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Το παρόν εγχειρίδιο συμμετεχόντων παράχθηκε στο πλαίσιο του πιλοτικού 

Προγράμματος «Νέοι Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας», το οποίο υλοποιήθηκε στην 

Ελλάδα το 2014 από την PRAKSIS σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής 

Αθηνών. Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από το  από το European Youth 

Foundation και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο  του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση νέων Ρομά ηγετών και ακτιβιστών για την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διάκρισης» (“Training Roma youth leaders 

and activists for promoting human rights and taking action against discrimination”) 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Είναι το πρώτο εγχειρίδιο στην Ελλάδα σχετικά με την εκπαίδευση νέων Ρομά 

Διαμεσολαβητών Υγείας και αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό 

εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευμένων νέων Ρομά Διαμεσολαβητών Υγείας, μέσα 

από το οποίο θα αντλούν βασικές πληροφορίες σε σχέση με το επάγγελμά τους. 
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Η ολοκλήρωση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος δεν θα ήταν δυνατή 

χωρίς τη συμβολή πλήθους φορέων και προσώπων. Αναλυτικότερα, θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε θερμά: 

 

 Τους εισηγητές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την πρώτη φάση του 

προγράμματος για την αφιλοκερδή τους συμβολή:  

Αδάμ Παναγιώτη, Αναγνώστου Όλγα, Αντωνίου Φάνια, Βουδούρη Νίκη, 

Κουτσουράκη Ελένη, Μαυρόγιαννη Ιωάννα, Παϊτέρη Κωνσταντίνο, 

Παναγιωτόπουλο Τάκη, Παπαμιχαήλ Δημήτρη, Πουρναροπούλου Κατερίνα, 

Σουλιώτη Κυριάκο, Τερζίδη Άγη. 

 

 Την Αντιπεριφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών που μεσολάβησε για την εύρεση 

αίθουσας διδασκαλίας καθώς και το Δήμο Αιγάλεω που μας παραχώρησε την 

αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 Τη διοίκηση και το προσωπικό του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, καθώς και τις 

Κάκαλου Ελένη, Αναγνώστου Όλγα και Δαλιάνη Κατερίνα για την σημαντική 

συμβολή τους αναφορικά με τις επισκέψεις σε δομές υγείας κατά τη δεύτερη 

φάση του προγράμματος. 

 

 Τους δήμους Φυλής και Αιγάλεω, καθώς και τις διευθύντριες των 9ου 

Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων και 3ου Ζεφυρίου, που δέχτηκαν να μας 

παραχωρήσουν αίθουσες για την υλοποίηση της τρίτης φάσης του 

προγράμματος.  

 

 Τις Βασιλειάδου Μαρία, Πανούση Πηνελόπη, Σίνδρου Ελευθερία και τους 

Περράκη Στυλιανό και Θεοχαρόπουλο Γιώργο για τη συνολικότερη βοήθειά 

που προσέφεραν.  

 

 Την Αρκούδη Χρυσούλα για την πολύτιμη βοήθειά της καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Προγράμματος καθώς και για την επιμέλεια της μετάφρασης των 

παραδοτέων βοηθημάτων στην αγγλική γλώσσα.  

 

 Τέλος, τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους του Προγράμματος για τη διάθεσή 

τους για μάθηση και συνεργασία.  
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Σκοπός και επιμέρους στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 

Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος «Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας» ήταν η 

ευαισθητοποίηση αναφορικά με το ανθρώπινο δικαίωμα στην ιατρική βοήθεια σε 

επιλεγμένους οικισμούς/καταυλισμούς της Αττικής, ειδικά μεταξύ νέων (ηλικίας 18-

30 χρόνων), μέσω της βελτίωσης της εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας.  

 

Επιμέρους στόχοι: 

1. Εκπαίδευση 20 νέων Ρομά ηλικίας από 18 έως 30 χρόνων από κοινότητες της 

Αττικής ως διαμεσολαβητών υγείας. 

2. Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων προαγωγής υγείας σε τρεις 

οικισμούς/καταυλισμούς της Αττικής, με την ενεργή συμμετοχή των νέων 

εκπαιδευόμενων, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών λειτουργών και άλλων 

ειδικών. 

3. Δημιουργία και επέκταση δικτύου μεταξύ των κοινοτήτων των Ρομά και 

κυβερνητικών και μη κυβερνητικών  οργανώσεων σε θέματα υγείας και 

προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιμέρους στόχων. 
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Εκπαιδευτικές Ενότητες 

 

1. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή 

 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία σε όλη την Ευρώπη για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά σε θέματα πρόσβασης στον 

τομέα της εργασίας, της υγείας και της εκπαίδευσης. O διαμεσολαβητής, ο οποίος 

είτε έχει καταγωγή Ρομά είτε έχει πολύ καλή γνώση της κουλτούρας των Ρομά, 

επικεντρώνεται στην προσπάθεια για τη διασύνδεση της ομάδας που εκπροσωπεί με 

την κοινωνία στην οποία επιχειρείται η ένταξή της. 

 

Μια σύντομη ιστορική αναφορά 

Οι πρώτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο χώρες, οι οποίες ασχολήθηκαν με την εκπαίδευση 

Ρομά διαμεσολαβητών, ήταν η Ισπανία (1980), το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία 

(1990), η Αυστρία (1991) και η Τσεχία (1993), ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια 

ακολούθησαν το ίδιο παράδειγμα πλήθος άλλων χωρών, όπως η Σλοβακία, η 

Φινλανδία, η Ιταλία, η Ρουμανία και άλλες. Στην Ελλάδα, τα πρώτα προγράμματα 

εκπαίδευσης Τσιγγάνων διαμεσολαβητών πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική 

Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

Απασχόλησης/ INTEGRA 1998-2000 σε συνεργασία με άλλους διακρατικούς φορείς, 

ενώ το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε χρησιμοποιήθηκε αργότερα και από 

άλλους φορείς. 

 

Στη διακήρυξη του Στρασβούργου, η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβρη του 2010 με τη 

παρουσία Ρομά εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη, συμφωνήθηκε ότι το 

Συμβούλιο της Ευρώπης έπρεπε να υλοποιήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για 

Διαμεσολαβητές με στόχο την ενίσχυση των ήδη πραγματοποιηθέντων 

προγραμμάτων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, 

προτύπων, μεθοδολογιών, δικτύων και υποδομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε 

στενή συνεργασία με εθνικές και τοπικές αρχές. Το Πρόγραμμα ROMED, στο οποίο 

συμμετείχε και η Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με την κοινή συνεργασία του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με την 

υποστήριξη του ιδρύματος Open Society Foundations, τοπικών και περιφερειακών 

δικτύων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και συνδέσμων. 

 

Συνολικά, μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 100 

διαμεσολαβητές Ρομά, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τοπικές αυτοδιοικήσεις, 

δήμους, ιατροκοινωνικά κέντρα, ΜΚΟ, ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.α. Ωστόσο, αν 

και η συμβολή τους, σε οποιοδήποτε ζήτημα (εκπαίδευση, υγεία και εργασία) 

θεωρείται αναμφίβολα απαραίτητη και εξαιρετικά αποτελεσματική, η απασχόλησή 

τους είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, περιορισμένου χρονικού διαστήματος και αρκετά 
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επισφαλής. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα θεσπιστεί επίσημα το επάγγελμα 

του διαμεσολαβητή στην Ελλάδα δημιουργεί, σε αρκετές περιπτώσεις, μια σειρά 

προβλημάτων τα οποία δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ομαλή άσκηση του 

επαγγέλματός τους. 

 

Γενικές αρμοδιότητες των Ρομά διαμεσολαβητών: 

 Η δημιουργία σχέσεων βασισμένων στην εμπιστοσύνη και την ειλικρινή 

επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων των δύο μερών  

 Η κατανόηση της κατάστασης ώστε να γίνουν αντιληπτές οι απόψεις οι 

γνώμες, τα αισθήματα, οι στάσεις και οι δράσεις των μερών 

 Η δημιουργία επαφών ανάμεσα στα μέρη εξασφαλίζοντας αποτελεσματική 

επικοινωνία 

 Η διευκόλυνση και ενίσχυση της επικοινωνίας και των σχέσεων ανάμεσα στις 

κοινότητες Ρομά και τις δημόσιες υπηρεσίες της υγείας, της εκπαίδευσης και 

της απασχόλησης 

 

Τύποι διαμεσολαβητών στην πράξη: 

 Ο δούρειος ίππος: ο διαμεσολαβητής είναι όργανο του θεσμού και έχει ως 

αποστολή να προσεγγίσει την κοινότητα και να αλλάξει τις στάσεις και τη 

συμπεριφορά των μελών της. 

 Ο ακτιβιστής της κοινότητας: λειτουργεί περισσότερο ως εκπρόσωπος της 

κοινότητας, και παλεύει για τα δικαιώματα των Ρομά ενάντια στο θεσμό. 

 Ο πραγματικός διαμεσολαβητής: είναι αμερόληπτος, με καλή γνώση των 

πολιτισμικών κωδίκων της κοινότητας και του θεσμού, δίνει έμφαση στη 

βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσά τους και παροτρύνει και 

τα δύο μέρη να αναλάβουν ευθύνη και να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία 

αλλαγής της κατάστασης. 

 

Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος διαμεσολαβητής: 

 Να είναι ενήλικος 

 Να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 

 Να είναι αποδεκτός από την ομάδα που εκπροσωπεί 

 Να έχει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση 

 Να είναι υπεύθυνος και διαθέσιμος για δράση 

 Να έχει ειλικρινή σεβασμό στις διαθέσεις και τα αιτήματα των άλλων 

 Να πιστεύει και επιδιώκει την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη συνύπαρξη 

ατόμων και ομάδων για μια ποιοτική αναβάθμιση της ζωής όλων 

 

Ουσιαστικές ικανότητες/δεξιότητες του διαμεσολαβητή: 

 Ικανότητα γενικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας (να εξηγεί ο κάθε ένας 

από τη μεριά του πώς βλέπει τα πράγματα) 

 Οργανωτικότητα, αποτελεσματικότητα και ηγετικές ικανότητες  

 Κριτική σκέψη και καλή διάθεση 

 Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων 

 Γνώση και κατανόηση της κοινωνικο-πολιτισμικής και ιστορικής διαδρομής 

των Ρομά κοινοτήτων που συνεργάζεται 

 Ικανότητα σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων 

 Ικανότητα εμψύχωσης και κινητοποίησης ατόμων και ομάδων 
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Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος: 

 Εξάρτηση από πρόσωπα με εξουσία, όπως το διευθυντή του φορέα υγείας, 

τους πολιτικούς της περιοχής, τους προέδρους των Ρομά κοινοτήτων κλπ. 

 Ανάθεση ελάχιστων στόχων, που μερικές φορές δεν περιλαμβάνονται στο 

εργασιακό προφίλ 

 Έλλειψη ισχύος και δυναμισμού 

 Χρησιμοποίηση από τους φορείς ώστε να αποφευχθεί η άμεση επαφή με τις 

κοινότητες των Ρομά 

 Εκχώρηση των εργασιών και της ευθύνης αυτών σε άλλους 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Ο ρόλος του Ρομά διαμεσολαβητή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτόν του: 

 Πολιτικού 

 Πρόεδρου κοινότητας 

 Δικηγόρου/ διαιτητή 

 Γιατρού/ ειδικού σε θέματα υγείας 

 

Επίσης, ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να: 

 Αποφασίζει για άλλους 

 Δίνει υποσχέσεις, ακόμα και αν είναι σίγουρος ότι κάτι μπορεί να 

πραγματοποιηθεί 

 Εκμεταλλεύεται τη θέση του για προσωπικούς σκοπούς 

 Ασχοληθεί με την πολιτική για όσο καιρό εξασκεί το επάγγελμα του 

διαμεσολαβητή, είτε ως υποψήφιος είτε υποστηρίζοντας κάποιον υποψήφιο 

 

Τύποι Ρομά διαμεσολαβητών: 

 Διαμεσολαβητής Εκπαίδευσης: επικεντρώνεται στην άρση των διακρίσεων 

και των γλωσσικών εμποδίων στο σχολικό περιβάλλον, υποβοηθώντας στην 

ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Διαμεσολαβητής Απασχόλησης: συμμετέχει στη διαδικασία εύρεσης εργασίας 

για τους μακροχρόνια ανέργους.  

 Διαμεσολαβητής Υγείας: οι αρμοδιότητές του θα αναλυθούν εκτενέστερα 

ακολούθως 

 

Ιστορική αναφορά για τους Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας ειδικότερα 

Η διαμεσολάβηση ξεκίνησε το 1993 στη Ρουμανία ως ένα πρόγραμμα της ΜΚΟ 

Romani Criss για την άμβλυνση των συγκρούσεων, το οποίο το 1996 

αναπροσανατολίστηκε προς τη διαμεσολάβηση σε θέματα υγείας. Το πρόγραμμα 

γνώρισε επιτυχία και το 2001 η κυβέρνηση της Ρουμανίας συμπεριέλαβε τους Ρομά 

Διαμεσολαβητές Υγείας στην Εθνική Στρατηγική για τη Βελτίωση της Κατάστασης των 

Ρομά και ταυτόχρονα αναγνώρισε επίσημα το επάγγελμα. Παράλληλα, η ΜΚΟ 

Romani Criss, το Υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) υπέγραψαν συμφωνία για την αναβάθμιση του 

προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι και το 2007, 475 Ρομά είχαν εκπαιδευτεί ως 

διαμεσολαβητές υγείας, οι οποίοι εργάζονταν σε τοπικούς φορείς υγείας.  Το 

πρόγραμμα Ρομά Διαμεσολαβητών Υγείας της Ρουμανίας είναι το παλιότερο 



 

 

11 

 

παγκοσμίως και η ΜΚΟ Romani Criss αποτελεί πλέον διεθνή φορέα αναφοράς 

σχετικά με την ανάπτυξη και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων.  

 

Στη Βουλγαρία, η διαμεσολάβηση των Ρομά σε θέματα υγείας ξεκίνησε το 2001 ως 

ένα πιλοτικό πρόγραμμα της ΜΚΟ «Ίδρυμα για τα Προβλήματα Υγείας των Εθνικών 

Μειονοτήτων» (“Ethnic Minorities Health Problems Foundation”), το οποίο από το 

2003 μέχρι και το 2007, με τη συμβολή πλήθους άλλων φορέων, αναβαθμίστηκε. Το 

2007 το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Συμβούλιο της Βουλγαρίας σε Εθνικά και 

Δημοκρατικά Ζητήματα ενέκριναν τη σειρά μαθημάτων που είχε υιοθετηθεί και η 

Ιατρική Σχολή της Πλόβντιβ έγινε ο επίσημος εκπαιδευτικός φορέας και πάροχος του 

πιστοποιητικού για τους Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση  

αναγνώρισε επίσημα το επάγγελμα, το Υπουργείο Οικονομικών κάλυψε τους μισθούς 

τους, η ευθύνη της επίβλεψής τους πέρασε από την ΜΚΟ  στις δημοτικές αρχές και 

ιδρύθηκε το Εθνικό Δίκτυο Διαμεσολαβητών Υγείας 

(http://www.zdravenmediator.net/en/). Προγράμματα Ρομά Διαμεσολαβητών Υγείας 

αναπτύχθηκαν στη συνέχεια σε αρκετές βαλκανικές χώρες, όπως τη Σερβία, τη 

Σλοβακία, την ΠΓΔΜ, την Ουκρανία και τη Μολδαβία, με την υποστήριξη κρατικών 

και μη κρατικών φορέων.   

 

Καθήκον του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας 

Η συμβολή στην πρόληψη και τη διαχείριση δυσάρεστων υγειονομικών ζητημάτων 

που μπορεί να προκύψουν στις κοινότητες των Ρομά. 

 

Ο ρόλος του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας είναι να: 

α) Διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες 

ασφάλισης υγείας 

β) Προάγει την εγγραμματοσύνη των κοινοτήτων σε θέματα υγείας 

γ) Αναδεικνύει τις ανάγκες και να κατευθύνει τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, 

τις ομάδες έργων που σχεδιάζουν και υλοποιούν κάθετα προγράμματα σε κοινότητες 

Ρομά, καθώς και τα αρμόδια όργανα που χαράσσουν πολιτικές υγείας σε σχέση με τα 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά κοινότητες 

 

Αναλυτικότερα, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: 

α) Διευκόλυνση της πρόσβασης στις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες 

 Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών των Ρομά κοινοτήτων και 

του κοινωνικού και υγειονομικού προσωπικού 

 Παραπομπή ή και συνοδεία στις κοινωνικές υπηρεσίες μελών των Ρομά 

κοινοτήτων, τα οποία πρέπει να εφοδιαστούν με κρατικά έγγραφα (ταυτότητα, 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ.) ή που δικαιούνται να 

αποκτήσουν ασφάλεια πρόνοιας 

 Πραγματοποίηση συχνών επισκέψεων σε Ρομά κοινότητες για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης των ζητημάτων υγείας που έχουν εντοπιστεί 

 Εντοπισμός ζητημάτων υγείας και αναφορά αυτών στο υγειονομικό 

προσωπικό 

http://www.zdravenmediator.net/en/
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 Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων υγείας σε περίπτωση που παρατηρηθεί 

κάποιο καινούργιο ζήτημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κοινότητες Ρομά 

 Συμμετοχή στον ενεργό εντοπισμό περιπτώσεων φυματίωσης ή άλλων 

μεταδιδόμενων ασθενειών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του 

υγειονομικού προσωπικού 

 Καταγραφή των εγκύων γυναικών και των νεαρών μητέρων, ώστε να 

προγραμματίζονται έγκαιρα οι περιοδικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να 

υποβληθούν, επεξήγηση της σημαντικότητας αυτών και συνοδεία στον τοπικό 

φορέα υγείας για να διευκολυνθεί η επικοινωνία με το γιατρό και το υπόλοιπο 

υγειονομικό προσωπικό 

 Καταγραφή των νεογέννητων των Ρομά κοινοτήτων και παράλληλα 

προγραμματισμός, με τη βοήθεια του υγειονομικού προσωπικού, των 

εμβολιασμών που πρέπει να πραγματοποιηθούν 

 Γνωστοποίηση στην κοινωνική υπηρεσία ενδεχόμενης περίπτωσης 

εγκατάλειψης παιδιού 

 Επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας σε επείγουσες 

καταστάσεις και συνοδεία του προσωπικού μέσα στην κοινότητα 

 Συνοδεία του υγειονομικού προσωπικού σε δράσεις που έχουν να κάνουν με 

την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδιδόμενων ασθενειών και διευκόλυνση 

της λήψης των σχετικών μέτρων 

 Κινητοποίηση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σε δράσεις δημόσιας υγείας, 

όπως καμπάνιες εμβολιασμού, εξετάσεις για μεταδιδόμενα νοσήματα κλπ. και 

επεξήγηση της σημασίας τους 

 Συμβολή στην εναρμόνιση των κοινωνικών συνθηκών κατά τη διάρκεια 

υγειονομικών παρεμβάσεων 

 Καλλιέργεια του αισθήματος της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Ρομά 

κοινοτήτων και των τοπικών φορέων 

 

β) Προαγωγή της εγγραμματοσύνης στις Ρομά κοινότητες σχετικά με: 

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών προς το κράτος και το 

αντίστροφο 

 Τη λειτουργία του συστήματος υγείας και του ασφαλιστικού συστήματος 

υγείας 

 Τον οικογενειακό προγραμματισμό, η προώθηση του οποίου θα πρέπει να 

είναι εναρμονισμένη με την παράδοση και την κουλτούρα των Ρομά 

 Την υγεία του παιδιού, τη σημασία της προληπτικής εξέτασης από τον 

παιδίατρο και την αξία του εμβολιασμού 

 Την ισορροπημένη διατροφή με έμφαση στο θηλασμό και τη διατροφή των 

παιδιών 

 Την εγγραφή στα αρχεία των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών των ενηλίκων 

και των παιδιών 

 Την προσωπική υγιεινή 

 Το ρόλο των φαρμάκων, τις παρενέργειές τους και τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την λάθος χρήση αυτών (διακοπή ή και υπερκατανάλωση), με 

την αυστηρή επίβλεψη υγειονομικού προσωπικού 

 

γ) Ανάδειξη αναγκών και κατεύθυνση των αρμόδιων φορέων σε σχέση με τα 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά κοινότητες: 
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 Συλλογή πληροφοριών, ενημέρωση ή ακόμα και σύνταξη αναφορών σχετικά 

με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την πρόσβαση των μελών των Ρομά 

κοινοτήτων στις ακόλουθες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: 

o εμβολιασμό σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 

o εξέταση των παιδιών ηλικίας 0-7 χρόνων 

o παρακολούθηση εγκυμοσύνης 

o ενεργό εντοπισμό περιστατικών φυματίωσης 

o ιατρική βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 Συμμετοχή σε ενδεχόμενες προσκλήσεις κρατικών και μη κρατικών φορέων 

σχετικών με την προαγωγή υγείας των Ρομά ή/και ανάληψη πρωτοβουλίας για 

συναντήσεις οι οποίες έχουν σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της υγείας των 

Ρομά και της δημόσιας υγείας συνολικότερα 

 Τέλος, καθήκον του Ρομά διαμεσολαβητή αποτελεί η συνεχής επαγγελματική 

του επιμόρφωση και η αυτοδιάλυση του θεσμού του όταν πλέον δε θα υπάρχει 

η ανάγκη της παρουσίας του. 

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας 

Αν και στην Ελλάδα δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα επίσημα το επάγγελμα του 

Διαμεσολαβητή υγείας και άρα δεν υπάρχουν οι σχετικοί κανονισμοί, τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

 

Δικαίωμα για: 

 Μισθό για την δουλειά που κάνει 

 Καθημερινή και εβδομαδιαία ξεκούραση 

 Πληρωμένες διακοπές 

 Ίσες ευκαιρίες και μεταχείριση 

 Αξιοπρέπεια στη δουλειά του 

 Ασφάλεια στη δουλειά του 

 Δυνατότητα περαιτέρω επαγγελματικής επιμόρφωσης 

 Ενημέρωση και διαβούλευση 

 Συμμετοχή σε διαδικασίες που βελτιώνουν τις εργασιακές του συνθήκες 

 Αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης 

 Συλλογικές και ατομικές διαπραγματεύσεις 

 Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις 

 Σύσταση συλλόγου εργαζομένων και συμμετοχή σε αυτόν 

 Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στη βάση του ασφαλιστικού του 

πακέτου 

 Σύνταξη, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει τα αναγκαία χρόνια 

εργασίας και ότι έχει εξοφλήσει τις εισφορές στο ασφαλιστικό του ταμείο 

 Γονική άδεια ανατροφής τέκνων 

 

Υποχρέωση να: 

 Εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του βάση των αρμοδιοτήτων 

που του έχουν ανατεθεί στο συμβόλαιό του 

 Τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της δουλειάς του 

 Τηρεί τις διατάξεις, οι οποίες καθορίζονται από τους εσωτερικούς 

κανονισμούς, τη συλλογική και την ατομική σύμβαση εργασίας που έχει 

υπογράψει 
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 Τηρεί τα μέτρα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία στο χώρο 

εργασίας 

 

Κώδικας Δεοντολογίας του Ρομά Διαμεσολαβητή 

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι το σύνολο των αρχών σχετικά με την αποδεκτή και 

ηθικά ορθή συμπεριφορά των μελών ενός επαγγελματικού συνόλου και συνεπώς 

αντικατοπτρίζει τις αξίες του συνόλου αυτού. Στη συνέχεια παρατίθενται οι αρχές του 

κώδικα δεοντολογίας του Ρομά Διαμεσολαβητή, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται 

απόλυτα σεβαστές από όλους όσους ασκούν αυτό το επάγγελμα. 

 

Ο επαγγελματίας Ρομά διαμεσολαβητής οφείλει να: 

 Σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και να 

λειτουργεί σε ειλικρινή και αξιοκρατική βάση στο σύνολο των καθηκόντων 

του 

 Εργάζεται με σκοπό την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, σεβόμενος παράλληλα την εκάστοτε νομοθεσία και τις 

διοικητικές διαδικασίες 

 Είναι υπεύθυνος για τη στήριξη των εμπλεκομένων ώστε να βρουν λύσεις που 

θα είναι και από τις δύο ομάδες αποδεκτές, χωρίς όμως να ευθύνεται για την 

επίλυση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν είτε στην Κοινότητα Ρομά 

είτε στις δημόσιες υπηρεσίες 

 Είναι διορατικός, να έχει άμεσες αντιδράσεις και να δρα προληπτικά. 

 Διατηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν να κάνουν με τη 

δουλειά του 

 Μη χρησιμοποιεί το ρόλο του με σκοπό να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε 

κατάσταση ή άνθρωπο 

 Σέβεται τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της κοινότητας υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι συμβατά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

δημοκρατικές αρχές 

 Συμπεριφέρεται με ισότιμο σεβασμό σε όλα τα μέλη της κοινότητας και να 

δημοσιοποιεί καταστάσεις που έχουν να κάνουν με σύγκρουση συμφερόντων 

 Διαχωρίζει πλήρως τις επαγγελματικές από τις προσωπικές δραστηριότητες 

 Συνεργάζεται με άλλους διαμεσολαβητές και επαγγελματίες 
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2. Ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα έχουν όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που γεννιούνται και 

είναι: 

 Οικουμενικά: τα έχεις όπου και αν είσαι 

 Αναφαίρετα:  δεν μπορεί να στα αφαιρέσει κανένας 

 Αδιαίρετα, αλληλοσυμπληρούμενα, αλληλοεξαρτώμενα: η απολαβή ενός 

δικαιώματος συνεπάγεται την απολαβή όλων των υπολοίπων δικαιωμάτων, 

κανένα δικαίωμα δεν είναι πιο σημαντικό από κάποιο άλλο 

 

Οι βασικές αρχές τους είναι: 

 Η ελευθερία: δεν αναγκάζομαι να κάνω κάτι που δε θέλω 

 Ο σεβασμός προς τους άλλους 

 Η ανεκτικότητα: σε δέχομαι όπως είσαι 

 Η δικαιοσύνη: δίκαιη αντιμετώπιση/μεταχείριση 

 Η υπευθυνότητα: καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και 

 Η μη διάκριση 

 

Τι είναι η διάκριση 

Οι διακρίσεις αντικρούουν τη βασική αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι ίσοι στην αξιοπρέπεια και έχουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα. 

Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινός ορισμός για τις «διακρίσεις» στο πλαίσιο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα κοινά στοιχεία: 

 «Αιτίες», όπως φυλή, φύλο, ηλικία, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές ή 

άλλες απόψεις, εθνικότητα, κοινωνική τάξη, οικονομική κατάσταση, 

αναπηρία, απασχόληση, σεξουαλικές προτιμήσεις κτλ. 

 Πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με τις διακρίσεις, όπως απόρριψη, 

απαγόρευση, αποκλεισμός, περιορισμός, περιθωριοποίηση, παρενόχληση, 

θετική διάκριση (προτίμηση κάποιου ατόμου έναντι κάποιου άλλου), οι οποίες 

κλιμακώνονται ως τις πιο βάναυσες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όπως γενοκτονία, σκλαβιά, εθνοκάθαρση ή θρησκευτική 

καταδίκη κτλ. 

 Μορφές, όπως η άμεση (π.χ. δε δέχονται ένα παιδί στο σχολείο επειδή είναι 

Ρομά), η έμμεση (π.χ. δεν επιτρέπουν την είσοδο σε κάποιο χώρο σε γυναίκα 

που φοράει μαντήλα), και η πολλαπλή (π.χ. δεν προσλαμβάνουν σε δουλειά 

μετανάστρια ομοφυλόφιλη γυναίκα) 

 Συνέπειες, οι οποίες λειτουργούν στα ακόλουθα δύο επίπεδα: 

α) προσωπικό: όπου το άτομο εμποδίζεται από το να εξασκεί ή/και να 

απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματά του και τις θεμελιώδεις ελευθερίες 

του και ενδεχομένως ταυτόχρονα θυματοποιεί τον εαυτό του και 

β) κοινωνικό: όπου ενισχύονται οι προκαταλήψεις και η ρατσιστική 

συμπεριφορά. 

 

Αν και οι διακρίσεις έχουν βαθιά τις ρίζες τους στην ιστορία, τα αίτιά τους δεν είναι 

πάντα συγκεκριμένα, αλλά ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, η 

φυλετική διάκριση, δηλαδή η πεποίθηση ότι μια φυλή είναι ανώτερη μιας άλλης, έχει 

να κάνει με πεποιθήσεις που κάποτε χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογήσουν τις 
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διακρίσεις σε βάρος «κατώτερων» ομάδων ή ακόμα και για να νομιμοποιήσουν την 

εκμετάλλευσή τους (π.χ. Απαρτχάιντ Νότιας Αφρικής, εκμετάλλευση 

Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ κλπ.). 

 

Άλλα αίτια των διακρίσεων είναι οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, η ξενοφοβία, 

δηλαδή ο φόβος που έχει κάποιος για το άγνωστο, η ελλιπής παιδεία/μόρφωση, τα 

πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, τα ψυχολογικά προβλήματα, όπως τα 

συμπλέγματα κατωτερότητας, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η έλλειψη ενσυναίσθησης 

(αδυναμία του να μπαίνει κανείς στη θέση του άλλου), τα ανταγωνιστικά κοινωνικά 

πρότυπα, κ.α. 

 

Βασικά κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 1948 

 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1953 

 Διεθνές Σύμφωνο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), 

1976 

 Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα (ICESCR), 1976 

 Μεταγενέστερα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αναφέρονται με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα ανθρώπινα δικαιώματα και περιλαμβάνουν 

όρους που προλαμβάνουν και απαγορεύουν συγκεκριμένες παραβιάσεις, 

όπως βασανιστήρια και γενοκτονίες και προστατεύουν ιδιαίτερα 

ευάλωτους πληθυσμούς, όπως: 

o πρόσφυγες - Συνθήκη σχετικά με την Κατάσταση των 

Προσφύγων,1951 

o γυναίκες - Συνθήκη για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 

Διάκρισης κατά των Γυναικών, 1979 

o παιδιά - Συνθήκη σχετικά με τα Δικαιώματα των Παιδιών, 1989 

 Άλλες συνθήκες καλύπτουν τις φυλετικές διακρίσεις, την πρόληψη 

γενοκτονιών, τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών, την απαγόρευση της 

δουλείας και τα βασανιστήρια. Καθεμιά από αυτές τις Συνθήκες έχει 

ορίσει μια επιτροπή ειδικών για τον έλεγχο της εφαρμογής των όρων της 

συμφωνίας από τα κράτη που την έχουν υιοθετήσει. 
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Σύνοψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Πρωτότυπο κείμενο: «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 1948 

1. Όλοι είναι ελεύθεροι και πρέπει όλοι να έχουν την ίδια μεταχείριση. 

2. Όλοι είναι ίσοι παρά τις διαφορές χρώματος, φύλου, φυλής, θρησκείας και 

γλώσσας. 

3. Όλοι έχουν το δικαίωμα στη ζωή με ελευθερία και ασφάλεια. 

4. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταχειρίζεται κάποιον σαν σκλάβο, ούτε να κάνει 

σκλάβο του οποιονδήποτε. 

5. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να βλάψει ή να βασανίσει τον άλλο. 

6. Όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν ίση μεταχείριση από το νόμο. 

7. Ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους και για όλες και θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σε 

όλους. 

8. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν νομική βοήθεια, όταν τα δικαιώματά τους δεν 

είναι σεβαστά. 

9. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να φυλακίζει κάποιον άδικα ή να τον διώχνει από τη 

χώρα του. 

10. Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε μία δίκαιη και δημόσια δίκη. 

11. Όλοι πρέπει να θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους. 

12. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια όταν κάποιοι δοκιμάζουν να τους 

βλάψουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι, να ανοίξει τα γράμματα ή να 

ενοχλήσει κάποιον ή την οικογένειά του, χωρίς σοβαρό λόγο. 

13. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν όπως επιθυμούν. 

14. Όλοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε άλλη χώρα και να ζητήσουν προστασία εάν 

διώκονται ή βρίσκονται σε κίνδυνο διωγμού. 

15. Όλοι έχουν δικαίωμα στην ιθαγένεια (να είναι πολίτες μιας χώρας). Κανείς δε 

μπορεί να στερήσει από κάποιον την ιθαγένειά του, ούτε το δικαίωμα να την αλλάξει αν 

το επιθυμεί.  

16. Όλοι έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να έχουν οικογένεια. 

17. Όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν περιουσία και κτήσεις. 

18. Όλοι έχουν το δικαίωμα να ακολουθούν μια θρησκεία και να ασκούν τη λατρεία της 

και το δικαίωμα να την αλλάξουν, αν το επιθυμούν.   

19. Όλοι έχουν το δικαίωμα να λένε αυτό που σκέφτονται και να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες. 

20. Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε συναντήσεις και να ιδρύουν συλλόγους 

με ειρηνικό τρόπο. 

21. Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 

22. Όλοι έχουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια και σε ευκαιρίες να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. 

23. Όλοι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται για ένα δίκαιο μισθό, σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον και να συμμετέχουν σε επαγγελματικούς συλλόγους. 

24. Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ξεκούραση και στον ελεύθερο χρόνο. 

25. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε ένα ποιοτικό επίπεδο ζωής και σε ιατρική βοήθεια όταν 

είναι άρρωστοι. 

26. Όλοι έχουν το δικαίωμα να πάνε στο σχολείο. 

27. Όλοι έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται την πολιτιστική ζωή της κοινότητάς τους. 

28. Όλοι πρέπει να σέβονται την κοινωνική τάξη, που είναι αναγκαία ώστε αυτά τα 

δικαιώματα να παρέχονται. 

29. Όλοι πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, της κοινότητας και της 

δημόσιας περιουσίας. 

30. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζει κανένα από τα δικαιώματα αυτής της 

διακήρυξης. 
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ΟΜΩΣ! Εκτός από τα δικαιώματα που έχει κάποιος, έχει και υποχρεώσεις απέναντι 

στους υπολοίπους συνανθρώπους του και την κοινωνία στην οποία ζει. Οι 

υποχρεώσεις αυτές μπορούν να συνοψιστούν στον σεβασμό και την υπεράσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των άλλων. 

 

Τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα 

Οι παραπάνω διεθνείς συμβάσεις έχουν υιοθετηθεί προκειμένου να εξασφαλίσουν το 

σεβασμό, την προστασία και την απόλαυση των δικαιωμάτων. Ωστόσο, αυτό δεν 

ήταν ποτέ αρκετό. Στην πράξη, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολύ 

συχνά, αναλαμβάνεται από τον ακτιβισμό της Κοινωνίας των Πολιτών: από την 

αλληλεγγύη και την παροχή βοήθειας σε θύματα παραβιάσεων δικαιωμάτων, την 

αυτοοργάνωση, την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, τη δημοσιοποίηση του 

θέματος ως και την άσκηση συστηματικής πίεσης στις κυβερνήσεις και στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων. Αναφορικά με την άσκηση συστηματικής πίεσης, οι περιπτώσεις 

παραβιάσεων δικαιωμάτων πρέπει να φτάσουν σε φορείς έχουν αρμοδιότητα να τις 

διερευνήσουν περαιτέρω ώστε να προβούν σε σχετικές ενέργειες. Έτσι, οι Ρομά 

διαμεσολαβητές, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να απευθυνθούν στους ακόλουθους 

φορείς/οργανώσεις: 

 

Στην Ελλάδα 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως δηλωμένο 

σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και της Διοίκησης, δηλαδή των 

δημοσίων υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτό-διοίκησης (ΟΤΑ), των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των 

πολιτών, την υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την 

καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Η διερεύνηση 

υποθέσεων ξεκινά κατόπιν έγκαιρης αναφοράς του πολίτη, αφού πρώτα έχει γίνει 

προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτημα με τον ίδιο τον φορέα και εφόσον η προσπάθεια 

απέβη άκαρπη ή προβληματική. 

 

Παραδείγματα Υποθέσεων Ρομά: 

Σοφάδων (140043/2011), του Αιτωλικού και του Αγρινίου (12807/2006), και της 

Λαμίας (145508/2011), Νέας Αρτάκης (146783/2011), της Σάμης (156047), της 

Πάτρας (148716), του Κερατσινίου (156562) και του Χαλανδρίου (157002/2012).  

(http://www.synigoros.gr/) 

 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, αποτελεί μη 

κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) και σκοπός της είναι να παρακολουθεί, να 

δημοσιοποιεί, να ασκεί πίεση και να παρεμβαίνει σε θέματα ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και διακρίσεων στην Ελλάδα και, περιστασιακά, στα Βαλκάνια. Το 

έργο της περιλαμβάνει, σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ, τη δημοσίευση δελτίων 

τύπου, αναλυτικών ετήσιων εκθέσεων, εναλλακτικών εκθέσεων προς τις Επιτροπές 

Εμπειρογνώμων για τις Συμβάσεις του ΟΗΕ, όπως επίσης εξειδικευμένες εκθέσεις 

http://www.synigoros.gr/
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αναφορικά με εθνοτικές ή εθνικές, εθνογλωσσικές, θρησκευτικές και 

μεταναστευτικές κοινότητες που υφίστανται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 

 

Παραδείγματα Υποθέσεων Ρομά: 

«Σαμπάνης και Λοιποί κατά Ελλάδας» τον Ιούνιο του 2008, «Σαμπάνης και Λοιποί 

κατά Ελλάδας» το Δεκέμβριο του 2012, και «Λαβίδας και Λοιποί κατά Ελλάδας», τον 

Μάρτιο του 2013. (http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192) 

 

H Διεθνής Αμνηστία αναλαμβάνει δράση για να σταματήσει παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί, μέσω της πίεσης της κοινής γνώμης, 

αλλά και για να προλάβει τις παραβιάσεις πριν διαπραχθούν. Επίσης προωθεί το 

σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την εκπαίδευση και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού. (http://www.amnesty.org.gr/) 

 

Στο εξωτερικό 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) είναι ένα διεθνές 

δικαστήριο που εξετάζει προσφυγές για παραβιάσεις δικαιωμάτων κατοχυρωμένων 

από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ). Το ΕΔΑΔ 

παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής για 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των εσωτερικών 

ένδικων μέσων. Η διαδικασία είναι δωρεάν και σε πρώτη φάση δεν απαιτεί παρουσία 

δικηγόρου.  

 

Παραδείγματα Υποθέσεων Ρομά: 

Μπέκος και Κουτρόπουλος κ. Ελλάδας (13.12.2005) για κακομεταχείριση από την 

Αστυνομία (παραβίαση άρθρου 3 και 14), και Λαβίντα κ.α. κ. Ελλάδας (13.05.2013) 

για διάκριση σε σχολεία (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=) 

 

Άλλες οργανώσεις/φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC) (www.errc.org) 

 Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης για τους Ρομά (ERIO) 

(http://www.erionet.eu) 

 Η Συμμαχία για την Πολιτική των Ρομά (ERPC) (http://romapolicy.eu/) 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI)  

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp) 

 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) (http://fra.europa.eu/en) 

 Το Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) 

(www.osce.org) 

 

 

 

 

 

Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 

 Η πρόληψη πράξεων διάκρισης 

 Η διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις πράξεων διάκρισης 

 Η διερεύνηση, η «μαρτυρία» και η παρακολούθηση πράξεων 

διάκρισης 

 

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192
http://www.amnesty.org.gr/
http://romapolicy.eu/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
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3. Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια υγείας 

 

Δημόσια Υγεία 

«Η Δημόσια Υγεία ορίζεται ως το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της 

πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποβλέπουν 

στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του 

πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Η Δημόσια Υγεία είναι, πρωτίστως, άσκηση δημόσιας πολιτικής και 

γίνεται με την ευθύνη του κράτους.»2 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενών 

Σύμφωνα με το Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α , Άρθρο 47 ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Δικαιώματα Ασθενούς 

 Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις 

πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του. 

 Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον 

οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα 

περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της 

νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, 

την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική 

εξυπηρέτηση. 

 Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική 

ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση 

ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του 

δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό 

του. 

 Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό, τι αφορά στην 

κατάστασή του 

 Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την 

πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η 

πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη 

εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της 

καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη 

αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του. 

 Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το 

Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους 

που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε 

αυτόν ασυνηθών ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. 

Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα 

από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να 

ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή 

 Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του να 

δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την 

                                                 
2 Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί της Δημόσιας Υγείας 

 



 

 

21 

 

εκπαίδευση. Η συγκατάθεση για ενδεχόμενη συμμετοχή του, είναι δικαίωμά 

του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 

 Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που 

είναι δυνατόν, της προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος 

χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον 

αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να 

είναι εγγυημένος 

 Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν 

των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων 

 Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως 

διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών 

ενεργειών και αποτελεσμάτων 

 

Υποχρεώσεις Ασθενούς 

 Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο 

Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια 

 Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους 

ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στο Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη 

που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου 

 Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι 

ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγεται η παραμονή παιδιών στο 

χώρο 

 Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να 

φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια 

των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν 

τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων 

 Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς 

έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας 

 Οι ασθενείς να μη φέρουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα 

χρηματικά ποσά 

 Να είναι συνεπείς στα ραντεβού που έχουν κλειστεί και να μην 

απομακρύνονται από τους θαλάμους άνευ αδείας 

 Να έχουν πάντα το βιβλιάριο υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν 

έχουν κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο (πληροφοριακό 

δελτίο, οδηγίες κλπ.) 

 Αν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος ή έχει βιβλιάριο απορίας, η νοσηλεία του 

καλύπτεται από το ασφαλιστικό του ταμείο ή το Δημόσιο 

 Εάν είναι ανασφάλιστος πληρώνει το αντίτιμο του νοσηλίου του, απευθείας 

και μόνο στο Λογιστήριο Νοσηλευόμενων, που παρέχει και την σχετική 

απόδειξη 

 Απαγορεύεται οι επισκέπτες να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με 

αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο 

 Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιονδήποτε λόγο είναι παράνομη 

και προσβάλλει τους ίδιους τους εργαζόμενους 

 Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν 

απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

 Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου 
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Όταν κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο πρέπει να έχει πάντα μαζί του: 

1. Την ταυτότητά του (αν έχει) 

2. Σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένος, την ασφάλισή του (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ 

(πρώην ΤΕΒΕ), ΟΓΑ, Βιβλιάριο απορίας) 

3. ΑΜΚΑ 

 

Τι πληρώνει όταν κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο: 

Για απλές ιατρικές εξετάσεις, πληρώνει 5 Ευρώ για την επίσκεψη ανεξάρτητα από 

την ασφάλεια που μπορεί να έχει. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τα 

μέτρα που ορίζονται. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει να είναι γραμμένες από γιατρό. 

Όταν κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία, θα πρέπει να έχει μαζί του το 

βιβλιάριο ασφάλισής του για να νοσηλευτεί σε κρεβάτι/ θέση που αντιστοιχεί με την 

ασφάλεια, προκειμένου να μην πληρώσει. Σε περίπτωση που επιθυμεί να έχει 

καλύτερη θέση/κρεβάτι θα χρειαστεί να πληρώσει τη διαφορά. 

 

Όταν κάποιος θέλει να κλείσει ραντεβού με γιατρό πρέπει: 

Να καλέσει στο 1535 και να κλείσει ραντεβού σύμφωνα με τις ηχογραφημένες 

οδηγίες, αλλιώς μπορεί να καλέσει στο 210 8183900 και να μιλήσει απευθείας με 

κάποιον εκπρόσωπο για να κλείσει ραντεβού. Κάποια νοσοκομεία όμως δεν έχουν 

ενταχθεί στο συγκεκριμένο σύστημα και θα πρέπει να καλέσει στο νοσοκομείο και να 

μιλήσει με το σχετικό τμήμα για να κλείσει ραντεβού. Όταν κάποιος θέλει να κλείσει 

ραντεβού για παιδί σε κάποιο από τα νοσοκομεία Παίδων, θα πρέπει να γνωρίζει το 

ΑΜΚΑ του παιδιού. Σε περίπτωση που δεν έχει, θα πρέπει να πάει να εκδώσει από το 

ΚΕΠ της περιοχής του. 

 

Ποιος μπορεί να πάρει βιβλιάριο απορίας: 

 Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι μένουν μόνιμα 

και νόμιμα στην Ελλάδα, δεν έχουν άλλη ασφάλιση και είναι οικονομικά 

αδύνατοι, δηλαδή το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 5.000 Ευρώ 

το χρόνο. Αν έχουν γυναίκα σύζυγο μπορούν να έχουν εισόδημα συν 30% 

(6.500 Ευρώ) και συν 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί (π.χ. με 

ένα παιδί εισόδημα 7.800 Ευρώ κλπ.). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το εισόδημα να 

μην προέρχεται από επάγγελμα τέτοιο που να μπορούν να ασφαλιστούν. Αν 

κάποιος είναι ανάπηρος κατά 67% και πάνω, τότε το εισόδημά του μπορεί να 

είναι 10.000 Ευρώ το χρόνο. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο 

πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό 

τρόπο.  

 Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και 

ανήλικα τέκνα) 

 Ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα 

μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) 

 Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί απασχολούμενοι 

στο θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά 

 Ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος 

και ανήλικα τέκνα) 
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 Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, 

ΟΚΑΝΑ-Νόστος κ.τ.λ. Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο 

ανασφαλίστου για ένα (1) χρόνο.  

Στους παραπάνω δικαιούχους της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) 

χρόνο. 

 Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π. ή 

άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. 

 Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα προστατευόμενα μέλη των 

οικογενειών τους 

 Έλληνες Μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και Έλληνες κληρικοί των 

Πατριαρχείων 

 Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών. 

 Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες 

Στους δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου 

για τρία (3) χρόνια 

 Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για 

απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής 

Ιθαγένειας 

 Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας) 

Στους δικαιούχους αυτών των κατηγοριών χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής 

προστασίας, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάγκη 

ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης και κατόπιν βεβαίωσης της 

ανάγκης αυτής από κρατικό νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επιπλέον βεβαιώνεται και ο 

πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την ασθένεια.  

 Οι πολιτικοί πρόσφυγες 

 Οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής 

ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης, καθώς και 

 Οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε 

αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη, έχουν τη δυνατότητα 

της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με την 

άμεση επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος 

άσυλο αλλοδαπού ή του ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς 

λόγους αλλοδαπού αντίστοιχα, στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. 

 Οι αλλοδαποί θύματα εγκλημάτων που είναι ανασφάλιστοι είναι δικαιούχοι 

άμεσης και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από 

τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ., για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα 

προστασίας και αρωγής και με την επίδειξη μόνο της σχετικής βεβαίωσης από 

την οικεία αστυνομική Διεύθυνση, απευθείας στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. και 

στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής 

 Οι κρατούμενοι σε φυλακές, φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων 

και φιλοξενούμενοι σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων, των εταιρειών ανηλίκων 

(Ν.Π.Δ.Δ.) είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής 

περίθαλψης με επίδειξη της σχετικής βεβαίωσης του σωφρονιστικού 

καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας, απευθείας 

στην υπηρεσία του Ε.Σ.Υ. 
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Τι δικαιούνται όσοι το έχουν: 

 Δωρεάν πλήρη νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης 

 Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που 

αναφέρονται στην παράγραφο Α της απόφασης και διενέργεια παρακλινικών 

ή εργαστηριακών εξετάσεων 

 Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο 

 

Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος: 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απευθυνόμαστε στη Διεύθυνση Υγείας και 

Δημόσιας Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας που μένουμε. 

 

Χρέη στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ): 

Όταν κάποιος έχει χρέη στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) μπορεί να υποβάλει αίτηση 

ρύθμισης για καταβολή της οφειλής του σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4152/2013. 

 

Οι ανασφάλιστοι: 

Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι 

δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι 

στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι 

ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα καθώς και ασφαλισμένοι που 

έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία 

Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους 

δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) σύμφωνα 

με την υπ/ αριθμ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Α 1465/5.06.2014) 

και δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 

56432 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Α1753/28.06.2014). 

 

 

 

 

 

 

Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών των υπηρεσιών 

υγείας. 
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4. Η υγεία του παιδιού και η σημασία του εμβολιασμού* 

 

Τι είναι τα μικρόβια 

 Τα μικρόβια είναι πολύ μικροί ζωντανοί οργανισμοί που φαίνονται μόνο με 

μικροσκόπιο, όχι με το γυμνό μάτι. 

 Τα μικρόβια, όταν εγκατασταθούν μέσα στο σώμα μας, μπορούν γρήγορα να 

γίνουν πολλά με τη διαίρεσή τους, δηλαδή κάθε μικρόβιο χωρίζεται στα δύο, 

το κάθε νέο πάλι στα δύο, κλπ. 

 Μικρόβια υπάρχουν φυσιολογικά σχεδόν παντού στη φύση, αλλά και σε 

ορισμένα μέρη του σώματός μας: το δέρμα, το στόμα, τη μύτη, το παχύ 

έντερο. Φυσιολογικά δεν υπάρχουν μικρόβια μέσα στο σώμα μας (εκτός από 

τα μέρη που αναφέρθηκαν). 

 Υπάρχουν «καλά» μικρόβια και «βλαβερά» μικρόβια. Τα «καλά» μικρόβια 

βρίσκονται σε ισορροπία με τον άνθρωπο και δεν αφήνουν τα «βλαβερά» 

μικρόβια να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα, ορισμένα τέτοια «καλά» μικρόβια 

βρίσκονται στο δέρμα, στο στόμα, στη μύτη, στο παχύ έντερο. 

 Όταν κάποια μικρόβια μπουν στο σώμα μας, λειτουργεί το σύστημα άμυνας 

του οργανισμού μας, που προσπαθεί να τα εξουδετερώσει. 

 Αρρωσταίνουμε όταν κάποια βλαβερά μικρόβια μπουν στο σώμα μας και η 

άμυνα του οργανισμού μας δεν καταφέρνει να τα εξουδετερώσει. 

 

Τι κάνουμε για να μην μας κάνουν κακό τα μικρόβια 

α) Τα διώχνουμε (καθαριότητα) 

β) Τα σκοτώνουμε έξω από το σώμα μας (απολύμανση) 

γ) Τα σκοτώνουμε μέσα στο σώμα μας (αντιβιοτικά) 

δ) Βάζουμε «στρατιώτες» να τα σκοτώσουν μέσα στο σώμα μας (εμβόλια) 

 

Λίγο πιο αναλυτικά… 

α) Διώχνουμε τα μικρόβια με 

 Γενική καθαριότητα χώρου (του σπιτιού και του γύρω χώρου) 

 Γενική καθαριότητα σώματος 

 Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό, κυρίως πριν από το φαγητό και μετά 

την τουαλέτα 

Προσοχή! πρέπει να τρίβουμε καλά τα χέρια μας, ιδιαίτερα τα σημεία που μπορούν 

να πλυθούν καλά μόνο εάν προσέξουμε ειδικά (άκρες δακτύλων, αντίχειρας)  

β) Σκοτώνουμε τα μικρόβια έξω από το σώμα μας 

 Επιφάνειες: καθαρίζουμε με χλωρίνη ή άλλα απορρυπαντικά 

 Πληγές: πλένουμε με σαπούνι και νερό για να φύγουν οι πολλές ακαθαρσίες 

(π.χ. χώματα), καθαρίζουμε με οξυζενέ και ιώδιο (Betadine) για απολύμανση 

από μικρόβια, χρησιμοποιώντας καθαρό βαμβάκι ή γάζα∙ εάν τρέχει πολύ 

αίμα: πιέζουμε με καθαρό πανί 

Σημείωση: Το οξυζενέ περιέχει οξυγόνο και σκοτώνει ένα είδος μικροβίων που 

λέγονται «αναερόβια» και δεν μπορούν να ζήσουν σε περιβάλλον με οξυγόνο. Το 

ιώδιο σκοτώνει αποτελεσματικά σχεδόν τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είδη 

μικροβίων. 

γ) Σκοτώνουμε τα μικρόβια μέσα στο σώμα μας 

 Εάν εμφανιστεί σοβαρή αρρώστια από μικρόβια, παίρνουμε θεραπεία με 

αντιβιοτικά (π.χ. ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα, πνευμονία και άλλα) 
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παίρνουμε αντιβιοτικά ΜΟΝΟ όταν χρειάζονται, ΜΟΝΟ με 

συμβουλή γιατρού 

 ΔΕΝ παίρνουμε αντιβιοτικά για κρυολόγημα, για ίωση, για γρίπη. Τα 

αντιβιοτικά ΔΕΝ σκοτώνουν τους ιούς 

 ΔΕΝ παίρνουμε αντιβιοτικά γενικά για πυρετό 

δ) Βάζουμε «στρατιώτες» να σκοτώσουν τα μικρόβια μέσα στο σώμα μας. Οι 

«στρατιώτες» είναι τα «ειδικά αντισώματα» για κάποια αρρώστια και φτιάχνονται 

όταν κάνουμε ένα εμβόλιο. Τότε λέμε ότι έχουμε ανοσία. Τα εμβόλια περιέχουν 

νεκρά ή αδρανή μικρόβια που «ξεγελάνε» το αμυντικό σύστημα του ανθρώπου: ο 

οργανισμός μετατρέπει ορισμένα γενικά αντισώματα σε ειδικά αντισώματα για τη 

συγκεκριμένη αρρώστια. Έτσι, τα αντισώματα αυτά είναι έτοιμα για μάχη εάν ο 

άνθρωπος έρθει ξανά σε επαφή με τα μικρόβια που πήρε με το εμβόλιο. Αποτέλεσμα: 

ο άνθρωπος συνήθως δεν αρρωσταίνει γιατί έχει την κατάλληλη προστασία. Με τα 

εμβόλια έχουμε το καλό από την επαφή με τα μικρόβια (την ανοσία) χωρίς το κακό 

που συχνά τη συνοδεύει (την αρρώστια, που μπορεί να είναι βαριά) 

Τα εμβόλια γίνονται σε αρκετές δόσεις: δεν αρκεί ο εμβολιασμός των παιδιών να 

γίνει μια φορά! 

 Πρώτος χρόνος ζωής (περίπου 4-5 φορές) 

 Δεύτερος χρόνος ζωής (περίπου 2-3 φορές) 

 2 ως 6 ετών (περίπου 2-3 φορές) 

 6 έως 18 ετών (περίπου 2-3 φορές) 

 πάνω από 18 (περίπου κάθε 10 χρόνια) 

 πάνω από 60 ετών (κάθε χρόνο εμβόλιο γρίπης) 

Καμιά φορά τα εμβόλια κάνουν πυρετό ή προκαλούν ανησυχία στα παιδιά. Είναι κάτι 

που το περιμένουμε και δεν ανησυχούμε. Είναι το μικρό κόστος της προστασίας που 

μας δίνουν τα εμβόλια. Τα σημερινά εμβόλια είναι πάρα πολύ ασφαλή και σχεδόν 

ποτέ δεν προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα μπορεί να γίνουν 

μόνο πάρα πολύ σπάνια: 1 σε εκατό χιλιάδες ή 1 στο εκατομμύριο. Όμως το κακό 

από την αρρώστια είναι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο συχνό από το εξαιρετικά 

σπάνιο πρόβλημα που μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Εάν τα βάλουμε στη ζυγαριά, 

κερδίζει το εμβόλιο με τεράστια διαφορά! 

 

Βασικές αρχές για να μην αρρωσταίνουν και να μην τραυματίζονται τα παιδιά 

 Εξέταση από παιδίατρο ΟΧΙ ΜΟΝΟ όταν το παιδί αρρωσταίνει αλλά και για 

προληπτική εξέταση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αναγνωριστεί νωρίς κάποιο 

πρόβλημα και έτσι η αντιμετώπισή του να είναι πιο αποτελεσματική 

 ΟΧΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ σε χώρο με παιδιά! Πολύ σημαντικό: το «παθητικό 

κάπνισμα» (δηλαδή η εισπνοή καπνού από κάπνισμα άλλων) μπορεί να 

προκαλέσει άσθμα και καρκίνο. Επίσης, οι συνήθειες των μεγάλων είναι 

παράδειγμα για τα παιδιά 

 ΟΧΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ στην εγκυμοσύνη (κακή ανάπτυξη του μωρού) 

 ΟΧΙ μαχαίρια, ΟΧΙ φάρμακα, ΟΧΙ απορρυπαντικά εκεί που μπορούν να τα 

φτάσουν τα παιδιά 

 ΟΧΙ μόνα τους κοντά σε σόμπα, κουζίνα, φωτιά και ψηλά μέρη 

 ΟΧΙ μόνα τους στη θάλασσα (πνιγμός) ή σε γούρνα ή στέρνα με νερό 

 Αυτοκίνητο: πάντα με ΖΩΝΗ και Μηχανάκι: πάντα με ΚΡΑΝΟΣ 
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*Συγγραφή κεφαλαίου:  

Παναγιωτόπουλος Τάκης, Παιδίατρος και Επιδημιολόγος,  

Καθηγητής στον Τομέα Υγείας του Παιδιού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 

Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η παροχή πληροφοριών/ ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων 

σχετικά με την πρόληψη ασθενειών και ατυχημάτων των παιδιών 

 Η τακτική υπενθύμιση στους γονείς σχετικά με τις εξετάσεις που πρέπει να 

κάνουν τα παιδιά πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

 Η τακτική υπενθύμιση στους γονείς σχετικά με τους εμβολιασμούς που 

πρέπει να κάνουν τα παιδιά όσο μεγαλώνουν 

 Η διευκόλυνση των παραπάνω διαδικασιών σε συνεννόηση με το 

υγειονομικό προσωπικό 
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5. Εξαρτήσεις ουσιών 

 

Η εξάρτηση 

Εξάρτηση είναι μία κατάσταση ψυχική και μερικές φορές επίσης σωματική, που 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ατόμου και μιας 

ναρκωτικής ουσίας. Χαρακτηρίζεται από επιδράσεις στην συμπεριφορά ή άλλες που 

περιλαμβάνουν πάντοτε μία εσωτερική ώθηση για λήψη ναρκωτικού σε διαρκή ή 

περιοδική βάση με σκοπό τη βίωση ψυχικών εμπειριών και την αποφυγή των 

ενοχλήσεων που προκαλούνται από την έλλειψη της ουσίας 

 

Για να θεωρηθεί κάποιος εξαρτημένος, θα πρέπει να εμφανίζει τουλάχιστον τρία από 

τα παρακάτω συμπτώματα σε διάστημα ενός έτους: 

 Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας 

 Ανάπτυξη ανοχής στη χρήση της ουσίας 

 Λήψη της ουσίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο αρχικά σκόπευε 

το άτομο 

 Επιθυμία ή αποτυχημένες προσπάθειες διακοπής της χρήσης της ουσίας 

 Παρουσία στερητικού συνδρόμου με τη μείωση ή τη διακοπή της χρήσης της 

ουσίας 

 Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από την ανεύρεση της ουσίας, τη χρήση 

της και την ανάνηψη κατόπιν 

 Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων κοινωνικών, επαγγελματικών ή 

ψυχαγωγικών λόγω της χρήσης 

 Εμμονή στη χρήση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι προκαλεί στο χρήστη 

σοβαρά σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες σε κύριους 

τομείς της ζωής του 

 

Οι λόγοι που κάποιος γίνεται εξαρτημένος είναι πολλοί και σύνθετοι και 

περιλαμβάνουν: 

 Το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του ατόμου 

 Τους βιολογικούς παράγοντες και την προσωπικότητα του ατόμου 

 Τη δράση της ουσίας 

 

Επιπτώσεις 

 Διάδοση μεταδιδόμενων νοσημάτων όπως το HIV/AIDS, μέσω της κοινής 

χρήσης βελόνας ή της σεξουαλικής πράξης χωρίς προφυλάξεις 

 Προβλήματα υγείας ή και θάνατοι των χρηστών από τις επιπλοκές και την 

υπερβολική δόση 

 Προβλήματα υγείας και κοινωνικά προβλήματα στα παιδιά που γεννιούνται 

από εξαρτημένες μητέρες 

 Εγκληματικότητα, ανεργία, αστεγία, φτώχια, κ.α. 

 

Πώς μπορώ να βοηθήσω κάποιο χρήστη ουσιών 

 Συνήθως ο χρήστης δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημά του, αντιδρά με 

επιθετικότητα και βιάζεται να κλείσει το θέμα 

 Η βασική προϋπόθεση για να βοηθήσετε κάποιον να σταματήσει τη χρήση 

ουσιών (όποιες και αν είναι αυτές) είναι να το επιθυμεί ο ίδιος 
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 Μιλήστε ανοιχτά μαζί του, μη διστάσετε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας 

και τονίστε στον ίδιο, αλλά κυρίως στον εαυτό σας, ότι είστε εκεί για να τον 

στηρίξετε εφόσον πάρει την απόφαση για θεραπεία 

 Σε περίπτωση που δεχτεί, απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς 

 Εξηγήστε του με απλά λόγια τις τεχνικές της μείωσης της βλάβης 

 

Μείωση βλάβης 

 Η μείωση της βλάβης περιλαμβάνει παρεμβάσεις που ως στόχο έχουν την 

ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών της χρήσης ουσιών, όπως η 

μετάδοση ασθενειών και ο θάνατος από υπερβολική δόση 

 Οι παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης δεν έχουν ως στόχο απαραίτητα τη 

διακοπή της χρήσης 

 Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι τα θεραπευτικά προγράμματα 

υποκατάστασης, τα προγράμματα ανταλλαγής ή παροχής βελονών και 

συρίγγων, οι χώροι ασφαλούς χρήσης, τα προγράμματα εμβολιασμού, οι 

ιατρικές εξετάσεις, η εκπαίδευση στην ασφαλέστερη χρήση, κ.α. 

 

Πρακτικές οδηγίες μείωσης βλάβης για χρήστες ενέσιμων ουσιών 

 Ζήτα οδηγίες από κάποιον ειδικό υγείας για να μάθεις να κάνεις με ασφάλεια 

τη δόση σου 

 Όταν θέλεις να πάρεις τη δόση σου, βρες ένα ήσυχο μέρος, με καθαρά χέρια 

καθάρισε τη φλέβα με οινόπνευμα και χρησιμοποίησε καινούργια σύνεργα 

 Μη μοιράζεσαι ποτέ τη σύριγγα και τα υπόλοιπα σύνεργά σου. Κινδυνεύεις 

να κολλήσεις κάποια σοβαρή μεταδοτική ασθένεια 

 Όταν κάνεις σεξ πρέπει να χρησιμοποιείς πάντα προφυλακτικό 

 Κάνε συχνά εξετάσεις για μεταδοτικές ασθένειες, όπως οι ηπατίτιδες 

 Εάν έχεις την υποψία ότι έχεις έρθει σε επαφή με τον ιό του HIV/AIDS, βρες 

μέσα σε 72 ώρες ένα νοσοκομείο και ζήτα να σου χορηγήσουν το 

προφυλακτικό φάρμακο Pep 

 Σε περίπτωση που κάποιος κάνει υπερβολική χρήση, τον βοηθάμε να σηκωθεί 

όρθιος, τον σκουντάμε για να δούμε εάν έχει τις αισθήσεις του και αν δεν 

ανταποκρίνεται, καλούμε άμεσα βοήθεια. Μέχρι να έρθει αυτή, του βάζουμε 

το κεφάλι στο πλάι, τον δροσίζουμε με λίγο νερό αλλά δεν του δίνουμε να πιει 

τίποτα 

 

Βασικοί φορείς απεξάρτησης στην Ελλάδα 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 

 Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: συμβουλευτική υποστήριξη 

στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους, έγκαιρη παρέμβαση, 

θεραπεία απεξάρτησης, εκπαίδευση και κατάρτιση, ενσωμάτωση στην 

κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας 

 Παρέχονται στεγνά θεραπευτικά προγράμματα (χωρίς τη χρήση 

υποκατάστατων) 

 Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και δεν υπάρχουν λίστες αναμονής 

 Εκτός από τα προγράμματα απεξάρτησης των ναρκωτικών, παρέχονται και 

για το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο 

Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ 

 Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πρόληψη, θεραπεία και 

κοινωνική επανένταξη 
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 Παρέχονται στεγνά θεραπευτικά προγράμματα (χωρίς τη χρήση 

υποκατάστατων) 

 Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και για να μπει κάποιος θα πρέπει να 

κάνει αίτηση και να προχωρήσει σε ατομική συνέντευξη, στην οποία θα 

αξιολογηθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου 

 Εκτός από τα προγράμματα απεξάρτησης των ναρκωτικών, παρέχονται και 

για το αλκοόλ, τις διατροφικές διαταραχές και το διαδίκτυο 

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 

 Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική 

επανένταξη και υπηρεσίες μείωσης βλάβης 

 Εκτός από στεγνά προγράμματα παρέχονται και Θεραπευτικά Προγράμματα 

Υποκατάστασης, όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη 

 Για να μπει κάποιος στα Θεραπευτικά Προγράμματα Υποκατάστασης, τα 

οποία παρέχονται δωρεάν, κάνει αίτηση και μπαίνει στη λίστα αναμονής 

(μέσος όρος αναμονής 3 χρόνια), εκτός και αν πληροί κάποιο από τα κριτήρια 

εξαίρεσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σχετικά με την πρόληψη 

χρήσης ναρκωτικών 

 Η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τα ιατρο-κοινωνικά προγράμματα 

που παρέχονται 

 Η συνοδεία των χρηστών που εκφράζουν επιθυμία για απεξάρτηση στους 

αντίστοιχους φορείς 

 Η εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με τις πρακτικές οδηγίες μείωσης 

βλάβης 
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6. Ασφάλεια τροφίμων και Διατροφή 

 

Συντήρηση τροφίμων 

Η σωστή θερμοκρασία του ψυγείου είναι: 

Συντήρηση: 2-4ο C. 

Κατάψυξη:-18 ο C και κάτω 

 

Όταν γίνει διακοπή ρεύματος ή χαλάσει το ψυγείο, μπορούμε να συντηρήσουμε τα 

τρόφιμα: 

Συντήρηση: 4 περίπου ώρες 

Κατάψυξη:1-2 μέρες 

 

Πόση ώρα μπορούν να μείνουν εκτός ψυγείου: 

 Ψάρια: μισή ώρα 

 Κρέας, πουλερικά και γαλακτοκομικά: 2 ώρες 

 Παστεριωμένο γάλα: διατηρείται μόνο στο ψυγείο 

 Γάλα μακράς διαρκείας: διατηρείται εκτός ψυγείου μέχρι τη στιγμή που 

ανοίγεται 

 

Μελέτη των επτά χωρών - Μεσογειακή Διατροφή 

Οι Κρήτες κατείχαν το μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας αλλά και εμφάνισης 

ασθενειών όπως καρδιοπάθειες, καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης, κ.α. Οι διαφορές 

ήταν τόσο έντονες που όλοι έκαναν λόγο για «φαινόμενο Κρήτης». Το φαινόμενο 

αυτό αποδόθηκε στη διατροφή και τον γενικότερο τρόπο ζωής (βλ. Εικόνα 1.) Αυτό 

το πρότυπο διατροφής ονομάστηκε Μεσογειακή Διατροφή.  

 

Εξακολουθούμε να νιώθουμε περήφανοι για τη Μεσογειακή Διατροφή; 

 35,2% του γενικού πληθυσμού στη χώρα μας είναι υπέρβαρο 

 22,5% του γενικού πληθυσμού στη χώρα μας είναι παχύσαρκο 

 

Διατροφή και παιδιά 

 3 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα 

 1 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι παχύσαρκα 

 

Ποιοι είναι αυτοί που «κινδυνεύουν» περισσότερο να ακολουθούν κακή διατροφή 

Οι άνθρωποι με χαμηλότερο μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να μην διατρέφονται σωστά. Σύμφωνα με μελέτες, ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό των Ρομά δε διατρέφονται σωστά, με αποτέλεσμα να έχουν 

σημαντικά προβλήματα υποθρεψίας αλλά και παχυσαρκίας. 
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Εικόνα 2. Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής 

 

 

 

Διατροφικές παγίδες 

 Δεν τρώμε πρωινό 

 Τρώμε λίγα και μεγάλα γεύματα 

 Παραλείπουμε τα ενδιάμεσα γεύματα 

 Δεν τρώμε σε κάθε γεύμα σαλάτα 

 Δεν καταναλώνουμε αρκετά λαχανικά και φρούτα 

 Τρώμε πολύ γρήγορα 

 Τρώμε μέχρι «σκασμού» 

 Παραγγέλνουμε αρκετά συχνά απ’ έξω 

 Όταν τρώμε, έχουμε το αλάτι στο τραπέζι 

 Βάζουμε αλάτι πριν καν δοκιμάσουμε το φαγητό 

 Βάζουμε μεγάλες μερίδες φαγητού 

 Ξαναγεμίζουμε το πιάτο 

 Συνοδεύουμε με αναψυκτικό ή αλκοόλ το γεύμα μας 

 Ξεχνάμε να πίνουμε νερό 

 Τρώμε μπροστά στην τηλεόραση ή τσιμπολογάμε όρθιοι 

 Δεν κοιτάμε τις ετικέτες των τροφίμων 

 Ξεκινάμε πάντα από «Δευτέρα» τη δίαιτα και 

 Βρίσκουμε μια καλή δικαιολογία για να μην την ξεκινήσουμε τελικά 

 Δοκιμάζουμε συνεχώς αρκετές δίαιτες 
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 Βάζουμε μη ρεαλιστικούς στόχους 

 Βλέπουμε τη δίαιτα σαν κάτι που αρχίζει και τελειώνει 

 Δε γυμναζόμαστε 

 

Παράδειγμα ενός ισορροπημένου εβδομαδιαίου διαιτολογίου 

Πρωινό: Δημητριακά με γάλα ή γιαούρτι ή φρυγανιές με μέλι ή μαρμελάδα ή τοστ με 

τυρί και λαχανικά, παξιμάδι με τυρί κ ελιές 

Δεκατιανό: 1-2 φρούτα 

Μεσημεριανό (φορές/εβδομάδα): 1 κόκκινο κρέας, 1-2 Όσπρια, 1-2 

Λαχανικά/λαδερά, 1 ψάρι, 1 Κοτόπουλο, 1 Ζυμαρικά και ΠΑΝΤΑ σαλάτα 

Απογευματινό: 1-2 φρούτα ή 1 χούφτα ξηρούς καρπούς. 

Βραδινό: ½ μερίδα από το μεσημεριανό και ΠΑΝΤΑ σαλάτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σχετικά με σχετικά με την 

ισορροπημένη διατροφή και τη συντήρηση τροφίμων 

 Ο εντοπισμός παιδιών στην κοινότητα που ακολουθούν κακή διατροφή 

(είτε με υποθρεψία, είτε με παχυσαρκία) και, σε συνεργασία με τους 

κηδεμόνες τους, η παραπομπή τους στη δομή υγείας της περιοχής τους 

 Σε συνεργασία με διαιτολόγο-διατροφολόγο η υλοποίηση σχετικών 

ενημερωτικών εκδηλώσεων στις Ρομά κοινότητες  
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7. Σωματική και Στοματική Υγιεινή 

 

Ατομική υγιεινή 

Η ατομική υγιεινή βοηθά στην πρόληψη των ασθενειών, στη διατήρηση της υγείας 

και στην καλλιέργεια της αισθητικής και περιλαμβάνει τη σωματική υγιεινή και τη 

στοματική υγιεινή. 

 

Σωματική υγιεινή 

Βασικοί κανόνες σωματικής υγιεινής: 

 Πλένομαι καθημερινά. Αν δεν υπάρχει αρκετό νερό, πλένομαι τουλάχιστον 

κάθε δεύτερη μέρα 

 Πλένω συχνά τα χέρια μου και οπωσδήποτε και πάντοτε μετά την τουαλέτα 

και πριν από το φαγητό 

 Αλλάζω συχνά τα ρούχα μου, τα πλένω με ζεστό νερό και τα απλώνω στον 

ήλιο 

 Πλένω τα σκεύη του φαγητού κάθε φορά που θα τα χρησιμοποιήσω 

 Πλένω πάντοτε τα τρόφιμα πριν τα μαγειρέψω 

 Δεν αφήνω, ιδίως το καλοκαίρι, μαγειρεμένο φαγητό πάνω από 1-2 ώρες 

εκτός ψυγείου γιατί θα χαλάσει και θα πάθω διάρροια 

 Δεν πετάω κάτω σκουπίδια και κρατάω το χώρο καθαρό ώστε να μην 

έρχονται ποντικοί και έντομα 

 Δεν πετάω νερά γιατί λιμνάζουν και μαζεύονται έντομα 

 Όταν δημιουργούνται στάσιμα νερά, τα σκεπάζω με καθαρό χώμα 

 Δεν κάνω σεξ ποτέ χωρίς προφυλακτικό 

 

Στοματική υγιεινή 

Η οδοντόβουρτσα πρέπει να είναι μαλακή για να μην τραυματίζει τα ούλα, να έχει 

μικρή κεφαλή για να φτάνει ευκολότερα στα πίσω δόντια και να αντικαθίσταται κάθε 

3 – 4 μήνες.  

Η οδοντόκρεμα βοηθά στην ευκολότερη απομάκρυνση της πλάκας, ενώ με το φθόριο 

που περιέχει, αυξάνει την ανθεκτικότητα των δοντιών στην τερηδόνα. 

Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται καθημερινά καθημερινά, οπωσδήποτε το πρωί και 

το βράδυ μετά το φαγητό και προτού κοιμηθώ. Βουρτσίζω τα δόντια μου ως εξής: 

Τοποθετώ την οδοντόβουρτσα με γωνία ώστε μερικές από τις τρίχες της βούρτσας να 

μπαίνουν ανάμεσα στα ούλα και το δόντι. Βουρτσίζω με μικρές κινήσεις από τη βάση 

του δοντιού προς την άκρη του, ένα ένα το κάθε δόντι. Το ίδιο κάνω για τις 

εσωτερικές και την επίπεδη επιφάνειά τους. 

Το οδοντικό νήμα χρησιμεύει για το καθάρισμα της περιοχής ανάμεσα στα δόντια. 

Για να το χρησιμοποιήσω, κόβω ένα κομμάτι νήμα και το τοποθετώ ανάμεσα στα 

δόντια, «αγκαλιάζω» το δόντι με το νήμα, το μετακινώ μέχρι τα ούλα και το τραβάω 

προς την άκρη του δοντιού πιέζοντας συνέχεια την επιφάνειά του. 

Επειδή η αιτία της ουλίτιδας είναι τα μικρόβια, η χρήση τοπικών αντιμικροβιακών 

παραγόντων μπορεί να δώσει γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα, για 

περιορισμένο όμως χρόνο και πάντα σε συνδυασμό με καλή στοματική υγιεινή. Αυτό 

μπορεί να γίνει με χρήση φαρμάκων ή ειδικές οδοντόκρεμες. Χρησιμοποιούνται για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν υπάρχει έντονη αιμορραγία σε συνδυασμό με 

θεραπεία. 

Αποφεύγουμε την κατανάλωση ζαχαρούχων τροφών. Σε περίπτωση που 

καταναλώσουμε, πλένουμε αμέσως τα δόντια μας. 
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Επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για καθαρισμό και 

προληπτικό έλεγχο, ακόμα και αν δεν έχουμε πόνο ή άλλες ενοχλήσεις από τα δόντια 

 

 Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σχετικά με την σωματική 

και στοματική υγιεινή 

 Η προτροπή της κοινότητας στο να μαζεύουν/μη πετάνε σκουπίδια και να 

βρίσκουν λύσεις για τα λιμνάζοντα νερά 

 Η διοργάνωση επίσκεψης οδοντιατρικής κινητής μονάδας στην κοινότητα 

 



 

 

36 

 

8. Αναπαραγωγική Υγεία και Οικογενειακός Προγραμματισμός 

 

Οικογενειακός προγραμματισμός σημαίνει ότι ένα άτομο ή ένα ζευγάρι αποφασίζει 

ελεύθερα τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν να κάνουν και το πότε θέλουν να τα 

κάνουν. 

 

Γυναικολογικές εξετάσεις 

 Μια γυναίκα πρέπει να πάει στο γυναικολόγο από τη στιγμή που θα έρθει σε 

σεξουαλική επαφή για πρώτη φορά 

 Υπάρχει εμβόλιο κατά του ιού των κονδυλωμάτων που μπορούν να κάνουν τα 

κορίτσια από ηλικίας 12 μέχρι 26 ετών 

 Από τότε και έπειτα, θα πρέπει να πηγαίνει μια φορά κάθε χρόνο για να κάνει 

το τεστ Παπ της και τον γυναικολογικό υπέρηχο 

 Επίσης, θα πρέπει να επισκεφτεί τον γυναικολόγο της αμέσως μόλις μείνει 

έγκυος 

 Πάνω από 40 ετών, θα πρέπει να κάνει μαστογραφία κάθε 2 χρόνια 

 Μετά την εμμηνόπαυση θα πρέπει να κάνει έλεγχο για οστεοπόρωση και τεστ 

κόπωσης 

 

Μέθοδοι αντισύλληψης 

 Παραδοσιακές μέθοδοι: Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν ανορθόδοξες μεθόδους αντισύλληψης, οι οποίες στην 

πλειονότητά τους είναι είτε αναποτελεσματικές είτε επικίνδυνες. Για 

παράδειγμα, το τράβηγμα του ανδρός από τον κόλπο της γυναίκας πριν την 

εκσπερμάτωση, το πλύσιμο του κόλπου με άφθονο νερό έπειτα από την 

ολοκλήρωση της πράξης, η χρήση «σπιτικών αντισπερματικών», όπως λεμόνι 

και αλάτι, στον κόλπο της γυναίκας, κ.α., σχετίζονται με ανεπιθύμητες 

εγκυμοσύνες, με εκτρώσεις και με προβλήματα υγείας ή και θανάτους των 

γυναικών και των εμβρύων. 

 Χάπια που χορηγούνται από το στόμα (οιστρογόνα και προγεστερόνη) 

 Αντρικά και γυναικεία προφυλακτικά 

 Σπερματοκτόνα: Ουσίες, οι οποίες τοποθετούνται κολπικά και υπάρχουν σε 

μορφή τζέλ, αφρού, κ.α. Δρουν παραλύοντας τα σπερματοζωάρια και 

μπλοκάροντας την είσοδο του τραχήλου προς τη μήτρα. 

 Έμπλαστρα: Είναι ένα μικρό έμπλαστρο που κολλιέται στην κοιλιά, το 

μπράτσο, τον κορμό ή στους γλουτούς και πρέπει να αλλάζει μία φορά την 

εβδομάδα για τρεις εβδομάδες. Ο ρόλος του είναι να απελευθερώνει δύο 

ορμόνες που εμποδίζουν την ωορρηξία. 

 Κολπικός δακτύλιος: Τοποθετείται ένας μικροσκοπικός δακτύλιος μέσα στον 

κόλπο, ο οποίος απελευθερώνει τις ορμόνες που αναστέλλουν την ωορρηξία. 

Μετά από 21 μέρες ο δακτύλιος αφαιρείται και όταν περάσει μια εβδομάδα, 

τοποθετείται νέος δακτύλιος. 

 Ενέσεις: Διάρκεια 2-3 μήνες ανάλογα με το σκεύασμα που αποτρέπουν τη 

δημιουργία ωαρίου και την είσοδο του σπέρματος στη μήτρα 

 Ενδομήτρια σπειράματα (IUDs): Τοποθετούνται από το γυναικολόγο στην 

κοιλότητα της μήτρας και μπορούν να μείνουν μέχρι και 8 χρόνια ανάλογα με 

το είδος τους. 
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 Εθελοντική χειρουργική στείρωση: Απολίνωση των σαλπίγγων για τις 

γυναίκες και βασεκτομή για τους άντρες: Είναι χειρουργική μέθοδος. Κατά 

την εκσπερμάτωση του ανδρός υπάρχει υγρό αλλά δεν περιέχει 

σπερματοζωάρια. 

 Επείγουσα αντισύλληψη: χάπια και ενδομήτρια σπειράματα. Εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις βιασμού, ατυχήματος, όπως σπάσιμο προφυλακτικού, λάθος 

χρήση άλλης αντισυλληπτικής μεθόδου κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτή η μέθοδος 

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά! 

 

Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει μια γυναίκα την σεξουαλική 

της ζωή 

 Η σεξουαλική αφύπνιση στη γυναίκα ξεκινά στην ηλικία 12 -14 χρόνων με 

τον ερχομό της έμμηνου ρύσης 

 Ωστόσο, η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει την σεξουαλική της ζωή είναι 

προς το τέλος της εφηβείας της, όπου πλέον είναι έτοιμη για μια τέτοια πράξη 

όχι μόνο βιολογικά αλλά και συναισθηματικά 

 Επίσης, θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι το επιθυμεί και η ίδια και ότι δεν το 

κάνει μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει το σύντροφό της 

 Η νεαρή γυναίκα οφείλει να γνωρίζει το σώμα της, τη γυναικεία της ύπαρξη, 

τα γεννητικά της όργανα και να έχει μια ανοικτή επικοινωνία με κάποιον 

μεγαλύτερο στον οποίο  έχει εμπιστοσύνη για τυχόν απορίες και για θέματα 

αντισύλληψης 

 

Η κατάλληλη ηλικία για να μείνει μια γυναίκα έγκυος είναι μεταξύ 20 και 30 χρονών, 

όσον αφορά τουλάχιστον στη σωματική της κατάσταση, και καλύτερα αφού έχει 

τελειώσει το σχολείο. 

 

Αφού γεννήσει μια γυναίκα, μπορεί να ξαναμείνει έγκυος πολύ σύντομα, ΟΜΩΣ, θα 

πρέπει να το αποφύγει καθώς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για μια κακή 

εγκυμοσύνη, καθώς μπορεί: 

 να θέσει σε κίνδυνο την υγεία της (αναιμία, προβλήματα με τον πλακούντα, 

κ.α.) αλλά και του εμβρύου (αποβολή, χαμηλό βάρος γέννησης, αυτισμός, 

κ.α.) 

 να μην επανέλθει το σώμα της από το σωματικό και ψυχολογικό στρες που 

πέρασε και από τα θρεπτικά συστατικά που έχασε 

 να μη μπορέσει να χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης και να επανέλθει στο 

προηγούμενο βάρος της 

 να αγχωθεί, να πιεστεί και να κουραστεί από τις αυξανόμενες δουλειές 

σπιτιού και 

 να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες 

Έτσι, το χρονικό διάστημα που προτείνεται να περιμένει μια γυναίκα για να 

ξαναμείνει έγκυος είναι τουλάχιστον 18-23 μήνες μετά τον τοκετό. 

 

Όταν μια γυναίκα μείνει έγκυος, θα πρέπει να επισκεφτεί το γιατρό: 

 Αμέσως μόλις το μάθει, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις και να την 

κατευθύνει για το επόμενο χρονικό διάστημα 

 Επίσης, από τη στιγμή που θα αρρωστήσει ή θα εντοπίσει οποιαδήποτε 

ανησυχητικά συμπτώματα, όπως χλωμό πρόσωπο, αιμορραγία, πόνο στην 

κοιλιά, πυρετό, δυσκολία στην αναπνοή, κ.α. 
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Η γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της θα πρέπει να αποφύγει: 

Την κατανάλωση προϊόντων καπνού, αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών και 

φαρμάκων (εκτός αν είναι σε συνεννόηση με το γιατρό) 

Την επαφή με δηλητηριώδη χημικά προϊόντα (π.χ. λιπάσματα, καθα- 

ριστικά χώρου, κ.α.) 

Την έκθεση σε ακτίνες Χ 

Την έκθεση σε οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια 

Τη σεξουαλική και σωματική κακοποίηση 

 

Θηλασμός 

Η μητέρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος να στραφεί στο 

γάλα αγελάδας, πρέπει να θηλάζει το παιδί της αποκλειστικά μέχρι και τον 5ο με 6ο 

μήνα της ζωής του. Από εκεί και έπειτα, και πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό, θα 

ξεκινήσει να εισάγει τις στερεές τροφές στη διατροφή του. 

 

Πλεονεκτήματα θηλασμού για το νεογνό  

 Προφύλαξη από αλλεργίες 

 Προστασία από μολύνσεις (διάρροιες, αναπνευστικά, κ.α.) 

 Καλύτερη πνευματική ανάπτυξη 

 Καλύτερη ψυχική ανάπτυξη 

 Καλύτερη ανάπτυξη των οστών των μυών και των δοντιών  

 Το μητρικό γάλα είναι πιο εύπεπτο, πιο ασφαλές και στη σωστή θερμοκρασία 

 Μειώνεται ο κίνδυνος για νεογνικό ίκτερο 

 Μειώνεται ο κίνδυνος για ξαφνικό νεογνικό θάνατο 

 

Πλεονεκτήματα θηλασμού για τη μητέρα 

 Παλινδρόμηση της μήτρας μετά τον τοκετό 

 Αμηνόρροια και καθυστέρηση ωογένεσης 

 Προστασία από καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών και οστεοπόρωση 

 Ευκολότερη και γρηγορότερη απώλεια σωματικού βάρους 

 Βοηθάει στο συναισθηματικό δέσιμο με το μωρό 

 Ευκολία (δεν χρειάζεται να αποστειρώνει, να δοκιμάζει την σωστή 

θερμοκρασία, κτλ.) και οικονομία (ετήσια εκτίμηση κόστους γάλακτος σε 

σκόνη=2.500 ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σχετικά με τον 

οικογενειακό προγραμματισμό και την αναπαραγωγική υγεία 

 Η παρότρυνση των γυναικών για την καθιερωμένη ετήσια επίσκεψη τους 

σε γυναικολόγο 

 Η παρότρυνση των εγκύων γυναικών για τις συχνές επισκέψεις τους στο 

γυναικολόγο τους 

 Συνοδεία των γυναικών στο γυναικολόγο σε περιπτώσεις που χρειάζεται 

διευκόλυνση στην επικοινωνία 
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9. Μεταδιδόμενα Νοσήματα 

 

Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) μεταδίδονται μέσω της κολπικής, 

πρωκτικής και στοματικής σεξουαλικής επαφής με ένα μολυσμένο άτομο, σε 

περίπτωση που δεν ληφθεί προφύλαξη. Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις μεταδίδονται 

μέσω της απλής επαφής των γεννητικών οργάνων (χωρίς δηλαδή να υπάρχει 

διείσδυση), καθώς επίσης και από άλλα υγρά, όπως αίμα και μητρικό γάλα. Μερικά 

από αυτά είναι η σύφιλη, η γονόρροια, τα χλαμύδια, ο έρπης, η ηπατίτιδα B και C, ο 

HIV, κ.α. 

 

Συνήθως δε μπορεί κανείς να καταλάβει αν κάποιο άτομο έχει μολυνθεί, απλά με το 

να το παρατηρήσει. Αν και κάποια ΣΜΝ έχουν συμπτώματα, καθυστερούν να 

εμφανιστούν, ενώ άλλα δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. 

 

Ωστόσο κάποια από τα συμπτώματα που μπορεί να εντοπίσει κάποιος είναι: 

 Ασυνήθιστα υγρά ή μυρωδιά από τα γεννητικά όργανα 

 Πόνος ή κάψιμο κατά τη διάρκεια της ούρησης 

 Πόνος κατά τη διάρκεια του σεξ 

 Φαγούρα ή πόνος πάνω ή δίπλα από τα γεννητικά όργανα 

 Πληγές, φουσκάλες, εξανθήματα, οιδήματα ή πρήξιμο γύρω από τα γεννητικά 

όργανα, τα οποία μπορεί να πονάνε ή και να μην πονάνε 

 Πρήξιμο των λεμφαδένων κοντά στα γεννητικά όργανα 

 Αλλαγές στην έμμηνο ρύση (περίοδο), όπως αυξημένη/μειωμένη αιμορραγία, 

κ.α. 

 

Σε περίπτωση που κάποιος έχει υποψίες ότι μπορεί να έχει μολυνθεί θα πρέπει: 

 Να δει άμεσα ένα γιατρό 

 Να μην ξανακάνει σεξ χωρίς προφύλαξη μέχρι να κάνει τις σχετικές εξετάσεις 

 Να ακολουθήσει τις ιατρικές οδηγίες και τη φαρμακευτική του αγωγή 

 Να θυμάται ότι δεν έχουν συμπτώματα όλα τα ΣΜΝ και ότι θα πρέπει να 

εξεταστεί γιατί ενδέχεται να αρρωστήσει και να κολλήσει και άλλα άτομα 

 

Μπορεί κάποιος να μειώσει/αποκλείσει το ρίσκο να κολλήσει ΣΜΝ με το να: 

 Χρησιμοποιεί προφυλακτικά 

 Μη χρησιμοποιεί κοινές βελόνες, ξυραφάκια, νυχοκόπτες, ψαλίδια κλπ. 

 Μειώσει τους ερωτικούς του συντρόφους 

 Συζητά με τους συντρόφους του ανοιχτά για αυτό το θέμα 

 Κάνει συχνά τεστ για ΣΜΝ 

 Μην κάνει καταχρήσεις αλκοόλ και ναρκωτικών, καθώς τον εμποδίζουν να 

προστατεύσει τον εαυτό του από την ασφαλή σεξουαλική επαφή 

 

Είναι σημαντικό να εντοπίσει κάποιος νωρίς ότι έχει κάποιο ΣΜΝ και να θεραπευτεί, 

διαφορετικά αυξάνει τον κίνδυνο για: 

 Υπογονιμότητα στις γυναίκες και τους άντρες 

 HIV/AIDS 

 Ηπατίτιδες 

 Καρκίνο της μήτρας 

 Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τη γέννα 
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 Επιπλοκές στην υγεία του μωρού 

 

Ηπατίτιδες 

Είναι παθήσεις που δημιουργούν πρόβλημα στο ήπαρ (συκώτι) και μπορούν να 

προκαλέσουν σταδιακά τη νέκρωσή του. 

Είδη ηπατίτιδας: 

 Οι ιογενείς ηπατίτιδες, αυτές δηλαδή που προκαλούνται από μετάδοση ιού, 

είναι οι ηπατίτιδες Α, B, C, D, E. 

 Φαρμακευτικές (αυτές που προκαλούνται από λήψη κάποιας ουσίας ή 

φαρμάκου) 

 Αυτοάνοσες 

 Μεταβολικές 

 

Συμπτώματα 

Οι ιογενείς ηπατίτιδες εκδηλώνονται με διάφορα μη ειδικά συμπτώματα αναλόγως 

του σταδίου της νόσου στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής. 

 

Στάδια 

Α) Περίοδος επώασης (το χρονικό διάστημα μεταξύ της εισόδου του ιού στον 

οργανισμό και της εμφάνισης των συμπτωμάτων): συνήθως χωρίς συμπτώματα 

Β) Εκδήλωση της νόσου: 

 Συμπτώματα βαριάς ίωσης (αδυναμία, ναυτία, έμετος, διάρροια, ανορεξία, 

αρθραλγία, πυρετός) 

 Ίκτερος - Υπίκτερος 

 Σκούρα ούρα (σαν κονιάκ) – Λευκά κόπρανα 

*Σε λίγες περιπτώσεις η ηπατίτιδα μπορεί να εμφανιστεί με την κεραυνοβόλο 

μορφή: μαζική νέκρωση του ήπατος-ηπατική ανεπάρκεια 

Γ) Ίαση: Η ίαση (θεραπεία) επέρχεται σχεδόν πάντα στην περίπτωση ηπατίτιδας Α 

και Ε, κατά 99% στην ηπατίτιδα Β και κατά 25% στην ηπατίτιδα C. 

Δ) Χρόνια ηπατίτιδα: Είναι η ηπατίτιδα της οποίας τα συμπτώματα ή τα 

εργαστηριακά ευρήματα επιμένουν μετά τους 6 μήνες – 1 χρόνο. Η χρόνια ηπατίτιδα 

μπορεί να προκληθεί από τους ιούς Β και C και στην ηπατίτιδα Β είναι δυνατόν να 

προστεθεί η λοίμωξη με ηπατίτιδα D, η οποία επιβαρύνει την κατάσταση. Η πορεία 

της χρόνιας ηπατίτιδας ποικίλλει από ασυμπτωματική φορεία μέχρι βαριές επιπλοκές 

της νόσου που είναι η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος. 

 

Θεραπεία 

 Ανάπαυση στο κρεβάτι, ειδικά στην αρχή, περιορισμένη φυσική 

δραστηριότητα ακολούθως 

 Δίαιτα ελαφρά, πλούσια σε βιταμίνες και θρεπτικές ουσίες 

 Αποφυγή αλκοόλ η άλλων τοξικών φαρμάκων 

 Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί νοσηλεία και υποστήριξη του ασθενή 

 Φαρμακευτική αγωγή (ιντερφερόνη και αντιϊκά ) χρησιμοποιείται για μεγάλα 

διαστήματα σε χρόνια ηπατίτιδα Β και σε χρόνια ηπατίτιδα C καθώς επίσης 

και κατά την οξεία λοίμωξη από ιό της C, μειώνει την πιθανότητα 

χρονιότητας 
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Ηπατίτιδα Α 

Η μετάδοση γίνεται μέσω της κοπροστοματικής οδού (μέσω κοπράνων ή από το 

στόμα) με μολυσμένο νερό, φαγητό, κακή υγιεινή, συγχρωτισμό (πολλά άτομα μαζί), 

κ.α. 

 

Ομάδες ευάλωτες στον ιό είναι: μετανάστες από χώρες που ενδημεί ο ιός, ταξιδιώτες, 

διαβιούντες σε άσυλα, φυλακές, καταυλισμούς όπου η υγιεινή είναι κακή. 

 

Χρόνος επώασης: Από τη στιγμή που θα μπει ο ιός της ηπατίτιδας Α στον οργανισμό 

κάποιου ατόμου, θα εμφανίσει συμπτώματα μετά από 2-7 εβδομάδες και θα 

θεραπευτεί πλήρως 2 εβδομάδες μετά από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Είναι 

δυνατόν να ξαναεμφανιστεί η αρρώστια, αλλά ποτέ δεν αποκτά χρονιότητα. 

 

Προφύλαξη 

 Συχνό πλύσιμο χεριών 

 Καθαρισμός επιφανειών με χλωρίνη 

 Όχι χρήση προσωπικών αντικειμένων από πολλά άτομα 

 Εμβολιασμός 

 

Ηπατίτιδα Β 

Η μετάδοση γίνεται μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλακτικό (κολπική, 

πρωκτική, στοματική), μέσω αίματος (μετάγγιση αίματος πριν από το 1992), κοινή 

χρήση συρίγγων, αιχμηρών ειδών προσωπικής υγιεινής όπως ξυραφάκια κλπ. και 

μέσω της μητέρας στο παιδί κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. 

 

Η διάγνωση: γίνεται με εργαστηριακή ανάλυση του αίματος 

 

Επιπλοκές: Από χρόνια ηπατίτιδα Β πάσχει το 3% του ελληνικού πληθυσμού και από 

αυτό περίπου το 35% των χρόνιων ασθενών θα καταλήξει από τις επιπλοκές της 

νόσου που είναι η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος. 

 

Προφύλαξη: 

 Προφυλακτικό πάντα, σε κάθε επαφή, από την αρχή της επαφής 

 Δεν χρησιμοποιούμε κοινές σύριγγες και άλλα σύνεργα ενδοφλέβιας χρήσης 

ναρκωτικών 

 Εμβόλιο:3 δόσεις 

 Επείγουσα προφύλαξη: προφύλαξη με ανοσοσφαιρίνη που χορηγείται σε 

όσους ήρθαν σε επαφή με τον ιό σε διάστημα έως 14 ημέρες (ανάλογα την 

ηλικία και τον τρόπο επαφής). Η ανοσοσφαιρίνη χορηγείται μαζί με το 

εμβόλιο και σε νεογνά μητέρων φορέων, με καλά αποτελέσματα. 

 

Ηπατίτιδα C 

Η μετάδοση γίνεται όπως στην ηπατίτιδα Β, μόνο που είναι λιγότερο συχνή 
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η μετάδοση με το σεξ (15%) και από τη μητέρα στο έμβρυο-νεογνό 

 

Χρόνος επώασης: Από τη στιγμή που θα μπει ο ιός της ηπατίτιδας C στον 

οργανισμό κάποιου ατόμου, θα εμφανίσει συμπτώματα μετά από 15 μέρες 

έως 5 μήνες, συνήθως όμως γύρω στον 1,5 μήνα. 

 

Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας C συνήθως δεν είναι έντονα. Η ηπατίτιδα C γίνεται 

χρόνια πολύ συχνά (80%).Η χρόνια ηπατίτιδα C είναι σχετικά καλοήθης νόσος, 

δεδομένου ότι το 20% από τους προσβεβλημένους θα αναπτύξουν σε 20 χρόνια 

κίρρωση και από αυτούς 1-3% το χρόνο καρκίνο. 

 

Προφύλαξη: ίδιοι τρόποι με την ηπατίτιδα Β, μόνο που δεν υπάρχει εμβόλιο. 

 

HIV 

Ο HIV είναι ιός ο οποίος προκαλεί καταστροφή της άμυνας του οργανισμού, με 

αποτέλεσμα να γίνεται ευάλωτος σε λοιμώξεις. 

 

Μεταδίδεται με: 

 Αίμα –μετάγγιση αίματος, χρήση κοινών συρίγγων, επαφή ανοικτού 

τραύματος με ξένο αίμα 

 Σπερματικά, προσπερματικά και κολπικά υγρά κατά τη σεξουαλική επαφή 

 Από τη μητέρα στο παιδί κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό ή το θηλασμό 

 

Βέβαια, ο ιός ανιχνεύεται σε όλα τα σωματικά υγρά (ιδρώτας, σάλιο, δάκρυα κλπ.) 

αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το φορτίο ώστε να μεταδοθεί μέσω αυτών. 

 

ΔΕΝ μεταδίδεται με: 

 Με κοινωνική επαφή 

 Με το φιλί 

 Με το απλό άγγιγμα - χειραψία κλπ 

 Με τη χρήση κοινών σκευών 

 Με τα κουνούπια 

 Με επαφή με αντικείμενα 

 Με το βήχα, το φτάρνισμα 

 Από ζώα 

 Από πισίνες, θάλασσες, τουαλέτες 

 

Το άτομο που έχει μολυνθεί από τον ιό λέγεται οροθετικός (παλιά λεγόταν φορέας). 

Μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια πριν νοσήσει, ή μπορεί να νοσήσει σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, πάντως καθ’ όλο το διάστημα αυτό μεταδίδει τον ιό. Από τη 

στιγμή που το άτομο θα παρουσιάσει συμπτώματα λέμε ότι έχει AIDS. 

 

Διάγνωση HIV: 

 Εξέταση αίματος (ειδική για τον ιό - δεν φαίνεται σε απλή γενική αίματος!). 

Απαιτείται διάστημα 6-8 εβδομάδων από τη μόλυνση για να ανιχνεύεται. 

 Διάγνωση με το γρήγορο τεστ - ανίχνευση αντισωμάτων στο σάλιο. 

Απαιτείται διάστημα τριών μηνών από τη μόλυνση. 

 Διάγνωση με το γρήγορο τεστ – με σταγονίδιο αίματος. Απαιτείται διάστημα 

ενός μηνός από τη μόλυνση 
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Αντιμετώπιση και θεραπεία: 

 Φροντίδα της γενικότερης κατάστασης του σώματος 

 Δεν λαμβάνονται φάρμακα χωρίς σοβαρό λόγο 

 Παρακολούθηση από ειδικό ιατρό 

 Αντιρετροϊκά: Τα νεότερα φάρμακα είναι πολύ καλύτερα ανεκτά από τον 

οργανισμό, οι δόσεις είναι πολύ χαμηλότερες και πολύ καλύτερα τα 

αποτελέσματα 

 Δεν ξεκινούν όλοι οι οροθετικοί αγωγή 

 

Προφύλαξη: 

 Χρήση προφυλακτικού σε όλες τις σεξουαλικές επαφές 

 Όχι κοινή χρήση αντικειμένων προσωπικής υγιεινής (π.χ. οδοντόβουρτσες, 

ξυραφάκια κλπ) 

 Οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών δεν πρέπει να κάνουν χρήση με κοινή 

σύριγγα και άλλα κοινά σύνεργα χρήσης 

 Τακτική εξέταση και σε περίπτωση ανίχνευσης ενός θετικού αποτελέσματος 

άμεση παραπομπή σε Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Νοσοκομείου 

 Επείγουσα προφύλαξη (PEP): Από την στιγμή που υπάρχει υποψία και 

κίνδυνος να έχει έρθει κάποιος σε επαφή με τον ιό του HIV υπάρχει η 

δυνατότητα μέσα στις πρώτες 72 ώρες να απευθυνθεί σε Μονάδα Ειδικών 

Λοιμώξεων και να λάβει προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή έτσι ώστε να μην 

ξεκινήσει η λοίμωξη. 

 

AIDS 

Είναι το σύνδρομο που προκαλείται από τον ιό HIV. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα 

εκδηλώσουν AIDS όλοι όσοι μολύνονται από τον ιό. 

 

Συμπτώματα AIDS: 

 Ευκαιριακές λοιμώξεις 

 Ενεργοποίηση παλαιών λοιμώξεων (π.χ. φυματίωση) 

 Νέες λοιμώξεις (συνήθως από μικρόβια με μικρή λοιμογόνο δύναμη, αλλά με 

ταχεία θανατηφόρο πορεία) 

 

Φυματίωση 

Είναι μολυσματική νόσος που προκαλείται από το μυκοβακτήριο της φυματίωσης και 

προσβάλλει συνήθως τον πνεύμονα και μεταδίδεται από σταγονίδια που υπάρχουν 

στον αέρα (φτάρνισμα, βήχας κλπ.) από ανθρώπους που νοσούν. Οι περισσότερες 

λοιμώξεις δεν εμφανίζουν συμπτώματα και είναι λανθάνουσες (δεν γίνονται εύκολα 

αντιληπτές). Όμως, περίπου μία στις δέκα λοιμώξεις σε λανθάνουσα μορφή 

εξελίσσεται τελικά σε ενεργή νόσο. Εφόσον η φυματίωση δεν αντιμετωπιστεί, οδηγεί 

σε θάνατο για πάνω από το 50% των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί. Κλασικά 

συμπτώματα ενεργού λοίμωξης από φυματίωση είναι ο χρόνιος βήχας με ίχνη 

αίματος στα πτύελα (σάλιο), ο πυρετός, ο νυχτερινός ιδρώτας και η απώλεια βάρους. 

Η διάγνωση της ενεργής φυματίωσης βασίζεται σε ακτινογραφία θώρακα, καθώς και 

σε μικροσκοπική εξέταση και μικροβιολογική καλλιέργεια των υγρών του σώματος. 

Η θεραπεία της φυματίωσης είναι δύσκολη και απαιτεί τη χορήγηση πολλαπλών 

αντιβιοτικών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που κάποιος ασθενεί και 

από τον ιό του HIV και της φυματίωσης, η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Η 
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πρόληψη της φυματίωσης περιορίζεται στον εμβολιασμό των βρεφών με το εμβόλιο 

BCG (η προστασία του εξασθενεί μετά από 10 έτη) και την ανίχνευση και κατάλληλη 

θεραπεία των περιστατικών ενεργής φυματίωσης. 

 

Ελονοσία 

Είναι μια σοβαρή μεταδοτική νόσος που προσβάλλει τα ερυθρά αιμοσφαί- 

ρια στο αίμα.  

 

Μεταδίδεται με: 

 Τσίμπημα από το θηλυκό μολυσμένο κουνούπι που ανήκει στο γένος 

Anopheles (Ανωφελής). Μόνο κουνούπια του γένους αυτού μπορούν να 

μεταδώσουν την ελονοσία και πρέπει προηγουμένως να έχουν τσιμπήσει 

άτομο που είναι μολυσμένο με το παράσιτο που προκαλεί την ελονοσία. 

 Μετάγγιση αίματος 

 Μεταμόσχευση οργάνων 

 Χρήση μολυσμένων βελονών ή συρίγγων 

 Σπανιότερα και από τη μητέρα στο έμβρυο 

 

Δε μεταδίδεται: 

 από άτομο σε άτομο 

 μέσω της συνήθους κοινωνικής επαφής (π.χ. άγγιγμα, φιλί) 

 μέσω σεξουαλικής ή άλλης επαφής 

 

Τα κύρια και πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ελονοσίας είναι: υψηλός πυρετός με 

ρίγη, εφίδρωση, και κεφαλαλγία, μυαλγία και γενική αδιαθεσία. Ο πυρετός 

εμφανίζεται κάθε δεύτερη (τριταίος) ή κάθε τρίτη μέρα (τεταρταίος). Άλλα 

συμπτώματα που μπορούν επίσης να εμφανιστούν είναι ναυτία, διάρροια και έμετος. 

 

Η θεραπεία: 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το πλασμώδιο που προκαλεί τη λοίμωξη 

και την περιοχή στην οποία συνέβη η μόλυνση, την ηλικία του ασθενούς, το πόσο 

σοβαρή είναι η κατάσταση του ασθενούς και από το αν βρίσκεται σε εξέλιξη ή 

αναμένεται εγκυμοσύνη 

και γίνεται μέσω φαρμάκων. Αν ακολουθηθεί σωστά, ο ασθενής επανέρχεται πλήρως. 

 

Πρόσφατα στην Ελλάδα, εμφανίστηκαν σποραδικά περιστατικά ελονοσίας, τα οποία 

αφορούσαν άτομα χωρίς ιστορικό μετακίνησης σε ενδημική χώρα, δηλαδή σε χώρα 

που υπάρχει έντονο πρόβλημα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να τηρούνται συστηματικά 

μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών και να εφαρμόζεται συστηματική 

καταπολέμηση των κουνουπιών σε επίπεδο κοινότητας. 

 

Μέτρα προστασίας στην κοινότητα 

 Καθαρισμός αγωγών ώστε να μην παρεμποδίζεται η απομάκρυνση του νερού 

 Καθαρισμός βλάστησης σε επιφανειακά νερά 

 Όχι αλόγιστη χρήση νερού, ειδικά όταν δεν υπάρχει κατάλληλη αποχέτευση 

αυτού 

 Τακτικός ψεκασμός για την καταπολέμηση των κουνουπιών 
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Μέτρα προστασίας στο σπίτι 

 Πλέγματα (σίτες) σε αγωγούς εξαερισμού των βόθρων 

 Σίτες σε πόρτες και παράθυρα 

 Απομάκρυνση στάσιμων νερών και λυμάτων 

 Τακτικό κούρεμα θάμνων και γρασιδιού 

 Χρήση κλιματιστικού/ ανεμιστήρων 

 Χρήση εντομοκτόνων (σπρέι αεροζόλ, ταμπλέτες, φιδάκια) 

 

Μέτρα ατομικής προστασίας 

 Εντομοαπωθητικά σε όλα τα εκτεθειμένα σημεία και ενίοτε και στα 

 ρούχα 

 Φαρδιά και μακριά ρούχα με μακριά μανίκια 

 Κουνουπιέρες 

 Συχνά λουτρά προς απομάκρυνση του ιδρώτα 

 

 

 

 

Ποια είναι η συμβολή του Ρομά Διαμεσολαβητή Υγείας: 

 Η ενημέρωση των μελών των Ρομά κοινοτήτων σχετικά με τις 

μεταδιδόμενες ασθένειες 

 Η συνοδεία στο γιατρό των ατόμων που έχουν κάποια μεταδοτική 

ασθένεια  

 Η διοργάνωση επίσκεψης κινητής μονάδας στην κοινότητα για τη 

διεξαγωγή τεστ για τους ιούς της ηπατίτιδας (Β και C) και τον ιό του HIV 
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10. Προετοιμασία για το πεδίο 

 

Η παροχή υπηρεσιών στο πεδίο (streetwork ή outreach) 

 Είναι συντονισμένες δράσεις που παρέχονται σε ευάλωτους πληθυσμούς, 

συνήθως μετακινούμενους, οι οποίοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας.  

 Οι υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται είναι πρωτοβάθμιας ιατρικής 

περίθαλψης, κοινωνικές και προαγωγής της υγείας (ενημερωτικές) 

 Η παροχή υπηρεσιών στο πεδίο δημιουργήθηκε για να καλύπτει το κενό που 

αφήνουν οι κρατικές υπηρεσίες στο χώρο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

 

Κύριες ομάδες στόχου: 

 Ρομά 

 Μετανάστες 

 Άστεγοι 

 Εξαρτημένα άτομα 

 Εκδιδόμενα άτομα 

 

Κυριότερα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου: 

 Αποξένωση και αποκλεισμός 

 Δυσπιστία για τις τυποποιημένες υπηρεσίες 

 Υποχρησιμοποίηση των διαθέσιμων υπηρεσιών βοήθειας 

 

Για την καλύτερη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρέπει: 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του 

κάθε πληθυσμού και να εξατομικεύονται 

 Το προσωπικό να είναι εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

 Το προσωπικό να είναι διαθέσιμο πέρα από το τυπικό ωράριο εργασίας 

 Η προσφορά βοήθειας να μην είναι καταναγκαστική 

 Η ανάπτυξη σχέσης μεταξύ του προσωπικού και των ωφελουμένων να είναι 

συνεχής και ειλικρινής 

 

Για την προσέγγιση των ομάδων στόχου θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα πέντε 

βήματα: 

1. Μελέτη της γεωγραφίας της περιοχής που θα γίνει επίσκεψη, καθώς και του 

ιστορικού, κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου 

2. Εδραίωση της παρουσίας της ομάδας στο χώρο στον οποίο θα γίνεται η 

παροχή υπηρεσιών, μέσω συχνών και τακτικών επισκέψεων. 

3. Ενημέρωση σχετικά με το ποια είναι η ομάδα, για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί 

και το ποιες υπηρεσίες παρέχει. 

4. Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού με την ομάδα στόχο 

κατά τη διάρκεια της ισότιμης, αλληλέγγυας και όχι φιλανθρωπικής παροχής 

υπηρεσιών 

5. Εμπλοκή μελών των ομάδων στόχου στις διαδικασίες 

ενημέρωσης/κινητοποίησής τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες με 

απώτερο στόχο την αυτό-οργάνωσή τους 
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Προετοιμασία για την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων προαγωγής της υγείας σε 

κοινότητες Ρομά 

Σε περίπτωση που προετοιμάζετε την διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων 

προαγωγής υγείας σε κοινότητες Ρομά, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να 

απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

 Γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη δράση; 

 Ποιος είναι ο στόχος της; 

 Ποιες ανάγκες της κοινότητας εξυπηρετεί; 

 Ποιοι αποτελούν την ομάδα δράσης και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της; 

 Η ομάδα δράσης είναι γνώστης της κουλτούρας των Ρομά; 

 Έχει εμπειρία σε δράσεις με Ρομά; 

 Σε τι χώρο θα πραγματοποιηθεί η δράση; 

 Με ποια κριτήρια επιλέξατε το χώρο δράσης; 

 Πόση ώρα θα διαρκέσει η δράση; 

 Πόση ώρα μπορούν να διαθέσουν οι συμμετέχοντες; 

 Έχετε εξασφαλίσει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη 

διάρκεια της δράσης σας; 

 Έχετε εξασφαλίσει την ασφάλεια της ομάδας δράσης και των συμμετεχόντων;  

 Έχετε εξασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων στη δράση; 

 Τι σχέδιο δράσης έχετε σε περίπτωση που προκύψει κάποιος κίνδυνος; 

 Με ποιους τρόπους επιλέξατε να γνωστοποιήσετε τη δράση; 

 Είναι ελκυστική η δράση σας; 

 Πώς θα συστήσετε την ομάδα δράσης στους συμμετέχοντες; 

 Σε τι μπορεί η ομάδα δράσης να φανεί χρήσιμη έπειτα από το τέλος της 

δράσης; 

 Πώς μπορούν να βρουν οι συμμετέχοντες την ομάδα δράσης; 

 Σε ποιους συγκεκριμένα απευθύνεται η δράση; Γυναίκες, άντρες, παιδιά, 

εφήβους, ηλικιωμένους; 

 Πόσοι άνθρωποι εκτιμάτε ότι θα συμμετέχουν; 

 Ποιες είναι οι θεματικές που θα συζητήσετε; 

 Έχουν ενδιαφέρον οι θεματικές για τους συμμετέχοντες; 

 Έχουν εκφράσει οι συμμετέχοντες το ενδιαφέρον τους σχετικά με τη δράση; 

 Ποιες μεθόδους μετάδοσης της γνώσης θα χρησιμοποιήσετε 

(δασκαλοκεντρικές ή μαθητοκεντρικές); 

 Ποιες εκπαιδευτικές και μαθησιακές στρατηγικές (ομαδικά παιχνίδια, μελέτες 

περίπτωσης, προβολή βίντεο, συζήτηση σε ομάδες, παρουσίαση με τη χρήση 

βιντεοπροβολέα) θα χρησιμοποιήσετε;  

 Έχετε προσαρμόσει τη δράση στις ανάγκες των συμμετεχόντων και τα 

πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά; 

 Θα μοιράσετε ενημερωτικά φυλλάδια στους συμμετέχοντες; 

 Αν ναι, ποια μορφή θα έχουν; 

 Πώς θα αξιολογήσετε τη δράση σας; 

 Ποιους δείκτες θα χρησιμοποιήσετε για να δείτε κατά πόσο είχε νόημα αυτό 

που επιχειρήσατε; 
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Πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση 

 

Αποδεχτείτε την αρχή της διαφορετικότητας 

 Όλοι οι Ρομά δεν είναι ίδιοι, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις ομάδες 

 Οι διαφορές τους μπορεί να σχετίζονται με την προσωπικότητα, την περιοχή 

που διαμένουν, την οικονομική και μορφωτική τους κατάσταση, κτλ. 

o Προσαρμόστε τις δράσεις σας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους 

 

Επιδιώξτε την ανάπτυξη σταθερής και μόνιμης σχέσης 

 Τακτική και ανθρώπινη επαφή 

o Αυτό δημιουργεί σχέσεις ουσίας 

 Κρατήστε την επαφή 

 

Εφαρμόστε ολιστική προσέγγιση 

 Ακολουθήστε ένα «ολιστικό μοντέλο» προσέγγισης 

o Βασικές ανάγκες όπως υγεία, μόρφωση, απασχόληση, στέγαση κλπ. 

είναι αλληλένδετες 

 Αν μία ανάγκη δεν καλύπτεται, τότε η παρέμβαση είναι ελλιπής 

Παράδειγμα 1: Ένα παιδί για να γραφτεί στο σχολείο (μόρφωση), θα πρέπει να κάνει 

τις σχετικές προληπτικές εξετάσεις και τους εμβολιασμούς (υγεία), διαδικασία για την 

οποία θα πρέπει να έχει κάποια ασφάλιση (εργασία γονέων). 

 

Επικοινωνήστε με φορείς που ασχολούνται με Ρομά 

 Ανταλλάξτε καλές πρακτικές, τεχνικές, εργαλεία με άλλους φορείς 

 Συνεργαστείτε με αυτούς τους φορείς 

 

Επωφεληθείτε από το ανοιχτό πνεύμα των γυναικών 

Οι γυναίκες Ρομά: 

 Eίναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό και την ενασχόληση με τη θεραπεία μιας 

ασθένειας  

 Aντιλαμβάνονται μια καινούργια ανάγκη και τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να την καλύψουν 

 συνήθως είναι οι «φροντιστές» και άρα θα πρέπει να είναι καλά για να 

μπορούν να «φροντίσουν» τους άλλους! 

 

Κρατήστε ουδέτερη στάση σε «διαμάχες» 

 Σε περίπτωση που διαπιστώσετε διαμάχη μεταξύ οικογενειών θα πρέπει να 

τηρήσετε ουδέτερη στάση απέναντι σε όλους 

 Αν χρειαστεί, υλοποιήστε τη δράση σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στον 

ίδιο οικισμό, ώστε να αυξήσετε τη συμμετοχή και να αποφύγετε την 

πιθανότητα διενέξεων 

 

Εμπλέξτε προσωπικό με ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ευπαθείς πληθυσμούς 

 Δείξτε ειλικρινές ενδιαφέρον για την προαγωγή των δικαιωμάτων και την 

εγκαθίδρυση ισότιμης και αλληλέγγυας και όχι φιλανθρωπικής σχέσης 

 

«Γεμίστε» το επικοινωνιακό κενό 

 Απλοποιήστε το λεξιλόγιό σας 

 Χρησιμοποιήστε δικές τους λέξεις 
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 Σε περίπτωση που δίνετε οδηγίες για κάποια θεραπεία ή για άλλο σημαντικό 

ζήτημα, επαναλάβετε το μήνυμα όσες φορές χρειαστεί. 

 Ο προφορικός λόγος είναι πολύ πιο «δυνατός» από τον γραπτό. 

 

Κινητοποιήστε την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας 

Εμπλέξτε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα από την κοινότητα στη δράση. Με 

αυτό τον τρόπο: 

 Διευρύνετε την απεύθυνσή σας προς τον πληθυσμό της κοινότητας 

 Δημιουργείτε πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων σας 

 Τα μέλη της κοινότητας μπαίνουν στη διαδικασία ανάληψης ευθυνών και 

παράλληλα από απλοί ωφελούμενοι αποτελούν πλέον μέρος της λύσης των 

προβλημάτων 

 Επιπλέον, αποκτούν εμπειρία, η οποία θα αποτελέσει εφαλτήριο για ανάληψη 

περαιτέρω πρωτοβουλιών 



 

 

11. Δεξιότητες για αποτελεσματική επικοινωνία 

 

Όπως κάθε επάγγελμα χρειάζεται τα εργαλεία του, έτσι και το επάγγελμα του 

διαμεσολαβητή έχει τα δικά του, μεταξύ των οποίων το πιο σημαντικό είναι οι 

δεξιότητες στην επικοινωνία. 

 

Μη βίαιη επικοινωνία 

Η μη βίαιη επικοινωνία στηρίζεται στις αρχές της Μη Βίας γιατί προσπαθεί να 

απαλλάξει από τη νοοτροπία της βίας με την οποία έχει εκπαιδευτεί κάποιος. 

 

Επικεντρώνεται στους εξής άξονες: 

 Ειλικρινής έκφραση: εκφράζεις τα πάντα (συναίσθημα, ανάγκη, παρατήρηση) 

με ειλικρίνεια 

 Ενσυναίσθηση του ακροατή: αντιλαμβάνεσαι/νιώθεις τα αισθήματα του 

συνομιλητή και μπαίνεις στη θέση του 

 Ενσυναίσθηση του εαυτού μου: συνειδητοποιείς τα συναισθήματα σου 

 

Εστιάζει στα ακόλουθα στοιχεία: 

 Παρατηρήσεις: παρατηρείς χωρίς να αξιολογείς/κρίνεις/αναλύεις, π.χ. «Η 

Μαρία δεν εμβολιάζει τα παιδιά της» είναι μια παρατήρηση. Όμως, «Η Μαρία 

δε νοιάζεται για τα παιδιά της» είναι μια κρίση δική σου, η οποία δεν ισχύει 

αναγκαστικά και για αυτό θα πρέπει πάντα να υπάρχει διαχωρισμός των 

γεγονότων από τις προσωπικές κρίσεις 

 Αισθήματα: έκφραση των συναισθημάτων που σου προκαλούν αυτές οι 

παρατηρήσεις, π.χ. «Αισθάνομαι ανησυχία που δεν εμβολιάζονται τα παιδιά 

σου». Πρέπει να αναγνωρίζουμε και να δίνουμε όνομα στα συναισθήματά 

μας, καθώς αυτά από μόνα τους είναι ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ο 

εαυτός μας 

 Ανάγκες: να εκφράζεις τις ανάγκες που συνδέονται με αυτά τα 

συναισθήματα, π.χ. «θα ήθελα να σε βοηθήσω να εμβολιαστούν τα παιδιά σου 

για να μην πάθουν κακό» 

 Αιτήματα: να θέτεις ένα συγκεκριμένο αίτημα σε κάποιον ώστε να 

αντιμετωπιστεί μια ανάγκη, π.χ. «Θέλεις να κλείσω ένα ραντεβού στον 

παιδίατρο την ερχόμενη εβδομάδα;», το οποίο είναι ένα μήνυμα 

συγκεκριμένο, σαφές και πραγματοποιήσιμο και μπορεί εύκολα να απαντηθεί 

 

Ενεργητική ακρόαση  

Είναι μια δεξιότητα επικοινωνίας που στηρίζεται στην ενσυναίσθηση, στην 

κατανόηση και αποδοχή του συνομιλητή και στο σεβασμό στη δυσκολία που βιώνει. 

Η ενεργητική ακρόαση είναι το «εργαλείο» του ακροατή για να μπορέσει να 

βοηθήσει τον ομιλητή να συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του και να το λύσει από 

μόνος του. Γίνεται με τις εξής τεχνικές: 

Παθητική ακρόαση: Ακούω προσεκτικά χωρίς να διακόπτω το συνομιλητή μου: 

 Δείχνει στον ομιλητή ότι ακούς προσεκτικά αυτά που λέει 

 Δίνει το περιθώριο στον ομιλητή να εξηγήσει καλύτερα αυτό που θέλει να πει 

και να κάνει ερωτήσεις 
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 Αποτρέπει τον ακροατή από το να αλλάξει το νόημα αυτών που θέλει να πει ο 

ομιλητής 

Ανατροφοδότηση: Επαναλαμβάνω με δικά μου λόγια αυτό που έχω ακούσει: 

χρησιμοποιώντας προτάσεις όπως: «αυτό που ακούω ή κατανοώ είναι…» ή 

«ακούγεται σα να λέτε…». Κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης δεν κατηγορώ, 

σκέφτομαι τι πηγαίνει καλά και τι θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα. 

 Επιβεβαιώνω ότι αυτό που κατάλαβα είναι το ίδιο με αυτό που ήθελε να πει ο 

συνομιλητής μου 

 Δίνω το περιθώριο στο συνομιλητή να εξηγήσει αναλυτικότερα το πρόβλημά 

του 

 Βοηθώ το συνομιλητή να μην ακουστεί σαν «διακοπή» αυτό που θα θελήσω 

να πω 

Ανοιχτές ερωτήσεις: Βοηθώ τον ομιλητή να συλλογιστεί αυτά που λέει, ώστε να 

πάρει τις αποφάσεις μόνος του, χρησιμοποιώντας προτάσεις όπως: «Μπορείς να μου 

εξηγήσεις…», «Ποια είναι η γνώμη σου…», «Όταν λες… εννοείς ότι…», «Πώς 

ένιωσες όταν…», «Ισχύει ότι…», κτλ.: 

 Παίρνω περισσότερες πληροφορίες για το θέμα 

 Βοηθώ τον ομιλητή να αντιληφθεί εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημά του, 

καθώς και τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε περίπτωσης 

 Βοηθώ τον ομιλητή να συνειδητοποιήσει την κατάστασή του, τα 

συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του 

Επιπλέον συμβουλές για την ενεργητική ακρόαση: 

 Δώσε στο συνομιλητή σου την απερίσπαστη προσοχή σου και αναγνώρισε το 

μήνυμά του 

 Κοίταξε τον ομιλητή και δείξε ότι προσέχεις αυτά που ακούς 

 Βάλε στην άκρη σκέψεις που μπορεί να σου αποσπούν την προσοχή 

 Μην ετοιμάζεις στο μυαλό σου μια ανασκευή όσων άκουσες 

 Απόφυγε την απόσπασή σου από εξωτερικούς παράγοντες 

 Παρακολούθησε τη γλώσσα του σώματος του συνομιλητή σου 

 Απόφυγε παράπλευρες συνομιλίες όταν είσαι σε μια ομαδική συνάντηση 

 Χρησιμοποίησε τη γλώσσα του σώματός σου για να μεταφέρεις το δικό σου 

μήνυμα  

 Όταν χρειάζεται, γνέψε καταφατικά 

 Χαμογέλασε και χρησιμοποίησε εκφράσεις του προσώπου σου 

 Πρόσεξε τη στάση σου και βεβαιώσου ότι είναι φιλική για ανάπτυξη διαλόγου 

 Ενθάρρυνε τον συνομιλητή σου να συνεχίσει με μικρά φωνητικά σχόλια όπως 

«ναι», «α, χα», κλπ. 

 Κράτησε σιγή όταν χρειάζεται, για να αφήσεις χρόνο στο συνομιλητή να 

σκεφτεί ή να δράσει ως καταλύτης για ορισμένες συναισθηματικές 

αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν 

 

Η γλώσσα του σώματος 

Οι λέξεις που χρησιμοποιείς είναι μονάχα ένα μέρος του μηνύματος που μεταφέρεις. 

Αν πεις «πόσο χαίρομαι που σε βλέπω», ενώ παράλληλα κατσουφιάζεις, το μήνυμά 

σου δεν είναι καθαρό. Σκέψου το μήνυμα που θέλεις να μεταφέρεις και σιγουρέψου 

ότι η γλώσσα του σώματός σου είναι σε αρμονία με τα λεγόμενά σου. 
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Τι πρέπει να έχω στο νου μου σχετικά με τη γλώσσα του σώματος: 

 Κοιτάω προσεκτικά όταν μου μιλάνε και κάνω επαφή με τα μάτια; 

 Το στόμα μου είναι χαλαρό ή σε ένταση; Σφίγγω τα δόντια μου; 

 Είναι ανοιχτή ή κλειστή η στάση του σώματός μου; Σταυρώνω τα χέρια μου ή 

τα πόδια μου; 

 Κάνω προσπάθεια να παραμένω χαλαρός ή ακόμα και να χαμογελάω όταν 

νιώθω σύγχυση, εκνευρισμό ή και θυμό; Γυρίζω τα μάτια μου; 

 Χτυπάω τα πόδια μου; 

 Είναι πειστικές οι χειρονομίες μου όταν μιλάω; Τις έχω συγχρονίσει με το 

μήνυμα που θέλω να περάσω και τις έχω προσαρμόσει ανάλογα με αυτόν που 

μιλάω; 

 Σκέφτομαι αρκετά συχνά την επίδραση που έχει η στάση του σώματός μου 

στους άλλους; 

 Τι τόνο έχει η φωνή μου; Είναι επιθετική, αναστατωμένη, διδακτική, 

εκνευρισμένη, επικριτική, φιλική, δυνατή, απαλή, καθαρή; 

 Μήπως μιλάω πολύ γρήγορα; 

 Μήπως δείχνω σημάδια βαρεμάρας, ανυπομονησίας, έλλειψης εμπιστοσύνης 

χωρίς να το καταλαβαίνω; 

 Ελέγχω συχνά μήπως η γλώσσα του σώματος που χρησιμοποιώ είναι αυτή 

που δημιουργεί τα προβλήματα στην επικοινωνία; 

 

Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία: 

 Δίνω διαταγές: «Άκουσέ με!», «Δε με νοιάζει τι λένε οι άλλοι, εσύ θα κάνεις 

αυτό που σου λέω…»  

o Δημιουργεί το αίσθημα του θυμού, του φόβου και δίνει την εντύπωση 

ότι οι ανάγκες του συνομιλητή μας δεν έχουν σημασία 

 Απειλώ/ Προειδοποιώ: «Αν το κάνεις αυτό, θα το μετανιώσεις…»  

o  Δημιουργεί το αίσθημα του θυμού και της δυσαρέσκειας. 

 Δίνω συμβουλές, το παίζω «παντογνώστης»: «Δεν θα έπρεπε να αντιδράς 

έτσι…», «Αν ήμουν στη θέση σου…»  

o Δημιουργεί το αίσθημα της ενοχής, της κατωτερότητας και της άμυνας 

 Γίνομαι επικριτικός, κατηγορώ: «Ούτε καν προσπαθείς…», «Είσαι λάθος και 

διαφωνώ μαζί σου κάθετα», «Δεν κατάλαβες τίποτα από όσα είπα»  

o Δημιουργεί το αίσθημα της ενοχής, της κατωτερότητας και της άμυνας 

 Έχω στερεότυπα, «βάζω ταμπέλες»: «Κάνεις σαν παιδάκι», «όλες οι γυναίκες 

ίδιες είσαστε» 

o  Δημιουργεί το αίσθημα της κατωτερότητας 

 Κάνω ερμηνείες/αναλύσεις: «απλά προσπαθείς να αγνοήσεις το πρόβλημα», 

«Το λες αυτό για να με ενοχλήσεις» 

o  Σε περίπτωση που ισχύει αυτό που λέω, δημιουργεί το αίσθημα της 

ντροπής, ενώ σε περίπτωση που δεν ισχύει, δημιουργεί το αίσθημα του 

θυμού και της εχθρότητας 

 Δείχνω τη συμπάθεια/κατανόησή μου: «Θα νιώθεις καλύτερα αύριο», «Όλες 

οι γυναίκες τα περνάνε αυτά» 

o  Δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν έχεις καταλάβει το πρόβλημα που 

συζητάτε, ότι τα αισθήματα του συνομιλητή δεν έχουν σημασία 

 Κάνω χιούμορ, αλλάζω κουβέντα: «Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά», «Αυτό 

μου θυμίζει…» 

o  Δημιουργεί το αίσθημα της απόρριψης, του πόνου και της σύγχυσης 
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 Δεν ακούω προσεκτικά/χαζεύω τριγύρω: «Τι είπες;», «Δε σε άκουσα» 

o Δημιουργεί την αίσθηση ότι αγνοείς τον συνομιλητή σου, ότι δεν έχει 

αξία το πρόβλημά του 

 Αντιδρώ έντονα: «Τι είπες τώρα!», «Ωχ βρε παιδί μου…»  

o Δημιουργεί το αίσθημα της σύγχυσης και της έλλειψης 

διακριτικότητας 

 Διακόπτω το συνομιλητή μου: «Ναι, αλλά…», «Ναι, ξέρω τι λες…» 

o  Δημιουργεί το αίσθημα της αδιαφορίας 

 Χρησιμοποιώ μηνύματα με το Εσύ αντί με το Εγώ: Μήνυμα-Εσύ: «Πάλι 

άργησες στην συνάντηση», αντί για Μήνυμα-Εγώ: «Όταν αργείς, αισθάνομαι 

μπερδεμένος, και δεν ξέρω εάν θα πρέπει να περιμένουμε ή να ξεκινήσουμε 

χωρίς εσένα» 

o  Δημιουργεί το αίσθημα της ενοχής και της άμυνας 

 Χρησιμοποιώ ασαφή μηνύματα: «Ευχαριστώ που με αγνόησες πάλι» αντί για 

«Είμαι στεναχωρημένος που δεν με ενημέρωσες για το τι συνέβη» 

o  Δημιουργεί αμυντική στάση και αφήνει χώρο για παρερμηνείες 

 Εστιάζω στο πρόσωπο και όχι το πρόβλημα: «Είσαι τόσο αναξιόπιστος» αντί 

για «Μακάρι να ερχόσουνα στην ώρα σου στις συναντήσεις» 

o  Δημιουργεί εχθρικό κλίμα και το αίσθημα της ενοχής 

 Εκφράζω με λάθος τρόπο τα συναισθήματά μου: «Είσαι τόσο ηλίθιος! Πώς 

τολμάς να μου λες ότι δεν πήγες στο ραντεβού!», αντί για «Αισθάνθηκα 

πραγματικά άσχημα όταν είπες ότι δεν πήγες στο ραντεβού».  

o Δημιουργεί εχθρικό κλίμα και το αίσθημα της ενοχής.  

 

Μερικές συμβουλές 

 Προσπάθησε να περιγράφεις τα συναισθήματά σου όσο πιο αντικειμενικά 

γίνεται χωρίς να κάνεις επίθεση και απόφυγε την αμυντική στάση: είναι 

κατανοητό να αντιδράς αμυντικά όταν βρίσκεσαι σε μια συγκρουσιακή 

κατάσταση, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Η άμυνα έχει την τάση να 

κλιμακώνει την σύγκρουση και δε βοηθάει καθόλου. Παραδείγματα 

αμυντικής συμπεριφοράς: 

o Αρνείσαι την ευθύνη: «Δεν το έκανα!» 

o Δίνεις δικαιολογίες: «δεν μπορούσα να μην …» 

o Αγνοείς τι λέει ο άλλος και πετάς ένα παράπονο: «Ναι, λοιπόν και 

o τα πράγματα που έκανες χτες…» 

o Λες: «Ναι, αλλά…» 

o Στριφογυρίζεις τα μάτια σου ή κάνεις γκριμάτσες 

 Μην «κατεβάζεις τα ρολά», μη διακόψεις την επικοινωνία: η άρνηση για 

επικοινωνία, η θορυβώδης έξοδος από την αίθουσα, ή οποιοδήποτε είδος 

παραίτησης έχει μονάχα αρνητικές συνέπειες. 

 Μην ανακινείς μια παλιά ιστορία: είναι πιο εποικοδομητικό να εστιάσεις στο 

θέμα που έχεις μπροστά σου, όχι να φέρεις παλιές ιστορίες στο προσκήνιο. 

Όταν είσαι στεναχωρημένος και ανακαλείς παλιά θέματα στη συζήτηση, 

μπορεί μονάχα να κλιμακώσεις τη σύγκρουση. Επίσης είναι άδικο και δεν 

είναι παραγωγικό. Εάν έχεις συναισθήματα για κάποια παλιά ζητήματα, είναι 

σημαντικό να τα επιλύσεις πρώτα και να προχωρήσεις κατόπιν, και όχι να τα 

χρησιμοποιείς ως όπλο κάθε φορά που υπάρχει διαφωνία. 

 Πρόσεχε τα συναισθήματά σου και απόφυγε να κατακλύζεσαι από αυτά: εάν 

δεν είσαι ήρεμος, είναι πιθανότερο να πεις πράγματα για τα οποία θα 
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μετανιώσεις αργότερα, πράγματα που μπορεί να είναι καταστροφικά για τη 

σχέση σου. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να μην μπορείς να υπερασπιστείς τον 

εαυτό σου και να αποκλείσεις το συνομιλητή σου από τη συζήτηση. 

Παραδείγματα τρόπων για να ηρεμήσεις και να αποφύγεις να παρασυρθείς 

από το συναίσθημα είναι και τα παρακάτω: 

o Πρόσεχε τον φυσικό σου τρόπο αντίδρασης. Χτυπάει η καρδιά σου; 

Αναπνέεις γρηγορότερα; Εάν ναι, κάνε διάλειμμα. 

o Βγες από το χώρο. Κάνε μια βόλτα. Κάνε κάτι ανακουφιστικό. 

Άκουσε μουσική ή κάνε ασκήσεις χαλάρωσης. 

o Κάνε μια συνειδητή προσπάθεια να ηρεμήσεις. Πες πράγματα στον 

εαυτό σου όπως: «Είμαι πολύ αναστατωμένος τώρα, αλλά εντάξει θα 

περάσει», «Αν και διαφωνούμε, εντούτοις έχουμε μια καλή σχέση», 

«Θα τα καταφέρουμε. Είμαστε ομάδα» 

o Εάν έχεις άσχημα/κακά συναισθήματα για κάποιον/κάποια, κάνε 

βήματα για να τα επιλύσεις. Μην τα αφήσεις να εξελιχθούν σε 

αισθήματα καταφρόνησης. Όταν εμπλέκεσαι σε φραστική ή μη-

φραστική σύγκρουση με κάποιον/κάποια που ενέχει έλλειψη 

σεβασμού, θέτεις τη σχέση σε κίνδυνο. Αυτό σημαίνει, 

κακομεταχείριση, προσβολές, βρίσιμο. Επίλυσε/διάλυσε τα αρνητικά 

συναισθήματα 
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12. Αξιολόγηση δράσεων πεδίου 

 

Μετά την ολοκλήρωση μιας δράσης είναι η ώρα να σταματήσουμε και να κοιτάξουμε 

πίσω αυτό που έχει γίνει. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Είναι σαν να πιέζουμε το 

κουμπάκι της επιστροφής για να δούμε ξανά την ταινία ώστε να προσέξουμε τι τελικά 

καταφέραμε από αυτά που θέλαμε, τι πήγε στραβά, τι πήγε καλά, τι θα μπορούσαμε 

να κάνουμε καλύτερα. Η αξιολόγηση στοχεύει στην αυτό-βελτίωση και τη βελτίωσης 

της μελλοντικής εργασίας και είναι η τελευταία φάση στον κύκλο εργασιών του 

διαμεσολαβητή, μετά την προπαρασκευαστική φάση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή 

και την παρακολούθηση του έργου. 

 

Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να: 

 ανατρέξουμε σε δραστηριότητες και να δούμε τι πήγε καλά και τι όχι 

 συλλογιστούμε τι έγινε και να μάθουμε από τις επιτυχίες/αποτυχίες 

 εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας και να βάλουμε τις βάσεις 

για το σχεδιασμό του νέου κύκλου εργασιών 

 

Ο σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι να: 

 πούμε ποιος έκανε καλή δουλειά και ποιος όχι 

 αναγνωρίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για την μη- επίτευξη των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

 αποδείξουμε ότι τα πάντα είναι τέλεια και ότι κάναμε καλή δουλειά 

 

Ο διαμεσολαβητής καλείται να λογοδοτήσει : 

 στον εργοδότη 

 στην τοπική κοινότητα Ρομά 

 πιθανόν σε άλλους θεσμούς ή οργανισμούς 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, ο διαμεσολαβητής μπορεί να: 

 έχει μια πιο καθαρή εικόνα των αποτελεσμάτων του έργου που έγινε 

 δημιουργεί επιπρόσθετη υποστήριξη μέσα στην κοινότητα και μέσα στον 

οργανισμό 

 έχει περισσότερο βάσιμα/όχι αυθαίρετα συμπεράσματα για να τα παρουσιάσει 

στα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη 

 

Συνοπτικά, η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 συγκρότηση μια ομάδας που περιλαμβάνει ανθρώπους από την κοινότητα, την 

ομάδα δράσης ή και άλλα σημαντικά πρόσωπα 

 οργάνωση μιας συνάντησης σχεδιασμού αξιολόγησης 

 συλλογή πληροφοριών, που βασίζονται στο τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης σχεδιασμού 

 οργάνωση μιας συμμετοχικής συνάντησης αξιολόγησης 

 συγγραφή της αναφοράς και παρουσίαση των σημαντικών ευρημάτων της στα 

ενδιαφερόμενα μέρη 
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Ένας πιο άμεσος, πρακτικός και γρήγορος τρόπος για να κάνει ένας διαμεσολαβητής 

τη δική του αξιολόγηση για μια δράση που έγινε μέσα στην κοινότητα είναι να 

σκεφτεί και να απαντήσει τα ακόλουθα: 

 ήρθαν πολλά άτομα; 

 ενδιαφέρθηκαν; Έκαναν ερωτήσεις; 

 μου ζήτησαν στη συνέχεια βοήθεια στο να ακολουθήσουν κάποιες 

 σχετικές διαδικασίες; 

 επισκέφτηκαν στη συνέχεια κάποια ιατρο-κοινωνική υπηρεσία; 

 με ξαναρώτησαν, μου ξαναείπαν κάτι σχετικό μετά από καιρό; 

 δημιουργήθηκε κάποιου είδους παρεξήγηση ή κάποιο πρόβλημα κατά τη 

διάρκεια της δράσης ή και αργότερα; 

 μου ζήτησαν να διοργανώσω ξανά κάποια ανάλογη δράση; 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορέας υλοποίησης: 

 
 

                             Συνεργάτης                                         Με την υποστήριξη 

 


