ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
της κυρίας Ζέτας Δούκα, Προέδρου του Συλλόγου ΑΝΑΣΑ,
στην κυρία Όλγα Μπορνόζη, Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”

Η κυρία Ζέτα Δούκα, Πρόεδρος του
Συλλόγου
ΑΝΑΣΑ,
παρεχώρησε
συνέντευξη στη Πρόεδρο του “Capital
Link CSR in Greece”, του Κέντρου
Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα
Μπορνόζη.
CSR in Greece: H ΑΝΑΣΑ είναι η πρώτη ΜΚΟ στην
Ελλάδα που δημιουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση,
πρόληψη και υποστήριξη των ανθρώπων που
πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Θα
θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια καθώς και πώς
ξεκίνησε;
Ζέτα Δούκα: Όλα ξεκίνησαν από την προσωπική μου
αγωνία για τη δύσκολη διαδρομή που βιώνουν τα
άτομα που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης
τροφής. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιούμε με θετικό
τρόπο ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας για να πηγαίνουμε
ένα βήμα παραπέρα και να ανοίγουν ορίζοντες. Η
πεποίθησή μου και η αγωνία μου, πήραν υπόσταση
όταν τις μοιράστηκα με δικούς μου ανθρώπους,
διαφορετικών
ειδικοτήτων,
και
όλοι
μαζί
πυροδοτήσαμε την ίδρυση της ΑΝΑΣΑ τον Μάιο 2007.
Σήμερα η ΑΝΑΣΑ, είναι η μοναδική αστική, μη
κερδοσκοπική εταιρία, στη χώρα μας για την
αντιμετώπιση Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.
CSR in Greece: Το Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ συμπλήρωσε
πέντε χρόνια λειτουργίας. Θέλετε να μας μιλήσετε για
αυτό; Ποιες υπηρεσίες παρέχει;
Ζέτα Δούκα:
Ήταν Ιούνιος του 2007
όταν
πραγματοποιήσαμε την πρώτη επίσημη παρουσίαση
της ΑΝΑΣΑ στο ευρύ κοινό, στο Ζάππειο Μέγαρο. Ήταν
εντυπωσιακό ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες –είχε
καύσωνα εκείνη την ημέρα!‐ προσήλθαν στο κέντρο
της Αθήνας εκατοντάδες άνθρωποι από όλα τα σημεία
της Ελλάδας ζητώντας βοήθεια! Αυτό μας έκανε να
επαναπροσδιορίσουμε τον αρχικό μας στόχο που ήταν
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις

διατροφικές διαταραχές και να βάλουμε καταστατικό
μας σκοπό την παροχή διάγνωσης και θεραπείας στους
ασθενείς.
Έτσι δημιουργήθηκε το Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ. Το
Κέντρο Ημέρας ΑΝΑΣΑ είναι ο πιο σημαντικός σταθμός
στη διαδρομή μας μέχρι σήμερα. Παρέχει δωρεάν
διάγνωση και θεραπεία μέσω διεπιστημονικής ομάδας
γιατρών
που στελεχώνεται από: Ψυχίατρο,
Παιδοψυχίατρο, δύο Ψυχολόγους,
Γενικό Ιατρό,
Διατροφολόγο και Εργοθεραπευτή. Είναι το πρώτο και
μοναδικό
νοσοκομείο
ημέρας
στην
Ελλάδα
εξειδικευμένο στις διαταραχές πρόσληψης τροφής.
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει
πραγματοποιήσει περισσότερες από 17.000 κλινικές
συναντήσεις.
CSR in Greece: Πόσο επιβλαβής θεωρούνται οι
Διατροφικές Διαταραχές για την ανθρώπινη υγεία και
πως σχετίζονται με την ψυχολογία του κάθε
ανθρώπου;
Ζέτα Δούκα: Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής ‐
Νευρική Ανορεξία, Ψυχογενής Βουλιμία, Επεισοδιακή
Πολυφαγία‐ είναι σύνθετες ψυχογενείς ασθένειες που
δυστυχώς αγγίζουν ένα μεγάλο αριθμό νέων
ανθρώπων, κυρίως παιδιά & εφήβους, με σοβαρές
συνέπειες στη σωματική και ψυχική τους υγεία.
Ειδικότερα η νευρική ανορεξία είναι ασθένεια με την
υψηλότερη ψυχιατρική θνησιμότητα, 1 στους 4
ασθενείς χάνει τη ζωή του. Η έγκαιρη ενημέρωση και η
πρόληψη είναι καθοριστικοί παράγοντες για αυτές τις
ασθένειες γιατί δεν αντιμετωπίζονται σε προχωρημένο
στάδιο.
CSR in Greece: Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες
που διανύουμε έχουν σταθεί εμπόδιο στο έργο που
προσφέρετε;
Ζέτα Δούκα: Η ΑΝΑΣΑ επιχορηγείται από το Υπουργείο
Υγείας για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας λόγω
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“Capital Link CSR in Greece” – Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ
Το “Capital Link CSR in Greece” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδρύθηκε το 2010 από την CAPITAL LINK με σκοπό να στηρίξει τις δράσεις αι να γεφυρώσει την
επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία. Παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα και
εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών, διευκολύνει τη
πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους
διαφάνειας, προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν, επιτυγχάνει συμπράξεις μεταξύ των δύο,
ανταποκρίνεται με επιτυχία στα αιτήματα βοήθειας τόσο οικονομικής φύσεως, όσο και υλικών αναγκών και αποτελεί γέφυρα
επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηματικών ομάδων. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, ιδρύματα και
Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.
Το “ Capital Link CSR in Greece” –
και υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέροντας :







Κέντρο Τεχνογνωσίας ΕΚΕ επιτυγχάνει τους στόχους του

με μια σειρά πρωτοβουλιών

Το portal www.csringreece.gr το οποίο αποτελεί: α) μία συγκεντρωτική πηγή προβολής όλων των νέων ΕΚΕ, των πρακτικών
των εταιριών, των προγραμμάτων και των αναγκών των Συλλόγων από όλη την Ελλάδα και β) συγκεντρωτική πηγή
ενημέρωσης φιλοξενώντας έρευνες και μελέτες από μεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και όλες τις νέες διατάξεις
και αποφάσεις διεθνών φορέων για την ΕΚΕ
Το Αγγλικό portal www.maritimecsr.com το οποίο παρουσιάζει τις ενέργειες καθώς και τους κανονισμούς ΕΚΕ που ισχύουν
στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο και λειτουργεί ως συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης και προβολής των δράσεων
των ναυτιλιακών εταιριών και γενικότερα όλων των νέων και πληροφοριών για τα θέματα της ΕΚΕ. Απευθυνεται σ ένα ευρύ
κοινό που περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τις ενώσεις του κλάδου, την επενδυτική και
χρηματοοικονομική κοινότητα, τις ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς που εφαρμόζουν στρατηγική ΕΚΕ καθώς και τους
απολογισμούς τους.
Το ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο newsletter που αποστέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό
Τη διοργάνωση σε ετήσια βάση Συνεδρίων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 3 χώρες :
Αθήνα-Ελλάδα, Λονδίνο-Αγγλία και Νέα Υόρκη-Αμερική.

www.csringreece.gr & www.maritimecsr.com
* Οι συνεντεύξεις που φιλοξενούνται και προβάλλονται μέσω του μηχανισμού CSRinGreece της CAPITAL LINK εκφράζουν την άποψη των δημιουργών
τους, ως εκ τούτου η CAPITAL LINK δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συστάσεις ή γνώμες εκφράζονται σε αυτές.

www.csringreece.com | Συνέντευξη της Προέδρου του Συλλόγου ΑΝΑΣΑ

3

