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Γ ια τις επιχειρήσεις η τυφλή επιδίωξη του 
κέρδους δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επι-
λογή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου 

οι άνθρωποι θεοποιούν τα χρήματα, θέτοντας 
αυτή την απαξία ως κύριο στόχο στη ζωή τους. 
Οι Η.Π.Α. είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. 
Είναι όμως μία χώρα ευτυχισμένη; Ήρθε η ώρα 
να αναζητήσουμε τις αξίες που έχουν χαθεί στο 
επιχειρηματικό πεδίο.

Για τις επιχειρήσεις η τυφλή επιδίωξη του 
κέρδους, αλλά και η αδιαφορία για τον αντίκτυπο 
στους ανθρώπους και στον πλανήτη, δεν αποτε-
λούν πλέον βιώσιμη επιλογή.

 Ανιχνεύοντας τις αξίες  
της επιχειρηματικότητας
Οι αξίες της επιχειρηματικότητας κατέχουν 

κεντρικό ρόλο, καθώς είναι σημαντικές για εσάς, 
την επιχείρησή σας, τους υπαλλήλους σας, τους 
πελάτες σας. Ο εντοπισμός τους συνεισφέρει στη 
λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων, ενώ 
αυτές αποτελούν τον πυρήνα που δηλώνει ποιοι 
είστε και τι κάνετε. Οι αξίες σας οφείλουν να είναι 
αυθεντικές και να τις τηρείτε. Διαφορετικά οι πε-
λάτες θα στραφούν σε κάποιον ανταγωνιστή σας. 

 Ποια είναι τα εργαλεία  
για να τις ανακαλύψετε
Μία σειρά εργαλείων θα βοηθήσει να ανακα-

λύψετε τις αξίες. Αυτές μπορούν να επηρεάσουν 
τη λειτουργία της επιχείρησής σας, τον τρόπο με 
τον οποίο οι υπάλληλοί σας συνεργάζονται, όπως 
και τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. 
Εν ολίγοις, οι αξίες είναι το λάδι που κρατά τα 
γρανάζια της επιχείρησής σας σε κίνηση.

Να θυμάστε ότι αυτές μεταβάλλονται και αλλάζουν 
με την ανάπτυξη της επιχείρησης. Στο μέτρο αυτό 
το άρθρο δεν είναι εξαντλητικό, αλλά αποτελεί 
έναν οδηγό για να τις ανακαλύψετε. Μέχρι το 
τέλος αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να έχετε 
καταρτίσει μία λίστα με επτά αξίες, σημαντικές 
για την επιχείρησή σας. 

1. Σκεφτείτε τις αξίες σας
Το πρώτο βήμα κατά τη διαδικασία της ανακά-

λυψης των αξιών είναι να σκεφτείτε. 
 Βήμα Α: Ανακαλύψτε αυτό που σας  
ενδιαφέρει περισσότερο ως άτομο
Δεδομένου ότι αυτή είναι η επιχείρησή σας, 

οι αξίες που ενσαρκώνει είναι πιθανό να είναι 
αλληλένδετες με τις προσωπικές σας αξίες.

Αφιερώστε χρόνο και απαντήστε στα ακόλουθα 
ερωτήματα:

επιθυμείτε οι άνθρωποι να σας αντιμετωπίζουν;

συμβαίνει με τις επιχειρήσεις που θαυμάζετε; Τι 
είναι αυτό που θαυμάζετε σε αυτές;

ροπάλου; 
-

σμος σήμερα;

γνωρίζετε για αυτό;

 Βήμα Β: Ανακαλέστε την ιστορία  
της επιχείρησής σας
Τι ακριβώς δημιουργεί μία ιστορία; Οι ιστορίες 

δημιουργούνται όταν ο πρωταγωνιστής βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Και ο τρόπος αντίδρασής του απέναντι 
στην απειλή είναι αυτός που τελικά δημιουργεί 
την ιστορία.

Η επιχείρησή σας έχει μία ιστορία ακόμα κι 
αν βρίσκεστε ακριβώς στο στάδιο του σχεδια-
σμού. Σημειώστε τα αίτια της δημιουργίας της 
επιχείρησής σας. Ποιο είναι το ταξίδι της μέχρι 
σήμερα; Κατά την ανάκληση της ιστορίας σας θα 
εντοπίσετε κρίσιμες στιγμές και τον τρόπο που 

ενεργήσατε για να τις ξεπεράσετε. Εδώ ακριβώς 
εντοπίζονται και οι αξίες σας.

Βήμα Γ: Λίστα αξιών 
Διαβάστε την ενδεικτική λίστα των επιχειρημα-

τικών αξιών που ακολουθεί παρακάτω. Το ζήτημα 
βέβαια δεν είναι οι αξίες σας να προέρχονται από 
μία λίστα που διαβάσατε, αλλά να σας ωθήσει 
να αναθεωρήσετε και να υιοθετήσετε ορισμένες 
αξίες που για κάποιο λόγο είχατε παραβλέψει:

διαφάνεια, συμπόνια, συνεκτικότητα, πειθαρχία, 
περιβάλλον, δικαιοσύνη, φιλία, διασκέδαση, 
ισότητα φύλων, ευγνωμοσύνη, ευτυχία, τιμιό-
τητα, χιούμορ, καλοσύνη, πίστη, αισιοδοξία, 
πρωτοτυπία, πάθος, άνθρωποι, επιμονή, επαγ-
γελματικότητα, αξιοπιστία, υπηρεσία, απλότητα, 
κοινωνική δικαιοσύνη.

2. Μιλήστε για τις αξίες σας
Οι αξίες δεν ζουν στο κενό, αλλά σχετίζονται με 

την αλληλεπίδρασή μας με άλλους ανθρώπους. 
Ανακαλύψτε τις αξίες της επιχείρησής σας μέσα 
από τα άτομα που εργάζονται στον χώρο σας.

Βήμα 1: Ρωτήστε την ομάδα σας
Μιλήστε με τους υπαλλήλους σας και τους 

εταίρους σας σχετικά με τι νομίζουν ότι είναι 
σημαντικό για την επιχείρησή σας. Καταστήστε 

σαφές ότι δεν πρέπει να φοβούνται κατά την έκ-
φραση της γνώμης τους, αλλά να την εκφράσουν 
με ειλικρίνεια.

Αν είστε ακόμα στο στάδιο του σχηματισμού 
της επιχείρησής σας, ζητήστε από τους φίλους και 
την οικογένειά σας να σας βοηθήσουν. 

Βήμα 2: Ρωτήστε τους πελάτες σας
Οι αξίες σας θα πρέπει να συμφωνούν και με 

αυτές των πελατών σας. Αν υπάρχει αναντιστοι-
χία ανάμεσα στις δικές σας αξίες και αυτές των 
πελατών σας, η επιχείρησή σας θα καταρρεύσει 
σταδιακά.

Μάθετε:

αυτά που ξέρουν για την επιχείρησή σας.

3. Ενσωματώστε τις αξίες σας
Τώρα έχετε ανακαλύψει τις αξίες της επιχείρησής 

σας και ήρθε η ώρα να τις ενσωματώσετε στην 
επιχείρησή σας. Στόχος σας είναι να τις τηρήσετε 
σε οποιαδήποτε ενέργειά σας.

Βήμα 1: Δώστε προτεραιότητα στις αξίες σας
Ποιες από τις αξίες που έχετε ανακαλύψει είναι 

σημαντικές για εσάς; Προσπαθήστε να μειώσετε 
τη λίστα σας και σημειώστε επτά.

Για καθεμία από αυτές γράψτε μία σύντομη 
φράση που θα εξηγεί τι σημαίνει η εν λόγω αξία 
στο πλαίσιο της επιχείρησής σας. Για παράδειγ-

πρέπει να το κάνουμε ό,τι και να γίνει.

 Βήμα 2: Αξιολόγηση της επιχείρησή σας 
(ή επιχειρηματικής ιδέας)
Κατά το βήμα αυτό εξετάστε τα πάντα και ανα-

ζητήστε τρόπους για την καλύτερη ενσωμάτωσή 
τους. Ίσως χρειαστεί να δώσετε έμφαση σε τομείς 
που αντιβαίνουν στις αξίες σας.

Ποιες αξίες είναι τελικά σημαντικές για εσάς; 
Πιστεύετε ότι η τάση αυτή περί της ανακάλυψης 
επιχειρηματικών αξιών επιφέρει οφέλη ή είναι 
ελάσσονος σημασίας;

Σάννα Νάνου, Φιλόλογος MSc

Πώς να ανακαλύψετε τις αξίες της επιχειρηματικότητας 

Τα 3 είδη των επιχειρήσεων και πώς φέρονται στους ανθρώπους
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός 

από τότε που έκανα κάποιες συζη-
τήσεις διερεύνησης συνεργασίας 
με μία πολύ επιτυχημένη επαγγελ-
ματία στον χώρο της ομορφιάς. 
Πριν κλείσει η συμφωνία μας, και 
από περιέργεια, αλλά και λόγω 
επαγγελματικής «διαστροφής», 
ήθελα να επισκεφτώ ως «πελά-
τισσα» το κατάστημα λιανικής 
που διατηρεί. Αφού ολοκλήρωσα 
τις αγορές μου και παρατήρησα 
κάποια πράγματα από αυτά που 
ήθελα, επικοινώνησα μαζί της 
για να της πω τη γνώμη μου, τι 
εικόνα σχημάτισα.

Με «κατσάδιασε», γιατί δεν 
της επέτρεψα να μου κάνει δώρο 
ό,τι είχα επιλέξει να πάρω από 
το κατάστημα, λέγοντάς μου: 
«Εδώ που έφτασα, έφτασα και με 
πολύ σκληρή δουλειά, αλλά και 
γιατί πάντα πρόσφερα απλόχερα 
στους ανθρώπους, είτε πελάτες 
είτε συνεργάτες / υπαλλήλους, 
από καρδιάς».

Και επειδή το mindset το δικό 
μου είναι ακριβώς το ίδιο, της 
απάντησα ότι την επόμενη φορά 
θα δεχτώ το δώρο της. Όμως 
πάντα την πρώτη φορά που πατώ 
το πόδι μου σε επιχείρηση αν-

θρώπου με τον οποίο έχω κάτσει 
κι έχω μιλήσει μαζί του κάποιες 
ώρες, έχουμε ανταλλάξει από-
ψεις και έχουμε εκθέσει τμήματα 
της προσωπικής μας ιστορίας, 
θέλοντας να προσφέρω, αλλά 
και να τιμήσω αυτή τη σχέση, είτε 
εξελιχθεί σε συνεργασία, είτε 
όχι, δεν δέχομαι δώρα.

Τα λόγια της συγκεκριμένης 
entrepreneur ήταν ένα trigger 
για να ξαναθυμηθώ αυτό που 
παρατηρώ σε όλα τα χρόνια 
της επαγγελματικής μου πορεί-
ας και το οποίο με οδήγησε να 
διαχωρίσω τις επιχειρήσεις σε 
τρία είδη, ανάλογα με το πώς 
φέρονται στους πελάτες τους, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Τα 3 είδη των επιχειρήσεων
Έτσι λοιπόν υπάρχουν τριών 

ειδών επιχειρήσεις κατά την 
άποψή μου.

 Είδος 1: Επιχειρήσεις 
«βαμπίρ»
Αυτές που βασίζουν τις δράσεις 

τους και τις συνεργασίες τους, 
τόσο με τους εσωτερικούς πελά-
τες όσο και με τους εξωτερικούς, 
στην αρπαγή και στο ξεζούμισμα. 

Αυτές που δεν διστάζουν να πατή-
σουν επί πτωμάτων προκειμένου 
να πετύχουν τους υποτιθέμενα 
εταιρικούς στόχους (που δεν είναι 
εταιρικοί, αλλά προσωπικοί). Που 
δεν διστάζουν να καταστρέψουν 
κάθε φυσικό πόρο στο όνομα της 
αέναης ανάπτυξης. Κι όλα αυτά 
για να αποκτήσουν οικονομική 
δύναμη οι μέτοχοι-ιδιοκτήτες 
τους, οι λίγοι και οι «εκλεκτοί» 
δηλαδή. Αυτές τις επιχειρήσεις 
τις ονομάζω «βαμπίρ».

 Είδος 2: Επιχειρήσεις  
«εκμεταλλεύτριες»
Αυτές που βασίζουν τις δρά-

σεις τους και τις συνεργασίες 
τους, τόσο με τους εσωτερικούς 
πελάτες τους, όσο και με τους 
εξωτερικούς, στην αυστηρή, από-
λυτη και στυγνή επιχειρηματική 
προσέγγιση, η οποία διέπεται 

από τη λογική «με βάση τους 
στόχους μου και τους δικούς 
μου όρους ποιες κινήσεις πρέπει 
να κάνω ώστε, όποιον γνωρίζω 
και θεωρώ “χρήσιμο”, να τον 
προσεγγίσω άμεσα και να κάνω 
business μαζί του».

Αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί 
να επιλέγουν πολύ προσεκτικά 
τους ανθρώπους με τους οποίους 
συνεργάζονται, εσωτερικά και 
εξωτερικά, όμως τους βλέπουν 
όλους ως μηχανές παραγωγής 
εταιρικής αξίας. Τους αμείβουν 
ανάλογα με το γνωστικό επίπεδό 
τους, αλλά και με το λόμπι στο 
οποίο ανήκουν, κι έτσι δείχνουν 
δίκαιες. Πολλές δε από αυτές 
εφαρμόζουν τη «μαρκετιστική» 
εταιρική κοινωνική ευθύνη για 
να ξεφεύγουν από τις ενοχές. 
Αυτές τις επιχειρήσεις τις ονο-
μάζω «εκμεταλλεύτριες».

 Είδος 3: Επιχειρήσεις  
«επαναστατικές»
Αυτές που βασίζουν τις δρά-

σεις τους και τις συνεργασίες 
τους, τόσο με τους εσωτερικούς 
πελάτες τους, όσο και με τους 
εξωτερικούς, στη φυσική, ανθρώ-
πινη, αειφορική και αλληλέγγυα 
προσέγγιση. Σε αυτή την προσέγ-
γιση η επιχείρηση βλέπει τους 
άλλους ως συνοδοιπόρους, με 
τους οποίους μπορεί να μοιρα-
στεί εμπειρίες, για τους οποίους 
νοιάζεται αληθινά και με τους 
οποίους χτίζει σχέσεις εμπιστο-
σύνης. Μπορεί να πάρει καιρό να 
κάνει business μαζί τους ή και να 
μην κάνει ποτέ. Όμως, αν συμβεί, 
τότε πρόκειται για σχέσεις που 
διαλύονται. Αυτές τις επιχειρήσεις 
τις ονομάζω «επαναστατικές», 
γιατί στηρίζουν την ύπαρξή τους 
στην παραγωγή πραγματικής αξί-
ας και, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 
εναντιώνονται ουσιαστικά στο 
σαθρό επιχειρηματικό σύστημα, 
που καταστρέφει χωρίς να υπο-
λογίζει ούτε τους ανθρώπους 
ούτε τον πλανήτη μας.

Και τελικά τι;
Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

δυστυχώς ανήκουν στις δύο πρώ-
τες κατηγορίες. 

Είναι είτε «βαμπίρ», είτε «εκμε-
ταλλεύτριες». Δεν προσφέρουν 
ποτέ τίποτα απλόχερα και από 
καρδιάς. Τα πάντα είναι υπολο-
γισμένα μέχρι και την τελευταία 
λεπτομέρεια και πάντα βασισμέ-
να στην απόλυτη λογική και στο 
προσωπικό οικονομικό όφελος. 
Και οι «εκμεταλλεύτριες» μπορούν 
πολύ εύκολα να μετατραπούν σε 
«βαμπίρ», ειδικά όταν παίρνουν 
την επιχειρηματική ανιούσα. Ξε-
χνούν ακόμα και την υποτιθέμενη 
δικαιοσύνη.

Όμως ευτυχώς τα πράγματα 
άρχισαν να αλλάζουν. Δημιουρ-
γούνται πολλές «επαναστατικές» 
επιχειρήσεις, που σέβονται, εκτι-
μούν και λειτουργούν αειφορικά 
και αλληλέγγυα. Λειτουργούν 
ανθρώπινα. Και είναι στο χέρι 
μας να τις πολλαπλασιάσουμε 
από όποια θέση κι αν βρισκό-
μαστε. Είτε ως εσωτερικοί, είτε 
ως εξωτερικοί πελάτες.  

Δήμητρα Ζερβάκη,
ΕΜΒΑ, PMP, TTT Business 

coach, project manager, 
adult trainerness coach - 

imitrazervaki.com
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Η Mentor δημιουργήθηκε στα τέλη του 
2014, εστιάζοντας στον εκπαιδευτικό 
και πολιτιστικό τουρισμό, στη δια-

χείριση πολιτιστικών οργανισμών, καθώς 
και στον στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής 
ανάπτυξης περιοχών με έντονο πολιτιστικό 
χαρακτήρα.

Η εθελοντική ενασχόλησή μας με μη κερ-
δοσκοπικές ομάδες με στόχο την ενίσχυση 
και την προώθηση του αρχαιολογικού χώ-
ρου της Ελευσίνας μάς έδωσε την ευκαιρία 
να έρθουμε σε επαφή με διάφορα έγκριτα 
πανεπιστήμια και οργανισμούς στο εξωτερι-
κό που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 
αρχαιολογικό χώρο.

Το κενό στην προσφορά εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών υπηρεσιών, που απασχολούσε 
τα συγκεκριμένα ξένα ιδρύματα, μας οδήγησε 
να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη ευκαιρία 
να μετατρέψουμε το χόμπι μας σε επάγγελμα 
και να δοκιμάσουμε τις πεποιθήσεις μας στην 
πράξη. Το πρώτο γραφείο μας ήταν στην 
Ελευσίνα και εκεί τέθηκε η αφετηρία για το 
υπόλοιπο ταξίδι μας.

Η έμπνευση πίσω από τη δημιουργία της 
Mentor ήταν το κλασικό επικό ποίημα του 
Ομήρου «Οδύσσεια» και ιδιαίτερα ο ίδιος ο 
Μέντορας, ο κοντινότερος φίλος και σύμβου-
λος του Οδυσσέα, ο οποίος υπήρξε δάσκα-
λος και καθοδηγητής του γιου τού Οδυσσέα 
Τηλεμάχου.

Έτσι, θέλοντας να συνδέσουμε τον πολιτισμό 
και τη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας με 
το σήμερα, η τολμηρή αποστολή μας έγινε 
η ανάδειξη και η πληρέστερη κατανόηση 
της επονομαζόμενης γενέτειρας του δυτι-
κού πολιτισμού με έναν διαδραστικό και 
εποικοδομητικό τρόπο, με τη σχεδίαση και 
την προσφορά εκπαιδευτικών θεματικών 
περιηγήσεων γύρω από τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό με επικεφαλής τους «μέντορές» μας.

Μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική δι-
αδικασία τεσσάρων φάσεων αξιολόγησης 
περίπου 2.000 υποβληθεισών αιτήσεων η 

Mentor διακρίθηκε στις 21 Ιουνίου 2016 
ως μία από τις 30 πιο καινοτόμες ελληνικές 
νεοσύστατες επιχειρήσεις για το 2016-2017 
μέσω του διαγωνισμού καινοτόμου νεανικής 
επιχειρηματικότητας «Egg: Enter Grow-Go», 
ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
της Eurobank, που σχεδίασε και υλοποιεί σε 
συνεργασία με το Corallia Clusters Initiative.

Χωρίς δεύτερη σκέψη αφιερωθήκαμε στον 
σκοπό για τον οποίο μπήκαμε στον διαγωνι-
σμό: να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε 
την ελληνική κληρονομιά με την οργάνωση 
εκπαιδευτικών θεματικών διαδρομών, σε-
μιναρίων και workshops για μαθητές από 
όλο τον κόσμο, τη διοίκηση πολιτιστικών 
μονάδων και την εκπόνηση στρατηγικής 
τουριστικής ανάπτυξης για περιοχές με έντονο 
πολιτιστικό χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα, παράλληλα με την οργάνωση 
προγραμμάτων εκπαιδευτικού τουρισμού, η 
Mentor ήταν υπεύθυνη για τον στρατηγικό 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του marketing 
και της επικοινωνίας της υποψηφιότητας της 
Ελευσίνας για τον τίτλο της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. Μαζί 
με μία πολύ μικρή, αλλά δυνατή, ομάδα 
εργασίας, που εργάστηκε ακατάπαυστα για 
περίπου ενάμιση χρόνο, καταφέραμε να κατα-
στήσουμε μία από τις πλέον περιβαλλοντικά, 
και όχι μόνο, υποβαθμισμένες περιοχές της 
Ελλάδας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το 2021. Αισθανόμαστε εξαι-
ρετικά τυχεροί που ήμασταν κομμάτι αυτής 
της ανεπανάληπτης περιπέτειας, που άλλαξε 
τη ζωή μας, καθώς αποδεικνύει ότι η σκληρή 
δουλειά, το όραμα και η επιμονή μπορούν 
πράγματι να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, όπως 
την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης (11 Νοεμβρίου 2016)!

Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται, και λίγο 
αργότερα κατατασσόμαστε πρώτοι στους 
κύριους δείκτες απόδοσης (KPIs) για τον 
Νοέμβριο του 2016. Ως ανταμοιβή, που 
προσφέρθηκε από το The Hellenic Initiave 

και τη Eurobank, ταξιδέψαμε μαζί με τις άλ-
λες πρώτες εννέα εταιρίες στο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) στη Βοστώνη 
για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 
15 ημερών με στόχο την προώθηση της εξω-
στρέφειας, της δικτύωσης των επιχειρήσεων 
και της προώθησης στις ξένες αγορές.

Παρακολουθήσαμε σεμινάρια και διαλέξεις 
από κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου. Πα-
ραβρεθήκαμε στο προξενείο της Ελλάδας στη 
Βοστώνη, συναντήσαμε την τοπική ελληνική 
κοινότητα, επισκεφθήκαμε επιχειρηματικές 
θερμοκοιτίδες, επιχειρήσεις και πανεπιστή-
μια, ενημερωθήκαμε για τις πιο προηγμένες 
τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται σε διακε-
κριμένα ερευνητικά κέντρα, όπως το Media 
Lab του ΜΙΤ, και μας δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τους Έλληνες ακαδημαϊκούς που 
ζουν και εργάζονται στη Βοστώνη.

Μετά από αυτό το ταξίδι τίποτα δεν είναι το 
ίδιο. Είναι ένα ταξίδι που κάθε νέος επιχει-
ρηματίας πρέπει να κάνει για να αντιληφθεί 
τη μεγάλη εικόνα, μία θάλασσα ευκαιριών, 
καλών πρακτικών και ανθρώπων, που σου 
επιτρέπουν να κατανοήσεις την έννοια της 
επιχειρηματικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Τον Ιανουάριο του 2017 διακριθήκαμε 
ακόμη μία φορά στα KPIs του «Egg» και ως 
εκ τούτου μας απονεμήθηκε βραβείο από τη 
Eurobank για την πρόοδο που σημειώθηκε 
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας ιδέας.

Εν τω μεταξύ εντάχθηκαν στην εταιρία μας 
στελέχη που μοιράζονται το ίδιο όραμα και 
στόχους με εμάς, όπως η Έμμα και η Θωμαΐς, 
ενώ την πρακτική τους άσκηση από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό έκαναν κοντά μας η Όλγα, 
η Ελεάννα, η Φλάβια, η Μαρία, ο Δημήτρης 
και ο Ανδρέας, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Mentor.

Τους τελευταίους μήνες είχαμε την ευκαιρία 
να συναντήσουμε σημαντικούς ανθρώπους, 
που επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του προ-
γράμματος «Egg», όπως οι Αμερικανός και 
ο Ισραηλινός πρεσβευτής στην Ελλάδα, ο 

Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, καθώς και μερικοί από τους κορυ-
φαίους επιχειρηματίες στον κόσμο, όπως 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Fairfax Financial Holdings Limited κ. Prem 
Watsa και ο συνιδρυτής του GuesttoGuest 
κ. Charles-Edouard Girard. 

Το τέλος του 4ου κύκλου του προγράμματος 
«Egg» σηματοδοτήθηκε από δύο ιδιαίτερα σημα-
ντικά γεγονότα για τη Mentor. Το πρώτο αφορά 
στο ότι, σύμφωνα με την ετήσια βαθμολογία 
του προγράμματος, η Mentor κατατάχθηκε 
πρώτη, σημειώνοντας 9,9, και ως εκ τούτου 
επιβραβευθήκαμε με το να παραμείνουμε για 
δεύτερη χρονιά στο «δεύτερο σπίτι» μας, στις 
εγκαταστάσεις του «Egg». Επίσης θα έχουμε την 
ευθύνη της καθοδήγησης έξι νέων εταιριών 
του 5ου κύκλου. 

Το δεύτερο είναι η αποκλειστική συμφωνία 
συνεργασίας που συνήφθη με το Hellenic 
American University και το Hellenic American 
College. Πρόκειται για μία σύμπραξη που 
προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού 
κύρους σε συνδυασμό με περιηγήσεις στον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με προοπτική 
να καλυφθεί όλο το χρονικό φάσμα του ελ-
ληνικού πολιτισμού, στοχεύοντας τόσο στην 
αξιοποίηση της ακαδημαϊκής εμπειρίας του 
Hellenic American University, όσο και στην 
κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας της Mentor 
σε διαδραστικά προγράμματα περιήγησης. 

Μετά από μία σύντομη αλλά πραγματι-
κά συναρπαστική πορεία συνεχίζουμε να 
προσπαθούμε να κάνουμε την αλλαγή που 
ονειρευόμαστε δουλεύοντας με υπομονή και 
επιμονή. Είμαστε υπερήφανοι που η ομάδα μας 
μεγαλώνει και, παρά τις ατυχείς περιστάσεις 
στην Ελλάδα, συνεχίζουμε να προσπαθούμε 
όσο το δυνατόν καλύτερα να μεγαλώσουμε 
και να αναπτυχθούμε, καθιστώντας το πολι-
τιστικό απόθεμα της πατρίδας μας και τους 
ανθρώπους που το πρεσβεύουν τις κύριες 
δυνάμεις ανάπτυξης για τη χώρα.

Πάνος Γκιόκας, Co-founder & CEO

H start-up εταιρία που αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό
MENTOR
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Τ ον Φεβρουάριο του 2011 η 
πρόταση της Πρω.Σ.Κ.Αλ.Ο. 
(Πρωτοβουλία Συνεργασίας 

για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία) για τη δημιουργία ενός 
καταναλωτικού συνεταιρισμού με 
περισσότερα από 400 μέλη έμοιαζε 
να είναι μία πραγματικά τολμηρή 
ιδέα. Κι όμως, δύο μόλις χρόνια 
μετά το πρώτο μη κερδοσκοπικό 
συνεταιριστικό παντοπωλείο στη 
Θεσσαλονίκη, έγινε πραγματικότητα.

Πρώτος μας σκοπός να πάρουμε 
την τροφή μας στα χέρια μας, να 
καταναλώνουμε προϊόντα τοπικά, 
ποιοτικά, χωρίς μεσάζοντες, μέσα 
από ένα εγχείρημα οικονομικά βιώ-
σιμο με σεβασμό στην κοινωνία και 
στο περιβάλλον. Επόμενο βήμα να 
θέσουμε με σαφήνεια τις αρχές μας: 
πίστη στη δυνατότητα της άμεσης 
δημοκρατίας(1) να διαχειρίζεται με 
αποτελεσματικότητα τα συλλογικά 
αγαθά στα πλαίσια της κοινωνι-
κής και αλληλέγγυας οικονομίας(2) 
(Κ.Αλ.Ο.). Με τα παραπάνω ως αφε-
τηρία ενώσαμε τις δυνάμεις μας και 
με μία μικρή συνεταιριστική μερίδα 
των 150 ευρώ ανά μέλος για αρχι-
κό κεφάλαιο πήραμε την απόφαση 
να γίνουμε διατροφικά κυρίαρχοι. 
Να αποσπάσουμε δηλαδή από τον 
έλεγχο της αγοράς τη διάθεση της 
διατροφής και των βασικών αναγκών 
του νοικοκυριού μας.

Από πελάτες των υπερ-καταστη-
μάτων και των πολυεθνικών γίναμε 
συνεταιριστές και φτιάξαμε το δικό 
μας παντοπωλείο, μένοντας μακριά 
από παιχνίδια εξουσίας και κερδο-
σκοπίας. Σε αυτό θα βρει κανείς 
όλα τα προϊόντα που μπορεί να 
χρειαστεί ένα μέσο νοικοκυριό. Οι 
ίδιοι οι καταναλωτές που συμμετέχου-
με στον συνεταιρισμό φροντίζουμε 
για την ποιότητα των προϊόντων 
που καταναλώνουμε επιλέγοντας 
αυτά που έχουν χαμηλό οικολογικό 
αποτύπωμα(3), που δεν περιέχουν 
γενετικά τροποποιημένες πρώτες 
ύλες ή βλαβερές για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον ουσίες, και παρα-
γωγικές μονάδες που σέβονται τους 
εργαζομένους τους χτίζοντας σχέσεις 
σεβασμού και αλληλοκατανόησης με 
τους παραγωγούς μας. Έτσι, όπου 
αυτό είναι εφικτό, επιλέγουμε να 
στηρίζουμε τοπικούς παραγωγούς 
και να διαμορφώνουμε τις τιμές 
του παντοπωλείου, βγάζοντας έξω 
το κέρδος του μεσάζοντα και του 
ιδιοκτήτη / πωλητή, κρατώντας τες 
όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι 7 
εργαζόμενοι / μέλη μας εξυπηρετούν 
τις ανάγκες χιλιάδων νοικοκυριών 
προσφέροντας προϊόντα από 400 
περίπου παραγωγούς, στην πλειο-
νότητά τους τοπικούς, ποιοτικούς 
συνεταιρισμούς, παραγωγούς δί-
καιου εμπορίου(4), μικρές μονάδες 
και καλλιεργητές παραδοσιακών 
ποικιλιών.

Ο Βίος Coop έχει γίνει πια ένα 
από τα πιο διαδεδομένα εγχειρή-
ματα της Κ.Αλ.Ο., στην Ελλάδα και 
όχι μόνο, και για εμάς είναι πολύ 
σημαντικό να συνεχίσουμε να δια-
δίδουμε το παράδειγμά του. Με όσα 
αναφέρουμε δεν έχουμε σκοπό ούτε 
να ωραιοποιήσουμε ό,τι κάνουμε, 
ούτε να υπονοήσουμε πως είμαστε 
αλάθητοι, αλλά να ενθαρρύνουμε και 
άλλους δίνοντάς τους το παράδειγμα 
του εφικτού. Οι πράξεις είναι πάντα 
πιο πειστικές από τα λόγια.

 Λίγα λόγια μέσα από  
το εγχείρημα του ΒίοςCoop

Καθώς μία πρώτη, γεμάτη δυσκο-
λίες, αλλά και πολύτιμες εμπειρίες, 
περίοδος έχει πλέον ολοκληρωθεί 
και μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον 
με ενότητα, νιώθουμε σήμερα την 
ανάγκη να μοιραστούμε δημόσια 
κάποιους από τους προβληματι-
σμούς μας, γνωρίζοντας πως όσα 
και αν πούμε θα είναι λίγα για να 
εκφράσουν τα συναισθήματα και 
τα συμπεράσματα όλων των μελών 
του Βίος Coop.

Περισσότερο από ένα κατάστημα 
καταναλωτών, ο Βίος Coop είναι 
και οι σχέσεις των μελών του. Όταν 
αυτές είναι καλές ή/και όταν είναι 
κακές, επηρεάζουν άμεσα και τον 
συνεταιρισμό. Είμαστε ένας ζωντανός 
οργανισμός, που εξακολουθεί να 
ψάχνει και να ψάχνεται, να κάνει 
λάθη, αλλά μαθαίνει και δυναμώνει 
από την εμπειρία του. Τέτοια λάθη 
πηγάζουν από διάφορους παρά-
γοντες, μεταξύ των οποίων και η 
ανάθεση, όταν δηλαδή αφήνουμε 
τις αποφάσεις και την εφαρμογή 
τους εξ ολοκλήρου πάνω σε άλλους. 
Έτσι μένουμε ουσιαστικά αμέτοχοι 
και απομακρυνόμαστε από έναν 
από τους στόχους μας, την άμεση 
δημοκρατία.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η 
εξωτερική εικόνα ενός εγχειρήματος 
να αντικατοπτρίζει την εσωτερική. 
Κομμάτι του δρόμου που βαδίζουμε 
δεν μπορεί λοιπόν παρά να είναι 
και η αυτοκριτική. Και μάλιστα η 
αυτοκριτική που κοινοποιείται προς 
την υπόλοιπη κοινωνία, της οποίας 
προσπαθούμε να αποτελούμε ενεργό 
κύτταρο. Στο πρόσφατο παρελθόν 
διανύσαμε μία περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, διχασμού και συ-
γκρούσεων σε επίπεδο ιδεών, αλλά 
και σε προσωπικό επίπεδο. Βασικό 
ρόλο σε αυτό έπαιξε η λήψη αποφά-
σεων με οριακή, αντί για αυξημένη, 
πλειοψηφία σε σημαντικά ζητήματα, 
όπως το θέμα της εργασίας στον 
συνεταιρισμό.

Βρισκόμαστε πλέον σε στάδιο 
υπέρβασης της κρίσης αυτής, έχο-
ντας στον νου να μην κάνουμε στο 
μέλλον επιλογές που θα πληγώσουν 
ξανά είτε τις αρχές μας, είτε τα μέλη 
και τους φίλους του Βίος Coop. Το 
πρώτο μας μέλημα ήταν να θεσπί-
σουμε διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων με αυξημένες πλειοψηφίες. 
Ό,τι έχουμε καταφέρει έως τώρα 
είναι το αποτέλεσμα συλλογικής 
εργασίας στην οποία συνέβαλαν, ο 
καθένας με τον δικό του ξεχωριστό 
τρόπο, εκατοντάδες μέλη και φίλοι 
του συνεταιρισμού. Ο Βίος Coop 
λειτουργεί με ίδια οργάνωση, όχι 
πάντα όσο πετυχημένα θέλουμε, 
αλλά δημοκρατικά. Το κάθε μέλος 
μπορεί, αν θέλει, να συμβάλλει στη 
διοίκηση με τις ιδέες και τις ικα-
νότητές του αξιοποιώντας τες όσο 
καλύτερα μπορεί.

Τα όσα περιγράψαμε παραπάνω 
αποτελούν την καθημερινότητά μας 
στον Βίος Coop και είναι η σταθε-
ρή βάση πάνω στην οποία σήμερα 
πατάμε και μιλάμε για την εμπειρία, 
τα οράματα και τις δυσκολίες μας. 
Πιο πολύ όμως μας ενδιαφέρει να 
ακούμε και να μαθαίνουμε από τους 
εκατοντάδες φίλους και τους εθελο-
ντές που στηρίζουν το παντοπωλείο 
του συνεταιρισμού, μας ενδιαφέρει 
να μάθουμε πώς σκέπτονται και πώς 
νιώθουν τα συναδελφικά συλλογικά 
εγχειρήματα. Πιστεύουμε ότι μόνο 
έτσι θα μπορούμε να αφουγκρα-
στούμε τις ανάγκες της πόλης μας, 
να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο 
και να δουλέψουμε μαζί για αυτό 
που διεκδικούμε.

Η διατροφική κουλτούρα είναι 
πρωτίστως υπόθεση σχέσεων και 
προϋποθέτει δραστήριους και συ-
νεργαζόμενους ανθρώπους. Αυτοί 
είναι που ορίζουν το επίπεδο του 
συνεργατισμού στα καλύτερα ή 
στα χειρότερά του. Η τροφή και η 
καταναλωτική μας συμπεριφορά 
δεν πρέπει να αφήνονται στις από 
τα πάνω πολιτικές, που ορίζουν 
άλλοι για εμάς, ούτε στους λίγους 
κερδοσκόπους. Επιλέγοντας τον 

δρόμο της συνεργατικότητας και 
της συλλογικής πρωτοβουλίας μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε μικρές 
συνεργατικές δομές και με αυτές να 
επηρεάσουμε και να διαμορφώσουμε 
τη συνολικότερη κατάσταση προς 
το καλύτερο. Ένας τέτοιος στόχος 
δεν είναι εύκολος, είναι όμως ένας 
στόχος που αξίζει. Γι’ αυτό λοιπόν 
και δεν θα είμαστε ποτέ αρκετοί στον 
Βίος Coop, γιατί ο καθένας από εμάς 
είναι ένα μικρό κομμάτι της λύσης 
στα μεγάλα μας προβλήματα. Με 
τον ίδιο τρόπο αντιλαμβανόμαστε 
τον συνεταιρισμό μας ως ένα μικρό 
κομμάτι της πόλης που αντιστέκεται 
δημιουργώντας και όχι σαν ένα 
πυροτέχνημα μοναδικό στο είδος 
του. Έχοντας λοιπόν κλείσει αυτή 
τη μικρή πρώτη περίοδο, θέτουμε 
ένα ερώτημα προς όλους όσοι θε-
λήσουν να το απαντήσουν μαζί με 
εμάς: μπορούμε, αλλάζοντας την 
καταναλωτική κουλτούρα μας, να 
αλλάξουμε τους όρους της ζωής μας;

Αυτό είναι το μήνυμά μας. Μία 
πρόσκληση που απευθύνεται σε 
όλους και όλες και έρχεται μέσα 
από την εμπειρία των 4 χρόνων 
λειτουργίας του Βίος Coop. Ας μά-
θουμε να ακούμε ο ένας τον άλλο 
και θα κάνουμε αυτό το ταξίδι να 
αξίζει όλους τους κόπους του. Και, 
πάνω από όλα, ας μην μένουμε 
αμέτοχοι. Ας επιλέξουμε να είμαστε 
μέρος της λύσης του προβλήματος. 
Το πού θα φτάσουμε είναι στο χέρι 
όλων μας. Στο ταξίδι αυτό πρέπει 
να είμαστε όλοι και όλες μαζί.

 
Με πνεύμα συνεργασίας,

Το ανοιχτό Δ.Σ. του Βίος Coop

Info: Ο μη κερδοσκοπικός κοινω-
νικός καταναλωτικός συνεταιρισμός 
Βίος Coop, μόνιμα ανοιχτός σε νέα 
μέλη, βρίσκεται στη Θεσσαλονί-
κη, Κωνσταντίνου Καραμανλή 42, 
(περιοχή Κατσιμίδη-Ιπποκράτειο).
site: www.bioscoop.gr
FB: www.facebook.com/bioscoop.gr
E-mail: coopbios@gmail.com
Tηλ.: 2310 81 19 18

(1) Άμεση δημοκρατία: Η άμεση δημο-
κρατία αποτελεί έναν τύπο δημοκρατίας 
όπου η εξουσία εδράζεται στη συνέλευση 
όλων των πολιτών που συμμετέχουν σε 
αυτή. Η άμεση δημοκρατία χρησιμοποι-
είται ως όρος κατ' αντιδιαστολή προς 
την αντιπροσωπευτική δημοκρατία (ή 
έμμεση δημοκρατία), όπου η εξουσία 
ασκείται από μία ομάδα ανθρώπων που 
συνήθως επιλέγεται μέσα από εκλογές 
ανάδειξης αντιπροσώπων. Για παράδειγμα, 
στον Βίος Coop ανώτατο όργανο του 
συνεταιρισμού είναι η γενική συνέλευση 
όλων των μελών του, τα οποία έχουν από 
μία ψήφο ανεξαρτήτως του αριθμού των 
συνεταιριστικών μεριδίων που κατέχουν.

(2) Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 
(Κ.Αλ.Ο.): Με απλά λόγια, με τον όρο «κοι-
νωνική (συνεταιριστική) και αλληλέγγυα 
οικονομία» εννοούμε τις δραστηριότητες 
φυσικών ή νομικών προσώπων στο φάσμα 
της παραγωγής, της συναλλαγής και της 
κατανάλωσης με απώτερο σκοπό την κάλυψη 
συλλογικών και κοινωνικών αναγκών. 
Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η δημο-
κρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η 
συλλογική ιδιοκτησία του συνεταιρισμού 
(ένας πολίτης = μία ψήφος), η οριζόντια 
οργάνωση, η δυνατότητα ανάκλησης των 
ρόλων, η προστασία του περιβάλλοντος σε 
όλες τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, 
η μικρή απόκλιση ανάμεσα στον ανώτατο 
και τον κατώτατο μισθό κ.ά.

(3) Οικολογικό αποτύπωμα: Το οικολογικό 
αποτύπωμα μετρά την έκταση της παρα-
γωγικής γης και του νερού που χρειάζεται 
ένας άνθρωπος ή ένας πληθυσμός, ώστε να 
παράγει όλα τα προϊόντα που καταναλώνει 
και να απορροφώνται τα απορρίμματα και 
οι ρύποι του. Αντίστοιχα το οικολογικό 
αποτύπωμα ενός προϊόντος είναι η γη και 
το νερό που χρειάζεται για την παραγωγή, 
τη μεταφορά, την κατανάλωση και την 
ασφαλή απόρριψή του. Προφανώς, όσο 
μικρότερο είναι το αποτύπωμα, τόσο πιο 
φιλικό προς το περιβάλλον είναι.

(4) Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο (fair 
trade): Είναι ένα κίνημα που αγωνίζεται 
για την καταπολέμηση της φτώχειας σε 
παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο μέσω μίας 
βιώσιμης, δίκαιης, ηθικής και υπεύθυνης 
προσέγγισης της παραγωγής, της αγοράς 
και της κατανάλωσης προϊόντων. Στόχος 
του είναι η δίκαιη πληρωμή των παραγωγών 
και η ηθική και δίκαιη αντιμετώπιση των 
εργαζομένων στα πλαίσια υψηλότερων κοι-
νωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. 
Στηρίζει προϊόντα που προέρχονται από 
μικρούς παραγωγούς ή συνεταιρισμούς 
παραγωγών φτωχών χωρών.

Αποτίμηση  
ενός συνεταιριστικού  

εγχειρήματος για την τροφή, 
την κοινωνική αλληλεγγύη, 

την πόλη και την αλλαγή 
της ζωής μας
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Με τα μάτια του άλλουΗ πολυχρωμία είναι το 
βασικό συστατικό και 
η κυρίαρχη αντίληψη. 

Τόσο, που κανείς, ακόμη κι 
αν είναι περαστικός ή βιαστι-
κός επισκέπτης, δεν νοιάζεται 
εάν δίπλα του περνά κάποιος 
Άραβας, απέναντί του κάθεται 
ένας Αφρικανός και πίσω του 
βρίσκεται μία Ελληνίδα. Το 
μόνο που διαφέρει στο συ-
γκεκριμένο σκηνικό είναι πως 
οι άνθρωποι ενδιαφέρονται 
για τον Χασάν, τον Μαχμούτ, 
τον Μάριο, τον Αμπντούλ (τα 
ονόματα είναι τυχαία) κι όχι 
για τον Σύριο, τον Έλληνα, 
τον Ιρανό και τον Αφρικανό. 
Το μόνο που διαφέρει είναι 
πως στο συγκεκριμένο σκηνικό 
κυκλοφορούν νεοαφειχθέντες 
μετανάστες, μετανάστες δεύτε-
ρης γενιάς και πρόσφυγες και 
θέλουν να βρουν στον ήλιο 
μοίρα ή αλλιώς δουλειά για 
να δουλέψουν.

Το Generation 2.0 RED, απ’ 
όπου και το σκηνικό, είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
μεταναστών και Ελλήνων που 
συνεργάζονται για την προώθη-
ση της ισότιμης συμμετοχής σε 
μία πολυπολιτισμική κοινωνία 
μέσω της ενδυνάμωσης των 
κοινοτήτων. Παρέχει νομική 
συμβουλευτική και πολιτισμι-
κή διαμεσολάβηση, εργασιακή 
συμβουλευτική, μη τυπική εκ-
παίδευση και υποστηρίζει τη 
διεκδίκηση δικαιωμάτων, τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
αδειών διαμονής. Εφαρμόζει 
προγράμματα όπως το «The 
other in me / Δες τον άλλον σε 
σένα», που αφορά σε μία σειρά 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών και 
βιωματικών δραστηριοτήτων 
σε σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, και το διαπο-
λιτισμικό τουρνουά μπάσκετ 
«New generation got game».

Το πρόγραμμα «Διευκολύνο-
ντας την πρόσβαση στην εργα-
σία για ευάλωτους πληθυσμούς 
στην Αθήνα» στοχεύει στο να 
βοηθήσει τους πρόσφυγες και 
τους αιτούντες άσυλο να βελτι-
ώσουν τις συνθήκες διαβίωσής 
τους με την εύρεση εργασίας 
μέσω της υπηρεσίας της εργα-
σιακής συμβουλευτικής, ενώ 
ήδη ένα δίκτυο εταιριών και 
επιχειρήσεων αγκάλιασε την 
ιδέα και θέλησε να επενδύσει 
έμπρακτα στη διαφορετικότητα 
ενισχύοντας την προσπάθεια 
δημιουργίας μίας αγοράς ερ-
γασίας ανοιχτής προς όλους 
ανεξαρτήτως καταγωγής, θρη-
σκείας ή χρώματος.

Η Κατερίνα Καπνίση 
(senior career counsellor) του 
Generation 2.0 RED σπούδασε 
φιλοσοφία – παιδαγωγική – 
ψυχολογία και ολοκλήρωσε 
το μεταπτυχιακό της στη συμ-
βουλευτική και τον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι 
πεπεισμένη πως η γνώση εί-
ναι δύναμη και έχει ως στόχο 
την ενδυνάμωση των ατόμων, 
προκειμένου να είναι ανεξάρ-
τητα και να έχουν τον έλεγχο 
της ζωής τους, όπως γράφει 
το σχετικό σημείωμα στο site 
της οργάνωσης. Η Κατερίνα 
Καπνίση, όπως είδαμε με τα 
μάτια μας, είναι χαμογελαστή, 

ευγενική, αποφασισμένη και 
σίγουρη για δύο πράγματα: 
η πολυπολιτισμικότητα γεννά 
πλούσιες ιδέες και η διαφο-
ρετικότητα είναι φόβος που 
ξορκίζεται μόνο με την εξοι-
κείωση.

 Πώς αποφασίσατε να δη-
μιουργήσετε το «Διευκο-
λύνοντας την πρόσβαση 
στην εργασία για ευάλωτους 
πληθυσμούς στην Αθήνα»;
Υπήρχαν προγράμματα για 

την υποστήριξη των ευάλωτων 
πληθυσμών και συγκεκριμένα 
για τους μετανάστες, τους μετα-
νάστες δεύτερης γενιάς και του 
πρόσφυγες. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται 
από το International Rescue 
Committee και μας έδωσε τη 
δυνατότητα να κάνουμε το βίντεο 
και την καμπάνια «Αγκάλιασε τη 
διαφορετικότητα», να κάνουμε 
περισσότερα workshops για τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες 
προκειμένου να βρουν δουλειά, 
να προσεγγίσουμε εταιρίες που 
είναι ανοιχτές στη διαφορε-
τικότητα και στη συνεργασία 
τους με ανθρώπους διαφορικού 
πολιτισμικού περιβάλλοντος, 
να προσεγγίσουμε εταιρίες 
που αντιλαμβάνονται ότι ένας 
μετανάστης ή ένας πρόσφυγας 
μπορεί να προσφέρει ως εργα-
ζόμενος στην εταιρία του ό,τι 
και ένας Έλληνας, ενώ κάποιες 
φορές μπορεί να συνεισφέρει 
ακόμη και περισσότερα, γιατί 
έχει διαφορετική εξειδίκευση 
λόγω προέλευσης.

 Ποιες είναι οι προσδοκίες 
μέσα από το πρόγραμμα;
Πέραν της συμβουλευτικής 

εργασίας θέλουμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα δίκτυο εργοδοτών 
και εταιριών που να μας ανα-
κοινώνει τις θέσεις εργασίας 
κι εμείς με τη σειρά μας να 
φιλτράρουμε τα βιογραφικά 
των ωφελουμένων που έχουν 
απευθυνθεί σε εμάς, ώστε να 
γίνεται το ταίριασμα προσφοράς 
και ζήτησης εργασίας. 

 Πώς δουλεύετε  για το «Διευ-
κολύνοντας την πρόσβαση 
στην εργασία για ευάλωτους 
πληθυσμούς στην Αθήνα»;
Αυτό που προσπαθούμε είναι 

να υπάρξει δίαυλος επικοινωνί-
ας ανάμεσα στον ωφελούμενο 
και σε εμάς, προκειμένου να 
καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει, 
να κατανοήσουμε τις ανάγκες 
του. Πλέον έχουμε και δύο δι-
ερμηνείς, κι έτσι μπορούμε να 
συνεννοηθούμε ακόμη και σε 
φαρσί ή νταρί, καθώς υπάρχουν 
πρόσφυγες που δεν μιλάνε ούτε 
αγγλικά. Είναι πολύ σημαντικό 
να κατανοήσουμε τις ανάγκες 
τους, να καταλάβουμε αν, για 
παράδειγμα, θέλουν να μάθουν 
ελληνικά ή υπολογιστές, ώστε 
να μπορούν κάποια στιγμή να 
ψάχνουν μόνοι τους για δουλειά. 
Χρειάζεται να ξέρουν και οι ίδιοι, 
κυρίως για τους αιτούντες άσυ-
λο πρόσφυγες μιλάω, σε ποια 
ακριβώς φάση της ζωής τους βρί-
σκονται, ώστε να αποφασίσουν 
και πώς θα αντιμετωπίσουν το 
θέμα της εργασίας στην Ελλάδα. 
Αν θα μάθουν ελληνικά, αν θα 
μάθουν αγγλικά, υπολογιστές, τι 
μπορούν να κάνουν με τα πτυχία 
και τα απολυτήρια Λυκείου που 
είχαν στις χώρες τους, κατά πόσο 
είναι διατεθειμένοι να κάνουν 
μία δουλειά που δεν έχει καμία 
σχέση με τις σπουδές τους. Εμείς 
αυτό που κάνουμε είναι να τους 
ενδυναμώνουμε για να πετύχουν 
αυτό που θέλουν.

 Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι 
του προγράμματος;
Από τον Ιούλιο, που ξεκίνησε 

το πρόγραμμα «Διευκολύνοντας 
την πρόσβαση στην εργασία για 
ευάλωτους πληθυσμούς στην 
Αθήνα», εξυπηρετήθηκαν 150 
άτομα, τα οποία έκαναν το 
πρώτο ραντεβού εργασιακής 
συμβουλευτικής, περίπου 100 
παρακολούθησαν workshops και 
120 έκαναν δεύτερη συνάντηση.

 Πώς σας προσεγγίζουν οι 
μετανάστες και οι πρό-
σφυγες;

Έχουμε πολλές παραπομπές 
από άλλες οργανώσεις. Εκτός αυ-
τού μέσα από το site μας (g2red.
org), τη σελίδα μας στο Facebook 
και από στόμα σε στόμα.

Ποιο είναι το προφίλ τους; 
Είναι κυρίως Άραβες, Σύριοι, 

Ιρανοί και Αφρικανοί. Η συντρι-
πτική πλειονότητα είναι άντρες. 
Δεν μπορώ να πω με σιγουριά 
γιατί δεν έρχονται γυναίκες, 
ωστόσο υποθέτω πως παίζει 
ρόλο ότι στην πατρίδα τους έτσι 
κι αλλιώς δεν εργάζονται, έχουν 
μάθει να ζουν σε προστατευμένο 
περιβάλλον, στο σπίτι δηλαδή, 
ή μπορεί να έχουν παιδιά και 
να μην μπορούν να τα αφή-
σουν κάπου προκειμένου να 
εργαστούν. Πολλοί πρόσφυγες 
είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου 
διαφόρων επιστημών και οι πε-
ρισσότεροι έχουν τελειώσει το 
Λύκειο. Κατά μέσο όρο όσοι 
έρχονται σε μας, εννοείται, είναι 
ηλικίας 20 έως 40 ετών.

 Τι σκέφτονται για το μέλ-
λον τους;
Κάποιοι σκέφτονται να συνε-

χίσουν τις σπουδές τους. Άλλοι 
θέλουν μία γρήγορη κατάρτιση. 
Ορισμένοι επιμένουν να κάνουν 
κάτι σχετικό με τις σπουδές τους. 
Οι περισσότεροι όμως ψάχνουν 
οτιδήποτε, αρκεί να εργαστούν. 
Εκτός από τη δική τους επιβίωση, 
συνήθως πρέπει να φροντίσουν 
και τις οικογένειές τους, που 
ζουν στην πατρίδα τους.

 Έχουν αντίκρισμα τα πτυχία 
τους στην Ελλάδα;
Ένα από τα μεγάλα προβλήμα-

τα είναι πως συνήθως δεν έχουν 
μαζί τους τα πτυχία τους, άρα 
είναι σαν να μην έχουν πτυχίο, 
σαν να μην έχουν σπουδάσει οτι-
δήποτε. Επειδή είναι πρόσφυγες 
διώκονται, επομένως ακόμη και 
αν υπάρξει τρόπος επικοινωνίας 
με τα πανεπιστήμια, οι αρμόδι-
οι αρνούνται να στείλουν ή να 
παράσχουν αντίγραφα, γιατί θα 
έχουν ίσως νομικά προβλήματα. 
Είτε για απολυτήριο Λυκείου είτε 

για πανεπιστημιακό δίπλωμα, 
η διαδικασία να φτάσει στην 
Ελλάδα και να έχει ισχύ είναι 
εξαιρετικά πολύπλοκη. Στη Γερ-
μανία, για παράδειγμα, υπάρ-
χει υπηρεσία που διαπιστώνει 
ποια μαθήματα λείπουν, ώστε 
ο πρόσφυγας να πάρει πιθανώς 
πτυχίο, τα διδάσκεται και μπορεί 
να το αποκτήσει. Στην Ελλάδα 
απέχουμε μακράν.

 Εάν τα έχουν, μπορούν να 
τα αναγνωρίσουν εδώ;
Το τοπίο είναι θολό. Υπήρξε 

ένα πιλοτικό πρόγραμμα, ώστε 
να αναγνωριστούν ορισμένα 
πτυχία, αλλά δεν έχουμε κάποια 
εξέλιξη.

Τι δουλειές κάνουν;
Πολλοί έχουν εργαστεί ως 

διερμηνείς αραβικών, φαρσί και 
νταρί κατά κύριο λόγο. Όμως και 
αυτές οι επιλογές έχουν πλέον 
μειωθεί. Εργάζονται στον του-
ρισμό, και ήδη έχουμε πολλές 
υποψήφιες θέσεις για το ερχόμε-
νο καλοκαίρι, και στην εστίαση. 
Εάν ξέρουν ελληνικά (ή αγγλικά) 
μπορεί να δουλέψουν και στην 
εξυπηρέτηση πελατών. Εάν όχι, 
σε άλλες θέσεις.

 Δυσκολευτήκατε να προ-
σεγγίσετε εταιρίες ανοιχτές 
στη διαφορετικότητα; 
Η προσέγγιση είναι εύκολη. 

Το θέμα είναι εάν θα υπάρξει 
συνέχεια της συνεργασίας με 
την εταιρία. Ομολογουμένως 
πολλοί εργοδότες είναι ανοιχτοί 
στη διαφορετικότητα και στο 
ενδεχόμενο να προσλάβουν 
πρόσφυγες ή μετανάστες, και 
λόγω νοοτροπίας, και γιατί νοιά-
ζονται για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη τους. Υπάρχουν άλλοι 
που αρνούνται.

 Υπάρχει λόγος να μην θέλει 
κάποιος να προσλάβει ξένο;
Δεν ξέρω. Υπάρχει λόγος 

άραγε; Το μόνο που αντιλαμ-
βάνομαι είναι όταν δεν ξέρουν 
καθόλου ελληνικά και αυτό είναι 
όντως πρόβλημα για την επι-

κοινωνία. Όταν όμως ξέρουν 
ελληνικά, έστω και σπαστά, δεν 
ξέρω γιατί. Γιατί να μην δοθεί η 
ευκαιρία και σε έναν ξένο, όπως 
σε έναν Έλληνα, να δουλέψει, 
εφόσον είναι κατάλληλος για 
τη θέση. Για παράδειγμα, οι 
Σύριοι έχουν παράδοση και 
εξειδίκευση στις δαντέλες. Γιατί 
να μην χρησιμοποιήσουν τις 
δεξιότητές τους;

 Πώς αντιμετωπίζεται ο 
φόβος του διαφορετικού;
Το κλειδί είναι να γνωρίσεις 

τον άλλο. Όταν τον γνωρίσεις, 
βλέπεις ότι απλώς είναι από 
μία άλλη χώρα. Καταλαβαίνεις 
πως είναι ίδιος με εμάς και 
επιπλέον έχει κάτι διαφορετι-
κό να προσφέρει στην εταιρία. 
Εμείς είμαστε μία πολυπολιτι-
σμική οργάνωση. Πραγματικά 
οι ιδέες που συγκεντρώνονται 
στις συναντήσεις μας έχουν 
πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι 
έχουμε διαφορετικές εμπειρίες 
και βλέπει ο καθένας μας από 
διαφορετική οπτική τα πράγματα.

 Με πόσες εταιρίες που 
θέλουν να προσλάβουν 
μετανάστες ή πρόσφυγες 
συνεργάζεστε;
Συνεργαζόμαστε με 11 εταιρίες 

αυτή τη στιγμή που είναι ανοι-
χτές στη διαφορετικότητα και 
στη συνεργασία με μετανάστες 
και πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή 
μπορώ να πω ότι έχουμε στείλει 
8 βιογραφικά στη Στέγη Γραμμά-
των και εργάζονται 3 μετανάστες 
δεύτερης γενιάς. 

 Πού οφείλεται ο φόβος για 
οτιδήποτε διαφορετικό; 
Στην άγνοια, η οποία προκαλεί 

φόβο, και ο φόβος για το άγνωστο 
είναι κομμάτι της ανθρώπινης 
φύσης. Όταν πάψει η άγνοια και 
υπάρξει εξοικείωση, θα πάψει 
κι ο φόβος για το διαφορετικό.

  Τι σημαίνει «διαφορετι-
κότητα»; 
Αυτό που είμαι ως σήμερα, 

οι εμπειρίες μου, οι εικόνες, οι 
σκέψεις, οι γνώσεις, που συ-
νεχώς εμπλουτίζονται. Μέσα 
στη διαφορετικότητα υπάρχει 
ομοιογένεια.

 Γιατί απασχολήστε σε αυτή 
τη θέση;
Μου αρέσει το διαφορετικό. 

Μου αρέσει η εναλλαγή προσώ-
πων, πεποιθήσεων και εικόνων. 
Μου δίνει τρομερή ικανοποίηση 
να βλέπω έναν άνθρωπο να 
κάνει ένα βήμα παραπέρα. Να 
έρθει ένας πρόσφυγας και να 
μου πει «μαθαίνω ελληνικά ή 
υπολογιστές, ώστε να μπορέσω 
να ψάξω κάποια στιγμή μόνος 
μου για δουλειά».

 Υπάρχει τρόπος να εκτιμη-
θεί ένα βιογραφικό χωρίς 
προκατάληψη;
Εάν πάρεις το βιογραφικό στα 

χέρια σου, κρύψεις τα προσω-
πικά στοιχεία του υποψήφιου 
εργαζομένου και αποφασίσεις 
την πρόσληψή του με βάση τα 
προσόντα του, χωρίς να σε νοιά-
ζει εάν είναι Έλληνας, Άραβας 
ή Αφρικανός.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr
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Προσβλέποντας σε μία… «Ανατολή»Σ την Ιεράπετρα, στο νοτιότερο 
σημείο της Ευρώπης, σε μία πε-
ριοχή με μεγάλη παράδοση στην 

καλλιέργεια κηπευτικών, ιδρύθηκε το 
2001 o Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιε-
ράπετρας «Ανατολή» (www.asanatoli.
gr, 28420.27.540). Ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί από το 2009 ως αναγνω-
ρισμένη ομάδα παραγωγών. Σήμερα 
αριθμεί 222 μέλη, που είναι έμπειροι 
και πιστοποιημένοι καλλιεργητές με 
περισσότερα από 1.200 στρέμματα 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Οι το-
μείς δραστηριότητας του συνεταιρισμού 
περιλαμβάνουν την καλλιέργεια, την 
οργάνωση και την παρακολούθηση των 
καλλιεργειών, καθώς και την τυποποίηση 
και την εμπορία υψηλής ποιότητας και 
θρεπτικής αξίας νωπών κηπευτικών.

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες 
εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της 
Ιεράπετρας, στην πιο θερμή περιοχή της 
Ευρώπης, με ιδιαίτερα ευνοϊκά κλιμα-
τολογικά χαρακτηριστικά. Η ελάχιστη 
θερμοκρασία τον χειμώνα φτάνει τους 
10°C, ενώ η ηλιοφάνεια είναι καθημε-
ρινή. Ως άμεση συνέπεια, η παραγωγή 
των προϊόντων γίνεται κατά φυσικό 
τρόπο στις πλέον ιδανικές συνθήκες. Η 
κύρια δραστηριότητα του δημοπρατηρίου 
είναι από τον Νοέμβριο έως τον Μάιο, 
δηλαδή σε πλήρη αντιστροφή ως προς 
όλες τις ανάλογες αγροτικές παραγωγές 
της Ευρώπης.

Για την παραγωγή των προϊόντων 
χρησιμοποιούνται σύγχρονες, εξελιγ-
μένες τεχνολογικά, ελαφριές θερμο-
κηπιακές εγκαταστάσεις, στις οποίες 
ελέγχεται απόλυτα το περιβάλλον 
ανάπτυξης των φυτών. Η παραγωγή 
ελέγχεται καθημερινά με τη συνεργασία 
παραγωγών και γεωπόνου ως προς τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και λιπάνσεων. Τηρούνται αυστηρά οι 
κανόνες ορθής χρήσης και ασφαλείας 
και γίνεται έλεγχος της φυτοϋγείας με 
βιολογικές μεθόδους IPM (χρήση ωφέ-
λιμων εντόμων, βομβίνων).

Η ποιότητα και η ασφάλεια των πα-
ραγόμενων προϊόντων διασφαλίζονται 
επίσης με συχνές αναλύσεις υπολειμμά-
των δραστικών ουσιών σε διαπιστευμένα 
εργαστήρια αναλύσεων, καθώς και με 
την τήρηση της ιχνηλασιμότητας σε όλα 
τα στάδια παραγωγής των προϊόντων 
(από το κάθε αγροτεμάχιο μέχρι την 
τελική συσκευασία και για κάθε παρτίδα 
ξεχωριστά). Έτσι επιτυγχάνεται άριστα 
η βελτιστοποίηση της ποιότητας και ο 
προγραμματισμός των ποικιλιών και των 
ποσοτήτων των παραγόμενων προϊό-
ντων για όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Τα προϊόντα τα οποία παράγονται είναι 
ντομάτα, πιπεριά, αγγούρι και μελιτζάνα 
με δυνατότητα καλλιέργειας όλων των 
ποικιλιών των παραπάνω ειδών.

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση προ-
γραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης 
και συστημάτων ποιότητας καθώς και η 
υψηλής τεχνογνωσίας προσφορά υπη-
ρεσιών από εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της παραγωγής κατά 10%-12 
% ετησίως, ενώ, απ’ ό,τι είδαμε, αξιο-
ποιούνται οι δυνατότητες του Ifarma, 
που είναι μία ολοκληρωμένη λύση για 
τη διαχείριση ομάδων παραγωγών. 

Ο Α.Σ. «Ανατολή» στεγάζεται σε νέες, 
σύγχρονες, ιδιόκτητες κτηριακές εγκατα-
στάσεις έκτασης 1.500 τ.μ., στις οποίες 
περιλαμβάνονται χώροι παραλαβής, 
επεξεργασίας, τυποποίησης και απο-
θήκευσης, καθώς και τα γραφεία του 
προσωπικού. Η δυναμικότητα συσκευα-
σίας ανέρχεται σε 40 τόνους ημερησίως 
σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις 
της διεθνούς αγοράς. Ακολουθώντας 
τα πλαίσια των διεθνών προτύπων, ο 
Α.Σ. εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και είναι πιστοποιημένος 
βάσει των προτύπων Global Gap, Agro 
2.1 και 2.2, ISO 22000, ISO 9001, 
IFS, BRC και Cretacert. 

Το Ifarma (ifarma.agrostis.gr, 
2310.80.4981) αναπτύχθηκε από 
πολλούς επιστήμονες με επικεφαλής 
τους κ.κ. Βασιλειάδη και Σαπουνά για 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των καλλιεργειών με προγραμματισμό, 
παρακολούθηση και καταγραφή εργα-
σιών κατά την καλλιεργητική περίοδο, 
λεπτομερή παρακολούθηση ποσοτήτων 
και κόστους εφοδίων και συντελεστών, 
όπως εργατών, μηχανημάτων, σπόρων, 
λιπασμάτων και γεωργικών φαρμά-
κων, χρήση καθορισμένων πρότυπων 
εργασιών και προγραμμάτων, καθώς 
και δυνατότητα δημιουργίας νέων και 
προβολή καλλιεργητικών εργασιών σε 
ημερολόγιο και καταγραφή στον χάρτη. 

Επίσης το Ifarma, που είδαμε στην 
«Ανατολή», έχει διαχείριση αποθεμάτων 
(καταγραφή αγορών εφοδίων, αυτό-
ματη καταγραφή χρήσης εφοδίου με 
την εκτέλεση καλλιεργητικής εργασίας, 
υποστήριξη πολλαπλών αποθηκευτικών 
χώρων, αναφορές αποθεμάτων και λε-
πτομερής καταγραφή των συναλλαγών, 
εμφάνιση χρήσης και κόστους για το 
σύνολο των συντελεστών, εργατών, 
μηχανημάτων και υλικών ανά αγρο-
τεμάχιο και καλλιέργεια).

Το Ifarma παρέχει υποστήριξη σε 
μία πλήρη οικονομική διαχείριση, ενώ 
άλλες δυνατότητες του Ifarma είναι 
προβολή αγροτεμαχίων, καλλιεργει-
ών και εργασιών στον χάρτη, πλήρης 
βάση δεδομένων γεωργικών φαρμάκων, 
αποθήκευση εγγράφων, καταχώριση 
αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων 
εδάφους, νερού και φύλλων, δημιουργία 
σημείων επαναφοράς δεδομένων και 
όλες οι αναφορές διαθέσιμες σε αρχεία 
.xls, .doc και .pdf.

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν 
να είναι στοιχεία από διαφημιστικές 
καταχωρίσεις, αν δεν τα ζούσαμε, με όλη 
τη σημασία των λέξεων, στην Ιεράπετρα 
μετά από προτροπή του φίλου Μάνου 
Καπαράκη (αγρότη, συνεταιριστή), με 
τον κ. Γιώργο Λυρατζάκη (γεωτεχνικό 
της «Ανατολής»), που συναντήσαμε στη 
συνάντηση των αγροτών / ανθοπαρα-
γωγών στο ξενοδοχείο Astron στην 
Ιεράπετρα της Κρήτης. 

Ο πληθυντικός είναι διότι η επίσκε-
ψη συνεργασίας οργανώθηκε από τον 
Αγροτικό Ανθοπαραγωγικό Συνεται-
ρισμό Αθηνών – Κεντρική Ανθαγορά 
Αθηνών και υλοποιήθηκε από τους κ. 

Θάνο Κελμάγερ (πρόεδρο του Α.Α.Σ.Α. 
– Κ.Α.Α.), κ. Κώστα Ηρειώτη (ταμία 
του Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α.) κ. Δημήτρη 
Κελμάγερ (μέλος του ελεγκτικού συμ-
βουλίου του Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α.) και 
τον γράφοντα (τεχνικό συνεργάτη του 
Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α.). Έτσι στις 6 και 7 
Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν:

Ηρακλείου Κρήτης στις 6/11/2017 με 
αγρότες / ανθοπαραγωγούς με αντικεί-
μενο το μέλλον της ελληνικής ανθοπα-
ραγωγής και συμμετέχοντες τους: Στέλιο 
Βασιλείου, Ελευθέριο Γιαλιτάκη, Ιωάννη 
Παρλαμά, Αθανάσιο Καλαϊτζάκη, Εμα-
νουήλ Καρυωτάκη, Νικόλαο Καστανάκη, 
Δαυίδ Τσαπάκη, Γεώργιο Πολιουδάκη, 
Γεώργιο Μουντράκη, Γεώργιο Ρουμελιω-
τάκη, Ιωάννη Ρουμελιωτάκη, Μανώλη 
Ηγουμενάκη, Γεώργιο Πολιουδάκη, 
Ρηγούσα Μπιρλιράκη, τον γράφοντα, 
Δημήτριο Κελμάγερ, Κώστα Ηρειώτη 
και Αθανάσιο Κελμάγερ. 

Λασιθίου Κρήτης στις 6/11/2017 με 
αγρότες / ανθοπαραγωγούς, με αντι-
κείμενο το μέλλον της ελληνικής αν-
θοπαραγωγής και συμμετέχοντες τους: 
Αθανάσιο Κελμάγερ, τον γράφοντα, 
Δημήτριο Κελμάγερ, Κώστα Ηρειώτη, 
Νικόλαο Σηφάκη, Μάριο Σηφάκη, Νικό-
λαο Τζανάκη, Μιχάλη Βιανιτάκη, Μιχάλη 
Καραλάκη, Νεκτάριο Παπαγιαννάκη, 
Γεώργιο Κοντοπόδη, Γιώργο Τζανάκη, 
Γιάννη Γαϊτάνη, Ορέστη Βιαννιτάκη, 
και Νίκο Σαμπροβαλάκη.

-
στάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
«Ανατολή» στο Στόμιο Ιεράπετρας στις 
7/11/2017 με αντικείμενο την ηλεκτρο-
νική εφαρμογή πώλησης αγροτικών 
προϊόντων Minisoft και την ενημέρωση 
λειτουργίας ομάδων παραγωγών από 
τους: Μιχάλη Αγγελάκη (πρόεδρο), 
Παναγιώτη Καρφάκη (διευθυντή), Μάνο 
Καπαράκη (αγρότη, μέλος της «Ανατο-
λής»), Γιώργο Λυρατζάκη (γεωτεχνικό 

-
μπάκη (μας έδειξε όλη τη διαδικασία 
δημοπράτησης) και άλλους.

του Ορέστη Βιαννιτάκη στην Ιεράπετρα 
στις 7/11/2017 για ενημέρωση στην 
παραγωγή και την εμπορία τριαντάφυλ-
λων και ζερμπερών. Στη συζήτηση με 
τον κ. Ορέστη, την κα Μαρία και την κα 
Έφη παρουσιάστηκε όλη η εικόνα των 
προβλημάτων εμπορίας των δρεπτών 
ανθέων στην Ελλάδα και της επιτακτι-
κής ανάγκης λειτουργίας σύγχρονης 
κεντρικής ανθαγοράς των Αθηνών.

Μαριάννας Καριχιμάκη στην Ιεράπετρα, 
πολυβραβευμένης από συμμετοχές σε 
διεθνείς διαγωνισμούς ανθοδετικής. 

-
φυλλων του κ. Γιάννη Παπαλεξανδράκη 
στην Ιεράπετρα στις 7/11/2017. 

-
δάκη της Minisoft στην Ιεράπετρα για 
διευκρινίσεις πάνω στη λύση συνολικής 
εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης.

Αν προστεθούν οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες από τα σύγχρονα δημοπρατήρια 
σε προηγούμενες επισκέψεις μελέτης 
μελών του Α.Α.Σ.Α. – Κ.Α.Α. (Ανθέων 
21, 111 43 Άνω Πατήσια), όπως του 

του ΑΑΛΣΜΙΡ (Ολλανδία), ο εκσυγχρο-
νισμός μίας κεντρικής αγοράς αγροτικών 
προϊόντων, όπως τα ευαλλοίωτα δρεπτά 
άνθη και οι πρασινάδες, θα μπορούσε να 
αξιοποιήσει ένα σύστημα λογιστικής της 
Softone, εφαρμογές δημοπράτησης της 
Minisoft και μελλοντική συνεργασία με 
το Ifarma κατά αναλογία της λειτουργίας 
του δημοπρατηρίου του Α.Σ. «Ανατολή» 
όπως παρουσιάστηκε στις 7/11/2017.

Η λειτουργία μίας σύγχρονης κεντρι-
κής αγοράς θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
τα εξής στάδια:
1. Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία με 
αξιοποίηση barcode, που θα έχει πάνω 
της κάθε εισερχόμενη ποσότητα δρεπτών 
ανθέων και πρασινάδων, με στοιχεία 
του χώρου παραγωγής, στοιχεία του 
αγρότη, κατηγοριοποίηση ποιότητας 
και, βέβαια, ημερομηνία συλλογής. 
2. Δυνατότητα καταγραφής όλων των 
συλλεχθέντων ποσοτήτων την ημέρα που 
θα αποσταλούν στην κεντρική αγορά. 
Από αυτή την καταγραφή θα μπορούν 
ίσως να γίνονται παραγγελίες μεγάλων 
ποσοτήτων με τη μέση τιμή της ημέρας 
εκείνης και αποστολή απευθείας από 
τον χώρο συσκευασίας στον παραγγέλ-
λοντα πάντα με φορολογικά στοιχεία και 
logistics του αγροτικού συνεταιρισμού. 
3. Αμέσως μετά την είσοδο και την 
καταγραφή στην κεντρική αγορά δι-
απιστευμένοι αγοραστές θα μπορούν 
να παραλαμβάνουν tablet με scanner 
από τα γραφεία της κεντρικής αγοράς 
και για ορισμένο χρόνο θα μπορούν να 
κάνουν τις προσφορές τους σε τιμή και 
ποσότητα που τους ενδιαφέρει από κάθε 
είδος. Στην ορισμένη ώρα θα βγαίνει η 
λίστα προτεραιότητας παράδοσης πάντα 
σύμφωνα με την τιμή προσφοράς και 
τα προϊόντα θα απομακρύνονται από τη 
διαθεσιμότητα και θα παραλαμβάνονται 
από τους παραγγέλλοντες.

4. Στη διαδικασία θα μπορεί να μπει 
μελλοντικά και φωτογράφιση για να 
μπορούν να συμμετέχουν και από από-
σταση με αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του διαδικτύου.
5. Δυνατότητα λειτουργίας «ρολογιού» 
δημοπράτησης με βάση την οπτική ανα-
γνώριση από φωτογραφίες και barcode.
6. Δυνατότητα διαχείρισης αποστολής 
παραγγελθέντων ποσοτήτων στον χώρο 
του παραγγέλλοντα.

Ο κ. Μάνος Καπαράκης, που έκανε 
όλες τις επαφές για την υποδοχή μας στο 
δημοπρατήριο, μας έδειξε στο κινητό 
του την αποθήκη των προϊόντων που 
παρέδωσε, την τιμή που πουλήθηκαν 
και σε ποιον πουλήθηκαν τα προϊόντα 
που παρέδωσε, τον λογαριασμό του κ.λπ. 

Από όσα καταπληκτικά είδαμε εν 
λειτουργία και πήραμε εξηγήσεις από 
τους ίδιους τους αγρότες που τα χειρί-
ζονται και τον διευθυντή, καθώς και τον 
πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού 
κ. Μιχάλη Αγγελάκη, η ομάδα της επί-
σκεψης μελέτης απέκτησε μία αρκετά 
επαρκή εικόνα της λειτουργίας ενός 
σύγχρονου δημοπρατηρίου αγροτικών 
προϊόντων. 

Το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι η 
εξασφάλιση σύγχρονου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, πράγμα που ήδη το δρο-
μολογεί το σημερινό Δ.Σ. του Α.Α.Σ.Α. 
– Κ.Α.Α., μας είπε ο κ. Αθανάσιος Κελ-
μάγερ, πρόεδρος του συνεταιρισμού.

Το δεύτερο θα έπρεπε να είναι η 
εξασφάλιση αξιόπιστων συνεργατών 
για την εγκατάσταση του σύγχρονου 
λογισμικού, όπως παρουσιάστηκε στον 
Α.Σ. «Ανατολή». Το τρίτο βήμα θα ήταν 
η σταδιακή εφαρμογή του νέου λογι-
σμικού, καταρχάς των εφαρμογών του 
λογιστηρίου, πιθανόν με την έναρξη 
της νέας οικονομικής χρονιάς.

Τα επόμενα βήματα μετά από μερικούς 
μήνες θα εξέλισσαν τις εφαρμογές του 
δημοπρατηρίου, όπως περιεγράφη πα-
ραπάνω, καταρχάς με την ηλεκτρονική 
παραγγελιοληψία και ακολούθως με τα 
υπόλοιπα σημεία.

Η εκτενής περιγραφή έγινε κυρίως 
ως προσπάθεια εκτόνωσης των έντονων 
συναισθημάτων από την παρουσίαση 
της λειτουργίας του σύγχρονου δημο-
πρατηρίου του Α.Σ. «Ανατολή» και λόγω 
των πολύ ελπιδοφόρων συζητήσεων 
στις δύο συναντήσεις ανθοπαραγωγών 

Ελλάδα μπορεί να προσβλέπει σε μία 
«Ανατολή»…

Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Πήρε το όνομά της από το τελετουργικό των 
Ελευσίνιων Μυστηρίων και την έμπνευση 
για τη δημιουργία της από τις ιδεατές κοι-

νωνίες που επιχειρούσαν στο μακρινό παρελθόν. 
Βασίζεται στην υπαρκτή ανάγκη των αγροτών, και 
δη των κτηνοτρόφων, να μην αντιμετωπίζονται 
ως πολίτες «β κατηγορίας» και την πολυπόθητη 
προοπτική να περιοριστούν οι μεσάζοντες στη 
διατροφική αλυσίδα. Ξεκίνησε από την ανάγκη 
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττι-
κής να επιβιώσει και να εξελιχθεί ο κλάδος στο 
λεκανοπέδιο και οδηγήθηκε με γνώμονα την 
αλληλεγγύη, το «νοιάξιμο» και την αγάπη που 
μερικές φορές, ακόμη και σήμερα, νιώθουν οι 
συγγενείς μεταξύ τους.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Κυκεών» είναι συλλογικού και 
παραγωγικού σκοπού, η οποία δραστηριοποιείται 
στον χώρο της γαστρονομίας και ιδρύθηκε με 
σκοπό την παραγωγή και την προώθηση των 
τοπικών αγροτικών προϊόντων. Πρόεδρός της 
είναι ο Κώστας Μαντζουράνης, ο οποίος μπορεί 
να μην είναι ο ίδιος κτηνοτρόφος, αλλά είναι 
τα ξαδέλφια και οι φίλοι του. Παρότι εργάζεται 
ως εξωτερικός συνεργάτης ασφαλιστικής εταιρί-
ας, διαθέτει όλο τον χρόνο του, επενδύει ώρες, 
ακόμη και ξεκλέβοντας από τη δουλειά του, στην 
«Κυκεών» προκειμένου να δημιουργηθεί κάποτε 
η κοινωνία των κτηνοτρόφων. 

Πώς προέκυψε η επωνυμία «Κυκεών»;
Πρόκειται για ένα αρχαίο ρόφημα, που το έπιναν 

κατά τη διάρκεια των Ελευσίνιων Μυστηρίων και 
περιείχε, μεταξύ άλλων, και γάλα.

 Νόμιζα πως σχετίζεται με τον κυκεώνα που 
αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι.
Αυτό τον κυκεώνα τον αντιμετωπίσαμε μετά!

 Ποια ανάγκη ώθησε τη δημιουργία της 
Κοιν.Σ.Επ.;
Τα μέλη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Πε-

ριφέρειας Αττικής ήθελαν, και εξακολουθούν 
να το προσπαθούν, να βρουν τρόπο ώστε να 
πωλούν τα προϊόντα τους χωρίς την απαραίτητη 
μεσολάβηση των μεσαζόντων. Επιπλέον, κάποια 
από τα παιδιά των μελών του συλλόγου ήταν 
στο ταμείο ανεργίας. Κι έτσι αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε την Κοιν.Σ.Επ. «Κυκεών». Θα 
μπορούσαμε να ιδρύσουμε άλλης νομικής μορ-
φής επιχείρηση, αλλά η Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπει τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πόσα είναι τα μέλη της «Κυκεών»;
Είμαστε 5 μέλη, όσα ορίζει ο νόμος για τη 

δημιουργία μίας Κοιν.Σ.Επ., και σύντομα θα γί-
νουμε 11. Δεν είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι. Εγώ, και 
είμαι ο μόνος από τους 5, δεν είμαι κτηνοτρόφος. 
Ανάμεσα στις δουλειές που έχω κάνει είναι και 
σε ψητοπωλείο, μετέπειτα άνοιξα ένα δικό μου. 
Τώρα εργάζομαι ως εξωτερικός συνεργάτης σε 
ασφαλιστική εταιρία. 

 Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την 
Κοιν.Σ.Επ.;
Αρχικά για να βοηθήσω τον ξάδελφό μου, που 

είναι πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου 
Αττικής και του οποίου την κτηνοτροφική μο-
νάδα έκλεισαν (σ.σ. την κτηνοτροφική μονάδα 
Κοντογιάννη με βοοειδή και πρόβατα στο Μενί-
δι, απ’ όπου αναγκαστικά απομακρύνθηκαν τα 
βοοειδή). Έτσι κι αλλιώς ήμουν και προσωπικά 
σε μεταβατικό στάδιο επαγγελματικά, έκανα και 
σεμινάρια μάρκετινγκ.  Έτσι κι αλλιώς πάντα μου 
άρεσαν οι συλλογικότητες και οι συνεταιρισμοί. 
Έχω «βίτσιο»!

 Γιατί χαρακτηρίζετε «βίτσιο» την ενασχόληση 
με τις συλλογικότητες; 
Γιατί συνήθως τον μπελά σου βρίσκεις! Πά-

ντως δεν περιμένω να μου αποφέρει κάτι, ούτε 
ανταποδοτικό όφελος, όπως, για παράδειγμα, να 
δημιουργήσω και να χρησιμοποιήσω γνωριμίες, 
ώστε να ανοίξω δική μου κτηνοτροφική μονάδα 
στο μέλλον. Αντιθέτως έχω χαλάσει πολλά χρή-
ματα, έχω διαθέσει αμέτρητες εργατοώρες για 
να συζητήσω τα προβλήματα και τις λύσεις του 
συλλόγου και των παραγωγών.

Βοηθώντας τον ξάδελφό μου και μέσα από τον 
κτηνοτροφικό σύλλογο διαπιστώσαμε ότι υπάρ-

χουν πάρα πολλά προβλήματα, να εμπορευτεί ο 
αγρότης μόνος του τα προϊόντα του αφενός και 
αφετέρου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την 
έκδοση άδειας σταβλισμού, για παράδειγμα, είναι 
πάρα πολύ δύσκολες.

Επιπλέον θέλουμε, το ξαναλέω, να δημιουρ-
γήσουμε θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας και 
να «χτυπήσουμε» τα καρτέλ που εμπορεύονται 
και εκμεταλλεύονται τα κτηνοτροφικά προϊόντα. 
Άλλωστε στην Ελλάδα της κρίσης δύο διέξοδοι 
υπάρχουν: ο τουρισμός και η παραγωγή. Αυτά 
που λένε προεκλογικά οι υποψήφιοι πρωθυπουρ-
γοί και βουλευτές, ότι στηρίζουν την παραγωγή, 
προσωπικά δεν τα βλέπω. 

 Γιατί πιστεύετε πως οι συλλογικότητες είναι 
η διέξοδος για την κρίση;
Έχει διαπιστωθεί ότι οι χώρες των οποίων 

οι κοινωνίες ήταν ανεπτυγμένες αντιμετώπισαν 
πολύ πιο αποτελεσματικά την οικονομική κρίση. 
Η Κοιν.Σ.Επ. είναι μία μικρή κοινωνία. Ο συνερ-
γατισμός είναι δύσκολος για τον Έλληνα και ως 
λαός ξέρουμε να συνεργαζόμαστε, αποτελεσματικά 
κιόλας, μόνο στα πολύ δύσκολα. Οι οικονομικές 
συνθήκες μας οδηγούν εκ των πραγμάτων στις 
συνεργασίες. Προσπαθούμε να αφουγκραστούμε 
τι ζητά η κοινωνία και να το προσφέρουμε σε 
ανταγωνιστικές τιμές χωρίς μεσάζοντες.

 Στόχος είναι να διαθέτετε μόνοι σας τα 
προϊόντα σας σε όλη την Αθήνα;
Η Αθήνα δεν είναι κοινωνία. Είναι ένα συνον-

θύλευμα ανθρώπων. Μία Βαβέλ. Άλλωστε η Αθήνα 
έχει 3,5 με 4 εκατ. κατοίκους. Δεν μπορούμε να 
ανταποκριθούμε στις ανάγκες όλων.

Τι εννοείτε «κοινωνία»; 
Μπορούμε να μιλήσουμε για την κοινωνία, 

για παράδειγμα, των Πακιστανών στην Αθήνα ή 
των Αφρικανών στην Αθήνα, όχι όμως για την 
κοινωνία των Αθηναίων. Το Μενίδι δεν είναι 
κοινωνία, γιατί, ναι μεν υπάρχουν οι Αρβανίτες 
ή οι παλιννοστούντες Πόντιοι στην περιοχή, 
αλλά και πάλι το Μενίδι δεν αποτελεί κοινωνία. 
Το Μαρκόπουλο όμως είναι κοινωνία 10.000 
ανθρώπων και οι γαμπροί και οι νύφες των νέων 

εντάσσονται στο σύνολο. Η Φυλή είναι κοινωνία 
με τους Αρβανίτες να αποτελούν την πλειονότητα 
των κατοίκων. Είναι ένας τόπος όπου οι κάτοικοι 
γνωρίζονται μεταξύ τους. Όπου, αν κάποιος χτυ-
πήσει στον δρόμο, οι υπόλοιποι θα σπεύσουν να 
τον βοηθήσουν χωρίς δεύτερη σκέψη. 

 Η «Κυκεών» ωστόσο βρίσκεται στο Μενίδι. 
Ποιοι είναι οι στόχοι της κοινωνικής σας 
επιχείρησης;
Η έδρα μας είναι στο Μενίδι. Ως «Κυκεών» 

αναζητούμε χώρο στη Φυλή. Και ως Κτηνοτρο-
φικός Σύλλογος Αττικής έχουμε 11 παραγωγούς 
στη Φυλή, 28 στο Μαρκόπουλο, 24 στο Μενίδι, 
έχουμε μέλη από όλη την Αττική.

Στόχος της Κοιν.Σ.Επ., όπου μπορεί να απευ-
θυνθεί όποιος παραγωγός θέλει, είναι από την 
άνοιξη να νοικιάσουμε αποθηκευτικούς χώρους 
για τις ζωοτροφές, ώστε να μειωθούν τα κοστο-
λόγια για τους παραγωγούς, και να μισθώσουμε 
κάποιο εργαστήριο ή τυροκομείο, που τώρα είναι 
ανενεργά και συνήθως κατασχεμένα από τις τρά-
πεζες, προκειμένου να μεταποιούνται τα προϊόντα 
των παραγωγών ή να τα δίνουμε σε υπάρχοντα 
εργαστήρια για να τα μεταποιούν. Απώτερος στόχος 
είναι τουλάχιστον να περιοριστούν τα καρτέλ και 
οι μεσάζοντες της διατροφικής αλυσίδας. 

Τι έχετε κάνει ως Κοιν.Σ.Επ. μέχρι σήμερα; 
Συμμετείχαμε σε εκθέσεις και παζάρια με τα 

προϊόντα μας, ώστε να γνωρίσει ο κόσμος την 
ύπαρξη του κτηνοτροφικού συλλόγου, πουλήσαμε, 
πάντα καθ’ όλα νομότυπα, τα προϊόντα μας στην 
Κηφισιά, στο Αιγάλεω και σε άλλες εκθέσεις, 
προσπαθήσαμε να τα προωθήσουμε πόρτα πόρτα, 
δώσαμε την πρώτη ύλη σε εργαστήριο και παρη-
γάγαμε το δικό μας παγωτό. Έχουμε ήδη βγάλει 
τον ειδικό απαραίτητο κωδικό στην εφορία, ώστε 
να μπορούμε να βοηθάμε τους κτηνοτρόφους στις 
υποχρεώσεις τους προς το κράτος. 

 Δεν μπορεί μόνος του ένας κτηνοτρόφος 
να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς 
το κράτος;
Ο κτηνοτρόφος πρέπει να συντηρεί λογιστή, 

δικηγόρο, γεωτεχνικό, γεωπόνο και πολλούς 

δημόσιους υπαλλήλους. Για να βγει μια άδεια 
σταβλισμού, για παράδειγμα, η διαδικασία μπορεί 
να διαρκέσει ενάμισι και δύο χρόνια. 

 Μπορείτε να μου δώσετε κάποια παραδείγ-
ματα της κρατικής δυσλειτουργίας απέναντι 
στους κτηνοτρόφους;
Εκατομμύρια παραδείγματα. Για να βγει άδεια 

σταβλισμού, χρειάζονται γύρω στα δύο χρόνια. 
Υπάρχει νόμος από το 2014 που αφορά στις 
κτηνοτροφικές μονάδες που χαρακτηρίζονται 
«οικοτεχνίες». Σύμφωνα με αυτό τον νόμο μπο-
ρεί ο παραγωγός να παρασκευάσει τυρί είτε σε 
κάποιο ειδικό χώρο της μονάδας του, είτε σε 
όμορο ακίνητο, και να πουλήσει τα προϊόντα του. 
Μεσολάβησαν απανωτές διευκρινιστικές διατάξεις 
του νόμου και η τελευταία εκδόθηκε πριν από 
δύο μήνες. Με άλλα λόγια, κτηνοτρόφος που 
θα μπορούσε να έχει διαθέσει τα προϊόντα του 
σχεδόν πριν από τρία χρόνια ακόμη δεν το έχει 
καταφέρει. Ερμηνευτικές διατάξεις και εγκύκλιοι 
σημαίνουν πολλές φορές ότι η τύχη του κτηνο-
τρόφου επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του 
δημόσιου υπαλλήλου. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι 
είναι δυστυχώς ακόμη κομματικοί υπάλληλοι. Και 
η πολυνομία φέρνει την παρανομία.

  Μπορεί να συνεργαστούν αρμονικά οι 
αστοί με τους αγρότες;

Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο. Όμως οι κυβερνήσεις 
ασχολούνται μόνο με τους αστούς. Δεν υπάρχει 
αγροτικό σχολείο, δεν υπάρχει εκπαίδευση των 
αγροτών. Από την άλλη μεριά, κάποτε χαϊδέψαμε 
τους αγρότες με τις επιδοτήσεις και τα κοινοτι-
κά προγράμματα, κάποιοι μεγαλοσυνδικαλιστές 
βολεύτηκαν, αλλά η πλειονότητα των αγροτών 
φυτοζωεί.

Οι κτηνοτρόφοι συγκεκριμένα είναι από τις 
ελάχιστες παραγωγικές ομάδες που απασχολούνται 
365 ημέρες τον χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε την 
κοινωνία των κτηνοτρόφων, μία κοινωνία με 
κοινά χαρακτηριστικά και κοινές ανάγκες.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

Κώστας Μαντζουράνης: Με στόχο
την κοινωνία των κτηνοτρόφων
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Πρόγραμμα: «SPIN® Δεξιότητες Πώλησης»
Στόχοι: Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε συμμετέχων θα:

Περιγραφή σεμιναρίου:

Φορέας εκπαίδευσης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: 
Ημερομηνία έναρξης: 
Ώρες διεξαγωγής: 
Διάρκεια σεμιναρίου: 
Κόστος συμμετοχής:

Σκοπός:

Περιγραφή σεμιναρίου:

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

A.
B.

C.

D.
E.

F. 

Σε ποιους απευθύνεται:

Εισηγητής: 

Φορέας εκπαίδευσης: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Διεύθυνση:
Ημερομηνία έναρξης:
Ώρες διεξαγωγής: 
Κόστος συμμετοχής: 

Περιγραφή σεμιναρίου:

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

Παροχές:

Σε ποιους απευθύνεται:

Φορέας εκπαίδευσης: 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: 

Ημερομηνία έναρξης: 
Διάρκεια σεμιναρίου: 
Κόστος συμμετοχής: 

Περιγραφή σεμιναρίου:

Στόχοι:

αποτελεσμάτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Εισηγητής:

Φορέας εκπαίδευσης: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: 
Ημερομηνία έναρξης: 
Διάρκεια σεμιναρίου: 

Σεμινάριο: «Έρευνα αγοράς»

Σεμινάριο στην Javascript

Σεμινάριο: «Ψυχομετρικά εργαλεία»

Εισαγωγή στις θεραπείες μέσω τέχνης (art therapies)

Σκοπός: 

Περιγραφή σεμιναρίου: 

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

Σε ποιους απευθύνεται: 

Εισηγητής: 
Φορέας εκπαίδευσης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Ημερομηνία έναρξης: 
Ώρες διεξαγωγής:
Κόστος συμμετοχής:
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Σεξουαλική παρενόχλησΟ όρος «σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο 
εργασίας» είναι ένας σχετικά νέος όρος που 
περιγράφει ένα ιδιαίτερα σοβαρό φαινόμενο. 
Έκθεση εμπειρογνωμόνων, που συντάχθηκε για 
λογαριασμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, διαπίστωσε ότι η σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα για πολλές εργαζόμενες 
γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινότητα και απο-
τελεί μία δυσάρεστη και αναπόφευκτη όψη της 
επαγγελματικής ζωής (Επιτροπή των Ευρωπα-
ϊκών Κοινοτήτων, 1993).

Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες η σεξουαλική 
παρενόχληση στον χώρο εργασίας αναγνω-
ρίστηκε ως πρόβλημα που απαιτεί την εξεύ-
ρεση τρόπων αντιμετώπισής του (European 
Parliament, 1994). Ποικίλες συμπεριφορές 
μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν σεξου-
αλική παρενόχληση. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
το περιεχόμενο που αποδίδεται στη σεξουαλική 
παρενόχληση είναι άμεσα συνυφασμένο με τα 
κοινωνικοπολιτικά συστήματα, τις κυρίαρχες 
αξίες μέσα σε μία κοινωνία, τις κατακτήσεις 
του νομικού πολιτισμού, καθώς και τις σχέ-
σεις εξουσίας που διαρθρώνονται μέσα στον 
κοινωνικό σχηματισμό.

Η πρώτη προσπάθεια για τη διαμόρφωση 
ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της σεξουαλικής 
παρενόχλησης έγινε το 1975 από τη φεμινί-

στρια Lin Farley σε συνεργασία με την Ένωση 
Εργαζομένων Γυναικών της Νέας Υόρκης. Στον 
πρώτο αυτό ορισμό η σεξουαλική παρενόχληση 
αφορούσε σε συμπεριφορές όπως επαναλαμ-
βανόμενα και ανεπιθύμητα για τον αποδέκτη 
σεξουαλικά σχόλια, βλέμματα, προτάσεις ή 
ακόμη και σωματική επαφή, που έκαναν το 
θιγόμενο άτομο να αισθάνεται ενόχληση ή 
προσβολή και του προκαλούσαν δυσαρέσκεια 
και αμηχανία στο εργασιακό περιβάλλον. Ο 
συγκεκριμένος ορισμός έχει πολλά κοινά με 
τον αντίστοιχο νομικό, που έχουν υιοθετήσει 
πολλές χώρες.

Ο αρχικός ορισμός της σεξουαλικής παρε-
νόχλησης δεν ήταν τόσο ευρύς σε σχέση με 
τον ορισμό που υιοθετήθηκε στις επόμενες 
δεκαετίες. Στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό ο 
κοινός παρονομαστής των συμπεριφορών που 
συγκαταλέγονται στον όρο «σεξουαλική παρενό-
χληση» είναι ότι πρόκειται για ανεπιθύμητες και 
προσβλητικές συμπεριφορές για όσα άτομα τις 
υφίστανται. Οι συμπεριφορές αυτές δεν πλήττουν 
μόνο την αξιοπρέπεια του θιγόμενου ατόμου, 
αλλά ταυτόχρονα επηρεάζουν την πρόσβασή 
του στην απασχόληση, την επαγγελματική του 
πορεία και εξέλιξη, την αμοιβή του κ.ά., όπως 
επίσης δημιουργούν ένα εχθρικό, ταπεινωτικό 
και εκφοβιστικό εργασιακό περιβάλλον για 
τους εργαζομένους.

Συμπληρωματικά πρέπει να τονιστεί η δι-
άκριση της σεξουαλικής παρενόχλησης που 
βλάπτει ψυχικά και σωματικά το θιγόμενο 
άτομο, αλλά και το εργασιακό περιβάλλον, 
από τη σεξουαλική παρενόχληση η οποία επι-
πλέον χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την παραμονή ή όχι 
του θύματος στην εργασία και κάτω από ποιες 
συνθήκες (Επιτροπή Κοινοτήτων). Η δεύτερη 
περίπτωση ονομάζεται «σεξουαλικός εκβιασμός», 
που εξ ορισμού εμπεριέχει κατάχρηση εξουσί-
ας, καθώς απαιτείται σεξουαλική υποταγή με 

Χρόνια ακούμε ότι η εποχή 
που οι άνθρωποι ασκούσαν 
ένα μόνο επάγγελμα εφ’ όρου 

ζωής έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Μία 
τέτοια εξέλιξη συχνά αντιμετωπί-
ζεται με μια πικρή διάθεση, μιας 
και το αποτέλεσμά της φαντάζει η 
εργασιακή ανασφάλεια, η ανάγκη 
για επανεξειδίκευση και μία νέα 
δέσμευση σε μία νέα επαγγελματική 
κατεύθυνση.

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 
απλώς επιδείνωσε το κλίμα της 
επαγγελματικής απαισιοδοξίας. Η 
εργασία, αντί να είναι χαρά και 
δημιουργία, είναι στην καλύτερη 
περίπτωση ρουτίνα και στη χειρό-
τερη αβεβαιότητα και αδιέξοδο ή 
απλώς ανύπαρκτη.

Θα μπορούσε όμως να είναι δια-
φορετικά; «Ναι» είναι η απάντηση. 
Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε 
σωστοί και έχουμε πάθος για πράγ-
ματα που βρίσκονται (και) έξω από 
τις επαγγελματικές μας δραστηρι-
ότητες. Επίσης είμαστε καλοί σε 
παραπάνω από μία δραστηριότητα.

Κι αν υπήρχε ένας τρόπος να 
κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα; 
Ή να αποκτήσουμε 
πρόσθετες επαγγελ-
ματικές δραστηριό-
τητες σε παραπάνω 
από έναν τομέα για 
να ενισχύσουμε το 
εισόδημά μας και 
να εκπληρώσουμε 
τον τάδε ή τον δείνα 
στόχο μας;

Αντίστοιχα, από 
την πλευρά της ζωής 
μας ως καταναλωτών, 

συχνά θέλουμε μία υπηρεσία, αλλά 
τη βρίσκουμε ακριβή. Θα ήμασταν 
διατεθειμένοι όμως να δεχτούμε 
να μας την παράσχει κάποιος μη 
επαγγελματίας έναντι χαμηλότερου 
κόστους. Πού μπορούμε να τον 
βρούμε όμως πέρα από τον κύκλο 
των φίλων μας; Η συνεργατική οι-
κονομία (γνωστή και ως «sharing 
economy» ή «gig economy») απαντά 
σε πολλές από τις ανάγκες που 
έχουμε και ως παραγωγοί και ως 
καταναλωτές.

Η συνεργατική οικονομία είναι 
δραστηριότητες που βασίζονται στην 
ενεργοποίηση αδρανούς «κεφαλαί-
ου», από την κενή θέση στο αυτο-
κίνητό μας μέχρι το άδειο δωμάτιο 
στο εξοχικό και από το ταλέντο μας 
στη μαγειρική μέχρι το τρυπάνι μας 
που κάθεται στην αποθήκη, για την 
εξυπηρέτηση κάποιου συμπολίτη 
μας που τη χρειάζεται. Το αντίτιμο 
μπορεί να είναι οικονομικό, σε είδος 
ή απλώς μία αίσθηση ικανοποίησης 
και προσφοράς.

Ο διαμεσολαβητής μεταξύ του 
παρόχου των υπηρεσιών και του 
προσώπου που τις χρειάζεται είναι 

διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, 
που με αλγόριθμους, που λαμβάνουν 
υπ’ όψιν μία σειρά από δεδομένα, 
όπως τη γεωγραφική θέση, φέρ-
νουν κοντά τους ενδιαφερομένους. 
Ωστόσο η συνεργατική οικονομία, 
ειδικά στο εξωτερικό, πηγαίνει 
πολύ πιο πέρα. Yπάρχουν πλατ-
φόρμες για άτομα που προσφέρουν 
γκουρμέ γεύματα, για άτομα που 
ειδικεύονται στη συναρμολόγηση 
επίπλων, για να δανειστεί κάποιος 
μία ακριβή τσάντα ή ένα καλό σα-
κάκι για κάποιο ιδιαίτερο ραντεβού. 
Ποιο είναι το κοινό σε όλα αυτά; 
Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται 
όχι από επαγγελματίες, ή όχι μόνο 
από αυτούς, αλλά από άτομα της 
διπλανής πόρτας, που έχουν ένα 
ταλέντο ή κάποιο «κεφάλαιο» που 
κάθεται αναξιοποίητο. 

Και πώς όμως θα εμπιστευτούμε 
έναν άγνωστο; Σε ένα εστιατόριο 
ξέρουμε, ή στην πραγματικότητα 
ελπίζουμε, ότι κάποιος κρατικός 
λειτουργός κάπως το έχει πρόσφατα 
ελέγξει. Πώς όμως ξέρουμε τι είδους 
οδηγός είναι αυτή την οποία θα 
νοικιάσουμε ή τι είδους νοικάρης 

είναι ο τουρίστας που θα βάλουμε 
για κάποια βράδια στο σπίτι μας; 

Η απάντηση είναι το σύστημα 
αξιολόγησης που παρέχουν αυτές 
οι πλατφόρμες. Ο χρήστης αξιο-
λογεί τον πάροχο και τούμπαλιν. 
Κάποιες πλατφόρμες, κυρίως στη 
μίσθωση οχημάτων, εκδιώχνουν 
παρόχους που δεν συγκεντρώνουν 
ένα συγκεκριμένο σκορ αξιολόγησης. 
Κατά συνέπεια, πριν συναλλαχθώ 
με κάποιον, ξέρω ήδη ποιος είναι, 
πόσο καλός είναι και τι θα συμβεί 
σε περίπτωση διαφωνίας που θα 
προκύψει κατά τη βραχύβια συνερ-
γασία μας (οι καλές πλατφόρμες 
έχουν, όλες, πολύ συγκεκριμένους 
κανόνες ειρηνικής επίλυσης δια-
φορών).

Συγκρίνετε αυτό το σύστημα 
και τη νοοτροπία καλής παροχής 
υπηρεσιών που δημιουργεί με το 
παραδοσιακό σύστημα, όπου διαλέ-
γεις ένα ταξί κατά τύχη, δεν ξέρεις 
ποιος είναι ο οδηγός, ούτε αυτός 
σε ξέρει και κατά πάσα πιθανότητα 
όχι μόνο δεν θα ξαναδείτε ο ένας 
τον άλλον, αλλά, και αν κάποιος 

μείνει ανικανοποίητος από τη συ-
ναλλαγή, δεν μπορεί να ενημερώσει 
ή να προφυλάξει τους υπόλοιπους 
μελλοντικούς συναλλασσόμενους.

Ένα ακόμα από τα χαρακτηριστικά 
της συνεργατικής οικονομίας είναι 
ότι μεγαλώνει την ευημερία όσων 
εμπλέκονται σε αυτή χωρίς να απαι-
τεί την παραγωγή νέου κεφαλαίου. 
Αντιθέτως δημιουργεί συνθήκες για 
την καλύτερη χρήση του υπάρχοντος 
κεφαλαίου. 

Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί 
ότι ένα τρυπάνι οικιακής χρήσης 
δεν χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο 
πάνω από μερικά λεπτά από τον 
μέσο ερασιτέχνη χρήστη. Συνήθως 
το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου, και συχνά για χρόνια 
ολόκληρα, κάθεται ανενεργό. Αν 
μέσω μίας πλατφόρμας μπορώ να 
βρω κάποιον στη γειτονία να μου το 
νοικιάσει να κάνω τη δουλειά μου 
ή να μου το δανείσει από την καλή 
του την καρδία, έχουμε κερδίσει και 
οι δύο. Φυσικά το να μοιραζόμαστε 
το τρυπάνι με τον γείτονα δεν είναι 
σε καμία περίπτωση υποκατάστατο 
οικονομικής ανάπτυξης σε με-
γάλη κλίμακα. Ωστόσο στην 
κλίμακα της γειτονιάς, με 
οικογένειες που βιώνουν 

Η επανάσταση της συνεργατικής 



To Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και στην εμπορία οίνου,  επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Οινοτουρισμού
(κωδ. θέσης: WNT)

Για απασχόληση 6 μηνών στη Χαλκιδική και 6 μηνών στη Θεσσαλονίκη.
Απαραίτητα προσόντα:

επαγγέλματα

e-mail: . 

Το Βionome Health Club

Αισθητικό & Χειρίστρια 
Laser Alexandrite (κωδικός: ΒΑ1)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προφίλ υποψήφιας:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Yπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου
Bazaar Α.Ε.

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε:

Aρμοδιότητες:

Προσόντα:

Τι προσφέρουμε:

e-mail: 

PHP & JavaScript Developer
25/8 Projects

Your tasks:

Your profile:

Required skills:

Additional skills:

e-mail: 

Δημοσιογράφο Χρηματοασφαλιστικού
Οικονομικού Ρεπορτάζ

Προσφέρεται: 

 e-mail: 

HB Body ΑΒΕΕ, που βρίσκεται στη 

Λιθογράφο
Απαραίτητα προσόντα:

μηχανημάτων μετάλλου

Προσφέρουμε:

στο e-mail: 



Job role overview: The roles primary responsibility 
is to define, and manage requirements for software 
development. The individual that will be selected should 
have experience with requirements management and 
software development methodology, be able to work 
closely with business users and provide support and 
guidance to the development and quality assurance 
teams. Business Analysts must be able and have the 
experience to understand the project objectives and 
provide the necessary guidance of how the proposed 
processes should work and be implemented in order to 
achieve operational improvement initiatives. 
This position will define the business requirements and 
technology-independent process and data models that 
meet the needs of various business areas. The position 
must close the gap between the business customer 
and the project development team. The position will 
be focused on Microsoft SharePoint implementations, 
should have a very good understanding and knowledge of 
the platform and support process mapping and business 
process reengineering. The position will also support 
documenting procedures and presenting new process 
designs to stakeholders of the project.
Job role responsibilities:

monitoring and control and close out of deliverables

development (inclusive of scope, design, schedule, 
budget, resource plan, issues & process)

to fully cover their requirements and also conducting 
interview and document the presenting results

and other groups in the firm to ensure project risks 
(e.g., execution, technology) are identified 
and addressed

dissemination of related project documentation 
and distributing status reports, meeting notes

all risks and issues are escalated and addressed 
in a timely manner

to develop project plans

framework and surrounding technologies, 
to help drive strategy and manage associated 
ProJet deliverables

tracking progress of deliverables, identifying 
and supporting resolution of risk/issues

part of client relationships

Further to the above, Business Analysts focused 
on SharePoint BPM implementations will:

milestones

owned by the group.

and operating business processes

on process performance

to quickly understand a complex fee advisory 
environment

manage and monitor issues and remediation 
from identification through to completion

lead and actively participate in assigning tasks roles, 
milestones and deliverables

potential gaps and propose solutions
to remedy gaps
Requirements:

and complex business projects

will be an asset

and stakeholders within the business

Apply to e-mail: cv@candi.gr

The role: Responsible for managing and supervising all 

its programs, services, hours of operation, facilities 
and staff. Coordinates the delivery of spa services, 
including salon, skin care, fitness and wellness, massage, 
program coordinating, reservations, reception desk 
and locker room areas. As a department head, directs 
and works with the hotel management team and spa 
employees to successfully execute all spa operations. 
Strives to continually improve guest and employee 

of the department.
The duties:

and monitoring of fiscal budgets, division 
operations, and marketing strategies to produce 
both short-term and long-term profitability

within the spa environment. Works closely 
with the Hotel management to ensure 
the establishment of sound operational business 
practices that produce positive methods to ensure 
all projects/assignments produce quality results, 
remains within budgetary constraints, and meets 

and safety standards

consistent with the annual business/marketing plan. 

to ensure set revenue goals are met or exceeded

and implementation of new products, services, 
technology, and processes to ensure a competitive 

within the dynamic hospitality environment

and product enhancements to remain competitive 
in the market

by the property and company to ensure proper 
execution of services and creates strategies 

relations, and advertising to position and garner 
maximum hotel spa/salon revenue

monthly program me and monitors the payroll 
function

operating statements, budget worksheets 
and payroll progress reports

amenities, linen expense, professional salon 
products, plants, decorations and other supplies 

so as not to exceed budgeted goals

exemplifying excellent customer service, 

relations

positivity, teamwork, performance feedback, 
recognition, mutual respect, and employee 
satisfaction, while creating a culture of excellence 
in which all team members strive for maximum 
performance levels
Candidate profile:

language

french, italian, russian, spanish, etc.) will be valued 
accordingly

desired

one PMS software

in high-volume yet prestigious spa facilities 

management skills

appearance, professionalism, and ability
 to demonstrate passion and to transmit exquisite 
service standards to guests and spa personnel

with other company personnel

regulations and procedures and capable of adhering 
to and even exceeding of operating and maintenance 
company standards

leadership and team-building skills

revenue
The company offers:

recent photo to the following e-mail: hr@miraggio.
gr
qualifications or are sent without a photo, will not be 

interview will be contacted, in due time.

Ποιοι είμαστε; Οι υπεραγορές Αλφαμέγα εξειδικεύονται 
στις πωλήσεις εκλεκτών αλλά και καθημερινής χρήσεως 
προϊόντων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες 
μας τα καλύτερα προϊόντα και την καλύτερη εξυπηρέτηση, 
προσπαθώντας παράλληλα να εργοδοτούμε τα καταλλη-
λότερα άτομα για την εταιρία μας, προσφέροντάς τους ένα 
θετικό κλίμα εργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης. Το 
όραμα μας είναι να βρισκόμαστε εκεί όπου οι άλλοι στο-
χεύουν να βρίσκονται, δημιουργώντας μοναδική εμπειρία 
αγοράς, μέσω άριστης ποιότητας και εξυπηρέτησης. Είμαστε 
επικεντρωμένοι στην ποιότητα είτε πρόκειται για ποιότητα 
προϊόντων, είτε εξυπηρέτησης ή ανθρώπων. Η λέξη κλειδί 
για εμάς είναι ο σεβασμός και προσπαθούμε καθημερινά να τη 
συμπεριλαμβάνουμε σε όλες τις επαγγελματικές μας πτυχές.
Στόχος εργασίας: Η αποτελεσματική διαχείριση όλων 
των τμημάτων της υπεραγοράς με απώτερο στόχο την 
αύξηση των πωλήσεων.
Καθήκοντα και ευθύνες:

εξόδων και γενικά της απόδοσης του καταστήματος

 όλων των τμημάτων

όλων των τμημάτων σε θέματα παρουσίασης, 
ποιότητας, σήμανσης, προσφορών και τιμών

προσωπικού

 και των αποθεμάτων των προϊόντων, σε συνεργασία 
με τα τμήματα αγορών και εφοδιαστικής αλυσίδας

της υπεραγοράς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων HACCP

με όλα τα τμήματα της διεύθυνσης της εταιρίας

και των εξελίξεων της αγοράς

Απαιτούμενα προσόντα:

υπεραγοράς τουλάχιστον 4 χρόνια

διοίκηση προσωπικού, διοίκηση ξενοδοχείων, 
οικονομικά, marketing ή σε οποιοδήποτε άλλο 
συναφή κλάδο, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

και διοικητικές ικανότητες

χρόνου

Γιατί να ενταχθείτε στο δυναμικό μας;

διακίνησης κατά την άφιξή σας στην Κύπρο

ατυχήματος

από καταξιωμένους εκπαιδευτές του χώρου
Αιτήσεις: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα σημειώνοντας και 

κού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hr-recruitment@
alphamega.com. 
Οι πρώτες συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω 

Candi is interested in recruiting a: 

Business Analyst 
Business Process Management

Miraggio Thermal spa resort
Halkidiki, for the following position:

Spa Manager
(code: SPAMGR)

Η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική LTD., διαχειρίστρια των υπεραγορών Αλφαμέγα στην Κύπρο, αναζητά για άμεση 
εργοδότηση, ικανά και έμπειρα άτομα στο λιανεμπόριο για να αναλάβουν τη θέση του:

Διευθυντή Υπεραγοράς

The position:
possesses a passion for pushing mobile technologies to the 
limits and will work with our team of talented engineers 

The main responsibilities of the position include:

integration and agile methodologies

reliability and optimise its performance

in shaping the future of our company

Main requirements:

application to app store (portfolio of apps on app 
store)

life cycle

on personal development

of open-source projects and technical blogs
 will be considered as a plus

Enjoy:

training opportunities

Type of employment:

Location:
Please visit our website: https://www.xm.com/careers 
to submit your online application for this position. All 
applications will be treated with strict confidentiality!

iOS App Developer  
Athens (ref. number: GR_MAP1117)



Το Skywalker.gr, αμιγώς ελληνικός χώρος ζεύξης αναγκών εργασίας, 
αναπτύσσει φυσικές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγκλισης για τη νεοφυή 
και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εργασία και την αυτοαπασχό-
ληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω εθελοντισμού και ερασιτεχνικών 
ασχολιών και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμεί να απασχολήσει:

Στέλεχος Συλλογής Δεδομένων Έρευνας 
για Πρακτική Άσκηση-Ηλιούπολη

Περιγραφή: Στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας από την συνολική τεχνογνωσία της 
ΔΑΔ, το παρατηρητήριο Skywalker.gr αναζητά στέλεχος για τη συλλογή 
πληροφοριών από ειδική ομάδα πληθυσμού, με δομημένο ερωτηματολόγιο, 
σε προσωπικές συνεντεύξεις. Η διάρκεια του έργου θα είναι εξάμηνη, 
συμπεριλαμβανόμενης της καταγραφής και ανάλυσης των δεδομένων. Με 
τη λήξη του έργου το στέλεχος μπορεί να μεταταχθεί στο τμήμα πωλήσεων 
ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή να αναλάβει εκ νέου αντίστοιχο έργο 
συλλογής δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν 
στο συνέδριο HR Community Conference 2018.
Απαραίτητα προσόντα: 

Επιθυμητά προσόντα:

Αρμοδιότητες:

με ανάγκες, χρησιμοποιούμενη και αναγκαία τεχνογνωσία ΔΑΔ
 στη σύγχρονη ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα

των δεδομένων με τα στελέχη του παρατηρητηρίου Skywalker.gr
Παρέχονται:

και υλοποίησης καινοτομιών παραγωγής εταιρικών και κοινωνικών 
αγαθών

 ανάπτυξης δεξιοτήτων

ερασιτεχνικές ασχολίες και προσωπικότητα

δικαίωμα πρακτικής άσκησης. Αποστολή cv στο e-mail: 

Software Engineers & Developers
Dataverse

Job requirements:

Additional qualifications that will be favorably evaluated include:

Benefits:

e-mail: 

Senior Project Manager 
(ref: SPM) Hague, The Netherlands 

Mission and tasks:

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

The following characteristics will be considered an asset: 

code SPM e-mail: 

H Spartan Security, μια εκ των δυναμικότερων και μακροβιότερων ελλη-
νικών επιχειρήσεων ασφαλείας, με σημαντικές διακρίσεις, εκατοντάδες 

ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της, νέους:

Χειριστές Κέντρου Λήψης 
Σημάτων Συναγερμού

και εικόνας.
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι χειριστές είναι:

ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού, ραδιοτεχνίας 
και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ειδικοτήτων

Παρέχεται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, σε ένα σύγχρονο δυναμικό αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον, που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις 
δεξιότητές σας και να εργαστείτε για τον ταχέως αυτό, αναπτυσσόμενο 
πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας.

 e-mail: 

Η Φαμάρ Α.Β.Ε.
με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, 
ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας καλ-
λυντικών στον Αυλώνα Αττικής:

Quality Systems Officer
(κωδ.: QSO_092017)

Και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

στην υλοποίησή του

και αποκλίσεων, όσον αφορά στην εφαρμογή του συστήματος 
ποιότητας

για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών 
και της συμμόρφωσης του εργοστασίου, δηλαδή προσωπικού, 
εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, υλικών, μεθόδων, εγγράφων 

-Στην εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων
επιθεωρήσεων
-Στην υλοποίηση του προγράμματος αξιολόγησης προμηθευτών
Απαραίτητα προσόντα:

ή φαρμακοποιού

επιπλέον προσόν

link: 

Η εταιρία C Solutions AE ζητεί:

Μηχανουργό

Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο e-mail:  

Μηχανικός Πωλήσεων  
-Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος

Θέλετε να ενταχθείτε στη διαδικασία ανεύρεσης πελατολογίου και δημι-

να σας γνωρίσουμε. 
Παροχές:

Αρμοδιότητες: Ο ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός
πωλήσεων θα:

γεωγραφικές περιοχές με στόχο την επίτευξη των εμπορικών στόχων 
στις περιοχές ευθύνης του

σχέσεων με το πελατολόγιο της εταιρίας, αλλά και για την ανεύρεση 
νέων δυνητικών συνεργασιών

από το κλείσιμο της εμπορικής συμφωνίας, τον σχεδιασμό 
μέχρι και την παράδοση της μονάδας

για την υλοποίηση του έργου

της κατασκευής και της εγκατάστασης, του προγραμματισμού
και της οικονομικής παρακολούθησης των έργων
Προσόντα:

στον χώρο της ενέργειας

ή αγροτοβιομηχανικές περιοχές

τεχνικών συστημάτων 

περιβάλλοντος

στο αποτέλεσμα

Πληροφορίες:
βιογραφικών στο ακόλουθο link: 

μεταχείρισης θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω 

κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, προκειμένου να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. 



Mouzenidis Travel S.A., a leading Greece tour operator, is seeking a 
professional to cover the following position:

Business Analyst-Finance Business 
Process Analyst

Job summary: Create process change by integrating new processes with 
existing ones and communicating changes to impacted organizations. 
Focus is on process analysis and re-engineering with an understanding 
of business problems and solutions relating to accounting and finance 
departments in first, as well as current and future business environments.
Key accountabilities:

them within the context of organizational goals

in a particular process to ensure that they are working as efficiently 
and effectively as possible

implements corrective action plans for resolution of problematic 
issues and provides general guidance to management on how 
to avoid or deal with similar situation in the future

activities on a continuous basis, taking appropriate steps to improve 
effectiveness and enforce standards

and systems

and standard operating procedures
Knowledge, skills & experience:

or information systems or combination of education, training 

environment

appropriately in consultations and decisions

(written and verbal) both in english and greek languages

within a corporate setting

Mouzenidis Travel S.A. provides: a creative, challenging and dynamic 
multinational environment which encourages team spirit, cooperation 
and continuous learning.

e-mail: hr@mouzenidis.gr. For information regarding our 
company please consult our websites: www.mouzenidis.com & www.
group.mouzenidis.com.

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας στον κλάδο της κα-
τασκευής εποχιακών φωτιστικών, leader στον κλάδο της, αποκλειστικά 
εξαγωγική με έδρα τη Θεσσαλονίκη (κύκλος εργασιών: 10 εκ. ευρώ, 
προσωπικό: 120 άτομα), ζητεί:

Στέλεχος Λογιστηρίου
(κωδικός: 28103/17)

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@cosmoshellas.com

Platform Development Leader 
(Apps oriented)

Position:
Location:

to know you! We are an international investment group specializing in 

solution

Almost forgot to tell you that you need to have:

english cv at to become a part of our innovative and dynamic team to 
e-mail: hrmanagement@hpdlaboratory.com

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
ζητά για πλήρη απασχόληση:

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

Αρμοδιότητες:

μέχρι τις τελικές δοκιμές και την εκπαίδευση των χρηστών.
Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητες γνώσεις:

Επιθυμητό προσόν:
Προσφέρονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών και προοπτική μόνιμης 
συνεργασίας. 

e-mail: cv@aepi.gr

κριτήρια.

Microsoft Dynamics 
AX Customization Specialist

Narai Intertrade Co, Ltd is an established southeast asian fashion and 

our company on our website  We are currently 

Responsibilities-reporting directly to the CEO and the BoD, 
the successful candidate will:

Requirements:

 and customization

processes

with operations, is a strong plus

e-mail: dimitrios.sa@naraya.com

Teppanyaki Asian Chef
(Rhodes)

Department:
Reports to:
Position purpose
responsibility for the section, carrying out ordering and stock rotation 
where necessary.
Essential functions:

to food preparation, receiving, storage and sanitation

of production and presentation standards

to ensure smooth and efficient service

and to assist and encourage others in achieving this aim

at all times
The Blueprint-In this role, you will impact the company strategy 
as follows:

activities

Key relationships:

and the kitchen team

The job and the law:

by their terms

safety & fire regulations and that they too abide by their terms

of and follow those standards

of the company
Grooming: 
appearance per hotel standards.

functions that an employee in this position may be asked to perform 
from time to time.

e-mail: info@edenroc.gr

Η εταιρία Oxford Company Α.Β.Ε.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο 
 Θεσσαλονίκης:

Προσωπικό για την Αποθήκη της
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:

Επιθυμητό προσόν:
e-mail: cv1@oxfordcompany.gr ή στο 

αναφέροντας τον κωδικό «LOG0611». 



Καθήκοντα θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

More specifically, the job responsibilities 
will be as follows:

The ideal candidate must be:

In this framework, candidates for this specific 
position must have:

And it would be nice to have:

code PM/1117) link:

Filos Holidays & Travel FILOSxenia Hospitality Services

Συντηρητής/Υδραυλικός/Ψυκτικός
(κωδικός: ΣΥΝΥΨ/18)

Product Manager 
(PM/1117) fixed term contract

Gepaworld SA

Regional Export Sales Manager
Job description:

Work experience:

Education:

Language skills:

Personal skills:

Nationality:

e-mail:

IT Systems Engineer Marousi (code: ITS-1710)
Description

Responsibilities:

Requirements:

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

link:



Job purpose and mission: To ensure that the right 
product is in the right place, at the right time and in the 
right quantities to meet customer demand for our stores 
regarding food and dry cargo. To handle the ordering 
system, exports, reporting, KPIs. Responsible for customer 
service & inventory management.
Key job dimensions & scope of role:

Summary of key responsibilities:

on stores’ needs. Uses system tools to effectively 
and efficiently analyse inventory and supply stores 
appropriately

transportation of cargos. Coordinates and facilitates 
deliveries of products

recycable materials) and analysis of data

quality

stores’ input for discrepancies. Drives 
and implements small projects concerning inventory 
management

feed-in system data. Corrects and proceeds
 to communications appropriately

and provides support on ordering guidelines. 

populated by the 3rd party

analyses to facilitate cost and service improvements

regarding dry cargo

and recommends changes to sourcing or agreements 

and dry food exports to Cyprus

to ensure effective communication of inventory 
issues

an inspiring environment enabling development 

Knowledge, skills and experience:

system tools

management

planning and inventory management processes

is considered an asset

deadlines

of a team

environment

their cv to e-mail:  indicating 
reference code SCO-SKW

Η εταιρία-πελάτης: Η Φάρμα Κουκάκη παράγει προϊόντα 
με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, έχοντας 
ως στόχο τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, αλλά 
και στις χώρες του εξωτερικού. Tα προϊόντα της Φάρμας 
Κουκάκη είναι γνωστά για την άριστη ποιότητά τους από 
100% ελληνικό γάλα. Η μονάδα παραγωγής μαζί με τα 
γραφεία διοίκησης στεγάζονται σε νέες υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις.
Η θέση: Ο/Η υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργάζεται 
στην υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα της εταιρί-
ας-πελάτη μας στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς. Θα 
αναφέρεται στον διευθυντή του εργοστασίου και θα 
συντονίζει μία ομάδα από 6 τεχνικούς. Σκοπός του/
της θα είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
του εργοστασίου.
Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα 
και οι αρμοδιότητές του/της θα περιλαμβάνουν:

του πλάνου προληπτικής συντήρησης

παραγγελίες νέων ανταλλακτικών)

 και υλικοτεχνικού εξοπλισμού των γραμμών
 παραγωγής και συσκευασίας

συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού

 του τμήματος πάνω στις λειτουργίες των γραμμών 
παραγωγής

 και κατάρτιση ετήσιου budget συντήρησης
Το προφίλ σας-προκειμένου να μπορέσετε
 να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα 
της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

και στην εποπτεία ομάδας

ανταλλακτικών

Ο πελάτης μας προσφέρει (εφόσον επιλεγείτε 
για την κάλυψη της θέσης):

από και προς τον χώρο εργασίας

Ενδιαφέρεστε;

θυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη καριέρα 
σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μίας μεγάλης και 

λετε την αίτησή σας στο link: 
. Η εταιρία μας τηρεί 

αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Supply Chain Supervisor 
Greece & Cyprus (ref.code: SCO-SKW)

 επιθυμεί να στελεχώσει για λογαριασμό της Φάρμα Κουκάκη Α.Ε. τη θέση του/της:

Προϊσταμένου/ης Τεχνικής Υπηρεσίας
(κωδικός θέσης: ΤΜ3)

Introducing 
Excite Holidays: With global offices strategically placed 
around the globe, our team has every reason to smile. 

innovative and motivated people in the travel industry 

‘made for agents’ philosophy has put us in pole position 

and United Kingdom. We are revolutionising the future of 

What do we do?

provide the very best service to their clients.
What would you do?
expanding suite of products and services, an exciting 
opportunity has become available for an enthusiastic and 

the latest technologies.
Reporting into the Product & Yield Optimisation 
Manager, the Content Specialist 
will be responsible for:

standards of content are met

and to maximise sales and potential revenue

and modify as needed

products are live and ready to sell

images and/or information

global sales & product contracting

What do you offer?

management

and reach individual and team KPIs

of management and employees

What do we offer?
team in the game and receive a competitive salary 

in a collaborative and friendly team in an international 
environment.

you. Please send us your cv in english to link: https://

Content Specialist

We are seeking inspired software engineers 
to be members of an international team 
with the following key responsibilities:

Required qualifications:

Desired qualifications:

Personal characteristics:

problem solution

problems

 in a multi-cultural environment

team player

Intrasoft international provides a creative, challenging 

Why join our team?

products based upon the latest advancements on 

methods and practices

identity to sustain and enhance productivity and 
outcomes quality

technology and business domain experts

communication policy concentrating on improving 
practices and procedures.

. 
Please submit your cv in english to link: goo.gl/

. 
as strictly confidential.

Intrasoft

Java SW Engineer for Product Development



Η RainbowWaters®, No1 εταιρία ψυκτών και οικιακών φίλτρων νερού 
στην Ελλάδα, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Software Analyst
Περιγραφή καθηκόντων:

 συστήματος ERP- Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Απαραίτητα προσόντα:

και ομαδικότητας

(για τους άνδρες υποψηφίους)
Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ 
Τμήμα Πληροφορικής

Αρμοδιότητες ρόλου:

της ομαλής λειτουργίας τους

Απαιτούμενα προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

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

Paul

Υπεύθυνου Καταστήματος
Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

του καταστήματος

όλων των τμημάτων, όσο και το κομμάτι των πωλήσεων

του καταστήματος

των πωλήσεων και την αποδοτικότητα του καταστήματος

και ασφάλειας του καταστήματος, φροντίζοντας παράλληλα 

Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: 
Υπεύθυνος Λειτουργίας Εκπαιδευτηρίου

Glyfada, Attica, Greece
Περιγραφή:

Αρμοδιότητες:

 και ενέργειες διεύρυνσής του

προγραμμάτων σπουδών

διαδικασίας

 όλων των εμπλεκομένων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία 

των προσφερόμενων υπηρεσιών

εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Προσόντα:

Προσφέρονται:

 link: 

Πωλητές Καταστήματος
Αποστολή μας Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο επίκεντρο της 

Κάθε μέρα

Για σένα

Εκπαίδευση

Πλεονεκτήματα

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η εταιρία Ηach Lange

Tελειόφοιτο για Πρακτική Άσκηση

Χαλάνδρι 
Θέση πρακτικής άσκησης:

Απαιτούμενα προσόντα:

λόγο

Aρμοδιότητες:

της εταιρίας

Η εταιρία παρέχει: 

Βιογραφικά στο e-mail: inf

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο

Kαθηγητές Αγγλικών
Απαραίτητα προσόντα:

ή άδειας διδασκαλίας

Βασικές αρμοδιότητες:

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν 
cv στο e-mail: 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Dirigo, a boutique hospitality management company, is 
looking for high-calibre candidates to fill the position of:

Secretary/Administrator
For its head offices in Kifissia, Greece.
Description: Our ideal candidate would be customer service-
oriented, proactive and passionate about hospitality.
Requirements: 

language would be an asset 
 

 
 

  
Tasks: 

correspondence 
 

 
 

and taking minutes) 

clients

Please reply by sending us an updated cv in english and a 
recent photograph to e-mail: v.flokos@dirigo.gr. Interviews 
will take place in our headquarters in Kifissia.

H Codibee, έχοντας 18 χρόνια εμπειρία στον κλάδο του του-
ρισμού και εξειδίκευση στο website design, στο marketing 
και ειδικότερα σε internet travel solutions, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Άτομα  
για Γραμματειακή Υποστήριξη

Έως 35 ετών για τα γραφεία της στο Σύνταγμα.
Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 

αρχείων  
Προφίλ υποψηφίου: 

 
  

Δεξιότητες υποψηφίου: Ανεπτυγμένες οργανωτικές  
και επικοινωνιακές ικανότητες, ευχέρεια στον προφορικό 
και στο γραπτό λόγο.  
Η εταιρία παρέχει: 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: athensjobs@gmail.com. Λόγω του 

IC Insurance Α.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσεων αναζητά για 
άμεση στελέχωση για το 
Θεσσαλονίκης:

Γραμματειακή Υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 και ομαδικότητας 

 
με τους πελάτες 

 
  

Παρέχονται: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: info@credit.com.gr

Ζητείται από εταιρία συστημάτων ασφαλείας στο Μαρούσι: 
Γραμματεία Διεύθυνσης

Καθήκοντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
και άνεση στην επικοινωνία 

  
Προσφέρουμε: 

 

-
ηλεκτρονική 

διεύθυνση: info@e-arion.gr

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

Γραμματέα  
(κωδικός θέσης: Γραμματεας/Data Entry)

Αντικείμενο εργασίας: 
 

 

 
 

 
 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

εμπιστευτικότητα, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 

 link: 

Administrative & Brand  
Officer

BDO Greece

the leading positions nationwide, providing premium services 

International network in Greece, one of the world’s top five 

provide administrative support and will be able to help us 
with our brand implementation.

Potential candidates should fulfil the following 
criteria: 

design 

with primary focus on Illustrator & Photoshop 

and english 

e-mail: hr@bdo.gr
strictly confidential. For further information, you may contact: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Βιοϊατρική 

Υπαλλήλους Γραφείου 
6ωρης απασχόλησης

του τηλεφωνικού κέντρου.

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 
 

 

 
 

 
συνεργασίας και ομαδικότητας 

  
Προσφέρονται: 

 

περιβάλλον 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@bioiatriki.gr.  

Ζητείται για τη Λέρο:
Υπάλληλος Γραφείου

 
 

 
 

 
 

υποχρεώσεις τους

Βιογραφικά στο e-mail: cv@lerosmarina.gr  

 με 

Υπάλληλο για το Τμήμα Προμηθειών

Κύρια καθήκοντα: 

 
 

 

 

και προσέγγιση νέων 
 

 
  

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

και ευελιξία  
Επιθυμητές δεξιότητες: 

 
 

με ικανοποιητικό τρόπο 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: cv1@arthromed.gr

Rakas στον κλάδο των γυναικείων 

Assistant Buyer

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@rakas.gr

Δαμιανός Στρουμπούλης ΜΟΝ.ΕΠΕ, εταιρία με έδρα τον 

-

Διοικητικό Στέλεχος Γραφείου

Οι βασικές αρμοδιότητες του στελέχους: 
 

 
 

 
  

Τα χαρακτηριστικά του/ης ιδανικού /ης υποψηφίου/ας: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Οι παροχές της εταιρίας: 
 

 
 

με δυνατότητες εξέλιξης 

αξιολόγησης.

e-mail: info@
stroumboulis.gr με την ένδειξη «Δ.Σ.Γ».

-

στελέχωση.

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει 

χρόνου:
IT Officer

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 

θέμα: IΤ 
Officer-Athens, e-mail: hr@gcr.gr

Scooterise, πρωτοπόρα σε προϊόντα και 
υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης, αναζητά 

Υπεύθυνο/η Back Office & Διαχείρισης E-shop
Περιοχή:  
Τύπος απασχόλησης:  
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

των παραγγελιών και των υπολοίπων τους 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

και παραστατικών 
 

πελατών 
 

πρωτοβουλία 
 

 
 

 

e-mail: sarafidisk@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
specialist to join their business on a permanent basis.

Digital Marketing Specialist 
(Ref.code: DMS_1017)

Description:
specialist to help build brand awareness, drive website traffic, 

picture strategy development with hands-on implementation 

and development of company’s e-commerce presence. 

and measuring and reporting on campaigns.
Responsibilities: 

 
 and performance marketing campaigns 

 

marketing campaigns, and assess against goals  
 

  
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 

link: 

Κleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης 
-

Marketing Specialist 
Απαιτούμενα προσόντα:  
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Barista-Υπάλληλος Καφεκοπτείου-Πολύκαστρο

Απαραίτητα: 
 

 

 
 

 
 

Παρέχονται:
 e-mail: 

Batis Multiplex-Beach Resort

F&B Manager
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

Ελούντα Α.Ε. 

 
 

Maitre d’ hotel A La Carte Εστιατόριο 
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

e-mail: 

The President Hotel,

Bartender

Responsibilities: 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

Requirements: 
 

 
 
 

 
 
 

e-mail: 

Yria Boutique hotel & spa 5*****
 

B’ Μάγειρα
Προσόντα: 

 

 
e-mail: 

Andronis Exclusive
Waiters-Santorini

Entry requirements: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

We offer: 
 

 

 

e-mail: 

TUI Sensimar Blue Lagoon Palace 

Executive Chef
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: 

F&B Manager
Fodele Beach & Waterpark Holiday Resort

Skills/qualifications: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Aldemar Resorts 

Σερβιτόρο 
κωδικός: SERV.A_CRETE

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία  
μας προσφέρει: 

 

link: 

Anios Beachfront restaurant

Head Chef
Προσόντα: 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
Καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

e-mail: 

Χίλτον Κύπρου

Σερβιτόρους/ες

Προσόντα: 
 

 
 

 

 e-mail: 
 

Elatos Resort & Health Club

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

Ατομικές δυνατότητες και ικανότητες:

Προσφέρονται: 

e-mail: 

Branco Mykonos 
Waiters/Waitresses

Position requirements: 
 

 
 

 
 

 
  

The hotel offers: 
 

 

e-mail: 

Marbella Corfu Hotel 
Marbella Nido Suite Ηotel & Villas 

Μάγειρες Α’, Β’ & Γ’
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

 

 
 

 
 

 

 
  

Η προσφορά μας: 
 

 

 e-mail: 

HotelBrain

Maitre (code: Mai Mets)

 

10
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Qualifications: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
e-mail: 

Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas  

Bartenders
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

Neilson

We are looking for people who:

Chefs-All Grades

e-mail: . 

 

Mediterranean  

Maitre D’ Hotel
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 

e-mail:  

Branco Mykonos 
Waiters/Waitresses

Position requirements: 
 

 
 

 
 

 
  

The hotel offers: 
 

 

e-mail: 

Neilson

We are looking for people who:

Chefs – All Grades

e-mail: . 

 

Mediterranean  

Maitre D’ Hotel
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 

e-mail:  

La Marquise Luxury Resort 
Complex

Executive Chef/Sous Chef
Απαραίτητα προσόντα: 

ξενοδοχείου 
 

 

 
e-mail:  

Το ξενοδοχείο Hilton Park  
Μάγειρες

  
Προσόντα: 

 
  

Αιτήσεις:  
e-mail:  

Tο Porto Carras Grand Resort

Σερβιτόρους Α’  
(κωδ. θέσης: SRVΑ

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

e-mail: 
 

Mykonos Princess Hotel

F&B Μanager

Qualifications: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Duties and responsibilities: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e-mail: 

Radisson Blu Beach 
Resort Milatos Crete,

Β’ Μάγειρα  
για Κρητικό Εστιατόριο

Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 

e-mail: 

Aegean View Aqua Resort  

Chef
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 καταστάσεις  
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 

 

e-mail: 

 Renaissance Hotel

Waitress- 
Bartender

Qualifications: 
 

 
 

 
 

 

The company offers:

e-mail: 

Tο Porto Carras Grand Resort

Food & Beverage Manager  
(code: FBΜ)

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
ξενοδοχειακής αγοράς 

 
 

 

 
 

 
 

e-mail:  

White Rocks αναζητά για την καλοκαιρινή 

Μάγειρα Α’
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 

 
 

 

e-mail: 

Τα ξενοδοχεία Atlantica Porto Bello Beach και Atlantica 
Porto Bello Royal   

Σερβιτόρους/ες  
Εστιατορίων & Bars

11
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Αρμοδιότητες:

 e-mail:

Marketing & Sales Executive
Spartan Security -

-

Τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει  
η υποψήφια είναι:

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Παρέχεται: -
-

 e-mail:

 Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης Α.Ε.

Σύμβουλος Επιχειρήσεων (κωδ.: Σ.)
Απαραίτητα προσόντα:

Περιγραφή θέσης: -

e-mail:

Project Manager  
for International Projects

KMOP

Role:

Requirements:

e-mail:

Santa Marina

Marketing Manager

Being part of our team, you will:

To be successful in this role you must have:

What we offer:

Please note:

e-mail:

Marketing Assistant
Επιθυμητά προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

Προσφέρονται:

e-mail:

2 Άτομα  
για το Τμήμα Marketing

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Αρνός -

Βοηθό Λογιστή
(κωδικός θέσης: 2010)

Απαραίτητα προσόντα:

Βασικά καθήκοντα:

Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει:

e-mail:

Ι. & Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες
(

Λογιστή

-

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial Analyst/Controller

(κωδ.: FC 27)

Προσόντα που απαιτούνται:

Προσφέρονται:

-
e-mail:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Megasoft Α.Ε. -

Τεχνικό Μηχανογράφο
(κωδ.: SUP/17)

Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: -
κωδικό θέσης «SUP/17».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΗΛΚΑ Α.Ε.

Προγραμματιστή
Απαιτούμενη εμπειρία και προσόντα:

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Junior Front-end 
Developer

LOD -

-

Απαιτούμενα προσόντα

Τι προσφέρουμε:

e-mail:

D Project, 

Web Designer
Περιγραφή αρμοδιοτήτων:
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Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 (Photoshop) 

 
 

 
  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 

e-mail: 

Software Engineers-Developers 
(κωδ: SW-NET-1711) Halandri

Dataverse,

Job requirements: 
 

 

 

  
Additional qualifications that will be favorably 
evaluated include: 

 
 

 
 

 

  
Benefits: 

 
 

e-mail: 

Web Developer  
(Joomla/WordPress/Magento)

Η Nemesys

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

  
Aπαιτούμενα προσόντα: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

Προαιρετικά προσόντα: 

 
 
 

 
 

 
  

Παροχές: 
 

 
 

 
 

 

e-mail: 

Software Engineers-Developers 
(κωδ.: SW-NET-1710) Thessaloniki

Dataverse,

Job requirements: 
 

 

 

  
Additional qualifications that will be favorably 
evaluated include: 

 
 

 

 

  
Benefits: 

 
 

e-mail: 

Ioniki Sfoliata S.A.
 

IT System & Network Administrator

Description:

Minimum skills requirements: 
 

 

 
 

 
 

 
  

Desirable skills requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Job responsibilities: 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

We offer: 
 

 
 

 

 
 

e-mail: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Axel Accessories

Graphic Designer 
(position code: GRF02)

Candidate profile: 
 

 

position 
 

 
 

 

 
 

 
 

photo) to e-mail: 

Ήρα
Γραφίστα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
  

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

e-mail: 

Works Hellas

Έμπειρη/ο Αρχιτέκτων  
ή Interior Designer

Απαραίτητες προϋποθέσεις

e-mail: 

D Project  

Web Designer
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 

 
  

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

 
 

e-mail: 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Customer Care Officer  

Αθήνα

Η Γενική Χημικών Προϊόντων (

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
 
 

 
 

 
  

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

e-mail: 
κωδικό: CC ATH. 

Υπάλληλος  
Εξυπηρέτησης Πελατών

iRepair, 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
Παροχές: 

 
 

e-mail: 

Η Mapfre Αsistencia

Εκπρόσωπο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Παροχές εταιρίας:  
 

 
 

 
 

e-mail: 

Η DHI Medical Group

Στελέχη Τηλεφωνικού Τμήματος  
Εξυπηρέτησης Πελατών 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

  
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 e-mail: 

Seven  

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

Αρμοδιότητες θέσης: 
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συνέχεια στη σελ. 16

Απαιτούμενα προσόντα:

Δεξιότητες:

H εταιρία προσφέρει:

e-mail:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Directed  -

Πωλητή
Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail: .

Media Strom
Πωλητή Β2Β

(κωδικός θέσης: 2-415)
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

 e-mail:

 

West A.E.
-

Πωλητή Βιομηχανικών  
Προϊόντων

Περιγραφή θέσης: -

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

κωδικό SDR001 e-mail: -

Κ. Τζάνος Α.Ε.Β.Ε.  

Πωλητή/Οδηγό
-

Αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:
κωδικό ΠΩΛ-ΟΔ.

Youth Lab. Dermocosmetics

Στελέχη Πωλήσεων Φαρμακείου
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Marmodom-FHL Kiriakidis 
Group,

Πωλητή
Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης:   
Απαιτούμενα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Yπεύθυνο Μεγάλων Λογαριασμών  
(Key Account Manager)

Απαραίτητα προσόντα:

 e-mail:

3Π

Διευθυντή Πωλήσεων
 

Προφίλ υποψηφίου: 

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

Πωλητές
Pest Control Services Hellas -

Απαιτήσεις:

Προσφέρονται:

e-mail:

Στέλεχος Πωλήσεων  
για Ανάπτυξη Δικτύου

LOD -

Απαιτούμενα προσόντα:

Τι προσφέρουμε:

 e-mail:

Σύμβουλος Πωλήσεων  
(κατάστημα Σερρών)

Αφοί Ιωαννίδη Α.Ε. -

Επιθυμητά προσόντα/ικανότητες:

Εκπαίδευση/σπουδές:
Απολαβές:

 e-mail:

Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε. -

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

 e-mail:

Υπεύθυνος Εξαγωγών
Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

 e-mail:

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Promoter (κωδικός: PRM01)
Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει:

Βασικές αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:
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-

e-mail: GR-HRCV@
sarantisgroup.com

Πωλητή/Merchandiser
(κωδ. θέσης: ACT_MRP_0915)

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

link:

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Υπεύθυνη  

για το Κατάστημα των Μελισσίων
Καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:  

 

Σύμβουλος Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: gr

Βloom
Πωλήτρια

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

 
Πωλητή-τρια Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχεται:

ηλεκτρονική διεύθυνση:

-

Πωλητή Λιανικής
Απαιτούμενα προσόντα:

e-mail:

Πωλητής Καταστήματος
(κωδικός: Π-01)

Απαιτούμενα προσόντα:

Αποδοχές:

e-mail: -

Hellenic Bakery

Πωλητής Άρτου & Ζαχαροπλαστικής

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

Aéropostale

Πωλητή Λιανικής

Τι χρειαζόμαστε από σένα:

e-mail:

Πωλήτρια Υπεύθυνη Kαταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

e-mail:

Perideo Group 

Store Manager

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Υπαλλήλους Τμήματος Κρεοπωλείου
Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

-
link:

κωδικό θέσης 
«RS0025».

Εσωτερική Πωλήτρια

Προσόντα-προϋποθέσεις:

Προσφέρουμε:

e-mail:
com ένδειξη: Εσωτ. Πωλήτρια/
Tηλ. Πωλήσεις

 Funky Buddha -

Πωλητές/Πωλήτριες 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: hr@

 
Ταμίες Καταστήματος

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Mηχανολόγος Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων  

Θέρμανσης, Ύδρευσης & Κλιματισμού (Βάρη)
Zisimatos Management 

 -
 . 

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

e-mail:

Enviroplan A.E.
-

Μηχανικό Περιβάλλοντος (Environmental Engineer)
(κωδ. θέσης: 12/17)

-

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 

 e-mail:
-

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Θέση:
Τόπος:
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: -

Καθήκοντα θέσης: 

Η εταιρία:
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Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται  
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

e-mail:
κωδικό θέσης YF-ΕS4.

Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες,
Μεταλλειολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Pepsico

 
Maintenance Engineer job ref.: 130125BR)

Περιγραφή εργασίας:

Candidate profile:

link:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Pharmanel

Ιατρικό Επισκέπτη
Προφίλ θέσης:

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:

Η Pharmanel προσφέρει:

e-mail:

Ιατρικός Επισκέπτης  
Πέλλα

Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:
κωδικό «ΙΕ ΠΕΛΛ».

Επιστημονικοί Συνεργάτες

e-mail:
κωδικό: S/R&D:192.

ΙΑΤΡΟΙ
Γιατροί-Θεσσαλονίκη

DHI Medical Group

e-mail:

  
Βιοπαθολόγο

e-mail:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ευρωκλινικής Αθηνών

Έμπειρο Nοσηλευτή/τρια  
Παιδιατρικής

Απαραίτητα προσόντα:

Ο όμιλος προσφέρει:

KIDS4.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 Αρνός

Συνεργάτες/Καθηγητές Παιδαγωγούς
(κωδ. θέσης: 41101)

Με εξειδίκευση στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει:

e-mail:

Qualified Native/Bilingual 
English Teachers 

 

e-mail:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Adecco HR

Μηχανικός Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Daily Taste ΕΠΕ

Διευθυντή Παραγωγής (κωδ.: PROD-MNGR-DT/1017)
Αρμοδιότητες:

Προφίλ:

e-mail:

Elvial S.A

Διοίκηση Παραγωγής
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Eurocatering Α.Ε.

Υπεύθυνο Παραγωγής
(κωδικός θέσης: PROD-SPRVSR/1017)

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες:

Προφίλ:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Σύμβουλος Αυτοκινήτων

Απαραίτητες γνώσεις:

 e-mail:

Scorpios Security

Τεχνικό-Εγκαταστάτη Συστημάτων  
Ασφαλείας

Ρόλος/αρμοδιότητες:

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

 
 

 
 

 
 

 

Η Scorpios Security προσφέρει:

 e-mail:

Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων

Description:

Requirements:

Benefits:

link:

17
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Η τεχνική εταιρία Centrofaro Services LTD Athens ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει στο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων 
στη Νέα Καρβάλη Καβάλας:

Πτυχιούχο  
Ηλεκτρολόγο Τεχνικής Σχολής ΙΕΚ-ΤΕΙ  

με Θαλάσσια Υπηρεσία (Ε.Ν.)

Περιγραφή της θέσης εργασίας: Αποκαταστάσεις ηλεκτρο-
λογικών βλαβών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και νέα 
ηλεκτρολογικά έργα.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Η εταιρία προσφέρει: 

 

ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@centrofaro.gr

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών -

Υπαλλήλου Συντήρησης & Διαχείρισης

 

-

e-mail: recrutements@efa.gr.  Καταληκτική 
 

.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Aegean View Aqua Resort

Προϊστάμενο Συντήρησης

Προσφέρονται: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

HotelBrain

the position of:
Maitre 

(code: Mai Mets)

experience.
Qualifications: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

link: 

Η εταιρία Ιωάννου Ζαχαροπλαστική
Ανειδίκευτο Εργάτη Ζαχαροπλαστικής  

& Βοηθό Ζαχαροπλάστη

Κατά προτίμηση άνδρα.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
  

Η εταιρία Ιωάννου παρέχει: 
 

Σημαντική προϋπόθεση:

-

e-mail: info@ioannou-m.gr

Η Lasertech AEBE
 

Ηλεκτροσυγκολλητή Μονταδόρο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
-

Επιθυμητά:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@arservices.gr. 

Neptune Hotels***** στο Μα-

Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί: -

Καθήκοντα: 
 

 
 

 

 
 

 την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

  
Προσφέρονται: 

 
 

 

-

e-mail: 

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε.

Φανοποιό Τμήματος Φανοβαφείου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  

LOGISTICS
Voi&Noi

Διευθυντή Αποθηκών & Διακίνησης
Η εταιρία:

-

Αποστολή της θέσης: -

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 
 

για την έκδοση σε τακτά διαστήματα των αντίστοιχων 
αναφορών για ενημέρωση της διοίκησης 

 
 

 
 
 

των παραγγελιών 

 
 

 
παραστατικών 

 
 

 
 

 

αλλαγές 

  
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
Δεξιότητες: 

επίπεδο 
 

 
 

 
 

κριτηρίων 
  

Εμείς προσφέρουμε: 
 

 
 

κωδικό 
θέσης «ΔΑΠΟΘ» e-mail: 
GR
των βιογραφικών.

ΟΔΗΓΟΙ
Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel

Driver/Porter
Qualifications/desired skills & expertise: 

 
 

 
 

e-mail: 
gr

Η People at Work Hellas -

Οδηγοί Μικρής Λιανικής 
(κωδ.: ΟML-17)

Το έργο:

Προδιαγραφές θέσης: 
 

 
 

 
 

 
 

αποτελεσματική επικοινωνία 
 

 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 
 

-

e-mail: . Όλες 

Arte & Mare Elia Suites  
να προσλάβει για εργασία:

Οδηγό Φορτηγού/Χειριστή Τετράξονα
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
  

Προσφέρονται: 
 

 

-
e-mail: 

ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης

Οδηγού
Αναφερόμενος στον υπεύθυνο διακίνησης  
και αποθήκης οι κύριες αρμοδιότητές  
σου είναι οι εξής: 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

για επαγγέλματα εστίασης
Σου προσφέρουμε:

Βιογραφικά στο e-mail:  
 κωδικό «ΟΔ/10».

Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel 
Driver/Porter

Qualifications/desired skills & expertise: 
 

 
 

 

 e-mail: 
gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Castello Village Resort

Rooms Division Manager  
Hotel Assistant Manager

Position requirements: 
 

 
 

 
 

 

 
 

as an asset 
 

 

 
  

Benefits: 
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 e-mail:

Yria Boutique Hotel & Spa 5*****

Υπάλληλο Υποδοχής
Προσόντα:

e-mail:

Andronis Exclusive
Front Office Manager

Entry requirements:

We offer:

 e-mail:

TUI Sensimar Grand Mediterraneo 
Resort & Spa 5* by Atlantica, 

Guest Relations
Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων:

 e-mail:

Rocabella Santorini Hotel & Spa
Καμαριέρες-Σαντορίνη

Απαιτούμενες δεξιότητες:

Η εταιρία μας προσφέρει:

 e-mail:

Archipelagos  

Υπαλλήλους Υποδοχής/Receptionists

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
 

 
 

 
 

 

 
Το ξενοδοχείο προσφέρει:

e-mail:

Xenios Gate
 

Υπάλληλο Υποδοχής

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

e-mail:

Andronis Exclusive
Night Auditor

Entry requirements:

We offer:

e-mail:

Euphoria Resort

Housekeeping Supervisor
Προσόντα:

e-mail:

 

AKS Porto Heli
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 

 e-mail:

Front Office Agent /Υπάλληλος Υποδοχής

Mill Houses Εlegant Suites

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

e-mail:

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
KFC Γλυφάδας, ΚFC Πειραιά ΚFC Παγκρατίου, 

ΚFC Village Aγ. Ι. Ρέντη
Διανομείς

Παρέχονται:

e-mail:

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
AegeoSpas, 

 

Spa Managers
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

 
e-mail:

Stella hotels

Spa Therapist

Required qualifications:

e-mail:

Spa Therapist 
 (Θεραπευτής/τρια για Spa)

Euphoria Retreat

 

Key responsibilities:

Requirements:

Benefits:

e-mail:

Κυπριώτη

Spa Therapists

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Lesante Blu Exclusive Beach 
Resort

Spa Manager

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:
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ση στον χώρο εργασίας

ανταλλάγματα επαγγελματικά πλεονεκτήματα ή 
αποφυγή δυσμενέστερης μεταχείρισης.

Σύμφωνα με το κοινωνικοπολιτισμικό μοντέλο 
η σεξουαλική παρενόχληση αντιπροσωπεύει 
την κατάχρηση εξουσίας και υπό αυτή την 
έννοια εξετάζεται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο 

που καλλιεργεί και ενισχύει τις ανισότητες σε 
επίπεδο εξουσίας και δύναμης μεταξύ των δύο 
φύλων. Οι άνδρες επιβραβεύονται κοινωνικά 
όταν δείχνουν σεξουαλική ενεργητικότητα, 
ενώ οι γυναίκες επιβραβεύονται όταν είναι 
υποχωρητικές και παθητικές. Η σεξουαλική 

παρενόχληση κατά συνέπεια δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά μία μορφή σεξουαλικής κυριαρχίας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, η οποία πλήττει και 
επιδεινώνει περαιτέρω τη θέση της γυναίκας 
στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το δομικό μοντέλο η σεξουαλική 
παρενόχληση εξετάζεται και ερμηνεύεται υπό το 
πρίσμα του δομικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας μίας επιχείρησης. Υποστηρίζεται 
ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι αποτέλε-
σμα των σχέσεων ιεραρχίας, επαγγελματικών 
ευκαιριών και των σχέσεων εξουσίας όπως 
καλλιεργούνται και ενθαρρύνονται από την 
ίδια τη δομή μίας επιχείρησης. Τα φυσικά, 
δομικά και κανονιστικά χαρακτηριστικά μίας 
επιχείρησης δίνουν την ευκαιρία στους άνδρες 
εργαζομένους να παρενοχλούν τις γυναίκες 
εργαζόμενες.    

Οι γυναίκες-θύματα σεξουαλικής παρενό-
χλησης στην εργασία δεν δημοσιοποιούν συ-
χνά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, καθώς 
φοβούνται ότι δεν θα γίνουν πιστευτές ή θα 
χλευαστούν από το κοινωνικό και εργασιακό 
τους περιβάλλον. Μοναχικά αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα της ταπείνωσης και του εξευτε-
λισμού με επιπτώσεις στην ψυχική και σω-
ματική τους υγεία, αλλά και επιδείνωση της 
κοινωνικοοικονομικής τους θέσης όταν συχνά 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους 

εξαιτίας της παρενόχλησης που υφίστανται.
Συνεπώς η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί:

συμπτώματα που συνδέονται με το άγχος.

τους, την εμπιστοσύνη στην εργασία τους, την 
εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα, τις πι-
θανότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

μακροπρόθεσμες βλάβες στις προοπτικές της 
εργασίας τους στην περίπτωση που αναγκαστούν 
να αλλάξουν εργασία.

Οι αρνητικές συνέπειες της σεξουαλικής 
παρενόχλησης για την επιχείρηση συνδέονται 
με τη δημιουργία δυσάρεστου εργασιακού πε-
ριβάλλοντος, τη ρήξη των σχέσεων μεταξύ των 
εργαζομένων και κατά συνέπεια τη διατάραξη της 
εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης (επιπτώ-
σεις στην οικονομική αποτελεσματικότητα της 
επιχείρησης, μείωση της παραγωγικότητας κ.ά.).

Επίσης η αγωνία, ο φόβος και το άγχος που 
προκαλούνται από τη σεξουαλική παρενόχληση 
οδηγούν συνήθως τα άτομα που την υφίστανται 
να ζητούν άδεια λόγω ασθένειας, να είναι 
λιγότερο αποδοτικά και αποτελεσματικά στην 
εργασία τους ή, ακόμα, τα υποχρεώνουν κατά 
κάποιο τρόπο να εγκαταλείπουν αυτήν. 

Ελίνα Τσιούλη, Ψυχολόγος Ε.Κ.Π.Α.

οικονομικές δυσκολίες, είναι μια 
καλή λύση.

Μια συχνή ένσταση που έχει ο 
κόσμος για τη συνεργατική οικο-
νομία είναι ότι δεν είναι και τίποτα 
καινούργιο. Πάντα χτυπούσαμε το 
κουδούνι του γείτονα και ζητούσα-
με πράγματα ή πάντα ζητούσαμε 
από κάποιον να μας πετάξει μέ-
χρι τον σταθμό του μετρό. Γιατί 
να μπλέκεται η τεχνολογία και το 
εμπορικό στοιχείο; Η απάντηση 
είναι ότι: α. οι καλοί μας γείτονες 
ή οι φίλοι μας δεν έχουν τα πάντα, 
για κάποια πράγματα πρέπει να 
ψάξουμε παραπέρα β. δεν είναι 
όλοι οι γείτονες καλοί, συμβαίνει, 
γ. πιο σημαντικό, η συνεργατική 
οικονομία μειώνει το έμμεσο κόστος 
συναλλαγής (opportunity cost). 

Για να δώσω ένα παράδειγμα, ένα 
άτομο που ενδιαφέρεται να κοιμη-
θεί κάπου ένα βράδυ σε μία ξένη 
πόλη, αλλά δεν βρίσκει ξενοδοχείο 
για το βαλάντιό του, αντιμετωπίζει 
υψηλό έμμεσο κόστος συναλλαγής. 
Θα πρέπει να αρχίσει να ρωτά έναν 
έναν τους περαστικούς; Να αρχί-

σει να φωνάζει στην πλατεία 
του χωριού σαν τον 
τελάλη; Και αν ακό-
μα βρει κάποιον, 
πώς θα μπορέσει 
να εμπιστευτεί ο 

ένας τον άλλον; Η τεχνολογία που 
κινητοποιεί η συνεργατική οικονομία 
ευτυχώς απαντά αυτά τα ζητήματα.

Ωστόσο, ναι μεν η συνεργατι-
κή οικονομία δεν θα μπορούσε 
να είναι εδώ χωρίς τις ανάλογες 
τεχνολογίες ή χωρίς την ευρύτατη 
διάδοση των smartphones, που 
φέρνουν τις υπηρεσίες αυτές δύο 
κλικ μακριά, η φιλοσοφία που την 
εμπνέει μόνο καινούργια δεν είναι. 
Βασίζεται στις κλασικές αρχές που 
διέπουν μία ανοιχτή αγορά. Πρω-
τίστως βασίζεται στις αντίστροφες 
ανάγκες που έχουν συχνά οι άν-
θρωποι και στην ανάγκη τους να 
έρθουν ο ένας με τον άλλον κοντά 
για να τις ικανοποιήσουν.

Για παράδειγμα, εγώ θέλω να πάω 
από την Καλαμαριά στην Αριστοτέ-
λους και θα πλήρωνα 5 ευρώ για 
αυτό. Η Μαρία χρειάζεται 5 ευρώ 
και θα δεχόταν να εξυπηρετήσει 
κάποιον με το αυτοκίνητό της για 
να τα κερδίσει. Η ψηφιακή πλατ-
φόρμα μας φέρνει κοντά, όμως η 
συναλλαγή είναι η αντίστοιχη με 
αυτές που συμβαίνουν από αρχαιο-
τάτων χρόνων σε τοπικές αγορές.

Δεν έχει διαφορά από τη 
λαϊκή αγορά, όπου πλη-
ρώνω 2 ευρώ για αβγά 
επειδή αξιολογώ τα αβγά 
πιο σημαντικά από τα 2 

ευρώ μου, ενώ ο έμπορος πουλά 
επειδή αξιολογεί τα 2 ευρώ μου 
ως περισσότερο σημαντικά από τα 
αβγά του. Κερδίζουμε και οι δύο, 
καθώς ικανοποιήσαμε τις αντίστρο-
φες ανάγκες και προτιμήσεις μας: 
εγώ να πάω στην Αριστοτέλους ή να 
αγοράσω τα αβγά, η Μαρία και ο 
έμπορος να κερδίσουν το εκάστοτε 
ποσό που έβαλαν στην τσέπη. 

Φυσικά στην περίπτωση του μι-
σθώματος του οχήματος της Μαρίας 
ένα ποσοστό από τη συναλλαγή θα 
πάει και στον πάροχο της πλατφόρ-
μας που μας έφερε κοντά. Ωστόσο 
αυτό είναι λογικό και δίκαιο, καθώς, 
αν δεν υπήρχε η πλατφόρμα, η 
συναλλαγή δεν θα είχε γίνει ποτέ.

Η συνεργατική οικονομία έχει 
γεννήσει πολλές αντιδράσεις. Κάτι 
τέτοιο είναι λογικό, όπως για κάθε 
τι καινούργιο, που διαταράσσει 
κατεστημένες ισορροπίες, δηλα-
δή για τις λεγόμενες «disruptive 
technologies». Για παράδειγμα, οι 
πλατφόρμες μίσθωσης οχημάτων 
έχουν βρεθεί παγκοσμίως στο στό-
χαστρο όχι μόνο των συνδικάτων 
των ταξί για ευνόητους λόγους, 
αλλά και πολλών πολιτικών, που 
αισθάνονται ότι η τεχνολογία είναι 
ένα βήμα μπροστά από τη διάθεσή 
τους να ελέγξουν και να βάλουν 
κανόνες.

Επίσης πολλοί ισχυρίζονται 
ότι τέτοιες τεχνολογίες οδη-
γούν τους εργαζομένους να 

συμφιλιωθούν με εξα-
τομικευμένη εργασία 
χωρίς δικαιώματα, 

όπου η περιστασιακή δουλειά για 
χαρτζιλίκι αντικαθιστά την προ-
οπτική μίας σταθερής καριέρας.

Επίσης μία ερώτηση που προκα-
λεί διαφωνίες έχει να κάνει με το 
αν οι εργαζόμενοι που παρέχουν 
υπηρεσίες μέσα από τέτοιες πλατ-
φόρμες είναι αυτοαπασχολούμενοι ή 
υπάλληλοι των εταιριών στις οποί-
ες οι πλατφόρμες ανήκουν και οι 
οποίες είναι συχνά επιχειρηματικοί 
κολοσσοί.

Σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικές 
αρχές βρίσκουν έναν τρόπο συνύ-
παρξης με τις νέες αυτές τεχνολογίες, 
συνήθως έναντι αντιτίμου με τη 
μορφή ενός φόρου προστιθέμε-
νης αξίας και κάποιων κανόνων 
ασφαλείας. 

Άλλες φορές τοπικοί φορείς, συν-
δικαλιστές, επαγγελματικοί σύλλογοι 
και κρατικοί μηχανισμοί πολεμούν 
αυτές τις εφαρμογές και βάζουν 
εμπόδια στη λειτουργία τους. 

Υπάρχουν δύο γραμμές άμυνας 
για την υπεράσπιση της συνεργα-
τικής οικονομίας. Η πρώτη έχει να 
κάνει με πρακτικά επιχειρήματα. Οι 
εργαζόμενοι στη συνεργατική οικο-
νομία θα ήταν σαφώς σε χειρότερη 
μοίρα αν δεν είχαν τη δυνατότητα 
να κάνουν αυτό που κάνουν. Ειδικά 
σε καιρούς οικονομικής καχεξίας, 
όπου υπάρχει τόσο πολύ ανενεργό 
κεφάλαιο, θα ήταν ανήθικο να τους 

αρνηθεί κάποιος την επιλογή να 
έχουν αυτό το επιπλέον εισόδημα 
κάνοντας κάποιες κούρσες με 
το αυτοκίνητο ή νοικιάζοντας 
ένα υπνοδωμάτιο στο εξοχικό 

της γιαγιάς. Αντίστοιχα, οι πελάτες 
τους έμπρακτα δείχνουν ότι θεωρούν 
σημαντικές και καλές τέτοιες υπη-
ρεσίες με το να τις χρησιμοποιούν.

Ωστόσο το πιο δυνατό επιχείρημα 
για την υπεράσπιση της συνεργα-
τικής οικονομίας είναι ηθικό. Οι 
εθελούσιες συναλλαγές που λαμ-
βάνουν χώρα στη συνεργατική οι-
κονομία είναι η ελεύθερη έκφραση 
της βούλησης δύο ή περισσότερων 
ανθρώπων. 

Δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα 
κανενός (ο οικονομικός προστα-
τευτισμός ενός κλάδου δεν συνιστά 
δικαίωμα) και ως εκ τούτου κανείς 
δεν θα έπρεπε να έχει το ηθικό 
ανάστημα να σταματήσει μία τέτοια 
συναλλαγή, που είναι μία έκφρα-
ση της αρχής της «αυτοκτησίας» 
και της ελεύθερης βούλησης όσων 
συμμετέχουν σε αυτή. 

Επί αιώνες διάφοροι επαναστάτες 
κήρυτταν ότι η κοινωνική απελευ-
θέρωση θα έρθει όταν οι εργάτες 
αποσπάσουν με τη βία τα μέσα πα-
ραγωγής. Η συνεργατική οικονομία 
υπόσχεται κάτι πιο ριζοσπαστικό, 
πλην ειρηνικό: ότι οι εργαζόμενοι 
θα μετατρέψουν αυτό που ήδη τους 
ανήκει (το αυτοκίνητο, το δωμάτιο ή 
το ταλέντο τους) σε δικό τους μέσο 
παραγωγής. Είναι μία επανάσταση 
που μόλις έχει αρχίσει, εξελίσσεται 
παγκόσμια και είναι δύσκολο να 
ανατραπεί, καθώς βασίζεται στην 

επιθυμία των 
ανθρώπων να 
κάνουν πράγ-
ματα και να έρ-

θουν κοντά για 
να εξυπηρετήσουν 

τις ανάγκες τους. 

Dr. Νίκος 
Σωτηρακόπουλος,

Λέκτορας 
Κοινωνικών 

Επιστημών 
Loughborough University 

οικονομίας
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Αποτελέσματα δείκτη GMCCI   
Το τρίτο τρίμηνο του 2017 

συνεχίστηκε η θεαματική 
βελτίωση των προσδοκιών 

των συμβούλων μάνατζμεντ για την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας σε 
ένα έτος. Συγκεκριμένα, ο Γενικός 

Δείκτης GMCCI,ο οποίος προκύ-
πτει ως ο μέσος όρος των δεικτών 
GMCCI - Οικονομική Συγκυρία και 
GMCCI - Παραγωγικοί Συντελεστές 
αυξήθηκε στο 14,2% από 6,4% που 
ήταν στο τέλος του προηγουμένου 

τριμήνου. Τα τελευταία έξι τρίμηνα 
καταγράφεται ανάκαμψη της αισιο-
δοξίας, η οποία μάλιστα έχει γίνει 
εντονότερη τα δύο τελευταία τρίμηνα.

Υπήρξε νέα, θεαματική βελτίωση 
των προσδοκιών των συμβούλων 

μάνατζμεντ για την πορεία των βασι-
κών οικονομικών μεγεθών, δηλαδή 
οικονομική μεγέθυνση, ανεργία, 
ιδιωτικές επενδύσεις παγίων, εξα-
γωγές προϊόντων και υπηρεσιών και 
πληθωρισμός, σε ένα έτος.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος ξεκίνησε 

από το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Από τότε 

σημειώνεται συνεχής αύξηση του Γενικού Δείκτη GMCCI: 

από -20,2% στο τέλος Μαρτίου 2016 σε +14,2% 

στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης, επισημαίνεται 

ότι οι μεταβολές των προσδοκιών συνδέονται στενά 

με τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα 

των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και βεβαίως με 

τις εξελίξεις των εθνικολογιστικών μεγεθών.

Βελτίωση καταγράφηκε επίσης στον δείκτη GΜCCΙ-Παραγωγικοί Συντελεστές 
το τρίτο τρίμηνο 2017. Ειδικότερα, ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» 
και «αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του δείκτη, έγινε θετικός, 
3,0%, από -4,4% που ήταν στο τέλος του δευτέρου τριμήνου. Η τιμή αυτή 
μάλιστα είναι η υψηλότερη μετά από το τρίτο τρίμηνο του 2014. Φαίνεται 

λοιπόν ότι οι σύμβουλοι μάνατζμεντ έγιναν περισσότερο αισιόδοξοι για 
την πορεία των παραγωγικών συντελεστών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο. 
Περισσότερη αισιοδοξία υπάρχει στις εκτιμήσεις για την πορεία όλων των 

μεγεθών που περιέχονται στον δείκτη. Η μεγαλύτερη διαφορά προέκυψε στις 
προσδοκίες για την επιχειρηματικότητα. Η άνοδος του GΜCCΙ-Παραγωγικοί 

Συντελεστές συνδέεται με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία που επικρατεί για τις 
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Η βελτίωση των εν γένει οικονομικών 

συνθηκών, ιδιαίτερα των επενδύσεων, συμβάλλει στην αύξηση 
της αποδοτικότητας των συντελεστών της παραγωγής και αντιστρόφως.

Γενικός Δείκτης GMCCI
(Μέσος όρος των GΜCCΙ-Οικονομική Συγκυρία και GΜCCΙ-

Παραγωγικοί Συντελεστές)

Ο μέσος όρος των «θετικών» - «αρνητικών» προβλέψεων 

για τις μεταβλητές του GMCCI - Οικονομική Συγκυρία, αυξήθηκε ξανά 

από 17,3% στο τέλος Ιουνίου σε 25,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου. 

Υπογραμμίζεται ότι η τιμή του δείκτη κατά το αντίστοιχο τρίμηνο 

του 2016 ήταν -7,6%, δηλαδή περισσότερες επιχειρήσεις 

προέβλεπαν επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών από όσες 

προσδοκούσαν βελτίωση. Η νέα θετική αυτή εξέλιξη σχετίζεται 

προφανώς με τη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, 

που δημιουργεί προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής πορείας 

της ελληνικής οικονομίας. Μεγαλύτερη αισιοδοξία καταγράφηκε 

για όλες τις μεταβλητές που απαρτίζουν τον δείκτη.

GMCCI - Οικονομική Συγκυρία
(μέσος όρος διαφοράς «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων)

GMCCI - Παραγωγικοί συντελεστές 
(Μέσος όρος διαφοράς «θετικών» 

- «αρνητικών» απαντήσεων)
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  για το γ' τρίμηνο 2017
Βελτίωση καταγράφηκε επίσης 

στον δείκτη GMCCI-Παραγωγικοί 
Συντελεστές. 

Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της 
διαφοράς "θετικών" και "αρνητικών" 
προβλέψεων για τις μεταβλητές του 

δείκτη, δηλαδή: ανθρώπινο δυναμικό, 
συνθήκες χρηματοδότησης, δημό-
σιες υποδομές, επιχειρηματικότητα 
και θεσμικό πλαίσιο, έγινε θετικός 
μετά από δέκα τρίμηνα.

Τα τρία κυριότερα προσκόμματα 

στην επιχειρηματική δράση είναι 
η έλλειψη σταθερότητας του φο-
ρολογικού συστήματος, η υψηλή 
φορολογία και η λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης. 

Σκορ υψηλότερο του 4, σε κλίμα-

κα 1-5, είχαν επίσης η πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια 
στη λειτουργία του κράτους, η 
παραγωγικότητα του δημόσιου 
τομέα και το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης.

Οι ανασχετικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δράση

Η έρευνα για το γ' τρίμηνο 2017 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των μελών του ΣΕΣΜΑ: ACCENTURE, ΒΡΜ, KPMG, Κ&Ο Adνisory, LDK Consultants, 
PLANNING και STOCHASIS.

Ο ΣΕΣΜΑ

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

λογικό φορέα των οργανωμένων 
εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα, με 48 εταιρίες-μέλη 
στις οποίες απασχολούνται περισ-

σότερα από 2 .000 εξειδικευμένα 
στελέχη.
Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η 
ανάπτυξη και διεύρυνση της αγο-

ράς συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό-
1και η ενίσχυση και παγίωση της 
αξιοπιστίας και της προστιθέμενης 

αξίας των συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών και της επιχειρηματικής 
υποστήριξης, τόσο στον δημόσιο, 
όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ουσιώδεις μεταβολές στις απόψεις 
των συμβούλων μάνατζμεντ όσον αφορά στα κυ-
ριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση. 
Η κατάταξή τους παραμένει σχεδόν η ίδια με αυτή 
που είχε προκύψει στις προηγούμενες έρευνες. 

Στις τρεις πρώτες θέσεις εμφανίζονται η έλλειψη 
σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, η 
υψηλή φορολογία  και η λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης. Σκορ υψηλότερο του 4, σε κλίμακα 1-5, 
είχαν επίσης η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η 

ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους, η παρα-
γωγικότητα του δημόσιου τομέα και το σύστημα 
απονομής δικαιοσύνης. Πρέπει να σημειωθεί για 
μία ακόμη φορά η χαμηλή θέση που έχουν οι ελ-
λείψεις σε καταλλήλως εκπαιδευμένο προσωπικό.
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Ένας καφές σε περιμένει!
Για πελάτες σε αναμονή έχου-

με ακούσει. Για επιβάτες σε 
αναμονή επίσης. Αλλά για καφέ 
σε αναμονή; Κι όμως υπάρχει 
εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα το 
τελευταίο χρονικό διάστημα 
αυτός ο καφές που… περιμέ-
νει κατακτά πολλές χώρες του 
κόσμου ως μία πράξη αγάπης 
και αλληλεγγύης προς τους 
συνανθρώπους μας που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να απο-
λαύσουν ακόμα κι αυτή την 
τόσο ταπεινή και απλή συνή-
θεια: μία γουλιά καφέ…

Αλλά ας πάρουμε τα πράγμα-
τα με τη σειρά. Ο «καφές που 
περιμένει» («suspended coffee» 
είναι ο όρος στα αγγλικά και 
«caffé sospeso» στα ιταλικά) 
είναι ένας καφές που προπλη-
ρώνεται από κάποιο πελάτη 
ενός καφενείου ή μίας καφε-

τέριας ανώνυμα για να κατα-
ναλωθεί αργότερα 

από κάποιο 

άλλο συμπολίτη μας που δεν 
έχει την οικονομική δυνατότητα 
να τον πληρώσει ο ίδιος. 

 
 Από τη Νάπολη 
στη Μελβούρνη
Η ιστορία του καφέ που πε-

ριμένει ξεκίνησε στα εργατικά 
καφέ της Νάπολης στη νότια 
Ιταλία πριν από περίπου εκατό 
χρόνια και έγινε γνωστή με το 
όνομα «caffé sospeso». 

Μεταπολεμικά η παράδοση 
του καφέ σε αναμονή αποδυ-
ναμώθηκε, για να ξαναεμφα-
νιστεί στη Νάπολη πριν από 
δέκα χρόνια. Λέγεται μάλιστα 
ότι ο πρόεδρος της τοπικής και 
φημισμένης πρώην ομάδας 
του Μαραντόνα πληρώνει 

δέκα καφέδες σε αναμο-
νή μετά από κάθε νίκη της 
ομάδας του! Βουλγαρία, 
Αυστραλία, Ρωσία είναι οι 
χώρες που ακολούθησαν. 
Τους τελευταίους μήνες η 

πρωτοβουλία εξαπλώνεται 
με πολύ γοργό ρυθμό 

σε πάρα πολλά μέρη 
του κόσμου. 

Αυτή τη στιγμή 
είναι επισήμως κα-
ταγεγραμμένες 
162 επιχειρήσεις 
σε 17 χώρες και 
112 πόλεις, οι 
οποίες συμμετέ-
χουν στο δίκτυο 
των καφέδων που 

μας περιμένουν.
 

 Ο καφές 
της Σχεδίας

Η Σχεδία εδώ και αρκε-
τές εβδομάδες έχει έρθει σε 

επαφή με ανθρώπους (ιδιώτες 
και ιδιοκτήτες χώρων εστίασης) 
του εξωτερικού που προωθούν, 

με τον έναν ή άλλον τρόπο, 
την ιδέα αυτού του καφέ με τα 
τόσο έντονα χαρακτηριστικά 
αλληλεγγύης.

Φυσικά ήρθαμε και σε επαφή 
με Έλληνες ιδιοκτήτες καφέ, 
βολιδοσκοπώντας τις προθέ-
σεις τους. Αν δηλαδή και κατά 
πόσο είναι δεκτικοί να μπουν 
οι ίδιοι και τα μαγαζιά τους σε 
ένα αντίστοιχο δίκτυο στην 
Ελλάδα. 

Πρόθεσή μας ήταν, με τις 
ελάχιστες δυνάμεις που έχουμε, 
να κινητοποιήσουμε την ελλη-
νική κοινωνία για να αναπτυ-
χθεί ένα δίκτυο καφέδων που 
περιμένουν και στη χώρα μας.

Στόχος μας δεν είναι να 
δημιουργήσουμε εστίες κα-
φέδων που θα περιμένουν 
αποκλειστικά και μόνο μέσω 
των πωλητών της Σχεδίας, 
οι οποίοι είναι εκεί διαθέσι-
μοι προς όλους εκείνους που 
πραγματικά δεν έχουν άλλο 
τρόπο για ένα καφεδάκι, αλλά 
να διευρύνουμε όσο γίνεται 
το δίκτυο σημείων προσφοράς 
του κερασμένου καφέ.

Ένας άλλος, όχι ασήμαντος, 
στόχος είναι μέσα από αυτή τη 
διαδικασία να ενισχυθούν και 
κάποιες μικρές επιχειρήσεις, όχι 
μόνο του κέντρου της Αθήνας, 
αλλά και πολύπαθων περιοχών 
εκτός κέντρου. 

Άλλωστε η ενίσχυση μικρών, 
τοπικών επιχειρήσεων είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της φι-
λοσοφίας του κινήματος του 
caffé sospeso από τα πρώτα 
του κιόλας βήματα, ασχέτως 
αν κάποιες μεγάλες εταιρίες 
σήμερα προσπαθούν να το 
εντάξουν στις επικοινωνιακές 
πρακτικές τους… 

Είναι μία καλή ευκαιρία να 

μείνουν ζωντανά τα καφενεία 
ή οι καφετέριες της γειτονιάς 
και να αποκτήσουν και πάλι 
τον συνοικιακό και παρεΐστικο 
χαρακτήρα τους.

 
 Αυτοκόλλητο 
και επικοινωνία
Στους χώρους που είναι 

στο δίκτυο των καφέδων που 
περιμένουν θα υπάρχει ένα 
αυτοκόλλητο που θα υποδη-
λώνει τη συμμετοχή σε αυτό το 
ξεχωριστό δίκτυο αλληλεγγύης 
(«ένας καφές σε περιμένει» 
και το λογότυπο της Σχεδίας). 
Για κάθε νέο μέλος που θα 
προστίθεται θα γίνεται σχε-
τική ανάρτηση στη σελίδα της 
Σχεδίας στο Facebook, αλλά 
και στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Σχεδίας, όπου θα υπάρχει 
ειδική θεματική. Ας σημειωθεί 
ότι στην ιστοσελίδα της Σχεδίας 
μπορεί κανείς να βρει αναλυτικό 
πίνακα με τα καταστήματα που 
υποστηρίζουν τη δράση μας.

 
Έκπτωση 35%
Το μόνο αίτημα που απευ-

θύνουμε προς τα καταστήματα 
είναι μία έκπτωση της τάξης 
του 35% για τον καφέ που 
θα περιμένει, όχι δηλαδή για 
τον πρώτο που πίνει ο ίδιος 
ο πελάτης, αλλά για τον κε-
ρασμένο. 

Συνήθως κάπου εκεί είναι 
και η έκπτωση που κάνουν τα 
καταστήματα για τους καφέδες 
που είναι «για έξω». Κανένα κα-
τάστημα δεν μας έχει αρνηθεί. 
Αντιθέτως! Οπότε, αν κάποιος 
θέλει να βάλει έναν καφέ να 
περιμένει, θα τον πληρώσει 
κατά 35% φθηνότερα σε σχέση 
με την αναγραφόμενη στον 
τιμοκατάλογο τιμή. 

 Απόδειξη 
και πίνακας
Για κάθε καφέ που περιμένει 

και πληρώνεται ο καταστημα-
τάρχης θα πρέπει να κόβει την 
αντίστοιχη απόδειξη και να την 
τοποθετεί σε εμφανές σημείο 
(σε βάζο, πίνακα κ.λπ.) ή να 
αναγράφει τη συναλλαγή σε 
έναν πίνακα. Έτσι θα γνωρί-
ζουν όλοι τη συναλλαγή και 
βεβαίως την ύπαρξη του καφέ 
που περιμένει. 

 
 Η αξία της καλής 
πίστης
Ένα μείζον ζήτημα που μας 

απασχολεί από την αρχή είναι 
αυτό της μεταχείρισης των αν-
θρώπων που αναζητούν τον 
καφέ που περιμένει. 

Είναι κυρίαρχο μέλημα να 
διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι 
των καταστημάτων που συμ-
μετέχουν στην κίνηση αυτή 
θα φέρονται με τον ανάλο-
γο σεβασμό στους άπορους 
και άστεγους συμπολίτες μας 
και φυσικά θα τους παρέχουν 
τον καφέ τους ή ό,τι άλλο έχει 
συμφωνηθεί και βεβαίως προ-
πληρωθεί. 

Το εγχείρημα βασίζεται στην 
ειλικρινή διάθεση και επιθυμία 
συμπολιτών μας να σταθούν 
μέσα από μία τόση απλή δια-
δικασία, ένα κέρασμα, δίπλα 
σε εκείνους που βιώνουν τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

Οι καταστηματάρχες στην 
πραγματικότητα είναι κοινω-
νοί της επιθυμίας κάποιων 
πελατών τους να κεράσουν 
έναν καφέ έναν ανώνυμο 
συμπολίτη τους. 

 Περιοδικό δρόμου
«Σχεδία» - shedia.gr
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Έχει σημασία να αποκτήσεις ισχυρό MBA, με διεθνή 
προσανατολισμό από το πρώτο Business School στην Ελλάδα

Γιατί ΜΒΑ;
 Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Poets 

& Quants, ο Dave Wilson- πρόεδρος 
και CEO του Graduate Management 
Admission Council (GMAC)- είχε δηλώσει: 
«ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα διοίκησης 
επιχειρήσεων είναι μια γερή επένδυση 
στο μέλλον, τόσο σε καιρούς οικονομικής 
ευημερίας όσο και σε δύσκολες εποχές».

Στις μέρες μας λοιπόν, το MBA απο-
τελεί μονόδρομο για τον επιτυχημένο 
manager στο ελληνικό και διεθνές πε-
ριβάλλον, καθώς πρόκειται για το πιο 
πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη 
διοίκηση επιχειρήσεων και καλύπτει τις 
ανάγκες των στελεχών της διοίκησης 
σε όποιον κλάδο και αν δραστηριοποι-
ούνται. Η αύξηση όμως, του αριθμού 
των ενδιαφερόμενων για μεταπτυχιακές 
σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
καθώς και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
που προσφέρουν MBA, απαιτεί από τους 
υποψήφιους φοιτητές να εξετάσουν προ-
σεκτικά όλους τους παράγοντες που θα 
τους οδηγήσουν στην καλύτερη επιλογή 
για το μέλλον τους.

Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέ-
τουμε τους βασικούς λόγους για τους 
οποίους το MBA από το TOP35 University 
of Derby, στο Mediterranean College 
αποτελεί την ιδανική επιλογή!

 Ισχυρό MBA με διεθνή  
προσανατολισμό
Μεταξύ πολλών γεγονότων που ενι-

σχύουν το κύρος και την αξιοπιστία του 
Mediterranean College, συγκαταλέγε-
ται και το γεγονός ότι είναι το πρώτο 
κολλέγιο που προσέφερε MBA στην 
Ελλάδα (1989).

Εμπιστέψου τις μεταπτυχιακές σπουδές 
στη διοίκηση επιχειρήσεων και απόκτησε 
ΜΒΑ σε ένα από τα καλύτερα Πανεπι-
στήμια της Βρετανίας (το University of 
Derby), στο Mediterranean College.

Σήμερα, το Mediterranean College 
συνεχίζει να καινοτομεί και είναι το 
πρώτο κολλέγιο, στο οποίο οι φοιτητές 
της σχολής διοίκησης επιχειρήσεων σε 
συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσω-
πικό, δημιούργησαν μία ιστοσελίδα με 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο 
ενδιαφερόμενος για το ΜΒΑ και την αξία 
του από τα εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα 
site παγκοσμίως (www.mba.edu.gr).

Με ένα πρόσφατα ανανεωμένο πρό-
γραμμα, το MBA Global του University of 
Derby και το νέο MBA Global Finance με 
έμφαση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 
περιλαμβάνουν καινοτόμα μαθήματα 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του σύγχρονου επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος, με τη δομή τους να είναι 
προσανατολισμένη σε τρεις βασικούς 
άξονες που διέπουν τον ρόλο του επι-
τυχημένου manager: ολιστική αντίληψη 
του διοικητικού έργου, στρατηγική αντί-
ληψη των επιχειρήσεων και ανάπτυξη 
ικανοτήτων ηγεσίας.

Σπουδές MBA με πλεονεκτήματα
Υπάρχουν βασικοί λόγοι για τους οποί-

ους το MBA από το University of Derby, 
στο Mediterranean College αποτελεί 
την ιδανική επιλογή για έναν υποψήφιο:

TOP35 University of Derby, το κορυφαίο 
σε κατάταξη βρετανικό πανεπιστήμιο σε 
σπουδές Business, από τα εκπροσωπού-
μενα στην Ελλάδα (Guardian University 

είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο, το 
οποίο χαίρει παγκοσμίου φήμης για τις 

εφαρμόσιμες γνώσεις που προσφέρει 
στους φοιτητές του (real-world learning), 
καθώς και τα υψηλά επίπεδα απασχολη-
σιμότητας των αποφοίτων του.

από το CMI (Chartered Management 
Institute), το κορυφαίο επαγγελματι-
κό σωματείο για managers και ηγέτες 
στη Βρετανία και οι απόφοιτοι έχουν 
τη δυνατότητα απόκτησης του τίτλου 
Chartered Manager.

-
λέχη επιχειρήσεων σε συνεργασία με 
φορείς της αγοράς, ώστε να βρίσκεται 
σε απόλυτη αντιστοιχία με τις ανάγκες 
της αγοράς σήμερα και να αναπτύσσει 
στους φοιτητές όλες τις δεξιότητες που 
αναζητούν οι εργοδότες σήμερα (επίλυση 
προβλημάτων, δημιουργικότητα, ομαδική 
εργασία, διαχείριση ρίσκου κ.ά.).

College επιλέγουν κάθε χρόνο δεκάδες 
μεσαία και ανώτατα στελέχη των μεγα-
λύτερων ελληνικών και πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, προάγοντας έτσι εξαιρετι-
κές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης 
(networking) σε όλους τους κλάδους.

φοιτητών ανάμεσα στα ιδιωτικά κολλέγια 
της Ελλάδας, με περισσότερους από 
150 φοιτητές.

MBA στην Ελλάδα, με ισχυρό διεθνή 
προσανατολισμό σε όλες τις θεματικές 
ενότητες.

σε στελέχη (με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
ατομική υποστήριξη, αξιολόγηση μέσω 
γραπτών εργασιών κ.ά.).

-
σεων και επαγγελματίες με άρτιο ακαδη-
μαϊκό υπόβαθρο και ερευνητικό έργο. 
Όλοι οι καθηγητές είναι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο του υπουργείου Παιδείας 
και εγκεκριμένοι (accredited lecturers) 
από το University of Derby.

-
φωνα τμήματα και οι συμμετέχοντες 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε 
ποια γλώσσα θα παρακολουθήσουν το 
πρόγραμμα.

Mediterranean College απολαμβάνουν 
σημαντικές επιπλέον δωρεάν παροχές 
– προνόμια, ενώ συμμετέχουν σε ειδικά 
σχεδιασμένες δραστηριότητες μάθησης, 
όπως ομαδικό παίγνιο προσομοίωσης 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος (Business 

Game) και σε team bonding και networking 
δράσεις.

σύγχρονων υποδομών και άρτια οργα-
νωμένων υπηρεσιών υποστήριξης, μία 
εκ των οποίων είναι και η ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη του University of Derby, 
μέσα από την οποία υπάρχει πρόσβαση 
σε χιλιάδες e-books, αλλά και σε άλλες 
σύγχρονες πηγές πληροφόρησης, όπως 
βάσεις δεδομένων, εταιρικές εκθέσεις, 
image banks, μελέτες κ.ά.

 Σπουδές στο 1ο αγγλόφωνο ιδιω-
τικό κολλέγιο στην Ελλάδα
Πιστό στους στόχους και τη φιλο-

σοφία του, το Mediterranean College 
δίνει έμφαση:
1. Στην παροχή εκπαίδευσης υψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών, συνδεδε-
μένης με τη σύγχρονη πραγματικότητα 
και απόλυτα συνυφασμένης με την επαγ-
γελματική επιτυχία.
2. Στην προσωπική επαφή με τους φοιτη-
τές και στην προσφορά εξατομικευμένης 
υποστήριξης.
3. Στη διεξαγωγή έρευνας, η οποία 
ενσωματώνεται άμεσα στη διδασκαλία 
των προγραμμάτων του.
4. Στην προσφορά «εμπειρικής μάθησης» 
όπου οι φοιτητές εφαρμόζουν στην πράξη 
όλα αυτά που διδάσκονται.

 Ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης

ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης και αποκατάστασης. To 
«MC Employability Scheme» (www.mc-
employability.gr) είναι ένα ολοκληρωμένο 
πλάνο, το οποίο έχει σχεδιαστεί στα 
πρότυπα αντίστοιχων σχεδίων που ανα-
πτύσσουν πανεπιστήμια του εξωτερικού 
και περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή 
των υφιστάμενων προγραμμάτων και 
υπηρεσιών του, καθώς και τη διοργάνωση 
καινοτόμων δράσεων που στοχεύουν να 
ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες 
των φοιτητών και να τους προετοιμά-
σουν για την απαιτητική αγορά εργασίας. 
Στο επίκεντρο του δραστικού σχεδίου 
ανάπτυξης της απασχολησιμότητας των 
φοιτητών του, βρίσκονται μοναδικές 
υπηρεσίες καριέρας (ατομικός σχεδιασμός 
ανάπτυξης σταδιοδρομίας, εγγυημένη 
πρακτική άσκηση, ετήσιο Employability 
Fair, εξειδικευμένα σεμινάρια και εργα-
στήρια κ.ά.).

-
σιμότητας του Mediterranean College 
(MC-Employability Scheme) θέτει στο 
επίκεντρο την ακαδημαϊκή διάκριση των 
φοιτητών του και την άμεση διασύνδεσή 
τους με την αγορά εργασίας, προσφέρο-
ντάς τους όλα τα εφόδια που χρειάζονται 
και δίνοντάς τους συνεχώς βήμα στην 
αγορά εργασίας και ευκαιρίες δικτύωσης 

περιλαμβάνουν:
1. Συνεργασίες με επιχειρήσεις και 
οργανισμούς.
2. Διοργάνωση πρωτοπόρων εκδηλώ-
σεων όπως:

Awards). Η μεγάλη πρωτοβουλία του 
Mediterranean College που στόχο έχει 
τη δημιουργία νέων προτύπων, μέσα από 
την ανάδειξη εξαιρετικών επιδόσεων των 
νέων στις σπουδές, στην εργασία, στον 
αθλητισμό και στην κοινωνική προσφορά. 
(www.education-awards.gr).

Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ σε Ελλάδα και 
Ευρώπη, με περισσότερες από 140 
δωρεάν εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 
workshops σε όλους τους σύγχρονους 
τομείς σπουδών (www.education-festival.
edu.gr).

MBA testimonials:

αποτελούν την πλέον έγκυρη απόδειξη 
ότι το MBA στο Mediterranean College 
αποτελεί την ιδανική επιλογή για έναν 
υποψήφιο:

κοντινό μέλλον! Δεν ήταν στα σχέδιά 
μου, όμως προέκυψε για την κάλυψη των 
δικών μου αναγκών σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Με το πέρας των σπουδών 
μου κατάφερα να έχω ταυτόχρονα 
διαφορετικές προσφορές εργασίας 
διαφορετικών κλάδων από εκεί που 
δεν το περίμενα. Στα 2 αυτά χρόνια 
σπουδών έμαθα να κατανοώ καλύτε-
ρα το επιχειρησιακό περιβάλλον γύρω 
μου. Να έχω πιο αναλυτική σκέψη και 
αντίληψη για το “επιχειρείν” αλλά και 
να μπορώ να διακρίνω ευκαιρίες και 
κινδύνους στον επαγγελματικό μου τομέα. 
Η διοίκηση, η στρατηγική, το μάρκετιγκ 
και τα οικονομικά είναι κομμάτια της 
καθημερινότητάς μου, που χρησιμοποιώ 
για να γίνω πιο ανταγωνιστικός επαγ-
γελματικά…». Βασίλης Κυριαζόπουλος, 
απόφοιτος MBA.

του University of Derby, θεωρώντας ότι 
το εν λόγω πρόγραμμα θα μου έδινε τη 
δυνατότητα να συνδυάσω μια ευρεία 
και αρκετά εξειδικευμένη θεωρητική 
βάση με την πολύχρονη επαγγελματική 

ήταν σημαντικά καλύτερη από αυτό που 
ανέμενα! Διδασκόμενος από ανθρώπους 
της “αγοράς”, μπόρεσα να εφαρμόσω 
άμεσα και να εντάξω στις καθημερινές 
μου δραστηριότητες όσα αναφέρονταν 

μόνο συνέβαλε στο να αναπτυχθώ προ-
σωπικά και να αναπτύξω νέους τρόπους 
να επιτυγχάνω καλύτερα αποτελέσματα 
στους τομείς που εμπλέκομαι άμεσα, 
αλλά με βοήθησε και στο να διοικώ 
καλύτερα και να αναπτύσσω τους υφι-

εμένα και την εταιρία που διευθύνω 
ήταν άμεσα και θεωρώ ότι η συμμε-
τοχή μου στο MBA του Mediterranean 
College ήταν μια από τις σωστότερες 
αποφάσεις που έχω λάβει». Περικλής 
Σάκκος, απόφοιτος MBA.

ήδη εργαζόμουν ως διοικητικός υπάλληλος 
σε επιχείρηση. Γρήγορα συνειδητοποίησα 
ότι η αναγκαιότητα μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ήταν επιτακτική. Μετά από με-
γάλη έρευνα κατέληξα στο Mediterranean 
College. To ισχυρότερο κριτήριο για 
να το επιλέξω ήταν για μένα το πανε-
πιστημιακό πρόγραμμα που παρείχε. 

προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας με άκρως ενδιαφέροντα 
μαθήματα, καθώς επίσης και ελκυστικό 
τρόπο αξιολόγησης αυτών, με μεγάλο 

Mediterranean College είναι, όπως είναι 
γνωστό, franchise κρατικού βρετανικού 
πανεπιστημίου. Επομένως μου έδινε 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσω το 
πρόγραμμα και να μου απονεμηθεί με το 
πέρας των σπουδών μου ο μεταπτυχια-
κός τίτλος σπουδών Master of Business 
Administration, μεγάλου βρετανικού 
πανεπιστημίου, χωρίς να αναγκαστώ 
να φύγω από την Ελλάδα. Επιθυμούσα 
να συνδυάζω τις σπουδές μου με την 
πρακτική εξάσκηση σε επαγγελματικούς 
χώρους, κάτι μάλιστα το οποίο απαιτείται 
και από τη φύση του μεταπτυχιακού. 
Στάθηκα τυχερή και άμεσα ανταμείφθηκα 
επαγγελματικά, εφόσον η εργοδοσία μου 
εκτίμησε το γεγονός ότι κάνω το MBA 
και μου προτάθηκε νέα αναβαθμισμένη 

χρόνο εργάζομαι ως διοικητικό στέλεχος 
στον τομέα του μάρκετιγκ σε ελληνική 

που αποκόμισα κατά τη φοίτησή μου 
στο Mediterranean College, καθώς και 
το ισχυρό πανεπιστημιακό πτυχίο που 
απέκτησα, με καταστούν μια δυνατή 
υποψήφιο στην αρένα της αναζήτησης 
εργασίας και πραγματικά νιώθω αισιό-
δοξη και ασφαλής, και ας είναι δύσκολοι 
οι καιροί...». Μαρία - Ελένη Μότσκα, 
απόφοιτος MBA.

Ενημερώσου σήμερα για τα προγράμματα 
και τις υπηρεσίες του Mediterranean 
College:
Aθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 
τηλ.: 210 8899600
Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, τηλ.: 2310 
287779
Website: www.medcollege.edu.gr
Ε-mail: info@medcollege.edu.gr
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Thinking positively
Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν 
συμμετοχή στo δωρεάν σεμινάριο «Thinking positively» που θα πραγματοποιηθεί στις 
27 Νοεμβρίου 2017 στο Innovathens, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων «Presentation 
& Communication skills» έχει συνολική διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το British Council. Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους 
συμμετέχοντες για το πώς να σκέφτονται θετικά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν και 
να αντιμετωπίσουν το άγχος, τον εκνευρισμό και την αρνητικότητα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18 έως 25 χρονών (φοιτητές, σπουδαστές και 
ανέργους), με γνώσεις Αγγλικών Β2 level (επίπεδο Lower ή αντίστοιχο).
Δηλώσεις συμμετοχής: Δηλώστε συμμετοχή, για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει, 
μέσω της ιστοσελίδας apps.samsung.gr/innovathens.
Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής 
σας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με ένα δεύτερο 
e-mail (ενδεικτικά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε 
τη συμμετοχή σας, απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε προκειμένου να 
κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Συνέντευξη Εργασίας-Ιnterview
Ο δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία συνδιοργανώνει με 
τον Eθελοντικό Φορέα Κοινωνικής Συμβουλευτικής «Κοινωνία Ενεργών Πολιτών» δωρεάν 
σεμινάρια συμβουλευτικής για ενήλικες με θέμα: «Συνέντευξη Εργασίας – Ιnterview». Η δράση 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία, μια καινοτόμο πρωτοβουλία 
του δήμου Αθηναίων, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος. Το εν λόγω πρόγραμμα μετατρέπει 25 σχολικά κτίρια σε κέντρα πολιτισμού, τα 
οποία τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα φιλοξενούν δωρεάν δράσεις πολιτισμού, 
εκπαίδευσης, τεχνολογίας, άθλησης και ψυχαγωγίας για άτομα όλων των ηλικιών.
Η συνέντευξη για τη διεκδίκηση μιας επαγγελματικής θέσης είναι καθοριστική για τον 
ενδιαφερόμενο που αναζητεί εργασία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς πλέον όλες οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τη συνέντευξη, προκειμένου να επιλέξουν τον κατάλληλο για τη θέση και 
ο υποψήφιος εργαζόμενος καλείται να παρουσιάσει τα προσόντα και να αναδείξει τις 
δεξιότητές του.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
και να συμμετάσχουν, βήμα προς βήμα, σε μια σειρά διαφόρων ερωτήσεων, που προκύπτουν 
σε μια συνέντευξη εργασίας.
Εισηγητής σεμιναρίου: Χατζημπούσιος Φιλήμων, Κοινωνιολόγος - Σύμβουλος
Ημέρες και ώρες σεμιναρίων: Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 με 14:30, 
2ο Γενικό Λύκειο «Θ. Αγγελόπουλος», Χέυδεν 35, Αχαρνών, Σάββατο 27 Ιανουαρίου 
2018 και ώρα 12:00 με 14:30, 1ο Δημοτικό Σχολείο, Σπύρου Μερκούρη 20, Παγκράτι.
Δήλωση συμμετοχής: Για δήλωση συμμετοχής παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος www.athensopenschools.gr ή να καλέσουν 
στο τηλ. 210 527708.

Σεμινάριο: «Ιστορία Τέχνης: Σουρεαλισμός»
Ένα σεμινάριο για τον σουρεαλισμό δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει έννοιες, όπως τα 
όνειρα, οι φαντασιώσεις και οι συνειρμοί, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για σπουδαίους 
ζωγράφους και ποιητές των αρχών του 20ου αιώνα.
O Ν. Εγγονόπουλος αναφέρει:
«Ο ζωγράφος μεταχειρίζεται χρώματα και πινέλα, λάδι, νέφτι και άλλα. Ξέρει όμως ότι 
πίσω απ’ το τελάρο του υπάρχει μια φοβερή μαύρη τρύπα.
Παραμερίζει με την τόλμη του ονείρου, το τελάρο και σκύβοντας μεσ’ στο σκοτεινό βάραθρο 
βλέπει μακριά, πολύ μακριά, κοντά στο βάθος κάτι να φωσφορίζει αμυδρά.
Στο συναμεταξύ πετούν - αθόρυβα - μαύρα πουλιά, φτερωτά ψάρια και φαντάσματα. 
Ξανάρχεται στο φως. Ανάμεσα σ’ αυτόν και στο τελάρο του βρίσκεται τώρα ένα θεριό. 
Αλλά και πάλι δεν φοβάται….».
Λίγα λόγια για το σεμινάριο «Ιστορία Τέχνης: Σουρεαλισμός»
Στο πλαίσιο των συναντήσεών μας, θα γνωρίσουμε και θα αναλύσουμε έργα μεγάλων 
ζωγράφων, εκπροσώπων του σουρεαλισμού και θα εξερευνήσουμε έναν κόσμο γεμάτο 
αμφιλεγόμενες εικόνες, μεταφυσικούς χώρους, ονειρικά τοπία και αινιγματικά σύμβολα.
Δεδομένου ότι στον σουρεαλισμό, στην ποίηση και στη ζωγραφική είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες, σε κάποιες από τις συναντήσεις μας, ποιητικά κείμενα θα λειτουργήσουν 
αναπόφευκτα με συμπληρωματικό τρόπο, για μια πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική ανάγνωση 
του σουρεαλιστικού κινήματος.
Ο υπερρεαλισμός ωστόσο, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει την πραγματική λειτουργία 
της σκέψης χρησιμοποίησε ποικίλες μεθόδους, όπως τον αυτοματισμό, την ονειρική ερμηνεία 
της καθημερινότητας και τη χρήση του παιχνιδιού.
Έτσι, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω «κλειδιά», θα γνωριστούμε με το καλλιτεχνικό αυτό 
κίνημα και θα απελευθερώσουμε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας, μέσα από μια 
σειρά πειραματισμών και αυτοσχεδιασμών πέρα από κάθε έννοια λογικής και αισθητικής.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους, μυημένους ή μη στον χώρο της τέχνης. Ο κύκλος θα 
ολοκληρωθεί σε 7 δίωρες συναντήσεις.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: συμπληρώνοντας τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας www.
mikropolytexneio.gr/istoria-technis-sourealismos. 
Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης. Η 
εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι εντελώς δωρεάν και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση. 
Για καθένα από τα εργαστήρια, ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται 
έγκαιρη κράτηση. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Συντονισμός: Ειρήνη Χρυσοχέρη και Μαρίνα Βήλλου
Διάρκεια: Κάθε Δευτέρα για 7 + 1 συναντήσεις, ώρα 19:00 με 21:00
Ανοιχτό μάθημα: Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 19:00
Έναρξη: Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Σεμινάριο οδοντιατρικής: «Dental Duets»
Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017, η Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής διοργανώνει την 
ημερίδα με τίτλο «Dental Duets» στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.
Στο πρώτο «Dental Duets» θα μιλήσουν από κοινού, κατά ζεύγη, γνωστοί και καταξιωμένοι 
κλινικοί οδοντίατροι, μαζί με τους οδοντοτεχνίτες που συνεργάζονται. Θα αναλυθούν, 
τόσο κρίσιμα θέματα στην επικοινωνία τους κατά την καθημερινή οδοντιατρική, όσο και 
θέματα κλινικού ενδιαφέροντος, αισθητικές αποκαταστάσεις, προσθίων, οπίσθιων δοντιών, 
καθώς και εκτεταμένες προσθετικές αποκαταστάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι οι 
παρουσιάσεις θα γίνουν υπό το πρίσμα και των δύο πλευρών που δουλεύουν μαζί, με 
γνώμονα τον ασθενή.
Αναλυτικά πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας 
www.akod.gr/index.php/location/event/20-dental-duets.

Εισαγωγή στη σαπωνοποιία
Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξέταση βασικών αρχών της τεχνικής παρασκευής φυσικού, 
χειροποίητου σαπουνιού, η εκμάθηση της χρήσης αιθέριων ελαίων και άλλων πρόσθετων 
υλικών και η ενημέρωση για τον βασικό εξοπλισμό. 
Οι συμμετέχοντες θα παρασκευάσουν το δικό τους σαπούνι και θα αντιμετωπίσουν στην 
πράξη προβλήματα που τυχόν προκύψουν. 
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταυρούλα Κατσογιάννη, γεωπόνος-αρχιτέκτων τοπίου, Σταμάτης 
Καβασίλης, γεωπόνος-εδαφολόγος. Έως 25 συμμετοχές Πέμπτη 16/11 ώρες: 11:00-
14:00, Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δ/νση: Ευριπίδου 
και Λ. Συγγρού, τηλ.: 2168091001, 002, 003.

Εργαστήρι Στίχου και Μελοποίησης  
με τον Νίκο Ζούδιαρη
Μια σειρά οκτώ συναντήσεων για την ποίηση, τον στίχο, το τραγούδι με τον Νίκο 
Ζούδιαρη και τον Θράσο Καμινάκη. Στο «ξέφωτο», εκεί που κατοικούν οι ποιητές. 
Αποτελεί παραπληροφόρηση πως τα όντα αυτά είναι κάτοικοι του σκότους. Όχι. Στα 
σκοτάδια πηγαινοέρχονται σαν ευπρόσδεκτοι επισκέπτες, σαν δικαιούχοι. Αλλόκοτοι 
ερμηνευτές, αλιείς αγνώστων στιγμάτων, κάτοχοι της τέχνης να αφανίζονται μέσα τους, 
με την ανεξήγητη αρμοδιότητα να φέρνουν στο «ξέφωτο» εδώ, «άλλους κόσμους» εδώ, 
στην ασταθή βεβαιότητα του ανθρώπου περί του πραγματικού.
Εδώ, με τα άυλα παιχνίδια μας, λόγια και νότες, αναζητώντας το δικό μας «ξέφωτο», 
στιγμή - στιγμή θα διανύσουμε μαζί αυτόν τον χειμώνα έως την επερχόμενη άνοιξη.
Και εννέα πρακτικά θέματα από τον συνεργό του Νίκου Ζούδιαρη, Θράσο Καμινάκη.
1. Το τμήμα αφορά σε όσους γράφουν λόγια για τραγούδι και νότες που χωρούν μέσα 
τους ή πάνω τους λόγια.
2. Δεν διακρίνει σε αρχάριους ή προχωρημένους, μόνο σε παθιασμένους ή μη.
3. Επίσης δεν κοιτάει ηλικίες - οι ποιητές παντού ανά τον κόσμο «στο ξέφωτο» εξομοιώνονται 
ηλικιακά.
4. Ταυτόχρονα ενώνει εραστές του λόγου και εραστές της μουσικής και τους αντιμετωπίζει, 
όπως και οι ίδιοι θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν ίσως κάποτε τον εαυτό τους, δηλαδή 
επαγγελματικά.
5. Οι συναντήσεις μας θα ξεκινήσουν από τις 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν (κάθε 
δεύτερη Τετάρτη, βράδυ) για όλους τους σκοτεινούς μήνες του χειμώνα.
6. Στις 7 Μαρτίου θα εκβάλλουν, μετά από 8 ασκήσεις που θα έχουν δεχτεί οι συμμετέχοντες, 
σε ένα οκτασέλιδο έργο για τον καθένα, που θα μπορούσε να ονομαστεί και «Μια μικρή 
μονογραφία για το Ξέφωτο».
7. Οι συναντήσεις θα είναι τρίωρες και μετά τις 11 θα βλέπουμε ποιος θέλει να παραμείνει 
για τα «εν οίκω».
8. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φιλοξενεί τις αναθέσεις των ασκήσεων, αλλά και τις 
εργασίες των συμμετεχόντων, καθώς και τα σχόλια των εισηγητών, βοηθώντας εκείνους 
που αναγκάζονται να χάσουν κάποιο μάθημα ή παρακολουθούν εξ αποστάσεως κατά το 
πλείστον.
Πρόγραμμα: Αυτουργός: Νίκος Ζούδιαρης, συνεργός: Θράσος Καμινάκης. Συναντήσεις: 8, 
κάθε Τετάρτη 15 (έναρξη) και 29 Νοεμβρίου - 13 Δεκεμβρίου 2017 - 10, 24 Ιανουαρίου 
- 7, 21 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2018 (λήξη). Ώρα μαθημάτων από 15/11/17 
έως και 07/03/18 στις 20:30 με 23:30. Πληροφορίες - Κρατήσεις: 210 3252998 
και 210 3243306.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: συμπληρώνοντας τη φόρμα μέσω της ιστοσελίδας www.
mikropolytexneio.gr/mikro-mousiko-scholio/. Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον 
έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι εντελώς 
δωρεάν και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση. Για καθένα από τα εργαστήρια ο αριθμός 
των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται έγκαιρη κράτηση. Τηρείται αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας.
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Τ ο σουίνγκ (swing) είναι ένα είδος της 
jazz μουσικής που έγινε αυτόνομο και 
αναγνωρίσιμο κατά τη δεκαετία του 

1930 στις H.Π.Α. Αποτελεί ουσιαστικά έναν 
ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στην παραδοσι-
ακή και στη μοντέρνα τζαζ. Η ονομασία του 
προέρχεται από το αγγλικό ρήμα «swing», που 
σημαίνει «κουνιέμαι», «αιωρούμαι», ακριβώς 
γιατί η μουσική ήταν εύθυμη και ρυθμική και 
επειδή συνδυαζόταν με τον αντίστοιχο χορό, 
που απαιτούσε ευκινησία.

Η swing μουσική ταξίδεψε από το Σικάγο, 
όπου ανεδείχθη από τον Fred Astair και τον 
Frank Sinatra, και επηρέασε πολλούς Έλληνες 
καλλιτέχνες. Έτσι η swing μουσική αναβιώνει 
και στην Ελλάδα, όπου πολλοί νέοι καλλιτέχνες 
συνθέτουν τις δικές τους swing μουσικές ή 
ανασκευάζουν σε swing ρυθμούς αγαπημένα 
ρετρό ακούσματα.

Εμείς σας παρουσιάζουμε τα ελληνικά swing 
συγκροτήματα που έκλεψαν τις καρδιές μας και 
ευελπιστούμε να τους αφήσετε να παρασύρουν 
και εσάς με τον γρήγορο και εύθυμο ρετρό 
ρυθμό τους.

Crime Swing Investigation
Αυτή η «συμμορία» μουσικών πρωτοεμφα-

νίστηκε το 2012 και με αρχηγό τη Χριστίνα 
Άρτεμις Παππά «σουινγκάρει» ανελέητα. Η 
μπάντα σχηματίστηκε το 2012 και βασίζεται 
στην «αναπαλαίωση» περασμένων κομματιών 
από τις Edith Piaf και Ella Fitzgerald ως τον 
Μανώλη Χιώτη υπό τους δικούς της jazz/swing 
ρυθμούς, ενώ δεν διστάζει να μας παρουσιάσει 
και δικές της συνθέσεις, που μας ξεσηκώνουν. 
Αγαπημένα μας swing τραγούδια τους είναι: «Εσύ 
Είσαι η Αιτία», «Λυμένα Κορδόνια», «Μακριά 
Σου Έναν Χρόνο», «Ιλισσός», «All of Me».

 
Penny and the Swingin’ Cats
To συγκρότημα με τραγουδίστρια τη γλυκιά 

Πέννυ Μπαλτατζή παρουσιάστηκε στην ελληνική 

μουσική σκηνή πρώτη φορά το 2010 με δια-
σκευές γνωστών παλιών τραγουδιών, ενώ τον 
Νοέμβριο του 2003 κυκλοφόρησε ο πρώτος 
δίσκος τους με όνομα «Ρετρό» με τραγούδια 
των ίδιων σε jazz/swing ρυθμούς. 

Συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα, όπως ο 
Marc Almond και ο Parov Stelar. Αγαπημένες 
μας διασκευές είναι το «Μ’ αρέσεις» και το 
«Κοκορίκο», ενώ από τον καινούριο δίσκο 
τους λατρέψαμε το «Γυφτάκι» και το «Εξωτικό 
Χαρμάνι».

Gadjo Dilo
Από τη λίστα μας βέβαια δεν θα μπορούσαν 

να λείπουν και οι Gadjo Dilo, μία μπάντα που 
δημιουργήθηκε το 2009 και μας τρελαίνει με 
τους gypsy swing ρυθμούς της. Νοσταλγοί του 
παρελθόντος, ανασκευάζουν παλιά ρεμπέτικα 

τραγούδια του Τσιτσάνη και του Χιώτη. Θα 
σας ξεσηκώσουν τα «Σου Σφυρίζω», «Άλλα 
Μου Λέν’ τα Μάτια Σου», «Πέφτεις σε Λάθη».

The Swing Shoes
Κουβαλώντας αναμνήσεις από μια άλλη επο-

χή, έρχονται στο σήμερα για να μας θυμίσουν 
κάτι από το χθες με τη δική τους αίσθηση και 
διάθεση. Συνδυάζουν παραδοσιακά ελληνικά 
κομμάτια με gypsy μουσικές και το αποτέλεσμα 
απλώς μας συνεπαίρνει. 

Αγαπημένα μας κομμάτια τα «Πέρα στους 
Πέρα Κάμπους», «Kαραγκούνα», «Tράβα, ρε 
Μάγκα και Αλάνι».

The Speakeasies Swing Band
Οι Speakeasies Swing Band γεννήθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη (κανείς δεν ξέρει πότε) από τέσ-

σερις φίλους. Εμπνεύστηκαν το όνομά τους από 
το κίνημα Speakeasies, που διαμορφώθηκε το 
1920 στην Αμερική της ποτοαπαγόρευσης. 

Μας συνεπαίρνουν με το «Black Swamp 
Village», που σου θυμίζει βόλτα σε στοιχειω-
μένο χωριό, ενώ έχουν διασκευάσει και πολλά 
παλιά και νέα κομμάτια, ξένα και ελληνικά, όπως 
τα «Why Don’t You Do Right», «To Love Me 
or Die», «All of Me» και τo «Eσύ Είσαι η Αιτία 
που Υποφέρω».

JazzMatazz
Συστήθηκαν πρώτη φορά το 2011 και από τότε 

στήνουν κάθε φορά ένα γνήσιο jazz πανηγύρι. 
Οι συνεργασίες τους στα live είναι πολλές και 
διαφορετικές: από jazz σολίστες, κλασικούς 
τραγουδιστές και σατιρικούς καλλιτέχνες ως 
τις μεγαλύτερες χορευτικές ομάδες της Αθή-
νας. Θα τους ακούσετε να διασκευάζουν gold 
ελληνικά τραγούδια και να συνθέτουν δικά 
τους, αφιερωμένα στο αβέβαιο σήμερα. Με 
όρεξη και πείσμα μας τραγουδούν «Swing Το 
Λένε», «Oι Φλώροι» και το καινούργιο τους 
«Ο Λογαριασμός».

Εκμέκ
Τέλος, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκρο-

τήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής είναι… 
σιροπιαστό! Οι Εκμέκ δημιουργήθηκαν πριν 
από μία πενταετία στη Θεσσαλονίκη από πέντε 
αδερφικούς φίλους. 

Πηγή της έμπνευσής τους είναι η ελληνική 
μουσική της δεκαετίας των τελευταίων 20-30 
ετών, ωστόσο τους αρέσει να παίζουν και με 
latin, Balkan, swing και jazz στοιχεία. Γευτείτε 
τη γλύκα των Eκμέκ μέσα από τα τραγούδια 
τους: «Tο Mπατιράκι», «Eσύ Eίσαι η Aιτία που 
Yποφέρω», «Aχ, Μαρία» και πολλά άλλα «σι-
ροπιαστά», ολόγλυκα κομμάτια.

Καλή διασκέδαση και… «swing that thing»!

thenewblack.gr

Swing 
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Είναι άνεργοι, αλλά το έχουν ρί-
ξει στο τραγούδι. Ζορίζονται να 
επιβιώσουν, αλλά δεν ξεχνούν 

το ραντεβού τους κάθε Κυριακή στο 
θέατρο «Πόρτα». Μπορεί να έχουν 
χάσει τον ύπνο τους από το άγχος 
της αναδουλειάς, αλλά εξακολου-
θούν να αυτοσαρκάζονται και να 
διατηρούν το χιούμορ τους. Είναι 
άνθρωποι καθόλου αλλιώτικοι από 
τους άλλους (εργαζόμενους και μη), 
που όμως έχουν να επιδείξουν κάτι 
ξεχωριστό, ακόμη και αξιοθαύμα-
στο: η μουσικοθεατρική παράσταση, 
στην οποία πρωταγωνιστούν, έχει 
τον τίτλο «Χορωδία Ανέργων», ως 
περιεχόμενο την ιστορία της επαγγελ-
ματικής τους ζωής και ως στόχο να 
τσαλακωθεί η γυαλιστερή ταυτότητα 
του επιτυχημένου επαγγελματία και 
η ασπρόμαυρη ταμπέλα του αποδι-
οπομπαίου ανέργου.

H «Χορωδία Ανέργων», η μου-
σική και θεατρική παράσταση για 
την εργασία της Ελένης Ευθυμίου 
και του Δημήτρη Ζάχου επέστρεψε 
για δεύτερη χρονιά, στο θέατρο 
«Πόρτα», όπου θα παίζεται έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2017, κάθε Κυριακή 
στις 18:30.

Η παράσταση βασίζεται σε αληθι-
νές ιστορίες ανθρώπων που αυτο-
προσδιορίζονται ως «άνεργοι». Επί 
σκηνής, ένα σύνολο προσώπων που 
έτυχε να αναζητούν εργασία σε μία 
χώρα με περιορισμένες ευκαιρίες και 
αβέβαιο μέλλον. Δεν γνωρίζονταν 
μεταξύ τους, αλλά τώρα μοιράζονται 
εμπειρίες από τη ζωή τους, φόβους, 
ελπίδες και… τραγουδούν.

Η Ελένη Ευθυμίου, μαζί με τον 
Δημήτρη Ζάχο, υπογράφει τη σκη-
νοθεσία, την έρευνα και τη δρα-
ματουργία της παράστασης, ενώ 
έχει γράψει και τη μουσική. Μεταξύ 
άλλων έχει συνεργαστεί στην παιδική 
παράσταση της παιδικής σκηνής του 
Εθνικού Θεάτρου «Μόμο», έχει σκη-
νοθετήσει το «Ποιος είμαι αλήθεια;», 
μια παράσταση των «Εν δυνάμει» 
(άνθρωποι με ή χωρίς κάποια μορφή 
αναπηρίας), αποτέλεσμα πολύμηνης 
συλλογικής δουλειάς, που μιλά για 
τη διαφορετικότητα ως κάτι φυσι-
ολογικό και γυρνά την πλάτη στα 
στερεότυπα και τις διακρίσεις. Έχει 
σκηνοθετήσει και γράψει τη μουσική 
για την «Αντιγόνη» του Ανουίγ, που 
ανέβηκε πέρσι στο Εθνικό Θέατρο. 

Έχει κάνει αυτά και πολλά ακόμη, 
τα οποία έχουν κριθεί και (ως επί το 
πλείστον) επικροτηθεί. Εκφράζεται 
με συνεχείς παύσεις, που προφανώς 
κρύβουν αλλεπάλληλες σκέψεις. 
Μιλά σεμνά και χαμηλόφωνα. Χωρίς 
κομπασμό. 

Με αόρατα ερωτηματικά και μεγάλη 
πιθανότητα να κάνει εύκολα τον 
συνομιλητή της να σκεφτεί πως «η 
τέχνη αντιγράφει τη ζωή». Μπορεί 
και το αντίθετο. Όμως τέχνη και 
ζωή συναντιούνται.

 Πώς προέκυψε η «Χορωδία 
Ανέργων» και η απόφαση να 
την επαναλάβετε για δεύτερη 
χρονιά;
Είναι μια πρωτοβουλία δική μου 

και του Δημήτρη Ζάχου, την οποία 
δοκιμάσαμε και πέρσι, με τις πα-
ραστάσεις που δώσαμε στο θέατρο 
«Πόρτα». Νιώσαμε ότι πήγε καλά, 
είχε κόσμο αλλά και νόημα για τους 
συμμετέχοντες και έτσι αποφασίσαμε 
να επαναλάβουμε τις παραστάσεις.

Η σκέψη ήταν να φτιάξουμε μία 
παράσταση από το μηδέν, με ανθρώ-
πους που δεν είναι ούτε ηθοποιοί 
ούτε τραγουδιστές, σχετίζονται όμως 
με το θέμα της ανεργίας, αλλά και 
της εργασίας και επιπλέον είχαν και 
έχουν τη διάθεση και την ανάγκη 
να εκτεθούν και να μοιραστούν 
με το κοινό την προσωπική τους 
εμπειρία, μέσα βέβαια στο πλαίσιο 
της θεατρικής παράστασης και της 
ασφάλειας που προσφέρει μία τέτοια 
συνθήκη.

 Πώς εντοπίσατε τους πρωτα-
γωνιστές της παράστασης;
Όταν αποφασίσαμε το τι θέλου-

με να κάνουμε απευθυνθήκαμε σε 
φίλους, γνωστούς και ανθρώπους 
του ευρύτερου κύκλου μας. Ψάξαμε 
ανθρώπους από στόμα σε στόμα. 
Απευθυνθήκαμε και στη «Σχεδία» 
από όπου τελικά ήρθαν σε εμάς 
τρεις άνθρωποι. 

Εξηγήσαμε τι θέλαμε, κάναμε 
συνεντεύξεις μαζί τους, ακούσαμε 
τις ιστορίες τους, μοιραστήκαμε 
σκέψεις και προβληματισμούς. Γρά-
ψαμε τα τραγούδια και τα κείμενα 
που ακούγονται στην παράσταση 
και δημιουργήσαμε μία ομάδα 17 
ανθρώπων που αποτελούν τη «Χο-
ρωδία Ανέργων».

 Η πρόθεση δεν ήταν ούτε να 
εκθέσουμε τις πτυχές του προβλή-
ματος της ανεργίας ή της εργασίας, 
ούτε να καταλήξουμε σε κάποιο 
συμπέρασμα. 

Στόχος είναι να προβληματιστού-
με για το πόσο μεγάλη σημασία 
έχει πια η επαγγελματική ταυτό-
τητα, τι μπορεί να αλλάξει, όταν 
κάποιος μείνει άνεργος και κατά 
πόσο χάνουμε την προσωπική 
ζωή μας, προκειμένου να έχουμε 
μια δουλειά.

 Δυσκολευτήκατε να βρείτε τους 
ηθοποιούς σας;
Η αλήθεια είναι πως δεν είναι 

δεδομένο ότι ένας άνεργος άνθρω-
πος έχει τον χρόνο ή τη διάθεση 
να εκτεθεί στη σκηνή, μιλώντας 
για το πρόβλημά του. Το ζήτημα 
της ανεργίας είναι ταμπού.

 Εν έτει 2017 η ανεργία είναι 
ταμπού;
Όταν πρέπει να ανέβεις στη σκηνή 

δεν είναι τόσο εύκολο να μιλήσεις 
για αυτό. 

Δεν γενικεύω, αλλά μπορώ να 
πω ότι ένας πολύ στενός φίλος, 
ο οποίος μάλιστα έχει και πολύ 
ωραία φωνή, ντρεπόταν να εκτεθεί 
και να μιλήσει για την ανεργία του, 
παρότι στην παράσταση δεν βγαίνει 
ο καθένας και λέει τα εσώψυχά του. 
Υπάρχει καλλιτεχνική προσέγγιση 
του θέματος, επιλογή του τι θα πει 
και τι δεν θα πει κάποιος, υπάρχει 
πλαίσιο (θεατρική παράσταση) που 
προστατεύει τους ανθρώπους. 

Ο στενός φίλος όμως αρνήθηκε 
ακόμη και να ανέβει στο σανίδι, 
χωρίς να μιλάει ή να τραγουδάει. 
Εκτός αυτού, υπήρξαν άνθρωποι, 
που παρότι άνεργοι δεν είχαν χρόνο 
να ασχοληθούν με τη «Χορωδία 
Ανέργων», γιατί πολύ απλά ψά-
χνουν για δουλειά ή απασχολούνται, 
όπου μπορούν, προκειμένου να 
επιβιώσουν.

Την περίοδο της έρευνάς μας, 
δηλαδή πριν από έναν χρόνο, που 
προσπαθούσαμε να βρούμε ποιοι θα 
πλαισιώσουν τη χορωδία, το θέμα 
της ανεργίας δεν ήταν απενοχοποι-
ημένο. Νομίζω ότι η συνθήκη της 
συνεργασίας για την παράσταση 
βοήθησε κάποιους να αποφασί-
σουν τη συμμετοχή τους. Κάποιοι 
βέβαια είναι πιο εξοικειωμένοι με 

την ανεργία και ίσως πιο τολμηροί.
Τι ιστορίες ακούσατε;
Ανθρώπων που δούλευαν για 

χρόνια, όμως τώρα είναι άνεργοι 
και προσπαθούν να πάρουν τη ζωή 
στα χέρια τους με άλλον τρόπο, 
σπουδάζοντας κάτι διαφορετικό. 
Ανθρώπων που παραιτήθηκαν, γιατί 
η δουλειά τους έμοιαζε με σκλαβιά, 
είτε γιατί δεν έβγαιναν οικονομικά, 
είτε γιατί δεν πληρώνονταν στην ώρα 
τους, είτε επειδή ήταν υποχρεωμένοι 
να κάνουν διαρκώς υπερωρίες και 
ήθελαν να έχουν καλύτερη ποιότητα 
ζωής, αλλά δεν κατάφεραν τελικά 
να βρουν καλύτερη δουλειά. 

Ανθρώπων που έμειναν άνεργοι, 
αλλά εξαιτίας αυτού κατάφεραν να 
κυνηγήσουν το όνειρό τους, αυτό που 
πραγματικά ήθελαν να κάνουν. Για 
περιπτώσεις παιδιών των οποίων 
οι μάνες έμειναν άνεργες. 

Πολλές και διαφορετικές περιπτώ-
σεις. Το θέμα δεν είναι μια μελέτη 
για την εργασία και την ανεργία, 
όπως σας είπα. Το πρόβλημα το 
ξέρουμε και από τις ζωές μας και 
από τα ΜΜΕ. 

Το ενδιαφέρον και ο στόχος της 
παράστασης είναι να δημιουργήσου-
με την αίσθηση ότι κάθε πρόβλημα 
μπορεί να δημιουργήσει τη βάση, 
ώστε να δούμε τη ζωή μας αλλιώς. 
Να δει κανείς, είτε άνεργος είτε 
εργαζόμενος, εάν η δουλειά του 
και οι συνθήκες τον εκφράζουν. 
Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 
πεντακόσιες δουλειές, αλλά δεν 
ξέρουν ποιοι είναι. Η παράσταση, 
όπως προφανώς κάθε παράσταση, 
γεννάει συνειρμούς. 

Διαπραγματεύεται το ζήτημα της 
εργασίας και υπαρξιακά. Ζούμε σε 
μια καταναλωτική κοινωνία. Εάν το 
κοινωνικό μοντέλο δεν ήταν αυτό, 
τότε ενδεχομένως θα μας αρκούσε 

να έχουμε μόνο ψωμί και ρεύμα. 
Ίσως θα ήμασταν καλά μόνο με αυτά 
τα ελάχιστα. Το θέμα είναι ότι δεν 
νιώθουμε καλά έτσι όπως ζούμε. 
Η «Χορωδία Ανέργων» είναι μία 
παράσταση που ανοίγει απλά και 
αθόρυβα το θέμα της ανεργίας, με ερ-
γαλείο το τραγούδι και εκπροσώπους 
ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με 
το θέμα. Μια πρόταση με τραγούδι 
και πρόζα, χιούμορ, αυτοσαρκασμό 
και αίσθηση αποδοχής.

 Γιατί επιλέξατε τη χορωδία 
συνδυασμένη με την πρόζα 
ως εργαλείο καλλιτεχνικής 
έκφρασης;
Αφενός έχω σπουδάσει κλασικό 

τραγούδι, έχω θεωρητικές γνώσεις 
μουσικής. Αφετέρου το τραγούδι 
έχει τη δύναμη να ενώνει τους αν-
θρώπους. 

Τραγουδάμε και στον πόνο και στη 
χαρά. Και ποτέ δεν τραγουδάμε με 
το ζόρι. Επιπλέον η χορωδία είναι 
μία πρόταση. Θα μπορούσε να είναι 
μία οποιαδήποτε άλλη πρόταση.

 Ποια από τις δράσεις του έργου 
θεωρείτε ξεχωριστή;
«Χωρίς λεφτά μπορείς να τρα-

γουδήσεις».

Εσείς έχετε μείνει ποτέ άνεργη;
Ως καλλιτέχνιδα δεν είχα ποτέ 

μία σταθερή, μόνιμη δουλειά. Με 
αυτή την έννοια κάθε τρεις μήνες 
είμαι άνεργη, διότι ολοκληρώνεται 
μια συνεργασία μου και αναζητώ 
την επόμενη. 

Για τον καλλιτέχνη, το ερώτημα 
τι κάνω αύριο είναι σταθερό και 
μόνιμο. Δεν βρίσκομαι σε μία διαρκή 
(επαγγελματική) ισορροπία, αλλά 
σε μία διαρκή διαπραγμάτευση για 
το πώς θα ισορροπήσω.

 Τι νομίζετε πως κερδίζουν οι 
πρωταγωνιστές της παράστα-
σης;
Τις ώρες που είμαστε μαζί, είμαστε 

χαλαροί, χωρίς άγχος και αγωνία, 
με χαμόγελο. Δεν υπάρχει λύση στο 
πρόβλημα βέβαια, αλλά υπάρχει 
μια αχτίδα φωτός.

Πληρώνονται;
Όσα έσοδα υπάρχουν, τα μοι-

ραζόμαστε όλοι. Ένα χαρτζιλίκι εί-
ναι, τίποτα περισσότερο. Η ηθική 
ανταμοιβή είναι που μετράει στην 
προκειμένη περίπτωση.

 Πρόκειται για μία επαγγελμα-
τική καλλιτεχνική παράσταση;
Η παράσταση είναι επαγγελματική, 

ωστόσο εμπεριέχει τον συμβιβα-
σμό, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν 
είναι επαγγελματίες τραγουδιστές 
ή ηθοποιοί. 

Όμως αυτός ο συμβιβασμός είναι 
απελευθερωτικός, γιατί δεν προ-
σπαθούμε να επιδείξουμε κάποιο 
επίτευγμα και να κοκορευτούμε για 
αυτό. 

Το ζητούμενο δεν είναι η αρτι-
ότητα, η υψηλή μουσική και καλ-
λιτεχνική έκφραση. Το ζητούμενο 
είναι ότι μπορούμε αποφασιστικά 
και επαγγελματικά να κάνουμε την 
παράσταση, όντας απενοχοποιημέ-
νοι που δεν είμαστε επαγγελματίες.

Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κρεοπωλεία 

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

Οπωροπωλεία 

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

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

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

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

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

Επιχειρήσεις με προϊόντα-υπηρεσίες  
Σε Αναμονή σε Αττική & Πειραιά 
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ΑΘΗΝΑ
14 Νοεμβρίου
Έκθεση ζωγραφικής της Λίλας Παπούλα στην γκαλερί Ευριπίδη. 
Ο τίτλος της έκθεσης, εμπνευσμένος από τους στίχους του Μα-
νώλη Αναγνωστάκη, περικλείει την αίσθηση της απώλειας αλλά 
και της ελπίδας, αντικατοπτρίζοντας μια πραγματικότητα σχεδόν 
μεταφυσική. Τόποι οικείοι και συνάμα ανοίκειοι αποτυπώνονται 
ως σιωπηλοί μάρτυρες μιας αλλοτινής εποχής, αποτελώντας τη 
συνέχεια της προηγούμενης ενότητας έργων της, με τίτλο «Ό,τι 
απέμεινε». Η έκθεση πλαισιώνεται από φωτογραφίες, καθώς 
και από ένα βίντεο της καλλιτέχνιδας, που εξιστορείται η πορεία 
της δουλειάς της. Σημειώνεται, ότι η έκθεση της Λίλας Παπούλα 
«Σ-τοίχοι που έκρυβαν το πρόσωπό μας» παρουσιάστηκε με 
μεγάλη επιτυχία στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., στο 
πλαίσιο της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, με 
τίτλο «Φαντασιακές Εστίες». Πληροφορίες - Κρατήσεις: www.
evripides-art.gr, 210 3615249.
Τοποθεσία: Evripides Art Gallery, Ηρακλείτου 10 και Σκουφά, 
Κολωνάκι. Ώρα: Τρίτη – Πέμπτη - Παρασκευή 11:00 με 20:30, 
Τετάρτη 11:00 με 17:00 και Σάββατο 11:00 με 16:00 έως 
και 09/12/2017.

15 Νοεμβρίου
Έκθεση «Invitation to Dinner. What?». Η Δημοτική Πινακοθήκη 
Λέφα στο Ψυχικό, στο πλαίσιο των συνεργασιών με σύγχρονους 
Έλληνες εικαστικούς, εγκαινιάζει τον Νοέμβριο την ατομική έκ-
θεση ζωγραφικής του Δημήτρη Χρηστίδη με τίτλο «Invitation to 
Dinner. What?». Γράφει ο Θεόφιλος Τραμπούλης: «Ο Δημήτρης 
Χρηστίδης στην έκθεση «Invitation to Dinner. What?» ανασυ-
στήνει τον ανοίκειο, ανησυχητικό και γοητευτικό του κόσμο: 
την τελετή της εστίασης ως γκροτέσκο θέατρο του κόσμου, 
τους συνδαιτυμόνες ως ρόλους εγκλωβισμένους σε σχέσεις 
εξουσίας, φύλου, έλξης και αποστροφής, τη σωματικότητα και 
την υλικότητα των φαγητών - την ίδια τη ζωγραφική ως πράξη 
ανασύστασης του αλλόκοτου. Εκθέτοντας έργα καινούργια μαζί 
με έργα της τελευταίας εικοσαετίας ο καλλιτέχνης αναδεικνύει 
έτσι τις θεματικές μορφικές και υφολογικές σταθερές που δια-
τρέχουν το έργο του...». Επιμέλεια έκθεσης: Ελίζα Γερολυμάτου, 
ιστορικός τέχνης.
Τοποθεσία: Κοκκώνη 15, Χαλάνδρι - Ψυχικό, τηλ.: 210 
6717097.

16 Νοεμβρίου
Έκθεση της Μαριγώς Κάσση με τίτλο «Από κουρέλια». Η αίθου-
σα τέχνης «Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπούλου» εγκαινίασε 
την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 ατομική έκθεση της Μαριγώς 

Κάσση με τίτλο «Από κουρέλια», σε επιμέλεια Λίνας Τσίκουτα. 
Τα νέα έργα της Μαριγώς Κάσση εντυπωσιάζουν με τη συνέ-
πεια, τη σύνδεση και την αλληλουχία ανάμεσα στο θέμα, την 
τεχνική και το εννοιολογικό υπόβαθρο της δημιουργίας της. 
Πολλά αντιθετικά στοιχεία σε πολλά επίπεδα ξαφνιάζουν με τη 
μελετημένη γέννηση και εξέλιξη των έργων. Τα έργα εικονο-
γραφικά, αν και αφαιρετικά, εκτός από τα συναισθήματα που 
δημιουργούν στον θεατή, αφήνουν να διαφαίνονται και ίχνη 
μνήμης, φωτογραφίες της ζωγράφου σε παιδική ηλικία, το σήμα 
κατατεθέν της, το σύμβολο που επανέρχεται, το κοριτσάκι που 
τρέχει, φιγούρες που αιωρούνται.
Τοποθεσία: Βαλαωρίτου 9α - Αθήνα, τηλ.: 210 3607598.

17 Νοεμβρίου
Έκθεση της Μαρίας Χατζηανδρέου με τίτλο «Το βλέμμα». Την Τρίτη 
7 Νοεμβρίου, η γκαλερί 7 εγκαινίασε την έκθεση ζωγραφικής 
της Μαρίας Χατζηανδρέου «Το βλέμμα». Η Μαρία Χατζηανδρέου 
αναφέρει για τη δουλειά της: «Ζωγραφίζω πορτραίτα ανθρώπων 
σε αφαιρετικό χώρο όπου μονάχα τα βλέμματά τους - και σε 
κάποιες περιπτώσεις λίγα αντικείμενα με συμβολικό χρώμα ή 
σχήμα - αποκαλύπτουν τις λεπτές πτυχές του ψυχισμού τους. Η 
έκφραση του προσώπου - αυτό το θαύμα της ανθρώπινης επι-
κοινωνίας - ξεκινά πάντα με ένα ανεπαίσθητο φως που γεννιέται 
μέσα στις πιo πηγαίες σκέψεις πριν αλλοιωθεί από τη συνείδηση. 
Θεωρώ το φως αυτό ως το πιο όμορφο, το πιο αποκαλυπτικό 
της αληθινής ψυχής και είναι αυτή η αίσθηση που προσπαθώ 
να αποτυπώσω στα έργα μου».
Τοποθεσία: Σόλωνος 20 και Βουκουρεστίου - Αθήνα, τηλ.: 
210 3612050.

18 Νοεμβρίου
Ομαδική έκθεση «Τέχνη στους δρόμους του κόσμου». Ο εικα-
στικός κύκλος Sianti παρουσιάζει την πρώτη ομαδική street art 
έκθεση στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή τεσσάρων καλλιτεχνών 
του δρόμου με έδρα την Αθήνα και διεθνή απήχηση. Πρόκει-
ται για τους: Μανώλη Αναστασάκο, Cacao Rocks, WD (Wild 
Drawing) και Όλγα Αλεξοπούλου. 
Οι τέσσερις καλλιτέχνες θα μεταμορφώσουν την γκαλερί σε μια 
γωνιά street art που θα αντανακλά τη σύγχρονη κουλτούρα της 
Αθήνας, αυτό που συμβαίνει στους δρόμους της πόλης σήμερα 
και όχι μόνο. Έως τις 2 Δεκεμβρίου το κοινό της Αθήνας καλείται 
να δει και να συμμετάσχει στη δημιουργία «ζωντανών έργων 
τέχνης» μέσω της αλληλεπίδρασης με τους καλλιτέχνες. Οι επι-
σκέπτες ενθαρρύνονται επίσης να μοιραστούν φωτογραφίες 
της κρυμμένης street art των καλλιτεχνών στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.
Τοποθεσία: Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Ιλίσια – Καισα-
ριανή, τηλ.: 210 7245432.

19 Νοεμβρίου
SNFCC Running Team. Οι φίλοι τρεξίματος του πάρκου ενώνουν 
τις δυνάμεις και την αγάπη τους για το τρέξιμο, δημιουργώντας 
μία ομάδα η οποία προπονείται κάθε Κυριακή με την καθοδήγηση 
έμπειρων προπονητών δρόμων αντοχής. Στόχος, η βελτίωση 
των ατομικών επιδόσεων μέσα από την ομαδική προπόνηση 
και την υποστήριξη της ομάδας. Για ηλικίες 15 έως 70 ετών. 
Η συμμετοχή των εφήβων 15 έως 18 ετών θα γίνεται με άδεια 
κηδεμόνα. Έως 50 συμμετοχές. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ανα-
γέννηση & Πρόοδος.
Τοποθεσία: Ευριπίδου & Λεωφ. Συγγρού, Καλλιθέα - Μοσχάτο, 
τηλ: 216 8091001, 002, 003.

20 Νοεμβρίου
Κηπουρική: Τμήμα αρχαρίων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Πρακτικές συμβουλές κηπουρικής για εύκολη 
και οικονομική καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών φυτών της 
κουζίνας και καλλωπιστικών φυτών στον κήπο, στη βεράντα 
και στο εσωτερικό του σπιτιού. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες 
γνωρίζουν τα κριτήρια επιλογής φυτών, οδηγίες εγκατάστασης 
και συντήρησης, συνηθισμένα προβλήματα και οικολογικούς 
τρόπους διαχείρισής τους, ενώ ενημερώνονται και για έννοιες 
που αφορούν στην ασφάλεια του καταναλωτή, όπως η βιολογι-
κή γεωργία, η ολοκληρωμένη διαχείριση και η ιχνηλασιμότητα 
των γεωργικών προϊόντων. Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Ανδρέας 
Μπαρμπούτσης, γεωπόνος - αρχιτέκτων τοπίου.
Τοποθεσία: Ευριπίδου και Λεωφ. Συγγρού, Καλλιθέα - Μο-
σχάτο, τηλ.: 216 8091001, 002,003.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14 Νοεμβρίου
Έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Ζάρα. Η Myrό 
Gallery φιλοξενεί για μία εβδομάδα την έκθεση 
του γνωστού -στο εξωτερικό- Θεσσαλονικιού 
ζωγράφου Νίκου Ζάρα και μας προσκαλεί στα 
εγκαίνιά της, τα οποία θα λάβουν χώρα την Τρίτη 
14 Νοεμβρίου 2017, στις 19:00. Ο Νίκος Ζάρας 
γεννήθηκε το 1954 στις Συκιές Θεσσαλονίκης. 
Μαθητής ακόμα του Δημοτικού είχε τα πρώτα 
ερεθίσματα στη ζωγραφική. Έχει πραγματοποιήσει 
48 εκθέσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μύκονο, 
Θάσο, Ζάμπια. Επίσης έχει λάβει μέρος και σε 
πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενώ έχει εικονογρα-
φήσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου για τις Εκδό-
σεις Ελληνικά Γράμματα. Τα τελευταία 10 χρόνια 
ζούσε στη Ζάμπια, όπου και δίδαξε ζωγραφική 
στο ορφανοτροφείο Lubuto της Λουσάκα. Εκεί, 
η ενασχόλησή του με το πρόγραμμα διδασκαλίας 
και οι εμπειρίες του στην Αφρική τον ενέπνευσαν 
να γράψει και να εικονογραφήσει ένα βιβλίο για 
μικρά και μεγάλα παιδιά, με τίτλο «Το Μεγάλο 
Ταξίδι του Μικρού Τίκου-Τίκου».
Τοποθεσία: Νικηφόρου Φωκά 8 - Myrό Gallery. 
Ώρα: 19:00

15 Νοεμβρίου
Έκθεση: «Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ-
σαλονίκη 1870 - 1917». Μια εξιστόρηση για την 
ακμή και την παρακμή της κοσμοπολίτικης Θεσσα-
λονίκης στον μισό αιώνα σχεδόν που σημάδεψε τη 
μετάβασή της από τον Μεσαίωνα στη νεωτερική 

εποχή, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη 
σύγχρονη Ελλάδα, από την κοινοτική οργάνωση 
στο ομοιογενές εθνικό κράτος, από την εύφλεκτη 
ξυλόπηκτη πόλη στα μέγαρα από μπετόν αρμέ, 
από τα δαιδαλώδη αδιέξοδα στις χαράξεις του 
σχεδίου Εμπράρ. Τις φωτογραφίες πλαισιώνει μια 
πληθώρα από ακουαρέλες Άγγλων και Γάλλων 
στρατιωτών, που υπηρέτησαν στο Μακεδονικό 
Μέτωπο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέ-
μου και αποτύπωσαν όχι μόνο μνημεία και τοπία 
της Θεσσαλονίκης, αλλά και τους καθημερινούς 
ανθρώπους της στους δρόμους και τις αγορές, 
αυτούς που κυρίως επλήγησαν από την πυρκαγιά, 
καθώς οι Δυτικοί γοητεύονταν από τον «ανατο-
λίτικο εξωτισμό» των φυλών, των ενδυμασιών 
και των στάσεων του πολύμορφου πληθυσμού 
της πόλης. Τέλος, στο κλείσιμο της έκθεσης, θα 
εκτεθούν τα πέντε σωζόμενα πρωτότυπα σχέδια 
του Εμπράρ από τη συλλογή Αλέξανδρου και Στέ-
φανου Καλλιγά, που είχαν πρωτοπαρουσιαστεί 
από τον Βασίλη Κολώνα στο Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης.
Τοποθεσία: Βασιλίσσης Όλγας 108 - Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Ώρα: 10:00 με 18:00

16 Νοεμβρίου
Έκθεση του Σωκράτη Πίντζα με τίτλο «Τεχνολογία 
εναντίον ανθρωπότητας». Οι «Πόλεις» πλέον είναι 
τμήματα υπολογιστών. Στο έργο «Νεκρή φύση» 
βλέπουμε ένα έδαφος από ηλεκτρονικά απόβλητα 
και το δέντρο πλέον έχει φύλλα από μόλυβδο. 
Το έργο «Παιδικό μπούστο» είναι καλυμμένο από 
πλήκτρα, καθότι τα παιδιά σήμερα δεν μιλούν αλλά 
επικοινωνούν μέσω πληκτρολογίου. Ο «Mutation» 
είναι πλέον στη φάση της μετάλλαξης, η τεχνολο-

γία τον έχει καταλάβει, οι κόρες των ματιών δεν 
υπάρχουν πια. Είναι πλέον μόνο ανθρωπόμορ-
φος. Στο έργο «City 2050», η πόλη είναι σε θολό 
με τεχνητό γήινο περιβάλλον, ενώ κυριαρχεί το 
σκοτάδι. Είναι μηνύματα αγωνίας και φόβου για 
το μέλλον του ανθρώπινου γένους.
Τοποθεσία: Νικηφόρου Φωκά 8 - Myrό Gallery. 
Ώρα: 17:00 με 21:00

17 Νοεμβρίου
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Νοσταλγία». Η 
ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Νοσταλ-
γία» αποτελείται από 64 φωτογραφίες από 11 
φωτογράφους, που παρουσιάζουν την άποψή 
τους για το θέμα, μέσα από ένα portfolio 3 έως 
9 φωτογραφιών. Το ζητούμενο σε αυτή την πα-
ραγωγή ήταν να εμβαθύνουν οι καλλιτέχνες στον 
νοσταλγικό χαρακτήρα που διαθέτει η φωτογρα-
φική εικόνα. Συμμετέχουν: Αργύρης Αλτίνογλου, 
Νικόλαος Αποστολίδης, Δέσποινα Αποστολίδου, 
Χριστίνα Κεσεσίδου, Ελένη Μητράκη, Γιώργος 
Μπαρμπατσούλης, Δημήτρης Νενάδης, Χρήστος 
Όρλης, Δήμητρα Σιώπη, Τάσος Σχίζας, Δημήτρης 
Τούσης. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο του Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
«Contrast - Αντίθεση».
Τοποθεσία: Ιανός - Αριστοτέλους 7. Ώρα: 
09:00 με 21:00

18 Νοεμβρίου
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Ασήμαντο θέμα». 
Η ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Ασήμαντο θέμα» 
αποτελείται από 71 φωτογραφίες από 16 φωτο-
γράφους, που παρουσιάζουν την άποψή τους, μέσα 

από ένα portfolio 3 έως 6 φωτογραφιών. Αυτή η 
έκθεση προέκυψε από μια άσκηση, με αφορμή μια 
παρουσίαση, που αφορούσε τη διαφοροποίηση 
του «ωραίου θέματος» από την «ωραία φωτογρα-
φία». Ζητούμενο ήταν να εξερευνηθούν αδιάφο-
ρα, ασήμαντα θέματα που συχνά προσπερνάμε 
και να αναζητηθεί η δημιουργία ενός portfolio 
μέσω αυτών.
Τοποθεσία: Κομνηνών 24 - Πολυχώρος Εικόνας 
Κούνιο. Ώρα: 09:00 με 11:00

19 Νοεμβρίου
Οι δημότες ξεναγούνται στην πόλη τους. Σκοπός 
του προγράμματος είναι η γνωριμία των δημοτών 
με τον πολιτιστικό πλούτο και την ιστορία της πόλης 
τους, με τη βοήθεια έμπειρων και εξειδικευμένων 
ξεναγών. Αλώσεις: Πύργος Τριγωνίου, Ανατολικά 
Τείχη, Λευκός Πύργος.
Τοποθεσία: Πύργος Τριγωνίου. Ώρα: 11:00

20 Νοεμβρίου
Φιλοξενία των 9 ατομικών δουλειών «Παράλληλες 
φωνές» του Photometria International Photography 
Festival. Η δράση «Παράλληλες φωνές» είναι 
ένα ανοικτό κάλεσμα που κάνει κάθε χρόνο το 
Photometria International Photography Festival, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε φωτογράφους, επαγ-
γελματίες και ερασιτέχνες να δείξουν τη δουλειά 
τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους για 
προβολή στην επόμενη διοργάνωση του φεστιβάλ. 
Τα 9 portfolios που επιλέχθηκαν, αποτέλεσαν μέρος 
των εκθέσεων του Photometria 2017.
Τοποθεσία: Κλεάνθους 57 - Πολιτιστικό Κέντρο 
Τούμπας. Ώρα: 08:00 με 18:00
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