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ΕΠΙΧΕΙΡΩ 
Η μάχη της Πλαστικής Σακούλας !! 

Περίπου 11.000.000! Δεν πρόκειται μόνο για τον 

πληθυσμό της χώρας μας αλλά και για την ημε-

ρήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στην 

Ελλάδα. Παγκοσμίως καταναλώνονται 1,2 τρισ. 

πλαστικές σακούλες σε όλο τον κόσμο. Τεράστια 

λοιπόν η απειλή της πλαστικής σακούλας για το 

περιβάλλον ιδίως αν αναλογιστούμε ότι παρότι 

χρησιμοποιείται για μερικά λεπτά, απαιτούνται 

περίπου 400 με 1000 χρόνια για να αποσυντεθεί. 

Η ανακύκλωση απορριμμάτων, η οποία έχει δια-

δοθεί πολύ τελευταία, εμφανίζεται ως σωτήρια λύ-

ση στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων πα-

ρόλα αυτά δεν είναι παρά αναγκαίο κακό. Βέβαια 

αποτελεί πολύ καλή τακτική διαχείρισης πλαστικού 

και άλλων απορριμμάτων με την οποία μπορούμε να 

ελαχιστοποιήσουμε τα επίπεδα της ρύπανσης. Η ανα-

κύκλωση όμως  εκτός του ότι δεν μπορεί να αντιμετω-

πίσει το σύνολο των πλαστικών υλικών συσκευασίας, 

εξαιτίας δυσκολιών στην περισυλλογή και στην επε-

ξεργασία, αποτελεί μέθοδο που στην ουσία επιβραδύ-

νει την εξέλιξη χωρίς όμως να δίνει λύση στο πρόβλη-

μα της μόλυνσης. 

Ένα βήμα πριν την ανακύκλωση είναι η Μείωση 

των Απορριμμάτων. Μια διαδικασία η οποία είναι μεν 

ανέξοδη αλλά απαιτεί κάτι πιο σημαντικό, ένα πλαίσι-

ο κοινωνικής συμπεριφοράς και ενεργής συμμετοχής 

των πολιτών.  

Προς αυτή την κατεύθυνση πρόσφατα υπογράφη-

κε από τον Δήμο Αθηναίων και εκπροσώπων souper 

markets μνημόνιο συνεργασίας για την σταδιακή κα-

τάργηση της πλαστικής σακούλας και αντικατάστα-

σής της με σακούλες περισσότερο φιλικές στο περι-

βάλλον.  

Ωστόσο στο εξωτερικό έχουν ήδη εφαρμοστεί 

παρόμοια μέτρα, για παράδειγμα σε Αγγλία, Ελβετία, 

Βέλγιο, Γερμανία η πλαστική σακούλα χρεώνεται.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και στην Ινδία, η 

επαρχία της Γκόα έχει ήδη ανακηρυχθεί σε πόλη ε-

λεύθερη από το πλαστικό! 
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Τα πρόσφατα στοιχεία σύμφωνα με 

τον διεθνή οργανισμό εργασίας 

(ILO) δείχνουν ότι: 

• Παγκόσμια, 1 στα 6 παιδιά εργά-

ζονται 

• 218 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 

- 17 αναμειγνύονται στην παιδική 

εργασία παγκοσμίως 

• 126 εκατομμύρια παιδιά εργάζο-

νται κάτω από επικίνδυνες συν-

θήκες 

• Οι υψηλότεροι αριθμοί παιδικής 

εργασίας εμφανίζονται στην 

Ασία/Περιοχή του Ειρηνικού, 

όπου υπάρχουν 122 εκατομμύρια 

εργαζόμενα παιδιά 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής 

εργασίας εμφανίζεται στην Υπο-

σαχαρια περιοχή της Αφρικής, 

όπου το 26% των παιδιών (49 ε-

κατομμύρια) εργάζονται. 

Συχνά παρατηρείται η τάση να ε-

στιάζουμε στις «ορατές» μορφές ερ-

γασίας, όπως τα παιδιά που εργάζο-

νται κάτω από επικίνδυνες συνθή-

κες, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε και άλλες λιγότερο 

«ορατές» μορφές εργασίας. Πιο συ-

γκεκριμένα, στις αγροτικές περιοχές, 

πολλά παιδιά ασχολούνται με γεωρ-

γικές δραστηριότητες, ενώ σε πολ-

λές χώρες φτωχά κορίτσια εργάζο-

νται ως οικιακοί βοηθοί σε πλούσιες 

οικογένειες. Σχεδόν σε όλες τις περι-

πτώσεις τα παιδιά και ιδίως τα κορί-

τσια, εργάζονται χωρίς χρήματα για 

λογαριασμό των οικογενειών τους 

είτε στο σπίτι είτε σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα τα πο-

σοστά παιδικής εργασίας δεν εί-

ναι τόσο υψηλά όσο σε άλλες 

χώρες, παρόλα αυτά σημαντική 

έξαρση εμφανίζει το φαινόμενο 

Το 2000, υπολογίζεται ότι το 31.7 

των παιδιών ηλικίας 5 - 14 ετών  

εργάζονταν σε κάποιου είδους δρα-

στηριότητα. Το φαινόμενο της παιδι-

κής εργασίας εμφανίζεται περισσότε-

ρο στις αγροτικές περιοχές από ότι 

στις αστικές (45% και 7% αντίστοι-

χα) 

Το 2001, 7,200 παιδιά ηλικίας 6-9 

ετών εγκατέλειψαν την βασική εκ-

παίδευση  

Από τον Ιανουάριο του 2000 έως 

τον Ιούνιο του 2001 καταγράφηκαν 

279 θύματα trafficking. Από αυτά τα 

θύματα, τα έξι ήταν έως 14 ετών και 

τα πενήντα επτά ήταν μεταξύ 15 και 

17. Το 1999 τα θύματα ήταν λιγότε-

ρα κατά δέκα.(International Organi-

zation for Migration (IOM) ) 

Το 2000 υπολογίζεται ότι το 14% 

των παιδιών ηλικίας 5 - 17 εργάζο-

νταν. Τα περισσότερα απασχολού-

νται σε γεωργία, δασοκομία, βιομη-

χανία. (International Labour Office  

, 2000) 

33,900 παιδιά ηλικίας 7-10 εγκατέ-

λειψαν την βασική εκπαίδευση το 

2001 

Εκτιμάται ότι το 2000, 452,000 παι-

διά ήταν ενεργά οικονομικά, 

190,000 κορίτσια και 262,000 αγό-

ρια ηλικίας μεταξύ 10-14. Ο αριθμός 

αυτός αντιστοιχεί στο 7.78% αυτής 

της ηλικιακής ομάδας. (ILO, - Bu-

reau of Statistics, Economically Ac-

tive Population 1950-2010, STAT 

Working Paper, ILO 1997)  

Το 8.5% των παιδιών ηλικίας 6-14 

ετών απασχολούνται σε κάποιου 

είδους οικονομική δραστηριότητα 

ενώ το 23.9% εργάζονται ως οικια-

κοί βοηθοί. (US Dept of State, 

Country Reports on Human Rights 

Practices - 1999, 25 February 2000)  

567,000 παιδιά ηλικίας 12-14 και 

2,769,000 ηλικίας μεταξύ 15-19 

είναι ενεργά οικονομικά . (ILO, 

Yearbook of Labour Statistics, 1999)  

Από τα 11.9 εκατομμύρια παιδιά 

ηλικίας μεταξύ 6-14 τα 1,495,000 

(12.6%) εργάζονται (US Dept of 

Labor, Sweat and Toil of Children: 

Efforts to Eliminate Child Labour, 

1998)  

Εκτιμάται ότι στην Τουρκία εργάζο-

νται 3 εκατομμύρια παιδιά. (Child 

Labour in Turkey, 28 June 1998)  

των «Παιδιών του Δρόμου», η 

πλειοψηφία των οποίων έχουν εξα-

ναγκαστεί είτε στην επαιτεία είτε 

στην εργασία. Επιπλέον το 40% των 

ανηλίκων στην Ελλάδα που προω-

θούνται στην πορνεία προέρχονται 

από χώρες όπως Αρμενία, Ιράκ και 

Αλβανία ενώ περίπου 3,000 παιδιά- 

θύματα trafficking από την Αλ-

βανία μεταφέρονται σε Ιταλία 

και Ελλάδα και προωθούνται 

στην άμισθη εργασία και την 

πορνεία (CRCA, The Vicious Circle, 

2000). Συμπερασματικά μπορούμε 

να πούμε ότι η Ελλάδα εμπλέκεται 

έμμεσα στην διατήρηση των φαινο-

μένων καταπάτησης ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων αφού αποτελεί χώρα 

προορισμού και παραμονής παιδιών 

και γυναικών θυμάτων trafficking. 

 

Παιδική Εργασία ανά τον ΚόσμοΠαιδική Εργασία ανά τον Κόσμο  
 
 

Είμαι ο Bajram, πρόσφυγας στα Τίρανα. Δουλεύω σε έναν μικρό πάγκο στην αγορά της Korca και πουλάω αξεσουάρ 
για κινητά τηλέφωνα, αναπτήρες και άλλα μικρά αντικείμενα. Δουλεύω για λογαριασμό ενός άντρα του οποίου ο γιος, 

ο Anton πηγαίνει στο σχολείο. Δουλεύω επτά ημέρες την εβδομάδα από τις 6.30 π.μ έως τις 3 μ.μ. Θέλω να πάω 
σχολείο όπως ο Anton. Δεν μπορώ να πάω σχολείο επειδή είμαι πρόσφυγας; 

Παιδί από Αλβανία 
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Σχολής Αγρονόμων-Τοπογράφων 

ΕΜΠ, παρουσίασε τα αποτελέσματα 

της μελέτης του ΕΜΠ για τις επιπτώ-

σεις στο Δυτικό Θερμαϊκό από την α-

ναμενόμενη άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας.  

Ο κ. Καρακώστας, Καθηγητής Τμή-

ματος Γεωλογίας ΑΠΘ, παρουσίασε 

τα επιστημονικά δεδομένα για τις υ-

φιστάμενες ενδείξεις μεταβολής του 

κλίματος, τις αιτίες του προβλήμα-

τος, τις προβλέψεις ανάλογα με τα 

διαφορετικά σενάρια και τις επιπτώ-

σεις από την κλιματική αλλαγή.  

Ο κ. Νικολάου, Δρ Χημικός, Διδά-

σκων στο ΑΠΘ, παρουσίασε τους 

μηχανισμούς εμπορίας ρύπων ασκώ-

ντας μια κριτική σε αυτούς. 

Η κ. Κουράκλη, Εκπρόσωπος της 

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, 

αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλι-

ματικής αλλαγής στα πουλιά και 

τους υγροτόπους παρουσιάζοντας 

και τα σχετικά συμπεράσματα διε-

θνούς μελέτης.  

Ο κ. Χρυσόγελος, Χημικός-

Περιβαλλοντολόγος και Πρόεδρος 

ΔΣ του Δικτύου Μεσόγειος SOS, α-

ναφέρθηκε στις αλλαγές στη ζωή 

μας από την ανατροπή του κλίματος 

και αυτές που απαιτούνται στα επί-

πεδα πολιτικών και προτεραιοτήτων. 

Ο κ. Χρυσόγελος τόνισε ότι η κε-

ντρική εξουσία, η αυτοδιοίκηση, τα 

πανεπιστήμια, οι κοινωνικοί και περι-

βαλλοντικοί φορείς θα πρέπει να εν-

σωματώσουν στις πολιτικές τους την 

κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις 

της μέσα από ένα συστηματικό διά-

λογο. 

Ο κ. Κρομμύδας, Υπεύθυνος Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλαγής του 

Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, παρουσί-

ασε τις απαιτούμενες μειώσεις στις 

ανθρωπογενείς εκπομπές προκειμέ-

νου να μην ανατραπεί καταστροφικά 

το κλίμα, τις διαθέσιμες πολιτικές 

στην κατεύθυνση αυτή στους διάφο-

ρους οικονομικούς τομείς, καθώς και 

συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί 

να κάνει ο κάθε πολίτης . 

Ο κ. Μαρούλης, Αν. Καθηγητής 

Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., πα-

ρουσίασε την αναγκαιότητα της Αρ-

χής της Προφύλαξης, απαντώντας 

και στις κριτικές που αυτή έχει δε-

χθεί και αναφέρθηκε στην σημασία 

της σε σχέση με τις πολιτικές για την 

προστασία του κλίματος. 

Η κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ε-

πικ. Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας 

του Α.Π.Θ., παρουσίασε την Πράσι-

νη Χημεία και τη δυνατότητά της για 

συνεισφορά στην προστασία του Πε-

ριβάλλοντος και του κλίματος. 

Ο κ. Τρεμόπουλος, Νομαρχιακός 

Σύμβουλος Θ/νίκης και Εκπρόσωπος 

της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονί-

κης, αναφέρθηκε στο ρόλο που μπο-

ρεί να παίξει η Αυτοδιοίκηση για την 

αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. 

Η κ. Δημητρίου, Επικ. Καθηγήτρια 

Δ.Π.Θ, αναφέρθηκε στο ρόλο της 

εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση πε-

ριβαλλοντικά υπεύθυνων και ενερ-

γών πολιτών. 

Ο κ. Βουδρισλής, Εκπαιδευτικός Α/

θμιας, παρουσίασε μελέτες για τις α-

ντιλήψεις και παρερμηνείες των μα-

θητών για το φαινόμενο του θερμο-

κηπίου και το πως μπορούν να αλ-

λάξουν οι αντιλήψεις αυτές προς τη 

σωστή κατεύθυνση. 

Τέλος, η κ. Μήτρου, Χημικός-

Εκπαιδευτικός Β/θμιας, παρουσίασε 

εμπειρίες μαθητών από το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το 

κλίμα. 

Η ημερίδα ξεκίνησε με ανάγνωση 

χαιρετισμού του Ευρωπαίου Επιτρό-

που για το Περιβάλλον κ. Σταύρου 

Δήμα, ενώ ακολούθησαν χαιρετι-

σμοί από τον Αντινομάρχη Θεσσαλο-

νίκης κ. Μπίκο, τον Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης κ. Πα-

παγιαννόπουλο, το Δήμαρχο Σταυ-

ρούπολης κ. Σερασίδη, τον Πρόε-

δρο του Δημ. Συμβουλίου Συκεών 

και το Γραμματέα του παραρτήματος 

Κ. Μακεδονίας της ΠΕΕΚΠΕ κ. Στυ-

λιάδη. 

Η κ. Μιμίκου, Καθηγήτρια Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, αναφέρ-

θηκε στις προβλέψεις για αλλαγές 

στις βροχοπτώσεις και την παροχή 

των ποταμών στην Ευρώπη, επιση-

μαίνοντας τις διαφορές στις επιπτώ-

σεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευ-

ρώπης, αλλά και χειμώνα και καλο-

καιριού. 

Ο κ. Δουκάκης, Αν. Καθηγητής 

Μεγάλη επιτυχία στην Ημερίδα Μεγάλη επιτυχία στην Ημερίδα 
««Δράση για το ΚλίμαΔράση για το Κλίμα» »   
στη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη   

από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  

Μεγάλη επιτυχία είχε η ημερί-

δα «Δράση για το κλίμα», 

που πραγματοποίησε το Δί-

κτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συ-

νεργασία με τις Δ/νσεις Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/

θμιας και Β/θμιας Νομού 

Θεσσαλονίκης, το Παράρτημα 

Κ. Μακεδονίας της Πανελλή-

νιας Ένωσης Εκπαιδευτικών 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-

σης και την Οικολογική Κίνη-

ση Θεσσαλονίκης. 
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Το έργο περιλαμβάνει: 

• Σύσταση Παρατηρητηρίου για την 
κοινωνική Συμμετοχή στον κοινω-

νικό διάλογο ενάντια της φτώχειας. 

Το παρατηρητήριο θα προσφέρει 

επιστημονική και διοικητική υπο-

στήριξη καθώς και συλλογή επίκαι-

ρων και χρήσιμων πληροφοριών. 

Επιπλέον, θα καθιερώσει μια οργα-

νωμένη δομή για το κοινωνικό Διά-

λογο, η οποία θα φέρνει στο ίδιο 

τραπέζι αρκετούς εμπλεκόμενους 

και κυβερνητικές αρχές που θα 

αντιμετωπίζουν το θέμα της φτώ-

χειας και του κοινωνικού αποκλει-

σμού. 

• Δημιουργία ενός δείκτη για τη συμ-
μετοχή στον κοινωνικό Διάλογο 

ενάντια στη φτώχεια. Σκοπός του 

Δείκτη είναι να εντοπιστούν ποιοτι-

κά και ποσοτικά οι υπάρχουσες 

διαδικασίες και το επίπεδο του Κοι-

νωνικού Διαλόγου για τη φτώχεια 

και τον κοινωνικό αποκλεισμό κα-

θώς και τα ισχυρά και αδύναμα 

στοιχεία τους. Ο δείκτης αναμένε-

ται να συμπεριλάβει θέματα όπως 

οι ικανότητες και οι δυνατότητες 

των συμμετεχόντων στον κοινωνι-

κό διάλογο, οι ευκαιρίες και τα 

προβλήματα που υπάρχουν σχετικά 

με τη διαδικασία του κοινωνικού 

διαλόγου στην Ελλάδα σε θέματα 

κοινωνικού αποκλεισμού και φτώ-

χειας. 

• Διοργάνωση τεσσάρων Εργαστηρί-
ων (Workshops) για τη διάδοση 

των αποτελεσμάτων από τη χρήση 

του δείκτη μεταξύ των κύριων κοι-

νωνικών φορέων για τον κοινωνικό 

διάλογο στην Ελλάδα. συμμετοχής 

στην Ελλάδα. 

Επίσης περιλαμβάνει: 

• Διοργάνωση Συνεδρίου σχετικά με 

τον Δείκτη για τη Συμμετοχή στον 

Κοινωνικό Διάλογο. 

• Έκδοση διμηνιαίου Ενημερωτικού 
Δελτίου, το οποίο θα παρουσιάζει 

το σχετικό υλικό που θα προωθεί 

τους σκοπούς του έργου.  

• Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύ-
ματα, τα οποία θα αποτελέσουν 

μέσα για την ευαισθητοποίησης.  

• Δημιουργία ιστοσελίδας του Παρα-
τηρητήριου όπου θα βρίσκεται και 

το υλικό θα εκδίδεται. 

• Σεμινάρια Ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης (Awareness Raising 

seminars) για διάλογο και τη συμ-

μετοχή στην Ελλάδα.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επι-

σκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα 

του προγράμματος  

www.socialinclusion.gr  

Δράσεις Ευαισθητοποίησης για τη Δράσεις Ευαισθητοποίησης για τη 
Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων Συμμετοχή στη Λήψη Αποφάσεων 

Σχετικά με τη Σχετικά με τη ΦΦΤΩΧΕΙΑΤΩΧΕΙΑ  και την και την   
ΚΚΟΙΝΩΝΙΚΗΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΥΜΜΕΤΟΧΗ  στην Ελλάδαστην Ελλάδα  
Το έργο στοχεύει στην προώ-

θηση της ευαισθητοποίησης 

αναφορικά με την κοινωνι-

κή συμμετοχή στη διαδικα-

σία του κοινωνικού διαλό-

γου όσον αφορά θέματα 

φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Ένας επιπρό-

σθετος σκοπός του έργου είναι 

η σύνδεση της διαδικασίας 

του διαλόγου με τη διαδικα-

σία της λήψης αποφάσεων, 

καθώς και η δημιουργία μιας 

οργανωμένης δομής και των 

κατάλληλων εργαλείων για τον 

κοινωνικό διάλογο. 

Οι εταίροι του προγράμματος 

έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως 

στρατηγικοί παράγοντες στη 

διαδικασία κοινωνικού διαλό-

γου στα θέματα της μείωσης 

της ένδειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην Ελλάδα.  

Πιο συγκεκριμένα είναι οι: 

• Κέντρο Ανάπτυξης και Εκ-
παίδευσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟ-

ΟΠΤΙΚΗ  

• Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ 

• ΚΕΚ ΓΣΒΕΕ 

• Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέ-
μησης της Φτώχειας 

• Κέντρο Μέριμνας Οικογένει-
ας και Παιδιού  

• ΕΡΤ 

• ΟΑΕΔ 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

ΝΝΙΚΟΣΙΚΟΣ Τ ΤΣΟΤΡΑΣΣΟΤΡΑΣ, , ΗΗ  ΑΝΟΔΙΚΗΑΝΟΔΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑΠΟΡΕΙΑ  
ΤΟΥΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΗΑΘΛΗΤΗ  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ    

Τι σε έφερε κοντά στο άθλημα 

Ο Γιατρός μου με προέτρεψε στην 

κολύμβηση για καλύτερη αποθερα-

πεία. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 

δυσκολίες που αντιμετώπισες 

κατά την ενασχόλησή σου με το 

συγκεκριμένο άθλημα 

Οι προπονήσεις γίνονται σε 

25m.πισίνα. 

Χρειάστηκε να κάνεις θυσίες? Αν 

ναι πες μας μερικές 

Δεν έχω χρόνο για να ασχοληθώ με 

καθημερινά πράγματα όπως να βγω 

μια βόλτα με την παρέα μου. 

Πως καταφέρνει ένας αθλητής 

να διατηρεί το κουράγιο του κ να 

συνεχίζει την προσπάθεια? 

Με τα μετάλλια που είναι μια ενθάρ-

ρυνση και ανταμοιβή για το ότι έχεις 

κάνει και σου δίνει κουράγιο να συ-

νεχίσεις την προσπάθεια. 

Αντιμετώπισες πότε τόσο σοβα-

ρές δυσκολίες που να σκεφτείς 

να τα παρατήσεις?  

Όχι. Γιατί αυτό που κάνω πάντα το 

αγαπούσα. 

Πως νιώθεις όταν βρίσκεσαι 

μπροστά στο κοινό και αγωνίζε-

σαι? 

Το μονό που σκέφτομαι είναι ο αγώ-

νας και τίποτε άλλο. 

Περίγραψε μας το καθημερινό 

σου πρόγραμμα 

Το φετινό πρόγραμμα είναι αρκετά 

έντονο γιατί έχει πολλές προπονή-

σεις, γυμναστήριο και ταυτόχρονα 

διάβασμα για το σχολείο. 

Πόσο συχνά προπόνησε? 

Κάθε μέρα εκτός Κυριακή. 

Πιστεύεις ότι η πολιτεία υποστη-

ρίζει τους αθλητές με αναπηρία? 

Χρειάζονται υποδομές για την καλύ-

τερη πρόσβαση των αθλητών. 

Κάθε φορά που κατακτάς ένα 

μετάλλιο η μια διάκριση τι ακρι-

βώς σκέφτεσαι; 

Τον επόμενο αγώνα. 

Περίγραψε μας μια εμπειρία, ει-

κόνα η στιγμή που σου έχει μεί-

νει χαραγμένη στη μνήμη 

Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που να 

μου έχει μείνει στην μνήμη. Κάθε 

αγώνας είναι μια καινούργια εμπειρί-

α. 

Ποια είναι τα σχέδιά σου για το 

μέλλον? 

Η Παραολυμπιάδα του Πεκίνου είναι 

ο πιο κοντινός στόχος. 

Θα παρακινούσες κάποιο άτομο 

με αναπηρία να ασχοληθεί με 

τον αθλητισμό; 

Φυσικά και ναι, γιατί είναι ο καλύτε-

ρος τρόπος να βελτιώσει την φυσική 

του κατάσταση. 

 

Α.Σ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994"  

Ο αθλητικός σύλλογος ατόμων με 

κινητικά προβλήματα "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ 1994", ιδρύθηκε στην 

Θεσσαλονίκη το 1994, από μια μικρή 

παρέα που χαρακτηριζόταν από πά-

θος για τον αθλητισμό και, ειδικότε-

ρα για το μπάσκετ με καρότσι. 

Με κύριους στόχους αφ' ενός μεν 

την ανάπτυξη του ειδικού αθλητι-

σμού, ο οποίος αποτελεί και καθορι-

στικό παράγοντα για την κοινωνική 

ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ, αφ' ετέρου 

δε την ευαισθητοποίηση του ευρύτε-

ρου κοινωνικού συνόλου όσον αφο-

ρά τα άτομα με αναπηρίες, ο μικρός 

πυρήνας του 1994 εξελίχθηκε σε 

ένα δυναμικό, και δραστήριο σύλλο-

γο με αρκετά ενεργά μέλη.  

Ο Α.Σ. "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994", 

όχι μόνο υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 

Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων 

Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι 

(ΟΣΕΚΚ), αλλά συνέβαλε στην ε-

πάνδρωσή της με διοικητικά στελέ-

χη, τα οποία συνετέλεσαν καταλυτι-

κά στην εξέλιξή της. 

Ο Νικόλαος Τσότρας, αθλητής 
του συλλόγου «Μέγας Αλέξαν-
δρος 1949», κέρδισε 8 χρυσά 
μετάλλια στην κολύμβηση (4 

στους πανελλήνιους αγώνες 
ανδρών και 4 στους πανελλήνι-
ους αγώνες νέων) και κατέρρι-
ψε 2 πανελληνία ρεκόρ. 
Επίσης, στα δύο διεθνή μήτινγκ 
που συμμετείχε του Μάντσε-
στερ και της Τσεχίας κατέκτη-
σε συνολικά 10 μετάλλια (4 

χρυσά, 4 ασημένια και 2 χάλ-
κινα).  
Τους τελευταίους μήνες του 
2007 κατέρριψε δύο φορές το 
πανελλήνιο ρεκόρ (συνολικά 
έχει καταρρίψει 34 ρεκόρ σε 
50άρες πισίνες).  
Στη φετινή «ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ» 2008, του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, που πραγματο-
ποιήθηκε τον Ιανουάριο, τιμη-
θηκε με το βραβείο ΚΑΛΥΤΕ-
ΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟ-
ΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ για το 
2007. Ο Νικόλαος Τσότρας 
είναι μόλις 17 ετών.  
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Το 1998 γονείς παιδιών με αυτι-

σμό ίδρυσαν το Σύλλογο Γονέων 

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 

Αυτισμό Ν. Λάρισας. Επιστήμονες 

στον αυτισμό και φίλοι – εθελο-

ντές στηρίζουν τις δραστηριότη-

τές του συλλόγου και συμβάλ-

λουν σημαντικά στην ανάπτυξή 

του. Σκοπός του συλλόγου είναι 

η στήριξη των ατόμων με αυτι-

σμό της περιοχής και των οικογε-

νειών τους. Με το πέρασμα του 

χρόνου η προσφορά του Συλλό-

γου επεκτάθηκε στην ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλίας. Σήμερα 

η προσφορά και η δράση του έχει 

πανελλαδική εμβέλεια. Τα τελευ-

ταία δύο χρόνια, υπάρχει καθη-

μερινή σχεδόν επικοινωνία με 

γονείς από όλη την Ελλάδα και 

προσφέρεται πληροφόρηση και 

γονεϊκή υποστήριξη στο μέτρο 

των δυνατοτήτων του συλλόγου.  

Με την υποστήριξη επιστημονι-

κών συμβούλων, ειδικών στον 

αυτισμό και φίλων, ο Σύλλογος 

για την επίτευξη του σκοπού 

του επιδιώκει:  

• την ενημέρωση και ευαισθη-

τοποίηση των τοπικών αρχών 

και της κοινωνίας για το πρό-

βλημα του αυτισμού 

• τη δημιουργία μονάδων εκ-

παίδευσης και διαβίωσης 

• τη διοργάνωση εκπαιδευτικών 

συναντήσεων για γονείς και 

εκπαιδευτές 

• τη συνεργασία με ειδικούς 

επιστήμονες για έρευνα και 

θέματα που προάγουν τον 

αυτισμό. 

• την ευαισθητοποίηση της κοι-

νότητας για την καταπολέμη-
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ση του στίγματος και την απο-

δοχή της διαφορετικότητας 

 

Δράσεις του Συλλόγου: 

• Ο Ξενώνας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», μια 

όμορφη μονοκατοικία στην 

περιοχή Νεάπολη της Λάρισας, 

, φιλοξενεί δέκα ενήλικες με 

αυτισμό. Το οικόπεδο παραχω-

ρήθηκε από το Δήμο Λαρισαί-

ων.  

• Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ I, το 

πρόγραμμα παρακολουθούν οι 

ένοικοι του ξενώνα και άλλα 

πέντε άτομα που ζουν στην 

κοινότητα με τις οικογένειές 

τους. Εφαρμόζονται θεραπευ-

τικά - ψυχοεκπαιδευτικά προ-

γράμματα και λειτουργούν 

εργαστήρια τέχνης ψυχοκινη-

τικής, κηπουρικής, προκατάρ-

τισης δημιουργικής απασχόλη-

σης.  

• Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ II, απευ-

θύνεται σε παιδια προσχολικής 

και πρώτης σχολικής ηλικίας 

με βασικό στόχο την ομαλή 

ένταξη των παιδιών σε σχολι-

κό πλαίσιο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

• Website: 

www.autismthessaly.gr  

• E-mail: 

info@autismthessaly.gr  

• Ξενώνας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»: Δημο-

κρατίας 117 Λάρισα, τηλ: 

2410 626720  

• Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ I: Χαρά 

Νίκαιας Λάρισα, πρώην δημο-

τικό σχολείο 

• Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ II: Μαν-

δηλαρά 57, Λάρισα, τηλ: 

2410-613112 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ  
ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

Παρόλο που ο αυτισμός ανα-

γνωρίστηκε το 1943, παραμέ-

νει ακόμα μια σχετικά 

άγνωστη διαταραχή. Ωστόσο 

οι διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος υπολογίζεται ότι 

επηρεάζουν τη ζωή 1.000.000 

πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Τα άτομα με αυτισμό δεν πα-

ρουσιάζουν διαφορές στην 

εμφάνιση σε σχέση με τα 

άτομα που δεν έχουν την δια-

ταραχή. Λόγω αυτής της αό-

ρατης διαφοράς σε πολλές πε-

ριπτώσεις είναι δύσκολο να 

αναγνωριστεί η ιδιαίτερη κα-

τάσταση.  

Επειδή ένα αυτιστικό παιδί 

μπορεί να φαίνεται φυσιολο-

γικό, ο κοινωνικός περίγυρος 

μπορεί να το θεωρεί ένα 

"κακό" παιδί ή ότι οι γονείς το 

έχουν κακομάθει. Οι ξένοι συ-

χνά αναφέρονται στο γεγονός 

σαν "αποτυχία της οικογένει-

ας". 
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Το ενημερωτικό δελτίο ΕΠΙΧΕΙΡΩ 

δημοσιεύεται από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ και απο-

τελεί εθελοντική προσπάθεια των μελών 

του, οι απόψεις και τα σχόλια των ο-

ποίων δεν εκφράζουν απαραίτητα το 

ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.  

Βασικός στόχος αυτού του ενημε-

ρωτικού δελτίου αποτελεί η αμφίδρομη 

επικοινωνία, ο δίαυλος αυτός θα μας 

βοηθήσει να πλησιάσουμε περισσότερο 

το στόχο μας αφού θα κατανοήσουμε 

καλύτερα τις ανάγκες σας για ενημέρω-

ση.  

Ζητάμε τις προτάσεις σας για τα 

επόμενα τεύχη. Στο e-mail newslet-

ter@entre.gr μπορείτε να στέλνεται 

πληροφορίες, απορίες, προτάσεις, γενι-

κότερα σχόλια ή οτιδήποτε θα μπορού-

σε να δημοσιευτεί.  

 

Έκδοση: ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ 

Υπεύθυνη Ενημερωτικού Δελτίου: 

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου 

Συντελεστές παρόντος δελτίου:  

Αναστάσιος Βασιλειάδης  

Αλεξάνδρα Χαριτωνίδου 

 

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο 

αποστέλλεται δωρεάν 

Συνεργαζόμενοι Φορείς - ΜΚΟ  

Ενδιαφέροντα 

Θέματα 

 

• http://www.instofcom.gr/dr
o/ 

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών, την αλλαγή της ατομικής 
συμπεριφοράς για το Περιβάλλον και 
τη συστράτευση όλων των φορέων 
ξεκινά η ενημερωτική καμπάνια του 
Ινστιτούτου Επικοινωνίας με κεντρι-
κό σύνθημα "Δρω γιατί αντιδρώ". 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και ενη-
μερωθείτε.  

 

• http://www.arcturos.gr/gr/
shop/B.asp 

Υιοθετήστε μια αρκούδα! 

Με τη κηδεμονία σας (200 ευρώ / 
150 μαθητική-φοιτητική) καλύπτετε 
μέρος των εξόδων περίθαλψης, δια-
τροφής και φροντίδας μιας αρκούδας 
για ένα χρόνο καθώς και τη συντή-
ρηση των χώρων φιλοξενίας της.  
Θα λάβετε το πακέτο υιοθεσίας, με 
το υιοθετήριο στο όνομά σας και την 
φωτογραφία της αρκούδας, κάρτες, 
αφίσες, αναμνηστικά του ΑΡΚΤΟΥ-
ΡΟΥ, cd-rom κ.α. Στη συνέχεια θα 
λαμβάνεται σε τακτά διαστήματα τα 
Νέα της συγκεκριμένης αρκούδας και 
το περιοδικό μας Μικρή Άρκτος. 

Χρήσιμες                   
Διευθύνσεις 

 

• www.crin.org  

Διεθνές Δίκτυο Πληροφόρησης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού  

 

• http://www.kappa2000.gr/ 

Η ιστοσελίδα του έργου «Δράσεις 

Ευαισθητοποίησης για τη Συμμετοχή 

στη Λήψη Αποφάσεων Σχετικά με τη 

Φτώχεια και την Κοινωνική Συμμετο-

χή στην Ελλάδα». Στον δικτυακό 

τόπο μπορείτε να βρείτε πληροφορί-

ες σχετικά με τις δράσεις και τους 

στόχους του προγράμματος. 

 

• http://www.dimitra.gr/

dream/default.el.asp 

Discrimination Racism Equality And 

Media. Η ιστοσελίδα του προγράμμα-

τος «DREAM - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ 

ΣΤΑ ΜΜΕ». Είναι μια κοινή πρωτο-

βουλία 17 φορέων, από όλη την Ελ-

λάδα, με στόχο την καταπολέμηση 

των διακρίσεων στα ΜΜΕ.  

Αν θέλετε και εσείς να προβάλετε το έργο του φορέα σας στείλτε 

μας το προφίλ, τις δραστηριότητες και το λογότυπο και εμείς θα 

αναλάβουμε για τη δημοσίευσή του δωρεάν. 


