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Τ ην 13η Νοεμβρίου , μετά και την αξι-
ολόγηση του αναθεωρημένου σχεδί-
ου που υπέβαλλε η Ελλάδα, η Επι-

τροπή Συμμόρφωσης του ΟΗΕ αποφάσισε 
ότι δεν υπάρχουν πλέον ερωτηματικά και 
η Ελλάδα ε ίναι  πλέον απολύτως κατάλ-
ληλη να συμμετέχει στους μηχανι-
σμούς που ορίζονται  από το Πρωτόκολ-
λο του Κιότο.  

Η αρχική έκθεση της Ελλάδας υποβλήθηκε 
τον Δεκέμβρη του 2006, από την οποία 
δημιουργήθηκαν ερωτηματικά σχετικά με 
την εφαρμογή του εθνικού συστήματος 
απογραφών των αερίων του θερμοκηπίου. 

Η έγγραφη διατύπωση της Ελλάδας τον 
Φεβρουάριο του 2008 οδήγησε σε προκα-
ταρκτικό πόρισμα σύμφωνα με το οποίο 
κρίθηκε μη συμμορφούμενη.  

Στις 17-18 Απριλίου, μετά και την έγγραφη 
διατύπωση της 8ης Απριλίου του 2008, το 
προκαταρκτικό πόρισμα επιβεβαιώθηκε ως 
τελική απόφαση και για πρώτη φορά μια 
χώρα τίθεται επίσημα μη συμμορφούμενη 
με τις υποχρεώσεις του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο.  

Αργότερα τον Απρίλιο η Ελλάδα κατέθεσε 
την ετήσια απολογιστική έκθεση, βάση 
της οποίας ζητήθηκε η υποβολή αναθεω-
ρημένου σχεδίου.  

Το αναθεωρημένο σχέδιο καθώς και το 
αίτημα αποκατάστασης της χώρας, που 
υποβλήθηκαν την 27η Οκτωβρίου οδήγη-
σαν τελικώς στην απόφαση της 13ης Νο-
εμβρίου.  

Η Ελλάδα πλέον πληροί όλες τις προϋπο-
θέσεις για την συμμετοχή της στους ευέ-
λικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο. 

Επιπλέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 
η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των τεσσά-
ρων χωρών που είναι ήδη μέσα στο στόχο 
του Κιότο και μεταξύ των τεσσάρων χω-
ρών που θα πετύχουν το στόχο του Κιότο 
μέχρι το 2012 χωρίς να λάβουν πρόσθετα 
μέτρα.  

 

Γεωργ ία Χριστοδουλοπούλου 

Υπεύθυνη Ενημερωτικού Δελτίου 

πηγή: http://unfccc.int 
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Εντός ΚΙΟΤΟ Εντός ΚΙΟΤΟ   
η ΕΛΛΑΔΑη ΕΛΛΑΔΑ

“..the branch decided that there no longer 
continues to be a question.. ..Greece is now 
fully eligible to participate in the mecha-
nisms of the Protocol.” 



11οο Βραβείο  Βραβείο 
καινοτομίας & καινοτομίας & 
βιωσιμότητας βιωσιμότητας 
για τη για τη   
NanoPhos NanoPhos   
Η βραβευμένη ελληνική εται-

ρεία συνεχίζει την πορεία 

αναγνώρισης στις μεγάλες 

αγορές του εξωτερικού. 

Το 1ο βραβείο στον τομέα της 

καινοτομίας και βιωσιμότη-

τας κέρδισε η εταιρία Nano-

Phos στην πρόσφατη διεθνή 

έκθεση «100% Detail, που 

πραγματοποιήθηκε στις 24-

27 Σεπτεμβρίου στο Earls 

Court του Λονδίνου. Το βασι-

κό στοιχείο που οδήγησε την 

επιτροπή στην επιλογή της 

NanoPhos είναι το γεγονός 

ότι τα προϊόντα της είναι τε-

χνολογικά προηγμένα, ταυ-

τόχρονα όμως είναι και πολύ 

απλά στην εφαρμογή τους. Ο 

διάσημος Βρετανός αρχιτέ-

κτονας και πρόεδρος της 

κριτικής επιτροπής της 

έκθεσης, Andrew Waugh, 

δήλωσε σχετικά: «Τα προϊό-
ντα της NanoPhos μας εντυ-
πωσίασαν επειδή βελτιώνουν 
αποτελεσματικά την αντοχή 
των επιφανειών στα κτίρια 
και ταυτόχρονα εξοικονο-
μούν ενέργεια, γεγονός που 
έχει τεράστια σημασία στις 
μέρες μας». 

Η έκθεση 100% Detail είναι η 

σημαντικότερη  διεθνής 

έκθεση δομικών προϊόντων 

και πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο στο Λονδίνο.  

 

πηγή: eurocharity.org/ 
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Εθελοντισμός, Κοινωνικά Υ-
πεύθυνες Πρακτικές. Οι πρα-
κτικές ΕΚΕ κατανέμονται σε 
τέσσερις άξονες εφαρμο-
γής: Ανθρώπινο Δυναμικό, 
Περιβάλλον, Κοινωνία και 
Αγορά. Τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που αποτελούν και το 
περιβάλλον το οποίο αλληλε-
πιδρά με τις δραστηριότητες 
της επιχείρησης είναι: οι μέ-
τοχοι, οι εργαζόμενοι, οι πι-
στωτές ενώ και έμμεσα ενδι-
αφερόμενοι είναι το κράτος 
και οι τοπικές κοινωνίες στις 
οποίες δραστηριοποιείται μια 
επιχείρηση. 

Σήμερα για τις κορυφαίες  
επιχειρήσεις στην Ευρώπη η 
ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινής 
επιχειρηματικής πρακτικής 
τους ενώ και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις προσφέρουν  
αρκετά αν και ακολουθούν 
μια πιο άτυπη προσέγγιση. Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη 
είναι σημαντική διότι αντικα-
τοπτρίζει τις αξίες της κοι-
νωνίας που θέλουμε να ζού-
με. Βασικός στόχος της 
όλης προσπάθειας είναι ε-
κτός από τις επιχειρήσεις να 
συμπαρασυρθούν και τμήμα-
τα της κοινωνίας  των πολι-
τών. Σημαντικό βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι 
και η διδασκαλία της ΕΚΕ σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα 
σε σχολεία και πανεπιστήμια. 

νομοθεσία. Ουσιαστικά η 
εταιρία ασχολείται και με 
τον κοινωνικό και περιβαλ-
λοντικό αντίκτυπο της δρά-
σης της και όχι μόνο με την 
ανάπτυξη της. Η ΕΚΕ για τις 
επιχειρήσεις αποτελεί στρα-
τηγική επιλογή και είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την έννοια της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Mία δεύτερη διάσταση της 
ΕΚΕ είναι η απασχόληση 
«ευπαθών ατόμων» ή αλ-
λιώς ατόμων με ειδικές δε-

ξιότητες. Άνθρωποι με κινη-
τικά προβλήματα, πρώην 
φυλακισμένοι, τοξικομανείς 
και άλλοι που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες. Η ε-
φαρμογή πρακτικών ΕΚΕ σε 
αυτές τις περιπτώσεις ενι-
σχύει τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής. 

H EKE μπορεί να κατηγοριο-
ποιηθεί σε έξι βασικές κα-
τηγορίες σύμφωνα με τη 
φύση της ανάλογης πρω-
τοβουλίας: Προώθηση σκο-
πού, Marketing σκοπού, 
Κοινωνικό Marketing, Εται-
ρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός 

του Λευτέρη Μπαρμπάτσαλου, οικονομολόγου 

Μ έσα στη δίνη των 
οικονομικοπολιτι-
κών ανασχηματι-

σμών που έχει επιφέρει η 
παγκόσμια οικονομική κρίση 
και το αβέβαιο μακροοικονο-
μικό περιβάλλον που διαμορ-
φώνεται, η ευρωπαϊκή επι-
τροπή αναγνωρίζοντας τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στη διαμόρφωση του σύγ-
χρονου κοινωνικού περιβάλ-
λοντος προχωράει στην α-
νάληψη πρωτοβουλιών για 
δημιουργία ευρωπαϊκής συμ-
μαχίας για την «Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη». 

Ο όρος «Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη» αναφέρεται στις 
ενέργειες των επιχειρήσεων 
για την αντιμετώπιση κοινω-
νικών και περιβαλλοντικών 
ζητημάτων. Οι εταιρίες ο-
φείλουν να αναγνωρίζουν 
τις ευθύνες που τις αναλο-
γούν απέναντι στην κοινωνία 
και το περιβάλλον, καθώς 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
με το κοινωνικό σύνολο μέ-
σα στο οποίο δραστηριοποι-
ούνται. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο ο θεσμός της εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης 
ενσωματώνει σε εθελοντική 
βάση πρακτικές κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών δράσε-
ων μέσα από επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και πέρα 
από αυτά που επιβάλλει η 

Οι εταιρίες οφείλουν να α-
ναγνωρίζουν τις ευθύνες 
που τους αναλογούν απένα-
ντι στην κοινωνία και το 
περιβάλλον, καθώς είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με 
το κοινωνικό σύνολο .. 
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A RT FOOLS  ARTFOOLS  
V I D EO  V I D EO  

F EST IVAL  F EST IVAL  
Το διαδικτυακό περιοδικό 

τέχνης και πολιτισμού art-

fools.gr Διοργανώνει το 1ο 

Μαθητικό-Νεανικό φεστιβάλ 

ταινιών μικρού μήκους, σε 

συνεργασία με την ON-

TEON- ΒΙΚΤΩΡΙΑ, και τον 

σύλλογο φίλων του κινημα-

τογράφου "Cineparmenos" 

στη Λάρισα το πρώτο 

10ήμερο του Μαρτίου στις 

αίθουσες του κινηματογρά-

φου Βικτώρια στο κέντρο 

της πόλης. 

Ταινίες γίνονται δεκτές από 

όλους τους νέους 15 ετών 

και άνω. Οι ταινίες μπορεί 

να αφορούν: Ταινίες μυθο-

πλασίας, Ντοκιμαντέρ και 

Ταινίες από κινητό.  

Η διάρκεια των ταινιών για 

τις δυο πρώτες κατηγορίες 

θα πρέπει να είναι έως και 

35 λεπτά, για δε τις ταινίες 

από κινητό, έως και 15 λε-

πτά. 

Ημερομηνία αποστολής των 

ταινιών έως 10 Φεβρουαρίου 

2009. 

Θα απονεμηθούν τρία βρα-

βεία και ειδικές διακρίσεις 

ανά κατηγορία. Το είδος 

των βραβείων θα ανακοινω-

θεί προσεχώς.  

Πληροφορίες και αίτηση 

συμμετοχής θα βρουν οι εν-

διαφερόμενοι στο site http://

www.artfools.gr/  

Η  πρόσφατη κρίση 
που μαστίζει τις 
ΗΠΑ αλλά και την 

Ευρώπη έχει οδηγήσει σε 
παγκόσμιο επίπεδο τις επι-
χειρήσεις σε αυστηρή επα-
ναξιολόγηση στόχων, διοι-
κητικών και επενδυτικών 
πλάνων, πηγών εσόδων και 
εξόδων και φυσικά σε ανα-
θεώρηση του προγραμματι-
σμού του ανθρώπινου δυνα-
μικού τους.  

Όλες αυτές οι διαδικασίες 
προκαλούν έντονη αβεβαιό-
τητα και σύγχυση στο αν-
θρώπινο δυναμικό των επι-
χειρήσεων το οποίο αντι-
λαμβάνεται και βιώνει, σε 
καθημερινό πια επίπεδο, την 
έ ν ν ο ι α  τ η ς 
«επαναξιολόγησης» εξαιρε-
τικά αρνητικά, προβαίνο-
ντας σε σπασμωδικές και 
τραγικές αντιδράσεις..: 
«Λος Άντζελες: 45χρονος, 
στέλεχος επιχείρησης, αυ-
τοκτόνησε αφού προηγου-
μένως σκότωσε πέντε μέλη 
της οικογένειάς του», 
«Οχάιο: 90χρονη προσπά-
θησε να αυτοκτονήσει όταν 
έλαβε ειδοποίηση έξωσης 
από το σπίτι στο οποίο κα-
τοικούσε τα τελευταία 38 
χρόνια». 

Όμως σε όλο αυτό το κλίμα 
κρίσης και πανικού το στοί-

χημα μπορούν να κερδίσουν 
όσοι καταφέρουν να δουν 
και την «άλλη όψη του φεγ-
γαριού».  

Από πλευράς επιχειρήσεων, 
τα συμπεράσματα όλης 
αυτής της ενδοσκοπικής 
διαδικασίας μπορούν να 
συμβάλλουν σημαντικά όχι 
μόνο στην αποφυγή της 
καταστροφής, αλλά και 
στην απόκτηση νέων πολύ-
τιμων εφοδίων και εργαλεί-

ων διαχείρισης, αναγκαίων 
για τη μακροχρόνια πρόοδο 
του οργανισμού, προσφέ-
ροντάς του μοναδικό αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα. 

Από πλευράς ανθρωπίνων 
πόρων, μέσα στις ραγδαίες 
εξελίξεις, οι οποίες θα 
έχουν σίγουρα μεταβληθεί 
μόλις το κείμενο αυτό θα 
έχει δημοσιευτεί, δύο παρά-
γοντες μπορούν να συμ-
βάλλουν σημαντικά στην 
αντιμετώπιση της κρίσης 
και ότι αυτή συνεπάγεται: η 

θετική σκέψη και στάση 
στον εργασιακό χώρο μέσω 

της Θετικής Οργανωσια-
κ ή ς  Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς 
(Positive Organizational 
Behavior (POB) - μια προ-
σέγγιση που αποσκοπεί κυ-
ρίως στην αλλαγή του τρό-
που σκέψης μας και της 
προσέγγισης των θεμάτων 
που μας απασχολούν στο 
χώρο εργασίας, εισάγοντας 
στην εργασιακή μας κουλ-
τούρα έννοιες όπως η ελπί-
δα, η αισιοδοξία, η ανάπτυ-
ξη και η δέσμευση. Και το 

λεγόμενο «ψυχολογικό 
συμβόλαιο» - η έννοια του 

οποίου αναφέρεται κυρίως 
στο μέγεθος της εμπιστο-
σύνης προς τους θεσμούς, 
τη διοίκηση και τους συνερ-
γάτες του που τρέφει ο 
κάθε εργαζόμενος, καθώς 
και σε ότι επενδύει αλλά και 
αναμένει από την επιχείρη-
ση στο σύνολό της.  

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβο-
λία ότι «το ψυχολογικό 
συμβόλαιο» που έχει συνά-
ψει μια επιχείρηση με τους 
εργαζομένους της θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στην ταχύ-
τητα και τον βαθμό με τον 
οποίο θα ξεπεράσει την πα-
ρούσα οικονομική κρίση όχι 
τόσο η ίδια η επιχείρηση 
αλλά οι εργαζόμενοι στους 
οποίους έχει επενδύσει.  

Σε περιόδους κρίσης και 
αστάθειας, ένα από τα δυ-
σκολότερα ζητήματα είναι 
η επίδειξη ψυχραιμίας, θετι-
κής στάσης και πίστης στο 
καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα. Ο συνδυασμός όμως 
αυτών είναι το ζητούμενο, 
και αναδεικνύει τον νικητή..  

 

Ευχαριστούμε την κυρία 
Γεωργία Ντίκου για την συμ-
μετοχή της στην εθελοντική 
ομάδα συγγραφής του 
«ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 

Οικονομική 
Κρίση   

..το λεγόμενο «ψυχολογικό 
συμβόλαιο» - η έννοια του 
οποίου αναφέρεται κυρίως 
στο μέγεθος της εμπιστο-
σύνης προς τους θεσμούς, 
τη διοίκηση και τους συ-
νεργάτες του που τρέφει 
ο κάθε εργαζόμενος.. 

 

η άλλη όψη του η άλλη όψη του   
ΦεγγαριούΦεγγαριού  

της Γεωργίας Ντίκου  



R . E . A . C hR . E . A . C h -- C S R C S R 
Workshop Workshop   
Την  Παρασκευή  28 

Νοεμβρίου  2008 στο 

ξενοδοχε ίο  HAYATT 

REGENCY - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗ, η MEDA Communica-

tion διοργανώνει  το 

ενημερωτικό και εκπαιδευ-

τικό Workshop για την 

Ετα ι ρ ι κ ή  Κο ι νων ι κή 

Ευθύνη: R.E.A.Ch.-CSR.  

Στόχος είναι η προώθηση 

της έννοιας με έναν 

διαφορετικό, διαδραστικό 

και ευχάριστο τρόπο, στον 

επιχειρηματικό κόσμο της 

Β. Ελλάδος. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται 

για ένα ενημερωτικό - 

εκπαιδευτικό παιχνίδι το 

οποίο βασίζεται στην 

ενεργή συμμετοχή, τη 

γνώση, την ενημέρωση και 

την υιοθέτηση στάσεων 

των συμμετεχόντων στο 

πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.  

Περιλαμβάνει 20 εικονικές 

καταστάσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, που 

αφορούν στο εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον 

μιας επιχείρησης, τις οποίες 

ο ι  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς 

καλούνται να αντιμετωπί-

σουν. 

Το Workshop μπορεί να 

επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ 

(πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45) 

και ότι για την υλοποίηση 

του απαιτείται περιορισμέ-

νος αριθμός θέσεων. 

περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.meda.gr 
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Από τις 19 ως τις 25 Νοεμ-
βρίου θα γίνουν εκεί ομιλίες, 

παρουσιάσεις καινοτόμων 
ιδεών, προβολές, σεμινάρια, 
με παρεμβάσεις από κρατι-
κούς φορείς, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, εταιρίες, συνδικα-
λιστικές και άλλες μη κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις και 
ΜΚΟ με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον σε θέματα περιβάλλο-
ντος, άτομα με ειδικές ανά-
γκες ή οικονομικούς μετα-
νάστες.  

Επίσης θα δημιουργηθεί 
ένας χώρος πληροφόρησης 
όπου ένας μεγάλος αριθμός 
δημόσιων φορέων θα πα-
ρουσιάζουν τις πρωτοβουλί-
ες και τα προγράμματα που 
υλοποιούν.  

πηγή:enterpriseweek.gr 

Σ την Ελλάδα η Εβδομά-
δα Επιχειρηματικότη-

τας των Νέων οργανώνεται 
για πρώτη φορά, όπως εξ 
άλλου και η Παγκόσμια Ε-
βδομάδα, και έχει τεθεί υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και του Δήμου 
Αθηναίων, με την υποστήρι-
ξη του Γραφείου του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα, ενώ αναμένεται η 
συμμετοχή πολλών Υπουρ-
γείων και φορέων για την 

καλύτερη πληροφόρηση 
των συμμετεχόντων. 

Εθνικός Φορέας είναι η Ο-
μοσπονδία Ελληνικών Συν-
δέσμων Νέων Επιχειρημα-
τιών (ΟΕΣΥΝΕ), ενώ ο Δήμος 
Αθηναίων έχει παραχωρήσει 
χώρους του πολιτιστικού 
κέντρου "Μελίνα" και  στην 
"Τεχνόπολις", στο Γκάζι. 
Διοργανωτής και παραγω-
γός είναι η BICI Event Man-
agement. 

«Το μεγάλο ζητούμενο είναι 
η σωστή εκπαίδευση των 
πολιτών και ιδιαίτερα των 
μαθητών. Οι μαθητές μας, οι 
αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες 
αυτού του τόπου, είναι οι 
πρώτοι που πρέπει να κατα-
νοήσουν τη χρησιμότητα της 
ανακύκλωσης και για το λό-
γο αυτό, δημιουργούμε ένα 
Πρότυπο Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης στο 
Σχολικό συγκρότημα της 
Εργάνης. Είναι στο χέρι μας 
να μην κάνουμε την ανακύ-
κλωση έργο βιτρίνας, αλλά 
έργο και δράση ζωής», δή-
λωσε μεταξύ άλλων κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης 
τύπου, ο  Δήμαρχος Βύρω-
να, Νίκος Χαρδαλιάς. 

Εντός των ημερών, ξεκινά η 
καμπάνια ενημέρωσης των 
δημοτών πόρτα - πόρτα, με 
τη διανομή 20.000 τσαντών 
συλλογής και μεταφοράς 
υλικών προς ανακύκλωση 
καθώς και έντυπου ενημε-
ρωτικού υλικού. 

πηγή: dimosbyrona.gr 

Μ ε όχημα το τρένο 
της ανακύκλωσης 

και σήμα κατατεθέν μία 
μικρή αλεπουδίτσα, τη 
«Λίτσα», έγινε η παρουσία-

ση του Πρότυπου Εναλλα-
κτικού Δημόσιου Προγράμ-

ματος Ανακύκλωσης, σε 

εκπροσώπους του Τύπου 
και φορείς της πόλης στο 
δημοτικό αναψυκτήριο 
«Άστρα» (πλάι των Θεά-
τρων Βράχων). Πρόκειται 
για το πρώτο Δημόσιο Πρό-
γραμμα Ανακύκλωσης, πέ-
ρα από το πρόγραμμα των 

μπλε κάδων της Ε.Ε.Α.Α,  
που σχεδίασε ο Δήμος Βύ-
ρωνα και επισήμως ξεκίνησε 
στις 17 Νοεμβρίου 2008. 

Διαχωρίζουμε στην πηγή 
χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό 
και γυαλί, σε συνολικά 160 
ειδικά διαμορφωμένους κά-
δους ανακύκλωσης, με 2 
ειδικά οχήματα φυσικού 
αερίου για τη συλλογή και 
μεταφορά υλικών και 4 ο-
λοκληρωμένα Κέντρα Αντα-
ποδοτικής Ανακύκλωσης, 
με οφέλη για τους δημότες. 

∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ  
Όλοι μαζί στο τρένο Όλοι μαζί στο τρένο 
της της ανακύκλωσηςανακύκλωσης     



Η  Διεθνής Αμνη-
στία παρακολου-
θεί με ανησυχία 

τις κινητοποιή-
σεις κρατουμένων στις ελ-

ληνικές φυλακές και καλεί 

την ελληνική κυβέρνηση να 
εξετάσει τα αιτήματά τους 
με προσοχή, υπευθυνότητα 
και σεβασμό της αξιοπρέ-
πειας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους. 

Κρατούμενοι από σχεδόν 
όλες τις φυλακές της Ελ-
λάδας έχουν δημοσιεύσει 
μια σειρά αιτημάτων και 
ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν 
από την 5η Νοεμβρίου απο-
χή συσσιτίου και απεργία 
πείνας.  

Με αφορμή τις εξελίξεις 
αυτές, η Διεθνής Αμνηστία 
επισημαίνει για μία ακόμα 
φορά τα σοβαρά προβλή-
ματα που έχει εντοπίσει 
σχετικά με τις συνθήκες 
κράτησης στις φυλακές και 
τα οποία αποκτούν ξανά 
οδυνηρή δημοσιότητα. 

Στην Ετήσια Έκθεση 2008, 
που δημοσίευσε τον Μάιο, η 
Διεθνής Αμνηστία υπογράμ-
μισε ότι εξακολούθησαν να 

καταγγέλλονται υπερσυνω-
στισμός, άθλιες συνθήκες 
υγιεινής, κακομεταχείριση 
στις φυλακές και σε άλλα 
μέρη κράτησης και ανησυ-

χητικός αριθμός αυτοκτο-
νιών και λοιπών θανάτων 
κατά την κράτηση, μερικές 
φορές σε αμφιλεγόμενες 
συνθήκες. 

Δυστυχώς οι καταγγελίες 
αυτές όχι μόνο δεν έχουν 
σταματήσει, αλλά απενα-
ντίας έχουν αυξηθεί.  

Εξάλλου, σύμφωνα με τα 
αιτήματα που έχουν δημοσι-
ευθεί και τις καταγγελίες 
που δέχεται η οργάνωση, οι 

κρατούμενοι μιλούν για α-
πάνθρωπες συνθήκες κρά-
τησης και μεταγωγών, αυ-
θαίρετες και εκδικητικές 
αποφάσεις επιβολής πει-
θαρχικών ποινών και στέρη-
σης ευεργετημάτων, περιο-
ρισμό ακόμα και της ελευ-
θερίας έκφρασης και επι-
κοινωνίας με λογοκρισία 
εντύπων, καθώς και απαρά-
δεκτη αντιμετώπιση ευάλω-
των ομάδων, π.χ. ανηλίκων, 
γυναικών, σωματικά και ψυ-
χικά ασθενών, τοξικοεξαρ-
τημένων, προσφύγων και 

μεταναστών. 

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί 
τις ελληνικές αρχές να λά-

βουν άμεσα όλα τα κατάλ-

ληλα, πρακτικά μέτρα ώστε 
να εκλείψουν οι παραβιά-

σεις των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων των κρατουμένων 
και να συμμορφωθεί η χώρα 
μας με τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα για την κράτηση 
σε φυλακές, τις προτάσεις 
ανεξάρτητων αρχών όπως 
ο Συνήγορος του Πολίτη 
και η Εθνική Επιτροπή για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου 
και τις διεθνείς συμβάσεις 
όπως η Σύμβαση των Ηνω-
μένων Εθνών κατά των Βα-
σανιστηρίων (CAT) και η 
Σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την Πρό-
ληψη των Βασανιστηρίων 
και της Απάνθρωπης ή Τα-
πεινωτικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (CPT). 

 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και συνεντεύξεις επι-
κοινωνήστε με την Υπεύθυνη 
Δράσης του Ελληνικού Τμή-
ματος της Διεθνούς Αμνη-
στίας, Μάρω Πανταζίδου, 
τηλ. 210 3600628 (εσωτ. 
42). 

πηγή: amnesty.org.gr 

Η SafeLine είναι μια Ανοικτή 

Γραμμή που δέχεται καταγ-

γελίες για δικτυακούς τό-

πους ή υπηρεσίες που εσείς 

βρήκατε στο Ίντερνετ και 

περιέχουν: 

• εικόνες κακομεταχείρισης 

των παιδιών, οπουδήποτε 

στον κόσμο 

• ρατσιστικό και ξενοφοβικό 

περιεχόμενο που, κατά την 

άποψή σας, παραβαίνει 

την Ελληνική νομοθεσία 

• άλλο περιεχόμενο, παρά-

νομο, κατά την άποψή σας 

Η SafeLine συνεργάζεται με 

τους Φορείς Παροχής Υπη-

ρεσιών Ίντερνετ, το Ακαδη-

μαϊκό Δίκτυο "ΕΔΕΤ" και το 

Σχολικό Δίκτυο, Ερευνητικά 

και Πολιτιστικά Ιδρύματα, 

Ενώσεις Καταναλωτών και 

την Ελληνική Αστυνομία για 

τον περιορισμό της ροής του 

παράνομου περιεχομένου 

στο Ίντερνετ. 

Η SafeLine υποστηρίζεται 

από το πρόγραμμα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης "Σχέδιο 

Δράσης για την Ασφαλέστε-

ρη Χρήση του Ίντερνετ" και 

λ ε ι τ ουργ ε ί  από  τ η ν 

SAFENET, το συλλογικό 

όργανο των ISPs της Ελλά-

δας. 

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τη SafeLine, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

http://www.safeline.gr/ 
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ένα ασφαλέστερο ένα ασφαλέστερο 
Ίντερνετ για όλους... Ίντερνετ για όλους... 

Έκκληση για τον σεβασμό Έκκληση για τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των κρατουμένωντων κρατουμένων  

Κρατούμενοι από σχεδόν 
όλες τις φυλακές της Ελ-
λάδας έχουν δημοσιεύσει 
μια σειρά αιτημάτων και 
ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν 
από την 5η Νοεμβρίου 
αποχή συσσιτίου και α-
περγία πείνας.. 

 

Διεθνής ΑμνηστίαΔιεθνής Αμνηστία   



Η  τελευταία μελέτη 
της WWF η οποία 
συνδυάζει τις κλι-

ματολογικές αλλαγές με 
τις γνώσεις επιβίωσης των 
πιγκουΐνων, δηλώνει καθαρά 

ότι οι πιγκουΐνοι της Ανταρ-
κτικής είναι υπό εξαφάνιση. 

Παρ’ όλο που η Ανταρκτική 
βρίσκεται μακριά από το 
κέντρο του ανθρώπινου 
πολιτισμού, έχει σοβαρές 
επιπτώσεις από την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη που 
προκαλείται από τους αν-
θρώπους.  

Πάνω από 50 χρόνια, οι αν-
θρώπινες δραστηριότητες, 
όπως η κατανάλωση φυσι-
κών πόρων και η καταστρο-
φή των δασών, έχουν οδη-
γήσει σε μεγάλες κλιματο-
λογικές αλλαγές, οι οποίες 
συνεχίζονται.  

Μια από αυτές είναι το λιώ-
σιμο των πάγων στην Α-
νταρκτική χερσόνησο με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η 
στάθμη του θαλάσσιου νε-
ρού και να τείνει να αλλάξει 
το οικοσύστημα όπου υ-
πάρχει στην παγωμένη χερ-
σόνησο. 

Η Ανταρκτική δεν παίζει 
σημαντικό ρόλο μόνο στο 
παγκόσμιο κλιματολογικό 
σύστημα, αλλά είναι και το 

EcomobilityEcomobility  
Για έκτη συνεχή χρονιά το 

πρόγραμμα ECOMOBIL-

ITY υλοποιείται στη νέα 

σχολική χρονιά και έχει 

διαγωνιστικό χαρακτήρα 

σε πανελλαδική κλίμακα. 

Δικαίωμα  συμμετοχής, 

έχουν οι μαθητές της Γ’ Γυ-

μνασίου και συγκεκριμένα, 

μία ομάδα από κάθε γυ-

μνάσιο, που αποτελείται 

από 7 μαθητές  

Είναι μία περιβαλλοντική 

εκστρατεία ευαισθητοποίη-

σης των εφήβων που δημι-

ουργήθηκε πριν έξι χρόνια 

μετά από μία αξιόλογη με-

λέτη που διενήργησε το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών Ο.Δ.Ε.& Μ.Ε. 

(MBA) του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

To πρόγραμμα εκπονείται 

από το Ecocity, Αστική Ε-

ταιρία μη Κερδοσκοπική 

που ασχολείται με θέματα 

περιβαλλοντικού ενδιαφέ-

ροντος.  

Η μελέτη αυτή βοήθησε 

σημαντικά στην προσέγγι-

ση του περιεχομένου του 

προγράμματος, καθώς και 

στη θεσμοθέτηση των κρι-

τηρίων βάσει των οποίων 

γίνεται η αξιολόγηση των 

εργασιών των ομάδων ερ-

γασίας. Το Ecomobility 

βασίζεται στην αυτενέργεια 

των εφήβων και την εθελο-

ντική προσφορά, όπως 

συμβαίνει και με όλους 

τους συνεργαζόμενους και 

εμπλεκόμενους φορείς.  

πηγή: /www.ecomobility.gr/ 

σπίτι κάποιων μοναδικών 
ειδών ζώων όπου δεν βρί-
σκονται πουθενά αλλού 
στη γη. Όπως Φάλαινες, 
φώκιες, πιγκουΐνοι και άλλα 
θαλάσσια πουλιά.  

Η έρευνα δείχνει ότι το 

50% των αποικιών των Αυ-
τοκρατορικών πιγκουΐνων 

και το 75% των αποικιών 
των πιγκουΐνων Adélie αντι-

μετωπίζουν τη μείωση και 
την εξαφάνισή τους ιδίως 

εάν η θερμοκρασία της γης 
αυξηθεί κατά 2°C.  

Η συγκεκριμένη αύξηση της 
θερμοκρασίας μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε λιγότε-
ρα από 40 χρόνια, οδηγώ-
ντας στη σημαντική μείωση 
της επιφάνειας του πάγου 
στο Νότιο Ωκεανό, όπου 
βρίσκονται οι ουσιαστικότε-
ρες περιοχές αναζήτησης 
τροφής και φωλιάσματος 
των αυτοκρατορικών πι-
γκουΐνων και των πιγκουΐ-

νων Adélie.  

Η υποχώρηση των πάγων 
είναι πιθανό να επηρεάσει 
την αφθονία του ζωοπλα-
γκτόν (γνωστό ως «κριλ»), 
που είναι μια ζωτική πηγή 
τροφής για τους πιγκουΐ-
νους καθώς επίσης και η 
αυξημένη αλιεία περιορίζει 
τα αποθέματα γαρίδας και 
άλλων μικρών ψαριών που 
αποτελούν την τροφή των 
πιγκουΐνων.  

Τέλος, τα τελευταία χρόνια 
ο πάγος αποκόβεται νωρί-
τερα από το συνηθισμένο 
και πολλά αυγά και νεοσσοί 
απομακρύνονταν μαζί του 
προτού να είναι έτοιμοι να 
επιβιώσουν από μόνοι τους.  

Από τα παραπάνω συμπε-
ραίνουμε ότι έχουν προστε-
θεί και άλλοι κίνδυνοι επιβί-
ωσης των πιγκουίνων και 
κυρίως των νεογνών τους, 
όπου είναι περισσότερο ε-
κτεθειμένοι στον κίνδυνο.   

 

 

Επιμέλεια:  

Αλεξάνδρα Χαριτωνίδου 

Πηγή:www.panda.org/
antarctica 
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Οι Οι Π ΙΓΚΟΥΪΝΟΙ
κινδυνεύουν κινδυνεύουν 

να χάσουν να χάσουν 
  

Το στρώμα πάγου που 
δημιουργείται στην 

επιφάνεια της  
θάλασσας καλύπτει 

40% λιγότερη  
επιφάνεια από ότι 

πριν 26 χρόνια.  

 

το το ΣΠΙΤ Ι   τουςτους



Το Ελληνικό Κέντρο Ανά-
πτυξης και Καινοτομίας 

(HCDI) και το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικό-

τητας σε συνεργασία με 

τον Οργανισμό NaturCert, 
πρόκειται να υλοποιήσουν 

εκπαιδευτικό σεμινάριο για 

την Πράσινη Επιχειρηματι-
κότητα.  

Το ειδικά σχεδιασμένο Ερ-

γαστήρι «Πράσινη Επιχειρη-

ματικότητα: Εφαρμογή στη 
Βιολογική Γεωργία» (Green 

Entrepreneurship: Imple-
mentation in Organic Farm-

ing) παρέχεται δωρεάν σε 

δυνητικούς ή/και νέους 
επιχειρηματίες μέχρι 30 ε-

τών.  

Στόχος του εργαστηρίου 

είναι η γνωριμία και η πλη-
ροφόρηση για τις εφαρμο-
γές της πράσινης επιχειρη-
ματικότητας μέσα από την 
ενεργό συμμετοχή των εκ-
παιδευόμενων. 

Προσεγγίζονται τα θέματα 
της χρηματοδότησης της 
επιχείρησης, της παραγω-
γής αλλά και της προώθη-
σης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας και των υπηρε-
σιών που συνδέονται με 
προϊόντα βιολογικής γεωρ-
γίας. Οι επιχειρηματικοί το-

μείς συνδέονται με τα στά-
δια της παραγωγής, μετα-
ποίησης, πώλησης και 
προώθησης των προϊόντων. 
Γίνεται επίσης αναφορά 
στο ρόλο της Πιστοποίη-
σης των βιολογικών Προϊό-
ντων.  

Με την ολοκλήρωση του 

Σεμιναρίου οι συμμετέχο-
ντες θα : 

• Έχουν εξοικειωθεί με την 
έννοια της πράσινης 
επιχειρηματικότητας  

• Διακρίνουν το ρόλο της 
Πιστοποίησης 

• Κατέχουν δεξιότητες 
αναζήτησης & αξιολό-
γησης πηγών χρηματο-
δότησης  

• Αναγνωρίζουν τις βασι-
κές απαραίτητες διεργα-
σίες της παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων 
αλλά και της τυποποίη-
σης αυτών 

• Διακρίνουν τη σημασία 
της προβολής και προώ-
θησης της επιχειρηματι-
κής τους δραστηριότη-
τας.  

Το σεμινάριο θα έχει την 
μορφή εργαστηρίου με ε-
φαρμογή σε θέματα Βιολο-
γικής Γεωργίας. Η δράση 
αυτή φιλοδοξεί να πληρο-

φορήσει τους νέους επιχει-
ρηματίες για τα πεδία της 
πράσινης επιχειρηματικότη-
τας και να τους εισάγει σε 
βασικές έννοιες και πρακτι-
κές που συνδέονται με την 
χρηματοδότηση, την παρα-
γωγή αλλά και την προώθη-
ση προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας και των υπηρε-
σιών που συνδέονται με   
αυτά.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμε-
νοι να δηλώσουν τη συμμε-

τοχή τους μέχρι την Τρίτη 

25 Νοεμβρίου.  

Ο μέγιστος αριθμός των 
εκπαιδευόμενων θα είναι 20 
άτομα.  

Αιτήσεις συμμετοχής υπάρ-
χουν και στον διαδικτυακό 
τόπο www.hcdi.eu και 
www.entre.gr.  

Οι αιτήσεις αποστέλλονται 
μέσω στο fax 210 6470012 
και 2410 626943 ή μέσω e-
mail στο info@hcdi.eu και 
info@entre.gr.  

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε στα τη-
λέφωνα 210-6401690 και 
2410-626943. 

 

ΕργαστήριοΕργαστήριο: :   
  

Πράσινης Πράσινης   
ΕπιχειρηματικότηταςΕπιχειρηματικότητας  
Εφαρμογή στη Βιολογική ΓεωργίαΕφαρμογή στη Βιολογική Γεωργία    
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΩΝ 10 10 

ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

Ο Todd Brown, επιτυχημένος 
επιχειρηματίας με κάκωση 
νωτιαίου μυελού, είναι 
υποψήφιος ως ένας από 
τους  10  κορυφαίους 
επιχειρηματίες της Αμερικής 
σύμφωνα με το περιοδικό 
New Mobility. 

Ο Brown, που απέκτησε 
κάκωση νωτιαίου μυελού 
πριν από 13 χρόνια, είναι ο 
ιδρυτής και εκτελεστικός 
διαχειριστής του 180medi-
cal.com, μιας εταιρείας που 
παρέχει μεγάλη ποικιλία 
καθετήρων σε όσους έχουν 
δισχιδή ράχη, σκλήρυνση 
κατά πλάκας και κάκωση 
νωτιαίου μυελού. 

«Όλοι οι άνθρωποι κάποια 
στιγμή στη ζωή τους 
έρχονται αντιμέτωποι με 
αντιξοότητες», εξηγεί ο 
Brown, «αυτό που έχει 
σημασία είναι τί κάνεις με 
αυτή την αντιξοότητα». 

Με βάση την προσωπική του 
εμπειρία, ο Todd και η 
Annette ξεκίνησαν μια 
ετα ιρε ία  με  ιατρ ικές 
προμήθειες από το γκαράζ 
τους! Η εταιρεία 180 Medical 
έφτασε να είναι μια εθνικώς 
αναγνωρισμένη εταιρεία, και 
μεγάλωσε από 5.000 σε 
25.000 τετραγωνικά πόδια 
μόλις μέσα σε 6 χρόνια. Η 
180 Medical έχει τώρα 
αρκετά γραφεία με πελάτες 
από όλες τις 50 Πολιτείες. 

Πηγή:  
http://www.disabled.gr/ 



• Γίνε ευεργέτης ή δωρητής 
του Συλλόγου μας 

• Γίνε δωρητής ή χορηγός 
των δραστηριοτήτων μας 

 

Ποιος είναι ο Σύλλογος; 
Είναι ο Σύλλογος Ελλήνων 
Ενηλίκων Αυτιστικών Asper-
ger και ΥΛΑ. ΥΛΑ σημαίνει 
Υψηλής Λειτουργικότητας 
Αυτισμός. Ο “αυτιστικός” 
μας σύλλογος είναι ο πρώ-
τος Σύλλογος στην Ελλάδα 
από και για αυτιστικούς, 
αλλά και ο πρώτος σύλλο-
γος με Πρόεδρο και Συν-
Πρόεδρο! Θέλουμε να υπάρ-
χει ίση αντιπροσώπευση των 
ενηλίκων αυτιστικών αλλά 
και των ανηλίκων αυτιστι-
κών, ο Σύλλογος μας έχει 
δύο Προέδρους: ένα Πρόε-
δρο που είναι ενήλικας αυ-
τιστικός και ένα Πρόεδρο 
που είναι γονέας αυτιστικού 
παιδιού. Το υπόλοιπο Δ.Σ. 
αποτελείται από ένα μείγμα 
ενηλίκων αυτιστικών και 
γονέων αυτιστικών παιδιών.  

 

Πηγή: 
www.aspergerhellas.org 

Ο  Σ ύ λ λ ο γ ό ς 
“Ελλήνων Ενηλίκων 
Αυτιστικών Asper-
ger και ΥΛΑ”, ξεκι-

νά την 1η Δεκεμβρίου 2008 

την πανελλαδική καμπάνια 

με τίτλο “ΔΩΣΕ ΦΩΣ”: “Να 
Βγεί ο Αυτισμός από το 

Σκοτάδι της Αφάνειας και 
του Στιγματισμού”.  

Ο σκοπός αυτής της κα-
μπάνιας είναι να γνωστο-
ποιήσει το θέμα των Αυτι-
στικών στην Ελλάδα, και 
ιδιαίτερα την έλλειψη νομο-
θεσίας για την προστασία 
των δικαιωμάτων μας, είτε 
σαν παιδιά που έχουν ανά-
γκη να πάνε σχολείο όπως 
όλα τα άλλα παιδιά, αλλά 
και ως ενήλικες στη καθη-
μερινή τους ζωή.  

Έως τώρα οι ειδικοί μαζί με 
τους γονείς φρόντιζαν και 
προστάτευαν τα αυτιστικά 
παιδιά. Ηρθε τώρα η στιγμή 
να πάρουν στα χέρια τους 
αυτή την “φροντίδα και 
προστασία” των ανηλίκων 
αυτιστικών παιδιών, οι ίδιοι 
οι αυτιστικοί σε συνεργασία 
με τους γονείς τους.  

Όπως με κάθε άλλη αναπη-
ρία ή καλύτερα διαφορετι-

κότητα, έτσι και εμείς οι 
αυτιστικοί θέλουμε να είμα-
στε αυτοί που θα αποφασί-
ζουν για την εκπαίδευσή 
μας, την ζωή μας, και το 
μέλλον μας. Θέλουμε τα 
αποχτήσουμε τα δικαιώμα-
τα που μας ανήκουν σαν 
ισότιμοι πολίτες της Ελλά-
δος και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 

Αν και υπάρχει σήμερα 
στην Ελλάδα κάποια ελάχι-
στη μέριμνα και φροντίδα 
για τα παιδιά, απουσιάζουν 
εντελώς θεσμοθετημένα 
μέτρα για τους αυτιστικούς 
όταν μπουν στην ενηλικίω-
ση, στη μέση ηλικία και στα 
γηρατειά.  

Στον Αυτισμό οι ίδιοι οι αυ-
τιστικοί δεν έχουν καν φω-
νή, δεν έχουν δικαιώματα, 
δεν έχουν ισάξια μεταχείρι-
ση διότι απλά ο αυτισμός 
δεν ανήκει κατά την γνώμη 
μας στους αυτιστικούς.  

Πως μπορείς να μας βοηθή-

σεις; 

• Μάθε όσα μπορείς περισ-
σότερα σχετικά με τον 
αυτισμό στους ενήλικες 

• Γίνε ομότιμο μέλος του 
Συλλόγου μας 

ΔΩΣΕ ΔΩΣΕ   
ΦΩΣΦΩΣ   
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Πανελλαδική Καμπάνια  
Να Βγει ο Αυτισμός από το Σκοτάδι 
της Αφάνειας & του Στιγματισμού  

Ήξερες ότι..Ήξερες ότι..   
  

• η 21η Νοεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα της 

Τηλεόρασης  

• η 25η Νοεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα για 

την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών 

• η 1η Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα κατά 

του AIDS  

• η 2α Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα Κα-

τάργησης της Δουλείας  

• η 3η Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα ατό-

μων με ειδικές ανάγκες  

• η 4η Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα Κατά 

των Ναρκών  

• η 5η Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα εθε-

λοντισμού  

• η 7η Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα Διε-

θνής ημέρα πολιτικής 

αεροπορίας  

• η 10η Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα Διε-

θνούς Αμνηστίας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των  

• η 11η Δεκεμβρίου είναι 

Παγκόσμια ημέρα Παι-

διού  

• η 18η Δεκεμβρίου είναι 

Διεθνής ημέρα για τους 

μετανάστες 

 



Μ ια νέα εκτενής ερευ-
νητική μελέτη του 

πανεπιστημίου του Μέρι-
λαντ έχει διαπιστώσει ότι οι 
δυστυχισμένοι άνθρωποι 
βλέπουν περισσότερο τη-
λεόραση ενώ εκείνοι που 
θεωρούν τους εαυτούς 
τους ευτυχείς ξοδεύουν τις 
περισσότερες ώρες στο 
διάβασμα και στην κοινωνι-
κοποίηση. 

Αναλύθηκαν στοιχεία 34 
ετών που συλλέχθηκαν από 
περισσότερους από 45.000 
συμμετέχοντες και διαπι-

στώθηκε ότι παρακολουθώ-

ντας τηλεόραση δημιουρ-
γείται ένα όμορφο αίσθημα 

το οποίο όμως είναι βραχυ-
πρόθεσμο και μπορεί να 

οδηγήσει σε γενικότερη 
δυστυχία. 

Σύμφωνα με την μελέτη, οι 
μη ευτυχείς άνθρωποι υπο-
λογίζεται ότι βλέπουν τη-
λεόραση κατά 30% περισ-
σότερο την ημέρα από 
τους ευτυχείς. 

Η μελέτη, που δημοσιεύθη-
κε στο τεύχος Δεκεμβρίου 
του Social Indicators Re-
search, ανέλυσε τα στοι-
χεία χιλιάδων ανθρώπων 
που κατέγραφαν τις καθη-
μερινές δραστηριότητές 
τους σε ημερολόγιο κατά 
τη διάρκεια αρκετών δεκαε-
τιών.  

Οι ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι οι δραστηριότητες 
όπως το σεξ, το διάβασμα 

και η κοινωνικοποίηση συ-
σχετίζονται με πιο υψηλά 
επίπεδα γενικότερης ευτυχί-
ας. Από την άλλη, η τηλεό-
ραση ήταν η μόνη δραστη-
ριότητα που είχε άμεση 
σχέση με την δυστυχία. 

Το θέμα έχει σχέση με τον 
εθισμό, δεδομένου ότι οι 
εθιστικές δραστηριότητες 
δημιουργούν στιγμιαία ευ-
χαρίστηση αλλά μακροπρό-
θεσμα δυστυχία και λύπη. 
Οι άνθρωποι που είναι πιο 
ευάλωτοι στον εθισμό τεί-
νουν να μειονεκτούν κοινω-
νικά ή προσωπικά, με την 
τηλεόραση να έχει κατα-
στεί οπιούχος ουσία. 

 
Πηγή:/www.reuters.com 

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: Γεωργία Χριστο-

δουλοπούλου 

Συντελεστές παρόντος δελ-

τίου:  

Αλεξάνδρα Χαριτωνίδου 

Λευτέρης Μπαρμπάτσαλος 

Γεωργία Ντίκου 

 

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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UNHAPPY 
PEOPLE 
WATCH 
MORE TV... 


