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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας του δευτέρου τετραμήνου
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με θέμα τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις. Ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα επειδή θέλαμε να μάθουμε
πράγματα που αφορούν ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες. Ήταν ένα
πολύ ενδιαφέρον και ωραίο θέμα και μέσα από αυτό αυξήσαμε τις
γνώσεις μας μαθαίνοντας πολλά πράγματα που δεν ξέραμε.
Χωριστήκαμε σε 3 ομάδες όπου η κάθε μια είχε το δικό της υπόθεμα για
τους διαφόρους τομείς των Μ.Κ.Ο. Στην προσπάθεια μας αυτή μας
βοήθησε σημαντικά και ο καθηγητής μας κ. Πέτρος Παπαδόπουλος. Τα
αποτελέσματα της παρούσης εργασίας υπήρξαν πράγματι σημαντικά και
ενδιαφέροντα για όλους μας.
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική και
ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που
έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την
παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές, κυρίως σε χώρες
της Αφρικής και της Ασίας, που έχουν έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης.

Το 2007 πάνω από 26.000 ντόπιοι γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι
επαγγελματίες υγείας, λογιστικοί εμπειρογνώμονες, μηχανικοί ύδρευσης
και αποχέτευσης και διοικητικοί υπάλληλοι παρείχαν ιατρική βοήθεια σε
περισσότερες από 60 χώρες.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα
Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων που πίστευαν ότι όλοι οι άνθρωποι
έχουν το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη
θρησκεία, τα πιστεύω ή τις πολιτικές πεποιθήσεις , και ότι οι ανάγκες
αυτών των ανθρώπων υπερβαίνουν το σεβασμό για τα εθνικά σύνορα.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένο ως μη
κερδοσκοπικό σωματείο από το Δεκέμβριο του 1990 και έχει έδρα την
Αθήνα. Το ελληνικό τμήμα ξεκίνησε τη δράση του από το 1990 και
σήμερα συνεργάζεται με το ισπανικό τμήμα Γιατρών Χωρίς Σύνορα μέσα
από το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Βαρκελώνης - Αθήνας (OCBA) Το
τμήμα διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο
εκλέγεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και αποτελείται από
εθελοντές. Σήμερα αριθμεί πάνω από 136.000 υποστηρικτές που
ενημερώνονται από το τριμηνιαίο περιοδικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
και άλλες ενημερωτικές εκδόσεις.
Έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα πάνω από 450 Έλληνες γιατροί,
νοσηλευτές, τεχνικοί, διοικητικοί σε προγράμματα σε πάνω από 40
χώρες. Το ελληνικό τμήμα λειτουργεί προγράμματα Στη Ζάμπια, στο
Νίγηρα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Μαρόκο ενώ έχουν
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ολοκληρωθεί προγράμματα στο Μαλάουι, τη Λιβερία, την Αρμενία, τη
Γιουγκοσλαβία, τη Παλαιστίνη, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, τη
Μοζαμβίκη την Ινδία και την Τουρκία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ
Η Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International), είναι διεθνής μη
κυβερνητική ανεξάρτητη οργάνωση που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και
που έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί για όλους τους ανθρώπους της
Γης, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και ανεξαρτήτως πολιτικής
παράταξης, ιδεολογίας, θρησκευτικού δόγματος, χρώματος, φυλής,
ηλικίας, φύλου, εκπαίδευσης κτλ.

Η Διεθνής Αμνηστία ιδρύθηκε από τον Άγγλο νομομαθή Πήτερ
Μπένενσον (Peter Benenson) τον Ιούλιο του 1961 στο Λονδίνο. Πολύ
σύντομα συγκροτήθηκε η πρώτη ομάδα της οποίας τα μέλη προέρχονταν
από την Αγγλία και τις ΗΠΑ. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 2.200.000
μέλη από 150 και πλέον χώρες, όταν το 1980 αριθμούσε 350.000 μέλη
που συγκροτούσαν 2.680 ομάδες από 53 κράτη, μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα. Η Γενική Γραμματεία της Οργάνωσης εδρεύει στο Λονδίνο ενώ
σε κάθε χώρα έχει συσταθεί από μια Επιτροπή που παρακολουθεί,
καταγράφει, ενημερώνει και καταγγέλλει σχετικά τα κρούσματα
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5

Σκοπός της οργάνωσης σύμφωνα με το καταστατικό, που υιοθετήθηκε
κατά την 25η Διεθνή Γενική Συνέλευσή της που συνήλθε στο Ντακάρ τον
Αύγουστο του 2001, προσδιορίστηκε ως όραμα όλοι οι άνθρωποι στη Γη
ν' απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τέθηκε ως κυρίαρχη
αποστολή η διεξαγωγή έρευνας για την πρόληψη και καταστολή των
παραβιάσεων αυτών που πλήττουν ιδιαίτερα τη σωματική και
διανοητική ακεραιότητα, την ελευθερία συνείδησης και έκφρασης
καθώς και την αποτροπή κάθε διάκρισης.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du
Monde) είναι μια παγκόσμια μη κυβερνητική
οργάνωση. Δημιουργήθηκε για την παροχή
περίθαλψης και ανθρωπιστικής βοήθειας σε
χώρες που πλήττονται από φυσικές
καταστροφές, πολέμους κλπ. Αποτελείται
κυρίως από γιατρούς.
Οι Γιατροί Του Κόσμου ιδρύθηκαν στη Γαλλία
το 1980. Δέκα χρόνια μετά, μία ομάδα 150
μελών συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ίδρυσαν το
Ελληνικό παράρτημα των Γιατρών Του Κόσμου.
Οι Γιατροί Του Κόσμου μέσα από την Ιατρική Ανθρωπιστική δράση τους
υπερασπίζουν γενναία τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάθετοι σε κάθε
είδος
ρατσισμού,
ξενοφοβίας,
κοινωνικού
αποκλεισμού,
περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων και κοινωνικής ανισότητας.
Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου είναι τμήμα της διεθνούς Οργάνωσης
MEDECINS DU MONDE αλλά ταυτόχρονα μια οργάνωση βαθιά ελληνική.
Διατηρώντας την αυτεξουσιότητα και τη φυσιογνωμία τους, οικονομική
και διοικητική, δεν διστάζουν να χαράξουν μία δική τους αυτόνομη
πορεία με βάση τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Οι Έλληνες Γιατροί Του
Κόσμου δεν δίστασαν, όταν αυτό χρειάστηκε να διαφωνήσουν δημόσια
με άλλες εθνικές αντιπροσωπείες. Πιστεύοντας ότι πρέπει να προβληθεί
διεθνώς το πρόσωπο της Ελλάδας, της Αλληλεγγύης, του Ανθρωπισμού
και του Δικαίου, της Ελλάδας Κράτους – Ασύλου και Προστασίας των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χωρίς στείρες εθνικιστικές εξάρσεις και
πατριδοκάπηλες σκοπιμότητες, οι Γιατροί του Κόσμου διοργανώνουν,
στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές βοήθειας αποκλειστικά
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ελληνικές. Στις αποστολές τους επιδιώκουν να προβάλλουν το Ελληνικό
Επιστημονικό δυναμικό και να στηρίξουν την εικόνα της Ελληνικής
βιομηχανίας φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού.

ACTIONAID
Η Action Aid ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, στις αρχές της δεκαετίας
του ’70, ως μια καθαρά φιλανθρωπική οργάνωση, με 88 υποστηρικτές
που έγιναν ανάδοχοι σε 88 παιδιά στην Ινδία και την Κένυα. Αρχικά η
δουλειά της επικεντρώθηκε στην παροχή υλικής βοήθειας, όπως νερό,
τροφή και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και στην εξασφάλιση
εκπαίδευσης για τα παιδιά. Στην πορεία έγινε φανερό, ότι το να παρέχει
μόνο είδη πρώτης ανάγκης, ανακουφίζει το πρόβλημα μόνο προσωρινά,
ενώ δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αίτιες της φτώχειας που είναι η
άνιση κατανομή δύναμης και πόρων.
Γι’ αυτό, διεύρυνε το πεδίο δράσης της σε διεθνές επίπεδο ασκώντας
ταυτόχρονα πίεση στη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση των
βαθύτερων αιτιών της φτώχειας. Από το 1991 η Action Aid είναι
σύμβουλος του ΟΗΕ σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης. Υλοποιεί
αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις σε περισσότερες από 40 χώρες
του αναπτυσσόμενου κόσμου και δουλεύει με εκατομμύρια φτωχούς και
περιθωριοποιημένους ανθρώπους σε μια κοινή προσπάθεια βελτίωσης
των συνθηκών ζωής τους.
Τα τοπικά γραφεία της Action Αid στη Μ. Βρετανία, την Ελλάδα, την
Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και σε στενή συνεργασία με την
Ισπανία, αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη της Action Aid International. H
Action Aid International έχει έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική
και διοικείται από Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο.
Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1998, αρχικά μέσω του προγράμματος
Αναδοχής Παιδιού. Σταδιακά, συμπεριέλαβε στις δράσεις της
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για το παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας και τις
αιτίες που το προκαλούν.
Η ActionAid διεθνώς δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες
σε Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ελλάδα,
Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Αυστραλία, Σουηδία, Μπαγκλαντές, Βραζιλία,
Μπουργκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Καμπότζη, Αφγανιστάν, Κίνα,
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Δημοκρατία του Κονγκό, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός
(Εκουαδόρ), Ελ Σαλβαδόρ, Αιθιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, Γουατεμάλα,
Γουινέα, Αϊτή, Ινδία, Λάος, Κένυα, Λιβερία, Μαλάουι, Μοζαμβίκη,
Μυανμάρ, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νιγηρία, Πακιστάν, Περού, Ρουάντα,
Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Τανζανία, Ουγκάντα, Βιετνάμ, Ζάμπια,
Ζιμπάμπουε.

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Το Χαμόγελο του παιδιού είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα, με στόχο την προάσπιση των
δικαιωμάτων των παιδιών και την αντιμετώπιση καθημερινών
προβλημάτων τους. Η δράση του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη
φιλοξενία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, την τηλεφωνική
υποστήριξή τους, προγράμματα συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξής
του, την ενίσχυση οικογενειών που τελούν σε ένδεια, καθώς και τη
διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης ή πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων.
Το “χαμόγελο του παιδιού” ιδρύθηκε από τον Κώστα Γιαννόπουλο
προσπαθώντας να εκπληρώσει το όνειρο του γιού του που πέθανε απ’
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τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 10 ετών. Ο Ανδρέας στις 9 Νοεμβρίου 1995,
γράφοντας στο ημερολόγιο του κι ενώ τους τελευταίους 18 μήνες έδινε
τη δική του μάχη για τη ζωή, είχε εκφράσει την επιθυμία του να
δημιουργηθεί ένας σύλλογος, ο οποίος θα προσπαθούσε να φέρει το
χαμόγελο σε όλα τα παιδιά.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1995, η επιθυμία του
αυτή είχε παρουσιαστεί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη "Κόκκινη
Κάρτα", στην οποία είχε βρεθεί και ο ίδιος, παρά το σοβαρό πρόβλημα
υγείας που αντιμετώπιζε (μερικές εβδομάδες μετά την προβολή της ο
μικρός Ανδρέας "έφυγε" από τη ζωή), παρουσιάζοντας την ιδέα του, ενώ
στο τέλος της εκπομπής με μια χαρακτηριστική κίνηση σχημάτισε με τα
χέρια του ένα χαμόγελο στο δικό του πρόσωπο, ζητώντας όλα τα παιδιά
του κόσμου να αποκτήσουν το δικαίωμα να χαμογελούν ευτυχισμένα.

WWF HELLAS
Η ιστορία της WWF HELLAS
Ο οργανισμός ιδρύθηκε ως φιλανθρωπικό ταμείο στις 11 Σεπτεμβρίου
1961, στην πόλη Μόρζες της Ελβετίας, με το όνομα Παγκόσμιο Ταμείο
Άγριας Φύσης. Αποτέλεσε πρωτοβουλία των Τζούλιαν Χάξλεϊ και Μαξ
Νίκολσον , οι οποίοι είχαν τριακονταετή εμπειρία στο να φέρνουν σε
επαφή προοδευτικούς διανοούμενους με μεγάλες επιχειρήσεις δια μέσω
της δεξαμενής σκέψης Πολιτικού και Οικονομικού Σχεδιασμού. Στο
ιδρυτικό καταστατικό του, ο οργανισμός ανέφερε ότι η αρχική αποστολή
του ήταν η «διατήρηση της παγκόσμιας χλωρίδας, πανίδας, των δασών,
του τοπίου, του νερού, του εδάφους και άλλων φυσικών πόρων μέσω της
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διαχείρισης της γης, την έρευνα και τη δημοσιότητα, το συντονισμό των
προσπαθειών, τη συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο μέλος και με
όλους τους άλλους κατάλληλους τρόπους».
Τα χρόνια που ακολούθησαν ο οργανισμός άνοιξε γραφεία και ξεκίνησε
δράσεις ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος των δραστηριοτήτων του ήταν
η προστασία των απειλούμενων ειδών. Καθώς περισσότεροι πόροι
γίνονταν διαθέσιμοι, οι δράσεις του επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές
όπως η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, της βιώσιμης χρήσης
των φυσικών πόρων, της μείωσης της μόλυνσης και της αλόγιστης
κατανάλωσης. Το 1986 ο οργανισμός άλλαξε την ονομασία του σε
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, διατηρώντας τα αρχικά WWF, ώστε να
απεικονίζει καλύτερα τον σκοπό των δράσεών του. Παρόλα αυτά,
συνεχίζει να λειτουργεί με το αρχικό του όνομα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Δεν θα σώσουμε όλα όσα θα θέλαμε, αλλά θα σώσουμε πολλά
περισσότερα από ότι αν δεν προσπαθούσαμε ποτέ – Σερ Πήτερ Σκοτ.
Το WWF έχει κατηγορηθεί από διάφορες πλευρές για μη αντικειμενική
δράση λόγω των στενών σχέσεων που διατηρεί με επιχειρήσεις. Το
επιχειρηματικό κέντρο του οργανισμού παρέχει ευκαιρίες προώθησης
για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το όνομα και το σήμα του WWF ως
μέσο προώθησης. Σήμερα το WWF συνεργάζεται με την CocaCola, τη
Nokia, την Canon και άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση
περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970
τέλος, ο Πρίγκιπας Μπερνάρντ της Ολλανδίας και ο Πρίγκιπας Φίλιππος,
μαζί με μερικούς συνεργάτες, δημιούργησαν το Ταμείο για τη Φύση
1001, με σκοπό την κάλυψη των διοικητικών πτυχών του WWF. Η λέσχη
αποτελείται από 1001 μέλη που ο καθένας συνείσφερε 10.000 δολάρια
στο ταμείο.

GREENPEACE
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Η ιστορία της GREENPEACE
Το 1970, μετά από πρωτοβουλία των Jim Bohlen, Irving Stowe και Paul
Cote ιδρύθηκε η επιτροπή «Μην ταράζετε τα νερά» με έδρα το
Βανκούβερ του Καναδά. Μοναδικός της σκοπός ήταν να οδηγήσει ένα
μικρό σκάφος με 12 άτομα μέσα στη ζώνη των πυρηνικών δοκιμών που
πραγματοποίησαν οι Η.Π.Α στην περιοχή Amchitka της Αλάσκα.

Οι ακτιβιστές δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις δοκιμές και
συνελήφθησαν, αλλά το τολμηρό εγχείρημά τους έγινε γνωστό σε
ολόκληρο τον πλανήτη, αναγκάζοντας τις αμερικανικές αρχές να τους
απελευθερώσουν και να μη χρησιμοποιήσουν ποτέ ξανά την περιοχή σαν
πεδίο πυρηνικών δοκιμών.
Το 1971 πλέον, ιδρύθηκε η Greenpeace, μία ανεξάρτητη, μη
κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Τα μέλη της οργάνωσης
αποφάσισαν την μετονομασία της ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το
σκοπό τους: τη δημιουργία ενός πράσινου και ειρηνικού κόσμου. Όμως
οι λέξεις green (πράσινο) και peace (ειρήνη) δεν χωρούσαν στην πρώτη
κονκάρδα που σχεδιάστηκε και έτσι γεννήθηκε το όνομα «Greenpeace»
ως μια λέξη.
Έχοντας ως αρχές τη μη-βία, την άμεση δράση και την ανεξαρτησία από
κόμματα, κυβερνήσεις και οικονομικά συμφέροντα, αγωνίζεται για νερό
και τροφή χωρίς τοξικές ουσίες και μεταλλαγμένα, για κλίμα που ευνοεί
την ανάπτυξη ζωής αντί να την καταστρέφει, για θάλασσες και δάση
πλούσια σε ζωή, για έναν ειρηνικό κόσμο, όπου ο πυρηνικός εφιάλτης θα
ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
Το 1979 τα γραφεία της Greenpeace στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην
Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Μεγάλη Βρετανία και
στις Η.Π.Α. συνέπραξαν για τη δημιουργία του «Greenpeace
International», της διεθνούς οργάνωσης. Από το Μάιο του 1989 το
διεθνές γραφείο είναι εγκατεστημένο στο Άμστερνταμ.
Η Greenpeace έχει εθνικά γραφεία σε 42 χώρες (ουσιαστικά έχει σε 38
χώρες απλά σε άλλες 4 χώρες που δεν είναι δημοκρατικές υπάρχουν
ομάδες που συντηρούνται οικονομικά από την Greenpeace
International), το καθένα οικονομικά ανεξάρτητο από το άλλο. Η
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Greenpeace International εκτός από τις ομάδες στις χώρος εθνικά
γραφεία, είναι υπεύθυνη για τον στόλο της οργάνωσης που αποτελείται
από τρία πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι το ιστορικό Rainbow Warrior.
Τα άλλα δύο είναι το Esperanza και το Artic Sunrise.
Η Greenpeace χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από τις συνδρομές των
3.000.000 υποστηρικτών της σε 158 χώρες γεγονός που την κάνει
ανεξάρτητη από οποιοδήποτε παράγοντα (κυβερνήσεις, οργανισμούς,
εταιρείες κ.α.). Σε μικρότερο βαθμό η Greenpeace εισπράττει έσοδα από
τις πωλήσεις ειδών όπως μπλούζες, βιβλία και κονκάρδες.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ο.Ε.Α.)
Η ιστορία της Ο.Ε.Α.
Η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (Ο.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1990 από μια
ομάδα ανθρώπων με ένα κοινό όραμα: την προστασία του
περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων,
των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 1990 η
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί
την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και
γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών
πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε
τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ(ΕΚΒΥ)
Ο Στόχος του ΕΚΒΥ
Ο γενικός σκοπός του ΕΚΒΥ είναι να προωθήσει
την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων
φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες
περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της
Ευρωπαϊκής Ηπείρου.
Οι ειδικοί σκοποί είναι:
 Να ενισχύει το επιστημονικό υπόβαθρο για τους ανανεώσιμους
φυσικούς πόρους.
 Να παρακολουθεί τη γένεση και την πορεία ανθρωπίνων
χειρισμών στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της ενέργειας,
της βιομηχανίας, των μεταφορών, της κατοικίας, της αναψυχής και
του τουρισμού, που ενδέχεται να βλάψουν τα πολύτιμα για τον
άνθρωπο και τη φύση οικοσυστήματα και να συμβάλλει, ώστε οι
χειρισμοί αυτοί να μεταβάλλονται προς την κατεύθυνση της
αειφορίας.
 Να παρέχει επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα φυσικού
περιβάλλοντος.
 Να ευαισθητοποιεί το κοινό για τις φυσικές, τις οικονομικές και τις
πολιτιστικές αξίες των θαλάσσιων, παράκτιων, υγροτοπικών και
χερσαίων οικοσυστημάτων και να το ενθαρρύνει σε θετική προς
αυτά στάση.
 Να προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα
προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του φυσικού
περιβάλλοντος.
 Να προσφέρει στις αρμόδιες αρχές τεκμηριωμένα επιχειρήματα
υπέρ της θέσπισης και εφαρμογής μέτρων πολιτικής και νόμων
που θα οδηγούν στην αειφορική ανάπτυξη, καθώς και υπηρεσίες
σχετικές με τη συνετή διαχείριση των υγροτοπικών, υδατικών,
εδαφικών και γενετικών πόρων.

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
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Η ιστορία της οργάνωσης Φίλοι της Γης
Τα παλαιότερα γνωστά στοιχεία που υπάρχουν για την περιοχή της
Ασσήρου χρονολογούνται από το 2.000 π.Χ. και αφορούν την Τούμπα
Ασσήρου. Η Τούμπα κατοικήθηκε από το 2.000 έως το 900 π.Χ. και
σύμφωνα με τα ευρήματα των Άγγλων αρχαιολόγων που ήταν
επικεφαλής των ανασκαφικών εργασιών, αποτελούσε διοικητικό και
οικονομικό κέντρο της περιοχής.
Αργότερα βρίσκουμε μια αναφορά του Κλαύδιου Πτολεμαίου στην
«Γεωγραφία Υφήγησις» (ΙΙΙ, 13, 36), ο οποίος αναφέρει αρχαίο πόλισμα
στη Μυγδονία με το όνομα Άσσορος. Η Άσσηρος μαζί με τις άλλες
Κρηστωνικές πόλεις πρέπει να ήταν ο ενδιάμεσος συγκοινωνιακός
κόμβος της απώτερης αρχαιότητας της γεωγραφικής Μυγδονικής
περιοχής Β”, που συνέδεε τη Λητή με την υπόλοιπη αρχαία Μυγδονία και
οδηγούσε στο λιμναίο και θαλάσσιο κόσμο των αρχαίων Μυγδόνων.
Τα επόμενα στοιχεία που έχουμε για την Άσσηρο είναι από τους
φορολογικούς καταλόγους του 17ου αι. της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Σε αυτούς η Άσσηρος αναφέρεται ως Γκιουβέζνα (Guvezna). Η
Γκιουβέζνα τότε ήταν ένα μικτό χωριό και σχετικά μεγάλο, έκτο στη σειρά
των μικτών χωριών. Το γεγονός πως η Άσσηρος ήταν μικτό χωριό
(περιελάμβανε, πέραν των μουσουλμάνων και χριστιανούς) μας δείχνει
πως το χωριό ήταν παλαιότερο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μιας και
οι Τούρκοι είτε έκτιζαν νέα χωριά με μουσουλμάνους, είτε
προσκολλούνταν στα ήδη υπάρχοντα.
Τα ιστορικά στοιχεία της Ασσήρου συνεχίζουν το 1922, όπου στο χωριό
εγκαθίστανται πρόσφυγες απ” τη Μικρά Ασία. Το 1929 η Γκιουβέζνα
μετονομάστηκε σε «Άσσηρος». Τέλος, στη δεκαετία του ’40 στην Άσσηρο
εγκαταστάθηκαν οικογένειες Σαρακατσάνων, αρχικά έξω απ” το χωριό
και αργότερα -όπως και οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας- μέσα στην Άσσηρο.
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OKANA
Τα Θεραπευτικά Προγράμματα Υποκατάστασης, του ΟΚΑΝΑ παρέχουν
ολοκληρωμένη θεραπεία σε άτομα εξαρτημένα από τα οπιοειδή, η οποία
περιλαμβάνει την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας των
εξαρτημένων ατόμων αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Αυτό που διαφοροποιεί τα Θεραπευτικά Προγράμματα Υποκατάστασης
από τα υπόλοιπα θεραπευτικά προγράμματα, είναι η χορήγηση
οπιοειδών
ουσιών,
όπως
είναι
η
μεθαδόνη
και
η
βουπρενορφίνη.

Τα φάρμακα αυτά έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να ελέγξουν ή
και να διακόψουν τη χρήση της ηρωίνης και των άλλων οπιοειδών
(σιρόπια, παυσίπονα χάπια) και να βελτιώσουν την κατάσταση της
υγείας τους. Με τη χορήγησή τους είναι δυνατό να διακόψει κάποιος τη
χρήση της ηρωίνης, χωρίς να εμφανίσει στερητικό σύνδρομο και χωρίς
να βασανίζεται από την ακατανίκητη επιθυμία να κάνει χρήση ηρωίνης.
Η δράση τους διαρκεί πολλές ώρες (ή και μέρες) και εξαφανίζονται οι
γρήγορες και απότομες μεταβολές διάθεσης που προκαλεί η ηρωίνη.
Επίσης, δεν έχουν την ευφορική δράση της ηρωίνης, έχουν την ιδιότητα
να εμποδίζουν την έξαρση της ψυχικής διάθεσης που αυτή προκαλεί και
μειώνουν σημαντικά την επιθυμία για χρήση.
Στις θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης παρέχεται και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τους ψυχίατρους, τους ψυχολόγους και
τους κοινωνικούς λειτουργούς που στελεχώνουν τις μονάδες, ενώ
αντιμετωπίζονται και τα ιατρικά προβλήματα των ασθενών. Στα
προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ γίνονται δεκτά άτομα άνω
των 20 ετών, που κάνουν μακροχρόνια χρήση ηρωίνης και έχουν
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προηγούμενη προσπάθεια απεξάρτησης σε «στεγνό» θεραπευτικό
πρόγραμμα. Μακροχρόνιοι ενδοφλέβιοι χρήστες ηρωίνης άνω των 35
ετών μπορεί να γίνουν δεκτοί, έστω κι αν δεν υπάρχει προηγούμενη
προσπάθεια απεξάρτησης.

PRAKSIS
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS, έχει σαν κύριο
στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση
προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.
H PRAKSIS προσφέρει εδώ και 18 χρόνια άμεση και δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και νομική υποστήριξη σε
γηγενείς άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, πρόσφυγες και
μετανάστες, ασυνόδευτους ανήλικους, παιδιά των φαναριών,
αποφυλακισμένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά και οικονομικά
αποκλεισμένες ομάδες.
Επίσης προσφέρει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική
κάλυψη και νομική υποστήριξη, σε αλλοδαπούς που πιθανώς χρήζουν
διεθνούς προστασίας.
Ακόμα προστατεύει οικογένειες Ελλήνων με ανήλικα τέκνα που λόγω
ανεργίας αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα επιβίωσης καθώς και
ανθρώπους που απειλούνται από αποκλεισμούς και αστεγία.
Βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες της Μ.Κ.Ο PRAKSIS ειναι:











Υπηρεσίες Υγιεινής (Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων)
Άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Ψυχολογική υποστήριξη
Κοινωνική υποστήριξη
Εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία
Νομική συμβουλευτική
Στέγαση
Εκστρατείες ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης
Παρέμβαση Δημόσιας Υγείας (κινητές ιατρικές μονάδες
Δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και την Ηπατίτιδα C

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Η Θετική Φωνή, ο σύλλογος οροθετικών Ελλάδας, ασχολείται με την
προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, με
την ενημέρωση των ευπαθών ομάδων αλλά και του ευρύ πληθυσμού
τόσο σε σχέση με την πρόληψη αλλά και με την αντιμετώπιση του
στίγματος. Βασική μας μέριμνα είναι επίσης οι επισημάνσεις προς την
πολιτεία, τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους για τη χάραξη
καλύτερων και αποτελεσματικότερων πολιτικών για το HIV/AIDS στη
χώρα μας. Ιδιαίτερα σημαντικές στην ατζέντα είναι και οι παρεμβάσεις
στις ευπαθείς ομάδες όπως χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών,
μετακινούμενοι πληθυσμοί, έγκυες γυναίκες, φυλακισμένοι.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε και
δραστηριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με
νόσους του ήπατος. Μέσα από την εμπειρία μας ως ασθενείς παρέχουμε
υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν με ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C ή
άλλα νοσήματα του ήπατος, καθώς και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε
θέματα ηπατιτίδων. Ως σύλλογος με επίκεντρο τον ασθενή και τις
ανάγκες του δίνουμε ιδιαίτερη βάση σε συγκεκριμένους τομείς:
Ο Πρώτος μας βασικός στόχος περιλαμβάνει την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των χρονίως πασχόντων, ιδιαίτερα της απρόσκοπτης
πρόσβασης τους σε διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα, που τα
τελευταία χρόνια συναντά σοβαρά εμπόδια. Εκπροσωπούμε και
παράλληλα συνηγορούμε υπέρ των ασθενών όταν τέτοια θεμελιώδη
δικαιώματα καταπατούνται, ασκώντας πίεση και σε πολιτικό επίπεδο
όποτε κρίνεται αναγκαίο.
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Δεύτερος βασικός μας στόχος και πυλώνας δράσης είναι η
ευαισθητοποίηση στο ευρύ κοινό και σε επί μέρους κοινωνικούς φορείς
και ομάδες για το αυξανόμενο πρόβλημα των ιογενών ηπατιτίδων, την
πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.
Τρίτος βασικός μας στόχος είναι να συμπεριλάβουμε στην ατζέντα μας
την ψυχολογική στήριξη των ασθενών όταν λαμβάνουν τη δύσκολη και
επίπονη φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου αυτή να τηρείται σωστά και
η θεραπεία να επιτύχει. Ταυτόχρονα στοχεύουμε στην προαγωγή των
νέων, φιλικότερων προς τον ασθενή, κλινικά εγκεκριμένων σχημάτων
θεραπείας.
Για να εξασφαλιστούν τα παραπάνω, αγωνιζόμαστε παράλληλα για την
εξάλειψη του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των ασθενών.

ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένα αναγνωρισμένο, μη
κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο το οποίο προσφέρει υπηρεσίες
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ανθρώπων που ζουν με
HIV/AIDS, των οικογενειών και των συντρόφων τους.
Το Κέντρο επίσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ευρύτερου
πληθυσμού σχετικά με το HIV/AIDS και λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη
και ακούραστη προσφορά των εθελοντών του. Οι υπηρεσίες που
προσφέρονται είναι οι εξής:
 Ψυχοκοινωνική Στήριξη από επαγγελματίες
 Πρόγραμμα συντροφικότητας
 Υπηρεσία Νομικής Στήριξης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
www.wikipedia.gr
www.artandlife.gr
www.zois-school.gr
el.wikipedia.org
www.msf.gr
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tvxs.gr
www.avgi.gr
http://www.okana.gr/
http://www.praksis.gr/el/
http://www.kentrozois.gr/
http://positivevoice.gr/
http://helpa-prometheus.gr/
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