
Αρ. φύλλου #168 / Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

48 σελίδες για την εργασία  την επιχειρηματικότητα  την εκπαίδευση  την κοινωνική αντίληψη
Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα25.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

 Σελ. 11

Στον αγώνα της βιοκαλλιέργειαςBetterMe: Καινοτομία στην υγεία
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ΔΡΟΜΟΙ

Αδέσποτες 
ΑΓΑΠΕΣ

Από τις 10/10 και κάθε Τρίτη 
κυκλοφορούμε με την 
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Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε. 

Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ. 163 45 - Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr 

Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - Τηλ.: 2310 326712

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη 

Εμπορικός Διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών: 

Ελένη Κούτσικου
Υπεύθυνη Αγγελιών: Δώρα Γρηγορίου 

Υπεύθυνη Διαφημίσεων: Ιωάννα Παπαγγελή 
Υπεύθυνη Χορηγιών: Σοφία Γκοτσοπούλου

Δημοσιογράφος: Κυβέλη Χατζηζήση 
Διόρθωση Κειμένων: 

Δάφνη Απογένη, Θεοδώρα Δουφεξή 
Διευθυντής Ερευνών: Στράτος Πάττας
Διαδικτυακή Έρευνα: Σοφία Διαμάντη

Ομάδα Διεκπεραίωσης: 
Έλενα Κένταρχου, Ελισσάβετ Καλαρούτη, 

Γεωργία Κωνσταντίνου
Επιμέλεια Δομής: Βίκυ Πανοπούλου

Διευθύντρια Δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα, Ράνια-Κλειώ Κουρή

Περιφερειακές Συνεργασίες: 
Αλεξία Φουκίδου, Eλευθερία Φύσαρη

Οικονομικός Διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος
Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων: Ιωάννα Μίχου 

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε. 
Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε. 

Σύμβουλοι Έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά, 
Αριστέα Δημητρούση, Μαρία Γεωργαλά

Συνεργασίες-Ένθετα

Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφημερίδα μας ανα-
δημοσιεύονται από τις ιστοσελίδες μας. Επισκεφθείτε 
τα για ακόμη περισσότερο υλικό και ενημερωθείτε 
σχετικά με την εργασία, την επιχειρηματικότητα, τον 
εθελοντισμό και τις δωρεάν δράσεις φορέων. 

Το περιεχόμενο της εφημερίδας

Κάθε Πέμπτη: Σημεία παραλαβής 
της εφημερίδας στην Αθήνα

Δημαρχείο Αχαρνών (Φιλαδέλφειας 81 & Μπόσδα, Μενίδι)

Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα)

Δημαρχείο Πειραιά (Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1)

Δημαρχείο Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαπα)

Κέντρο Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ (Δομοκού 2, Αθήνα)

Κάθε Πέμπτη: Σημεία παραλαβής 
της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

Δημαρχείο (Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1)

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης 27)

Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου (Παύλου Μελά 24, Εύοσμος)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για την έως τώρα συνεργασία στη διανομή της εφημερίδας τους:
ΑΤΤΙΚΗ

Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 
Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, 
Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο-Γραφείο Διαμεσολάβησης
Αθήνα, Career in Progress
Αθήνα, City Unity College
Αθήνα, Mediterranean College
Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Ε.Μ.Π. 
Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθήνα, Δημαρχείο
Αθήνα, Job Center
Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υγείας
Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος 
Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
Αθήνα, ΙΕΚ Δέλτα
Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
Αθήνα, Επίκεντρο Actionaid, 
Πολυχώρος Δράσης & Αλλαγής
Αθήνα, ΚΕΘΕΑ Διάβαση
Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αθήνα, Κολλέγιο BCA
Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθήνα, Ομάδα Πείραγμα
Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 
Αθήνα, Καταφύγιο Αγάπης 
& Συμπαράστασης (Γραφείο 
υποστήριξης απασχόλησης)
Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 
Σχολής (Γραμματείς Τμημάτων: 
Γαλλικής, Γερμανικής και Ελληνικής 
Γλώσσας και Φιλοσοφίας)
Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
Αθήνα, ΚΕΣΥΠ Πατησίων
Αθήνα, Athens Fashion Club
Αθήνα, Praxis Employability
Αμπελόκηποι, Ανοιχτό Κέντρο Ενημέρωσης 
Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
Αμπελόκηποι, Hellenic Youth Participation
Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης 
ΤΕΙ Πειραιά
Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
Αιγάλεω, Δημαρχείο
Άλιμος, Δημαρχείο
Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ασπρόπυργος, Δημαρχείο
Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης 
στην Απασχόληση
Αχαρναί, Δημαρχείο
Βάρη, Δημαρχείο
Βούλα, Δημαρχείο
Βουλιαγμένη, Δημαρχείο
Βριλήσσια, Δημαρχείο
Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης

Βύρωνας, Δημαρχείο
Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
Βύρωνας, Μαμαλίγκα
Γαλάτσι, Δημαρχείο
Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
Γλυφάδα, BCA
Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
Δάφνη-Υμηττός Emfasis
Δάφνη, Δημαρχείο
Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Διόνυσος, Δημαρχείο
Δραπετσώνα, Δημαρχείο
Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
Εξάρχεια, MOm
Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
Εξάρχεια, ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση
Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου 
Κοινωνικής Μέριμνας
Ζωγράφου, Δημαρχείο
Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ηλιούπολη, Δημαρχείο 
(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης
Ηλιούπολη, ΙΕΚ
Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης
Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο
Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
Καλλιθέα, ICAP
Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
Κερατσίνι-Δραπετσώνα, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
Κερατσίνι-Δραπετσώνα, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
Κερατσίνι-Δραπετσώνα, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ευγενείας
Κηφισιά, Δημαρχείο
Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
Κορυδαλλός, Δημαρχείο
Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
Κυψέλη, 6ο Δημοτικό Ιατρείο

 Λεωφ. Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ 
της Αλληλεγγύης
Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
Μαραθώνας, Δημαρχείο
Μαρούσι, ECOCITY
Μαρούσι, Δημαρχείο
Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Mεταμόρφωση, Κ.Ε.Κ. 01 
Εκπαιδευτική Πληροφορική
Μοναστηράκι, Μπορούμε
Μοσχάτο, Sae Creative Media College
Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων

Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
Νέα Πεντέλη, ΚΕΠ
Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Νέο Ψυχικό, Golden Cup
Νίκαια-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
Παγκράτι, CIVISplus
Παιανία, Δημαρχείο
Παιανία, Καφετεχνείον
Παλλήνη, Δημαρχείο
Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
Πειραιάς, Δημαρχείο
Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
Πεντέλη, Δημαρχείο
Περιστέρι, Δημαρχείο
Περιστέρι, Futute Business School
Πετρούπολη, Δημαρχείο
Σαρωνικός, Δημαρχείο
Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
Σπάτων Αρτέμιδος, Δημαρχείο
Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος»
Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό 
Κέντρο Βενετσάνου
Χαϊδάρι, Δημαρχείο
Χαϊδάρι, Γέφυρα Ζωής
Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκη-Θερμαϊκός, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Θεσσαλονίκη-Σίνδος, 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, City College
Θεσσαλονίκη, ICBS Business 
College, Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
Θεσσαλονίκη, New York College
Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Νομικής Σχολής
Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Πολυτεχνικής Σχολής
Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Φιλοσοφικής Σχολής
Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Φυσικομαθηματικού
Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Γραφείο Διασύνδεσης
Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου
Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού Α.Π.Θ. 
Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο 
Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκη, Κέντρο Αυτοβοήθειας
Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Άνω Τούμπας
Θεσσαλονίκη, Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας

Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαριλάου
Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
Θεσσαλονίκη,  Δημαρχείο Σκύδρας
Θεσσαλονίκη, Πολυιατρείο-
Γιατροί του Κόσμου
Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσ/κης
Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ. 
Γραφείο Διασύνδεσης
Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής 
Καλών Τεχνών
Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών, Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας Φύλων
Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ακμή
Θεσσαλονίκη, Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος
Θεσσαλονίκη, Καταφύγιο Γυναίκας
Θεσσαλονίκη, Τέσσερα Σύγχρονο 
Καφενείο
Θεσσαλονίκη, Σύγχρονο 
Καφενείο Κεντρικόν
Θεσσαλονίκη, Solidarity Now

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε. 
Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο
Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
Αταλάντη, Δημαρχείο
Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βόλος, Δημαρχείο
Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ

Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ανατολικής Μάνης
Διδυμότειχο, Δημαρχείο
Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δράμα, Δημαρχείο-Γραφείο 
Απασχόλησης και Τουρισμού
Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
Έδεσσα, Δημαρχείο
Εύβοια, Αγροτικός Σύλλογος Ερέτρια
Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων
Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πνευματικού Κέντρου
Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Ιωάννινα, Δημαρχείο
Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριμνα
Ιωάννινα, ΙΕΚ Δέλτα

Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας
Καλαμάτα, Δημαρχείο
Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
Καρδίτσα, Δημαρχείο
Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη
Καστοριά, Δημαρχείο
Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 
Μυταράς και Συνεργάτες
 Κέρκυρα, Δημαρχείο
Κοζάνη, Δημαρχείο
Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), 
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κρήτη (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
Κρήτη (Ηράκλειο), ΚΕΚ 
Ευρωπαϊκή Πρόοδος
Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
Κως, ΑΝΚΟ Academy
Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Λειβανάτες, Δημαρχείο
Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
 Μυτιλήνη,  ΚΕΠ
  Μυτιλήνη, Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος 
Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πάτρα, Load Πανεπιστημιακό 
Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη Πάτρας
Πάτρα, Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης ΕΑΠ 
Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Πατρών
Πάτρα, Δημαρχείο
Πάτρα, Αναγνωστήριο-Bright Side-Xώρος 
Πολιτισμού και Εκπαίδευσης
Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ρόδος, Δημαρχείο
Σαμοθράκη, Δημαρχείο
Σάμος, Δημαρχείο
Σάμος, ΚΕΠ
Σάμος, ΚΕΠ Καρλόβασου
Σέρρες, Δημαρχείο
Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
Σκόπελος, Δημαρχείο
Σύρος, Δημαρχείο Ερμούπολης
Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
Τήνος, Δημαρχείο
Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
Τρίπολη, Δημαρχείο

Λογιστικό Γραφείο Λιμάνι Ύδρας
Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 και Δούνα
Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ Δέλτα
Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαμπάκης



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

www.skywalker.education
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Δ εν μπορείς να έχεις ευτυχι-
σμένους, αφοσιωμένους και 
παραγωγικούς ανθρώπους, αν 

δεν τους έχεις πρωτύτερα ανακαλύψει 
και προσλάβει!

Ο πιο σημαντικός κρίκος της αλυ-
σίδας των πραγμάτων που αποτε-
λούν μία επιχείρηση, φέρ’ ειπείν ένα 
φαρμακείο, είναι οι άνθρωποι που 
απασχολούνται σε αυτό. Όσο ωραίο 
φαρμακείο και εάν έχει φτιάξει κανείς 
εξωτερικά, όσο καλό στήσιμο στα 
προϊόντα και αν έχει κάνει εσωτερι-
κά, όσο καλές εμπορικές προσφορές 
και αν έχει, εάν οι υπάλληλοι δεν 
έχουν τη σωστή συμπεριφορά, αν 
δεν προσφέρουν εξυπηρέτηση και 
δεν εκφράζουν ενδιαφέρον για τον 
πελάτη, να είστε σίγουροι ότι η πορεία 
αυτού του φαρμακείου δεν θα είναι 
η επιθυμητή.

Για να φτάσουμε όμως στην αξιολό-
γηση ενός υπαλλήλου, θα πρέπει να 
έχουμε στο μυαλό μας ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της επιτυχίας ή μη της δουλειάς 
του κρίνεται την ώρα της πρόσληψης. 
Εκεί όπου θα πρέπει ο φαρμακοποιός 
πρώτα να έχει ξεκαθαρίσει στο μυα-
λό του τι ζητά από έναν υπάλληλο, 
να το δηλώσει ξεκάθαρα από την 
αρχή της συνεργασίας, αλλά και να 
σταθεί στα σημεία της αξιολόγησης 
του υποψηφίου.

Πριν ληφθεί βέβαια οποιαδήποτε 
απόφαση πρόσληψης, θα πρέπει να 
έχει προηγηθεί η περιγραφή της θέ-
σης εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να 
πραγματοποιηθεί μία συνοπτική αλλά 
και περιεκτική ταυτόχρονα αναφορά 
στα καθήκοντα, στις αρμοδιότητες της 
συγκεκριμένης θέσης. 

Η περιγραφή της θέσης βοηθά να 
προσδιοριστούν με αντικειμενικό τρό-
πο τα επιθυμητά επίπεδα εκτέλεσης 
μιας εργασίας. 

Η σύγκριση των επιπέδων αυτών 
με την απόδοση των εργαζομένων 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση της 
αποτίμησης των προσπαθειών τους 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 Τι πρέπει να περιλαμβάνει  
η περιγραφή μίας θέσης

της θέσης αυτής και επομένως αυτούς 
που θα επιδιώξει να επιτύχει ο κάτοχός 
της. Π.χ. θέλουμε να προσλάβουμε 
μία αισθητικό με στόχο να αυξήσουμε 
τις πωλήσεις των καλλυντικών που 
πωλεί το φαρμακείο.

της θέσης. Είναι σημαντικό εδώ να 
γίνεται μνεία στις σημαντικότερες 
υποχρεώσεις του εργαζομένου. Δεν 
αρκεί όμως απλώς να αναθέσουμε 
καθήκοντα σε έναν υπάλληλο. Μαζί 
με κάθε καθήκον πρέπει να υπάρχει 
και η αντίστοιχη αρμοδιότητα για 
πρωτοβουλία και δράση.
Στο παράδειγμα της αισθητικού ναι 
μεν ο στόχος είναι να αυξήσουμε τις 
πωλήσεις των καλλυντικών, αυτό όμως 
σημαίνει να δοθεί στην ίδια η αρμο-
διότητα να βγάζει τις παραγγελίες, να 
επικοινωνεί με τις εταιρίες έτσι ώστε να 
μην έχουμε περιπτώσεις out of stock, 
να φροντίζει το merchandising των 
ραφιών της, να επιμελείται την όλη 
παρουσίαση των προϊόντων και έτσι 
να αισθάνεται υπεύθυνη στη δουλειά 
που της έχει ανατεθεί.

και την απαραίτητη εμπειρία που 
προϋποθέτει η κατοχή της θέσης.

και σαφής αναφορά στις ανάγκες για 
τυχόν μετακινήσεις, υπερωριακή απα-
σχόληση, ακαθόριστο ωράριο, που 
παρουσιάζει η συγκεκριμένη εργασία.

προσωπικότητας και τις σημαντικό-
τερες δεξιότητες που θα πρέπει να 
διακρίνουν τον κάτοχο της θέσης.

καθορίζονται κατά την πρόσληψή 
του στο φαρμακείο δίδονται παράλ-
ληλα και γραπτά και βεβαίως και 
μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του φαρμακείου. Και 
εδώ η επικοινωνία πρέπει να είναι 
ξεκάθαρη.

 
 Τα κριτήρια αξιολόγησης  
του υπαλλήλου
Παράλληλα εκτός από τα παραπάνω 

τυπικά ή ειδικά προσόντα θα πρέπει 
να επισημανθούν και κάποια γενικά 
καθήκοντα και υποχρεώσεις, που 
ισχύουν για κάθε θέση εργασίας και 
για όλους τους υπαλλήλους.

Μόνο με τη συνεργασία πετυχαίνει 
ο υπάλληλος, και γενικότερα το φαρ-
μακείο, το καλύτερο αποτέλεσμα στη 
δουλειά του και κάτω από το πνεύμα 
αυτό, της αμοιβαίας συνεργασίας με 
τους συναδέλφους, εκτελεί τις εργασίες 
που του αναθέτουν μεθοδικά και με 
συνέπεια.

σημασία του ευχαριστημένου πελάτη 
και στην αλληλένδετη απόρροια αυτού 
στην ευημερία του φαρμακείου και 
του ιδίου.

να την αποδεικνύει κάθε στιγμή στην 
πράξη με το να είναι ήρεμος, πρόθυ-
μος, ευγενικός, σίγουρος, διακριτικός, 
χαμογελαστός.

παραγωγικά και να εκτελεί την εργασία 
του με συγκέντρωση, υπευθυνότητα, 
χωρίς καθυστερήσεις και διακοπές.

-
δέλφους και με τους πελάτες.

να ενημερώνει για τυχόν αργοπορία 
ή απουσία του.

ότι δεν μπορεί στα διάφορα λάθη του 

να επικαλείται πάντα τον παράγοντα 
«άνθρωπο».

Από τη στιγμή που όλα τα προ-
ηγούμενα έχουν γίνει σωστά, τότε 
είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει ο 
φαρμακοποιός τη σωστή επιλογή, 
αλλά και ο υπάλληλος να καταλάβει 
επακριβώς τις απαιτήσεις της θέσης και 
εάν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές.

Η ώρα της αξιολόγησης
Στο τέλος ή στις αρχές κάθε χρόνου, 

ανάλογα με το πώς καθορίζεται από 
τον φαρμακοποιό, πρέπει να γίνεται 
η αξιολόγηση ενός υπαλλήλου σε ένα 
ιδιαίτερο τετ α τετ.

Θέστε μετρήσιμους στόχους
Πέρα από τα ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά μιας αξιολόγησης, όπως η 
προσαρμοστικότητα, η συνεργασία, 
η πρωτοβουλία, η ώρα προσέλευσης 
στο φαρμακείο κ.λπ., επιθυμητό είναι 
να υπάρχουν και μετρήσιμοι στόχοι, 
που έχουν ήδη τεθεί στον υπάλληλο 
αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα 
και αφορούν συνήθως σε πωλήσεις 
ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος.

Ένα αξιόπιστο μηχανογραφικό 
σύστημα είναι αναγκαίο για να προ-
κύψουν ρεαλιστικοί στόχοι και ανά 
τομέα ευθύνης του κάθε υπαλλήλου. 
Για παράδειγμα, ο υπάλληλος που έχει 
στην ευθύνη του τα συμπληρώματα 
διατροφής πρέπει από την αρχή του 
έτους να γνωρίζει πόσα κομμάτια 
πρέπει να πουλήσει μέσα στον μήνα, 
στην εβδομάδα, ακόμα και στην ημέρα.

Αν θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο 
ακριβείς, πρέπει να δώσουμε στον 
υπάλληλο και από ποιες εταιρίες θα 
πρέπει να είναι αυτές οι πωλήσεις, 
έτσι ώστε το φαρμακείο να επιτύχει 
αντίστοιχα τους στόχους του στις εται-
ρίες που είναι προσανατολισμένο και 
να πάρει τα αντίστοιχα πιστωτικά.

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
αξιολόγησης του υπαλλήλου

εμπιστοσύνης ανάμεσά σας για να 
μπορέσει η συζήτηση να ευδοκιμήσει 
σε πνεύμα απόλυτης ειλικρίνειας.

-
ντας τη σημασία και τον σκοπό της 

αξιολόγησης, ιδιαίτερα αν πρόκειται 
για υπάλληλο που την υφίσταται για 
πρώτη φορά.

αξιολογείται και ότι η συζήτηση αυτή 
θα είναι αμοιβαία χρήσιμη.

-
σωπικής ανάπτυξης του υπαλλήλου, 
στοιχείο θετικό τόσο για τον ίδιο, όσο 
και για την επιχείρηση.

χρησιμοποιήστε ξεκάθαρα παραδείγ-
ματα για το τι θεωρείτε επιτυχία και 
τι σημεία προς βελτίωση, ώστε να τα 
λάβει υπόψη του ο υπάλληλος.

τη συζήτηση στα σημεία εκείνα όπου 
ο υπάλληλος χρειάζεται βελτίωση. 
Γενικά οι αξιολογούμενοι νομίζουν 
ότι έχουν αποδώσει υψηλότερα από 
όσο πιστεύει ο εκτιμητής της αποδο-
τικότητάς τους.

-
αίτερα προσεκτικοί χειρισμοί και το 
καλύτερο θα ήταν να οδηγήσετε τον 
υπάλληλο στο σημείο όπου μόνος του 
θα αναγνωρίσει τις αδυναμίες του.

θα πρέπει να σας δώσει την ευκαιρία 
να μεταβληθείτε σε δικαστή ή κριτή 
της εργασίας του υπαλλήλου σας. 
Είναι λοιπόν αναγκαίο να δώσετε τη 
δυνατότητα και στον υπάλληλό σας 
να εκφραστεί.

θα είναι προτιμότερο να καλέσετε τον 
υπάλληλό σας σε διάλογο σχετικά με 
την εργασία του. Ρωτήστε κάτι πολύ 
απλό: «πώς βλέπετε τη δουλειά σας 
από την τελευταία φορά που επικοινω-
νήσαμε;». Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει 
ότι θα πρέπει να συμφωνείτε με όλα 
όσα σας αναφέρει ο υπάλληλός σας.

-
χείων του υπαλλήλου σας τον βοηθά 
να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και πε-
ρισσότερη διάθεση για εργασία και σε 
άλλους τομείς, όπου υπάρχει ανάγκη 
τόνωσης της αποδοτικότητάς του.

υπάλληλό σας συμφωνήστε στους 
τομείς εκείνους που θα πρέπει να 
γίνουν διάφορες βελτιώσεις.

δύο τομείς οι οποίοι χρειάζονται 

βελτιώσεις. Αν θέσετε ταυτοχρόνως 
τέσσερις ή πέντε στόχους, κινδυνεύετε 
να καταστρέψετε τις προσπάθειες του 
προσωπικού σας και τις δικές σας. 
Επιτυχία ενός ή δύο στόχων είναι 
καλύτερη από μερική και μόνο επι-
τυχία σε πολλούς τομείς.

σημεία της συνάντησής σας. Δίνετε 
αντίγραφο με ό,τι συμφωνήσατε να 
γίνει στο εξής στον υπάλληλό σας.

Βέβαια, πέρα από την ετήσια συνά-
ντηση, η αξιολόγηση του υπαλλήλου 
πρέπει να γίνεται συνεχώς είτε με την 
καθημερινή παρακολούθησή του είτε 
μέσα από εβδομαδιαίες ή μηνιαίες 
συναντήσεις μεταξύ φαρμακοποιού 
και υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια των 
οποίων τίθενται θέματα καθημερινό-
τητας και βελτίωσης της δουλειάς.

 Επομένως παρακολουθείτε και 
αξιολογείτε συνεχώς την απόδοση 
του προσωπικού:

-
ποκρίνεται στις εργασίες που πρέπει 
να εκτελεστούν τηρώντας τον βαθμό 
προτεραιότητας.

-
πηρετεί τους πελάτες με τις αναγκαίες 
οδηγίες. Ελέγξτε αν εκτελούνται οι 
διορθωτικές ενέργειες που αμοιβαία 
συμφωνήσατε.

το προσωπικό για την απόδοσή του 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας.

-
ρεται στους πελάτες με την πρέπουσα 
ευγένεια.

-
σωπική καθαριότητα, την εμφάνιση του 
προσωπικού σας και την τήρηση των 
κανόνων υγιεινής, καθώς εργάζονται 
σε έναν χώρο υγείας και ομορφιάς.

πρόοδος μέσα από τη διαδικασία αξιο-
λόγησης είναι και εκείνη που τονώνει 
την εμπιστοσύνη το ηθικό και έχει άμεσα 
θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία 
του φαρμακείου του παραδείγματός 
μας και κάθε επιχείρησης εν γένει.

Στέλιος Μουσαμάς,
Γενικός διευθυντής δικτύου φαρ-

μακείων Pharma Plus  
(όμιλος Lavipharm)

ΚΛΕΙΔΙΑ  
για τη σωστή 
πρόσληψη και  

την αξιολόγηση  
των υπαλλήλων σας
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Η BetterMe είναι μία start-up εταιρία 
που δραστηριοποιείται στον χώρο του 
personalized health coaching (προσω-

ποποιημένες εναλλακτικές θεραπείες) μέσω του 
διαδικτύου. Προσφέρει ολιστικές και εξατομι-
κευμένες υπηρεσίες καλής υγείας και ευεξίας 
μέσα από ένα τεστ ανάλυσης βιολογικού ιστού 
μαλλιών (elements hair analysis).

Αναγνωρίσεις της BetterMe 
H BetterMe ανακηρύχθηκε 2η νικήτρια εται-

ρία των StartUPper Awards #2 2017 στην 
κατηγορία «Early Stage Startups».

Τα Startupper Awards αποτελούν τα μονα-
δικά βραβεία που παρέχουν τη δυνατότητα στο 
ελληνικό οικοσύστημα να ψηφίσει τις start-up 
εταιρίες και τις πρωτοβουλίες που αξίζει να 
βραβευτούν. Λειτουργώντας ως ένας ανεξάρ-
τητος φορέας, τα Startupper Awards έχουν ως 
ρόλο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις 
καλύτερες start-up εταιρίες στην Ελλάδα.

Στα δεύτερα Startupper Awards συμμετείχε 
το κοινό, που έλαβε μέρος σε on-line ψηφο-
φορία, η οποία έτρεξε για πάνω από έναν 
μήνα, συμμετείχαν δε περίπου 3.000 άτομα. 
Στα δεύτερα Startupper Awards συμμετείχαν 
πάνω 200 εταιρίες συνολικά.

Ποιοι είμαστε
Αποτελούμε μία ομάδα επαγγελματιών με 

χρόνια εμπειρίας στον χώρο των marketing 
υπηρεσιών και πωλήσεων, κατέχοντας ση-
μαντικές θέσεις σε πολυεθνικές και μεγάλες 
ελληνικές εταιρίες, άλλοτε ως commercial ή 
sales directors, marketing managers κ.λπ., καθώς 
και επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας.

Τι κάνουμε
Βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας με 

εναλλακτική ολιστική αντιμετώπιση των χρό-
νιων ή μη προβλημάτων υγείας, έχοντας τη 
λύση εξατομικευμένα και μόνο για τον καθέναν 
ξεχωριστά.

Γιατί βελτιώνεται η καθημερινότητά μας
Διότι το τεστ βιολογικού ιστού μαλλιών 

αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής μας και 
συνιστάται για να:

από χαμηλή ενέργεια και κόπωση.

την πνευματική διαύγεια.

-
κατάστασης των θρεπτικών συστατικών.

-
ντας την κυκλοφορία, την αντοχή και δρώντας 
ως καταλύτης για ενζυματικές αντιδράσεις.

-
μίνιο, το αρσενικό, τον υδράργυρο.

-
σθηματικές καταστάσεις.

-
τροφής είναι κατάλληλα για τον καθέναν μας.

Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος:

υγείας του

-
ριότητα (π.χ. αθλητική)

στοιχεία

νευρολογικό σύστημα και δερματολογικές, 
οστεοαρθρικές, καρδιολογικές παθήσεις

μπορεί για λόγους πρόληψης και συμπλη-

ρωματικά με όποια άλλα χρειάζεται να κάνει 
με την καθοδήγηση του ιατρού του ή του δια-
τροφολόγου του να κάνει το τεστ βιολογικού 
ιστού μαλλιών.

Τι είναι το τεστ βιολογικού ιστού μαλλιών
Με το τεστ βιολογικού ιστού μαλλιών (elements 

hair analysis) μπορεί να διαπιστωθεί και να 
αξιολογηθεί η διατροφική κατάσταση ενός 
ανθρώπινου οργανισμού.

Η διαδικασία είναι μία πρωτοποριακή για 
την Ελλάδα μέθοδος διεξαγωγής ποσοτικής 
ανάλυσης των στοιχείων που βρίσκονται στο 
τριχωτό της κεφαλής. Η δε αξία της είναι πολύ 
σημαντική, απαραίτητη και χρήσιμη για τη ρύθ-
μιση και την πρόληψη της σωστής λειτουργίας 
του οργανισμού, αφού:

-
πεδο των ιχνοστοιχείων είναι υψηλό ή ελλιπές.

η οποία σε περίπτωση χρόνιων διαταραχών 
μπορεί να είναι ο λόγος πρόκλησής τους. 

-
λαμβάνει τις επιπτώσεις τους στον οργανισμό.

καθημερινά στο σώμα μας.

το τεστ βιολογικού ιστού μαλλιών παρέχει ένα 
ιστορικό των επιπέδων των ιχνοστοιχείων και 
των μετάλλων στον οργανισμό μας έως και 
τέσσερις μήνες πριν την εξέταση σε αντίθεση 
με του αίματος, όπου οι πληροφορίες που συλ-
λέγονται αφορούν στην κατάστασή τους κατά 
τον χρόνο της εξέτασης.

Με βάση δε τα αποτελέσματα του τεστ και 
με την καθοδήγηση και τις συμβουλές των 
συνεργαζόμενων επαγγελματιών υγείας παρέχει:

οργανικά συμπληρώματα διατροφής για εξι-
σορρόπηση και συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων 
και φυσική άσκηση.

συνιστώμενων προγραμμάτων.

Τι ανιχνεύει το τεστ
Ανιχνεύει και αξιολογεί 29 ιχνοστοιχεία, τα 

οποία είναι 24 βιοστοιχεία: ασβέστιο, νάτριο, 
κάλιο, φώσφορος, ψευδάργυρος, μαγνήσιο, σί-
δηρος, χαλκός, μολυβδαίνιο, κοβάλτιο, χρώμιο, 
λίθιο, στρόντιο, νικέλιο, μαγγάνιο, σελήνιο, 
βανάδιο, βόριο, βάριο, θείο, άργυρος, πυρίτιο, 
ιώδιο, κασσίτερος, τα οποία θεωρούνται ση-
μαντικά για τις βασικές βιολογικές λειτουργίες 
του οργανισμού (μυϊκή δραστηριότητα, ενδο-
κρινική λειτουργία, αναπαραγωγή, ακεραιότητα 

του σκελετού), προκρίνεται δε η λήψη τους 
ως απαραίτητη στην καθημερινότητα, και 5 
τοξικά στοιχεία: αρσενικό, υδράργυρος, αργί-
λιο (αλουμίνιο), κάδμιο, μόλυβδος, τα οποία 
βρίσκονται στο περιβάλλον και συσσωρεύονται 
στον εξωκυττάριο χώρο.

Πώς γίνεται το τεστ: καινοτομία!
Το τεστ μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως με 

βάση τις οδηγίες που παρέχουμε στην πλατ-
φόρμα μας www.Better-Me.gr. Μέσα από 
την πλατφόρμα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να 
αγοράσει την υπηρεσία που επιθυμεί, να δει 
τον τρόπο λήψης των δειγμάτων, να δει τα 
αποτελέσματα του τεστ, να κλείσει ραντεβού, 
εάν το επιθυμεί, για επεξήγηση των αποτελε-
σμάτων του τεστ με κάποιο επιστημονικό μας 
συνεργάτη και το ραντεβού του να πραγμα-
τοποιηθεί μέσα από video conference. Έτσι 
το τεστ γίνεται με τρόπο που είναι εύκολος, 
γρήγορος, ασφαλής, μη επεμβατικός και από 
την άνεση του σπιτιού μας.

Ποιος είναι ο στρατηγικός συνεργάτης μας
Η BetterMe ως στρατηγικό συνεργάτη έχει 

ένα εργαστήριο που ξεκίνησε από το τμήμα 
βιοχημείας της στρατιωτικής ιατρικής ακαδημίας 
της χώρας του για τον καθορισμό του περιεχο-
μένου των στοιχείων στα μαλλιά των ατόμων 
που έπασχαν από νευρολογικές ασθένειες. 
Με αυτό τον τρόπο και με ιδιαίτερη προσοχή 
στο δυναμικό του αντιοξειδωτικού φραγμού 
αξιολογήθηκε η διατροφική κατάσταση του 
κάθε ασθενούς.

Προκειμένου να προσδιορίσουν την κλί-
μακα αναφοράς για τον πληθυσμό του μέσου 
Ευρωπαίου, έχουν κάνει 300.000 αναλύσεις. 
Βασιζόμενοι στις δημοσιεύσεις και στη δική 
τους έρευνα, έχουν αναπτύξει τη δική τους 
μέθοδο ερμηνείας των αποτελεσμάτων της 
ανάλυσης των στοιχείων του βιολογικού ιστού 
των μαλλιών. 

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005. Κατά 
το δεύτερο στάδιο του εξωτερικού ελέγχου ως 
προς το σύστημα διαχείρισης ποιότητας έλαβε 
την πιστοποίηση ISO 9001:2008.

Σε ποιους απευθυνόμαστε

στιγμή που αναπτύσσει μαλλιά. Παιδιά από 3 
ετών, εφήβους, ενήλικες.

(αθλητές, έγκυοι, γυναίκες σε εμμηνόπαυση, 
καπνιστές, αγρότες, υπέρβαροι, λιποβαρείς).

-
σεις, έντονη εργασία, προσωπικά προβλήματα, 

υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καταναλωτές 
επεξεργασμένων τροφών.

βιομηχανικές περιοχές (με μολυσμένο νερό 
ή χώμα).

-
στοιχείων, υγιή γενικώς άτομα με συμπτώματα 
κόπωσης, νευρικότητας, αδυναμίας, κεφαλαλ-
γίας, ευερεθιστότητας, διαταραχές μνήμης, 
μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας, γα-
στρεντερικές διαταραχές (χωρίς λόγο), αϋπνία 
ή υπνηλία, λεπτή εύθραυστη τρίχα, εύθραυστα 
νύχια, διαμήκη αυλάκια στα νύχια, λευκές 
κηλίδες, ρυτίδες και πλαδαρότητα δέρματος, 
απότομη γήρανση, πιτυρίδα, θαμπό δέρμα, 
ακμή, έρπη, συχνά κρυολογήματα, μυοσκελετικά 
προβλήματα (χωρίς λόγο), αλλεργίες, ακόμα 
και κακή διάθεση.

Πώς παίρνεται το δείγμα
Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ένα ειδικό 

ερωτηματολόγιο, που περιγράφει ένα μικρό 
ιστορικό της κατάστασής του.

Το δείγμα λαμβάνεται από το τριχωτό της 
κεφαλής. Το δείγμα δεν θα πρέπει να είναι 
βαμμένο και υπό την επήρεια χημικών ουσιών 
(π.χ. τα μαλλιά με ζελέ, κρέμες και άλλα προϊ-
όντα είναι ακατάλληλα για δειγματοληψία). Το 
μήκος της τρίχας πρέπει να λαμβάνεται κοντά 
στη ρίζα, να έχει μήκος περίπου 3-4 εκατοστά 
και βάρος 200-300 mg για μία ανάλυση.

Πώς είναι το report
Ο εξεταζόμενος παίρνει ένα τεύχος περίπου 

50 σελίδων ηλεκτρονικά. Στις πρώτες σελίδες 
του αναγράφονται σημαντικές πληροφορίες για 
την ερμηνεία της ανάλυσης.

Ακολουθούν οι τιμές των 24 βιοστοιχείων 
και των 5 τοξικών στοιχείων που εξετάζονται, 
καθώς και οι μεταξύ τους αναλογίες.

Υπάρχει βιβλιογραφία;
Παραπομπές, βιβλιογραφία, καθώς και ανα-

φορές από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τη 
μέθοδο του τεστ βιολογικού ιστού μαλλιών θα 
βρείτε στα ακόλουθα links της ιστοσελίδας μας:

better-me.eu/el/blog/item/121-bibliografia.

el/blog/item/141-international-organizations-
for-elemental-hair-analysis.

εκθέσεις http://www.better-me.eu/el/blog/
item/154-sxolia-vivlia-dimosieyseis-anafores-
sxetika-me-to-test-viologikoy-istoy-mallion.

Γνωρίστε την BetterMe
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Σ το βασικό ερώτημα της ημερίδας 
«αν θα πρέπει όλοι οι συνεταιρι-
σμοί να χαρακτηρίζονται φορείς 

κοινωνικής οικονομίας και να ανήκουν 
στις ίδιες ενώσεις» η απάντηση δεν 
μπορεί να είναι μονοσήμαντη, είπε ο 
κ. Ευάγγελος Σπινθάκης (συντονιστής 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπρά-
ξεων Κοινωνικής Οικονομίας) στην 
συνάντηση-εργαστήριο που έγινε στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στις 23/9/2017. 

Την πολύ σημαντική ημερίδα ορ-
γάνωσε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
με υπεύθυνο τον κ. Λουκά Μπρέχα 
και έθεσε ερωτήματα που ανατρέχουν 
στο πολύ πετυχημένο συνέδριο της 
Π.Ε.Σ.Κ.Ο. τον Ιούνιο του 2016 με 
θέμα το υποκείμενο της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας. 

Μετά από 15 μήνες το ίδιο σημαντικό 
ερώτημα τέθηκε σε μία εξαιρετική σύναξη 
εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, 
μεταξύ των οποίων επισημαίνουμε, 
πάντα συγχαίροντας τον οργανωτή κ. 
Μπρέχα, τους: κ. Vic Van Vuuren, δι-
ευθυντή τμήματος επιχειρήσεων της 
Διεθνούς Οργάνωση Εργασίας (ILO), 
πρόεδρο Ειδικής Ομάδας Ο.Η.Ε. για 
την Κ.ΑΛ.Ο. (UNTFSSE), πρόεδρο Επι-
τροπής Προώθησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Προώθηση & Προ-
αγωγή των Συνεταιρισμών (COPAC), 
κ. Victor Meseguer, διευθυντή Κοι-
νωνικής Οικονομίας Ευρώπης (SSE), 
κα Stefania Marcone, αντιπρόεδρο 
Συνεταιρισμών Ευρώπης, κ. Bruno 
Roelants, γεν. γραμματέα Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Συνεταιρισμών Βιομηχανίας, 
Βιοτεχνίας & Υπηρεσιών (CICOPA), 
ενώ συντονιστής ήταν ο καθηγητής κ. 
Γεώργιος Αλεξόπουλος από το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του 
Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών 
& Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.) και μέλος του 
GECES expert group. 

Στο δεύτερο πάνελ έγιναν πολύ 
ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις για το 
υποκείμενο της Κ.ΑΛ.Ο. και αποθη-
σαυρίσαμε μερικά σημεία από την ει-
σήγηση «Η διάκριση των κοινωνικών 
συνεταιρισμών από τους συνεταιρισμούς 
ιδιωτών» του κ. Ευάγγελου Σπινθάκη 
και κ. Στέλιου Κατωμέρη, γιατί όλοι οι 
συνεταιρισμοί δεν είναι ίδιοι, έχουν 
διαφορετικούς σκοπούς. Κάποιοι εξυ-
πηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης 
ομάδας παραγωγών ή επαγγελματιών 
αποκλειστικά μελών τους, ενώ άλλοι 
τα συμφέροντα ευρύτερης κοινότητας. 

Υπάρχουν συνεταιρισμοί κερδοσκο-
πικοί που αποσκοπούν στη μεγιστοποί-
ηση του κέρδους των μελών τους και 
άλλοι που αποσκοπούν στη μείωση 
των τιμών των αγαθών προς όφελος 
των καταναλωτών. Επιπλέον κάποιες 
μορφές συνεταιρισμών παρουσιάζο-
νται εικονικά ως συνεταιρισμοί, ενώ 
στην πραγματικότητα λειτουργούν ως 
κερδοσκοπικές εταιρίες. 

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε συνε-
ταιρισμούς που λειτουργούν με όρους 
ανταγωνιστικότητας της αγοράς (συνε-
ταιρισμοί ιδιωτών / ιδιοκτητών) και 
στη δεύτερη περίπτωση συνεταιρισμούς 
όπου ένα τμήμα της κοινωνίας επιχειρεί 
σε κοινό χώρο (κτήμα, εργοστάσιο, 
διαδίκτυο κ.λπ.) με κύριο σκοπό να 
εξασφαλίζει έσοδα στα μέλη / εργα-
ζομένους του και φτηνές υπηρεσίες 
στην κοινότητα.

Η δεύτερη κατηγορία αναπτύσσεται 
με περισσότερο κοινωνικά χαρακτηρι-

στικά, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη ύφεση. 
Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουμε 
ταυτόχρονα πολλές μορφές συνεταιρι-
στικής επιχειρηματικότητας, εξ ου και 
χωριστή νομοθεσία. Αυτός είναι ο λόγος 
που στη χώρα μας οι σχετικές πολιτι-
κές επιμερίζονται σε πολλά υπουργεία 
(Εργασίας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Υγείας, Υποδομών). Ενώ 
έχουν υπάρξει προσπάθειες, φαίνεται 
ότι υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες 
ενοποίησης και του θεσμικού πλαισίου, 
αλλά και των πολιτικών. 

Στη συζήτηση με τους κ.κ. Βασίλη 
Τακτικό, Δημήτρη Μιχαηλίδη, καθη-
γητή Κώστα Παπαγεωργίου, καθηγητή 
Κώστα Αποστολόπουλο, Κώστα Διάκο, 
Αντώνη Βούρτση και άλλους ακούστηκε 
η άποψη ότι «όλοι οι συνεταιρισμοί 
πρέπει να λειτουργούν βάσει των 7 
συνεταιριστικών αρχών», αλλά δεν 
σημαίνει ότι έτσι εξασφαλίζεται και ο 
κοινωνικός χαρακτήρας τους, καθώς 
υπάρχουν διαφορές στην οικονομική 
φύση τους.

Για παράδειγμα, ένας ενεργειακός 
συνεταιρισμός όπου συμμετέχει όλη 
η τοπική κοινότητα δεν είναι το ίδιο 
με έναν συνεταιρισμό μιας ομάδας 
7-10 εταίρων που κατασκευάζει π.χ. 
σαπούνι. Ένας συνεταιρισμός παροχής 
υπηρεσιών υγείας όπου συμμετέχουν 
Α.Μ.Ε.Α. διαφέρει από έναν ολιγομελή 
συνεταιρισμό λογιστών ή νομικών που 
λειτουργεί σαν Ε.Π.Ε.

Παραδοσιακά γνωρίζουμε ότι οι συνε-
ταιρισμοί ήταν ένας τρόπος επιβίωσης 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που 
ενώνουν χρηματικά διαθέσιμα για να 
αγοράζουν πρώτες ύλες και προϊόντα με 
εκπτώσεις και μειώνουν τα λειτουργικά 
τους έξοδα διατηρώντας κοινά τμήματα 
με οικονομίες κλίμακας. Στην εξέλιξή 
τους όμως πολλοί από αυτούς έγιναν 
κανονικές μετοχικές κερδοσκοπικές 
εταιρίες και αποκόπηκαν από τον αρχικό 
τους προορισμό. Βεβαίως κάθε μορφή 
επιχειρηματικότητας είναι αποδεκτή 
και μπορεί να συμβάλλει στη βιώσι-
μη ευημερία της κοινωνίας, αλλά δεν 
έχει τον ίδιο κοινωνικό αντίκτυπο ούτε 
την ίδια κοινωνική ωφέλεια ώστε να 
τύχει χορηγιών από το κράτος και την 
κοινότητα. 

Είναι λοιπόν αναγκαία η διάκριση 
μεταξύ ιδιωτικών / εμπορικών μορ-
φών συνεταιρισμών και κοινωνικών 
συνεταιρισμών.

Είναι επίσης αναγκαία η διάκριση 
μεταξύ Μ.Κ.Ο. από τη μία πλευρά, που 
λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρίες με 
εκατοντάδες και χιλιάδες εργαζομένους, 
και οργανώσεων της κοινωνίας πολι-
τών από την άλλη πλευρά, που τους 
χαρακτηρίζουν ο εθελοντισμός και το 
κοινωνικό κεφάλαιο που συνθέτουν.

Δυστυχώς στη χώρα μας οι αγροτικοί 
και οι αστικοί εμπορικοί συνεταιρι-
σμοί κατέρρευσαν και δυσφήμησαν 
τον συνεργατισμό, γιατί λειτούργησαν 
ως ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως και οι 
Μ.Κ.Ο. δυσφήμισαν τον εθελοντισμό, 
με αποτέλεσμα τη γενική απαξίωση του 
χώρου. Εδώ χρειάζεται ουσιαστική μελέτη 
του φαινομένου ώστε να ενθαρρυνθούν 
νέες επενδύσεις στον χώρο. Ένας νέος 
νόμος, που θα προστεθεί στην ήδη 
υπάρχουσα πολυνομία, προφανώς δεν 
λύνει το πρόβλημα.

Ο συνεργατισμός
«Σήμερα πάνω από 1 δισ. άνθρωποι 

είναι μέλη συνεταιρισμών, δηλαδή 1 
στους 7 κατοίκους της Γης. Πάνω από 
100 εκατ. άτομα απασχολούνται από 
συνεταιρισμούς ή 20% περισσότεροι 
από τους εργαζομένους σε πολυεθνικές 
εταιρίες. Οι 300 μεγαλύτεροι συνεταιρι-
σμοί έχουν ίσο αριθμό μελών με τη 10η 
χώρα σε πληθυσμό στον κόσμο. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία 
1 στους 4 είναι μέλος συνεταιρισμού. 
Στον Καναδά 4 στους 10 κατοίκους 
είναι μέλη συνεταιρισμών. Στην Ινδία 
και στην Κίνα 400 εκατ. άτομα ανήκουν 
σε συνεταιρισμούς. Στην Ιαπωνία 1 
στις 3 οικογένειες είναι μέλος συνεται-
ρισμού και στη Γαλλία 32 εκατ. άτομα 
συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 29.000 
συνεταιρισμοί με 120 εκατ. μέλη και 
διαθέτουν 73.000 επαγγελματικούς 
χώρους σε όλη τη χώρα» (Τζ. Ρίφκιν).

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της 
ανόδου του συνεργατισμού ιδιαίτερα 
μετά την κρίση του 2008:
1. Η σταδιακή συρρίκνωση και από-
συρση του κράτους πρόνοιας. Όταν 
το κράτος άρχισε να αποσύρεται, η 
ιδιωτική φιλανθρωπία προσπάθησε να 
καλύψει το κενό χρηματοδοτώντας μη 
κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες, αλλά τα 
διαθέσιμα κεφάλαια για τις κοινότητες 
ήταν ελάχιστα σε σύγκριση με τα κρατικά 
έσοδα. Παγιδευμένοι ανάμεσα σε ένα 
αυξημένο κοινωνικό φορτίο, αλλά με 
μειωμένα έσοδα για την αντιμετώπιση 
κρίσιμων αναγκών της κοινότητας, οι μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί άρχισαν να 
αναζητούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
που θα μπορούσαν να ταιριάζουν με 
την πρωταρχική τους αποστολή και να 
παρέχουν συμπληρωματική πηγή εσόδων 
για τη λειτουργία και την επέκταση των 
υπηρεσιών τους.

Η προοπτική ενός παραδειγματικού 
μοντέλου που μπορεί να μειώσει το 
οριακό κόστος κοντά στο μηδέν κά-
νει την ιδιωτική επιχείρηση λιγότερο 
αποτελεσματική, επειδή η επιβίωσή 
της εξαρτάται από τη μεγιστοποίηση 
του κέρδους. Οι συνεταιρισμοί είναι 

λοιπόν το μοναδικό επιχειρηματικό 
μοντέλο που θα μπορέσει να λειτουργή-
σει σε μία κοινωνία σχεδόν μηδενικού 
οριακού κόστους.

Χιλιάδες συνεταιρισμοί ηλεκτρισμού 
και πράσινης ενέργειας ξεφυτρώνουν 
σε κοινότητες ανά τον κόσμο, θέτοντας 
τα θεμέλια ενός κοινής κτήσης ισομε-
ρούς διαμοιρασμού της ενέργειας μέσω 
περιφερειακών και εθνικών δικτύων 
διανομής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πε-
ρισσότερος κόσμος επενδύει σε συνε-
ταιρισμούς παρά στο χρηματιστήριο. 
2. Η διογκούμενη τεχνολογική ανερ-
γία. Ο δεύτερος λόγος που αναγκάζει 
τις κοινωνίες να βαδίσουν προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι το φάντασμα της 
τεχνολογικής ανεργίας, που πλανάται 
πάνω από την Ελλάδα, την Ευρώπη και 
τον κόσμο και διαρκώς συρρικνώνει 
τη φορολογική βάση μισθωτών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιο-
ρίζοντας τα έσοδα κράτους και δήμων. 
Πρόκειται για μία μεγάλη ανατροπή στην 
οικονομική αντίληψη και πρακτική, 
που συντελείται παγκόσμια.

Δεν ήταν ασφαλώς πάντοτε έτσι οι 
συνθήκες στην οικονομία. Το φορολο-
γικό κράτος του 1920 κατείχε το 10% 
έως 15% του Α.Ε.Π. στην Ευρώπη και 
στην Αμερική. Σήμερα ο μέσος όρος, 
ενώ πλησιάζει το 50%, δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει την ανεργία και να καλύψει 
επαρκώς τις ανάγκες του κοινωνικού 
κράτους. Στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις 
και οι δήμοι έχουν αντιληφθεί τις νέες 
τάσεις στην οικονομία και για αυτό 
βλέπουμε να αυξάνονται οι ενεργειακοί 
συνεταιρισμοί, οι συνεταιριστικές τράπε-
ζες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις με τη 
συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι κοινωνικοί και οι εργασιακοί συ-
νεταιρισμοί προέκυψαν ως νέο υβρί-
διο στη μεταβιομηχανική εποχή της 
αυξανόμενης τεχνολογικής ανεργίας 
και της ανάγκης να καλυφθεί το κενό 
που αφήνει πίσω του το συρρικνωμένο 
κοινωνικό κράτος. Το κλειδί είναι οι 
επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις 
που δεν αποσκοπούν στο κέρδος, αλλά 
προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, σε 
άλλες περιπτώσεις συμπληρωματικό 
εισόδημα και σε άλλες μειωμένο κόστος 
κοινωνικών υπηρεσιών. 

Η εναλλακτική οδός
Μία εναλλακτική οδός για την ενί-

σχυση κοινωνικών υπηρεσιών στους 
δήμους είναι:

-
μίας για νέες θέσεις εργασίας και νέες 
υπηρεσίες 

-
ρόμενων υπηρεσιών

-
κών πόρων

μείωσης του γραφειοκρατικού κόστους 
και υπηρεσιών που μπορούν να ψηφιο-
ποιηθούν για να γίνουν προσιτές στους 
πολίτες μέσω διαδικτύου χωρίς κόστος.

Με αυτή την προσέγγιση διαβλέ-
πουμε ότι θα έχουμε μια αυξανόμενη 
ζήτηση για κοινωνικούς, ενεργειακούς 
και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς 
με στόχο τη μείωση του κόστους των 
συναλλαγών (πεμπτουσία της κοινωνι-
κής οικονομίας) και συμπληρωματικά 
εισοδήματα για τα νοικοκυριά. 

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 
αυτούς τους συνεταιρισμούς ως μετακα-
πιταλιστικούς, στους οποίους ενεργο-
ποιούνται ολόκληρες κοινότητες, που 
συγκροτούν κοινωνικό κεφάλαιο. Το 
ερώτημα επομένως «γιατί να μην ανήκουν 
όλοι οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική 
οικονομία ανεξαρτήτως μορφής» απα-
ντάται από τη συμμετοχή καταναλωτών 
/ χρηστών στο κοινωνικώς επιχειρείν. 
Είναι διαφορετικός ο συνεταιρισμός που 
λειτουργεί ως εταιρία περιορισμένης 
ευθύνης και άλλο ο συνεταιρισμός που 
συγκροτείται από πολλά μέλη για να 
καλύψει τις ανάγκες των μελών. 

Είναι άλλο ο συνεταιρισμός που έχει 
ως υποκείμενο ιδιώτες που λειτουργούν 
ως Ε.Π.Ε. και άλλο ένας συνεταιρισμός 
που έχει ως υποκείμενο ολόκληρα τμή-
ματα της κοινωνίας / καταναλωτές / 
χρήστες. 

Ο ν. 4430/16 ορθώς έχει θεσμοθετή-
σει τη διάκριση με βάση τη συμμετοχή 
και τον κοινωνικό αντίκτυπο και ορθώς 
θέτει όριο στις προσλήψεις μη εταίρων 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί δια-
φορετικά θα ήταν σαν να αναγνωρίζει 
ως κοινωνική επιχείρηση και κάθε 
συνεταιρισμό που λειτουργεί ιδιωτι-
κοοικονομικά. 

Εξάλλου οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 
χαίρουν ειδικών προνομίων από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και προφανώς δεν είναι 
δίκαιο να διεκδικούν τα προνόμια των 
κοινωνικών και εργασιακών συνεται-
ρισμών του ν. 4430/16. 

Η ψήφιση ενός θετικού νόμου βε-
βαίως δεν αντισταθμίζει το έλλειμμα 
πολιτικού σχεδιασμού και τα έλλειμμα 
των πόρων για την ενίσχυση των κοι-
νωνικών συνεταιρισμών.

Επομένως αυτό που έχει σημασία για 
την Ελλάδα είναι να ξανακερδίσουν την 
αξιοπιστία τους οι συνεταιρισμοί με τη 
συγκρότηση νέου κοινωνικού κεφαλαίου 
και να υπάρξουν πολιτικές επενδύσεων 
προς αυτή τη κατεύθυνση και συνέργειες 
με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει 
ανάγκη τις υπηρεσίες των κοινωνικών 
συνεταιρισμών. 

Η Π.Ε.Σ.Κ.Ο. έχει πάρει ανάλογες 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύ-
θυνση με την πρόταση για συνέργειες 
κοινωνικών συνεταιρισμών με δήμους 
και οργανώσεις της κοινωνίας των πο-
λιτών στο πλαίσιο «τοπικές κοινωνικές 
συμπράξεις» με στόχο την αξιοποίηση 
των ανενεργών πόρων σε κτήρια και 
αγροκτήματα, οι οποίοι δεν μπορούν 
να αξιοποιηθούν με την επέκταση της 
μισθωτής εργασίας με περισσότερους 
δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά μέσω 
κοινωνικών συνεταιρισμών. 

Η σημερινή νομοθεσία για τις 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (4430/2016) θα μπο-
ρούσε να παρομοιαστεί, αν η Κ.ΑΛ.Ο. 
είναι ο αθλητισμός, με ποδοσφαιρική 
ένωση μπάσκετ χωρίς να βγάζει φυσικά 
κανένα νόημα.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Συνεταιρισμοί και Κ.ΑΛ.Ο. εδώ και στον κόσμο
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Ε ίναι τόσο γλυκά που τα παρατά-
με στους δρόμους. Είναι τόσο 
πιστοί φίλοι που τους πουλάμε 

σε τιμή ευκαιρίας. Είναι τόσο δυνατά 
που τα επιδεικνύουμε σε επιδείξεις. 
Είναι τόσο όμορφα που χρειαζόμα-
στε πιστοποιητικά ράτσας για να τα 
θαυμάζουμε καλύτερα. Κατά τ’ άλλα 
αγαπάμε τα ζώα! Τα αποκτάμε - με 
χρηματικό αντίτιμο ή με υποσχέσεις 
αιώνιας φροντίδας - και όταν η φροντίδα 
μάς πέσει βαριά τα αφήνουμε στους 
δρόμους για να βρουν τον δρόμο τους. 
Και άλλα χάνονται στον δρόμο, άλλα 
αυξάνονται και πληθύνονται, άλλα 
βρίσκονται κάτω από τις ρόδες των 
αυτοκινήτων. Και έτσι αρχίζουν - ευ-
τυχώς - οι καμπάνιες για τη διάσωση 
των βαρελόσκυλων, οι διαφημίσεις 
για την υιοθέτηση αδέσποτων ζώων, η 
αγωνιώδης προσπάθεια των λίγων και 
πιστών φίλων των ζώων, είτε πρόκειται 
για μέλη οργανωμένων φιλοζωικών 
ομάδων, είτε για μεμονωμένα άτομα, 
προκειμένου να σώσουν τον κατά τ’ 
άλλα πιο πιστό μας φίλο.

Η 4η Οκτωβρίου είναι από το 1931 
η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Όλων 
των ζώων. Όχι μόνο των σκύλων, ούτε 
μόνο των αδέσποτων. Η Παγκόσμια 
Ημέρα των Ζώων γιορτάστηκε για 
πρώτη φορά το 1931 σ' ένα συνέδριο 
περιβαλλοντολόγων στη Φλωρεντία ως 
ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση 
του κοινού και των ειδικών για τα υπό 
εξαφάνιση ζώα. Από τότε, η γιορτή 
διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα 
τα είδη του ζωικού βασιλείου. Η 4η 
Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκό-
σμια Ημέρα των Ζώων, επειδή συμπί-
πτει με τον εορτασμό της μνήμης του 
Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που 
έχει αναγορευτεί από την Καθολική 
Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και 
του περιβάλλοντος. Τότε έγινε η αρχή. 
Στον μεσοπόλεμο, όταν ήταν δύσκολο 
οι άνθρωποι να φροντίσουν ακόμα 
και τον εαυτό τους. Χρόνια αργότερα 
και συγκεκριμένα το 1978 έγινε και η 
Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
των Ζώων, με δεκατέσσερα άρθρα που 
μεταξύ άλλων έλεγαν ότι: Όλα τα ζώα 
γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη 
ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης, ο 
άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή 
κάθε ζώου, ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό 
βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει 
ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του 
ζωικού βασιλείου, κάθε ζώο δικαιούται 
φροντίδα, προσοχή και προστασία από 
τον άνθρωπο, κανένα ζώο δεν πρέπει 
να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση 
ή απάνθρωπη συμπεριφορά, η εγκα-
τάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη 
απάνθρωπη και εξευτελιστική, απα-
γορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων 
για τη διασκέδαση των ανθρώπων, η 
έκθεση ενός ζώου και τα θεάματα που 
χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν κατα-
στρατήγηση της αξιοπρέπειας και του 
σεβασμού προς τη ζωή του ζώου, κάθε 
πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο 
ζώου είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.

Η διακήρυξη είναι συγκεκριμένη και 
σαφής. Σε κάποιες χώρες η εφαρμογή 
της είναι απλή, γιατί πολύ απλά η φρο-
ντίδα των ζώων είναι στη συνείδηση 
των ανθρώπων. Σε κάποιες άλλες χώρες 
η εν λόγω διακήρυξη είναι κενό γράμ-
μα. Στην Ελλάδα είναι ότι και όλες οι 
υπόλοιπες διακηρύξεις δικαιωμάτων, 

δηλαδή οι νόμοι εφαρμόζονται κατ' 
επιλογήν. Όποιος θέλει, όπως θέλει, 
άμα θέλει και όταν θέλει. Πολλοί πάντως 
δεν θέλουν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα 
με παλιότερη έρευνα που είχε δημοσι-
εύσει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων τα αδέσποτα (σκύλοι και γάτες) 
να φτάνουν τα 2.500.000. Γιατί; Είναι 
κοινό μυστικό: Επειδή τα αγοράζουν 
ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Επειδή 
τα παίρνουν χωρίς να σκεφτούν εάν 
μπορούν να τα φροντίσουν. Επειδή 
είναι της μόδας να έχεις έναν σκύλο και 
βοηθάει στο φλερτ. Επειδή δεν είχαν 
υπολογίσει την ευθύνη και ξαφνικά ο 
«σκύλος γαβγίζει» και η «γάτα γρατζου-
νάει τα καλύμματα». Επειδή εξυπηρετεί 
την εικόνα του αφεντικού, ιδιοκτήτη, 
κατόχου. Και έτσι το γλυκούλι το σκυ-
λάκι γίνεται βάρος και πρόβλημα για 
να καταλήξει στον δρόμο, στα σκου-
πίδια, στις χωματερές, στα χωράφια. 
Πεινασμένο, διψασμένο, παγωμένο, 
αλυσοδεμένο στις ταράτσες και μόνο. 
Το ίδιο το γλυκούλι κακόμοιρο σκυλάκι.

Οι ειδικοί λένε πως όποιος κακοποιεί 
ζώα συχνά καταλήγει να κακοποιεί 
και τους ανθρώπους. «Οι δολοφόνοι 
πολύ συχνά ξεκινούν με δολοφονίες 
και βασανισμούς ζώων από την παι-
δική τους ηλικία» λέει ο Robert K. 
Ressler, κατασκευαστής προφίλ κατά 
συρροήν δολοφόνων του FBI. Τα πα-
ραδείγματα είναι πολλά και φρικτά: Ο 
Albert DeSalvo (γνωστός ως «Boston 
Strangler»), δολοφόνος 13 γυναικών, 
κατά την παιδική του ηλικία παγίδευε 
σκύλους και γάτες και εκτόξευε βέλη 
εναντίον τους μέσα από κουτιά. Ο κατά 
συρροήν δολοφόνος Jeffrey Dahmer 
διαμέλιζε βατράχους, σκύλους και γά-
τες, παλουκώνοντας τα κεφάλια τους 
σε πασσάλους. Ο δολοφόνος Dennis 
Rader, που τρομοκρατούσε πολίτες στο 
Κάνσας, είχε γράψει στο ημερολόγιο 
του σχετικά με το πώς κατά την παιδική 
του ηλικία κρεμούσε σκύλους και γάτες, 
ενώ ανάλογες αναφορές και καταγραφές 
σχετικά με τη συμπεριφορά που είχαν 
απέναντι στα ζώα κατά την παιδική τους 

ηλικία έχουν υπάρξει για τους έφηβους 
δράστες του μακελειού στο Columbine, 
όπου δολοφονήθηκαν 12 μαθητές. Ο 
κατάλογος με τα παραδείγματα είναι 
ατελείωτος και δεν αφορά μόνο την 
άλλη πλευρά το Ατλαντικού.

Ωστόσο είναι απορίας άξιο γιατί χρει-
άζονται τέτοιου τύπου επιχειρήματα για 
να πείσουμε πως είναι απάνθρωπες 
τέτοιες συμπεριφορές απέναντι στα 
ζώα. Είναι επίσης απορίας άξιο, το 
ότι οι εκπρόσωποι των φιλοζωικών 
οργανώσεων πρέπει να επισημαίνουν 
πως ακόμα και το τράβηγμα της ουράς 
μιας γάτας είναι κακοποίηση. Και όμως 
όσο άξιο απορίας είναι, άλλο τόσο 
απαραίτητο είναι, γιατί οι ζωόφιλοι 
στην Ελλάδα είναι η μία, η φωτεινή 
όψη του φεγγαριού.

Για την άλλη, τη σκοτεινή όψη του 
φεγγαριού υπάρχουν οι νόμοι και τα 
πρόστιμα. Η μη εφαρμογή από τον 
ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο 
των ζώων, των κανόνων προστασίας 
και καλής μεταχείρισής τους και η μη 
τήρηση από μέρους τους των ειδικών 
απαιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
σεβασμός της ύπαρξής τους τιμωρείται 
με πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 
ευρώ. Αυτό το πρόστιμο είναι ένα από 
τα πολλά που οφείλουν τα πληρώσουν 
οι παραβάτες, εφόσον καταγγελθούν 
και εντοπιστούν.

Ο νόμος 4039 (ψηφισμένος το 2012 
και πρόσφατα ανανεωμένος) λέει ακό-
μα ότι:

-
ριασμένων ζώων σε εκθέσεις, δηλαδή 
μπαίνει τέλος στους ακρωτηριασμούς 
αυτιών και ουρών.

και ο κανονισμός της πολυκατοικίας 
δεν μπορεί να απαγορεύει ζώα, ενώ 
δεν υπάρχει περιορισμός για τις μο-
νοκατοικίες.

των μικροτσίπ περνά πλέον στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ενώ μέχρι 
σήμερα την ευθύνη είχε ο Πανελλήνιος 
Κτηνιατρικός Σύλλογος).

-
νική βάση μικροτσίπ, ώστε να μπορούν 
οι κτηνίατροι να καταχωρούν απευθείας 
ή να αναζητούν τα στοιχεία του ζώου.

δήμο να επιβάλλει τέλος σήμανσης 
για τα ιδιόκτητα ζώα έως 3 ευρώ, με 
σκοπό τα έσοδα που θα συγκεντρώνει 
να χρησιμοποιούνται για πρόγραμμα 
- καταφύγιο των αδέσποτων.

δηλώνει μέσα σε 5 μέρες την απώλεια 
του ζώου με τον αριθμό μικροτσίπ (για 
να μην θεωρηθεί εγκατάλειψη αλλά και 
για να τον εντοπίσουν).

ανήκει πλέον μόνο στους δήμους, οι 
οποίοι οφείλουν να έχουν καταφύγια 
αλλά και στα φιλοζωικά σωματεία που 
μπορούν να συνεργάζονται με τους 
δήμους.

όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (περιλ-
μβανομένων των ταξί), καθώς και στα 
πλοία, τα οποία μάλιστα υποχρεούνται 
να διαθέτουν καθαρά κλουβιά.

είδους θεάματα με ζώα για ψυχαγωγι-
κούς σκοπούς, ακόμα και η παρουσία 
ή η διατήρηση ζώων σε πανηγύρια ή 
συναυλίες κ.λπ.

Τα πρόστιμα προβλέπονται από 
τον νόμο και δεν χρειάζεται τίποτα 
περισσότερο για να επιβληθούν από 
μια μήνυση στην αστυνομία, για την 
οποία δεν χρειάζονται ούτε παράβο-
λα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο 
αστυνομικός να είναι ενήμερος για το 
χρέος του και ευαισθητοποιημένος για 
το θέμα. Κοινώς να ασχοληθεί με τον 
παραβάτη. Και εκείνος και ο καθένας 
μας που αδιαφορεί, όταν βλέπει να 
κακομεταχειρίζονται τα ζώα. Αλλιώς το 
γλυκούλι το σκυλάκι, το χαριτωμένο το 
γατάκι και όποιο άλλο ζώο θα παραμείνει 
πεινασμένο, διψασμένο, παγωμένο, 
αλυσοδεμένο και μόνο.

Κυβέλη Χατζηζήση,
δημοσιογράφος Skywalker.gr

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων:  
Μόνα στους δρόμους ψάχνουν
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Καταγράφεται μία περίεργη ταυτόχρονη 
(ενορχηστρωμένη;) προώθηση απόψε-
ων σε μερικά δημοτικά συμβούλια της 

υπαίθρου της Αττικής υπέρ μίας μονόπλευρης 
θεώρησης και μίας «ανάπηρης» κοινωνίας 
με ανισόρροπη ανάπτυξη, χωρίς τάχα να 
επιβίωσαν οι κοινωνίες μέχρι σήμερα χωρίς 
βοσκοτόπους. 

Αν ισότητα σημαίνει να δίνεις τα ίδια σε 
όλους, είτε ψηλούς είτε κοντούς είτε πολύ κο-
ντούς, τότε, για να έχεις όλους τους πολίτες σε 
ομόλογο επίπεδο ζωής, δικαιοσύνη σημαίνει 
να μην δίνεις στον ψηλό, να δίνεις στον κο-
ντό λίγα και στον πολύ κοντό διπλάσια και 
τριπλάσια για να φθάσει τους άλλους δύο. 
Μοιάζει με παραλογισμό ή ακόμα και νοητική 
ανωμαλία να δίνεις στον εκλογικά ψηλό δι-
πλάσια, στον κοντό λίγα και στον πολύ κοντό 
τίποτα. Μάλιστα φαίνεται να αφαιρείς αδίκως 
από τον πολύ κοντό και ήδη κατεχόμενες ή 
χρησιμοποιούμενες δυνατότητες. 

Μόνο έτσι θα μπορούσε κάποιος τρίτος εχέ-
φρων παρατηρητής να χαρακτηρίσει το φαινόμενο 
ότι μερικά δημοτικά συμβούλια τις προηγούμενες 
εβδομάδες με λάθος ή μεροληπτική ή ακόμα και 
με κατευθυνόμενη πληροφόρηση οδηγήθηκαν 
σε συμπεράσματα που αφαιρούν μακροχρόνιες, 
καλύτερα: προγονικές ή αιώνιες, χρήσεις γης 
για βόσκηση από τους παραδοσιακούς κτηνο-
τρόφους της Αττικής. 

Αν μάλιστα υπάρξει η υποψία ότι αυτό γί-
νεται για λόγους ψηφοθηρικούς, καθόσον οι 
δίποδοι νεοαστοί κάτοικοι της υπαίθρου της 
Αττικής ψηφίζουν για τοπικούς και άλλους 
άρχοντες, ενώ οι τετράποδοι «συγκάτοικοι» 
(πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες κ.λπ.) δεν έχουν 
εκλογικά δικαιώματα και οι κτηνοτρόφοι της 
υπαίθρου της Αττικής είναι μόνο 1.800, τότε 
το φαινόμενο είναι άδικο και αγγίζει τα όρια 
της βίαιης αλλαγής του τρόπου ζωής και των 
πολιτιστικών αξιών των κτηνοτρόφων. 

Αν είναι απολύτως σαφές ότι η ανισορροπία 
σημαίνει τελικά θάνατο, ακόμα και η μονό-
πλευρη οπτική ή/και η «ακρωτηριασμένη» 
ζωή δεν μπορεί να θεωρείται απολύτως υγιής 
άποψη ούτε βέβαια συντείνει στην ισορροπία 

της φύσης και στη σωστή προστασία της ζωής, 
αν αυτό είναι το ζητούμενο. 

Η μονόπλευρη προώθηση της περαιτέρω 
τσιμεντοποίησης της υπαίθρου της Αττικής με 
τον ταυτόχρονο περιορισμό των βοσκήσιμων 
γαιών είναι μία θνησιγενής προοπτική για τη 
σύμμετρη ανάπτυξη, την ισορροπία και το μέλλον 
της υπαίθρου της Αττικής και της κοινωνίας 
των ανθρώπων της. 

Η πανίδα, τα ζώα, η κτηνοτροφία (πάντα με 
κανόνες χρήσης και ζωής) είναι συμβιωτική με 
τη χλωρίδα, τα δάση και τη φύση. Επιστημονικά 
έχει απαντηθεί το θέμα πλήρως.

Ο κ. Κώστας Μαντζουράνης (πρόεδρος της 
Κοιν.Σ.Επ. «Κυκεών» και υπεύθυνος δημοσίων 
σχέσεων του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέ-
ρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος», 694.82.50.720) 
τόνισε ότι έχει απαντηθεί πλήρως ότι «άλλο ο 
ορισμός ενός οικοσυστήματος (π.χ. δάσος) και 
τελείως διαφορετικό θέμα οι χρήσεις του», π.χ. 
για αναψυχή, για βόσκηση κ.λπ., που ούτως ή 
άλλως επιβάλλονται, καθόσον είναι συμβιωτικές 
και απαραίτητες για την ισορροπία της φύσης.

Με πρόσφατους χαρακτηρισμούς μακροχρό-
νια χρησιμοποιούμενων χώρων από αστούς 
ως δασικών, όπως π.χ. το πρώην αεροδρόμιο 

Ελληνικού ή πάρκα στο κέντρο της Αθήνας, 
είναι περίεργη η διαφαινόμενη άποψη, που 
πιθανόν οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, ότι 
σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν βοσκότοποι, 
απλά και μόνο για να συμβάλουμε στην τσιμε-
ντοποίηση ή στην αύξηση του real estate με 
την απομάκρυνση μόνο των τετράποδων ζώων 
και εμμέσως στην ψηφοθηρία. 

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (γραμματέας του Κτη-
νοτροφικού Συλλόγου Αττικής, 690.69.62.549) 
επισημαίνει ότι το θέμα της εξώθησης σε απο-
φάσεις δημοτικών συμβουλίων ότι «δεν έχουν 
βοσκήσιμες γαίες» γίνεται ιδιαιτέρως περίεργο αν 
ένας δήμος έχει συστήσει διαδικασία είσπραξης 
εσόδων από ενοικίαση βοσκοτόπων (ασχέτως 
ορισμού οικοσυστήματος ως δάσους, πάρκου, 
ιδιωτικού αγροκτήματος, ιδιωτικού δάσους 
κ.λπ.) και πολύ περισσότερο εάν έχει εισπράξει 
ή πρόκειται να εισπράξει για κάποιες χρήσεις 
(π.χ. τεχνική λύση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), 
έχοντας συστήσει ή ορίσει αντίστοιχη δημοτική 
υπηρεσία.

Κατ’ αυτό τον τρόπο καθοδηγούνται οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι σε λάθος προσεγγίσεις από 
λάθος πληροφόρηση λόγω λανθασμένης ερμη-
νείας ή σκοπούμενης βλάβης των πολιτιστικών 

αξιών και του τρόπου ζωής των κτηνοτρόφων, 
πατροπαράδοτων κατοίκων της υπαίθρου της 
Αττικής. 

Το θέμα αφορά και άλλους, αλλά φαίνεται ότι 
αγγίζει κυρίως τους κτηνοτρόφους, διότι αυτοί 
είναι που θέλουν μεγαλύτερες επιφάνειες για 
βόσκηση και ίσως για μερικούς η κτηνοτροφία 
ενοχλεί στη μύτη και στην τσέπη.

Ο κ. Γιάννης Κοντογιάννης (πρόεδρος του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής) μας λέει 
με σημασία: «ξεχνούν μερικοί ότι για να 
έχεις ένα καλό, υγιεινό λίτρο γάλακτος, είναι 
απαραίτητο να παραχθούν και τουλάχιστον 
τρία κιλά κοπριά (που ακατέργαστα ίσως 
μυρίζουν, αλλά με ζεόλιθο ή με ενεργούς 
μικροοργανισμούς καθίστανται ανεκτά ή ακό-
μη και χρήσιμα για κήπους). Είναι μαζί. Δεν 
γίνεται να θέλεις το ένα και να μην θέλεις το 
άλλο. Είναι σαν εκείνους που καταλαβαίνουν 
ότι ο τρόπος ζωής τους παράγει απορρίμ-
ματα (κακώς ίσως, θα μπορούσαν ίσως να 
παράγουν πολύ λιγότερα σκουπίδια ή να 
τα επαναχρησιμοποιούν), αλλά θέλουν ο 
τόπος απόθεσης των απορριμμάτων να μην 
έχει σχέση με τον τόπο τους (!) ή ακόμα και 
να τα στέλνουν σε περιοχές με βοσκήσιμες 
γαίες, χρήσιμες στην κτηνοτροφία. Σχιζο-
φρένεια, συναλλαγή, ανικανότητα, ανοησία 
ή νέα μορφή διαφθοράς;

Τα δάση και η κτηνοτροφία με κανόνες 
είναι συμβιωτικά. Άλλο είναι ο ορισμός του 
οικοσυστήματος, π.χ. δάσος (που μάλιστα 
προστατεύεται και από το Σύνταγμα), και άλλο 
η χρήση του οικοσυστήματος, που μπορεί 
να είναι για βόσκηση, για αναψυχή ή άλλο. 
Άλλο είναι η ισότητα, άλλο η δικαιοσύνη και 
άλλο η σχιζοφρένεια. Ισόρροπη ανάπτυξη για 
επίτευξη ομόλογου επιπέδου ζωής σημαίνει 
διαφοροποιημένη υποστήριξη υπέρ των αδυ-
νάτων και όχι το ανάποδο. Ισορροπία σημαίνει 
ζωή και σταθερότητα στο οικοσύστημα. Αλλά 
αυτά θα μπορούσαν να συμβαίνουν μόνο σε 
ευνομούμενες κοινωνίες με έντιμους ηγέτες 
και ενδιαφερόμενους για την τοπική κοινωνία 
συμπολίτες.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Κτηνοτροφία και βόσκηση
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Β ρήκαμε το μηλόξυδο Ολύμπου 
στα ράφια του καταστήματος 
ΒίοςCOOP. Μας ενθουσίασε η 

γεύση του. Ο ΒίοςCOOP είναι κοινω-
νικός καταναλωτικός συνεταιρισμός 
στη Θεσσαλονίκη (Κων. Καραμανλή 
42, 2310.81.19.18, www.bioscoop.
gr). Ο ΒίοςCOOP είναι η συνένωση 
της μικρής οικονομικής δύναμης πολ-
λών καταναλωτών, που αποτελούν 
κοινωνία ανθρώπων, ώστε αυτή να 
γίνει μεγάλη οικονομική παρουσία και 
έτσι να αποκτήσει διαπραγματευτική 
δύναμη απέναντι στους προμηθευτές, 
πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές και 
ποιότητα για τα προϊόντα που επιλέγει. 

Πολλά είναι τα σημαντικά σημεία 
που αξίζει να επισημάνει κανείς στη 
λειτουργία του ΒίοςCOOP, αλλά η 
επιλογή των μελών του να προμη-
θεύονται τα τρόφιμά τους κυρίως από 
κοντινούς συνεταιρισμούς παραγω-
γών και μεμονωμένους πραγματικούς 
αγρότες είναι αυτή που μας έφερε 
μπροστά στο μηλόξυδο Ολύμπου.

Βρήκαμε το μηλόξυδο Ολύμπου 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Ενθουσιαστήκαμε από την παρου-
σία του μηλόξυδου, αλλά και από 
την ποικιλία των χυμών μήλου και 
των χυμών μήλου με άλλα φρούτα. 
Ο ΒίοςCOOP επέλεξε τη Δ.Ε.Θ. με 
τους 263.000 περίπου επισκέπτες της 
για να σηματοδοτήσει την παρουσία 
του στο γίγνεσθαι της κοινωνίας της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και να δώσει την 
ευκαιρία σε όλους τους επισκέπτες να 
γνωρίσουν τους μικρούς συνεταιρι-
σμούς / προμηθευτές του ΒίοςCOOP 
και τους μικρούς αγρότες / παραγωγούς 
του πραγματικού πλούτου.

Η ιδέα του ΒίοςCOOP ήταν πολύ 
χρήσιμη, και στο τριήμερο που αφιερώ-
σαμε στη Δ.Ε.Θ. πετύχαμε να περάσου-
με 3 φορές από το περίπτερο 4, όπου 
και το μηλόξυδο Ολύμπου. Βρήκαμε 
τη Θεοδώρα Λιόλιου (698.77.54.156, 
liolioutheodora@yahoo.gr) πίσω από 
το προϊόν και τη φωτογραφίσαμε.

Μας ενθουσίασε αμέσως με την 
άνετη και ευχάριστη παρουσία της. 
Η Θεοδώρα (Ρούλα) Λιόλου, ντόπια 
από τη Δολίχη Ελασσόνας Λάρισας, 
είναι βιοκαλλιεργήτρια, που φροντίζει 
το περιβάλλον μας με τις μηλιές της. 
Μητέρα δύο ενήλικων κοριτσιών, 
κατάφερε να τα μεγαλώσει μόνη της 
και να τα στηρίξει στις σπουδές τους 
(διοίκηση επιχειρήσεων και εξειδί-
κευση στην αισθητική). Σήμερα πλέ-
ον τα παιδιά της μετέχουν κανονικά 
στην οικογενειακή δραστηριότητα 
παρουσιάζοντας το μηλόξυδο Ολύμπου 
και τους χυμούς μήλου στις αγορές 
βιοκαλλιεργητών Θεσσαλονίκης και 
Αθηνών. 

Γνωρίσαμε τη βιοκαλλιεργήτρια 
Ρούλα Λιόλιου, μια πραγματική αγω-
νίστρια. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε 
από την ίδια τον αγώνα της ζωής της, 
τον ίδιο αγώνα που κάνουν όλοι οι 
σοβαροί αγρότες, απλώς στην περί-
πτωση της Ρούλας Λιόλιου ήταν μόνη, 
μεγάλωσε μόνη τα παιδιά της και 
ταυτόχρονα ήταν αρχηγός αγροτικής 
εκμετάλλευσης, φρόντιζε μόνη της 
(με την οικογένειά της) τα 65 περί-
που στρέμματα με μηλιές στη Δολίχη 
Ελασσόνας και προσπαθούσε να τα 
προωθήσει στην αγορά.

Η κόρη της θυμάται τη μητέρα της 
πολύ παλαιότερα να προσπαθεί να 
τρίψει σε ρεντέ τα μήλα για να κά-
νει το μηλόξυδό της. Είχε καταλάβει 
γρήγορα ότι με το να πωλεί απλώς 
τα μήλα στον έμπορο δεν έβγαινε. 
Οι μεταπράτες εισέπρατταν όλη την 
υπεραξία των αγροτικών προϊόντων 
της. Έτσι αποφάσισε ότι έπρεπε να 
βρει τον δρόμο της προς τους κατανα-
λωτές για να μπορέσει να επιβιώσει 
καλλιεργώντας μηλιές. 

Τα καλά και εμφανίσιμα μήλα στις 
λεγόμενες «λαϊκές» αγορές μπορεί να 
φθάσουν στα 2,20 € το κιλό, πολλα-
πλάσια τιμή από εκείνη της «παράδο-
σής» τους στον έμπορο. Έτσι η Ρούλα 
Λιόλιου αποφάσισε να πηγαίνει μόνη 
της τα μήλα της στην αγορά και να έχει 
επαφή με τους καταναλωτές. Η αγορά 
σε θέλει πολύ σκληρές ώρες, από 
τα άγρια μεσάνυχτα στους δρόμους. 
Ευτυχώς οι αγορές βιοκαλλιεργητών 
έχουν δικό τους ωράριο και επιλεγμένα 
σημεία και μπορείς να οργανώσεις 
τη ζωή σου ανάλογα. 

«Ο βιοκαλλιεργητής δεν επιδίδεται 
απλώς σε μία άλλη μορφή καλλιέρ-
γειας» μας λέει. «Είναι μία συνολική, 
ολιστική προσέγγιση της ζωής και της 
ισορροπίας της φύσης. Ξεκίνησε από 
την οικολογία για να περιοριστεί από 
μερικούς σε καλλιεργητικές τεχνικές 
μόνο με επιτρεπόμενα σκευάσματα 
και πιστοποιήσεις οργανισμών». Συ-
ζητώντας με τη Ρούλα Λιόλιου για τη 
γεωργία και τη φροντίδα του περιβάλ-
λοντος, καταλήγεις να ερωτεύεσαι τη 
ζωή και την ομορφιά της στο πλαίσιο 
της συνολικής ισορροπίας και του 
μεγαλείου της πρόνοιας της φύσης. 

Κάπου εκεί συναντήσαμε και 
τον κ. Ανδροκλή Γιάτσογλου, συ-
νεργάτη (άνθρωπο-ορχήστρα) της 
Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών 
Βορείου Ελλάδος (Ε.Α.Β.Β.Ε., www.
biologikesagores.gr, Νεάπολη Θεσσα-
λονίκης, 693.23.52.002), η οποία 
μεριμνά αδιάλειπτα για την ασφάλεια 
των προϊόντων που έρχονται στις 
αγορές βιοκαλλιεργητών.

Η Ρούλα Λιόλιου γρήγορα κατάλαβε 
ότι το 30% περίπου της αγροτικής 
παραγωγής μένει στο χωράφι, διότι 
δεν πληροί τις προδιαγραφές του 
εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Ένας 
αγρότης δεν αντέχει την πολυτέλεια 
να χάνει το 30% (ή εκεί περίπου) του 
ετήσιου μόχθου του. Έτσι γρήγορα 
γεννήθηκε στη Ρούλα η ιδέα να βρει 

τρόπο αξιοποίησης αυτού του 30%. 
Η ενασχόλησή της με το εμπόριο 
αγροτικών προϊόντων δημιούργησε 
την ιδέα του μηλόξυδου Ολύμπου.

Ξεκινώντας από τον τρίφτη, ρεντέ, 
στο χέρι, σήμερα η Ρούλα Λιόλιου έχει 
καταφέρει να στήσει μία ολόκληρη 
μικρή βιοτεχνία με προδιαγραφές και 
πιστοποίηση βιολογικής μεταποίησης 
μήλων σε μηλόξυδο. 

Η Ρούλα Λιόλιου και οι κόρες της 
σήμερα καλλιεργούν τα χωράφια τους 
στην Ελασσόνα, συλλέγουν τα μήλα 
τους, αποθηκεύουν σε ψυγεία την 
παραγωγή τους, εμπορεύονται οι ίδιες 
στις αγορές βιοκαλλιεργητών Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης (4 φορές εβδομα-
διαίως) το 55% περίπου των νωπών 
βιολογικής καλλιέργειας μήλων τους, 
επεξεργάζονται στη βιοτεχνία τους τα 
μη εμπορεύσιμα μήλα, παράγουν το 
μηλόξυδο Ολύμπου σε καλαίσθητες 
φιάλες των 500 ml και χυμούς μήλου 
σε συσκευασίες 200 ml (σκέτου μήλου 
και πρόσμειξης χυμού μήλου με 20% 
άλλων φρούτων) και βέβαια ζουν. 

Τελικά το να είσαι αγρότης δεν 
είναι επάγγελμα μονοδιάστατο, όπως 
τα περισσότερα επαγγέλματα, αλλά 
τρόπος ζωής. Και αν δεν αγαπάς 
αυτό τον τρόπο ζωής, δεν μπορείς 
να ασκήσεις το επάγγελμα του αγρότη, 
το οποίο δεν έχει τα συνήθη ωράρια 
των αστών και τους επιλεκτικά δια-
χωρισμένους χώρους.

Ξεκινήσαμε από τον ΒίοςCOOP, 
βρήκαμε το εύγευστο μηλόξυδο Ολύ-
μπου, γνωρίσαμε την Ένωση Αγροτών 
Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδος και 
ανακαλύψαμε έναν εξαίρετο άνθρωπο, 
μία καλή μητέρα, μία αγωνίστρια της 
ζωής, έναν σωστό επαγγελματία, μία 
έξυπνα προσαρμόσιμη γυναίκα, που 
μας γέμισε ενθουσιασμό για τη ζωή. 
Μπράβο στην κα Θεοδώρα Λιόλιου, 
αν και κινδυνεύουμε να μην έχουμε 
μαζί μας το τεκμήριο της αμερόληπτης 
δημοσιογραφικής προσέγγισης.

Α, ξέχασα. Για τις λεπτομέρειες η 
Ρούλα Λιόλιου με παρέπεμψε στο 
site της www.miloxydo.gr. Αγρότης, 
βιοκαλλιεργητής, βιοτέχνης, πωλητής 
και διαχειριστής σύγχρονης τεχνο-
λογίας. Από έκπληξη σε έκπληξη. 

Στο www.miloxydo.gr διαβάζουμε:
«Τα μήλα του Ολύμπου είχαν πά-

ντα ιδιαίτερες ιδιότητες, αξεπέραστη 
γεύση και διατροφική αξία. Για ένα 
μήλο μάλωσαν οι θεές του Ολύμπου. 

Το μήλο που επέλεξε η Έριδα και 
έγραψε πάνω του “καλλίστη” (στην 
πιο όμορφη) ήταν η αιτία για τον 
πόλεμο της Τροίας, όταν ο Πάρης, 
που τον έθεσαν ως κριτή, προτίμησε 
με αντάλλαγμα την αγάπη της ωραίας 
Ελένης, να το δώσει στην Αφροδίτη. 
Ένα μήλο από τον Όλυμπο ήταν η 
αιτία για το πρώτο και μεγαλύτερο 
έπος της ανθρωπότητας, την ''Ιλιάδα'', 
που αποτέλεσε τη βάση του ελληνο-
ρωμαϊκού πολιτισμού.

»Παρομοίως για ένα άλλο μήλο η 
ανθρωπότητα έφυγε από τον παρά-
δεισο και ξεκίνησε έτσι την περιπέ-
τειά της στον πλανήτη Γη. Όλα αυτά, 
πέρα από τα φιλοσοφικά νοήματα 
που περιέχουν, δείχνουν την αξία 
του μήλου ως του κορυφαίου καρ-
πού που παράγει η γη, που, εκτός 
από τα προηγούμενα, “κάνει και 
τον γιατρό πέρα” μόλις το βάλουμε 
στην καθημερινή διατροφή μας. Γι’ 
αυτό στη Διoδώρα αγαπάμε τα μήλα 
του Ολύμπου και σας προσφέρουμε 
αποσταγμένες και ανέπαφες τις ευ-
εργετικές ιδιότητές τους».

 Και η Ρούλα Λιόλιου για το 
μηλόξυδο Ολύμπου γράφει:
«Το μηλόξυδο Ολύμπου είναι ένα 

υψηλής ποιότητας βιολογικό μηλό-
ξυδο. Παράγεται από μήλα επιλεγ-
μένων ποικιλιών με παραδοσιακές 
τεχνικές και τη φυσική διαδικασία 
της ζύμωσης. Έχει πολλές βιταμίνες, 
αντισηπτικές ιδιότητες, ενισχύει την 
καλή λειτουργία του γαστρεντερικού 
συστήματος, ενυδατώνει τα κύτταρα 
και βοηθά στην καλή λειτουργία του 
νευρικού συστήματος.

»Το μηλόξυδο Ολύμπου δεν είναι 
παστεριωμένο και παράγεται σε δικές 
μας εγκαταστάσεις, δίπλα στον τόπο 
όπου τα μήλα μεγαλώνουν, με σχεδόν 
σπιτικές διαδικασίες. Βάζουμε πάνω 
από όλα την αγνότητα και το μεράκι 
για να σας παρέχουμε ένα προϊόν 
σπιτικό, υψηλής ποιότητας και αξίας.

»Το μηλόξυδο Ολύμπου παράγεται 
με τη διαδικασία της φυσικής ζύμωσης 
από βιολογικά μήλα επιλεγμένων 
ποικιλιών. Είναι φιλτραρισμένο και 
όχι παστεριωμένο. Ο καθαρισμός του 
ξυδιού γίνεται με φυσική καθίζηση 
και δεν χρησιμοποιούνται φυσικά 
μέσα διαύγασης, γι’ αυτό και η δη-
μιουργία ιζήματος είναι φυσική και 
αναμενόμενη κατά την παραμονή του 
στο μπουκάλι.

»Τι μπορεί να κάνει το μηλόξυδο:
1. Μειώνει τα επίπεδα της γλυκό-
ζης: Κατά κάποιο τρόπο η ινσουλίνη 
εμποδίζει τα άμεσα σάκχαρα να απο-
θηκεύονται ως λίπος. Με άλλα λόγια, 
συμβάλλει στο αδυνάτισμα.
2. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες: 
Το ξύδι μήλου περιέχει βήτα καρο-
τίνη, που δρα κατά των ελεύθερων 
ριζών, ενισχύοντας παράλληλα το 
ανοσοποιητικό σύστημα.
3. Είναι πλούσιο σε κάλιο, ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη των μυών, 
των οστών και των δοντιών. Επίσης 
το κάλιο ελέγχει την ισορροπία του 
νερού στο σώμα και διατηρεί υγιή 
τον καρδιακό ρυθμό.
4. Μειώνει την κακή χοληστερόλη: 
Η παρουσία της πηκτίνης στο μηλό-
ξυδο βοηθά στη μείωση της κακής 
χοληστερόλης στο σώμα. Τα άτομα 
βέβαια που είναι αλλεργικά σε πηκτίνη 
πρέπει να το αποφεύγουν.
5. Καταπολεμά την πιτυρίδα: Ένα 
διάλυμα από μηλόξυδο και νερό μπο-
ρεί να εξαφανίσει τα σημάδια της 
πιτυρίδας. Ένα παρόμοιο διάλυμα 
μηλόξυδου έχει την ικανότητα να 
διώξει και τις ψείρες από το κεφάλι 
των παιδιών.
6. Τονώνει την επιδερμίδα: Το μηλικό 
οξύ ενισχύει και επιταχύνει τις δια-
δικασίες αποτοξίνωσης του σώματός 
σας, κρατώντας το δέρμα καθαρό και 
λαμπερό. Επίσης ισορροπεί το PH της 
επιδερμίδας, βοηθώντας τους πόρους 
της επιδερμίδας να μην φράζουν.
7. Είναι εχθρός της κυτταρίτιδας: 
Ένα μείγμα από μηλόξυδο και ένα 
απλό λαδάκι μπορεί πολύ γρήγορα 
να σας λυτρώσει από τον χειρότερο 
εχθρό σας, που δεν είναι άλλος από 
την κυτταρίτιδα.

»Ο τρόπος κατανάλωσής του είναι 
δική σας επιλογή. Μπορείτε να αραι-
ώσετε μερικές σταγόνες του μέσα σε 
νερό και να το πιείτε ή ακόμη και 
να φτιάξετε ειδικές λοσιόν για την 
επιδερμίδα σας. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι δίνει μία ιδιαίτερη γεύση στο 
φαγητό, γι’ αυτό και μην αμελείτε να 
το χρησιμοποιείτε στη μαγειρική σας 
(π.χ. σαλάτες, όσπρια, κρεατικά)».

Στην ιστοσελίδα της Ρούλας Λιόλιου 
θα βρει κάποιος συνταγές και ιδέες 
χρήσης του μηλόξυδου Ολύμπου, 
φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις 
και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Θεοδώρα Λιόλιου: Μία αγωνίστρια βιοκαλλιεργήτρια
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Εκμάθηση νοηματικής γλώσσας
Σκοπός δεν είναι μόνο η εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας από τους ακούοντες. Είναι κάτι πολύ 
περισσότερο. Να εξαλείψουμε το χάσμα ανάμεσα σε ακούοντα και κωφά άτομα, εισαγάγοντας 
το σπουδαστή στον κόσμο της επικοινωνίας μέσω των οπτικών καναλιών. Στην τελική, όλοι 
έχουμε δικαίωμα στην επικοινωνία.
Στο πλαίσιο του μαθήματος της ΕΝΓ, οι σπουδαστές μαθαίνουν λεξιλόγιο, δηλαδή χειρομορφές 
που αντιστοιχούν σε λέξεις. Μαθαίνουμε πώς να συντάσσουμε προτάσεις, πώς να αποδίδουμε 
εικόνες, κείμενα και video από την ελληνική ομιλούμενη στην ΕΝΓ.
Το μάθημα εμπλουτίζεται με παιχνίδια όπως η παντομίμα, που στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η 
έκφραση του προσώπου και του σώματος. Βέβαια η ΕΝΓ σε καμία περίπτωση δεν είναι παντομίμα 
αλλά είναι μία φυσική γλώσσα που έχει μεγάλη ανάγκη από έκφραση, από πλαστικότητα στα 
χέρια, καθώς αυτά γίνονται η χροιά του νοηματιστή.
Οι σπουδαστές στο σεμινάριο της ΕΝΓ, κατά τη διάρκεια του 1ου έτους μαθαίνουν να επικοινωνούν 
στη νοηματική γλώσσα και στο 2ο έτος εμπλουτίζουν ακόμα περισσότερο το λεξιλόγιο τους και 
την έκφρασή τους μέσω κειμένων, άρθρων και βίντεο. Οι σπουδαστές, ολοκληρώνοντας το 2ο 
έτος στη σχολή μας, έχουν ολοκληρώσει το Α επίπεδο νοηματικής γλώσσας.
Η ΕΝΓ χρειάζεται 4 έτη για να ολοκληρωθεί και να φτάσει ο σπουδαστής στο επίπεδο των 
εξετάσεων της επάρκειας.
Φορέας εκπαίδευσης: Tabula Rasa - Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής -Τηλ. επικοινωνίας: 
213 00 24291, 6940 655 331 - Διεύθυνση: Τριών Ιεραρχών 18-20, Θησείο, Αθήνα - 
Ημερομηνία έναρξης: 05/10/2017 - Ώρες μαθημάτων: Κάθε Πέμπτη 18:00 με 20:00 
- Διάρκεια σπουδών: 8 μήνες - Κόστος συμμετοχής: 45 ευρώ τον μήνα

Σχεδιαστής με χρήση AutoCAD
Σκοπός: Ο σκοπός του σεμιναρίου Autocad είναι η εισαγωγή στη σχεδίαση σε δύο διαστάσεις 
με τη χρήση του προγράμματος, έτσι ώστε ένας αρχάριος να εξοικειωθεί με τις βασικές εντολές 
και να μπορέσει από την αρχή να αποδώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με όλες τις πληροφορίες 
μέχρι την τελική εκτύπωση.
Περιεχόμενο προγράμματος:

-

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς 
μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τοπογράφους, διακοσμητές 
έργων υποδομής, σχεδιαστές, γραφίστες και σε όσους ασχολούνται με τεχνικό σχέδιο.
Φορέας εκπαίδευσης: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6612940
Διεύθυνση: Kαζαντζάκη 8 & Χαλεπά 17, Γέρακας
Ημερομηνία έναρξης: 09/10/2017
Ημερομηνία λήξης: 13/10/2017
Διάρκεια: 20 διδακτικές ώρες

Πρώτες βοήθειες: Πρόληψη και αντιμετώπιση 
συνήθων ιατρικών προβλημάτων
Περιγραφή σεμιναρίου: Στο μάθημα αναπτύσσονται επιλεγμένα θέματα πρώτων βοηθειών, όπως: 
Aιμορραγία, ρινορραγία, νυγμοί εντόμων, δήγματα όφεων. Περιποίηση τραύματος και εγκαύματος. 

και αρθρώσεων. Συνήθη καρδιολογικά προβλήματα. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Θερμοπληξία, 
ηλεκτροπληξία, ηλίαση, εγκαύματα. Φάρμακα χρήσιμα και λιγότερο χρήσιμα, κινητό φαρμακείο.
Εισηγητής: 
Παίδων «Aγλαΐα Kυριακού».
Φορέας εκπαίδευσης: Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 6748160, 210 6748153, 210 6798191 - Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό, 
Αθήνα - Ημερομηνία έναρξης: από 10/10/2017 και κάθε Τρίτη 17:30 με 19:00 - Διάρκεια: 
8 εβδομάδες - Κόστος συμμετοχής: 150 ευρώ

Diploma in Business-Marketing
Σκοπός: 
να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση και την οργάνωση 
της επιχείρησης και παράλληλα να εξοικειωθούν με τα απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασμό 

εταιρία και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και 
θα ενδυναμώσουν την παρούσα θέση τους στην εργασία τους.

Σε ποιους απευθύνεται: 

που επιδιώκει να βελτιώσει την καριέρα του.
Μεθοδολογία διδασκαλίας: Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές. 

εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.
Πιστοποίηση: 

Φορέας εκπαίδευσης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5782931, 932, 933
Διεύθυνση: Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι, Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης: 10/10/2017
Διάρκεια: 155 διδακτικές ώρες
Κόστος συμμετοχής: Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ

Οινολογία-οινογνωσία: Εισαγωγή  
στην παραγωγή και γευσιγνωσία κρασιών
Περιγραφή σεμιναρίου:

Η ιδανική κάβα:

λευκών και ερυθρών κρασιών.

Εισηγητές: 

Xημικού, Πανεπιστήμιο Aθηνών.
Φορέας εκπαίδευσης: Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού - Τηλ. επικοινωνίας: 2106748160, 
2106748153, 2106798191- Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό, Αθήνα
- Ημερομηνία έναρξης: 09/10/2017 - Διάρκεια: 8 εβδομάδες - Κόστος συμμετοχής: 
260 ευρώ

Κατάθλιψη, κλινική διάγνωση και θεραπεία
Περιγραφή σεμιναρίου: Θα εξεταστούν λεπτομερώς η κλινική διαδικασία διάγνωσης της 
κατάθλιψης, καθώς και το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο της θεραπείας της.
Ενότητες:

Ολιγομελή τμήματα. Παρέχονται βεβαίωση παρακολούθησης και υλικό σημειώσεων.
Σε ποιους απευθύνεται: Σε ειδικούς ψυχικής υγείας, φοιτητές, και σε όσους ενδιαφέρονται 
να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση της κλινικής εικόνας της κατάθλιψης.
Εισηγητής: 
Φορέας εκπαίδευσης: Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού - Τηλ. επικοινωνίας: 211 
2143425, 697 2152 645 - Διεύθυνση: Ερμού 58-60, Αθήνα - Ημερομηνία έναρξης: 
08/10/2017 - Ημερομηνία λήξης: 08/10/2017 - Διάρκεια: 17:00 με 21:00 - Κόστος 
συμμετοχής: 40 ευρώ. Ειδική τιμή σε ανέργους και φοιτητές.

Κατασκευή βιτρίνας - Visual Merchandising
(ταχύρρυθμο - κατάλληλο για εργαζόμενους)
Σκοπός: 

Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να είναι σε θέση να καταλάβει απόλυτα τις επιθυμίες και την 
προσωπικότητα του πελάτη, έτσι ώστε να δημιουργήσει έναν χώρο με μοναδικά υψηλή αισθητική, 
να διαμορφώνει έναν επαγγελματικό χώρο, έτσι ώστε να μπορεί να συνδυάσει σωστά το ύφος με τη 
λειτουργικότητά του. Να αντιλαμβάνεται και να προσδιορίζει την αγορά για κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Περιγραφή σεμιναρίου: Το σεμινάριο κατασκευή βιτρίνας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

Θεματικές ενότητες:
1. Ανάλυση κανόνων προβολής προώθησης
2. Ανάλυση του αντικειμένου μέσα από την τάση της αγοράς
3.
4. 
5.
6. Χρωματολογία - φωτισμός - αρχές σύνθεσης
Σε ποιους απευθύνεται: Είναι σχεδιασμένο και απευθύνεται σε επαγγελματίες καταστηματάρχες, 
υπεύθυνους καταστημάτων, διακοσμητές επαγγελματικών χώρων, σχεδιαστές, στυλίστες και σε 
όλους όσους αναζητούν εξειδικευμένη γνώση.
Πιστοποίηση: 
αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.

Φορέας εκπαίδευσης: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7299902 και 210 
7212210 - Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58, Αθήνα - Ημερομηνία έναρξης: 05/10/2017 
- Διάρκεια: Κόστος συμμετοχής: Το σεμινάριο 
μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.







Exports Sales Assistant
Kalohori, Kentriki Makedonia, Greece 

Description: Inart, a trading company in the home decor market, 
is looking for an Exports Sales Assistant to join our exports 
sales team.

Responsibilities:

order processing

shipment of goods
Requirements

degrees, are a plus

personality

 link: 

Epsilon Malta Limited

H2020 & ICT 
Project Manager

Wanted expertise:

οffice

e-mail: , 

Πακοχαρτ  

Στέλεχος με Aντικείμενο 
την Υποστήριξη Λογιστηρίου 

& Γραμματείας
Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές:

e-mail: 

Φουρναράκης Α.Ε.,

Logistics Specialist
Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

logistics

Παροχές:

e-mail: 

Μάγειρας

e-mail: 



Η Iωνική Σφολιάτα ΑΕ με δυναμική παρουσία στον χώρο των τροφίμων, ζητά:

Warehouse Manager
Είμαστε η Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε., από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες παράγωγης τροφίμων 
στην Ελλάδα και ζητάμε για άμεση πρόσληψη στη Νεοχωρούδα Θες/νίκης, Warehouse Manager για 
να καλωσορίσουμε στην ομάδα Logistics μας.

Γενική περιγραφή θέσης: Η θέση είναι ιδανική για ένα ενθουσιώδη warehouse manager, με προσω-
πικότητα, ο οποίος έχει την γνώση και την εμπειρία να ακολουθεί διαδικασίες με στόχο τον έλεγχο και 
βελτιστοποίηση λειτουργίας των αποθηκών μας. Θα ηγηθεί ως προσωπάρχης ομάδα έμπειρων οδηγών, 
αποθηκάριων, & χειριστών κλαρκ και τιμολόγησης άρα θα πρέπει να γνωρίζει καλά πως λειτουργεί η 
ομάδα αποθήκης σε μία οργανωμένη εταιρία. Πέρα από δυνατές διαπροσωπικές ικανότητες θα πρέπει 
να έχει άνεση χρήσης υπολογιστικών συστημάτων, management reporting, meeting management 
και να είναι ικανός/ή να παρουσιάζει λύσεις στις καθημερινές προκλήσεις. Προτάσεις αλλαγών και 
διοίκηση τους θα αποτελέσει κύριο κριτήριο επιλογής του υποψηφίου/ας.

Απαραίτητα προσόντα:

Σημαντικά προσόντα:

προσωπικότητες και πολυετή εμπειρία

Aρμοδιότητες θέσης:

δημιουργία παλετών, καταγραφή αποθεμάτων, ποιοτικός έλεγχος αποθέματος/παλέτας, λογιστική 
και συστημική καταγραφή, τιμολόγηση, εκτέλεση εβδομαδιαίου προγράμματος παραγωγής 
για ενδοδιακίνηση, οργάνωση ομάδας και βαρδιών, έλεγχος παραλαβών, οργάνωση 

H εταιρία προσφέρει:

του υποψήφιου

e-mail: 
κατάλληλου υποψηφίου θα συμπεριλαμβάνει και λύση ενός business case. Παρακαλώ σημειώστε ότι 

τα απαραίτητα προσόντα της θέσης. Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών μόνο οι πετυχημένοι/ες 
υποψήφιοι/ες θα λάβουν απάντηση πρόσκλησης για συνάντηση. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας 
να συνεργαστείτε με την Ιωνική Σφολιάτα.

qmetric | HR Solutions,

Product Manager
About Douleutaras.gr: 

 

About this role: 

 

About you: 

Responsibilities:

Requirements:

Benefits:

the process

link: 

Βιοϊατρική
Αθήνα:

Νοσηλευτή Αιμολήπτη
(κωδ.: ΑΙΜ-0917)

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail: . Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνη Καταστήματος 
Μελίσσια

Καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail: 



Για τo νέο μας κατάστημα στην Θεσσαλονίκη ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη
Υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος, καθώς 
επίσης και για τη διαχείριση του πελατολογίου και την ανάπτυξη 
των πωλήσεων στον τομέα ευθύνης τους.

Απαραίτητα προσόντα:

ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων

σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης

στο αποτέλεσμα
Η εταιρία προσφέρει:

(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου)

ελληνική εταιρία

σημείωμα στο link: http://Mycareer.metro.com.gr με κωδικός 
θέσης: MOD11. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Application Business Analyst
Job description:

Candidate profile:

 link: 

επικοινωνία και θέλεις να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό 

εξυπηρέτηση των πελατών της Media Markt Ελλάς.

Call Center Executive
(part-time απασχόλησης)

Τόπος εργασίας:

Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

και επικοινωνείτε με πελάτες που επιλέγουν 

 με τις αγορές τους

και προτείνετε εναλλακτικές λύσεις ικανοποίησής τους

Απαραίτητα προσόντα:

στην εξυπηρέτηση του πελάτη, να έχει άνεση στην επικοινωνία, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και να διακρίνεται από πνεύμα 

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η εταιρία παρέχει:

απασχόληση

τις συνθήκες εργασίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα 
εργαλεία που χρησιμοποιεί, την ανάπτυξη των ανθρώπων της, 
καθώς και για τις παροχές της. Θέλουμε να προσλαμβάνουμε 
τους ικανότερους στην αγορά εργασίας, γιατί αυτοί θα είναι που 

δεχτούμε την αίτησή σας στο link: 
Key Account Manager 

(B2B Sales)
Καθήκοντα:

και νέους πελάτες

Απαραίτητα προσόντα:

θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

και πνεύμα ομαδικότητας

σχέσεων

τρόπους εργασίας

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Poseidon Hotel  
ζητά:

Υπεύθυνο Έργου/Εργοταξιάρχη

στον εργοδότη και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την 

Περιγραφή καθηκόντων:

με το χρονοδιάγραμμα

και προμηθευτών

έργου

Απαιτούμενα προσόντα:

χρόνου

e-mail: 

Assistant Brand Manager
Junior Brand Manager

 Marketing Trainee
1.  Assistant Brand Manager or a Junior Brand 
Manager:

2. Marketing Trainee:

General prerequisites:

The company offers:

code FK/JBM/DK code FK/MT/DK to 
e-mail: 



Famar S.A., a leading international service provider in health 
care industry with activities both in the greek and the western 
european area, seeks to recruit:

Senior R&D Scientist
(Ref: SRDS_072017)

The position reports to the head of analytical science and technology.

The position holder will be responsible for:

troubleshooting and investigation of deviations during 

Prerequisites: 

techniques

proficiency

within greek territory

 link: 

Η Online Sales

Enterprise Technical Support 
Representatives

Κωδ.: ETS0517
Περιγραφή θέσης: 

Vodafone

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link: http://www.onlinesales.gr/el/cv/

Internal Communications 
Officer

Location: 

yes, then we really want to know you!

services and with us, you will have the chance to work as an 
you will:

Almost forgot to tell you that you need to have:

e-mail: , 

Βιοϊατρική

Επιστημονικό Σύμβουλο
Ιατρικό Επισκέπτη
(κωδικός: I.E.09/17)

Κύριες αρμοδιότητες: 

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Harpin Hotels

Receptionist/Υπάλληλο Υποδοχής
Night Receptionist/Νυχτερινό 

Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται 

e-mail: 

Hersonissos Group Hotels

Sales Executive
(κωδ. θέσης: SALES HERS)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Υπάλληλο γραφείου 
για Γραμματειακή Υποστήριξη

(κωδ. θέσης: ADM)
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Παρέχονται:

e-mail: 

Hunters/Εξωτερικούς Πωλητές
Συνοπτικά η περιγραφή του ρόλου του hunter είναι:

Vodafone. 

Η εταιρία παρέχει:

e-mail: 



Senior ADF Developer  
Athens, Greece (Ref: TRG-ADEV)

Mission and tasks: This position is for a large project implementing extensive requirements and 
business processes in the scientific and regulation area.

Profile-The ideal candidate will be expected to possess the following:

What we offer:

e-mail  or online at 

Brand Manager
Optimal HR Group

 brand.

The right candidate:

Responsibilities:

and ensure its strong presence

and understanding their needs

messages

Requirements:

position

 link: 

Axia Hospitality  

Reservations Executive
(code ATHEX3)

The below minimum skills are required:
Position qualifications:

Axia Hospitality offers:

e-mail: 
com

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης
(κωδ. θέσης: ΤD 07/17)

Προφίλ υποψηφίου:

Καθήκοντα:

Προσφέρονται:

 e-mail: 



Synergic Software a fast growing enterprise application integration company is seeking skilled to 
join a talented agile team:

Junior Software Engineers 
& Web Developers 

Based in modern offices at the center of Athens you will be working with the latest technologies and 
development tools. If you are passionate about software technologies and looking for a company 
that will invest in your further growth and development then this is the opportunity for you.

Responsibilities:

trends to drive forward innovation

as well as start work on greenfield projects.
Requirements-must have:
University degree in IT/computer science or similar discipline as well as a minimum of twelve 

Nice to have:

Benefits:

in concept stage become reality

If you think that this role is for you then please send your cv in english via e-mail: hr@synergic.gr

Sales Representative 
(B2B) Athens, Attiki, Greece 

Το Douleutaras.gr

Διαθέτεις...;

Θα:

τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής συνεργασίας με την υπηρεσία μας

Παρέχουμε:

 link: https://workable.com

West A.E.

Merchandiser
Περιγραφή θέσης: 

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

ένδειξη ΜD002ATH στο e-mail: cvb@westsa.gr

Canaves Oia, luxury resorts, in Santorini, Greece

Night Auditor
Position requirements:

Canaves Oia offers:

 
e-mail: hr@canaves.com. All applications are strictly confidential. Applications with no photo nor 

free to contact our human resources department at: http://canaves.com/careers/



IT Officer 
Athens

Libraries Without Borders (LWB) is opening a new regional 
office in Athens that runs LWB’s operations in Europe, mainly 
in Greece and Italy. LWB is currently looking for an IT Officer.

Duration of the mission: 6 months (renewable)
Location: Athens
Contract starting date: ASAP
Salary: TBD

Responsibilities:
Management of the BSF IT stock:

systems, networks, printers and scanners in line 
with IT department at HQ 

IT Project support:

to implementing partners and users by diagnosing 
and solving problems

on a needs basis

for the context of implementation in relation with HQ 
and operational partners

to the operational site of implementation

the update and upgrade of ideas box and devices software

implementation sites

on IT aspects

of BSF tools for the operational partners

Other tasks:

and to HQ’s IT department.

of the mission’s security procedures, under the coordination 

representative

Apply to this e-mail: 
andreas.tampakas@bibliosansfrontieres.org

Η Forthnet Α.Ε.

κοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα Nova, ζητά να 
προσλάβει για τα γραφεία της στον Ταύρο:

Customer Care 
Retention Representative 
(κωδικός θέσης: CCRR0417)

Η θέση αναφέρεται στον retention team leader και αφορά σε 
5ήμερη και 8ωρη απασχόληση στην τηλεφωνική υποστήριξη 

γκράτηση της συνδρομητικής βάσης μας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

sales representative

και στα αγγλικά

του τμήματος
Η θέση προσφέρει: 

Submit to link: http://www.forthnet.gr/careers

H Kerakoll είναι μία εταιρία πράσινης δόμησης με παγκόσμια 

τόμες λύσεις που εστιάζουν στο περιβάλλον και στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής με τη χρήση οικοδομικών υλικών, φιλικών 
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Καθώς συνεχίζουμε να 
διανύουμε μια συναρπαστική περίοδο ανάπτυξης, ψάχνουμε για 
ενθουσιώδεις, αυτοϋποκινούμενους:

Αντιπροσώπους Πωλήσεων 
Με προσανατολισμό στους στόχους, δυναμικούς και ενεργητικούς. 

θορίζουν οι ίδιοι το πεπρωμένο τους,  με αποδοχές δίχως όριο.

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα πρέπει να:

των στόχων τους

Key competencies/ικανότητες-κλειδιά:

Αρμοδιότητες:
Επιχειρηματική ανάπτυξη:

σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες

 στους υπάρχοντες πελάτες, αναλύοντας τις ανάγκες
 και προτείνοντας λύσεις με αποφασιστικό τρόπο

κατασκευαστικές εταιρίες και τεχνίτες

Τεχνική υπηρεσία στον πελάτη:

επισκέψεων στους πελάτες, λήψη παραγγελιών, παροχή 

τις ανάγκες τους

Παρακολούθηση ανταγωνισμού:

τρεχουσών πληροφοριών της αγοράς σχετικά 

τις εμπορικές τεχνικές κ.λπ.

στην εταιρία και δημιουργία σχεδίου αντίδρασης

Οργάνωση εργασιών:

πώλησης και άλλα εμπορικά κέντρα

 πωλήσεων, μελετώντας το είδος του σημείου πώλησης 
και τους παράγοντες της αγοράς

του υπάρχοντος και δυνητικού όγκου πελατολογίου

Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη:
ρου επιπέδου επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων, μέσω 

γανώνονται από την εταιρία

Αναφορά:

δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων, όπως αναφορές 
καθημερινών κλήσεων, εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας, 
μηνιαία και ετήσια ανάλυση της περιοχής

με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των εξελίξεων 
στον ανταγωνισμό

Εκπαίδευση και εμπειρία:

 Επιχειρήσεων

επιπλέον προσόν

επιπλέον προσόν

το βιογραφικό τους στην ηλ. διεύθυνση: hr@kerakollhellas.gr 

Η Security Systems Center, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας, ζητά: 

Προσωπικό Ασφαλείας
Υπάλληλος Γραφείου  

Κινέττα

της Κινέττας (56ο

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: sscenter@otenet.gr

Η Action Line για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρίας στον 

γές, αναζητά για τα branches της Θεσσαλονίκης: Mediterranean 
Cosmos-One Salonica-Attica Department Stores:

Πωλήτριες & Πωλητές
(full time)

Εάν και εσείς:

επικοινωνιακές ικανότητες, ταλέντο στην πώληση

Ελάτε να εργαστείτε:

συνθήκες εργασίας και αλληλοσεβασμό μεταξύ
 των συνεργατών

και προοπτικές εξέλιξης

Στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας με τη φωτογραφία σας στο 
ακόλουθο link: 

σημειώνοντας τον κωδικό ACT_THES_1015.
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συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts 
ζητά για τα ξενοδοχεία Civitel Attik και Civitel Olympic:

Υπεύθυνο Προμηθειών

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Επιπλέον προσόντα: 
 

  
Παρέχονται: 

 
 

e-mail: 

 

Yπάλληλο Γραφείου

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 e-mail:  

Υπάλληλο Τμήματος Εισαγωγών 
Κρυονέρι Αττικής

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 

 

e-mail: 

Μαγνητική Α.Ε.–Juro-Pro ζητά:

Yπεύθυνο  
για το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Προαιρετικά προσόντα: 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Cosmetic Derma Medicine Group

Υπεύθυνη Marketing  
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρεται: 

e-mail: 

Ταμείο/Γραμματειακή Υποστήριξη 
(κωδ: Τ-01)

Το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου:

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

 

 

e-mail: 

Digital & Social Media  
Specialist

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

 

e-mail:  

Procurement Manager-Mystras

Euphoria Retreat

Key responsibilities: 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Benefits: 
 

 

 

 
e-mail: 

Sales Support - Marketing Assistant

Pael International Cosmetics

Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 e-mail: 

Neilson

General Manager

e-mail: 

Power Health Hellas

Marketing Manager  
(MM/01)

Essential duties/job functions:  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online 
εκπαίδευση ζητεί:

Drupal Web Developer  
(Κωδ. θέσης: 12101)

Αρμοδιότητες: Διαχείριση και ανάπτυξη του νέου 
δυναμικού εκπαιδευτικού site της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

 

 

sites 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: hr@arnos  
 

Frontend Developer  
Angular 1.5+ (Mid/Senior) Athens

Responsibilities: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Skills: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Nice to have: 

 
 

 

Cv’s to e-mail: 

Hλεκτρονικό/Προγραμματιστή Πλακετών

.

Upcom Ltd.

Front-end Developer  
(UPC170902)

Requirements: 
 

 
 

 
 

  
The company offers: 

 

 

e-mail: 

Dataverse

Job requirements: 
 

 
 

 

 

  
Additional qualifications that will be favorably 
evaluated include: 

 

 
 

 

  
Benefits: 

 
 

 

e-mail: 

PHP Developer

The PHP developer will be responsible for: 
 

 
 

 

  
What we are looking for: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Other qualifications: 
 

 
  

What we offer: 
 

 

e-mail: 

Developer

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα: 

 
 

 
 

  
Επιπλέον προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Απασχόληση:

e-mail: 

SUGARCRM Report Writer  
& Database Developer

Responsibilities: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
Qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

We offer: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Athens Technology Center (ATC)

C# Developer  
(ref: CDENG1)

The key responsibilities of the candidate 
include: 

 

 

  
Candidate qualifications/profile-Minimum 
requirements: 

 
 

 
 

 
 

  
Additional experience in any of the following 
fields is a plus 

 
 

  
Other skills: 

 

 

 
e-mail: 

Η Forthcrs Α.Ε.

Web Developer 
(κωδικός θέσης: WED/17)

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 

 

10
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MS .Net, MS Silverlight, React, Angular 
 

 
  

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

Submit to link: 

Junior Developer

Manpower

Position requirements:

Job requirements: 
 

 
 

 

 

 

 
 

and AngularJS or equivalent JavaScript 
 

 
  

Desired qualifications: 
 

 

 

 
 

 
  

Personal characteristics: 
 

 
 

 
  

What the company offers: 
 

 

environment 
 

e-mail: 

Sr. Full Stack  
Software Developer

A-MC Consulting

Job type:  
 

Industry:  
Location:

The project:

Assignment:

to be innovative, independent, and committed to creating 

Required qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Personal characteristics: 
 

 
 

 
 
 

e-mail: 
code: SSFS2017.

r

E-Gate Ε.Π.Ε.

Web Developer 
(κωδ: WDEX 0917)

Ρόλος/αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

e-mail: gate.gr

ΑΕΠΙ Α.Ε.

Developer Sql Server – .Net  
(C#, Javascript) (κωδ. θέσης: K.Θ. 14)

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Απαραίτητες γνώσεις: 
 

SSRS 
 

Επιθυμητό προσόν:

Προσφέρονται: 

e-mail: cv@aepi.gr

Full Stack Developer ASP.NET 
Athens, Attiki, Greece 

Description: Indice

Requirements: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

environment 

Submit to link: 

Programmer–Software Developer

Logistic-i

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
 

 
 

Logistic-i

e-mail: 

Senior Java Developer (m/f)  
in Thessaloniki

experienced team.

What you can expect 

 

 
 

 

  
What we can offer 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
Your qualities 

environment 

 
 

 
 

e-mail:  in 
 .

Νutrilabs

Senior Web Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
Έξτρα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

 

e-mail: nutrition

Meccanica Group A.E.

Πτυχιούχο  
ΑΕΙ Πληροφορικής

e-mail:  

11
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Knowledge/experience & skills:  

 
 

 

 
 

 
  

What we offer: 
 

 

e-mail: 

Το Creta Maris Beach Resort
 

Marketing  
& PR Assistant

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Axel Accessories 

 

Digital Marketing Manager 
(Code: DMM01)

Candidate profile: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

e-mail: 

Marketing Director

Randstad Hellas

Benefits: 
The company offers: 

 
  

Responsibilities: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Qualifications: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Information
link: 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η Domissima Α.Ε. 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη Διοίκησης

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προφίλ κατάλληλου υποψηφίου: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

e-mail: 

Sorbet Bracelets

Γραμματειακής  
Υποστήριξης

Απαραίτητες γνώσεις:  
 

 

 e-mail: 
: 

Η Εnvivo Iατροτεχνολογικά ΑΕ

Γραμματέα Διαγωνισμών 
(κωδ. θέσης TND-1)

Η θέση απαιτεί: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Παρέχονται: 
 

 

e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η Aria Fine Catering,

Βοηθό Λογιστή  
Σπάτα (Αεροδρόμιο)

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

Για τη θέση απαιτούνται: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
Προσφέρονται: 

 

e-mail: 

Comig Χ. & Φ. Ανδρικόπουλος Ο.Ε.

Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Yava

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Senior Accountant 
(SAC-1709)

Description: Qualco

More specifically, as Senior Accountant,  
you will: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
To be considered you should have: 
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(e.g. Navision and www.gsis.gr applications) 

 

 
 

 
 

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

 
 

 

link: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Γραφίστας  

Θεσσαλονίκη (κωδ. θέσης: IT 2209)

Περιγραφή: Παραγωγική εταιρία με δραστηριότητα 

στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 

-

και με τη διαμόρφωση ηλεκτρονικού προωθητικού 
υλικού προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

με το αντικείμενο 
 

 
 

 
 

 
(επικοινωνία και επαγγελματική ορολογία) 

 

 link: 

Στο sticky θέλουμε πάντα να έχουμε την καλύτερη 

επενδύουν στο μέλλον με προοπτικές εξέλιξης μέσα 

-
θεση ποικιλίας έργων και η άμεση αναγνώριση των 
πελατών μας είναι πρόκληση και αποτελούν επιπλέον 
κίνητρο για την ομάδα μας!

Γραφίστας

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

-

παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων.

 
στο e-mail: .gr

Γραφίστας

Youthnet Hellas -
σκοπικός οργανισμός που επιζητά την ενεργή συμμετοχή 

και η παρακολούθηση της υλοποίησης των διεθνών και 

εύχρηστου διαδικτυακού τόπου πληροφορίες για θέσεις 
εργασίας και πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στην 

η δυνατότητα σε όλους τους νέους να συμμετέχουν σε 
σειρά από εθνικές δράσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα 

ανταλλαγής σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς 

παρούσα ανοικτή πρόσκληση για την κάλυψη μίας θέσης 
εθελοντικής εργασίας γραφίστα.

Περιγραφή θέσης:
στο δημιουργικό τμήμα.

Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: Εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητά σου. Θα μπορείς να εργάζεσαι από τον 

μεγάλος όγκος εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση.

Τι κερδίζεις-τι μαθαίνεις: Φιλικό και ευχάριστο πλαίσιο 
συν-εργασίας με μία ομάδα νέων και κατηρτισμένων 
ανθρώπων που έχουν όρεξη για δουλειά και εθελο-
ντική προσφορά.

 
σε θέματα σχετικά με τη θέση εργασίας 

 
(δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας μέσω 

 
περιορισμοί) 

 
σε διάφορα επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα 

 

εργασίας για το χρονικό διάστημα απασχόλησης 
  

Εκπαίδευση εθελοντή: Παρέχεται καθοδήγηση.  
Εάν γνωρίζεις-έχεις, θα βοηθούσε: 

 
 

 

 
 

 
 

e-mail: 

Fairplay Group S.M.P.G.

Graphic Designer

Position requirements: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

e-mail: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων

TelephoneNet E.Π.Ε.
αντιπρόσωπος μεγάλης εταιρίας τηλεπικοινωνιών 

πλαίσιo της δυναμικής και ραγδαίας επέκτασής της 
αναζητά στελέχη που επιθυμούν να αναπτυχθούν στον 
τομέα των πωλήσεων.

Περιγραφή θέσης-καθήκοντα:
στην επικοινωνία με υποψήφιους και υφιστάμενους 

-

απαιτείται επίτευξη ατομικών και ομαδικών στόχων 
πωλήσεων στο δυναμικά εξελισσόμενο και φιλικό 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 

των πωλήσεων 
 

 
 

(γραπτά και προφορικά) 
 

και ειδικότερα στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
Παροχές: 

αλλά και στις πωλήσεις 
 

 
 
 

αξιολόγηση 

που προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης  
 

καθηκόντων διεύθυνσης ομάδας κ.λπ.) 
 

e-mail: .  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Airport Service Representative  

Crete, Rhodes, Kos, Corfu/Parga, Zakynthos, 
Kefallonia, Chalkidiki, Skiathos & Santorini

TUI Airport Service Rep, Greek Islands  
Summer 2018

Job reference number:  
Location:

 
 

Country:  
Business area:

What you will be doing:

What we are looking for: 

 
 

& condition 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Working within TUI Group:

How to apply:

link: 

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Vican N. Αναγνωστάκης Α.Ε.
δραστηριοποιείται στον ιατροφαρμακευτικό χώρο 

έδρα την Αθήνα:

Merchandiser Φαρμακείου 
(κωδ. θέσης: VMΕ001)

Καθήκοντα: 
 

με τα προϊόντα της εταιρίας 
 

σχέσεων με δίκτυο πελατών 
 

των προϊόντων 

καταστήματα 
 

ανταγωνισμού 
 

του φαρμακείου  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

εξωτερικού 
 

 
 

 
με ικανότητες στην επικοινωνία  
και τη διαπραγμάτευση 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

στο εξής e-mail: 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Voi&Noi στο πλαίσιο της 

συνεχούς αναπτυξιακής πορείας της αναζητά:

Διευθυντή Δικτύου Καταστημάτων

Η εταιρία: Με ηγετική θέση στον χώρο των υποδημάτων 

έχουμε πάθος για εξειδικευμένα προϊόντα και αφο-
σιωνόμαστε απόλυτα στους πελάτες μας. Αν και εσύ 
μοιράζεσαι το ίδιο πάθος και με τις γνώσεις σου και 

μπορεί να είναι αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.

Αποστολή της θέσης:

με αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη ποσοτικών και 
ποιοτικών στόχων και την μεγιστοποίηση της ικανο-
ποίησης/εξυπηρέτησης των πελατών/καταναλωτών.

Κύριες υπευθυνότητες: 
 

 
 λειτουργίας και των αντίστοιχων διαδικασιών. 

με αντικειμενικό σκοπό την αύξηση  
της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας τους 

ποσοτικών στόχων πωλήσεων με έμφαση στην 
μικτή & καθαρή κερδοφορία για το δίκτυο  

 
στρατηγικής & του αντίστοιχου ετήσιου  

 

στόχων για το δίκτυο καταστημάτων λιανικής  
με έμφαση στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης 



Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
28

14

συνέχεια στη σελ. 16

των πελατών/καταναλωτών 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Δεξιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Τυπικά προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Εμείς προσφέρουμε: 

 
 

 
 

 

e-mail: 
κωδικό θέσης «ΔΛΚ»

Πωλητές Καταστήματος

Αποστολή μας Tzambaspiti.gr

Κάθε μέρα

Για σένα

Εκπαίδευση

Πλεονεκτήματα:

e-mail: 

Kentia Home Linen 

Πωλήτριες–Πωλητές

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 
 

 

e-mail: 

Πωλήτρια

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 

e-mail: 

spitishop

Πωλήτρια Λιανικής

Η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
  

Θα εκτιμηθούν επιπλέον: 
 

Η εταιρία παρέχει:

e-mail: 

Πωλητής Retail Super Market   
Ηράκλειο Κρήτης

Bazaar Α.Ε.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε,  
ώστε να προσφέρουμε: 

  
 
 

 
   

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Παροχές: 
 
 

 
 

e-mail: 

Γευσήνους

Διευθυντή Καταστημάτων

Αρμοδιότητες: 
 

 

 
 

  
Προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 
 

e-mail: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 Αφοί Κορδέλλου Α.Ε.Β.Ε.

 

Πωλητής 
Υποστήριξη Πελατών

Καθήκοντα θέσης: 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία παρέχει: 

 
 

e-mail: 

Naturalia A.E.

Πωλητή Φαρμακείου για την Αττική

Προφίλ θέσης:

Προφίλ υποψηφίου: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η Naturalia προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: 

Υπεύθυνος Πωλήσεων & Επικοινωνίας

Θεατρόνιο

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Κύριες αρμοδιότητες: 

 
 
  

Παροχές: 
 

 

e-mail 

Υπεύθυνος:  
Τηλέφωνο:  
Γραφείο επικοινωνίας:  

 
Ιστοσελίδα: 
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Το γραφείο Ι.Μ. Χιλανδαρίου Αγίου Όρους-Θεσ-
σαλονίκη αναζητά έμπειρο άτομο για τη θέση: 

Εξωτερικός Πωλητής Κρασιού  
Βόρεια Ελλάδα

Για πλήρη απασχόληση με αντικείμενο την πώληση 
κρασιού στη βόρεια Ελλάδα.

Προϋποθέσεις: προηγούμενη εργασία στην πώληση, 
γνώση κρασιού, ατομικό Ι.Χ., ηλικία 30-45 ετών.

Βιογραφικά στο e-mail: pedionagiousavva@gmail.com

Η εταιρία Θρεπτικό Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με συσκευ-
ασμένα προϊόντα διατροφής, μπάρες δημητριακών 
και snack ενέργειας, δραστηριοποιείται στην αγορά 
της μικρής λιανικής και ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή-Πωλήτρια /Πωλητή Ex-Van

Για την περιοχή της Αττικής.

Περιγραφή: O πωλητής Ex-Van έχει την ευθύνη της 
προώθησης, της άμεσης πώλησης και είσπραξης, της 
αύξησης της διανομής των προϊόντων σε υπάρχοντες 
πελάτες, καθώς και της διεύρυνση του πελατολογί-
ου. Βασικός χώρος δραστηριότητας είναι τμήμα της 
αγοράς της Αττικής, κυρίως εντός πολεοδομικού συ-
γκροτήματος Αθηνών. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
η βασική δραστηριότητα ενδέχεται να μεταφέρεται σε 
περιφέρειες τουριστικής αιχμής. Μεταφορικό μέσο 
για τις επισκέψεις πελατών μπορεί να είναι μηχανή 
ή αυτοκίνητο, που παρέχεται από την εταιρία.

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
(για τους υπόχρεους) 

 
 

 
και την πώληση αγαθών 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα, στο εξής e-mail: info@threptico.
gr. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί 
για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην Αττική:

Πωλητές

Περιγραφή ρόλου: Η θέση έχει ως κύριο ρόλο να 
συμβάλλει τόσο στην εξυπηρέτηση του υπάρχοντος 
πελατολογίου, όσο και στην αύξηση του πελατολο-
γίου της εταιρίας αλλά και στην παροχή ποιοτικών 
και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τον πελάτη.

Οι κύριες ευθύνες είναι οι ακόλουθες: 
 

σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή 

τάσεων και ιδεών από την αγορά  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
τουριστικών επαγγελμάτων 

 
σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 

 
 

 
 

 
 

 
 

Απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας μαζί με το βιο-
γραφικό στο εξής e-mail: hr@egem.gr. Τα βιογραφικά 
θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Πωλητής
Παροχές: 

 
 

 
  

Προσόντα: 
 

 

και βιομηχανίας) 
 

  
Θα εκτιμηθούν: 

 
 

 
και συνδεσμολογίας

Βιογραφικά στο e-mail: info@voilakis.gr

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή/τρια

Με έδρα την Αττική για τη διαχείριση και την ανάπτυξη 
του πελατολογίου της.

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

στον κλάδο των τροφίμων και αποδεδειγμένη 
εμπειρία πωλήσεων Β2Β 

 
και διαπραγματευτική ικανότητα 

 
 

τροφίμων, μάρκετινγκ κλπ. θα θεωρηθούν  
ιδιαίτερα προσόντα  
Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: vassilis.manios@papafili.gr

Η Sysco A.E., εταιρία πληροφορικής, από τους μεγα-
λύτερους integrators στο χώρο της μηχανοργάνωσης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αναλαμβάνει σημαντικά 
έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επεκτεινόμενη, 
ζητά στελέχη πωλήσεων για τις δραστηριότητές της 
στον ξενοδοχειακό τομέα.

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων

Τμήματος hotel business εφαρμογών λογισμικού.

Προσόντα: 
 

 

πωλήσεων-μάρκετινγκ σε ξενοδοχείο 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

με την εμπειρία και την απόδοση

-
e-mail: 

info@ . Τηλ.: 

βιομηχανία τροφίμων 3Π, που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, 
ζητά για το υποκατάστημα του νομού Αττικής: 

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων Χονδρεμπορίου 
για την Ελλάδα

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 ή στο marketing 

πωλήσεων χονδρεμπορίου στον κλάδο  
των τροφίμων 

στην Ελλάδα 
 

συμφωνιών και στην ανάπτυξη συνεργασιών 

εργατικότητα 
 

 
 

κατά περίπτωση 
 

δεσμεύσεις 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: g.chouliaras@3psalads.gr

MARKETING
Karma Group

Junior Social Media Content Manager

less is more.

Essential duties and responsibilities: 

management 
 

blog, and advertising campaigns (online) 

useful and delightful brand experiences 

that incites action and achieves business 
objectives 

communications are on brand  
The person will be: 

 
 

 
 

 
 

 

 

techniques 
 

to e-mail: clinton.albuquerque@karmagroup.com

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η TÜV Austria Hellas, ένας από τους μεγαλύτερους 
οργανισμούς επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και τεχνι-
κών ελέγχων, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και 
στις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αναζητά 
για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων πληροφορικής 
σε επίπεδο group (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) 
για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος Πληροφορικής 
Ειδικό στο Sharepoint

IT director), αλλά η εργασία θα προσφέρεται από τα 

-
φιος θα πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδεύει εκτός 
Ελλάδας όποτε απαιτηθεί (υπολογιζόμενη συχνότητα: 
2 ημέρες μηνιαίως).

Οι βασικές αρμοδιότητας της θέσης είναι: 
 

 
λύσεων και υλοποίησή τους χρησιμοποιώντας  

 
 

υπαρχουσών εφαρμογών 

 
 

 
που μπορεί να εμπλέκονται στα σχετικά έργα 

 
με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες  

 
 

από τη διεύθυνση πληροφορικής σε επίπεδο group  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
πληροφορικής 

 
 

(η οποία θα αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες 
υλοποιήσεις) 

 
(project management) 

 

ανεξάρτητης εργασίας 
 

 
 

γερμανικών 

Προσφέρονται: 
 

 
περίθαλψη 

-
φικό υπόψη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της 

e-mail: hr@tuvaustriahellas.gr . Όλα 
τα βιογραφικά θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
και όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν.

qmetric | HR & Career Solutions
on behalf of , the position of:

iOS Developer 
(Job opening ID: iOS4)

The company:

all over the globe.

The position: The successful candidate  

 

features 
 

 

performance 
 

 
 

and important developments into our games.  
Your profile:  

 
 

and Xcode 
 
 

 
 
 

 

or equivalent practical experience.  
Nice to have: 

 
 

 
  

Our Client offers:  
 

 

 
 

 

 
 

 

Are you interested?

please visit this link: 
 in order to submit 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
-

ϊόντων, ζητεί με έδρα την Αθήνα:

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται: 

 
 



Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
31

e-mail: hr@ariti.gr  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές/τριες (Τ.Ε. ή Π.Ε.) 

Για τα εξής τμήματα:

Προϋποθέσεις:

Προσφέρονται:

-

-

link: 

Cosmetic Derma Medicine Group -

Νοσηλεύτρια–Γραμματέα 
Ρόδος

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται
-

 e-mail:
-

Bergmann Kord

Νοσηλεύτριες Χειρουργείου
(κωδ. θέσης: Η24)

Περιγραφή θέσης: -

Απαραίτητα προσόντα:

Αντικείμενο εργασίας:

Προσφέρονται:

e-mail:
 

Ευρωκλινικής Αθηνών
-

-

Έμπειρο Νοσηλευτή /τρια Παιδιατρικής
(κωδ. KIDS5)

Απαραίτητα προσόντα:

Ο όμιλος προσφέρει:

e-mail:
-

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Βιοκάλ Α.Ε.

Μηχανικό Πωλήσεων

Αρμοδιότητες–ικανότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

   

Μηχανολόγους Μηχανικούς  
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς  

Ναυπηγούς Μηχανικούς

e-mail:
 κωδικό ΒΧΜ-2.

Glassart A.E., -

Μηχανικό Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Centrofaro Services Ltd. Athens

 

Mηχανολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βιοκάλ Α.Ε.

Μηχανικό Πωλήσεων

Αρμοδιότητες–ικανότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Super Market Κρητικός Α.Ε.

Εργάτη/Υπάλληλο Αποθήκης/Picker
(κωδ. θέσης: W1

Προφίλ υποψηφίου:

Τί προσφέρουμε:

 e-mail
gr

-

Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Προφίλ A.E.,

Τορναδόρο Μηχανουργό

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:
gr

Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.

-

-

 

Ηλεκτρολόγο Συντήρησης

Προφίλ υποψηφίου:

17
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Απαραίτητες ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Print Production Specialist

Xerox Hellas,

The role:

Background, experience and qualifications:

e-mail:

Τεχνικός Ασφάλειας  
Αττική (2TAA) 

Ergonomia

Απαιτούμενα προσόντα:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail:

LOGISTICS
ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.

Αποθηκάριος

Καθήκοντα θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:

Απαιτούμενες δεξιότητες:

e-mail:

Υπεύθυνος Αποθήκης  
& Παραγγελιών

Likebrands

Ως Warehouse Manager:

Είσαι ο/η ιδανικός υποψήφιος αν:

Εμείς προσφέρουμε:

e-mail:

ManpowerGroup

Αποθηκάριους

Περιγραφή εργασίας:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

ΟΔΗΓΟΙ
Rainbow Waters

:

Οδηγό  
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας + ΠΕΙ

 e-mail:

 Τερκενλή

Οδηγοί/Πωλητές Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Y-Lοgimed A.E. Υγεία

Υπάλληλο Αποθήκης  
Χειριστή Περονοφόρου/Κλαρκ

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Εκπαίδευση:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

Ηθική και δεοντολογία:

e-mail:

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Leda Village Resort

Υπάλληλος  
Υποδοχής & Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail: κωδικό 
θέσης: Υποδοχή & Κρατήσεις

Grecotel Hotels & Resorts

Yπαλλήλου Υποδοχής

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Τι προσφέρουμε:

link:
   

www

Sofitel Athens Airport

Υπάλληλοι Υποδοχής
(ref.: FO)

e-mail:

Σημαντική ενημέρωση:

Grand Hotel Palace

Καμαριέρες 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Stella Hotels



Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017
33

19

people to join the team. For summer season 2018, 
the company is seeking qualified candidates to fill 
the below positions:

Assistant Housekeeper

Required qualifications: 

Housekeeper in a 5* hotel 
 

 
is essential. Knowledge of a second language 
(preferably german or french) will be considered 
as an asset 

 
will be considered as an asset 

 
 

 
 

 

e-mail: 
 hr@stellahotels.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Pastry Chef

 

Athenaeum InterContinental 
Athens

to recruit for its award winning rooftop restaurant, 

charge of the culinary operations of our pastry kitchen.

Job description: You will be responsible for 

staff in terms of hiring, training and performance 
management as per company policy. 

to be fully aware and ensure compliance with the legal 

desserts coordination, decorations options for our 

engage the interest of customers.

Qualifications:

opportunities to learn new skills and grow your career 

also a team that is passionate about connecting guests 

who likes to work and cooperate with a team, who is 
willing to adapt and create new trends in culinary art. 

Our candidate should have: a degree in culinary 

similar position as well as knowledge of international 

knowledge of another language will be considered 
an asset. It is also essential to be fully computer 

 e-mail: careers@athensintercon.gr 
or apply through  and tell us 

 For 
more job opportunities feel free to apply for job 
openings through link: 
applications are considered as strictly confidential. 

taken under consideration.

H Γαλλική πολυεθνική εταιρία Paul και παγκόσμιος 

Σερβιτόρους & Σερβιτόρες

Γενική περιγραφή θέσης: 

παρέχοντας εξαιρετική εξυπηρέτηση σε όλους  

 
του καταστήματος 

  
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

στον χώρο της εργασίας 

 
 

  
Επιπλέον προσόντα: 

 
 

 απαραίτητη 
 

 
 

σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 
  

Διαπροσωπικές ικανότητες: 
 

 
 

 
 

υπό συνθήκες πίεσης  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: jobs@paulgreece.com

Cosmhotel

Maître

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 
 και οινολογίας 

σε αντίστοιχη θέση σε πολυτελή εστιατόρια 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ηγετικές ικανότητες 
 

υπό συνθήκες πίεσης  
Προσφέρονται: 

 

 
 

 

e-mail: hr@cosmhotel.com

St. George Lycabettus Boutique Hotel is currently 
looking for a:

F&B Captain

Duties: 
 

all aspects of room and facilities setup and food 
 

 

 

 
 

 
 

  
Key candidate profile: 

 

position 
 

 
 

 
 

and outgoing people oriented personality  
The company offers: 

 
 

photo to e-mail: mirka@sgl.gr

under consideration.

 Kassandra Palace Hotel & Spa 5* 
 

Β’ & Γ’ Μάγειρα
Προσόντα: 

 

ακόλουθο e-mail: hrm@kassandra

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Abaton Island Resort & 

Spa

Θεραπεύτρια Spa 
(κωδ. θέσης: Spa Abaton)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ή αισθητικού 
 

 

 
 

 
 

 

λόγου 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: jobs@
hersotels.gr. 

θέσης.

ΜΟΔΑ
Gepaworld Α.Ε.

Fashion Designer

γενικές γνώσεις πατρόν, για παρακολούθηση παρα

Aπαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 και πατρόν 

 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

εξελισσόμενη εταιρία

 e-mail:  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Υπάλληλοι Καθαρισμού Καταστήματος  

& Εξυπηρέτησης Πελατών (μερική απασχόληση) 
στη Μεταμόρφωση Αττικής

Ι.Κτέο Ηνίοχος είμαστε ευχα

Τα καθήκοντά σας: 
 

 
 

 
 

 
  

Το προφίλ σας: 

 
 

και αξιοπιστία

e-mail: 

SECURITY
Brink’s Hellas, η μεγαλύτερη εταιρία security 

Προσωπικό Ασφάλειας 
Security Officers

Tα προσόντα σου: 
 

 
 

 
 

 
  

Οι ευθύνες σου: 

 
  

Η εταιρία σού παρέχει: 
 

 
 

μας 
 

 
 

στο αντικείμενο 
 

 
εργασίας

 
 

σου  
 

 
e-mail: hr@brinksinc.com,  

 

department



Workshop 
αναζήτησης εργασίας

 Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 Συνέντευξη επιλογής προσωπικού

 Ανάπτυξη ήπιων 
και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων-soft skills

11.00-14.00Σάββατο, 
14 Οκτωβρίου

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, 
Μαρίνου Αντύπα και 

Ελευθερίου Βενιζέλου, 
Ηλιούπολη

Το Skywalker.gr 
στο πλαίσιο των δράσεών του 

πραγματοποιεί το #JobDay MEV.
Το #JobDay MEV στην Ηλιούπολη 

διοργανώνεται με πρωτοβουλία 
των χρηστών της πλατφόρμας MEV, 

το δημοτικό ηλεκτρονικό 
χωριό της Ηλιούπολης.

 
Έλα στο #JobDay MEV και:

 Παρακολούθησε workshop 
αναζήτησης εργασίας

 Αξιοποίησε τις δυνατότητες 
και τα εφόδιά σου και 

χρησιμοποίησέ τα για την προσωπική 
και επαγγελματική σου ανάπτυξη

Είσοδος 
ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες στο jobfestival.gr

Διοργάνωση:





Τρίτη 3 Οκτωβρίου 201736

Αποτελέσματα δείκτη GMCCI   
Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 

καταγράφηκε σημαντική βελ-
τίωση των προσδοκιών των 

συμβούλων μάνατζμεντ για την 
οικονομία κατά το επόμενο δωδε-

κάμηνο. Συγκεκριμένα, ο Γενικός 
Δείκτης GMCCI, ο οποίος προκύπτει 
ως ο μέσος όρος των υποδεικτών 
GMCCI - Οικονομική Συγκυρία και 
GMCCI - Παραγωγικοί Συντελεστές 

έγινε θετικός για πρώτη φορά  από 
το 2014.
Η βελτίωση των προσδοκιών για 
την πορεία των βασικών οικονομι-
κών μεγεθών (GMCCI - Οικονομική 

Συγκυρία), η οποία είχε ξεκινήσει 
το τελευταίο τρίμηνο του 2016 συ-
νεχίστηκε και το δεύτερο τρίμηνο 
του 2017. Η περίοδος αυτή -τρία 
συνεχόμενα τρίμηνα - είναι η μακρό-

Ο Γενικός Δείκτης GMCCI από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 
και μετά βελτιώνεται συνεχώς. Αυξήθηκε από -20,2% στο 

τέλος Μαρτίου 2016 σε +6,4% στο τέλος Ιουνίου 2017. Η 
μεγάλη βελτίωση που καταγράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο 

του 2017 οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη αισιοδοξία για 
τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας, γεγονός που 
αναμφίβολα σχετίζεται και με τη βελτίωση των θεμελιωδών 
οικονομικών μεγεθών. Επισημαίνεται επίσης ότι οι μεταβο-
λές των προσδοκιών συνδέονται στενά με τις εξελίξεις και 

τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. 
Χαρακτηριστική είναι η επιδείνωση των προσδοκιών το 

δεύτερο τρίμηνο του 2015, αλλά και η θεαματική ανάκαμψή 
τους κατά την ίδια φετινή περίοδο.

Η πορεία των υποδεικτών GΜCCΙ-Οικονομική 
Συγκυρία και GΜCCΙ-Παραγωγικοί Συντελεστές 

ήταν παράλληλη το δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, 
ο υποδείκτης GΜCCΙ-Παραγωγικοί Συντελεστές 

βελτιώθηκε από -15,4% σε -4,4%, που είναι 
η υψηλότερη τιμή του από το τέλος του 2014. 

Βελτίωση καταγράφηκε στις εκτιμήσεις για την 
πορεία όλων των μεγεθών που περιέχονται 

στο δείκτη, δηλαδή συνθήκες χρηματοδότησης, 
δημόσιες υποδομές, θεσμικό πλαίσιο 

και επιχειρηματικότητα, εκτός από 
την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού, όπου υπήρξε μικρή μείωση.

Γενικός δείκτης GMCCI
(Μέσος όρος των GΜCCΙ-Οικονομική Συγκυρία και GΜCCΙ-Παραγωγικοί Συντελεστές)

Ειδικότερα, ο υποδείκτης GMCCI - Οικονομική 
Συγκυρία, που εξετάζει τον ρυθμό οικονομικής 
μεγέθυνσης, την ανεργία, τις ιδιωτικές επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου, τις εξαγωγές και το ποσοστό 
μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών, αυξήθηκε 
απότομα από 0,4% στο τέλος Μαρτίου σε 17,3% 
στο τέλος Ιουνίου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαφορά 
βρισκόταν στο -4,6% πριν από έναν χρόνο. 
Οι θετικές αυτές εξελίξεις προφανώς σχετίζονται με 
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου 
προγράμματος και τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία. 
Υπογραμμίζεται ότι η βελτίωση του δείκτη προέρχεται 
κυρίως από τις προσδοκίες για ταχύτερη μεγέθυνση 
της οικονομίας, μείωση της ανεργίας και, σε μικρότερο 
βαθμό, αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

GMCCI - Παραγωγικοί συντελεστές 
(Μέσος όρος διαφοράς «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων)

GMCCI - Οικονομική συγκυρία 
(Μέσος όρος διαφοράς «θετικών»-«αρνητικών» απαντήσεων)
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  για το β' τρίμηνο 2017
τερη από την αρχή του 2014, που 
παρουσιάζεται διαρκής βελτίωση 
των ως άνω προσδοκιών.
Περισσότερο αισιόδοξες έγιναν 
και οι προσδοκίες για την εξέλιξη 

των παραγωγικών συντελεστών. Ο 
υποδείκτης GMCCI - Παραγωγικοί 
Συντελεστές βελτιώθηκε από -15,4% 
σε -4,4%, που είναι η υψηλότερη τιμή 
του από το τέλος του 2014.

Τα κυριότερα προσκόμματα στην 
επιχειρηματική δράση παραμέ-
νουν η έλλειψη σταθερότητας του 
φορολογικού συστήματος και η 
υψηλή φορολογία. Ακολουθούν η 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, 
η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 
η ασυνέχεια στη λειτουργία του 
κράτους και το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης.

Οι ανασχετικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δράση

H έρευνα για το β' τρίμηνο 2017 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των μελών του ΣΕΣΜΑ: 
ΑCCΕΝΤURΕ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, EUROPEAN PROFILES, KPMG, PROACTIVE, ΡWC και STOCHASIS.

O Σύνδεσμος Εταιρειών Συμ-
βούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος 
(ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και 
αποτελεί τον επαγγελματικό συλ-

λογικό φορέα των οργανωμένων 
εταιρειών συμβούλων επιχειρήσε-
ων στην Ελλάδα με 51 εταιρείες 
-μέλη, στις οποίες απασχολούνται 

περισσότερα από 2.000 εξειδι-
κευμένα στελέχη. Κύριος στόχος 
του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και 
η διεύρυνση της αγοράς συμβου-

λευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό και η ενίσχυση 
και η παγίωση της αξιοπιστίας 
και της προστιθέμενης αξίας των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
της επιχειρηματικής υποστήριξης 
τόσο στον δημόσιο, όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. 

Τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση παραμένουν σχεδόν τα ίδια που είχαν καταγραφεί στις προηγούμενες 
έρευνες. Την πρώτη θέση «μοιράζονται» η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και η υψηλή φορολογία. 

Ακολουθούν η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους 
και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Τα έξι αυτά προσκόμματα είχαν σκορ υψηλότερο του 4 σε κλίμακα 1-5. 

Πρέπει να σημειωθεί για μία ακόμη φορά η χαμηλή θέση που έχουν οι ελλείψεις σε καταλλήλως εκπαιδευμένο προσωπικό.
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Γίνε εθελοντής με την Έλιξ

Η Έλιξ (πρώην Π.Ε.Ε.Π., Προ-
γράμματα Εθελοντικής Ερ-
γασίας για το Περιβάλλον) 

ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από ατομι-
κή πρωτοβουλία της κ. Ελένης Γαζή 
(σημερινή πρόεδρος του Δ.Σ. της 
οργάνωσης). Η συμμετοχή της σε 
ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντικής 
εργασίας στην Ισπανία αποτέλεσε 
κίνητρο για την ίδρυση της οργάνω-
σης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
περισσότερους ανθρώπους να ζήσουν 
μία παρόμοια εμπειρία με στόχο την 
ευρύτερη προώθηση της εθελοντικής 
προσφοράς.

 
Το 2017 η μη κυβερνητική οργάνω-

ση Έλιξ – Προγράμματα Εθελοντικής 
Εργασίας γιορτάζει 30 χρόνια ενερ-
γής συμμετοχής με δράσεις σε όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το νέο 
όνομα και η ανάπτυξη νέων δράσεων 
αποτελούν μέρος μίας εξέλιξης που 
διατηρεί ως βασικό στόχο τη συμβολή 
στην προσωπική ανάπτυξη του ατό-
μου και την εξέλιξή του ως πολίτη 
του κόσμου μέσα από την ενεργή 
συμμετοχή στα κοινά.

 
Από την ίδρυση της οργάνωσης το 

1987 μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν 
πλέον περισσότερα από 380 προ-
γράμματα εθελοντικής εργασίας σε 
115 περιοχές της Ελλάδας. Αντικεί-
μενο των δράσεων είναι η προστασία 
του περιβάλλοντος, η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώ-
θηση του πολιτισμού και η κοινωνική 
προσφορά.

 
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 340 

νέοι από την Ελλάδα συμμετέχουν σε 
προγράμματα εθελοντικής εργασίας και 
προγράμματα εκπαίδευσης στο εξω-
τερικό, ενώ 140 με 180 συμμετέχουν 
στα αντίστοιχα της Έλιξ στην Ελλάδα. 
Περίπου 40 εξωτερικοί συνεργάτες 
της Έλιξ εμπλέκονται ετησίως στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων μας.

 Προγράμματα Εθελοντικής 
Εργασίας / WorkCamps, EVS, 
εθελοντικές δράσεις

Κύρια δραστηριότητα της Έλιξ είναι 
η αποστολή εθελοντών από την Ελλάδα 
και την Κύπρο σε εθελοντικές δράσεις 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ και δεκαετίες χιλιάδες νέες 
και νέοι έχουν γίνει παγκόσμιοι πο-
λίτες, έχουν αφήσει ένα κομμάτι του 

εαυτού τους στις πιο μακρινές γωνιές 
του πλανήτη και έχουν γίνει φορείς 
πολιτισμών, ιδεών και αξιών πρωτό-
γνωρων και εμπειριών μοναδικών.

 
Η Έλιξ συνεχίζει να προσφέρει 

με αξιοπιστία και ευθύνη αυτή τη 
δυνατότητα κάθε χρόνο αδιάκοπα σε 
ολοένα αυξανόμενο αριθμό νέων με 
τον ίδιο τρόπο που υποδέχεται ξένους 
εθελοντές στη χώρα μας. 

Η αυξανόμενη ζήτηση αποδεικνύει 
ότι η νέα γενιά αντιλαμβάνεται τον 
ρόλο της σε παγκόσμια κλίμακα και 
εμείς θέλουμε να μπορούμε να πα-
ρέχουμε αυτή τη δυνατότητα με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 
λόγοι για να γίνει κάποιος εθε-
λοντής, όπως:

εθελοντικής προσφοράς.

μηλό κόστος.

από διαφορετικές χώρες.

γλικών ή όποιας άλλης γλώσσας σε 
ενδιαφέρει.

λαών.

όλη τη Γη.

δυνατότητες του εαυτού σου.

χή σου σε ένα workcamp για τον 
εμπλουτισμό του βιογραφικού σου 
με non formal education.

 Η Έλιξ πραγματοποιεί εθνικές 
και διεθνείς εθελοντικές δράσεις 
που χωρίζονται σε 3 βασικές 
κατηγορίες:

/ WorkCamps στην Ελλάδα και όλο 
τον κόσμο με διάρκεια από 15 ημέρες 
έως και 1 χρόνο.

(EVS): Πραγματοποιούνται κυρίως σε 
χώρες της Ευρώπης, αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο, και έχουν διάρκεια 
από 2 έως 12 μήνες. Τα προγράμματα 
αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από 

από την Έλιξ: Έχουν διάρκεια λίγων 
ημερών και ελεύθερη συμμετοχή.

 Εμπειρίες από κοινωνικά εθε-
λοντικά προγράμματα

στο Βέλγιο

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
4 Αυγούστου
Προορισμός: Βέλγιο

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, τα συ-
ναισθήματα που κυριαρχούν είναι ανά-
μεικτα, λίγο άγχος, λίγος φόβος, λίγη 
άγνοια για το τι απαιτεί ένα εθελοντικό 
πρόγραμμα στην πραγματικότητα, αλλά 
συγχρόνως και ένα αίσθημα χαράς, 
ενθουσιασμού και ανυπομονησίας για 
την εμπειρία που με περίμενε. Και ήταν 
μία πολύ όμορφη εμπειρία.

Σκεπτόμενη τις μέρες που πέρασα 
στην κατασκήνωση της οργάνωσης 
Compagnons Battisseurs και το γεγονός 
ότι ήταν η πρώτη φορά που συμμε-
τείχα σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα, 
συνειδητοποιώ ότι ο εθελοντισμός έχει 
να σου προσφέρει πολλά σε ποικίλα 
επίπεδα: μαθαίνεις να θέτεις τα όριά 
σου, έχεις αυτογνωσία και αναλαμβάνεις 
ευθύνες για ό,τι κάνεις.

Τα παραπάνω γίνονται ακόμη πιο 
σημαντικά όταν συναναστρέφεσαι σε 
καθημερινή βάση με άτομα με ελα-
φριά πνευματική υστέρηση. Σε αυτό 
το σημείο είναι που καταλαβαίνεις 
τον τρόπο ζωής των συγκεκριμένων 
ατόμων, τον κώδικα επικοινωνίας που 
αναπτύσσουν μεταξύ τους, αλλά και 
με τους εθελοντές, την πόση αγάπη 
μπορούν να προσφέρουν.

 Μέσα από το πρόγραμμα και τις 
κοινές εμπειρίες που μοιραστήκαμε 
έμαθα ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
έχουν πάνω από όλα δύναμη, θέληση, 
γνωρίζουν με τον πιο απρόσμενο τρόπο 
να μετατρέπουν τις όποιες αδυναμίες 
σε ικανότητες και να αντιμετωπίζουν 
το καθετί με ένα χαμόγελο. Ένα πράγ-
μα που μου έκανε εντύπωση κατά τη 
διάρκεια της παραμονής μου στην 
κατασκήνωση ήταν πόσο πρόθυμοι 
ήταν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο 
(τα άτομα με την πιο ελαφριάς μορφής 
υστέρηση υποστήριζαν πάντα αυτά με 
την πιο βαριά μορφή).

Όλο το διάστημα που πέρασα 
στη Chevetogne ήταν γεμάτο από 
δραστηριότητες (επίσκεψη κοντινών 
χωριών, βόλτα στο πάρκο κ.λπ.), 
συζητήσεις κάτω από τα αστέρια με 
τους εθελοντές, παιχνίδια με τους 
συμμετέχοντες (άτομα με ειδικές 
ανάγκες), γνωριμία με καινούργιες, 
διαφορετικές κουλτούρες και γεύσεις 
από τη Γαλλία, το Βέλγιο, τον Κα-
ναδά, την Ισπανία και την Ιταλία. 
Ένα πράγμα όμως κυριάρχησε: η 
χαρά και οι όμορφες στιγμές που 
περάσαμε όλοι μαζί.

Κλείνοντας, θα έλεγα ότι η κα-
θημερινή διαβίωση με άτομα που 
πάσχουν από πνευματική υστέρηση 
μπορεί να είναι δύσκολη, να μην 
ξέρεις από πριν τι μπορεί να αντι-
μετωπίσεις, να χρειάζεται υπομονή 
και θέληση να βρεις τι είναι αυτό 
που θα σε βοηθήσει περισσότερο να 
τους προσεγγίσεις. Όμως συγχρόνως 
μπορεί να σου μάθει πολλά και πιο 
πολύ να σου χαρίσει ένα αισιόδοξο 
«βλέμμα» για να κοιτάς τη ζωή. Είναι 
μία εμπειρία που σίγουρα θα την 
επαναλάβω στο μέλλον.

 Μαρία Π.

στην Ελβετία

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά που λαμβάνω μέρος σε ένα από 
τα συνεργαζόμενα εθελοντικά προ-
γράμματα της Έλιξ με το εξωτερικό 
και είμαι πολύ περήφανη για αυτό.

Έχοντας βρεθεί την περασμένη 
χρονιά σε ένα πανέμορφο παραθα-
λάσσιο χωριό στη Βρετάνη της Γαλ-
λίας, φέτος επέλεξα την άγρια και 
αναζωογονητική ομορφιά των Άλπεων 
της Ελβετίας. Εργαστήκαμε με άλλους 
12 εθελοντές από όλο τον κόσμο σε 
ένα ξενοδοχείο αναψυχής ατόμων με 
απώλεια ακοής και η εμπειρία ήταν 
φανταστική.

Σκοπός μας ήταν να διαμορφώσουμε 
τους κήπους του κτήματος, έτσι ώστε 
αφενός να γίνουν προσιτοί στους επι-
σκέπτες και αφετέρου να αναδείξουν 
την ομορφιά του ξενοδοχείου. Και το 
καταφέραμε! Με συνεργασία, γέλια, 
όρεξη, σεβασμό και αλληλοβοήθεια 
πετύχαμε, εκτός από τον στόχο μας, 
τη δημιουργία μίας δυνατής φιλίας 
ανάμεσα σε άτομα από διαφορετικές 
κουλτούρες, καθώς και αξέχαστων 
εμπειριών, που θα μας συντροφεύ-
ουν μια ζωή.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα 
workcamp αισθάνομαι θλίψη, αλλά 
συνάμα με κατακλύζουν συναισθήματα 
ανυπομονησίας για το επόμενο. Δεν 
πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να 
ταξιδεύω μόνη μου στο εξωτερικό και 
να προσφέρω εργασία σε αντάλλαγμα 
με μοναδικές εμπειρίες.

Από τη μεριά της η Έλιξ με εφοδιάζει 
με τις οδηγίες που χρειάζομαι και, 
ξέροντας ότι υπάρχει προθυμία για 
συνεργασία, με βοηθά να κάνω αυτά 
που σε άλλους ανθρώπους φαίνονται 
αδύνατα.

Πελαγία Σ.

 Περισσότερα σχετικά με 
την Έλιξ μπορείτε να βρείτε 
στο www.elix.org.gr. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με τις δράσεις της 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
210 3825506 ή μέσω e-mail στο 
elix@elix.org.gr ή επισκεφτείτε 
τα γραφεία της οργάνωσης, που 
βρίσκονται στην οδό Βερανζέρου 
15, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα.
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Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία-Τεχνολογία
Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 984 γιορτάζει φέτος τα 30 του χρόνια και 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικότητα 
- Καινοτομία - Τεχνολογία», στις 4 Οκτωβρίου 2017 στο Innovathens, Kόμβος Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων (Αεριοφυλάκιο 2), στην Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.
Με αμείωτο ενδιαφέρον, ο Αθήνα 9.84 εδώ και χρόνια, παρακολουθεί και παρουσιάζει νέες 
τεχνολογίες, καινοτόμες ιδέες και την εξέλιξη του επιχειρείν. Εκατοντάδες startupers, νέοι και 
παλαιοί επιχειρηματίες, makers, δημιουργοί θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και δημιουργών, 
χειροτέχνες, ειδικοί σύμβουλοι νέων τεχνολογιών, έχουν βρει «βήμα» στα μικρόφωνα του 
Αθήνα 9.84, προσφέροντας γνώση και ενημέρωση στους ακροατές και τις ακροάτριές του.
Με την ευκαιρία των γενεθλίων του, ο Αθήνα 9.84 διοργανώνει την ημερίδα : «Επιχειρηματικότητα 
- Καινοτομία - Τεχνολογία» ώστε να φέρει ακόμα πιο κοντά τους εκπροσώπους της κοινότητας 
αυτής, αλλά και τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στους κόλπους της.
Με τις ομιλίες τους, διάρκειας αυστηρά 5 λεπτών, οι καλεσμένοι στην ημερίδα θα μιλήσουν 
για τον διαφορετικό χώρο που εκπροσωπεί ο καθένας, με την ελπίδα να γεννήσουν νέες ιδέες 
και νέες συνεργασίες:

Εφαρμογών Ελλάδας)

Ώρα προσέλευσης: 17:30 - Ημερομηνία: 4 Οκτωβρίου 2017 - Τοποθεσία: Innovathens, 
Kόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Αεριοφυλάκιο 2), Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 
Γκάζι - Ώρα: 18:00 με 21:00 - Πληροφορίες: 

Μαθήματα τουρκικής γλώσσας
Διδασκαλία τούρκικης γλώσσας με έμφαση στο τούρκικο συντακτικό, τη γραμματική και το 

και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Ημερομηνία: 4 Οκτωβρίου 2017 με 23 Μαϊου 2017, κάθε Τετάρτη - Τοποθεσία: Ταϋγέτου 60 
- Ώρα: 18:00 με 19:30 - Πληροφορίες: 

Step2School: Εκμάθηση αραβικών 
για εφήβους και ενήλικες
Δράση εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης αραβικών για εφήβους και ενήλικες 16 ετών και 

Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2017 με 27 Μαΐου 2018
Τοποθεσία:
Ώρα: 18:00 με 21:00
Πληροφορίες: 

24ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας

εξέλιξη και την αναβάθμιση της θέσης τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με το 24ο 
Μονοπάτι Απασχολησιμότητας.

την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Μέσω του προγράμματος ωφελούνται άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα έλλειψης 
στέγης, ενώ έχριζαν και ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, που τους παρέχονται από 

Το 24ο Μονοπάτι Απασχολησιμότητας θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 
2017 (για 4 ημέρες) και ώρες 10:00 με 14:00.
Το πρόγραμμα διεξάγεται χωρίς χρέωση και περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια 
προσωπικής ανάπτυξης με κύρια θέματα τους δείκτες απασχόλησης και τις απαραίτητες ήπιες 

Επίσης θα διεξαχθούν σεμινάρια σχετικά με τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, την 
αποτελεσματική συνέντευξη και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση επικοινωνήστε με την κα Τάνια Καρατζή 
στο 210 9730280.
Τόπος διεξαγωγής: Αισχύλου 5-7, Περιστέρι

Με την υποστήριξη:

Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2017 - Τοποθεσία: Αισχύλου 5-7, Περιστέρι - Ώρα: 10:00 με 
14:00 - Πληροφορίες: 

Μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες
Δράση εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, στη διάρκεια της οποίας οι ενήλικες συμμετέχοντες 
μαθαίνουν να χειρίζονται τη γραμματική και το συντακτικό στη γραπτή και προφορική επικοινωνία. 

Ημερομηνία: 3 με 10 Οκτωβρίου 2017 - Τοποθεσία:
Ώρα: 12:00 με 20:00 - Πληροφορίες: 

Βιώσιμη κοινωνική επιχειρηματικότητα
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, 
που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών 
επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καταρτίσουν 
και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο κοινωνικής επιχείρησης, η οποία 
επιτελεί τον κοινωνικό ή περιβαλλοντικό σκοπό της, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά βιώσιμη. 
Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα είναι οι εξής: 
Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνικός αντίκτυπος, ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας, 
ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, μάρκετιγκ κοινωνικών επιχειρήσεων, νομικό πλαίσιο 
κοινωνικών επιχειρήσεων, φορολογικά θέματα κοινωνικών επιχειρήσεων, πηγές χρηματοδότησης, 
χρηματοοικονομικός σχεδιασμός επιχειρήσεων, ψηφιακή οργάνωση κοινωνικής επιχείρησης, 
δεξιότητες επικοινωνίας κοινωνικού επιχειρηματία, παρουσίαση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών 
σχεδίων.

8 ώρες η καθεμία.
Ημερομηνία: Τοποθεσία: Πλατεία 

Ώρα: 10:00 με 18:00 - Πληροφορίες: www.athens

Έκθεση βρετανικών πανεπιστημίων για σπουδές 
1ου πτυχίου και μεταπτυχιακές σπουδές

για να ανταποκριθείς στις κρίσιμες ημερομηνίες.

απορία για ό,τι σε απασχολεί γύρω από τα θέματα σπουδών με τους έμπειρους εκπαιδευτικούς 

Αφορά όλους όσους θέλουν να επενδύσουν στην καριέρα τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές 
τους και να αυξήσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους μέσα από την ολοκλήρωση ενός 

ευκαιρία να ενημερωθείς για:

σου στα πανεπιστήμια και τις διαφορές τους.

Πρόγραμμα έκθεσης:
11:30-12:00: Εγγραφές
12:00-13:00: Παρουσιάσεις πανεπιστημίων

15:00-17:00: Παρουσιάσεις πανεπιστημίων

εργασίας

19:00-20:00: Παρουσιάσεις πανεπιστημίων

Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2017 - Τοποθεσία:
 Ώρα: 12:00 με 20:00 - Πληροφορίες: 
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ρο-μπονσάι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα δέντρο 
το οποίο προορίζουμε κάποια στιγμή, μετά από αρκετό 

χρονικό διάστημα διαμόρφωσης και φροντίδας, να τοποθε-
τηθεί σε κατάλληλο δοχείο, ώστε να αρχίσει η διαδικασία 
ανάπτυξής του ως μπονσάι. Με λίγα λόγια, πρόκειται για 
το πρωτογενές εκείνο υλικό το οποίο έχει τραβήξει την 
προσοχή μας είτε λόγω του μεγέθους και του σχήματος του 
κορμού του είτε λόγω της διακλάδωσής του είτε, πολύ απλά, 
επειδή μας αρέσει ως είδος. Υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες 
πρωτογενούς υλικού απ' όπου είτε ο επίδοξος ερασιτέχνης 
κηπουρός είτε ο πιο έμπειρος καλλιεργητής μπονσάι μπορούν 
να προμηθευτούν το πρωτογενές υλικό.

Yamadori
Ιαπωνική λέξη που αναφέρεται στα φυτά τα οποία έχουν 

συλλεχθεί από τη φύση και κατά κανόνα μας δίνουν τα 
ομορφότερα και τα πιο φυσικά μπονσάι. Πριν ξεκινήσουμε 

την πρώτη μας εξόρμηση για τη συλλογή δέντρου από 
τη φύση, πρέπει να έχουμε κάποια βασικά πράγματα 
στο μυαλό μας. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση 
η θέλησή μας για γρήγορο αποτέλεσμα να προ-
καλέσει ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό 
τον λόγο προσπαθούμε να συλλέξουμε δέντρα 
από περιοχές με άγριο και αφιλόξενο έδαφος, 
εκεί όπου το υποψήφιο προς συλλογή δέντρο 

θα έχει τις λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης.
Περιοχές βραχώδεις και απότομες συνήθως έχουν 

τα καλύτερα δέντρα, αλλά έχουν και τον μεγαλύτερο 
βαθμό δυσκολίας. Επίσης βοσκοτόπια, όπου τα ζώα 

ροκανίζουν τους βλαστούς και σπάνε τα κλαδιά, ή και 
κοντά σε γεωργικές εκτάσεις, όπου οι γεωργοί επεμβαίνουν 
με τις δραστηριότητές τους, με αποτέλεσμα το δέντρο να 
μην έχει ποτέ φυσιολογική ανάπτυξη.

Καμιά φορά βέβαια δεν χρειάζεται να πάμε και τόσο μακριά, 
καθώς στο διπλανό μας οικόπεδο μπορεί να ξεκινήσουν ερ-
γασίες κατασκευής μίας νέας οικοδομής ή σε κάποιο δρόμο 
κοντά μας να γίνονται εργασίες πλάτυνσης του οδοστρώ-

ματος και εμείς με την παρέμβασή μας θα 
έχουμε σώσει κάποιο ή κάποια δέντρα από 

βέβαιο αφανισμό. Ένας άλλος βασικός 
κανόνας μη συλλογής δέντρου από 

τη φύση, και ίσως ο βασικότερος 
από άποψη δεοντολογίας, είναι ότι 
ποτέ δεν συλλέγουμε δέντρο εάν 
δεν είμαστε σε θέση, είτε λόγω 
δυσπρόσιτης τοποθεσίας είτε 
λόγω έλλειψης ικανοτήτων και 
άγνοιας, να εξασφαλίσουμε την 
επιβίωση του δέντρου. Όταν πλέον 

καταλήξουμε στο υλικό μας, πρέπει 
οπωσδήποτε να βεβαιωθούμε ότι θα 

βγάλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
μπάλα ριζώματος μαζί με το χώμα της, ώστε 

να μην καταστρέψουμε τα μικρά ριζίδια, που είναι 
σημαντικά για την επιβίωση του δέντρου.
Για να το καταφέρουμε αυτό, πέρα από τις βασι-

κές γνώσεις, πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι και με τα 
κατάλληλα εργαλεία. Αυτά περιλαμβάνουν έναν γάντζο, 

με τον οποίο θα καθορίσουμε την περίμετρο της ριζικής 
μπάλας καθαρίζοντας το επιφανειακό χώμα, ένα φτυάρι, 
ένα ψαλίδι κλαδέματος και ένα πριόνι, γιατί, αφού βγάλουμε 
το φυτό, θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τη ριζική μπάλα με 
το φύλλωμα. Επίσης χρειαζόμαστε αρκετά μεγάλα κομμάτια 
ύφασμα και παγούρια με νερό, ώστε να τυλίξουμε σφιχτά 

την μπάλα της ρίζας και να τη διατηρήσουμε υγρή 
κατά τη μεταφορά. Όταν πλέον είμαστε έτοιμοι 

για τη μεταφύτευση, φτιάχνουμε ένα ξύλινο 
δοχείο ή παίρνουμε μια γλάστρα του 

εμπορίου, όχι πολύ βαθιά, αλλά με 
μεγάλο άνοιγμα, ώστε να χωρέσει 

άνετα τη ρίζα και να μείνει και λίγο 
περιθώριο για νέα ριζίδια. Στο δο-

χείο μας προσθέτουμε χώμα με 
καλή αποστράγγιση, το οποίο 

θα παρέχει επαρκή αερισμό 
στις ρίζες, καθώς επίσης 

και ορμόνη ριζοβολίας, 
ώστε να προσφέρουμε 
μια μικρή βοήθεια στο 
φυτό μας να ριζώσει 
ευκολότερα. Καλό εί-

ναι να καλύψουμε την 
επιφάνεια του δοχείου 

με βρύα, τα οποία θα 
παρέχουν στο δέντρο βι-

ταμίνες και ορμόνες και θα 

του χαρίσουν αντισηπτικές ιδιότητες. Το δέντρο θα πρέπει 
να δεθεί για να σταθεροποιηθεί πλήρως, καθώς τα πρώτα 
ριζίδια είναι πολύ εύθραυστα και μπορούν να σπάσουν από 
τους ανέμους. Τέλος, τοποθετούμε το δοχείο σε σημείο 
φωτεινό, αλλά όχι εκτιθέμενο απευθείας στο ηλιακό φως 
ή στους ανέμους.

Τους πρώτους 6 μήνες δεν χρησιμοποιούμε κάποιο λίπασμα 
πέρα από το να ψεκάζουμε το φύλλωμα με διάλυμα βιταμί-
νης Β. Για τα κωνοφόρα το ψέκασμα ισχύει σε μεγαλύτερο 
βαθμό και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ειδικά τους 
καλοκαιρινούς μήνες σκέτο νερό 3 φορές την ημέρα. Εδώ 
ξεχνάμε το δέντρο μας για τουλάχιστον 1 χρόνο, αν όχι και 
αρκετά περισσότερο, μέχρι να παρουσιάσει μεγάλα δείγματα 
ανάπτυξης. Αλλά ακόμη και ύστερα περιορίζουμε τις εργασίες 
μας σε μία ανά σεζόν, γιατί κάθε εργασία γίνεται αντιληπτή 
με «άγχος» από το ευαίσθητο φυτό μας.

Υλικό φυτωρίου
Ένας άλλος, πολύ πιο εύκολος τρόπος να αποκτήσουμε το 

πρώτο μας υποψήφιο προς διαμόρφωση δέντρο είναι να το 
αγοράσουμε από ένα φυτώριο. Και σε αυτή την περίπτωση 
καλό θα ήταν να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα προ-
τού προχωρήσουμε. Όντας νέοι στο χόμπι, πριν κάνουμε 
οποιαδήποτε αγορά, έχουμε κάνει πρώτα την απαραίτητη 
μελέτη. Ως πηγές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα 
sites, ελληνικά και μη, καθώς και βιβλία. Οι άνθρωποι που 
έχουν έρθει σε τριβή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την 
κηπευτική και τα φυτά γενικότερα δεν θα δυσκολευτούν 
ιδιαιτέρως να κατανοήσουν τα βασικά.

Σίγουρα κάποιοι από εμάς θα παρασυρθούν από τα εκπλη-
κτικής ομορφιάς μπονσάι που θα δουν σε ιστοσελίδες που 
ανήκουν σε παγκόσμιας φήμης ειδικούς και θα προσπαθήσουν 
να κάνουν την αρχή με ένα δύσκολο είδος δέντρου. Αυτό 
είναι ένα λάθος που το κάνουν πολλοί. Ξεκινάμε πάντα με 
ένα σχετικά εύκολο και κυρίως με αντοχές δέντρο. Τέτοια 
είναι οι ελιές και οι αγριελιές και οι φτελιές, τα οποία είναι 
είδη που αντέχουν λάθη του ιδιοκτήτη τους και σε αρκετές 
περιπτώσεις θα μας τα συγχωρήσουν, αλλά και είδη που 
ταιριάζουν στο κλίμα της Ελλάδας.

Ένα τελευταίο σημείο είναι το εξής: όταν κανείς ξεκινά 
αυτό το πανέμορφο χόμπι, πρέπει να είναι οπλισμένος με 
τεράστια αποθέματα υπομονής. Εξάλλου η υπομονή είναι κάτι 
που θα αποκτηθεί έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια αυτού 
του ταξιδιού. Γι' αυτό λοιπόν, προκειμένου να αποφύγουμε 
τον πειρασμό να κάνουμε κάποιες βεβιασμένες κινήσεις 
πάνω στον ενθουσιασμό μας σε λάθος χρονική περίοδο, 
καλό είναι την αγορά μας να την κάνουμε είτε αρχές της 
άνοιξης είτε αρχές του φθινοπώρου. Είναι οι ενδεδειγμένες 
περίοδοι για να κάνουμε εργασίες πάνω στα προ-μπονσάι 
μας. Κάντε λοιπόν μια έρευνα στην περιοχή σας και όχι μόνο, 
βρείτε το πιο ενημερωμένο φυτώριο και καλή αρχή πάντα 
με ανοιχτό μυαλό στις αγορές σας! Κι ακόμα, προσπαθήστε 
να βλέπετε πέρα από την πρώτη εικόνα που σας δίνουν τα 
δεντράκια στις γλάστρες τους.

Δέντρο από σπόρο
Τελευταία αφήσαμε την κατηγορία δέντρων που μπορούμε 

να αποκτήσουμε με τη μέθοδο της σποράς. Είναι μια μέθο-
δος που δεν την προτείνουμε, αν και οι περισσότεροι από 
εμάς λίγο ως πολύ την έχουμε κατά καιρούς εφαρμόσει. 
Και, εάν νωρίτερα αναφερθήκαμε στην υπομονή, σε αυτή 
την περίπτωση μιλάμε για τον ορισμό της, μια και, για να 
αποκτήσουμε ένα δενδρύλλιο σε μέγεθος ικανοποιητικό 
ώστε να μπορέσουμε να το διαμορφώσουμε, θα χρειαστεί 
να περιμένουμε αρκετά ή και πολλά χρόνια. Αυτά είναι τα 
αρνητικά της υπόθεσης, αλλά πάντα υπάρχουν και τα θετικά. 
Αυτά εξάλλου μας ωθούν να συνεχίσουμε το χόμπι μας.

Στη χώρα μας έχουμε αρκετά πλούσια χλωρίδα, από την 
οποία μπορούμε να αντλήσουμε υλικό, όμως τα βασικότερα 
είδη δέντρων, κατάλληλα να γίνουν μπονσάι, δυστυχώς τα 
βρίσκουμε στην Ελλάδα δύσκολα έως καθόλου, γι' αυτό και 
καταλήγουμε να παραγγέλνουμε σπόρους από το εξωτερικό 
ώστε να τα αποκτήσουμε. 

 Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα είδη αυτά δεν είναι συ-
νηθισμένα στο κλίμα μας, έτσι, μεγαλώνοντας ένα δέντρο 
από σπόρο, κατά κάποιο τρόπο το εκπαιδεύουμε ώστε να 
είναι ικανό να επιβιώσει εδώ όχι με πολλές πιθανότητες, 
είναι η αλήθεια. Το καλύτερο όμως είναι ότι, μεγαλώνοντάς 
το, γινόμαστε οι αποκλειστικοί διαμορφωτές του, έχουμε 
δηλαδή τη δυνατότητα να του δώσουμε εύκολα τη μορφή 
που έχουμε ονειρευτεί.

Όταν πια είναι έτοιμο να μπει στο δοχείο του, η χαρά μας 
είναι ακόμα πιο μεγάλη. Έχουμε δεθεί με αυτό το δέντρο, 
είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας και, καθώς θα το κοιτάμε, 
κατά κάποιο τρόπο θα είναι σαν να κοιτάμε τον καθρέφτη 
της ψυχής μας.

hellenicbonsaiclub.gr
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Κ άθε φορά που ο Παντελής Βούλ-
γαρης αποφασίζει να συναντηθεί 
με το κινηματογραφικό κοινό, 

όσοι αγαπούν τις ταινίες του ξέρουν: η 
ιστορία αυτού του τόπου δεν είναι απλά 
γραμμένη με αίμα - όπως άλλωστε και η 
ιστορία κάθε τόπου - αλλά με επιλογές, 
ακόμα και επιβεβλημένες επιλογές 
ανθρώπων. Ανθρώπων που αγαπούν, 
ελπίζουν, απελπίζονται, ζυγίζουν το 
αξιακό τους σύστημα, ερωτεύονται, 
θρηνούν, γλεντούν, υπερβαίνουν τον 
ίδιο τους τον εαυτό. Και όλα αυτά ενώ 
ο κόσμος δίπλα τους καταρρέει. Η 
αγωνιά για μια θέση στον ήλιο.

Για όσους δεν τον ξέρουν μέσα από 
τις ταινίες του, ο Παντελής Βούλγαρης 
είναι ο δημιουργός της «Μικράς Αγ-
γλίας», των «Νυφών», του «Ακροπόλ», 
της «Φανέλας με το νούμερο 9», των 
«Πέτρινων χρόνων», του «Ελευθέριος 
Βενιζέλος 1910 - 1927», του «Προξενιού 
της Άννας». Μετράει δεκαέξι ταινίες στο 
ενεργητικό του, οι περισσότερες από τις 
οποίες είναι και εμπορικές επιτυχίες με 
χιλιάδες θεατές, όχι απαραίτητα κινη-
ματογραφόφιλους. Τα τελευταία χρόνια, 
ο σκηνοθέτης τα διέθεσε - ψυχή τε και 
σώματι ως συνήθως - στο «Τελευταίο 
σημείωμα», τη δέκατη έβδομη ταινία 
του. Μια ταινία για τους διακόσιους 
που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς 
στην Καισαριανή το 1944, μέσα από 
την ιστορία του ενός, του Ναπολέοντα 
Σουκατζίδη. Μια ταινία για το «ήθος, 
την αξιοπρέπεια, την αγωνιστικότητα» 
όπως έχει πει ο ίδιος ο σκηνοθέτης σε 
τηλεοπτική του συνέντευξη. Μια ταινία 
για εξαιρετικά δύσκολες περιόδους 
της χώρας, που έχει λόγο ύπαρξης 
τουλάχιστον για όσους πιστεύουν, 
όπως και ο Παντελής Βούλγαρης, ότι 
η ιστορία και η μνήμη δεν είναι για 
για να τις βάζουμε στο ντουλάπι, αλλά 
αντίθετα για να προχωράμε με ρότα 
που καθορίζει το παρελθόν και ονει-
ρεύεται το μέλλον. Με ρότα που δεν 
ανατρέπεται από σκαμπανεβάσματα 
της καθημερινότητας, ακόμα και αν 
αυτά φορτίζονται από επαγγελματικά 
αδιέξοδα και αναζητήσεις.

Ο Ναπολέων Σουκατζίδης (τον 
υποδύεται ο Ανδρέας Κωνσταντίνου) 
γεννήθηκε στην Προύσα της Μικράς 
Ασίας το 1909 και μεγάλωσε στο 
Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, 
όπου εγκαταστάθηκε η οικογένειά του 
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Απόφοιτος της Ανωτάτης Εμπορικής, 
αγωνιστής του λαϊκού κινήματος, κομ-
μουνιστής και πρόεδρος του σωματείου 
εμποροϋπαλλήλων Ηρακλείου. Για τη 
συνδικαλιστική του δράση, η μεταξική 
δικτατορία τον έστειλε σε εξορίες και 
φυλακές. Κρατούμενος χωρίς διακοπή 
από το 1936 έως το τέλος της ζωής 
του, το 1944. Πέρασε από τον Αη 
Στράτη, την Ακροναυπλία, τις φυλακές 
Λάρισας, το Χαϊδάρι. Καλλιεργημένος, 
μορφωμένος και πολύγλωσσος (μιλού-
σε πέντε γλώσσες). Γνώστης και της 
γερμανικής, στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου 
ήταν διερμηνέας. Την Πρωτομαγιά 
του 1944, ο Γερμανός Διοικητής του 
Χαϊδαρίου Καρλ Φίσερ του πρότεινε 
να του χαρίσει τη ζωή υπό τον όρο να 
εκτελεστεί ένας άλλος κρατούμενος στη 

θέση του. Ο Σουκατζίδης αρνήθηκε 
και ακολούθησε τους 199 συντρόφους 
του ως τον τοίχο του Σκοπευτηρίου 
της Καισαριανής.

Ο Ναπολέων Σουκατζίδης είναι ο 
κεντρικός ήρωας της ταινίας. Είναι 
αυτός που - όπως έχει πει η σενα-
ριογράφος και συγγραφέας Ιωάννα 
Καρυστιάνη - μαζί με τους 199 μελ-
λοθάνατους το προηγούμενο βράδυ 
της εκτέλεσής τους έστησαν γλέντι 
στις φυλακές του Χαϊδαρίου, ακόμα 
και αν ήξεραν ότι αντί για μεταγωγή 
θα τους οδηγούσαν στην Καισαριανή 
για να τους εκτελέσουν.

Στη νέα του κινηματογραφική δουλειά 
ο Βούλγαρης καταπιάνεται με μια από 
τις πιο γνωστές σελίδες της πρόσφα-
της ελληνικής ιστορίας, την εκτέλεση 
από τους Γερμανούς κατακτητές 200 
αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944, στην 
Καισαριανή ως αντίποινα για τη δράση 
της ελληνικής αντίστασης.

Ο Παντελής Βούλγαρης με την Ιω-
άννα Καρυστιάνη θα μας μεταφέρουν 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του 
Χαϊδαρίου το διάστημα πριν την Πρω-
τομαγιά του ’44 και θα μας γνωρίσουν 
τους ανθρώπους πίσω από τα τραγικά 
γεγονότα.

Ανθρώπους, όπως ο Ναπολέων 
Σουκατζίδης αλλά και ο Καρλ Φίσερ 
(Ανδρέ Χένικε), που όπως πολλοί 
αξιωματικοί των Ες - Ες, ήταν μορφω-
μένος, δικηγόρος στο επάγγελμα. Στο 

Χαϊδάρι αντικατέστησε τον κτηνώδη 
Ραντόμσκι, αχθοφόρο στο λιμάνι του 
Αμβούργου, επειδή στο στρατόπεδο 
σκότωσε ακόμα και Γερμανό στρα-
τιώτη για ένα απλό παράπτωμα. Για 
τον λοχαγό Φίσερ, η Ελλάδα ήταν ο 
τελευταίος σταθμός της στρατιωτικής 
του θητείας μετά τα πεδία του πολέ-
μου στην Πολωνία και τη Σοβιετική 
Ένωση. Ήρθε τον Φεβρουάριο του 
1944. Ιδεολόγος, ναζί και έμπειρος. 
Όταν προς το τέλος του πολέμου και 
τη διαφαινόμενη ήττα του Γ’ Ράιχ ο 
Χίτλερ αποφάσισε την πολιτική της 
«καμένης Γης», των καταστροφών και 
των μαζικών εκτελέσεων στην Ελλάδα, 
μόνο ο Γενικός Διοικητής στρατηγός 
της Πολεμικής Αεροπορίας της Βέρ-
μαχτ, Φελμν και ο πολιτικός διοικητής 
διπλωμάτης Χέρμαν Νοϊμπάχερ προ-
σπάθησαν να καθυστερήσουν κάπως 
την εφαρμογή κάποιων εντολών. Ο 
ανώτατος Διοικητής των Ες - Ες και 
των αστυνομικών υπηρεσιών, υπο-
στράτηγος Βάλτερ Σιμάνα, γνωστός ως 
«χασάπης», ο διοικητής του κολαστη-
ρίου της οδού Μέρλιν, υποστράτηγος 
Βάλτερ Μπλούμε, εκλεκτός του Χίτλερ 
και όλοι οι αξιωματικοί των Ες - Ες 
υπερθεμάτισαν την πολιτική της «κα-
μένης γης» και του «πολιτικού χάους». 
Ο πιστός Φίσερ άρχισε να στέλνει 
δεκάδες αγωνιστές από το Χαϊδάρι 
στον τοίχο της Καισαριανής. Οι 200 
ήταν η μαζικότερη εκτέλεση.

Στην ταινία του Βούλγαρη λόγο έχουν, 
εκτός από τα γεγονότα και τους πρωτα-
γωνιστές τους, οι ζωές των ανθρώπων 
που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. 
Όπως της Χαράς Λιουδάκη (Μαρία Κρά-
ιλινγκ) της Κρητικιάς αγαπημένης του 
Σουκατζίδη, έρωτας από τα χρόνια της 
ελευθερίας στο Ηράκλειο. Αρραβώνας 
που κράτησε τα 8 χρόνια των συνεχών 
διώξεων του Ναπολέοντα έως την εκτέ-
λεσή του, την Πρωτομαγιά του 1944. 
Με σπουδές διδασκάλισσας, η Χαρά 

στην Κατοχή δούλευε στο Δρομοκαΐτειο 
Δημόσιο Ψυχιατρείο. Ο Κώστας πάλι 
(Τάσος Δήμας) ήταν ο βετεράνος του 
λαϊκού κινήματος, μια ζωή σε εξορίες 
και φυλακές. Από την Ακροναυπλία 
της μεταξικής δικτατορίας στο Χαϊδάρι 
της Γερμανικής Κατοχής ήταν ένας 
από τη λίστα των 200 «εκλεκτών» της 
ιστορικής Πρωτομαγιάς του 1944. Ο 
Χρήστος (Αινείας Τσαμάτης) ήταν φίλος 
του Ναπολέοντα, φιλία δοκιμασμένη 
στους αγώνες, ενώ ο Κόβατς (Λουκάς 
Κυριαζής) ήταν ο ουγγρικής καταγωγής 
Γερμανός στρατιώτης, διαβόητος για τη 
βίαιη μεταχείριση των κρατουμένων 
στο Χαϊδάρι.

«Το τελευταίο σημείωμα» μια πα-
ραγωγή του Γιάννη Ιακωβίδη και της 
Black Orange (σε συμπαραγωγή των: 
Cosmote TV, Ελληνικό Κέντρο Κινη-
ματογράφου, Ελληνική Ραδιοφωνία 
Τηλεόραση Α.Ε [ΕΡΤ] και Μικρά 
Αγγλία Α.Ε.) γυρίστηκε στις φυλακές 
Ιτζεδίν και σε επιλεγμένες τοποθεσίες 
της Κρήτης.

Η νέα ταινία του Παντελή Βούλ-
γαρη «Το τελευταίο σημείωμα» είναι 
συνάμα ιστορία και μυθοπλασία, ένα 
κινηματογραφικό «σημείωμα» μνήμης, 
σεμνότητας και αναστοχασμού και θα 
κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 26 
Οκτωβρίου.

«Το τελευταίο σημείωμα» αναρωτιέται 
μέσα από τους τραγικούς του ήρωες: 
«Άραγε θα μας ξεχάσουν;». Μια ερώ-
τηση που ακούγεται απλή. Μπορεί και 
παιδική ή ακόμα αγωνιώδης. Σίγουρα 
βαθιά ανθρώπινη και καθημερινή. Έστω 
και αν η σημερινή καθημερινότητα δεν 
έχει τόσο δύσκολες επιλογές όσο του 
Ναπολέοντα Σουκατζίδη, και ας έχει 
δυσκολίες η επιβίωση και η εξέλιξη. 
Άραγε ωφελεί να τους ξεχάσουμε;

Κυβέλη Χατζηζήση,
δημοσιογράφος Skywalker.gr

«Το τελευταίο σημείωμα» 
του Παντελή Βούλγαρη
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Αττική
Κατειλημμένο Κοινωνικό  

Κέντρο Κ-ΒΟΞ
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους  
και Αραχώβης, Αθήνα 
Site: http://en.squat.net/contact 

Λαϊκή συνέλευση Πετραλώνων  
Θησείου Κουκακίου
Διεύθυνση: Δωριέων και Ταντάλου, Αθήνα 
E-mail: laikisineleusipetralona@espiv.net, 
pikpapetralona@espiv.net

Ανοικτός Κοινωνικός Χώρος  
Κατάληψη ΠΙΚΠΑ -  
Παιδικό Στέκι Φτου Ξελεφτερία
Διεύθυνση: Ευγένιου Αντωνιάδου  
& Τιμοδήμου, Αθήνα 
E-mail: ftoukselefteria@espiv.net

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού -  
Σεπολίων - Ακαδημίας Πλάτωνος
Διεύθυνση: Αμφιαράου 153, Αθήνα 
Κιν: 6944668923 
E-mail: laikisineleusikolonou@gmail.com

Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3  
& Καλλικλέους, Αθήνα 
Τηλ: 2105141935, 2105141953, 
E-mail: kivotos5@otenet.gr

ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα 
Τηλ: 2108213704
E-mail: info@praksis.gr

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα 
Τηλ: 2103213150, 2103213850
E-mail: info@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Κλεισθένους & Ικτίνου 2, Αθήνα 
Τηλ: 2103802037 
E-mail: kifa.athina@gmail.com

Υγειονομικός Σταθμός  
Ερυθρού Σταυρού
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταύρου  
& Αθανασάκη 1, Αθήνα 
Τηλ: 2103613848
Ε-mail: informatics@redcross.gr

Iατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα 
Τηλ: 2130184400-99, 2109246740
E-mail: info@mkoapostoli.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Κινήματος  
Δεν Πληρώνω
Διεύθυνση: Καυταντζόγλου 35, Αθήνα 
E-mail: epitropes2010@gmail.com

Ιατρείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Διεύθυνση: Ταϋγέτου 60, Αθήνα 
Τηλ: 2102012013 
E-mail: k.farmakeio5@gmail.com

Κοινωνικό Καρδιολογικό  
Ιατρείο Αθήνας
Διεύθυνση: Ηλία Ποταμιάνου 6, Αθήνα 
Τηλ: 2107221633, 2107258003-8
E-mail: info@hcs.gr

Ιατρείο Αλληλεγγύης  
Πατησίων – Αχαρνών
Διεύθυνση: Προμηθέως 73-75, Αθήνα 
Κιν: 6971847950
E-mail: iatreioapa@gmail.com

Ρηξικέλευθος MKO
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 10, Αθήνα 
E-mail: chda46@gmail.com, 
rixikelefthos7@gmail.com 

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής  
παράρτημα ΓΣΕΒΕΕ
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 24 
Τηλ: 2114111590, 210 3839770 

Κέντρο Ημέρας Αστέγων Κλίμακας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 
30,Κεραμικός, Αθήνα 
Τηλ: 2103410462, 2103417162-3, 
6981056460 
E-mail: homeless@klimaka.org.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Βύρωνα 
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 12
Κιν: 6977747431 
Εmail: kif.byrona@gmail.com

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό  
Ιατρείο Νέας Φιλαδέλφειας,  
Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 131 & Χίου,  
Νέα Φιλαδέλφεια 
E-mail: koinonikoiatreionfnx@espiv.net

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης  
Κατοίκων Λόφου Αξιωματικών  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι 
E-mail: katoikoi.lofou@gmail.com

Συν Άνθρωποι
Διεύθυνση: Χρυσανθέμων 53, Περιστέρι 
Κιν: 6942055041, 6983935935
E-mail: synanthropoi@gmail.com

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Περιστερίου
Διεύθυνση: Αγίου Παύλου και  
Χρυσολωρά 1, Περιστέρι 
Τηλ: 2105781618, 6932045029 
E-mail: iatreioallperisteriou@gmail.com 

Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο  
Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141, 
Πετρούπολη 
Κιν: 6976644933

Κοινωνικό Δίκτυο Ιατρών  
και Φαρμακοποιών Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως 32, Ίλιον 
Τηλ: 2177024011 
E-mail: koinonikoilioy@gmail.com

Δημοτικό Κοινωνικό Οδοντιατρείο 
Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αγ. Βαρβάρα 
Ιατρείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου  
Βενιζέλου 4B 

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αμισού 67
Κιν: 6947125140, 6973538974
E-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com
Μητροπολιτικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Ελληνικού
E-mail: mkiellinikou@gmail.com
Tηλ: 2109631950

Ιατρικές Υπηρεσίες για άπορους  
& ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 2109755163, 2109701496 

Κοινωνικό Ιατρείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου
Τηλ: 2109602054

Φιλανθρωπικό Σωματείο  
Η Υπεράγια Θεοτόκος
Διεύθυνση: Τσίγκου 26, Ασπρόπυργος 
Τηλ: 2105576444

Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων 
Συνεργασία - Δημιουργία - Υπηρεσίες 
ένταξης Α.μ.Ε.Α.
Διεύθυνση: Κρητικού Πελάγους 1, Φυλή 
Τηλ: 2102480235, 2102474595
E-mail: efimerida@dpwc.gr 

Οι Γιατροί του Κόσμου  
στο Δήμο Φυλής
Διεύθυνση: Αθηνών 24, Φυλή
Τηλ: 2103213150
Site: http://www.fyli.gr/mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Φυλής
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόδα, Φυλή 
Κιν: 6932405009, 6978331431

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Βοσπόρου 12 
Τηλ: 2102793916, 2102777198, 
2102723675. Άμεση Επικοινωνία: 15909
E-mail: koin@otenet.gr

Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό  
Ιατρείο - Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας 
- Νέας Χαλκηδόνας - Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Χίου, 
Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ: 2155053268

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Αισχύλου 28, Χαλάνδρι
E-mail: kifa.xal@gmail.com 

Κοινωνικό Ιατρείο Μνήμης
Διεύθυνση: Βερνάρδου 23, Βριλήσσια 
E-mail: ky@vrilissia.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Βριλησσίων
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια 
Tηλ: 2108045564, 2108100224
E-mail: ky@vrilissia.gr

Πειραιάς
Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5  
& Πελοπίδα, Κορυδαλλός 
Τηλ: 2104960790
E-mail: gramateia2013@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
Φαρμακείο Πειραιά
Διεύθυνση: Ζωσιμάδων 44, Πειραιάς 
Τηλ: 2104129939

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Στάση Ζωής - Σαλαμίνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Φανερωμένης 168, 
Σαλαμίνα 
Τηλ: 2104650212
E-mail: yiannisgavalas.kias@yahoo.gr

Πελοπόννησος 
Κοινωνικό Ιατρείο Τρίπολης

Διεύθυνση: Τρίπολη 
Τηλ: 2713610437, 2713600418

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
 Τηλ: 2713600418, 2713600417

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος 
Τηλ: 2741112112
E-mail: kiakorinthou@gmail.com

Δίκτυο Ιατρείων Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Μεσσηνίας
Διεύθυνση: Καλαμάτα

Τηλ: 2721089840
E-mail: dikalkalamata@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731057220

Κοινωνικό Ιατρείο Ναυπλίου
Διεύθυνση: Ολυμπιακό  
Κολυμβητήριο Ναυπλίου 
Τηλ: 2752028133

Δυτική Μακεδονία 
Ιατρείο Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης Κοζάνης
Διεύθυνση: Πλακοπίτη 11, Κοζάνη 
Τηλ:2461042257 
E-mail: koinwniakoz@gmail.com 

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Πτολεμαΐδας
Διεύθυνση: Πτολεμαΐδα
Τηλ: 2463028339

Κεντρική Μακεδονία
Επιτροπή Πρωτοβουλίας  

Κατοίκων Θέρμης
Διεύθυνση: Θέρμη
Τηλ: 2310462158, 6932475530 
E-mail: denplironothermis@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
Αλληλεγγύης Θέρμης
Διεύθυνση: 2ο χλμ Θέρμης -  
Τριαδίου, Θέρμη 
Tηλ: 2310465353
E-mail: info@kialli.gr

Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη 65,  
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310566641
E-mail: thessaloniki@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24, Βαρδάρης
Tηλ: 2310520386
E-mail: koinwniko.iatreio@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο  
για καρκινοπαθείς Θεαγένειου  
Νοσοκομείου - Σύλλογος  
Φίλων Θεαγένειου
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Συμεωνίδη 3, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310898383, 6977354517 
E-mail: akontop@sfth.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310593285 
E-mail: koinonikokafeneio@gmail.com

Κέντρο Εμβολιασμού  
για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55,  
Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310509053

Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 & Φιλίππου,  
Θεσσαλονίκη
Tηλ: 2310241516 
E-mail: solidso@otenet.gr

Κοινωνικό Πολυϊατρείο "Υγεία"  
της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως  
& Σταυρουπόλεως
Διεύθυνση: Λαγκαδά 53, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310515243

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος 
Μελάς
Τηλ: 2313302800

Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης  
"Αλέκος Φτίκας"
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη 
Κιν: 6973380700 
E-mail: info@otoposmou.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Κιλκίς
Διεύθυνση: Σπάρτης 13, Κιλκίς 
Τηλ: 2341025817, 2341022114
E-mail: info@fskilkis.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Παιονίας
Διεύθυνση: Καπετάν Γκόνου 57, Παιονία
Τηλ: 2343350100

Ιατρείο Κοινωνικής  
Αντίληψης Σερρών
Διεύθυνση: Νίκου Νικολάου 21, Σέρρες
Τηλ: 23210 53765, 23210 53488

Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7, Βέροια
Τηλ: 2331074113
E-mail: marasli_a2000@yahoo.com

Ομάδα Δράσης & Αλληλεγγύης  
Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρεια 
Κιν: 6948759620 
E-mail: omada.drasis.alexandrias 
@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο Έδεσσας
Διεύθυνση: Τέρμα Εγνατίας, Έδεσσα 
Τηλ: 2381350100

Ανατολική Μακεδονία
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Καράνου 13, Καβάλα
Τηλ: 2510227224
E-mail: kavala@mdmgreece.gr

Σωματείο Ηλιακτίς Καβάλα
Διεύθυνση: Καβάλα
E-mail: hliaktis@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Καβάλας
Διεύθυνση: Aμύvτα, Καβάλα
Τηλ: 2513500030
Site: http://www.kavala.gov.gr/

Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, 
Ξάνθη
Τηλ: 2541022505
E-mail: kifxanthis@gmail.com,  
info@im-xanthis.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας  
422-426, Αλεξανδρούπολη 
Τηλ: 2551064100
E-mail: social@0573.syzefxis.gov.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Δράμα
Τηλ: 2521777038
E-mail: kifadramas@gmail.com

Ένωση Κυριών Δράμας 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, 
Δράμα 
Τηλ: 2521058015 
E-mail: dramlady@otenet.gr

Οικουμενικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 29-31,  
Κομοτηνή

Εθελοντικό Κοινωνικό  
Ιατρείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Καβείρων 12, Κομοτηνή

Νότιο Αιγαίο
Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου

Διεύθυνση: Σέριφος
Τηλ: 2281051202

Εθελοντικό Κοινωνικό  
Ιατρείο - Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου  
Παλαιολόγου 85, Ρόδος
E-mail: ekifrodos@gmail.com

Βόρειο Αιγαίο
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Χίου

Διεύθυνση: Χίος
Τηλ: 2271350827

Ιατρείο - Φαρμακείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Λέσβου
Διεύθυνση: Ταχυδρομείο Μυτιλήνης, 
Vournazon, Λέσβος
Τηλ: 2251354820 

Ιατροκοινωνικό Κέντρο  
Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος 
Τηλ: 2251043183

Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Διεύθυνση: Λέσβος
Τηλέφωνο για Ιατρείο -  
Φαρμακείο: 2251354820 
E-mail: xorio.oloi.mazi@gmail.com

Κοινωνικό Οδοντιατρείο Μυτιλήνης
Διεύθυνση: Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη
Τηλ: 2251027501

Πάτρα
Κοινωνικά Δημοτικά Ιατρεία Πάτρας

Διεύθυνση: Βοσπόρου 7, Πάτρα
Τηλ: 2610420763

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Ιωνίας & Φώκαιας, Πάτρα
Τηλ: 2610278866 
E-mail: info@ispatras.gr

Αγρίνιο
Κοινωνικό Ιατρείο Αγρινίου

Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ: 2641033582

Λαμία
Κοινωνικό Ιατρείο Λαμίας

Διεύθυνση: 1η Τυμφρηστού 58Α, Λαμία 
Τηλ.: 2231022808

Χαλκίδα
Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο  

Εύβοιας Ιεράς Μητροπόλεως  
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα 
Τηλ: 2221023253

Ιστιαία - Αιδυψός
Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  

Ιεράς Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας

Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3, 
Ιστιαία 
Τηλ: 2221060404-5-6-7

Αλιβέρι
Κοινωνικό Ιατρείο -  

Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Κιν: 6947124178

Λειβαδιά
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Λεβαδέων

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 12, Λειβαδιά 
Tηλ: 2261350864

Θεσσαλία
Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Τρικάλων

Διεύθυνση: Ομήρου, Τρίκαλα 
Τηλ: 2431046239, 2431063218 
E-mail: koin.pronoia@trikalacity.gr, 
poikonomou@trikalacity.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση: Καρδίτσα, Λειτουργεί  
στο χώρο του ΚΑΠΗ
Τηλ: 2441350700, 2441350721
E-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ: 2410619073 
E-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

Ήπειρος
Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρήστου Κόντου 29, Πρέβεζα 
Τηλ: 2682089805

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου, Ηγουμενίτσα 
Κιν: 6940403400, E-mail: 
koiafigoumenitsa@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Άρτας
Διεύθυνση: Ζώνη Γ, Βασιλέως  
Κωνσταντίνου & Νόρμαν, Άρτα 
Τηλ: 2681400382,  
Εmail: kifartas@gmail.com

Κέρκυρα
Κοινωνικό Ιατρείο Κερκύρας

Διεύθυνση: Ιουλίας Ανδρεάδη 1, Κέρκυρα 
Τηλ: 2661040217, 6974650491
E-mail: isk@otenet.gr

Κοινωνικό Ιατρείο Κέρκυρας  
Συνεργασία Δήμου -  
Ιατρικού Συλλόγου
Διεύθυνση: Σκαραμαγκά, Κέρκυρα 
Τηλ: 2661362129 

Κρήτη
Γιατροί του Κόσμου

Διεύθυνση: Μπονιαλή 11, Χανιά 
Τηλ.: 28210 23110
E-mail: chania@mdmgreece.gr

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Αλληλεγγύης Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, 
Χανιά 
Τηλ: 2821502754, 2821502755
E-mail: kifaxania@yahoo.gr

Οδοντιατρείο Σπλάντζιας
Διεύθυνση: Πλατεία Σπλάντζιας, Κρήτη
Τηλ: 2821040963

Ενοριακό Πολιτιστικό  
Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου
Διεύθυνση: Παραλία Νέα Χώρα, Χανιά 
Τηλ: 2821090557

Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, 
Χανιά 
Τηλ: 2821502754-5

Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη, Ρέθυμνο
Tηλ: 2831042120
E-mail: ethiatreio@gmail.com

Κοινωνικό Ιατρείο στο ΙΚΑ Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Ιωάννου Κονδυλάκη 89,  
Ρέθυμνο 
Τηλ: 2831021136

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο 
Τηλ: 2813008525
E-mail: info@koinoniaher.gr

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525,  
E-mail: info@koinoniaher.gr 

Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Διεύθυνση: Άγιος Νικόλαος Κρήτης,  
Παλιό Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
Τηλ: 2841023392, 697257613
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ΑΘΗΝΑ
3 Οκτωβρίου
Οι επισκέπτες ξεναγούνται στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, δημιουργία του αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo 
Piano Building Workshop (RPBW). Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν 
περιήγηση στο πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρό-
τημα που θα φιλοξενήσει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
και την Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν. Οι ξεναγή-
σεις ξεκινούν από την Αγορά. Διάρκεια ξενάγησης: 90 λεπτά. 
Αριθμός συμμετεχόντων ανά ξενάγηση: 25 άτομα. Απαιτείται 
προεγγραφή, εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 8 ετών. Για τη 
συμμετοχή σας χρειάζεται να βρίσκεστε στον χώρο 15 λεπτά 
πριν την έναρξη της ξενάγησης.
Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Ώρα: 10.00 στα αγγλικά και 12.00, 17.00, 18.30 στα ελληνικά

4 Οκτωβρίου
Ένα φανταστικό ταξίδι στον κόσμο των κρουστών από ανακυ-
κλώσιμα υλικά. Αντικείμενα καθημερινής χρήσης τροποποιούνται 
σε μουσικά όργανα, οι πρόβες ξεκινούν και η ατμόσφαιρα γεμίζει 
ενέργεια. Κατσαρόλες, σκούπες, κουβάδες και κάθε λογής ανα-
κυκλώσιμο υλικό που υπάρχει σ’ ένα νοικοκυριό μετατρέπονται 
σε μουσικά όργανα με σκοπό τη δημιουργία της πιο ανατρεπτι-
κής ορχήστρας κρουστών. Η δράση απευθύνεται σε μικρούς 
και μεγάλους, ηλικίας 9 έως 80 ετών που έχουν πάθος με τη 
μουσική, την κίνηση και τον ρυθμό, υλοποιείται μια φορά την 
εβδομάδα και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.
Τοποθεσία: 135ο Δημοτικό (Μομφεράτου 100, Γκύζη), 104ο 
Δημοτικό (Αχαΐας 3, Αμπελόκηποι). Ώρα: 16:00 με 17:30

5 Οκτωβρίου
Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα σας προσκαλεί στην εκδήλωση με 
τίτλο «Ταυτότητες», κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται 
έργα μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς 
και διαθεματικές προσεγγίσεις μεταξύ τέχνης και επιστήμης. Στα 
έργα τους, τα παιδιά προσεγγίζουν το φαινόμενο της τέχνης, 
διερευνούν την εικαστική γλώσσα και τη χορευτική έκφραση 
και οδηγούνται στη δημιουργία με στοιχεία της προσωπικής 
τους ιστορίας. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται μορφές και 
μέθοδοι καινοτομίας σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία 
και μάθηση, δύο έννοιες ταυτόσημες. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Γέρακα είναι σε θέση να επιδείξει έναν μεγάλο αριθμό καλλι-
τεχνικών έργων με ποιοτικά χαρακτηριστικά στον εικαστικό 
τομέα, «όσο και» στον τομέα των παραστατικών τεχνών, καθώς 
και σε επίπεδο παραγωγής κριτικού λόγου. Και αυτό, χάρη σε 

μια συνεχή ανατροφοδότηση που δίνει η διασύνδεση με όλα 
τα γνωστικά πεδία, όσο και με τις αγωνίες της εποχής μας. Ο 
ενθουσιασμός και ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών, μέσα 
σε συνθήκες δημιουργίας και ελευθερίας, αντανακλά κάτι από 
το όραμα για ένα «άλλο σχολείο».
Τοποθεσία: Αεριοφυλάκιο 2 (Δ4), Πειραιώς 100, Γκάζι. Ώρα: 
19.00 με 22.00

6 Οκτωβρίου
Yoga για ενήλικες. Ένα μάθημα yoga ισορροπεί την ευθυγράμ-
μιση με την αναπνοή, χαρίζει καλύτερη ενέργεια στα τσάκρας 
και ευεξία. Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές, 
δυναμώνουν το σώμα, ισορροπούν τον νου και προσφέρουν 
απόλυτη χαλάρωση. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλο-
ποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 1 ώρα. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα στρώμα γιόγκα 
και ένα κουβερτάκι fleece.
Τοποθεσία: 56ο Δημοτικό (Τιμαίου 7, Ακαδημία Πλάτωνος). 
Ώρα: 17:30 με 18:30

7 Οκτωβρίου
Το Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής είναι μια δράση 
που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια ως καινοτόμο πολιτιστικό 
πρόγραμμα σε διάφορα σχολεία της Αττικής και της Περιφέρειας. 
Το Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής συντονίζεται από 
τη συλλογικότητα εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών: Δίκτυο τέχνης 
και δράσης (οι άνθρωποι με τα μπαλόνια). Τη γενική επιμέλεια 
έχει η κ. Ελένη Καραγιάννη, εικαστικός και συντονίστρια εκπαί-
δευσης προσφύγων Σχιστού. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με τον 

Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα με την αντιδήμαρχο του «Για 
το Παιδί» του Δήμου Αθηναίων, κ. Μαρία Ηλιοπούλου και τον 
αντιδήμαρχo Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέ-
ντρωσης, κ. Ελευθέριου Παπαγιαννάκη. Η δράση υποστηρίζεται 
από τον Συνήγορο του Πολίτη - Συνήγορο του Παιδιού και την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Τοποθεσία: Πεζόδρομος Ερμού. Ώρα: 17:00 με 00:00

8 Οκτωβρίου
Το Παράρτημα Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζουν 
στην Ελλάδα την έκθεση «Καλλιτέχνες στην Αθήνα - Πόλη της 
Κρίσης». Το ερευνητικό και εκθεσιακό έργο «Καλλιτέχνες στην 
Αθήνα - Πόλη της Κρίσης» θέτει ερωτήματα σχετικά με τη σχέση 
μεταξύ της κρίσης και της καλλιτεχνικής παραγωγής στην Ελλά-
δα. Δεκατέσσερις σύγχρονοι καλλιτέχνες που εργάζονται στην 
Αθήνα, εκφράζουν την καλλιτεχνική τους εξέλιξη εν μέσω της 
ελληνικής κρίσης, καθώς και τις επιπτώσεις της στην προσωπική 
τους ζωή και εργασία. Μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα, 
βιογραφικές λεπτομέρειες, εικαστικά έργα, καλλιτεχνικές και 
πολιτικές δηλώσεις και εγκαταστάσεις βίντεο, συνομιλούν, δημι-
ουργούν, αποτυπώνουν την Αθήνα της κρίσης, δημιουργώντας 
ένα καινούριο πλαίσιο στο οποίο συνυπάρχουν η ζωή, η καλ-
λιτεχνική δημιουργία και η οικονομική κρίση. Η έκθεση, ένας 
συνδυασμός κοινωνικής έρευνας και φωτογραφικής τεκμηρίωσης, 
παρουσιάζει τα φωτογραφικά έργα σύγχρονων καλλιτεχνών: 
πέντε γυναίκες και εννέα άνδρες ηλικίας 24 έως 72 ετών εκ-
φράζουν περισσότερο ή λιγότερο ρητές πολιτικές καλλιτεχνικές 
θέσεις μέσω της παραστατικής και αφηρημένης ζωγραφικής, 
της τέχνης του δρόμου, της γλυπτικής, των εγκαταστάσεων και 
της φωτογραφίας. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Balesi, Eleanna, 
Cacao Rocks, Christofi Stella, Dimitrakopoulou Venia, Karalis 
Babis, Katsoudas Dimitris, Kontellis Andreas, Lowery Todd, 
Lotek, Merantzas Dimitris, Poulantza Natassa, Psychopedis 
Jannis, Ralli Ioanna, WD (Wild Drawing).
Τοποθεσία: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206. 
Ώρα: 21:00

9 Οκτωβρίου
Το νέο του μυθιστόρημα «Ο κλήρος της τρικυμίας» παρουσιάζει ο 
συγγραφέας και δημοσιογράφος Παύλος Θ. Κάγιος, τη Δευτέρα 
9 Οκτωβρίου στο Polis Art Cafe. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι 
σκηνοθέτες Τώνης Λυκουρέσης και Πέννυ Παναγιωτοπούλου, 
ενώ αποσπάσματα από τον «Κλήρο της τρικυμίας» θα διαβάσουν 
οι ηθοποιοί Γεωργία Ζώη, Μαρία Καλλιμάνη και Γιάννης Τσορ-
τέκης. Τα τραγούδια που διατρέχουν την ιστορία του βιβλίου 
θα ερμηνεύσουν η Πένυ Ξενάκη και η Μαρία Κανελλοπούλου.
Τοποθεσία: Πεσμαζόγλου 5, Αίθριο Στοάς Βιβλίου. Ώρα: 19:30
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Οκτωβρίου
«How to steal a chair». Ο 73χρονος designer, 
συλλέκτης και δάσκαλος Στέργιος Δελιαλής ζει σαν 
φάντασμα ανάμεσα στα συντρίμμια του ονείρου 
του: του Μουσείου Design Θεσσαλονίκης. Μο-
ναδικό στο είδος του από τη δεκαετία του ’90, 
στεγάζοντας περισσότερα από 3.000 δείγματα 
βιομηχανικού σχεδιασμού και έχοντας οργανώσει 
δεκάδες εκθέσεις και σεμινάρια που γαλούχησαν 
την ακμάζουσα σύγχρονη σκηνή του design στην 
πόλη, ο εμβληματικός δημιουργός και συλλέκτης 
παρακολουθεί τη σύγκρουση του οράματός του 
για ένα μουσείο design στη Θεσσαλονίκη με την 
οικονομική πραγματικότητα.Θα ακολουθήσει συ-
ζήτηση. Προλογίζει - συντονίζει: Άρης Δημοκίδης. 
Συμμετέχουν: Γιάννης Μπουτάρης, Στέργιος Δε-
λιαλής, Κωνσταντίνος Καμπούρογλου, Δημήτρης 
Φράγκος, Τέλλος Φίλης. Συνεργασία: Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των 
52ων Δημητρίων.
Τοποθεσία: Ολύμπιον. Ώρα: 21:00

4 Οκτωβρίου
«Νύχτα Τέχνης 2017». Μουσεία, γκαλερί και 
χώροι πολιτισμού ανοίγουν τις πόρτες τους στο 
κοινό των 52ων Δημητρίων. Το σκεπτικό είναι η 
συμμετοχή του κοινού σε οργανωμένες διαδρο-
μές σε μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και γκαλερί 
της πόλης, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη 
εικαστική σκηνή της Θεσσαλονίκης και να ξεναγη-

θούν σε εκθέσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς 
θα παραμείνουν - με δωρεάν είσοδο - ανοικτοί 
για το κοινό μέχρι τις 23:00. Την επιμέλεια και 
τον συντονισμό θα έχει η Δημοτική Πινακοθήκη 
Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Αγιορειτική Εστία. Ώρα: 17:30

5 Οκτωβρίου
Δήμητρα Ξενάκη: Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο«Τόπος 
και Παρουσία». Στη δεύτερη ατομική έκθεσή της, 
η Δήμητρα Ξενάκη ασχολείται με το αποτύπωμα 
της ανθρώπινης παρουσίας στον χρόνο και τον 
χώρο. Στα έργα της χώροι κενοί στιγμιαία ή σε 
ενεστώτα χρόνο φέρουν τα σημάδια όσων πέρα-
σαν από αυτούς στο παρελθόν -απώτερο ή μόλις 
πριν λίγο, ενώ σε άλλα ο άνθρωπος εγγράφεται 
στον χώρο μπροστά στον παρατηρητή του έργου, 
αλλά αφήνει φανερά το στίγμα του.
Τοποθεσία: Myrό Gallery. Ώρα: 11:00 με 14:00, 
17:00 με 21:00

6 Οκτωβρίου
Έκθεση ζωγραφικής της Εύη Κυρμακίδου. Σε 
statement για τη σειρά, η καλλιτέχνιδα σημειώνει 
μεταξύ άλλων: «Η Evi Kirma στο ζωγραφικό της 
έργο αναπαριστά ανεικονικά τη δική της ενδο-
χώρα, απαλλαγμένη από τοξικά συναισθηματικά  
απόβλητα. Έχοντας ως εμμονή από την αρχή της 
εικαστικής της πορείας τον φόβο του εγκλωβισμού 
-συναισθηματικό, σεξουαλικό, πολιτικό, κοινωνικό, 
οικογενειακό, ψυχικό κτλ. - ξορκίζει την εμμονή 
της, δίνοντας μέσα από το έργο της το στίγμα 
του απεγκλωβισμού και των διόδων διαφυγής.

Τοποθεσία: Myrό Gallery. Ώρα: 11:00 με 14:00, 
17:00 με 21:00

7 Οκτωβρίου
1ο Παιδικό Φεστιβάλ Υγείας, Διατροφής και Αθλη-
τισμού. Το Φεστιβάλ αποτελεί ένα πολυγεγονός 
με πλήθος εκδηλώσεων για τα παιδιά (θεατρικές 
παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, εκπαιδευ-
τικές δράσεις, ρομποτική, ακροβατικά, παιχνίδια 
στο νερό, baby corner, facepainting κ.ά.) και για 
τους γονείς τους (διαλέξεις με θέματα, όπως παι-
δική παχυσαρκία, διατροφή και άθληση, μητρικός 
θηλασμός, βρεφικές ανάγκες κτλ.). Στόχος του μη 
κερδοσκοπικού 1ου Παιδικού Φεστιβάλ Υγείας, 
Διατροφής και Αθλητισμού είναι η συγκέντρω-
ση φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης για τα 
παιδιά, που στηρίζει ο φορέας «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». Διατροφή - υγεία - αθλητισμός είναι το 
τρίπτυχο στο οποίο στηρίζεται το Φεστιβάλ, που θα 
επιχειρήσει να βάλει ένα «λιθαράκι» ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης προς την κατεύθυνση της 
καθιέρωσης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής από 
την παιδική και εφηβική ηλικία. Την παρουσίαση 
της εκδήλωσης θα κάνει η Ιωάννα Λίλη για τους 
μεγάλους και ο Τιμολέων Τιραμόλας για τους 
μικρούς μας φίλους και φίλες.
Τοποθεσία: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και 
Μουσείο Τεχνολογίας Noesis. Ώρα: 10:00

8 Οκτωβρίου
Έκθεση ζωγραφικής από τον Δημήτρη Α. Φατούρο 
«Εικαστική δίοδος - Αρχείο 1966». Η έκθεση είναι 
μια γνωριμία με το ζωγραφικό έργο του Δημήτρη 

Φατούρου, ένα έργο που αρχίζει να διαμορφώνεται 
στο τέλος της δεκαετίας του ’40, αναπτύσσεται 
δυναμικά και με διάφορες μορφές τα επόμενα 
δεκαπέντε χρόνια, για να διακοπεί συνειδητά το 
1966. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 
120 ζωγραφικά έργα, καθώς και συμπληρωματικό 
υλικό σε προθήκες, που αποτελείται από 95 σχέδια, 
λάδια και σκίτσα. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του 
έργου - περίπου τα δύο τρίτα - εκτίθεται για πρώτη 
φορά, έχοντας παραμείνει έως σήμερα άγνωστο, 
ακόμα και σε συνεργάτες του καλλιτέχνη. Ένα αρ-
χείο επιφυλάσσει εκπλήξεις και πράγματι, τα έργα 
που ανασύρονται από το αρχείο του Φατούρου, 
κυρίως τέμπερες και σχέδια σε χαρτί, ξαφνιάζουν 
με τη ζωντάνια του χρώματος, την ευαισθησία και 
τη φρεσκάδα της σκέψης που περιέχουν.
Τοποθεσία: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρά-
πεζας. Ώρα: 10:00 με 18:00

9 Οκτωβρίου
«Το τέλος του παιχνιδιού». Στο εμβληματικό έργο 
του κορυφαίου δραματουργού, ο Χαμ, ένας ανά-
πηρος αφέντης και εξουσιαστής, ζει το δικό του 
τέλος του κόσμου. Με μόνη συντροφιά τον υπηρέτη 
του Κλοβ και τους δύο γέρους γονείς του, που 
ζουν μέσα σε σκουπιδοτενεκέδες, ο ήρωας του 
Μπέκετ προσπαθεί να διαχειριστεί την κωμωδία 
και την τραγωδία της ίδιας της ζωής. Απαιτεί υπα-
κοή, και καθώς είναι ανήμπορος να την επιβάλει, 
επικαλείται διαρκώς ανούσιες ανάγκες και επινοεί 
μικρά και μεγάλα προβλήματα, προσπαθώντας 
απεγνωσμένα να περιορίσει τη μοναξιά του και 
να δώσει κάποιο νόημα στη ζωή του.
Τοποθεσία: Θέατρο «Τα» (Ταφ). Ώρα: 21:30



ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κάθε Πέμπτη η Skywalker Free Press διανέμεται δωρεάν  
σε 8 σημεία παραλαβής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βρες τα σημεία παραλαβής στη σελ. 2).

Από τις 10/10/2017 και κάθε Τρίτη  
η Skywalker Free Press κυκλοφορεί  

με την Ελευθερία του Τύπου, διαθέσιμη  
σε όλα τα σημεία πώλησης του ημερήσιου   

και του περιοδικού τύπου.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΑΛΙ


