λόγος 
για τη μείωση της απασχόλησης είναι οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και οι δυσκολίες 
μετάβασης που αντιμετωπίζουν αυτές οι 
χώρες από τη 2η στην 3η βιομηχανική 

επανάσταση. Η δημιουργία νέων επι-
χειρήσεων και εναλλακτικών μορφών 
εργασίας.

Βλέπουμε ότι οι πιο σημαντικοί τομείς 
της συρρίκνωσης της απασχόλησης είναι 
οι άλλοτε κραταιοί τομείς στον τομέα 
της απασχόλησης, ο τραπεζικός τομέας, 
η δημόσια διοίκηση, οι κοινωνικές υπη-
ρεσίες κ.λπ.

Επομένως ούτε το κράτος ούτε οι 
μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες μπορούν να 
δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις εργα-
σίας. Ζητούμενο είναι πλέον οι λιγότερες 
απώλειες. Υπό αυτές τις συνθήκες τίθεται 
το ζήτημα σε ποιους τομείς της οικονομίας 
μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Μέχρι τώρα η διεθνής εμπειρία δείχνει 
ότι νέες θέσεις εργασίας μπορούν να δη-
μιουργηθούν κυρίως στον συνεταιριστικό 
τομέα. Οι χώρες με υψηλό ποσοστό κοι-
νωνικής οικονομίας, όπως είναι οι Κάτω 
Χώρες, η Δανία, δείχνουν χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας στους νέους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα
Η δημιουργία παραδείγματος εφαρ-

μογής στην τοπική αυτοδιοίκηση έργου 
αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για 
να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμμα-
τος σε 20 δήμους θα δώσει ώθηση στην 
αξιοποίηση των ανενεργών πόρων, καθώς 
θα υπάρξουν μετρήσιμα αποτελέσματα 
στην αύξηση των κοινωνικών παροχών με 
καλύτερη αναδιάταξη των υφιστάμενων 
πόρων, αντιμετωπίζοντας τις γραφειο-
κρατικές αγκυλώσεις και διαρροές από 
το δόγμα της μισθωτής εργασίας.

Στόχος είναι να υπογραφούν σε κάθε 
δήμο τριμερείς συμφωνίες με κοινωνικές 
ομάδες και εργασιακούς κοινωνικούς 
συνεταιρισμούς για τοπικές κοινωνικές 
συμπράξεις σε μία σειρά από τομείς δρα-
στηριότητας ανάλογα με τις επείγουσες 
ανάγκες για κάθε περιοχή.

Συγκεκριμένα:

ανακύκλωσης, της διαχείρισης πρασί-
νου και ανανεωμένης χρήσης επίπλων 
και συσκευών.

τοβάθμιας υγείας και παροχών κοινωνικών 
υπηρεσιών για τη φροντίδα υπερηλίκων και 
αναπήρων, παιδικοί σταθμοί και ιατρική 
φροντίδα στο σπίτι.

χαγωγίας για τη λειτουργία θεματικών 
πάρκων, κέντρων δημιουργικής απασχό-
λησης νέων.

ενεργειακών συνεταιρισμών.

την καλλιέργεια / συγκομιδή αγροκτημά-
των που ανήκουν στους δήμους και στις 
εκκλησιαστικές κοινότητες και μένουν 
ακαλλιέργητα.

πτυξη συνεταιρισμών προγραμματιστών.
Έτσι θα δοκιμαστεί στην πράξη αυτή η 

θεσμική καινοτομία, που αποτελεί κλειδί 
για τις έξυπνες πόλεις. Αλλά και οι πα-
ρεμβάσεις που προωθούν ταυτόχρονα τις 
θεσμικές και τις οργανωτικές καινοτομί-

ες, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και τη 
δημιουργικότητα του πολίτη στο πλαίσιο 
της συμμετοχικής δημοκρατίας, η οποία 
αναπτύσσεται παράλληλα και συμπλη-
ρωματικά με την κοινωνική οικονομία 
ενεργοποιώντας το σύνολο των διαθέ-
σιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε τον ευ-
ρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση, θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταμεία, όπου οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει 
να εξασφαλίζονται με την ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας των σχετικών κοι-
νωνικών εταίρων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν. 
Θα πρέπει δηλαδή να συνεργαστούν αρ-
μόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές 
και άλλες δημόσιες αρχές, οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, εμπορικά επιμελητήρια, 
η κοινωνία των πολιτών.

Η επίδραση των αποτελεσμάτων προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας αναμένε-
ται λόγω συνεργειών και για τους τρεις 
συμπράττοντες κοινωνικούς εταίρους 
να έχει συγκεκριμένα μετρήσιμα οφέλη 
στα ακόλουθα:

ρόμενης κοινωνικής υπηρεσίας

τοπική κοινωνία με την ολοκληρωμένη 
αξιοποίηση των ανενεργών διαθέσιμων 
υλικών πόρων

πόρων από τους συνεταιρισμούς εργα-
ζομένων

μείγμα εργασιακών σχέσεων

δήμων μέσω της κοινωνικής ενσωμάτω-
σης σε κοινωφελείς δράσεις των δήμων

και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας 
σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας

χρόνου στο περιβάλλον και στον πολιτισμό

της συμμετοχικής δημοκρατίας στους δή-
μους που θέλουν να αναπτύξουν τη θεσμική 
και κοινωνική καινοτομία, π.χ. έξυπνες 
πόλεις, ενεργειακοί συνεταιρισμοί κτλ.

Μακροπρόθεσμα αναμένεται αυτές 
οι συνεργατικές σχέσεις να επιδράσουν 
καταλυτικά για την αντιμετώπιση της δη-
μοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας, καθώς 
πρόκειται για εναλλακτικό μοντέλο ερ-
γασίας υψηλής κοινωνικής ευθύνης και 
συμμετοχής, το οποίο προσφέρει ένα 
μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας.

Οι μετρήσιμοι δείκτες θα είναι ο αριθμός 
των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων 
σε όλη τη διαδικασία του έργου με την 
επιβεβαίωση της υπογραφής συμφώ-
νων συνεργασίας. Μονάδα μέτρησης ο 
αριθμός των άμεσα συμμετεχόντων τόσο 
στην επιμόρφωση για την εφαρμογή του 
σχεδίου, όσο και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Στόχος είναι να συμ-
μετάσχουν 500 άτομα στην ενημερωτική 
και επιμορφωτική διαδικασία και 100 
άτομα να βρουν απασχόληση μέσα από 
τους εργασιακούς συνεταιρισμούς.

enallaktikos.gr

Τοπικές κοινωνικές συμπράξεις
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Ε ίναι ημέρα Τρίτη. Νωρίς το από-
γευμα. Για την ακρίβεια κοντεύει 
4. Ώρα που συνήθως, ότι μέρα 

και να είναι, μπαίνει το τσουκάλι στη 
φωτιά ή το πιάτο στο τραπέζι. Εκτός 
και εάν δεν υπάρχει τσουκάλι. Ούτε 
φωτιά. Ούτε πιάτο. Ούτε φαί. Τότε μένει 
η πείνα να δείχνει τα δόντια της και η 
απόγνωση να σκιάζει το βλέμμα. Εκτός 
και εάν ένας άλλος άνθρωπος, «Ο Άλλος 
Άνθρωπος», κάνει την εμφάνισή του. 
Τότε, υπάρχει και φωτιά και τσουκάλι 
και φαί και χαμόγελα.

«Ο Άλλος Άνθρωπος» είναι εθελοντι-
κή οργάνωση που φροντίζει να τρώνε 
καθημερινά περίπου 400 άνθρωποι που 
δεν έχουν ούτε καν αυτό. Στην πραγμα-
τικότητα «Ο Άλλος Άνθρωπος» είναι η 
ανθρώπινη πλευρά όλων μας. Με μία 
διαφορά: η μέριμνά του για εκείνους που 
δεν μπορούν να τραφούν, γίνεται αντί 
για ευχολόγια και δηλωμένη συμπόνια 
φρεσκομαγειρεμένο φαγητό που κατα-
ναλώνεται επιτόπου. Από όλους μαζί. 
Εθελοντές και πεινασμένους. Σαν μια 
μεγάλη ιδιότυπη οικογένεια.

«Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας "Ο 
Άλλος Άνθρωπος" ξεκίνησε όταν είδαμε 
στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώ-
πους όλων των ηλικιών, εθνικοτήτων 
και κοινωνικών στρωμάτων να ψάχνουν 
τα σκουπίδια για να μαζέψουν τρόφιμα 
που δεν μπορούν πια να αγοράσουν» 
αναφέρεται στον σχετικό ιστότοπο. «Η 
πρώτη σχεδόν αυτονόητη δράση ήταν 
να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φα-
γητά, από αυτά που τρώμε και να τα 
μοιράσουμε στις λαϊκές. 

»Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να 
μας δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο 
τους για να συνεχίσουμε την επόμενη 
μέρα. Αποφασίσαμε να μαγειρεύουμε 
ζωντανά το φαγητό στον κόσμο, τρώγοντας 
όλοι μαζί, ώστε να έρθουμε όλοι πιο 
κοντά και να σπάσουμε τη ντροπή που 
πιθανότατα ένιωθε κάποιος, όταν του 
μοιράζαμε μαγειρεμένο φαγητό. Επίσης, 
στόχος της κοινωνικής κουζίνας είναι 
να καταφέρει μέσα από τη δράση της 
να δίνει σε ανέργους που ασχολούνται 
καθημερινά με την κοινωνική κουζίνα 
όσα χρήματα περισσεύουν από το ταμείο 
(30 έως 40 ευρώ τον μήνα)».

Επί το έργον, ημέρα Τρίτη στην πλα-
τεία Μοναστηρακίου - ένα από τα πολλά 
σημεία που «Ο Άλλος Άνθρωπος» στήνει 
την κοινωνική κουζίνα του - οι ενδιαφε-
ρόμενοι αρχίζουν να μαζεύονται κοντά 
στη μεγάλη μαρμίτα που θα μπει στη 
φωτιά. Δεν συνωστίζονται, δεν σπρώ-
χνονται, ούτε αγωνιούν εάν θα φτάσει 
το φαγητό, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι 
δεν θα μείνουν παραπονεμένοι και νη-
στικοί. Γιατί πολύ απλά το ραντεβού με 
τη συγκεκριμένη κοινωνική κουζίνα 
είναι προγραμματισμένο και σταθερό.

Οι περισσότεροι, η συντριπτική πλει-
οψηφία είναι Έλληνες. Άστεγοι. Έχουν 
χάσει δουλειά, σπίτι, οικογένεια. Από 
τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να 
μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Το πώς 
και το γιατί μόνο οι ίδιοι το ξέρουν. Το 
ξέρουν, αλλά δεν το λένε. Μπορεί ούτε 
και στον ίδιο τους τον εαυτό. Δημόσια 
πάντως δεν το διατυμπανίζουν. Είναι 
καθαροί, υπομονετικοί, συχνά χαμο-
γελαστοί, ενίοτε ομιλητικοί. Άλλωστε 
δεν πάνε σε ένα απρόσωπο συσσίτιο, 

αλλά ως προσκεκλημένοι της υπαίθριας 
κουζίνας με μάγειρες τους εθελοντές του 
«Άλλου Ανθρώπου» με τους οποίους 
μοιράζονται το φαγητό και τις ιστορίες 
της ζωής τους. Σ΄ αυτά τα γεύματα, στην 
πλατεία Μοναστηρακίου ή οπουδήποτε 
αλλού, ο καθένας είναι γνωστός με το 
όνομά του. Είτε είναι εθελοντής, είτε 
άστεγος, είτε άπορος. Είναι ο Κωνστα-
ντίνος, η Φιλοθέη, ο Σταμάτης, η Τζένη, 
ο Γιώργος… Όλοι μαζί. Καμιά τετρακο-
σαριά άνθρωποι που τους ενώνουν οι 
ιστορίες τους.

Ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα εί-
ναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και 
οργάνωσε την κοινωνική κουζίνα. Κά-
ποτε βρέθηκε εκτός αγοράς εργασίας. 
Η ανεργία του προξένησε οικονομικά 
προβλήματα, άγχος, κατάθλιψη. Του 
πρόσεφερε όμως και τη δυνατότητα να 
αλλάξει τον τρόπο σκέψης του. Και έτσι 
αποφάσισε αντί να κάθεται σπίτι και να 
τον κυκλώνει η θλίψη, να οργανώσει 
τον «Άλλο Άνθρωπο». 

Η Φιλοθέη έχασε τον άντρα της ξαφ-
νικά. Στις σαράντα ημέρες του πένθους 
ήθελε να κάνει ένα τραπέζι σε γνωστούς 
και φίλους στη μνήμη του. «Έμαθα για 
τη συγκεκριμένη κοινωνική κουζίνα. 
Σκέφτηκα, αντί για το κλασικό τραπέζι 
στη μνήμη του να φέρω τρόφιμα και να 
μαγειρέψω για τον “Άλλο Άνθρωπo”. 
Είμαι σίγουρη ότι θα άρεσε πολύ στον 
άντρα μου. Επειδή τον έχασα ημέρα 
Τρίτη, κανόνισα να συμμετέχω εδώ στο 
Μοναστηράκι που στήνεται η κοινωνική 
κουζίνα κάθε Τρίτη».

Η Φιλοθέη, η Τζένη, ο Σταμάτης φο-
ράνε γάντια μιας χρήσης και πάνω σε 
ένα μεγάλο πτυσσόμενο τραπέζι που έχει 
στηθεί επί τούτου στην άκρη της πλατείας, 
κόβουν κρεμμύδι και λαχανικά για να 

τσιγαρίσουν τον κιμά. Ο Γιώργος, ψηλός 
καθώς είναι, αναλαμβάνει να βάλει τη 
μεγάλη μαρμίτα στη φωτιά. Ο κόσμος 
περιμένει. Το τραπέζι καθαρίζεται και 
κουτιά με κουλουράκια τοποθετούνται 
αρχικά για να κόψουν την πείνα. «Κα-
λησπέρα, πάρε και για τον φίλο σου…». 
«Θα έρθει σε λίγο…» είναι από τους 
διαλόγους που ακούγονται συχνά.

Οι τουρίστες κοντοστέκονται. Οι περα-
στικοί κοιτάνε χαμογελαστοί. Οι άποροι 
περιμένουν να μπουν και τα μακαρόνια 
στη μαρμίτα. «Αργούμε;» ρωτάει ο ένας 
τον άλλο. «Δεν νομίζω, αλλά και να 
αργούμε έχω κάτι καλύτερο να φάω στο 
σπίτι μου;» αναρωτιέται φωναχτά ένας 
ηλικιωμένος άντρας που έχει την τύχη 
να μην είναι άστεγος.

Την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος 
Άνθρωπος» επισκέπτονται πολλοί. Οι 
περισσότεροι νεόπτωχοι Έλληνες. «Ο κ. 
Γιώργος είναι η μεγάλη μου συμπάθεια» 
λέει η Φιλοθέη. «Είναι τόσο ευγενικός, 
τόσο καθαρός. Είναι κοντά στα 70. Είχε 
ένα σπίτι. Το μεταβίβασε στα παιδιά του. 
Άλλαξαν τις κλειδαριές και τον πέταξαν 
στον δρόμο». Στον δρόμο, στις εσοχές 
των καταστημάτων, που όταν κλείνουν, 
πολλοί κοιμούνται. Σε μία κουβέρτα, 
όταν υπάρχει. Αρκετοί μαγαζάτορες το 
συμμερίζονται. Άλλοι θυμώνουν ακό-
μη και με την ύπαρξη της κοινωνικής 
κουζίνας, κάθε Τρίτη απόγευμα. «Μας 
έχουν πει ότι τους κόβουμε τη δουλειά 
μ' αυτό που κάνουμε! Θα μπορούσαν, 
λέει να πουλήσουν τυρόπιτες ή ψωμί 
σ' αυτούς τους ανθρώπους! Μα πείτε 
μου, έχει κανείς τους λεφτά να αγοράσει 
τυρόπιτα;» αναρωτιέται με συγκρατημέ-
νη αγανάκτηση η Φιλοθέη. Το εύλογο 
ερώτημα της εθελόντριας επικυρώνεται 
με την εμφάνιση ενός ακόμη άπορου. 

Κρατάει στα χέρια του τέσσερα μπολ 
μιας χρήσης. Πρέπει να πάρει φαγητό 
για τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Δεν 
θέλει να καταλάβουν ότι δεν το αγορά-
ζει και είναι πολύ πιθανό να πηγαίνει 
στις διάφορες περιοχές που στήνει τις 
κουζίνες του «Ο Άλλος Άνθρωπος» για 
να προμηθεύεται καθημερινά φαγητό. 
Δεν είναι το σύνηθες στην προκειμένη 
περίπτωση. Αλλά συμβαίνει. Άλλωστε η 
διαφορά ανάμεσα στην κοινωνική κουζίνα 
και τα συσσίτια -που είναι εξίσου απα-
ραίτητα- είναι πως εκεί μαγειρεύουν και 
τρώνε όλοι μαζί. Ως ιδιότυπη οικογένεια. 
Με μενού δύο φορές το μήνα, κρέας και 
μία ψάρι. Με λαχανικά που πολλοί από 
τους εθελοντές καλλιεργούν μονάχοι 
τους. Με υλικά που συγκεντρώνει από 
δωρεές «Ο Άλλος Άνθρωπος».

Τα ζυμαρικά με κιμά και σάλτσα λαχα-
νικών είναι έτοιμα. Ο κ. Κυμινάκης - ο 
άνθρωπος που στέκεται πάνω από τη 
μαρμίτα και έχει αυτό το παρατσούκλι 
γιατί απεχθάνεται το κύμινο - δίνει το 
σύνθημα. Χωρίς σπρωξίματα, φωνές και 
γκρίνιες οι συνδαιτυμόνες σερβίρονται. 
Μπορεί να μην έχουν στον ήλιο μοίρα, 
αλλά τουλάχιστον έχουν ένα πιάτο κα-
λομαγειρεμένο φαγητό, ανθρώπους να 
φάνε μαζί τους και να ανταλλάξουν μια 
κουβέντα περί ανέμων και υδάτων, ή μια 
κουβέντα για τον καημό τους. Έχουν τη 
δυνατότητα να φάνε σαν άνθρωποι. Να 
νιώσουν άνθρωποι. Έστω και για λίγο.

«Ο Άλλος Άνθρωπος» βρίσκεται στη 
διασταύρωση των οδών Πλαταιών 55 και 
Παραμυθίας στο Μεταξουργείο και στη 
Λεωφόρο Αιαντείου και Πελοποννήσου 
στη Σαλαμίνα.

Κυβέλη Χατζηζήση,
δημοσιογράφος Skywalker.gr

Συνταγές πασπαλισμένες ανθρωπιά
Φωτογραφίες: Ράνια-Κλειώ Κουρή



Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 201710

Προβλήματα με αφορμή το γάλα ή κάτι άλλο;
Π αρακολουθώντας τις αγοραπωλησίες 

αμνοεριφίων στην Ελλάδα για κατανά-
λωση κρέατος, παρατηρήθηκε φέτος για 

πρώτη φορά επάρκεια εγχώριων αμνοεριφίων. 
Συνήθως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο υπήρχε 
ανάγκη εισαγωγής αμνοεριφίων από το εξω-
τερικό για κάλυψη των εγχώριων αναγκών 
κατανάλωσης. 

Η παρατηρημένη επάρκεια προβάτων και 
αιγών προς σφαγή για παραγωγή κρέατος πι-
θανόν σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι δεν αντέ-
χουν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα εκτροφής και 
εκποιούν τα αμνοερίφια. Αυτό πάλι σημαίνει 
ότι τον επόμενο χρόνο δεν θα έχουμε αρκετά 
αμνοερίφια για παραγωγή γάλακτος και αρνιών, 
που σημαίνει μακροχρόνια έλλειψη στο γάλα 
και βέβαια και στο κρέας μελλοντικά.

Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού, ίσως 
και λίγο πιο πριν, με την έντονη κινητικότητα 
για τη Διεπαγγελματική Τυριού δημιουργήθηκαν 
ομαδοποιήσεις και κυκλοφόρησαν συμβατότητες 
προμήθειας γάλακτος με μια περίεργη προσή-
λωση στη μείωση των τιμών γάλακτος από τις 
31 Οκτωβρίου 2017, καθόσον η γαλακτοκομική 
περίοδος είναι από Οκτώβριο σε Οκτώβριο. 

Μετά την κατάργηση της ποσόστωσης γάλα-
κτος, διότι υπήρξε υπερεπάρκεια γάλακτος και 
κρέατος, στην Ελλάδα καταγράφηκε μείωση 
των κτηνοτρόφων, αύξηση του μεγέθους των 
μονάδων, αλλά τελική μη κάλυψη του ύψους 
της ποσόστωσης. Η ποσόστωση ήταν μια κί-
νηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (και για τους 
αγράμματους: Κ.Α.Π. από το C.A.P.!) για να 
προστατεύσει κτηνοτρόφους και παραγωγούς 
γάλακτος και να προσφέρει επάρκεια στο γάλα. 

Η Κ.Γ.Π. πέτυχε απολύτως σε αυτό το σημείο, 
αφού είχαμε υπερεπάρκεια, και έπρεπε το μέτρο 
να καταργηθεί, αφού πρόσφερε την ευκαιρία 
στους κτηνοτρόφους να αναδιαρθρωθούν για 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Δυστυχώς 
φαίνεται ότι οι οικονομικές ενισχύσεις για την 
αναδιάρθρωση δεν πήγαν στην αναδιάρθρω-
ση, αλλά σε καταναλωτικές δαπάνες. Δηλαδή 
κάλυψαν την υστέρηση στη σωστή εμπορική 
τιμή, στηρίζοντας τους εμπόρους και μεταπράτες 
κυρίως, φαίνεται, λόγω μη επαρκούς οργάνωσης 
των παραγωγών - κτηνοτρόφων.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε είδηση από το 
Reuters με κύριο θέμα ότι η Ευρώπη αντιμε-
τωπίζει μεγάλη έλλειψη σε αποθέματα γάλακτος 
και δεν είναι σίγουρο αν θα αντεπεξέλθει στη 
ζήτηση έως τα Χριστούγεννα, αναμένοντας να 
εκτοξευθούν οι τιμές του γάλακτος και το γάλα 
να γίνει είδος πολυτελείας.

Και μια απλή ανάγνωση προσδίδει τις δι-
αστάσεις οργανωμένης, ενορχηστρωμένης, 
ενοποιημένης πρακτικής εξαπάτησης των Ελ-
λήνων αγροτών - κτηνοτρόφων και αρπαγής 
(νόμιμης;) του παραγόμενου και μάλιστα με 
πρόβλεψη έλλειψης πλούτου - γάλακτος. 

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, γραμματέας του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, 6906 962549, 
στάβλοι Κοντογιάννη, Μενίδι, που ρωτήθηκε 
σχετικά, απέδωσε το όλο σκηνικό στην «ανή-
θικη» εκμετάλλευση της διαφοροποίησης της 
ροής των πληροφοριών. Οι έμποροι και οι 
μεσάζοντες έχουν ως κύριο αντικείμενο πιθα-
νόν την επεξεργασία των πληροφοριών, τις 
οποίες και εκμεταλλεύονται είτε πρόκειται για 
λίστες πελατών, είτε για τάσεις της αγοράς, που 
ούτως ή άλλως παράγονται για αυτούς, ενώ οι 
κτηνοτρόφοι - παραγωγοί πλούτου έχουν ως 
κύριο αντικείμενο την καθημερινή ενασχόληση 
με την επιβίωσή τους και την επιβίωση και τη 
φροντίδα των ζωντανών τους. 

Η πραγματική δουλειά των κτηνοτρόφων δεν 
τους αφήνει χρόνο για αναζήτηση πληροφοριών 
και έτσι οι κάτοχοι πληροφοριών, έστω και με 
διαφορά λίγων μηνών, καθιστούν τους κτηνο-

τρόφους ευάλωτους σε 
υποκινούμενο πανικό, 
όπως το στημένο σκη-
νικό των αρχών του 
καλοκαιριού. Αλλά η 
ζημιά έγινε.

Και ο κ. Κώστας Μα-
ντζουράνης, πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Κυκεών», 
694.82.50.720, η οποία βοηθά τους κτηνο-
τρόφους στις δαιδαλώδεις διαδικασίες των 
συντεχνιών των γραφ    ειοκρατών, επισημαίνει 
με πολλή σημασία: «Μόνο η προσωπική ορ-
γάνωση των κτηνοτρόφων, των πραγματικών 
παραγωγών πλούτου, και η οριζόντια δικτύω-
ση μπορούν να δώσουν πιθανότητες ομαλής 
επιβίωσης όλων των συμπολιτών». 

Οι ομάδες παραγωγών είναι μια πολύ καλή 
επιλογή για τη συγκράτηση των τιμών του πα-
ραγωγού. Και ήδη ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος 
Αττικής εργάζεται ένθερμα με συναντήσεις σχε-
δόν κάθε Τρίτη στα γραφεία του (Λ. Πορφύρα 
4, Αχαρνές, Λαθαία, στάβλοι Κοντογιάννη) με 
όσους πραγματικά ενδιαφέρονται να μοιραστούν 
δυνατότητες και ευκαιρίες επιβίωσης όλων. 

Οι αγρότες - κτηνοτρόφοι είναι έρμαιο εκ-
βιασμού, καθόσον τους τελικούς καταναλωτές 
«τους έχουν» οι μεταποιητές και οι έμποροι και 
επειδή τα προϊόντα των κτηνοτρόφων είναι 
αλλοιώσιμα ή/και ογκώδη. Ίσως να μπορούσαν 
οι κτηνοτρόφοι, αν οργανωθούν, να μεταποι-
ούν και να συσκευάζουν τα προϊόντα τους σε 
επίπεδο που να μην αλλοιώνονται σε μερικές 
ώρες ή ημέρες, όπως το γάλα, αλλά να αντέχουν 
μήνες, όπως το τυρί, ίσως τότε να μπορούσαν 
να αξιοποιήσουν τον παραγόμενο πλούτο τους 
χωρίς εκβιασμούς. 

Μόνο οι ομάδες παραγωγών με σωστή κοινή 
αντίληψη και οργάνωση μπορούν να δώσουν 
απάντηση στους εκβιαστές και στους καιρο-
σκόπους, που μαθαίνουν γρήγορα τις πληρο-
φορίες και οργανώνονται πάντα εις βάρος των 
πραγματικών παραγωγών πλούτου. Πάντα σε 
βάρος των κτηνοτρόφων. 

Και η πολιτεία, δέσμια των συντεχνιών και 
των γραφειοκρατών (ή μήπως υποθάλποντας 
τις συντεχνίες;), δεν προστατεύει θεσμικά τους 
αγρότες. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα αναπτύ-
χθηκε μια περίεργη, συμπτωματικά ταυτόχρονη 
κίνηση τοπικών διοικητικών παραγόντων να 
αποφασίσουν ότι στις περιοχές τους δεν υπάρ-
χουν χώροι για βόσκηση και ανάπτυξη της κτη-
νοτροφίας και να εκδιώξουν τους παραγωγούς 
του πραγματικού πλούτου, τους κτηνοτρόφους. 

Με έκπληξη διαπιστώνει κάποιος ότι δήμος 
που εισπράττει τέλη βόσκησης από την «τεχνική 
λύση» ισχυρίζεται ότι δεν έχει χώρους βόσκη-
σης στην περιοχή του και μάλιστα εκδίδει και 

απόφαση δημοτικού 
συμβουλίου, παραπλα-
νώντας τους δημοτικούς 
συμβούλους. Τελικά η 
παραπλάνηση μοιάζει 
να είναι η μόνη πραγ-
ματική δραστηριότητα 

μερικών δημοτικών αρχόντων.
Ίσως ακόμα και η σμίκρυνση της τεράστιας 

απόστασης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή 
(short supply chain) και οι γνήσιες αγορές 
παραγωγών θα μπορούσαν να δώσουν κάποιες 
βιώσιμες και ηθικές λύσεις. 

Τεσσερισήμισι χρόνια μετά την ψήφιση από την 
ελληνική Βουλή των αγορών αγροτών, κομμάτι 
των οποίων είναι και οι αγορές βιοκαλλιεργη-
τών, και της οικοτεχνίας και τη δημοσίευση του 
νόμου 4235/2014, ακόμα ο δημόσιος τομέας 
δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
και να εκδώσει τις απαραίτητες οδηγίες για 
την εφαρμογή αυτού. Μάλλον ξεβολεύονται 
συντεχνίες που λυμαίνονται τον χώρο και δεν 
αφήνουν την κοινωνία να προχωρήσει, ενώ το 
έχει αποφασίσει και το έχει ψηφίσει.

Στην έκθεση τοπικής ανάπτυξης «Μεγάρων 
Γη», στο περίπτερο Πρόβειο Κορδαλής - Μέγαρα, 
συναντήσαμε πολλούς κτηνοτρόφους, μεταξύ 
των οποίων τον κ. Νίκο Κορδαλή, τον κ. Φάνη 
Λέκκα, τον κ. Θωμά Κουστέρη, τον κ. Γιάννη 
Κοντογιάννη, ακόμα και τον βουλευτή Υπαίθρου 
Αττικής κ. Πάνο Σκουρολιάκο, και συζητώντας 
καταγράψαμε την αίσθηση τους ότι οι κτηνοτρό-
φοι αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί πολίτες. 
Μοιάζει σαν οι αστοί να τους αντιμετωπίζουν 
εχθρικά, όλα τούς μυρίζουν, όπως ισχυρίζο-
νται. Ξεχνούν ότι, για να παραχθεί ένα λίτρο 
γάλα, παράγονται και τρία κιλά περιττωμάτων 
και απαιτείται η ίδια φροντίδα και για αυτά 
για να έχουμε το ένα λίτρο γάλακτος. Ίσως η 
αναδυόμενη έλλειψη στο γάλα, με κορύφωση 
φέτος τα Χριστούγεννα, να είναι μια πλευρά 
του ίδιου προβλήματος.

Η δημόσια διαβούλευση για δικαιότερη 
αγροδιατροφική αλυσίδα στην Ε.Ε. από τις 
16 Αυγούστου έως τις 17 Νοεμβρίου 2017, 
δεδομένου ότι οι αγρότες βρίσκονται συχνά σε 
μειονεκτική θέση σε σχέση με τους ισχυρούς 
μεσάζοντες, έρχεται ακριβώς στην καταλληλότερη 
περίοδο. Αρκετοί μικροπαραγωγοί πλήττονται, 
διότι δεν διαθέτουν τη διαπραγματευτική ισχύ να 
επιτύχουν ευνοϊκότερες συμφωνίες με μεγάλες 
εταιρίες διανομής τροφίμων, όπως αλυσίδες 
σούπερ-μάρκετ ή παραγωγούς γάλακτος, διότι 
οι μεσάζοντες τείνουν να συσσωρεύουν κέρδη 
σε βάρος των γεωργών.

Το κλειδί για την επίλυση του προβλήματος 
μοιάζει να είναι οι σύντομες αλυσίδες εφοδι-

ασμού, δηλαδή οι τοπικές αγορές, οι αγορές 
αγροτών, οι αγορές χωρίς μεσάζοντες κ.λπ., 
έτσι ίσως θα βοηθηθούν οι αγρότες να αυξή-
σουν τα περιθώρια κέρδους, ενώ μειώνονται 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προϊόντα 
είναι πάντα φρέσκα.

Τέσσερις στους πέντε πολίτες της Ε.Ε. πι-
στεύουν ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο 
ρόλος των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα 
(Ευρωβαρόμετρο 2016). Οι σύντομες αλυσίδες 
εφοδιασμού μπορούν να δώσουν στους αγρότες 
υψηλότερες τιμές, ενώ διατηρούνται οι θέσεις 
εργασίας σε κάθε περιοχή.

«Το σύστημα τροφίμων της Ε.Ε. είναι πολύ-
πλοκο και ως εκ τούτου πρέπει να ενισχυθούν 
και άλλα μέσα που θα οδηγήσουν στην καταπολέ-
μηση αθέμιτων πρακτικών, όπως η συντόμευση 
του χρόνου πληρωμής» δήλωσε ο P. Pesonen, 
γενικός γραμματέας της κορυφαίας αγροτικής 
συνδικαλιστικής και συνεργατικής οργάνωσης 
Copa-Cogeca (EurActiv.com, 18/8/2017).

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την αγροτική οικονομία και τη 
συνολικότερη οικονομία της χώρας, παράγο-
ντας τρόφιμα υψηλής θρεπτικής και βιολογικής 
αξίας, συμβάλλοντας σημαντικά στο εθνικό 
προϊόν της χώρας, στην περιφερειακή αγροτική 
ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού 
ιστού της υπαίθρου. 

Ακόμα και σήμερα η ελληνική κτηνοτροφία 
δεν καταφέρνει να καλύψει τις ανάγκες της 
Ελλάδας, αφού ετησίως εισάγονται προϊόντα 
ζωικής προέλευσης αξίας 2,6 δισ. €! 

Με την κτηνοτροφία απασχολούνται περίπου 
500.000 άτομα στη χώρα μας και χιλιάδες 
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, δραστηρι-
οποιούνται στη μεταποίηση, στο εμπόριο, στις 
μεταφορές και εξαρτώνται από την κτηνοτροφική 
παραγωγή. Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η κτηνοτροφία απορροφά το 1/3 
της φυτικής παραγωγής και μπορεί επίσης να 
λειτουργήσει ως ατμομηχανή για την ελληνική 
γεωργία. 

Παρότι η κτηνοτροφία αποτελεί τη βαριά βιο-
μηχανία της χώρας, είναι κλάδος που έχει πληγεί 
βαθιά (περιέργως!) τα χρόνια των μνημονίων 
και δοκιμάζεται από πρωτοφανή κρίση, που 
απειλεί πλέον αυτή καθεαυτή τη βιωσιμότητα 
των εκμεταλλεύσεων της κτηνοτροφίας. 

Και ένας εχέφρων παρατηρητής θα μπο-
ρούσε να αναρωτηθεί: Δεν θα μπορούσε η 
πολιτεία να διαθέτει έγκαιρα τις απαραίτητες 
πληροφορίες, κατάλληλα επεξεργασμένες για 
τους πραγματικούς παραγωγούς πλούτου, ώστε 
να αντιδρούν σωστά; Μήπως ακόμα και οι 
δημόσιοι λειτουργοί είναι συνοδοιπόροι όσων 
εκμεταλλεύονται πληροφορίες (έμποροι και 
μεταποιητές) ή/και τον χειρισμό των πληρο-
φοριών πάντα εις βάρος των κτηνοτρόφων; 
Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι ανάμεσα 
στους κτηνοτρόφους - παραγωγούς και στους 
εμπόρους - αστούς για το γάλα, αλλά γενικά 
μεταξύ παραγωγών και αστών; Μήπως θα 
μπορούσαν όλοι όσοι παράγουν πραγματικά να 
συναντηθούν σε μία πλατφόρμα παραγωγών και 
να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν συνθήκες 
μικρότερης εκμετάλλευσης των παραγωγών και 
γενικότερα των πολιτών;

Και μέχρι τότε, στην εποχή της εισόδου της 
κοινωνίας της γνώσης και των πληροφοριών, 
οι κατέχοντες τις πληροφορίες ή ακόμα και οι 
έχοντες γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες 
θα εκβιάζουν και θα εκμεταλλεύονται τους 
πραγματικούς παραγωγούς πλούτου, και στην 
πρόσφατη περίπτωση (ή συνεχώς;) τους κτηνο-
τρόφους, θέλοντας να σβήσουν από παντού ότι 
μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, ή και σήμερα ακόμα, 
γύρω από την Ακρόπολη έβοσκαν πρόβατα.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Συνταξιούχος, ακόμα και με τα 
σημερινά αυστηρά κριτήρια 
ηλικίας (άνω των 67 ετών), 

γνωρίσαμε τον Θεσσαλονικιό Δη-
μήτρη Μιχαηλίδη στα Μονοπάτια 
Επιχειρηματικότητας, στα Μονοπάτια 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και 
στα Μονοπάτια Αγροτικής Επιχειρη-
ματικότητας του skywalker.gr. Είχε τη 
διάθεση να μοιράζεται τις εμπειρίες 
του με τους συμμετέχοντες πάντα με 
το ιδιαίτερο χιούμορ του και πάντα 
σε εθελοντική βάση. 

Με πατέρα υποδηματεργάτη και 
μητέρα εξαίρετη οικονόμο, έζησε πάντα 
μέσα στο 99% του πληθυσμού της 
γης, το οποίο μοιράζεται το 50% του 
παγκόσμιου πλούτου της Γης μας.

Όπως ο ίδιος μας περιγράφει, όντας 
από μικρό παιδί πρόσκοπος, ίσως δεν 
τα έκανε όλα πάντα σωστά, ασχέτως 
σωστών προθέσεων, αλλά τώρα από 
το ύψος των 67+ μπορεί να διακρίνει 
τα σωστά μονοπάτια της ζωής, ασχέτως 
της πορείας που ακολούθησε ο ίδιος 
και της ταλαιπωρίας που γνώρισε, και 
να μοιραστεί τις εμπειρίες του με όσους 
έχουν τη διάθεση και την πρόθεση 
για προσωπική δέσμευση, ώστε να 
αναζητήσουν και άλλους τρόπους για 
μια σωστή πορεία μέσα στη ζωή τους. 

Στη συζήτησή μας μαζί του πολλές 
φορές αναφέρεται στη λεγόμενη «γενιά 
του Πολυτεχνείου», σε αυτούς δηλαδή 
που δεν γνώρισαν πραγματικό πόλεμο 
στη ζωή τους, υπέστησαν τον τρόπο της 
πολιτικής ζωής που τους επιβλήθηκε 
την επταετία, καρπώθηκαν μία υπερ-
κατανάλωση (πλασματική ευημερία), 
οραματίστηκαν ένα άλλο μέλλον για 
όλους, αλλά στην προσπάθειά τους 
να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, 
ανέχθηκαν ή δεν έδωσαν όση σημασία 
έπρεπε στην ανάγκη όλα να γίνουν 
μέσα σε ένα συμφωνημένο πλαίσιο 
αξιών και ηθικής, διότι ταυτόχρονα 
γκρέμισαν και αυτούς που μέχρι τότε 
ήταν οι φορείς των μέχρι τότε αξι-
ών και της ηθικής (οι οποίοι τελικά 
απαξίωσαν τους εαυτούς τους) χωρίς 
να διαμορφώσουν ένα νέο σύστημα 
αξιών και ηθικής. 

Έχοντας ανδρωθεί ο Δημητρός, 
όπως τον προσφωνούσε η μητέρα του, 
που γεννήθηκε στο Εκατερίνογκραντ 
της Ρωσίας και μετακόμισε το 1923 
στον Καταχά Πιερίας με τους γονείς 
της, με τις αξίες του κώδικα ηθικής 
του προσκοπισμού (ενός συστήματος 
κοινωνικής διαπαιδαγώγησης που 
μεθοδολογικά επιβραβεύει το μέγεθος 
της προσπάθειας για την επίτευξη του 
συμφωνημένου κοινωνικού αποτελέ-
σματος), πέρασε σταδιακά από την 
περιοχή του ωφελούμενου από το 
παιχνίδι του προσκοπισμού παιδιού 
στην περιοχή του προσφέροντος εθε-
λοντικά βαθμοφόρου και ακολούθως 
στην περιοχή του συμβάλλοντος μέσω 
της κοινωνικής συμπαράστασης.

Μάλλον εκεί και στις οικογενειακές 
καταβολές οφείλεται ότι ήταν πάντα 
σχεδόν αναμεμειγμένος με εθελοντικά 
κινήματα και οργανώσεις και κοι-
νωνικές δομές προσφοράς. Πολλές 
φορές ανέτρεξε στη συζήτησή μας 
σε έντονα στιγμιότυπα εμπειριών 
του, στην προσφορά στον Ερυθρό 
Σταυρό Θεσσαλονίκης ως εθελοντής 
Σαμαρείτης. Άλλωστε και η αδελφή 

του Έλσα διετέλεσε για πολλά χρόνια 
εθελόντρια αδελφή νοσοκόμος.

Και αργότερα, παράλληλα με τις 
δραστηριότητες εθελοντικής κοινω-
νικής προσφοράς, οι επαγγελματικές 
επιλογές του τον οδηγούσαν σε οργανι-
σμούς και δομές που εμπεριείχαν την 
κοινωνική ωφέλεια, από τις αστικές 
συγκοινωνίες της Αθήνας μέχρι δομές 
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σε αγροτόπαιδα. Ακόμα και όταν δρα-
στηριοποιείτο ως ιδιώτης επαγγελματίας 
σύμβουλος (για ένα χρονικό διάστημα), 
οι συνεργασίες του γίνονταν κυρίως 
με ομάδες τοπικής δράσης, συλλόγους 
και συλλογικές δομές. 

Θυμάται ακόμα έντονα την πρώτη 
ομιλία του σε συνάντηση νέων της 
εποχής του το 1964, όταν στην αί-
θουσα της τότε Βασιλίσσης Σοφίας 
στη Θεσσαλονίκη μίλησε για «Τα κατά 
συνθήκη ψεύδη», ενώ λίγο αργότερα 
(1968) σε εισήγησή του για τις δη-
μόσιες σχέσεις στον προσκοπισμό 
στον Πύργο των Αεροπροσκόπων 
στη Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσα-
λονίκη αναφέρθηκε στην επίδραση 
που είχε πάνω του το ποίημα «Αν» 
του Ρ. Κίπλινγκ.

Σήμερα περισσότερο τον εκφράζει 
το «και αν δεν μπορείς να κάνεις τη 
ζωή σου όπως τη θέλεις, τουλάχιστον 
μην την εξευτελίζεις», ενώ στα χαρτιά 
που του έπεσαν καθώς συνομιλούσαμε 
εντοπίσαμε το «Να Φεύγεις», όπου 
μεταξύ άλλων γράφεται:

«Να φεύγεις! Από την ασφάλεια 
τρύπιων αγκαλιών, από χειραψίες που 
σε στοιχειώνουν, από την ανάμνηση 
μιας κάλπικης ευτυχίας. Να φεύγεις 
αθόρυβα, σιωπηλά, χωρίς κραυγές, 
μακρόσυρτους αποχαιρετισμούς. Να 
μην παίρνεις τίποτα μαζί, ούτε ενθύμια 
ούτε ζακέτες για τον δρόμο. Να τρέχεις 
μακριά από δήθεν καταφύγια, κι ας 
έχει έξω και χαλάζι. Να εννοείς τις 
λέξεις σου, μην τις εξευτελίζεις. Να 
μάθεις να κοιτάς την κλεψύδρα, να 
βλέπεις πως ο χρόνος σου τελείωσε.

»Να φεύγεις από εκεί που δεν ξέρεις 
γιατί βρίσκεσαι, από εκεί που δεν 
ξέρουν γιατί σε κρατούν. Να φεύγεις 
από εκεί που δεν σου δίνουν αυτά 
που χρειάζεσαι. Να απαιτείς αυτό 
που δίνεις να το παίρνεις πίσω, δεν 
τους το χρωστάς. Να καταλάβεις πως 
οι δεύτερες ευκαιρίες είναι για τους 
δειλούς, οι τρίτες για τους γελοίους. 

Να μάθεις να ψάχνεις για αγάπες 
που θυμίζουν “Καζαμπλάνκα”, όχι 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και να 
μάθεις να φεύγεις. Από εκεί που ποτέ 
πραγματικά δεν υπήρξες. Να φεύγεις 
από όσα νόμισες γι’ αληθινά, μήπως 
φτάσεις κάποτε σ’ αυτά».

Με τη σιγουριά (!) μιας μέσης σύντα-
ξης και την ελευθερία που σου δίνει 
αυτή μπορεί πλέον ο Δ. Μιχαηλίδης 
να λέει τα πράγματα με την πραγματική 
αξία τους και αυτό ίσως είναι μια πολύ 
σημαντική συνεισφορά του σήμερα σε 
μια σχεδόν εικονική κοινωνία, μια 
εικονική πραγματικότητα. 

Σήμερα ο Δ. Μιχαηλίδης συμμετέχει 
στην κινηματική δομή «Παρατηρητή-
ριο» των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, προσεγγίζοντας τα θέ-
ματα της αγροτικής ανάπτυξης, του 
συνεργατισμού και της κοινωνικής 
οικονομίας (πολύ πριν αυτή να γίνει 
μόδα). Επίσης συμμετείχε σε διάφο-
ρα σχήματα mentoring και σήμερα 
προσφέρει στην Πανελλήνια Ένωση 
Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας 
(Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) ως μέντορας για την 
κοινωνική οικονομία. 

Έχοντας δώσει την προσκοπική 
υπόσχεσή του κάποτε, αισθάνεται ότι 
κρατά μια επαφή με την Περιφέρεια 
Προσκόπων Θεσσαλονίκης, με την 
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Αναλή-
ψεως και με τους Παλαιούς Προσκό-
πους του 1ου Συστήματος Προσκόπων 
Θέρμης και του 19ου Συστήματος Αε-
ροπροσκόπων Αναλήψεως.

Ανατρέχοντας στην επαγγελματική 
ζωή του Δ. Μιχαηλίδη, εντοπίζουμε ότι 
σπούδασε ηλεκτρολογία, διότι πίστευε 
τότε, όπως μας είπε, ότι όλες οι σχέσεις 
του υλικού κόσμου στηρίζονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια, επίσης σπούδασε 
διοίκηση επιχειρήσεων, διότι τότε 
πίστευε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις 
στη σύγχρονη κοινωνία εκφράζονταν 
κυρίως με οικονομικά μεγέθη.

Μετά την παγκόσμια αλλαγή σκέψης 
το 1973 με την παγκόσμια διάσκεψη 
για το περιβάλλον συνειδητοποίησε 
ότι «ζωή» σημαίνει «ισορροπία». Έκανε 
μεταπτυχιακές σπουδές στην περι-
βαλλοντολογία, ενώ, μεταφέροντας 
όλα τα παραπάνω στην καθημερινή 
πρακτική, είναι από τους πρώτους 
που ασχολήθηκαν επαγγελματικά στην 
Ελλάδα (1985) με την ασφάλεια στην 
εργασία. 

Έχει εμπειρίες στη διοίκηση τεχνικών 
έργων (project management), στη 
διοίκηση προμηθειών και χρηματορ-
ροών, στη διοίκηση προσωπικού, στη 
διοίκηση εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής, συνεχιζόμενης, διά 
βίου, ενηλίκων, άτυπης και εθελοντικών 
οργανώσεων, καθώς και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας), στη διοίκηση επισκέψε-
ων μελέτης (study visits), στο summer 
school & camping, στη διαχείριση & 
διοίκηση κοινοτικών προγραμμάτων, 
στη διοίκηση δημοσίων σχέσεων και 
στη διοίκηση εθελοντικών οργανώσεων.

Αναπολώντας τα προηγούμενα 
χρόνια, ο Δ. Μιχαηλίδης θυμάται ότι 
διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας  
σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής 
ανάπτυξης, συνεργάτης οργανώσεων για 
τον πρωτογενή τομέα, διευθυντής διά 
βίου μάθησης στη Γεωργική Βιοτεχνική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, προϊστάμενος 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, 
καθηγητής σε Τ.Ε.Ι. και εργολάβος 
τεχνικών ιδιωτικών έργων.

Συμμετέχει στην κινηματική 
ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συ-
νεργασίας για την Κοινωνική & Αλ-
ληλέγγυα Οικονομία) και σε μερικές 
δομές που προήλθαν από τη δράση της, 
όπως η Α.Μ.Κ.Ε. ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. και 
ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεται-
ρισμός biosCOOP στη Θεσσαλονίκη. 

Με πολλή συγκίνηση θυμάται τα 
20 περίπου χρόνια που πρόσφερε 
εθελοντικά στο τότε κίνημα των νέων 
αγροτών, διότι πίστευε ότι το μέλ-
λον ανήκει στους νέους (όπως έκανε 
πάντα και με τους προσκόπους) και 
στην αυτάρκεια των τοπικών κοινωνι-
ών, που αναγκαστικά περνά από την 
αγροτική παραγωγή. Άπειρες ώρες 
προσφέρθηκαν για να διαμορφωθεί το 
καταστατικό πλαίσιο της αναγνώρισης 
του θεσμού της Πανελλήνιας Ένωσης 
Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) πριν αρκετά 
χρόνια, που δεν έχει καμιά σχέση με 
τη σημερινή πραγματικότητα.

Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν οι 
νέοι και οι νέες που θέλουν, μπο-
ρούν και πρέπει να ασχοληθούν με 
τα κοινά να ενισχύονται ειδικά, διότι 
οι νέοι και οι νέες, συγκριτικά με τους 
ηλικιωμένους, έχουν, πλέον όλων 
των άλλων, να επιλέξουν τον τομέα 
του επαγγελματικού χώρου τους, να 
κοινωνικοποιηθούν, να στήσουν την 
οικογένειά τους (σπίτι, σύντροφος, 

παιδιά, μεγάλωμα παιδιών) και να 
σταθεροποιηθούν επαγγελματικά ως 
νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα. Αυτά 
και πολλά ακόμα αξίζουν της ιδιαίτερης 
προσοχής της κοινωνίας, της προσοχής 
σε οργανώσεις της κοινωνίας των πο-
λιτών χωρίς να χρησιμοποιούνται με 
απώτερο σκοπό την κομματική εξουσία.

Από τις εντυπώσεις του από επι-
σκέψεις μελέτης και συμμετοχές σε 
αποστολές συγκεκριμένου σκοπού σε 
χώρες (μεταξύ των οποίων Αλβανία, 
Π.Γ.Δ.Μ., Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, 
Βουλγαρία, Ιορδανία, Κύπρος, Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, 
Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, 
Ελβετία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισραήλ 
και Τουρκία) ο Δ. Μιχαηλίδης έχει 
διαμορφώσει την άποψη ότι, αν μια 
τάση που προσπαθεί να επιβληθεί 
από τα παγκόσμια κέντρα οικονομικής 
διαχείρισης είναι η λεγόμενη «παγκο-
σμιοποίηση», η αντίρροπη τάση είναι 
ο «τοπικισμός» ο οποίος είναι σε πιο 
ανθρωπίνως ελεγχόμενα μεγέθη. 

Η κοινωνία των ανθρώπων δια-
μορφώνεται σε έναν τόπο. Ο τόπος 
έχει συγκεκριμένα κοινά γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά (λεκάνη απορροής, 
πεδιάδα, βουνό, οροσειρά, νησί), 
κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
και πεποίθηση των ανθρώπων που 
κατοικούν εκεί ότι έχουν κοινό μέλλον. 
Η κοινωνία των ανθρώπων πρέπει να 
είναι αυτάρκης, για να είναι βιώσιμη 
(αειφόρος), ή έστω να ανταλλάσσει σε 
οριζόντια σχέση με όμορες ή άλλες κοι-
νωνίες αγαθά. Τα αγαθά θα πετύχαιναν 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
τους αποτυπώματος αν διακινούνταν 
από οργανωμένη τοπική εφοδιαστική 
αλυσίδα, τοπικές αγορές παραγωγών 
(farmers’ market) και τοπικά σύμφωνα 
ποιότητας ζωής.

Αν η ηθική, μας είπε, είναι οι κανόνες 
για την επιβίωση μιας κοινωνίας, ηθική 
μπορεί να υπάρχει μόνο σε επίπεδο 
κοινωνίας. Κάθε άλλο είναι μια μορφή 
δικαίου, όχι δίκαιο των ανθρώπων, 
αλλά δίκαιο των νόμων, δίκαιο των 
εθνών κ.λπ. Και ο καλύτερος και απο-
τελεσματικότερος τρόπος οικονομικής 
διαχείρισης στο επίπεδο μιας κοινωνίας 
είναι η κοινωνική οικονομία (συνερ-
γατισμοί, ηθικές τράπεζες, αλληλόχρεα 
κεφάλαια, ιδρύματα), που αξιοποιεί 
στο έπακρο το κοινωνικό κεφάλαιο.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, πιστεύει ο Δ. Μιχαηλίδης, 
είναι το κοινωνικό ζυμωτήρι και ο θη-
σαυροφύλακας του τοπικού πολιτισμού 
και της ενδυνάμωσης του κοινωνικού 
ιστού. Έτσι αυξάνεται το κοινωνικό 
κεφάλαιο, που είναι η συνδετική ουσία, 
η κόλλα που ενώνει όλα τα μέλη και 
συνθέτει την κοινωνία. 

Σήμερα, μας είπε στο τέλος της 
συζήτησής μας, μόνο στις αγροτικές 
κοινωνίες μπορούμε να εντοπίσουμε 
χαρακτηριστικά κοινωνίας, κοινωνικού 
κεφαλαίου και κοινωνικής οικονομί-
ας. Και, αν ασπαστούμε τις απόψεις 
μεγάλων στοχαστών της εποχής μας, 
το μέλλον στην κοινωνία της γνώσης, 
μετά το 2050, ανήκει στην κοινωνι-
κή οικονομία και στον τοπικισμό με 
οριζόντια ισχύ έναντι της πυραμιδικής 
δομής, που μέχρι σήμερα ήταν το κυ-
ρίαρχο μοντέλο.

Δημήτρης Μιχαηλίδης: Ένας κοινωνικός ακτιβιστής

Δημήτρης Μιχαηλίδης
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Εξυπηρέτηση πελατών, έπαινος και  
αποτελεσματικός χειρισμός αντιρρήσεων
Ένα εξάωρο σεμινάριο πρακτικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο μακριά από θεωρίες και απλές 
πληροφορίες γιατί η ικανοποίηση του πελάτη είναι που μετράει.

Σκοπός του σεμιναρίου:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα εκπαιδευτικό workshop για υπεύθυνους εξυπηρέτησης 
εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν 
τι σημαίνει να είναι εστιασμένοι στον πελάτη. Το workshop δίνει έμφαση στις τεχνικές, στάσεις 
και συμπεριφορές που απαιτούνται για να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών.

Πού απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των τμημάτων marketing, πωλήσεων, logistics, 
εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής εξυπηρέτησης, καθώς και σε στελέχη διαφημιστικών εταιριών 
και εταιριών δημοσίων σχέσεων, αλλά και γενικότερα σε όλους όσους έρχονται σε επαφή με 
τους πελάτες.

Μεθοδολογία:
Μείγμα θεωρητικής και πρακτικής (ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων κ.λπ.) εκπαίδευσης (20/80), ώστε 
να επιτυγχάνεται η αυθόρμητη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων.

Περιεχόμενο:

Πελάτης:

Αξιοποιήστε τα μοναδικά σας χαρακτηριστικά:

Ικανοποίηση του πελάτη:

Ο δύσκολος πελάτης:

Συμπεριφορά:

τη διάρκεια της εξυπηρέτησης

Αποτελεσματικός χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων:

Εισηγητής: 
Φορέας εκπαίδευσης: Albert Consulting
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 523738
Ημερομηνίες διοργάνωσης: 

από 10:00 έως 15:00.
Κόστος συμμετοχής:
προ της διεξαγωγής του σεμιναρίου παρέχεται έκπτωση 10%. Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί 

Σεμινάριο δημιουργικής γραφής

θα συμμετέχει με πέντε ολοκληρωμένα διηγήματα, καθένα από τα οποία θα αποσκοπεί στην 

έμφαση στη σχέση της ιστορίας μας με την ιστορία, με τη λογοτεχνία ή την κοινωνία, με τα 

καθορίσει το περιεχόμενο ενός λογοτεχνικού έργου και πώς, αντίστροφα, ένα συγκεκριμένο 

Εισηγητής: Φορέας εκπαίδευσης: Διεύθυνση: 
 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Έναρξη συναντήσεων: 

 Σύνολο μαθημάτων:  Διάρκεια σεμιναρίου: 30 
Συνάντηση γνωριμίας: Κόστος συμμετοχής: 

Βάλτε το AdWords να πουλήσει για εσάς
5 βασικοί λόγοι για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο:

αέρα τον προϋπολογισμό σας.

σημαντικός δείκτης από όλους και όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
ότι αυτοί οι δείκτες λειτουργούν υπέρ μας.

Πρόγραμμα:

Παροχές:

1

2

ποσό της προσφοράς (75€).
Εισηγητής:

Φορέας εκπαίδευσης: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Τοποθεσία: 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Ώρες διεξαγωγής: 
Κόστος συμμετοχής: 

Το θεατρικό παιχνίδι και η παιδαγωγική θεάτρου 
Περιγραφή σεμιναρίου:

ερευνά νέους αισθητικούς, παιδαγωγικούς και διδακτικούς δρόμους.
Σε ποιους απευθύνεται:

θεατρολόγους, ψυχολόγους, ειδικούς ανθρωπιστικών και επικοινωνιακών επαγγελμάτων και 

έκφραση και μάθηση.
Εισηγητές: Φορέας εκπαίδευσης: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Διεύθυνση: 
Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία λήξης: Διάρκεια 

σεμιναρίου: Κόστος συμμετοχής: 10€





Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 201714

Networking:  
Ένας πολύτιμος σύμμαχος 
στην αναζήτηση εργασίας

Το κυνήγι στην αγορά εργασίας για την από-
κτηση της εργασίας που πραγματικά ο καθένας 
επιθυμεί ίσως φαντάζει, ειδικά στις μέρες μας, 
ουτοπία. 

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, η κρίση απο-
τελεί ανασταλτικό παράγοντα, καθιστώντας 
την αναζήτηση εργασίας πραγματικά δύσκολη 
υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά τον τελευταίο καιρό 
μια άλλη εναλλακτική και πολλά υποσχόμενη 
επαγγελματική προοπτική έρχεται να δώσει το 
networking.

Το networking καταρχάς σχετίζεται με το δίκτυο 
των επαγγελματικών ή προσωπικών επαφών που 
ο καθένας έχει αναπτύξει και το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει έναν σημαντικό, αν όχι καταλυτικό, 
σύμμαχο στην απόκτηση ή στην εξέλιξη του 
επαγγελματικού βίου μας.

Τα πλεονεκτήματα του networking: 
1. Απόκτηση εργασίας «εκ των έσω»
Πολλές φορές η γνωριμία ανθρώπων που 

εργάζονται σε μια εταιρία μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα να πληροφορηθούμε για μια κενή 
θέση εργασίας πριν καν δημοσιευτεί.

2. Αξιολόγηση της αγοράς εργασίας
Η επαφή και η συναναστροφή με διάφορους 

ανθρώπους του κλάδου μας συνεισφέρει στο 
να είμαστε συνεχώς ενήμεροι για τα δεδομένα 
του επαγγελματικού μας τομέα, όπως επίσης και 
στην ανακάλυψη νέων τομέων απασχόλησης ή 
εναλλακτικών προοπτικών για την εξέλιξή μας.

3. Αλλαγή καριέρας και αναγνώριση
Είναι αλήθεια ότι η ταχύτητα των πληροφοριών 

και των νέων δεδομένων καθιστά την αναζήτηση 
ευκαιριών και την προώθηση του προφίλ μας πιο 
απαιτητική από όσο φανταζόμαστε. Και εδώ οι 
γνωριμίες και το δίκτυό μας μπορούν να συντε-
λέσουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας.

Πώς όμως μπορεί κάποιος να αναπτύξει τις 
δεξιότητες του networking; Αυτό, σύμφωνα με 
μελέτες, έχει να κάνει αρκετά με την προσωπι-
κότητά μας. 

Σε κάποιους ανθρώπους όλο αυτό συμβαίνει 
φυσικά, εφόσον η κοινωνικότητα και η εξωστρέφεια 
τους βοηθά να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν το 
δίκτυο των επαφών τους. Σε κάποιους άλλους 
η διαδικασία φαίνεται πιο δύσκολη και απαιτεί 
περισσότερη προσπάθεια.

Χρήσιμες συμβουλές και στρατηγικές: 
1. Σκέψου μακροπρόθεσμα
Η διατήρηση μιας επαφής μπορεί να αποδειχτεί 

πολύτιμη όχι άμεσα, αλλά πιο μελλοντικά. Έτσι 
και αλλιώς η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο.

2. Συμπερίλαβε φίλους
Αν όχι οι ίδιοι οι φίλοι σου, το δικό τους δίκτυο 

θα μπορούσε να βοηθήσει με τη σειρά του στην 
αναζήτηση εργασίας.

3. Η επικοινωνία μετράει
Οι επαφές διά ζώσης είναι σαφώς πιο αποτε-

λεσματικές από την ψηφιακή επικοινωνία, που και 
αυτή με τον τρόπο της παίζει τον δικό της ρόλο.

4. Κράτησε επαφές με παλιούς συνεργάτες
5. Κοινωνικοποιήσου
6.  Μην προσπαθείς μόνο να εκμεταλλευτείς 

τις καταστάσεις
Θα γίνει προφανές και κουραστικό ότι ο μο-

ναδικός λόγος που κρατάς τις επαφές σου είναι 
καθαρά ωφελιμιστικός. Απόφυγε να συζητάς 
συνέχεια ή από την αρχή για ζητήματα δουλειάς, 
μιας και οι άνθρωποι χτίζουν σχέσεις, δεν είναι 
εργαλεία.

Εξοπλίσου με χαμόγελο και διάθεση για συ-
νεργασία και επένδυσε χρόνο στη διατήρηση 
επαφών και σε συναναστροφές που μπορεί να 
αποβούν σωτήριες για την επαγγελματική πορεία 
σου και όχι μόνο.

Μαρία Παπακοσμά,
Συντάκτρια citycampus.gr

Η συνέντευξη είναι ένας από 
τους δημοφιλέστερους τρόπους 
επιλογής προσωπικού. Διαρκεί 

10-15 λεπτά, αλλά μπορεί να επηρεάσει 
σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση 
της καριέρας του υποψηφίου.

Στόχος του εργοδότη είναι να δια-
πιστώσει κατά πόσο οι γνώσεις σας, 
τα επαγγελματικά σας προσόντα, τα 
προσωπικά σας χαρακτηριστικά (αξίες, 
ενδιαφέροντα, ικανότητες) και οι επι-
κοινωνιακές σας ικανότητες ταιριάζουν 
με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης 
θέσης εργασίας και της εταιρίας.

Στόχος του υποψηφίου είναι να 
αποδείξει την καταλληλότητά του για 
την προσφερόμενη θέση εργασίας.

Το μυστικό για μία πετυχημένη 
συνέντευξη είναι η προετοιμασία. Η 
ψυχολογική πίεση που υπάρχει κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης είναι με-
γάλη και μόνο η άριστη προετοιμασία 
μπορεί να προστατεύσει από παγίδες 
και κακοτοπιές.

Πριν τη συνέντευξη

τα αδύνατα σημεία σας, ιδιαίτερα σε 
σχέση με την προσφερόμενη θέση, 
και τα σημεία για τα οποία είναι πολύ 
πιθανό να ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
κάποιες πληροφορίες. Σκεφτείτε την 
εκπαίδευσή σας, τα προσόντα σας, την 
εμπειρία σας, αναγνωρίστε τα θετικά 

σημεία και τις δεξιότητές σας, ώστε 
να μπορέσετε να επικεντρωθείτε σε 
αυτά σωστά.

εργασίας. Συλλογή πληροφοριών για την 
επιχείρηση, αλλά και τη συγκεκριμένη 
θέση εργασίας. Η συλλογή στοιχείων 
αφορά σε θέματα σχετικά με τη θέση 
της εταιρίας στην αγορά, τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, το 
αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης 
εργασίας και τις προοπτικές που αυτή 
έχει, τον προσφερόμενο μισθό κ.ά.

από τον περιοδικό και ημερήσιο τύπο, 
από ειδικά φυλλάδια που εκδίδει η 
εταιρία, από τα γραφεία διασύνδεσης 
και το διαδίκτυο. Αν έχετε τα απαραίτητα 
δεδομένα, δώστε ιδιαίτερη προσοχή 
σε τυχόν ιδέες και προτάσεις σχετικά 
με την επιχείρηση που σας ενδιαφέρει. 
Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτετε το 
ενδιαφέρον που έχετε πρώτα για τη 
συγκεκριμένη θέση εργασίας και κατά 
δεύτερο λόγο για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση, φορέα ή οργανισμό.

-
φύγετε το εξεζητημένο ντύσιμο και 
τις υπερβολές στην εμφάνισή σας. 

περιβάλλον της εργασίας, αντίστοιχο 
της κουλτούρας της επιχείρησης.

συνεπείς.

 Τι πρέπει να προσέξει ο υπο-
ψήφιος κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης
Μερικές προτάσεις-κλειδιά κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης είναι:
α. -
λημένα και φροντισμένα. Η δημι-
ουργία καλής πρώτης εντύπωσης 
προδιαθέτει θετικά τον υπεύθυνο 
της συνέντευξης.
β. Υιοθετήστε ένα ειλικρινές χα-
μόγελο, δείξτε ενθουσιασμό και 
σοβαρότητα.
γ. Χαιρετήστε με μια σφικτή χειραψία, 
η οποία δείχνει αυτοπεποίθηση, τόσο 
κατά την είσοδο, όσο και κατά την 
έξοδό σας από το γραφείο.
δ. Καθίστε αφού πρώτα σας προ-
σφερθεί μία θέση.
ε. Προσοχή στη επικοινωνία σας: 
Όταν μιλούμε σε κάποιον, αυτός βγάζει 
συμπεράσματα κατά 20% από αυτά 
που λέμε, κατά 30% από τον τρόπο 
που τα λέμε, κατά 50% από τη γλώσσα 
του σώματος.
στ. Στοιχεία που επηρεάζουν την 
επικοινωνία κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης:

-
πατήστε με αυτοπεποίθηση, σταθείτε 
μακριά από τον τοίχο, υιοθετήστε 
στάση ετοιμότητας. Προσέξτε το κάτω 
μέρος του σώματος, το οποίο προδίδει 

την αμηχανία μας, χρησιμοπ
ανοικτές χειρονομίες, συγχρ
λόγο, τόνο, σώμα.

ση του σώματός σας αποφεύ
αδέξιες κινήσεις και εξεζητημ
τρόπους. Κάθισμα με το σώμα ε

Συμβουλές πριν και κατά

Πώς να βρείτε μία εποχιακή δουλειά
Έχετε δύο επιλογές: είτε να εξασφαλίσετε μία 

δουλειά πριν ξεκινήσετε για το εξωτερικό ή να την 
αναζητήσετε επιτόπου. Η πρώτη προϋποθέτει έγκαιρο 
προγραμματισμό και αναζήτηση. Συνιστάται σε όσους 
δεν έχουν ταξιδέψει μόνοι τους στο εξωτερικό και 
νιώθουν ανασφάλεια στην ιδέα πως θα βρεθούν μακριά 
από τον τόπο τους χωρίς να έχουν κάτι χειροπιαστό.

Η δεύτερη επιλογή είναι μάλλον τυχοδιωκτική και 
ταιριάζει σε εκείνους που έχουν κατασταλαγμένη 
προτίμηση για τη χώρα και το είδος της δουλειάς 
που τους αρέσει. Οι θιασώτες αυτής της επιλογής 
ξεκινούν για τη χώρα της προτίμησής τους και ανα-
ζητούν τη δουλειά που τους ταιριάζει ρωτώντας σε 
αγροκτήματα, μπαρ, ξενοδοχεία, κοινοτικά γραφεία, 
τοπικές λέσχες. Αν πρόκειται για αγροτικές εργασίες, 
συγκομιδή φρούτων ή τρύγο αμπελιών, γνωρίζουν εκ 
των προτέρων ποιους μήνες υπάρχουν ανάγκες και 
κινούνται ανάλογα. Οι περισσότερες ευκαιρίες για 
καλοκαιρινές εργασίες παρουσιάζονται στις πλου-
σιότερες χώρες της Ευρώπης, της βόρειας Αμερικής 
και της Ωκεανίας. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες οι δυνατότητες περι-
ορίζονται σε εθελοντικές δουλειές, που όχι μόνο δεν 
αμείβονται, αλλά απαιτούν και την οικονομική συμμετοχή 
του εθελοντή. Κι ωστόσο πολλοί νέοι αποφασίζουν 
να εργαστούν σε τέτοιες χώρες για ιδεαλιστικούς 
λόγους, για τις εμπειρίες από την παραμονή σε μία 
συχνά εξωτική χώρα και για να πλουτίσουν το βιο-
γραφικό τους. Παρά την οικονομική συνεισφορά που 
συνεπάγεται η συμμετοχή σε αυτά, τα προγράμματα 
εθελοντισμού έχουν μεγάλη ζήτηση και χρειάζονται 
έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος, συνήθως 3-6 
μήνες πριν. Τα πιο ασυνήθιστα και ενδιαφέροντα 
προγράμματα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση 
και κλείνουν ταχύτερα.

Το διαδίκτυο είναι ασφαλώς ένα χρήσιμο μέσο 
αναζήτησης, αλλά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση 
με την πληθώρα των πηγών του κυβερνοχώρου, 
ενώ περιορίζει και τις πιθανότητες διάκρισης του 
ενδιαφερoμένου λόγω μεγάλου ανταγωνισμού. Είναι 
ωστόσο πιο αποτελεσματικό για όσους διαθέτουν 

συγκεκριμένη προϋπηρεσία και δεξιότητες, όπως π.χ. 
για όσους μπορούν να διδάξουν Αγγλικά.

Υπάρχουν δεκάδες ιστοσελίδες με αντικείμενο την 
εποχιακή απασχόληση και μεγάλη ζήτηση σε τουρι-
στικές και γεωργικές εργασίες. Για τις τελευταίες οι 
προσλήψεις γίνονται εγγύτερα προς τον χρόνο των 
εργασιών, τη συγκομιδή των φρούτων ή τον τρύγο 
των αμπελώνων. Η πανευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη 
Eures έχει μία πλούσια βάση δεδομένων και για επο-
χιακές εργασίες.

Στοιχεία που βαραίνουν στην εξεύρεση μιας 
εποχιακής εργασίας είναι η έγκαιρη αναζήτηση, η 
γνώση της τοπικής γλώσσας, η προηγούμενη εμπει-
ρία στο αντικείμενο της δουλειάς, η μόρφωση και 
η παρατεταμένη διαθεσιμότητα. Πολλοί εργοδότες 
προγραμματίζουν νωρίς την αναπλήρωση προσω-
πικού που θα απουσιάσει για κάποιο διάστημα για 
οποιονδήποτε λόγο (άδεια μητρότητας, διακοπές), 
την κάλυψη εποχιακών αναγκών ή την ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού τους σε περιόδους αιχμής 
(γιορτές, εκπτώσεις) και προτιμούν άτομα που πέραν 
των ζητούμενων προσόντων είναι διατεθειμένα να 
καλύψουν όλο το χρονικό εύρος της προσφερόμενης 
δραστηριότητας. Αδυναμία ανταπόκρισης σε αυτό τον 
τελευταίο όρο μπορεί να αποτελέσει αιτία απόρριψης 
υποψηφιότητας προς όφελος κάποιου άλλου που δεν 
έχει πρόβλημα χρόνου. Αν έχετε τα απαραίτητα προ-
σόντα, εκδηλώστε ενδιαφέρον για όσο περισσότερες 
εργασίες πιστεύετε πως είστε κατάλληλοι. Βεβαιωθείτε 

μόνο πως οι ικανότητές σας ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές της δουλειάς που «φλερτάρετε» και 
αντισταθμίστε πιθανή έλλειψή σας δίνοντας έμφαση 
σε άλλα προσόντα σας, όπως, ας πούμε, μία δεύτερη 
ξένη γλώσσα. Θα είναι πολύ θετικό αν μπορείτε να 
συντάξετε το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή 
σας στην τοπική γλώσσα, πολλοί εργοδότες, ιδιαίτερα 
σε αγροτικές περιοχές, δεν γνωρίζουν άλλη γλώσσα 
από τη δική τους. Το βιογραφικό σας θα πρέπει να 
είναι προσανατολισμένο στη συγκεκριμένη εργασία, 
αποφύγετε οτιδήποτε άσχετο με αυτή.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ένα πρώτο βήμα 
για να κάνετε αισθητή την παρουσία σας στον υπο-
ψήφιο εργοδότη. Μην μείνετε όμως σε αυτή. Αν δεν 
έχετε ανταπόκριση σε λογικό χρόνο (2-3 βδομάδες 
το πολύ) ρωτήστε για την τύχη της αίτησής σας με 
τηλεφώνημα ή e-mail, εκτός αν η αγγελία κάνει σαφές 
πως δεν θα υπάρξει επαφή με ανεπιτυχείς υποψη-
φιότητες. Οι εργοδότες συνήθως εκτιμούν τέτοιες 
πρωτοβουλίες και επηρεάζονται από έναν ευγενή, 
επίμονο και ενθουσιώδη υποψήφιο. Φροντίστε η 
επικοινωνία σας να μεταδίδει την εικόνα ενός ευ-
χάριστου και γελαστού ατόμου, η φωνή μεταφέρει 
αυτή την αίσθηση. Στο στάδιο της διαπραγμάτευσης 
θα πρέπει να μην αφήσετε τίποτα αδιευκρίνιστο: απο-
δοχές, ωράριο εργασίας, αρμοδιότητες, καθήκοντα. 
Ζητήστε γραπτή επιβεβαίωση όσων συμφωνήθηκαν 
πριν πιάσετε δουλειά και συμβόλαιο απασχόλησης αν 
η ανάληψή της συνεπάγεται σημαντικά έξοδα για τη 
μετακίνησή σας από την Ελλάδα ή αν κάποια σημεία 
της συμφωνίας σάς φαίνονται ασαφή. Αναζητήστε 
έναν προηγούμενο εργαζόμενο για την ίδια δουλειά 
(κάθε σοβαρός εργοδότης θα σας φέρει σε επαφή) 
και ρωτήστε τον σχετικά. Και αν αποφασίσετε να ανα-
λάβετε τη δουλειά, μην καθυστερήσετε την αποδοχή 
της πρότασης που σας έγινε. Αν πάλι δεν προχωρή-
σετε ή προτιμήσετε μία άλλη προσφορά εργασίας, 
ενημερώστε τον υποψήφιο εργοδότη όσο γίνεται 
γρηγορότερα για να μην χαρακτηριστείτε αρνητικά.

Νίκος Μαρκουλάκης, Ταξιδιωτικός σύμβουλος, 
Tropical Tours (www.tropicaltours.gr)



Η εταιρία Ενεργειακή Πλάσις Α.Ε., με δραστηριότητα στη 
μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ενεργειακών συστημάτων
και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, αναζητά:

Ηλεκτρολόγο (Τ.Ε.)
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρίας.

Περιγραφή θέσης:

με χρήση εξειδικευμένων οργάνων

Προφίλ υποψηφίου:

σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εργασίες πεδίου

e-mail: 

Η Pizza Hut και KFC

Υπαλλήλους Τηλεφωνικού Κέντρου

τη διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:  
 

Η Axel Accessories 

πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της 
μόδας και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα μέσα σε ένα 

Υπάλληλο Τμήματος Εξαγωγών
(κωδικός θέσης: ΥΕΞ03)

Προφίλ υποψηφίου:

ένδυσης, των αξεσουάρ και της υπόδησης

προτεραιοτήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων

ικανότητες

των αρμοδιοτήτων

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Παροχές:

εταιρία

e-mail: 

Προσωπικό Ασφαλείας/Φύλακες
Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας 
μας, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:

e-mail: 

Η PK Consulting Group αναζητά:

Στέλεχος Αναδιάρθρωσης 
Εταιρικών Οφειλών & Διαχείρισης 

Συστήματος Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού

Απαραίτητα προσόντα:

E-mail: 



Η αλυσίδα υποδημάτων Voi&Noi στο πλαίσιο της συνεχούς αναπτυξιακής πορείας της αναζητά:

Περιφερειακό Διευθυντή Λειτουργίας
Για τα καταστήματά της στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Η εταιρία: Με ηγετική θέση στον χώρο των υποδημάτων και των αξεσουάρ στην Ελλάδα, με 60 κατα-
στήματα, ξέρουμε καλά τη μυστική συνταγή της επιτυχίας: έχουμε πάθος για εξειδικευμένα προϊόντα 
και αφοσιωνόμαστε απόλυτα στους πελάτες μας. Αν και εσύ μοιράζεσαι το ίδιο πάθος για τη μόδα, 
τότε μία καριέρα κοντά μας μπορεί να είναι αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.

Αποστολή της θέσης: Έχει την ευθύνη της επίτευξης των στόχων που του έχουν ανατεθεί για τα 
καταστήματα της περιφέρειας ευθύνης του. Φροντίζει για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των 
πελατών και την αύξηση του μεριδίου της εταιρίας στην περιφέρειά του, μεριμνώντας για την άριστη 
εικόνα των καταστημάτων και των υφισταμένων του.

Κύριες αρμοδιότητες:

και των αξιών, των πολιτικών και των κανονισμών λειτουργίας και των αντίστοιχων διαδικασιών

και των προωθητικών ενεργειών στα καταστήματα ευθύνης του

του

του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειάς του

 των καταστημάτων του και εφαρμογής των αντίστοιχων συστημάτων κινήτρων και παροχών
σε συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας
Δεξιότητες:

Τυπικά προσόντα:

εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης προσωπικού

Εμείς προσφέρουμε:

 e-mail: . 

Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

Πωλητές/τριες & Ταμίες
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος 
σας στον τομέα της τεχνολογίας; Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων στην εξυπηρέτηση πελατών;

Αν ναι και:

Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας προσφέροντας: 

Απαιτούμενα προσόντα:

τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του ομίλου Dixons Carphone plc):
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 1950 από 
ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί 95 καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα 

, ενώ απασχολεί και πάνω από 1.950 εργαζομένους. Η εταιρία εξειδικεύεται 

συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες 
παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και προστασίας των προϊόντων μετά την πώληση 

ο.

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

link: 

H Digital SIMA Α.Ε. με 25ετή παρουσία στον χώρο της πληροφορικής και ειδίκευση στους τομείς 

Γραμματέα
Βασικά καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: κωδικό: 
Gram. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

Από την εταιρία Greek Power Logistics Ltd. στον Ασπρόπυργο ζητείται:

Υπεύθυνος/η Τμήματος Customer Service
Καθήκοντα θέσης:

την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

ιδιαίτερα)

θα προσμετρηθούν θετικά)

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 



DTS Greece is looking for:

Mobile Contractor Greece 
(based in Crete) Full time work

The leading destination management company DTS Greece, is 
seeking a young enthusiastic character to strengthen the contracting 
department of online clients. The candidate should be flexible to 
travel around Greece and contracting existing properties within 
the portfolio of DTS, and as well to enrich it with new products. 
It is imperative that the candidate should have a proven strong 
background in contracting of at least 3-6 years’ experience.

Requirements:

and contracting

of workflow

What we offer:

results

 e-mail: . 

ones that fullfil the criteria, will be contacted for an interview.

Sani S.A , 

the position of:

Restaurant Hostess 
(SRH017)

Job description: To handle table reservations, welcome and 
control the flow of guests, seat them and perform hostess duties 
according to the hotel standards.

Main responsibilities:

reservations, present the menu and have an overall 
knowledge of all food and beverage items

Qualifications:

and interpersonal skills

under pressure

of a second foreign language (preferably russian, french 
or german) and hospitality education would be considered 
as extra assets

Benefits: The company offers a competitive remuneration package 
in a dynamic and highly professional working environment. Shared 
accommodation, daily meals, uniform cleaning, internal discounts 
and further career development.

that due to high volume of applications, only the ones who will 

link: 

for more company news and job updates www.sani-resort.com

Η εταιρία Ελδίκο Σπορ Α.Ε.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο 
των εισαγωγών και της εμπορίας αθλητικών ειδών και οργάνων 
γυμναστικής για επαγγελματικό και οικιακό χώρο, camping και 
εποχιακών ειδών, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Αποθηκάριο/Υπεύθυνο 
Μηχανογράφησης Αποθήκης 
& Παραγγελιών (Θεσσαλονίκη)

Προσόντα:

και λειτουργία barcode scanner (η προϋπηρεσία
σε μηχανογραφημένες αποθήκες είναι απαραίτητη, μεγάλο 
προσόν θεωρείται η εμπειρία στη διοίκηση και στην οργάνωση 
μηχανογραφημένων αποθηκών)

επιπλέον προσόν)

(warehouse management system)

γενικότερα

Καθήκοντα:

της αποθήκης (παραλαβή, αποθήκευση, εκτέλεση 
και αποστολή παραγγελιών)

Παροχές:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η εταιρία Ιωάννου Ζαχαροπλαστική ζητά: 

Ανειδ. Εργάτη Ζαχαροπλαστικής 
& Βοηθό Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία Ιωάννου παρέχει:

Σημαντική προϋπόθεση:

Η επιχείρηση διαθέτει νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με άρτιο 

μία σημαντική μονάδα παραγωγής έτοιμων προϊόντων ζαχαρο-
πλαστικής. www.ioannou-m.gr

e-mail: 
η αποστολή e-mail, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της 

Ο όμιλος νεφρολογικών κέντρων Mesogeios προσφέρει θερα-
πεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση 
σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον με ασφάλεια και ποι-
ότητα κοντά στο μόνιμο τόπο κατοικίας των ασθενών με σκοπό 
την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, αλλά συγχρόνως 
τους προσφέρεται η δυνατότητα να απολαμβάνουν τις διακοπές 

IT Administrator

Περιγραφή θέσης:

Διαχείριση: 

Επιθυμητά προσόντα:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η DatAnalysis, η οποία παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων, 

Δύο (2) Άτομα 
για τη Στελέχωση του Γραφείου 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

και συνεργασίας
Κύρια καθήκοντα:

ενημερωτικών newsletters)

e-mail: . 

http://www.datanalysis.gr



Academic Posts in Psychology 
(Thessaloniki)

Ιn Educational or Developmental Psychology & Clinical 
Neuropsychology.

Candidates profile:

psychology, developmental psychology and clinical 
neuropsychology or a closely related field

and professional practice in clinical neuropsychology, 

Responsibilities include: teaching undergraduate and postgraduate 
courses in English.

About us: The International Faculty of the University of Sheffield 
CITY College central campus is located in Thessaloniki, Greece. It 
offers the University of Sheffield undergraduate and postgraduate 

psychology, and english studies in Greece and South East and 

Closing date for applications: 11.10.2017. Τhe International Faculty 
CITY College is an equal opportunity employer. Candidates should 
send their cv’s in english to the Head of the Department (Dr Ana 
Vivas) to e-mail: vivas@citycollege.sheffield.eu

Η atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, μέλος του παγκόσμιου δικτύου 
CPA Associates International, με έδρα την Αμερική, στελεχώ-
νεται από ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και 
φοροτεχνικούς. H επιτυχία μας στηρίζεται στους ανθρώπους μας. 
Για αυτό επιδιώκουμε ένα αρμονικό επαγγελματικό περιβάλ-
λον, χτίζοντας διαυγείς και φερέγγυες σχέσεις. Επιβράβευσή 
μας είναι η αναγνώριση των προσπαθειών μας και η εξέλιξη 
της επαγγελματικής ωριμότητας των ανθρώπων της atc, μέσω 
συνεχούς θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Η εταιρία στο 
πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της, επιθυμεί να ενισχύσει το 
προσωπικό της με την πρόσληψη:

Assistant Accountant
(κωδ. θέσης: AA0917)

Απαραίτητα προσόντα:

της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ)

εταιρία ή λογιστήριο ανώνυμων εταιριών με τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων

προσώπων

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με 
τα προσόντα του υποψηφίου.

Πληροφορίες υποβολής αιτήσεων:
σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
career@atcaudit.gr με θέμα τον κωδικό θέσης. Υποψήφιοι με 
ουσιαστική εμπειρία θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις είναι 

.

Κειμενογράφος 
στον Τομέα Marketing 

(Σίνδος Θεσσαλονίκης)
Στον χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Ιδιαίτερα 
στη Lidl είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι πελάτες μας 
είναι ευχαριστημένοι. Για τον λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους 
συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας: 

εγκαταστάσεις μας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

από τη σύλληψη της ιδέας, μέχρι την ολοκλήρωση 
και τη διαφημιστική προβολή του

του εβδομαδιαίου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού
 (ιστοσελίδας, social media)

μηνυμάτων, αποτυπώνοντας τις ιδιότητες των προϊόντων μας

 για έντυπες καταχωρίσεις, ραδιοφωνικές αναφορές, 
τηλεοπτικά σποτ, παρουσιάσεις

το παραγωγικό και εμπορικό μέρος της υλοποίησης 
των διαφημίσεων
Το προφίλ σας:

ή marketing

διαφημιστικών κειμένων

δομημένων κειμένων

Τι προσφέρουμε: 

με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, πρόσθετες παροχές 
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση

Σας προετοιμάζουμε πλήρως με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης, ώστε να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της 
θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας. 
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιο-

PDF στα ελληνικά στο link:

Eκδόσεις Πατάκη ζητούν:

Υπάλληλο Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα:

ηλεκτρονικού υπολογιστή

σε αντίστοιχη θέση

Βιογραφικά στο e-mail: gengra@patakis.gr ή ταχυδρομικώς στη 

τον κωδικό αγγελίας ΥΓΠ 01/2017.

Η εταιρία Δημ. Γαβριήλ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. με πολυετή δράση στον 
χώρο των γεωργικών λιπασμάτων, ζητά για την περιοχή της 

Γεωπόνο
Απαραίτητα προσόντα: 

επικοινωνίας και οργάνωσης

Προσφέρονται: 

Βιογραφικά στο e-mail: tritskas@gavriel.gr.

Yπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου
Στην Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα, όλοι οι 
άνθρωποί μας για πάνω από 25 χρόνια είναι δίπλα στον καταναλωτή 
με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή του. Έχοντας 125 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες των 

αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό, η επίτευξη χαμηλών 
τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και η συνεχής 
πραγματοποίηση προσφορών προς όφελος του πελάτη.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε:

αγορών

Aρμοδιότητες:

τροφίμων (HACCP)

της παραγωγής
Προσόντα:

 επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης προβλημάτων

Τι προσφέρουμε:

αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη εργασία

Βιογραφικά στο e-mail: gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Blue Lagoon Resort

Οδηγό Πλυντηρίου
Απαιτούμενα προσόντα:

σε αντίστοιχη θέση 

θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση

στην επικοινωνία

περιβάλλον εργασίας

Η εταιρία προσφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία, υπόψη του προϊσταμένου 
ανθρώπινου δυναμικού κ. Γεωργίου Σακέρογλου, στο e-mail: 



Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, την επικοι-
νωνία με τον κόσμο και θέλεις να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό πακέτο αποδοχών προσφέρει 
ευκαιρίες εξέλιξης, στείλε μας το βιογραφικό σου! Η Media Markt Ελλάς ανήκει στον μεγαλύτερο 
όμιλο ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. Αριθμεί πάνω από 1.000 καταστήματα στον κόσμο και έχει 
παρουσία σε 15 χώρες. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με 12 φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό 
της κατάστημα www.mediamarkt.gr με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.

Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης 
(με εμπειρία σε διάφορα τμήματα) & Ταμίες 

Πλήρους ή μερικής απασχόλησης για το κατάστημά μας στον Άγιο Ι. Ρέντη.

Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

υπολογιστές, λευκές συσκευές, service, ταμείο

σας για την τεχνολογία

Απαραίτητα προσόντα:
 προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον χώρο των πωλήσεων για τις θέσεις 

συμβούλων εξυπηρέτησης

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

της Media Markt Ελλάς, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε την αίτησή σας στο ακόλουθο link: 
mediamarkt

Η Forthcrs Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής προϊόντων λογισμικού και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών συστημάτων κρατήσεων και εισιτηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς των 

και ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα 

Web Developer
(κωδ. θέσης: WED/17)

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

προγραμματιστές

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

Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

Επισύναψη βιογραφικών στο link: 

Kipriotis Group of Hotels  

Conferences & Events Coordinator
Job description:

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

Qualification requirements:

Some of the required qualifications are:

 e-mail: 

Η εταιρία Τεχνοϊατρική, καταξιωμένη εταιρία στο τομέα των ιατρικών μηχανημάτων τεχνητού νε-

Γραμματεία Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα:

Δεξιότητες υποψήφιας:

Η εταιρία παρέχει:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 



Πωλητές Καταστήματος
Αποστολή μας: Στο Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Θέλουμε πραγ-
ματικά να τον καλοδεχτούμε, να τον ακούσουμε και, μιλώντας ειλικρινά, να τον βοηθήσουμε και να τον 
διευκολύνουμε να κάνει τη σωστή επιλογή είδους. Φροντίζουμε να ικανοποιηθεί απόλυτα, να είμαστε 
μια αξέχαστη εμπειρία και να μας επισκεφθεί ξανά.

Κάθε μέρα:

ικανοποίηση του πελάτη

εξυπηρέτησης του Tzambaspiti.gr στους πελάτες, από τη στιγμή που επισκέπτονται το κατάστημά 
μας μέχρι και να αποχωρήσουν

 σοβαρά υπόψη σου ότι θα εξυπηρετείς τους πελάτες με τον δικό σου τρόπο, κάνοντάς τους σίγουρα 
να νιώθουν καλοσύνη και ότι είναι σημαντικοί και ευπρόσδεκτοι
Για σένα: 

 η ειλικρίνεια, ο ενθουσιασμός, να σου δίνει ικανοποίηση η επικοινωνία με τους άλλους.

Εκπαίδευση: Θα χρειαστείς ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης 6 εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα το 
τμήμα εκπαίδευσης, δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σου, θα σε βοηθήσει να 

Πλεονεκτήματα:

εξυπηρέτησης του Tzambaspiti.gr στους πελάτες

την εβδομάδα και Σάββατο, με όποιο τρόπο θέλετε και ικανοποιεί τις ανάγκες σας, για να έχετε
 και την προσωπική σας ζωή σε ισορροπία.

e-mail: career@tzambaspiti.gr

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

Web Designer
Our Senior UI Designer at Generation Y should be passionate and have a strong attention to detail 
for creating breath-taking and innovative projects. Ready to jump-on project at every stage of the 
lifecycle, from brainstorming kick-ass concepts within the project team and developing original ideas, 

Key responsibilities:

to wireframes, user flows clickable mockups (using Invision app or similar) for websites,
 mobile apps and other custom applications
Required qualifications:

What we offer: 

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

H Power Health Hellas AEBE, κορυφαία εταιρία φυσικών προϊόντων υγείας στην Ελλάδα, επιθυμεί 
να προσλάβει με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Sales Specialist Φαρμακείων

θα πρέπει να διαθέτει δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Τι προσφέρει η εταιρία:

της Ελλάδας

κωδικό: SThs/01- στο εξής e-mail: mdalamvelas@powerhealth.gr

Kleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή 

German Speaking Account Manager
(κωδικός: AC417)

Απαιτούμενα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

του πελάτη

Η εταιρία προσφέρει:

Επισύναψη βιογραφικού στο link: 
manager  κωδικό της αγγελίας. www.kleemann.gr



H Hospital Line Α.Ε., καθιερωμένη εταιρία που δραστηριοποιείται 
στην προώθηση ιατρικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ζητά 
να προσλάβει άμεσα:

Product Specialists 
(κωδ. θέσης: 41)

Με έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για την κάλυψη των αναγκών 
των περιοχών της Αττικής και της βόρειας Ελλάδας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

χειρουργικά αναλώσιμα

υπολογιστών
Η εταιρία προσφέρει:

εργασίας

στο e-mail: hospital-line@hospital-line.gr

Η Ρeople at Work Ηellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των 

διανομής καταναλωτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της αποτε-

την ανατολική Θεσσαλονίκη:

Υπεύθυνη Ομάδας 
Τηλεπωλήσεων 

& Παραγγελιοληψίας
(κωδικός θέσης: TS-17)

Το έργο: Η αποτελεσματική διοίκηση και η καθημερινή διαχείριση 

Προδιαγραφές θέσης:

ή στο marketing

και παραγγελιοληψίας

 με εστίαση στους στόχους

αυτοκινήτου

 της θέσης, στο e-mail: careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο  

Geox στο εκπτωτικό χωριό 

Υπεύθυνος Καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 
κωδικό MCAG.

Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών sales και marketing, με 

ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την πόλη της Αθήνας:

Προωθήτριες
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική προώθη-
ση, την πώληση και τη γευστική δοκιμή προϊόντων ψυγείου σε 

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

κωδικό PRFR001ATH  e-mail: cva@
westsa.gr

Η Ελβαλ Α.Ε.  Βοιωτίας:

Senior SAP ABAP/Application 
Developer

Αντικείμενο της θέσης είναι: η κατασκευή & η προγραμμάτων στο 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ABAP in Eclipse

Η θέση προσφέρει: δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκ-

e-mail: hr@steelmet.vionet.g

Leda Village Resort

Animateur
(εποχιακή απασχόληση καλοκαίρι 2017)

Απαραίτητα προσόντα:

θεμάτων που έχουν σχέση με ψυχαγωγία ενηλίκων 
και παιδιών

προσωπικότητα και παρουσία
Επιθυμητά προσόντα:

 e-mail:  

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Συνεργαζόμενη εταιρία με τη Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. επι-
θυμεί να απασχολήσει για λογαριασμό της τελευταίας νέα και 

Θα είναι υπεύθυνος-η για τα εξής:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

συστημάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Exports Manager
(κωδ: ΑΕΧC06)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: η αποτελεσματική 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει: δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό περι-

ή στο e-mail: . Επισυνάψτε 
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Marketing Executive

Requirements: 

 
 

 

 
 

  
Responsibilities: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

e-mail: 

Η Elvial S.A.

Bοηθός Μισθοδοσίας

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 

 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail: 

 Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής 
και Ανάπτυξης Α.Ε.

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
(κωδ.: Σ)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 

Περιγραφή θέσης: 

e-mail: 
φαξ:

H Sens Creation Advertising 

Υπεύθυνo/η Marketing

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

Mouzenidis Group 

Digital Marketing Specialist

Responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Requirements: 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Στέλεχος Marketing

Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 
 

 
  

Προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Θα εκτιμηθούν: 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

e-mail: 

Άτομο για το Τμήμα  
Web Development Marketing

Mayor Hotels & Resorts 
Κέρκυρα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: 

Η Acmon Data Ι.Κ.Ε.

Υπεύθυνο/η Marketing 
(κωδικός: MR08.17)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 

e-mail: Επικοινωνία: 

Human Factor Ltd 

HR Consultant  
(ref.code: HRC_0817)

 

The role-responsibilities: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
The company offers: 

 

 

 
 

 
 

link: 

Karma Group 

Holiday Marketing Representatives

Your role: 
 

 
 

  
You must: 

 
 



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

ΞαναΜπές
στο παιχνίδι!
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Systems Modelling Engineer  

(SME_08_17)

Kenotom is a Software engineering services provider 
with focus on the automotive electronics industry. 
The main activities lie in the area of basic software 
(drivers) for electronic control units (ECUs), control, 
automation and diagnostics software for ECUs and 
test automation of ECUs with hardware-in-the-Loop 
systems. Our young and agile team constantly grows 
through its partnerships with some of the largest 
automotive suppliers. Kenotom provides a dynamic 
working environment in the front end of the automotive 
technology. We are looking immediately to employ 
1 highly motivated Systems Modelling Engineer.

Overview: Electronic Control Units (ECUs) are placed 
into vehicles performing numerous automation 
and safety procedures. Testing of such devices in 
simulators, known as Hardware-in-the-Loop systems, 
is crucial in order to find and fix issues in the early 
development stage but also test conditions that 
are hard or expensive to test in the real vehicle. 
Hardware-in-the-Loop systems require a precise 
modelling of the complete environment of the ECU 
which consists of the physical system that is being 
controlled (mechanic, hydraulic or electric), other 
ECUs that communicate through a common bus, etc.

The primary responsibility of this position is: The 
development of the environment’s simulation model 
for an automatic transmission ECU in Matlab-Simulink. 
The candidate will be responsible for working as a part 
of a large development team with other engineers to 
ensure that program goals are met, schedules are 
maintained and problems encountered during the 
development process are resolved. The position will 
be based in Thessaloniki, GR and occasional travel 
to the customer’s premise in Germany may occur.

Studies: 

Engineering is required 
  

Skills: 
 

mechanic and hydraulic systems 
 

management and issue tracking 
 

 

dSpace is a plus 

to describe algorithm design, theory and test 
results 

supervisors and customers 

supervision.

Application: Please send your cv’s at e-mail: 
careers@kenotom.com along with a motivational 
letter, reflecting the candidate’s personality and 
capability to perform the duties required.

Fiber Optic Quality Assurance Engineer 
Greece · (TNIDM 001)

Description: In Wind we are committed to becoming an 
outstanding independent telecommunications company 
in the European market, delivering unique value for 
money services to our customers. Our ambitious 
commitment mobilizes us to keep evolving, to 
seek out new challenges and to change, without 
fear, in a creative and empowering environment! 

culture, characterized by the passion, talent and 
competencies of our employees. We see each new 
colleague as a unique team member and a major 
investment for our company’s future, and now we are 
looking for a talented and highly-motivated “Fiber 

of bright professionals.

Main tasks: 
 

and civil works implementation works on site 

cabinet installation, FTTH building’s connection 
and FTTx connections 

projects in order to ensure that implementation 
works are performed according to agreed 
specifications 

operations to ensure works; completion  
in compliance with project specifications  
and monitoring safe work practices 

network materials installation instructions 

real status 

documentation and project reports 

for field engineering, site survey and auditing 
purposes as well as to constructions sites  
within Greece  
Requirements: 

 
 

will be considered an advantage 

deployments in telecommunication networks 

measurements) 
 

and copper cable placement for outside plant 
application and in active cabinet activations  
and power up 

 
as well as supervising and accepting electrical  

 

equipment and processes 

splicing layout instructions and fiber 
measurements 

 

communication skills in Greek and English 

by team spirit and ability to take ownership  
and work independently

Please submit to this link:  

H AGT Engineering & Operations Services είναι 
μία ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία παροχής 
υπηρεσιών στους τομείς των facility management, 
engineering projects, security & protection systems, 
energy & environment κλπ. Δραστηριοποιείται τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με πελατολόγιο 
που συνθέτουν κορυφαίες επιχειρήσεις και οργα-
νισμοί. H πελατοκεντρική φιλοσοφία της, η ευρεία 
γκάμα υπηρεσιών που παρέχει στο πλαίσιο των total 
customer solutions, οι εξειδικευμένες και ιδανικές 

Operations Services ως μία από τις πιο αξιόπιστες 
εταιρίες του χώρου σε διεθνές επίπεδο. Πληροφο-
ρίες για την εταιρία μπορείτε να αντλήσετε στο www.
agtgroup.gr. Η εταιρία, για να ανταποκριθεί στις προ-
κλήσεις και να συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία 
της, ζητά να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό

Με έδρα την Πάτρα.

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
 

 
δικτύων (μέτρα μήκους σωληνώσεων, ειδικά 
τεμάχια, εξαρτήματα) 

 
προσφοράς-παραγγελίας υλικών και εκτέλεσης 
και επίβλεψης έργου 

 
συγκολλήσεων-σωληνώσεων 

τις εργασίες σε χώρους εργοστασίων 
 

κατασκευή συγκολλητών δικτύων σωληνώσεων 
 

Η AGT φροντίζει να προσφέρει: σε όλους τους 
συνεργάτες της άριστες συνθήκες εργασίας και 
δυνατότητες εξέλιξης.

Βιογραφικά στο e-mail: hr@agtgroup.gr. Η διαχείριση 
των βιογραφικών θα γίνει με πλήρη εμπιστευτικότητα.  
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογρα-
φικών θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για 
να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 

Η βιομηχανία εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας GFP-
Georgiou Flexible Packaging, ζητά να προσλάβει 
ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης:

Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

ανθρώπινου δυναμικού- στο e-mail:  hr@gfpack.gr 

Ζητείται για μόνιμη απασχόληση στη Σαντορίνη: 

Μηχανικός Ασύρματων & Ενσύρματων  
Δικτύων

Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@coreit.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός

Θέση:  
Τόπος:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία εκπόνησης 
μελετών εφαρμογής και επίβλεψης σε μεγάλα κτήρια 
(ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γραφεία, πολυκαταστήματα).

Καθήκοντα θέσης: 
 

των έργων 
 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με διεθνή standards 
 

δημοπράτησης 
 

εγκαταστάσεων 
 

μετρήσεων

Η εταιρία: Α. Υφαντής Ε.Π.Ε. 
Sychem 

Α.Ε.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 
 

τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών 

 
 

και κολυμβητικών δεξαμενών 
 

 

νερού, αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@yfantis-engineering.
gr ή στο φαξ:  

ζητεί νέο, για το τμήμα προσφορών και παρακολού-
θησης έργων: 

Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να ενημερωθεί για τις αρμοδιό-
τητες της θέσης και τα προσόντα που είναι απαραίτητο να 

(στα αγγλικά), καθώς και για τον τρόπο αποστολής 
βιογραφικού μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου www.
assodivers.gr www.

Software Engineers

The position refers to Software Engineers with 
experience in the design, implementation and 
integration of web applications. The selected candidate 
will participate in project teams of collaborative 
projects and will be involved in the full lifecycle 
of software development - from conceptual design 
to the actual implementation according to project 
milestones.

Required experience: 

engineering or equivalent 
 

 
 

 

verbally and in written form  
Additional experience in any of the following 
fields is a plus: 

 
 

 
 

 
 
 

  
The applicant should also be able  
to demonstrate:  

and results orientated 

describe problems and solutions 

Please send us your cv to e-mail: eng-jobs@atc.gr

Full Stack Engineer

The opportunity: We are seeking technologists with 
strong passion to stay on the cutting edge of technology. 
We are seeking technologists that have a strong 
knowledge architecting and developing robust, fault-
tolerant, scalable web apps and distributed systems to 
be part or lead a great team that will shape and deliver 
our offering on the cloud and provide state–of-the art 
applications to our clients. If you are a talented software 
engineer looking to challenge your skills and delivery 
attitude then this is the place to be!

Responsibilities: 

participate in research, design, develop  
and test software and tools, to include 
development of new work products or enhancing 
existing applications, systems or embedded 
products 

solutions 
 

in analyzing situations or data from which 
answers can be readily obtained 

 
and diverse problems and issues of broad scope 
and complexity 

 
 to lower level employees and teams 

 
and leadership within engineering and sometimes 
across the company 

peer reviews of estimates, designs and code 

lines, or business units to drive forward results 

dynamics 

skills in service to customers  
Qualifications: 

or other related field 
 

data structures, algorithms 

 
of server-side CSS pre-processing platforms, 
such as Sass and Less 

 
 

of any kind 

and developing Restful services 
 

(e.g. Git) 
 

 
 

thinking 

(written and verbal) 

multicultural teams 
 

 
on the latest list of web technologies  

 

10



Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017
25

What will make you special: 
 
 

 
 

 

 

 
e-mail: 

AW - Software Engineer

Allweb Solutions

Responsibilities: 
 
 

 
 

 

 
  

Required qualifications: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Company provides:

e-mail: 

DevOps Engineer

Benefits: 
 

 
 

 
 

 

Responsibilities:

Requirements: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Information:
link: 

 

Mellon 

Software Engineer (CTI) 
(ref: MT_CTI_17)

Job description: 

 

 
 

 

 
 

 
 

Requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

The company offers: 

e-mail: 

Software QA Automation Engineer position 

Benefits: 
 

 
 

 
 

 

 

Responsibilities:

More specifically your duties  
will be the following: 

 
 

 

 
 

  
Requirements:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Skills that will be considered assets: 

 

 

 

Information:

link: 

Adecco HR

 
 

Sales Engineer   
Athens (Ref. code: S-722/73925

Job description: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
Candidate profile: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
The company offers: 

 

e-mail

Η Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.

ERP/Application Engineer

Αντικείμενο της θέσης: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η θέση προσφέρει:

e-mail: 
κωδικό θέσης: ERP Application Εngineer

11
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Why join us?

e-mail:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή

Γραμματεία Διοίκησης
(Code: ΕSEC)

Απαραίτητα προσόντα:

-

e-mail: -

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης  
Τεχνικής Διεύθυνσης (κωδ. θέσης: SΤD 7/17)

Προφίλ υποψηφίου:

Προσφέρονται: 

e-mail:
φαξ:

Sorbet Bracelets

Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητες γνώσεις:

e-mail:
:

Afitis Boutique Hotel

Γραμματέα Διοίκησης

Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιας:

Προσφέρονται: 

e-mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Electronet -

 

Στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης

Προφίλ εταιρίας: Electronet

-

-

Αντικείμενο της θέσης:

Προσόντα υποψηφίων:

e-mail:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Προγραμματιστής

Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενη εμπειρία σε: 

Προφιλ υποψηφίου: 

Προσφέρονται: 

e-mail:

CMT Προοπτική Ε.Π.Ε. -
-

Web Developer/Προγραμματιστή

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Θα εκτιμηθούν επιπλέον:

e-mail:

Mobile & Full Stack Senior Developer 

.

Crypho 

Product and technology:

Required skills: 

Bonus skills: 

 

Internet Business Hellas

Web Developer

Απαραίτητα προσόντα: 

Θα συνυπολογιστούν και θα εκτιμηθούν: 

-

e-mail:

ERP Navision Developer 

Logicom Public Ltd

More specifically, the successful candidate  
will be responsible for the:

Desired skills and expertise: candidate  
must meet the following requirements:

Remuneration:

e-mail:

Ανώνυμη εμπορική εταιρία  Θεσσαλονίκη

ΙΤ Εxpert

:

e-mail:

Excellent Career Opportunity 
Senior PHP Developer

IronFX 
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constantly operate within a challenging and creative 
environment and we currently seak a dynamic individual 
to assume the role of Senior PHP Developer.

Job description: 

applications 
 

 

 
  

Person specification: 
 

 

 
 

systems 
 

 
 

his skills  
 

 

schedules

Remuneration and οther benefits: A highly attractive 

successful candidate.

Employment conditions: Full time

e-mail: hr@

Back-end Developer

25/8 Projects

working environment! So we operate and think like a 

and a great team working environment.

Your tasks:
to the further development of our systems.

Your profile: 
 

 
 

software with modern methods 
 

are important to you 

and value your personal development 
  

Required skills: 
 

 
  

Additional skills: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Αναλυτής/Προγραμματιστής  
Μηχανογραφικών Λύσεων  

(Software Developer) (κωδ.: #SD004)

Exelixis Software Ι.Κ.Ε., εταιρία παραγωγής 
και προώθησης λογισμικού. 
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη. 

Αρμοδιότητες: 
 

 
των επιχειρήσεων 

 
 

 

 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 
software.gr

 
και στα social media.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Graphic Designer 

Thessaloniki - Kentriki Makedonia - Greece

Inart

Τι θα κάνεις: 
 
 

 

& product management 
  

Τι θα θέλαμε να γνωρίζεις: 
 

 
 

 
  

Requirements - τι θέλουμε να γνωρίζεις: 

 
 

 
 

 
  

Benefits - τι θα κερδίσεις: 

 
 

 

 link:  

Λυχνία Α.Ε. 

σε τελειοφοίτους Τ.Ε.Ι.:

Γραφίστας-Βοηθός Λιθογράφου/Βιβλιοδέτη 
Βιομηχανικός Σχεδιαστής Χάρτινης Συσκευασίας  

Γραμματεία Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

e-mail: hr@lyhnia.gr ή στο φαξ: 

Axel Accessories is a leading design and trading 

work in the wonderful world of fashion and make 

Graphic Designer 
(position code: GRF02)

department of the company.

Candidate profile: 
 

or equivalent private school 
 

in a similar position 

 
 

 
 

 
an additional qualification 

spirit 

 

Please forward your curriculum vitae (please include 
e-mail: 

Kentia

Γραφίστα/τρια-Σχεδιαστή/τρια

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

e-mail: reception@kentia.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η Point-Blank

Προωθήτριες/Promoters

Περιγραφή θέσης: 

Θεσσαλονίκης.

Προσόντα: 
 

ή σε πωλήσεις 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
 

 

e-mail: 

PepsiCo 

Merchandiser OT 
(για νομό Ημαθίας)  

(Job ref.: 127015BR)

Περιγραφή εργασίας:

Προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

link: 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Today΄s Delicious Stores 

της Θέρμης:

Υπάλληλος Καταστήματος 
(κωδ. θέσης: ΥΠ_ΘΡΜ)

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

και η εμπειρία στον χώρο της εστίασης 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 

e-mail:  

Υπεύθυνος Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

 των πωλήσεων 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Το κατάστημα νυφικών και βραδινών φορεμάτων 
WDay αναζητά προς άμεση πρόσληψη: 

Πωλήτρια  
Νυφικών & Βραδινών Φορεμάτων

Περιγραφή εργασίας: 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ικανότητες 
 

 
 

 και MS Office 
  

Προσφέρονται: 
 

 

e-mail: veleftheriou@venetti.gr. Σε 

www.wday.gr

DiL Fashion Group

Πωλήτρια/Πωλητή 
(κωδ.: RTAS17)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

προσόν 

 
 

 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail: hr@dil.gr

Edward Jeans:

Πεπειραμένοι/ες Πωλητές/τριες 

 
Φαλήρου  
Σπατών  

   
Aρμοδιότητες: 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

e-mail: 
 Αrthur 

Το κατάστημα Φυστικάτο Αίγινα  

Πωλητή/Πωλήτρια

Ιδανικά ο/η κατάλληλη/ος υποψήφια/ος  
θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 

 
 

 

 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
 

 

e-mail: aeginitiko@yahoo.gr.  

Today’s Delicious 
Stores στην πόλη της Ρόδου:

Υπάλληλοι 
(κωδ. θέσης: ΥΠ_ΡΟΔ)

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 
καταστημάτων 

βάση 

e-mail: 

Perideo Group 

Store Manager

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ικανότητα 
 

με ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
RE/MAX 

Δομή

Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας  
Real Estate Agent

Παρέχονται: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Nova Packaging Hellas

Sales Representatives B2B

  area.

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 

e-mail: 

Sales Manager

Euphoria Retreat

Key responsibilities: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
Requirements: 

 
or related field 

 

 

 

 
 

 

with attention to detail 
  

Benefits: 
 

 

 

 
to e-mail: 

Revoil Α.Ε.Ε.Π.

Διευθυντή Ανάπτυξης Φυσικού Αερίου 
(κωδ.: REV75)

Προφίλ εταιρίας:  

περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

πελατών 
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Απαραίτητα προσόντα:  
 

 

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

 

e-mail: hr@revoil

NetProfessional -
 

Θεσσαλονίκης:

Υπάλληλος Διανομής & Πώλησης Προϊόντων 
για πλήρη απασχόληση

Καθήκοντα: 

 

 

 
 

 
  

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

-
  

Παρέχονται: 
 

φωτο-
γραφία e-mail: 

Elikon Graphic Arts

Στέλεχος Πωλήσεων  
(με έδρα την Αθήνα)

Περιγραφή θέσης: 
 

 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
 

 
 

e-mail: -

Sales Training Advisor 
Thessaloniki, Makedonia Thraki, Greece  

Retail Sales · STA 001

Description: In Wind

Main tasks: 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Requirements: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 link:  

Doppler S.A.

Account Manager  
για το Tμήμα Ρωσίας (κωδ.: CC/04)

Πολύκαστρο

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

  
Χαρακτηριστικά: 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 

e-mail: 

Νational Κey Αccount Μanager(κωδ.: KN 02)

ζητά 
να προσλάβει νέο ή νέα

Προσόντα που απαιτούνται: 
,

 

 

 
 

 

  
Προσφέρονται: 

 

e-mail: 

 

Εξειδικευμένος  
Σύμβουλος Πωλήσεων Φωτισμού

-

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

e-mail: 
-

Σταύρος Καζακίδης Α.Ε. -

Περιοδεύοντα Πωλητή
-

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
 
 

Πωλητή/τρια -

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
 

 
  

Παρέχεται: 
 

e-mail: 
φωτογραφία

Εταιρία ειδών υγι-
εινής και επίπλων κουζίνας

Πωλητή

Αποστολή:

Κυριότερες αρμοδιότητες-ευθύνες: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα-προσωπικά γνωρίσματα: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

e-mail: hr@

Κρήτη:
Νέοι για το Τμήμα Πωλήσεων  

(κωδικός θέσης: ΠΩΛ/ΚΡΤ)

Καθήκοντα της θέσης: 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 
 

 

e-mail: 

H Καραμάνης Α.Ε.Β.Ε.,

Πωλητή Εξοπλισμού Εστίασης

Προσόντα υποψηφίου: 
 

  
Παροχές εταιρίας: 

 
 

e-mail:  
Τηλ

Κleemann

-
Κιλκίς:
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French Speaking Αccount Manager 
(κωδ: AC217)

Απαιτούμενα προσόντα: 

Αρμοδιότητες: 

Η εταιρία προσφέρει: 

link:
-

 

ΠΙΜ Εργασιακή

-

Υπάλληλο Γραφείου/Πωλητή-τρια  
για Τηλεφωνικές Πωλήσεις Β2Β

Προσόντα υποψηφίου: 

Προσφέρονται: 

Περιγραφή εταιρίας: -

-

-

e-mail:

Πωλητής B2B-Αθήνα

Royal Sugar Α.B.E.E.

Αρμοδιότητες:
Η θέση αφορά στην προώθηση  
και στην ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας 
και ειδικότερα: 

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

-

e-mail:

-

Πωλητή Εσωτερικού
(κωδ.: 27720/16)

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Customer Experience  

Consultant

Excite Holidays

What are we looking for?

Why Excite Holidays?

link:

Debt Collection Consultant  
Call Center

Requirements: 

Job description: 

Benefits offered: 

Asset Portfolio Servicing (“APS”)

e-mail:

ΙΑΤΡΟΙ
Ειδικός Παθολόγος ή Ειδικός  

στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική   
Αθήνα

-

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

e-mail:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Χημικός

-

e-mail:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Vamvas Medicals

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:
φαξ: 

,

 εταιρία φαρμακευτικών ιατρικών 
προϊόντων

Ιατρικό Επισκέπτη

Ηράκλειο Χανιά

Απαραίτητα προσόντα:

Στην/στον κατάλληλο υποψήφιο συνεργάτη  
παρέχονται:

-

φαξ:
e-mail:

RAD Health Care Μ.Ε.Π.Ε. -

Ιατρικούς Επισκέπτες

Αττικής
Ελλάδας

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

17
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e-mail:
vd@rad-med.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Αττικής:

Μηχανικός Πωλήσεων Εργαλειομηχανών (CNC)

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Yria Boutique Hotel & Spa 

 

Συντηρητή
Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Auto Marin A.E.

Τεχνικό Υπεύθυνο-Διαγνώστη

Απαραίτητα προσόντα: 

Προσφέρονται: 

e-mail: -

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε.

Προϊστάμενο  
Τμήματος Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: gr

ΜηχανοτεχνίτηςΧειριστής Εργαλειομηχανών 
(τόρνος, δράπανος, φρέζα)

e-mail:

LOGISTICS
Vicko A.E.

κέντρου ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης:

Αποθηκάριοι Καταστημάτων

Επιθυμητά προσόντα:

link:

HotelBrain

Οperation Μanager-Τinos

Qualifications:

e-mail:

ΟΔΗΓΟΙ
Rainbow Waters ® -

Οδηγό

e-mail:

Φουρναράκης Α.Ε.
-

Οδηγό-Αποθηκάριο

Περιγραφή θέσης:

e-mail:

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Mayor Mon Repos Palace 

«Art Hotel»

Καμαριέρα

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

Host

Candidate profile:

Petra Hotel & Suites

e-mail:

Daios Cove Luxury Resort & Villas 
-

Night Auditor  
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Reservations Manager

Emelisse Art Hotel

-

Τύπος απασχόλησης:

Περιοχή:

Περιγραφή θέσεως-κύριες υποχρεώσεις 
 του Υπευθύνου Κρατήσεων θα είναι οι εξής:

Προσόντα:

Γλώσσες:

To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει  
στον κατάλληλο συνεργάτη:

e-mail:

Arte & Mare Elia Mykonos Suites

Βραδινό  
Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Thermae Sylla Spa & Wellness Hotel 
 

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

link:

ΕΣΤΙΑΣΗ
Grand Hotel Palace Θεσσα-

λονίκη
Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 

e-mail:
Τηλ.: φαξ:

Sofitel Athens Airport
-

Βοηθός Ζαχαροπλάστη
(Ref.: PAST)

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

-

-
e-mail:

-

Newrest Ελλάς
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Μαγείρους Β΄ & Γ΄

Εκπαίδευση και ικανότητες: 
 

 
 

 

-

e-mail: n.kiologlou@newrest.eu 
 

Τερκενλής Α.Ε. -

-

Σερβιτόρες

Θεσσαλονίκης.

Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: info@terkenlis.gr

Dion Palace Resort 
& Spa Γρίτσα Λιτοχωρίου Πιερίας

Ζαχαροπλάστη/Pastry Chef

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 

 
 

-

e-mail: info@

Bella Mare Κέρκυρα 

Barwoman/Barista

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 
 

e-mail: 

Κωνσταντινίδης -

Θεσσαλονίκης:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 
φαξ:

Camping Armenistis Χαλκιδική 

Σερβιτόροι-Παραγγελιολήπτες 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

e-mail: 

Ρεσεψιονίστ

e-mail: 

Minois Village Suites & Spa
Πάρο -

Βοηθό Μάγειρα  
(άντρα)

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 

e-mail: 
 

-

Grecotel Hotels & Resorts -

-

Μαγείρων Α’ & Β’

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Τι προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

 

 
 

link: 
   

President Hotel 

Waiter/Waitress

Job purpose:

Key accountabilities of the role: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  
Candidate profile: 

 

skills 
 

 
 

 
 

  
Competencies: 

 
 

 
 

e-mail: 

ΜΟΔΑ
Ελληνική εταιρία ενδυμάτων -

Θεσσαλονίκη:

Σχεδιαστή/Σχεδιάστρια

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
  

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 
 

-
e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Therapist

Job description

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Scope:   
Qualifications and training required:  

 

  
Specific job knowledge, skills and abilities:  

 
 
 

  
Qualification standards: 
Education:  

 
 

Experience:

Key skills for Spa Therapist  
 

 
 

 
 
 

 
 

 e-mail:  
 

Kurland Spa

 -

Αισθητικούς 
(κωδ. θέσης: PA11)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 



Workshop 
αναζήτησης εργασίας

 Αγορά εργασίας το 2017-
Κλάδοι και επιχειρήσεις

 Απασχολησιμότητα-
Ποιο είναι το ανταγωνιστικό προφίλ; 

Πώς μπορώ να βελτιωθώ;
 Βιογραφικό σημείωμα 

και συνέντευξη επιλογής 
προσωπικού 

Διοργάνωση:

11.00-14.00Σάββατο, 
7 Οκτωβρίου

Δημαρχείο Ιλίου, 
Κάλχου 48-50

Το #Jobday UGROW αποτελεί 
μια πρωτοβουλία του Skywalker.gr 

στο πλαίσιο των δράσεών του 
«Επί το έργον» και διοργανώνεται

σε συνεργασία με το UGROW.
 

Έλα στο #Jobday UGROW και:
 Παρακολούθησε workshop 

αναζήτησης εργασίας
 Αξιοποίησε τις δυνατότητες 

και τα εφόδια σου και 
χρησιμοποίησέ τα για την προσωπική 

και επαγγελματική σου ανάπτυξη

Είσοδος 
ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες στο jobfestival.gr
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ποιήστε 
ρονίστε 

-
ύγοντας 

ενεργητικότητα και ενδιαφέρον.
ζ. Φροντίστε με τις απαντήσεις σας 

η. -

-

το επόμενο βήμα στη διαδικασία 
επιλογής.

 Τι πρέπει να αποφύγει ο υπο-
ψήφιος κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης

α. Αποφύγετε τις μονολεκτικές απα-

δίνοντας παραδείγματα.
β. Αποφύγετε την επίκριση του προη-

λόγια για εκείνον.
γ. Αποφύγετε μη ειλικρινείς απαντήσεις 
που μπορούν εύκολα να αποκαλυ-

δ. Αποφύγετε τη φλυαρία.
ε. Αποφύγετε να διακόπτετε τον συ-
νομιλητή σας.
στ. Μην καπνίσετε ακόμα και αν σας 

ζ. 

η. Αποφύγετε την κριτική, την καχυ-

τη δυσφορία ή τη δυσανασχέτηση 

-

ποιος έχει δίκιο.
θ. -

-

-

 Ποια είναι τα προσόντα και οι 
επαγγελματικές ικανότητες που 
απαιτούν οι επιχειρήσεις

σχέση έχει τις δικές της απαιτήσεις, 

α. -
-

πληροφορίες και στοιχεία με τρόπο 

-

β. Ικανότητα συνεργασίας και επικοι-
-

τη συλλογική και εποικοδομητική 
-

-

γ. Ικανότητα διοίκησης. Είναι η ικα-

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματι-

-

Συμβουλευτικό  
Κέντρο Επαγγελματικού  

Προσανατολισμού & Ψυχικής  
Υγείας (Σ.Κ.Ε.Π.Σ.Υ.)

ά τη διάρκεια της συνέντευξης

Πώς να ξεχωρίσετε ως υποψήφιος κατά την επιλογή προσωπικού
Υπάρχουν χιλιάδες άρθρα στο δια-

δίκτυο τα οποία δίνουν πολλές φορές 
αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες για 
το ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές 
στη συνέντευξη. 

Για τον λόγο αυτό μαζέψαμε κάποιες 
από αυτές εδώ κυρίως με τη βοήθεια 
του άρθρου «How to stand out in your 
interview» του Harvard Business Review, 
και τις μεταφέρουμε, ελπίζοντας να 
φανούν χρήσιμες σε όλους αυτούς που 
βρίσκονται στην αναζήτηση και περνούν 
από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Πολλοί ειδικοί αναφέρουν ότι θα 
πρέπει ο υποψήφιος να πάρει τον έλεγχο 
της συνέντευξης. Ωστόσο αυτό που ανα-
φέρεται από άλλους, και υποστηρίζουμε 
και εμείς, είναι ότι αυτός που κάνει τη 
συνέντευξη θα πρέπει να διατηρήσει 
τον έλεγχο της συνέντευξης. 

Σκοπός του υποψηφίου είναι να φανεί 
όσο πιο εξυπηρετικός γίνεται για να 
βοηθήσει την έκβαση της συνέντευξης. 
Δυστυχώς εκείνοι ή εκείνες που παίρνουν 
τη συνέντευξη πολλές φορές πέφτουν 
θύματα υποσυνείδητων προκαταλήψεων 
και δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
εμπειρία αντί να δώσουν τη δέουσα 
βαρύτητα στην ικανότητα, επομένως ο 
υποψήφιος πρέπει να τους πείσει για τις 
ικανότητές του για να αναλάβει τη θέση.

Θα πρέπει να τονιστεί επίσης η διαδι-
κασία της προετοιμασίας του υποψηφίου. 

Αν θέλουμε πραγματικά να ξεχωρί-
σουμε σε μία συνέντευξη, είναι πολύ 
σημαντική η διαδικασία της αναζήτη-
σης πληροφοριών για την εταιρία, την 
κουλτούρα της, τα πρόσωπα που την 
απαρτίζουν και, αν μπορούμε, κάποιες 

πληροφορίες για το άτομο που θα μας 
πάρει τη συνέντευξη.

Αν θέλουμε να πάμε ακόμα παραπέρα, 
θα μπορούσαμε να λάβουμε κάποιες ώρες 
coaching προκειμένου να δοκιμάσουμε 
τις δυνάμεις μας και να ξεδιαλύνουμε 
τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας, 
ξέροντας πώς μπορούμε καλύτερα να 
επηρεάσουμε την πορεία της συνέντευξης 
και να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή 
μας. Ιδιαίτερα αν είστε άτομο εσω-
στρεφές, μπορείτε να επωφεληθείτε 
από τη διαδικασία του coaching, καθώς 
μπορεί να σας δώσει τα εφόδια να μι-
λάτε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα 
και θάρρος.

Είναι σημαντική η στρατηγική που 
έχετε ως υποψήφιος. Πριν ακόμη μπει 
μέσα στην αίθουσα της συνέντευξης ο 
υποψήφιος, θα πρέπει να έχει μερικά 
κύρια μηνύματα κατά νου, τα οποία θα 
περάσει σε αυτούς που παίρνουν τη 

συνέντευξη σχετικά με το τι έχει πετύχει 
μέχρι τώρα και πώς μπορεί να πετύχει 
στη συγκεκριμένη θέση εργασίας και 
εταιρία.

Μία καλή πρακτική είναι η χρήση ιστο-
ριών, καθώς τείνουμε να μας αρέσουν 
περισσότερο οι ιστορίες από την απλή 
καταγραφή δυνατοτήτων ή γεγονό-
των. Για παράδειγμα, μπορούμε να 
απαντήσουμε την ερώτηση «πείτε μας 
για ένα επίτευγμα για το οποίο είστε 
περήφανος» με μία απάντηση-ιστορία 
όπως «επιτρέψτε μου να σας πω μία 
σύντομη ιστορία για την ημέρα εκείνη 
που βοήθησα τον τάδε οργανισμό», 
μία πολύ καλή ευκαιρία να πείσουμε 
τους εργασιακούς στρατολόγους για 
τις δυνατότητές μας.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι 
πολύ σημαντική η πρώτη εντύπωση, 
επομένως τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα 
της συνέντευξης είναι πολύ σημαντικά. 

Ο τρόπος ομιλίας, η εξωλεκτική επικοι-
νωνία, το πώς μπαίνετε στην αίθουσα 
και το πόσο άνετα νιώθετε είναι πολύ 
σημαντικά για τη συνέντευξη.

Αποφύγετε πριν τη συνέντευξη να 
είστε με μαζεμένο το σώμα, καθισμένοι, 
τσεκάροντας μηνύματα σε κάποιο κινητό. 
Αισθανθείτε άνετα και χρησιμοποιήστε 
όσο γίνεται άνετες στάσεις καθίσματος. 
Αυτό θα βοηθήσει τα επίπεδα τεστο-
στερόνης στο αίμα να ανέβουν, ενώ η 
κορτιζόλη, που σχετίζεται με το στρες, 
θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Μέρος της προετοιμασίας είναι να 
ξέρω και κάποιες ερωτήσεις που είναι 
πολύ πιθανό να ερωτηθούν και να ξέρω 
ποιες είναι οι απαντήσεις που θέλω να 
δώσω σε αυτές. Τέτοιες ερωτήσεις είναι 
οι ακόλουθες:
1. Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς.
2. Ποια είναι τα ισχυρότερα κίνητρα 
στη ζωή και στην εργασία σας;

3. Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 
5 χρόνια;
4. Ποια θεωρείτε τα δυνατά σας σημεία;
5. Πείτε μου ένα αδύνατο σημείο σας;
6. Ποιο θεωρείται το σημαντικότερο 
επίτευγμά σας μέχρι στιγμής;
7. Έχετε αντιμετωπίσει κάποια δύσκολη 
κατάσταση στην εργασία σας; Πώς το 
χειριστήκατε;
8. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα πρέπει 
να σας προσλάβουμε;
9. Τι ξέρετε για την εταιρία / για τη θέση;
10. Έχετε κάποιες ερωτήσεις;

Επιγραμματικά και εν κατακλείδι οι 
σύντομες συμβουλές που θα πρέπει 
κάποιος να ακολουθήσει είναι οι εξής:
Τι να κάνεις:

προϋποθέσεις και όλα όσα χρειάζονται 
για τη θέση εργασίας.

-
δεικνύουν την ικανότητά σου να κάνεις 
τη δουλειά.

της συνέντευξης. Είναι αυτά που είναι 
τα πιο σημαντικά.
Τι να μην κάνεις:

δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Εστιά-
σου στην τρέχουσα ερώτηση και μην 
σκέφτεσαι τα προηγούμενα.

-
μόζεσαι σε αυτά που συμβαίνουν στην 
αίθουσα.

μεμιάς και, αν θέλεις, πρόσθεσε λεπτο-
μέρειες σε επόμενες ερωτήσεις.

Ναούμ Λιώτας, Προσωπικός  
coach & εκπαιδευτής ενηλίκων
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Τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, 
γνωστά στο ευρύ κοινό με την ονομασία 
«e-learning», αποκτούν τα τελευταία χρόνια 

κλιμακωτά μεγαλύτερη απήχηση. Το e-learning 
φέρνει νέες διαστάσεις στην εκπαίδευση, καθώς 
δίνει σε όλους τη δυνατότητα εκπαίδευσης χωρίς 
τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Η καθιέρωση της τεχνολογίας στους χώρους 
της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων έχει δημι-
ουργήσει σημαντικότατες ανακατατάξεις σε όλα τα 
επίπεδα της οργάνωσης και της λειτουργίας αυτών. 
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το 
skywalker.gr με τίτλο «E-learning στην Ελλάδα» σε 
δείγμα 524 ατόμων και λαμβάνοντας υπόψη το 
περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε, δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι το 57% έχει πολύ καλή σχέση με 
την τεχνολογία, ενώ σιγά σιγά εκμηδενίζεται το 
ποσοστό των ατόμων που έχουν κακή σχέση με 
την τεχνολογία, αφού μόλις το 7% ισχυρίζεται 
ότι η σχέση του με την τεχνολογία είναι μέτρια. 

Γενικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έρχεται να 
δώσει μία διέξοδο στο ζήτημα της φυσικής παρουσίας 
στον χώρο σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Στον κόσμο η τάση για κατάρτιση και απόκτηση 
χρηστικών γνώσεων μέσω e-learning, αλλά και 
διάφορων tutorials, αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι στην ίδια 
έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2016 και το 
2017, το ποσοστό των ερωτηθέντων το οποίο 
έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα e-learning 
σημειώνει αύξηση της τάξεως του 6%, με συνολικό 
ποσοστό 58% να έχει παρακολουθήσει κάποιο 
πρόγραμμα e-learning. Ο αριθμός των προγραμ-
μάτων που έχει παρακολουθήσει το 49% είναι 2-5, 
ενώ περίπου ο 1 στους 3 έχει παρακολουθήσει 
τουλάχιστον 1 πρόγραμμα e-learning.

Είναι φυσικό επακόλουθο, όσο αυξάνονται οι 
φορές που παρακολουθεί κάποιος τέτοιου είδους 
προγράμματα, να εξοικειώνεται όλο και περισσότερο 
με την άποψη ότι στο μέλλον θα αυξηθούν αριθμητικά 
τα εξ αποστάσεως προγράμματα, αντικαθιστώντας 
ίσως, είτε μερικώς είτε πλήρως, τα παραδοσιακά 
προγράμματα εκπαίδευσης. 

Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί τον βασικότερο 
λόγο παρακολούθησης κάποιου προγράμματος 
e-learning για το 59%, αφήνοντας πίσω την άποψη 
ότι η μόρφωση ενός ατόμου τελειώνει μαζί με τις 
σπουδές του. Σημαντικό λόγο παρακολούθησης για 
το 10% αποτελεί και η απόκτηση κάποιας πιστοποί-
ησης, ενώ ποσοστό 11% συγκεντρώνει ο λόγος 
«μου ζητήθηκε από τη δουλειά μου», σημειώνοντας 
3% αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.

Όσον αφορά στο μέσο που χρειάζεται για να 

παρακολουθήσει κάποιος ένα εξ αποστάσεως πρό-
γραμμα, η καταλληλότερη συσκευή θεωρείται το 
laptop σύμφωνα με το 65%, το οποίο διατηρεί την 
πρώτη θέση στην προτίμηση των συμμετεχόντων, 
όπως και το 2016 επικράτησε με ποσοστό 56% 
έναντι των άλλων συσκευών. Στη δεύτερη θέση 
έρχεται το PC με 23% και ακολουθεί το tablet με 6%.

Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε ότι η εκπαίδευ-
ση είναι πλέον τόσο άμεσα συνδεδεμένη με την 
εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας, που στην πραγματικότητα γίνεται 
ολοένα και πιο δύσκολο να προσφέρει ή να λάβει 
κανείς εκπαίδευση χωρίς την αξιοποίηση τέτοιων 
προηγμένων τεχνολογιών.

Βάσει των παραπάνω το e-learning μπορεί να 
σταθεί αντάξια και να είναι το ίδιο καλό και χρήσιμο 
ως μέθοδος εκπαίδευσης με τον παραδοσιακό τρόπο 
εκπαίδευσης, εφόσον πληροί κάποιες προϋποθέσεις, 
υποστηρίζει το 60%. Αυτό ίσως είναι το γεγονός 
που δημιουργεί την πεποίθηση στο 50% ότι στο 
μέλλον τα μαθήματα e-learning θα αυξηθούν, αντι-
καθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά. Το 
2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν 42%. Εν αντιθέσει 
με το 4%, το οποίο υποστηρίζει την παραδοσιακή 
εκπαίδευση και θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει τέτοια 
ραγδαία αύξηση των προγραμμάτων e-learning, 
έτσι ώστε να αντικατασταθεί πλήρως η κλασική 
εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός των μαθημάτων στο 
e-learning έχει τελειοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 
βάσει των κλασικών αρχών εκπαίδευσης, προσφέ-
ροντας πολλά οφέλη στους εκπαιδευόμενους των 
προγραμμάτων αυτών.

Το e-learning, ως η πλέον τεχνολογικά προηγμένη 
μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσφέρει 
μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα. Η εκμηδέ-
νιση των γεωγραφικών περιορισμών θεωρείται το 
σημαντικότερο πλεονέκτημα του e-learning από το 
73% του δείγματος. Το πλεονέκτημα αυτό φαίνεται 
να κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς, καθώς 
διακρίνεται μια αύξηση 3% από τα αντίστοιχα 
στοιχεία του 2016. Ακολουθεί η εξοικονόμηση 
χρόνου μετακινήσεων με ποσοστό 70%, η ευελιξία 
και η προσαρμοστικότητα της μεθόδου με ποσοστό 
60% και το γεγονός ότι το e-learning επιτρέπει 
στον καταρτιζόμενο να προχωρά με τον ρυθμό 
που επιθυμεί με 55%. Την ταχύτερη εκμάθηση σε 
σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης 
θεωρεί ως πλεονέκτημα το 19%. 

Οι σημερινές ευρύτερες οικονομικές και κοινω-
νικές εξελίξεις προβάλλουν ένα από τα βασικότερα 
πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, που είναι το χαμηλό κόστος παροχής 
της υπηρεσίας. Είναι γεγονός ότι ένα πρόγραμμα 

e-learning είναι οικονομικότερο από ένα αντίστοιχο 
της κλασικής εκπαίδευσης. Με την άποψη αυτή 
συμφωνεί το 42% των ερωτηθέντων.

Σημαντική επισήμανση είναι ότι όλα τα προανε-
φερθέντα πλεονεκτήματα παρουσιάζουν αύξηση της 
τάξεως του 2%-5% από τα αντίστοιχα ποσοστά που 
είχαν λάβει το 2016, πράγμα που σημαίνει ότι όλο 
και περισσότεροι αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα 
της μεθόδου αυτής.

Πλέον ένας πολύ μεγάλος αριθμός πανεπιστημίων, 
κολεγίων, επιχειρήσεων και οργανισμών γενικό-
τερα παρέχει σήμερα μαθήματα και προγράμματα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με e-learning. Τρεις 
στους πέντε ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι το 
βασικότερο στοιχείο το οποίο κάνει ένα πρόγραμμα 
e-learning επιτυχημένο είναι η παιδαγωγική μέθοδος 
που ακολουθεί. Με δεύτερο στοιχείο να ακολουθεί 
κατά 58% ο βαθμός αλληλεπίδρασης του εν λόγω 
προγράμματος. Σημαντική επίσης φαίνεται να είναι 
η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης και η φήμη του ορ-
γανισμού που προσφέρει το εκάστοτε πρόγραμμα. 

Καινοτόμα στοιχεία στην εκπαίδευση φαίνεται να 
έχει προσφέρει το e-learning σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας. Δίνει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο 
πληροφορίας και γνώσης, υποστηρίζει το 54%, και 
προσφέρει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου παιδα-
γωγικού προγράμματος, θεωρεί το 36%. Δεδομένου 
ότι η δικτύωση είναι σημαντικό στοιχείο της εποχής, 
το e-learning έρχεται και δημιουργεί ηλεκτρονικές 
σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Φυσικά, όπως καθετί καινούργιο, εκτός από 
πλεονεκτήματα έχει και μειονεκτήματα. Το 18% 
αναγωρίζει ως βασικό μειoνέκτημα του e-learning 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος από την 
έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία. Το μεγα-
λύτερο ποσοστό του συνολικού δείγματος, δηλαδή 
το 73%, υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα με το 
οποίο έρχεται αντιμέτωπη η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση είναι η μειωμένη προσωπική επικοινωνία και 
επαφή, πράγμα το οποίο προσφέρει η παραδοσιακή 
εκπαίδευση. Ως μειονέκτημα εμφανίζεται και η απα-
ραίτητη ύπαρξη συμβατού τεχνολογικού εξοπλισμού 
με ποσοστό 26% και το γεγονός ότι τα πτυχία δεν 
είναι αναγνωρισμένα με ποσοστό 37%.

Η δυναμική που αποκτά το e-learning ως εργαλείο 
εκπαίδευσης όλο και αυξάνεται. Μαζί με αυτή και 
οι δεξιότητες των ατόμων που το επιλέγουν για 
την εκπαίδευσή τους. Η δεξιότητα της διαχείρισης 
της πληροφορίας, της μάθησης, της ευελιξίας, της 
πειθαρχίας και της εξοικείωσης με την τεχνολογία 
είναι ορισμένες από τις δεξιότητες που αναπτύσ-
σονται μέσω ενός προγράμματος e-learning. Ως 
εκ τούτου, αν και το 27% αντιμετώπισε κάποιο 

πρόβλημα κατά τη διάρκεια κάποιου προγράμματος 
που παρακολούθησε, μόνο το 6% εγκατέλειψε το 
πρόγραμμα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι το 95% των συμμετεχόντων θα συνι-
στούσε σε κάποιο φίλο να παρακολουθήσει κάποιο 
εξ αποστάσεως πρόγραμμα, ποσοστό μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο του 2016, το οποίο ήταν 92%. 

Μεγάλο ποσοστό όμως των ατόμων που αντι-
μετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια παρακο-
λούθησης ενός προγράμματος e-learning δείχνουν 
απροθυμία να παρακολουθήσουν εκ νέου ένα, 
διότι το θεωρούν λιγότερο αποτελεσματικό από 
τα κλασικά προγράμματα και όχι ισάξιο αυτών. 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα άτομα τα οποία 
θεωρούν το e-learning λιγότερο αποτελεσματικό 
αναγνωρίζουν ότι τα βασικότερα σημεία στα οποία 
υστερεί είναι το πρόβλημα ενσωμάτωσης των 
ατόμων τα οποία δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με 
τα νέα τεχνολογικά μέσα και η αναγκαία ύπαρξη 
απαραίτητου εξοπλισμού.

Το e-learning απαιτεί την ανάπτυξη επικοινωνιακής 
υποδομής που να επιτρέπει την ανεξάρτητη επικοι-
νωνία των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές ή 
άλλους συμμετέχοντες και την εργασία σε ομάδες.

Τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση της χρήσης 
των ψηφιακών τεχνολογιών πολλαπλασιάζονται 
και οι προσφερόμενες ευκαιρίες εκπαίδευσης 
στους πολίτες όλων των στρωμάτων και ηλικιών. 
Υπερβαίνονται συχνά εμπόδια που οφείλονται στο 
κοινωνικό υπόβαθρο, αλλά και στην οικονομική 
κατάσταση του ενδιαφερομένου, ενώ καλύπτονται 
οι ανάγκες του ανάλογα με την ηλικία και τη φάση 
της επαγγελματικής του εξέλιξης σε μία προοπτική 
διά βίου μάθησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το παρατηρητήριο 
του skywalker.gr την περίοδο 31 Αυγούστου έως 6 
Σεπτεμβρίου 2017 μέσω on-line ερωτηματολογίου 
και παρουσιάστηκε στο Education Festival 2017 
«Σπουδάζω Ελλάδα».

Δείγμα: 524 ερωτηθέντες.
Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος:

45-60 23%, 60+ 3%.

25%, 6-10 χρόνια 19%, 11-20 χρόνια 30%, 
21-35 χρόνια 18%, 35+ χρόνια 4%.

βάθμια 13%, Τριτοβάθμια 46%, Μεταπτυχιακό 40%.

Σοφία Διαμάντη, Υπεύθυνη ερευνών, skywalker.gr
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Η ψυχογηριατρική εταιρεία «Ο Νέστωρ» ιδρύθηκε το 2001 και αναπτύσσει υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την άνοια και άλλα ψυχιατρικά προβλήματα των ηλικιωμένων. 
Λειτουργεί δύο κέντρα ημέρας για τη νόσο του Alzheimer, μια κλινική βραχείας 
νοσηλείας για την άνοια, 2 ψυχογηριατρικά οικοτροφεία 15 ενοίκων το καθένα, ένα 
στην Αθήνα και ένα στο Χαλάνδρι, καθώς και ένα προστατευόμενο διαμέρισμα στην 

Αθήνα. Εκτός από τα παραπάνω, η ψυχογηριατρική εταιρεία «Ο Νέστωρ», υλοποιεί πρόγραμμα 
σίτισης και ψυχολογικής υποστήριξης που απευθύνεται σε ηλικιωμένους που το έχουν ανάγκη 
(μοναχικοί ηλικιωμένοι, ηλικιωμένοι που φροντίζουν ανήλικα εγγόνια και ηλικιωμένοι με άνοια). 
Συνολικά η ψυχογηριατρική εταιρεία «Ο Νέστωρ» απασχολεί 75 εργαζόμενους και περισσότερους 
από 45 ενεργούς εθελοντές. Περισσότεροι από 4500 ηλικιωμένοι απολαμβάνουν δωρεάν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες για την άνοια και για άλλα ψυχογηριατρικά προβλήματα. Περισσότεροι από 
250 ασθενείς με άνοια νοσηλεύονται στην κλινική βραχείας νοσηλείας κάθε χρόνο. Εκατοντάδες 
επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύονται πάνω σε ψυχογηριατρικά ζητήματα. Περισσότερες πληροφορίες 
για τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας παρέχονται στην ιστοσελίδα μας: www.nstr.gr
Εθελοντής μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε! Το μόνο που χρειάζεται είναι η θέληση για προσφορά 
και η διάθεση ελάχιστου χρόνου. Ως εθελοντής κάποιος μπορεί να προσφέρει ψυχολογική υποστή-
ριξη και συντροφιά μέσω των μηνιαίων επισκέψεων στο σπίτι των οικογενειών του προγράμματος 
σίτισης του Νέστορα σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία της ψυχογηριατρικής εταιρείας «Ο 
Νέστωρ». Οι εθελοντές εποπτεύονται από επαγγελματίες υγείας του Νέστορα.
Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι να γίνεις εθελοντής, επικοινώνησε μαζί μας, προκειμένου να ενη-
μερωθείς από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες της εταιρείας μας και να συμπληρώσεις τη 
σχετική αίτηση.
Υπεύθυνη εθελοντών της εταιρείας: Κα Νατσιοπούλου Διονυσία, κοινωνική λειτουργός, συ-
ντονίστρια του προγράμματος εθελοντισμού της εταιρείας.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 8235050, 210 8235606, e-mail: volunteer@nstr.gr

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται 
από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση 
των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το 
Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες 

και σε πολλές άλλες πόλεις. Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους 
τους νέους και σεβασμό στα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή 
νομοθεσία, ιδίως τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αποστολή της 
ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων, οργανώνει 
και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους. Η 
ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες ηλικίας 15 έως 21 χρονών, και κατά περίπτωση με 
μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την 
ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Συνθήκες, όπως 
η ανεπαρκής υποστήριξη από την οικογένεια, η παραμέληση, η κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η 
απόρριψη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η μετανάστευση, η προσφυγιά, η έλλειψη στέγης, η 
ανεργία, η σύγκρουση με τον νόμο, η διαβίωση σε ιδρύματα ή σωφρονιστικά καταστήματα, κ.α. 
Η ΑΡΣΙΣ πλαισιώνεται από ειδικευμένα στελέχη και εκπαιδευμένους εθελοντές και δουλεύ ει με 
βάση τις συλλογικές αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αποδοχής, της δημοκρατίας και του 
αμοι βαίου σεβασμού. Στο γραφείο της κάθε πόλης όπου δραστηριοποιείται, υπάρχει ομάδα 
στελεχών που μοιράζονται τις ευθύνες σχεδιασμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης του έργου 
της. Οι εθελοντές εντάσσονται σε ομάδες και εποπτεύονται από υπεύθυνα στελέχη. Η ΑΡΣΙΣ 
συναντά τους πολίτες για να μοιραστεί μαζί τους τις κατακτήσεις, τους προβληματισμούς και τις 
προτάσεις της, με στόχο τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια βελτίωσης της θέσης και του ρόλου 
των νέων στην κοινωνία. Η ΑΡΣΙΣ πιστεύει ότι οι νέοι μπορούν να νικήσουν τις συνθήκες που 
τους οδηγούν στην απομόνωση. Αρκεί στην προσπάθεια αυτή να είμαστε μαζί τους.
Αθήνα, Μαυρομματαίων 43, T.K.10434, Τηλ./Fax: 210 8259880, E-mail:arsisathina@gmail.com
- Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, T.K.546 30, Τηλ: 2310 526150, Fax: 2310 
552813, E-mail: infothes@arsis.gr - Βόλος, Μακρινίτσα, Τ.Κ.37011, Τηλ./Fax: 24280 99939,44, 
E-mail: arsis.xenonas@hotmail.com - Κοζάνη Αμύντα 4, Τ.Κ.50100, Τηλ./Fax:24610 49799, 
E-mail: infokoz@arsis.gr - Αλεξανδρούπολη, 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης - Τ.Κ.68100, 
Τηλ.: 25510 38952, Fax: 25510 38947, E-mail:arsisalex@gmail.com 

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας «Ελπίζω», είναι 
ένα φιλανθρωπικό σωματείο που σχηματίστηκε το 2012 με έδρα 
τη Μυτιλήνη.

Ο σύλλογός μας έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο 
Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από το έτος 2016 με τις σχετικές πιστοποιήσεις.
Εξειδικευόμαστε στον χώρο των ανθρώπων με αναπηρίες που πάσχουν από τη νόσο σε ολό-
κληρη τη Λέσβο.
Πρωτεργάτες στη δημιουργία του συλλόγου είναι το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που 
αποτελείται κυρίως από άτομα με αναπηρίες, με πρόεδρο τον Θεόδωρο Χάϊδο, ο οποίος είναι 
αρμόδιος για όλες τις διαδικασίες του συλλόγου και την εξυπηρέτηση των μελών και ασθενών, 
σχετικά με το νοσοκομείο, την επίλυση των προβλημάτων τους όσον αφορά στους ασφαλιστι-
κούς τους φορείς, τη φαρμακευτική τους περίθαλψη, την εργατική τους απασχόληση, καθώς 
και την ψυχική τους υγεία.
Συνολικά έχουμε στο αρχείο μας 200 ασθενείς με σκλήρυνση που απασχολούμε, από τους 
οποίους κάποιοι είναι εμφανή μέλη και άλλοι μη εμφανή.
O σύλλογος «Ελπίζω» αναζητά τους παρακάτω εθελοντές:

Περιγραφή θέσης: Οι εθελοντές θα είναι υπεύθυνοι να βοηθήσουν στη γραμματειακή υποστήριξη 
του συλλόγου από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 με 13.30 (μόνο πρωινό ωράριο). Δέσμευση 
χρόνου: Όλο τον χρόνο. Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, 3 με 4 ώρες την ημέρα. Ελάχιστη 
συμμετοχή 2 μέρες / εβδομάδα.
Θα εκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία. Παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής εθελοντικής εργασίας.
Τηρείται καθημερινά ωριαίο παρουσιολόγιο.

Περιγραφή θέσης: Οι εθελοντές θα είναι υπεύθυνοι να βοηθήσουν στην ψυχολογική υποστή-
ριξη και τους προβληματισμούς των μελών με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Δέσμευση χρόνου: Όλο τον χρόνο. 2 φορές τον μήνα, απογευματινό ωράριο 5 με 9.

Παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής εθελοντικής εργασίας.

Περιγραφή θέσης: Οι εθελοντές θα είναι υπεύθυνοι να βοηθήσουν στην υποστήριξη των 
μελών κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στο νοσοκομείο Βοστάνειο.
Δέσμευση χρόνου: Όλο τον χρόνο. Ανάλογα με τα ραντεβού των ασθενών στο νοσοκομείο. 
Ενημέρωση υποψηφίου για τις ώρες εθελοντικής εργασίας κατόπιν ραντεβού 1 με 2 την ημέρα, 
όχι κάθε μέρα. 
Θα εκτιμηθεί η προσφορά εθελοντισμού σε αντίστοιχους τομείς υγείας. Παρέχεται βεβαίωση 
συμμετοχής εθελοντικής εργασίας.

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ 
απευθύνεται σε εφήβους, νέους ενήλικες και τις οικογένειές τους, με στόχο 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών εκείνων που μπορεί να οδηγήσουν τους 

νέους σε εξαρτητικές ή άλλες βλαπτικές για αυτούς συμπεριφορές.

δευσης επαγγελματιών, παρεμβαίνει τόσο σε επίπεδο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας, 
όσο και σε επίπεδο οικογένειας και ατόμου.
Το δίκτυο απευθύνεται επίσης σε εφήβους που πειραματίζονται ή κάνουν περιστασιακή χρήση 
ουσιών και στους νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χρήση του διαδικτύου, καθώς 
και στις οικογένειές τους.
Απαρτίζεται από τον τομέα πρόληψης, το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ «Πλεύση» και το 
Μεταβατικό Σχολείο της Αθήνας.
Επικοινωνία: Τηλ.: 210 9212961, e-mail: info@prevention.gr, www.prevention.gr
Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ αναζητά γενικά εθελοντές.

H ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Ανα-
πήρων Προσώπων) αναζητά επικεφαλή εθελοντή για τη στελέχωση της 
ομάδας εθελοντών του ιδρύματος. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 
χρόνων λειτουργίας της ΕΛΕΠΑΠ, σχεδιάζουμε μια σειρά δράσεων και 

εκδηλώσεων, με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, αλλά και την ευαισθητοποίηση 
της ευρύτερης κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητα, την προώθηση και την κινητοποίηση 
των συμπολιτών μας για συγκέντρωση εσόδων, απαραίτητων για τη στήριξη του έργου της. 
«Εθελοντισμός: Προσφορά αγάπης στα παιδιά και τους ενήλικες με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ»
Περιγραφή θέσης: H ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων 
Προσώπων) αναζητά επικεφαλή εθελοντή για τη στελέχωση της ομάδας εθελοντών του ιδρύματος.
Προφίλ εθελοντή: Επικοινωνιακός, ευγενικός, οργανωτικός, ευχάριστος, ευρηματικός, δη-
μιουργικός. Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί.
Απασχόληση: part-time (δυνατότητα εργασίας και από το σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες απα-
σχόλησης).
Αντικείμενο: Αναζήτηση εθελοντών, σύσταση - οργάνωση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση ομά-
δας, καταμερισμός αρμοδιοτήτων, ανάθεση στόχων, τήρηση αρχείων και βάσεων δεδομένων.
Οφέλη για τον εθελοντή: Ο εθελοντής θα αποτελέσει ενεργό μέλος της ΕΛΕΠΑΠ, του iδρύματος 
που έχει προσφέρει αποκατάσταση σε πάνω από 100.000 παιδιά με αναπηρία στα 80 χρόνια 
λειτουργίας της. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δράσεις που οργανώνονται 
για τους σκοπούς και τη στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, π.χ. 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, bazaars, μαραθώνιος, κ.ά.
Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.
Εκπαίδευση εθελοντή: Θα υπάρξει εκπαίδευση και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια των 
δράσεων.
Αποστολή βιογραφικού: Νάνσυ Κορκολιάκου, e-mail: epikoinonia@elepap.gr
Περιοχή: Παγκράτι, Αθήνα. Σας θέλουμε κοντά μας! Σας περιμένουμε!

Το «Ένα παιδί, ένας κόσμος» ιδρύθηκε το 2009 από ιδιωτική πρωτοβου-
λία και απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικές 
προκλήσεις. Μαζευτήκαμε σε γραφεία κοντά στο Πεδίο του Άρεως - φίλοι και 
επαγγελματίες, όλοι με κέφι και ενθουσιασμό, με σκοπό να συνεισφέρουμε στο 
να ξεπεραστούν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν «οι μικροί πρίγκιπες» 
της σημερινής κοινωνίας.

«Ένα παιδί, ένας κόσμος» λοιπόν, γιατί κάθε ένα παιδί είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
Είναι το μέλλον μας, είναι το παρελθόν του καθένα μας και σίγουρα τα παιδιά είναι εκείνα που 
ζουν και βιώνουν το παρόν πιο έντονα από εμάς.
Με κινητήρια δύναμη εκείνη της ψυχής που η μοναδικότητα του καθενός μας έχει να προσφέρει, 
ισότιμοι, θέλουμε να δημιουργήσουμε κρίκους αλληλεγγύης και να είμαστε κοντά σε οικογένειες 
που έχουν μικρά παιδιά και που επιζητούν στήριξη.
Εθελοντική εργασία:
Η συμμετοχή των εθελοντών είναι ιδιαίτερα σημαντική για το έργο του «ένα παιδί, ένας κόσμος». 
Οι εθελοντές πλαισιώνουν όλες τις υπηρεσίες μας. Συνοδείες σε δημόσιες υπηρεσίες με τις 
οικογένειες, συνοδείες στις επισκέψεις κατ’ οίκον με τους κοινωνικούς λειτουργούς, οργάνωση 
αποθήκης, εκμάθηση ελληνικών είναι κάποιες από τις δραστηριότητες που βασίζονται στους 
εθελοντές της ομάδας μας.
Επίσης, η συνεργασία μας με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων είναι ουσιαστική.
Η στήριξη από γιατρούς, παιδίατρους, οδοντίατρους, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγους, εργο-
θεραπευτές, λογοθεραπευτές, μαίες, νομικούς συμβούλους, διερμηνείς, δασκάλους και καθη-
γητές είναι πολύτιμη για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι 
εξυπηρετούμενες οικογένειες.
Υλική βοήθεια:
Οι ανάγκες των οικογενειών που εξυπηρετούμε είναι πολλές.
Με τη βοήθεια δωρεών από ιδιώτες και εταιρίες, προσπαθούμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες, 
μέχρι να είναι οι οικογένειες αυτάρκεις. Μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε στην προσπάθεια 
αυτή, με την προσφορά σε είδη, όπως τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάλα, είδη ρουχισμού, παιδικά 
είδη (καρότσια, παιχνίδια, πάνες κ.ά.), σχολικά είδη, οικιακές συσκευές κ.ά.
Επικοινωνία: «Ένα παιδί, ένας κόσμος», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 10, 106 82 Αθήνα
Τηλ. 210-88.38.512, φαξ 210-88.38.519, e-mail: info@paidi-kosmos.gr



Το voluntarywork. gr, ιστοχώρος αγγελιών ζήτησης εθελοντικής εργασίας ή/και υπηρεσιών, 
από τον Μάρτιο 2013, διευρύνει τις υπηρεσίες και το χώρο συνάντησης του skywalker.gr. 
Με τη δημοσίευση και πρόσβαση αγγελιών, χωρίς χρέωση επιτρέπει σε δυνητικούς εθελοντές 
και μη κυβερνητικές - μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να επικοινωνήσουν άμεσα και ελεύθερα, 
λειτουργώντας και σαν πλατφόρμα συνάντησης αναγκών. www.voluntarywork.gr
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Τ ο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως 250 θέσεων 
φοιτητών/τριων, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν 
το εξ αποστάσεως κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» 
με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Σκοπός προγράμματος
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση 

γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ 
μέσω της: (α) παρακολούθησης σχετικών μαθη-
μάτων και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας και 
(γ) της δυνατότητας σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει 
στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα 
από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων 
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, και (β) την 
ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο 
των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην πα-
ροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου 
και κατά συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων 
εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να 
ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στον 
χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχικής και 
συνεχιζόμενης), συνεχίζοντας τις σπουδές τους 
σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές - ακαδη-
μαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν 
επαγγελματικά με τον χώρο αυτό, ανταποκρινό-
μενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παροχής 
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δομών 
και προγραμμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων 

των τμημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής, καθώς επίσης και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι 
οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και να πι-
στοποιηθούν ή εργάζονται ήδη ως εκπαιδευτές 
ενηλίκων ή/και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε μια σειρά φορείς, όπως ενδεικτικά 
είναι οι ακόλουθοι:

ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, 
τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 
εκπαίδευσης επιχειρήσεων, σχολές μαθητείας 
παραγωγικών υπουργείων, κ.λπ.).

εκπαίδευσης σε ενήλικες ή σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες (ΚΔΒΜ - Κέντρα διά βίου μάθησης στους 
δήμους ή ιδιωτικά, ΚΕΕ - Κέντρα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, ΜΚΟ - Μη κυβερνητικοί οργανισμοί 
κ.λπ.).

ζουν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό (μουσεία, 
πινακοθήκες, πολιτιστικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, 
κ.λπ.).

Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαι-
δευτικούς που υπηρετούν σε δομές αρχικής τε-
χνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως είναι 
τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ, ή σε εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις αρχές 
της εκπαίδευσης ενηλίκων, διευρύνοντας το πε-
δίο των γνώσεών τους, καθώς και των πιθανών 
επαγγελματικών τους ενασχολήσεων (σχολεία 
δεύτερης ευκαιρίας, δημόσια ΙΕΚ, πρόγραμμα 
18ΑΝΩ, κ.λπ.).

Χορηγούμενος τίτλος
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των 

σπουδών τους θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό 
τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. 

Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική 
γλώσσα και θα αναφέρεται ως Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης».

 Διάρκεια σπουδών και 
διάρθρωση του προγράμματος
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μετα-

πτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης 
έως τέσσερα ακόμα εξάμηνα σε περίπτωση φοιτη-
τών μη πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του 
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Master) 
είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 90 
ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων 
μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διάρ-
θρωση του προγράμματος σπουδών αναφέρεται 

με απόφαση των οικείων ακαδημαϊκών οργάνων 
των δυο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Η δομή του προγράμματος σπουδών φαίνεται 
παρακάτω:

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2

και σύγχρονα θέματα
Επιλέγεται μία κατεύθυνση και από την αντί-

στοιχη κατεύθυνση ένα μάθημα.
Κατεύθυνση Α'
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχι-

ζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

κατάρτιση

προσωπικού

εκπαίδευση και κατάρτιση

αξιολόγησης προγραμμάτων

Κατεύθυνση B'
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη Τυπική και 

Άτυπη Εκπαίδευση.

αξιολόγησης προγραμμάτων

Εξάμηνο 3
Επιλέγονται τρία μαθήματα από την ίδια κατεύ-

θυνση που επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο 
ή ένα μάθημα από την ίδια κατεύθυνση που 
επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο και είτε 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε πρακτική 
άσκηση. Δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά ίδιο μάθημα 
με προηγούμενο εξάμηνο.

Κατεύθυνση Α'
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχι-

ζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

κατάρτιση

προσωπικού

εκπαίδευση και κατάρτιση

αξιολόγησης προγραμμάτων

Κατεύθυνση B'
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική και Άτυπη 

Εκπαίδευση.

αξιολόγησης προγραμμάτων

Διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση

Σημείωση: Η πρακτική άσκηση δεν θα προ-
σφερθεί στους φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Το πρόγραμμα παρέχεται πλήρως με τη μέθοδο 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας η οποία επιτρέπει τόσο τη σύγχρονη 
όσο και την ασύγχρονη επαφή διδασκόντων φοι-
τητών. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται με 
τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι 
η ελληνική.

Κόστος προγράμματος
Τα δίδακτρα ανέρχονται στα €5850 και το 

τέλος αίτησης στα €55. Για να ολοκληρωθεί η 
εγγραφή για το χειμερινό εξάμηνο 2017 πρέπει 
να καταβληθεί το τέλος αίτησης των €55 και 
η προκαταβολή των €400. Το υπόλοιπο ποσό 
των διδάκτρων για το εξάμηνο θα πρέπει να 
καταβληθεί σε τρεις μηνιαίες ισόποσες δόσεις. 
Το ύψος των μηνιαίων δόσεων είναι αναλόγως 
του αριθμού μαθημάτων (αριθμό ECTS) που 
επιλέγει ο φοιτητής.

Παράλληλα το συντονιστικό όργανο μπορεί 
να επεξεργαστεί και σχέδιο απαλλαγών από 
τα δίδακτρα (είτε στο σύνολο είτε εν μέρει) 
για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με 

κοινωνικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και κριτήρια 
εισδοχής:

Ο αριθμός των θέσεων είναι έως 250. Σε περί-
πτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από τον αριθμό των 
προσφερόμενων θέσεων η συντονιστική επιτροπή 
του προγράμματος θα εκτιμήσει τη συγκρότηση 
του κάθε υποψηφίου με βάση τα κάτωθι:

Μεταπτυχιακό)

Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά για την εισδοχή είναι:

ρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του 
αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.

γραφο αναλυτικής βαθμολογίας) με αναλυτική 
βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο 
οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

δύο (2) ακαδημαϊκών καθηγητών για συστάσεις 
του/της υποψηφίου (δεν απαιτούνται συστατι-
κές επιστολές, μόνο τα ονόματα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας).

Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται ή 
έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, μπορεί η μία 
συστατική επιστολή να προέρχεται από ακαδη-
μαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη 
του υποψηφίου.

Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα 
δικαιολογητικά και τυχόν απορίες σχετικά με την 
περαιτέρω διαδικασία καλό είναι να επικοινωνή-
σετε με τη γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλέφωνα 27410-
74999, 27410-74994, 27410-74993, κ. Βιβή 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει 
να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμέ-
να) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
pmssep-secr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr (με 
ένδειξη στο θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ Εκπαίδευ-
ση Εκπαιδευτών» υπόψη κ. Βιβής Ασπρούδη ή 

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή 
σας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αποστέλλοντας 
ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
έγγραφα στο DL.admissions@unic.ac.cy.

Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι και τα τέλη 

Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με 

το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://dsep.uop.gr 
ή να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες δυο πηγές:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής
Τηλέφωνα: 27410-74999, 27410-74994, 
27410-74993 (κ. Βιβή Ασπρούδη).
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
pmssep-secr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr
Ιστοσελίδα: dsep.uop.gr/pms
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Τηλέφωνα: +357 22842020
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
DL.admissions@unic.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.unic.ac.cy/DL

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



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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Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς σχετικά 
με τη διδασκαλία της δεκαετίας του 1940
Η Ένωση Προφορικής Ιστορίας και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το Μουσείο Πόλης του Βόλου, 
διοργανώνουν σεμινάριο σχετικά με τη διδασκαλία της δεκαετίας του 1940. Το σεμινάριο 
απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
περιφέρειας Μαγνησίας και θα διοργανωθεί στον Βόλο, στο συγκρότημα Παπαστράτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχο έχει την παραγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων που να αξιο-
ποιούν την έγκυρη ιστορική τεκμηρίωση και ταυτόχρονα να εστιάζουν στα προσωπικά βιώματα, 
την ενσυναίσθηση και τη βαθύτερη κατανόηση μιας εξαιρετικά σημαντικής, αλλά και εν πολλοίς 
άγνωστης στους μαθητές εποχής της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Προς τον σκοπό αυτό το 
σεμινάριο θα αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό που ετοιμάστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών 
για τις εκδηλώσεις «Αθήνα Ελεύθερη. 12 Οκτωβρίου 1944» που πραγματοποιήθηκαν στην 
Αθήνα τον Οκτώβριο 2015 και 2016 (freeathens44.org), αλλά και τρεις ηχητικούς περιπάτους 
που δημιουργήθηκαν για το Μουσείο Πόλης του Βόλου.
Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε θεματικές ομάδες (Ελληνοϊ-
ταλικός πόλεμος, αντίσταση - βία - απελευθέρωση, πείνα και επιβίωση, τα παιδιά στην Κατοχή 
και στην Αντίσταση) και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου το πρωί θα πραγματοποιήσουν έναν ή 
περισσότερους ηχητικούς περιπάτους βασισμένους σε προφορικές μαρτυρίες κατοίκων του 
Βόλου (Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, πείνα και επιβίωση, κατοχική βία και αντίσταση). Θα διδάξουν:

θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

δευσης Αττικής.

νεπιστημίου.

Προφορικής Ιστορίας.
Το σεμινάριο είναι δωρεάν για τους εκπαιδευόμενους, Το κόστος της δράσης θα καλυφθεί 
από την Ένωση Προφορικής Ιστορίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν 

ταχυδρομείο έως την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου.
Ημερομηνία: 23 με 24 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Συγκρότημα Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος
Ώρα: 09:00 με 14:00
Πληροφορίες: www.ha.uth.gr

36ο Samsung Service Lab Workshop
Η Samsung Electronics Hellas διοργανώνει το «Samsung Service Lab Workshop» στο INNOVATHENS, 
τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών, θα προσφέρει τεχνικές 
γνώσεις και δεξιότητες για παροχή επισκευαστικών υπηρεσιών σε smartphones. Απευθύνεται 

τηλεπικοινωνιών.
Ο στόχος του workshop είναι η γνωριμία με τις after sales διαδικασίες υποστήριξης πελατών 
και πιο συγκεκριμένα η διάδοση τεχνογνωσίας σχετικά με το επισκευαστικό μέρος, η διαχείριση 
δεικτών ποιότητας, καθώς και η διαχείριση πελατών.
Δηλώσεις συμμετοχής: Δηλώστε συμμετοχή, για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει εδώ: 

Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής σας.

περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με ένα δεύτερο e-mail (ενδει-
κτικά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, 
απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε, προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Ημερομηνία: 20 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Αεριοφυλάκιο 2 (Δ4), Innovathens, Πειραιώς 100
Ώρα: 09:00 με 13:00
Πληροφορίες: www.technopolis-athens.com

Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών 
μέσα από διάφορες πλατφόρμες
Οι ξένες γλώσσες είναι πολύ σημαντικές, ειδικά για τον επαγγελματικό τομέα. Εάν λοιπόν δεν 
έχεις την οικονομική δυνατότητα να κάνεις μαθήματα, τότε μπορείς να τις μάθεις δωρεάν σε 
κάποιο από τα παρακάτω links:
1.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις - μαθήματα Αγγλικών από το BBC μέσα από 
μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων που σε βοηθούν να μάθεις ευχάριστα.
2. Μαθήματα Αγγλικών με το LiveMocha
Μάθε να μιλάς Αγγλικά με συνομιλητές και δασκάλους από όλο τον κόσμο, Δίνεται έμφαση 
στον προφορικό λόγο.
3.
Μια ομάδα καθηγητών - φοιτητών ετοιμάζει χρήσιμο υλικό για την αγγλική γλώσσα και κυρίως 
είναι δωρεάν.
4. Μαθήματα Τουρκικών με το turkish.pgeorgalas.gr
Πολύ χρήσιμη και ιδιαίτερα περιεκτική αυτή η σελίδα εκμάθησης Τουρκικών.
5.

6.
video στο Youtube θα έχουν μάθει να συνεννοούνται αρκετά καλά.
7.
Τα πιο ευχάριστα και διασκεδαστικά video στο Youtube για βελτίωση της ακουστικής στα 

8. Μαθήματα Αγγλικών με www.englishlearner.com

ένα καλό εργαλείο να φρεσκάρουν ή να μάθουν γραμματική και συντακτικό.
9. 
10. 
Αγγλικά που σας μαθαίνουν ακόμα και τον τρόπο γραφής του κάθε γράμματος. Ιδανικό για 
προσχολικές ηλικίες ή αναλφάβητους.
Ημερομηνία: Συνέχεια. Τοποθεσία: Online

Μαθήματα Υπολογιστή για άτομα 65+

όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές να μάθουν τις κύριες λειτουργίες, τη χρήση 
βασικών προγραμμάτων και την πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους βοηθήσουν 
στη διεκπεραίωση απλών εργασιών, μέσα από πρακτικά βήματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ και σε όσους επιθυμούν να λάβουν βασικές γνώσεις του 
αντικειμένου, αλλά και σε εκείνους που παρακολούθησαν τον πρώτο κύκλο μαθημάτων.
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00 με 12.00, 14.00 με 15.00 (για αρχάριους).
Τρίτη, 11.00 με 12.00, 14.00 με 15.00, 18.00 με 19.00 (για όσους έχουν παρακολουθήσει 
τον πρώτο κύκλο μαθημάτων).
Πέμπτη, 11.00 με 12.00, 14.00 με 15.00 (για όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο 
κύκλο μαθημάτων).
Ημερομηνία: 21 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθεσία: 
Ώρα: 11:00 με 12:00, 14:00 με 15:00
Πληροφορίες: www.snfcc.org

Δωρεάν μάθημα γνωριμίας με τη συναισθηματική διαλεκτική
Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και εμψυχωτής Στέλιος Καλαθάς, σας προσκαλεί τη Δευτέρα 25 
Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 στον Πολυχώρο Τέχνης και Έκφρασης «+αίσθημα», Αθηνάς 30, 
Μοναστηράκι, στο ανοιχτό δωρεάν μάθημα συναισθηματικής διαλεκτικής.
Η συναισθηματική διαλεκτική είναι μέθοδος υποκριτικής και προσωπικής ανάπτυξης, βρα-
βευμένη από την UNESCO, που διδάσκεται από τον ίδιο τα τελευταία 12 χρόνια σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Κύπρο και αλλού.
Τα άτομα που συμμετέχουν στην εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ανακαλύπτουν τη θερμή και 
ουσιαστική επικοινωνία μέσα από λόγο-διάλογο, από μουσική και κίνηση, αλλά και μέσα από 
την επαφή τους με σημαντικούς συγγραφείς και κείμενα του παγκοσμίου θεάτρου.
Η μέθοδος αποτελείται από ξεχωριστές ενότητες και περιλαμβάνει τις εξής ασκήσεις:
Διαφραγματική αναπνοή και υποκριτική, στοιχεία αυτοσχεδιασμού, γλώσσα σώματος, ικανότη-
τες επικοινωνίας, σκηνική παρουσία, ορθοφωνία, θεατρικό παιχνίδι, διαχείριση και έκφραση 
συναισθημάτων, ενίσχυση αυτοπεποίθησης και διαμόρφωση προσωπικής εικόνας.
Η μέθοδος στοχεύει στη σωστή διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων με βάση τους δεί-
κτες συναισθηματικής νοημοσύνης και την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων επικοινωνίας.
Η μέθοδος απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να βιώσουν τη μαγεία των ρόλων για να 
ενεργοποιήσουν το προσωπικό τους υλικό και τις εσωτερικές τους δυνάμεις, ανακαλύπτοντας 
δημιουργικές διεξόδους στην καθημερινότητά τους.
Ελάτε να την γνωρίσετε!
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 6946 105520.
Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Αθηνάς 30, Μοναστηράκι, Πολυχώρος Τέχνης & Έκφρασης «+αίσθημα»
Ώρα: 18:00 με 20:00
Πληροφορίες: 
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Πέντε ενδιαφέροντα χόμπι που θα σας κλέ-
ψουν την καρδιά τη νέα σεζόν και θα σας 
βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο 

χρόνο σας με τον καλύτερο τρόπο. Όπως κάθε 

Σεπτέμβριο, το μυαλό μας δίνει εντολή στη διάθεσή 
μας να μπει σε ρυθμούς «νέου ξεκινήματος». Η 
αίσθηση της νέας σεζόν που ξεκινά μετά τις καλο-
καιρινές διακοπές καθιστά το φθινόπωρο την πιο 

δημιουργική εποχή της χρονιάς, γι’ αυτό και σας 
προκαλούμε να εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο και 
να ασχοληθείτε με καινούρια πράγματα, να μάθετε 
ενδιαφέρουσες «τέχνες» και να καταπιαστείτε με 

διαφορετικά χόμπι που θα σας επεκτείνουν τους 
ορίζοντες. Παρακάτω ακολουθούν πέντε δημιουργικοί 
τρόποι να «ξοδέψετε» τον ελεύθερο χρόνο σας, 
παρακολουθώντας σεμινάρια τέχνης και επιστήμης.

Τι χόμπι να ξεκινήσω; 5 ιδέες για τη νέα σεζόν

Σεμινάριο Σκηνοθεσίας στο 92 Art

Εργαστήριο χειροποίητου κοσμήματος στο Ash In Art

Τι θα λέγατε αν σε έξι μήνες 
από τώρα είχατε έτοιμη την πρώτη 
δική σας μικρού μήκους ταινία; 
Αν θέλετε να ανακαλύψετε τον 
κινηματογραφικό «auteur» μέσα 
σας, μπορείτε να το πετύχετε με το 
εκτεταμένο σεμινάριο του χώρου 
τέχνης 92 Art, που περιλαμβάνει 
προβολές, ασκήσεις, masterclasses 
και φυσικά την κατασκευή μιας 
μικρού μήκους ταινίας.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο 
μέρη, το θεωρητικό (προβολές, 
αναλύσεις και θεωρητική διδα-
σκαλία που θα ολοκληρωθεί με 
διασκευή μιας σκηνής από γνωστή 
ταινία) και το πρακτικό (γυρίσματα 
σε πραγματικές συνθήκες). 

Οι θεματικές ενότητες του 
πρώτου μέρους είναι κάστινγκ, 
συμπεριφορά ηθοποιού, μικρο-
υποκριτική, χαρακτήρας στο σε-

νάριο, συγγραφή ιστορίας, και 
του δεύτερου μέρους η τελική 
γραφή σεναρίου, το ντεκουπάζ, 
η προετοιμασία για το γύρισμα, το 
γύρισμα, το μοντάζ και η προβολή 
της ταινίας. 

Τα μαθήματα θα γίνονται τρεις 
ώρες εβδομαδιαία με διδάσκοντα 
τον Δημήτρη Μπαβέλλα, ενώ το 
κόστος είναι 55€ τον μήνα. Έναρξη 
τον Οκτώβριο. 

Ώρα να σμιλεύσετε ομορφιά και 
- γιατί όχι; - να βγάλετε χρήματα 
από αυτή τη δημιουργική ασχολία, 
πουλώντας τις δημιουργίες σας. 

Εξυπακούεται πως ταυτόχρο-
να θα εμπλουτίσετε τη δική σας 
κοσμηματοθήκη και αυτές των 
φίλων σας, που θα σας ευγνω-
μονούν, αλλά πάνω από όλα θα 
έχετε την ικανοποίηση πως από 
απλά υλικά, δημιουργήσατε μόνοι 
σας κάτι όμορφο. 

Στο εργαστήρι κοσμήματος του 
Ash In Art, που ξεκινά στις 9 Σεπτεμ-
βρίου και θα πραγματοποιείται μία 
φορά την εβδομάδα, θα μάθετε να 
κατασκευάζετε ιδιαίτερα κοσμήματα 
με υλικά εμπορίου όπως χάντρες, 
ημιπολύτιμες πέτρες, σύρμα, κα-
ουτσούκ, αλυσίδες, υφάσματα, 
κορδόνια κουμπιά κ.λπ. μέσα από 
απλά βήματα και τεχνικές. 

Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία, ενώ οι δημιουργίες ξε-

κινούν από το πρώτο κιόλας μά-
θημα. Στο τέλος της σεζόν μάλιστα 
πραγματοποιείται bazaar με τις 
δημιουργίες των συμμετεχόντων. 

Σημειώστε πως το σεμινάριο 
κοσμήματος περιλαμβάνεται στην 
ιδιαίτερα συμφέρουσα προσφορά 
του Ash In Art, δηλαδή με 60 € μη-
νιαία μπορείτε να παρακολουθήσετε 
όχι μόνο αυτό, αλλά και οποιοδήποτε 
άλλο σεμινάριο από τα δεκάδες άλλα 
του προγράμματος.

Μαθήματα χορού στο Αθήναιον
Ευρωπαϊκοί και λάτιν. Salsa και αργεντίνικο tango. Oriental 

και R&B. Ιδιαίτερα μαθήματα ή ομαδικές προπονήσεις. Ο χορός 
δεν σταματά ποτέ στη Σχολή Χορού Αθήναιον, που αποτελεί 
και μία από τις πιο low budget επιλογές σας στον τομέα, αφού 
η μέση τιμή είναι γύρω στα 6,50€ την ώρα, ενώ παρέχονται 
διάφορες εκπτώσεις (π.χ. σε φοιτητές ή ανέργους, σε δεύτερο 
άτομο που εγγράφεται μαζί σας κ.λπ.).

Σεμινάρια Αστρονομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Τα μυστικά του ουράνιου θόλου… Ένα πεδίο που ασκεί μεγάλη γοητεία στον ανθρώπινο εγκέφα-

λο και μπορεί να γίνει ένα απέραντο γήπεδο ανακαλύψεων, όχι μόνο εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, 
αλλά ακόμη και αλλαγής του τρόπου θεώρησης της ζωής. Επίσης, δεν είναι λίγοι όσοι τελικά κατα-
λήγουν να αποκτήσουν μόνιμη έλξη προς την αστροφωτογραφία. Στην Αθήνα, μπορείτε να μάθετε 
για τα μυστικά του ουρανού στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών 
και Τηλεπισκόπησης, στα εβδομαδιαία σεμινάρια που πραγματοποιούνται στην αίθουσα «Αιμίλιος 
Χαρλαύτης» του ιδρύματος (τα επόμενα σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί για τις 24/9 και 1/10 
στο Εθνικό Αστεροσκοπείο). Επίσης, στον χώρο σεμιναρίων «Ανοιχτή Τέχνη» ξεκινούν μαθήματα 
Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής (κάθε Πέμπτη βράδυ για 11 
εβδομάδες) για μια ουσιαστική γνωριμία με τον ήλιο, τη γη, το πλανητικό σύστημα, 
τους εξωπλανήτες, τους αστερισμούς, την αστρική εξέλιξη και τη σύνδεση 
της αστρονομίας με τη μουσική και τη φιλοσοφία. Κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων, πραγματοποιούνται επισκέψεις παρατήρησης στο αστε-
ροσκοπείο της Πεντέλης (κόστος 280€).

Στη συμπρωτεύουσα τέλος, κάθε Σάββατο από τον Σε-
πτέμβριο ως τον Ιούνιο, ο ιδιαίτερα δραστήριος Όμιλος 

Φίλων Αστρονομίας διοργανώνει σειρά σεμιναρίων 
για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και διαλέξεις με 
καλεσμένους καταξιωμένους επιστήμονες από 
μια πληθώρα ειδικοτήτων. 

Σε αυτές τις εβδομαδιαίες συναντήσεις, 
θα έχετε την ευκαιρία να μυηθείτε 
στον μαγικό κόσμο του ουρα-
νού και στη μελέτη του, με 
συμβολική συμμετοχή της 
τάξης των 5€.

Εργαστήρι Κεραμικής 
στο Κέντρο Μελέτης 
Νεώτερης Κεραμικής

Από το πιο απλό και γήινο υλικό που μπορεί 
να φανταστεί κανείς μπορούν να προκύψουν 
αριστουργήματα ή χρηστικά σκεύη που θα έχετε 
για πάντα στο σπίτι σας. Η κεραμική τέχνη θα 
σας χαρίσει τη χαρά του να πλάθετε κάτι εκ του 
μηδενός με τα ίδια σας τα χέρια, ενώ όσοι έχουν 
ασχοληθεί έστω και λίγο θα σας πουν πως η 
ενασχόληση με τον πηλό είναι άκρως αγχολυτική. 

Τα μαθήματα ξεκινούν με τα «SOS» της αγγει-
οπλαστικής ή της πηλοπλαστικής για εξοικείωση 
με την πορεία του πηλού από άμορφη μάζα ως το 
καμίνι. Στο κέντρο μελέτης νεότερης κεραμικής 
πραγματοποιούνται μαθήματα για αρχάριους 
από τον Σεπτέμβριο ή τον Νοέμβριο μέχρι τον 
Ιούλιο μία φορά την εβδομάδα (τρεις ώρες) και 
πλαισιώνονται από παράλληλες εκδηλώσεις, όπως 
επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
εργαστήρια, θεματικές εκδρομές και εκδηλώσεις 
στην αυλή του μουσείου που λειτουργεί στον χώρο. 

Το κόστος είναι 80 € μηνιαία, περιλαμβανομέ-
νων των υλικών και των απαραίτητων εργαλείων, 
ενώ οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Αν θέλετε να 
προχωρήσετε στη συνέχεια σε προχωρημένο 
επίπεδο, παρέχονται δύο επιπλέον ετήσιοι κύ-
κλοι μαθημάτων.

Πηγή: www.in2life.gr
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Τ ο Kapani Project είναι η αρχή ενός πολύ 
ωραίου ταξιδιού γεύσεων και αρωμάτων 
σε συνδυασμό με τις τέχνες. Είναι μία 

βόλτα στην ιστορική κεντρική αγορά της πόλης, 
το Καπάνι, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 
2016. Εδώ οι άνθρωποι της αγοράς γίνονται 
ένα με τους ανθρώπους των εικαστικών τεχνών 
και της μουσικής. Εδώ η εθελοντική ομάδα του 
Kapani Project σας υποδέχεται για μια αξέχαστη 
εμπειρία με άξονες τον πολιτισμό, την κοινωνική 
επαφή, τη γνωριμία με τις πιο ξεχωριστές γωνιές 
και την κουλτούρα της Θεσσαλονίκης. Το Kapani 
Project αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 
πόλης και κάθε Οκτώβριο θα μας θυμίζει πως 
το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει αυθεντικές 
γειτονιές που αξίζει να ζωντανεύουν!

Με live από αγαπημένες μπάντες της Θεσσα-
λονίκης και της Αθήνας, με μια σειρά από dj sets 
από Ελλάδα και εξωτερικό, που θα μας ενθου-
σιάσουν σε freestyle και alternative mood, με 
performances εμπνευσμένες από την αγορά και 
την καθημερινότητά της, αλλά και ταινίες με ανα-
φορές από τον σουρεαλισμό ως τον ντανταϊσμό, 
μας υποδέχεται φέτος το 2o Kapani Project. Την 
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 θα γίνουμε όλοι μία 
παρέα και θα ταξιδέψουμε με μουσικές, ταινίες και 
performances στις γεύσεις και στα αρώματα της 
αγοράς, από την Ασκητού ως τη Βλάλη και από 
τη Σπανδώνη ως την Κυδωνιάτου. Σε αυτό τον 
φρέσκο θεσμό για την πόλη, σε αυτή τη μεγάλη 
γιορτή της αγοράς, σε αυτό το σημείο συνάντησης 
του νέου με το παλιό, σε αυτή την κοιτίδα των 
πιο αυθόρμητων εμπνεύσεων εντός του αστικού 
περιβάλλοντος θα είμαστε όλοι παρόντες!

Το εικαστικό ρεπορτάζ θα επιμεληθεί για μια 
ακόμη χρονιά ο Χρήστος Αλαβέρας με σκίτσα 
των ανθρώπων της αγοράς και των δράσεων 
που θα λάβουν χώρα εντός της στη διάρκεια του 
Kapani Project. Παράλληλα θα υπάρξει έκθεση 
με τα περσινά σκίτσα του Kapani Project από τον 
εικαστικό. Την παρουσίαση του φετινού Kapani 
Project επιμελείται και πραγματοποιεί, όπως και 
πέρυσι, ο Κωστής Ζαφειράκης, ώστε να μπούμε 
στον παλμό της διοργάνωσης με τον πιο μαγικό 
και ενεργό τρόπο. O ίδιος στο πλαίσιο της φετινής 
διοργάνωσης θα μας παρασύρει σε έναν ξεχωριστό 
περίπατο παρέα με τη Thessaloniki Walking Tours 
και κάπως έτσι θα ανακαλύψουμε ολόκληρο το 
Καπάνι σε μία μόνο ώρα διασχίζοντας την αγορά 
από τη μια άκρη έως την άλλη, ανασύροντας τη 
μνήμη της παραδοσιακής αγοράς, συνδέοντας το 
χθες με το σήμερα, μιλώντας με τους ανθρώπους 
της και συστήνοντας εξαιρετικά προϊόντα. Όλοι 
μαζί θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή που μοιάζει 
με την αγορά, καθώς είναι γεμάτη με ιστορίες, 
γεύσεις και αρώματα.

Ήρθαμε σε επαφή με τον Κωνσταντίνο Τίκη, 
project manager του Kapani Project, ο οποίος 
απάντησε πρόθυμα στα ερωτήματά μας και μας 
εισήγαγε στην ενδιαφέρουσα ιδέα του project.

 Ποιoς είναι ο σκοπός του Κapani Project 
και ποιο είναι το κοινό που πρόκειται να 
το επισκεφθεί; 
Σκοπός του project είναι να εδραιωθεί και 

να αποτελέσει έναν θεσμό, ένα επιπλέον σημείο 
αναφοράς για την εκάστοτε πόλη όπου θα πραγ-
ματοποιείται, που σίγουρα δεν θα αποτελεί μόνο 
πόλο έλξης για τους επισκέπτες, αλλά θα ωφελεί 
έμπρακτα και τις αγορές. Για τον λόγο αυτό φέ-
τος προσπαθούμε να πείσουμε περισσότερους 
επαγγελματίες να κρατήσουν τα μαγαζιά τους 
ανοιχτά, να συνεχίζει να αναπνέει η αγορά. Κατά 
τη διάρκεια του project το κοινό είναι όλη η πόλη!

 Τι γεύση σας άφησε το περσινό Kapani 
Project και τι διαφορετικό ευελπιστείτε 
πως θα συμβεί στο φετινό; 
H μεγάλη ανταπόκριση σε κάθε επίπεδο, η 

προσέλευση, ο ενθουσιασμός και το έμπρακτο 
ενδιαφέρον του κόσμου που συμμετείχε, αγκά-

λιασε και στήριξε με κάθε τρόπο το project, όλα 
αυτά έδωσαν σταδιακά την ώθηση για τη δη-
μιουργία μιας μεγαλύτερης διοργάνωσης. Έτσι 
προέκυψαν οι συνεργασίες με τα «Δημήτρια», 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., διάφορους καλλιτέ-
χνες και άλλες ομάδες της πόλης. Για τη φετινή 
διοργάνωση ευελπιστώ, όπως πάντα, να είναι 
μια καλή διοργάνωση, να ελαχιστοποιήσουμε 
τα προβλήματα που παρουσιάζουν συχνά πυκνά 
αυτού του είδους οι διοργανώσεις, αλλά πάνω 
από όλα να το διασκεδάσουμε και εμείς και ο 
κόσμος που θα έρθει. 

 Τι είναι το Kapani Mix Tape Contest και 
σε ποιους αναφέρεται; 
Το Kapani Project φέτος για πρώτη φορά ανα-

δεικνύει και αναμειγνύει! Είναι μια δράση για 
τους κυρίαρχους της μουσικής και για κάποιον 
που θέλει να πάρει μέρος στο project. Στέλνουν 
demos και η καλλιτεχνική επιτροπή διαλέγει αυτό 
που ταιριάζει περισσότερο στο ύφος του project. 
Το contest αφορά σε όλους αυτούς που αγαπούν 
τη μουσική και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας 
την άποψή τους. Φέτος, όπως και πέρυσι, το μου-
σικό φάσμα είναι αρκετά διευρυμένο. Επίσης οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν χρειάζεται 
να έχουν παίξει ποτέ και πουθενά και δεν έχει 
σημασία τι μουσική παίζουν, αρκεί να το κάνουν 
με πάθος και χαρακτήρα! Η νικήτρια του διαγω-
νισμού είναι η Iffie και θα προστεθεί στο line-up 
του alternative stage.

 Πόσο σημαντική θεωρείτε πως είναι η ενί-
σχυση των τοπικών αγορών / κοινωνιών 
με τέτοιου είδους δράσεις; 
Θεωρώ πραγματικά ότι είναι ο μόνος τρόπος 

να ενισχυθούν οι αγορές, να καταφέρουν να γί-
νουν πιο εξωστρεφείς προς το αγοραστικό κοινό, 
να σερβίρουν κάτι διαφορετικό. Θεωρώ επίσης 
ότι στην περίπτωση του project το καταφέραμε 
απόλυτα στη διάρκεια της πρώτης διοργάνω-
σης, όταν το Κ.Ε.Π.Α. προσέγγισε την αγορά 
και δημιούργησαν μια ταυτότητα με λογότυπα 
και μια σήμανση της αγοράς, όταν το φεστιβάλ 
ντοκιμαντέρ έκανε συναυλία στο Καπάνι, όταν 
ο δήμος Θεσσαλονίκης το πρόσθεσε στο jazz 
festival. Αυτός ήταν και ο στόχος: να ενταχθεί 
το Καπάνι και πάλι στη ζωή της πόλης.

 Γεύση από τα performances στο φετινό Kapani 
Project:
1. ΚΙΝΟΥΜΕ Dance Project
 Κωνσταντίνος Κατσαμάκης & Στέλλα Μα-
στοροστέριου
 Τίτλος performance: «Ουν Καπάν», μία 
performance δρόμου
Ένα παιχνίδι με τον χώρο και τον χρόνο. Μια 

κινητική μελέτη του αστικού χώρου ως τόπου 
συνύπαρξης και διατήρησης της μνήμης και των 
εμπειριών. Τι υπάρχει τώρα; Τι υπήρχε πριν; Τι 
θυμάται ο χώρος; Τι θυμάται το σώμα; Πώς 

ο αστικός χώρος καθορίζει τις κινήσεις και τις 
σχέσεις μεταξύ των σωμάτων; Πώς επηρεάζει 
αυτό που κάνουμε και αυτό που είμαστε; Πώς 
διαμορφώνεται η ανθρώπινη επαφή και η συλ-
λογική εμπειρία μέσα από τη ρευστή διάδραση 
του σώματος με τον χώρο;

 2. Ευπραξία Γεώργαρου  
& Γιώργος Καραμανίδης
Τίτλος performance: «x,y - cement & food»
Μία δράση που θίγει τη σωματική και τη συ-

ναισθηματική απόσταση που έχει πάρει ο ίδιος ο 
άνθρωπος από τα πάντα μέσα στην ίδια του την 
καθημερινότητα, επιδιώκοντας να κατέχει πράγ-
ματα και χώρους και απαιτώντας τον προσωπικό 
του χώρο και χρόνο, φεύγοντας όμως από την 
ουσία και την εγγύτητα των πραγμάτων γύρω του 
και φτάνοντας σε σημείο να καταστρέφει ό,τι ο 
ίδιος νόμιζε πως επιθυμούσε από πάντα να έχει. 
Είναι σαν να βλέπουμε μια μάζα ανθρώπων με 
όλα τα σημάδια του σύγχρονου εγωισμού και 
της απομόνωσης μέσα σε έναν απίστευτα συνω-
στισμένο χώρο, υλικό και νοητικό. Ένα τεράστιο 
κενό υποβόσκει στην πλήρη πυκνότητα.

3. Svoradov Theatre
Τίτλος performance: «Silencio»
Πρόκειται για μια απόπειρα σωματικής έκφρασης 

και παραστατικής επιτέλεσης: α. των φιλοσοφι-
κών απόψεων του Γερμανού διανοούμενου Th. 
Adorno όπως αυτές εκφράζονται στο έργο του 
«Αρνητική Διαλεκτική», ότι δηλαδή «το Άουσβιτς 
μπορούσε να υπάρξει μέσα σε όλη την παράδοση 
της φιλοσοφίας, της τέχνης και των επιστημών, 
εκφράζει την ιδέα ότι ο πολιτισμός και το πνεύμα 
δεν κατάφεραν να συγκινήσουν τους ανθρώπους» 
β. των αισθητικών απόψεων του D. Lynch όπως 
διατυπώνονται στην ταινία του «Mullholand Drive», 
ότι δηλαδή «it's all an illusion, just a tape» και γ. 
των (αντι)θεατρικών οδηγιών του S. Beckett από 
το μίνιμαλ έργο του «Ανάσα», ότι «η ζωή είναι μια 
ανάσα ανάμεσα σε δύο κλάματα: το κλάμα της 
γέννησης και το κλάμα του θανάτου».

4. Φαίδρα Χαραλαμπίδου
Τίτλος performance: «Το Μικρό Διάλειμμα»
Μια site specific performance που αντιμετωπίζει 

το Καπάνι σαν χώρο παιχνιδιού βασισμένη σε 
πρωτότυπη μουσική του Moody Alien.

5. Αριάδνη Πεδιωτάκη & Αδροδίτη Δάφνου
 Τίτλος performance: «Μασάτε Γιατί Χα-
νόμαστε»
Η δράση θα έχει ως βασικό υλικό την τσί-

χλα. Σε μια προσπάθεια ανοικοδόμησης κάποιας 
λακκούβας του πλακόστρωτου η λακκούβα θα 
περιφραχθεί και θα ξεκινήσει το γέμισμά της με 
τσίχλες προσεκτικά μασημένες, οι οποίες στη 
συνέχεια θα τοποθετηθούν στην τρύπα μέχρι 
εκείνη να καλυφθεί εντελώς. Η εγκατάσταση θα 
γίνει σχεδόν ευλαβικά, με σεβασμό στον χώρο 
και στο υλικό. Από την άλλη μεριά, λόγω του 
υλικού της τσίχλας η δράση παίρνει ταυτόχρο-

να μια παιχνιδιάρικη τροπή. Ενδεχομένως να 
χρειαστεί και η βοήθεια των περαστικών για την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Το τελικό αποτέλε-
σμα θα είναι ένα χρωματιστό κομμάτι τεχνητού 
εδάφους, αποτελούμενο από υλικά που, χάνοντας 
την αρχική τους πρακτική ιδιότητα, αποκτούν μια 
καινούργια χρηστική αξία, κατασκευασμένο από 
πολλά διαφορετικά χέρια και γνάθους.

 6. Τίτλος performance: «22 Stops»  
Κατερίνα Δρακοπούλου
Το project «22 Stops» είναι μία solo butoh, 

site-specific, interdisciplinary performance, που 
αποπειράται να διερευνήσει την αλληλεπίδραση 
του σώματος με το αστικό τοπίο, αλλά και τη ρευ-
στότητα των ορίων μεταξύ του μέσα και του έξω, 
του δημόσιου και του ιδιωτικού, του εαυτού και του 
άλλου, του παρελθόντος και του παρόντος, του in-
between και του ζωντανού, του εφήμερου και του 
αιώνιου. Έναυσμα του project ήταν το ταξίδι μιας 
site-specific butoh performance μακράς διάρκειας 
με τίτλο «22 Stops», που δημιουργήθηκε κοντά σε 
22 σταθμούς του μετρό και αποτυπώθηκε σε μία 
σειρά φωτογραφιών την άνοιξη του 2016. Το 
«22 Stops» παρουσιάστηκε αρχικά τον Απρίλιο 
του 2016 στο In Progress Feedback Festival. Σε 
12 ώρες δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν 
22 αυτοσχεδιαστικές συνθέσεις χορού butoh σε 
22 σημεία κοντά σε σταθμούς του μετρό.

7. Χριστίνα Γεωργίου
Τίτλος performance: «Προς-ευχή»
Από την τοποθέτηση του εαυτού σε ένα σταυ-

ροδρόμι από επιλογές, ευθύνες, αντιδράσεις και 
αλληλεπιδράσεις προκύπτει η δημιουργία ενός 
παιχνιδιού αέναων συνειρμών, οι οποίοι τρέχουν να 
γεμίσουν την απουσία στο ερώτημα «ποιος είμαι».

 8. Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.  
- Τμήμα Γιώργου Τσακίρη
Μία performance «Δρόμος» από την Σχολή 

Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

 9. Δραματική Σχολή Κ.Θ.Β.Ε. 
- Θεατρική παράσταση -  
οπερέτα «Ο Βαφτιστικός»  
του Θεοφράστου Σακελλαρίδη
Ο Ζαχαρούλης και η Βιβίκα γιορτάζουν τη δεύ-

τερη επέτειο των γάμων τους. Ανάμεσα στους 
καλεσμένους θα γνωρίσουμε την Κική και την 
Ξανθίππη, παλιές συμμαθήτριες της Βιβίκας, μια 
θεούσα και τον συνταγματάρχη, θείο της Βιβίκας. 
Οι παρεξηγήσεις αρχίζουν όταν ένας στρατιώτης 
παρουσιάζεται ως ο αγαπημένος βαφτιστικός της 
Βιβίκας Μάρκος Κορτάσης. Στην πραγματικότητα 
είναι ο συμπολεμιστής του Πέτρος Χαρμίδης, σύ-
ζυγος της Κικής, που του μοιάζει πολύ. Ο Χαρμίδης 
εξομολογείται τον έρωτά του στη Βιβίκα και εκείνη, 
για να δικαιολογηθεί στον θείο της τον συνταγ-
ματάρχη, που τους συλλαμβάνει επ’ αυτοφώρω 
να ερωτοτροπούν, τον παρουσιάζει ως άντρα της 
και τον Ζαχαρούλη, τον άντρα της, ως βαφτιστικό 
της. Στο τέλος εμφανίζεται ο πραγματικός Μάρκος 
Κορτάσης και η τάξη αποκαθίσταται.

 Διδασκαλία-μουσική επιμέλεια:  
Gil Gourdier-Leroy
Σκηνοθεσία: Γιάννης Ρήγας
Κοστούμια: Χρήστος Μπρούφας

Το Kapani Project πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Συλλόγου Ιστορικού Κέντρου και 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
ενώ αποτελεί μέρος των παράλληλων δράσεων 
στα φετινά 52α «Δημήτρια» του δήμου Θεσσα-
λονίκης και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αλεξία Φουκίδου,
Regional operations director, skywalker.gr

Αντίστροφη μέτρηση για το Kapani Project
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Διαγνωστικά Κέντρα
Euromedica Αμπελοκήπων
Διεύθυνση: Μεσογείων 2-4, Αθήνα 
Τηλ: 2107470700, Fax: 2107786069
Euromedica Ρέντη
Διεύθυνση: Μπιχάκη 5 
Τηλ: 2104835590
Euromedica Αγ. Παρασκευής
Διεύθυνση: Λεωφ. Χαλανδρίου 16 
Τηλ:2106004000, Fax: 2106004006
Euromedica Ελληνικού
Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης 56 
Τηλ: 2109629316, Fax: 2109629317
Euromedica Κηφισιάς
Διεύθυνση: Λεωφ.Κηφισίας 225-227 
Τηλ: 2106127644, Fax: 2106127653
Euromedica Περιστερίου
Διεύθυνση: Αρκαδίας 33 
Τηλ: 2105776006, Fax: 2105776040
Euromedica Εγκέφαλος
Διεύθυνση: Ριζάρειου 3
Τηλ: 2106891800, Fax: 2106892621
Euromedica Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 23  
& Πλάτωνος 13
Τηλ: 2104175500, Fax: 2104175162
Euromedica Γαλατσίου 
Διεύθυνση: Λεωφ. Γαλατσίου 121
Τηλ: 2102913150, Fax: 2102913180
Euromedica Ανατ. Αττικής Πικέρμι
Διεύθυνση: 21ο χλμ Λεωφ.Μαραθώνος
Τηλ: 2106043232, Fax: 2106036429
Euromedica Παλαιού Φαλήρου
Διεύθυνση: Λεωφ. Αμφιθέας 107
Τηλ: 2109803370-2, Fax: 2109803374
Euromedica Ιπποκράτης Νίκαιας
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 77
Τηλ: 2104941000, Fax: 2104962451
Ιώνια Ιατρική Α.Ε
Διεύθυνση: Χατζηδάκη 2 & Πάγκαλου, 
Ελευσίνα
Τηλ: 2105545507, Fax: 2105560021
Ιωνία Euromedica (δεν λειτουργεί  
καρδιολογικό τμήμα), Ασπρόπυργος
Διεύθυνση: 17o χλμ Ν.Ε.Ο  
Αθηνών-Κορίνθου
Τηλ: 2105581160, Fax: 2105579980 

Φαρμακεία
Φαρμακείο
Διεύθυνση: Κυψέλη, Κερκύρας 65
Athens city pharmacy
Διεύθυνση: Μοναστηράκι,  
Μιαούλη 6 & Θέμιδος
Φαρμακείο Βεργίνη Μπούκη 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας,  
Πλατεία Σωτηρίου 31
Τηλ: 2299022500
Φαρμακείο Cure 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Πολυτεχνείου 2
Τηλ: 2106220015
Φαρμακείο Χαλικόπουλος Βασίλειος 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 31
Τηλ: 2108161296

Βιβλιοπωλεία
Βιβλιογνωσία
Διεύθυνση: Γέρακας, Εθνικής Αντιστάσεως 4
Το σχολικό
Διεύθυνση: Ηλιούπολη,  
Βενιζέλου Σοφοκλή 82
Τηλ: 2109957966
Αναλόγιο 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη,  
Παναγούλη Αλέκου 12
Τηλ: 2109750500
Σχολικά, Χαρτικά, Είδη γραφείου,  
Βιβλία, Δώρα, Φωτοτυπίες,  
Μεταφράσεις, Δακτυλογραφήσεις,  
Βιβλιοδεσίες, Σφραγίδες 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη
Περί Βιβλίου
Διεύθυνση: Ηλιούπολη,  
Ελευθερίου Βενιζέλου 138
Τηλ: 2109946717
Απρόβλεπτο 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Ρήγα Φεραίου 25
Τηλ: 2109940110
Επίκαιρο
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Θήρας 102,  
Αργυρούπολη
Τηλ: 2109944111
Βιβλιοπωλείο ΠΑΠΥΡΟΣ 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 59

Θέατρα
Αβάκιο Θέατρο -  
"Ο πρίγκιπας και ο φτωχός" 
Διεύθυνση: Γκάζι, Ιερά οδός 7-11

Καταστήματα
Jenny's Art - Κατάστημα Δώρων
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Κυκλάδων 20 
Κιν: 6942045826

Moschato d' asti-Κάβα Ποτών- 
Καλάθια Δώρων
Διεύθυνση: Μοσχάτο, Κοραή 11Α
Φαληριώτικη Γωνία - Ψιλικά
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο, Λεωφ. Ειρήνης 19
Market Ηχούς 
Διεύθυνση: Π. Φάληρο 69

Καφέ 
Πολιτιστικό στέκι Υποβρύχιο
Διεύθυνση: Αθήνα, Μπουμπουλίνας 34
Καφές και αλάτι
Διεύθυνση: Αθήνα, Ευελπίδων 33
Loving Family
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλ. Κάνιγγος,  
Ακαδημίας 97 & Βερανζέρου 1
Cafe22
Διεύθυνση: Σύνταγμα, Φιλελλήνων 22
Roomie_b
Διεύθυνση: Σύνταγμα, Περικλέους 32
Συνεργατικό Καφενείο
Διεύθυνση: Ακαδημία Πλάτωνος,  
Μοναστηρίου 140 & Τηλεφάνους
Playhouse Athens
Διεύθυνση: Εξάρχεια, Βαλτετσίου 49 
Τηλ: 2103821200
Ρότα
Διεύθυνση: Εξάρχεια, Σόλωνος 124 
Συνεργατικό Καφενείο 6
Διεύθυνση: Θησείο, Τριών Ιεραρχών 21
AcroBar
Διεύθυνση: Θησείο, Ηρακλειδών 52
Λαλάδες - Εναλλακτικό Παντοπωλείο
Διεύθυνση: Ψυρρή, Πλ. Αγίων Αναργύρων 3 
Τηλ: 2103255407
Urban cafe-bar
Διεύθυνση: Γκάζι, Ευμολπιδών 12
Τηλ: 2103474514
Kollaz dell' arte
Διεύθυνση: Γκάζι, Ζάγκρεως 19
Mortero Cafe
Διεύθυνση: Γουδί, Λεβαδείας 7-9
Εργαστήριο Ζύμης DRPIE
Διεύθυνση: Γουδί, Παπαδιαμαντοπούλου 132
Nook Coffee
Διεύθυνση: Ίλιον, Νέστορος 121
Το περιβολάκι
Διεύθυνση: Κάτω Πετράλωνα, Αθηναίου 7, 
Πλ. Ηούς
Korova
Διεύθυνση: Κεραμεικός, Κεραμεικού 93
Delish
Διεύθυνση: Κολωνάκι, Ξενοκράτους 23
Τα καφέ του Δήμου Αθηναίων  
«Λόφος Σκουζέ»
Διεύθυνση: Κολωνός, Πρεβέζης 57
Laluk Café-Bar
Διεύθυνση: Κουκάκι, Γεωργίου Ολυμπίου 15
Παραδοσιακό Καφενείο «Πατρίδες»
Διεύθυνση: Κουκάκι, Γεωργίου Ολυμπίου 14
Το Φαληράκι
Διεύθυνση: Μακρυγιάννη, Φαλήρου 18
Ο Ακροβάτης
Διεύθυνση: Μεταξουργείο, Μαίζωνος  
44 & Ψαρών 26Α
Salt & Sugar
Διεύθυνση: Μεταξουργείο,  
Νεοφύτου Μεταξά 14-16
Έλα να σου πω
Διεύθυνση: Μεταφουργείο, Οδυσέως 8
Βρυσάκι - Χώρος Τέχνης & Δράσης
Διεύθυνση: Μοναστηράκι, Βρυσακίου 17
Ababa Καφέ Μπαρ
Διεύθυνση: Παγκράτι, Τιμοθέου 3
Coffee Spot
Διεύθυνση: Περισσός, Ουρανουπόλεως 
67, Λαμπρινή
Έξι οκάδες και ένα Δράμι,  
Σύρου 20 και Θεμιστοκλέους, Χολαργός
Γραμμόφωνο 
Διεύθυνση: Άγιος Δημήτριος, Γράμμου 37
Ξαθέρι Γεύσεις
Διεύθυνση: Αμπελόκηποι, Δουκ.  
Πλακεντίας 18, Τηλ: 2106927622
Loco
Διεύθυνση: Aνθούπολη, Αγίου Κυρήκου 53
Καλλιτεχνείο των Αχαρνών
Διεύθυνση: Αχαρνές, Αθ. Χειλίου 16 
My PastaFlora
Διεύθυνση: Βύρωνας, Φρυγίας 11 & Λυδίας
Jack Sparrow
Διεύθυνση: Γέρακας, Ηλείας 14 
Τηλ: 2106049662
Φυσικό και επόμενο
Διεύθυνση: Δάφνη, Αντιόπης 43  
& Παπαναστασίου
Βoubou Cafe
Διεύθυνση: Δάφνη, Μπουμπουλίνας 25
Κροκόδειλος - Μεζεδοκαφενείο

Διεύθυνση: Δάφνη, Πλούτωνος 40
To ρολόι
Διεύθυνση: Ελευσίνα, Νικολαϊδου 64 
Κιν: 6989100250
Κυκεών Bar Cafe
Διεύθυνση: Ελευσίνα, Σ. Γκιόκα 2  
(έναντι αρχαιολογικού χώρου)
Ξυλουργείο-Παντοπωλείο/Καφενείο
Διεύθυνση: Ελευσίνα, Θανασουλοπούλου 10
Η Ελιά
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Γερουλάνου 
Μαρινου 85 
Τηλ: 210996 0100
Για σουβλάκι-ψητοπωλείο
Διεύθυνση: Αργυρούπολη, Κύπρου 26
Καφέ Ομερτά 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 12
Τηλ: 2109901628
Καφέ Ρόδι
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Κυπρίων Ηρώων 57
Τηλ: 2109960288
Kαφέ Near Snack & Coffee 
Ηλιούπολη,  
Λεωφόρος Ελευθ. Βενιζελου 142
Τηλ: 2109922911
Καφέ Chilloikon 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Πλ.Αναγνωσταρα 8
Omerta All day café bar food
Διεύθυνση: Hλιούπολη, Ηρώων  
Πολυτεχνίου 12
Ρόδι
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Κυπρίων Ηρώων 57
Μικρό καφέ
Διεύθυνση: Νέο Ηράκλειο, Σαλαμίνος 3
Myrtillo
Διεύθυνση: Τριφυλίας και Λάμψα,  
πρώην ΚΑΠΑΨ, Αμπελόκηποι
Coffeebrands -Espresso Specialist
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Ελευθ. Βενιζέλου 185
Willys Εστιατόριο
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Δημοσθένους 54
Πολιτιστικό Καφενείο "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ"
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Φραγκούδη 15-17
Falafeladiko - Εστιατόριο
Διεύθυνση: Κηφισιά, Δροσίνη 5
Τηλ: 2108013413
Παράταιρο
Διεύθυνση: Κορυδαλλός, Αγίου Γεωργίου 30
Paspartou
Διεύθυνση: Κορυδαλλός, Χειμάρας 26
Το κεφενεδάκι
Διεύθυνση: Μενίδι, Βύρωνος 4
Τα καφέ του Δήμου Αθηναίων -  
Λόφος Λαμπράκη
Διεύθυνση: Νέος Κόσμος,  
Πυθέου & Γεωμέτρου
Τα καφέ του Δήμου Αθηναίων -  
Πλατεία Χελντράιχ 
Διεύθυνση: Νέος Κόσμος, Χελντράιχ
Συνεργατικό Καφενείο «Σαΐτες»
Διεύθυνση: Νέα Σμύρνη, Ιωνίας 45
Δέκα 4
Διεύθυνση: Νέα Σμύρνη, Αιγαίου 14
Ίρις
Διεύθυνση: Νέα Φιλαδέλφεια, Σμύρνης 2
Ποδήλατο Εναλλακτικό Καφενείο
Διεύθυνση: Παλαιό Φάληρο,  
Ενδυμείωνος 4
Καφεοίνο
Διεύθυνση: Πατήσια Άνω,  
Γαβριηλίδου 8 & Παλαμά Κωστή
Donuts Town
Διεύθυνση: Πατήσια Άνω,  
Ιωάννου Φωκά 28
Γεύσεις και γεύσεις
Διεύθυνση: Πατήσια Κάτω, Βικέλα 35
Τηλ: 2108547747 
Ροδάκινο
Διεύθυνση: Πετράλωνα,  
Ηρακλειδών 70 & Ευάνθης 1
Pizza Top
Διεύθυνση: Γλυφάδα, Σάββα Λαζαρίδη 10 
& Κων/λέως 14
Coffee Brand' s
Διεύθυνση: Άνω Γλυφάδα, Δημ. Γούναρη 82
Macgyver-Fast Food
Διεύθυνση: Χαλάνδρι,  
Ανδρέα Παπανδρέου 32
Τηλ: 2106858761
Kώνειο Bar
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Σωκράτους 23
7th Thought - Boutique -Cafe
Διεύθυνση: Χαλάνδρι,  
Αγίας Παρασκευής 29
Mosquito 
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Κώστα Βάρναλη 2-4
Art Sweets Coffee 
Διεύθυνση: Χολαργός, Πλ. Δημοκρατίας 4
Το Βαγόνι

Διεύθυνση: Χολαργός,  
Σαρανταπόρου & Μέτωνος
Μαντζαλιές
Διεύθυνση: Ωρωπός, Σκάλα Ωρωπού, 
Λεωφ. Χαλκουτσίου 
Πιρούνι Grill 
Διεύθυνση: Πόρτο Ράφτη
Τηλ: 2299072104
Le grand (Καφέ-Άρτος) 
Διεύθυνση: Δραπετσώνα, Σωκράτους 59
Παλιές ιστορίες Παραδοσιακός Καφενές
Διεύθυνση: Κορυδαλλός, Γρ. Λαμπράκη 175
Impresso
Διεύθυνση: Πειραιάς,  
Ακτή Μουτσοπούλου 27
Carlito Cafe
Διεύθυνση: Πειραιάς, Κολοκοτρώνη 74
Cozy coffee snacks and more
Διεύθυνση: Πειραιάς, Μπουμπουλίνας 21
Vintage Cafe
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο, Λεωφ. Ειρήνης 6
Coffeebrands
Διεύθυνση: Π.Φάληρο, Αγίας Βαρβάρας 6
Γρηγόρης Μικρογεύματα 
Διεύθυνση: Καισαριανή,  
Εθνικής Αντιστάσεως 127
Τηλ: 210 7249119
Retro Latteria
Διεύθυνση: Κερατσίνι,  
Λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη
Νότος Καφέ
Διεύθυνση: Κερατσίνι, Μ. Ασίας 35
Barista
Διεύθυνση: Περιστέρι, 25ης Μαρτίου 4
Αλώνι 
Διεύθυνση: Πεύκη, Αγωνιστών 63  
& Βύρωνος
Τηλ: 2108060950
Dizer Cafe
Διεύθυνση: Πεύκη, Ηρώων Πολυτεχνείου 2
Δήμητρας Γαία 
Διεύθυνση: Ν. Φιλαδέλφεια, Δεκελείας 56
Κιν: 6948000780
Infinity the coffee project 
Διεύθυνση: N. Ιωνία, Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 3
Coffee's art 
Διεύθυνση: Ν. Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 93
Καφέ Pequeno 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 57
Τηλ: 21068161588
La Place Cafe-Bar 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 12
Τηλ: 2106221321
Ψητοπωλείο-Ψησταριά Γύρω Γύρο 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 14
Τηλ: 2108160095
Καφέ μπαρ Limit Up 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονεριου 24
Τηλ: 2106221771
Καφέ Plaza 
Διεύθυνση: Σαλαμίνα 
Καφέ Ουζερί Πετρίτη
Διεύθυνση: Σαλαμίνα 
Αλέντι
Διεύθυνση: Αίγινα, Κανάρη 
Τηλ: 2297 401001
Καφενείο Γαλάρη 
Διεύθυνση: Αίγινα, Παραλία Αίγινας

Παντοπωλεία
Παντοπωλείο Γης & Θάλασσα
Διεύθυνση: Αιγάλεω, Νικ. Πλαστήρα 35
Παντοπωλείο Το μικρό της γειτονιάς
Διεύθυνση: Βριλλήσια, Αγίου Αντωνίου 45
Τηλ: 2106391350
Βλαστός-Κοινωνικός Συνεταιρισμός 
Αλληλέγγυου Εμπορίου
Διεύθυνση: Ελληνικό, Καλλιπόλεως 33
Τηλ: 2109613680
Φάρμα Νάξου - Ναξιώτικα Κρεάτα  
& Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Πλάτωνος 5
Τηλ: 2109576796
Το μαγαζάκι της Ισιδώρας 
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Ύδρας  
13 & Ζαν Μωρεάς
Αμανίτης - Κρητικά προϊόντα
Διεύθυνση: Βύρωνας,  
Χρυσοστόμου Σμύρνης 16
Μάρκετ Λινάρδος
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 45
Τηλ: 2106220751
Σούπερ Μάρκετ Κρητικός

Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 83
Τηλ: 2108161530
Περίπτερο Μπακώσης-Μεντή & ΣΙΑ Ο.Ε
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Πλατεία Κρυονερίου 
Τηλ: 210 8160370

Αρτοποιεία
Δήμητρα
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Γρυπάρη 92-94
Το ζυμαράκι του Κοσμά
Διεύθυνση: Λουτράκι,  
Ελευθερίου Βενιζέλου 81
Τηλ: 2744063521
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Πειραιάς, Καλλέργη 14
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο 
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Καλλίπολη, Μ. Χατζηκυριακού 9
Φούρνος Γεωργακόπουλος  
«Άρτος και Παράδοση»
Διεύθυνση: Ρέντης, Φλέμινγκ 16
Ο φούρνος του Μιχάλη 
Διεύθυνση: Περιστέρι, Σοφοκλή Βενιζέλου 38
Τηλ: 2105752252
Φούρνος Νούσης
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 39
Τηλ: 2108161065
Φούρνος Φώτος
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 53
Τηλ: 2106221121
Φούρνος Μόγιας 
Διεύθυνση: Σαλαμίνα
Φούρνος του Αντρέα Μπότα
Διεύθυνση: Σαλαμίνα

Συνεργείο μοτοσυκλετών-
ανταλλακτικά-Αξεσουάρ
Gazoza motorcycle workshop 
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Λεωφόρος Κοτζιά 41
Τηλ: 2111847854

Κρεοπωλεία 

Κρεοπωλείο ο Μάκης
Διεύθυνση: Κηφισιά, Ρόδου 16
Φάρμα Καρανικόλα-Κρεοπωλείο
Διεύθυνση: Πειραιάς, Υπαπαντής 127
Η Βυτίνα
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο,  
Γιαννοπούλου 17 & Λεωφ. Ειρήνης
Οικογένεια Βενέτη Κρεοπωλείο
Διεύθυνση: Π. Φάληρο,  
Κων/νου Παλαιολόγου & Ηρακλέους 23
Τηλ: 2109421001
Κρεοπωλείο "Η Πεύκη" 
Διεύθυνση: Πεύκη, Αγ. Παντελεήμονος 1
Τηλ: 2108026370
Κρεοπωλείο Κοντάκης 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεοφώρος Κρυονερίου 52
Τηλ: 2106220261

Οπωροπωλεία 

Οπωροπωλείο «Ο Χρήστος»
Διεύθυνση: Ν. Φάληρο, Λ. Ειρήνης 10
Τηλ:.2104816390

Αθλητικοί όμιλοι
Αθλητικός Όμιλος Μίλωνα  
«Lant' Eustachio»
Διεύθυνση: Νέα Σμύρνη,  
Κοραή & Μεγ. Βασιλείου

Καταστήματα ρούχων
Continuum Clothing & More 
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Ηρακλείτου 149 
Τηλ: 2102832047
Κατάστημα Ρούχων Ράνια 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 50
Τηλ: 2106220640 

Κομμωτήρια
Unique
Διεύθυνση: Πεύκη (Κάτω), Βαρδουλάκη 2
Τηλ: 2106122445
Ανδρικές Παιδικές Κομμώσεις Γιώργος
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 9
Τηλ: 2106221455
Κομμωτήριο Λίτσα Style 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεοφώρος Κρυονερίου 52
Τηλ: 2106220005

Video Club
Video Club Digital View 
Διεύθυνση: Κρυονέρι Αττικής,  
Λεωφόρος Κρυονερίου 60
Τηλ: 2108160355

Επιχειρήσεις με προϊόντα-υπηρεσίες  
Σε Αναμονή σε Αττική & Πειραιά 
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ΑΘΗΝΑ
19 Σεπτεμβρίου
Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την πνευ-
ματική διεργασία ακολουθώντας ήπιες πρακτικές που περιλαμβά-
νουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με σκοπό την ανάπτυξη 
της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της θετικής σκέψης. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να φέρουν 
το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και μία κουβερτούλα για να 
καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης. Σχε-
διασμός-υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος. 
Τοποθεσία: ΚΠΣΙΝ, Λεωφ. Συγγρού 364. Ώρα: 8:00 με 9:30

20 Σεπτεμβρίου
Το ασημένιο κύπελλο που εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο Michel Breal 
για τον πρώτο Μαραθωνιονίκη, τον Έλληνα Σπύρο Λούη, και το 
οποίο του απονεμήθηκε κατά τους πρώτους Σύγχρονους Ολυμπια-
κούς Αγώνες στην Αθήνα, το 1896, εκτίθεται μόνιμα στο ΚΠΙΣΝ. 
Το ιστορικό κειμήλιο αγοράστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
σε δημοπρασία του οίκου Christie’s, όταν διατέθηκε προς πώληση 
από τον εγγονό του δρομέα. Η απόκτηση του κυπέλλου συνοδεύτηκε 
από την άμεση δέσμευση του ιδρύματος να το καταστήσει προσιτό 
στο ευρύ κοινό και να το μοιραστεί με όλους, εκθέτοντάς το μόνιμα 
στο ΚΠIΣΝ μετά την ολοκλήρωσή του. Έως τότε, περισσότεροι από 
3.500.000 επισκέπτες είχαν ήδη την ευκαιρία να δουν το κύπελλο 
από κοντά, κατά τη φιλοξενία του στο Μουσείο της Ακρόπολης και 
στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη. 
Τοποθεσία: ΚΠΣΙΝ, Λεωφ. Συγγρού 364. Ώρα: 06:00 με 00:00

21 Σεπτεμβρίου
Οι εκδόσεις Κέδρος παρουσιάζουν στον ΙΑΝΟ τη νέα ποιητική 
συλλογή της Ευτυχίας-Αλεξάνδρας Λουκίδου, με τίτλο «Αφόρετα 
Θαύματα». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Κλεοπάτρα Λυμπέρη, 
συγγραφέας, Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, ποιητής-κριτικός λογοτε-
χνίας, Κλαίτη Σωτηριάδου, πεζογράφος-ποιήτρια-μεταφράστρια. 
Τοποθεσία: Σταδίου 24. Ώρα: 20:30 με 22:30

22 Σεπτεμβρίου
Με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από τον θάνατο της μονα-
δικής Μαρίας Κάλλας τιμούμε τη μνήμη της αξέχαστης Ελληνίδας, 
διοργανώνοντας συναυλία με τους Musica Del Cuore με τίτλο, «Έζησα 
για την τέχνη, έζησα για τον έρωτα». Ερμηνεύει το σχήμα Musica 
del Cuore, αποτελούμενο με τους Monica Minarelli (μεσόφωνος), 
Antonella Orefice (υψίφωνος) και Neville Jason Fahy (πιανίστας). 
Οι δυο λυρικές τραγουδίστριες θα ερμηνεύσουν γνωστές άριες 

από το ευρύτατο σε φωνητική γκάμα και έκταση ρεπερτόριο της 
Μαρίας Κάλλας. Ο πιανίστας θα ερμηνεύσει και κάποια ορχηστρικά 
αποσπάσματα από σημαντικές όπερες με τις οποίες έχει ταυτιστεί 
η θρυλική ντίβα. Ακόμη θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια 
πρωτότυπη σύνθεση του Neville Jason Fahy του οποίου βεβαίως 
έμπνευση και μούσα ήταν η θεϊκή Κάλλας. Στο αφιέρωμα συμμε-
τέχουν η ηθοποιός Νταίζη Σεμπεκοπούλου με αποσπάσματα από 
τη Μήδεια και ο εικαστικός Hope με την εικαστική δημιουργία του 
«Μήδεια» εμπνευσμένη από τον ομώνυμο ρόλο που ερμήνευσε η 
μυθική Κάλλας στο θέατρο και στον κινηματογράφο. 
Τοποθεσία: Πανεπιστημίου 12, Νομισματικό Μουσείο. Ώρα: 
21:00 με 23:30

23 Σεπτεμβρίου
Τον Σεπτέμβριο, δύο διαφορετικές εκ-
δόσεις, το Parklife Traditional με μία 
συναυλία του Ross Daly Quintet και του 
Martha Mavroidi Trio, και το Parklife 
Melody, με τις συναυλίες της Μαρίνας 
Σάττι με τις Fonέs και της Ευανθίας 
Ρεμπόυτσικα με τον Γιώργο Περρή, περιμένουν τους επισκέπτες 
του ΚΠΙΣΝ, που θα μπορέσουν να τις απολαύσουν ξαπλωμένοι 
στο Ξέφωτο. Parklife Melody: Marina Satti & Fonέs. Το Ξέφωτο 
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γεμίζει από 
τις αρμονικές φωνές επτά γυναικών οι οποίες, από κοινού και η 
καθεμία χωριστά, επαναδιατυπώνουν γνωστές μελωδίες, παρα-
δοσιακή μουσική από τις πέντε ηπείρους και experimental ήχους. 
Τη συντροφιά τους πλαισιώνουν κρουστά, μπάσο και πνευστά, 

μετατρέποντας τη συναυλία σε αληθινή γιορτή. Οι Fonέs είναι οι 
Ευγενία Λιάκου, Ερασμία Μαρκίδη, Άννη Ντουμούζη, Έλενα Παπα-
δημητρίου, Ελένη Ποζατζίδου, Βιργινία Φραγκούλατζη και Μαρίνα 
Σάττι. Τη βραδιά ανοίγουν οι Jusu Foli & Senegal Rhythm, τέσσερις 
καλλιτέχνες από τη Σενεγάλη και την Ελλάδα (Ndioba Νgom, Αss 
Τhiam, Γιώργος Χριστάκης, Jeffree Diop) που πρεσβεύουν ότι όλα 
είναι ρυθμός και μουσική. Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί 
τους εντομοαπωθητικό. 
Τοποθεσία: Λεωφ. Συγγρού 364, ΚΠΣΙΝ. Ώρα: 20:30

24 Σεπτεμβρίου
To Athens Βushido Center, ως φορέας 
πολιτισμού και προώθησης της ιαπωνικής 
κουλτούρας γενικότερα, ανακοινώνει ότι το 
2017-2018 και στo πλαίσιο της γνωριμίας 
της ιαπωνικής κουλτούρας με το κοινό, θα 
ξεκινήσει κάθε τρίμηνο δωρεάν εκδηλώσεις 
ανοικτές στο κοινό. Οι εκδηλώσεις αυτές 
με την ονομασία «Μέρες ιαπωνικού πολι-
τισμού» θα κορυφωθούν το 2018 με τον 
εορτασμό της συμπλήρωσης 10 χρονών 
του Athens Βushido Center. H ομάδα του Athens Βushido Center 
ξεκίνα αυτές τις δράσεις με ένα διπλό σκεπτικό, από τη μια ελπί-
ζοντας αυτές οι εκδηλώσεις να αποτελέσουν το εφαλτήριο για τη 
δημιουργία δεσμών ανάμεσα στις ομάδες που εξασκούν γενικό-
τερα ιαπωνικές τέχνες πολεμικές και μη αφετέρου να δείξει στον 
κόσμο ότι οι πολεμικές τέχνες και οι «καλές τέχνες» τις Ιαπωνίας 
δεν απέχουν τόσο όσο νομίζουν. Αυτό που θα γίνει εμφανές στους 
συμμετέχοντες είναι ότι διακατέχονται από τις ίδιες βασικές αρχές, 
αφοσίωση, συγκέντρωση, σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. 
Τοποθεσία: Τούσα Μπότσαρι 11, Κουκάκι. Ώρα: 20:00 με 22:00

25 Σεπτεμβρίου
Στο Monk Grapes and Spirits θα πραγματοποιηθεί η πρώτη 
επίσημη παρουσίαση του δεύτερου μέρους της σειράς Σερίνθια 
με τίτλο «Οι χαμένοι λίθοι». Η Σερίνθια συνεχίζει το ταξίδι της 
στη Σελήνια. Θα μάθουμε μαζί στον ατμοσφαιρικό χώρο που 
προσφέρει το Monk την έκβαση αυτού του ταξιδιού, περιπλα-
νώμενοι μέσα στις λέξεις, τα νοήματα και τη δράση. Θα μας 
τιμούσε η παρουσία σας. Ομιλητές: Άννα Ραζή, συγγραφέας και 
υπεύθυνη εκδόσεων Anima. Καλλιόπη Βελόνια, συγγραφέας 
του βιβλίου «Το μυστικό της προφητείας». Βασιλική Μπούζα, 
αρθρογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Κωνσταντίνα Καντζιού, 
συγγραφέας της σειράς Σερίνθια. 
Τοποθεσία: πλατεία Αγ.Ειρήνης (πλησίον σταθμού μετρό Μο-
ναστηράκι). Ώρα: 20:30
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19 Σεπτεμβρίου
Έκθεση των: Ιάσονα Κοντογιάννη, Δημήτρη Λά-
μπρου, Φώτη Μπάλα, Δαυίδ Μπενφοράδο. Η δη-
μιουργία του Ιάσονα Κοντογιάννη έγκειται στις 
αντιθέσεις που σκηνοθετεί, μετατρέποντας το οικείο 
σε παράξενο. Στο έργο του Δημήτρη Λάμπρου 
διακρίνουμε (σε μια εποχή από-υλοποίησης της 
τέχνης) να τονίζεται η επιστροφή του αντικειμένου 
ως ένα «εν-ενεργεία απολίθωμα», που από τη μια 
μπαίνει στη «βιτρίνα της ιστορίας», αλλά με μια 
διεισδυτικότερη ματιά είναι «δυνάμει» έτοιμο να 
ζωντανέψει. Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας 
του δουλειάς, ο Φώτης Μπάλας θίγει ζητήματα, 
όπως τη χρήση-κατάχρηση των social media και 
τη «χαμογελαστή κατάθλιψη» που υποβόσκει σε 
αυτά. Η επιφάνεια των έργων του Δαυίδ Μπενφο-
ράδο είναι ενεργή και δυναμική. Δημιουργώντας 
τα δικά του μέσα και χρώματα από χρωστικές 
σκόνες και λάδια, επιτυγχάνει διαφάνειες μέσω 
των πολλαπλών στρωμάτων.
Τοποθεσία: Τσιμισκή 52 - Γκαλερί Λόλα Νικο-
λάου. Ώρα: 12:00 με 20:00

20 Σεπτεμβρίου
Η Καλαμαριά συμμετέχει στην «Εβδομάδα Χωρίς 
Αυτοκίνητο». Μια σειρά από δράσεις, οι οποίες 
στοχεύουν να προωθήσουν βιώσιμους τρόπους 
μεταφοράς και να ευαισθητοποιήσουν τους πολί-
τες στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης 
στην πόλη, πραγματοποιείται το Γραφείο Παιδείας 
του Δήμου Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, την Τετάρ-
τη 20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Προσφυγικού 
Ελληνισμού από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το 
μεσημέρι, και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιούνται 
διάφορες επιμορφωτικές δράσεις με εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα και θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό.
Τοποθεσία: Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού 
Καλαμαριάς. Ώρα: 10:00

21 Σεπτεμβρίου
Sergio Garbari, έκθεση φωτογραφίας με τίτλο 
«Τρεις μικρές ιστορίες από τη Φλωρεντία». Η έκ-
θεση περιλαμβάνει ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 
που παρουσιάζονται σε τρεις θεματικές ενότητες: 
η πρώτη περιλαμβάνει φωτογραφίες των γλυπτών 
του Michelangelo Buonarroti, η δεύτερη φωτο-
γραφίες των κήπων Μπόμπολι και η τρίτη φωτο-
γραφίες προσώπων αγαλμάτων του 19ου αιώνα 
που παρουσιάζουν εξέχουσες προσωπικότητες της 
Φλωρεντίας στο πέρασμα των αιώνων.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλο-
νίκης. Ώρα: 08:00 με 20:00

22 Σεπτεμβρίου
Σταύρος Παναγιωτάκης εικαστική εγκατάσταση με 
τίτλο «Σιωπηλές αφηγήσεις». Η έκθεση «Σιωπηλές 
αφηγήσεις» του καλλιτέχνη Σταύρου Παναγιω-
τάκη εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα της 
έκτης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. 
Με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα η εικαστική 
εγκατάσταση «Σιωπηλές αφηγήσεις» εστιάζει στις 
ακούσιες και εξαναγκαστικές «μεταγγίσεις» των 
πληθυσμών. Η εγκατάσταση θα δημιουργηθεί με 
τη λογική της σύνθεσης ενός συνολικού έργου 
στον χώρο και τον χρόνο, αντιστρέφοντας τη 
σχέση μεταξύ αντικείμενου - υποκείμενου μέσω 
των μηχανισμών της διάδρασης, προκαλώντας μία 
βιωματική εμπειρία στον θεατή. Η περιπλάνηση, η 
ταυτότητα, η ένταξη σε μια μεταβατική κοινωνία, η 

αναζήτηση της επιβίωσης - ευτυχίας είναι στοιχεία 
της θεωρητικής δομής του έργου.
Τοποθεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 18:00 με 21:00

23 Σεπτεμβρίου
«Έγινε η σπίθα πυρκαγιά». 100 χρόνια μνήμης σε 
ένα απόγευμα με 3 σημεία, 20 φορείς-ομάδες, 
200 συμμετέχοντες καλλιτέχνες, 250 εθελοντές. 
Ένα πολυθέαμα αφιερωμένο στα εκατό χρόνια της 
πυρκαγιάς θα εξελιχθεί στην πόλη. Βασισμένο σε μια 
ιδέα του Γιώργου Τούλα, σε πρωτότυπα κείμενα, 
ειδικά γραμμένα για το πολυθέαμα του συγγρα-
φέα Σάκη Σερέφα, σε σκηνοθεσία των Κορίνας 
Βασιλειάδου και Χάρη Πεχλιβανίδη (In-Flux), με 
σκηνογράφο-σχεδιαστή της μακέτας του θαλάσ-
σιου μετώπου της πόλης τον Γιάννη Κατρανίτσα, 
την ομάδα visual artists Mark & The koksinel, του 
φωνητικού συγκροτήματος Πλειάδες, των ηθοποι-
ών του ΚΘΒΕ και 35 σπουδαστών των σχολών 
θεάτρου της πόλης, με ενδυματολόγους τις Σόνια 
Σαμαρτζιδου και Ελένη Κανακίδου, με τη φωτιστική 
παρέμβαση των Beforelight, και τον ειδικό στα 
σπέσιαλ εφέ Μιχάλη Σαμιώτη, με τη γραφιστική 
επιμέλεια των Dolphins και την κινηματογράφηση 
του σκηνοθέτη Χρήστου Νικολέρη.
Τοποθεσία: Πλατεία Μουσχουντή, Άνω πόλη. 
Ώρα: 18:00

24 Σεπτεμβρίου
Γιώργος Πολ. Ιωανννίδης, αναδρομική έκθεση «Φως 
εκ των ένδον». Το συγκλονιστικό έργο του Έλληνα 
ζωγράφου Γιώργου Πολ. Ιωαννίδη χαρακτηρίζε-
ται διαχρονικά από κραυγές κολάσεως, αδικίας 
και αγανάκτησης. Αποκαλύπτει το απύθμενο κενό, 
ενός κόσμου ολόκληρου με άγριο υπόβαθρο. Παρα-

μορφωμένα πρόσωπα και σώματα μας προκαλούν 
έντονα συναισθήματα. Χωρίς όνειρα ζωντανών. 
Γεμάτος ζοφερές αναλαμπές και ουρλιαχτά. Με τις 
πιο τραγικές και σκληρές γωνίες της θλιβερής μοίρας 
των εξαθλιωμένων. Φανερώνουν μια κοινωνία στο 
μέγιστο έρεβος της μοναξιάς των κολασμένων και 
βασανισμένων όλων των εποχών. Ο καλλιτέχνης, 
θέτει αυστηρά το δικό του γιατί σ’ αυτούς που παρά-
γουν πείνα, πόνο, θάνατο και σ’ αυτούς που κρατούν 
τα δόντια τους σφιχτά και δεν εξαγριώνονται. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι στον πυρήνα των έργων του, 
διαδραματίζεται μια πράξη δραματική. Έχουμε έναν 
υψηλό ουμανισμό με ανθρωποκεντρική θεώρηση 
του κόσμου. Πλούσια συγκινησιακή διάθεση. Τέλεια 
γνώση της καλλιτεχνικής ανθρώπινης ανατομίας. 
Χρωματικοί γλυκασμοί και σαρκασμοί μαρτυρούν 
έναν κορυφαίο ταλαντούχο καλλιτέχνη που κλείνει 
μέσα του την απέλπιδα ευγένεια της άρνησης στην 
ανθρώπινη τραγωδία.
Τοποθεσία: Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδο-
νικών Σπουδών. Ώρα: 09:00 με 14:00

25 Σεπτεμβρίου
F14-Κοινόν Φωτογράφων έκθεση. «Νέος εξ-
πρεσιονισμός αντι-παραστάσεις του σύγχρονου 
κόσμου». Εκατό χρόνια μετά τη γέννηση του εξ-
πρεσιονισμού, προσπαθήσαμε με τη φωτογραφία 
ως μέσο - που έχει εξελιχθεί σε επίπεδα ουτοπίας 
- να δημιουργήσουμε εικόνες με αφορμή τον εξ-
πρεσιονισμό. Εικόνες που να αποδίδουν εκείνο 
το κλίμα με στοιχεία σημερινά. Εικόνες με έντονες 
σκιές, βαριές, πεσιμιστικές. Εικόνες με εκρήξεις 
χρωμάτων. Εικόνες που δεν είναι σχεδόν ποτέ 
χαρούμενες, εκφράζουν τα βαθύτερα αισθήματα 
του καλλιτέχνη, δημιουργούν αγωνία.
Τοποθεσία: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. 
Ώρα: 08:00 με 20:00.




