
Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΓΝΏΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ

Η 
νέα σχολική χρο-
νιά ξεκινάει και στη 
γραμμή εκκίνησης 
πρώτοι βρίσκονται 
γονείς και μαθητές. 
Πίσω όμως από αυ-
τούς υπάρχει ένα 

πλήθος κλάδων που λειτουργούν και βασίζουν 
την ύπαρξή τους στην εκπαίδευση.

Ο ρόλος της γνώσης είναι πολύ σημαντι-
κός για καθέναν από εμάς, από τη βάση των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων έως την έξοδο στην 
αγορά εργασίας.

Τα ερωτήματα για γονείς και μαθητές 
πολλά, όπως και οι επιλογές, τα πρέπει και τα 

μη, τα θετικά και τα αρνητικά, για σπουδές και 
αγορές, από ένα τετράδιο έως την ενοικίαση 
διαμερίσματος.

Οι χρηματοδοτήσεις από υποτροφίες και 
τραπεζικά ιδρύματα έχουν αυτή την περίοδο 
της κρίσης την τιμητική τους και καταγράφο-
νται με στόχο να δώσουν εναλλακτικές και δι-
εξόδους.

Ένας κυκεώνας στον οποίο γονείς και μα-
θητές χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας για τις 
βασικές τους επιλογές, καθώς ο πλουραλισμός 
σε καθετί που αφορά την εκπαίδευση είναι 
μεγάλος και, εκτός από το ένστικτο, τα κριτή-
ρια πρέπει να είναι αντικειμενικά για τη λήψη 
της σωστής απόφασης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
& ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια και 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών, πανεπιστήμια 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ΙΕΚ, σχολές 
ειδικής αγωγής, αγορά γραφικής ύλης, εξοπλι-
σμός σπιτιού και άλλα πολλά βρίσκονται στη 
μακρά λίστα του Σεπτεμβρίου.

Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν μια 
προσπάθεια καταγραφής των βασικών επιλο-
γών, ανάλογα με την ηλικία και την απόφαση 
για υποτροφίες, σπουδές στο εξωτερικό, τη με-
ταλυκειακή εκπαίδευση, τα εργαστήρια ελευ-
θέρων σπουδών, τα ΙΕΚ, αλλά και τα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια για δημοτικό, γυμνάσιο και λύ-
κειο.

Ερωτήματα, όπως τι επιλογές σπουδών 

έχω, τι πρέπει να προσέξω κατά την επιλογή 
κολεγίου ή ΙΕΚ, ποιες είναι οι περιζήτητες ει-
δικότητες, ποιες ειδικότητες χορηγούν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, τι γίνεται με την ανα-
γνώριση των πτυχίων, τι ενέργειες πρέπει να 
κάνω για να σπουδάσω στο εξωτερικό, τι κό-
στος θα επωμιστεί η οικογένειά μου, έχει ε-
πιχειρηθεί να απαντηθούν μέσα από το αφιέ-
ρωμα.

Επίσης, στο αφιέρωμα που κρατάτε στα 
χέρια σας θα βρείτε χρηστικές συμβουλές για 
την ενοικίαση φοιτητικής στέγης αλλά και θα 
μάθετε πόσα χρήματα πέφτουν κάθε Σεπτέμ-
βρη στην αγορά για μαθητές και φοιτητές και 
ποιοι τα διεκδικούν.
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Οι βαθμίδες 
εκπαίδευσης και 
ο ρόλος τους στην 
ανάπτυξη, δημόσιο 
και ιδιωτικό σχολείο, 
πώς επιλέγουμε, 
τι να προσέξουμε 
και πότε και ποιες 
εξωσχολικές 
δραστηριότητες 
διαλέγουμε.

Η 
εισαγωγή του παιδιού στο 
σχολικό περιβάλλον αγχώ-
νει τους γονείς, καθώς απο-
τελεί το πρώτο βήμα για την 
κοινωνική του ένταξη αλλά 
και την αρχή της μαθησια-

κής πορείας του, η οποία εντέλει θα κρίνει και την 
επαγγελματική του επιλογή και εξέλιξη. Το αν το 
παιδί θα φοιτήσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο 
αποτελεί απόφαση της οικογένειας με δεκάδες πα-
ραμέτρους, οικονομικές, κοινωνικές, ιδιαιτερότη-
τες της οικογένειας και του παιδιού, ακόμη και της 
περιοχής όπου διαμένει η οικογένεια.

Αν η πλάστιγγα κλίνει προς το ιδιωτικό σχο-
λείο, η έρευνα για το κατάλληλο ιδιωτικό σχολείο 
θα πρέπει να γίνει με οργάνωση και μεθοδικότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανά-
γκες, τις ιδιαιτερότητες της οικογένειας αλλά και 
του ίδιου του παιδιού.

Είναι σαφές ότι βασικό κριτήριο για την επι-
λογή του σχολείου, δημόσιου ή ιδιωτικού σε πρώτο 
χρόνο και σε δεύτερο ποιο θα είναι το σχολείο αν 
επιλεγεί η λύση του ιδιωτικού, πρέπει να είναι η 
ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται αλλά και 
η φιλοσοφία του σχολείου. Τα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν το 
υψηλότερο επίπεδο γνώσης, κάτι που όμως δεν 
είναι πάντοτε απόλυτο ότι τηρείται, έτσι οι γονείς 
θα πρέπει να εντοπίσουν το σχολείο του οποίου το 
όραμα και η φιλοσοφία προσεγγίζουν τη δική τους.

Σε δεύτερο χρόνιο οι γονείς θα πρέπει να δι-
απιστώσουν τον βαθμό και τον τρόπο οργάνωσης 
της λειτουργίας του σχολείου, να ελέγξουν τις επι-
δόσεις-επιτυχίες των μαθητών του στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις, αλλά και τη συμμετοχή σε ευρωπα-
ϊκά ή και παγκόσμια συνέδρια, προγράμματα και 
διαγωνισμούς. Σημαντικό κριτήριο είναι και ο α-

ριθμός των μαθητών ανά τάξη (ο ανώτατος επιτρε-
πόμενος αριθμός παιδιών είναι 28, αν και στα ιδι-
ωτικά συνήθως είναι μικρότερος).

Επίσης, θα πρέπει να ενημερωθούν για το πρό-
γραμμα των δραστηριοτήτων που προσφέρονται και 
ποικίλλουν, από ξένες γλώσσες και θέατρο μέχρι 
σπορ και μουσική, και να διαπιστώσουν ποιες πα-
ρέχονται δωρεάν και σε ποιες υπάρχει επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση.

Από την άλλη, η απόσταση που καλείται καθη-
μερινά να διανύσει το παιδί προκειμένου να φτάσει 
στο σχολείο, αν είναι μεγάλη, μπορεί να το επιβα-
ρύνει με κούραση, με αποτέλεσμα να έχει μειωμένη 
απόδοση. Επιπρόσθετα, η ασφάλεια των παιδιών 
κατά τη μεταφορά τους από και προς το σπίτι πρέ-
πει να είναι εξασφαλισμένη, γεγονός που σημαίνει 
ότι καλό είναι να ελέγχεται ο τροχαίος εξοπλισμός 
των σχολείων και η τακτική του συντήρηση, αλλά 
και οι οδηγοί των σχολικών.

Οι βαθμίδες και ο ρόλος τους
Η πρώτη βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης είναι ο 
παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο, όπου το παιδί 
επιτυγχάνει την κοινωνικοποίησή του. Για πρώτη 
φορά στη ζωή του το παιδί επιχειρεί να ενταχθεί 
σε ομάδα, έρχεται αντιμέτωπο με ένα καινούργιο 
μέρος και καλείται να λειτουργήσει σύμφωνα με 
τους κανόνες ενός χώρου υπό τις προσταγές ενός 
ενήλικα, του δασκάλου. Επίσης, μέσω του παιχνι-
διού περνά στη διαδικασία της μάθησης.

Στο δημοτικό σχολείο η μάθηση είναι ο πρω-
ταγωνιστής και το παιδί είναι στη φάση που μπο-
ρεί να ανταποκριθεί με μεγάλη δεινότητα. Προε-
τοιμάζεται για το γυμνάσιο και την εφηβεία που 
έρχεται, ενώ αρχίζουν οι αναζητήσεις σχετικά με 
το τι είναι αυτό με το οποίο θα μπορούσε ασχολη-
θεί στην ενήλικη ζωή του.

Όσον αφορά το λύκειο, η επιλογή του παιδιού 
είναι σκόπιμο να αποτελεί συναπόφαση του ίδιου 
και των γονιών του, όπως και το αν θα φοιτήσει σε 
γενικό ή επαγγελματικό λύκειο, ώστε να μην υπάρ-
χουν αντιδράσεις και αλλαγές σημαντικές στην πο-
ρεία προς τις πανελλαδικές και στη μετέπειτα επαγ-
γελματική του πορεία.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων βαθμί-
δων εκπαίδευσης σημαντικό κομμάτι του χρόνου 
των παιδιών αποτελούν οι εξωσχολικές δραστηρι-
ότητες. Αυτές ρυθμίζουν την ψυχική του ισορρο-
πία αλλά και το εξοπλίζουν με επιπλέον δεξιότητες.

Είναι σαφές ότι είτε πρόκειται για αθλητικές 
είτε για άλλου είδους δραστηριότητες, όπως καλ-
λιτεχνικής φύσης, η επιλογή τους θα πρέπει να γί-
νεται έπειτα από ώριμη σκέψη, ενημέρωση, αναζή-
τηση και συζήτηση με το ίδιο το παιδί. Καλό είναι οι 
γονείς να μη φορτώνουν τα παιδιά με εξωσχολικές 
δραστηριότητες, να επιλέγουν μία ή το πολύ δύο, 
ύστερα από συζήτηση με τους ειδικούς για καθεμιά 
από αυτές και βεβαίως με γνώμονα και την επιθυ-
μία/αντίδραση του ίδιου του παιδιού. Με αυτό τον 
τρόπο ο χρόνος αυτός θα είναι παραγωγικός και οι 
επιρροές θετικές.

Ο χρόνος εισαγωγής σε κάποια δραστηριότητα 
θα πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε παιδί, α-
νάλογα με την ωριμότητά του, ενώ καλό θα είναι για 
καθεμιά από αυτές να έχετε πρώτα τη γνώμη του 
παιδιάτρου, όταν πρόκειται για αθλητικές δραστη-
ριότητες που μπορεί να επηρεάσουν τη σωματική 
ανάπτυξη, αλλά και ειδικών, αν πρόκειται για μου-
σική ή άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, γιατί 
αν το παιδί δεν είναι έτοιμο ή δεν διαθέτει κλίση, 
μπορεί να απογοητευτεί. Τέλος, σημαντικό είναι να 
αφήνουμε χρόνο για ελεύθερο δημιουργικό παι-
χνίδι. Και να θυμάστε: Το πρώτο και αλάθητο κρι-
τήριο είναι τι θέλει το παιδί.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αρχή, το ήμισυ του παντός



Σχ
ολ

ικ
ό 

έτ
ος

 2
01

6-
20

17

Free Sunday 26,5x32,5.indd   1 9/12/2016   12:35:19 μμ



www.freesunday.gr
18.09.2016

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ24

Ένας μίνι οδηγός 
για αποφοίτους 
και για εκείνους 
που πρόκειται να 
αποφοιτήσουν 
από το λύκειο με 
επιλογές για κάθε 
επαγγελματική 
σταδιοδρομία.

Μ
ε την αποφοίτηση από το 
λύκειο, δυστυχώς, πολ-
λοί σπουδαστές δεν κα-
ταφέρνουν να εισαχθούν 
στα δημόσια ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα ή η 

εισαγωγή τους γίνεται σε σχολές που δεν είναι της 
επιλογής τους. Είναι σαφές ότι οι περισσότεροι 
νέοι είτε εξωθούνται να λάβουν αποφάσεις για το 
μέλλον τους πριν από τη Γ΄ λυκείου είτε συνειδητά 
έχουν ήδη αποφασίσει ποιο επιστημονικό πεδίο 
τούς ενδιαφέρει και πολλές φορές ακριβώς τι θέ-
λουν επαγγελματικά.

Το κείμενο αυτό επιχειρεί μια χαρτογράφηση 
των επιλογών για τους νέους που αποφοίτησαν 
αλλά και για όσους πρόκειται να αποφοιτήσουν 
τα επόμενα ένα ή και δύο χρόνια, ώστε να απο-
κτήσουν μια πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες που 
τους προσφέρονται προκειμένου να εισέλθουν το 
ταχύτερο στον επαγγελματικό στίβο.

Πρώτη επιλογή της πλειοψηφίας των αποφοί-
των λυκείου αποτελούν τα προγράμματα σπουδών 
των κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, δηλαδή των πανεπιστημίων, των πολυτεχνείων 
(ΑΕΙ) και των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).

Στη μεταλυκειακή εκπαίδευση ανήκουν τα προ-
σφερόμενα προγράμματα σπουδών από τους ιδι-
ωτικούς φορείς, τα κολέγια και τα κέντρα ελευ-
θέρων σπουδών. Προγράμματα τα οποία, στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, οδηγούν ή θα έπρεπε να 
οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικού (τίτλου 
σπουδών) ακαδημαϊκά ισοδύναμου με το πτυχίο 
τριετούς φοίτησης ή αλλιώς Bachelor, καθώς τα πε-
ρισσότερα από αυτά προσφέρονται σε συνεργασία 
με ευρωπαϊκά κυρίως, αλλά και αμερικανικά πανε-
πιστημιακά ιδρύματα, ώστε να διασφαλίζονται βα-
σικές προδιαγραφές και γνώσεις.

Σημειώνεται ότι τα ελληνικά ΑΕΙ και ΑΤΕΙ δεν 
αναγνωρίζουν ακαδημαϊκά τους τίτλους που απο-
νέμουν οι ιδιωτικοί φορείς, άρα όσοι επιλέγουν 

προγράμματα σπουδών σε ιδιωτικό φορέα μετα-
λυκειακής εκπαίδευσης επιλέγουν ουσιαστικά να 
συνεχίσουν τον κύκλο σπουδών τους στο εξωτε-
ρικό ή σε μη κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στην Ελλάδα.

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
των δημόσιων και των πιστοποιημένων ιδιωτικών 
ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ), με 
έδρα σε όλους τους νομούς της ελληνικής επικρά-
τειας, αποτελούν επιλογή για όσους θέλουν να προ-
χωρήσουν άμεσα στην εύρεση εργασίας. Τα ΙΕΚ 
προσφέρουν στους αποφοίτους λυκείου τη δυνα-
τότητα να αναβαθμίσουν συγκεκριμένες τεχνικές 
και επαγγελματικές δεξιότητες και να προετοιμα-
στούν κατάλληλα για να βελτιώσουν τις προοπτι-
κές άμεσης απασχόλησής τους.

Τέλος, στις μετά το λύκειο ευκαιρίες εκπαίδευ-
σης περιλαμβάνονται και οι διάφορες μορφές μη 
τυπικής εκπαίδευσης, των λεγόμενων προγραμ-
μάτων «ελευθέρων σπουδών». Αυτές οι σπουδές 
δεν αποσκοπούν στην απόκτηση επιστημονικών 
γνώσεων, όπως συμβαίνει στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, αλλά ούτε και στην επαγγελματική κα-
τάρτιση. Έχουν στόχο την καλλιέργεια ιδιαίτερων 
καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων και κλίσεων, έτσι 
ώστε όσοι τα ολοκληρώνουν να μπορούν να αξιο-
ποιήσουν τις καλλιτεχνικές αυτές δεξιότητες και 
κλίσεις ως επαγγελματικές ικανότητες.

Η διαδικασία της επιλογής ενός από τους παρα-
πάνω δρόμους έχει συγκεκριμένη μορφή και στη-
ρίζεται σε βασικές παραδοχές, καθώς οι νέοι μετά 
το λύκειο βρίσκονται, για πρώτη ίσως φορά, αντι-
μέτωποι με επιλογές και ερωτήματα που θα επηρε-
άσουν όλη τους τη ζωή ή σημαντικό μέρος αυτής.

Οι σπουδές, στη συνέχεια, πρέπει να επιλέγο-
νται με γνώμονα τις δεξιότητες και δυνατότητες 
που έχουν επιδείξει οι μαθητές κατά τη διάρκεια 
της μέσης εκπαίδευσης, όπου φαίνεται ξεκάθαρα 
και ποιο επιστημονικό πεδίο τούς αρμόζει. Η επι-
λογή με βάση αυτό το κριτήριο διασφαλίζει καλύ-
τερες προοπτικές απασχόλησης.

Ο προσανατολισμός σε έναν επαγγελματικό χώρο 
και η κατάρτιση και ανάπτυξη συγκεκριμένων δε-
ξιοτήτων που συνδέονται με την άσκηση συγκε-
κριμένου επαγγέλματος είναι η αρχή για μια επι-
τυχημένη επαγγελματική πορεία.

Για την περίπτωση σπουδών σε ιδιωτικό φορέα 
(ΚΕΜΕ-ΚΕΣ), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
προσέξουν ιδιαίτερα τη σχέση συνεργασίας του 
φορέα με το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του 
εξωτερικού, ελέγχοντας τις πληροφορίες μέσω των 
δικτυακών τόπων των πανεπιστήμιων, όπου παρα-
τίθεται η λίστα των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Επίσης, θα πρέπει να λάβουν αναλυτική ενημέ-
ρωση για το πλήρες πρόγραμμα σπουδών του κο-
λεγίου στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, 
τον αριθμό και την ποιότητα (προσόντα) του δι-
δακτικού προσωπικού, τα έτη, τις μονάδες και τα 
μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου 
στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Ακόμη, δεν πρέπει να αγνοείται ότι τα πτυχία 
που απονέμονται στην Ελλάδα από τα κολέγια ή 
ΚΕΣ δεν αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ακα-
δημαϊκοί τίτλοι ισότιμοι με αυτούς των ελληνικών 
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, ενώ το προεδρικό διάταγμα 165/2000 
(ΦΕΚ 149/τ. Α΄/28-6-2000) –όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α΄/22-10-2001) 
και το Π.Δ. 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α΄/31-12-2002)–, 
που ενσωματώνει την οδηγία 89/28, καθώς και η 
νεότερη οδηγία 36 του 2005 που αναμένεται να 
ενσωματωθεί σε Π.Δ. σύντομα, απαντούν στις ε-
ρωτήσεις που αφορούν μόνο τα επαγγελματικά 
δικαιώματα –δυνατότητες απασχόλησης (και όχι 
περαιτέρω σπουδών)– που απορρέουν από την α-
πόκτηση πτυχίων που εκδίδουν πανεπιστήμια σε 
χώρες της Ε.Ε.

Όσον αφορά τα πτυχία της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, κατοχυρώνονται από διαφορετική νο-
μοθεσία και πληροφορίες για τη διαδικασία μπορεί 
κανείς να αντλήσει μέσω των http://www.doatap.
gr/gr/distant.php και http://www.doatap.gr/gr/
nomos.php.

Μετά το λύκειο, τι;
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο
ι υποτροφίες είναι ο κατεξο-
χήν τρόπος µε τον οποίο πολ-
λοί άνθρωποι χρηµατοδοτούν 
τις σπουδές τους σε προπτυχι-
ακό, µεταπτυχιακό, διδακτορικό 
ή µεταδιδακτορικό/ερευνητικό 

επίπεδο. Οι υποτροφίες για τις οποίες έχει τη δυνα-
τότητα να κάνει αίτηση ένας µαθητής ή σπουδαστής 
που έχει αποφοιτήσει από εκπαιδευτικό ίδρυµα α-
ναγνωρισµένο από το ελληνικό κράτος χωρίζονται 
σε δύο ευρύτερες κατηγορίες: τις υποτροφίες και τα 
κληροδοτήµατα από φορείς της Ελλάδας και αυτές 
που παρέχονται από φορείς του εξωτερικού, σε πε-
ρίπτωση που ο ενδιαφερόµενος γίνει δεκτός από ί-
δρυµα άλλης χώρας. Ενώ για την πρώτη περίπτωση 
οι πηγές χρηµατοδότησης είναι σε µεγάλο βαθµό 
γνωστές, στην περίπτωση των σπουδών στο εξωτε-
ρικό θα πρέπει κάποιος να αναζητήσει πληροφο-
ρίες µέσω ενδιάµεσων φορέων στη χώρα που τον 
ενδιαφέρει, αλλά και µέσω προσωπικής επικοινω-
νίας µε τα αρµόδια γραφεία των εκπαιδευτικών ι-
δρυµάτων για των οποίων τα προγράµµατα προτί-
θεται να κάνει αίτηση.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων είναι, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, ο βαθµός πτυχίου/
διπλώµατος, οι επιδόσεις σε µαθήµατα σχετικά µε 
τον τοµέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσ-
σεται η υποτροφία, η καλή γνώση της ξένης γλώσ-
σας του τόπου σπουδών, η οικονοµική κατάσταση 
του αιτούντος και, ορισµένες φορές, η καταγωγή 
από συγκεκριµένο τόπο.

Κατ’ αρχάς απαιτείται επισταµένη έρευνα στις 
ιστοσελίδες των αρµόδιων οργανισµών και ιδρυµά-
των, παράλληλα µε την έρευνα για τα προγράµµατα 
σπουδών που σας ενδιαφέρουν, αλλά και προσε-
κτική µελέτη των όρων χορήγησης της κάθε υπο-
τροφίας που σας ενδιαφέρει. Και αυτό διότι πολ-
λές φορές η αποδοχή µιας υποτροφίας αποκλείει 
τη χορήγηση άλλων. Είναι πολύ σηµαντικό να µη 
διστάζετε να επικοινωνείτε µε τα διάφορα ιδρύ-
µατα, είτε είναι τα πανεπιστήµια που σας ενδιαφέ-
ρουν είτε οι φορείς που χορηγούν τις υποτροφίες, 
ώστε να αντλήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Όπως είναι γνωστό, τον δρόµο των υποτροφιών 
ανοίγει το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών που, σε 
προπτυχιακό επίπεδο, χορηγεί υποτροφίες σε όσους 
αριστεύουν στα τεχνικά επαγγελµατικά εκπαιδευτή-
ρια, στους σπουδαστές πανεπιστηµίων και σε όσους 
πρωτεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε 
µεταπτυχιακό επίπεδο, στο πλαίσιο του επιχειρη-
σιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την 
Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο), χορηγεί υπο-
τροφίες για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπου-
δές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ τα χρήµατα 
προέρχονται και από εθνικούς πόρους, ακολουθώ-
ντας µια διαδικασία εξατοµικευµένης αξιολόγησης.

Τη βάση των δράσεων διασύνδεσης µε την αγορά 
εργασίας αποτελεί το γνωστό σε όλους πρόγραµµα 
«Erasmus» που επιδοτείται από την Ε.Ε. και χρη-
µατοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 
και πρακτική άσκηση, την κινητικότητα καθηγη-
τών για διδασκαλία, καθώς και την επιµόρφωση 
διοικητικού και διδακτικού προσωπικού.

Μεταξύ των φορέων που χορηγούν υποτροφίες 
είναι και το υπουργείο Παιδείας, µέσω του Γρα-
φείου Κληροδοτηµάτων. Επίσης, υπάρχουν κλη-
ροδοτήµατα τα οποία χορηγούν υποτροφίες για 
µεταπτυχιακές σπουδές, τρία για την Ελλάδα και 
άλλα τρία για το εξωτερικό. Ο «∆ηµόκριτος» µέσω 
του ΕΚΕΦΕ χορηγεί υποτροφίες για ερευνητές.

Κάθε χρόνο προκηρύσσεται µεγάλος αριθµός 
θέσεων υποτροφιών για την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Ειδικότερα, για το εξωτερικό προκηρύσσονται 
περίπου 100 θέσεις υποτροφιών για 60 γνωστικά 
πεδία για χώρες όπως οι ευρωπαϊκές, οι ΗΠΑ και 
ο Καναδάς. Για την Ελλάδα προκηρύσσονται πε-
ρίπου 200 θέσεις υποτροφιών για 100 γνωστικά 
πεδία. Επίσης, προκηρύσσονται 50 θέσεις υποτρο-
φιών για 16 τοµείς επιστηµών και αφορούν τους υ-
ποψηφίους που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν 
µεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα.

Τα απαραίτητα  
για τις 

υποτροφίες

Οι κατηγορίες, πού 
να απευθυνθείτε, 
πόσες θέσεις 
προκηρύσσονται και 
από ποιους φορείς.

College

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΜΕ ΑΞΙΑ

Το City Unity College σε συνεργασία µε κορυφαία Πανεπιστήµια 
του εξωτερικού προσφέρει προπτυχιακές και µεταπτυχιακές 
σπουδές υψηλού επιπέδου.
Σπούδασε στα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά πεδία και απόκτησε 
ισχυρούς τίτλους σπουδών που οδηγούν σε επιτυχηµένη 
επαγγελµατική σταδιοδροµία!

BACHELOR & MASTER DEGREES

Η ιδανική επιλογή στην Ελλάδα για
αναγνωρισµένες και αξιόπιστες σπουδές!

Το City Unity College επιδοτεί
τα δίδακτρα των σπουδών σου.
Μάθε πώς!

mail: info@cityu.gr, T: 210 3243222, www.cityu.gr

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ
• ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 
• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
• ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
• ΠΤΥΧΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Καρύτση 1, Σύνταγμα
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Όλα τα προϊόντα 
των τραπεζών για 
τον φοιτητή και τον 
σπουδαστή, και πώς 
μπορεί κανείς  
να τα αποκτήσει.

Τ
ο αυξημένο κόστος διαβίωσης 
για φοιτητές που ζουν και σπου-
δάζουν εκτός του τόπου μόνιμης 
κατοικίας τους είναι στις μέρες 
μας μεγάλο, δεδομένης της οικο-
νομικής κρίσης. Η επιλογή της 

εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών μπορεί 
να είναι μια λύση, συνήθως όμως επιμηκύνει τον 
χρόνο σπουδών.

Μια χρήσιμη εναλλακτική επιλογή που δίνε-
ται στους φοιτητές είναι τα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα που έχουν δημιουργήσει πολλές ελλη-
νικές τράπεζες. Μπορεί οι επιλογές πλέον να μην 
είναι όσες στο παρελθόν και η έγκριση πιο δύ-
σκολη, ωστόσο αυτά τα προϊόντα αποτελούν πολ-
λές φορές τη μόνη οδό για την κάλυψη των ανα-
γκών του φοιτητή.

Οι τράπεζες προσφέρουν ευέλικτους λογαρια-
σμούς καταθέσεων, δυνατότητα έκδοσης χρεωστι-
κής ή πιστωτικής κάρτας, καθώς και δάνεια με προ-
νομιακούς όρους. Τα δάνεια προς μαθητές, φοιτη-
τές και σπουδαστές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 
με τα κλασικά καταναλωτικά δάνεια.

Ειδικότερα, και τα τέσσερα μεγάλα πιστωτικά 
ιδρύματα διαθέτουν εξειδικευμένα τραπεζικά προ-
ϊόντα.

Eurobank: Student Eurobank Visa
Με την πιστωτική κάρτα Student Eurobank Visa 
η Eurobank προσφέρει προνομιακό επιτόκιο αγο-
ρών και δυνατότητα αναλήψεων από το ΑΤΜ. Για 
την έκδοσή της δεν απαιτούνται εγγυητές και δι-
καιολογητικά, αρκεί μόνο η φοιτητική ταυτότητα 
του σπουδαστή. Με τη Student Eurobank Visa, ο 
δικαιούχος έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα επιβρά-
βευσης καρτών Eurobank Επιστροφή και μπορεί 
να εξαργυρώνει πόντους με τις αγορές του στα ε-
ξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Όσον αφορά τα σπουδαστικά δάνεια, η Eurobank 
τα εντάσσει στην κατηγορία των προσωπικών κατα-
ναλωτικών δανείων, τα οποία χορηγούνται με εξα-
τομικευμένη τιμολόγηση και τη δυνατότητα ο δι-
καιούχος να διαμορφώνει το επιτόκιο ανάλογα με 
τις ανάγκες του. Το Προσωπικό Δάνειο χορηγεί-
ται με κυμαινόμενο επιτόκιο 14,5% ως βάση, και 
αναλόγως τη σχέση που διατηρεί ο πελάτης με την 
τράπεζα, το επιτόκιο μειώνεται σημαντικά. Το ποσό 
που χορηγείται διαμορφώνεται έως τα 15.000 ευρώ 
και η διάρκεια αποπληρωμής για το συγκεκριμένο 
προϊόν εκτείνεται έως και σε 84 μήνες.

«Σπουδάζω» από την Εθνική Τράπεζα
Στην Εθνική Τράπεζα οι φοιτητές μπορούν να ξεκι-
νήσουν την πρώτη τους σχέση με τις τράπεζες από 
τον ειδικό καταθετικό λογαριασμό «Σπουδάζω», ο 
οποίος τους παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειά-
ζονται για να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές α-
νάγκες μακριά από την οικογένειά τους. Πολύ ση-
μαντικό πλεονέκτημα του σπουδαστικού πακέτου 
από την Εθνική είναι η δυνατότητα υπερανάληψης, 
η οποία παρέχεται υπό προϋποθέσεις και με προ-
νομιακούς όρους. Εφόσον πληρούνται οι όροι της 
τράπεζας, ο φοιτητής μπορεί να αποκτήσει έως και 
5.000 μετρητά μέσω υπερανάληψης. Το Δικαίωμα 
Υπερανάληψης προσφέρει δυνατότητα διαμόρφω-
σης του ορίου υπερανάληψης σύμφωνα με τις ανά-
γκες του πελάτη, δυνατότητα ανάληψης μετρητών 
έως το ποσό του ορίου υπερανάληψης χωρίς έξοδα, 
προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο και επιβάρυνση 
τόκων μόνο για το μέρος του πιστωτικού ορίου και 
το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται.

Στο ίδιο όνομα, «Σπουδάζω», ακούει και το φοι-
τητικό δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Το ύψος του 
δανείου κυμαίνεται από 1.500 έως 25.000 ευρώ 
ανά μαθητή ή φοιτητή και η διάρκεια αποπληρω-
μής μπορεί να είναι από 18 έως 84 μήνες (για τα 
δάνεια μέγιστου ύψους). Επίσης, παρέχεται περί-
οδος χάριτος έως 12 μήνες, εάν χρειαστεί. Το προ-
ϊόν απευθύνεται στους κατοίκους Ελλάδας και συ-
γκεκριμένα σε φοιτητές ή τους γονείς τους, ανε-
ξαρτήτως βαθμίδας σπουδών. Προϋπόθεση για τη 
χορήγηση του σπουδαστικού δανείου είναι, επί-
σης, ο αιτών να είναι κάτοχος του καταθετικού λο-
γαριασμού «Σπουδάζω» της τράπεζας. Το δάνειο 
«Σπουδάζω» χορηγείται με κυμαινόμενο επιτόκιο 
9,668% και εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική 
δαπάνη 175 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Καταναλωτικό Δά-
νειο για Γνώσεις και Δεξιότητες
Η Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδοτεί τα δίδακτρα για 
«σπουδές ή χόμπι», σύμφωνα με την περιγραφή του 
προϊόντος, ενώ προσφέρει και πρόσθετη ρευστό-
τητα έως 6.000 ευρώ για τυχόν έξοδα που μπορεί 
να προκύψουν στη διάρκεια των σπουδών, όπως ε-
ξοπλισμός, βιβλία, ενοίκιο και έξοδα εγκατάστασης, 
χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι η βεβαίωση σπουδών. Στο πρό-
γραμμα μπορούν να ενταχθούν πτυχιακά ή μεταπτυ-
χιακά προγράμματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
προγράμματα ΙΕΚ, μαθήματα ξένων γλωσσών, υπο-

λογιστών ή φροντιστηριακά μαθήματα, προγράμ-
ματα εκμάθησης χόμπι, όπως αθλήματα, βελτίωση 
δεξιοτήτων, φωτογραφία, ιστιοπλοΐα, ζωγραφική, 
μαγειρική, κολύμβηση, χορός. Το ύψος του χορη-
γούμενου ποσού ανέρχεται έως τα 40.000 ευρώ 
και η διάρκεια αποπληρωμής έως τους 120 μήνες. 
Ακόμη, προβλέπεται περίοδος χάριτος 2 ή 4 ετών 
με καταβολή μόνο των τόκων. Το επιτόκιο είναι κυ-
μαινόμενο στο 11,85%.

Επίσης, προσφέρεται η University Visa, πιστω-
τική κάρτα με ειδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα. 
Με την έκδοση της φοιτητικής κάρτας, οι σπουδα-
στές θα μπορούν να συμμετέχουν, επίσης, σε δια-
γωνισμούς, κληρώσεις και προγράμματα ανταμοι-
βής. Επιπλέον, προσφέρονται μια σειρά από δωρεάν 
ασφαλιστικές καλύψεις, όπως δωρεάν ασφάλιση 
Shopping Protection για αγορές στην Ελλάδα, δω-
ρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση για ταξίδια που εξο-
φλούνται με την κάρτα, ασφάλιση του υπολοίπου 
του λογαριασμού σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης 
ολικής ανικανότητας από ατύχημα. Όσον αφορά 
την ελάχιστη μηνιαία καταβολή, αυτή διαμορφώ-
νεται στο 2% επί του υπολοίπου της University 
Visa κάθε μήνα.

Alpha Σπουδαστικό Δάνειο  
από την Alpha Bank
Το δάνειο που εκταμιεύει η Alpha σε φοιτητές και 
σπουδαστές ανέρχεται έως τα 75.000 ευρώ και αφορά 
την κάλυψη διδάκτρων κολεγίου/πανεπιστημίου, 
καθώς και των εξόδων διαβίωσης του σπουδαστή, 
όπως ενοίκια, εξοπλισμός κ.λπ. Για τη διευκόλυνση 
στην αποπληρωμή του, η τράπεζα προσφέρει πε-
ρίοδο χάριτος έως και 3 χρόνια, με την καταβολή 
μόνο των μηνιαίων τόκων. Η διάρκεια αποπληρω-
μής του δανείου εκτείνεται έως τα 15 χρόνια για ε-
νυπόθηκα δάνεια και έως τα 10 χρόνια για τα μη ε-
νυπόθηκα δάνεια.

Επίσης, προσφέρει το προϊόν «Αφετηρία» που 
παρέχει στους φοιτητές ευνοϊκούς όρους όχι μόνο 
για τα φοιτητικά τους χρόνια αλλά και για το επαγ-
γελματικό τους ξεκίνημα. Μέσα από το Alpha Α-
φετηρία όλοι οι νέοι ηλικίας από 18 έως 28 ετών 
μπορούν να ανοίξουν τον τρεχούμενο λογαριασμό 
Alpha Αφετηρία, ο οποίος προσφέρει επίσης δυ-
νατότητα υπερανάληψης.

Η Alpha Bank προβλέπει, ακόμη, την έκδοση 
πιστωτικής κάρτας, ανάλογα με τις ανάγκες των νέων 
πελατών της, ενώ προσφέρει και έκπτωση 50% στην 
προμήθεια αγοράς φοιτητικού συναλλάγματος.

Φοιτητικά δάνεια και πιστώσεις
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Σε µια παγκοσµιοποιηµένη Ευρώπη 
η ικανότητα να µιλάµε περισσότε-
ρες από µία γλώσσες και η πρόσβαση 
στη διά βίου µάθηση ξένων γλωσσών 
προσφέρουν ευκαιρίες για προσω-

πική ανάπτυξη, εκπαίδευση, επαγγελµατική απο-
κατάσταση, κινητικότητα, πρόσβαση στην κοινω-
νία της πληροφόρησης και διεύρυνση των πολιτι-
στικών µας οριζόντων.

Μαζί µε την επιλογή κάθε άλλης εκπαιδευτικής 
έκφρασης οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να είναι ε-
νήµεροι για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει η εκµάθηση ξένων γλωσσών, που γί-
νονται όλο και πιο προφανή. Καλύτερες ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας, ευκολότερη ένταξη στο ερ-
γασιακό περιβάλλον, επαγγελµατική ανέλιξη, επι-
χειρηµατική εξωστρέφεια, δυνατότητα επέκτασης 
των δραστηριοτήτων και επικοινωνίας µε την ευ-
ρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά, άµεση πρόσβαση 
στην παγκόσµια κοινωνία πληροφόρησης, βελτί-
ωση των διαπολιτισµικών µας δεξιοτήτων, είναι 
µόνο τα βασικά που προσφέρει κάθε ξένη γλώσσα 
που µαθαίνουµε.

Πότε είναι όµως η σωστή στιγµή να ξεκινήσει 
κάποιος την ενασχόληση µε αυτό το εκπαιδευτικό 
πεδίο; Οι ειδικοί συντείνουν στην άποψη ότι µέχρι 
τα 11-12 χρόνια ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει αυξη-
µένες δυνατότητες ως προς την εκµάθηση της ξένης 
γλώσσας, λόγω της µεγαλύτερης πλαστικότητάς του.

Τόσο τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών όσο και 
η ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση προσφέρουν 

συνήθως τη δυνατότητα µιας πρώτης γνωριµίας µε 
την ξένη γλώσσα (συνήθως την αγγλική) µε βιω-
µατικό τρόπο, µέσα από τραγούδια, παιχνίδια, δι-
αδραστικούς πίνακες κ.λπ.

Καλό είναι ένα παιδί, αν δεν ζει σε δίγλωσσο 
περιβάλλον, να κατακτήσει πρώτα τη γραφή και 
την ανάγνωση στη µητρική του γλώσσα. Εξάλλου 
οι µαθητές του δηµοτικού εισάγονται έτσι κι αλ-
λιώς στην αγγλική από την Α΄ τάξη (και στα ολοή-
µερα δηµόσια δηµοτικά σχολεία µε Ενιαίο Αναµορ-
φωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα) µέσω ειδικού 
εκπαιδευτικού υλικού. Η διδασκαλία δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις δύο ώρες την εβδοµάδα, τουλάχι-
στον στην αρχή.

Όσον αφορά τα στοιχεία για την επιλογή και τα 
κριτήρια, δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτά για την 
επιλογή σχολείου: σωστό περιβάλλον, εκπαιδευ-
τική µέθοδος, σωστή σχέση τιµής - προσφερόµενων 
υπηρεσιών και βέβαια προσαρµογή του παιδιού.

Για δεύτερη ξένη γλώσσα η εισαγωγή πρέπει 
να γίνεται σε δεύτερο χρόνο, σε συνεργασία µε το 
παιδί και βέβαια σε γλώσσες που έχουν σηµασία 
για την επαγγελµατική του πορεία και αρέσουν και 

στο ίδιο. Όσον αφορά το κόστος, αυτό κυµαίνεται 
από 35 ευρώ έως και 50 ευρώ µηνιαίως κατά µέσο 
όρο και συνήθως περιλαµβάνει και διδασκαλία µε 
υπολογιστές, στις πρώτες τάξεις. Όσο µεγαλώνει το 
επίπεδο, αλλάζουν τα κόστη.

Ωστόσο, για φοιτητές προσφέρονται προγράµ-
µατα διδασκαλίας για 23 ξένες γλώσσες από το ∆ι-
δασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε κόστος από 
200 ευρώ τον χρόνο. Τα προγράµµατα απευθύνο-
νται σε φοιτητές του ΕΚΠΑ και όλων των ελληνι-
κών ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδια-
φέρεται να µάθει κάποια ξένη γλώσσα. Οι γλώσσες 
που προσφέρονται είναι: αγγλική, αλβανική, αρα-
βική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ια-
πωνική, ινδική (Hindi - σανσκριτική), ισπανική, ι-
ταλική, κινεζική, κορεατική, νορβηγική, ολλανδική, 
περσική, πορτογαλική, ρωσική, σερβική, σουηδική, 
τουρκική, τσεχική και φινλανδική.

Το ∆ιδασκαλείο Ξένων Γλωσσών χορηγεί Βε-
βαίωση Παρακολούθησης και Βεβαίωση Σπουδών 
σε όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς την παρακο-
λούθηση του τµήµατος στο οποίο έχουν εγγραφεί.

Οι ξένες γλώσσες και ο ρόλος 
τους στην εκπαίδευση

Πότε να αρχίσει 
το παιδί, τι γλώσσα 
να µάθει, πώς 
συνδυάζεται µε 
το σχολείο, τι να 
προσέξω και η ειδική 
παροχή από 
το ∆ιδασκαλείο.
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Η 
εύρεση κατοικίας σε μια πόλη 
μη γνωστή μοιάζει με δυσε-
πίλυτο πρόβλημα για κάθε 
φοιτητή και γονιό, και βέ-
βαια το κόστος είναι κάτι 
που στις μέρες μας τρομά-

ζει ακόμα πιο πολύ. Έτσι, χρήσιμες οδηγίες προς 
ναυτιλλομένους δίνει για άλλη μια χρονιά ενόψει 
της νέας φοιτητικής χρονιάς ο Σύλλογος Μεσιτών 
Αθηνών - Αττικής. 

Από τον Σύλλογο Μεσιτών σημειώνεται ότι 
σε κάθε πόλη υπάρχουν μεσιτικά γραφεία που α-
σχολούνται με τη μίσθωση φοιτητικών κατοικιών, 
σε κάθε περίπτωση, όμως, ψάχνοντας για σπίτι, 
οι φοιτητές πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

• Τα σπίτια στα κέντρα των πόλεων είναι, κατά 
κανόνα, παλαιότερα και ακριβότερα σε σχέση με 
αυτά που βρίσκονται στην περιφέρειά τους. Συνε-
πώς δεν θα πρέπει να περιορίζουν την αναζήτησή 
τους στο κέντρο αλλά να κοιτάζουν οπουδήποτε 
μπορεί να εντοπίσουν διαθέσιμη κατοικία που να 
καλύπτει τις ανάγκες τους.

• Να ελέγχουν την τοποθεσία του σπιτιού, τη 
γειτονιά και τι υπηρεσίες παρέχει αυτή (σούπερ 
μάρκετ, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, 
πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.).

• Να ελέγχουν καλά το σπίτι, για να διαπιστώ-
σουν τυχόν βλάβες και να τις επισημάνουν στον 
ιδιοκτήτη, ώστε να τις διορθώσει πριν αρχίσουν να 

κατοικούν σε αυτό. Να αποφεύγουν να μισθώ-
νουν υπόγεια, σοφίτες ή πολύ παλιές κατοικίες.

• Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον 
για τρία χρόνια, ακόμα κι αν έχει συμφωνηθεί 
μικρότερος ή αόριστος χρόνος. Μετά την παρέ-
λευση της τριετίας η μίσθωση μπορεί να λήξει ο-
ποτεδήποτε, με απλή καταγγελία του ιδιοκτήτη 
ή του ενοικιαστή.

• Στις μισθώσεις κατοικιών το ύψος του μι-
σθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει 
και τις δύο πλευρές.

• Οι φοιτητές ή οι γονείς τους, αφού συμφω-
νήσουν, υπογράφουν γραπτό μισθωτήριο συμ-
βόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον πληρεξούσιο δι-
κηγόρο, με ολόκληρο το συμφωνημένο μίσθωμα, 
το οποίο καταχωρίζεται στο taxisnet από τον 
ιδιοκτήτη και γίνεται αποδεκτό από τον φοι-

τητή. Δεν πρέπει να αποδέχονται και να υπο-
γράφουν όρους που δεν κατανοούν ή όρους με 
τους οποίους δεν συμφωνούν απόλυτα. Σε πε-
ρίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να συμβουλεύ-
ονται τον δικηγόρο τους.

• Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών 
των κοινοχρήστων και των λογαριασμών κοι-
νής ωφελείας έχει τα ίδια αποτελέσματα με την 
καθυστέρηση του ενοικίου. Γι’ αυτό πρέπει να 
ζητούν να ενημερώνονται εκ των προτέρων για 
το ύψος των λογαριασμών αυτών.

• Για να αποφύγουν κάθε ταλαιπωρία συνι-
στάται οι ενδιαφερόμενοι να καταφεύγουν στα 
νόμιμα μεσιτικά γραφεία που λειτουργούν σε 
όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας (πληροφο-
ρίες για την Αθήνα - Αττική από την ιστοσελίδα 
του συλλόγου www.e-akinita.gr).

Όλα τα μυστικά 
για το σωστό 

φοιτητικό σπίτι

Πώς επιλέγουμε, 
τι πρέπει να 
γνωρίζουμε, τι πρέπει 
να προσέχουμε, πού 
και πώς να ψάξουμε 
και τι να μην 
πληρώσουμε.

Εσύ ακόμα σκέφτεσαι πως θα οδη-
γήσεις το μέλλον σου στην επιτυχία; 
Αν θέλεις να κάνεις ένα βήμα παρα-
πάνω στη ζωή σου, θα σου αποκαλύ-
ψω τα βήματα που ακολούθησα εγώ 
και μου δόθηκαν επαγγελματικές 
ευκαιρίες και προοπτικές που ούτε το 
φανταζόμουν!

Έχεις παρατηρήσει ότι η βιομηχανία 
της ομορφιάς ζει και βασιλεύει; Συνε-
χώς γυναίκες και άντρες ενδιαφέρο-
νται για υπηρεσίες ομορφιάς, φροντί-
ζοντας την εμφάνισή τους. 
Γι’ αυτό και επέλεξα ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ στην “EVABEAUTY 
Studies”. Ήταν η απόλυτη μύηση στον 
υπέροχο κόσμο της ομορφιάς και στη 
ξεχωριστή ποιότητα εκπαίδευσης 
που παρέχει η Νο1 Σχολή Οργανω-
μένης Εκπαίδευσης επαγγελμάτων 
ομορφιάς στην Ελλάδα!  

Η EVABEAUTY Studies με 30 χρόνια 

εμπειρίας στην εκπαίδευση, σου δίνει 
τη δυνατότητα να γίνεις επιτυχημένος 
επαγγελματίας σε μία από τις παρα-
κάτω ειδικότητες:
Νύχια 
Μόνιμο Μακιγιάζ
Κομμωτική
Μακιγιάζ
Αισθητική
Μασάζ 
Τατουάζ
Extensions Βλεφαρίδων
Αυτό ήταν το πρώτο και πιο σημαντικό 
βήμα μου: Επέλεξα να σπουδάσω σε 
αναγνωρισμένη σχολή από το Υπουρ-
γείο Παιδείας (ΦΕΚ 2724/09-10-
2012), για να καλύπτει όλα τα κριτήρια 
λειτουργίας, που αφορούν στην ποι-
ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτι-
κό προσωπικό, κτιριακές υποδομές).
Η επιλογή αυτή αποτέλεσε εγγύηση 
της αναγνωρισιμότητας των τίτλων 
σπουδών μου: σύμφωνα με το ισχύ-

ον νομοθετικό πλαίσιο (4386 ΦΕΚ 
83/Α/11.5.2016), έχω κατοχυρωμένα 
επαγγελματικά δικαιώματα και μπο-
ρώ να αποκτήσω άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος. 
Η αποφοίτησή μου ήταν το ‘κλειδί για 
να ανοίξει μία πόρτα στην αγορά ερ-
γασίας’. Το οργανωμένο Γραφείο Ευ-
ρέσεως Εργασίας  της EVABEAUTY 
με τις 250 συνεργαζόμενες επιχειρή-
σεις παροχής υπηρεσιών ομορφιάς, 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άμεση 
επαγγελματική μου αποκατάσταση. 

Και επιπλέον: 
Εκπαιδεύτηκα με άριστης ποιότητας 
επαγγελματικά προϊόντα από εται-
ρείες-ηγέτες στο χώρο της ομορφιάς 
παγκοσμίως: 
OLRY International Inc - Αμερικά-
νικη εταιρεία περιποίησης φυσικών 
νυχιών
 ABC Nailstore – Γερμανική εταιρεία 
προϊόντων τεχνητών νυχιών, επιλογή 

των πρωταθλητών Nail Designers
Nouveau Contour – Ολλανδική εται-
ρεία στο χώρο του μόνιμου μακιγιάζ
Είχα στη διάθεσή μου δωρεάν τα 
απαιτούμενα προϊόντα για την πρακτι-
κή μου εκπαίδευση. 
Ανέλαβα την επιμέλεια-προετοιμασία 
σε Beauty Fashion Shows, σε θεατρι-
κές παραστάσεις και σε επαγγελματι-
κές φωτογραφήσεις και απέκτησα 
επαγγελματική εμπειρία καθώς και 
φωτογραφικό υλικό για το portfolio 
μου. 
Τώρα, πια ως επαγγελματίας είμαι 
πάντα update! Γιατί η σχολή μου με 
ενημερώνει και με εκπαιδεύει σε 
ό, τι νέο κυκλοφορεί στον κλάδο της 
ομορφιάς, σε νέες τεχνικές και νέα 
υλικά και μου προσφέρει τη δυνα-
τότητα εξειδίκευσης και εκσυγχρο-
νισμού για να κάνω τη διαφορά στην 
αγορά εργασίας.
Που καταλήγω; Έκανα την πιο έξυ-
πνη επιλογή και εξασφάλισα μια επι-

τυχημένη καριέρα. Αξιοποίησα την 
αγάπη μου για την ομορφιά και σπού-
δασα στην EVABEAUTY: στη Nο 1 
Σχολή στις ειδικότητες Ομορφιάς, που 
σε αντιμετωπίζει σαν να είσαι δικός 
της άνθρωπος και σου προσφέρει την 
εκπαίδευση που χρειάζεσαι για να 
πετύχεις τους επαγγελματικούς σου 
στόχους!
Κερδισμένη 100% από την επιλογή 
μου. 
Το λέω και σε σένα: Η επιτυχία έχει 
πρόσωπο. Το δικό σου!

Στα επαγγέλματα ομορφιάς, 
EVABEAUTY. 
Καλλιθέα: Ελευθ. Βενιζέλου 140 
(Πλατεία Δαβάκη) 210 9589616, 210 
9533422
Πειραιάς: Ηρ. Πολυτεχνείου 20-22 
(Πλησίον Δημοτικού Θέατρο) 210 
4100041, 210 4100058
www.evabeauty.gr
www.facebook.com/Evabeauty.gr

Η επιτυχία  
έχει πρόσωπο.  
Το δικό σου!
«Μου δόθηκαν επαγγελματικές 
ευκαιρίες και προοπτικές που 
ούτε φανταζόμουν!»
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Τι είναι τα ινστιτούτα 
επαγγελματικής 
κατάρτισης (ΙΕΚ), σε 
ποιους απευθύνονται, 
τι διασφαλίζουν και 
πώς πρέπει να κάνει 
κάποιος τις επιλογές 
του.

Μ
εγάλο ποσοστό των απο-
φοίτων λυκείου κατευ-
θύνεται στα ινστιτούτα ε-
παγγελματικής κατάρτισης 
(ΙΕΚ), δημόσια και ιδιω-
τικά, καθώς αυτά αποτε-

λούν ουσιαστικά τις σχολές που μπορούν να εισαγά-
γουν τους νέους πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας. 
Κύριο αντικείμενο των ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού 
επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορ-
ρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργα-
σίας. Στην επίτευξη του αρχικού στόχου συμβάλ-
λουν η επιλογή και διαμόρφωση πιστοποιημένων 
προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτι-
σης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελ-
ματικά περιγράμματα, στα πλαίσια των ειδικοτή-
των που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Πα-
ράλληλα, επιδιώκεται η επιλογή εκπαιδευτών με 
ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προκειμένου να 
παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση, αλλά και 
η εκπαίδευση σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
των δομών της τυπικής εκπαίδευσης.

Τα ΙΕΚ έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους 
γυμνασίου και λυκείου και χωρίζονται σε δύο κα-
τηγορίες, στα δημόσια και τα ιδιωτικά. Η λειτουρ-
γία των δημόσιων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική 
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), με κύρια 
αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και επίβλεψη του εκ-
παιδευτικού τους πλαισίου. Το σύστημα πιστο-
ποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
των ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στην αρμοδιότητα 
του οποίου ανήκει επίσης ο καθορισμός των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, 
της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ και του εκ-
πτωτικού δελτίου ειδικού εισιτηρίου των καταρ-
τιζομένων (πάσο) έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεο-
λαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) από τη 
ΓΓΔΒΜ, με εθνική χρηματοδότηση. Η επιδότηση 

της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
(voucher) και της πρακτικής άσκησης των αποφοί-
των συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο.

Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ πραγματοποι-
είται τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται 
(σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πλη-
ρούν τις σχετικές προϋποθέσεις) όσο και σε νοσο-
κομεία, παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις και αλλού.

Τα ιδιωτικά ΙΕΚ εφαρμόζουν εξειδικευμένα 
και σύγχρονα προγράμματα σπουδών μεταδευτε-
ροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Εποπτεύ-
ονται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και παρέχουν α-
πόλυτη εξειδίκευση σε κάθε τομέα που επιλέγουν 
οι σπουδαστές, με συνδυασμό της απαραίτητης θε-
ωρητικής κατάρτισης και της εργαστηριακής πρα-
κτικής άσκησης σε σύγχρονα εργαστήρια, εξοπλι-
σμένα με όλα τα απαραίτητα μέσα.

Οι κύριοι στόχοι των ΙΕΚ και των δύο κατη-
γοριών συνοψίζονται στο να παρέχουν στους κα-
ταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση, 
να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα προσόντα (α-
νάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της 
παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματι-
κών και πρακτικών γνώσεων, να τους παρέχουν τη 
δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την 
ειδικότητά τους δεξιότητες, να διευκολύνουν την 
επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να 
εξασφαλίζουν την προσαρμογή τους στις μεταβαλ-
λόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Στα ιδιωτικά ΙΕΚ, όπου υπάρχει πληθώρα ε-
πιλογών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι 
προσεκτικοί στην επιλογή τους, με βάση αντικει-
μενικά κριτήρια, όπως οι σωστές υποδομές και το 
επίπεδο των εκπαιδευτών, ενώ θα πρέπει να είναι 
σίγουροι ότι είναι αναγνωρισμένα από το κράτος 
και δεν έχουν επίδικες διαδικασίες.

Πρώτιστα θα πρέπει να σταθμιστούν τα ενδι-
αφέροντα, οι δεξιότητες και οι κλίσεις του ενδια-
φερόμενου, αλλά και οι ευκαιρίες άμεσης απασχό-

λησης με την ολοκλήρωση του κύκλου της εκπαί-
δευσης. Επίσης, είναι σημαντικό να ενημερωθούν 
για τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και συνο-
λικότερα για τη φήμη των ΙΕΚ (ιδιωτικών και δη-
μόσιων), ώστε να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις 
και να αποφασίσουν σωστά.

Για όσους συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ενδιάμεση παρακολού-
θηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης 
(κυρίως για εργασίες λογιστηρίου, γραμματείας 
κ.λπ.) σε κάποιο ΙΕΚ πρέπει να συνδυάζεται με ε-
πίδειξη πειθαρχίας όσον αφορά τις σπουδές τους, 
καθώς και με την αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας επι-
πλέον μόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση, η παράλληλη απόκτηση 
των λεγόμενων βασικών «προσόντων απασχολη-
σιμότητας», δηλαδή η ατομική επένδυση στην α-
νάπτυξη της καριέρας καθώς και συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που συμβάλλουν 
στην εύρεση και διατήρηση εργασίας, θα πρέπει να 
αποτελεί πλέον προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, η 
απασχολησιμότητα (employability) αναδεικνύε-
ται ως η σύγχρονη μορφή εργασιακής ασφάλειας 
στις νέες συνθήκες απασχόλησης που διαμορφώ-
νονται και έχει μακροπρόθεσμα οφέλη, οικονο-
μικά και άλλα, στην εργασία.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανά-
πτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
απασχολησιμότητα είναι «ο συνδυασμός των παρα-
γόντων που βοηθούν το άτομο να οδηγηθεί προς 
την εύρεση εργασίας, τη διατήρησή της και την ε-
ξέλιξη της καριέρας του». Πιο πρόσφατα (2011) η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την όρισε ως την ικανότητα 
του ατόμου να βρει εργασία, η οποία εξαρτάται 
τόσο από ατομικούς (γνώσεις, δεξιότητες και στά-
σεις) όσο και από συστημικούς παράγοντες σχετι-
κούς με την αγορά εργασίας της κάθε χώρας. Παρά 
την έλλειψη συναίνεσης, οι περισσότεροι ορισμοί 
συγκλίνουν σε δύο βασικούς παράγοντες απασχο-
λησιμότητας: α) στις ατομικές διαφορές, γνώσεις, 
εκπαιδευτικά προσόντα, δεξιότητες και χαρακτη-
ριστικά που μπορούν να δώσουν σε κάποιον αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και 
β) σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που διαμορ-
φώνουν το γενικότερο τοπίο απασχόλησης σε μια 
χώρα, όπως η κατάσταση στην αγορά εργασίας, οι 
δομές και τα συστήματα υποστήριξης του ατόμου 
για την εύρεση και διατήρηση εργασίας, καθώς και 
το εκπαιδευτικό σύστημα, μεταξύ άλλων.

Για την επιλογή ειδικότητας, κατάρτισης και 
καλλιέργειας καλλιτεχνικών προσόντων σε ΙΕΚ 
και ΕΕΣ (εργαστήρια ελευθέρων σπουδών) οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να σταθμίσουν ότι οι δρα-
ματικές σχολές και οι σχολές χορού που εποπτεύ-
ονται από το υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζο-
νται από τις ελληνικές αρχές ως ανώτερες. Ενώ, στην 
πραγματικότητα, δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά.

Τα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά, που εποπτεύο-
νται από τον ΟΕΕΚ παρέχουν πιστοποιημένη κα-
τάρτιση αλλά ακαδημαϊκά αδιαβάθμιστη εκπαί-
δευση και το πιστοποιητικό σπουδών που απονέ-
μουν δεν δίνει δικαίωμα για συνέχιση σπουδών 
σε ανώτερο επίπεδο. Τα δε εργαστήρια ελευθέρων 
σπουδών βελτιώνουν τις δεξιότητες και κλίσεις των 
ενδιαφερομένων, καταρτίζοντάς τους σε συγκεκρι-
μένους τομείς, όπου η πιστοποιημένη κατάρτιση 
δεν φαίνεται απαραίτητη, χωρίς να παρέχουν βέ-
βαια τυπική (επίσημη, αναγνωρισμένη ακαδημα-
ϊκά) εκπαίδευση.

Πιο κοντά στην εργασία 
μέσω των ΙΕΚ



 Το 1896 ο Σίγκμουντ Φρόυντ (1856-1939) 
εισάγει τον όρο «ψυχανάλυση» (psycho-
analyse) για πρώτη φορά, στα γαλλικά, ενώ 
το 1899 εκδίδεται η «Ερμηνεία των ονεί-
ρων», βιβλίο εμβληματικό, που δεν απο-
κάλυψε απλώς τους καρπούς 
από την εμβριθή μελέτη που 
διεξήγαγε ο Φρόυντ πάνω 
στο όνειρο ως ένα γεμάτο νό-
ημα μέρος της ψυχοπνευμα-
τικής ζωής ενός ατόμου, αλλά 
πρόσφερε και ένα εμπερι-
στατωμένο, πολύπλοκα δι-
ατυπωμένο μοντέλο για τη 
λειτουργία της ανθρώπινης 
ψυχής. Σύμφωνα με αυτό, 
υπάρχει ένας συνειδητός 
νους, κάπως περιορισμένος, 
καθώς και ένας ασυνείδητος νους, συ-
γκριτικά σπηλαιώδης, ο οποίος ελέγχει τις 
περισσότερες σκέψεις μας χωρίς τη συνει-
δητή επίγνωσή μας. Ο Μπρετ Καρ, κλινικός 

ερευνητής Ψυχοθεραπείας και Ψυχικής 
Υγείας στο Center of Child Mental Health 
(Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών) 
στο Λονδίνο, καθώς και στο Winnicott 
Clinic of Psychotherapy, και ένας από τους 

διαχειριστές του Μουσείου 
Φρόυντ, συγκεντρώνει –σε 
δέκα κεφάλαια– πολύτιμα 
μαθήματα ζωής από τον πα-
τέρα της ψυχανάλυσης σε ένα 
βιβλίο. Τα «Μαθήματα ζωής 
από τον Φρόυντ» επιχειρούν 
να απαντήσουν σε ερωτήμα-
τα όπως «γιατί σαμποτάρουμε 
οι ίδιοι τις επιτυχίες μας;», «τι 
κρύβουν και τι μας αποκαλύ-
πτουν για τον ανθρώπινο νου 
οι γλωσσικές παραδρομές;», 

«τι μπορούμε να μάθουμε από τις παρατη-
ρήσεις του Φρόυντ για την ψυχολογία του 
έρωτα (και της απιστίας);», «γιατί πρέπει να 
χαιρόμαστε με την ασημαντότητά μας;».

Ένας μοναχικός τυχοδιώκτης-χαρτοπαί-
κτης αναρριχάται σε μια κοινωνία διαλυμέ-
νων θεσμών, προσωπείων, συμβατικότη-
τας, κλισέ αντιλήψεων και ψεύδους. Γίνε-
ται καταρχήν καθωσπρέπει επαγγελματίας, 
ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, και με αυτή 
τη βιτρίνα μπλέκει στον βαθύ υπόκοσμο. 
Αναλαμβάνει αρχηγός συμμορίας που 
ελέγχει σχεδόν όλες τις νυ-
χτερινές, σκοτεινές συναλ-
λαγές –τράφικινγκ, ναρκω-
τικά, τοκογλυφία, πορνεία, 
αρχαιοκαπηλία– και παίρνει 
τον τίτλο «υπουργός Νύ-
χτας». Από κει διεισδύει στη 
μολυσμένη πολιτική τάξη 
και ανελίσσεται ραγδαία, γί-
νεται ένα από τα κορυφαία 
στελέχη της κυβέρνησης. 
Η τριπλή παράλληλη πο-
ρεία του, ως καθωσπρέπει επαγγελματία, 
μαφιόζου και πολιτικού, φωταγωγεί ει-

ρωνικά, σαρκαστικά, τον σαθρό περίγυρο, 
την ανατροπή των ιεραρχιών, την έλλειψη 
αντίστασης από την κοινωνία και τους θε-
σμούς, την κατάρρευση των ιδεολογιών, 
τη γενικευμένη παραφροσύνη, την αρπαγή 
και τον κυνισμό. Εμφανίζεται ως σωτήρας, 
αυτός που απεχθάνεται κάθε σωτηρία. 
Μόνο ένας δύσκολος, τυφλός έρωτας για 

μια αγγελική πόρνη έρχεται 
να εκτρέψει τη μοιραία δια-
δρομή του. Αλλά για πόσο, 
σε αυτή την πορεία όπου το 
τραγικό εναλλάσσεται με το 
κωμικό, ο θάνατος γίνεται 
γλέντι και η εξουσία έρμαιο; 
Στον «Υπουργό Νύχτας» του 
Γιώργου Σκαμπαρδώνη κυ-
ριαρχούν τα προσωπεία και 
το τυχαίο και ο υπόκοσμος 
μοιάζει με σκοτεινό τραγέ-

λαφο ενός κόσμου που θα μπορούσε να 
είναι και ο δικός μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ
Συγγραφέας: ΜΠΡΕΤ ΚΑΡ
Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΥΧΤΑΣ
Συγγραφέας: Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Ο «Υπέροχος Κόσμος» του Φίλιππου 
Μανδηλαρά ξεκινά όταν δεκατέσσερις 
έφηβοι σε μια υποβαθμισμένη πολυ-
πολιτισμική συνοικία κοντά στο κέντρο 
της Αθήνας ζουν την τελευταία μέρα 
τους στο γυμνάσιο περιμένοντας το 
αποχαιρετιστήριο πάρτι που αποτελεί 
την κορύφωση της χρονιάς. Όμως το 
βράδυ της προηγουμένης 
μια παρέα από κλεφτρόνια 
μπαίνει στο σχολείο και 
κλέβει τα ακριβά ηχητικά 
μηχανήματα που βρίσκο-
νται εκεί. Το πάρτι, που έχει 
προγραμματιστεί να γίνει 
στον χώρο του σχολείου, 
κινδυνεύει να ακυρωθεί… 
Ο αναγνώστης παρακο-
λουθεί τους ήρωες στην 
προσπάθειά τους να ανακτήσουν τα μη-
χανήματα, ενώ, ταυτόχρονα, ξετυλίγεται 
η προσωπικότητα του καθενός αλλά και 
οι μεταξύ τους σχέσεις μέσα από πρω-
τοπρόσωπες, κοφτές, ωμές και συχνά 

τολμηρές εξομολογήσεις. Σύντομα όλοι 
τους θα καταλάβουν ότι το πάρτι είναι η 
αφορμή που έψαχναν για να έρθουν πιο 
κοντά, να συγκρουστούν, να εκμυστη-
ρευτούν, να ερωτευτούν και, πάνω απ’ 
όλα, να ονειρευτούν. Να συνειδητοποι-
ήσουν τελικά ότι ζουν σε έναν υπέροχο 
κόσμο – όσο μουντζουρωμένος κι αν 

φαίνεται αυτός. Μια λογο-
τεχνική καταγραφή του σή-
μερα των εφήβων από έναν 
συγγραφέα που γνωρίζει 
και αγαπάει όσο λίγοι την 
ευαίσθητη αυτή ηλικιακή 
ομάδα. Ένα μυθιστόρημα 
ειλικρινές, αγαπησιάρικο, 
βρόμικο και τολμηρό, που 
αποπνέει μια τρελή αισιο-
δοξία. Με τον «Υπέροχο Κό-

σμο» ο Φίλιππος Μανδηλαράς επιχειρεί 
να αποτυπώσει δίχως κανένα φτιασίδι 
το στίγμα των σημερινών εφήβων σε 
μια πολυφυλετική, υποβαθμισμένη γει-
τονιά του κέντρου της Αθήνας.

ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Ο Νικ Χόρνμπυ γεννήθηκε το 1957. Έχει 
γράψει έξι μυθιστορήματα, ανάμεσά τους 
το «High Fidelity», που έγινε και ταινία 
από τον Στίβεν Φρίαρς με τον Τζον Κι-
ούζακ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το 
«Η κάθοδος των τεσσάρων», που ήταν 
υποψήφιο για το βραβείο 
Whitbread, και το αυτοβι-
ογραφικό «Ο πυρετός της 
μπάλας», που απέσπασε το 
βραβείο William Hill για το 
καλύτερο αθλητικό βιβλίο 
της χρονιάς. Στο «Αστείο Κο-
ρίτσι», σε μετάφραση Χίλντας 
Παπαδημητρίου, μας μετα-
φέρει στα παρασκήνια μιας 
πετυχημένης τηλεοπτικής 
σειράς του BBC. Παρακο-
λουθούμε τη ζωή της Μπάρμπαρα Πάρ-
κερ από το Μπλάκπουλ έως το Λονδίνο, 

όπου βρίσκει δουλειά στο τμήμα καλλυ-
ντικών ενός πολυκαταστήματος στο Κέν-
σινγκτον, ενώ παράλληλα προσπαθεί να 
βρει τρόπο να την προσέξουν. Μια τυχαία 
συνάντηση με έναν ατζέντη θα έχει ως 
αποτέλεσμα να αλλάξει το όνομά της και 

να πάει σε μια οντισιόν για 
μια καινούργια κωμική σει-
ρά του BBC. Η ώρα της έχει 
φτάσει. Το «Αστείο Κορίτσι» 
είναι η ιστορία μιας τηλεοπτι-
κής εκπομπής και των συ-
ντελεστών της. Το βρετανικό 
τηλεοπτικό κοινό ερωτεύεται 
το σίριαλ, οι χαρές της ομα-
δικής δουλειάς, όμως, αρχί-
ζουν να φθίνουν: τίποτα δεν 
μένει για πάντα καλό και τα 

μπερδέματα της αληθινής ζωής βρίσκουν 
πάντοτε τρόπο να παρεισφρήσουν…

ΑΣΤΕΊΟ ΚΟΡΊΤΣΊ
Συγγραφέας: Νικ Χόρνμπυ
Μετάφραση:  Χίλντα Παπαδημητρίου

Τέσσερα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη
Με ένα πλούσιο και ενδιαφέρον εκδοτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί η χρονιά για τις εκδόσεις Πατάκη. Επενδύοντας στη λογοτεχνι-
κή πολυφωνία, δίνοντας χώρο στους Έλληνες συγγραφείς και μεταφράζοντας φωτεινές γραφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, οι εκδό-

σεις Πατάκη έχουν διαχρονικά στόχο τους το καλό βιβλίο.

Από τον πληθωρικό κατάλογο των εκδόσεων Πατάκη ξεχωρίσαμε τέσσερα βιβλία:
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Ποιοι είναι οι 
βασικοί διεκδικητές 
της πίτας των 200 
εκατ. ευρώ και τι 
προσφέρουν.

Σ
τη µάχη για ένα κοµµάτι από την πίτα των τουλάχιστον 200 
εκατ. ευρώ που αφορά τη σχολική και φοιτητική αγορά ρί-
χνονται αυτή την περίοδο µεγάλες αλυσίδες του λιανεµπο-
ρίου αλλά και µικρότερα καταστήµατα. Ο κατάλογος είναι 
µακρύς και περιλαµβάνει βιβλιοχαρτοπωλεία, παιχνιδάδικα, 
σούπερ µάρκετ, επιπλάδικα, αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών και 

πολυκαταστήµατα ηλεκτρονικού εξοπλισµού, οι οποίοι, ο καθένας µε προ-
σφορές, διαφηµίσεις και κάθε τρόπο, διαλαλούν τα εµπορεύµατά τους σε µι-
κρούς και µεγάλους.

Με µεγάλες διαφηµιστικές καµπάνιες, φυλλάδια προσφορών και ευρεία 
χρήση των social media, όλοι οι ισχυροί λιανεµπορικοί όµιλοι, όπως οι Jumbo, 
Μουστάκας, Public, Κωτσόβολος, IKEA, Μedia Markt, Praktiker, Mart, Leroy 
Merlin, Entos, Μαρµαρίδης, καθώς και εξειδικευµένα καταστήµατα, όπως τα 
Πλαίσιο, Cosmotebooks.gr, NakasPaper, MAX Stores κ.ά., επιδιώκουν να 
κερδίσουν τους καταναλωτές και όχι µόνο.

Το στοίχηµα του Σεπτεµβρίου γι’ αυτές τις αλυσίδες είναι µεγάλο, καθώς 
αυτό το διάστηµα γίνεται ίσως ένα από τα µεγαλύτερα κοµµάτια του τζίρου, 
αν εξαιρέσει κανείς τον ∆εκέµβριο, που είναι παραδοσιακά ο ισχυρότερος 
µήνας και θεωρείται από τους πλέον κρίσιµους για τον τζίρο όλης της χρονιάς.

Επιπλέον, η φετινή χρονιά είναι η δεύτερη µετά την επιβολή των capital 
controls και τα πρώτα µηνύµατα της αγοράς δείχνουν ότι ο Έλληνας έµαθε να 
ζει µε τους κεφαλαιακούς περιορισµούς. Έτσι, παρά τη φοροεπιδροµή που 

Θέσεις µάχης 
από τους 
λιανεµπόρους 
για τη νέα χρονιά

Όλοι οι γονείς γνωρίζουν ότι όπου συγκε-
ντρώνονται πολλά παιδάκια, όπως στο 

σχολείο, παραμονεύουν και παιδικές ιώσεις, 
καθώς τα μικρόβια μεταφέρονται εύκολα. 
Γι’αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο ση-
μαντικό είναι για τα παιδάκια να προσέχουν 
να έχουν πάντα τα χεράκια καθαρά!
Τώρα οι γονείς έχουν ένα σύμμαχο προστα-
σίας για το παιδί: τα υγρά μαντηλάκια School 
Hankies, με ήπια αντισηπτική δράση. Ειδικά 
μελετημένα για το παιδικό δέρμα, περιέχουν 
φυσικό, και όχι χημικό, αντισηπτικό παρά-
γοντα.  Έτσι, καθαρίζουν αποτελεσματικά τα 
χέρια, δρουν αντισηπτικά και εξασφαλίζουν υγιεινή προστασία, χωρίς να 
ξηραίνουν το ευαίσθητο παιδικό δέρμα. Με αποδεδειγμένη δράση κατά του 
ιού Η1Ν1 (ενεργό σε 5’). Τα υγρά μαντήλια School Hankies ανήκουν στην 
οικογένεια αντιβακτηριδιακών  μαντηλιών για χέρια Wet  Hankies, No 1 
μάρκα στην προτίμηση των καταναλωτών.

School Hankies
ΧΈΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑ = ΜΙΚΡΌΒΙΑ ΜΑΚΡΙΑ!

χέρια, δρουν αντισηπτικά και εξασφαλίζουν υγιεινή προστασία, χωρίς να 

οικογένεια αντιβακτηριδιακών  μαντηλιών για χέρια Wet  Hankies, No 1 

έχει σαρώσει τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς, φέτος φαίνεται ότι οι 
τζίροι των λιανεµπόρων θα είναι καλύτεροι από πέρυσι, που η αγορά είχε δε-
χτεί σοβαρό πλήγµα.

Αν υπολογίσει κανείς ότι η βασική µαθητική λίστα των πρώτων τριών τά-
ξεων του δηµοτικού κοστίζει κατά µέσο όρο περί τα 70 ευρώ ανά παιδί, χωρίς 
να υπάρχει σε αυτήν τεχνολογικός ή άλλος εξοπλισµός, καταλαβαίνει γιατί οι 
έµποροι τρίβουν τα χέρια τους αυτές τις µέρες. Υπολογίζεται ότι περισσότερα 
από 4.500 σηµεία πώλησης διεκδικούν µερίδιο από την πελατεία των χαρτι-
κών, ειδών γραφείου και σχολικών ειδών. Ας σηµειωθεί ότι τα σχολικά είδη 
είναι στα ράφια των καταστηµάτων πριν από τον ∆εκαπενταύγουστο, ενώ τη 
σεζόν άνοιξε διαφηµιστικά η Jumbo, που αυτή την περίοδο πραγµατοποιεί 
το 10% του τζίρου της.

Στην κρισιµότητα του Σεπτεµβρίου αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύµβου-
λος της Φουρλής, Απόστολος Πεταλάς, κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης των 
αναλυτών για τα αποτελέσµατα του α΄ εξαµήνου. Όπως είπε, ο Σεπτέµβριος 
αποτελεί το 40% του τζίρου του γ΄ τριµήνου για τον όµιλο, ενώ αποτελεί έν-
δειξη για την καταναλωτική τάση. Σηµείωσε, πάντως, ότι η όποια πρόβλεψη 
είναι παρακινδυνευµένη, δεδοµένου ότι και φέτος το διαθέσιµο εισόδηµα α-
ναµένεται να επηρεαστεί από την υψηλή φορολογία.

Σε ό,τι αφορά τις προσφορές, για άλλη µια χρονιά ΙΚΕΑ και Κωτσόβολος 
συνεργάζονται, παρέχοντας έως την 1η Οκτωβρίου προνοµιακές εκπτώσεις σε 
φοιτητές. Συγκεκριµένα, επιλέγοντας προϊόντα τεχνολογίας αξίας άνω των 600 
ευρώ από τον Κωτσόβολο, κερδίζουν κουπόνια 100 ευρώ για αγορές από την 
ΙΚΕΑ, ενώ µε αγορές προϊόντων αξίας άνω των 300 ευρώ, κερδίζουν κουπόνια 
50 ευρώ. Αντίστοιχα, επιλέγοντας εξοπλισµό από τα καταστήµατα της IKEA 
αξίας 600 ευρώ και άνω, οι φοιτητές κερδίζουν κουπόνια αγορών 100 ευρώ για 
όλα τα καταστήµατα της Κωτσόβολος. Παράλληλα, µέσα από το δίκτυο των 93 
καταστηµάτων της ανά την Ελλάδα, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους νέους 
φοιτητές να αγοράσουν όλο τον εξοπλισµό τους από τον τόπο µόνιµης κατοι-
κίας τους και να τους αποσταλεί άµεσα στο νέο τους φοιτητικό σπίτι (δωρεάν 
µεταφορικά άνω των 85 ευρώ προς όλες τις φοιτητουπόλεις).

Και η Μedia Markt προσφέρει δωρεάν µεταφορικά για τους νέους φοι-
τητές που έχουν περάσει σε άλλη πόλη (ισχύει για online αγορές άνω των 85 
ευρώ), ενώ έχει επιλέξει ηλεκτρικές συσκευές µε ανταγωνιστικές τιµές για 
όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Την αγορά του φοιτητικού σπιτιού επιδιώκει να εκµεταλλευτεί και η δα-
νέζικη JYSK µε προτάσεις και προσφορές. Ήδη η αλυσίδα αριθµεί πέντε κα-
ταστήµατα στην Ελλάδα, µε το τελευταίο να έχει ανοίξει στις 9 Σεπτεµβρίου 
στις Αχαρνές, µέσα σε έναν µόλις χρόνο παρουσίας. Η JYSK άνοιξε το πρώτο 
της κατάστηµα στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο του 2015 και µέχρι το τέλος του 
έτους ακολούθησαν άλλα τρία καταστήµατα (σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ελ-
ληνικό), καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστηµα JYSK.gr. Ενάντια στο ρεύµα 
των αποχωρήσεων πολυεθνικών εταιρειών από τη χώρα µας, η JYSK αποφά-
σισε να επενδύσει στην Ελλάδα και στο πλάνο της εταιρείας είναι το άνοιγµα 
αρκετών νέων καταστηµάτων µέσα στο επόµενο οικονοµικό της έτος, που ξε-
κινάει τον Σεπτέµβριο του 2016.

Μαθητές και φοιτητές έχουν µπει στο στόχαστρο τόσο της αλυσίδας Public 
όσο και των καταστηµάτων της Πλαίσιο, ενώ στο παιχνίδι έχει µπει δυναµικά 
και το Cosmotebooks.gr.



Οι βάσεις έχουν βγει, η καινούρια σου 
Σχολή σε περιμένει και βάζεις μπρος 
το σπίτι που θα σε φιλοξενήσει στα 
φοιτητικά σου χρόνια!

Πώς θα το κάνεις ακόμα πιο φιλόξενο και 
λειτουργικό; Με ένα ωραίο γραφείο για να βά-
λεις τον υπολογιστή σου για διάβασμα… ή και 
παιχνίδι ίσως. Μια άνετη καρέκλα στην οποία 
θα μπορείς να κάθεσαι αναπαυτικά… ή και να 
ακουμπάς τα ρούχα σου. Μια ευρύχωρη βιβλι-
οθήκη για να ακουμπάς τα βιβλία της Σχολής… 
ή τα κάδρα με εσένα και τα αγαπημένα σου 
πρόσωπα. Ένα μικρό τραπεζάκι για να αφήνεις 
εκεί τις σημειώσεις σου… ή και τον καφέ σου. 
Κουζινικά για να μαγειρεύεις και να απολαμ-
βάνεις το αγαπημένο σου φαγητό… ή να τρως 
από τα ταπεράκια που σου στέλνει η μαμά. 
Έναν καναπέ για να μαζεύεστε και να περνάτε 
ώρα με την παρέα… ή, αν χρειάζεται, να κοιμί-
ζεις ένα φίλο που ξέμεινε στο σπίτι. Ένα κρεβά-
τι για να ξεκουράζεσαι από τα διαβάσματα… ή 
να ονειρεύεσαι το μέλλον σου με τα μάτια σου 
ανοιχτά. Και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς!
Πού θα τα βρεις όλα αυτά; Μα φυσικά, στον 
ολοκαίνουριο κατάλογο της ΙΚΕΑ! Δεν έχεις 
παρά να τον ξεφυλλίσεις και θα ανακαλύψεις 

στη στιγμή χιλιάδες προϊόντα, με τα οποία μπο-
ρείς να επιπλώσεις, να διακοσμήσεις και να 
δώσεις ζωή στο ολοκαίνουριο φοιτητικό σου 
σπίτι!

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά! Σίγουρα θα χρεια-
στείς μια καφετιέρα, ένα φουρνάκι, έναν ανε-
μιστήρα ή μια σόμπα, ένα laptop, ηχεία. 

Πώς; Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιά-
δες προϊόντα σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ και με 
την πραγματοποίηση αγορών αξίας πάνω από 
600€, να κερδίσεις για τις αγορές τους κουπόνι 
αγορών αξίας 100€ από τα καταστήματα Κω-
τσόβολος, το οποίο μπορείς να εξαργυρώσεις 
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου!
Παράλληλα, με αγορές αξίας άνω των 600€ 
και 300€ από τα καταστήματα Κωτσόβολος 
κερδίζεις ένα κουπόνι αξίας 100€ και 50€ αντί-
στοιχα, για τις αγορές σου από τα καταστήματα 
ΙΚΕΑ.

Η ΙΚΕΑ σού εύχεται «Καλή ακαδημαϊκή 
χρονιά»! 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπες 
στο www.IKEA.gr

Ετοιμάζεις το φοιτητικό σου σπίτι; 
ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΟΥ ΣΠΙΤΙ, ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΣ ΕΔΏ!


