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Λ έξεις που χρησιμοποιούμε σχε-
δον καθημερινά. Λανθασμένα 
ή μήπως όχι; Ο όρος «brand», 

και αντίστοιχα «branding», μπήκε ξανά 
δυναμικά στη ζωή μας πριν από λίγα 
χρόνια. 

H πραγματικότητα όμως είναι ότι η 
ιδέα του branding δεν είναι καθόλου 
καινούρια. Προϋπάρχει για εκατο-
ντάδες, αν όχι χιλιάδες, χρόνια. Με 
την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε 
και εξελίχθηκε, διατηρώντας όμως 
την αρχική της σύλληψη και σκοπό. 

Εικάζεται ότι η μοντέρνα λέξη 
«branding» προέρχεται από το «brandr» 
στα αρχαία Νορβηγικά, που σήμαινε 
«να καεί». Γύρω στα 950 μ.Χ. ένα brand 
αναφερόταν σε ένα καμένο κομμάτι 
ξύλου που έφερε εμπορική πληροφορία 
/ ονομασία.

Τον 13ο αιώνα, και όταν πλέον δι-
αδίδεται η ενεργή ανταλλαγή αγαθών 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η μεσαία 
τάξη αναδύεται και η αναβίωση των 
χειροτεχνικών επαγγελμάτων οδηγεί 
στον σχηματισμό σωματείων. 

Τα σωματεία καθιστούν τη χρήση των 
εμπορικών σημάτων υποχρεωτική και 
οι τελάληδες των πόλεων πληρώνονται 
για να διαφημίσουν τα αγαθά του εκά-
στοτε εμπόρου.

Αρχικά, και όπως ήταν λογικό, η 
έννοια του brand είχε ως κύριο στόχο 
την επισήμανση της ιδιοκτησίας. Το 
19ο αιώνα, με την έγερση της μαζικής 
παραγωγής και την αρχή του σύγχρονου 
καταναλωτισμού, εμφανίζεται πρώτη 
φορά η διαφοροποίηση της ποιότητας 
των προϊόντων μέσω του στρατηγικού 
σχεδιασμού των brands.

Ήταν πλέον προφανές ότι οι εταιρίες 
που αποσκοπούσαν στο εξαγωγικό και 
παγκόσμιο εμπόριο έπρεπε να πείσουν 
τις τοπικές κοινότητες και καταναλωτές να 
εναποθέσουν την πίστη τους σε μη τοπικά 
προϊόντα. Μονόδρομος ο στρατηγικός 
σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας ή/
και προσωπικότητας, όπου ο κατανα-
λωτής δεν αγοράζει ένα προϊόν, αλλά 
ένα brand. Η διαδικασία αυτή ορίζεται 
μέχρι και σήμερα ως «branding».

 Τι συμβαίνει όμως σήμερα;  
Τα επόμενα βήματα:
Ορισμός
Το brand και το branding είναι σύν-

θετοι όροι, που εμπεριέχουν πολλές 
συνιστώσες. Εν συντομία:

Το brand μας είναι πώς μας αντι-
λαμβάνονται οι πελάτες μας και η υπό-
σχεσή μας προς αυτούς. Ενημερώνει 
τους πελάτες μας για τι θα έπρεπε 
να περιμένουν από το προϊόν και τις 
υπηρεσίες μας. Το branding είναι 
η διαδικασία διαχείρισης αυτής της 
υπόσχεσης.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, επίσημοι 
και μη, για το πώς θα μπορούσαν να 
περιγραφούν διαφορετικά αυτοί οι 
δύο περίπλοκοί όροι.

«Ένα brand αποτελείται από ένα 
όνομα, σχέδιο, σύμβολο ή οποιοδήποτε 
άλλο χαρακτηριστικό τακτοποιεί τη 
μοναδικότητα ενός αγαθού ή υπηρε-
σιών σε σχέση με τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές» (American Marketing 
Association).

Ή αλλιώς, πιο απτά: «Αν δεν είσαι 
brand, είσαι απλώς κάτι χρήσιμο» 
(Philip Kotler).
 5 σημεία που δεν συνεπάγονται 
ένα brand 

πολύ μεγάλο βαθμό είναι μέρος της 
ταυτότητας του εταιρίας μας, αλλά δεν 
καθιστά ως μονάδα το brand μας.

λογότυπο στήνει το σκηνικό της οπτικής 
επικοινωνίας της εταιρίας και διαδίδει 
την υπόσχεσή μας. Το branding μάς 
βοηθά να τακτοποιήσουμε το λογότυπο 
με την εταιρία μας, οδηγώντας στην 
άμεση οπτική αναγνωρισιμότητα από 
τους πελάτες μας. 

φυλλάδια: Αναφερόμαστε σε προεκτά-
σεις της εταιρικής μας ταυτότητας, όχι 
όμως στους πρωταγωνιστές.

εταιρικής μας ταυτότητας, ένα κεντρικό 
σημείο συνάντησης των χρηστών μας. 

marketing και η διαφήμιση της εταιρίας 
μας μέσω περιεχομένου, καθώς εδώ 
κερδίζουμε σχετικό χρόνο και χώρο. 
Εμφανίζονται περιγραφές προϊόντων, 
οδηγίες χρήσης, blog posts κτλ.

Το brand δεν είναι αυτό που νομί-
ζουμε ότι είναι, δεν είναι αυτό που 

είναι σχεδόν το αντίθετο. Είναι οι 
πράξεις μας και το αν έχουν θετικό 
αντίκτυπο στους πελάτες μας. Είναι η 
αντίληψή τους και πώς αυτοί αισθά-
νονται απέναντί μας.

Με αφορά άραγε το branding;
«Το brand σου είναι η μοναδική 

και η πιο σημαντική επένδυση που 
μπορείς να κάνεις για την επιχείρησή 

-
ταναλωτές έχουν αμέτρητες επιλογές 
και πολύ λίγο χρόνο να επιλέξουν. 
Τα περισσότερα προσφερόμενα αγαθά 
έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και 
ποιότητα ίδιου επιπέδου.

Οι επιλογές των καταναλωτών τεί-
νουν να βασίζονται στην εμπιστοσύνη. 
Ο ανταγωνισμός δημιουργεί άπειρες 
επιλογές και οι εταιρίες ψάχνουν τρό-
πους να συνδεθούν συναισθηματικά με 
τους πελάτες τους, να γίνουν σχεδόν 

αναντικατάστατες και να επιδοθούν 
σε διά βίου δεσμούς. Κατά συνέπεια 
όταν οι ενέργειές τους είναι επιτυχη-
μένες, οι καταναλωτές «ερωτεύονται» 
εταιρίες και πιστεύουν βαθιά στην 
ανωτερότητά τους.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε 
ότι οι πιστοί και τακτικοί πελάτες 
καταναλώνουν κατά 33% παραπάνω 
από τους καινούργιους πελάτες, ενώ η 
προσέγγιση ενός νέου πελάτη κοστίζει 
σε μία εταιρία ό,τι κοστίζει η διατήρηση 
5 υπαρχόντων πελατών.

Το branding θεωρείται πλέον ένα 
από τα καλύτερα εφόδια στα χέρια μιας 
εταιρίας. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη 
σχέσεων εμπιστοσύνης, είναι σε θέση 
να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνι-
σμό και να έχει καλύτερο marketing. 

Oι επιλογές μας καθημερινά βασί-
ζονται σε συμβολικά χαρακτηριστικά, 
στον βαθμό της εμπιστοσύνης που 
νιώθουμε απέναντι σε ένα προϊόν, 
παρά στην καθαρή αξιολόγηση του 
ίδιου του προϊόντος.

 Η εταιρία μου είναι πολύ μικρή 
ακόμα για να ενδιαφερθώ
Το branding, εάν εφαρμοστεί σωστά 

και με τα κατάλληλα εργαλεία, συνει-
σφέρει ενεργά στη συνεχή ανάπτυξη 
της εταιρίας μας.

Επενδύοντας στην ανάπτυξη ενός 
δυνατού brand και στη στρατηγική εξέ-
λιξή του μέσω εργαλείων του branding 
μπορούμε να επιτύχουμε:

-
με τις μεγάλες εταιρίες που ξέρουμε, 
απευθείας τις αντιλαμβανόμαστε και 
ως αξιόπιστες βασιζόμενοι στο μέγεθός 
τους και στο brand τους.

η εταιρία μας να είναι σχετικά νέα 
ή μικρή, αλλά μία δυνατη εταιρική 
ταυτότητα βοηθά άμεσα στη βελτίω-
ση της αντίληψης πιθανών πελατών 
για αυτή. Η εταιρική μας ταυτότητα 
παίζει σπουδαίο ρόλο και αποτελεί 
σημαντικό αρωγό στην καθιέρωση 
της εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και 
των πελατών μας.

Ίσως να ακουστεί υπερβολικό, αλλά 
πλέον το branding δεν αποτελεί μία 
επιλογή, αλλά ίσως μονόδρομο. Ένα 
δυνατό brand, μία καλή στρατηγική 
branding χρησιμοποιούνται ευρέως 

από πιθανούς ανταγωνιστές και κατά 
συνέπεια καθίστανται προαπαιτούμενα 
που εντάσσονται στις άμεσες προσδοκίες 
των πιθανών πελατών μας.

-
άζοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο, 
συμπεριλαμβάνοντας υλικό marketing, 
γραφιστική επιμέλεια κ.ά., η εταιρία 
μας παρουσιάζεται ολοκληρωμένη, πιο 
ελκυστική, όχι μόνο προς υποψήφιους 
πελάτες, αλλά ίσως και προς υποψή-
φιους αγοραστές. Το brand αποτελεί 
ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσια-
κά στοιχεία μίας επιχείρησης, καθώς 
προσμετράται ως μετοχικό κεφάλαιο, 
το οποίο μπορεί να αυξήσει την αξία 
της. Πολλές εταιρίες περιλαμβάνουν το 
κεφάλαιο αυτό στον ισολογισμό τους. 

Το «γιατί»
Παραπάνω εξετάσαμε κάποια στοιχεία 

του branding που μπορούν να επιφέρουν 
θετικό πρόσημο στην επιχειρηματική 
προοπτική της εταιρίας μας. Υπάρχουν 
όμως και στοιχεία που μας κάνουν να 
νιώθουμε ότι το branding είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σήμερα περισσότερο από 
ποτέ. Και αυτό είναι γιατί στοχεύει 
βαθιά και απαντά στο πιο σημαντικό 
ερώτημα που θα έπρεπε σε κάθε βήμα 
μας να απαντάται εξαρχής, στο «γιατί».

δεν αγοράζουμε μόνο με κριτήρια τιμής. 
Έχοντας αναρίθμητες επιλογές και 
περισπασμούς, θέλουμε να δεθούμε 
νοητικά, να ζήσουμε μία εμπειρία, να 
αγοράσουμε τα συναισθήματά μας. Τα 
συναισθήματά μας αποτελούν κινητήρια 
δύναμη, μας ενεργοποιούν και μας 
κατευθύνουν καθημερινά.

To branding, αν χρησιμοποιηθεί 
ορθά, οφείλει να απαντά άμεσα και 
καθαρά στο γιατί αξίζει ένας άνθρωπος 
να επιλέξει το δικό μας προϊόν σε σχέ-
ση με κάποιο ανταγωνιστικό. Γιατί να 
ενδιαφερθεί για εμάς. Οι πελάτες μας 
γίνονται κομμάτι ενός συνόλου, ενός 
δικτύου εμπειριών, και απολαμβάνουν 
την ολότητα της εταιρίας μας.

Πότε να κάνω την αρχή
Ίσως να ήρθε η στιγμή να επεν-

δύσετε και εσείς στο branding, ίσως 
η χρονική στιγμή είναι στην αρχή ή 
κάπου στη μέση. 

Νέα εταιρία, νέο προϊόν, ανανέω-
ση της υπάρχουσας ταυτότητάς μας, 
ολοκληρωμένη προσέγγιση ακόμα και 
μετά από συγχώνευση εταιριών. Κάθε 
βήμα χωρά λίγο branding.

Το branding ενδυναμώνει και ενισχύ-
ει μία από τις πιο σημαντικές συνιστώσες 
του marketing, τον διάλογο. Το καλό 
branding δημιουργεί μία πλατφόρμα 
ανταλλαγής μηνυμάτων που παρουσιάζει 
την αξία και τη σημασία της εταιρίας 
στο κοινό-στόχο μας.

Branding είναι το «γιατί», η τροχιά, 
η στρατηγική, το όραμα, η εκτέλεση 
και η εξέλιξη. Το branding οδηγεί τη 
φήμη, δημιουργεί αξίες, χτίζει σχέσεις 
αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Μαριάννα Κόττη,
Co-founder ApoDec Culture Studio

M.A. in Retail Design & Branding 

Η αξία του branding για την εταιρία σας





Τρίτη 7 Νοεμβρίου 20176

Woof Club: Ο pet-friendly ελληνικός τουρισμός είναι εδώ
Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις διακοπές με 

τον σκύλο σου στην Ελλάδα. Η συντριπτική 
πλειονότητα των ξενοδοχείων δεν διαθέτουν 
πολιτική κατοικιδίων ή κάποιο ιδιαίτερο 
εξοπλισμό, αλλά και οι ξενοδόχοι δεν έχουν 
την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να 
υποδεχτούν πελάτες με κατοικίδια. Από την 
άλλη πλευρά, οι περισσότεροι ταξιδιώτες με 
κατοικίδια στην Ελλάδα δηλώνουν εντελώς 
απογοητευμένοι από την εμπειρία κράτησης, 
ταξιδιού και φιλοξενίας τους. Αυτό ακριβώς 
το πρόβλημα ήρθε να λύσει το Woof Club. 

Το Woof Club είναι το πρώτο τουριστι-
κό γραφείο στην Ελλάδα για ταξιδιώτες με 
κατοικίδια και ο μοναδικός εξειδικευμένος 
επιχειρηματικός σύμβουλος τουριστικών 
επιχειρήσεων που δηλώνουν φιλικές προς 
αυτά. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις φι-
λοξενίας σε ταξιδιώτες με κατοικίδια, που 
ταιριάζουν πραγματικά στις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους, και θέτει τα πρότυπα για τη φιλοξενία 
ταξιδιωτών με κατοικίδια, εξασφαλίζοντας 
ότι η σχέση ξενοδόχου – πελάτη θα είναι 
απολύτως ισορροπημένη. 

Σήμερα υπάρχουν 700.000 ιδιοκτήτες 
σκύλων στην Ελλάδα. Το ποσοστό των pet-
friendly ξενοδοχείων στην Ελλάδα είναι 
32%, ενώ από αυτά το 96,4% δεν διαθέτει 
πολιτική κατοικιδίων και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για την υποδοχή κατοικιδίων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα τόσο των 
pet-friendly τουριστικών επιχειρήσεων, όσο 
και των ιδιοκτητών κατοικιδίων, αλλά και 
την απουσία καινοτομίας στον κλάδο του 
ελληνικού τουρισμού, δημιουργήσαμε την 
πλατφόρμα του Woof Club. 

Η καινοτομία της πλατφόρμας του Woof 
Club έγκειται στην εισαγωγή ενός εξελιγμένου 
συστήματος διαδικτυακών κρατήσεων σε 
ξενοδοχεία και καταλύματα φιλικά προς τα 
κατοικίδια με δυνατότητα επιπλέον κράτησης 
εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών 
κατά τον χρόνο διαμονής.

Ο ταξιδιώτης με κατοικίδιο μπαίνει στην 
ιστοσελίδα του Woof Club, αναζητά ένα κα-
τάλυμα φιλικό προς το κατοικίδιό του στον 

προορισμό που θέλει να επισκεφτεί και μπο-
ρεί να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερες 
υπηρεσίες και προϊόντα για το κατοικίδιό 
του, όπως κτηνιατρική κάλυψη, ένα travel 
kit pawbox, στο οποίο εμπεριέχονται όλα 
όσα θα χρειαστεί στο ταξίδι του και πολλές 
άλλες υπηρεσίες. 

Το Woof Club παρέχει στα συνεργαζόμενα 
ξενοδοχεία πολιτική κατοικιδίων με βάση τα 
διεθνή πρότυπα, πρόσβαση σε μηχανισμό 
διαχείρισης παραπόνων και αποκατάστασης 
ζημιών, πιστοποίηση pet-friendly καταλύμα-
τος, ειδικό εξοπλισμό υποδοχής κατοικιδίων, 
καθώς και σύνδεση με concierge υπηρεσίες, 
όπως pet sitting, dog walking, pet grooming 
και κτηνιατρική κάλυψη. Στο Woof Club ει-
σάγουμε μία νέα κουλτούρα στον pet-friendly 
τουρισμό και επιλέγουμε πολύ προσεκτικά 
τους συνεργάτες μας.

Η εμπειρία που προτείνεται μέσα από την 
πλατφόρμα του Woof Club επιτρέπει στον 
χρήστη να ταξιδεύει χωρίς επιπλέον βάρος για 
το κατοικίδιό του, να απολαμβάνει ξέγνοιαστα 
τη διαμονή του σε έναν προορισμό αξιόπιστα 
φιλικό προς τον ίδιο και το κατοικίδιό του 
και να επωφελείται από παροχές που έχουν 
σχεδιαστεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες του. 

Παράλληλα οι υπη-
ρεσίες του Woof Club 
διευκολύνουν ση-
μαντικά τις ξε-
νοδοχειακές 
επιχειρήσεις 

να διαχειριστούν ποιοτικά τις απαιτήσεις 
πελατών που συνοδεύονται από τα κατοι-
κίδιά τους, να προσαρμόσουν τις πολιτικές 
που αφορούν σε κατοικίδια προκειμένου να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις συνθήκες 
της αγοράς και να προσφέρουν φιλοξενία 
υψηλών προδιαγραφών. 

Όραμα του Woof Club είναι να δημιουρ-
γήσει μία ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία 
για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν στην 
Ελλάδα με το κατοικίδιό τους, δίνοντας μία 
ακόμα ευκαιρία στον ελληνικό τουρισμό να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να αντα-
ποκριθεί αποτελεσματικά στην αυξανόμενη 
αγορά του pet-friendly τουρισμού.

Ο αριθμός των ιδιοκτητών σκύλων στην 
Ευρώπη αγγίζει τα 90.000.000. Το Woof 
Club επιθυμεί να προσελκύσει εισερχόμενο 
τουρισμό απευθυνόμενo στην ευρωπαϊκή 
αγορά και σε χώρες με ήδη ανεπτυγμένο 
pet-friendly τουρισμό, όπως η Γερμανία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιτα-
λία. Ενδεικτικά, στην τελευταία υπάρχουν 
περισσότερα από 15 ταξιδιωτικά γραφεία 
που απευθύνονται αποκλειστικά σε ταξι-
διώτες με κατοικίδια.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η καινοτομία του Woof 
Club έγκειται στο ότι είναι το 
πρώτο τουριστικό γραφείο στην 

Ευρώπη που προσφέρει 
πολιτικές κατοικιδίων 

και πιστοποιεί 

τα συνεργαζόμενα με αυτό ξενοδοχεία ως 
pet-friendly με σκοπό να οργανώσει ποιοτικά 
την αγορά και να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο 
δίκτυο συνεργατών, αναδεικνύοντας τη χώρα 
μας ως κορυφαίο pet-friendly ταξιδιωτικό 
προορισμό.

Το Woof Club έχει ήδη ξεκινήσει συνερ-
γασίες με αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία της 
Ιταλίας, ενώ σύντομα προβλέπεται διεύρυνση 
σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία και 
Γερμανία. 

Στόχος του για τα επόμενα χρόνια είναι 
να αποτελέσει ένα διεθνές benchmark για 
pet-friendly τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ-
νοντας ταξιδιώτες με κατοικίδιο από όλο τον 
κόσμο με ποιοτικές pet-friendly υποδομές 
και υπηρεσίες. 

Η εταιρία μας βραβεύτηκε ως καινοτόμος 
start-up υπηρεσιών τουρισμού στα Tourism 
Awards 2017 και στα Papastratos Start-up 
Awards 2017. Από το 2016 λαμβάνει την 
απόλυτη υποστήριξη της Eurobank EFG και 
του Corallia ως μέλος του προγράμματος 
στήριξης καινοτόμου νεανικής επιχειρημα-
τικότητας «Egg: enter/go/grow». 

Τον περασμένο Νοέμβριο συμμετείχε στην 
3rd International Greek Tourism Expo, ενώ 
επιλέχθηκε ανάμεσα στις δέκα ελληνικές 
start-ups που έλαβαν πλήρη υποτροφία 
για να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα νεοφυούς επιχειρηματικότητας 
«StartMIT» του Massachusetts Institute of 
Technology στη Βοστώνη. 

Στο Woof Club υπάρχει μία κουλτούρα 
σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης. Όλα τα 
μέλη της ομάδας μας έχουν διαφορετικό 
υπόβαθρο, ώστε να υπάρχει μία μοναδική 
ισορροπία σε δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες. 
Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε μία πλήρη 
και ολοκληρωμένη υπηρεσία για ταξιδιώτες 
που συνοδεύονται από το κατοικίδιό τους και 
επιθυμούν να επισκεφθούν ή να ταξιδέψουν 
στην Ελλάδα και να θέσουμε τα πρότυπα για 
τα pet-friendly ξενοδοχεία.

Έλενα Δέδε, 
Founder & CEO Woof Club
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Τ ην 1η Νοεμβρίου 2017 ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε την 1η 
Έκθεση Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και μίλησε για ακόμη φορά, και 
αυτός, για «έναν από τους κεντρικούς πυλώνες 
της οικονομίας», όπως συχνά χαρακτηρίζεται η 
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Συγκεκριμένα είπε: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε 
μία περίοδο γενικευμένης ανασυγκρότησης δυ-
νάμεων όσον αφορά στην παραγωγή, ενισχύο-
ντας παραδοσιακές μορφές της, αλλά παράλληλα 
ανοίγοντας και δρόμους για την ανάπτυξη και 
νέων μορφών».

Ανέφερε ότι «βασικό μέλημα της κυβέρνησης 
είναι, πρώτον, να μην επιστρέψουμε στο ίδιο 
μοντέλο που μας οδήγησε στην κρίση και, δεύ-
τερον, να απελευθερώσουμε δυνάμεις που για 
χρόνια ασφυκτιούσαν». 

Όσον αφορά στην Κ.Αλ.Ο. είπε: «Σε πρώτη 
φάση ενεργοποιείται τον Δεκέμβριο του 2017 
το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, που θα έχει 
αρχικό κεφάλαιο 10 εκ. € και θα υποστηρίζει 
όλους τους φορείς της Κ.Αλ.Ο., που αποκλεί-
ονταν μέχρι σήμερα από το τραπεζικό σύστημα 
με μικροπιστώσεις 5.000,10.000 και 15.000 €, 
σε σχήματα που θα θέλουν να κάνουν τα πρώτα 
τους βήματα».

Ο πρωθυπουργός τόνισε: «Η κυβέρνηση προ-
χωρά στη δημιουργία 100 κέντρων υποστήριξης, 
που θα λειτουργήσουν στις αρχές του 2018 σε 
όλες τις περιφέρειες της χώρας» (με αρχική πί-
στωση 11 εκ. €). «Πιστεύουμε στη συλλογικότητα, 
στη συνεργασία, […] σε μία επιχειρηματικότητα 
όπου δεν θα είναι μόνος σκοπός το κέρδος και 
ο ανταγωνισμός».

Την 1η έκθεση διοργάνωσε το υπουργείο Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
1-3 Νοεμβρίου και πήραν μέρος 150 περίπου κοι-
νωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 
συνεταιρισμοί εργαζομένων, κοινωνικοί συνε-
ταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 
και άλλοι φορείς της Κ.Αλ.Ο. με προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

Όπως εξηγεί η κα Ρ. Αντωνοπούλου ως αρμόδια 
υπουργός: «Στη δική μας αντίληψη η Κ.Αλ.Ο. 
απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών και στο 
σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν 
τη θεωρούμε περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά 
έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομί-
ας. Στόχος μας είναι η αύξηση του αριθμού των 
εγχειρημάτων της Κ.Αλ.Ο., η ανάπτυξή τους σε 
μία σειρά παραγωγικούς τομείς, ώστε να καταλά-
βουν ικανό μερίδιο της αγοράς, ακολουθώντας το 
παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

»Οραματιζόμαστε η κοινωνική και αλληλέγγυα 
οικονομία να γίνει ένα διαφορετικό μοντέλο ανά-
πτυξης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας 
στην κατεύθυνση της ικανοποίησης κοινωνικών 
αναγκών με καινοτόμο τρόπο και έμφαση στον 
κοινωνικό αντίκτυπο και στην αειφόρο ανάπτυξη». 

Όπως συζητήσαμε με τον κ. Βασίλη Τακτικό, 
συντονιστή του Παρατηρητηρίου Οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών: Το μέγα ερώτημα 
σε σχέση με αυτό το επικοινωνιακό γεγονός, 
τον πανηγυρικό του χαρακτήρα και τις μεγάλες 
υποσχέσεις είναι ποιοι πόροι πρόκειται να ενερ-
γοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και ποιο 
είναι το υποκείμενο που αντιπροσωπεύει αυτή 
την πολιτική. Ποια είναι η αληθινή εικόνα και 
ποια η κατασκευή της εικονικής πραγματικότητας;

Γιατί οι διαθέσιμοι πόροι του Ε.Σ.Π.Α. και από 
το πακέτο Γιουνκέρ, που φθάνουν τα 35 δισ. €, 
μόλις 57 εκ. € πρόκειται να διατεθούν για επεν-
δύσεις στην κοινωνική επιχειρηματικότητα από 
το κράτος και άλλα 100 εκ. € περίπου από τις 
περιφέρειες, ένα σύνολο δηλαδή 157 εκ. €, που 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από 0,3% του συνόλου 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Και συνεχίζει ο κ Β. Τακτικός: Για ποιο όμως 
«πυλώνα της οικονομίας» γίνεται αναφορά με 
αυτά τα «ψίχουλα» που διατίθενται και για ποια 
καινοτόμα πολιτική, όταν το 2011, με υπουργό 
την κα Λούκα Κατσέλη, είχαν προγραμματιστεί 
1.100 εκατ. € για τον ίδιο σκοπό. Σημειώνουμε 
βέβαια ότι τα μισά περίπου υλοποιήθηκαν από 
εκείνο τον προγραμματισμό, καθώς αυτή η πολι-
τική ανατράπηκε στη συνέχεια από την επόμενη 
κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. 

Στην πραγματικότητα αυτοί οι πόροι μετα-
φέρθηκαν στη λεγόμενη «κοινωφελή εργασία», 
στο κράτος και τους δήμους, ως επιδοτούμενες 
προσλήψεις από το Ε.Σ.Π.Α. Πολλές φορές χωρίς 
αντικείμενο εργασίας, μόνο και μόνο για κατεβούν 
τεχνητά οι δείκτες της ανεργίας.

Η σημερινή κυβέρνηση μέσω του υπουργείου 
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ συνε-
χίζει την ίδια πολιτική σχετικά με τους πόρους, 
παρουσιάζεται γενναιόδωρη στα λόγια και εντελώς 
αρνητική στην πράξη, για να στηρίξει επί της 
ουσίας την κοινωνική επιχειρηματικότητα εκεί 
όπου πραγματικά υφίσταται, σε βιώσιμους συνε-
ταιρισμούς και ιδρύματα που αντιπροσωπεύουν 
αυτό το 2% που έχουμε στην Ελλάδα.

Δεν απευθύνεται σε όλο το φάσμα των κοινω-
νικών επιχειρήσεων, αλλά σε ένα πολύ μικρό 
κομμάτι, που μόλις τώρα αναδύεται και δεν αντι-
προσωπεύει παρά μόνο ένα ασήμαντο οικονομικά 
μέγεθος σε σχέση με το σύνολο.

Έτσι σε αυτό το επίπεδο τα 25 εκατ. € που 
ανακοίνωσε ως ενίσχυση η κα Ρ. Αντωνοπού-
λου από τις αρχές του 2018 ίσως να είναι κάτι, 
όχι όμως για να συμβάλει στους πραγματικούς 
δείκτες της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, 
εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, που είναι το 10%. 

Επειδή ο σχεδιασμός δεν πρέπει να είναι μόνο 
κρατική υπόθεση, αλλά υπόθεση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, όπως 
άλλωστε υπαγορεύουν οι κοινοτικές οδηγίες, θα 
πρέπει οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας να πουν τα πράγματα με το όνομά 
τους. Οι σχετικές πρωτοβουλίες λοιπόν πρέπει 
να ξεκινούν από κάτω προς τα πάνω.

Ποιος σχεδιασμός όμως; Πρέπει να μιλάμε 
θετικά, με δείκτες παραγωγικούς. Πρέπει να 
ενισχυθεί η πραγματική οικονομία, η παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι επείγουσα η 
ανάγκη του δημοκρατικού σχεδιασμού από τα 
κάτω και καλείται η περιφερειακή και η τοπική 
αυτοδιοίκηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Πρόκειται για ένα μοντέλο τοπικής ανάπτυξης, 
δηλαδή εναρμόνισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
και συνεργειών μεταξύ παραγωγών, εργαζομένων 
και καταναλωτών, με σαφή διάκριση από το 
μοντέλο της παγκοσμιοποιημένης, όπως θέλουν 
να λένε, αγοράς. Ένα μοντέλο ισχυρής οριζόντιας 
οργάνωσης της παραγωγής - κατανάλωσης σε 
αντίθεση με την πυραμιδική καθετοποίηση, που 
εκφράζει το μοντέλο της αγοράς και των κρατικών 
επιχειρήσεων, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 
απαγορευτικό κόστος για παροχή προσιτών κοι-
νωνικών υπηρεσιών για ολόκληρη την κοινωνία.

Αυτή η διαφοροποίηση της οριζόντιας οργάνωσης 
και της παραγωγής - κατανάλωσης είναι θεμελιώ-
δης αρχή για την επιτυχία των εγχειρημάτων της 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αφού 

δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουν από κοινού 
παραγωγοί και καταναλωτές σε έναν κοινό στόχο 
στα πλαίσια μίας ενεργής κοινωνίας ανθρώπων.

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στον αγροδια-
τροφικό τομέα, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην 
πράσινη ενέργεια, τα αλληλοασφαλιστικά ταμεία, 
οι συνεταιρισμοί και οι μη κερδοσκοπικοί οργανι-
σμοί στον χώρο της υγείας και της παιδείας έχουν 
ως βασική αρχή ότι τα συμφέροντα παραγωγών, 
εργαζομένων και καταναλωτών ταυτίζονται και 
έχουν ως κοινό γνώρισμα τη μείωση του κόστους 
των συναλλαγών.

Αυτή η οριζόντια σχέση στην οργάνωση είναι 
και η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας, εκεί όπου η αγορά δεν ενδιαφέρεται 
να επενδύσει λόγω έλλειψης κερδοφορίας και 
το κράτος δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες 
λόγω υψηλού κόστους. 

Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού ο κ. Τακτι-
κός είχε την ευκαιρία να εκθέσει την άποψη της 
Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής 
Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) προς εκείνον, η οποία 
συνοψίζεται ως εξής:

Ναι μεν ο νέος νόμος 4430/2016 ξεκαθαρίζει το 
τοπίο ως προς τι είναι και τι δεν είναι κοινωνική 
οικονομία, καθώς στον χώρο υπήρχε και υπάρχουν 
ακόμα ψευδεπίγραφα κοινωνικών επιχειρήσεων. 
Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ελαχιστο-
ποίηση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με το 
αντίστοιχο πρόγραμμα της κας Λούκας Κατσέλη 
το 2011, γεγονός που δεν διευκολύνει βέβαια 
την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό 
φυσικά δεν μειώνει τις καλές προθέσεις περί 
ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων, φάνηκε 
όμως ότι δεν τον είχαν ενημερώσει σωστά και 
επαρκώς οι σύμβουλοί του.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι στα τρία κυρίαρχα 
μοντέλα οικονομικής διαχείρισης, δηλαδή τη 
δημόσια οικονομική, την ιδιωτική οικονομική και 
την κοινωνική οικονομία, η επιχειρηματικότητα 
βρίσκει τρόπους έκφρασης απολύτως ομόλογους. 
Απλώς διαμορφώνεται αναλόγως του πλαισίου 
της οικονομίας.

Επιχειρηματικότητα είναι η διάθεση για δράση 
με μεγάλες αβεβαιότητες. Η λέξη-κλειδί είναι η 
«διάθεση». Πρόκειται δηλαδή για στάση ζωής, 
για κοσμοθεωρία και τρόπο σκέψης.

Όταν η επιχειρηματικότητα μετουσιωθεί σε 
δομή, τότε, αν βρίσκεται στον χώρο της δημόσιας 
οικονομικής, η δομή ονομάζεται «νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου», όπως είναι οι δήμοι, 
οι περιφέρειες, τα υπουργεία, οι οργανισμοί του 
δημοσίου κ.λπ., με κυριότερο χαρακτηριστικό 
την κοινή ωφέλεια. 

Όταν η επιχειρηματικότητα μετουσιωθεί σε 
δομή, τότε, αν βρίσκεται στον χώρο της ιδιωτι-
κής οικονομικής, η δομή ονομάζεται «εταιρία», 
όπως είναι οι ομόρρυθμες εταιρίες, οι εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης, οι ανώνυμες εταιρίες, 
οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, οι αστικές 
μη κερδοσκοπικές εταιρίες κ.λπ., με κυριότερο 
χαρακτηριστικό τον ορισμό στόχων εκχρηματι-
σμένου κέρδους. 

Όταν η επιχειρηματικότητα μετουσιωθεί σε 
δομή, τότε, αν βρίσκεται στον χώρο της κοινωνικής 
οικονομίας, η δομή ονομάζεται «συνεργατισμός» / 
«συνεταιρισμός», «ίδρυμα», «αλληλόχρεο κεφάλαιο» 
(συνήθως στην υγεία), «ηθική τράπεζα» κ.λπ., με 
κυριότερο χαρακτηριστικό την ικανοποίηση των 
αναγκών των μελών τους. 

Προσπαθώντας να χαρτογραφήσουμε το ση-
μείο όπου βρίσκονται οι επιχειρήσεις της 1ης 
Έκθεσης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
εντοπίζουμε ότι οι συνεργατισμοί / συνεταιρισμοί 
διακρίνονται σε:

μελών τους για προμήθεια κάποιων πραγμάτων 
ή υπηρεσιών, όπως είναι οι καταναλωτικοί συ-
νεταιρισμοί, οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, οι 
πιστωτικοί συνεταιρισμοί κ.λπ., που υπάγονται 
στον έλεγχο του υπουργείου Ανταγωνιστικότητας.

των μελών τους για την από κοινού διάθεση / 
προώθηση της δικής τους παραγωγής, όπως είναι 
οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, που υπάγονται στον 
έλεγχο του Υπ.Α.Α.Τ.

των μελών τους για εργασία, οπότε διαθέτουν 
τα αγαθά και υπηρεσίες τους (ηθικά, κοινωνι-
κά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα) προς όλα τα 
μέλη της τοπικής κυρίως, κοινωνίας τους, όπως 
είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρή-
σεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί 
περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κ.λπ., που 
υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας.

Απαιτεί νοητικά άλματα και μία ιδιότυπη πε-
ρίεργη αντίληψη των πραγμάτων η άποψη ότι η 
Έκθεση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας θα 
έπρεπε να έχει κυρίως Κοιν.Σ.Επ. και Κοι.Σ.Π.Ε., 
οι οποίες είναι στατιστικά μη ανιχνεύσιμες στο 
Α.Ε.Π. της Ελλάδας, ενώ οι άλλοι συνεταιρισμοί 
προσφέρουν, ακόμα και στις σημερινές δύσκο-
λες περιόδους κρίσης, το 1,2% του Α.Ε.Π. της 
Ελλάδας, δηλαδή περίπου 2 δισ. €. Σημειωτέον 
ότι από την ετήσια έκθεση της Κ.Αλ.Ο. το 2016 
οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. δημιούργησαν 
μόλις 6,8 εκ. € καταγεγραμμένο εισόδημα και 
παρουσιάζονται ως αντιπροσωπευτικό δείγμα μίας 
«νέας» οικονομίας. Μοιάζει σαν κάποιας μορφής 
διαστροφή να προσπαθεί να τροποποιήσει τους 
όρους και τα νοήματα των λέξεων, ακόμα και στην 
ελπιδοφόρα για το μέλλον κοινωνική οικονομία, 
ξεκινώντας από τα «βαφτίσια» της σε κοινωνική 
και αλληλέγγυα οικονομία.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

Για μία ακόμα φορά Κ.Αλ.Ο. ή όχι;
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Δημοτική Αγορά Κυψέλης: 
Το πείραμα της αναβίωσης

Πέντε ήπειροι - ένας κύκλος. 
Τραγούδι και χορός. Απλοί 
στίχοι και μελωδίες από τις 

λαϊκές και ιερές παραδόσεις της Ευ-
ρώπης, Ασίας, Αφρικής, Βορείου και 
Νοτίου Αμερικής, Αυστραλίας, νησιών 
του Ειρηνικού. Απλές κινήσεις σε 
κυκλική διάταξη, οι οποίες τονίζουν τη 
σημασία και τους συμβολισμούς των 
τραγουδιών, ενώ ταυτόχρονα καλλι-
εργούν κλίμα ενότητας και σύνδεσης. 
Τόπος συνάντησης απ΄ ότι φαίνεται 
ο καταλληλότερος: Δημοτική Αγορά 
Κυψέλης.

Μόλις χτες, εκεί που κάποτε επικρα-
τούσε η εγκατάλειψη και οι ξεθωριασμέ-
νες μνήμες του μακρινού παρελθόντος, 
φιλοξενήθηκε μία από τις πρώτες για 
φέτος δράσεις της αυτοδιοικούμενης και 
αυτοδιαχειριζόμενης Δημοτικής Αγοράς 
Κυψέλης. Η ομάδα «Σπείρα: Ολιστική 
Εκπαίδευση, Ανθρώπινες Αξίες, Διά 
Βίου Μάθηση» έδωσε μουσικοχορευτική 
παράσταση, που θα μπορούσε κανείς να 
τη χαρακτηρίσει και συμβολική, καθότι 
απευθυνόταν σε όλους τους ενήλικες 
ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατά-
σταση, φωνή, επάγγελμα, ενδιαφέροντα. 
Οι συναντήσεις θα έχουν συνέχεια. 
Από τις 11 Νοεμβρίου η φωτογραφική 
ομάδα «Διαδρομές» ξεκινάει νέο κύκλο 
μαθημάτων στην ιστορική γειτονία της 
Κυψέλης. Η διαδρομή δεν θα σταματήσει 
εκεί. Έχει ανοιχτό ορίζοντα αρκετών 
χρόνων. Όσο ο Δήμος Αθηναίων και το 
Impact Ηub Athens (διαχειριστής των 
χρήσεων του κτιρίου) θα συνεχίσουν 
το σχέδιο που ξεκίνησαν: H αγορά της 
Κυψέλης να επιστρέψει στους πολίτες 
της γειτονιάς και η Κυψέλη, εκτός από 
υποβαθμισμένη, γεμάτη παραβατικό-
τητα, με χρήστες και περιθωριακούς 
να αποκτήσει και πάλι τα αρώματα 
φρούτων και λαχανικών, τα χρώματα 
των καλλιτεχνικών ομάδων, τη σκέψη 
και την οργάνωση των κοινωνικών 
επιχειρήσεων, κοινωνικές και κοινω-
φελείς δομές.

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης βρίσκεται 
στο νούμερο 42 της οδού Φωκίωνος 
Νέγρη. Πεζόδρομος πια, ονομάστηκε 
έτσι από τον Φωκίωνα Νέγρη (1846 
- 1928), Αθηναίο πολιτικό και ακαδη-
μαϊκό, πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, 
αμέσως μετά την ίδρυσή της το 1926. 
Τα χρόνια τα παλιά, τις δεκαετίες του 
'50 και του '60 η Φωκίωνος Νέγρη 
ήταν τόπος συνάντησης των αστών της 
περιοχής και των περιχώρων.

Το νυχτερινό κέντρο «Quinta» του 
Μουτσάτσου, το rock club «Top Hat» 
(από τα πρώτα της εποχής), το εστιατόριο 
«Θράκα», το «Σελέκτ» με το παγωτό σι-
κάγο ήταν τα στέκια της αποκαλούμενης 
τότε Βία Βένετο των Αθηνών. Ανάμεσα 
στους θαμώνες της περιλαμβάνονταν 

ο Τσιφόρος, η Βέμπο, ο Αυλωνίτης, 
ο Σταυρίδης, ο Σακελάριος, ο Δαλια-
νίδης, η Μαρινέλλα, η Μοσχολιού, ο 
Αντωνιάδης, ο Δομάζος. Αναρίθμητοι 
καλλιτέχνες έμεναν κοντά. Η παρα-
μελημένη ακόμa και προβληματική 
Κυψέλη κάποτε ήταν η γειτονιά του 
Νίκου Γκάτσου, του Νίκου Εγγονό-
πουλου, του Τάσου Αθανασιάδη, του 
Παναγή Λεκατσά, του Γιώργου Χειμωνά, 
της Λούλας Αναγνωστάκη, της Κικής 
Δημουλά, του Λουκιανού Κηλαηδόνη.

Η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης χτί-
στηκε το 1935 από τον αρχιτέκτονα Αλέ-
ξανδρο Μεταξά και αποτελεί εξαιρετικό 
δείγμα δημόσιου κτιρίου μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής, με χαρακτηριστικά 
δανεισμένα από τον νεοκλασικισμό. 
Για πολλά χρόνια αποτελούσε σημείο 
αναφοράς για τους κατοίκους της Κυ-
ψέλης, με τα μανάβικα, τα μπακάλικα, 
τα μαγαζιά βοτάνων και μπαχαρικών. 
Από τη δεκαετία του '80 άρχισε να πα-
ρακμάζει, καθώς στους γύρω δρόμους 
άνοιξαν πολλά σουπερμάρκετ.

Τα παραδοσιακά μαγαζιά της δεν 
μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τον αντα-
γωνισμό, σιγά-σιγά περιθωριοποιήθηκαν 
και έκλεισαν. Από τις αρχές του 2000 
το κτίριο ερημώθηκε και το 2005 ο 
Δήμος Αθηναίων επεδίωξε την κατε-
δάφισή του για την ανέγερση κτιρίου 
γραφείων, εμπορικού κέντρου και υπό-
γειου γκαράζ. Τη δόξα διαδέχθηκε η 
παρακμή, την παρακμή η εγκατάλειψη. 
Οι κάτοικοι όμως, ανάμεσά τους και ο 

συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας, κι-
νητοποιήθηκαν με αποτέλεσμα το 2006 
το κτίριο να κηρυχθεί διατηρητέο. Οι 
περίοικοι ανέλαβαν δράση, κατάφεραν 
να ακυρώσουν τα σχέδια του δήμου, 
κατέλαβαν με πρωτοβουλία τους το 
κτίριο και το μετέτρεψαν σε ανοιχτό 
χώρο πολιτισμού, που λειτούργησε 
με επιτυχία μέχρι το 2012.

Με τέτοιο παρελθόν χρειαζόταν 
ισχυρή διάθεση από την πλευρά των 
ιθυνόντων και μερικά εκατομμύρια 
για αρχή. Απορροφήθηκαν 2.000.000 
ευρώ από τα προγράμματα ΕΣΠΑ «με 
σαφή οδηγία για τα επόμενα πέντε 
χρόνια να μην υπάρχει από την αγορά 
της Κυψέλης κανένα κέρδος για τον 
Δήμο Αθηναίων, ούτε για κοινωνικές 
επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, 
αλλά να υπάρχει βιωσιμότητα του εγ-
χειρήματος» λέει ο Χάρης Μπίσκος, 
υπεύθυνος συντονισμού δράσεων της 
πανευρωπαϊκά βραβευμένης πρωτοπο-
ριακής πλατφόρμας «ΣυνΑθηνά» και 
της Δημοτικής Αγοράς. Για τη χρήση 
και το μέλλον της αγοράς ζητήθηκε η 
γνώμη των κατοίκων της περιοχής.

«Άτυπες ομάδες, κάτοικοι της Κυψέλης, 
κοινωνικές επιχειρήσεις κατέθεσαν τις 
σκέψεις και τις επιθυμίες τους για τη 
μελλοντική χρήση της αγοράς. Έγινε 
ανοιχτή πρόσκληση για το μέλλον της 
αγοράς στην οποία συγκεντρώθηκαν 
200 συμμετοχές και 470 προτάσεις» 
λέει ο Χάρης Μπίσκος.

Η επιθυμία των περισσότερων είναι 

η αγορά να φιλοξενεί εργαστήρια καλ-
λιτεχνικά, χειροτεχνίας, επιστημονικά, 
αγορά τροφίμων, παζάρι με μικρά κατα-
στήματα χαμηλών τιμών, πάσης φύσεως 
εκθέσεις, πολιτιστικό - αθλητικό κέντρο, 
συναυλίες και παραστάσεις, κοινωνικά 
φροντιστήρια, κοινωνικό εστιατόριο.

Επικρατούν 17 προτάσεις για τη δια-
χείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, 
τις οποίες αξιολογούν οι: Άρης Καλα-
ντίδης, πολεοδόμος και διευθυντής 
του Institute of Place Management, 
Πέτρος Μάρκαρης, συγγραφέας, Σταύρος 
Μπένος, πρώην υπουργός Πολιτισμού, 
πρόεδρος του σωματείου «Διάζωμα», 
Βασίλης Φουρλής, πρόεδρος του ομίλου 
Φουρλής, Αμαλία Ζέπου, αντιδήμαρχος 
Αθηναίων για την Κοινωνία των Πο-
λιτών. Το νερό δεν μπήκε εύκολα στο 
αυλάκι. Για την ακρίβεια έχει αρκετό 
χρόνο ακόμα μπροστά του. «Καχυποψία 
υπάρχει πάντα. Και από την πλευρά της 
αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβού-
λιο και από την πλευρά των πολιτών. 
Είναι φυσικό και επόμενο. Χρειάζεται 
να δει κανείς έργα και πράξεις για να 
πειστεί πως κάτι καλό επιχειρείται» 
λέει ο Χάρης Μπίσκος.

Τη διαχείριση αναλαμβάνει τελικά 
το Impact Hub Athens ένα τοπικό και 
διεθνώς συνδεδεμένο δίκτυο με σκο-
πό, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί 
του στην ιστοσελίδα τους, το θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο. Επιχειρήσεις και 
δημιουργικοί επαγγελματίες εργάζονται 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

πρότυπων business models που θα 
ορίσουν το μέλλον της επιχειρηματι-
κότητας. Από την κοινωνική ένταξη, το 
περιβάλλον και το δίκαιο εμπόριο, το 
Impact Hub Athens συνδέει εξειδικευ-
μένους επαγγελματίες, δημιουργώντας 
ένα διαπολιτισμικό δίκτυο δυνατού 
κοινωνικού αντίκτυπου.

«Σήμερα φιλοδοξεί να γίνει ένας 
νέος συλλογικός χώρος με κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ο οποίος θα υποστηρίζει 
κοινωφελείς δομές και πολυδιάστατες 
συμπράξεις που προάγουν την τοπική 
κοινωνία της Κυψέλης αλλά και της 
Αθήνας, τους νέους δημιουργούς, τις 
συλλογικότητες σε έναν κοινό χώρο 
με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους 
κατοίκους της Κυψέλης και της Αθήνας, 
καθώς και τους επισκέπτες από άλλες 
περιοχές. Όραμά μας είναι η δημιουργία 
ενός πόλου εναλλασσόμενων δραστηρι-
οτήτων στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 
αφιερωμένων στις ομάδες της πόλης. 
Στο επίκεντρο των δράσεων αυτών 
βρίσκεται η συνύπαρξη πολιτιστικού 
και εκπαιδευτικού στοιχείου με την 
εμπορική φύση της Αγοράς» αναφέρεται 
στην ιστοσελίδα του Impact Hub Athens.

«Ο στόχος είναι να δίνεται το βήμα 
σε ομάδες του 6ου τομέα του Δήμου 
Αθηναίων (Κυψέλη), πρωτίστως χωρίς 
να αποκλείονται οι υπόλοιπες των άλλων 
περιοχών. Σχεδιάζουμε κάθε Δευτέρα 
και Τετάρτη να υπάρχουν συναυλίες 
αυτών των ομάδων» λέει ο Γιώργος 
Πέτρου, event manager του Impact 
Hub Athens.

«Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπο-
ρούν να στεγάζονται στη Δημοτική Αγορά 
της Κυψέλης, ίσως με κάποιο αντίτιμο 
το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμα και το 
οποίο δεν θα είναι ενοίκιο, αλλά θα 
αφορά σε συνολικό πακέτου υπηρεσιών. 
Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. 
Έχουμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Προετοιμαζό-
μαστε…» λέει ο Δημήτρης Κοκκινάκης, 
ιδρυτής του Impact Hub Athens.

Στόχος της προγραμματισμένης για 
χτες παράστασης της ομάδας «Σπείρα: 
Ολιστική Εκπαίδευση, Ανθρώπινες 
Αξίες, Διά Βίου Μάθηση» ήταν η ενότητα 
και η σύνδεση των ανθρώπων. Στόχος 
του Δήμου Αθηναίων είναι να δοθεί η 
Δημοτική Αγορά Κυψέλης στους κατοί-
κους της. Στόχος του διαχειριστή χρήσης 
της Αγοράς Impact Hub Athens είναι 
η δημιουργία ενός πόλου εναλλασσό-
μενων δραστηριοτήτων, αφιερωμένων 
στις ομάδες της πόλης. Προσδοκία 
των δημοτών όχι μόνο της περιοχής, 
αλλά και της Αθήνας είναι οι στόχοι να 
πάρουν το χρώμα των παλιών καλών 
εποχών και τη γεύση των σύγχρονων 
επιδιώξεων.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr
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Τετάρτη 22 Nοεμβρίου: Ημέρα Ανθοπαραγωγού
Το διοικητικό συμβούλιο του 

Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού 
Συνεταιρισμού Αθηνών – Κε-

ντρική Ανθαγορά Αθηνών (Ανθέων 21, 
111 43 Άνω Πατήσια, 210.25.84.680) 
αποφάσισε να χαρακτηρίσει την 22α 
Νοεμβρίου 2017 «Ημέρα Ανθοπα-
ραγωγού».

Μία ημέρα μόνο από τις 365 της 
καθημερινότητας αφιερωμένη στον 
καθημερινό ήρωα της ζωής, στον 
καθημερινό παραγωγό πραγματικού 
πλούτου για όλους τους Έλληνες, στον 
μόνο ουσιαστικό δημιουργό συνθηκών 
αυτάρκειας και δυνατότητας πιθανής 
«υπερήφανης» εξωτερικής πολιτικής, 
στον φροντιστή-φύλακα του περι-
βάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, 
τεχνολογικού, πολιτιστικού, οικονο-
μικού), στον τεχνολόγο διαχείρισης 
της ροής της ενέργειας προς τον κάθε 
άνθρωπο (για να μπορεί να υπάρχει 
ως ενεργειακό σύνολο).

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε 
πάρα πολλά ακόμα σημαντικά και 
λιγότερο σημαντικά χαρακτηριστικά 
του αγρότη (και οι ανθοπαραγωγοί 
είναι αγρότες – παραγωγοί), αλλά 
σταματάμε σε ένα πολύ χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα, για το οποίο απλώς 
λένε μερικοί «το χωράφι δεν είναι 
εργοστάσιο». Δηλαδή επισημαίνε-
ται ότι ο αγρότης – καλλιεργητής ή 
εκτροφέας δεν είναι υπηρέτης ενός 
παραγωγικού συστήματος, ανεξάρ-
τητου του χώρου στο οποίο αυτός 
λειτουργεί, αλλά φροντιστής ενός 
πλήρους οικοσυστήματος (ή, αν θέ-
λετε, συστήματος) με αντίληψη της 
συνολικής συστημικής θεώρησής 
του (holistic approach). 

Ο αγρότης είναι κομμάτι (σημασία 
στη λέξη «κομμάτι») της αγροτικής 
κοινωνίας, μίας κοινωνίας που στο 
γεωγραφικό μήκος και πλάτος της 
Ελλάδας, με τις ιστορικές συνθήκες 
που τη διαμόρφωσαν, είναι η μόνη 
υπάρχουσα ακόμα κοινωνία (όπου 
υπάρχει). 

Και ως λειτουργούσα όπου υπάρχει 
(για δεύτερη φορά επισήμανση) έχει 
ανάγκη από συστήματα οικονομί-
ας που εκφράζονται καλύτερα από 
την κοινωνική οικονομία ή, όπως 
τη βάφτισαν πρόσφατα «αριστερής» 
(;) πολιτικής σκέψης κόμματα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, «κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία».

Ο κ. Αθανάσιος Κελμάγερ (πρόεδρος 
του Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α., 693.23.81.604) 
επεσήμανε την ανάγκη στην επανεκκί-
νηση του ανθοπαραγωγικού συνεται-
ρισμού μετά το νέο κωδικοποιημένο 
καταστατικό του συνεταιρισμού (που 
ψηφίστηκε στις 17/2/2017 και εγκρί-
θηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών 
στις 29/3/2017). 

Η επανεκκίνηση οριοθετήθηκε για 
το τέλος του 2017 μετά τις αποφά-
σεις εξυγίανσης που έλαβε η γενική 
συνέλευση του συνεταιρισμού στις 
25/10/2017, τη συγκρότηση ομάδας 
εργασίας για τη διαμόρφωση ενός 
επιχειρησιακού σχεδίου για το μέλλον 
του συνεταιρισμού και της ανθοκομίας 
στην Ελλάδα (στοιχεία του οποίου 
ακούστηκαν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών στις 
11/10/2017). Έτσι όλοι περιμένουν 
με ενδιαφέρον τις ευχές για το νέο 
έτος 2018, που θα ακουστούν στο 

κόψιμο της βασιλόπιτας του συνεται-
ρισμού, που προγραμματίζεται για τις 
10 Ιανουαρίου 2018. 

Ο κ. Κελμάγερ, αντιλαμβανόμενος 
πλήρως ότι ο αγρότης, και στην προ-
κείμενη περίπτωση ο ανθοπαραγωγός, 
είναι «κομμάτι» μίας ολόκληρης αλυ-
σίδας, κινείται μαζί με τους προέδρους 
του Σ.ΑΝ.Κ.Α. (ανθοπώλες) και της 
Π.Ε.Ε.Α.Π.Σ.Ε. (ανθέμποροι) για 
την εξεύρεση ενός ισορροπημένου 
σχήματος ενιαίας προσπάθειας για 
την ελληνική ανθοπαραγωγή, που 
δρομολογήθηκε με την υπογραφή 
δήλωσης κατανόησης. 

Από την κοινή δήλωση κατανόησης 
αντλούμε ότι ο ανθοπαραγωγός είναι 
σημαντικό κομμάτι. Αντιγράφω:
1. Γνωρίζοντας ότι ο πολλαπλασιαστής 
απασχόλησης του αγροτικού τομέα 
είναι (ενδεικτικά στον καπνό) 4,7, 
δηλαδή για κάθε θέση εργασίας που 
δημιουργείται στην αγροτική καλλι-
έργεια (π.χ. καπνού) δημιουργούνται 
4,7 θέσεις εργασίας σε όλους τους 
τομείς της ελληνικής οικονομίας και 
αναλόγως σε όλους τους αγροτικούς 
κλάδους. 
2. Γνωρίζοντας ότι ο πολλαπλασιαστής 
στο Α.Ε.Π. από τον αγροτικό τομέα 
είναι 5, δηλαδή για 4% περίπου απ’ 
ευθείας συμμετοχή στο Α.Ε.Π. η τελική 
συμβολή του αγροτικού τομέα στην 
Ελλάδα είναι 20%. Ενδεικτικά του 
τουριστικού τομέα είναι 1,8.
3. Γνωρίζοντας ότι οι επενδύσεις 
στον αγροτικό τομέα συγκρατούν 
μόνο το 10% στους αγρότες και όλο 
το υπόλοιπο 90% διαμοιράζεται σε 
όλους τους τομείς της εθνικής οικο-
νομίας, δημιουργώντας ισόρροπη 
ανάπτυξη. Ενδεικτικά οι επενδύσεις 
στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών 
απορροφούν το 90% και μόνο 10% 
διαμοιράζεται σε όλους τους άλλους 
τομείς της εθνικής οικονομίας.
4. Γνωρίζοντας ότι το αποτύπωμα 
του CO2 είναι πάρα πολύ σημαντικός 
παράγοντας για την ισορροπία του 
περιβάλλοντος και την οικονομία.
5. Έχοντας εμπιστοσύνη στη συνερ-
γασία μας, όπως «το πουλί κάθεται 
στα λεπτά κλαδιά, όχι διότι αυτά είναι 
σταθερά, αλλά διότι έχει εμπιστοσύνη 
στα φτερά του».
6. Αναγνωρίζοντας ότι παραγωγοί, 
μεταποιητές, διανομείς, μεταφορείς 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι αποτελούν 
συνολική (ολιστική) προσέγγιση του 
κλάδου των δρεπτών ανθέων και 

πρασινάδων και έχουν κοινές τύχες.
Για όλα τα παραπάνω και πολλά 

ακόμα ο κ. Κελμάγερ δήλωσε ότι πρέπει 
να βρεθεί ένας τρόπος να εκφραστεί 
συλλογικά η πίστη μας στον Έλληνα 
ανθοπαραγωγό και το διοικητικό συμ-
βούλιο του συνεταιρισμού αποφάσισε 
να οριστεί η 22α Νοεμβρίου 2017 ως 
Ημέρα Ανθοπαραγωγού.

Είναι επιτακτική ανάγκη επιβίωσης 
να βρεθούν όλοι οι Έλληνες ανθο-
παραγωγοί, όλοι όσοι βρίσκονται 
στην Ελλάδα, όλοι όσοι έχουν κοι-
νές πολιτιστικές καταβολές και όλοι 
όσοι πιστεύουν ότι όλοι οι Έλληνες 
ανθοπαραγωγοί έχουν κοινό μέλλον. 

Μάλιστα για ενίσχυση αυτής της πε-
ποίθησης, όπως μας είπε ο κ. Κελμάγερ, 
ήδη ο Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α. αποφάσισε να 
καλέσει όλους τους ανθοπαραγωγούς 
σε τοπικές συναντήσεις. 

Στις 6 Νοεμβρίου 2017 στις 13:00 
στο πολιτιστικό κέντρο της Χερσονή-
σου (Ηράκλειο Κρήτης) οργανώθηκε 
συνάντηση με τοπικούς ανθοπαραγω-
γούς, στην οποία συμμετείχαν τόσο ο 
ταμίας του συνεταιρισμού της Κ.Α.Α. κ. 
Κώστας Ηρειώτης, όσο και ο πρόεδρος 
του ελεγκτικής επιτροπής κ. Δημήτριος 
Κελμάγερ, για να συζητήσουν για το 
μέλλον της ελληνικής ανθοπαραγωγής.

Επίσης τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 
2017 στις 19:00 στο ξενοδοχείο Αστήρ 
στην Ιεράπετρα Κρήτης οργανώθηκε 
συνάντηση με τοπικούς ανθοπαρα-
γωγούς, στην οποία ο κ. Αθανάσιος 
Κελμάγερ πιστεύει ότι μπορεί να 
σφυρηλατηθεί η ενιαία πρόθεση για 
συλλογική προσπάθεια δημιουργίας 
συνθηκών βιώσιμου μέλλοντος για 
την ελληνική ανθοπαραγωγή.

Άλλωστε τη Δευτέρα 13 Νοεμβρί-
ου 2017 στις 17:00 σε χώρο του 
δημαρχείου στην Τροιζήνα οργανώ-
νεται συνάντηση με τους τοπικούς 
ανθοπαραγωγούς, καθόσον η Τροι-
ζήνα, ο Πόρος και ο Γαλατάς είχαν 
παραδοσιακά πολύ καλή επίδοση 
στην ανθοπαραγωγή και πολλοί 
ανθοπαραγωγοί είναι ήδη μέλη του 
Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α. και απετέλεσαν 
ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού. 
Φέτος και πέρυσι αναβίωσαν μάλιστα 
και τα Ανθεστήρια στον Γαλατά με 
πρωτοβουλία και στήριξη των μελών 
του Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α.

Σήμερα με την ανάπτυξη των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης (και ιδιαίτερα 
του διαδικτύου και της τεχνολογίας 
των πληροφοριών), την αύξηση του 

εσωτερικού και εξωτερικού τουρι-
σμού, τα αστικά πρότυπα εισχωρούν 
(!) γρήγορα (επιθετικά) στις αγρο-
τικές περιοχές, ισοπεδώνοντας τις 
πολιτιστικές διαφορές ανάμεσα στις 
αγροτικές και τις αστικές περιοχές (Γ. 
Δαουτόπουλος, «Αγροτική Κοινωνι-
ολογία και Συνεργατισμός» 2009).

Σήμερα επιβάλλεται τα συλλογικά 
σχήματα που συσπειρώνουν τους 
αγρότες, όπως και ο Α.Α.Σ.Α., που 
συσπειρώνει τους ανθοπαραγωγούς 
όλης της Ελλάδας, να κινηθούν πιο 
δραστήρια για την τόνωση του κύρους 
των αγροτικών επαγγελμάτων.

Σήμερα, που συνειδητά και ενορχη-
στρωμένα υποβιβάζονται τα αγροτικά 
επαγγέλματα και οι αγρότες, σήμερα 
που η ύπαιθρος υφίσταται την ανελέητη 
επίθεση των νεοαστών εις βάρος των 
παραδοσιακών βιώσιμων χρήσεων 
γης για λόγους κυρίως real estate, 
πρέπει όσοι μπορούν και πιστεύουν 
ότι οι αγρότες μπορούν να δώσουν 
μία βιώσιμη λύση στη διεθνοποι-
ημένη κρίση να κάνουν κάτι. Και 
αυτό το «κάτι» ο Α.Α.Σ.Α. το υλοποιεί 
στις 22 Νοεμβρίου με την Ημέρα 
του Ανθοπαραγωγού στην Κεντρική 
Ανθαγορά Αθηνών.

Την Τετάρτη, ως μία ΑνθοΤετάρτη, 
στις 22 Νοεμβρίου, μέσα στις ώρες 
της κανονικής λειτουργίας της ανθα-
γοράς (05:30 έως 12:30), επιλέχθηκε 
να περιμένουν όλοι οι ανθοπαρα-
γωγοί-μέλη του συνεταιρισμού από 
τις 08:00 έως τις 11:00 τόσο τους 
επαγγελματίες ανθοπώλες, όσο και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας 
στην Κ.Α.Α.

Ο κ. Κελμάγερ προσκαλεί όλους 
τους ανθοπώλες, ως μία καταρχάς 
ανανέωση και επέκταση και αμοιβαία 
βελτίωση της συνεργασίας, όσο και ως 
μία μορφή εκδήλωσης αναγνώρισης 
του ρόλου του Έλληνα ανθοπαραγωγού, 
να έρθουν την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 
στην Κ.Α.Α. και, όπως μας είπε ο κ. 
Κελμάγερ, «οι ανθοπαραγωγοί θα 
προσπαθήσουν να τους “κεράσουν” 
για τον κόπο να είναι μαζί μας και 
κοντά μας». 

Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. της Κ.Α.Α. 
θα χαρούν να υποδεχθούν τους εκ-
προσώπους της οργανωμένης περι-
βάλλουσας κοινωνίας την Τετάρτη 
από τις 08:00 έως τις 11:00 και να 
τους ενημερώσουν για τις λειτουργίες 
της ανθαγοράς και για τον ρόλο του 
Έλληνα ανθοπαραγωγού. 

Ήδη έχει υποδεχθεί και δεχθεί την 
έμπρακτη συμπαράσταση του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
διά του υπουργού κ. Ε. Αποστόλου 
(στις 11/10/2017) μέσα στην Κ.Α.Α. 
και, όπως δήλωσε ο κ. Κελμάγερ, 
περιμένει όλους τους εκπροσώπους 
της οργανωμένης κοινωνίας να βρε-
θούν για λίγο κοντά στους Έλληνες 
ανθοπαραγωγούς.

Είναι ελάχιστη αναγνώριση για τα 
τελευταία 55 χρόνια συνεχούς λειτουρ-
γίας της ανθαγοράς στον ιδιόκτητο 
χώρο στα Άνω Πατήσια, από τότε 
που «κυκλοφορούσαν λύκοι» στην 
περιοχή εκείνη της υπαίθρου της Ατ-
τικής, όπως έδειξε μία φωτογραφία 
εκείνης της εποχής. 

«Η θεώρηση της αγροτικής κοινό-
τητας, σε αντιδιαστολή με την αστική 
κοινότητα, δεν έχει οδηγήσει σε μία 
κοινή τοποθέτηση των ειδικών επι-
στημόνων.

-
ρές μεταξύ αγροτικών και αστικών 
περιοχών, θεωρώντας ότι υπάρχουν 
εντελώς ξεχωριστές αγροτικές και 
αστικές κοινωνίες.

αγροτοαστικού συνεχούς και θεωρεί ότι 
κάθε κοινότητα μπορεί να τοποθετηθεί 
σε κάποιο σημείο μίας κλίμακας που 
στην μία άκρη έχει την παραδοσιακή 
αγροτική κοινότητα και στο άλλο άκρο 
την κοσμοπολίτικη αστική κοινωνία. 
(σ.σ. χωρίς να επιλέγει το καλό και το 
κακό, το βιώσιμο ή το θνησιγενές).

την ύπαρξη ενός συνεχούς, αλλά μίας 
συμβιωτικής σχέσης ανάμεσα στην 
αγροτική κοινότητα και στην πόλη». 
(Γεώργιος Δαουτόπουλος, «Αγροτική 
Κοινωνιολογία και Συνεργατισμός» 
2009). 

Πιθανόν όμως στην Ελλάδα δεν 
λειτουργεί αποτελεσματικά η αστική 
κοινότητα ή απλώς δεν υπάρχει αστική 
κοινότητα. 

Στην Ελλάδα γίνονται φιλότιμες 
προσπάθειες, από το 1990, να αναπτυ-
χθεί συλλογική έκφραση των πολιτών, 
να δημιουργηθούν οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και να γίνουν 
δομές για τους πολίτες, όχι όλες με 
απόλυτη επιτυχία, αλλά καλές. Και 
τότε ίσως θα μπορέσει να αναπτυ-
χθεί και μία συμβιωτική διαδικασία 
ανάμεσα στις αγροτικές κοινωνίες 
και τις αστικές «κοινωνίες».

Μέχρι τότε οι αγρότες, οι παρα-
γωγοί του πραγματικού πλούτου, θα 
υφίστανται ένα ιδιότυπο κοινωνικό 
bullying, μία απαξίωση των αγροτι-
κών επαγγελμάτων, μία υποτίμηση 
του κοινωνικού ρόλου τους και μία 
προσπάθεια μη αναγνώρισης του ση-
μαντικού ρόλου τους στην αειφορία 
(στη βιωσιμότητα) όλων μαζί. 

Η Ημέρα του Ανθοπαραγωγού στις 
22 Νοεμβρίου 2017 στην Κεντρική 
Ανθαγορά Αθηνών είναι μία μορφή 
σηματοδότησης της αναγνώρισης της 
ανάγκης συμβιωτικής σχέσης ανάμε-
σα στους αστούς και τους αγρότες, 
που τόσο ανάγκη το έχει το ελληνικό 
έθνος, που ζει σε αυτό το γεωγραφικό 
μήκος και πλάτος του πλανήτη Γη. 
Οι ανθοπαραγωγοί ανοίγουν από 
πλευράς τους τη διαδικασία.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Κωνσταντίνος Μουζάκης: Ο πρόεδρος των σεφ
Ο Κωνσταντίνος Μουζάκης είναι ο πρόεδρος 

της Λέσχης Αρχιμαγείρων, Αρχιζαχαρο-
πλαστών, Αρτεργατών & Επιστημόνων 

Επισιτισμού Αττικής «Ακρόπολις» (ο αγγλικός 
τίτλος της: «Acropolis» – Chefs Club of Attica). 

Αφορμή για να συγκεντρώσουμε μερικά 
στοιχεία για τον ευχάριστα αγαπητό και χα-
μογελαστό Κώστα Μουζάκη ήταν η εκδήλωση 
της λέσχης τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στην 
αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων στην Αθήνα (Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 
και Ρηγίλλης) με θέμα την «Επίσημη παρου-
σίαση του σκοπού της λέσχης», η οποία είχε 
ως στόχο την ανάδειξη του έργου σπουδαίων 
προσωπικοτήτων / συνεργατών της Λέσχης 
Αρχιμαγείρων Αττικής από τον χώρο της γα-
στρονομίας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης.

Συζητώντας με τον κ. Μουζάκη (697.06.19.008, 
kostasmouzakis@gmail.com, kostasmouzakis.
blogspot.com) μαθαίνουμε ότι σκοπός της 
ίδρυσης της Λέσχης Αρχιμαγείρων Αττικής 
«Ακρόπολις» είναι η συνένωση όλων των αρ-
χιμαγείρων και βοηθών αρχιμαγείρων, των 
αρχιζαχαροπλαστών και βοηθών ζαχαροπλα-
στών, των αρτοποιών, των επιστημόνων που 
έχουν σχέση με τον επισιτισμό και όλων των 
εργαζομένων που σχετίζονται με ξενοδοχεία, 
καταλύματα, εστιατόρια και συναφή με άδεια 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, των σχολών 
και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όλων που 
εργάζονται στον τουρισμό στην Αττική για 
την ανάπτυξη του μορφωτικού και τεχνικού 
επιπέδου τους. 

Μερικά από τα ιδρυτικά μέλη της λέσχης, όπως 
μας λέει ο κ. Μουζάκης, ήταν οι: Christian Noel 
Robert, Βοναζούντα Ευανθία, Δαούτης Νικόλα-
ος, Ιωσηφέλης Ηλίας, Κωβαίος Κωνσταντίνος, 
Μανωλίτση Όλγα, Μουζάκης Κωνσταντίνος, 
Μπακόλας Νικόλαος, Μπεμπλιδάκη Άρτεμις 
και Τσαπάρας Θανάσης

Τα μάτια του κ. Μουζάκη λάμπουν καθώς συ-
νεχίζει για τον σκοπό της λέσχης και προσθέτει: 
«ο σκοπός μας είναι η προβολή της εθνικής 
και της τοπικής μαγειρικής / ζαχαροπλαστικής 
τέχνης και κουλτούρας της Ελλάδας».

Επίσης ως προς τους στόχους της λέσχης μπο-
ρούμε να βρούμε στο site www.chefsclubofattica.
com τα εξής:

-
ση προγραμμάτων επισιτιστικών δράσεων, η 
ανάπτυξη πνεύματος γαστρονομικής αλληλεγ-
γύης και τα φιλανθρωπικά συναισθήματα στον 
ευρύτερο κοινωνικό και γαστρονομικό τομέα 
και ιδιαίτερα στον γαστρονομικό τουρισμό. 

-
μικών υπηρεσιών στον θεματικό γαστρονομικό 
τουρισμό.

-
λοντισμού και η ενεργή ανάπτυξη, δημιουργία, 
εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κατα-
πολέμησης και στήριξης έναντι του κοινωνικού 
και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πλη-
θυσμιακών ομάδων και δομών υποστήριξης 
οπουδήποτε στην Αττική.

υπογράφει συμφωνίες για την πραγματοποίηση 
ερευνών ή για την ανάπτυξη προγραμμάτων 
ή συνεργασίας με κάθε συλλογικότητα, όπως 
δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρα-
τικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και οργανώσεις, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

-
δρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών 
ταξιδιών και ασκήσεων.

σχετικού με τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική 
και την τέχνη της αρτοποιίας.

και τη μελέτη διάφορων ζητημάτων.

γαστρονομίας, η βράβευση μελών, η απονομή 
βραβείων, μεταλλίων και περγαμηνών.

-
λαδικές και διεθνείς λέσχες και η αδελφοποί-
ησή τους αν αυτό αποφασιστεί από τη γενική 
συνέλευση των μελών.

-
φούν μέλη σε ελλαδικές, ευρωπαϊκές, αλλά και 
παγκόσμιες κλαδικές συνομοσπονδίες.

σχετικά με νέες τεχνικές και επιστημονικές 
προσεγγίσεις που αφορούν στον κλάδο.

και γευμάτων για την ανάδειξη της γαστρονομίας.

και φορείς, όπως σχολές, επιχειρήσεις τρο-
φίμων, σωματεία συναφή με τα επαγγέλματα 
των μελών της λέσχης αρχιμαγείρων τόσο σε 
τοπικό, σε ελλαδικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Και ενώ τα πρώτα ιδρυτικά μέλη έχουν συ-
μπεριλάβει σχεδόν όλα όσα μπορεί κάποιος 
σε ώρα συνέντευξης να εντοπίσει, με έκπληξη 

-
κευμένη σχέση με τους παραγωγούς των πρώτων 
υλών, τους παραγωγούς των τροφίμων, τους 
παραγωγούς των αγροτικών προϊόντων πάνω 
στα οποία οι αρχιμάγειροι και οι βοηθοί τους, 
οι αρχιζαχαροπλάστες και οι βοηθοί τους, οι 
αρτοποιοί και οι βοηθοί τους, ακόμα και οι 
επιστήμονες που έχουν σχέση με τη διατροφή, 
δημιουργούν τις υπεραξίες τους. 

Δεν βρήκαμε μία ιδιαίτερη μέριμνα για κάποια 
ειδική σχέση με τους αγρότες, τους γεωργούς 
και τους καλλιεργητές παραγωγής όλων των 
ειδών της τροφής, τους κτηνοτρόφους και τους 
εκτροφείς παραγωγούς των τροφίμων ζωικής 

πιάτο μας όλων των ειδών τα αλιεύματα, και 
βέβαια ούτε τους δασοκόμους για τις πρασινάδες 
και τα πρόσθετα. 

Με περηφάνια ο κ. Μουζάκης παρουσίασε 
το μενού της γευσιγνωσίας που ακολούθησε 
την εκδήλωση, στο οποίο διακρίναμε και γευ-
τήκαμε (πολλαπλά είναι η αλήθεια, αφού ήταν 
εξαιρετικά στη γεύση και άφθονα): 

ταλαγάνι με ντοματίνια Κρήτης

Καλαμών

και πετιμέζι (σκέτη απόλαυση)
-

λάδα πιπεριάς με σταγόνες κρόκου Κοζάνης 
και μάραθο

εσπεριδοειδή και άνθος αλατιού

μας: γιαούρτι με γλυκό κουταλιού ελιάς, με 
-

τοκαλιού και αρμπαρόριζα

SOS Ελλάδος, για των οποίων τη διατροφή 
φροντίζει η Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής. Τα 
μέλη της «Ακροπόλεως» πιστεύουν στην αξία 
της σωστής διατροφής, ιδιαίτερα για τα νεαρά 
άτομα, και γι’ αυτό σχεδίασαν ένα συγκεκρι-
μένο μενού, κατάλληλο για τις απαιτήσεις και 
τις διατροφικές ανάγκες των μικρών παιδιών 

Οι σεφ-μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων επι-
σκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα 
σπιτάκια των μικρών τους φίλων, βοηθώντας 
και συμβουλεύοντας τις μητέρες SOS για τις 
διατροφικές ανάγκες των παιδιών, δίνοντας 
συνταγές για το καθημερινό φαγητό τους.

Το αναμνηστικό της συνεργασίας της Λέσχης 

γενικό διευθυντή τους κ. Γιώργο Πρωτόπαπα 
ο κ. Κώστας Μουζάκης ως πρόεδρος της Λέ-
σχης, ενώ για την υγιεινή των χεριών πριν το 
φαγητό προσφέρθηκαν χειροποίητα βιολογικά 
σαπούνια της Aether Luxury Cosmetics. 

Στην εκδήλωση προσφέρθηκε αναμνηστικό 
στον γενικό γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής 
& Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Τζιάλλα για την προ-
ώθηση του γαστρονομικού τουρισμού, αλλά 
και για όλες τις ενέργειες που γίνονται για την 
ενσωμάτωση της γαστρονομίας στο τουριστικό 
πακέτο.

Ήταν μία πολύ καλή επιλογή να προσκληθεί για 
την απονομή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο οποίος 
είχε την ευκαιρία να επισημάνει μερικά σημεία 

Το Υπ.Α.Α.Τ. δίνει μεγάλη σημασία στη 
σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον 
τουρισμό και τον πολιτισμό, δηλαδή τη γα-
στρονομία. 

Στην τοπική ανάπτυξη προσπαθούμε τα 
τοπικώς παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, τα 
περιβεβλημένα με τους τοπικούς μύθους, να 
δουλεύονται τοπικά, με τις τοπικές παραδοσι-
ακές τεχνικές (αλλά με σύγχρονα μέσα), για 
να καταναλωθούν τοπικά από τους επισκέπτες. 
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουριστών επιλέγει 
τον τόπο διακοπών και με συνυπολογισμό των 
γευστικών εμπειριών που μπορεί να απολαύσει. 

Το Υπ.Α.Α.Τ. σε συνεργασία με το υπουργείο 
Τουρισμού και με τη συμβολή του Κέντρου 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (υπουρ-
γείο Πολιτισμού) προωθούν τη σύνδεση του 
πρωτογενούς, του δευτερογενούς τομέα και του 
τριτογενούς τομέα με τον τοπικό πολιτισμό. Στό-
χος είναι η ενσωμάτωσή όλων στο τουριστικό 
προϊόν της χώρας και ο συνδυασμός τους με 
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και με τον τρόπο 
αυτό να αναδειχθεί η αξία της γεωργίας, που 
ακόμα και σήμερα μπορεί να συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη και στην εξοικείωση του 
κόσμου με τη γεωργία και τα φημισμένα προϊόντα.

Ο κ. Μουζάκης τόνισε: «Στόχοι της λέσχης 
''Ακρόπολις'' είναι να αναδείξει μέσα από την 

προώθηση της εθνικής και τοπικής κουζίνας 
τον αδιάρρηκτο δεσμό της γαστρονομίας με την 
κουλτούρα, την αύξηση της σημαντικότητάς της 
ως πολιτισμικού προϊόντος και παράλληλα την 
καταξίωσή της στο παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο. 
Επίσης την ενδυνάμωση της ήδη υπάρχουσας 
πολιτισμικής βάσης με στόχο την εδραίωση της 
ελληνικής γαστρονομίας ως ιδανικού προϊόντος 
για κατανάλωση, καθώς και την ενίσχυση των 
μεθόδων και των μορφών προσφοράς των 
προϊόντων και τον τρόπο προώθησής τους. 

»Όραμα της λέσχης είναι να μπορέσει να 
υλοποιήσει τους στόχους της και να φτάσει στην 
εκπλήρωση ακόμα περισσότερων προωθώντας 
την τοπική και εθνική κουζίνα όσο καλύτερα 
γίνεται και ανεβάζοντας την ελληνική γαστρο-

»Στο επόμενο διάστημα η λέσχη έχει ως στόχο:

σχετικού με τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική 
και την αρτοποιία

και τη μελέτη διάφορων ζητημάτων
-

γωνισμούς μαγειρικής και γαστρονομίας σε 
Ελλάδα και εξωτερικό 

ελληνικές και διεθνείς λέσχες και τη μεταξύ 
τους αδελφοποίηση

»Έως τώρα, το 2017, έχουμε καταφέρει να 
υλοποιήσουμε και να συμμετάσχουμε σε 40 
εκδηλώσεις για τη γαστρονομία, τον τουρισμό 
και τη δημόσια εκπαίδευση. Μέσα από μία σειρά 
διαλέξεων στο πλαίσιο συνεδρίων, σεμιναρίων, 
εκθέσεων, εκπαιδευτικών ταξιδιών και ασκή-
σεων προωθούμε την αξία της μεσογειακής 
διατροφής ανά την Ελλάδα. Διοργανώνουμε 

την ανάδειξη της γαστρονομίας, καθώς και τη 
συνεχή προβολή της ελληνικής κουζίνας ως 
απαραίτητου αγαθού στην τουριστική εμπειρία 
του ατόμου στη χώρα μας». 

Και όταν ρωτήσαμε τον κ. Μουζάκη να μας 
πει μερικές από τις διακρίσεις, τους τίτλους 
του, στον επαγγελματικό χώρο ως γνήσιου 
σεφ, αρχίζει να τις απαριθμεί, από τις οποίες 
καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις παρακάτω:

-
γείρων Αττικής «Ακρόπολις» 

-
σεων Επισιτισμού στις Μόνιμες Κοινωνικές 
Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
του oμίλου Unesco Πειραιώς & Νήσων 

Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας 

-
μων Ε.Φ.Ε.Τ. 

Πολιτισμού & Γαστρονομίας 
-

δευτής στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

-
σκαλία Τουρισμού των oμίλων Unesco 

Με την πολύχρονη εμπειρία στη ζαχαροπλα-
στική και στη μαγειρική τέχνη, ο 39χρονος κ. 
Μουζάκης έχει παρουσιάσει τη μεσογειακή και 
ελληνική κουζίνα σε διεθνή συνέδρια, τηλεοπτικές 
εκπομπές και σε διεθνείς διαγωνισμούς, έχει 

διατροφή, έχει συντάξει συνταγές μαγειρικής 
σε περιοδικά, ιστοσελίδες και εφημερίδες στον 
διεθνή και στον ελληνικό τύπο.

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Εξ αποστάσεως σεμινάριο ρομποτικής
Η ομάδα Aegean Robotics του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σάμου παρέχουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο 
με τίτλο: «Εκμάθηση Ρομποτικής με Arduino» για άτομα που έχουν γνώσεις προγραμματισμού.
To σεμινάριο περιλαμβάνει 10 δίωρα που θα γίνονται κάθε Τετάρτη, ώρες 19:00 με 21:00 
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.
Θα διδάξουν:

Μετά το τέλος των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Εγγραφές μέχρι 10/11.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο: icsdweb.aegean.gr/project/aege-
anrobotics
Επίβλεψη: Εργίνα Καβαλλιεράτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΜΠΕΣ
Φορέας εκπαίδευσης: Εργαστήρι Τεχνητής Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Επικοινωνία: aegeanrobotics@aegean.gr
Τρόπος υλοποίησης: εξ αποστάσεως
Ημερομηνία έναρξης: 15/11/2017
Ώρες διεξαγωγής: 19:00 με 21:00
Διάρκεια σεμιναρίου: 20 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 35 ευρώ ανά άτομο

Σεμινάριο παραγωγής και επιμέλειας έκδοσης βιβλίου
Ο κόσμος των βιβλίων είναι μυστήριος και σαγηνευτικός. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτόν;
Αν είσαι λάτρης των βιβλίων, συχνάζεις σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία, μυρίζοντάς τα και θέλεις 
να αποκωδικοποιήσεις τη διαδικασία παραγωγής τους, αν είσαι φοιτητής και σε ενδιαφέρει να 
προσανατολιστείς επαγγελματικά στον χώρο του βιβλίου, αν είσαι φωτογράφος, αρχιτέκτονας, 
γραφίστας ή άλλος επαγγελματίας και θέλεις να αποτυπώσεις τη δουλειά σου σε ένα λεύκωμα ή 

πάνω σε αυτό, αν θέλεις ο ίδιος να φτιάξεις ένα λεύκωμα, κατάλογο ή οποιασδήποτε άλλης 
θεματικής βιβλίο, τότε αυτό το εργαστήριο είναι για σένα!
Aφού απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήματα, ώστε να αποσαφηνίσουμε τους στόχους 
μας, θα προχωρήσουμε στον σχεδιασμό ενός φανταστικού βιβλίου και θα αποκτήσουμε μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία της διαδικασίας παραγωγής και έκδοσής του.
Εισηγήτρια: Μαρίνα Τσούλου, υπεύθυνη των εκδόσεων του ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή
Φορέας εκπαίδευσης: Fårö Creative Learning - Τηλ. επικοινωνίας: 210 7717544 - E-mail: 
info@faro.gr - Διεύθυνση: Έβρου 14, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα - Μέρες σεμιναρίου: Σάββατο 
11 και Κυριακή 12 Νοεμβρίου - Ώρες διεξαγωγής: 10:00 με 13:00 - Διάρκεια σεμιναρίου: 
2 Σαββατοκύριακα τρίωρων συναντήσεων (σύνολο 12 ώρες) - Μηνιαίο κόστος συμμετοχής: 
150€ (+24% ΦΠΑ) και 135€ (+24% ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους.

«Paperless Office»
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται πρακτικές, εργαλεία και διαδικασίες για τη διαχείριση της 
συνεχούς ροής των εισερχομένων πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της καθημερινότητας, 
ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου καθορισμού προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της εσωτερικής 
επικοινωνίας και οργάνωση των αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς ελέγχου 
υλοποίησης. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε σε σημαντική βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου 
και τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητας.
Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα της McKinsey, τα στελέχη αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1,8 ώρες την 
ημέρα για αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε 
αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης και σύγχρονα εργαλεία, ώστε να μειωθεί δραστικά αυτός 
ο χρόνος.
Παρουσιάζονται επίσης εφαρμογές που συγχρονίζονται με tablets - smartphones, με τις οποίες 
διαχειριζόμαστε επιχειρηματικές λειτουργίες, έγγραφα, επαφές, ημερολόγια, εκκρεμότητες, 
αναθέσεις, ευκαιρίες, επικοινωνία με πελάτες κ.λπ., που οδηγούν σε ένα «paperless office» 
βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την παραγωγικότητα του στελέχους.
Για τη μέτρηση της παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται εργαλεία, με τα οποία αποτυπώνεται η 
αποδοτικότητα της λειτουργίας του γραφείου, με χρήση δεικτών για την εξέλιξη των εκκρεμοτήτων 
και των projects, καθώς και την αξιοποίηση του χρόνου με βάση το time matrix του Stephen 
Covey και το σύστημα 5S για την ευταξία του γραφείου.
Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες;
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

τρόπους διακίνησης αρχείων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε σημείο και 
από οποιοδήποτε μέσο.

με εντυπωσιακό τρόπο την παραγωγικότητα.

στη διαχείριση του χρόνου και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σταθόπουλος, IT Manager του ομίλου AQS - Φορέας εκπαίδευσης: 
Innovative Business Consulting & Learning - Τηλ. επικοινωνίας: 210 81 43 341 - Υπεύθυνη 
επικοινωνίας: Μάγδα Αποστολίδου - Διεύθυνση: Ημερομηνία 
έναρξης: 14/11/2017 - Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 17:00 - Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ 
(στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%). Το σεμινάριο επιδοτείται 
επίσης από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

Σκοπός: Στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες 
να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, 
ώστε να μπορούν να δημιουργούν μέσω του 

Περιγραφή σεμιναρίου:

τρισδιάστατα προγράμματα. Χρησιμοποιείται από 
επαγγελματίες από όλο τον κόσμο και θεωρείται 
ένα από τα καλύτερα στο είδος του. Στην Ελλάδα 
έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση από studio παραγωγής 
και διαφημιστικές εταιρίες.
Περιεχόμενο σεμιναρίου:

δισδιάστατη μορφή

σχήματος (Vertex, Segment, Spline, Polygon)

αλληλεπίδραση αυτών

αντικειμένου

object (τεχνική Loft, Path, Shape, Extrusion)

Skin, Flex)

(Material Editor)

χώρο

και χρόνου

Παροχές:

(με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

εντός ενός έτους

Φορέας εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικός όμιλος 
Intergraphics
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3838808
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49 (Πολυτεχνείο), 
Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης: 14/11/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 40 ώρες
Κόστος συμμετοχής: Το πρόγραμμα μπορεί 
να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος 0,45% 
του ΛΑΕΚ.

Δημιουργία 3D Animation με τη χρήση του 3D Studio Max

Workshop: «Internet Marketing»
Σκοπός: Ενημέρωση για τις βασικές έννοιες και εκπαίδευση νέων (αρχάριοι-beginners) σχετικά 
με τις τεχνικές και πρακτικές του internet marketing για μια επιτυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο.
Το workshop στοχεύει στην ενημέρωση των δυνατοτήτων του internet marketing και δίνει τη 
δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να:

ζωντανών παραδειγμάτων.

μέσω ζωντανών παραδειγμάτων.

ο έλεγχός του.
Τι θα κερδίσετε; Μετά το σεμινάριο θα είστε σε θέση να:

Θεματολογία:

Σε ποιους απευθύνεται: 
των 30 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών θα είναι τα 30 άτομα, ώστε να δημιουργηθούν 5 
groups των 5-6 ατόμων. Extra: Η ομάδα που θα παρουσιάσει την καλύτερη πρόταση internet 
marketing θα επιλεγεί για να περάσει από συνέντευξη από την εταιρία eSteps και μέσω αυτής 
θα επιλεγεί ένα άτομο, αρχικά για πρακτική στην εταιρία eSteps.
Παροχές:

Εισηγητής: Δημήτρης Κονταράκης, Internet Marketing Consultant - Φορέας εκπαίδευσης: 
Esteps - E-Marketing & Communications - Διεύθυνση: Olympia Conference & Seminar Hall, 
Πριάμου 11, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα - Επικοινωνία: 211 7152756 - Ημερομηνία έναρξης: 
11/11/2017 - Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 15:30 (ώρα προσέλευσης 09:00) - Διάρκεια 
σεμιναρίου: 12 ώρες - Κόστος συμμετοχής: 80 ευρώ
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Νεαροί ενήλικε
Προεπαγγελματική ετοιμ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ έρευνα γύρω από την ποιότητα ζωής 
των ατόμων με αναπηρία θεωρεί την εργασία ως μία 
σημαντική παράμετρο της ποιότητας ζωής τους, καθώς 
α. η εργασία παραμένει ένα πλέον σημαντικό πολιτισμικό 
γεγονός κατά τη διάρκεια μίας ημέρας και β. σύμφωνα 
με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ο χώρος 
στον οποίο απλώς θα βρεθούν που τους εμπνέει, αλλά η 
πραγματική εργασιακή απασχόληση, την οποία θεωρούν 
ως τον μεγαλύτερο σκοπό της ζωής τους.

Αν λοιπόν η σύγχρονη κοινωνία δέχεται την ανάγκη 
πλήρους κοινωνικής ένταξης του ατόμου με αναπηρία, 
σημαίνει ότι του επιτρέπει, ή έστω δεν τον παρεμποδί-
ζει, να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας, δηλαδή του 
παρέχει, σε συνάρτηση με τις ειδικές του ανάγκες και τα 
αιτήματά του, την αναγκαία στήριξη ώστε να αναλάβει 
πλήρως έναν κοινωνικό ρόλο. 

Είναι ωστόσο γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία 
αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας σε σχέση με τα άτομα που 
δεν παρουσιάζουν αναπηρία. Τα ποσοστά της ανεργίας, 
η εντατικοποίηση των σπουδών, η σύγχρονη απαίτηση 
για διά βίου μάθηση και επικαιροποίηση των επαγγελμα-
τικών δεξιοτήτων, οι κανονισμοί χορήγησης επιδομάτων 
είναι μόνο μερικά από τα εμπόδια που συναντούν τα 
Α.μ.Ε.Α. στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας σε ένα 
μακροεπίπεδο.

Υπάρχει περιθώριο αντιστάθμισης των εμποδίων αυ-
τών μέσω μίας εκπαίδευσης των Α.μ.Ε.Α. περισσότερο 
προσανατολισμένης σε προεπαγγελματικές δεξιότητες; 
Η διερεύνηση της πρότασης αυτής αποτελεί στόχο του 
παρόντος άρθρου. Αφού γίνει μία αναφορά στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της θεσμικής εκπαίδευσης των ατόμων με 

αναπηρία όπως αυτή παρέχεται στην Ελλάδα, θα συζητηθεί 
ο ρόλος των επίσημων φορέων εκπαίδευσης, αλλά και 
της οικογένειας, στην ανάπτυξη της προεπαγγελματικής 
ετοιμότητας στους νεαρούς ενήλικες με αναπηρία.

Αν κάνουμε μία μικρή ιστορική αναδρομή, θα δούμε 
ότι μόλις τα τελευταία 40 χρόνια άρχισαν στην Ελλάδα οι 
οργανωμένες συζητήσεις για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία στον απόηχο των ευρωπαϊκών κινημάτων 
των αναπήρων του 1960 και 1970. Μέχρι το 1970 η 
αγωγή των παιδιών με αναπηρία ασκείται από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία συνήθως υπό ιδρυματική μορφή. Ή έμφαση 
είναι στο ελάττωμα και στην παρέκκλιση, κύρια κίνητρα 
είναι ο οίκτος και ο προστατευτικός περιορισμός. Το 1981 
ψηφίζεται ο πρώτος νόμος που καθιστά υποχρεωτική 
την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και μιλά για 
την κοινωνική τους ένταξη και την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση, ενώ 3 χρόνια αργότερα η ειδική αγωγή 
ενσωματώνεται στο νομικό πλαίσιο της γενικής εκπαίδευ-
σης. Η εκπαίδευση που προβλέπεται είναι εξατομικευμένη 
και παρέχεται στα ειδικά σχολεία. Στις αρχές του 1990 
αρχίζει πια να γίνεται στην Ελλάδα λόγος για την ένταξη 
των ατόμων στην τυπική εκπαίδευση και εμφανίζονται 
οι πρώτες ειδικές τάξεις μέσα σε επιλεγμένα σχολεία.

Στις μέρες μας το όραμα για ένα σχολείο για όλους έχει 
σε μεγάλο βαθμό εξορθολογιστεί και γίνονται σοβαρές 
προσπάθειες ώστε να παρέχεται στα παιδιά με κάθε 
είδους αναπηρία αξιοπρεπής εκπαίδευση, συμβατή με 
τις δυνατότητές τους. 

Ωστόσο η αυξημένη ορατότητα των παιδιών με αναπηρία 
δεν συνοδεύεται από την ανάλογη ορατότητα των νέων 
ενηλίκων με αναπηρία. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πολύς 
λόγος για την ένταξη παιδιών με αισθητηριακά ή κινητικά 

προβλήματα, διανοητική υστέρηση, αυτισμό στην εκπαί-
δευση και είναι γεγονός ότι ο αριθμός των διαγνωσμένων 
παιδιών αυξάνεται ραγδαία. Ο αριθμός αυτός ωστόσο 
δεν φαίνεται να εκπροσωπείται στη σύγχρονη έρευνα 
γύρω από την τεχνική εκπαίδευση, την επαγγελματική 
αποκατάσταση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την ανεργία, 
τη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Με άλλα λόγια, 
φαίνεται να υπάρχει ένα έλλειμμα στην έρευνα σχετικά 
με την ποιότητα ζωής των νέων ενηλίκων με αναπηρίες.

Οι θεσμοί ενσωμάτωσης των Α.μ.Ε.Α. στην πρωτο-
βάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται 
να στοχεύουν περισσότερο στην ομαλοποίησή τους, 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα του τυπικού σχολείου, το οποίο παρουσιάζει 
ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
που η σύγχρονη έρευνα της ειδικής παιδαγωγικής και της 
ψυχολογίας στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην 
εξειδίκευση και στην τελειοποίηση μεθόδων διδασκαλίας 
για διαφορετικές μορφές μαθησιακών δυσκολιών, όπως 
προκύπτουν από την εκάστοτε διάγνωση. Αποτέλεσμα της 
έμφασης στην ακαδημαϊκή πλευρά της μάθησης είναι να 
τελειώνουν τα παιδιά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 
μεγάλο έλλειμμα σε δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης 
και κοινωνικές δεξιότητες, δύο από τους κυριότερους 
άξονες της προεπαγγελματικής ετοιμότητας. 

Στο σημείο αυτό ας δούμε ποιες είναι οι δεξιότητες 
που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες: Μιλώντας για 
δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, εννοούμε όλες εκείνες 
τις ενέργειες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να αυτοεξυπη-
ρετηθεί, όπως να μπορεί να τηρεί τους κανόνες υγεινής 
του σπιτιού και του σώματός του, να είναι σε θέση να 
διαχειριστεί χρήματα, ώστε να μπορεί να οργανώσει τα 

ψώνια του (τρόφιμα, ρουχισμό, υπόδηση), να διαθέτει 
τρόπους υπολογισμού του χρόνου για να μπορεί να 
διαχειριστεί τον χρόνο του, να μπορεί να απολαμβάνει 
δημιουργικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο του, 
να είνσι σε θέση να δώσει έναν ρυθμό στην καθημερι-
νότητά του, να είναι σε θέση να αξιοποιεί δεξιότητες 
ανάγνωσης και γραφής για να αναζητήσει αναγκαίες 

Ένα κλασικό δίλημμα στο οποίο κάθε 
απόφοιτος παραδοσιακά βρίσκεται 
μετά το πέρας των προπτυχιακών 

σπουδών του είναι αν θα συνεχίσει 
την περαιτέρω εξειδίκευσή του μέσω 
ενός μεταπτυχιακού ή επαγγελματικού 
προγράμματος ή αν θα επιδιώξει την 
ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρα-
τηρείται μία αλματώδης αύξηση στη 
ζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
Ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά 
εργασίας, η στροφή για τη μεγαλύτερη 
δυνατή εξειδίκευση, αλλά και το γενικό-
τερο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη 
λεγόμενη «τεταρτοβάθμια» εκπαίδευ-
ση, έχουν συντελέσει στην ένταση του 
φαινομένου τόσο εντός, όσο και εκτός 
Ελλάδας. Παράλληλα, αξιοσημείωτα 
είναι δύο δεδομένα πλέον: Πρώτον, η 
αύξηση των προσφερόμενων Μ.Π.Σ. 
συγκριτικά με το παρελθόν και, δεύτερον, 
η ανάδειξη και νέων εκπαιδευτικών 
προορισμών για περαιτέρω σπουδές, 
όπως, για παράδειγμα, η Κύπρος, που 
συγκαταλέγεται την τελευταία πενταετία 
ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς 
προορισμούς για τους Έλληνες ενδια-
φερομένους. Στο πλαίσιο μίας εύστοχης 
στρατηγικής καριέρας θα πρέπει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να αξιολογήσει και 
να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της κάθε επιλογής και 
να πράξει ανάλογα. Παρ’ όλα αυτά η 
πολυετής εμπειρία μου έχει καταδείξει 
πως συνήθως λανθασμένες επιλογές 
γίνονται στην περίπτωση που προκρί-
νεται η συνέχιση των σπουδών και όχι 
όταν στοχεύουμε στην ένταξή μας στην 
αγορά εργασίας ή στην αποδοχή μίας 
θέσης εργασίας μετά την αποφοίτηση. 
Αυτό συμβαίνει διότι στην ελληνική 
πραγματικότητα η συνέχιση των σπουδών 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει εξελιχθεί 
περισσότερο σε επιλογή ρουτίνας (!) 
και όχι επιλογή καριέρας.

Σε κάθε περίπτωση ο κάθε ενδιαφε-
ρόμενος για μεταπτυχιακές σπουδές, 
πριν προχωρήσει στην υλοποίηση 
οποιουδήποτε μεταπτυχιακού προ-
γράμματος, θα πρέπει να απαντήσει 

σε μία σειρά ερωτημάτων προκειμέ-
νου να διασφαλίσει πως η επιλογή 
του αυτή είναι η καλύτερη δυνατή για 
την ακαδημαϊκή, επαγγελματική και 
προσωπική του εξέλιξη. Για τον κάθε 
υποψήφιο ποικίλλουν οι λόγοι για τους 
οποίους επιθυμεί να προχωρήσει στη 
λήψη μίας σχετικής απόφασης, όμως 
θα πρέπει να οριστεί εκ των προτέρων 
η στοχοθεσία της συγκεκριμένης από-
φασης, προκειμένου να επαληθεύσει ο 
καθένας ατομικά αν η χρονική συγκυρία 
και οι γενικότερες προδιαγραφές ενός 
Π.Μ.Σ. ανταποκρίνονται επακριβώς 
στις ατομικές επιδιώξεις.

Μία σειρά απλών ερωτημάτων μπορεί 
να μας οδηγήσει στη διαμόρφωση μίας 
πληρέστερης και ωριμότερης τελικής 
απόφασης. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο 
να απαντηθεί ένα πλέγμα ερωτήσεων, 
που μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στα 
ακόλουθα πεδία:
1. Είδος - μορφή μεταπτυχιακού προ-
γράμματος: Ανάλογα με τις δυνατότητες 
και τις υποχρεώσεις του ενδιαφερομένου 
(κοινωνικές, οικογενειακές, οικονομι-
κές κ.λπ.) στοχεύουμε στα επιμέρους 
χαρακτηριστικά ενός Π.Μ.Σ. κατά την 
αναζήτησή μας. Επιμέρους δεδομένα 
που θα μας βοηθήσουν κατά την επιλογή 
είναι τα ακόλουθα:

να είναι διά ζώσης, distance learning 
ή μεικτό;

είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης;
-

πλώματος να είναι certificate, diploma, 
master ή διδακτορικό;

-
ωτικό ίδρυμα;

δωρεάν ή με υποτροφία;

να είναι συναφές ή άσχετο προς τις 
προπτυχιακές σπουδές;

-
κτικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας 
ή μία γενικότερη προσωπική ανάπτυξη;

-
σανατολισμό;

2. Ατομικά κίνητρα – παράγοντες για 
την υλοποίηση ενός μεταπτυχιακού: 
Η υλοποίηση ενός Π.Μ.Σ. αποτελεί 
μία κομβική στιγμή στην ακαδημαϊκή 
και στην επαγγελματική εξέλιξη ενός 
πτυχιούχου. Η επιλογή του μπορεί να 
έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην προ-
σωπική, όσο και στην επαγγελματική 
του εξέλιξη και ανάπτυξη, και να συ-
ντελέσει καθοριστικά στον στρατηγικό 
σχεδιασμό της επαγγελματικής του πο-
ρείας. Στην παρούσα αγορά εργασίας 
ενδεχομένως να αποτελεί πλέον και το 
σημαντικότερο «χαρτί», καθώς πλέον 
το σύνολο των νέων επαγγελματιών / 
επιστημόνων έχει στο επαγγελματικό 
του χαρτοφυλάκιο έναν προπτυχιακό 
τίτλο σπουδών, ξένες γλώσσες, αλλά 
και γνώσεις πληροφορικής. 

Συνεπώς η σημασία που φαίνεται 
να προσλαμβάνει η φοίτηση σε ένα 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
σε πολύ μεγάλο βαθμό εναρμονίζεται με 
τη συνολική επαγγελματική στοχοθεσία 
του κάθε ενδιαφερομένου. Επιμέρους 
δεδομένα που θα μας βοηθήσουν κατά 
την επιλογή είναι τα ακόλουθα:

-
πτυχιακού τίτλου σπουδών θα συμβάλει 
καθοριστικά στην επαγγελματική και 
στη μισθολογική μου εξέλιξη;

-
πτυχιακού τίτλου σπουδών θα συμβάλει 
στην εξεύρεση μίας θέσης εργασίας 
ή στην ανέλιξή μου στην υπάρχουσα 
επαγγελματική θέση μου;

-
χιακού τίτλου σπουδών θα καλλιεργήσει 

νέα πεδία και προοπτικές στον βασικό 
τίτλο σπουδών μου;

όπου θα εμβαθύνω μέσω του Π.Μ.Σ. 
μπορεί να μου δώσει δυνατότητες για 
μία ακαδημαϊκή καριέρα;

-
ντελέσει στην ουσιώδη αναβάθμιση 
των επιστημονικών γνώσεων και των 
δεξιοτήτων μου;

εργασιακή μου καθημερινότητα τις πρό-
σθετες γνώσεις που θα μου παράσχει 
το Π.Μ.Σ.;
3. Χρόνος και τόπος υλοποίησης ενός 
μεταπτυχιακού προγράμματος: Αρκετά 
σύνθετοι είναι και οι προβληματισμοί 
αναφορικά με τη χρονική περίοδο 
κατά την οποία αποφασίζει κάποιος 

Σπουδές  
  

επάγγελμα; 



Marine Lubricant Sales Specialist
About Lubrication Engineers SE Europe: Since 1972, LE International’s 
experienced global team of more than 50 distributors has helped our customers 
increase their profitability through the use of high performance LE lubricants.

Responsibilities:

of marine companies

Qualifications:

Location: 

, 
com

e-mail: HR@LEHellas.gr

Web/SharePoint Developer
The information resources management of the American College of 

Required qualifications:

technology to the college

bugs and prepare appropriate user documentation

Application deadline:

Application instructions:
materials to e-mail: 

Τα καταστήματα Bενέτη Food Hall

Πωλήτριες
 

παρέα μας!

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψήφιας-απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: dimossgouros@yahoo.com ή 

Junior Marketing & Sales Assistant
Agia Paraskevi, Attica, Greece

Description: eLearning Industry
leading online publishing platform for the corporate eLearning sector. 

across the business. 

Requirements:

Huge Plus:

Benefits-In case you are selected, you will have access 
to the following:

link: . 

Bergmann Kord

Δερματολόγους
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Market In

Εργάτης Αποθήκης
(κωδικός θέσης: WW 01/17)

 

Προφίλ υποψηφίου:

Παρέχονται: 

 e-mail: in.gr



At EY we support you in achieving your unique potential 
both personally and professionally. We give you stretching 
and rewarding experiences that keep you motivated, 
working in an atmosphere of integrity and teaming with 
some of the world’s most successful companies. And 
while we encourage you to take personal responsibility 
for your career, we support you in your professional 
development in every way we can. You enjoy the flexibility 
to devote time to what matters to you, in your business and 
personal lives. At EY you can be who you are and express 
your point of view, energy and enthusiasm, wherever 
you are in the world. It’s how you make a difference.

Job purpose: We are currently seeking highly motivated 
people for our Advisory practice, which is a leading provider 
of services to the banking and insurance sector as well 
as large corporates in other industries. You will build 
valued relationships with external clients and internal 
peers and contribute to the growth of our team. Bringing 
experience and insight on one or more disciplines, you will 
shape solutions to a range of client challenges in market 
risk management. Working in this creative environment, 
you will be given the opportunity to take responsibility 
and work on challenging projects for major clients in 
Greece as well as major financial institutions abroad.

Requirements:

bachelor and a master degree in mathematics, 
econometrics, engineering, economics, finance or 
other related field with strong quantitative focus. 
Ph.D. will be considered an asset.

extensive for respective positions, with focus on one 

or more of the following: 

modelling

and accounting treatment

exposures (risk measures, scenario analysis, 
stress testing)

will be considered an asset

thinking skills

technical and business skills

skills in english and greek. Knowledge of additional 
languages will be considered an asset

effectively within a team

for international projects

link: 

General company overview: TrueTrips (formerly 
TrueGreece) is a cutting edge, luxury travel company 
that creates meticulously designed vacations for 
discerning travelers. We are a team of enthusiastic 
travel professionals that curate authentic, tailor made, 
luxury travel experiences to destinations around Europe. 
Our commitment to planning and executing extraordinary 
travel experiences is exemplified in the distinctions that 

of the world’s top travel specialists for Greece, since 

included on Wendy Perrin’s WOW list as a trusted 
travel expert for Greece. To learn more about our 
story, please visit our website at www.truetrips.com. 
TrueTrips has a stimulating work environment for driven 
individuals who are motivated by an entrepreneurial 
climate with varied and challenging assignments. It is 

managerial, organizational, communication, and social 
skills. Our team is comprised of motivated individuals 
who seek to grow their skill set and responsibilities 
within the company and who are driven by the vision to 
maintain TrueTrips’ reputation as an industry leader. 
We are constantly in pursuit of improving the quality 
of our service and our overall guest experience; we are 

personal and corporate growth, and job satisfaction.

enter the firm as a Travel Planning Associate at an 
entry level position.

Travel Planning Associates must have:

desktop applications, as well as standard analytic 
and word processing tools

(both written and oral)

interaction, presentation, and team and project 
management skills

but not required

but not required

or the U.K. are encouraged to apply (interviews
will be conducted in both english and greek)

Travel Planning Associates are typically 
expected to:

culture, and learn from our team

english with our guests

and effectively arrange, promote, and sell 
our packages within our structured framework

to communicate with our hotel partners or other 
suppliers

 the american and greek cultures

written materials in english

economics of our business

individual skills and industry knowledge, 
with the help of the TrueTrips team

We expect our Travel Planning Associates to learn 
quickly, apply prior knowledge to current situations, 
solve problems, manage time, prioritize tasks, and 
communicate well with peers, customers, and suppliers.

All cv’s to be provided in english to e-mail: 
executive@truetrips.com

Είσαι χημικός μηχανικός ή τεχνολόγος τροφίμων με 
εμπειρία ως προϊστάμενος παραγωγής σε βιομηχανία 
τροφίμων; Έχεις ηγετικές ικανότητες σε τομείς όπως 

ση ομάδων; Θέλεις να ενταχθείς σε μία απο τις πλέον 
σημαντικές και συνεχώς αναπτυσσόμενες εταιρίες στον 
χώρο του τροφίμου; Μην χάνεις χρόνο και στείλε μας 
την αίτησή σου τώρα!  

Αρμοδιότητες:

την επίτευξη των παραγωγικών στόχων 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και μέσα 
στο πλαίσιο των δεικτών ποιότητας

η υψηλότερη δυνατή απόδοση των εγκαταστάσεων 
και η επιθυμητή ποιότητα των προϊόντων

παραγωγής σε καθημερινή βάση και εισηγείται 
τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχουν 
δυσμενείς αποκλίσεις

και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των μηχανών

παραγωγής σε συνεργασία με τη διοίκηση

τομείς, όπως π.χ. οι εργασιακές σχέσεις, η ποιότητα 

των προϊόντων, η παραγωγικότητα,  η ασφάλεια 

και την απόδοση των στελεχών που αναφέρονται 
σε αυτόν.
Προσόντα:

ως προϊστάμενος παραγωγής ιδανικά 
σε βιομηχανία τροφίμων

στελεχών

 με τη μηχανολογία, τη χημική μηχανική 

Πληροφορίες:
 link: 

και ισότιμης μεταχείρισης θα αξιολογήσουμε μόνο τις 
αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη 

νήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου 
να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 

www.randstad.gr

Experienced Professionals 
in Market Risk Management

Travel Planning Associate Position

Προϊστάμενος Παραγωγής

Προφίλ υποψήφιας/ου:

σε αντίστοιχη θέση στον χώρο της λιανικής πώλησης

και ορθότητα στην εκτέλεση καθηκόντων

ικανότητες

προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

εργασίας, εργασιακές σχέσεις

του καταστήματος
Παροχές:

και αναπτυσσόμενη εταιρία

σφατη φωτογραφία (απαραίτητα) στο ακόλουθο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

Axel Αccessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 

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

Υπεύθυνη Kαταστήματος
(κωδ. θέσης: ΥΠΚΒΠΑ01)

alfa-Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ

Project Leader Manager
Για την κατηγορία του food service με έδρα την Aττική, τη Θεσσαλονίκη και το 
Προσόντα:

στον στόχο και στο αποτέλεσμα
Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: info@alfapastry.com κωδικό MAN001 ή στη 

Εmpties  Θεσσαλονίκης:

Στελέχη Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητο προσόν:
Προσφέρονται:
Βιογραφικά στο e-mail: empties@otenet.gr, website: www.empties.gr



Εταιρία digital marketing ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Junior Copywriter
Έως 25 ετών, για τα γραφεία της στο Σύνταγμα.
Περιγραφή εργασίας:

Προφίλ υποψηφίου:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 

Συμβούλους Ομορφιάς

Προσόντα:

Αρμοδιότητες:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Marketing & Communications Assistant
MAM Hellas, 

Ο ιδανικός υποψήφιος: 

Η θέση αυτή προσφέρει: 

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Παρέχονται:

 e-mail: 

Brink’s Hellas

Προσωπικό Ασφάλειας 
Security Officers

Tα προσόντα σου:

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σού παρέχει:

περιβάλλον εργασίας

e-mail: 

Alouette A.E.

Συνεργάτη για το Τμήμα Αγορών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν:

Παρέχονται:

 e-mail: 

Στέλεχος Εξαγωγών
(Μεταμόρφωση)

Αρμοδιότητες:

προτάσεων

Eπιθυμητά προσόντα:

H εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

ΚSM Human Resources

Οδηγό Βυτιοφόρου
Ο πελάτης: 

Προφίλ:

e-mail: 

 

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

εταιρία
 link:  

, επιλέγοντας τον 
κωδικό θέσης MNG35

Διερευνητική Μάθηση

Web Developer
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα:

e-mail: 



Η Elvial S.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με έδρα το 25ο χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Κιλκίς, επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη για το τμήμα Eλέγχου 
& Διασφάλισης Ποιότητας:

Mηχανικός Τμήματος Ελέγχου 
& Διασφάλισης Ποιότητας

Απαραίτητα προσόντα:

(γραπτός και προφορικός λόγος)

σε βιομηχανικό κλάδο 
Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε:

e-mail: hr@elvial.gr ή 
ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, 

γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Πωλήτρια/Πωλητή Χονδρικής
Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές:

e-mail: t.nikolaidou@accessfashion.gr

τον κόσμο και θέλεις να βρεις εργασία, που πέρα από ένα καλό πακέτο 

το βιογραφικό σου! Η Media Markt Ελλάς

και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.mediamarkt.gr
τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.
Νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα καταστήματα Media Markt:

Σύμβουλοι 
Τηλεπικοινωνιακών Συνδέσεων

Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:

mobile internet και συνδρομητικής τηλεόρασης, για όλους

(Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet, Cyta)

 τους τον ενθουσιασμό σας

Απαραίτητα προσόντα:

προσόν)

Η εταιρία παρέχει:

 (μισθός και bonus)

διοίκησης και ηγεσίας

link: 
jobs.html

για την περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Πωλητή
(κωδικός: 28101/17) 

Αρμοδιότητες:

της πλήρους ικανοποίησής τους

για τα πεπραγμένα

Προσόντα:

αντικείμενο

της χαρτοβιομηχανίας

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@cosmoshellas.com

Η DHI Medical Group

Receptionist 
Customer Service

Βασικές αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: hr@dhiglobal.com

Σύμβουλοι Ενημέρωσης 
& Διαχείρισης Υπηρεσιών

(πρωινή/απογευματινή απασχόληση)

γεμάτη καθημερινές προκλήσεις!
Πού θα εργάζομαι:
υγιή ελληνική επιχείρηση με εγκαταστάσεις δίπλα σε σταθμό μετρό στα 

 

Τι θα κάνω:

σε υφιστάμενους πελάτες κινητής

Τι πρέπει να διαθέτω:

Απολαβές/εργασιακό περιβάλλον:

της Manpower group

ή εταιρία
 e-mail: recruiting@manpowergroup.gr

Η Ηealth Νet Μanagement A.E. (www.healthnet.com.gr) με έδρα το 

Άτομα για Στελέχωση 
του Τηλεφωνικού Κέντρου 

(ηλικίας έως 35 ετών)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

 e-mail: giannakopoulos@healthnet.com.gr

Η εταιρία Κωνσταντίνος Δημ. Χρονόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε., που 
 και δραστηριοποείται στον τομέα 

τμήμα της εταιρίας:

Ζωγράφο 
Περιγραφή θέσης/αρμοδιότητες:
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

e-mail: info@crcenter.eu



H Β. Καυκάς Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρολο-
γικού υλικού στην Ελλάδα με δίκτυο 56 καταστημάτων 
σε όλη τη χώρα, δύο σύγχρονες μονάδες κατασκευής 
πινάκων και ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο, το Kafkas 
Institute of Training & Development, το οποίο προσφέρει 
εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στους πελάτες όσο και 
στους εργαζομένους της. Το προσωπικό της Β. Καυκάς 
Α.Ε. αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο 
και αριθμεί πλέον πάνω από 800 άτομα με υψηλό στην 
πλειονότητά τους εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  
Με γνώμονα το όραμα και τις αξίες της η Β. Καυκάς Α.Ε. 
εξελίσσεται συνεχώς θέτοντας υψηλούς στόχους για να 
αντεπεξέλθει στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της αγοράς 
και των πελατών της. Το πάθος για ουσιαστική διάκριση 
είναι έντονο και εκτός των άλλων εκφράζεται μέσα από 
τις πολλές βραβεύσεις τις οποίες έχει λάβει (Great Place 
to Work, True Leaders, HR Awards, Business Education 
Awards, EFQM-ΑΙΕΝ Αριστεύειν κ.ά.). Το δίκτυο συνεργατών 
της Β. Καυκάς Α.Ε. αποτελείται από τους μεγαλύτερους 
προμηθευτές στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού, 
του φωτισμού και των νέων τεχνολογιών με παγκόσμια 
παρουσία. Σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα τμήματά 
της είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις 
στο σύνολο των πελατών της.

Ποια είναι η ομάδα μας: Η ομάδα μας αποτελείται από 
νέους ανθρώπους με κέφι, όρεξη και πάθος να δώσουν 
τον καλύτερο εαυτό τους σε καθημερινή βάση. Η σοβα-
ρότητα και ο επαγγελματισμός μας είναι από τα βασικά 
χαρακτηριστικά μας, που αναδεικνύονται μέσα από ένα 
άριστο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προωθεί την 
ομαδικότητα και τη συναδελφική αλληλεγγύη.
Αναζητούμε σύμβουλο πώλησης ηλεκτρολογικού 
υλικού: O/H σύμβουλος πώλησης έχει την ευθύνη της 
εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά και της υποστήριξής 
τους μετά την πώληση. Η συνεχής βελτίωση των γνώ-
σεων, αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, προϊόντων, 
λειτουργιών, διαδικασιών και τιμολογιακής-εμπορικής 
πολιτικής της εταιρίας εντάσσεται στις άμεσες προτεραι-
ότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.
Εάν έχεις:

Τότε περιμένουμε το βιογραφικό σου σημείωμα στο 
e-mail: hr@kafkas.gr να σε γνωρίσουμε από κοντά!

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

to migrate from per-MB/per-min pricing 
to attractive roaming bundles

analysis

develop attractive and profitable roaming retail 
propositions-aligned with general mobile product 
management

implementation with IS and other marketing 
departments

(e.g. roaming bundles on app) and drive 
implementation with digital & IS departments

on discount agreements & traffic trends

as well as the impact of propositions

and create reports/analysis 
for the top management

and provide financial analysis, in collaboration 
with the finance department

customer feedback in products

Requirements:

accounting/finance, marketing, or other related 
discipline

will be considered a plus

marketing segments (business, postpaid or prepaid)

IT and technical teams to deliver results

and formulate plans

independently under minimal supervision

demeanour
Επισύναψη βιογραφικών στο link: 
https://wind-ellas.workable.com/j/066571A6FB

Σύμβουλος Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού 
Κόρινθος (κωδικός θέσης: ΣπΚρ017)

Roaming Product Manager
Greece · Roaming · RPM 001

Want to live and work in Athens? Are you looking for 
a new career challenge? Come talk to us! The Karma 
Group, a leading global lifestyle and leisure group with 

seeking to recruit the very best head of contact center 
for our Athens contact center. Reporting to the TBC, the 
successful candidate for this role will be responsible for 
overseeing the outbound call center operations, as well 
as inbound member servicing and inbound reservation 
enquiries for the Karma Group and brands.
The successful candidate will supervise 
and be responsible for: 

quality call center agents

procedures

email, chat, web
If you have experience as a Call Center Manager 
or a Contact Center Manager, and believe you 

have the below mentioned core strengths, 
we want to hear from you immediately:

Ideal candidate will:

manager with call center (outbound) and inbound 

as a call center agent/supervisor. Must know
 how to be a successful call center agent

of call activity

We offer:

The expected salary: for the successful candidate 

role and to Karma Group’s clear business objectives.

and would like to secure a management position with 
a global lifestyle and leisure group, then send your 
resume and photograph today in english to e-mail: 
careers.europe@karmagroup.com

Contact Center Manager-Head of Contact Centre

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

Exports Manager
(κωδ.: ΑΕΧC06)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται: η αποτελεσματική διαχείριση του υφιστάμενου πελατολογίου, αλλά 
και η διεύρυνσή του στις χώρες ευθύνης.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει: δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.

e-mail: skywalkerathens@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ισχυρή θέληση; Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει!
Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους καταστήματος 
είναι:

και την κερδοφορία του καταστήματος

εξυπηρέτησης των πελατών

 του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας 
του, καθώς και την εξέλιξή τους

και πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα 
με τα πρότυπα της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:

κολέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων

των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη 
ομάδας

προσανατολισμό

δεξιότητες

Προσφέρονται:

αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του ομίλου 
Dixons Carphone plc): Η Κωτσόβολος είναι η Νο 1 αλυ-
σίδα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 

κατάστημα www.kotsovolos.gr, ενώ απασχολεί και πάνω 

πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φω-
τογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 
καθώς και στις υπηρεσίες παράδοσης, εγκατάστασης, 
συντήρησης, επισκευής και προστασίας των προϊόντων 

ο.
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης:

www.facebook.com/Kotsovolos
https://twitter.com/KotsovolosOn

http://www.youtube.com/user/
Kotsovolosgreece

http://corporate.
kotsovolos.gr
Επισύναψη βιογραφικών στο link: http://corporate.
kotsovolos.gr/gr/kariera-stin-kotsovolos/ergasteite-

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

Διοικητικό Στέλεχος
Καταστήματος

Εταιρία στην Καλλιθέα ζητεί:

Φοιτητές/τριες για Τμήμα 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων Νova

Παροχές: Ευέλικτο ωράριο, βασικός μισθός, συνεχής εκπαίδευση, μπόνους, εξέλιξη, ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον.
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hbcon.gr



The opportunity: As a Software Test Engineer, you will 
test and debug production software through the use 
of systematic tests. In this role, you will create and 
execute manual and automated test scripts for product 
and system testing while following established practices 
and procedures. You will be responsible for working 
through a defined set of tests and interpreting results. 
This is a great opportunity for someone who is eager to 
work with next generation programming.
Essential duties and responsibilities:

integration and regression testing

tests on problems of moderately complex projects

database. Accurate reporting of test results

problems

test methodologies

of internal test processes and tools

products created (e.g., test plans and cases) 
and maintain thorough documentation of work

Job requirements:

experience

methodologies, QA process and software defect 
tracking, basic proficiency in writing and executing 
test cases and exposure to automated test processes

 and scripting languages

of german would be considered a great benefit
What we offer:

packages) and outstanding working conditions

performance within a highly professional 
and international IT team

position which offers both professional and personal 

technologies and methodologies ensured 

you are applying: “Software Test Engineer in Thessaloniki: 

 e-mail:  
ch

ch

H θέση αφορά σε εποχική 6μηνη απασχόληση. Ο ρόλος 
αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου.
Αρμοδιότητες θέσης:

 και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία 
με τους πελάτες και για τη σωστή, γρήγορη και άμεση 
επίλυση κάθε ανάγκης ή απαίτησης 
εντός των παρεχόμενων υπηρεσιών

τις εργασίες στο προσωπικό του ξενοδοχείου, 

τυχόν διαφορών

καθαριότητα και την υγιεινή όλων των χώρων 
του ξενοδοχείου (πελατών και προσωπικού)

αναλωσίμων, διάφορων προμηθειών, απαραίτητων 
για τη λειτουργία του ξενοδοχείου

και για την άριστη εικόνα όλων των παραγγελιών 
για τους πελάτες

εξυπηρέτηση των πελατών

λειτουργία όλου του εξοπλισμού 
και των εγκαταστάσεων (μηχανικού, ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, υδραυλικών κλπ.)

του ξενοδοχείου (κόστη, κρατήσεις, παράπονα 
πελατών, απαιτήσεις πελατών κτλ.)

 απαιτήσεων των πελατών εντός των δωματίων 
σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη
Απαιτούμενα προσόντα:

στον ξενοδοχειακό κλάδο (κατά προτίμηση 
σε αντίστοιχη θέση)

και γαλλικών (προφορική και γραπτή)
Δεξιότητες:

υπό συνθήκες πίεσης

επαγγελματισμού

προσεγμένη εμφάνιση
H εταιρία προσφέρει:

στο e-mail: 

The SAG Group

Software Quality Assurance Engineer (m/f 100%)

Το ξενοδοχείο Seven  

Υπεύθυνο Λειτουργίας & Εξυπηρέτησης Πελατών
(Οperations & Guest Relations Executive)

Job description:

administration, communication with collectors 
lawyers etc)

of customer master data

of exchange

sales order due to credit limits

Candidate profile:

is an asset

in a multinational company

teams

of submissions
The company offers:

following address: infoathens@
adecco.com

in our database to be eligible for current or future job 
openings. All applications are considered as strictly 
confidential.

Adecco HR
 is currently seeking, on behalf of its client, a multinational 

Credit Controller 
(Ref. code: S-722/75594)

Euphoria Resort

Γενικό Διευθυντή
Προσόντα:

σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@euphoriaresort.gr

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών
Τα iRepair

Απαιτούμενα προσόντα:

οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και όρεξη για δουλειά

Παροχές:

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@irepair.gr. Βρείτε μας στο fb: .

Ζητείται από εταιρία συστημάτων ασφαλείας στο Μαρούσι:

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ασφαλείας 
Arion δραστηριοποιείται 

στον χώρο της μελέτης, της σχεδίασης, της εγκατάστασης και της συντήρησης συστημάτων ασφαλείας, τα οποία 

τηλεόρασης, ακτινοσκοπικών συσκευών ανίχνευσης αποσκευών κ.λπ.
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:  ή με φαξ 



Η εταιρία Τερκενλής Α.Ε., με σχεδόν 70 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας 
στον χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής και έχοντας εδραιωθεί 
ως το πλέον αγαπητό brand στη συνείδηση του καταναλωτή, αναζητά 
άτομο για τη θέση του:

Τεχνολόγου Τροφίμων
(Θεσσαλονίκη)

Η θέση: Ο τεχνολόγος τροφίμων οργανώνει, προετοιμάζει και ελέγχει 
την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος catering και παραγωγής έτοιμων 
γευμάτων, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη αποπεράτωση των παραγγελιών 
με σωστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, ενώ παράλληλα εγγυάται 
την ποιότητα του αποτελέσματος.
Ο/Η επιτυχημένος υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει 
τα ακόλουθα:

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Career Opportunities 
for System Engineers 

at Logicom Group in Cyprus
Logicom Group

The successful candidates will be:

Primary duties/responsibilities:

Requirements:

e-mail: 

Ο όμιλος Ευρωκλινικής Αθηνών
γνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή 
της το 1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της 
ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασυναγώνιστη 
ποιοτικά φροντίδα υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία, που 

Έμπειρο Νοσηλευτή/τρια Παιδιατρικής
(κωδ. KIDS5)

Απαραίτητα προσόντα:

απαραίτητη

και ομαδικό πνεύμα
Ο όμιλος προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: . Μετά τη συλλογή και την 

τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για 

τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η Cosmos Business Systems A.E.B.E.

Senior Microsoft Business 
Unit (BU) Manager

σεων της εταιρίας, θα αναφέρεται στον διευθυντή της μονάδας και θα είναι 

Candidate profile:

Προσφέρονται: 
Βιογραφικά στο e-mail: 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής με οργανωμένο δίκτυο 18 σημείων πώλησης 

Πωλητή/τρια
Θεσσαλονίκη

Προσόντα:

υγειονομικού χαρακτήρα
Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η εταιρία alter ego

Πωλητές/Πωλήτριες

Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας αν:

με την επιτυχία σου στην πώληση και έχεις διάθεση 

Εμείς σου προσφέρουμε:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Euphoria Resort, που πρόκειται να λειτουργήσει το 

Γενικό Διευθυντή
Προσόντα:

e-mail: 

Η εταιρία Τrenkwalder Jobcenters Hellas για λογαριασμό μεγάλου 
πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, 
αναζητά στην περιοχή της Αθήνας:

Internet Specialist Advisor
Απαιτούμενα προσόντα: 

Προσφέρονται:

 e-mail: 
 με κωδικό θέσης «vsa/ID». Μετά τη συλλογή και την 

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση 

τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κρητικός Α.Ε., δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία 

γραφεία της στην περιοχή της Μαγούλας Αττικής:

Βοηθό Αγοραστή
(κωδικός θέσης: B1)

Προφίλ υποψηφίου:

θέση ή θέση πωλήσεων

Τι προσφέρουμε:

μία ποικιλόμορφη εργασία

e-mail: , αναγράφοντας τον 



Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017
22

συνέχεια στη σελ. 12

 Αγγελίες εργασίας 

8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία Cosset δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου 
και της διακόσμησης. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης 
της εταιρίας αναζητούμε να εντάξουμε στην ομάδα μας, στην 
περιοχή της Βούλας:

Υπάλληλο Γραφείου-Πωλητή-τρια Καταστήματος
Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν  
τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
 

 
 

  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 

 

Θα εκτιμηθούν επιπλέον:  

Προσφέρονται: 
 

 

-
-

e-mail: 

Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική που δραστηριοποιείται 

Υπάλληλο Τμήματος Οινοτουρισμού 
(κωδ. θέσης : WNT)

Θεσσαλονίκη.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

ή ποτών 
 

 
 

e-mail: -

Παλλάδιον ζητεί:

Υπεύθυνο/η  
Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών

-

Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

πίεσης 
  

H εταιρία προσφέρει: 
 

e-mail: 

 με 

Υπάλληλο για το Τμήμα Προμηθειών
Κύρια καθήκοντα: 

από τα τμήματα της εταιρίας 
 

 

 

 
 

 
 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

και ευελιξία  
Επιθυμητές δεξιότητες: 

 
 

με ικανοποιητικό τρόπο 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

 e-mail:  

Υπάλληλος Γραφείου   
Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

  
Πρόσθετα προσόντα: 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

 e-mail: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Γραμματεία Διεύθυνσης
Καθήκοντα: 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρουμε: 

 

-
ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

Η Redex A.E., εταιρία ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλ-

Γραμματέα 
(κωδ. θέσης: Γραμματεας/Data ENTRY)

Αντικείμενο εργασίας: 
 

 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

link: 

Γραμματέας 
(Θεσσαλονίκη)

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

διαδικασιών 
 

 link: 

Dirigo

Secretary 
Administrator

Description:

Requirements: 

 
 

 
 

  
Tasks: 

 
 

 
 

 

 

e-mail: 

Afitis Boutique Hotel
Γραμματέα Διοίκησης

Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιας: 
 
 

 
 

 
καταστάσεις 

 

Προσφέρονται: 
 e-mail: 

Η IC Insurance Α.Ε., μεσίτες ασφαλίσεων
 

Θεσσαλονίκης:
Γραμματειακή Υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
και ομαδικότητας 

 
με τους πελάτες 

 
  

Παρέχονται: 
 

e-mail: 

Executive Secretary    
Athens 

Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

The company offers:

e-mail: 
. 

Dirigo

Secretary/Administrator

Description:

Requirements: 

 
 

 
 

  
Tasks: 

 
 

 
 

 

e-mail: . 

Γραμματέας Εμπορικής Διαχείρισης (ΓΕ)
Αρμοδιότητες:

Προσόντα: 

 
 

 

 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

-
-

e-mail: 

Η People at Work Hellas -

επώνυμη εμπορική εταιρία. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής 

Προσωπική Γραμματέας Γενικής Διεύθυνσης 
(κωδικός: PA-17)

Το έργο:
-

Προδιαγραφές θέσης: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δεσμεύσεις 
 
 

 

-

e-mail: 





Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017
24

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος PepsiCo στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την 
Tasty Foods στον τομέα παραγωγής και πώλησης snacks 
και την PepsiCo–Ήβη στα μη αλκοολούχα ποτά, αντίστοιχα. 
Στην PepsiCo ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Πωλητή/Πωλήτριας
Για την προώθηση των προϊόντων της στα super markets 
της κεντρικής Μακεδονίας (νομοί Ημαθίας & Πέλλας).
Απαραίτητα προσόντα: 

 
τουλάχιστον 1 έτους  

 
 

 επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, εργατικότητα,  
συνέπεια, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, ενθουσιασμός 
και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

 

Επισύναψη βιογραφικών στο link: 
m/?adid

Στέλεχος Εξωτερικών Πωλήσεων 
Θεσσαλονίκη

L. Medical δραστηριοποιείται στον χώρο του χονδρι-
κού εμπορίου ιατρικών αναλώσιμων υλικών. Στο πλαίσιο 
ανάπτυξής της, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της άτομο 
πάνω στον τομέα των εξωτερικών πωλήσεων.
Αρμοδιότητες και καθήκοντα: 

 

του πελατολογίου 
 

και του ανταγωνισμού  
Κύρια προσόντα του υποψηφίου: 

 
 

 
και ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

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

German Speaking Account Manager 
(κωδ.: AC417)

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

ή συναφούς ειδικότητας 
 

(επίπεδο advanced) 
 

 (επίπεδο proficiency) 
 

 
  

Αρμοδιότητες: 
 

 με τους πελάτες 
 

για key accounts 

του προϊόντος, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη 
 

 και διαχείριση παραπόνων 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

Επισύναψη βιογραφικών στο link: 
, υπόψη 

 κωδικό της αγγελίας. 

Σύμβουλος Επαγγελματικών Πωλήσεων  
(SAL 1910), Αθήνα

Περιγραφή: Μεγάλη εταιρία εμπορίας και διανομής επαγγελ-
ματικών προϊόντων κομμωτηρίου που διαχειρίζεται ηγετικές 
μάρκες και διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο, αναζητά Σύμβουλο 

-
ριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου της στην ευρύτερη περιοχή.
Καθήκοντα θέσης: Ο/η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει 
μεταξύ άλλων τη διαχείριση, διεύρυνση, υποστήριξη και 
εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρίας στον τομέα 
ευθύνης του, αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και υλικό 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

στις πωλήσεις, κατά προτίμηση στον κλάδο λιανικής, 
καλλυντικών, φαρμακείων 

 
 

 
 ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, internet) 

 
 ικανότητες 

 
αποτελεσμάτων 

 
 

 (για άνδρες υποψήφιους)
Επισύναψη βιογραφικών στο link: 

Sales Representative

Responsibilities: 

 

 
 

 
 

 
 

 

departments 

and status reports 

 
 

  
Essential requirements: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
Desirable requirements: 

 
 

Located in:
in Patras.

 e-mail: 

Sales Manager
Euphoria Retreat,

Key responsibilities: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
as necessary 

 
  

Requirements: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Benefits: 

 
 

 

destination spa resort in Greece 

 
to e-mail: 

Η E-Gate Ε.Π.Ε., μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εται-
ρίες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί 
να προσλάβει: 

Σύμβουλο Εταιρικών Πωλήσεων B2B
Περιοχή: Μαρούσι 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης 
Κωδικός θέσης εργασίας: B2B 0917
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση 

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος 
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών, που έχει στόχο την προ-
ώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας στην αγορά 

-
σει τις υπάρχουσες και επιμελείται τη σωστή εξυπηρέτηση 
των πελατών του. Συμμετέχει στον εμπορικό σχεδιασμό και 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 σε περιβάλλον B2B στον χώρο της πληροφορικής 
 

 με σπουδές ή σχετική εργασιακή εμπειρία 

και αποφασιστικότητα 
 

Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει: ένα ανταγωνιστικό σύνολο 
αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση 
και την επαφή με την αφρόκρεμα της επιχειρηματικής κοι-
νότητας και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης, στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας στον χώρο της 
πληροφορικής.
Βιογραφικά στο e-mail: 

Sales Executive-(code: SE17)

the tourism sector. AXIA

Position qualifications: 
 

is a must 

 
 

 
 

 
and internet 

 

pace and time pressure 
 

 

  
Axia hospitality offers: 

 
 

 

recommendations to e-mail: . 

Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε. έχει εισέλθει δυ-
ναμικά στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
στην ελληνική αγορά και αναζητά κατάλληλους υποψήφιους 
εργαζομένους, που θα εργαστούν ως:

Σύμβουλοι Υπηρεσιών  
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας   

(Αττική)
Περιγραφή θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει 
την προώθηση προγραμμάτων και υπηρεσιών ηλεκτρικής 

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

και στην επαγγελματική του εξέλιξη  
Η εταιρία προσφέρει: 

κάλυψη 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Gepaworld SA

Regional Export  
Sales Manager

Job description: 
 

days) 
 

 
 

 
 

  
Work experience: 

 
is required 

 
  

Education: 
 

  
Language skills: 

 
 

 

  
Personal skills: 

 
 

 
 of a team 

 
 

 
  

Nationality: 

Athens 

e-mail: 

Επιθεωρητής Πωλήσεων Παγωτού

αποδοχές οι οποίες επιβραβεύουν τη συνεισφορά σας στην 

ένα άτομο σαν εσάς.
Περιοχή:
Αρμοδιότητες: 

μας, το οποίο μεγιστοποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες 
 στην αγορά μας 

 
μας εφαρμόζοντας το σωστό στρατηγικό σχέδιο  
για την επίτευξη των στόχων μας 

 
 

 των προϊόντων μας στην αγορά 
 

σας ως μίας επιχειρησιακής μονάδας που εργάζεται  
αυτόνομα, για να πετύχει τους στόχους  
που της έχουν τεθεί 

 
πελατών λιανικής για τον εντοπισμό και την εφαρμογή 
του καλύτερου μείγματος προϊόντων και υπηρεσιών 
προς τους πελάτες μας 

reports προς τη διοίκηση  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 

10



Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017
25

 
 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

e-mail: 

-
 

Yπεύθυνο Μεγάλων Λογαριασμών  
(Key Account Manager)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 

e-mail: 

Διακοσμητής/Σύμβουλος Πωλήσεων
 Riche -

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
  

Τυπικά προσόντα: 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

 

e-mail: 

Dritsas Group

 
Στέλεχος Πωλήσεων

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
  

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Σας προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Revoil Α.Ε.Ε.Π.

Στέλεχος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Πωλήσεων 
(κωδ. θέσης: REV76)

Προφίλ εταιρίας: Η Revoil -

-

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

e-mail: 

H Κ. Τζάνος Α.Ε.Β.Ε.  

-

Πωλητή/Οδηγό

Αρμοδιότητες: 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

Η INGROUP -

Πωλητής/τρια HORECA 
Αθήνα (HR L1023)

Ρόλος: -

Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Παρέχονται:

-

link: 

Η NetConnect AE

Εξωτερικό Πωλητή
Περιγραφή θέσης: 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
  

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

e-mail: 

Η Auto Marin A.E. 
Σύμβουλο Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

-

Η Royal Sugar ΑBEE

Πωλητές Καταναλωτικών Προϊόντων
 

Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

-

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

-

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Περιοχή:  
Τύπος απασχόλησης:

Marmodom-FHL 
Kiriakidis Group,

Πωλητή
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

Epsilon Σύμβουλοι Ενέργειας -

Πωλητές/Πωλήτριες

Αρμοδιότητες: 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 
 

e-mail: -

Η Μαριόγλου ΑΒΕΕ

Βιομηχανικό Εξωτερικό Πωλητή 

Προφίλ θέσης:

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Για την παραπάνω θέση προσφέρεται:

e-mail: 

Account Manager

Description: Wind 

Main tasks: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Requirements: 

 
 

 
 

 
 

 
 

link: 

11
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PA to C Level Officer
Holding Company | Business Administration & Consulting
Job function: Secretarial & Business Administration.
Nearly created position, full time, initially 3 month contract 
but very likely to be made permanent. You will be the PA to 
the Chairman and generally support the directors of one of 
Thessaloniki’s most prestigious holding & consulting agencies, 
based in overwhelming offices (Mediterranean Cosmos area), 
the organization handles world-wide partnerships and a 
portfolio of assets steeped in history. This is a real lynch 
pin role which requires someone with superb admin and 
communicational skills and keen eye for detail.
Education: BA or BSc in business-related studies advised 
but not mandatory.
Language skills: Excellent command of greek, polished 
verbal and written skills in english mandatory.
Computer skills: Excellent command of MS Office mandatory, 
beautifully design and correctly layout cross-platform 
documents is strongly advised and highly appreciated.
Good communicational skills and the ability to efficiently 
liaise between people with cross-cultural backgrounds (in 
some cases public figures or VIPs) mandatory.
Apply to e-mail: apd@apexholding.org

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Sani S.A., a complex of 5* hotels & a private marina in 
Chalkidiki, due to our continued expansion we seek to recruit 
a professional at the position of:

HR Recruiter-(SHRR017)
Job description: The Human Resources Recruiter will assist 
in organizing, implementing and controlling the overall 
recruitment process of the company. 
Responsibilities: 

positions as per hotel’s budget needs 
 

 and abroad and contribute on building a strong network 
of cooperating contacts, agencies and former employees 

and identify qualified candidates 

institutions and agencies 
  

Candidate profile: 

experience within the hospitality industry 
 will be preferred 

 
will be an asset 

 
 

organizational and presentation skills 

Benefits: The company offers a competitive remuneration 
package in a dynamic and highly professional working 
environment. Full time contract, accommodation, daily 
meals, internal discounts and further career development.
All candidate details will be strictly confidential. Please note 
that due to high volume of applications, only the ones who 
will be selected for an interview will be contacted. Apply 
now at the following link: https://ldd.tbe.taleo.net/ldd03/

. Follow us on our website for more company news 
www.sani-resort.com. Sani S.A. is an equal 

opportunities employer.  

Η εταιρία μας Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των 
συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στέλεχος για την κάλυψη 
θέσης εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα:

Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
(κωδ.: Σ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 (Word, Excel, Powerpoint, internet) 
 

Περιγραφή θέσης: -
γραμμάτων στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας και 
των τεχνολογιών πληροφορικής
Βιογραφικά στο e-mail: infoathens@noisis.gr ή στο φαξ: 

-
λυτη εχεμύθεια.

Ζητείται από το www.ofarmakopoiosmou.gr: 
Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης 

Καθήκοντα: 
 
 

του ηλεκτρονικού καταστήματος 

εμπορικές πολιτικές  
 

των συνεργαζόμενων εταιριών 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
στη χρήση internet 

 
 

 
 

 
 

 
 

E-mail αποστολής 
βιογραφικών: ofarmakopoiosmou@gmail.com

-

Στέλεχος Μarketing
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
e-commerce/product management 

 
 στην εξυπηρέτηση πελατών 

 
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα 

 
 

 
 

στόχων 
 

στο εξής e-mail: career@newcult.gr

Our client has an existing opportunity for an e-commerce 

Digital Marketing Specialist 
(Ref.code: DMS_1017)

Description: 
specialist to help build brand awareness, drive website traffic, 
and convert leads into sales. The position combines big-
picture strategy development with hands-on implementation 
efforts including campaign testing, optimization, and analysis. 
The successful candidate will contribute to the execution 
and development of company’s e-commerce presence. 
Responsibilities include digital content targeting and 
optimization, competitor and keyword research, external 
content distribution, website optimization and maintenance, 
and measuring and reporting on campaigns.
Responsibilities 

 
 and performance marketing campaigns 

 

marketing campaigns, and assess against goals 
(ROI and KPIs) 

  
Qualifications & skills 

arena, preferably from a retail or consumer products 
company 

 

facebook and other social media and marketing 

business decision 
 

 and resources without losing focus 

Submit to link: https://www.humanfactor.gr/el/content/kariera

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Tharroe of Mykonos Hotel Deluxe seeks a dedicated and 
customer focused: 

Financial Controller

He/She will be responsible to control the ordering, purchasing 
and issuing of hotel supplies. Food and beverage housekeeping 
and front office outlets are to be supplied smoothly. These 
controllers focus on ensuring hotel, restaurant have sufficient 
amount of foods and beverages to meet customers’ needs. To 

and experience requirements
Qualifications/desired skills & expertise: 

 
or financial studies 

 
n greek & english language 

 
 

 

internet platforms and use of MS Office  
(Word, Excel, Power point) 

 

An attractive package of benefits is offered according to 
qualifications. Referring directly to the Hotel Manager.
Cv’ s with recent photo please to this e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr. Att: Mrs. Olga Papadaki, Managing 

confidential.

Financial Analyst/Controller 
(κωδ.: FC 27)

Αναλυτή.
Προσόντα που απαιτούνται: 

 

τμήματος της εταιρίας σε θέματα οικονομικής ανάλυσης, 
 

 
 

και επιθυμητό μεταπτυχιακό 
  

Προσφέρονται: 
 

-
e-mail: smerkouri@

exceed.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ι. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες 

(www.markoulakoslaw.gr) αναζητεί: 
Λογιστή

κατεύθυνσης.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

ή νομικών προσώπων 
 

 
 

 

τουλάχιστον 3 ετών
-
-

γραφικών βιβλίων.
Παροχές:
με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@markoulakoslaw.gr

Η εταιρία Enviroplan A.E. (http://www.enviroplan.gr), η οποία 

του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και 

Βοηθό Λογιστηρίου  
(κωδικός θέσης: 13/17)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

  
Αρμοδιότητες θέσης: 

 
 

 
 

e-mail: enviroplan.gr

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Η εταιρία Meccanica Group A.E.  
προτίθεται να προσλάβει:

Λογιστή/στρια
  

Οι αρμοδιότητες που θα κληθεί να αναλάβει  
ο ενδιαφερόμενος-η είναι οι εξής: 

 
 

και τραπεζών  

 
 

 
 

υπηρεσίες και οργανισμούς 
 

για τη λειτουργία της εταιρίας  
  

Τα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει  
ο ενδιαφερόμενος είναι: 

 
 

επιχείρησης 
 

 

σημείωμα στο ακόλουθο e-mail: i.vergou@meccanica.gr, 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό: LO-ME.

Η εταιρία μας ζητά να προσλάβει άμεσα:
Υπεύθυνο Μισθοδοσίας-Βοηθό λογιστή

 
στον προϊστάμενο λογιστηρίου.
Θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες τα κάτωθι: 

 

 
 

 
ασφαλιστικής νομοθεσίας 

  
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
στο αποτέλεσμα 

 

Προσφέρονται: 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@nikotex.gr

Η Aegeo Spas

Λογιστή
 

Απαραίτητα προσόντα: 

τη λογιστική 

σύστημα 
 

προσόν
Βιογραφικά στο e-mail: hr@aegeospas.gr

Η Γευσήνους Α.Β.Ε.Ε., η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής 

Βοηθό Λογιστή
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
προγράμματος ERP, θα προτιμηθούν υποψήφιοι με γνώση 
του ERP Entersoft 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Αρνός με αντικείμενο την on-line εκ-

Βοηθό Λογιστή 
(κωδ. θέσης: 2010)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

(γνώση του Softone) 
 

 
  

Βασικά καθήκοντα: 
 

 
 

 
 

Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@arnos.gr

Market In αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Υπάλληλος Λογιστηρίου 
(AC 10/17)

Περιγραφή θέσης: 
 

 
και πιστωτικών καρτών 

 
υποκαταστημάτων 

  
Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 

 
ή οικονομικών 
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Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου:

e-mail: 

Daios Cove Luxury Resort & Villas 

Βοηθό Λογιστή
Προσόντα:

 
Προσφέρονται:

e-mail:

Athens Lotus Hotel
Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

 
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει:

e-mail:

 
Βοηθό Λογιστή

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι εκτός από την προϋπηρεσία 
τους που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 έτους,  
θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Junior Front-end Developer

LOD

Απαιτούμενα προσόντα

Τι προσφέρουμε:

e-mail:

D Project  

Web Designer
Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

e-mail:

Best Practice Consulting

.Νet Developers 

Απαραίτητα προσόντα:

 
Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:

Προγραμματιστής
Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενη εμπειρία σε:

Candidate profile:

Προσφέρονται:
 e-mail:

Meccanica Group A.E.
Πτυχιούχο ΑΕΙ Πληροφορικής

 e-mail:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

IT Officer

Απαραίτητα προσόντα: 

θέμα: ”IΤ 
Officer-Athens” e-mail:

iOS App Developer  
Athens (ref. number GR_MAP1117)

The position:

The main responsibilities of the position include:

 
Main requirements:

 
Enjoy:

Type of employment:
Location:

Upcom Ltd.
Angular JS Developer-(UPC171003)

Requirements:

 
The company offers:

e-mail:

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ-Τμήμα Πληροφορικής

Αρμοδιότητες ρόλου:

 
Απαιτούμενα προσόντα:

 
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

e-mail:
ένδειξη «Πρακτική άσκηση Τ.Ε.Ι.».

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ήρα

Γραφίστα
Απαραίτητα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

e-mail:

AMD Telecom

Graphic & Web Designer

Αρμοδιότητες:

 
Απαιτούμενα προσόντα:

 
Επιθυμητά προσόντα:

 
Παροχές:

e-mail:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Mapfre Αsistencia

Εκπρόσωπο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
(4ωρη, πενθήμερη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες)
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές εταιρίας: 

e-mail:
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συνέχεια στη σελ. 16

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
O όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική με ηγετική θέση στον 
χώρο της υγείας στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του 
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:

Υπαλλήλους Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών  
(κωδικός θέσης: ΕΤΗΚ-1017)

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη για τη στελέχωση ενιαίου τηλε-
φωνικού κέντρου.
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

κέντρο 
 

και ομαδικότητας 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
 της 

θέσης στο e-mail: kabatzoglou@bioiatriki.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η Eval Marine Accessories, -
ριοποιείται στο σωστικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό σκαφών 
από το 1976 σε 85 χώρες και ζητά:

Στέλεχος Τμήματος  
Customer Service

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι: 

 
 

 
προωθητικών ενεργειών της εταιρίας 

παραπόνων των πελατών 
 

  
Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να έχει απαραίτητα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 

PROMOTION-
MERCHANDISERS

των τηλεπικοινωνιών αναζητάμε για άμεση πρόσληψη σε 

Πωλητή/Merchandiser 
(κωδ. θέσης: ACT_MRP_0915)

Αρμοδιότητες: 
 

για την προώθηση υπηρεσιών ομίλου τηλεπικοινωνιών 
 

 
 

ανταγωνισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
σε αντίστοιχη θέση εξωτερικού πωλητή 

 
 

 
 

και οργανωτικές ικανότητες 

ωράριο εργασίας  
Παρέχονται: 

 
 

 

 link: 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία Media Strom, 
καταστήματα λιανικής 

Συμβούλους Πωλήσεων 
(κωδ. θέσης: 2-320)

Τα καθήκοντα της θέσης είναι: Η υλοποίηση πωλήσεων 

των εταιρικών οδηγιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρουμε: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail:  ή στο 

θεωρούνται εμπιστευτικές και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά 
 

Υπεύθυνη Καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

-
φάδα αναζητά: 

Πωλητή Λιανικής
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 στην εξυπηρέτηση πελατών 

 
 

 

στόχων
Βιογραφικά στο e-mail: -
νωνίας: 210 9601018.

ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης σε προσκαλούν να γίνεις 

σου για τη θέση:
Πωλητής/τρια

Αναφερόμενος/η στον διευθυντή του καταστήματος,  
οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να: 

 
στους πελάτες μας 

 
και ασφάλειας τροφίμων 

 
για τους πελάτες μας 

 
και ποιοτικών εταιρικών στόχων μας  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

για επαγγέλματα εστίασης
Σου προσφέρουμε: τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα 

εξελιχθείς.
Βιογραφικά στο e-mail:  ή στο 

κωδικό «ΠΛ/09».

Η επώνυμη αλυσίδα ενδυμάτων Pinko
για τα καταστήματά της:

Πωλήτριες Λιανικής (κωδ.: Ret/Sal)
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

e-mail: 

Η MLS–Making Life Simple αναζητά στη Θεσσαλονίκη:
Υπεύθυνο Καταστήματος 

(κωδικός θέσης: Υ.Κ.)
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ταξιδιών 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

σημαντικές ευκαιρίες

στο e-mail: 

Aéropostale

Πωλητή Λιανικής

Τι χρειαζόμαστε από σένα: 

 
 

 

αγοραστική εμπειρία 

την ακεραιότητα και την ομαδική εργασία

στο εξής e-mail: 

Ζητείται για κατάστημα πώλησης ξύλινων δαπέδων και δι-

 Πωλήτρια-Υπεύθυνη  
Kαταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
  

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Pierros LCDF

Πωλήτρια/τη 
πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 

στον τομέα της πώλησης 
 

 
 

 
 

 
 

 

των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων  
Η εταιρία προσφέρει: 

ωράριο 
 

 
 

συνέντευξη

φωτογραφία στο e-mail: -
τήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Υπεύθυνη Καταστήματος  
Μελίσσια

Καθήκοντα: 
 

και των διαδικασιών καταστήματος 
 

 με τα κατάλληλα εμπορεύματα 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

και στον προφορικό λόγο 

και οργάνωσης
Βιογραφικά στο e-mail:   
ή στο φαξ: 210 9885706.

Πωλήτριες Kαταστήματος Λιανικής
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 link: 

 και το 

Σύμβουλος Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες: 
 

 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 

Βιογραφικά στο e-mail: gr.  

 ζητά:
Πωλητή/τρια Καταστήματος

απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
στις πωλήσεις 

 
 

 
 

σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ΙΑΤΡΟΙ
Ο πελάτης μας είναι ένα κέντρο ιατρικής περίθαλψης ενός 

ασθενή ώρες λειτουργίας και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

της ιατρικής περίθαλψης των ανθρώπων στην περιοχή. Ο 

Ειδικό Νευρολόγο-πλήρους απασχόλησης
Τόπος απασχόλησης:  
Έναρξη απασχόλησης:
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 
  

Προσφέρονται: 
 

σας και να σας απαλλάξει από τις διοικητικές  
 

 διοίκησης του ιατρείου 
 

 
 

 

του link: 
 και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. 

υγείας Βιοϊατρική, επιθυμεί συνεργασία με:
Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη 

 (ΘΑΚΤ-0917) 
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Απαραίτητα προσόντα: 
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Προσφέρονται:

e-mail: kabatzoglou@bioiatriki.gr

 
Βιοπαθολόγο

e-mail: info@cytogenomics.gr  

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης  

Κομοτηνή
Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

κωδικό «ΙΕ ΚΟΜ».

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτικό Προσωπικό ή Αισθητικοί  

(Ρόδος)
Cosmetic Derma Medicine Group

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται:

e-mail: eantoniou@
cosmeticdermamedicine.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση:
Τόπος:
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: 

Καθήκοντα θέσης: 

Η εταιρία:

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται  
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

e-mail:
κωδικό θέσης YF-ΕS4.

Helios Hotels & Resorts
Αρχιτέκτονα/Interior  

Designer
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:
fsalamoura@grandresort.gr

Ελιτ Στρωμ Α.Β.Ε.Ε

Μηχανικού/Συντηρητή Ραπτομηχανών
Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

 e-mail: .gr

Παυλίδης Α.Ε. μάρμαρα-γρανίτες

Μεταλλειολόγο Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: eu

Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.

Υπάλληλος  
Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου

Προφίλ υποψηφίου:

Προσφέρονται:

e-mail: viokyt.gr

ONE Pharma Α.Ε.,

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας  
(QA Officer)

Προφίλ θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Η ΟΝΕ Pharma Α.Ε. προσφέρει:

  
e-mail:

.

Spartan Security

Χειριστές Κέντρου Λήψης Σημάτων  
Συναγερμού

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν  
οι χειριστές είναι:

Παρέχεται:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Megasoft Α.Ε.

Τεχνικό Μηχανογράφο
(κωδ.: SUP/17)

Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος Λειτουργίας Εκπαιδευτηρίου 

Περιγραφή:

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

Προσφέρονται:

link:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
TUI Sensimar Grand Mediterraneo 

Resort & Spa 5* 

Technicians/Συντηρητές

e-mail:
gen_mng_grandmed@

Scorpios Security

Τεχνικό/Εγκαταστάτη Συστημάτων Ασφαλείας

Ρόλος/αρμοδιότητες:

Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή την κρίσιμη θέση  
θα πρέπει να διαθέτει: 

Scorpios Security προσφέρει:

e-mail: gr

.

Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων 
Thessaloniki, Decentralized administration  

of Macedonia & Thrace, Greece · IT
Description:

Requirements:
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Benefits:

link: /j/4D3F838E95

Τεχνικός Σύμβουλος Αυτοκινήτων

e-mail:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Οικοκύκλιος ΑΒΕΕ

Eργάτη Παραγωγής
-

Επιθυμητά προσόντα:

e-mail:

Daily Taste ΕΠΕ

Υπεύθυνο Παραγωγής
(κωδικός θέσης: PROD-MNGR-DT/1017)

Αρμοδιότητες:

Προφίλ:

e-mail:

LOGISTICS
Voi&Noi

Διευθυντή Αποθηκών & Διακίνησης
Η εταιρία:

-

Αποστολή της θέσης: -

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

Δεξιότητες:

Εμείς προσφέρουμε:

κωδικό θέσης 
«ΔΑΠΟΘ» e-mail:

Υπάλληλο Αποθήκης 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

Για τη θέση η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Εστία Αρτοποιία

-

Υπάλληλο Αποθήκης
Προφίλ υποψηφίου:

Αρμοδιότητες θέσης:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Άστρον Χημικά ΑΕ

Υπάλληλο Αποθήκης  
Picker

Προσόντα:

e-mail: 

ΟΔΗΓΟΙ
Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel

Driver/Porter
Qualifications/desired skills & expertise:

e-mail:

Holiday 
Inn

Οδηγό

e-mail:

εκπαιδευτικός όμιλος Ανατόλια
Οδηγούς 

-

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων:

e-mail:

Mayor Hotels & Resorts,

Οδηγός
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

Η επιχείρηση προσφέρει:

Η εταιρία προσφέρει: 

 e-mail:

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Aqua Luxury Suites -

Συντηρητή Ξενοδοχείου
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 
Προσφέρονται:

e-mail: -

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Pizza Hut

Διανομείς 
 μερικής απασχόλησης

Παρέχονται:

 e-mail:

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Σιδεράδες Οικοδομής  

Ολλανδία
Η εταιρία: Cekaflex  

Περιγραφή θέσης: -

Κατασκευάζονται:

Στοιχεία θέσης:

Προσφέρουμε:

e-mail:

Γευσήνους

Εργάτες Παραγωγής
Προφίλ υποψηφίων:

e-mail:

ΕΣΤΙΑΣΗ
White Rocks -

Σερβιτόροι  
(Κεφαλονιά)

Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Hilton Park  

Μάγειρες
Προσόντα:

-
e-mail:

Aegean Melathron 5*

Μaitre d’ Hotel
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η επιχείρηση προσφέρει:

-

  e-mail:

Pegasus Suites & Spa

Μάγειρα Πρωινού  
Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

e-mail:

Aeolos Beach Hotel -

Maitre
Απαραίτητα προσόντα:

17
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Κύρια καθήκοντα: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας: 
 

 

 e-mail: cv@aeolosbeach.com

Executive Sous Chef 
Rhodes

Department: Food & Beverage 
Reports to: Executive Chef
Support and assist the Executive Chef by overseeing the day-

staff and monitoring food quality.
Essential functions: 

 
 

guidance and discipline as necessary to promote 
 quality products 

food products of the highest standard in the preparation 
 

 

 

storage (including temperature setting) and rotation  

 
 

and service 

 

adjustments in order to adhere to control procedures  
for cost and quality 

 

 
of repair
Other:

up to and including termination of employment. Due to the 

rules and regulations for the safe and effective operation 

and including termination of employment.
Supportive functions: In addition to performance of the 

percentage of time performing each function to be solely 
determined by the manager based upon the particular 

 

 

 

storage and refrigerators 

innovative products
Specific job knowledge, skills and abilities: The individual 

and be able to explain and demonstrate that he or she can 

 
 

 
the communication process 

 
 

 
 

 

preparation 

standards and applicable health codes 

sizes 

 

Physical demands: 

generally is moderate and controlled by hotel 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

the ambient noise level 

and to reach other departments of the hotel on a timely 
basis 

 
and continuing basis 

 

 

 
and hearing ability and visual acuity 

 
 

and subordinates 

functions being those of near and color vision and depth 
perception 

 
all necessary equipment 

 
and other office equipment as needed
Qualifications standards: 
Education
Culinary or apprenticeship program preferred
Experience
in a similar size operation
Licenses or certificates

Grooming

This job description is not an exclusive or exhaustive list 
of all job functions that an employee in this position may 

e-mail: 
info@edenroc.gr

Αρτοποιός 

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

  
Παρέχονται: 

 

e-mail: alexandroszaxaroplasteio@gmail.
com. 

Canaves Oia, 

Cook A’, B’, C’
Position requirements: 

 
 

in similar position 
 

 
 

 
 

  
Canaves Oia offers: 

 
 

 
 

 
 

hr@canaves.
com

Παπαϊωάννου

Σερβιτόρες
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

-
e-mail: papaioannoufish@gmail.com

Aldemar Resorts 

Ζαχαροπλάστη Α’ 
(κωδ.: PASTRY A _PYRGOS)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 

-

Neilson provides an exception level of service to their 

Chefs All Grades
 

recruitment and . 

roles) to e-mail: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
White Rocks hotel & bungalows

Reservations & Sales Executive 2018

day reservations and sales operations.
Qualifications: 

 
 

 

 

 
 

of executing proper channel management and stop sales 
 

sales 

 

 
 

 

 
 

and clear focus on high quality and hotel profit 
 

 

needs  
Requirements: 

 

availability and deals 

 
 

prior to guest arrival 
 

to target guests 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
White Rocks hotel offers: 

 
and further development 

 

Recommendations and recent photo required to this e-mail: 
. Cv’s not fulfilling the above prerequisites 

Ελούντα Α.Ε

-

Guest Relations  
Rep EN & FR/DE/RU 

Requirements: 
 

 

e-mail: humanresources@elounda-sa.com

Filos Holidays & Travel FILOSxenia Hospitality Services 

  

Receptionist 
(κωδ.: RECEPT/18)

Ο ρόλος:

Τα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν: 
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του για να επιληφθούν του θέματος. Αυτό μπορεί  
να περιλαμβάνει την παροχή safe box, χειρισμό  
μηνυμάτων και παραπόνων κ.ά. 

με το τμήμα καθαριότητας, ενημερώνοντας για αναχώρηση 
πελατών, καθυστερημένη αναχώρηση, πρόωρη άφιξη  

 

 
 

 
και προχωρεί σε κράτηση ή ακύρωση αυτών  

 
 

εργασίας του 

γραμμές στον κατάλληλο εσωτερικό αριθμό τηλεφώνου 
με αποτελεσματικό, φιλικό και ευγενικό τρόπο, σύμφωνα 

 
 

 
 

 
των πελατών με φιλικό και περιποιητικό τρόπο, ενεργεί 

για να τα χειριστούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει  
την παροχή πληροφοριών ή την εξυπηρέτηση για κάποιο 
τηλεφώνημα ή τον χειρισμό παραπόνων κ.ά. 

το επικοινωνιακό κέντρο 

εκτάκτου ανάγκης και τις γενικές παροχές των υπηρεσιών 
 

 
 

στις ανάλογες παραγγελίες 

την καλή και εύρυθμη συνεργασία με τους υπόλοιπους 
 

 
 

 
από τον προϊστάμενο του τμήματος  
Προφίλ υποψηφίου: 

 

 
επιχειρήσεις 

 
 

 
 

προγραμμάτων PMS/RMS 

ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας 
 

υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
και προοπτικές εξέλιξης 

επαγγελματικό περιβάλλον 
 

βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, αναγράφοντας 
e-mail: a.tsangala@filostravel.

gr

Services είναι εταιρία ίσων ευκαιριών προς όλους και λει

 Renaissance Hotel
Front Desk Agent

Προσόντα: 
 

 
 και μίας τουλάχιστον ακόμη γλώσσας  

 

 
 
 

και επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών  
 

 
προβληματικών καταστάσεων 

 
 καταστάσεις 

  
Προσφέρονται: 

 

 

αναλόγως προσόντων 

μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: 

 Mystique, μέλος της 
  

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 

5 αστέρων 
 

 
 

 
 

 
προβλημάτων 

 
 

 
 και στην ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 

 

  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 
 

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 

εμπιστευτικά.

Group, Conference & Events Executive  
(code: GS18)

Elounda 
Beach Hotel & Elounda Bay Palace, brings classic island 

Job description: 

Requirements:

is an essential.
e-mail: 

Atlantica Porto Bello Beach και Atlantica 
Porto Bello Royal   προ

Υπαλλήλους Υποδοχής 

Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: .

Aegialis Hotel & Spa στην Αμοργό, επιθυμεί 

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 

 

ή εξωτερικού 

και γραφή και μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
 

 

 

  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 
 

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
careers@aegialis  απαραίτητες. Βιογραφικά 

Castello Village Resort

Rooms Division Manager  
/Hotel Assistant Manager

Position requirements: 
 

 
 

 
 

 

 
 

as an asset 
 

 

standards 
  

Benefits: 
 

 
 

to e-mail: 

Electra Hotels & Resorts, η οποία 
, 

Revenue Head 
(κωδ. θέσης RVN)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ή εξωτερικού 
 

 
 

 
με τις πωλήσεις 

της αγοράς 

τριμήνου, εξαμήνου 
 

 
  

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 
 

ακόλουθο e-mail: .gr
www.electrahotels.gr

απαιτήσεις της θέσης.

Andronis Exclusive
Receptionists

Entry requirements: 

 
 

 
 

 

 
 

 
and facilities 

 
 

 
 

  
We offer: 

 
 

access 

Andronis Exclusive

e-mail: 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Chicken Stories, νεοσύστατη εταιρία στον χώρο των fast 

food, επιθυμεί να προσλάβει για το κατάστημα της στην Αγ. 

Καθαρίστρια
 απασχόληση.

Προσόντα: 

της εστίασης 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

Spa Manager
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

και οικονομικών στόχων της επιχείρησης 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

στο e-mail: director@lesante.gr

Euphoria Retreat-Mystras-Spa Therapist  
(Θεραπευτής/τρια για Spa)

Euphoria Retreat, a holistic 

 
Key responsibilities:

Requirements: 

 
 

 
are essential 

 
 

 
 

  
Benefits: 

 
 

 

e-mail: 
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ες με αναπηρία:  
ότητα και ποιότητα ζωής

πληροφορίες κτλ. Στην κατηγορία των κοινωνικών 
δεξιοτήτων εμπίπτουν όλες εκείνες οι δεξιότητες που 
θα επέτρεπαν σε κάποιον να επιδιώξει και να διατηρή-
σει ικανοποιητικές σχέσεις με τον περίγυρο, όπως να 
διαχωρίζει το σημαντικό από το ασήμαντο, να μπορεί 
να ξεκινήσει και να διατηρήσει συζήτηση, να προσκαλεί 
κάποιον σε μία κοινή δραστηριότητα, να διαχωρίζει τα 

κοινωνικά πλαίσια και να γνωρίζει ποιες συμπεριφορές 
είναι οι ενδεδειγμένες για κάθε πλαίσιο, να είναι σε 
θέση να ζητήσει ή να παρέχει βοήθεια, να επιζητά την 
αλληλεπίδραση ως κάτι ευχάριστο και απολαυστικό, 
να είναι σε θεση να διαχειρίζεται το συναίσθημά του, 
να εκφράζει σκέψεις και ανάγκες, να έχει κατακτήσει 
ένα βασικό επίπεδο αυτογνωσίας ώστε να γνωρίζει τα 
δυνατά σημεία και τις δυσκολίες του κτλ. 

Οι δεξιότητες που προαναφέρθηκαν ήδη αποτελούν 
μέρος του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρία, ωστόσο, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, φαίνεται να μην δίνεται σε αυτές η 
απαραίτητη έμφαση στη διδακτική πράξη. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τα παιδιά να περνούν στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (τυπικό σχολείο, τεχνικά επαγγελματικά 
εκπαιδευτήρια, εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης), όπου αναμένεται βάσει 
αναλυτικού προγράμματος να ασκηθούν στην προε-
παγγελματική ετοιμότητα χωρίς να έχουν ασκηθεί στα 
προαπαιτούμενα (βασικά προαπαιτούμενα αποτελούν 
οι προαναφερθείσες ομάδες δεξιοτήτων). 

Λέγοντας «προεπαγγελματική ετοιμότητα», εννοούμε 
να είναι το άτομο σε θέση να κατανοήσει την αξία της 
εργασίας, να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να 
αντιλαμβάνεται ότι στους εργασιακούς χώρους υπάρ-
χουν κανόνες συμπεριφοράς, ασφαλείας και διάφορες 
προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται, να διαθέτει 
στοιχειώδεις γνώσεις γύρω από τον τρόπο να μαθαίνει 
και να μπορεί να διαμορφώνει ανάλογα με τις συνθήκες 
του εργασιακού του περιβάλλοντος, να διαθέτει βασικές 
τεχνικές γνώσεις εργαστηρίων (π.χ. κηπουρική, κατασκευ-
αστικά εργαστήρια κτλ.), να διαθέτει βασικές γνώσεις 

χειρισμού εργαλείων, να διαθέτει στοιχειώδεις δεξιότητες 
γραφείου (διαχείριση και ταξινόμηση εγγράφων, χειρισμό 
φωτοτυπικού μηχανήματος κτλ.).

Οι βασικότερες όμως διαστάσεις της προεπαγγελμα-
τικής ετοιμότητας είναι να έχει το άτομο αναπτύξει σε 
ικανοποιητικό βαθμό τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίω-
σης, να αντιλαμβάνεται το ίδιο και η οικογένειά του την 
αξία της αυτονομίας και να διαθέτει ένα υπόβαθρο σε 
κοινωνικές δεξιότητες. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η εκπαίδευση σε αυτού 
του είδους τις δεξιότητες δεν μπορεί να αποτελεί μόνο 
αντικείμενο δομημένης διδασκαλίας στους χώρους που 
παρέχεται εκπαίδευση. Δεξιότητες τέτοιου είδους απαιτούν 
βίωμα, διάρκεια και εμπιστοσύνη για να εμπεδωθούν, 
γι’ αυτό και ο πιο κατάλληλος χώρος για την ανάπτυξή 
τους θεωρείται η οικογένεια, το πεδίο των δεσμών και 
των πυκνών αλληλεπιδράσεων. Για τον λόγο αυτό τα 
περισσότερα εξατομικευμένα προγράμματα προεπαγγελ-
ματικών δεξιοτήτων συμπεριλαμβάνουν την οικογένεια 
του νεαρού ενήλικα ως σημαντικό συμβαλλόμενο, ενώ 
η συνεργασία μεταξύ των δύο συστημάτων (επίσημης 
εκπαίδευσης και οικογένειας) κρίνεται καθοριστικός 
παράγοντας για την έκβαση των προγραμμάτων αυτών.

Στο οικογενειακό σύστημα η αγωνία για «κανονικο-
ποίηση» των παιδιών και η έμφαση στην ακαδημαϊκή τους 
εκπαίδευση, που αναφέρθηκε στον τομέα της επίσημης 
εκπαίδευσης, καθρεφτίζει σε πολλές περιπτώσεις την 
ανάλογη γονική αγωνία. Πιθανά συναισθήματα ντροπής 
σχετικά με την αναπηρία οδηγούν την οικογένεια σε 
απόσταση από το κοινωνικό περιβάλλον και ταυτόχρονα 
σε μία συσπείρωση των μελών μεταξύ τους που πολλές 
φορές έχει κόστος στην αυτονόμηση της νέας γενιάς. 

Επίσης τα συναισθήματα ντροπής τείνουν να απορρο-
φώνται από το άτομο με αναπηρία, γεγονός που μπορεί 
να επιβαρύνει περαιτέρω τα ζητήματα αυτοεκτίμησής 
του. Ανάλογα συναισθήματα και αντιλήψεις έχουν το 
κόστος τους στη γονική παρουσία στη ζωή του παιδιού 
και ιδιαίτερα σε εκείνο το κομμάτι της ζωής του που θα 
μπορούσε να ευνοεί την κοινωνική και επαγγελματική 
του ανάπτυξη, αυτό που θα αποκαλούσαμε την «έξοδό 
του στον κόσμο». 

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι τα παιδιά μαθαίνουν 
περισσότερα από αυτά που βλέπουν παρά από αυτά που 
ακούν. Η στάση των γονέων α. απέναντι στο παιδί και 
αργότερα στον ενήλικα με αναπηρία β. απέναντι στον 
έξω κόσμο γ. απέναντι στην επίσημη εκπαίδευση και δ. 
απέναντι στην εργασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για τη σχέση της οικογένειας με την κοινότητα και κατ’ 
επέκταση για τη σχέση του ίδιου του ατόμου με αναπηρία 
με την κοινότητα. Με απλά λόγια, πριν ο νεαρός ενήλικας 
εφαρμόσει συγκεκριμένες κοινωνικές συμπεριφορές ή 
συμπεριφορές ατομικής φροντίδας στο ευρύτερο κοινω-
νικό πλαίσιο, θα πρέπει να έχει «προπονηθεί» σε αυτές 
στον στενό οικογενειακό του κύκλο. 

Η στάση λοιπόν που θα προτείναμε σε όσους εμπλέ-
κονται με την προεπαγγελματική εκπαίδευση νεαρών 
ενηλίκων με αναπηρίες είναι μία στάση «προπονητική». 
Μία στάση ενδυνάμωσης που ξεκινά από εκείνα που ο 
ενήλικας μπορεί να καταφέρει, επιτρέπει τα «λάθη» ως 
αποδεικτικά εμπειρίας, που μπορούν να αξιοποιηθούν 
με αναστοχασμό, και ενθαρρύνει τον πειραματισμό με 
καινούργιες συμπεριφορές, οι οποίες ίσως φανερώνουν 
αναδυόμενες δεξιότητες. 

Γωγώ Καραγιάννη, Ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια

να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών. Βέβαια πολ-
λές φορές οι προϋποθέσεις που θέτει 
το ίδιο το πρόγραμμα καθορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό και την περίοδο έναρξης 
/ υλοποίησής του. Για παράδειγμα, αν 
απαιτεί εργασιακή εμπειρία ή εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εκ 
των πραγμάτων αποκλείει τους νέους 
αποφοίτους.

Γενικότερα ωστόσο υπάρχουν διαφο-
ρετικά διλήμματα που ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος 
αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησης, 
ο οποίος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί 
σε 3 βασικές περιόδους:
Α. Φοίτηση αμέσως μετά τη λήψη του 
βασικού πτυχίου: Το μειονέκτημα σε 
αυτή τη χρονική στιγμή είναι πως ο 

ενδιαφερόμενος ενδεχομένως να μην 
γνωρίζει επακριβώς τις πραγματικές 
ανάγκες του κλάδου του και τις εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας. Το πλεονέκτη-
μα είναι πως θα διαθέτει μεγαλύτερη 
διάθεση και χρόνο και θα αποκτήσει 
ακόμη έναν σημαντικό τίτλο σπουδών 
σε νεαρή ηλικία.
Β. Φοίτηση σε μεγαλύτερη ηλικία ή/
και με εργασιακή εμπειρία: Σε αυτή 
την περίπτωση θα στηρίζαμε ως βα-
σικό πλεονέκτημα το γεγονός πως ο 
ενδιαφερόμενος έχει προλάβει να αξι-
ολογήσει τον εαυτό του, ενώ έχει μία 
αντικειμενική άποψη των απαιτήσεων 
και των αναγκών της αγοράς εργασί-
ας. Ως μειονέκτημα θα ορίζαμε τον 
ιδιαίτερα περιορισμένο χρόνο λόγω 
των πολλαπλών υποχρεώσεών του, 

αλλά και την απομάκρυνσή του από 
την ακαδημαϊκή «καθημερινότητα».
Γ. Φοίτηση παράλληλα με την εργασία: 
Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτή την 
περίπτωση, εφόσον το μεταπτυχια-
κό έχει άμεση συνάφεια και με την 
εργασία μας, τότε ο ενδιαφερόμενος 
συνθέτει και αξιοποιεί παραλλήλως 
και καθημερινώς δεδομένα και από 
τους δύο χώρους (επαγγελματικό και 
ακαδημαϊκό). Η δυσχέρεια σε αυτή 
την περίπτωση είναι πως απαιτού-
νται υψηλές δεξιότητες time και self 
management, αλλά περιορισμένος 
προσωπικός χρόνος.

Πέρα από τον χρόνο υλοποίησης 
όμως υπάρχει και ακόμη μία κομβική 
παράμετρος, που αφορά στον τόπο υλο-
ποίησης. Οι γεωγραφικοί παράγοντες 

είναι για ορισμένους καθοριστικοί, 
καθώς η μόνιμη κατοικία ρυθμίζει τις 
τελικές αποφάσεις. Ωστόσο και άλλοι 
παράγοντες, πέρα από ενδεχόμενους 
χωροταξικούς περιορισμούς, συντελούν 
στην τελική επιλογή σχετικά με τον 
τόπο απόκτησης ενός μεταπτυχιακού 
τίτλου. Ενδεικτικά:
Α. Φοίτηση στο ίδρυμα του πρώτου 
πτυχίου: Η συνέχιση των σπουδών 
στο ίδρυμα απόκτησης του βασικού 
πτυχίου εγγυάται τη φοίτηση σε ένα 
οικείο περιβάλλον, για το οποίο ο 
ενδιαφερόμενος αισθάνεται ικανο-
ποίηση και εμπιστοσύνη. Κοντά σε 
διδάσκοντες που γνωρίζει διευρύνει 
το δίκτυο επαφών του και, χωρίς τους 
περισπασμούς που προξενεί η προσαρ-
μογή σε ένα νέο περιβάλλον, μπορεί 
άμεσα να ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές 
σπουδές του.
Β. Φοίτηση σε διαφορετικό ίδρυμα της 
ίδιας χώρας: Η επιλογή αυτή εύλογα 
σημαίνει χρονική περίοδο προσαρμο-
γής. Αν ο λόγος για μία τέτοια απόφαση 
είναι το αντικείμενο ή η ποιότητα των 
παρεχόμενων σπουδών, τότε η επιλογή 
αυτή είναι επιβεβλημένη.
Γ. Φοίτηση στο εξωτερικό: Αποτελεί 
κοινή τακτική πολλοί απόφοιτοι να 
μεταβαίνουν σε χώρες της αλλοδαπής 
για την πραγματοποίηση μεταπτυχι-
ακών σπουδών για λόγους όπως η 
φήμη ορισμένων πανεπιστήμιων ή οι 
διαδικασίες επιλογής, η επιθυμία για 
διαμονή και σταδιοδρομία στο εξωτερικό 
κ.ά. Η φοίτηση σε ένα καταξιωμένο 
πανεπιστήμιο του εξωτερικού μπορεί 
να σημαίνει την απόκτηση ενός καταξι-
ωμένου τίτλου σπουδών με δυσκολίες 
όμως λόγω των διαφορών ανάμεσα 
στα συστήματα και στη γλώσσα. Πα-
ράλληλα ο ενδιαφερόμενος μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα χρειάζεται 
να προσεγγίσει και να κατανοήσει εκ 
νέου την εγχώρια αγορά εργασίας.
Δ. Φοίτηση με τη μέθοδο της τηλεκ-
παίδευσης ή της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης: Η φοίτηση αυτή εξαλείφει 
τυχόν εμπόδια που χαρακτηρίζουν τα 
παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης 

(π.χ. υποχρεωτική φυσική παρουσία) 
και δημιουργεί συνθήκες αυτονομίας. 
Παρά ταύτα απαιτείται ο φοιτητής να 
εξοικειωθεί με τις εναλλακτικές μορφές 
διδασκαλίας και τις τεχνολογίες που 
υποστηρίζουν αυτό τον τύπο εκπαί-
δευσης, αλλά και να είναι σε θέση να 
χειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του. 

Τέλος, αυτό που πρέπει να λάβει 
σοβαρά υπόψη του ο κάθε φοιτητής 
ή/και απόφοιτος είναι το ουσιαστικό 
αντίκρισμα, που θα τον οδηγήσει στην 
παρακολούθηση ενός Μ.Π.Σ., αλλά και 
ο σωστός επαγγελματικός προσανατο-
λισμός, που θα πρέπει να έχει πριν 
καταλήξει, προκειμένου να αποκομίσει 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από 
την επιλογή του.

Εξάλλου δεν είναι σπάνια η παραδοχή 
πληθώρας στελεχών από διάφορους 
κλάδους, είτε ως εργοδοτών είτε ως 
εργαζομένων, πως το καλύτερο κρι-
τήριο για την επιλογή ενός Μ.Π.Σ. 
το διαμορφώνουμε όταν ξεκινούμε 
να εργαζόμαστε. 

Επιπρόσθετα το βασικότερο «πρό-
βλημα» στα νέα στελέχη δεν είναι η 
έλλειψη μεταπτυχιακού, αλλά η έλλειψη 
επαγγελματικής εμπειρίας. Συνεπώς το 
γεγονός πως είθισται πλέον η πλειο-
νότητα των αποφοίτων να συνεχίζει σε 
περαιτέρω σπουδές δεν συνεπάγεται 
πως και εμείς θα πρέπει να ακολου-
θήσουμε το ίδιο μονοπάτι και να μην 
διαφοροποιηθούμε.

Στόχος ήταν, είναι και θα παρα-
μένει η ατομική μας στρατηγική να 
είναι προσαρμοσμένη στις δικές μας 
απαιτήσεις και ανάγκες και να μην 
ακολουθεί παγιωμένες αντιλήψεις 
και «δανεικές» μεθοδολογίες. Μόνο 
έτσι θα είναι ατομική, μόνο έτσι θα 
μας διαφοροποιήσει και μόνο έτσι 
θα μας εξελίξει σε ολοκληρωμένους 
επιστήμονες και επαγγελματίες με τα 
επιθυμητά αποτελέσματα και μία στέρεη 
προοπτική καριέρας.

Δρ. Χρήστος Ταουσάνης,
Επιστημονικός διευθυντής  

Employ-σύμβουλος σταδιοδρομίας- 
συγγραφέας, www.e-employ.gr
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Μακροχρόνιες τάσεις (1983-2016) απασχόλησης στον Τουρισμό 
και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας-Μάιος 2017

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η 
αποτύπωση των μακροχρόνιων τάσεων 
της απασχόλησης στον τουρισμό και στους 

Λοιπούς κλάδους της οικονομίας, ανά μορφή 
απασχόλησης (πλήρους - μερικής) και ανά Πε-
ριφέρεια. Η μελέτη βασίζεται στα στοιχεία της 
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ 
και η περίοδος αναφοράς είναι από το 1983 έως 
το 2016. Αναφορικά με την Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού, σημειώνουμε τα εξής:

ληπτική και διεξάγεται από την ΕΛΣΤΑΤ¹.

κίας 15 ετών και άνω, τα οποία την εβδομάδα 
αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με 
σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν 
στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστη-
καν αλλά είχαν μια εργασία ή επιχείρηση από την 
οποία απουσίαζαν προσωρινά.

οι εργαζόμενοι στην κατηγορία «Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης». 
Αν και μέρος της δραστηριότητας της εστίασης 
δεν αφορά στον τουρισμό, η εποχικότητα που 
παρουσιάζουν τα στοιχεία απασχόλησης σε αυ-
τήν ταυτίζεται με την εποχικότητα του Ελληνικού 
τουρισμού και ως εκ τούτου θεωρούμε τη δρα-
στηριότητα αυτή ως κλάδο του τουρισμού. 
Επίσης, σημειώνουμε ότι υπάρχουν άλλες του-
ριστικές δραστηριότητες (π.χ. μεταφορές, ταξι-
διωτικά γραφεία) που περιλαμβάνονται σε άλλες 

κατηγορίες και δεν καταγράφονται στα στοιχεία 
της παρούσας έρευνας.

των χρονοσειρών οφείλεται στο ότι τα στοιχεία για 
τον τουρισμό ανά μορφή απασχόλησης (πλήρους 
- μερικής) και ανά Περιφέρεια είναι διαθέσιμα 
από το 1987 και από το 1988 αντίστοιχα.

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
Η αύξηση της απασχόλησης στο τουρισμό μεταξύ 

1983 και 2008 είναι πολύ έντονη, ιδιαίτερα σε 
σύγκριση με την πιο ήπια αύξηση που παρατηρείται 
στους λοιπούς κλάδους. Την περίοδο 2009 – 2013 
παρατηρείται γενικευμένη πτώση της απασχόλησης, 
περιλαμβανομένων και των απασχολούμενων στον 
τουρισμό. Από το 2014 όμως, ο Τουρισμός –σε 
αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους– έχει ταχεία 
ανάκαμψη (2014/2013: +23,0%, 2015/2014: 
+7,6%, 2016/2015: +5,1%) και το 2016 ο 
συνολικός αριθμός απασχολούμενων στον του-
ρισμό (341,2 χιλ.) ευρίσκεται στο υψηλότερο 
σημείο από την έναρξη της ΕΕΔ (έναντι 322,1 
χιλ. στην προ κρίσης αιχμή το 2008) και 2,5 
φορές υψηλότερα απ’ ό,τι στην έναρξη της ΕΕΔ 
το 1983 (136,3 χιλ.). 

Αντίθετα, στους λοιπούς κλάδους η ανάκαμ-
ψη επήλθε έναν χρόνο αργότερα (2015 έναντι 
2014) και ήταν πολύ ηπιότερη, ενώ η συνολική 
απασχόληση το 2016 ήταν 3.332,4 χιλ. μειωμένη 
κατά -22,3% ή -955,9 χιλ. έναντι των 4.288,3 

χιλ. το 2008, έτος με την μέγιστη απασχόληση 
στους λοιπούς κλάδους, αλλά ακόμα και έναντι 
του 1983 (3.540,2 χιλ.).

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής (Compounded Annual Growth Rate - 
CAGR) της απασχόλησης μεταξύ 1983 και 2016 
στον τουρισμό είναι αυξητικός +2,8% ενώ αντίθετα 
στους λοιπούς κλάδους κινείται οριακά μειωμέ-
νος -0,1%.

Οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο από 
την κρίση είναι οι Κατασκευές (-63,0%), η Με-
ταποίηση (-36,2%), το Εμπόριο (-21,7%) και η 
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (-11,5%). Οι 
απώλειες αυτών των κλάδων αντιπροσωπεύουν 
το 73,5% των χαμένων θέσεων εργασίας μεταξύ 
2008 - 2016.

της απασχόλησης στον τουρισμό, το ποσοστό 
των απασχολούμενων στον κλάδο ως προς το 
σύνολο των απασχολούμενων εμφανίζει έντο-
νη αυξητική τάση η οποία γίνεται αισθητά πιο 
έντονη μετά το 2013. Το 2016 η απασχόληση 
στον τουρισμό ανήλθε στο 9,3% του συνόλου 
των απασχολούμενων στη χώρα έναντι 3,9% το 
1983 και 7,0% το 2008. 

H ποσοστιαία συμβολή του τουρισμού στην 
απασχόληση τους θερινούς μήνες είναι αυξημένη 
και ιδιαίτερα υψηλή (10,2% το 3ο τρίμηνο του 
2016), καταλαμβάνοντας την 3η θέση συμβο-
λής στην απασχόληση μετά το Εμπόριο και τον 
Πρωτογενή τομέα. 

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ - 
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
Αναφορικά με τους απασχολούμενους πλήρους 

απασχόλησης παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σαφής 
ανοδική τάση μεταξύ 1987 και 2008 που είναι πολύ 
πιο έντονη στον τουρισμό απ’ ό,τι στους λοιπούς 
κλάδους: στο διάστημα αυτό, οι απασχολούμενοι 
πλήρους απασχόλησης στον τουρισμό αυξάνονται 
από 155,2 χιλ. σε 299,8 χιλ. (+93,2%) ενώ στους 
λοιπούς κλάδους από 3.244,8 χιλ. σε 4.049,2 χιλ. 
(+24,8%). Από το 2009 έως το 2013 παρατηρείται 
μείωση στους απασχολούμενους πλήρους απασχό-
λησης στον τουρισμό, που φτάνει στο κατώτατο 
σημείο της κρίσης το 2013 (225,5 χιλ., -24,8% 
σε σχέση με το 2008). Στους λοιπούς κλάδους 
αντίθετα με τον τουρισμό η μείωση συνεχίστηκε και 
το 2014 φτάνοντας στο κατώτατο σημείο (2.947,7 
χιλ., -27,2%). Για τον τουρισμό η ανάκαμψη άρχισε 
το 2014 (+12,2%) και συνεχίστηκε και το 2015 
(+7,6%) και το 2016 (+3,0%), ενώ για τους λοι-
πούς κλάδους -με πιο ήπιους ρυθμούς- άρχισε το 
2015 (+1,6%) και συνεχίστηκε σε ήπιους ρυθμούς 
και το 2016 (+1,2%).

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 2016 οι απα-
σχολούμενοι με πλήρη απασχόληση στον τουρισμό 
(280,2 χιλ.) ήταν σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με 
το 1987 (155,2 χιλ.), όταν και ξεκίνησε ο δια-
χωρισμός των απασχολούμενων στον τουρισμό 
σε πλήρους και μερικής απασχόλησης. Αντίθετα, 
στους λοιπούς κλάδους, οι απασχολούμενοι με 
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πλήρη απασχόληση το 2016 (3.310,5 χιλ.) ήταν 
λιγότεροι σε σχέση με το 1987 (3.400,0 χιλ.).

Στους απασχολούμενους μερικής απασχόλησης 
παρατηρούμε ότι υπάρχει μια διαχρονική τάση 
αύξησης, που είναι πιο έντονη στον τουρισμό. 
Συγκεκριμένα, μεταξύ 1987 και 2016, οι εργα-
ζόμενοι στον τουρισμό με μερική απασχόληση 
αυξάνονται από 5,1 χιλ. σε 61,0 χιλ. (+1.095,4%) 
ενώ στους λοιπούς κλάδους από 192,3 χιλ. σε 
302,1 χιλ. (+57,1%). Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση της 
απασχόλησης σε απόλυτα νούμερα στον τουρισμό 
(+51 χιλ.) είναι μικρότερη απ’ ό,τι στους λοιπούς 
κλάδους (+110 χιλ.).

Στα χρόνια της κρίσης (μετά το 2008), οι ερ-
γαζόμενοι με μερική απασχόληση στον τουρισμό 
παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία που είναι 
έντονη το 2014 (+31,1%), το 2015 (+21,0%) και 
το 2016 (+13,9%), ενώ στους λοιπούς κλάδους 
η μερική απασχόληση αυξάνεται με ηπιότερους 
ρυθμούς και μάλιστα το 2011 και το 2015 πα-
ρουσιάζει μείωση (-3,5% / -0,6%).

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ - 
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
Η αύξηση της συμβολής του τουρισμού στην 

μερική απασχόληση από την έναρξη της ΕΕΔ έως 
το 2008 διακρίνεται από έντονες εξάρσεις (θετι-
κές και αρνητικές) που εν πολλοίς οφείλεται στην 
έκβαση της τουριστικής περιόδου κάθε χρονιάς.

Αντίθετα, την ίδια περίοδο και με εξαίρεση το 
2004, η συμβολή του στην πλήρη απασχόληση 
εμφανίζει διαρκώς αυξητική τάση με πιο ήπια 
όμως χαρακτηριστικά. Μεταξύ 2009 - 2013 η 
συμβολή του τουρισμού στην πλήρη απασχόληση 
παραμένει λίγο πολύ σταθερή περί το 7,0%, ενώ 
μετά το 2014 αυξάνεται ραγδαία ώστε το 2016 
να ανέρχεται σε 8,5%. Στη μερική απασχόληση η 
ραγδαία αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχή του 
τουρισμού συμβαίνει μετά το 2009 και το 2016 
αντιπροσωπεύει το 16,8% έναντι 8,5% το 2008.

 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ -
ΕΤΗΣΙΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Διαχρονικά, και σε σχέση με τους άλλους κλά-

δους, η απασχόληση στον τουρισμό αυξάνει με 
μεγαλύτερους ρυθμούς ή μειώνεται με μικρότερους 
δείχνοντας τη δυναμική του κλάδου ως φορέα 
απασχόλησης. Η απασχόληση στον τουρισμό ανέ-
καμψε μετά το 2014 και μάλιστα με πολύ υψηλούς 
ρυθμούς (2014/2013: +14,6%, 2015/2014:
+9,6% και 2016/2015: +4,8%), ακολουθώντας 
τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του εισερχό-
μενου τουρισμού:

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση της απασχό-
λησης στον τουρισμό υπερβαίνει την αύξηση των 
εσόδων και προσεγγίζει αυτή των αφίξεων.

Παρόμοια είναι και η εικόνα που προκύπτει, 
διαχωρίζοντας τους εργαζόμενους σε πλήρους και 

μερικής απασχόλησης με την ποσοστιαία αύξηση της 
απασχόλησης στον τουρισμό να είναι -διαχρονικά 
– μεγαλύτερη από αυτή στους λοιπούς κλάδους.

Η εξέλιξη της πλήρους απασχόλησης έως το 
2008 είναι σταθερά αυξητική στο σύνολο της 
οικονομίας. Μεταξύ 2009 – 2013 παρατηρείται 
μείωση των απασχολούμενων τόσο στον τουρι-
σμό (-23,6%) όσο και στους λοιπούς κλάδους 
(-24,9%), ενώ από το 2014 η πλήρης απασχόληση 
στον τουρισμό ανακάμπτει με υψηλούς ετήσιους 
ρυθμούς, +12,2% το 2014, +7,6% το 2015 και 
+3,0% το 2016, ενώ στους λοιπούς κλάδους η 
ανάκαμψη επήλθε αργότερα (2015: +1,6% και 
2016: +1,2%) και πολύ ηπιότερα.

 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Από το 1988 μέχρι και το 2008 η πορεία της 

απασχόλησης είναι αυξητική με μικρές διακυμάνσεις 
ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα της κάθε 
Περιφέρειας. Από το 2009 (έναρξη της οικονομικής 
κρίσης) το σύνολο των Περιφερειών καταγράφει 
μείωση στο σύνολο των απασχολούμενων τους. 
Όμως η μείωση της απασχόλησης στις 3 κατ’ εξοχήν 
νησιωτικές τουριστικές περιοχές (Ιόνιο, Νότιο Αιγαίο, 
Κρήτη) είναι σημαντικά μικρότερη, ενώ όπως ανα-
λύουμε παρακάτω, στην Κεντρική Μακεδονία (που 
περιλαμβάνει τις τουριστικές περιοχές Χαλκιδικής 
και Πιερίας) η μείωση οφείλεται εξ ολοκλήρου σε 
άλλους κλάδους και όχι στον τουρισμό. Αναφορικά 
με τις τουριστικές Περιφέρειες, η Κεντρική Μακεδονία 
και το Νότιο Αιγαίο για το 2015 καταγράφουν τις 
υψηλότερες αυξήσεις απασχολούμενων στο σύνολο 
των Περιφερειών +6,6% και +6,9% αντίστοιχα, 
ενώ και τα Ιόνια Νησιά καταγράφουν αύξηση αν 
και μικρότερη +2,6%. Για το 2016 η εικόνα στις 
ανωτέρω Περιφέρειες είναι μικτή με την Κρήτη 
+5,5%, τα Ιόνια Νησιά +3,8% και την Κεντρική 
Μακεδονία +3,0% να καταγράφουν αύξηση και 
το Νότιο Αιγαίο μείωση -1,9%. Η αύξηση που πα-
ρατηρείται το 2015 και το 2016 στις Περιφέρειες 
αυτές οφείλεται εν πολλοίς στον τουριστικό κλάδο 
(έμμεσα και άμεσα).

Αναφορικά με τις μακροχρόνιες τάσεις (1988 
– 2016) στις 13 Περιφέρειες, ο σύνθετος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης:

3,3%),

κλάδους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, αν και αποτελεί σημαντικό τουριστικό 
προορισμό της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης 
της απασχόλησης στον τουρισμό είναι από τους 
χαμηλότερους (2,0%), πιθανότατα λόγω του ότι 
ήδη το 1988 η Ρόδος και η Κως είχαν έντονη 
τουριστική δραστηριότητα αλλά και λόγω του ότι 
ο τουρισμός στην Κω επλήγη έντονα το 2016 
λόγω των προσφυγικών / μεταναστευτικών ροών.

Το 2016 ο τουρισμός στις 3 νησιωτικές Περιφέ-
ρειες της χώρας που υποδέχονται τον μεγαλύτερο 
όγκο τουριστών συμβάλλει σε άνω του 15,9% 

της άμεσης απασχόλησης που καταγράφεται στις 
Περιφέρειες αυτές. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες η 
συνεισφορά του τουρισμού είναι μικρότερη παρ' 
όλα αυτά συμβάλλει σε σημαντικά ποσοστά μεταξύ 
6,7% και 11,6%. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι ο τουρισμός επιδρά έμμεσα και σε άλλους 
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας στις περιο-
χές που αναπτύσσεται (αγροτικούς παραγωγούς, 
καταστήματα κ.ά.) και ως εκ τούτου -εκτιμάται- ότι 
η συμβολή του είναι υψηλότερη.

 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 
ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
Παρατηρούμε ότι η πορεία των απασχολούμενων 

για τους κύριους τουριστικούς προορισμούς τόσο 
στον τουρισμό όσο και στους λοιπούς κλάδους 
είναι αυξητική αν και οι απασχολούμενοι στον 
τουρισμό -ανάλογα και την Περιφέρεια- έχουν 
πιο έντονες διακυμάνσεις σε σύγκριση με την πιο 
ήπια αύξηση που παρατηρείται στο σύνολο όλων 
των άλλων κλάδων. Αυτό είναι αναμενόμενο 
αφού στους λοιπούς κλάδους περιλαμβάνεται 
πληθώρα δραστηριοτήτων που -φυσιολογικά- 
κάποιες κινούνται ανοδικά και κάποιες καθοδικά 
οδηγώντας το σύνολο σε πιο ήπιες μεταβολές.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι από το 2008 και 
παρά τη μείωση της απασχόλησης που μεσολάβησε 
έως και το 2013, η απασχόληση στον τουρισμό 
το 2016 είναι αυξημένη στις Περιφέρειες του 
Νοτίου Αιγαίου (+9,9%), της Κρήτης (+8,0%) 
και της Κεντρικής Μακεδονίας (+18,5%) και μει-
ωμένη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (-2,1%). 
Αντίθετα, στους λοιπούς κλάδους είναι πτωτική 
(-8,6%, -22,0%, -20,8%, -16,5% αντίστοιχα).

Τέλος, κοινό χαρακτηριστικό και των 4 Περι-
φερειών είναι ότι τα έτη 2014, 2015 και 2016 η 
πορεία της απασχόλησης κινείται θετικά με υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης με εξαίρεση την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου για το 2015 που καταγράφει 
μείωση -9,8%, πιθανότατα λόγω του πλήγματος 
του τουρισμού στην Κω λόγω των προσφυγικών 
ροών και της διαχείρισής τους.

 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ 3 
ΚΥΡΙΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
Τέλος, στους 3 κύριους νησιωτικούς προο-

ρισμούς, τα τελευταία 30 χρόνια, ο τουρισμός 
συμβάλλει σταθερά με περισσότερο από 10,0% 
επί του συνόλου των απασχολούμενων (με εξαί-
ρεση τα πρώτα χρόνια για την Κρήτη). Η συμβολή 
του τουρισμού στην αιχμή της τουριστικής σεζόν 
είναι περαιτέρω αυξημένη: Κρήτη 18,5%, Νότιο 
Αιγαίο 27,5% και Ιόνιοι Νήσοι 29,8%.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

νεται διαρκώς με ετήσιο ρυθμό 2,8%, τουλάχιστον 
τα τελευταία 30 χρόνια. Η τάση αυτή εντείνεται 
από το 2014 και μετά, όταν και ολοκληρώθηκε η 
μεταμόρφωσή του σε έναν κατ’ εξοχήν εξωστρεφή 
διεθνώς ανταγωνιστικό τομέα.

κλάδους, κατέγραψε το 2016 τη μεγαλύτερη απα-
σχόληση (341,2 χιλ.) από την αρχή της ΕΕΔ, υπερ-
βαίνοντας και το προηγούμενο υψηλό σημείο του 
2008 (322 χιλ.). Αυτό συνέβη γιατί η ανάκαμψη από 
το 2014 και μετά ήταν ραγδαία (2014: +14,6%, 
2015: +9,6% και 2016: +4,8%) και υπερκάλυψε 
τις απώλειες της περιόδου 2008 - 2013

της παράλληλης μείωσης της απασχόλησης στους 
υπόλοιπους κλάδους, η συμμετοχή του τουρισμού 
στην απασχόληση ανέβηκε από 3,9% το 1983 σε 
9,3% το 2016. Επίσης, το 3ο τρίμηνο του 2016, 
η απασχόληση στον τουρισμό αντιπροσώπευε το 
10,2% της συνολικής απασχόλησης κατέχοντας 
την 3η θέση μετά το εμπόριο (17,8%) και τον 
πρωτογενή τομέα (12,2%), αλλά μπροστά από 
τη μεταποίηση (9,5%) και τον Δημόσιο τομέα 
(8,9%).

λησης στον τουρισμό μετά την ανάκαμψή του το 
2013, ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, δεν είναι εις βάρος της 
πλήρους απασχόλησης αλλά προστίθεται στην 
αύξηση αυτής δίνοντας μια διέξοδο μερικής -έστω- 
απασχόλησης σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους 
ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις ακολουθούν 
μια συντηρητική πολιτική εν μέσω κρίσης.

τουρισμό (17,9%) όσο και στους λοιπούς κλάδους 
(9,1%) είναι περίπου η μισή σε σχέση με τα επί-
πεδα της ΕΕ-28 (32,9% και 20,4% αντίστοιχα).

μετά το 2013 (31,6%) υπερβαίνει την αύξηση 
των εσόδων (10,5%) και προσεγγίζει αυτή των 
αφίξεων (39,1%).

οικονομικής κρίσης το 2009, το σύνολο των 
Περιφερειών καταγράφει μείωση στο σύνολο 
των απασχολουμένων τους. Όμως η μείωση 
της απασχόλησης στις 3 κατ’ εξοχήν νησιωτικές 
τουριστικές περιοχές (Ιόνιο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) 
είναι σημαντικά μικρότερη, ενώ στην Κεντρική 
Μακεδονία (που περιλαμβάνει τις τουριστικές 
περιοχές Χαλκιδικής και Πιερίας) η μείωση οφεί-
λεται εξ ολοκλήρου σε άλλους κλάδους και όχι 
στον τουρισμό.

της χώρας που υποδέχονται τον μεγαλύτερο όγκο 
τουριστών (Κρήτη, Ιόνιο, Ν. Αιγαίο) ο τουρισμός 
συμβάλλει πολύ σημαντικά (15,9%, 23,0% και 
23,2% αντίστοιχα) στην απασχόληση. Στην αιχμή 
της τουριστικής σεζόν είναι περαιτέρω αυξημένη: 
Κρήτη 18,5%, Νότιο Αιγαίο 27,5% και Ιόνιοι 
Νήσοι 29,8%. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες η 
συνεισφορά του τουρισμού είναι μικρότερη παρ’ 
όλα αυτά συμβάλλει σημαντικά σε ποσοστά μεταξύ 
6,7% και 11,6%.

Εν κατακλείδι, η συνεισφορά του τουρισμού στην 
απασχόληση είναι υψηλή και σταθερά αυξανόμενη 
τα τελευταία 30 χρόνια και κατανέμεται σε όλες 
τις Περιφέρειες της χώρας, περιλαμβανομένων 
και των λιγότερο τουριστικών.
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Π ραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Οκτωβρί-
ου εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση 
της μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών 

και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) με θέμα: 
«Η τράπεζα τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης 
της επισιτιστικής ένδειας στην Ελλάδα».

Ο γενικός διευθυντής του Ι.Ο.Β.Ε. καθηγητής 
Νίκος Βέττας, ανοίγοντας την εκδήλωση, ση-
μείωσε το μεγάλο πρόβλημα της επισιτιστικής 
ανασφάλειας, τονίζοντας ότι σκοπός της εκδή-
λωσης είναι τόσο η βαθύτερη ευαισθητοποίηση 
στο πρόβλημα, όσο και ο σχεδιασμός και η 
υποστήριξη λύσεων, «να σκεφτούμε συλλογικά 
για το πώς θα υπάρξει ένας πολλαπλασιασμός 
των λύσεων που θα είναι περισσότερο αποτε-
λεσματικές από εδώ και εμπρός».

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ι.Ο.Β.Ε. 
κ. Τάκης Αθανασόπουλος σημείωσε ότι οι 
αδύναμες κοινωνικές ομάδες έχουν υποστεί 
ακραίες πιέσεις εξαιτίας της κρίσης. «Ελπίζω 
η σημερινή εκδήλωση και η μελέτη να αποτε-
λέσουν τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση 
του σημαντικού ρόλου της τράπεζας τροφίμων, 
αλλά και την ανάπτυξη και άλλων αντίστοιχων 
πρωτοβουλιών» ανέφερε.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) 
Ευάγγελος Καλούσης υπογράμμισε τη σημασία 
που δίνει η βιομηχανία τροφίμων στον πε-
ριορισμό της σπατάλης και στην αξιοποίηση 
προϊόντων που πλησιάζουν στο τέλος της δι-
άρκειας ζωής τους. Παράλληλα υπογράμμισε 
την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιεί η 
τράπεζα τροφίμων προσθέτοντας ότι, πέραν 
της τράπεζας τροφίμων στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, θα πρέπει σταδιακά να δημι-
ουργηθούν και άλλες σε όλη τη χώρα.

Η κα Μαριάννα Παρασκευά, ανώτατο στέ-
λεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε 
ότι η επισιτιστική ανασφάλεια αποτελεί μεγάλο 
πρόβλημα και παρουσίασε τις πρωτοβουλίες 
της Ε.Ε. για την ανακούφιση των αδύναμων 
κοινωνικών ομάδων στα κράτη-μέλη. Ανέφερε 
ότι το έργο της Ε.Ε. στην κατεύθυνση αυτή είναι 
σημαντικό και πολύπλευρο, ωστόσο υπάρ-
χουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων, ειδικά 
σε χώρες όπως η Ελλάδα. Τέλος, υπογράμμισε 
την ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών για μία 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων 
του προγράμματος επισιτιστικής συνδρομής, 
ενίσχυσης του εθελοντισμού και γενικότερης 
ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον περι-
ορισμό της σπατάλης τροφίμων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας τροφίμων 
Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Φώλιας υπογράμμισε 
τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην 
κατεύθυνση περιορισμού της γραφειοκρατίας, 
ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν εύκολα να 
παραδίδουν προϊόντα για την ενίσχυση της 
τράπεζας τροφίμων. Σημείωσε ακόμα τη σημα-
σία συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες.

Τέλος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας 
Τροφίμων / Ίδρυμα για την Καταπολέμηση 
της Πείνας Παναγής Βουρλούμης ανέφερε ότι 
η επισιτιστική κρίση μπορεί να επιδεινώθηκε 
εξαιτίας της κρίσης, ωστόσο είναι ένα πρόβλημα 
που υπήρχε πριν την κρίση και θα υπάρχει 
στο μέλλον, απαιτώντας τη διαρκή εγρήγορση 
της κοινωνίας και τη συμβολή όλων μας. Υπο-
γράμμισε τις εξαιρετικά φτωχές επιδόσεις της 
χώρας μας διαχρονικά στην απορρόφηση των 
κοινοτικών πόρων για την καταπολέμηση της 
πείνας, κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει 
την πολιτεία.

Η μελέτη καταγράφει τις σοβαρές κοινωνικές 
επιπτώσεις της παρατεταμένης κρίσης, αναλύο-
νται τα στοιχεία για την έκταση της επισιτιστικής 

ένδειας στη χώρα μας και παρουσιάζονται τα 
διαθέσιμα εργαλεία για την καταπολέμησή της 
με έμφαση στον θεσμό της τράπεζας τροφίμων.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε. τα τε-
λευταία χρόνια λόγω της κρίσης στη χώρα 
μας έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανα-
σφάλεια ή ένδεια, δηλαδή δεν έχουν ασφαλή 
πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ασφαλών 
και θρεπτικών τροφίμων για τη φυσιολογική 
τους ανάπτυξη και για μία δραστήρια και υγιή 
ζωή. Όπως εκτιμάται, το 2015 αντιμετώπιζαν 
στην Ελλάδα επισιτιστική ανασφάλεια 1,4 εκατ. 
άτομα, δηλαδή το 12,9% του πληθυσμού, έναντι 
αντίστοιχου ποσοστού 7,1% το 2008. Ιδιαίτερα 
έντονο είναι το πρόβλημα της επισιτιστικής 
ένδειας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η επισιτιστική ανασφάλεια αποτελεί σοβαρό 
κοινωνικό πρόβλημα, καθώς μπορεί να οδη-
γήσει σε προβλήματα ψυχικής και φυσικής 
ανάπτυξης, να επηρεάσει τις επιδόσεις των 
παιδιών στο σχολείο και να 
οδηγήσει σε παχυσαρκία 
λόγω υπερβολικής κα-
τανάλωσης τροφίμων 
χαμηλής ποιότητας και 
υψηλής θερμιδικής 
περιεκτικότητας με 
αρνητικές προε-
κτάσεις για την 
υγεία.

Σε αισθη-
τά χαμη-
λότερα 
επίπεδα 
βρίσκονται 
τα αντίστοι-
χα ποσοστά 
στην Ε.Ε. (8,5% 
ή 43 εκατ. άτομα) 
και στην Ευρωζώ-
νη (7,3% ή 25 εκατ. 
άτομα). 

Σημειώνεται ότι το 
2008 η Ελλάδα κατέγρα-
φε μικρότερο ποσοστό του 
πληθυσμού με επισιτιστική 
ανασφάλεια (7,1%) σε σχέση με τον μέσο 
όρο της Ευρωζώνης. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
επισιτιστικής ανασφάλειας στη χώρα μας κα-
ταγράφηκε το 2012 (14,2%) και έκτοτε παρα-
τηρείται τάση μείωσης.

Το 2015 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 8η 
χειρότερη θέση ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές 
χώρες έναντι της 15ης χειρότερης θέσης το 
2008. Μεγαλύτερη επισιτιστική ανασφάλεια 
από την Ελλάδα αντιμετωπίζουν έξι χώρες της 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, 
Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Λιθουανία 
και Λετονία) και η Μάλτα. Άλλες χώρες που 
εντάχθηκαν σχετικά πρόσφατα στην Ε.Ε., όπως 
η Τσεχία, η Πολωνία και η Σλοβενία, έχουν 
μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού τους με 
επισιτιστική ανασφάλεια.

Χαμηλή αξιοποίηση πόρων
Το σημαντικότερο εργαλείο για την καταπο-

λέμηση της επισιτιστικής ένδειας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α. / Fund for 
European Aid to the Most Deprived / FEAD). 
Πάνω από 3,8 δισ. € (σε πραγματικές τιμές) 
διατίθενται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 
της Ε.Ε. στο Τ.Ε.Β.Α. για την περίοδο 2014-
2020. Η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει 281 
εκατ. € από το Τ.Ε.Β.Α. την περίοδο 2014-2020 
και, μαζί με την εθνική συμμετοχή, το ύψος 
του σχετικού επιχειρησιακού προγράμματος 

της χώρας ανέρχεται σε 331 εκατ. €, εκ των 
οποίων το 83,5% (276 εκατ. €) προσδιορίζεται 
για επισιτιστική συνδρομή.

Η αξιοποίηση των πόρων από το Τ.Ε.Β.Α. 
ωστόσο έχει καθυστερήσει σημαντικά στην 
Ελλάδα, όπου το πρόγραμμα υλοποιείται κυρίως 
από τις δημοτικές αρχές της χώρας. Τα πρώτα 
δύο έτη της επταετούς περιόδου εγκρίθηκε μόλις 
το 0,8% των δαπανών του προγράμματος και 
καταβλήθηκε σε δικαιούχους που υλοποιούν 
δράσεις μόλις στο 0,7% του συνολικού προ-
ϋπολογισμού.

Περιορισμός της σπατάλης τροφίμων
Πέρα από τους πόρους από διεθνή προγράμ-

ματα, μία επιπλέον σημαντική πηγή πόρων για 
την καταπολέμηση της επισιτιστικής ένδειας 
είναι η αξιοποίηση του τροφικού πλεονάσματος. 
Δεν καταλήγουν όλα τα παραγόμενα τρόφιμα 
στην κατανάλωση. Ένα μέρος των τροφίμων 
που παράγονται αποσύρεται από την αλυσίδα 

εφοδιασμού και απορρίπτε-
ται ή αξιοποιείται για άλλη 

χρήση (όχι ως τροφή), 
παρότι εμπεριέχει και 

τρόφιμα κατάλληλα 
για ανθρώπινη κα-

τανάλωση.
Με βάση τη 
μεθοδολογία 

και τα στοι-
χεία της 

FAO (Ορ-
γανισμός 
Τροφ ί -
μων και 

Αγροτικής 
Παραγωγής 

του Ο.Η.Ε.) 
υπολογίζεται 

ότι το 5,1% της 
παραγωγής τροφί-

μων στην Ελλάδα 
το 2013 αποτέλεσε 

βρώσιμο πλεόνασμα. 
Αυτό το ποσοστό είναι 

υπερδιπλάσιο σε σύγκριση 
με τον μέσο όρο της Ευρώπης το συγκεκριμένο 
έτος (2,3%), υψηλότερο σε σχέση και με τον 
παγκόσμιο μέσο όρο (4,5%). 

Ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. υπο-
λογίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη 
χειρότερη θέση με βάση το ποσοστό της πα-
ραγωγής τροφίμων που αποτελεί βρώσιμο 
πλεόνασμα και στην τέταρτη χειρότερη θέση σε 
όρους σπατάλης τροφίμων ανά άτομο (με 196 
κιλά τον χρόνο ανά άτομο το 2013).

Ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων απο-
τελεί από μόνος του σημαντικό στόχο πολιτι-
κής. Οι «Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του 
Ο.Η.Ε. προβλέπουν τη μείωση κατά το ήμισυ 
της σπατάλης τροφίμων στο λιανικό εμπόριο και 
στην κατανάλωση παγκοσμίως μέχρι το 2030.

Ο θεσμός της τράπεζας τροφίμων
Ως προς την καταπολέμηση της επισιτιστικής 

ένδειας και της σπατάλης τροφίμων λειτουργούν 
διεθνώς και στην Ελλάδα φορείς που έχουν 
συσσωρεύσει σημαντική τεχνογνωσία και έχουν 
αναπτύξει ειδικές υποδομές για αυτό τον σκοπό. 
Δραστηριοποιούνται ιδρύματα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας, όπως συσσίτια, καταλύματα και 
γηροκομεία, τα οποία προσφέρουν γεύματα και 
τρόφιμα σε ευπαθείς ομάδες σε τοπικό επίπεδο. 
Επιπλέον, οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε 
δευτεροβάθμιο επίπεδο στην κατανομή δωρεών 
τροφίμων προς τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν και οι τρά-
πεζες τροφίμων, οι οποίες λαμβάνουν δωρεές 
τροφίμων από επιχειρήσεις μεταποίησης και 
εμπορίου τροφίμων και τις προσφέρουν σε 
ιδρύματα πρωτοβάθμιας φροντίδας προς ανα-
κούφιση της επισιτιστικής ένδειας.

Ο θεσμός της τράπεζας τροφίμων έχει μακρά 
ιστορία και σημαντική παρουσία διεθνώς. Συ-
μπληρώνεται μισός αιώνας από την ίδρυση της 
πρώτης τράπεζας τροφίμων στο Φοίνιξ (Phoenix) 
της Αριζόνα των Η.Π.Α. το 1967. Στην Ευρώπη 
η πρώτη τράπεζα τροφίμων δημιουργήθηκε το 
1984 στο Παρίσι και σύντομα μετά ακολούθησε 
η ίδρυση τράπεζας τροφίμων στις Βρυξέλλες.

Το 1986 ιδρύθηκε η ευρωπαϊκή ομοσπον-
δία τραπεζών τροφίμων FEBA (Fédération 
Européenne des Banques Alimentaires), η οποία 
μετέφερε την τεχνογνωσία για τη δημιουργία 
τραπεζών τροφίμων σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
Σήμερα στη FEBA συμμετέχουν τράπεζες τρο-
φίμων από 23 χώρες. Η Ελλάδα ήταν η δέκατη 
στη σειρά χώρα που εντάχθηκε στη FEBA με την 
ίδρυση της Τράπεζας Τροφίμων / Ίδρυμα για 
την Καταπολέμηση της Πείνας στην Αθήνα το 
1995. Το 1998 η δραστηριότητα της τράπεζας 
τροφίμων επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη με την 
έναρξη λειτουργίας παραρτήματος, το οποίο 
εξελίχθηκε σε ανεξάρτητο ίδρυμα το 2015. 

Οι δύο τράπεζες τροφίμων υποστηρίζουν σε 
τακτική βάση τη λειτουργία δεκάδων κοινωφελών 
ιδρυμάτων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη 
(144 ιδρύματα με βάση στοιχεία για το 2014). 
Στα ιδρύματα που συνεργάζονται με τις τράπεζες 
τροφίμων περιλαμβάνονται συσσίτια, γηρο-
κομεία, ιδρύματα φροντίδας παιδιών, κέντρα 
απεξάρτησης, φορείς υποστήριξης Α.μ.Ε.Α., 
κέντρα ψυχικής υγείας και άλλες δομές υποστή-
ριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι τελικοί 
αποδέκτες της επισιτιστικής συνδρομής της 
τράπεζας τροφίμων στην Αττική ξεπέρασαν το 
2014 τους 23 χιλ., στους οποίους διανεμήθηκαν 
1,2 χιλ. τόνοι τροφίμων σε 341 χιλ. κιβώτια.

Ο θεσμός της τράπεζας τροφίμων έχει πολυετή 
παρουσία στην Ελλάδα με αξιοσημείωτη δράση 
στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο τα 
προβλήματα της επισιτιστικής ανασφάλειας δεν 
περιορίζονται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας. Η εκτεταμένη οικονομική κρίση 
στη χώρα θα δικαιολογούσε την ενισχυμένη 
δραστηριότητα των τραπεζών τροφίμων στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και την αυξημένη 
παρουσία του θεσμού στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας.

Προτάσεις πολιτικής
Συμπερασματικά, στην Ελλάδα παρατηρούνται 

ταυτόχρονα αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια 
και αυξημένη σπατάλη τροφίμων. Επιπλέον, η 
αξιοποίηση των πόρων από την Ε.Ε. για την 
επισιτιστική συνδρομή έρχεται αντιμέτωπη με 
ιδιαίτερες δυσχέρειες. Παράλληλα έχει αναπτυ-
χθεί σημαντική δράση από κοινωφελή ιδρύματα 
στη χώρα μας, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
αξιοποίησή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
στο πλαίσιο της μελέτης, προτείνονται οι εξής 
ενέργειες:

ίδρυσης και της ανάπτυξης φορέων της κοι-
νωνίας των πολιτών στο πρότυπο επιτυχημέ-
νων παραδειγμάτων για την καταπολέμηση της 
επισιτιστικής ανασφάλειας και της σπατάλης 
τροφίμων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό και 
στη διαχείριση της επισιτιστικής συνδρομής 
του Τ.Ε.Β.Α.

Η τράπεζα τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης
της επισιτιστικής ένδειας στην Ελλάδα
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Ε ίναι κρυμμένη στα σκοτεινά 
δωμάτια του μυαλού μας. Είναι 
καταχωνιασμένη στις πιο κρυφές 

γωνιές της ψυχής μας. Δηλητηριάζει 
την καθημερινότητα, τις σχέσεις και 
τους εαυτούς μας. Γεμίζει τα κανάλια 
του διαδικτύου και «κάνει πάρτι» στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τη λένε 
«ρητορική του μίσους» και δεν αφήνει 
κανέναν αλώβητο στο πέρασμά της. 
Αφορά σε νέους, ενήλικες και μεσή-
λικες και απαντάται σε κάθε έκφραση 
λόγου εντός και εκτός ίντερνετ. Μοιάζει 
να έχει τρομακτική δύναμη, αλλά και 
ιδιαίτερη αντίσταση.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διεξά-
γει την εκστρατεία «No Hate Speech 
Movement» και η Youthnet Hellas 
αφιερώνει μεγάλο μέρος της προσοχής 
της συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή 
εκστρατεία. 

Η Youthnet Hellas είναι ένας μη 
κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που επιζητά την ενεργή 
συμμετοχή των νέων σε τοπικό, εθνι-
κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
μέσω δράσεων και παρεμβάσεων. 
Ξεκίνησε από μία ομάδα νέων απ' 
όλη την Ελλάδα, που αποφάσισε να 
διοχετεύσει τη ζωντάνια και την ενέργειά 
της σε μία νέα Μ.Κ.Ο., αξιοποιώντας 
παράλληλα πλούσιες εμπειρίες από 
τη μακροχρόνια ενασχόληση με τα 
δημοτικά και νομαρχιακά συμβούλια 
νέων, αλλά και τις γνώσεις σχετικά με 
τις Πολιτικές Νεολαίας, τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα και τον εθελοντισμό.

Η Έρη Ευαγγελούλη, project 
manager της Youthnet Hellas, μιλά 
για το «No Hate Speech Movement» 
και την προσπάθεια της οργάνωσης 
που εκπροσωπεί να μπει ένα τέρμα σε 
αυτό το δηλητήριο. Με την ηρεμία του 
ανθρώπου που κατανοεί και το πάθος 
του ανθρώπου που αγωνίζεται για την 
αλλαγή μίας νοοτροπίας με βαθιές και 
απλωμένες ρίζες σε όλο τον κόσμο.

 Τι είναι το «No Hate Speech 
Movement»;
Είναι μία καμπάνια του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, που στην Ελλάδα ξεκί-
νησε πριν από τέσσερα χρόνια, ενώ 
σε άλλες χώρες λίγο νωρίτερα, γιατί 
διαπιστώθηκε μεγάλη ροή έκφρασης 
μίσους, κυρίως από νέους, μέσα από 
το διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα 
της ρητορικής μίσους προϋπάρχει το 
γεγονός πως ούτε οι νέοι, ούτε μεγα-
λύτερης ηλικίας άνθρωποι, γνωρίζουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πέραν των οικονομικών, κοινωνι-
κών, πολιτικών, προσωπικών προ-
βλημάτων που όλοι αντιμετωπίζουμε, 
υπάρχει και συσσωρευμένο μίσος, 
που εκδηλώνεται στο διαδίκτυο, το 
οποίο έτσι κι αλλιώς παρέχει ασφάλεια, 
ακριβώς επειδή είναι απρόσωπο και 
για όποιον θέλει να μείνει ανώνυ-
μος. Η ρητορική του μίσους φυσικά 
δεν αφορά μόνο στο διαδίκτυο, αλλά 
όπου υπάρχει λόγος: στην πολιτική, 
στη δημοσιογραφία, στην εικόνα, στο 
θέατρο, στο τραγούδι.

 Ποια είναι τα όρια που διαχωρί-
ζουν την ελευθερία του λόγου από 
την καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων;
Η ελευθερία του λόγου είναι ανα-

φαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. 
Μπορώ να εκφραστώ με οποιονδήποτε 
τρόπο, αρκεί να μην θίγω τα δικαιώμα-
τα του συνανθρώπου μου. Ακούγεται 
γενικότητα, και ίσως είναι, αλλά δεν 

μπορεί να υπάρξει ένας ορισμός. Δεν 
υπάρχει manual που να λέει πότε και 
πώς σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου.

Ο σεβασμός χρειάζεται να πηγάζει 
από το μέσα μας. Η χάρτα των ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων είναι ασφαλώς 
χρήσιμη και ουσιαστική, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι απλώς ένας μπού-
σουλας. Όταν θίγονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τότε αρχίζει η ρητορική 
του μίσους. Όταν δεν διατηρούμε ούτε 
καν την ευγένειά μας, ασκούμε ρητο-
ρική μίσους.

 Η ρητορική του μίσους αφο-
ρά μόνο στους νέους και στο 
διαδίκτυο;
Μιλάμε για το φαινόμενο της ρη-

τορικής μίσους κυρίως από νέους 
ανθρώπους. Όμως αυτούς τους νέους 
τους έχουμε εκπαιδεύσει εμείς οι πα-
λιότεροι. Επομένως δεν είναι μόνο 
δικό τους το πρόβλημα. 

 Μόνο ορισμένες ομάδες υφίστα-
νται ρητορική μίσους;
Η προσωπική μου άποψη είναι 

πως όχι. Όλοι οι άνθρωποι δέχονται 
καθημερινά και ανεξέλεγκτα ρητορική 
μίσους ανά πάσα ώρα και στιγμή. 
Μπορείς να γίνεις και θύτης και θύμα 
αμέτρητες φορές στην καθημερινότητα.

Βεβαίως από μελέτες του Συμβου-
λίου της Ευρώπης έχει διαπιστωθεί 
πως υπάρχουν ομάδες που δέχονται 
μεγαλύτερη ρητορική μίσους από κά-
ποιες άλλες, όπως οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες, τα άτομα της Λ.Ο.Α.Τ. 
κοινότητας, τα Α.μ.Ε.Α., εκείνοι που 
έχουν περισσότερα κιλά, που είναι πιο 
κοντοί ή πιο ψηλοί από τους περισσό-
τερους, εκείνοι που είναι, σύμφωνα 
με το κοινωνικό πρότυπο, άσχημοι.

Ακόμη κι ένας άνθρωπος που είχε 
την ατυχία να καεί στο πρόσωπο όταν 
ήταν παιδί, για παράδειγμα, και έχει 
σημάδι δέχεται ρητορική μίσους. 
Έχουμε μάθει, άγνωστο γιατί, πως 
ένα αγόρι δεν φορά ροζ ρούχα. Όταν 
ένα αγόρι φορέσει ροζ ρούχα, παρότι 

μπορεί να μην ανήκει σε κάποια από 
τις ομάδες που δέχονται εντονότερη 
ρητορική μίσους, αυτομάτως γίνεται 
στόχος. Ακόμη και με αυτή την απλή 
διαφοροποίηση! Οπότε θα επανέλθω 
στην αρχική μου θέση: ρητορική μί-
σους ασκούν και υφίστανται οι πάντες.

 Από πού νομίζετε ότι πηγάζει 
η αντιπάθεια σε οτιδήποτε δι-
αφορετικό;
Έχουμε εκπαιδευτεί από το σχο-

λείο με τέτοιο τρόπο, ώστε το δεξί 
ημισφαίριο, που είναι υπεύθυνο για 
το συναίσθημα, την ενσυναίσθηση, 
για έννοιες όπως η αλληλεγγύη και 
η αγάπη, να μην το χρησιμοποιούμε 
ιδιαίτερα. Μαθαίνουμε να λειτουργού-
με μέσα σε κουτάκια, και οτιδήποτε 
ξεφεύγει λίγο από αυτό που έχουμε 
συνηθίσει, ακόμη και ως εικόνα, να 
το θεωρούμε διαφορετικό και να αντι-
δρούμε. Μπορεί να είναι ο φόβος που 
επικρατεί όταν κάποιος μας «ζητά» να 
βγούμε από τα κουτάκια μας. 

 Η διαφορετικότητα είναι μία 
ανεδαφική ιδέα;
Στην πραγματικότητα αυτό είναι 

ακριβώς. 

 Ποιος είναι ο ρόλος του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης;
Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι 

ουσιαστικά ο συντονιστής όλων των 
δράσεων, όλης της προσπάθειας να 
πάψει η ρητορική του μίσους. Εκπαι-
δεύει όλους όσοι ενδιαφέρονται να 
εκπαιδεύσουν άλλους ανθρώπους να 
μην ασκούν ρητορική μίσους.

 Πώς ενεπλάκη η Youthnet Hellas 
στην ευρωπαϊκή εκστρατεία «No 
Hate Speech Movement»;
Η Youthnet Hellas είναι μία Μ.Κ.Ο. 

με επίκεντρο των δράσεών της τα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα για τους νέους. 
Το συμβούλιο της Ευρώπης διερεύνησε 
το ενδιαφέρον διαφόρων φορέων 
και οργανώσεων για το «No Hate 

Speech Movement». Μας ενδιέφερε 
ιδιαιτέρως να συμμετάσχουμε στην 
εκστρατεία, πήγαμε στο Στρασβούργο, 
εκπαιδευτήκαμε για τις δράσεις και 
τον τρόπο που θα μπορούσαμε να 
τις εφαρμόσουμε στην Ελλάδα και 
γυρίσαμε εδώ ώστε να μεταφέρουμε 
το μήνυμα της εκστρατείας. 

Συνεργαστήκαμε με το ίδρυμα «Μπο-
δοσάκη», που μετέφρασε στα ελληνι-
κά το εγχειρίδιο κατά της ρητορικής 
του μίσους, και οργανώσαμε πάρα 
πολλές δράσεις για την εκστρατεία. 
Δημιουργήσαμε το μοναδικό προ-
φίλ στο Facebook «No Hate Speech 
Movement», το blog και το site μας 
«Youthnet Hellas». Πηγαίνουμε σε 
σχολεία, σε φορείς, σε εταιρίες, μπορεί 
και σε επαγγελματικές ομάδες, όπου 
μας ζητείται να ενημερώσουμε για το 
«No Hate Movement». Οι δράσεις μας 
είναι βασισμένες αποκλειστικά στην 
άτυπη μάθηση. Μπορεί να μιλήσουμε 
μέσα από το παιχνίδι, με ένα κολάζ ή 
να ζητήσουμε να δημιουργηθεί κάποιο 
τραγούδι. 

Στις 11/11/2017 στην αίθουσα 
«Europe Direct», θα πραγματοποιή-
σουμε τη δράση με τον τίτλο «Έχεις 
μήνυμα…», όπου νέοι που ταξίδεψαν 
στη Γαλλία θα μας μεταφέρουν την 
εμπειρία τους, όχι όμως με μία απλή 
ομιλία, αλλά μέσα από το παιχνίδι. Το 
αντίστοιχο θα γίνει και στη Θεσσα-
λονίκη την 1η Δεκεμβρίου. Μας έχει 
καλέσει το TED x του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, όπου μία εθελόντριά μας 
νομικός θα παρουσιάσει σε μορφή 
τηλεπαιχνιδιού τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα.

 Ποιος μπορεί να παρακολουθεί 
τις δράσεις σας;
Οποιοσδήποτε θέλει. Είμαστε 

πολύ ανοιχτοί να κάνουμε δράσεις 
και εκτός Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. 
Υπάρχει δραστηριότητα στη Λάρισα 
και θέλουμε να ανταποκριθούμε σε 
οποιοδήποτε κάλεσμα άλλου φορέα 
της επαρχίας. 

 Υπάρχει άγνοια για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα;
Σας βεβαιώ ότι οι περισσότεροι νο-

μίζουν πως τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αφορούν σε ορισμένες ομάδες. Δεν 
είναι έτσι. Δικαιώματα έχουμε όλοι. 
Έχω ακούσει παιδιά είκοσι χρονών 
να λένε πως, όταν κάποιος βρίζει, 
για παράδειγμα, είναι «φλώρικο» να 
διεκδικήσει το δικαίωμά του να μην 
τον βρίζουν!

 Πώς εκφράζεται η ρητορική του 
μίσους στο διαδίκτυο;
Δεν υπάρχει συναίσθηση ότι οι λέξεις 

που χρησιμοποιεί κάποιος νέος ή μη 
στο Facebook, για παράδειγμα, μπορεί 
να πληγώσουν. Οι βρισιές είναι το 
πιο συνηθισμένο πράγμα. Η κριτική 
επίσης. Πολύ άνετα μπορεί μια 17χρο-
νη κοπέλα να ανεβάσει φωτογραφία 
στο Facebook με ακάλυπτα κάποια 
σημεία του σώματός της. Ασχέτως αν 
η ανάρτηση από ανήλικο επιτρέπεται ή 
όχι από τη νομοθεσία, τα σχόλια από 
αγόρια και κορίτσια είναι τρομερά. 
Δεν αναφέρομαι σε μία έκφραση του 
τύπου «δεν σου πάει αυτό που φοράς», 
αλλά από το «είσαι χοντρούλα» μέχρι 
το «μήπως είσαι ξέ…»;

 Μήπως όντως, για να κάνω τον 
δικηγόρο του διαβόλου, επι-
δέχεται σχολιασμού μία τέτοια 
ανάρτηση;
Σας θίγει μία φωτογραφία με στρινγκ;

Προσωπικά καθόλου.
Τότε δεν έχει κανείς το δικαίωμα 

να το σχολιάζει με αυτό τον τρόπο. 

 Ξέρετε ποιες χώρες έχουν τα 
πρωτεία στη ρητορική μίσους;
Το ίντερνετ είναι αχανές τοπίο. 

Οπότε δεν υπάρχουν στοιχεία για 
το κατά πόσο οι χρήστες μίας χώ-
ρας ασκούν μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ρητορική μίσους από τους χρήστες 
κάποιας άλλης. Θα τολμούσα να πω 
ωστόσο ότι, εάν η Ελλάδα δεν βρί-
σκεται στην πρώτη θέση άσκησης 
ρητορικής μίσους, σίγουρα βρίσκεται 
στη λίστα των πρώτων.

 Σε τι οφείλεται αυτό κατά τα 
γνώμη σας;
Στην αμάθεια. Δεν ξέρουμε τα δι-

καιώματά μας.

 Είναι αποτελεσματική η ευρω-
παϊκή εκστρατεία; Πιστεύεται ότι 
όντως μπορεί να πάψει το μίσος;
Η εκστρατεία του Συμβουλίου της 

Ευρώπης έχει βοηθήσει πάρα πολύ 
για την καταπολέμηση της ρητορι-
κής του μίσους. Η ανταπόκριση που 
έχουμε στη Youthnet Hellas είναι 
τόσο μεγάλη, που υπάρχουν φορές 
που δεν καταφέρνουμε να πάμε όπου 
μας καλούν, γιατί δεν έχουμε τόσο 
μεγάλο αριθμό εθελοντών.

Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται, 
μεμονωμένα άτομα ενδιαφέρονται. 
Γενικώς είμαι πολύ αισιόδοξος άν-
θρωπος. Κάθε φορά που κάνω ένα 
workshop δίνω όλη μου την ψυχή. Θα 
κάνω ό,τι μπορώ ώστε το παιδί μου 
να μην φτάσει και αυτό στο σημείο 
να μου πει «μαμά, έχουμε ένα μαύρο 
παιδάκι στην τάξη και όλα τα άλλα 
παιδάκια του λένε πως είναι μαύρο». 
Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάψει 
αυτός ο φαύλος κύκλος. 

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

«NO HATE SPEECH MOVEMENT»

Λογική και ευαισθησία
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Η Σχολή Υγείας καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα γνωστικών πεδίων και 
επιστημών με υψηλή ζήτηση στη 

σύγχρονη αγορά εργασίας, το οποίο 
περιλαμβάνει επιστήμες όπως η φυσικο-
θεραπεία, η λογοθεραπεία, η διαιτολογία, 
οι βιοϊατρικές επιστήμες, η εργοθεραπεία, 
η νοσηλευτική, η προπονητική και η 
ποδιατρική, κλάδοι στους οποίους το 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει μακρά 
εκπαιδευτική παράδοση. Αποστολή της 
σχολής είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
επιστημόνων υγείας σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, η αριστεία στην 
πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία και η 
διδασκαλία του σεβασμού στην αξιοπρέ-
πεια και τα δικαιώματα του ατόμου, της 
οικογένειας και της κοινωνίας.

Τα προγράμματα σπουδών χαρακτηρί-
ζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό χα-
ρακτήρα και ολιστικό τρόπο προσέγγισης 
στη γνώση, στηρίζονται στην εφαρμογή 
σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων με τη 
χρήση νέας τεχνολογίας και διαγνωστικού 
εξοπλισμού νέας γενιάς, προάγουν το 
πνεύμα της καινοτόμου επιστημονικής 
έρευνας και βοηθούν τους φοιτητές να 
ενσωματώσουν τη θεωρία στην πρακτική 
και να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής 
σκέψης. Η κλινική άσκηση των φοιτη-
τών αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των 
σπουδών και είναι απαραίτητη για την 
προετοιμασία επιστημόνων ικανών να 
ασκήσουν το επάγγελμα σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Έχει στόχο την ανά-
πτυξη του δυναμικού του φοιτητή στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ενώ δίνει 
έμφαση στην αναγνώριση και την τεκ-
μηριωμένη αντιμετώπιση των αναγκών 
φροντίδας της υγείας.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων της 
Σχολής Υγείας του Μητροπολιτικού Κολ-
λεγίου διαθέτουν σοβαρή επιστημονική 
υποδομή, αλλά και όλες τις απαραίτητες 
επαγγελματικές δεξιότητες για την ένταξή 
τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας και στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει στις μέρες 
μας ο κλάδος της υγείας. Διακρίνονται για 
το υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, 
αλλά και για την ικανότητα εφαρμογής 
των πλέον νεωτεριστικών θεραπευτικών 
μεθόδων, έχοντας την προοπτική άμεσης 
επαγγελματικής αποκατάστασης και συ-
νέχισης των σπουδών τους σε αξιόλογα 
μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα 
ή το εξωτερικό.

 Γιατί να επιλέξω 
αυτό το πρόγραμμα;

νο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
βρετανικού πανεπιστημίου στη φυσικο-
θεραπεία, που παρέχεται στην Ελλάδα.

λιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση 

ρίων με σύγχρονη θεματολογία παράλληλα 
με τη φοίτηση στο πρόγραμμα: Κλινικό 
σεμινάριο γηριατρικής φυσικοθεραπείας 
(με θεματολογία: Εκτίμηση ισορροπίας, 
πρόληψη πτώσεων), κλινικό σεμινάριο 
νευρολογικής αποκατάστασης (με θεμα-
τολογία: Αποκατάσταση του ημίπληκτου 
άνω άκρου) και κλινικό σεμινάριο παι-
διατρικής νευρολογικής αποκατάστασης 
(με θεματολογία: Κλινική συλλογιστική, 
αξιολόγηση και καταγραφή διαταραχών 
βάδισης, πλάνο θεραπείας, θεραπευτική 
παρέμβαση).

που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της 
επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει 
διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.

και πολυετή παράδοση στις σπουδές 
φυσικοθεραπείας: ένα από τα πρώτα 
βρετανικά πανεπιστήμια που παρείχε 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών σε αυτό το αντικείμενο.

ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών 
πλαισίων και εξειδικευμένων εργαστη-
ρίων εμβιομηχανικής και αξιολόγησης 
της ανθρώπινης κίνησης.

ρια φυσικοθεραπείας του κολλεγίου με 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

κό για εργαζομένους και ολοκλήρωση 
σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Περιγραφή
Απαντώντας στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου Έλληνα φυσικοθεραπευτή, 

στην Ελλάδα μεταπτυχιακός τίτλος στη 
Φυσικοθεραπεία.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξει-
δίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της 
έρευνας και στην κριτική αξιολόγηση της 
επιστήμης της φυσικοθεραπείας. Κατα-
ξιωμένοι επιστήμονες από διάφορους 
τομείς της αξιολόγησης και αποκατάστα-
σης εξασφαλίζουν την εναρμόνιση του 
προγράμματος με τα σύγχρονα διεθνή 
επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα. 
Οι κύριοι στόχοι του μεταπτυχιακού 
προγράμματος φυσικοθεραπείας είναι 
η καλλιέργεια κριτικού και ερευνητικού 
πνεύματος γύρω από τις σύγχρονες φυσι-
κοθεραπευτικές θεωρήσεις και πράξεις.

Ένα από τα πρόσθετα οφέλη του 
μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η 
συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολ-
λεγίου με εξειδικευμένα εργαστήρια 
εμβιομηχανικής και αξιολόγησης του 
ανθρώπινου έργου στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη. Στα εργαστήρια αυτά 
πραγματοποιείται τμήμα των ενοτήτων: 
«Μύες, Κίνηση και Άσκηση», «Βάδιση, 
Στάση και Ισορροπία», καθώς και της 
πτυχιακής εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 έτος 
και γίνεται στα Ελληνικά.

Επαγγελματικές προοπτικές
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc 

χους και επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, 
που επιθυμούν να αναπτύξουν και να 
ενισχύσουν τις ειδικές γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους στον τομέα.

Oι απόφοιτοι του προγράμματος ενι-
σχύουν την ανταγωνιστικότητά τους ως 
φυσικοθεραπευτές, τόσο στον ακαδημαϊκό 
όσο και στον κλινικό τομέα. Επίσης, 
σε περίπτωση που κάποιος αποσκοπεί 
στο να μετοικήσει, η ολοκλήρωση του 
προγράμματος διευκολύνει την από-
κτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
σε άλλη χώρα.

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

 Επιλογής

Πρακτική - Κλινική άσκηση
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προ-

γράμματα των τομέων του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου, η επιβλεπόμενη πρακτική 
- κλινική άσκηση των φοιτητών είναι 
υποχρεωτική στο πλαίσιο των σπου-
δών τους.

Η ποιότητα και εγκυρότητα της κλινικής 
- πρακτικής άσκησης θεωρείται μια από 
τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, καθώς 
αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ακα-
δημαϊκή αποφοίτηση, όσο και για την 
εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας και την απόκτηση των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων.

Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο η πρα-
κτική - κλινική άσκηση υλοποιείται με 
τη συνεργασία των μεγαλύτερων νο-
σοκομείων, κέντρων αποκατάστασης, 
θεραπευτηρίων και κλινικών και συχνά 
αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επι-
τυχημένης επαγγελματικής πορείας των 
αποφοίτων μας. Βασικός στόχος είναι οι 
φοιτητές -υπό την επίβλεψη έμπειρων 
κλινικών εκπαιδευτών- να έρθουν σε 
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων, 
προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα 
με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, 
η οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει 
5 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυ-
σικοθεραπείας και Αποκατάστασης, με 
σύγχρονα μηχανήματα και προσομοίωση 
επαγγελματικού περιβάλλοντος. 

Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιείται 
η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών 
της ειδικότητας, ενώ όλοι οι φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
προγράμματα αποκατάστασης και ολο-
κληρωμένες θεραπείες.

Δράσεις και πρωτοβουλίες
Η Σχολή Υγείας ενθαρρύνει τη συμμε-

τοχή τόσο του ακαδημαϊκού προσωπικού 
της, όσο και των διακεκριμένων φοιτητών 
σε διεθνή ακαδημαϊκά ερευνητικά προ-
γράμματα, επιστημονικά και επαγγελματικά 
συνέδρια. Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, η σχολή διοργανώνει σειρά 
σεμιναρίων, διαλέξεων - παρουσιάσεων 
και συνεδρίων με στόχο την περαιτέρω 
κατάρτιση των φοιτητών και την ενημέ-
ρωσή τους για τις τελευταίες εξελίξεις 
του αντικειμένου των σπουδών τους.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

σε πτυχιούχους και επαγγελματίες φυσι-
κοθεραπευτές, που επιθυμούν να γίνουν 
πιο ανταγωνιστικοί στον κλάδο τους.
 
 Δικαιολογητικά εγγραφής:

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας 
ή του εξωτερικού.

2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, 
αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή 
στο πρόγραμμα).

κής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται).

Κολλεγίου.
Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαι-

ολογητικών συμπληρώνει η προσωπική 
συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Καθηγητές
Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής 

Υγείας απαρτίζεται από διακεκριμένους 
καθηγητές, που διαθέτουν μεταπτυχιακούς 
και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, 
πλούσιο ερευνητικό και κλινικό έργο, 
διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και 
επαγγελματική καταξίωση στον τομέα 
εξειδίκευσής τους.

Στην πλειοψηφία τους δραστηριοποι-
ούνται επαγγελματικά σε κλινικά πλαίσια, 
νοσοκομεία, φορείς, εταιρίες κ.λπ. ως 
επαγγελματίες υγείας (φυσικοθεραπευ-
τές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 
διαιτολόγοι, ιατροί κ.ά.) και διαθέτουν 
πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην 
ειδικότητά τους, ώστε να μπορούν να 
μεταφέρουν στους φοιτητές τους τις μεθό-
δους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.

Επικοινωνήστε με το Admissions Office:
Campus Αθήνας (κέντρο)
Πατησίων 125, 11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320
Campus Αμαρουσίου
Σωρού 74, 15125, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6199891, fax: 210 6199320
Campus Πειραιά
Φίλωνος & Σωτήρος 1Α, 18535, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4121200, fax: 210 4128095
Campus Θεσσαλονίκης
Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή, 
54624, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 241010, fax: 2310 253270
E-mail: admissions@mitropolitiko.edu.gr
Website: www.mitropolitiko.edu.gr

Μεταπτυχιακό στη Φυσικοθεραπεία 
από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
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3η Ημέρα Ευκαιριών Εργασίας  
από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών
Η Γερμανική Σχολή Αθηνών (ΓΣA) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο διοργανώνουν την 3η Ημέρα Ευκαιριών Εργασίας για αποφοίτους της 
Γερμανικής Σχολής Αθηνών και ενδιαφερομένους από την ελληνογερμανική κοινότητα.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει το συνέδριο, τα περίπτερα στην αίθουσα εκδηλώσεων και στο 
φουαγιέ της σχολής, καθώς επίσης και τις ομάδες εργασίας, που θα πραγματοποιηθούν 
στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι να φέρει σε επαφή υψηλού επιπέδου αποφοίτους, 
νεοεισερχόμενους στον επαγγελματικό στίβο, καθώς και υποψηφίους με εργασιακή εμπειρία, 
με ενδιαφερόμενες εταιρίες και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο γερμανόφωνο εξωτερικό 
και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει την είσοδό τους στον επαγγελματικό χώρο. Η πολύ 
καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με 
διάφορες επιχειρήσεις στα περίπτερα, στην αίθουσα εκδηλώσεων και στο φουαγιέ της 
σχολής και να παραδώσουν το βιογραφικό τους. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαλέξεις για την αγορά εργασίας και να λάβουν 
σε ομάδες εργασίας πρακτικές συμβουλές που διευκολύνουν τη διαδικασία ανεύρεσης 
εργασίας και τον προσανατολισμό των υποψηφίων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γερμανικής Πρεσβείας, της Αυστριακής 
Πρεσβείας και της Ελβετικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Επιπλέον υποστηρίζεται από την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Γερμανική Σχολή Αθηνών, Δημοκρίτου 6  
και Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Μαρούσι
Ώρα: 10:00 με 17:00
Πληροφορίες: Μαρία Παπαναστασίου, τηλ. 210 6419023,  
e-mail: m.papanastasiou@ahk.com.

Σεμινάριο: «Πολιτική Επικοινωνία στα Social Media»

3ο Μονοπάτι Αποτελεσματικότητας
Το 3ο Μονοπάτι Αποτελεσματικότητας πραγματοποιείται από το Skywalker.gr τον Νοέμβριο 
του 2017, εντάσσοντας το αντικείμενο στη δέσμη των 8 νέων θεμάτων Μονοπατιών που θα 
υλοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η δράση αφορά στην παροχή βιωματικής προσέγγισης 
στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν 
τις δυνατότητές τους να κάνουν τα πράγματα να συμβούν, παίζοντας σαν παιδιά. Σε τριάντα 
ώρες, από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017, είκοσι τέσσερις εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν 
δεξιότητες που αφορούν στην παραγωγικότητα, στην αποδοτικότητα και στη λήψη αποφάσεων, 
βελτιώνοντας έτσι συνολικά την αποτελεσματικότητά τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν 
θα περιλαμβάνει καμιά θεωρητική ενότητα. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς χρέωση 
και δεν χρειάζεται κανένα μορφωτικό ή γνωστικό υπόβαθρο για την παρακολούθησή του. 
Απευθύνεται σε ενήλικες που μιλούν την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση της πλήρους παρακολούθησης του συνόλου του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα 
διεξαχθεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 ως τις 16:00 με ενδεχόμενο καθημερινής 
καθυστέρησης στη λήξη κατά μια ώρα, ανάλογα με την εξέλιξή του. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή 
σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα: www.footstep.gr ή να 
επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 9730280 με την κα Ιωάννα Μίχου. Όλες οι συμμετοχές 
θα επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τόπος διεξαγωγής: Σταθοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Βύρωνα
Δήλωση Συμμετοχής: https://footstep.gr/monopatia-apotelesmatikotitas/monopatia-
apotelesmatikotitas-forma-symmetoxhs/3o-monopati-apotelesmatikotitas-forma-symmetoxhs
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Ελλήνων Αξιωματικών 41, Βύρωνας
Ώρα: 10:00 με 16:00
Πληροφορίες: www.footstep.gr, 210 9730280

26o Μονοπάτι Απασχολησιμότητας
To skywalker.gr σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων & Βιοτεχνών Παιανίας 
(Ε.Ε.Ε.Β.Π.) και με την υποστήριξη του δήμου Παιανίας διοργανώνει το 26ο Μονοπάτι 
Απασχολησιμότητας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 
11:00 με 17:00, ως μία πρώτη δράση στο πλαίσιο της στρατηγικής συνέργειάς τους, που 
σκοπό έχει την ενημέρωση και την ενίσχυση των μη απασχολουμένων στην τοπική κοινωνία, 
καθώς και των ατόμων που επιθυμούν να επαναπροσδιοριστούν επαγγελματικά.
Τα Μονοπάτια Απασχολησιμότητας συνεχίζουν την προσπάθεια στήριξης των μη απασχολουμένων, 
αλλά και των εργαζομένων, με άξονα την κινητοποίησή τους προς την ενεργή αναζήτηση, τη 
διατήρηση και την εξέλιξη της θέσης τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης με κύρια θέματα 
τους δείκτες απασχολησιμότητας και τις απαραίτητες ήπιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα 
με τις νέες ανάγκες του εργασιακού χώρου. Το πρόγραμμα των 30 ωρών σε 5 ημέρες 
περιλαμβάνει εργαστήριο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και εισηγήσεις που μεταξύ άλλων θα 
διερευνήσουν τις ήπιες δεξιότητες, όπως είναι η διαχείριση της μετάβασης και της σύγκρουσης, 
η συναισθηματική νοημοσύνη, η ένταξη σε ομάδα, η στοχοθεσία / το επαγγελματικό πλάνο 
δράσης και τα εργαλεία λήψης απόφασης. Επιπροσθέτως θα διεξαχθούν εργαστήρια σχετικά 
με τα ακόλουθα: strategic plan for the CV, εργαλεία για μία επιτυχημένη συνέντευξη, καθώς 
και τεχνικές αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης. Η συμμετοχή στα Μονοπάτια είναι χωρίς 
χρέωση. Λόγω της δομής του προγράμματος προϋπόθεση για την ένταξη στο 26ο Μονοπάτι 
είναι η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου (και τις 5 ημέρες) και όχι τμήματος αυτού. 
Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career Design. 
Οι καταξιωμένοι εισηγητές των Μονοπατιών συμμετέχουν εθελοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπτονται το www.footstep.gr. Για σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε 
στο 210 9730280 με την κα Τάνια Καρατζή έως τις 9 Νοεμβρίου.
Τόπος διεξαγωγής: Πνευματικό κέντρο Παιανίας
Ημερομηνία: 13-17 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 3, Παιανία
Ώρα: 10:00 με 16:00
Πληροφορίες: www.footstep.gr, 210 9730280

Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή 
προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης 
και της διά βίου μάθησης διοργανώνει, σε 
συνεργασία με το Innovathens - τον Κόμβο 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της 
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων - σεμινάριο με 
θέμα «Πολιτική Επικοινωνία και Social Media».
Σκοπός και στόχος:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε συμβούλους 
επικοινωνίας, marketing, δημοσιογράφους 
και εργαζόμενους σε πολιτικά γραφεία, καθώς 
και σε φοιτητές που θέλουν να διευρύνουν 
τις γνώσεις τους στην πολιτική επικοινωνία 
μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
- να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι και να 
εξοικειωθούν με τις αρχές της πολιτικής 
επικοινωνίας.
- να μάθουν στην πράξη πώς πραγματοποιείται 
μια πολιτική καμπάνια.
Θεματολογία εισήγησης:

(social media)
Εισηγητής: Γεράσιμος Τζαμαρέλος, PhD. 
Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος 
διδακτορικού τίτλου σπουδών στο μάρκετιγκ 
μάνατζμεντ και πτυχιούχος στην επικοινωνία και 
στην ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι έμπειρος 
και εγκεκριμένος καθηγητής επιχειρηματικών 
σεμιναρίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
δημόσιων οργανισμών, με εξειδίκευση σε 
θέματα marketing και επιχειρηματικότητας.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η 
προεγγραφή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας στις εγγραφές.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση 
παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Innovathens, Πειραιώς 100
Ώρα: 18:00 με 20:30
Πληροφορίες: www.keak.gr

Ημερίδα: «Η Χρήση της Τέχνης στην Εκπαίδευση»
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
και εκπαιδευτές ενηλίκων.
Στόχος είναι να γίνει συζήτηση και να 
πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια 
πάνω στη θεωρία, στη μεθοδολογία και στις 
πρακτικές εφαρμογές που αφορούν στη χρήση 
της τέχνης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην 
εκπαίδευση ενηλίκων.
Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής 
του ΕΑΠ, κ. Αλέξης Κόκκος.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση 
για το Δίκτυο Μετασχηματίζουσας Μάθησης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.
Πρόγραμμα Ημερίδας:
09.00 με 09.30: Προσέλευση συνέδρων
09.30 με 10.00: Χαιρετισμοί
10.00 με 12.00: Ολομέλεια (Αμφιθέατρο 
440)
Ο Αλέξης Κόκκος συζητά με τους συνέδρους 
για την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση 
(θεωρητικό πλαίσιο, εφαρμογές στην Ελλάδα 
και στο διεθνές πεδίο, εφαρμογή από το 
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό του ΕΑΠ).
Συζήτηση με τους συμμετέχοντες και τους 
υπεύθυνους των εργαστηρίων.
12.00 με 12.30: Διάλειμμα
12.30 με 14.15: Παράλληλα εργαστήρια
Αίθουσα 1: Για το Δημοτικό: Σ. Καλογρίδη, 
καθηγήτρια - σύμβουλος στο ΕΑΠ
«Η ανάπτυξη της φαντασίας και της 
δημιουργικής - κριτικής σκέψης μέσα από 
την τέχνη. Ένα παράδειγμα με τη σχέση του 
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον».
Αίθουσα 2: Για το Δημοτικό: Μ. Χρήστου, 
εκπαιδευτικός, υποψ. διδάκτωρ ΕΑΠ
«Εμβάθυνση στις έννοιες της ικανοποίησης 
αναγκών και του δικαιώματος 
της ελεύθερης έκφρασης με την αξιοποίηση 
έργων τέχνης».
Αίθουσα 3: Για τη Δευτεροβάθμια: Ε.Κωσταρά, 
εκπαιδευτικός, υποψ. διδάκτωρ ΕΑΠ 
«Διδάσκοντας κριτικά μέσω του Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος».
Αίθουσα 4: Για τα ΣΔΕ και ΙΕΚ: Μ. Καγιαβή, 
διδάκτωρ του ΕΑΠ
«Ορίζοντας την έννοια της ευθύνης με τη 
χρήση της τέχνης».
Αίθουσα 5: Για την επιχειρησιακή κατάρτιση: 
Γ. Τσεντούρου, εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών 
Εθνικής Τραπέζης

«Καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης 
μέσω της τέχνης».
Αίθουσα 6: Για τα ΑΕΙ: Ν. Ράικου, καθηγήτρια 
- σύμβουλος στο ΕΑΠ
«Τέχνη και Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική».
14.15 με 15.15: Διάλειμμα
15.15 με 17.00: Παράλληλα εργαστήρια
Αίθουσα 1: Για το Δημοτικό: Σ. Καλογρίδη, 
καθηγήτρια - σύμβουλος στο ΕΑΠ
«Η ανάπτυξη της φαντασίας και της 
δημιουργικής-κριτικής σκέψης μέσα από 
την τέχνη. Ένα παράδειγμα με τη σχέση του 
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον».
Αίθουσα 2: Για το Δημοτικό: Μ. Χρήστου, 
εκπαιδευτικός, υποψ. διδάκτωρ ΕΑΠ
«Εμβάθυνση στις έννοιες της ικανοποίησης 
αναγκών και του δικαιώματος της ελεύθερης 
έκφρασης με την αξιοποίηση έργων τέχνης».
Αίθουσα 3: Για τη δευτεροβάθμια: Δ. 
Βαϊκούση, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ, καθηγήτρια 
- σύμβουλος στο ΕΑΠ
«Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω 
της Αισθητικής Εμπειρίας: Εφαρμογή - 
Ορθολογικός διάλογος και Αναστοχασμός».
Αίθουσα 4: Για τα ΣΔΕ και ΙΕΚ: Μ. Καγιαβή, 
διδάκτωρ του ΕΑΠ 
«Ορίζοντας την έννοια της ευθύνης με τη 
χρήση της τέχνης».
Αίθουσα 5: Για την επιχειρησιακή κατάρτιση: 
Γ. Τσεντούρου, εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών 
Εθνικής Τραπέζης
«Καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης 
μέσω της τέχνης».
Αίθουσα 6: Για τα ΑΕΙ: Ν. Ράικου, καθηγήτρια 
- σύμβουλος στο ΕΑΠ
«Τέχνη και Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική».
17.00 με 17.30: Διάλειμμα
17.30 με 19.00: Ολομέλεια (αμφιθέατρο 
440): Η Γεωργία Μέγα, καθηγήτρια - 
σύμβουλος στο ΕΑΠ, παρουσιάζει μία 
μεθοδολογία παρατήρησης έργων τέχνης 
που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης.
Διοργάνωση: Σχολή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του ΕΑΠ με τη συνδρομή της 
Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Μαράσλειο Διδασκαλείο, 
Μαρασλή 4, Αθήνα (δίπλα στο μετρό 
Ευαγγελισμός).
Ώρα: 9:30
Πληροφορίες: www.eap.gr
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Α ν με ρωτούσες πριν 5 
χρόνια τι ακριβώς είναι 
το travel blogging, θα 

σου απαντούσα πως είναι αυτό 
που κάνει ο Nomadic Matt και 
2-3 ακόμα travel bloggers. Δεν 
είχα άλλα παραδείγματα παρά 
μόνο αυτά τα 4 από την Αμερική 
και την Αγγλία.

Στον χώρο βέβαια μπήκα 
πολύ νωρίτερα, κάπου στο 
2009, τότε που ένας από τους 
καθηγητές μου στο Πάντειο, 
μιλώντας μας για τα νέα μέσα, 
μας ζήτησε να δημιουργήσουμε 
το δικό μας ιστολόγιο. Το blog 
εκείνο λοιπόν ήταν η πρώτη 
μου επαφή με τον χώρο. Το 
πρώτο μου post: «Η ελευθερία 
του λόγου». Το δεύτερο: «Το 
ταξίδι μου στη Βενετία».

Έναν χρόνο αργότερα, και 
αφού είχα ξεχάσει εντελώς 
την ύπαρξη του συγκεκριμένου 
blog, βρέθηκα να αδειάζω βα-
λίτσες και να ανοίγω κούτες, 
γιατί μόλις είχα μετακομίσει στη 
γειτονική Ιταλία (Σεπτέμβριος 
του ’10).

Στο μεταπτυχιακό μου στα 
digital media και ζώντας στο 
Μιλάνο, στην πόλη όχι μόνο 
της μόδας, αλλά και της επι-
κοινωνίας, ήρθα σε επαφή με 
ξένους bloggers, κυρίως fashion 
και food. Εκεί γνώρισα από 
κοντά και τις δύο αγαπημένες 
μου Chiara, την Chiara Ferragni 
(fashion blogger) και την Chiara 
Maci (food blogger) και, μιλώ-
ντας με τη δεύτερη, η οποία είχε 
τελειώσει το μεταπτυχιακό που 

έκανα κι εγώ, συνειδητοποίησα 
πως ήταν η στιγμή να ξεκινήσω 
κι εγώ το δικό μου blog.

Είχα τόσα πολλά να γράψω, 
τόσες σκέψεις να μοιραστώ. 
Δεν με ενδιέφερε αν θα με 
διάβαζε κάποιος, αρκεί να 
μπορούσα να διοχετεύσω όλα 
αυτά που σκεφτόμουν σε ένα 
on-line λευκό φύλλο «χαρτί». 
Άλλωστε για πολλά χρόνια το 
έκανα στο χαρτί, ήταν πάντα 
και παραμένει ο αγαπημένος 
μου τρόπος έκφρασης.

Έτσι τον Αύγουστο του 2012 
μέσα στο τρένο για Μιλάνο το 
travel blog μου είπε τις πρώτες 
του κουβέντες: «hello, world». 
Τότε βέβαια δεν θεωρούσα τον 
εαυτό μου travel blogger, γιατί 
κάτι τέτοιο δεν γίνεσαι από 
τη μία ημέρα στην άλλη. Αυτή 
την ταμπέλα τη φόρεσα πολύ 
αργότερα, όταν επέστρεψα και 
πάλι Ελλάδα και ξεκίνησα να 
συστήνομαι και να μιλώ για το 
blog, για το «Trainstories From 
My World», που στη συνέχεια 
έγινε «Travel Stories From My 
World».

Δύο χρόνια πριν, όταν απο-
φάσισα πως ήρθε η ώρα να 
γνωρίσει το blog μου ο κόσμος, 
δεν είχα ιδέα αν υπήρχαν άλλοι 
travel bloggers στην Ελλάδα. 
Ήξερα μόνο fashion, food και 
beauty. Το travel δεν είχε εμφα-
νιστεί ακόμα πού, στην Ελλάδα! 
Απίστευτο; Μέχρι που γνώρισα 
τις Μαρίες, τον Χρήστο, τον 
Κώστα, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει 
και εκείνοι μέσα από τα travel 

blog τους να γράφουν για τα 
ταξίδια τους.

Από τότε μέχρι τώρα το μάτι 
μου έχει πάρει πολλά νέα travel 
blogs. Κάποια από αυτά έχουν 
σίγουρα κάτι καινούργιο να 
προσθέσουν (new blood), ενώ 
κάποια άλλα φαίνεται πως απλά 
δημιουργήθηκαν γιατί ήθελαν 
να ακολουθήσουν τα trends ή 
γιατί οι δημιουργοί τους πιστεύ-
ουν πως έτσι θα ταξιδεύουν 
δωρεάν.

Και να, από αυτή την τελευ-
ταία φράση μου σκοπεύω να 
πιαστώ για να απαντήσω σε 
μερικά από τα πιο συνηθισμένα 
ερωτήματα που μου κάνουν 
όταν με ρωτούν για το travel 
blogging στην Ελλάδα.

 Πώς κατάφερες να βγάζεις 
λεφτά από το blog σου;
Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση 

που έρχεται στο inbox μου. Θα 
σου απαντήσω αμέσως. Δεν ζω 
από το blogging. Στην Ελλάδα 
τουλάχιστον είναι ακόμα πολύ 
δύσκολο. Οι εταιρίες είναι σχε-
τικά διστακτικές, και αυτές που 
αποφασίζουν να επενδύσουν 
σε έναν blogger προτιμούν να 
δώσουν προϊόν παρά χρήματα. 
Στην καλύτερη περίπτωση θα 
δημιουργηθεί κάποιο project, το 
οποίο θα είναι μεν επί πληρωμή, 
αλλά δεν θα έχει διάρκεια παρά 
κάποιες ημέρες ή εβδομάδες.

 Θέλω κι εγώ να ταξιδεύω και 
να γράφω. Πώς το κάνεις;
Μπορεί να σου ακουστώ 

αυστηρή, αλλά δεν είναι για 
όλους το travel blogging. Για 2 
βασικούς λόγους: πρώτον, δεν 
μπορούν όλοι να εκφράζονται 
σωστά γραπτώς και, δεύτερον, 
δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα 
να ταξιδεύουν συχνά. Γιατί, 
για να θεωρείς τον εαυτό σου 
travel blogger, σημαίνει πως δεν 
αρκεί να πηγαίνεις 2 ταξίδια 
μέσα στον χρόνο και όλο τον 
υπόλοιπο καιρό να γράφεις 
για τα ταξίδια που έκανες στο 
σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή 
για προϊόντα που σου στέλνουν 
κατά καιρούς οι διάφορες εται-
ρίες, εκτός αν είσαι lifestyle 
blogger.

 «Καλοπερνάς εσύ. Αν ξε-
κινήσω κι εγώ ένα travel 
blog, θα ταξιδεύω δωρεάν;».
Αυτή η φράση είναι τόσο, 

μα τόσο εκνευριστική. Γιατί; 
Γιατί όταν ένας travel blogger 
ταξιδεύει, βγάζει 2.000 φω-
τογραφίες, ξυπνά πρωί για να 
προλάβει να δει τα περίεργα 
εκείνα μέρη που έχει σημειώσει 
στη λίστα του, κοιμάται αργά 
γιατί πρέπει να κάνει τις δημό-
σιες σχέσεις του με τους φορείς 
του κάθε τόπου και γενικότερα 
λειτουργεί όπως εσύ όταν βρί-
σκεσαι στο γραφείο. Δουλεύει, 
απλώς δεν είναι κλεισμένος σε 
4 τοίχους.

Και όχι, δεν ταξιδεύει δωρε-
άν, γιατί στο τέλος της ημέρας 
καλείται να φέρει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα στον πελάτη που 
του έχει δώσει δουλειά, που 

τον φιλοξενεί, που τον καλεί 
σε ένα μέρος για να γράψει 
γι’ αυτό.

 Εντάξει, τελικά τι χρειάζο-
μαι; Θα φτιάξω ένα travel 
blog στο Wordpress και θα 
θεωρούμαι travel blogger.
Εδώ θα σου απαντήσω έτσι: 

Αν απλώς θέλεις να είσαι ένας 
ακόμα, τότε καλώς να έρθεις. 
Αν θες να ξεχωρίσεις όμως, 
πρέπει να κάνεις στον εαυτό 
σου τις παρακάτω ερωτήσεις: 
«τι έχω εγώ παραπάνω από τους 
υπόλοιπους travel bloggers; 
γιατί κάποιος θα διαβάσει εμένα 
και όχι τον άλλο;». Το μυστικό 
λοιπόν εδώ είναι να βρεις σε τι 
ακριβώς είσαι καλός. Ποιο είναι 
το δυνατό σου σημείο. Τι σε 
διαφοροποιεί. Πού ειδικεύεσαι. 
Είσαι luxury; Είσαι low budget; 
Είσαι family guy ή μήπως solo 
traveler; Αγαπάς το φαγητό ή 
την τέχνη; Βρες αυτό που σε 
εκφράζει πραγματικά και κάν’ 
το τον πρωταγωνιστή του blog 
σου. Το να γράφεις απλώς για 
προορισμούς σε κάνει να είσαι 
απλώς ένας συντάκτης ενός 
ακόμα τουριστικού οδηγού. 
Αυτό θες; Ελπίζω πως όχι.

 Με εμπνέεις! Σε πειράζει 
να χρησιμοποιήσω κάποιες 
από τις ιδέες σου για να 
ξεκινήσω το blog μου;
Αυτή είναι η αγαπημένη μου 

ερώτηση. Σίγουρα με κολακεύει 
και με χαροποιεί, γιατί, παρ’ 
όλο που θεωρώ πως έχω πολύ 

δρόμο ακόμα να διανύσω, είναι 
ωραία να ξέρεις πως έστω και 
λίγο βοηθάς τους γύρω σου να 
ταξιδέψουν, να ξεπεράσουν 
τους φόβους τους, να γίνουν 
πιο δημιουργικοί. Μπορείς 
λοιπόν να πάρεις όσες ιδέες 
θέλεις, άλλωστε κι εγώ έχω 
πάρει ιδέες και έμπνευση από 
αγαπημένους μου Ισπανούς 
travel bloggers.

Το μυστικό όμως είναι ένα: 
να είσαι ειλικρινής με τα άτομα 
που σε διαβάζουν. Μην πεις 
ποτέ «μου αρέσει να ταξιδεύω 
μόνος μου, είμαι solo traveler» 
μόνο και μόνο επειδή είδες 
πως είναι της μόδας ή επειδή 
μπορεί να το διάβασες στα posts 
μου και στην πραγματικότητα 
φοβάσαι να πας οπουδήπο-
τε μόνος σου. Μην πεις ποτέ 
«αυτό το έκανα πρώτη φορά 
από όλους εγώ». Σίγουρα το 
έχει κάνει κάποιος άλλος πριν 
από σενα, πίστεψέ με.

Μην πεις ποτέ ψέματα στους 
ανθρώπους που σε διαβάζουν. 
Γιατί; Γιατί κάποια στιγμή θα 
το καταλάβουν, και για μένα 
το βασικό συστατικό για την 
επιτυχία ενός blog είναι η αλή-
θεια. Αν δε σε πιστεύουν τα 
πρόσωπα που σε διαβάζουν, 
τότε δεν έχεις λόγο ύπαρξης 
στον digital κόσμο.

Καλά ταξίδια λοιπόν. Να είσαι 
αληθινός, να είσαι ο εαυτός 
σου και όλα τα άλλα θα έρθουν 
μόνα τους.

travelstoriesfromyworld.com
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Αθήνα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

135β, 171 21, Ν. Σμύρνη.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πειραιάς
Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Θεσσαλονίκη
Καραολή -Δημητρίου 16, 546 30,  

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

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

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

Οσία Ξένη, Χαριλάου, 542 49,  
Θεσσαλονίκη.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ι.Ν. Αναλήψεως, Αναλήψεως 6, 546 43, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αλεξανδρούπολη 
Γεύματα Αγάπης Εκκλησιαστικού  

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

Βέροια
Τράπεζα Βέροιας, 591 00, Βέροια,  

τηλ. 23310-63760.

Νάουσα
Τράπεζα Νάουσας, 592 00, Νάουσα, 

τηλ. 23320-22490.

Γουμενίσσα & Πολύκαστρο
Διακονία διανομής φαγητού κατ' οίκον 

στην Γουμενίσσα και το Πολύκαστρο. 

Βόλος
Ανάληψις Χριστού, 382 21, Βόλος,  

τηλ. 24210-58868.
Μεταμόρφωσις Σωτήρος, Συντάγματος 

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

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

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

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

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

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

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

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

Δράμα
Τράπεζα Αγάπης «Η Αγία Βαρβάρα»,  

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

Καρδίτσα
Σπίτι Αγάπης Καρδίτσας, με 170 μερίδες 

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

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

φαγητού ημερησίως, τηλ. 24440-22314.

Καστοριά
Κοίμησις Θεοτόκου, 521 00, Καστοριά, 

τηλ. 24670-28970, 24670-29356.

Κατερίνη
Συσσίτιο «Άρτος ο επιούσιος»,  

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

Λάρισα
Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων,  

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

Κομοτηνή
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου για άπορους 

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

Μυτιλήνη
Αγ. Νικόλαος Αμπελικού, 811 00,  

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

Μυτιλήνη, τηλ. 22520-91067.

Ναύπακτος
Αγ. Δημήτριος, Λεωφόρος Ίλαρχου  

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

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

Ξάνθη
Συσσίτιο «Τράπεζα Αγάπης»,  

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

Πάρος
Παναγία Εκατονταπυλιανή, 844 00, 

Πάρος, τηλ. 22840-21243.

Πάτρα
Ίδρυμα «Πανσέμνη» Πατρών.

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

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

Παντοκράτωρ, Πάτρα,  
τηλ. 2610-279454.

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

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

Σάμος & Ικαρία
Διακονία Αγάπης, 28ης Οκτωβρίου 4,  

83 100, Σάμος, τηλ. 22730-87640. 

Σέρρες
Κοίμησις Θεοτόκου, Αλεξανδρίδη  

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

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

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

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

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

Τρίκαλα
Κεντρική Τράπεζα Αγάπης, Απόλλωνος 

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

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

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

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

Τρίκαλα, τηλ. 24310-27805.

Αίγινα
Λεούσειο Ίδρυμα, 180 10, Αίγινα,  

τηλ. 22970-22942.

Λαμία
Πρόνοια άστεγων, 351 00, Λαμία,  

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

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

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

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

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

Λαμία, τηλ. 22310.23114.

Καβάλα
Απόστολος Παύλος, Καβάλα,  

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

Χαλκίδα
Αγ. Δημήτριος, Πλατεία Μητροπόλεως, 

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

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

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

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

τηλ. 22210-22112.

Δωρεάν γεύματα & δέματα αγάπης  
σε Αθήνα, Πειραιά και περιφέρεια
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ΑΘΗΝΑ
7 Νοεμβρίου
Ο Αντρέας Μπικάκης παρουσιάζει στη σκηνή του ΙΑΝΟΥ την 
πρώτη του δισκογραφική δουλεία με τίτλο «Αστικά και Περα-
στικά». Την πρόσκληση για συμμετοχή δέχτηκαν 3 σπουδαίοι 
καλλιτέχνες: ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Ψαραντώνης και 
ο Γιάννης Σπανός. Στον δίσκο συναντάμε επίσης και ένα εκ-
πληκτικό νέο λαϊκό τραγούδι που ερμηνεύει μαζί με τον Γιάννη 
Βαρδή. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από το IANOS 
Radio. Λίγα λόγια για τον δίσκο: «Αστικά και Περαστικά»: Ο 
ήχος των δύο πόλεων που ζει, της Αθήνας και του Ρεθύμνου, 
μαζί με την παράδοση της Κρήτης που είναι μέσα του είναι εμ-
φανή στα 13 νέα λαϊκά και ερωτικά τραγούδια που αποτελούν 
το υλικό για την πρώτη του δισκογραφική δουλειά του Αντρέα 
Μπικάκη. Τραγούδια που ξεκίνησε να γράφει από τα 15 του 
χρόνια και τώρα στα 21 του τα βλέπει να κυκλοφορούν. Την 
πρόσκληση για συμμετοχή δέχτηκαν 3 σπουδαίοι καλλιτέχνες 
που τους θαύμαζε από παιδί: ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 
ο Ψαραντώνης και ο Γιάννης Σπανός. Στον δίσκο συναντάμε 
επίσης και ένα εκπληκτικό νέο λαϊκό τραγούδι που ερμηνεύει 
μαζί με τον Γιάννη Βαρδή. Στίχοι - μουσική: Αντρέας Μπικάκης. 
Παραγωγή: Δημήτριος Μίχαλος - Fantasia music. Art work: Thaza.
Τοποθεσία: Αθήνα, Σταδίου 24. Ώρα: 21:00

8 Νοεμβρίου
Τι κοινό έχουν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, o διοικητής του 401 
Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής, μια πρώην ασκούμενη στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
της Νέας Υόρκης, ένας δημοσιογράφος, μια δασκάλα και ένας 
αγρότης; To ΙΣΝ εγκαινιάζει τη νέα μηνιαία σειρά εκδηλώσεων 
«Διάλογοι». Μέσα από τη σειρά εκδηλώσεων «Διάλογοι» το ΙΣΝ 
σκοπεύει να παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, ανθρώπους που με το 
έργο και τη δράση τους εμπνέουν και ευελπιστεί να ενθαρρύνει 
συζητήσεις γύρω από καίρια ζητήματα της ζωής σε όλο τον κόσμο. 
Οι «Διάλογοι» θα φωτίσουν πτυχές των κύριων θεματικών, στις 
οποίες δραστηριοποιείται το ΙΣΝ: Τέχνη και πολιτισμός, παιδεία, 
υγεία και αθλητισμός και κοινωνική πρόνοια. Οι «Διάλογοι» θα 
διεξάγονται ζωντανά, σε χώρο προσβάσιμο από το κοινό, με 
προεγγραφή, αλλά θα είναι διαθέσιμοι και διαδικτυακά, live 
ή on demand, στο www.SNF.org. Στην πρώτη εκδήλωση της 
σειράς θα παρουσιαστούν οι δράσεις ανθρώπων και ομάδων 
από τον κύκλο νέων δωρεών του ΙΣΝ.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 11:30 με 13:00

9 Νοεμβρίου
Οι εκδόσεις Πατάκη και ο ΙANOS σας προσκαλούν σε μια βραδιά 
αφιερωμένη στο νέο μυθιστόρημα του Θεόδωρου Γρηγοριάδη 
«Καινούργια πόλη» και στην επανέκδοση του μυθιστορήματος 
«Το παρτάλι». Θα μιλήσουν οι: Κάλλια Παπαδάκη, συγγραφέας, 
Χρήστος Παρίδης, δημοσιογράφος. Τη συζήτηση θα συντονίσει 
η εκδότρια Άννα Πατάκη. Διαβάζει ο Άγγελος Παπαδημητρίου. 
Λίγα λόγια για το βιβλίο: Καινούργια πόλη, όμως πόσο καινούρ-
για ζωή; Δεκαετία του ενενήντα, ο Μανώλης και η μάνα του, η 
Μαργαρίτα, αναζητούν μια νέα αρχή και ένα καταφύγιο. Λίγα 
λόγια για τον συγγραφέα: Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης γεννή-
θηκε το 1956 στο Παλαιοχώρι Παγγαίου Καβάλας. Σπούδασε 
αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δίδαξε 
στη μέση εκπαίδευση και συνεργάστηκε με τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Σερρών, διοργανώνοντας λογοτεχνικά σεμινάρια. 
Έχει γράψει δέκα μυθιστορήματα, δύο συλλογές διηγημάτων, 
μία νουβέλα και έναν σκηνικό μονόλογο.
Τοποθεσία: Αθήνα, Σταδίου 24. Ώρα: 20:30

10 Νοεμβρίου
Το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου βρίσκεται στον ιστορικό χώρο 
του ΕΑΑ στο Θησείο, στην κορυφή του λόφου Νυμφών, απένα-
ντι από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στεγάζεται στο κτίριο 
Σίνα, το οποίο θεμελιώθηκε το 1842 ύστερα από δωρεά του 
Γεώργιου Σίνα, επιχειρηματία και γενικού πρόξενου της Ελλά-
δας στη Βιέννη και βασίστηκε σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτο-

να Τheophil Hansen. Σκοπός του κέντρου είναι η καθημερινή 
ενημέρωση του κοινού σε θέματα αστρονομίας, καθώς και της 
(σχεδόν δύο αιώνων) επιστημονικής και πολιτιστικής ιστορίας 
του ΕΑΑ, η οποία είναι συνυφασμένη με καθοριστικές στιγμές 
στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στον διπλανό λόφο της Πνύκας, ο Μέτωνας πραγματοποίησε 
τις πρώτες αστρονομικές παρατηρήσεις στην αρχαία Αθήνα με 
το Ηλιοτρόπιό του. Το πρόγραμμα για το κοινό είναι κατάλληλο 
για ηλικίες άνω των 5 ετών. Δωρεάν μόνο για ανέργους.
Τοποθεσία: Λόφος Νυμφών, Θησείο-Μοναστηράκι. Ώρα: 20:00

11 Νοεμβρίου
H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «+ εργάζομαι» και οι 
εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν το Σάββατο στον «Παντοκα-
φενέ», όπου θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Παναγιώτας 
Πλήσης και της Ελένης Λούβρου με τίτλο «Αυτισμός - Οι άγραφοι 
κανόνες συμπεριφοράς για παιδιά 4 έως 12 ετών».
Τοποθεσία: Πικροδάφνης & Μετσόβου, Π. Φάληρο. Ώρα: 11:00

12 Νοεμβρίου
Προβολή της ταινίας «Ο Τζόνυ πήρε το όπλο του» στο Cine 
Nosotros. Πρωταγωνιστούν οι: Τίμοθι Μπότομς, Τζέισον Ρό-
μπαρντς, Ντόναλντ Σάδερλαντ, Νταϊάν Βαρσί. Σενάριο - Σκηνο-
θεσία: Ντόναλντ Τράμπο. Παραγωγή: Aμερική, 1971. Διάρκεια: 
111'. Ο Ντόναλντ Τράμπο, συγγραφέας της νουβέλας «Ο Τζόνυ 
πήρε το όπλο του» επέλεξε κατά τη διάρκεια του πολέμου του 
Βιετνάμ να δημιουργήσει και να σκηνοθετήσει την εν λόγω 
ταινία, η οποία πραγματεύεται την ιστορία του Τζόνυ, ενός 
τραυματία του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ένας συγγραφέας που 
κυνηγήθηκε και φυλακίστηκε για τις ιδέες του, διώχτηκε από 
το Χόλιγουντ και βρέθηκε στην κορυφή της λεγόμενης «μαύρης 
λίστας», δημιουργώντας μια ταινία - έπος για τον πόλεμο.
Τοποθεσία: Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια. Ώρα: 21:00

13 Νοεμβρίου
Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την 
πνευματική διεργασία, ακολουθώντας ήπιες πρακτικές που πε-
ριλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με σκοπό την 
ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της θετικής 
σκέψης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να 
φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και μία κουβερτούλα 
για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης. 
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος.
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 18:00 με 
19:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 Νοεμβρίου
Ζωγραφική με κουκκίδες. Ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα εικαστικών που απευθύνεται σε 
μαθητές Γ', Δ' και Ε' Δημοτικού, με θέμα οι 
κουκκίδες στην πρωτόγονη τέχνη των Αβορίγι-
νων, του Σερά, του Σενιάκ, του Λιχτενστάιν και 
της Γιαγιόι Κουσάμα. Με την εικαστικό Νατάσα 
Κότσαλα. Σκοπός του προγράμματος είναι να 
μας παρουσιάσει τη ζωγραφική με κουκκίδες 
στην πορεία της ιστορίας της τέχνης.
Τοποθεσία: Περιφερειακή βιβλιοθήκη Σ. Στα-
θμού-Μοναστηρίου 93Β. Ώρα: 10:00 με 11:00 
και 11:00 με 12:00

8 Νοεμβρίου
Λαϊκό παραμύθι: «Η κυρά Καλή και οι 12 μή-
νες». Αφήγηση του παραμυθιού και κατασκευή 
ομαδικού κολάζ. Με τη βιβλιοθηκονόμο Ελένη 
Ελληνίδου. Για παιδιά 6 έως 7 ετών.
Τοποθεσία: Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης, 
Γρηγορίου Κολωνιάρη 23. Ώρα: 10:00 με 11:00

9 Νοεμβρίου
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάζει τη νέα φιλοξενούμενη περιοδική 
έκθεση με τίτλο: «Μορφές και διάλογοι. Αρ-
χαία αγγειογραφία και σύγχρονες εικαστικές 
δημιουργίες» του Ισπανού ζωγράφου Miguel 
Ángel Vázguez Vera. Πηγή έμπνευσης για τις 
δημιουργίες του αποτελεί η αρχαία ελληνική 
τέχνη, με το ενδιαφέρον του να εστιάζει γύρω 

από τη διαλεκτική δυναμική της αγγειογραφίας 
των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στη σύγ-
χρονη τέχνη. Η έκθεση αναπτύσσεται σε τρεις 
θεματικές ενότητες: η πρώτη περιλαμβάνει σχέδια 
παραστάσεων από πενήντα ένα αγγεία αρχαϊκών 
και κλασικών χρόνων, που προέρχονται από 
τη συλλογή του ΑΜΘ. Για τη δημιουργία τους 
ο καλλιτέχνης εφάρμοσε μία μέθοδο ψηφιακής 
αποτύπωσης, χρησιμοποιώντας αλλεπάλληλες 
και διαδοχικές φωτογραφικές λήψεις του κάθε 
αγγείου. Είκοσι αρχαία αγγεία που αποτυπώθηκαν 
σχεδιαστικά με τον τρόπο αυτό πλαισιώνουν 
τα σύγχρονα σχέδια, δίνοντας στον επισκέπτη 
την ευκαιρία να δει συγχρόνως την πρωτότυπη 
παράσταση και την αποτύπωσή της. Στις επόμε-
νες ενότητες εκτίθενται πρωτότυπα ζωγραφικά 
έργα του Μ. Vera. Στη δεύτερη ενότητα παρου-
σιάζονται αναδιπλούμενα βιβλία σχεδίων, που 
ακολουθούν πιστά αρχαία ζωγραφικά πρότυπα 
και συνοδεύονται από σχόλια του καλλιτέχνη. 
Πρόκειται ουσιαστικά για την καταγραφή κάποιων 
σκέψεων και προβληματισμών του, όπως προ-
έκυπταν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των 
συγκεκριμένων έργων. Στην τρίτη και τελευταία 
ενότητα εκτίθενται εξήντα ένα σύγχρονα έργα 
στα οποία ο καλλιτέχνης, αναγνωρίζοντας τις 
παραστάσεις των αγγείων ως πεδία δημιουργικής 
έμπνευσης σε ένα πρώτο επίπεδο, τις αποτυπώνει 
λεπτομερώς και στη συνέχεια τις εντάσσει σε 
ευφάνταστες σύγχρονες συνθέσεις, κάποιες 
από τις οποίες αγγίζουν ευαίσθητα κοινωνικά 
θέματα ή απλά αποτυπώνουν σκηνές από τη 
σύγχρονη καθημερινότητα.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης. Ώρα: 08:00 με 20:00

10 Νοεμβρίου
«Ο γκριζομάλλης γέροντας και οι γερανοί…. 
Ιστορία για τον μήνα που αποχαιρετά το φθινόπω-
ρο» - «Η ώρα του παραμυθιού». Παππαστεργίου 
Βούλα. Μια τρυφερή ιστορία για την ειρήνη 
και τη ζωή, συνοδευόμενη από την κατασκευή 
origami. Μία έξυπνη, απλή και ευαίσθητη κα-
τασκευή του συμβόλου της ειρήνης. Ένα λευκό 
πουλί. Με την καλλιτεχνική ομάδα «το Χωνί και 
το Μελώνι». Για παιδιά 5 έως 12 ετών. Με 
προεγγραφή (στο τηλ. 2310 514780).
Τοποθεσία: Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης, 
Γρηγορίου Κολωνιάρη 23. Ώρα: 18:00 με 19:00

11 Νοεμβρίου
Έκθεση των Albes Fusha, Edmond Gjikopulli, 
Φώτη Κλογέρη. Η Myrό Gallery έχει την τιμή να 
παρουσιάζει σε όλους τους χώρους της έκθεση 
των καθηγητών της Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών των Τιράνων Albes Fusha, Edmond 
Gjikopulli και του γνωστού ζωγράφου στη χώρα 
μας Φώτη Κλογέρη, ο οποίος είχε την ιδέα και 
υλοποίησε τη συνεννόηση με τους καθηγητές. 
Στην ύλη της έκθεσης συμπεριλαμβάνονται 
φωτογραφία, ζωγραφική και εγκαταστάσεις, 
ενώ τη συνολική επιμέλεια του project έχει ο 
Φώτης Κλογέρης.
Τοποθεσία: Myrό Gallery - Νικηφόρου Φωκά 
8. Ώρα: 11:00 με 14:00

12 Νοεμβρίου
Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού στους Δρόμους 
του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος. H ένωση 
οινοπαραγωγών «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» 

συμμετέχει φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά 
στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού με το 
δίκτυο επισκέψιμων οινοποιείων «Δρόμοι του 
Κρασιού της Βορείου Ελλάδος». Επισκέψιμα οι-
νοποιεία από τις 8 διαδρομές του κρασιού του 
οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού 
της Βορείου Ελλάδος» θα είναι ανοιχτά και θα 
μας περιμένουν τη συγκεκριμένη ημέρα μαζί 
με εκατοντάδες άλλα οινοποιεία στην Ελλάδα 
και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Οινοτουρισμού πραγματοποιείται και εορτά-
ζεται από το 2009, τη δεύτερη Κυριακή του 
Νοεμβρίου με τη συμμετοχή οινοποιείων που 
ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων του 
Κρασιού (Recevin) ή σε οινοτουριστικά δίκτυα.
Τοποθεσία: Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 11:00

13 Νοεμβρίου
«Από την ανασκαφή στην παρουσίαση». Φι-
λοξενούμενη φωτογραφική έκθεση η οποία 
διοργανώθηκε από τον σύλλογο υπαλλήλων 
του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Βόρειας Ελλάδος, με τη συμμετοχή των ΕΦΑ 
Λάρισας και Ξάνθης και εντάσσεται στις εκδη-
λώσεις που πραγματοποιεί ο σύλλογος με τίτλο 
«Οι εργαζόμενοι του Πολιτισμού στην κοινω-
νία». Το φωτογραφικό υλικό που αντλήθηκε από 
το αρχείο των Εφορειών Λάρισας και Ξάνθης 
παρουσιάζει εντυπωσιακές εικόνες με κεντρικό 
θέμα την εργασία των υπαλλήλων στις παραπάνω 
εφορείες. Η έκθεση φιλοξενείται στο αίθριο 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείου Θεσσα-
λονίκης. Ώρα: 08:00 με 20:00
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