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πιβεβαιώθηκε στις 04 Σεπτεμβρί-

ου του 2009 η Διαχειριστική Ε-

πάρκεια του Ινστιτούτου Ανάπτυ-

ξης Επιχειρηματικότητας ως Δι-

καιούχου - Φορέα υλοποίησης συγχρημα-

τοδοτούμενων έργων του Εθνικού Στρατη-

γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά το 

μεταβατικό διάστημα με απόφαση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος  "Ψηφιακή Σύ-

γκλιση".  

Η επιβεβαίωση που απέκτησε το Ινστιτού-

το είναι τύπου Β και δίνει τη δυνατότητα 

στο φορέα μας να διαχειριστεί έργα χωρίς 

τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμή-

θειες), όπως:  

• κατάρτισης και συμβουλευτικής, 

• έργα/ δράσεις προμήθειας και εγκα-

τάστασης εξοπλισμού,  

• δημιουργίας και εγκατάστασης συστη-

μάτων πληροφορικής,  

• προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλι-

σμού πληροφορικής,  

• ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και 

λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται 

με την υλοποίηση τεχνικών έργων κ.α. 

Το Ινστιτούτο ήδη συμμετέχει στην κατά-

θεση προτάσεων για τις ανάγκες του Εθνι-

κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) ως συντονιστής και ως εταίρος σε 

εταιρικά σχήματα.  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και 

για το ενδεχόμενο σύναψης νέων συνερ-

γασιών, επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.  

 

Αλεξάνδρα Χαριτωνίδου 

Υπεύθυνη Ενημερωτικού Δελτίου 
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Προκήρυξη για Προκήρυξη για   
ενίσχυση ενίσχυση   
ελεύθερων ελεύθερων   
επαγγελματιών επαγγελματιών 
στοστο  
πλαίσιο των ΠΕΠπλαίσιο των ΠΕΠ  
του ΕΣΠΑ του ΕΣΠΑ 20072007--
20132013  
 

Η προκήρυξη αφορά την ενί-

σχυση για την απόκτηση 

σύγχρονου, τεχνολογικού 

εξοπλισμού, απαραιτήτου για 

την άσκηση της επαγγελματι-

κής δραστηριότητας για τις 

ακόλουθες κατηγορίες επαγ-

γελματιών:  

• Ιατροί,  

• Οδοντίατροι,  

• Μηχανικοί,  

• Γεωτεχνικοί (στην κατηγορί-

α αυτή περιλαμβάνονται 

γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασο-

πόνοι και ιχθυολόγοι),  

• Δικηγόροι,  

• Συμβολαιογράφοι,  

• Λογιστές και  

• Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι.  

Οι δικαιούχοι των ενισχύσε-

ων είναι οι ελεύθεροι επαγ-

γελματίες που είναι σήμερα 

ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη 

επαγγέλματος πριν την 1η 

Ιανουαρίου 2009 και δεν α-

πασχολούνται με σχέση ε-

ξαρτημένης εργασίας.  

Η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων είναι από 1/9/2009 

έως 9/10/2009.  

Για περισσότερες πληροφορί-

ες επισκεφτείτε το site: http://

www.espa.gr/Greek/.  
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να λειτουργήσει πολλαπλασι-
αστικά προς όφελος της 

επιχείρησης, να ανακαλύψει 

ευκαιρίες κατά τη διάρκεια 
της κρίσης και να προετοι-
μάσει ένα επιτυχημένο σχέδι-
ο ανάπτυξης όταν η οικονο-
μία ανακάμψει. 

Για να επιτευχθεί η αποτελε-
σματική διαχείριση του αν-
θρώπινου κεφαλαίου πρέπει η 
εταιρίες να προχωρήσουν 

στην αναδιοργάνωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών 
με στόχο τη δημιουργία 
κουλτούρας μεταφοράς της 
γνώσης και της εμπειρίας 
μεταξύ των εργαζομένων και 
σχηματισμό ενός επιχειρημα-
τικού μοντέλου με επίκεντρο 
τη βέλτιστη αξιοποίηση του 
υπάρχοντος ταλέντου.     

ρεί να οδηγήσει σε απώλεια 
δυνατότητας διαχείρισης 
της γνώσης.  

Η γνώση που υπάρχει σε μία 
επιχείρηση και αποτελεί το 
μεγάλο ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα είναι μία 
έννοια τόσο αφηρημένη 
που δεν μπορεί αποθηκευτεί 
και να χρησιμοποιηθεί δημι-
ουργικά στο μέλλον προς 
όφελος της επιχείρησης.  

Η γνώση αυτή, που διαμορ-
φώνεται σταδιακά κατά τη 
καθημερινή λειτουργία-
δραστηριότητα της επιχεί-
ρησης έχει ως μοναδικό 

φορέα της το ανθρώπινο 
δυναμικό.  

Σε περίπτωση απόλυσης 
των εργαζομένων η επιχεί-
ρηση χάνει την πολύτιμη 
αυτή γνώση οριστικά ενώ 
υπάρχει και το οδυνηρό εν-
δεχόμενο να περάσει η γνώ-
ση αυτή σε ανταγωνιστική 
επιχείρηση που θα προσλά-
βει τον εργαζόμενο.  

Πλέον όλες οι σύγχρονες 
θεωρίες ανάλυσης του κό-
στους θέτουν το ανθρώπι-
νο κεφάλαιο ως το μοναδι-
κό συντελεστή που μπορεί 

Τ 
ον τελευταίο χρό-
νο δημοσιεύονται 
όλο και περισσό-
τερες μελέτες για 

την ορθή διαχείρι-
ση των εταιρικών πόρων, 

προκειμένου οι επιχειρήσεις 
να ανταπεξέλθουν στη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία 
που έχει διαμορφωθεί στην 
παγκόσμια οικονομία ως α-
πόρροια της μεγάλης χρη-
ματοοικονομικής κρίσης.  

Όλες αυτές οι μελέτες το-
νίζουν την ανάγκη για ανα-
διοργάνωση των επιχειρημα-
τικών διαδικασιών με βασικό 
μοχλό την αποτελεσματική 
διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Η σύγχρονη οικονομία της 
γνώσης απαιτεί στρατηγικό 
σχεδιασμό και αποφυγή μα-
ζικών απολύσεων εν μέσω 
οικονομικής κρίσης που μπο-

του Λευτέρη Μπαρμπάτσαλου, οικονομολόγου 

 
Η γνώση που υπάρχει σε 

μία επιχείρηση αποτελεί 
το μεγάλο  

ανταγωνιστικό της  
πλεονέκτημα  

 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο 

είναι ο μοναδικός  
συντελεστής που μπορεί 

να λειτουργήσει  
πολλαπλασιαστικά προς 

όφελος της επιχείρησης  

Ανθρώπ ινο  Ανθρώπ ινο  
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι ΟΚ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο
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Κλίμα & Πόλη: Κλίμα & Πόλη:   
με το βλέμμα με το βλέμμα 
στην Κοπεγχάγη στην Κοπεγχάγη 
 

Βρισκόμαστε πλέον στη 

τελική ευθεία πριν την, 

καθοριστικής σημασίας, 

Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στην 

Κοπεγχάγη, όπου οι ηγέτες 

του κόσμου θα διαμορφώ-

σουν  τον  κα ινούρ ιο 

παγκόσμιο κλιματικό χάρτη 

και εν πολλοίς θα επηρεά-

σουν αναπόδραστα το 

μέλλον του πλανήτη μας.  

Απέναντι στη ιστορική αυτή 

περιβαλλοντική πρόκληση 

κανείς δεν πρέπει να μείνει 

αμέτοχος. Η άμεση και 

ουσιαστική συμμετοχή όλων 

μας είναι το «διαβατήριό» 

μας σε ένα καλύτερο αύριο 

για μας και τα παιδιά μας. 

Με βάση την πεποίθηση 

αυτή, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙ-

ΟΣ SOS, διοργανώνει στις   6 

και 7 Νοεμβρίου στην Αίγλη 

Ζαππείου ένα διήμερο 

ενημέρωσης και κινητοποίη-

σης των πολιτών, με θέμα 

«Κλίμα & Πόλη: με το 

βλέμμα στην Κοπεγχάγη». 

 

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες: 

Λουκία Καλαϊτζή, υπεύθυνη 

τύπου και επικοινωνίας 

Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 

Email: press@medsos.gr  

Τηλ/φαξ: 210-8228795  

 

 

Η 
 έλλειψη ρευ-
στότητας, ο 
αθέμιτος α-
νταγωνισμός 

αλλά και η μειωμένη πελα-
τεία αναδεικνύονται ως τα 
σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι Θεσ-
σαλικές επιχειρήσεις, σύμ-

φωνα με την έρευνα για την 
επιχειρηματική δραστηριό-

τητα στην Θεσσαλία του 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητας.  

Τα παραπάνω προβλήματα 
σε συνδυασμό με τις τρέ-
χουσες οικονομικές συνθή-
κες και τις δυσοίωνες προ-
βλέψεις των επιχειρηματιών 
για την απασχόληση και 
τον κύκλο εργασιών επιβε-

βαιώνουν την δεινή θέση 
των θεσσαλικών επιχειρή-
σεων.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα 

με την έρευνα, το 22% των 

επιχειρηματιών έχουν ήδη 
προβεί σε μείωση του προ-

σωπικού τους προηγούμε-

νους μήνες, ενώ όσον αφο-
ρά στην πρόβλεψη της α-
πασχόλησης τους επόμε-

νους δώδεκα μήνες, το 15% 
των επιχειρηματιών προβλέ-

πουν μείωση ανθρώπινου 

δυναμικού σε σχέση με το 

9,2% που δηλώνουν ότι θα 
προβούν σε προσλήψεις. 

Αντίστοιχη είναι και η εικό-

να αναφορικά με τον κύκλο 
εργασιών, όπου πέντε στις 

δέκα επιχειρήσεις εμφάνι-
σαν μείωση αυτού σε σχέ-

ση με πέρυσι και μόνο οι 
δύο στις δέκα εμφάνισαν 
αύξηση. Τη μεγαλύτερη μεί-
ωση την παρουσιάζουν οι 
επιχειρήσεις των κλάδων 
των κατασκευών (60%) και 
της ακίνητης περιουσίας 

(59%). Μάλιστα, απαισιόδο-
ξες είναι και οι προβλέψεις 
για τον κύκλο εργασιών του 

επόμενου έτους με το 

38,3% των επιχειρηματιών 
να δηλώνουν ότι αυτός θα 
μειωθεί σημαντικά.  

Διερευνώντας την άποψη 
των επιχειρηματιών για τον 
κύκλο εργασιών του κλά-
δου στον οποίο δραστηριο-
ποιούνται, έξι στους δέκα 
δήλωσαν ότι παρουσιάσθη-
κε μείωση και μόνο ένας 
στους δέκα αύξηση. Να 
σημειωθεί ότι γενικά οι επι-
χειρηματίες είναι πιο απαι-
σιόδοξοι όσον αφορά στην 
εξέλιξη του κύκλου εργα-
σιών του Κλάδου που δρα-

στηριοποιούνται σε σχέση 
με των Επιχειρήσεων τους. 

Περαιτέρω μείωση, του κύ-

κλου εργασιών του κλάδου, 
για το επόμενο έτος προ-

βλέπουν περίπου έξι στους 
δέκα επιχειρηματίες ενώ 

αύξηση του κύκλου εργα-
σιών στον κλάδο τους προ-
βλέπει σχεδόν μόνο μία 
στις δέκα επιχειρήσεις.  

Σχετικά με το ηλεκτρονικό 
επιχειρείν, διαπιστώθηκε ότι 

στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία οι επιχειρήσεις της 
Θεσσαλίας δεν έχουν κάνει 
επιχειρηματικά βήματα προς 
αυτή την κατεύθυνση, ενώ 

σχεδόν το 60% αυτών δη-
λώνουν απροθυμία επέκτα-

σης στον ίδιο τομέα για 

τους επόμενους 12 μήνες. 

Τέλος ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κό για την ανάπτυξη της 
περιοχής είναι το γεγονός 

ότι περίπου 5 στους 10 επι-
χειρηματίες δηλώνουν ότι 
την επόμενη τριετία θα ει-

σαγάγουν νέα προϊόντα ή/
και υπηρεσίες στην αγορά, 

ιδιαίτερα στους κλάδους 
Μεταφορές, αποθήκευση 
και επικοινωνίες (61,9%, σί-
γουρα ναι) και χονδρικό και 

Έρευνα  Ι Ν .ΑΝ . ΕΠ . :  Έρευνα  Ι Ν .ΑΝ . ΕΠ . :    
Προβληματ ισμός  γ ι α  την  Προβληματ ισμός  γ ι α  την  
β ιωσ ιμότητα  των  β ιωσ ιμότητα  των    
Θεσσαλ ι κών  επ ι χε ι ρήσεωνΘεσσαλ ι κών  επ ι χε ι ρήσεων   

Το δε ίγμα της  έρευνας  αφορούσε Το δε ίγμα της  έρευνας  αφορούσε 387 387 επ ιχε ιρήσε ι ς  της  περ ιφέρε ιας  επ ιχε ιρήσε ι ς  της  περ ιφέρε ιας  
Θεσσαλ ίας ,  ο  αρ ιθμός  του δε ίγματος κάθε  κλάδου αντ ιστο ιχ ί ζετα ι  με  Θεσσαλ ίας ,  ο  αρ ιθμός  του δε ίγματος κάθε  κλάδου αντ ιστο ιχ ί ζετα ι  με  

τον  συνολ ικό  αρ ιθμό  των επ ιχε ιρήσεων κα ι  κατά συνέπε ια  τα  τον  συνολ ικό  αρ ιθμό  των επ ιχε ιρήσεων κα ι  κατά συνέπε ια  τα    
αποτελέσματα θεωρούντα ι  γεν ικεύσ ιμααποτελέσματα θεωρούντα ι  γεν ικεύσ ιμα   



Forum Forum 
‘‘ΑτμοσφαιρικήΑτμοσφαιρική  
ρύπανση’ρύπανση’  
Πραγματοποιήθηκαν τα 

τέσσερα πρώτα forum, με 

τελευταίο ‘Η ανάπτυξη των 

ορεινών περιοχών ’. Η 

συμμετοχή των νέων ήταν 

αρκετά ικανοποιητική σε 

εθνικό  αλλά  και  σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 

εξέφρασαν τις απόψεις τους.  

Ακολουθεί το επόμενο forum 

στις 7 Οκτωβρίου με θέμα 

την ‘Ατμοσφαιρική ρύπανση’ 

καθώς καλείστε όλοι να 

συμμ ε τ έ χ ε τ ε  κα ι  να 

εκφράσετε τις απόψεις σας 

σε σχετικές αναφορές του 

θέματος. Κάθε forum θα 

παραμένει ανοιχτό για 

περίπου 20 μέρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι που 

επιθυμούν να συμμετέχουν 

θα πρέπει να επισκεφθούν το 

site www.forum.e-clau.net 

και να κάνουν register. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

του προγράμματος μπορείτε 

να επισκεφτείτε τη σελίδα 

τ ο υ  Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ 

www.entre.gr/?page_id=1346  

ή το site του έργου www.e-

clau.net.   

Η δράση πραγματοποιείται 

για το πρόγραμμα ‘eCLAU’ 

όπου υλοποιείται  στα 

πλαίσια της δράσης 4.5: 

Information activities for 

young people and those 

active in youth work and 

youth organisations του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος 

Youth in Action όπου 

προωθεί την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας των 

νέων.  
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λιανικό εμπόριο (50% σίγου-
ρα ναι).  

Συνολικά μπορούμε να υπο-
στηρίξουμε ότι η υφιστάμε-
νη κατάσταση όσον αφορά 
στην επιχειρηματικότητα 
στη Θεσσαλία σύμφωνα με 
τις απόψεις των επιχειρημα-
τιών δεν είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντική, τόσο όσον 
αφορά στην υφιστάμενη 
κατάσταση, αλλά κυρίως 

όσον αφορά στις μελλοντι-
κές προοπτικές αυτής. 

Βέβαια θα πρέπει να επιση-
μάνουμε ότι η παρούσα 
έρευνα εκπονήθηκε κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης της 
παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης και αυτό το γεγονός 
επηρεάζει τις απόψεις, τις 
αποφάσεις και τις προβλέ-
ψεις των ατόμων και ιδιαί-
τερα των επιχειρηματιών.  

Είναι λογικό, επομένως, να 
επικρατεί φόβος και απαισι-
οδοξία για το μέλλον, όταν 
ήδη τα δυσάρεστα αποτε-
λέσματα της οικονομικής 
κρίσης έχουν δώσει το πα-
ρόν σε όλους τους κλά-
δους, ενώ δεν διακρίνεται 
ακόμη στον ορίζοντα αέ-
ρας οικονομικής ανάκαμ-
ψης.  

Επιμέλεια: Γεωργία  

Χριστοδουλοπούλου 

τα νερά της λίμνης διοχε-
τεύτηκαν στον Παγασητικό. 

H αποξήρανση της εν λόγω 
λίμνης εκείνη την εποχή, 
έμοιαζε η προσφορότερη 
λύση, καθώς τον χειμώνα 
πλημμύριζαν τα γύρω χωριά, 
ενώ το καλοκαίρι το βρώμι-
κο υφάλμυρο νερό της ήταν 
εστία μόλυνσης. 

Σαράντα χρόνια αργότερα 
ξεκίνησε η ανασύσταση της 
λίμνης που θα καταλαμβάνει 
έκταση 38.000 στρεμ. και 
θα περιέχει 210 εκατ. κυβικά 
μέτρα νερό. 

Σήμερα αφού ακόμα δεν 
έχει τεθεί σε λειτουργία το 
κεντρικό αντλιοστάσιο που 
θα φέρει στην Κάρλα μεγά-
λες ποσότητες νερού από 
τον Πηνειό, το νερό στη 
λίμνη σε κάποια σημεία φτά-
νει το μισό μέτρο, σε κάποια 
άλλα όμως μόλις αγγίζει τα 
10 εκατοστά. 

Νταγιάκας Γιάννης 

Ν εκρά ψάρια βρέθη-
καν κοντά στη 
λίμνη Κάρλα, σε 

αποστραγγιστική τάφρο 
όπου καταλήγουν τα νερά 
του ποταμού Πηνειού, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Καθημερινή». 

Στην αποστραγγιστική τά-
φρο μήκους 3,5 χλμ. που 
επικοινωνεί με τη σήραγγα 
της Κάρλας, βρέθηκαν εκα-
τοντάδες νεκρά ψάρια, θύ-
ματα της ρύπανσης ή της 
έλλειψης οξυγόνου. Ο κε-
ντρικός ταμιευτήρας της 
λίμνης δεν μολύνθηκε, κα-
θώς αυτήν την εποχή τα 
νερά του ποταμού δεν διο-
χετεύονται στη λίμνη. 

Στη εν λόγω τάφρο κατα-
λήγουν τα νερά του Πηνει-
ού ποταμού, ο οποίος δέχε-
ται τα απόβλητα βιομηχα-
νιών, τυροκομείων, αλλά και 
τα στραγγίσματα από τα 
χωράφια που του προσφέ-

ρουν ένα ισχυρό κοκτέιλ 
φυτοφαρμάκων και νιτρι-
κών από τα λιπάσματα που 
χρησιμοποιούνται στις καλ-
λιέργειες. 

«Είναι πολύ πιθανό στο μέλ-
λον να υπάρξει μεγάλο πρό-
βλημα αν δεν εξυγιανθεί ο 
Πηνειός» τόνισε ο πρόε-
δρος του Φορέα Διαχείρι-
σης της Κάρλας κ. Γιάννης 
Πρίντζος. 

Για τη διαλεύκανση των 
αιτιών που προκάλεσαν τον 
θάνατο εκατοντάδων ψα-
ριών, έχουν πραγματοποιη-
θεί δειγματοληψίες νερού 
και ψαριών, σύμφωνα με 
την αντινομάρχη Περιβάλ-
λοντος και Βιώσιμης Ανά-
πτυξης Μαγνησίας, κ. Να-
τάσα Οικονόμου. 

Η λίμνη Κάρλα αποξηράνθη-
κε το 1962,  όταν μέσω μια 
σήραγγας μήκους 10 χλμ 

Τα νεκρά ψάρ ια της Τα νεκρά ψάρ ια της 

Λ ίμνης  ΚάρλαςΛ ίμνης  Κάρλας   
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γυμνάσιο φτάνουν το 
67,8%, στο ΕΠΑΛ το 70,2% 
και στο ΓΕΛ 88,5%. Απ' αυ-
τούς, περίπου το 50% τα 
χρησιμοποιούν από δύο έως 
και περισσότερα χρόνια, ενώ 
πάνω από το 63% τα χρησι-
μοποιεί καθημερινά ή πολλές 
φορές τη μέρα. 

Το 19% των μαθητών της 
Α'Α και το 51,6% της Β'Α 
τάξης του Γυμνασίου δήλω-
σε ότι χρησιμοποιεί τα 
greeklish τουλάχιστον δύο 
χρόνια, γεγονός που οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι, η χρή-
ση τους ξεκινά από το δη-
μοτικό. 

Οι λόγοι χρήσης του συγκε-
κριμένου τρόπου γραφής 
είναι κατά τους μαθητές η 
συνήθεια, σε ποσοστό 
83,9%, η εξοικονόμηση χρό-
νου (75,8%), επειδή το θεω-
ρούν χρήσιμο ή βολικό ερ-
γαλείο (71,4%), για την απο-
φυγή ορθογραφικών λαθών 
(38,7%) και ... επειδή είναι 
μόδα (33,9%). 

Στην ίδια έρευνα, το 58,5% 
των μαθητών θεωρεί ότι η 
χρήση των greeklish απειλεί 
την ελληνική γλώσσα, ενώ 
την ίδια άποψη έχει μόνο το 
64,3% των φιλολόγων, ενώ 
το 53,6% έχει παρατηρήσει 
αύξηση των ορθογραφικών 
λαθών σε μαθητές που πα-
λαιότερα παρουσίαζαν κα-
λύτερες επιδόσεις στο γρα-
πτό λόγο. 

  
Πηγή: www.ant1online.gr 

Έ να ιδιαίτερα αυξα-
νόμενο ποσοστό 
μαθητών χρησιμο-

ποιούν τα greeklish ως 
τρόπο έκφρασης στον 
γραπτό τους λόγο, κυρίως 
μέσω του διαδικτύου και 
των μηνυμάτων που ανταλ-
λάσσουν μέσω κινητών τη-
λεφώνων, γεγονός που επι-
δρά αρνητικά στην ορθο-
γραφική τους ικανότητα, 
σύμφωνα με έρευνα. 

Τα Greeklish (Γκρίκλις), εί-
ναι η ελληνική γλώσσα 
γραμμένη με το λατινικό 
αλφάβητο. Τα greeklish 
χρησιμοποιούνται στο διαδί-
κτυο όταν Έλληνες επικοι-
νωνούν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, IRC ή instant 
messaging, ενώ χρησιμο-
ποιούνται πολλές φορές σε 
μηνύματα τύπου SMS 
(κινητής τηλεφωνίας). 

Ο περισσότερος κόσμος 
χρησιμοποιεί ένα «μικτό» 
σύστημα, που συνδυάζει το 
θέμα της ορθογραφίας με 
την φωνητική απόδοση, 
χωρίς η γραφή να έχει ισχυ-
ρή τυποποίηση. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι να γράψει 
κανείς greeklish, καθώς 
από την στιγμή που δεν 
υπάρχει κοινώς αποδεκτή 
μέθοδος, ο καθένας χρησι-
μοποιεί τα «δικά του» 
greeklish. 

Σε έρευνα που διενήργησε 
το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπι-
αγωγών του πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (κατά 

τη σχολική χρονιά 2008-
09), τόσο σε μαθητές όλων 
των βαθμίδων δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης σε σχο-
λεία της Κοζάνης 
(Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) 
όσο και σε φιλολόγους, 
διαπιστώνεται ότι, η διαδε-
δομένη χρήση των greek-
lish, που ξεκινά ακόμη και 
από το δημοτικό, οδηγεί 
στην αύξηση των ορθογρα-
φικών τους λαθών στα 
γραπτά του σχολείου. 

Τα είδη των λαθών των μα-
θητών αφορούν κυρίως την 
παράλειψη τονισμού ή ση-
μείων στίξης και τη χρήση 
αγγλικών σημείων στίξης, 
το συνδυασμό ελληνικών 
και λατινικών γραμμάτων σε 
μία λέξη, ορθογραφικά λά-
θη (π.χ. ο αντί για ω), φωνη-
τικά λάθη (κυρίως στους 
φθόγγους π.χ. κς αντί για 
ξ), καθώς, επίσης, σύντμη-
ση λέξεων (π.χ. tespa αντί 
τέλος πάντων, tpt αντί για 
τίποτα, dld αντί για δηλαδή 
κ.α.). 

Οι φιλόλογοι δήλωσαν ότι 
συνάντησαν λέξεις γραμμέ-
νες σε greeklish σε γραπτά 
του σχολείου σε ποσοστό 
64%. 

Σύμφωνα με την έρευνα, 
ποσοστό 77,4% των μαθη-
τών χρησιμοποιούν τα 
greeklish, με αξιοσημείωτη 
αύξηση χρηστών από το 
γυμνάσιο στο λύκειο. Οι 
μαθητές που παραδέχτηκαν 
ότι τα χρησιμοποιούν στο 

Εθελοντισμός: Εθελοντισμός:   
Ζωής ΤάσηΖωής Τάση  
Θησείου Στάση!Θησείου Στάση!
  

60 εθελοντικοί οργανισμοί 

προσκαλούν το κοινό για 8η 

συνεχή χρονιά σε μια 

ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη 

στον Εθελοντισμό και την 

ανιδιοτελή προσφορά, το 

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 

2009, από τις 10.00 π.μ. έως 

τις  10.00 μ .μ . ,  στον 

πεζόδρομο  Αποστόλου 

Παύλου στο Θησείο.  

Η Γιορτή Εθελοντισμού 

διοργανώνεται από την 

Κίνηση Φορέων Εθελοντι-

σμού και είναι ανοιχτή προς 

όλους! Οι επισκέπτες θα 

έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τους ίδιους τους 

εθελοντικούς οργανισμούς 

και το έργο τους στην 

ανοιχτή έκθεση ενημερωτι-

κού υλικού στον πεζόδρομο 

του Θησείου, που ξεκινά έξω 

από τον αντίστοιχο σταθμό 

του τρένου. Ακόμα, θα 

παρουσιαστούν δραστηριό-

τητες όπως θέατρο δρόμου, 

hip-hop,  διαδραστικά 

παιχνίδια, παντομίμα,   κ.α. 

 

Πληροφορίες 

Σέμη Γκούφα 

κιν.: 697 9362166,  

Βιργινία Αληζιώτη 

κιν: 697 7606172, 

Τηλ. & Fax:  210-8677872 

ιστοσελίδα: 

www.simetexo.gr,  

e-mail: info@simetexo.gr  

 
 

Οι  νέο ι  κα ι  Ο ι  νέο ι  κα ι    
η  χρήση των η  χρήση των   

greeklishgreeklish    



ΗΠΑ: Αύξηση ΗΠΑ: Αύξηση   
πωλήσεων πωλήσεων 
όπλων όπλων   
παγκοσμίωςπαγκοσμίως      
Παρά  την  παγκόσμια 

οικονομική κρίση, οι ΗΠΑ 

αύξησαν κατά περίπου 50% 

τις πωλήσεις όπλων τον 

περασμένο χρόνο. 

Η χώρα ενίσχυσε τη θέση 

της ως ο κυριότερος 

προμηθευτής όπλων στον 

κόσμο με πωλήσεις 37,8 δισ. 

δολαρίων τον περασμένο 

χρόνο ή 68% του συνολικού 

α ρ ι θ μ ο ύ  π ω λ ή σ ε ω ν 

παγκοσμίως από 25,4 δισ. 

δολάρια το 2007, αναφέρουν 

οι New York Times, 

επικαλούμενοι έκθεση της 

Υπηρεσίας Έρευνας του 

Κογκρέσου. 

Οι αυξήσεις είναι ορατές 

παρά τη μείωση του 7,6% 

στις  πωλήσεις  όπλων 

παγκοσμίως στα 55,2 δισ. 

δολάρια. 

Οι αμερικανικές πωλήσεις 

αυξήθηκαν χάρη  στις 

μαζικές, νέες παραγγελίες 

από τη Μέση Ανατολή και 

την Ασία και τα συμβόλαια 

με τους υπάρχοντες πελάτες 

γ ι α  τ η ν  π ρ ο μ ή θ ε ι α 

εξοπλισμού και υπηρεσιών 

στήριξης, αναφέρει η έκθεση.  

Δεύτερη στην παγκόσμια 

κατάταξη πωλήσεων όπλων 

έρχεται η Ιταλία με 3,7 δισ. 

δολάρια και ακολουθεί η 

Ρωσία με 3,5 δισ. δολάρια.  

Η Ρωσία, σύμφωνα με την 

έκθεση, είδε σημαντική 

μείωση στις πωλήσεις όπλων 

από τα 10,8 δισ. δολάρια 

που τις απέφεραν το 2007. 

πηγή:  www.skai.gr  
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Ανθρωπιστική Ανθρωπιστική   
Βοήθεια Βοήθεια                          

Τ ο μέλος του ΔΣ του 
ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ., Αντώνιος Κυ-

ρίτσης παραβρέθηκε στην 
τελετή  παράδοσης ανθρω-
πιστικής βοήθειας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε  στην 
κοινότητα ΒΑΜΑ στη δυτι-
κή Κένυα (περιοχή USIGU) 
στις 17 Ιουλίου 2009.  

Η βοήθεια περιλάμβανε ζωι-
κό κεφαλαίο 
ύψους 30,000 
ευρώ από 
την  Action aid 
Hellas, αλλά και 
100 μαθητικών 
θρανίων, δωρεάς 
του κ. Προέδρου 
της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.  

Η βοήθεια παρα-
δόθηκε από τον 
Πρόξενο της 
Ελλάδας στην 
Κένυα, Κο Α. 
Μπουντούρη, και 
παρέστησαν οι 
τοπικές αρχές, 
καθώς και 
ο  αδελφός του 
πρωθυπουργού 
τής Κένυας, βουλευτής της 
εκεί περιφέρειας Bondo και 
Υφυπουργός Οικονομικών 
της χώρας, Dr. Oginga, και 
ο στενός του συνεργάτης, 
Γενικός Γραμματέας Υπουρ-

γείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, κος Carey Orege. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με τα λεγόμενα της Action 
Aid Kenya, η ΒΑΜΑ είναι η 
πλέον επιτυχημένη κοινότη-
τα στη χώρα και η οποία 
μέσω της άρτιας αυτό-
οργάνωσης (επιτροπές και 
υποεπιτροπές για κάθε ζή-

τημα που τους απασχολεί) 
έχει καταφέρει να διαφύγει 
από τον φαύλο κύκλο της 
πείνας, του θανάτου από 
AIDS και άλλες ασθένειες, 
και αντιμετωπίζει θαρραλέα 
ακόμη και αυτήν την κατε-

στραμμένη σοδειά του 
2009, η οποία αναμένεται 
να στοιχίσει πολλές ζωές 
στη δυτική Κένυα λόγω των 
άστατων βροχοπτώσεων 
του Μαΐου.  

Οι τοπικοί αρμόδιοι της ΒΑ-
ΜΑ, δήλωσαν κατόπιν ότι 
με την ενίσχυση αυτή «η 
Κοινότητα των 2.000 ατό-

μων καθίσταται 
τροφικά αυτάρ-
κης» και ουδεμία 
πλέον ανάγκη έχει 
σε σχετική βοή-
θεια.  

Ο κος Α. Κυρί-
τσης μας ενημέ-
ρωσε ότι παρακα-
λούνται όποιοι 
επιθυμούν να βοη-
θήσουν με οποιο-
δήποτε τρόπο την 
κοινότητα, μπο-
ρούν να ενισχύ-
σουν την χρημα-
τοδότηση της β’ 
φάσης του έργου 
τροφοδοσίας πό-
σιμου ύδατος 
(Usigu Water Pro-

ject), η α’ φάση του οποίου 
ολοκληρώθηκε με την χρη-
ματοδότηση από την εται-
ρεία εμφιάλωσης νερού 
ΖΑΓΟΡΙ, μέσω της Ac-

tionAid Hellas. 

 



Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ        Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 9       Τ Ε Υ Χ Ο Σ  2 2  

Ήξερες ότι..Ήξερες ότι..   
 

• η 8η Σεπτεμβρίου είναι η 

π α γ κ ό σ μ ι α  μ έ ρ α 

εξάλειψης του αναλφαβη-

τισμού  

• η 16η Σεπτεμβρίου είναι η 

π α γ κ ό σ μ ι α  μ έ ρ α 

προστασίας της ζώνης 

του όζοντος  

• η 20η Σεπτεμβρίου είναι η 

παγκόσμια μέρα χωρίς 

αυτοκίνητο  

• η 21η Σεπτεμβρίου είναι η 

παγκόσμια μέρα της 

ειρήνης  

• η 4η Οκτωβρίου είναι η 

παγκόσμια μέρα των 

ζώων  

• η 10η Οκτωβρίου είναι η 

παγκόσμια μέρα κατά 

της θανατικής ποινής 

• η 11η Οκτωβρίου είναι η 

παγκόσμια μέρα της 

μείωσης ζημιών από τις 

φυσικές καταστροφές  

• η 17η Οκτωβρίου είναι η 

παγκόσμια μέρα υπέρ της 

εξάλειψης της φτώχιας  

 

 

ντής μπορεί να αποκτάει ντής μπορεί να αποκτάει 

κάνοντας εθελοντική κάνοντας εθελοντική 

υπηρεσία στον οργανι-υπηρεσία στον οργανι-

σμό σαςσμό σας 

Οι εμπειρίες που μπορεί να 
αποκομίσει κάθε εθελοντής 
προσφέροντας στον οργα-
νισμό μας είναι πολύ σημα-
ντικές. Σε πρώτο επίπεδο 
έρχεται σε επαφή με ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες τις 
οποίες μαθαίνει να τις αντι-
μετωπίζει και επίσης μαθαί-
νει μεθόδους με τις οποίες 
μπορεί να τις βοηθήσει. 
Στην πορεία μαθαίνει την 
διαδικασία διοργάνωσης 
ημερίδων και εκδηλώσεων 
και προβολής, μέσα από 
ομαδική εργασία. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ Μ.Κ.Ο. 

Διεύθυνση: Πραξιτέλους 183 

18535 Πειραιάς 

E-mail: 

2merimna@otenet.gr,  
merimnaz@otenet.gr 

Site: www.merimna.org  

Τηλέφωνο: 210-4297922, 
210-4297222 

Φαξ: 210-4297410 

Άτομο επαφής: Μαρία  

Χατζηδάκη 

Περιγραφή του οργανι-Περιγραφή του οργανι-

σμούσμού  

Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ Μ.Κ.Ο. 
απευθύνεται σε χρήστες 
ψυχοτρόπων ουσιών και 
γενικότερα σε όποιον αντι-
μετωπίζει κάποιο πρόβλημα 
που σχετίζεται με ψυχο-
δραστικές ουσίες. 

Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ Μ.Κ.Ο. 
δραστηριοποιείται σε όλα 
τα επίπεδα αντιμετώπισης 
του προβλήματος της τοξι-
κοεξάρτησης : πρόληψη – 
θεραπεία – επανένταξη. 
Επίσης, συμβάλει στη  κοι-
νωνική έρευνα  που αφορά 
τους χρήστες και τις οικο-
γένειές τους και αναπτύσ-
σει προγράμματα επιμόρ-
φωσης και κατάρτισης 
στελεχών επαγγελματιών 
υγείας  

Στόχοι της  ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΖΩΗΣ Μ.Κ.Ο. είναι η ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα 
εξαρτήσεων, η αρωγή σε 
χρήστες ουσιών που θέ-
λουν να απεξαρτηθούν, η 
ομαλότερη κοινωνική επα-
νένταξη των πρώην χρη-
στών και η προαγωγή των 
αρχών του εθελοντισμού 
σε πολίτες που θέλουν και 
μπορούν να συνεισφέρουν 
στον αγώνα κατά των ναρ-
κωτικών.   

Οι προσπάθειες μας πραγ-
ματοποιούνται πάντα μέσα 
στα πλαίσια συνεργασίας 
με τοπικούς και διεθνείς 
φορείς, καθώς και με 
άλλους μη κυβερνητικούς 
οργανισμούς  που ευαισθη-
τοποιούνται πάνω σε αυτά 
τα κοινωνικά προβλήματα. 

 

Δραστηριότητες που Δραστηριότητες που 

προσφέρονται για εθελο-προσφέρονται για εθελο-

ντέςντές  

Προάγουμε τον εθελοντι-
σμό με σκοπό να προασπι-
στεί το συμφέρον της κοι-
νωνίας που ζουν οι εθελο-
ντές και όχι κάποιων μεμο-
νωμένων οργανισμών ή επι-
χειρήσεων.  

Οι εθελοντές μας συμμετέ-
χουν στις καμπάνιες για 
την ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας σε θέμα-
τα εξαρτήσεων, την ενημέ-
ρωση του κοινού για νέες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις 
των τοξικοεξαρτημένων, τη 
διάδοση του μηνύματος 
ενάντια στις εξαρτήσεις 
μέσα από συνέδρια, ημερί-
δες και εκδηλώσεις όπου 
βοηθούν στη διοργάνωση 
και στην υποστήριξη αυτών 
των δραστηριοτήτων. 

 

Εμπειρίες και ικανότητες Εμπειρίες και ικανότητες 

τις οποίες ένας εθελο-τις οποίες ένας εθελο-
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Σ τις φυλακές Κασσα-
βέτειεας Βόλου λει-
τουργεί Ιατρείο Δια-

κοπής Καπνίσματος από τον 
Ιούνιο του 2008. Μέχρι στιγ-
μής, 27,5% των κρατουμέ-
νων έχουν κόψει το κάπνι-
σμα με τη βοήθεια του ια-
τρείου.  

Η σύσταση του ιατρείου 
έγινε κατόπιν πρότασης της 
Πνευμονολογικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, προς τη Διεύθυνση Σω-
φρονιστικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Αφορμή για τη λειτουργία 
του ιατρείου στις φυλακές 
ήταν η επιθυμία αρκετών 
κρατούμενων να κόψουν το 
κάπνισμα, με ιατρική βοήθει-
α. 

Το ενδιαφέρον των κρατού-
μενων εκδηλώθηκε κατά τη 
διάρκεια προληπτικού προ-
γράμματος λειτουργικού 
ελέγχου της αναπνοής της 
Πανεπιστημιακής Πνευμονο-
λογικής Κλινικής του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου 
Λάρισας, που πραγματο-
ποιήθηκε στο συγκεκριμένο 
κατάστημα κράτησης.  
Μέχρι τώρα έχουν επισκε-
φτεί το Ιατρείο 124 κρατού-
μενοι, με μέση ηλικία τα 34 
έτη. 

Τα δημογραφικά στοιχεία 
που προέκυψαν έδειξαν πως 
πρόκειται κυρίως για 
Έλληνες (59,7%), άγαμους 
(58,1%), που δεν έχουν τε-
λειώσει τη βασική εκπαίδευ-
ση (76,2%). 

Το 45,5% κάπνιζε 20 ή λιγό-
τερα τσιγάρα ημερησίως, το 
54,5% περισσότερα από 20 
και η καπνιστική συνήθεια 
αυξήθηκε στο 37,5% κατά τη 
διάρκεια του έγκλειστου βίου.  
Προσπάθεια διακοπής του 
καπνίσματος στο παρελθόν 
έκανε το 27,5% και μετά την 
επίσκεψη στο Ιατρείο Διακο-
πής Καπνίσματος των φυλα-
κών το 70,5%. 

Απ' αυτούς, το 27,5% διέκο-
ψε το κάπνισμα στο τέλος 
του προγράμματος και της 
λήψης φαρμακευτικής αγω-
γής (3 μήνες μετά την είσοδο 
στο πρόγραμμα) και το 21% 
ένα χρόνο μετά την είσοδο 
στο πρόγραμμα. 

 

Πηγή: www.skai.gr 

Το ενημερωτικό δελτίο Ε-

ΠΙΧΕΙΡΩ δημοσιεύεται 

από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ και απο-

τελεί εθελοντική προσπά-

θεια των μελών του, οι α-

πόψεις και τα σχόλια των 

οποίων δεν εκφράζουν α-

παραίτητα το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.  

Βασικό στόχο του ενημε-

ρωτικού δελτίου αποτελεί η 

αμφίδρομη επικοινωνία. Ο 

δίαυλος αυτός θα μας βοη-

θήσει να πλησιάσουμε πε-

ρισσότερο το στόχο μας 

αφού θα κατανοήσουμε 

καλύτερα τις ανάγκες σας 

για ενημέρωση.  

Ζητάμε τις προτάσεις σας 

για τα επόμενα τεύχη, στο 

e-mail newsletter@entre.gr 

μπορείτε να στέλνετε πλη-

ροφορίες, απορίες, προτά-

σεις, γενικότερα σχόλια ή 

οτιδήποτε θα μπορούσε να 

δημοσιευτεί. Όποιος δεν 

επιθυμεί να λαμβάνει το 

ενημερωτικό μπορεί να επι-

κοινωνήσει μαζί μας. 

 

Έκδοση: ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ 
Υπεύθυνη Ενημερωτικού 
Δελτίου: Αλεξάνδρα Χαρι-
τωνίδου 
Συντελεστές παρόντος δελ-
τίου:  
Λευτέρης Μπαρμπάτσαλος 
Γεωργία Χριστοδουλοπού-
λου 
Ιωάννης Νταγιάκας 

 

Το ηλεκτρονικό ενημερωτι-

κό δελτίο αποστέλλεται 

δωρεάν 

         Συνεργαζόμενοι Φορείς - ΜΚΟ     

Αν θέλετε και 

εσείς να προβάλε-

τε το έργο του 

φορέα σας στείλτε 

μας το προφίλ, 

τις δραστηριότη-

τες και το λογό-

τυπο και εμείς θα 

αναλάβουμε τη 

δημοσίευσή του 

δωρεάν. 
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Ιατρείο Διακοπής Ιατρείο Διακοπής 
Καπνίσματος στις Καπνίσματος στις 
φυλακέςφυλακές   


