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Αναζητάτε...
Μια υπέροχη ψαροταβέρνα 

και ένα ποιοτικό ψαγµένο ιταλικό µενού

Θαλασσινές γεύσεις
φρέσκο ψάρι
απολαυστικοί ψαροµεζέδες
οστρακοειδή

αχινός
φρέσκος αστακός 
γάµπαρη 

Χειροποίητα ζυµαρικά
ταλιατέλες 
φαγκοτίνι
 παπαρδέλες
τορτελάσι

Αχινοµακαρονάδα
Την υπέροχη και φηµισµένη µας 
αστακοµακαρονάδα και άλλα
γευστικά πιάτα που απογειώνουν
την ποιότητα!!!

και γλυκές απολαύσεις
τιραµισού 
πανακόττα µε άρωµα καπουτσίνο και amaretto 
σεµιφρέντο µε πορτοκάλι

Η αίθουσα διατίθεται για όλες τις εκδηλώσεις 

FISH & PASTA

Ιατρική παρακολούθηση, 
εµβολιασµοί κ.λπ. 
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Στρατιωτικός Ιατρός
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
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Επιµελητής Ορθοπαιδικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ - 417 NIMΤΣ
Μετεκπαιδευθείς στο Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore, London, UK
Επιστηµονικός Συνεργάτης του Κέντρου Αποκατάστασης “∆ΙΑΠΛΑΣΗ”

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

www.nikoszervakismdortho.gr

ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ESSKA)

«Στη ζωή δεν πρέπει να φοβόμαστε
τίποτε, φτάνει μόνο να το κατανο-
ούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να κατα-
νοήσουμε περισσότερα ώστε να
φοβόμαστε λιγότερα» Marie Curie

Ενας από τους πέντε στόχους της Ε.Ε.
για το 2020 που αφορούν την έρευνα
και την ανάπτυξη είναι ότι το 3% του
ΑΕΠ της Ε.Ε. πρέπει να επενδύεται στην
έρευνα και την ανάπτυξη. Ο αρμόδιος
επίτροπος για θέματα Ερευνας, Επιστήμης
και Καινοτομίας κ. Carlos Moedas ανέ-
φερε: «Οι γυναίκες ερευνήτριες και επι-
χειρηματίες εξακολουθούν να αποτελούν
μειοψηφία στην Ευρώπη. Από οικονο-
μικής, διανοητικής ή κοινωνικής από-
ψεως, δεν έχουμε την πολυτέλεια να
συνεχίσουμε να χάνουμε αυτή την τερά-
στια δεξαμενή ανεκμετάλλευτου ταλέν-
του. Το βραβείο της ΕΕ για γυναίκες με
καινοτόμες ιδέες αναδεικνύει το γυναικείο
ταλέντο και είναι πιθανόν να ενθαρρύνει
και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν
τη σταδιοδρομία στον τομέα της επιστήμης
και της επιχειρηματικότητας, όπου οι γυ-
ναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσω-
πούνται». Οπως προκύπτει από την ανά-
λυση των επίσημων στατιστικών στοιχείων
που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης (ΕΚΤ) στην κατηγορία των ερευ-
νητών κυριαρχούν οι άνδρες με 63,3%
έναντι 36,7% των γυναικών. Γνωρίζουμε
ότι έως το 2020 θα χρειαστούμε πάνω
από 1 εκατομμύριο νέους ερευνητές
στην Ευρώπη, αν θέλουμε να αντιμετω-
πίσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις που
έχουμε μπροστά μας: γήρανση του πλη-
θυσμού, ενεργειακοί και φυσικοί πόροι,
νέες τεχνολογίες. Ενα λαμπρό παρά-
δειγμα αποτελούν οι στόχοι των “Δρά-
σεων Marie Curie. Οι “Δράσεις Marie
Curie” έχουν χορηγήσει 5 δισεκατομμύρια
ευρώ μέχρι το 2012 σε 50.000 ερευ-
νητές. Να σημειώσουμε ότι το 38%
αυτών που επωφελήθηκαν από το πρό-
γραμμα ήταν γυναίκες. 

Περιβαλλοντική Γηρίατρος: Μέχρι
το 2050 ο αριθμός των ατόμων στην
ΕΕ άνω των 80 ετών αναμένεται να αυ-
ξηθεί κατά 170%. Ως περιβαλλοντική
γηρίατρος, το έργο σου μπορεί να περι-
λαμβάνει: υποδείξεις για τον σχεδιασμό
εσωτερικών χώρων και προϊόντων για
την αναβάθμιση της υγείας, των δυνα-
τοτήτων και της ευεξίας των ηλικιωμένων,
παροχή συμβουλών και εργαλείων για
την ενίσχυση της ασφάλειας των πα-
σχόντων από συγκεκριμένες νόσους εν-
τός της κατοικίας τους λ.χ. δημιουργία
ενός σπιτιού κατάλληλου για ασθενείς
με Αλτσχάιμερ. 

Ανοσολόγος: Κάθε χρόνο 400.000

λοιμώξεις και 25.000 θάνατοι αποδί-
δονται στην ολοένα μικρότερη αποτε-
λεσματικότητα φαρμάκων, όπως τα αν-
τιβιοτικά απέναντι στα μικρόβια που μπο-
ρούν να προξενήσουν ασθένειες. Αυτό
αποτελεί άλλη μια σημαντική πρόκληση
για μας· γι’ αυτό, φόρεσε την εργαστη-
ριακή σου ποδιά, γίνε κι εσύ ανοσολόγος
και πάρε μέρος στο κυνήγι για νέα φάρ-
μακα ζωτικής σημασίας.

Μηχανικός Βιοϊατρικής: Ως μηχα-
νικός βιοϊατρικής, το έργο σου μπορεί
να περιλαμβάνει: σχεδίαση μηχανημάτων
για χειρουργικές επεμβάσεις και σάρωση,
όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τις
μαγνητικές τομογραφίες (MRI), έρευνα
και ανάπτυξη προσθετικών μελών και
αξιολόγηση της χρήσης τεχνητών οργά-
νων. 

Νευροεπιστήμονας: Οι νευροεπι-
στήμονες συνεργάζονται με επιστήμονες
πολλών άλλων κλάδων, όπως η μηχα-
νολογία, η ιατρική, η φυσική και η ψυ-
χολογία. Ως νευροεπιστήμονας, η ημέρα
σου μπορεί να περιλαμβάνει: έρευνα
πάνω σε ερωτήματα όπως: Πώς επιδρούν
τα φάρμακα στον εγκέφαλο; Τι προκαλεί
τη νόσο του Πάρκινσον, τη νόσο Αλ-
τσχάιμερ, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τη
σχιζοφρένεια; 

Ζωολόγος: Ως ζωολόγος, η εργασία
σου θα σου δώσει τη δυνατότητα να:
εργάζεσαι ως έφορος σε ζωολογικούς
κήπους ή φυσικά καταφύγια, επιβλέ-
ποντας τη φροντίδα και την κατανομή
των ζώων, ιχνηλατείς τις μεταναστευτικές
διαδρομές ορισμένων ειδών, όπως οι
φάλαινες, για να παρακολουθείς τη δια-
κύμανση του πληθυσμού τους.

Διαιτολόγος: Ως διαιτολόγος θα
είσαι υπεύθυνη για: τον υπολογισμό των
διατροφικών αναγκών των ασθενών με
βάση τη χημική σύσταση του αίματός
τους, τη θερμοκρασία, το άγχος και την
κινητικότητά τους και την παροχή συμ-
βουλών πάνω στο βέλτιστο διαιτολόγιο.
Την πραγματοποίηση ερευνών σε σχέση
με τη διαιτητική. 

Βιοχημικός: Ως βιοχημικός η εργασία
σου θα σου δώσει τη δυνατότητα να:
αναλύεις τις επιδράσεις εξωτερικών πα-
ραγόντων, όπως η τροφή, τα πρόσθετα
τροφίμων, τα αλλεργιογόνα και τα φάρ-
μακα, στα κύτταρα του σώματός μας�
εργάζεσαι δίπλα σε γενετιστές και γιατρούς
για την πραγματοποίηση πειραμάτων για
την ανίχνευση ασθενειών, γενετικών δια-
ταραχών και άλλων ανωμαλιών.

Γεωπόνος: Μέχρι το 2050 θα ζουν
στον πλανήτη γύρω στα 9 δισεκατομμύρια
άνθρωποι, το οποίο σημαίνει ότι θα χρει-
αζόμαστε 70% περισσότερα τρόφιμα. Η
εργασία σου θα βοηθήσει στην αντιμε-
τώπιση του προβλήματος της παγκόσμιας
επισιτιστικής ανασφάλειας και στον πε-
ριορισμό της εμφάνισης ασθενειών στις
καλλιέργειες.

Μηχανικός Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας: Σήμερα η τιμή της ενέργειας
που παράγεται είναι υψηλή. Κι εδώ αρχίζει
ο δικός σου ρόλος. Χρειαζόμαστε ερευ-
νήτριες, καινοτόμους και μηχανικούς
ανανεώσιμων πηγών για να παράγουμε
ενέργεια από ηλιακά πάνελ, αιολικά πάρ-
κα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, πιο προσβάσιμες και αποδοτικές. 

Μηχανικός Ωκεανών: Ως μηχανικός
ωκεανών μπορείς να εστιάζεις στα εξής:
συμμετοχή στην κατασκευή μονάδων
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές που εκμεταλλεύονται τις παλίρροιες
και τα κύματα των ωκεανών για την πα-
ραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, πα-
ροχή συμβουλών σε ναυτιλιακές εταιρείες
σχετικά με τρόπους περιορισμού της ρύ-
πανσης, σχεδίαση μονάδων αφαλάτω-
σης. 

Μηχανικός Κυψελών Καυσίμου:
Οι μηχανικοί κυψελών καυσίμου εργά-
ζονται σε εργαστήρια, μονάδες παρα-
γωγής και πανεπιστήμια, και ασχολούνται
με τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων συ-
σκευών και τεχνολογιών κυψελών καυ-
σίμου. Ως μηχανικός κυψελών καυσίμου,
θα συμμετέχεις σε δοκιμές κάθε εξαρ-
τήματος της κυψέλης καυσίμου για τη
βελτίωση των επιδόσεών της. 

Γεωλόγος: Οι γεωλόγοι μελετούν

τα γαιώδη υλικά που συγκροτούν τον
πλανήτη μας, καθώς και την ιστορία και
τις διεργασίες (σεισμοί, πλημμύρες, κα-
τολισθήσεις κ.λπ.) που συντέλεσαν στη
διαμόρφωσή του.

Μηχανικός αεροδιαστημικής: Η
αεροδιαστημική μηχανολογία περιλαμ-
βάνει μηχανικούς τόσο της αεροναυτικής
όσο και της αστροναυτικής, οι οποίοι
ερευνούν, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν,
συντηρούν και δοκιμάζουν αεροσκάφη,
δορυφόρους και διαστημικά οχήματα.
Εμπνεύσου από τα συναρπαστικά επαγ-
γέλματα αυτών των «Γυναικών στο διά-
στημα».

Ναυπηγός: Οι ναυπηγοί είναι μηχα-
νικοί αρμόδιοι για τη σχεδίαση, κατασκευή
και επισκευή σκαφών - από φορτηγά
πλοία και επιβατικά τακτικού δρομολογίου
μέχρι υποβρύχια και σκάφη αναψυχής.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Οι ηλε-
κτρολόγοι μηχανικοί σχεδιάζουν, ανα-
πτύσσουν και επιβλέπουν την κατασκευή
ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

Μηχανολόγος Μηχανικός: Οι μη-
χανολόγοι μηχανικοί ερευνούν, ανα-
πτύσσουν, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν
και δοκιμάζουν εργαλεία, μηχανές, μη-
χανήματα και άλλες μηχανικές συσκευές. 

Κλιματολόγος: Ως κλιματολόγος η
εργασία σου μπορεί να περιλαμβάνει:
χρήση δορυφόρων για τη μελέτη κλιμα-
τικών τάσεων, μελέτη της θερμοκρασίας
των ωκεανών, των ωκεάνιων ρευμάτων,
των μεταβολών στην αλμυρότητα και
των ηφαιστειακών εκρήξεων. Δημιουργία
κλιματικών μοντέλων για την προσομοί-
ωση παλαιότερων κλιματικών γεγονότων
και την πρόβλεψη μελλοντικών φαινο-
μένων.          

Υδρολόγος: Οι υδρολόγοι μπορούν
γενικώς να διακριθούν σε υδρολόγους
επιφανειακών υδάτων, που επικεντρώ-
νονται στην παρακολούθηση, διαχείριση
και προστασία των επιφανειακών υδάτων,
και υδρογεωλόγους, που μελετούν την
κατανομή, ροή και ποιότητα των υπόγειων
υδάτων.

Μηχανικός Περιβάλλοντος: Οι μη-

χανικοί περιβάλλοντος χρησιμοποιούν
τις μηχανολογικές δεξιότητές τους για
την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων, όπως η υδατική και ατμο-
σφαιρική ρύπανση και η αποκομιδή και
ανακύκλωση των απορριμμάτων, καθώς
και ζητημάτων δημόσιας υγείας. 

Θαλάσσια Βιολόγος: Ως θαλάσσια
βιολόγος μπορείς να συμμετέχεις στα
παρακάτω: υποστήριξη των βιώσιμων
καλλιεργειών ψαριών, οστρακόδερμων
και φυκιών, γνωστών ως υδατοκαλλιερ-
γειών, προκειμένου να ικανοποιηθεί η
ζήτηση των καταναλωτών για ψάρια και
θαλασσινά� παρακολούθηση των επι-
πτώσεων της ρύπανσης, όπως μιας πε-
τρελαιοκηλίδας ή μιας παράνομης απόρ-
ριψης αποβλήτων, στους θαλάσσιους
οργανισμούς. 

Ψηφιακή Εγκληματολόγος: Ως
ψηφιακή εγκληματολόγος θα επικεν-
τρώνεσαι στα ακόλουθα: διατήρηση,
προσδιορισμό, άντληση και ερμηνεία
ψηφιακών πειστηρίων όπως διαγραμμένα
αρχεία και μηνύματα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, κρυπτογραφημένα δεδομένα
και κωδικούς  πρόσβασης. Αξιοποίηση
των δεξιοτήτων σου για την παροχή συν-
δρομής σε αστικές ή ποινικές έρευνες.

Μηχανικός Λογισμικού: Ως μηχα-
νικός λογισμικού το έργο σου περιλαμ-
βάνει: ανάπτυξη νέων προγραμμάτων,
πολλά από τα οποία μπορεί να αναβαθ-
μίσουν την ασφάλεια και την υγεία των
πολιτών, π.χ. το λογισμικό τηλεϊατρικής
χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ιατρικών
πληροφοριών μέσω Διαδικτύου για ια-
τρικές γνωματεύσεις, ακόμη και για ια-
τρικές διαδικασίες ή εξετάσεις εξ απο-
στάσεως.

Ειδικός Ασφάλειας Δεδομένων:
Ως ειδικός ασφάλειας δεδομένων, θα
είσαι υπεύθυνη για: την εγκατάσταση λο-
γισμικού ασφάλειας και την παρακολού-
θηση δικτύων για παραβιάσεις ασφάλειας,
την αντίδραση σε κυβερνοεπιθέσεις και,
ενδεχομένως, τη συλλογή δεδομένων
και στοιχείων για τη δίωξη κυβερνοεγ-
κλημάτων. Η εργασία σου θα προστα-
τεύσει οργανισμούς από κυβερνοεπιθέ-
σεις, θα περιφρουρήσει τις επιγραμμικές
πληροφορίες τους, καθώς και τους πε-
λάτες, εταίρους και εργαζομένους τους.

Μηχανικός Ρομποτικής: Ως μη-
χανικός ρομποτικής, θα εστιάζεις: στη
σχεδίαση και παραγωγή ρομπότ για επι-
κίνδυνες εργασίες, όπως εργασίες που
άπτονται της πυρηνικής ασφάλειας ή της
πυρόσβεσης σε επικίνδυνα σημεία π.χ.
κτήρια υπό κατάρρευση ή περιορισμένοι
χώροι. Δημιουργία αυτόνομων ρομπότ
για την εξερεύνηση του διαστήματος
(όπως τα σκάφη Mars rovers) και ιατρικές
εφαρμογές (π.χ. χειρουργικά ρομπότ).

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΟΥ

Γυναίκες στην έρευνα και καινοτομία

Του Bασίλη Δικαιουλάκου
Φυσικού - Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Φ.

Παράρτημα Ν. Μεσσηνίας


