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Σκοπός 

Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι η εξοικείωση και η ευαισθητοποίησή σας ως 

προς τη σημασία της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας, της πληροφόρησης και της 

δικτύωσης, της προστασίας των δικαιωμάτων και της διαπολιτισμικής προσέγγισης, καθώς 

και η ενίσχυση των δεξιοτήτων σας στη διερεύνηση σχετικών υπηρεσιών και φορέων, ώστε να 

διευκολυνθείτε και να υποστηριχθείτε συστηματικά στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων 

που προκύπτουν στην καθημερινή σας ζωή. 

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτού του εκπαιδευτικού υλικού: 

 Θα κατανοείτε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας καθώς και τα δύο 

βασικά είδη που τη διακρίνουν: τη μη λεκτική και τη λεκτική επικοινωνία. 

 Θα ευαισθητοποιηθείτε ως προς τη σημασία των μηνυμάτων της μη λεκτικής 

επικοινωνίας και ως προς το ρόλο της γλώσσας στην αντιμετώπιση επικοινωνιακών 

καταστάσεων στην καθημερινή ζωή. 

 Θα μπορείτε να αναγνωρίσετε τη σημασία της γνώσης της ελληνικής γλώσσας για την 

ενεργό σας ένταξη στην ελληνική κοινωνία. 

 Θα είστε σε θέση να αναζητήσετε ευκολότερα σχετικές πληροφορίες και φορείς 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 

 Θα είστε περισσότερο σε θέση να βρίσκετε και να εφαρμόζετε καθημερινούς 

πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση των γνώσεών σας στην ελληνική γλώσσα. 

 Θα κατανοήσετε περισσότερο και θα ευαισθητοποιηθείτε ως προς το ρόλο της 

διαπολιτισμικής προσέγγισης στις διαδικασίες κοινωνικής ένταξης. 

 Θα εξοικειωθείτε περισσότερο με την πληροφόρηση, τη δικτύωση, την προστασία των 

δικαιωμάτων,  και ευρύτερα με τη συλλογική δράση στην καθημερινή σας ζωή. 
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 Θα αναγνωρίσετε την ιδιαίτερη σημασία του συνόλου των παραπάνω στην ενεργό 

σας ένταξη στην ελληνική κοινωνία. 

 Θα γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία για πιθανούς φορείς στους οποίους μπορείτε να 

βρείτε ποικίλες πληροφορίες που σας είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για τη βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής σας. 

 Θα είστε περισσότερο σε θέση να διερευνήσετε, με καθημερινούς πρακτικούς 

τρόπους, πρόσωπα κλειδιά και φορείς παροχής πληροφοριών – υπηρεσιών και 

προστασίας δικαιωμάτων που σας αφορούν. 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

 Επικοινωνία - Ανταλλαγή μηνυμάτων 

 Κοινωνική Ένταξη / Κοινωνικός Αποκλεισμός 

 Μη λεκτική επικοινωνία / Γλώσσα του σώματος 

 Λεκτική επικοινωνία 

 Φορείς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

 Πληροφόρηση – Δικτύωση 

 Αυτοοργάνωση και αλληλεγγύη 

 Φορείς ή συλλογικότητες παροχής πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 Κοινωνικά Δικαιώματα 

 Καταπολέμηση των Διακρίσεων 

 Διαπολιτισμική κατανόηση του εαυτού μου και της κοινωνίας στην οποία ζω 

 Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ 
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Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Σε αυτή την ενότητα, μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε τη σημασία της επικοινωνίας, της 

πληροφόρησης και της δικτύωσης, της προστασίας των δικαιωμάτων και της διαπολιτισμικής 

προσέγγισης στην καθημερινή σας ζωή και στην ένταξη σας στην ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνουμε στο ρόλο που μπορεί να παίξουν στις καθημερινές σας συνδιαλλαγές: Α) Η 

επίγνωση των μηνυμάτων της γλώσσας του σώματος και της καλής γνώσης της ελληνικής 

γλώσσας. Β) Η συστηματική πληροφόρηση και δικτύωση με άτομα και με φορείς που 

προσφέρουν υπηρεσίες, είτε αυτές αφορούν πιο στενά την ομάδα σας είτε οποιονδήποτε 

πολίτη μένει σε αυτή τη χώρα και αντιμετωπίζει προβλήματα κοινωνικού και οικονομικού 

αποκλεισμού. Γ) Η εξοικείωση με τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και η 

δραστηριοποίηση για την προστασία τους. Δ) Η διαπολιτισμική προσέγγιση στον τρόπο που 

κατανοούμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους. Η ευαισθητοποίησή σας προς τη 

σημασία των στοιχείων αυτών πιστεύουμε ότι συνιστά κομβικό στοιχείο για την υποστήριξή 

σας στην καθημερινή ζωή, τόσο στο άμεσο κοινωνικό σας περιβάλλον όσο και στην επαφή 

σας με τις δημόσιες υπηρεσίες. 
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1  Επικοινωνώντας στο περιβάλλον που ζούμε 

Πολλοί μετανάστες μπορεί να ζείτε στην Ελλάδα αρκετά χρόνια χωρίς να γνωρίζετε καλά την 

ελληνική γλώσσα. Πολλοί από σας φτάσατε στη χώρα μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες με 

ελάχιστα ή και καθόλου χρήματα. Η ανάγκη για επιβίωση ήταν η προτεραιότητά σας. Ωστόσο, 

η γνώση της γλώσσας είναι απαραίτητη για να επικοινωνεί κάποιος καλύτερα μέσα στο 

περιβάλλον στο οποίο ζει. Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την 

αναγκαιότητα της καλής  γνώσης της γλώσσας και θα προτείνουμε τρόπους και διεξόδους για 

τη βελτίωσή της. 

 

1.1   Τα πάντα είναι επικοινωνία… 

Όπου και αν ζούμε, δεν είμαστε μόνοι μας. Ζούμε μαζί με άλλους ανθρώπους και 

αλληλεπιδρούμε με αυτούς. Επικοινωνούμε συνεχώς με τους άλλους, δηλαδή 

ανταλλάσσουμε μηνύματα, ακόμη και όταν δεν μιλάμε μαζί τους. 

Τι είναι η επικοινωνία; Τα πάντα. Οι συζητήσεις, τα τηλέφωνα, το διάβασμα ή το γράψιμο 

ενός βιβλίου, η ανταλλαγή SMS, μια χειραψία, ένα άγγιγμα, μια ματιά. Οποιαδήποτε 

συμπεριφορά μας, ακόμη και αν πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το κάνουμε 

συνειδητά, περιέχει κάποιο μήνυμα για τους άλλους. Εκφράζει τη σχέση μας με τους άλλους. 

Ακόμη και όταν καθόμαστε απομονωμένοι σε ένα χώρο και δεν έχουμε επαφή με τους άλλους 

ανθρώπους, η στάση μας αυτή περιέχει μηνύματα, σημαίνει κάτι για τη σχέση μας με αυτούς 

(Watzlawick, P. Beavin, J. H. & Jacson, D., 1962). 

Αν καθόμαστε, για παράδειγμα, σε μια παρέα και δεν μιλάμε καθόλου μπορεί να φαίνεται ότι 

δεν επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους. Ωστόσο, αυτή η στάση μας εκφράζει σίγουρα κάτι για 

τη σχέση μας μαζί τους. Μπορεί να μη μιλάμε, αλλά αυτό που ονομάζουμε η ‘γλώσσα του 

σώματος’ (η μη λεκτική επικοινωνία) δίνει κάποια μηνύματα. Μπορεί να μη μιλάμε γιατί 

είμαστε θυμωμένοι μαζί τους, γιατί είμαστε στενοχωρημένοι, γιατί είμαστε κουρασμένοι, 

γιατί νυστάζουμε ή γιατί κάτι άλλο μας απασχολεί. Μπορεί να ντρεπόμαστε ή να μη μας 

δίνουν καμιά σημασία. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν δεν μιλάμε, ανταλλάσσουμε 

μηνύματα με τους άλλους ανθρώπους. 
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Για τους περισσότερους από εμάς, η καλή επικοινωνία με τους άλλους είναι αυτό που, 

συνήθως, επιθυμούμε. Μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα, αποδεκτοί, να εκφράζουμε τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά μας, μας βοηθά να δημιουργούμε δεσμούς και καλές σχέσεις, 

να αισθανόμαστε ζωντανό κομμάτι των ομάδων ή της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. 

Η επικοινωνία μας με τους άλλους, ακόμη και με ανθρώπους που γνωρίζουμε χρόνια και με 

τους οποίους έχουμε στενό δεσμό, πολλές φορές, έχει δυσκολίες. Πόσες φορές έχει τύχει να 

αισθανθούμε ότι ο άλλος δεν μας καταλαβαίνει… Η επικοινωνία, ωστόσο, δυσκολεύει 

ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε σε ένα ξένο περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζουμε. 

Αντίστοιχα, όταν βρισκόμαστε μετανάστες σε μια χώρα που δεν είναι αυτή στην οποία έχουμε 

μεγαλώσει, το ξέρετε ήδη πολύ καλά,  η επικοινωνία μας πολλές φορές συναντά προβλήματα. 

 

1.1.1  Μη λεκτική Επικοινωνία – Γλώσσα του σώματος 

Συχνά, ιδιαίτερα όταν δεν μιλάμε καλά τη γλώσσα (λεκτική επικοινωνία) προσπαθούμε να 

βρούμε διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσουμε. Κάποιες φορές μπορεί και να το 

καταφέρνουμε αποτελεσματικά… 
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ΑΣΚΗΣΗ 1 / ΣΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ… 

 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε τι κάνατε την πρώτη φορά που ήρθατε στην Ελλάδα και πήγατε 

να αγοράσετε κάτι από το μανάβικο χωρίς να γνωρίζετε πιθανώς καθόλου ελληνικά. Ή 

φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε μια χώρα που δεν ξέρετε καμία λέξη από τη γλώσσα της και 

θέλετε να αγοράσετε ένα κιλό μπανάνες. 

Πώς μπορείτε να συνεννοηθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθόλου τη γλώσσα; Περιγράψτε 

τι ακριβώς θα κάνατε… 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα τις περισσότερες φορές 

που θα θέλαμε να αγοράσουμε κάτι, όπου η επικοινωνία δε φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη, 

ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα. Έτσι, μπορούμε να δείξουμε τι ακριβώς θέλουμε, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας για να δείξουμε τον αριθμό των προϊόντων που 

θέλουμε να αγοράσουμε, μπορούμε να τα πάρουμε μόνοι μας και να πάμε στο ταμείο. 

Παρόμοια είδη επικοινωνίας στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να γίνονται σχετικά εύκολα και 

χωρίς καλή γνώση της γλώσσας.  
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ΑΣΚΗΣΗ 2 / ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ! 

 

Ας υποθέσουμε όμως ότι μέσα στη νύχτα το παιδί σας αρχίζει και ανεβάζει πυρετό και 

χρειάζεστε άμεσα να βρείτε τουλάχιστον ένα φαρμακείο. Είναι αναγκαίο να συνεννοηθείτε με 

το φαρμακοποιό… Να του πείτε τα συμπτώματα του παιδιού σας, να του εξηγήσετε τι θέλετε, 

να καταλάβετε τι σας λέει. 

Πώς μπορείτε να συνεννοηθείτε χωρίς να γνωρίζετε βασικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας; 

Περιγράψτε τι ακριβώς θα κάνατε… 

Ακόμη και σε περιπτώσεις που θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, όσο πιο εξειδικευμένο είναι 

αυτό που χρειαζόμαστε, άρα και απαραίτητο να εξηγήσουμε πιο αναλυτικά τις ανάγκες μας, 

τόσο δυσκολεύει η δυνατότητά μας να συνεννοηθούμε με μη λεκτική επικοινωνία… 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, σε οποιαδήποτε συνθήκη μη λεκτικής επικοινωνίας, είναι 

σημαντικό να παρατηρούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε καθώς και τα 

μηνύματα που ανταλλάσσονται με τη γλώσσα του σώματος, ώστε να μπορέσουμε τελικά να 

συνεννοηθούμε και να μη βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Ας δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό 

μέσα από ένα άλλο παράδειγμα επικοινωνίας απαραίτητης για την καθημερινή ζωή στη χώρα 

στην οποία ζούμε. 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 / ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (ΔΟΥ)… 

 

Έστω ότι έχει γίνει έλεγχος της φορολογικής σας δήλωσης και ενώ τα εισοδήματά σας είναι 

πολύ χαμηλά, σας ζητείται να πληρώσετε περισσότερο φόρο από αυτόν που σας αναλογεί. 

Πηγαίνετε στην εφορία (αρμόδια ΔΟΥ) και δε γνωρίζετε καθόλου ελληνικά. Στο σενάριο αυτό, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γλώσσα του σώματος και ένα πολύ περιορισμένο 

αριθμό λέξεων (ναι, όχι, δήλωση, φόρος). Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς και εάν θα 

μπορούσατε να συνεννοηθείτε με την/τον αντίστοιχο υπάλληλο. Εάν είναι δυνατό, παίξτε για 

δέκα λεπτά με ένα φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας τον αντίστοιχο ρόλο. Ή αντίστοιχα, μέσα 

στην τάξη, παίξτε το συγκεκριμένο ρόλο με έναν άλλο εκπαιδευόμενο. 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

- Τι θα κάνατε για να μπορέσετε να πετύχετε το στόχο σας; 

- Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η / ο αρμόδια /-ος υπάλληλος;  

Υποθέστε ότι είστε στην ουρά και πλησιάζει η σειρά σας. Μπορείτε να αναπαραστήσετε με 

κάποιον άλλο τι θα κάνατε εσείς και ο υπάλληλος σε αυτή τη συνεννόηση. 

- Έχετε αρκετές πιθανότητες να τα καταφέρετε; Πώς θα μπορούσατε να συνεννοηθείτε 

καλύτερα; 

Είναι καλύτερο να κρατήσετε σημειώσεις από τις απαντήσεις σας γιατί θα σας χρειαστούν και 

σε άλλη άσκηση του επόμενου κεφαλαίου. 
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Σε επικοινωνιακές περιστάσεις όπως η παραπάνω, δηλαδή στην επαφή σας με τις δημόσιες 

υπηρεσίες, εάν δεν μπορείτε να μιλήσετε καθόλου στα ελληνικά, είναι πολύ πιο δύσκολο να 

συνεννοηθείτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να προσπαθείτε να καταλάβετε το 

κλίμα του περιβάλλοντος χώρου καθώς και τα μη λεκτικά μηνύματα. Να έχετε, όπως λέμε, 

επίγνωση (awareness) της επικοινωνιακής κατάστασης στην οποία βρίσκεστε. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4 / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΛΟΟΥΝΣ… 

 

 

Παρακολουθείστε το παρακάτω απόσπασμα από παράσταση μιας ομάδας clowns, από την 

αρχή ως το χρονικό σημείο 4’15’’: http://www.youtube.com/watch?v=WfdOwHLKj6g. 

Προσπαθήστε να περιγράψετε την επικοινωνιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

Πώς καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο χωρίς να μιλούν; Ποιους μη λεκτικούς τρόπους 

έκφρασης χρησιμοποιούν; Αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, παρατεταμένη σιωπή, ήχοι, ένταση και τόνος φωνής, 

άγγιγμα, συμπεριφορές διακοπής και εναλλαγής του λόγου, επαφή με το βλέμμα και 

συμπεριφορές ανατροφοδότησης, προσωπικός χώρος κ.λπ. αποτελούν πολύ σημαντικά 

στοιχεία των μηνυμάτων που δίνουμε στους άλλους. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να είναι 

πιο σημαντικά από αυτά που τους λέμε… Αν, για παράδειγμα, λέμε σε κάποιον ότι θέλουμε 

να τον βοηθήσουμε αλλά ο τόνος της φωνής μας είναι επιθετικός, είναι πολύ πιθανόν ότι δεν 
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θα αισθανθεί άνετα και θα είναι καχύποπτος μαζί μας. Έχουμε όμως επίγνωση των 

μηνυμάτων που παίρνουν οι άλλοι με συγκεκριμένες αντιδράσεις μας; 

Επιπλέον, οι μη λεκτικοί τρόποι έκφρασης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την 

κουλτούρα στην οποία μεγαλώσαμε. Βεβαίως ο τρόπος που αντιδρούμε, η στάση του 

σώματος και η μη λεκτική επικοινωνία είναι κομμάτια του εαυτού μας, μοιάζουν τόσο φυσικά 

προσωπικά μας χαρακτηριστικά... 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5 / ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 

Λιάκος, Γ. http://xronopolis.blogspot.gr/2008_06_01_archive.html 

Α. Μιλήστε με φίλους ή με συνεκπαιδευόμενούς σας, ανταλλάξτε ιδέες, πληροφορίες, εικόνες 

για παραδείγματα διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης ενός θέματος που σας ενδιαφέρει σε 

διαφορετικές κουλτούρες. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε ζητήματα όπως ο χαιρετισμός, η 

έκφραση της χαράς ή του θυμού ή της θλίψης σε διαφορετικές κουλτούρες που πιθανώς να 

γνωρίζετε. Αν δεν έχετε εικόνες, φροντίστε να αναπαραστήσετε κάποιες από τις εκφράσεις 

αυτές, ώστε να είναι ορατός στους άλλους ο τρόπος της έκφρασης. 

Β. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιος είναι ο δικός σας τρόπος να αντιδράτε σε 

μια αντίστοιχη περίπτωση. Έχετε επίγνωση των δικών σας εκφράσεων; Μπορείτε να τις 

αναπαραστήσετε; Έχει τύχει ποτέ να δείτε τον εαυτό σας σε έναν καθρέπτη όταν είστε 

χαρούμενοι ή όταν είστε θυμωμένοι; 
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Γ. Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι ο τρόπος που αντιδράτε π.χ. όταν είστε θυμωμένοι, προέρχεται 

από την κουλτούρα σας, συνδέεται με το φύλο σας, με την οικογένειά σας, ή οφείλεται στο 

δικό σας χαρακτήρα; 

Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά τόσο για να καταλαβαίνουμε τα μηνύματα που δίνουμε 

στους άλλους όσο και για να είμαστε σίγουροι ότι τους κατανοούμε και εμείς οι ίδιοι. Είναι 

σημαντικά, λοιπόν, για να μπορούμε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους άλλους. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 6 / ΕΣΤΙΑΖΩ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ… 

 

Αξιώτης, Σ. 

http://xronopolis.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%80

%CE%B5%CF%82 

Μιλήστε με φίλους ή με συνεκπαιδευόμενούς σας, ανταλλάξτε ιδέες, πληροφορίες, εικόνες 

για παραδείγματα διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης ενός θέματος που σας ενδιαφέρει σε 

διαφορετικές κουλτούρες. Θα είναι καλύτερο, κατά τη γνώμη μας, εάν εστιάσετε σε 

συγκεκριμένο θέμα και αναφέρετε περισσότερα διαφορετικά παραδείγματα… 

Έχοντας στο νου σας όλα τα παραπάνω, προσπαθήσετε να κατανοήσετε το επικοινωνιακό 

πλαίσιο (context) μέσα στο οποίο βρίσκεστε. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μία μεγάλη ουρά 

από πολίτες και μόνο ένας υπάλληλος, είναι φυσικό αυτός να είναι τουλάχιστον κουρασμένος 

και είναι πιθανό να είναι και αρκετά εκνευρισμένος. Επίσης, προσπαθήστε να καταλάβετε τι 

εκφράζει η γλώσσα του σώματος των ανθρώπων με τους οποίους θα έρθετε σε επαφή, π.χ. 
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των σχετικών υπαλλήλων. Χειρονομίες, κινήσεις των ματιών και του κεφαλιού, έκφραση 

ματιών και προσώπου, η ένταση και ο τόνος της φωνής, η στάση του σώματος μπορεί να σας 

δείξουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το άτομο που πρόκειται να σας εξυπηρετήσει: είναι 

χαμογελαστός, σε καλή διάθεση, εκνευρισμένος, κουρασμένος… ; Είναι ακόμη πιο σημαντικό 

σε αυτή την περίπτωση να προσπαθήσετε να δείξετε με διαφορετικούς και αποτελεσματικούς 

τρόπους τι χρειάζεστε.  

Φροντίστε να βοηθήσετε με κάθε τρόπο την επικοινωνία με τους υπαλλήλους καθώς και 

αυτοί είναι πολλές φορές φορτωμένοι με πολλή δουλειά και τους είναι δύσκολο να 

επικοινωνούν με ανθρώπους που δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Μπορείτε για παράδειγμα, να 

πάτε με κάποιον άνθρωπο που γνωρίζει καλά ελληνικά ή είναι Έλληνας και θα μπορούσε να 

σας βοηθήσει. Μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου άλλου που περιμένει ήδη στην 

ουρά, καταλαβαίνετε ότι γνωρίζει ελληνικά και μπορείτε να συνεννοηθείτε στη γλώσσα σας ή 

σε μια δεύτερη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά κ.λπ.). 

Σημαντικό είναι, επίσης, να έχετε πάει όσο το δυνατόν καλύτερα πληροφορημένοι από πριν 

για τα χαρτιά που χρειάζεται να υποβάλετε ή για τη διαδικασία που ακολουθείται. Και να 

φροντίσετε να μάθετε κάποιες βασικές λέξεις σχετικές με το λόγο για τον οποίο πάτε στη 

δημόσια υπηρεσία όπως και στοιχειώδεις φράσεις στα ελληνικά οι οποίες θα σας βοηθήσουν 

να έχετε μια βασική τουλάχιστον συνεννόηση. Ακόμη και ένας ευγενικός υπάλληλος με τις 

καλύτερες προθέσεις απέναντί σας, όταν έχει δουλειά και πολλοί άλλοι περιμένουν να τους 

εξυπηρετήσει, είναι πολύ πιθανό είτε ο υπάλληλος είτε αυτοί που περιμένουν στην ουρά να 

σας μιλήσουν με ανυπομονησία ή και με αγένεια αν είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία, γιατί 

δεν γνωρίζετε καλά τα ελληνικά. 

Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον αφορά, πρώτα απ’ όλα, εσάς 

και την καθημερινή σας ζωή: φροντίστε να βρείτε απλές και αποτελεσματικές λύσεις που θα 

σας βοηθήσουν στην καθημερινή σας συνεννόηση με τους άλλους ανθρώπους. 

 

1.2  Γιατί να μάθω καλύτερα τα ελληνικά 

Είναι γνωστό, όπως άλλωστε το αναφέραμε και στην αρχή αυτής της ενότητας, ότι πολλοί από 

εσάς, που ήρθατε μετανάστες στην Ελλάδα και ζείτε εδώ, δεν είχατε την ευκαιρία να μάθετε 

καλά ελληνικά. Η δουλειά σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις, οι καθημερινές ανάγκες προσαρμογής δεν επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους 



15 
 

να αφιερώσουν χρόνο και κόπο για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Κάποιοι μπορεί να 

προέρχεστε από χώρες στις οποίες, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται ως κοινή γλώσσα τα 

αγγλικά, και η χρήση των αγγλικών βοηθά σε ένα βαθμό να συνεννοείστε στην ελληνική 

καθημερινότητα. Ή μπορεί να μαθαίνετε μόνο κάποιες φράσεις ή λέξεις μέσα από την 

καθημερινή ζωή. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να φύγουν από την 

Ελλάδα για να πάνε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορούν να το 

κάνουν και δεν θέλουν να ξοδέψουν χρόνο να μάθουν τη γλώσσα. Ή, επίσης, επιθετικές ή 

υποτιμητικές συμπεριφορές των Ελλήνων απέναντί σας, μπορεί να οδηγούν κάποιους από 

εσάς σε θυμό και άρνηση να μάθετε την ελληνική γλώσσα. Συνδυασμός διαφορετικών λόγων 

οδηγεί ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών να συνεχίζουν να ζουν χρόνια σε αυτή τη χώρα, 

αλλά να μη γνωρίζουν αρκετά καλά τη γλώσσα με την οποία μπορούν να επικοινωνήσουν. 

Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις που ένα μέρος των Ελλήνων ή, για παράδειγμα, των 

υπαλλήλων που θα έπρεπε να σας εξυπηρετούν, σας προσβάλλουν ή σας υποτιμούν, για να 

μπορέσετε να υποστηρίξετε ή/και να προστατέψετε τον εαυτό σας αποτελεσματικότερα, είναι 

καλύτερο να γνωρίζετε την ελληνική γλώσσα. Άλλωστε, το ξέρετε και εσείς από την εμπειρία 

σας, υπάρχουν πολλές επικοινωνιακές συνθήκες στις οποίες η καλή γνώση της γλώσσας είναι 

απαραίτητη, εάν κάποιος θέλει να συνεννοηθεί και να πετύχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο. 

 Ας δούμε μία από αυτές: 

 

ΑΣΚΗΣΗ 7 / ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ 

Ας αλλάξουμε για λίγο το σενάριο. Φανταστείτε ότι είστε στη δική σας χώρα και ψάχνετε έναν 

άνθρωπο να μένει μαζί και να προσέχει την άρρωστη γιαγιά σας. Ποια θα ήταν τα βασικά 

χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχει; 

Πώς θα μπορούσατε να τον εμπιστευτείτε και να του αφήσετε τη μητέρα σας στα χέρια του; 

Πώς θα μπορούσε να σας πείσει ότι θα μπορέσει να τη φροντίσει;  

Αν από δύο άτομα που είχατε υποψήφια, το ένα ήξερε αρκετά καλά τη δική σας γλώσσα και 

το άλλο σχεδόν καθόλου, σε πιο βαθμό αυτό θα επηρέαζε την απόφασή σας; 

Μπορείτε και εδώ να παίξετε ένα παιχνίδι ρόλων στο οποίο εσείς μιλάτε με δύο διαφορετικά 

άτομα τα οποία προσπαθούν να σας πείσουν να τα επιλέξετε. Το ένα από αυτά γνωρίζει πολύ 

καλύτερα τη γλώσσα σας από το άλλο. Ίσως, όμως, το δεύτερο να έχει μεγαλύτερη εμπειρία ή 
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περισσότερες γνώσεις. Αναπαραστήστε έναν ανάλογο διάλογο και διερευνήστε τα 

αποτελέσματά του μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. 

Ωστόσο, η γλώσσα είναι σημαντική όχι μόνο για πρακτικούς καθημερινούς στόχους αλλά και 

για να μπορείς να επικοινωνείς μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζεις και το οποίο 

ίσως είναι η νέα σου πατρίδα. Για να μπορείς να δημιουργείς δεσμούς με τους ανθρώπους 

της χώρας αυτής, χρειάζεσαι τη γλώσσα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 8 / ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ; 

Γιατί είναι σημαντική η καλή γνώση της γλώσσας στην καθημερινή μας επικοινωνία; 

Σκεφθείτε το και συζητείστε με φίλους σας ή με την οικογένειά σας. Προσπαθήστε να 

μαζέψετε περισσότερες απαντήσεις. Γράψτε όλες τις απαντήσεις σε ένα χαρτί και, στη 

συνέχεια, συγκρίνετε τις απαντήσεις που καταγράψατε με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

 

Αμέσως παρακάτω αναφέρουμε κι εμείς, ενδεικτικά, κάποιους από τους βασικότερους 

λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη γλώσσα 

του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε1. 

 Συνεννοούμαι ευκολότερα στην καθημερινότητα. 

 Συνεννοούμαι στις δημόσιες υπηρεσίες. 

                                                             
1 Όπως φαίνεται σε σχετική έρευνα η οποία διενεργήθηκε το 2004 σε οικονομικούς μετανάστες της 
Περιφέρειας Αττικής από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η πλειοψηφία των μεταναστών δεν ήξεραν τη γλώσσα όταν 
έφτασαν στη χώρα. Από αυτούς που δήλωσαν ότι τους υποστήριξε η γλώσσα στην ένταξη στην 
ελληνική κοινωνία, απάντησαν ότι βοηθήθηκαν στην καθημερινή και στην οικογενειακή ζωή, στην 
εύρεση εργασίας, στην επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες, στη δική τους εκπαίδευση και στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι έμαθαν τη γλώσσα όχι μέσα από τη 
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά από καθημερινές ‘άτυπες’ ενέργειες, όπως η επαφή με 
Έλληνες, τα ΜΜΕ, μέσα από το διάβασμα βιβλίων και τη μελέτη λεξικών. Δημουλάς, Κ., 
Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.) 2004. Έρευνα για μορφές κοινωνικής ένταξης των οικονομικών μεταναστών 
στην Περιφέρεια Αττικής 2003-2004, Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ – Περιφέρεια Αττικής. 
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 Μου δίνουν περισσότερη σημασία και με αντιμετωπίζουν καλύτερα. 

 Δείχνω πιο ικανός. 

 Νιώθω μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό μου, κι έτσι διαπραγματεύομαι καλύτερα. 

 Έχω περισσότερες ευκαιρίες. 

 Βοηθώ άλλους που έχουν δυσκολίες. 

 Μπορώ να επικοινωνήσω με τους δασκάλους ή τους καθηγητές των παιδιών μου στο 

σχολείο και να τα βοηθώ περισσότερο όταν κάπου με χρειάζονται. 

 Μπορώ να βρω πιθανώς ευκολότερα δουλειά γιατί οι εργοδότες προτιμούν να 

μπορούν να συνεννοηθούν μαζί μου. 

 Μπορώ και συμμετέχω σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Μπορώ να γνωρίσω καλύτερα τη χώρα στην οποία ζω και να καταλάβω τις 

νοοτροπίες των ανθρώπων της. 

 Φαίνεται ότι με ενδιαφέρει να μείνω σε αυτή τη χώρα και, πιθανώς, μπορούν να με 

εμπιστευτούν πιο εύκολα. 

 Μπορώ να γνωριστώ καλύτερα με τους Έλληνες. Να τους γνωρίσω και να με 

γνωρίσουν και αυτοί. 

 Μπορώ να επικοινωνήσω και να συνδεθώ πιο εύκολα μαζί τους. 

Ίσως εσείς να βρήκατε πολύ περισσότερους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να 

γνωρίζετε όσο το δυνατόν καλύτερα τη γλώσσα του τόπου στον οποίο ζείτε και θέλετε να 

μείνετε. 

 

1.3  Πώς να μάθω καλύτερα την ελληνική γλώσσα; 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να μπορέσετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας. Ας δούμε, 

αμέσως παρακάτω, μερικούς από αυτούς. 

 



18 
 

1.3.1  Πρακτικοί τρόποι βελτίωσης της ελληνικής γλώσσας 

Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της κρίσης, είναι σίγουρο ότι η ζωή έχει γίνει για 

όλους δύσκολη και για τους μετανάστες δυσκολότερη. Οι υποχρεώσεις στην καθημερινή ζωή 

είναι πολλές και οι περισσότεροι μπορεί να μην έχετε ούτε τη διάθεση ούτε τη δυνατότητα να 

αφιερώσετε πολύ χρόνο για να μάθετε σε οργανωμένα μαθήματα την ελληνική γλώσσα. 

Ωστόσο, υπάρχουν έξυπνοι τρόποι να τη βελτιώσετε μέσα από αυτά που κάνετε στην 

καθημερινή σας ζωή. Ας δούμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει αυτό. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 9 / ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ; 

Πώς μάθατε έως τώρα τα ελληνικά που γνωρίζετε; Πώς τα έμαθαν άλλοι άνθρωποι στο 

περιβάλλον σας; 

Καταγράψτε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εσείς ή άλλοι μαθαίνετε τη γλώσσα 

μέσα από δραστηριότητες που κάνετε στην καθημερινή σας ζωή: 

1.______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

 

Μπορούμε να σας δώσουμε και εμείς κάποιες ιδέες: 

 Παρακολουθώ κάποια εύκολα προγράμματα που να με ενδιαφέρουν στην ελληνική 

τηλεόραση. 

 Ακούω καθημερινά ελληνικό ραδιόφωνο. 
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 Διαβάζω κάποιο ελληνικό περιοδικό ή τις εφημερίδες που μοιράζονται, για 

παράδειγμα, δωρεάν. 

 Διαβάζω τις επιγραφές στο δρόμο. 

 Μιλάω με Έλληνες παντού: στο super market, στη δουλειά μου, στην πολυκατοικία 

μου, στη γειτονιά μου… 

 Διαβάζω παιδικά βιβλία. 

 Ζητώ από τα παιδιά μου, εφόσον γνωρίζουν καλύτερα τη γλώσσα, να μου μαθαίνουν 

κάθε μέρα πέντε νέες ελληνικές λέξεις. 

 Ακούω ελληνικά τραγούδια και προσπαθώ να τα καταλάβω ή και να τα μεταφράσω. 

Το σημαντικό είναι να προσπαθώ να εξασκούμαι με διαφορετικούς τρόπους σε πράγματα 

που κάνω καθημερινά στη ζωή μου: 

Ακούω – Διαβάζω – Παρακολουθώ άλλους όταν μιλούν – Μιλάω 

 

Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό που κρατάτε στα 

χέρια σας. Να διαλέξετε αποσπάσματα του κειμένου και να προσπαθήσετε να μάθετε τις 

άγνωστες λέξεις που πιθανώς έχετε. 

Μπορείτε, επίσης, να βοηθηθείτε από το ίντερνετ. Ρίξτε, για παράδειγμα, μια 

ματιά στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

 http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/ 

 http://www.goethe-verlag.com/book2/EL/index.htm 

 http://www.metadrasi.org/content/lexiko 

 Google/μετάφραση  

Η πρώτη προσφέρει κάποια μαθήματα ελληνικών δωρεάν μέσα από το διαδίκτυο ενώ η 

δεύτερη περιέχει μια σειρά από ελληνικές φράσεις καθώς και τη μετάφρασή τους σε 

διαφορετικές γλώσσες. Η τρίτη περιέχει βασικά σενάρια επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα 
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για αρχάριους και ένα λεξικό σε έξι γλώσσες, ενώ στην τέταρτη ιστοσελίδα, που πιθανώς ήδη 

γνωρίζετε, μπορείτε να κάνετε αυτόματη μετάφραση ελληνικών κειμένων στην ή από τη 

γλώσσα σας. 

 Ψάξτε περισσότερο το ίντερνετ και βρείτε σελίδες και θέματα που μπορεί να σας 

ενδιαφέρουν και μάθετε περισσότερες λέξεις και φράσεις  πάνω στα θέματα αυτά. Δείτε 

βίντεο με υπότιτλους στη γλώσσα σας, δείτε ελληνικές ταινίες, ακούστε τραγούδια. 

Προσπαθήστε να διαβάσετε – έστω τους τίτλους – από ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά. 

Ψάξτε, για παράδειγμα, την παρακάτω ιστοσελίδα η οποία έχει links για εφημερίδες και 

περιοδικά: http://www.eklogesonline.com/portal/media/newspapers.asp?state=grmedia. Τα 

περισσότερα μπορεί να σας φανούν δύσκολα, αλλά ίσως να βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει 

και να αξίζει τον κόπο να κουραστείτε για να το κατανοήσετε καλύτερα. 

Σε κάθε περίπτωση, προσπαθήστε να γνωρίσετε καλύτερα την ελληνική γλώσσα. 

Χρησιμοποιήστε έξυπνους τρόπους μέσα στην καθημερινότητά σας, για να εξασκηθείτε 

περισσότερο και να βελτιώσετε την καθημερινή επικοινωνία σας. 

1.3.2  Φορείς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

Ωστόσο, ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μάθει κάποιος μια ξένη γλώσσα 

είναι να παρακολουθήσει οργανωμένα εκπαιδευτικά  προγράμματα. Άλλωστε, η γνώση της 

ελληνικής γλώσσας με σχετική βεβαίωση που το αποδεικνύει είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για να εργαστείτε σε ορισμένα επαγγέλματα, να σπουδάσετε ή/και να μπορέσετε να 

αποκτήσετε την άδεια του ‘επί μακρόν διαμένοντος’. Αυτή η άδεια, όπως πιθανώς ήδη 

γνωρίζετε, σας απελευθερώνει για πέντε χρόνια από την υποχρέωση να ανανεώνετε την 

άδεια διαμονής σας και σας δίνει περισσότερα δικαιώματα όπως, για παράδειγμα, τη 

δυνατότητα να ταξιδέψετε αλλά και κάποιες πιθανότητες να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ανήκει στη Συνθήκη Schengen, στο βαθμό που για την 

ειδικότητά σας δίνεται σχετική άδεια εργασίας από τη χώρα στην οποία θέλετε να 

εγκατασταθείτε2. 

                                                             
2Δείτε περισσότερα στοιχεία για την άδεια αυτή στην ιστοσελίδα που ακολουθεί: 
http://www.entaksis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=52&lang=el.  

Και για τις σχετικές εξετάσεις στο: http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-
enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia 
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Υπάρχουν δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείς που προσφέρουν 

μαθήματα ελληνικών. Ας αναφέρουμε, ενδεικτικά, κάποιους από αυτούς: 

1. Δημόσιοι Φορείς 

 Πανεπιστήμια 

o Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών),  

http://www.greekcourses.uoa.gr/.  

o Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), http://smg.web.auth.gr/wordpress/. 

 Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, 

http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-

gia-tin-ellinomatheia. 

2. Κοινωνικοί Φορείς 

 Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

o Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 

http://www.gcr.gr/index.php/en/. 

o Άρσις, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, 

http://arsis.gr/. 

o Μετάδραση, http://www.metadrasi.org/. 

 Εθελοντικές οργανώσεις 

o Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, http://www.ksm.gr/. 

o Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Μεταναστών και Προσφύγων 

– Τα πίσω θρανία, 

http://migrant.diktio.org/taxonomy/term/18. 
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o Εθελοντική Εργασία Αθήνας, http://ethelodiki.blogspot.gr/. 

o Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, 

http://asmpeiraia.blogspot.gr/. 

o Nosotros, http://www.nosotros.gr/course-schedule/. 

3. Ιδιωτικοί Φορείς 

 Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 

o Ελληνοαμερικανική Ένωση, http://www.hau.gr/?i=hau.el.home. 

o Ομιλώ, http://www.omilo.com/?lang=el. 

o Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, http://www.hcc.edu.gr/el. 

Στους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς τα μαθήματα είναι δωρεάν ενώ στους ιδιωτικούς 

προβλέπονται δίδακτρα. 

Επίσης, από εδώ και στο εξής, θα προσφέρονται μαθήματα ελληνικών κατά περιόδους στα 

πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ (κάποια από αυτά ήταν τα λεγόμενα ΚΕΚ –

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης), τα οποία είναι δημόσια, κοινωνικά και ιδιωτικά. Τα 

προγράμματα αυτά είναι επιδοτούμενα είτε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας είτε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι δωρεάν, ενώ στις 

περισσότερες περιπτώσεις καλύπτονται και τα έξοδα για τις αντίστοιχες εξετάσεις για την 

απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας. 

Οι φορείς που αναφέρονται είναι μόνο ενδεικτικοί. Όπως ήδη αναφέραμε, σε αρκετούς από 

αυτούς, τα μαθήματα ελληνικών είναι δωρεάν. 

Ψάχνοντας στο ίντερνετ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία τους (τηλέφωνα, 

διευθύνσεις). Δείτε, για παράδειγμα, αυτή την ιστοσελίδα η οποία δίνει τηλέφωνα και 

διευθύνσεις για κάποιους από αυτούς: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/certification/12.html 
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Ειδάλλως, απευθυνθείτε σε φορείς ή σε άτομα που γνωρίζουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να 

μπορέσετε να βρείτε βασικά στοιχεία τους (τηλέφωνα και διευθύνσεις). 

 

Λώλος, Μ. 

http://xronopolis.blogspot.gr/search/label/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%80

%CE%B5%CF%82 

Ωστόσο, οι φορείς που αναφέρουμε βρίσκονται αποκλειστικά στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη. Ψάξτε, ρωτήστε και μάθετε πού μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα 

ελληνικών στον τόπο που ζείτε. Ενημερωθείτε περισσότερο για την πιθανότητα μελλοντικά να 

μπορέσετε να δώσετε εξετάσεις και να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας, ώστε να μπορέσετε να 

υποβάλλετε τα χαρτιά σας για την άδεια του ‘επί μακρόν διαμένοντος’. 
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Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι για την άδεια αυτή, χρειάζεστε πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας είτε επιπέδου Β1 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων) είτε επιπέδου Α2 από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων) (το οποίο περιλαμβάνει και γνώσεις ιστορίας και πολιτισμού)3. 

Τα πιστοποιητικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι τα επίσημα κρατικά πιστοποιητικά 

που μπορούν να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση (εργασία, σπουδές, άδεια επί μακρόν 

διαμένοντος-πιστοποιητικό Β1). Το πιστοποιητικό Α2 από τη ΓΓΔΜ αποτελεί εναλλακτική 

δυνατότητα για την άδεια του ‘επί μακρόν διαμένοντος’. Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά 

αναγνωρίζονται για ειδικές χρήσεις, π.χ. τα πιστοποιητικά που προέρχονται από τα 

πανεπιστήμια αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

1.4  Ένα παράδειγμα… 

Ας δούμε ένα τελευταίο παράδειγμα στο οποίο να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε όσα 

αναφέραμε έως τώρα για τη χρησιμότητα της γλώσσας του σώματος αλλά και της γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας για την καλύτερη επικοινωνία μας: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Βλ. Ιντζίδης, Β.,  Σιμόπουλος, Γ., Καραντζόλα, Ε.,  Αγάθος, Θ.,  Γαλαντόμος, Ι.,  Ρουμπής,  Ν. (2011). 
Οδυσσέας: Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε μετανάστες - Επίπεδο Α1, και Επίπεδο Α2. Αθήνα: 
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Διά  Βίου Μάθησης, 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ρίξτε μια ματιά στα σχετικά εγχειρίδια:  

http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/803/%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%
20%CE%911.pdf 

http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/804/%CE%92%CE%99%CE%92%CE%9B%CE%99%CE%9F%
20%CE%912.pdf.  
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ΑΣΚΗΣΗ 10α / ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΩ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΤΑΝ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 

 

Ας υποθέσουμε ότι είστε άνεργος και σας λέει ένας φίλος ότι κάποιος γνωστός του Έλληνας 

επαγγελματίας (π.χ. ένας υδραυλικός) χρειάζεται ένα βοηθό. Εσείς δεν έχετε εξειδικευμένες 

γνώσεις και σίγουρα δεν έχετε –αυτό που λέμε– πιστοποιημένα τυπικά προσόντα. Δηλαδή 

δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ούτε έχετε οποιοδήποτε 

χαρτί που να πιστοποιεί τις πρακτικές γνώσεις σας στα υδραυλικά. Ωστόσο, γνωρίζετε αρκετά 

καλά από την πρακτική σας εμπειρία να λύνετε προβλήματα που έχουν προκύψει σε σπίτια 

όπως το δικό σας και των φίλων σας. Ο φίλος σας, λοιπόν, ξέροντας τις πρακτικές σας 

γνώσεις, σας προτείνει ως άτομο εμπιστοσύνης και κλείνετε ένα πρώτο ραντεβού με τον 

επαγγελματία για να γνωριστείτε. 

Απαντήστε σταδιακά στις επόμενες ερωτήσεις και, στη συνέχεια, μοιραστείτε τις απαντήσεις 

σας με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

 

- Καταρχάς θυμηθείτε και περιγράψτε αν, σε ανάλογη περίσταση στο παρελθόν, έχετε 

καθόλου προετοιμαστεί για μια οποιαδήποτε συνέντευξη και με ποιο τρόπο… 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ΑΣΚΗΣΗ 10β / ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΩ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΤΑΝ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ… 

Με βάση όσα αναφέραμε έως τώρα για τη μη λεκτική και τη λεκτική επικοινωνία, πώς 

νομίζετε ότι θα μπορούσατε να προετοιμαστείτε και τι θα μπορούσατε να πείτε στον πιθανό 

εργοδότη σας, ώστε να τον πείσετε να σας πάρει ως βοηθό του; Πιο συγκεκριμένα: 

 

Τι θα μπορούσατε να προσέξετε ως προς τη γλώσσα του σώματος και, γενικότερα, ως προς τα 

μη λεκτικά μηνύματα που δίνετε; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Τι σκοπεύετε να του πείτε, ώστε να τον πείσετε να σας προσλάβει; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Ας αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες βασικές σκέψεις για μια αντίστοιχη περίσταση… 
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Όσον αφορά την ευρύτερη προετοιμασία σας, χρήσιμο θα ήταν να μάθετε περισσότερες και 

πιο εξειδικευμένες λέξεις ή φράσεις στην ελληνική γλώσσα που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας. Θα μπορούσατε, επίσης, να ζητήσετε περισσότερες 

πληροφορίες για το συγκεκριμένο εργοδότη και την επιχείρησή του από το φίλο σας ή από 

άλλα άτομα του περιβάλλοντος που ίσως τον γνωρίζουν, να ψάξετε εάν έχει σελίδα στο 

ίντερνετ κ.ά., ώστε να είστε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένοι για το είδος και το περιβάλλον 

εργασίας στο οποίο ενδιαφέρεστε να απασχοληθείτε. 

Όπως ήδη αναφέραμε στο Εδάφιο 1.1.1 σχετικά με τη γλώσσα του σώματος, το πιο σημαντικό 

στοιχείο είναι να έχουμε επίγνωση τόσο των μηνυμάτων που μας δίνει ο συνομιλητής μας 

όσο και των μηνυμάτων που του δίνουμε εμείς. Δε χρειάζεται να προσπαθήσετε να 

παριστάνετε κάτι που δεν είστε, μπορείτε να είστε ειλικρινείς, τηρώντας κάποιους βασικούς 

κανόνες ευγένειας, ακρίβειας στο χρόνο, επαφής με το βλέμμα και φροντίζοντας για πιθανές 

συμπεριφορές ανατροφοδότησης. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμάστε τις διαφορετικές 

εκφράσεις των ανθρώπων ανάλογα με την κουλτούρα τους και, με αυτή την έννοια, να είστε 

σίγουρος ότι τα μηνύματα που δίνετε γίνονται κατανοητά με τον ανάλογο τρόπο. Για να 

συμπληρώσετε καλύτερα την απάντησή σας, θα μπορούσατε να επιστρέψετε στις σημειώσεις 

που κρατήσατε από την άσκηση 5. 

Για να πάρετε μερικές επιπλέον ιδέες για το δεύτερο μέρος της προηγούμενης άσκησης, για 

το τι δηλαδή θα μπορούσατε να πείτε στον πιθανό σας εργοδότη, προχωρήστε στην επόμενη: 

 

ΑΣΚΗΣΗ 10γ4 / ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΩ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΟΤΑΝ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ… 

Συμπληρώστε με λεπτομέρεια τις παρακάτω φράσεις: 

Μου αρέσει να… 

Έχω ταλέντο σε… 

Ξέρω / μπορώ να…. 

Μου είναι δύσκολο να… 

                                                             
4 Οι ασκήσεις 10α, 10β και 10γ είναι παραλλαγή δραστηριότητας της Παπαδοπούλου Γ. η οποία 
εκπονήθηκε σε βιωματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν από την Άρσις στο πλαίσιο του 
προγράμματος ‘Χτίζοντας Δεξιότητες Συμμετοχής’, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. 
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Το όνειρό μου είναι να… 

Ποιες δουλειές έχω κάνει στη ζωή μου έως τώρα… 

Ποια είναι τα δυνατά μου σημεία… 

 

Προσπαθήστε να σκεφτείτε πώς μπορεί να σχετίζονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες 

καθώς και άλλες εμπειρίες από την καθημερινή σας ζωή και όλα όσα έχετε κάνει έως τώρα με 

μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Πώς μπορείτε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας σε μια 

συνέντευξη αξιοποιώντας και προβάλλοντας σημαντικά στοιχεία από τις έως τώρα γνώσεις 

που αποκτήσατε σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από τις ευρύτερες ικανότητες και τις 

εμπειρίες σας; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Σκεφθείτε το και συζητήστε με φίλους σας ή με συγγενείς σας. Συγκρίνετε αυτά που τώρα 

σκέφτεστε με την απάντηση που δώσατε στο δεύτερο μέρος της αμέσως προηγούμενης 

άσκησης (10β). Προσπαθήστε να συζητήσετε και να ανταλλάξετε ιδέες και με τους άλλους 

εκπαιδευόμενους. Εάν είναι δυνατό, παίξτε κάποιοι από εσάς σχετικά παιχνίδια ρόλων 

μεταξύ ενός εργοδότη και ενός υποψήφιου εργαζόμενου. Σε αυτή την περίπτωση, με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτή αλλά και του συνόλου της ομάδας, θα μπορέσετε να κατανοήσετε 

πολύ καλύτερα πώς μπορείτε να προετοιμάσετε και να υποστηρίξετε στην πράξη μια καλή και 

αποτελεσματική συνέντευξη με ένα πιθανό εργοδότη. 

Είναι σημαντικό, ο καθένας από μας, όταν βρίσκεται σε ανάλογη περίσταση, να 

συνειδητοποιεί ότι για τις περισσότερες θέσεις εργασίας δεν είναι σημαντικά μόνο τα τυπικά 

του προσόντα. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα λεγόμενα άτυπά μας 

προσόντα. Δηλαδή, σε γνώσεις και ικανότητες, οι οποίες προέρχονται από την καθημερινή 

μας ζωή και από την εμπειρία μας να ανταπεξερχόμαστε σε απαιτητικές καταστάσεις, να 

λύνουμε πιθανά προβλήματα κ.λπ. 
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Τέλος, είναι σημαντικό να φροντίσετε να έχετε μαζί σας ένα βιογραφικό. Εάν δεν έχετε 

καθόλου ή εάν αυτό που έχετε δεν σας φαίνεται ικανοποιητικό, ζητήστε από τον εκπαιδευτή 

σας να αφιερώσει κάποιο χρόνο από το μάθημα έτσι ώστε να προετοιμάσετε, τουλάχιστον 

στα βασικά σημεία του, ένα καλό βιογραφικό το οποίο να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές σας 

ικανότητες. 
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2  Μαζεύοντας πληροφορίες και δημιουργώντας επαφές 

Σας έχει τύχει να χάσετε ημερομηνίες ή κάποιες ευκαιρίες, να χάσετε χρόνο ή χρήματα, να 

μπλέξετε σε ανεπιθύμητες καταστάσεις ή να ταλαιπωρηθείτε για πολύ καιρό, γιατί δεν είχατε 

εγκαίρως την κατάλληλη πληροφορία στον κατάλληλο χρόνο; 

Γνωρίζετε καλά τα ζητήματα που μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινή σας ζωή; 

Γνωρίζετε ανθρώπους ή φορείς που μπορούν να σας υποστηρίξουν όταν χρειάζεστε κάποιες 

πληροφορίες ή βοήθεια σε βασικά θέματα που σας αφορούν; Η πληροφόρηση και η 

δικτύωση είναι σημαντικές για όλους μας, αλλά πιθανώς για σας, που αντιμετωπίζετε 

περισσότερα εμπόδια και δυσκολίες στην καθημερινότητα, να είναι ακόμη σημαντικότερες. 

 

2.1  Πληροφόρηση και Δικτύωση 

 

ΑΣΚΗΣΗ 11 / ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (ΔΟΥ)… 

 

Επιστρέψτε στην άσκηση 2 και στις σημειώσεις που κρατήσατε. 

Νομίζετε ότι θα υπήρξε διαφορά εάν πηγαίνατε αρκετά προετοιμασμένοι και με 

συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Εφορία; 

 

Μπορεί να είχατε εσείς διαφορετική στάση απέναντι στον/ην υπάλληλο; 
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Μπορεί ο/η υπάλληλος να σας αντιμετώπιζε διαφορετικά; 

Ποιες φαντάζεστε ότι μπορεί να ήταν οι διαφορές; 

- Δική μου στάση: 

 

- Στάση του/της υπαλλήλου: 

 

Η επαφή σας με τις δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εάν είστε ήδη 

πληροφορημένος για τα χαρτιά που χρειάζεται να έχετε μαζί σας, εάν γνωρίζετε το σχετικό 

λεξιλόγιο κ.λπ. Θα πάτε πιθανώς με λιγότερο άγχος. Aκόμη και αν δεν έχετε όλα τα 

απαραίτητα έντυπα, θα μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τι σας λέει ο υπάλληλος και ίσως 

τελειώσετε πολύ πιο γρήγορα. Προσπαθώντας να ενημερωθείτε και να πάτε προετοιμασμένοι 

σε αντίστοιχες υπηρεσίες, θα βοηθήσετε τους υπαλλήλους να σας εξυπηρετήσουν πιο 

εύκολα. Το πιο σημαντικό είναι ότι εσείς χρειάζεται να φροντίσετε –όσο μπορείτε 

περισσότερο– να εξυπηρετηθείτε σε λιγότερο χρόνο. Όπως αναφέραμε και στην 

προηγούμενη ενότητα, ακόμη και υπάλληλοι με όχι τόσο θετική διάθεση θα σας βοηθήσουν 

πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Φροντίστε να διευκολύνετε τον υπάλληλο, ώστε να 

διευκολύνετε τον εαυτό σας. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, οι 

υπηρεσίες δεν είναι πάντα οι καλύτερες δυνατές, ενώ η νομοθεσία –ειδικά τα τελευταία 

χρόνια– αλλάζει συνεχώς και πολλές υπηρεσίες καταργούνται ή αλλάζουν. Όλα αυτά σας 

δυσκολεύουν, αλλά κάνουν ακόμη πιο απαραίτητη την πληροφόρησή σας, για να μπορείτε να 

λύνετε θέματα που σας αφορούν. 

 

Θα προσπαθήσουμε, στη συνέχεια, να προσεγγίσουμε κάποια από τα βασικότερα πεδία που 

μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 
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2.1.1  Σχετικά με το νομικό σας καθεστώς 

Διαβάστε την παρακάτω άσκηση. Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όσες περισσότερες 

ερωτήσεις μπορείτε. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 12 / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 

Απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, χωρίς να ρωτήσετε κάποιον άλλο: 

1. Ποια είναι η προθεσμία για την ανανέωση της άδειας διαμονής εξαρτημένης εργασίας; 

 

2. Εάν έχει περάσει η προθεσμία για την ανανέωση της άδειας διαμονής, τι μπορείς να γίνει; 

 

3. Ένας άνεργος δικαιούται να υποβάλει τα χαρτιά του για την ανανέωση της άδειάς του; 

 

4. Γνωρίζετε τι είναι το εργόσημο και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

 

5. Ποιες είναι οι άδειες μακράς διαμονής που δίνουν δικαίωμα να μείνετε στην Ελλάδα ή/και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καλύτερους όρους; 

 

6. Ποιες είναι οι απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις για να μπορέσετε να αποκτήσετε το 

δικαίωμα να γίνετε Έλληνες πολίτες (απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας); 
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7. Τι ισχύει σήμερα για τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών που γεννιούνται ή/και 

μεγαλώνουν στην Ελλάδα; 

 

Σε πόσες και ποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις μπορέσατε να απαντήσετε με ακρίβεια και 

με βεβαιότητα; Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν ξέρετε την απάντησή τους ή για τις οποίες δεν 

είστε σίγουροι; Τι νομίζετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε για να βρείτε τις συγκεκριμένες 

πληροφορίες; Καταγράψτε κάποιες από τις ιδέες σας: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

 

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε και εδώ κάποιες πιθανές απαντήσεις. Θα μπορούσατε να 

ρωτήσετε άλλα άτομα. Φίλους, μέλη της οικογένειάς σας. Ίσως κάποιες πληροφορίες που 

εσείς δεν γνωρίζατε, τις ήξεραν άλλοι εκπαιδευόμενοι ή αντίστροφα. Θα μπορούσατε να 

ρωτήσετε άτομα από το περιβάλλον σας που ήδη βρέθηκαν σε ανάλογη κατάσταση. Ή ένα 

δικηγόρο ειδικευμένο σε ζητήματα που αφορούν μετανάστες. Εάν ξέρετε πολύ καλά 

ελληνικά, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε διαβάζοντας το σχετικό νόμο. Γνωρίζετε ποιος είναι; 

Μπορείτε, επίσης, να βοηθηθείτε από το ίντερνετ. Προς το παρόν, μπορείτε να 

βρείτε τις απαντήσεις στην ιστοσελίδα www.mighelp.net στο αναρτημένο ενημερωτικό 

φυλλάδιο. Είναι μάλιστα γραμμένο όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα αλβανικά, στα 

αγγλικά, στα ρωσικά και στα αραβικά. Ψάξτε λίγο περισσότερο την ιστοσελίδα, για να δείτε τι 

περιλαμβάνει. Τα στοιχεία που απαντούν στις προηγούμενες ερωτήσεις είναι, προς το παρόν, 

έγκυρα. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ιστότοπος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

το οποίο έληξε, οπότε έχει πάψει να ενημερώνεται τους τελευταίους μήνες. Κάποιες φορές, 
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οι σχετικές ιστοσελίδες μπορεί να αναφέρονται σε νόμους ή σε ρυθμίσεις που δεν ισχύουν 

πια. Γι’ αυτό, είναι καλό να ελέγχετε πάντα τις πληροφορίες που βρίσκετε καθώς και τις πηγές 

από τις οποίες προέρχονται. 

Ρίξτε μια ματιά και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και 

Κοινωνικής Συνοχής και ιδιαίτερα στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών 

http://www.ypes.gr/el/MigrationSocialIntegration/.  

Δείτε, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα η οποία αναφέρεται ειδικά στις άδειες 

παραμονής, περιέχει σχετικές εγκυκλίους, έγγραφα, έντυπα αιτήσεων κ.λπ.:  

http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_migratation/die

fthinsi_metanasteftikis_politikhs/katigoriesadeiondiamonis/. 

Επίσης, για κάποιες από τις βεβαιώσεις ή για πληροφορίες που χρειάζεστε, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής σας. Για παράδειγμα, 

για να πάρετε μια αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για έκδοση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό 

από τον ΟΓΑ ή για να κάνετε ερωτήσεις σχετικές με την Εγκύκλιο για την απόδειξη των 

στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο. Εάν σας είναι εύκολο, ρίξτε 

μια ματιά στη σχετική ιστοσελίδα: http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/. Έχετε 

επισκεφθεί ποτέ το ΚΕΠ της περιοχής σας; 

Τέλος, επισκεφθείτε το συγκεκριμένο ιστολόγιο το οποίο, προς το παρόν, είναι ενημερωμένο 

και προέρχεται από δύο υπαλλήλους του Τμήματος Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης του Νομού Χίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

http://adeiadiamonis.blogspot.gr/. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με πρόσφατο έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

(αριθμ. πρωτ. 69263/30-09-2013), μεταφέρονται οι αρμοδιότητες  παραλαβής αιτήσεων 

χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και επίδοσης σχετικών 

εγγράφων των  Δήμων  Αττικής από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 στις τέσσερις Διευθύνσεις 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Αναλυτικότερα, για όσους έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, δείτε τη σχετική ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 

 http://www.apdattikis.gov.gr/citizen/Pages/onestop_page.aspx. 

Μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε ότι η εξυπηρέτησή σας πιθανόν θα δυσκολέψει ακόμη 

περισσότερο, όταν το σύνολο των αδειών διαμονής για την περίπτωση της Αττικής θα 

διαχειρίζονται μόνο τέσσερις υπηρεσίες. 

Μέσα σε συνθήκες που –προς το παρόν– όλο και περισσότερο δυσκολεύουν, χρειάζεται, κατά 

τη γνώμη μας, πρώτα από όλα, να φροντίσετε ο ίδιος να διευκολύνετε τη ζωή σας, 

μαζεύοντας όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τα θέματα που σας αφορούν. 

Ας συνεχίσουμε με μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη σε ψυχολογικό επίπεδο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 13 / ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΣΑΤΕ; 

Ας υποθέσουμε ότι σας σταματά στο δρόμο κάποιος αστυνομικός για έλεγχο στοιχείων και 

έχετε χάσει την άδεια διαμονής σας. Σας ενημερώνει ότι λόγω προβλημάτων του 

ηλεκτρονικού δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο, η διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων δεν 

είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσει.  Σας οδηγεί στο τμήμα και σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε 

μόνο δύο τηλεφωνήματα για να ειδοποιήσετε κάποιον που θα μπορούσε να σας βοηθήσει 

στην κατάσταση στην οποία βρίσκεστε για να φύγετε όσο το δυνατόν νωρίτερα από το τμήμα. 
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Σε ποιους θα τηλεφωνούσατε και γιατί; 

Εάν ζούσατε στον τόπο καταγωγής σας, πιθανώς θα ήταν ευκολότερο για οποιοδήποτε θέμα 

να κινητοποιήσετε άτομα της οικογένειας, φίλους ή γνωστούς, φίλους φίλων, ειδικούς για να 

σας βοηθήσουν κ.λπ. Εδώ, η δικτύωσή σας με άτομα και φορείς πιθανώς να σας φαίνεται πιο 

δύσκολη, είναι όμως ακόμη πιο απαραίτητη. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 14 / ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΑΦΩΝ… 

Καταγράψτε στους μικρούς κύκλους ιδέες για άτομα ή φορείς στους οποίους θα μπορούσατε 

να απευθυνθείτε. Στη συνέχεια, συζητώντας μέσα στην τάξη και άλλες πιθανότητες, 

συμπληρώστε με άλλες ιδέες όσο περισσότερους κύκλους μπορείτε… 

 

 

 

Εκτός από την πιθανότητα να τηλεφωνήσετε στην οικογένεια ή στους φίλους σας για να 

κινητοποιηθούν, είστε σε επαφή με κάποιον δικηγόρο που εμπιστεύεστε; Όπως αναφέραμε 

και προηγουμένως, είναι απαραίτητο να ελέγχετε τις πηγές σας. Είναι σημαντικό, προτού 

βρεθείτε σε επείγουσα κατάσταση, να ψάξετε να βρείτε ένα δικηγόρο, ο οποίος να ξέρετε ότι 

γνωρίζει τα ζητήματα του μεταναστευτικού δικαίου στην Ελλάδα και τον οποίο θα μπορείτε 

να εμπιστευτείτε ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσει. Είναι, επίσης, 
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σημαντικό, στο βαθμό τουλάχιστον που αισθάνεστε ότι οι γνώσεις σας στην ελληνική γλώσσα 

δεν είναι αρκετές, να γνωρίζετε εκείνες τις οργανώσεις ή τα άτομα που μπορούν να σας 

βοηθήσουν μεταφράζοντας αυτά που σας λένε ή αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Υπάρχει 

κάποιο άτομο που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ως διερμηνέα σε περίπτωση ανάγκης; 

Για τέτοια ζητήματα μπορείτε να ρίξετε μια ματιά εδώ: http://www.metadrasi.org/. 

 

Είστε σε επαφή με άτομα, φορείς ή συλλογικότητες της περιοχής σας που θα μπορούσαν να 

σας βοηθήσουν άμεσα σε ένα ή περισσότερα θέματα που σας αφορούν; 

Έχετε ποτέ απευθυνθεί σε φορείς που δίνουν ανάλογες πληροφορίες και βοήθεια, ιδιαίτερα 

εάν μένετε σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας; Ας αναφέρουμε, ενδεικτικά, 

μερικούς φορείς ή συλλογικότητες: 

 Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών http://www.migrant.gr/cgi-

bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&type=index. 

 Οργανώσεις διαφόρων εθνικών/εθνοτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Ενδεικτικά δείτε 

την ιστοσελίδα του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών http://www.migrant.gr/cgi-

bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&type=organ&argenkat=%CF%F1%E3%E1%ED%FE

%F3%E5%E9%F2%20%CC%E5%F4%E1%ED%E1%F3%F4%FE%ED. 

 Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr/index.php/el/. 

 Το Στέκι Μεταναστών / Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα http://tsamadou13-

15.espivblogs.net/, στη Θεσσαλονίκη http://socialcenter.gr/ και στα Χανιά 

http://www.stekichania.gr/. 

 Ομάδα δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών  

http://omadadikigorwn.blogspot.gr/. 

Εάν δεν έχετε στο σπίτι σας σύνδεση με το ίντερνετ ή αν δεν γνωρίζετε να το 

χρησιμοποιείτε, ζητείστε από τους συνεκπαιδευόμενους ή από τον εκπαιδευτή σας να 

σας ενημερώσει σχετικά, ζητήστε από τα παιδιά σας ή τους φίλους σας να το κάνουν και 

να σας δείξουν τις σχετικές πληροφορίες. 
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ΑΣΚΗΣΗ 15 / ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 

 

Συζητήστε μέσα στην τάξη ποιοι είναι οι σχετικοί φορείς που βρίσκονται στην περιοχή όπου 

ζείτε. Ανταλλάξτε πληροφορίες για τις δράσεις τους καθώς και για τις υπηρεσίες που μπορούν 

να σας προσφέρουν. Χωριστείτε σε μικρές ομάδες και επιλέξτε σε κάθε ομάδα έναν φορέα 

που θα μπορούσατε ή/και θα θέλατε να επισκεφθείτε. Μαζέψτε όσες περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε, από το ίντερνετ, από φίλους ή γνωστούς, για το συγκεκριμένο φορέα. 

Προετοιμαστείτε όσο καλύτερα σας είναι δυνατό. Ετοιμάστε μια λίστα με ερωτήματα που 

μπορεί να σας ενδιαφέρουν και τηλεφωνήστε ή, καλύτερα, οργανώστε μια σχετική επίσκεψη. 

Εάν κάποιοι από σας τους γνωρίζετε ήδη, βοηθήστε τους άλλους εκπαιδευόμενους να 

προετοιμάσουν την επίσκεψή τους και, εάν μπορείτε, συνοδέψτε τους. 

Εάν κάνετε την επίσκεψή σας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, συνεννοηθείτε με τον 

εκπαιδευτή σας και ενημερώστε τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους για την εμπειρία σας. 

Αναφερθείτε στον τρόπο επικοινωνίας, τα ερωτήματα που είχατε, τις πληροφορίες που 

πήρατε, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, τη διεύθυνση, πιθανώς ονόματα ατόμων που σας 

εξυπηρέτησαν, τις υπηρεσίες που προσφέρουν και ό,τι άλλο νομίζετε ότι είναι σημαντικό και 

θα μπορούσε να βοηθήσει. 
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Αν δεν μπορέσετε, για οποιοδήποτε λόγο, να οργανώσετε αυτή τη δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε μόνος σας, με φίλους ή 

συγγενείς σας. 

2.1.2  Σχετικά με την υγεία 

 

ΑΣΚΗΣΗ 16 / ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε μόνος στο σπίτι σας, η οικογένεια ή οι πολύ κοντινοί φίλοι σας 

λείπουν για μερικές μέρες εκτός του τόπου διαμονής σας και γλιστράτε, στραβοπατάτε, 

πέφτετε και φαίνεται ότι έχετε σπάσει το πόδι σας. Χρειάζεται να μεταφερθείτε άμεσα με 

κάποιο τρόπο σε ένα νοσοκομείο ή σε κάποιο ιατρικό κέντρο παροχής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας. 

- Σε ποιον θα απευθυνθείτε για να σας βοηθήσει να μεταφερθείτε (γείτονες, φίλοι …); 

- Γνωρίζετε ποια είναι ακριβώς τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε; Μπορείτε να τα 

περιγράψετε; Τι θα χρειαστείτε; 

Χωριστείτε σε μικρές ομάδες και συζητήστε με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

Γνωρίζετε πρακτικές πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, που βρίσκεται το πιο κοντινό 

νοσοκομείο, το τηλέφωνο της άμεσης βοήθειας, πώς θα μάθετε ποιο νοσοκομείο εφημερεύει 

εάν βρίσκεστε σε μεγάλη πόλη, εάν χρειάζεστε χρήματα και, γενικότερα, τη διαδικασία που 

ακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία; Γνωρίζετε άλλα κέντρα παροχής πρωτοβάθμιας υγείας 

στην περιοχή σας; Γνωρίζετε εάν υπάρχει κάποιο κοινωνικό ιατρείο στην περιοχή σας, το 

οποίο παρέχει δωρεάν ανάλογες υπηρεσίες; 

Ανταλλάξτε όσες περισσότερες πληροφορίες και εμπειρίες μπορείτε. Όχι μόνο για την 

περίπτωση που αναφέρεται στο προηγούμενο παράδειγμα. Αναφέρετε, αν γνωρίζετε, 
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στοιχεία για υπηρεσίες που προσφέρονται για εξειδικευμένες ασθένειες ή ομάδες, που 

μπορεί να αφορούν εσάς προσωπικά, μέλη της οικογένειάς σας ή άλλους εκπαιδευόμενους. 

Το ζήτημα της υγείας μας είναι το πιο βασικό για όλους, και είναι σημαντικό να είστε 

ενήμεροι για σχετικά θέματα, έστω και αν τη συγκεκριμένη περίοδο δε σας αφορά. Μακάρι 

να μην χρειαστείτε ποτέ αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο είναι καλό να τις γνωρίζετε. 

 

Επίσης, είναι χρήσιμο να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μέσα στην περίοδο της 

κρίσης και με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, έχουν αναπτυχθεί πολλά κοινωνικά 

ιατρεία και φαρμακεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας από δήμους, ομάδες γιατρών, 

κοινωνικές και πολιτικές συλλογικότητες, όπου σχετικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας 

παρέχονται εθελοντικά και εντελώς δωρεάν. 

Ενδεικτικά εδώ, αναφέρουμε ότι υπάρχουν Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία στην Αθήνα, 

στο Βύρωνα, στην Ηλιούπολη, στην Παλλήνη, στο Ελληνικό, στην Πάτρα, στον Βόλο, στη 

Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στο Κιλκίς, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στην Πρέβεζα, ενώ 

συνεχόμενα μεγαλώνει η λίστα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πιο 

εξειδικευμένα όπως π.χ. το Κοινωνικό Ιατρείο για Αστέγους στη Θεσσαλονίκη, το Κοινωνικό 

Καρδιολογικό Ιατρείο στην Αθήνα ή το Κοινωνικό Ιατρείο Παιδιατρικό Αττικής (Ν. Αττικού). 

Έχει τύχει ποτέ να επισκεφθείτε εσείς ο ίδιος, ένα μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιος φίλος 

σας ένα κοινωνικό ιατρείο; 

 

Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα της Κλίμακας για περισσότερες πληροφορίες http://klimaka-

socialservice.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html ή φροντίστε να μάθετε εάν λειτουργεί 

κάποιο στην περιοχή που μένετε. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τη διεύθυνση και το τηλέφωνό 
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του. Επίσης, με βάση ποια κριτήρια χορηγεί ιατρική φροντίδα ή φάρμακα. Δεν ξέρετε ποια 

στιγμή θα το χρειαστείτε εσείς ή κάποιος άλλος από το περιβάλλον σας. 

Αναφέρουμε παρακάτω και κάποιους άλλους φορείς που παρέχουν σχετική 

ιατρική φροντίδα δωρεάν: 

 Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν πολυϊατρεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο 

Πέραμα, στα Χανιά και στην Καβάλα και παρέχουν ιατροφαρμακευτική, 

ψυχοκοινωνική και κοινωνική υποστήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες. 

 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS έχει πολυϊατρεία στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη. 

 Επίσης, οι Γιατροί χωρίς σύνορα, προσφέρουν σε κάποιες περιπτώσεις σχετικές 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα, την τρέχουσα περίοδο, σε συνεργασία με το Δήμο 

Αθηναίων και το Κέντρο Υποστήριξης Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) 

παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε ανθρώπους που χρειάζονται ιατρική αντιμετώπιση 

και εξυπηρετούνται στα απογευματινά συσσίτια του ΚΥΑΔΑ. 

Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν ειδικά προγράμματα και υπηρεσίες υγείας οι οποίες 

προσφέρονται δωρεάν για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Έχει τύχει ποτέ να κάνετε δωρεάν εξετάσεις εκτός του εθνικού συστήματος υγείας; 
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Σε αυτό το σημείο, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το Σεπτέμβριο 2013 ανακοινώθηκε η 

δυνατότητα απόκτησης «Εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης στην υγεία» (Health Voucher) για 

ανασφάλιστους πολίτες. Αυτό δίνει το δικαίωμα να κάνετε κάποιες δωρεάν εξετάσεις. 

Αναλυτικότερα, δίνει τη δυνατότητα: α) Παροχής υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις 

σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ 

(Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία). β) Πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων, από 

συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ. 

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα http://www.healthvoucher.gr/. 

Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή δεν γνωρίζει να κάνει την αίτηση ηλεκτρονικά 

μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΠ της περιοχής του. Διακρίνεται σε ΕΕΠ γενικής κατηγορίας (ανά 

ηλικιακή κατηγορία και φύλο ωφελούμενου) και ΕΕΠ παρακολούθησης κύησης για τις 

εγκύους δικαιούχους του Προγράμματος (εφόσον επιλεγεί κατά την εγγραφή το σχετικό 

πεδίο). Ειδικά για εσάς, μπορείτε να κάνετε αίτηση, εφόσον έχετε άδεια παραμονής σε ισχύ 

και προηγούμενη ασφαλιστική ικανότητα. 

Πιθανώς να υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που δεν κατανοείτε στην προηγούμενη παράγραφο. 

Ζητήστε από τον εκπαιδευτή ή άλλα άτομα του περιβάλλοντός σας να σας τις εξηγήσουν. 

Τέλος, μια ειδική κατηγορία φορέων που νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζετε είναι και 

αυτοί που προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 
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ΑΣΚΗΣΗ 17 / ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ανθρωποι - σκιές σε ήρεμη απελπισία. Ελπίζουν χωρίς να ζουν. Βουβή, άρρητη, μη μετρήσιμη 

η οδύνη5. 

Συζητήστε μέσα στην τάξη την επίδραση που έχουν ο φόβος, η ανεργία και το άγχος της 

επιβίωσης στους περισσότερους από εμάς. Όπως πιθανώς έχετε ακούσει, η κατάθλιψη 

συναντάται πλέον σε ένα όλο και μεγαλύτερο τμήμα των ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα, 

ενώ οι αυτοκτονίες έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

Εάν θέλετε, μπορείτε και εσείς να μοιραστείτε τις δικές σας ανησυχίες και τους φόβους σας 

με την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, λιγότερο ή περισσότερο, αυτή η κατάσταση έχει 

επηρεάσει τον καθένα μας. 

Ξέρετε που μπορείτε να απευθυνθείτε, εάν βρεθείτε σε ανάλογη δυσκολία; 

Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο φορείς οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

με εμπειρία που εξειδικεύεται στα άτομα διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης. 

Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί, εάν χρειαστείτε βοήθεια, εσείς ή κάποιο άτομο από το 

περιβάλλον σας: 

                                                             
5 Η φωτογραφία και ο τίτλος της προέρχονται από το άρθρο της Ελευθεροτυπίας που αναφέρεται σε 
σχετικό φεστιβάλ αφιερωμένο στην τέχνη και στην ψυχική υγεία το οποίο διοργανώνεται από την 
«Εδρα»-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (ΚΣΔΕΟ). Βλ. Κούσης, Γ. (2013). 
‘ART4MORE, αφιερωμένο στην ψυχική υγεία, Συνέντευξη με τη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΟΥ’, στην 
Εnet.grΕλευθεροτυπία. Διαθέσιμο στο http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=390613. 
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 Το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ», http://www.syn-eirmos.gr/babel/, οργάνωση που 

δραστηριοποιείται στα πεδία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής 

οικονομίας, της μέριμνας και της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων. Έχει μονάδα 

ψυχικής υγείας που απευθύνεται ειδικά σε μετανάστες και πρόσφυγες. 

 Την «Κλίμακα», http://www.org.gr/newsite/index.htm, οργάνωση η οποία προσφέρει 

ευρύτερα υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής ένταξης, ειδικότερα υπηρεσίες 

υποστήριξης για πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ έχει αναπτύξει και το Κέντρο 

Ημέρας για την αυτοκτονία (γραμμή παρέμβασης 1018). 

 

2.1.3  Σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και, ευρύτερα, τη διά 

βίου μάθηση 

 

ΑΣΚΗΣΗ 18 / ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ… 

 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα παιδί 4,5 χρονών. Γνωρίζετε εάν είστε υποχρεωμένος, με βάση 

τη νομοθεσία στην Ελλάδα, να το στείλετε στο νηπιαγωγείο; Ξέρετε πόσα χρόνια είναι 

υποχρεωτική η εκπαίδευση στην Ελλάδα; 

Γνωρίζετε, επίσης, εάν θέλετε να το στείλετε στον παιδικό σταθμό, ποια είναι τα πρώτα 

βήματα που θα πρέπει να κάνετε; Ποια είναι, για παράδειγμα, κάποια από τα βασικότερα 

κριτήρια εγγραφής των παιδιών στους δημοτικούς σταθμούς; 

Απαντήστε με συντομία τις παραπάνω ερωτήσεις και ανταλλάξτε τις πληροφορίες που έχετε 

με άτομα του περιβάλλοντος ή με συνεκπαιδευόμενούς σας. 
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Εντελώς ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δεκαετής στην Ελλάδα. 

Ξεκινά από την ηλικία των 5 ετών με την υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο και λήγει με 

την αποφοίτηση από την Τρίτη Γυμνασίου. 

Τα πιο βασικά κριτήρια εγγραφής σε δημοτικούς σταθμούς είναι η γειτνίαση (κοντινότητα) με 

τον τόπο διαμονής, η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα. Είναι, επίσης, 

απαραίτητο να ξέρετε ότι οι εγγραφές των παιδιών στο σχολείο γίνονται σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες (συνήθως τον Ιούνιο). Εάν χάσετε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα έχετε 

σοβαρά προβλήματα εγγραφής στο σχολείο στη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς. 

Θέλουμε επίσης να αναφέρουμε ότι, σε περίπτωση που έχετε παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες, 

τα τελευταία χρόνια μέσα στις συνθήκες της κρίσης, έχουν αναπτυχθεί τα λεγόμενα 

Κοινωνικά Φροντιστήρια από δήμους και άλλες συλλογικότητες. Αυτά προσφέρουν δωρεάν 

μαθήματα σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου. Ενδεικτικά, καταγράφουμε τα 

Κοινωνικά Φροντιστήρια των Δήμων Αθηναίων, Παλλήνης, Αγρινίου, Βόλου, Θεσπρωτίας, 

Πύργου. 

Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το άρθρο το οποίο αναφέρεται στα κοινωνικά φροντιστήρια των 

Δήμων: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/585441/auxanodai-ta-koinonika-

frodistiria/. 

Γνωρίζετε αν τα παιδιά σας ή εσείς ο ίδιος έχετε το δικαίωμα να φοιτήσετε στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα; Δηλαδή σε ένα Πανεπιστήμιο (ΑΕΙ) ή σε ένα Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ); 

Γνωρίζετε ποιο είναι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο; 

Με συντομία αναφέρουμε ότι όποιος έχει τελειώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, έχει δικαίωμα να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με όποια διαδικασία 

ακριβώς ισχύει για τους Έλληνες (π.χ. με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων). Για 

όποιον δεν έχει τελειώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα 

πρόσβασης αλλά πιο περιορισμένη. Κάθε ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπει ένα 

δικό του ποσοστό στο σύνολο του αριθμού των εισακτέων φοιτητών του: το κάθε ίδρυμα, 

λοιπόν, είναι υποχρεωμένο να δεχτεί, κάθε ακαδημαϊκό έτος με βάση το προβλεπόμενο 

ποσοστό, ένα συγκεκριμένο αριθμό εισακτέων αλλοδαπών. 

Εάν ενδιαφέρεστε, λοιπόν, χρειάζεται: 
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- Να είστε απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή να έχετε το απολυτήριο του 

αντίστοιχου λυκείου από τη χώρα καταγωγής σας, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από 

ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη διπλωματική αρχή της χώρας σας στην 

Ελλάδα με επικύρωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. 

- Να έχετε το πιστοποιητικό ελληνομάθειας Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου 

Αθήνας ή του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

- Να συμπληρώσετε ένα μηχανογραφικό δελτίο, ειδικό για αλλοδαπούς υποψήφιους 

φοιτητές. 

 

Εκτός από αυτά τα δικαιολογητικά θα χρειαστείτε και μερικά ακόμη: Ρίξτε μια ματιά, για 

παράδειγμα, σε αυτή την ιστοσελίδα για να δείτε μια σχετική ανακοίνωση ενός 

συγκεκριμένου πανεπιστημιακού τμήματος:  

http://www.di.uoa.gr/announcements/undergraduate/6896. 

Ένας άλλος τρόπος να διευρύνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας σε αντικείμενα που 

μπορεί να σας ενδιαφέρουν, είναι να παρακολουθήσετε τα λεγόμενα Προγράμματα Διά Βίου 

Εκπαίδευσης. Αυτά μπορεί να είναι προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (για 

παράδειγμα ‘πωλήσεις οικολογικών προϊόντων’, ‘μηχανοργάνωση γραφείου’ κ.λπ.) τα οποία 

σχετίζονται πιο στενά με τη δυνατότητα να βρείτε εργασία ή και προγράμματα Γενικής 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα οποία αφορούν οτιδήποτε μπορεί να σας ενδιαφέρει (π.χ. 

εκμάθηση ξένων γλωσσών). 

                                                             
6 Βλ. επίσης τις Οδηγίες για την εισαγωγή αλλοδαπών αλλογενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2012-
2013 στην ιστοσελίδα http://edu.klimaka.gr/anakoinoseis-panellhnies/plhrofories-panellhnies/656-
panelladikes-eisagwgh-allodapwn-sthn-tritovathmia-ekpaidevsh.html. 
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Κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τους Η/Υ ή η 

ελληνομάθεια -στην οποία αναφερθήκαμε εκτεταμένα στην πρώτη ενότητα- μπορεί να 

εντάσσονται τόσο σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης όσο και Γενικής Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων. 

Ανάλογα προγράμματα θα προσφέρονται, από δω και στο εξής, στα πιστοποιημένα Κέντρα 

Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα οποία, όπως ήδη αναφέραμε, είναι δημόσια, κοινωνικά και 

ιδιωτικά. Τα προγράμματα αυτά είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, επιδοτούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα Υπουργεία, Περιφέρειες κ.λπ. (συνηθέστερα από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και από τις Περιφέρειες) και είναι δωρεάν. Στις περισσότερες μάλιστα 

περιπτώσεις, καλύπτονται και τα έξοδα για τις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης, εφόσον 

αυτές προβλέπονται: π.χ. μαθήματα βελτίωσης της ελληνικής γλώσσας, αλλά και, για 

παράδειγμα, μαθήματα ξένων γλωσσών ή Η/Υ. Υπάρχουν πολλοί φορείς που, κατά περιόδους, 

προσφέρουν δωρεάν αντίστοιχα προγράμματα και καλύπτουν τα έξοδα για τις σχετικές 

εξετάσεις πιστοποίησης.  

Γνωρίζετε αντίστοιχους φορείς στην περιοχή στην οποία μένετε; Προφανώς είστε ήδη 

ενήμεροι για το ΚΔΒΜ του δήμου της περιοχής σας, αφού παρακολουθείτε το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Ωστόσο, γνωρίζετε τη λίστα των προγραμμάτων που είναι πιθανό να 

προσφερθούν από το δήμο σας την επόμενη περίοδο; Στην παρακάτω ιστοσελίδα, μπορείτε 

να βρείτε –εκτός από τη σχετική αίτηση συμμετοχής– ένα μεγάλο κατάλογο προτεινόμενων 

θεματικών αντικειμένων για να πάρετε μια ιδέα από το είδος των προγραμμάτων που 

πιθανώς θα υλοποιηθούν από το δήμο στον οποίο θα κατοικείτε τους επόμενους μήνες: 

http://www.mykonos.gr/images/site/1002/17009_aitisi.pdf. 

Επίσης, μπορεί να σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε ότι, κατά περιόδους, υλοποιούνται 

εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες κατάρτισης, 

συμβουλευτικής ή δικτύωσης σε μετανάστες. Αυτά απευθύνονται στις λεγόμενες Ευάλωτες 

Κοινωνικά Ομάδες ή και ιδιαίτερα σε μετανάστες και πρόσφυγες. Ένα πρόσφατο παράδειγμα 

αντίστοιχων προγραμμάτων ήταν τα ΤΟΠΕΚΟ, δηλαδή οι «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής 

Ένταξης». Αυτά απευθύνονταν σε ανέργους, οι οποίοι κατείχαν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

και μπορούσαν να συμμετέχουν –ανάλογα με το συγκεκριμένο έργο– σε δράσεις κατάρτισης, 

συμβουλευτικής, πιστοποίησης εξειδικευμένων δεξιοτήτων, απορρόφησης σε συγκεκριμένες 
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θέσεις στην αγορά εργασίας, επιδότησης ατομικής και συλλογικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας κ.λπ. 

Τέλος, είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικό να γνωρίζετε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 

δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών, μουσικών οργάνων, Η/Υ κ.λπ. ή αντίστοιχα να 

ανταλλάξετε κάποια δική σας εργασία – υπηρεσία με αντίστοιχα μαθήματα. Αμέσως 

παρακάτω, θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά πώς μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά. 

2.1.4  Σχετικά με τα είδη πρώτης ανάγκης, την τροφή και τη στέγη … 

Γνωρίζετε ότι σε όλο και περισσότερες περιοχές της Αθήνας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας 

γίνονται παζάρια ανταλλακτικά, χαριστικά ή με χαμηλές τιμές ανάλογα με το χαρακτήρα της 

ομάδας η οποία τα οργανώνει; Αναπτύσσονται εναλλακτικά δίκτυα και πρωτοβουλίες που 

προωθούν τις ανταλλαγές προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, τις ανταλλαγές προϊόντων ή 

υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος, κάποιες από τις οποίες 

λειτουργούν ως χρονοτράπεζες. Κάποιες από αυτές τις δράσεις οργανώνονται από μη 

κυβερνητικές οργανώσεις ή/και από δήμους. Επίσης, δημιουργούνται καταστήματα πώλησης 

χρησιμοποιημένων ειδών ή ειδών που χαρίζονται, καφενεία ή εστιατόρια με πολύ χαμηλές 

τιμές και με ποικίλες κοινωνικές ή πολιτισμικές δραστηριότητες. Πρόκειται για πρωτοβουλίες 

και πρακτικές οι οποίες ανήκουν στη λεγόμενη ανταλλακτική οικονομία ή στην κοινωνική 

οικονομία και οι οποίες πολλαπλασιάζονται μέσα στην Ελλάδα της κρίσης. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 19 / ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Χωριστείτε σε ομάδες και αναλάβετε να ψάξετε στο σπίτι σας τις παρακάτω ιστοσελίδες. Θα 

βρείτε σε αυτές ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε μια παρουσίαση στην υπόλοιπη ομάδα 

για τις πληροφορίες που βρήκατε. Φροντίστε να ενημερώσετε και όσους τυχόν δεν έχουν 

πρόσβαση στο ίντερνετ. Μετά από την αναζήτησή σας, συζητήστε, επίσης, μέσα στην τάξη το 

περιεχόμενο των εννοιών κοινωνική οικονομία και ανταλλακτική οικονομία και δώστε 

συγκεκριμένα παραδείγματα. 

http://programa-agelos.gr/, http://antallaktiki.gr/, 
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http://www.koukia.gr/, http://zoixorisxrimata.blogspot.gr/, 

http://www.logo-timis.gr/, http://dwsepare.ning.com/ 

http://www.carpooling.gr, http://diktiopallinis.gr/i_howto.jsp 

 

Συζητήστε μέσα στην τάξη ποιοι είναι οι σχετικοί φορείς ή συλλογικότητες που βρίσκονται 

στην περιοχή όπου ζείτε. Ανταλλάξτε πληροφορίες για τις δράσεις τους ή/και για τις 

υπηρεσίες που μπορούν να σας προσφέρουν ή και εσείς να τους προσφέρετε. Εάν κάποιοι 

από σας γνωρίζετε και άλλες συλλογικότητες ή φορείς, μπορείτε να ενημερώσετε τους 

συνεκπαιδευόμενούς σας, ανταλλάσσοντας πληροφορίες ή περιγράφοντας την εμπειρία σας 

από πιθανή επαφή μαζί τους7. 

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε και κάποιες σχετικές πληροφορίες οι οποίες πιθανόν δε σας 

αφορούν άμεσα, ωστόσο νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο όλοι να τις γνωρίζουμε. 

 Εάν δεν το ξέρατε ήδη, μέσα από την προηγούμενη δραστηριότητα ίσως 

διαπιστώσατε ότι αρχίζουν και αναπτύσσονται όλο και περισσότερα κοινωνικά 

παντοπωλεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μπορεί να δημιουργούνται με 

πρωτοβουλία των δήμων ή άλλων συλλογικοτήτων. Για παράδειγμα, ο δήμος 

                                                             
7 Βλ. Ρουμελιώτης, Α. (2011). «Ανταλλακτική οικονομία: Πάνω απ’ τα κέρδη ο άνθρωπος» στη 
EnetΕλευθεροτυπία. Διαθέσιμο στο http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=262932.  
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Αθηναίων έχει κοινωνικό παντοπωλείο το οποίο παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, 

απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ρούχα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια 

κ.λπ., σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Υπάρχουν 

κοινωνικά παντοπωλεία στις περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, των Αγίων 

Αναργύρων Αττικής, του Αγίου Δημητρίου Αττικής, της Παλλήνης, της Θεσσαλονίκης, 

του Ηρακλείου, της Ιεράπετρας, της Καβάλας, της Καλαμάτας, της Κεφαλονιάς, της 

Λάρισας κ.λπ. Εσείς ή κάποιο άτομο από το περιβάλλον σας έχετε επισκεφθεί κάποιο 

από αυτά; Εάν δε γνωρίζετε ήδη, θα μπορούσατε να μάθετε εάν λειτουργεί κάποιο 

στην περιοχή που ζείτε και με βάση ποια κριτήρια προσφέρουν τα προϊόντα τους 

στους πολίτες που έχουν ανάγκη. 

 Πολλοί φορείς οργανώνουν συσσίτια με δωρεάν προσφορά φαγητού, όπως δήμοι, 

ενορίες, κοινωνικές οργανώσεις και ποικίλες συλλογικότητες. Για παράδειγμα, ο 

Δήμος Αθηναίων, μέσω του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών και του Κέντρου 

Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ). Ειδικότερα, το υποστηρικτικό δίκτυο του ΚΥΑΔΑ 

αποτελούν ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας των Πολιτών, το Κέντρο Σίτισης, το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη στην Οικογένεια», το Υπνωτήριο Αστέγων 

στον Ξενώνα Φιλοξενίας στην Ομόνοια και οι δύο Ξενώνες Φιλοξενίας Αστέγων. Στις 

δομές παρέχεται υλική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη. Στον Κόμβο 

Αλληλοβοήθειας, στο παλιό Φρουραρχείο, προσφέρεται στήριξη και βοήθεια σε 

τρόφιμα, ρούχα, είδη καθαριότητας και υγιεινής σε 13.500 συμπολίτες μας ετησίως 

(εκ των οποίων 3.000 παιδιά). Η δομή λειτουργεί με δωρεές από χιλιάδες πολίτες και 

περισσότερες από 100 εταιρείες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που 

έχουν προσφέρει περισσότερους από 200 τόνους σε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και 

είδη νοικοκυριού. Η διανομή γίνεται σε προγραμματισμένο ραντεβού με τους 

ωφελούμενους, ώστε να μη δημιουργούνται ουρές που θα έθιγαν τη βασική αρχή της 

διακριτικότητας. Στο Κέντρο Σίτισης, στην οδό Σοφοκλέους, διανέμονται δύο φορές 

την ημέρα, στις 12 το πρωί και στις 16.30 το απόγευμα, 1.400 μερίδες φαγητό. Οι 

άνθρωποι που διανέμουν το συσσίτιο είναι κυρίως εργαζόμενοι του Κέντρου, 

πλαισιωμένοι από εθελοντές’8.  

 Επίσης, αντίστοιχα, υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες βοηθούν ειδικά τους άστεγους. 

                                                             
8 «Αθήνα: η φτώχεια αυξάνεται, τα συσσίτια πληθαίνουν» στην enet.grΕλευθεροτυπία, 2013. 
Διαθέσιμο στο http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=392588. 
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- Η Κλίμακα είναι μια οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στο πεδίο αυτό. 

Λειτουργεί έναν ξενώνα, έναν ξενώνα βραχύχρονης φιλοξενίας, το διαπολιτισμικό 

κέντρο ημέρας ‘Δίπυλον’, τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για την έλλειψη 

στέγης (10520), τηλεφωνική γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία (1018), 

κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Ν.Α. Κυκλάδων, Οικοτροφεία στον Κεραμεικό, 

στην Κυψέλη, στα Άνω Λιόσια, στο Μενίδι, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα. Δείτε πιο 

αναλυτικά την ιστοσελίδα της:  http://www.klimaka.org.gr/newsite/index.htm. 

- Αντίστοιχα, η οργάνωση Praksis διαθέτει ένα Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής 

Αστέγων στον Πειραιά και ένα στην Αθήνα. Επίσης, στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη λειτουργεί ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται ‘Κοινωνική 

Κατοικία’ και βοηθά ειδικά τις πολυμελείς οικογένειες. Ψάξτε στην ιστοσελίδα 

τους, να μάθετε τι προσφέρουν πιο συγκεκριμένα: 

http://www.praksis.gr/1004_1/Koinonikh-Katoikia. 

 Τέλος, ιδιαίτερα για τους νέους 15-25 ετών εξειδικευμένη είναι η οργάνωση Άρσις, 

Κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων (http://www.arsis.gr), η οποία λειτουργεί 

δομές φιλοξενίας και υλοποιεί δράσεις σε χώρους εγκλεισμού, δράσεις με τα παιδιά 

που εργάζονται στο δρόμο, δράσεις πολιτιστικής δημιουργίας και επικοινωνίας. 

Ειδικότερα, λειτουργεί δύο ξενώνες για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο 

στη Μακρινίτσα Βόλου και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, λειτουργεί το «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» 

που είναι ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας και φροντίδας για παιδιά θύματα 

παραμέλησης και κακοποίησης στο Ωραιόκαστρο, ενώ βρίσκεται σε σταθερή 

συνεργασία με τον ξενώνα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων στην Αθήνα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 20 / ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ; 

Αναφερθήκαμε αμέσως παραπάνω σε μια σειρά από φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες για 

άστεγους, άπορους, για τα παιδιά του δρόμου κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές σας φαίνονται 

ενδιαφέρουσες; Σκεφτείτε και αναφέρετε παρακάτω κάποιους τρόπους που θα μπορούσατε 

να τις αξιοποιήσετε, είτε σας αφορούν προσωπικά είτε όχι: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 
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3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

Ίσως πολλές από τις πληροφορίες αυτές δε σας αφορούν άμεσα, ωστόσο είναι χρήσιμο όλοι 

να τις γνωρίζουμε9. Ας αναφέρουμε μερικούς τρόπους που θα μπορούσατε να τις 

αξιοποιήσετε. Μπορείτε να βοηθήσετε άτομα του περιβάλλοντός σας, φίλους, συγγενείς ή 

γνωστούς που πιθανώς να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Πιθανώς να ενδιαφέρεστε και εσείς να 

συμμετέχετε και να προσφέρετε εθελοντική εργασία σε κάποιες από τις προαναφερόμενες 

δραστηριότητες. Σημαντικό είναι επίσης, κατά τη γνώμη μας, να γνωρίζετε σε κάθε περίπτωση 

όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, οργανώσεις, συλλογικότητες, ή ομάδες ανθρώπων 

που ενεργοποιούνται στο κοινωνικό πεδίο καθώς και τις ειδικές δράσεις τους. Μέσα από την 

πληροφόρηση και τη δικτύωση, μαθαίνετε σταδιακά όλο και περισσότερο πού μπορείτε να 

απευθυνθείτε όταν έχετε ένα πρόβλημα εσείς ή κάποιος άλλος γύρω σας. Ταυτόχρονα, 

δημιουργείτε επαφές ή σχέσεις με άτομα από τους φορείς. Γνωρίζετε καλύτερα τη δράση 

τους. Πολλοί από αυτούς τους φορείς δραστηριοποιούνται σε περισσότερα πεδία. Σε αυτή 

την πορεία, γνωρίζετε σταδιακά και άτομα ή φορείς οι οποίοι είναι πιθανόν να σας 

χρειαστούν. Γνωρίζετε καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο ζείτε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 

γύρω μας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη των άλλων ή προσπαθούν να 

δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό μέσα στις δυσκολίες της κρίσης. 

2.2  Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης 

 

ΑΣΚΗΣΗ 21 / ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Εσείς, αυτή την περίοδο της ζωής σας, προσφέρετε βοήθεια στους άλλους στο πλαίσιο μιας 

οργάνωσης ή συλλογικότητας; Μήπως το έχετε κάνει ποτέ στο παρελθόν; Συμμετέχετε σε 

κάποια οργάνωση; Γνωρίζετε άλλους από το κοντινό σας περιβάλλον που συμμετέχουν και 

δραστηριοποιούνται; Συζητήστε για την εμπειρία σας με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

                                                             
9 Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στον παρακάτω οδηγό ο οποίος συντάχθηκε το 2009, οπότε ίσως 
κάποιες από τις πληροφορίες δεν ισχύουν πλέον, ωστόσο σας δίνει μια γενική εικόνα για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των δήμων. Βλ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά (2009). 
Οδηγός Υπηρεσιών Κοινωνικής Υποστήριξης. Πειραιάς. Διαθέσιμο στο 
http://www.ddy.gr/LinkClick.aspx?link=Docs%2Fodigos_ipiresion_koinonikis_ypostiriksis.PDF.  
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Εάν δεν το κάνετε ήδη, θα σας ενδιέφερε να το κάνετε; Είτε η απάντησή σας είναι θετική είτε 

αρνητική, μοιραστείτε τους λόγους, τα κίνητρα/αντικίνητρά σας, τις σκέψεις σας. 

Εάν κάποιος στη θέση σας είναι κοινωνικά ενεργοποιημένος και προσφέρει στους άλλους 

εθελοντική εργασία (π.χ. βοηθάει εθελοντικά σε κάποιον από τους φορείς που αναφέραμε 

στην προηγούμενη ενότητα), θεωρείτε ότι μπορεί να έχει και προσωπικά οφέλη; Εάν ναι, 

καταγράψτε αμέσως παρακάτω κάποια από αυτά: 

1.______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

 

Πολλοί από τους πολίτες μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, καθώς όλο και περισσότερο δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, κοινωνικά, ψυχολογικά στις δυσκολίες που 

προκύπτουν, αισθάνονται την ανάγκη να βρουν νέους τρόπους, πιο συλλογικούς, να 

αντιδράσουν σε αυτές. Αρχίζουν και οργανώνονται σε ομάδες και προσπαθούν να βρουν 

λύσεις από κοινού. Μπορεί να ανταλλάσσουν αλλά ακόμη και να προσφέρουν εθελοντικά 

εργασία, υπηρεσίες ή προϊόντα. Φαίνεται ότι εκτιμούν πολύ περισσότερο την 

αλληλοβοήθεια, την αλληλοϋποστήριξη και την αλληλεγγύη. Ακόμη και όταν οι ίδιοι 

αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα (οικονομικά, επαγγελματικά, ψυχολογικά κ.ά.), 

αισθάνονται λιγότερο μόνοι όταν δρουν μαζί με τους άλλους. Ευαισθητοποιούνται 

περισσότερο ως προς τις ομάδες που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τους 

ίδιους. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 22 / ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ… 
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Ας υποθέσουμε ότι αποφασίσατε να οργανώσετε ένα σύλλογο ή μία οποιαδήποτε 

συλλογικότητα με άλλους φίλους σας. Επιλέξτε ποιο θα ήταν το προφίλ, οι στόχοι, οι δράσεις 

μιας τέτοιας οργάνωσης. Περιγράψτε με συντομία, τα βασικά χαρακτηριστικά της. 

Προφίλ: 

Στόχοι: 

 

Δράσεις: 

 

 

Ας δούμε από πιο κοντά το παράδειγμα μιας από τις πιο σημαντικές οργανώσεις των 

μεταναστών στην Ελλάδα… 

 

ΑΣΚΗΣΗ 23 / ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, σε απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία 

του Αχμέτ Μοαβία, αναφέρεται ότι οι στόχοι του Δικτύου αυτού των μεταναστευτικών 

οργανώσεων είναι10: 

                                                             
10 Βλέπε αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του ΕΦΜ: http://www.migrant.gr/cgi-
bin/pages/indexv2.pl?arlang=Greek&arcode=060806134040&argenkat=%C5%F1%E3%EF%20%EC%E1%F
2&type=article. 
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1. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των πολιτικών που αφορούν τους μετανάστες. 

2. Η βελτίωση της εικόνας του μετανάστη, ώστε να έρθει πιο κοντά στην ελληνική κοινωνία. 

3. Η δικτύωση με διάφορους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 

με τα συνδικάτα και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

4. Η ενθάρρυνση των διαφόρων ομάδων μεταναστών να αυτοοργανωθούν, ώστε να 

βελτιωθεί ποιοτικά ο δημόσιος λόγος των μεταναστών και η διαπραγματευτική τους 

ικανότητα. 

Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο σημαντικότερος από τους παραπάνω στόχους; 

Δικαιολογήστε την άποψή σας. Ανταλλάξτε απόψεις με τους φίλους, την οικογένεια σας ή 

τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

 

 

Αν θέλετε να μάθετε την άποψη του Αχμέτ Μοαβία, διαβάστε το ίδιο το κείμενο… 
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3  Κατανοώντας καλύτερα τα δικαιώματά μου στην 

κοινωνία στην οποία ζω 

Στην προηγούμενη ενότητα, αναφερθήκαμε εκτεταμένα σε παραδείγματα δραστηριοποίησης 

ατόμων, ομάδων, φορέων που αναλαμβάνουν διαφορετικών μορφών πρωτοβουλίες για να 

αντιμετωπίσουν πιο συλλογικά σημαντικά προβλήματα που εμφανίζονται στη ζωή τους –

ιδιαίτερα στην Ελλάδα της κρίσης, όπου το κοινωνικό κράτος όλο και περισσότερο 

αποδυναμώνεται. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εστιάσουμε στα ίδια ή σε παρόμοια θέματα 

αλλά με μια ελαφρώς διαφορετική οπτική: όχι μόνο ως πεδία εθελοντικής δράσης και 

αυτοοργάνωσης, χώρους στους οποίους μπορούμε να πάρουμε αλλά και να προσφέρουμε 

βοήθεια, αλλά και ως πεδία προστασίας των αναγνωρισμένων ανθρώπινων και κοινωνικών 

δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα δώσουμε έμφαση σε μια προσπάθεια κατανόησης του εαυτού 

μας και των άλλων στην κοινωνία όπου ζούμε μέσα από τη διαπολιτισμική προσέγγιση. 

3.1  Πώς μπορώ να υπερασπιστώ καλύτερα τα δικαιώματά μου… 

Ας δούμε αμέσως παρακάτω τι σημαίνει πιο συγκεκριμένα ότι, για παράδειγμα, η εκπαίδευση 

ή η στέγαση (όπως και όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά καθημερινά θέματα που αναφέρθηκαν 

στη δεύτερη ενότητα) αποτελούν, παράλληλα, πεδία διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. 

3.1.1  Τι είναι τα δικαιώματα… 

ΑΣΚΗΣΗ 24 / ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Πώς θα περιγράφατε τι είναι τα ‘ανθρώπινα δικαιώματα’; 

Μπορείτε να γράψετε έναν ορισμό ή κάποιες λέξεις που σας έρχονται στο νου; 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Μπορείτε να αναφέρετε κάποια βασικά από τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
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Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι όσα δικαιούται ο καθένας από εμάς απλώς και μόνο γιατί 

είναι άνθρωπος. Αφορούν όλους τους ανθρώπους, άσχετα από θρησκεία, καταγωγή, φύλο, 

σεξουαλικό προσανατολισμό, επάγγελμα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην οποία μπορεί να 

ανήκουμε και γι’ αυτό ονομάζονται οικουμενικά. 

3.1.2  Ποια είναι τα βασικότερα δικαιώματά μας… 

Σε παλαιότερες εποχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν αναγνωρισμένα. Στη συνέχεια, 

και ιδιαίτερα μετά την τεράστια καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρήθηκε 

ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες ελευθερίες. Όπως θα λέγαμε, κάποιες 

ελάχιστες ‘εγγυημένες ελευθερίες’. Αυτή η ιδέα αποτυπώθηκε το 1948 στο έγγραφο που 

ονομάζεται Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή περιλαμβάνει 

τριάντα δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με το κείμενο αυτό, δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι 

χωρίς εξαίρεση. Ας αναφέρουμε κάποια από αυτά: το δικαίωμα της ελευθερίας και της 

ισότητας, το δικαίωμα στη ζωή, στη δίκη, στη δημοκρατία, στην ελευθερία της κίνησης, στο 

άσυλο, στην ιθαγένεια, στο φαγητό και στη στέγη για όλους, στην εκπαίδευση, στην 

κοινωνική ασφάλιση κ.λπ. 

Τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ υποσχέθηκαν να συνεργαστούν για την προώθηση των τριάντα 

Άρθρων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που, για πρώτη φορά στην ιστορία, συγκεντρώθηκαν 

και κωδικοποιήθηκαν σε ένα και μόνο έγγραφο. Έτσι, πολλά από αυτά, με διάφορες μορφές, 

αποτελούν σήμερα συνταγματικούς νόμους των δημοκρατικών χωρών ή και απλούς νόμους 

του κράτους. 
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Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του 

Νόμου 2910/01, υποχρεωτικά τα παιδιά των αλλοδαπών, που βρίσκονται στην κατάλληλη 

ηλικία, παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση που προβλέπει το Σύνταγμα για τα 

παιδιά των Ελλήνων. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα όλα τα ανήλικα παιδιά – και αυτά των 

οποίων οι γονείς δεν έχουν ρυθμισμένη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα – μπορούν να 

πηγαίνουν στο σχολείο προκύπτει από το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα του παιδιού στην 

εκπαίδευση. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα του παιδιού, όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Δείτε, εάν μπορείτε, το σχετικό βίντεο: http://gr.humanrights.com/what-are-

human-rights/videos/right-to-education.html. 

Αν και υπογεγραμμένη από πολλές χώρες, η Διακήρυξη αυτή δεν έχει αυτόματη ισχύ νόμου. 

Πρακτικά, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις, τα δικαιώματα αυτά δεν καλύπτονται από 

σχετικούς νόμους σε διάφορες χώρες. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 25 / 30 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο μαζί με τους συνεκπαιδευόμενούς σας: 

http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights.html.  

Ψάξτε τα στοιχεία που δίνονται για τα 30 θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορείτε να 

δείτε και κάποια από τα υπόλοιπα σχετικά βίντεο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν 

περισσότερο. 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα, «η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι σχεδόν σε 

κάθε χώρα της Γης, κάποιο τμήμα του πληθυσμού υφίσταται βασανιστήρια, παράνομη 

μετακίνηση (τράφικινγκ), πείνα, αδικία, διακρίσεις ή παραβιάζονται άλλα ανθρώπινα 

δικαιώματα … Κατά συνέπεια, υφίσταται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της διατύπωσης των 

στόχων της Διακήρυξης και της επίτευξής τους. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι. 

Πολλές φορές δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Και η ειρήνη εξακολουθεί να απουσιάζει από 

πολλές περιοχές του κόσμου». 

Συνεχίστε τη συζήτηση και τον προβληματισμό σας με βάση τα στοιχεία που δίνονται στα 

βίντεο που θα δείτε... 
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Ειδικότερα, και καθώς ζείτε στην Ελλάδα, γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματα κάθε πολίτη και 

κατοίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 1, 14, 31, 35 και 47 του Χάρτη των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι άνθρωποι και, κατά συνέπεια, οι 

μετανάστες έχουν το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην εκπαίδευση, σε δίκαιες και 

πρόσφορες συνθήκες εργασίας, στην προστασία της υγείας και στο δικαίωμα 

αποτελεσματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη11. 

Ωστόσο, ο Χάρτης αυτός, όπως και η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

δε διασφαλίζει αναγκαστικά την προστασία πολλών από αυτά αλλά επιτρέπει πολλαπλές 

δυνατότητες ερμηνείας και εφαρμογής τους από τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Ας αναφέρουμε 

ως παράδειγμα την περίπτωση της στέγης. Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερο δικαίωμα στη στέγαση, αλλά προβλέπει 

δικαίωμα στεγαστικής βοήθειας στο Άρθρο 34.3: ‘Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 

κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής και 

στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν 

διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τις εθνικές 

νομοθεσίες και πρακτικές’. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 26 / ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Ή ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ 

Μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κρίσης, αυτό το δικαίωμα θεωρείτε ότι 

προστατεύεται; 

                                                             
11 Βλ. αναλυτικότερα το Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (2010/C 83/02). EL. 
30.3.2010. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στο http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:el:PDF. Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-411_el.htm, 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/in
dex_el.htm, http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1291:2011-04-04-
11-00-25&catid=15:2008-05-12-11-28-15&Itemid=68. 
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Συζητείστε, από την καθημερινή σας εμπειρία, συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης, θα 

μπορούσατε να αναφερθείτε και σε περιπτώσεις άλλων χωρών στις οποίες έχετε ακούσει ότι 

μεγαλώνει ανησυχητικά ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια τους, που δεν 

μπορούν να πληρώσουν το νοίκι τους, ο αριθμός των αστέγων κ.λπ. 

 

Μαζί με τον εκπαιδευτή, τους συνεκπαιδευόμενους ή άτομα του περιβάλλοντός σας που 

γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα, φροντίστε να κατανοήσετε τι λέγεται στην επόμενη 

παράγραφο: 

Εστιάζοντας στο συγκεκριμένο ζήτημα, το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το δικαίωμα 

κοινωνικής και στεγαστικής βοήθειας μέσα από αυτό το άρθρο αποκτά νομική ισχύ στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι υπάρχουν οργανώσεις, 

όπως το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στη Στέγαση, που απαντούν θετικά στο 

προηγούμενο ερώτημα και δραστηριοποιούνται σε ενέργειες προστασίας του συγκεκριμένου 

δικαιώματος. Σε ενημερωτικό φυλλάδιο του Παρατηρητηρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Λίγες υποθέσεις αστέγων έχουν φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παρόλο που το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει ότι τα ζητήματα έλλειψης 

στέγης εντάσσονται στην υποχρέωση του κράτους για την πρόληψη της απάνθρωπης και 

εξευτελιστικής μεταχείρισης … Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στη Στέγαση (Housing 

Rights Watch) αναζητά υποθέσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, επειδή ελπίζουμε να 

ξεκινήσουμε τη διαδικασία της παραπομπής προδικαστικών ζητημάτων, προκειμένου να 

δοθεί η δυνατότητα σε ιδιώτες να επιδιώξουν στα εθνικά δικαστήρια μια προδικαστική 

απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σχετικά με την ερμηνεία των υποχρεώσεων των 
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κρατών που δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στείλτε μας 

τις υποθέσεις και τις ερωτήσεις σας12». 

Είχατε ακούσει ποτέ το όνομα ή τη δράση του συγκεκριμένου οργανισμού; 

Θα μπορούσαμε, επίσης, να αναφέρουμε κάποιους φορείς στους οποίους 

μπορείτε να απευθυνθείτε, είτε ιδιαίτερα για το ζήτημα της στέγασης είτε γενικότερα για τα 

δικαιώματά σας ως καταναλωτή. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους παρακάτω: 

 Το Σύλλογο ενημέρωσης προστασίας καταναλωτών & δανειοληπτών Ελλάδος 

www.sepkade.gr. 

 Την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας http://www.eeke.gr/. 

Αν ψάξετε στο ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε περισσότερους. Ψάξτε τις ιστοσελίδες τους. Θα 

βρείτε σημαντικές πληροφορίες για καθημερινά πρακτικά θέματα που μας αφορούν όλους: 

συμβουλές για τα δάνεια, για τους ενοικιαστές, για το θέμα των προσωπικών δεδομένων, για 

τις αγορές μας κ.λπ. 

Ειδική αναφορά είναι, κατά τη γνώμη μας, απαραίτητη και στα εργασιακά δικαιώματα τα 

οποία συχνά καταπατούνται. Γνωρίζετε ότι η ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος) 

είναι η τριτοβάθμια οργάνωση η οποία εκπροσωπεί τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων; 

Ρίξτε μια ματιά στη δική της ιστοσελίδα www.gsee.gr. 

Είστε μέλος κάποιου σωματείου; Έχετε επισκεφθεί ποτέ το Εργατικό Κέντρο της περιοχής σας; 

Γνωρίζετε ότι ειδικά στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) λειτουργεί ειδική δομή 

συμβουλευτικής για τους μετανάστες, ενώ κατά περιόδους λειτουργούν ανάλογες δομές και 

στα Εργατικά Κέντρα άλλων περιοχών; 

                                                             
12 Το Παρατηρητήριο για Δικαιώματα στη Στέγαση (Housing Rights Watch) είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

διεπιστημονικών ομάδων, αποτελεούμενων από οργανώσεις, δικηγόρους και ακαδημαϊκούς διαφόρων 

Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση, προστασία και πραγμάτωση του 

δικαιώματος στη στέγαση για όλους. Βλέπε περισσότερα στις παρακάτω ιστοσελίδες: www.arsis.gr  και 

housingrightswatch@gmail.com. 
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Γνωρίζετε ποιες είναι οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και οι λεγόμενοι κοινωνικοί 

εταίροι στην Ελλάδα, οι οργανώσεις δηλαδή που διαπραγματεύονται σε εθνικό και κοινοτικό 

επίπεδο σημαντικές κοινωνικές υποθέσεις; 

Ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω ιστοσελίδες:  

http://www.eoppep.gr/index.php/el/2012-06-13-14-38-53/social-partners. 

3.1.3  Καταπολέμηση των διακρίσεων 

Σε ανάλογη κατεύθυνση, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι υπάρχει ειδική νομοθεσία –τόσο στο 

επίπεδο της Ελλάδας όσο και σε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης– η οποία προστατεύει την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης. Προστατεύει, δηλαδή, την πρόσβαση σε ορισμένα κοινωνικά 

αγαθά ή κοινωνικά δικαιώματα μέσα από θεσμικές ρυθμίσεις εναντίον των συμπεριφορών, 

πρακτικών ή ακόμη και νομικών διατάξεων οι οποίες μπορεί να ενισχύουν ποικίλες 

διακρίσεις. Υποστηρίζει, λοιπόν, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, εθνοτικής ή 

φυλετικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού. 
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Στην Ελλάδα, με βάση τη σχετική νομοθεσία, αρμόδιοι φορείς προώθησης της 

ίσης μεταχείρισης είναι: 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, για τις περιπτώσεις που η παραβίαση προέρχεται από 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για τις υποθέσεις που αφορούν τα εργασιακά 

δικαιώματα και στις οποίες η παραβίαση δεν προέρχεται από δημόσιες υπηρεσίες 

www.ypakp.gr. Είναι ενδιαφέρον να διερευνήσετε πιο προσεκτικά τη συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα: να ενημερωθείτε για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και, 

ευρύτερα, για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα: εδώ, για παράδειγμα, θα 

βρείτε έναν ειδικό «Οδηγό σχετικά με εργασιακά θέματα αλλοδαπών υπηκόων». 

 Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τις περιπτώσεις που 

η παραβίαση προέρχεται από ιδιώτες ή ιδιωτικούς φορείς και δεν αφορά εργασιακά 

θέματα 

http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%C

E%97.aspx. 

 Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος www.oke.gr. 
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Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ενημερωτικό φυλλάδιο του Συνηγόρου του Πολίτη, 

η «διακριτική μεταχείριση δεν είναι μόνο ηθικά και κοινωνικά απαράδεκτη συμπεριφορά. 

Κάθε διάκριση είναι παράνομη και μπορεί να επιφέρει διοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις». 

Σχολιάστε και συζητήστε μέσα στην τάξη το παραπάνω απόσπασμα. Ανταλλάξτε γνώμες 

και ιδέες: συμφωνείτε ότι η διακριτική μεταχείριση είναι και για ποιους λόγους ηθικά και 

κοινωνικά απαράδεκτη κοινωνική συμπεριφορά; Προσπαθήστε να αναφέρετε 

συγκεκριμένα παραδείγματα που να τεκμηριώνουν τις απόψεις σας. 

 

Εάν υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που δεν καταλαβαίνετε, ζητήστε από τον εκπαιδευτή σας 

να σας τις εξηγήσει. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 27 / ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ; 

 

Διερευνήστε με λεπτομέρεια την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη. Θα αντιληφθείτε 

πολύ γρήγορα ότι έχει ειδικό τμήμα το οποίο ασχολείται με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες 

και τους ομογενείς (http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el). Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά 

άλλα θέματα με τα οποία ασχολείται και μπορεί να σας αφορούν. 
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Χωριστείτε σε ομάδες έτσι ώστε η καθεμία να αναλάβει να διερευνήσει και να παρουσιάσει 

στην τάξη τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω θέματα. Φροντίστε να προετοιμαστούν και να 

παρουσιαστούν το σύνολο των θεμάτων: 

- Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, εάν θέλετε να κάνετε μια 

καταγγελία στο Συνήγορο του Πολίτη; 

- Ποιο είναι το είδος των θεμάτων με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη, 

ειδικά σε σχέση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες; Αναφέρετε συγκεκριμένα 

παραδείγματα. Για να το κάνετε αυτό με επάρκεια, χρειάζεται να μελετήσετε τουλάχιστον 

κάποιες από τις περιπτώσεις που είναι αναρτημένες στη σχετική ιστοσελίδα. 

- Με ποιες άλλες ειδικές ομάδες ασχολείται ο συγκεκριμένος φορέας; Αναφέρετε 

παραδείγματα περιπτώσεων που αφορούν τις συγκεκριμένες ομάδες. 

- Ποια είναι τα ευρύτερα θέματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη 

και μπορεί να αφορούν καθένα από εμάς ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης; Αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Μπορείτε να σκεφθείτε συγκεκριμένα θέματα τα οποία σας αφορούν για τα οποία θα 

μπορούσατε να υποβάλετε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη; Καταγράψτε παρακάτω τα 

σημαντικότερα από αυτά: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 
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3. ______________________________________________________________________ 

Γνωρίζοντας καλύτερα τη δράση του, θα παίρνατε την πρωτοβουλία να υποβάλετε αναφορά 

για κάποιο θέμα στο συγκεκριμένο φορέα; Ανταλλάξτε ιδέες και γνώμες με τους 

συνεκπαιδευόμενούς σας. 

Ας αναφέρουμε, τέλος, κάποιους ακόμη πολύ γνωστούς και αναγνωρισμένους 

οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

τους οποίους ίσως ήδη γνωρίζετε: 

• Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες: http://www.unhcr.gr/. 

• Η Διεθνής Αμνηστία: http://www.amnesty.org.gr/. 

• Η Ελληνική Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Πλειάδες»: http://www.ahur.org/. 

Γνωρίζετε, επίσης, ότι γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για το συγκεκριμένο θέμα; Ρίξτε, για 

παράδειγμα, μια ματιά στην παρακάτω αφίσα… 

 

Θα μπορούσατε και εσείς – εκτός από τα παιδιά σας – να παρακολουθήσετε, κατά καιρούς, 

σε αρκετούς από τους φορείς που έχουμε ήδη αναφέρει, κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο το 

οποίο να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας, για το θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης των 

διακρίσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. 
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Επίσης, δυστυχώς, επειδή τα σχετικά περιστατικά έχουν πολλαπλασιαστεί ανησυχητικά τα 

τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία, θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε και κάποια 

στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε εάν βρεθείτε εσείς ή άτομα από το περιβάλλον σας σε 

καταστάσεις ρατσιστικής βίας. Είναι σημαντικό να καταγγείλετε οτιδήποτε σχετικό πέσει στην 

αντίληψή σας. Μπορείτε να το κάνετε: 

 Στην αστυνομία όπου λειτουργεί ειδική υπηρεσία για αυτό το θέμα. Λειτουργούν 2 

Τμήματα και 68 Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας σε όλη τη χώρα. Εκτός από 

το να πάτε προσωπικά σε αυτά, μπορείτε, επίσης, να τηλεφωνήσετε στην ειδική 

γραμμή καταγγελιών (11414) που λειτουργεί όλο το 24ωρο καθώς και να 

καταγγείλετε το περιστατικό μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.ydt.gr. Όπως 

αναφέρεται από την Ελληνική Αστυνομία, διασφαλίζεται το ανώνυμο και το 

απόρρητο της επικοινωνίας. 

 Στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και στους Φορείς που 

συμμετέχουν σε αυτό13. 

 

Πολλοί από τους φορείς που ήδη αναφέραμε ότι ενεργοποιούνται στην προστασία των 

δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των μεταναστών και των προσφύγων είναι μέλη του 

δικτύου αυτού. 

 

 

                                                             
13 Βλέπε αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του 1againstrarcism 

http://www.unhcr.gr/1againstracism/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-
%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9/. 
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3.2  Διαπολιτισμική προσέγγιση: Πώς μπορώ να κατανοήσω 

καλύτερα τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις… 

Ας προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε κάτι διαφορετικό… 

 

ΑΣΚΗΣΗ 28 / ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ - ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ… 

Παρατηρήστε με προσοχή την παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, απαντήστε σταδιακά στις 

ερωτήσεις της άσκησης… 

 

The new world climax, 2001 

 

Τι βλέπετε; Περιγράψτε τα αντικείμενα, τα χρώματα, το μέγεθος, τη θέση τους στο χώρο και 

ο,τιδήποτε άλλο μπορεί να σας κάνει εντύπωση. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Τι σας φέρνει στο νου; 

Σημειώστε αμέσως κάποιες από τις λέξεις ή/και τα συναισθήματα που σας προκαλεί. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόκειται για ένα έργο τέχνης του Barthelemy Toguo με τίτλο Art unlimited, το οποίο 

εκτέθηκε στο Art Basel του Bâle της Ελβετίας. 

http://www.barthelemytoguo.com/2oeuvres/2installations/climax.html. 

 

Τι νομίζετε ότι αναπαριστά ο καλλιτέχνης; Ποιο φαινόμενο σχολιάζει με το έργο του και τον 

τίτλο που του δίνει; Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αξίες που θέλει να αναδείξει; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ο Barthelemy Toguo κατάγεται από το Καμερούν και σπούδασε στην École Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts του Abidjan (Ακτή Ελεφαντοστού), στην École Supérieure d'Art της 

Grenoble (Γαλλία) καθώς και στην Kunstakademie του Düsseldorf (Γερμανία). Εάν θέλετε, 

μπορείτε να ψάξετε την προσωπική του ιστοσελίδα για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

για το έργο του: http://www.barthelemytoguo.com/2oeuvres/works.html. 

Γνωρίζετε προφανώς –και από την προσωπική σας εμπειρία– ότι το φαινόμενο της μαζικής 

μετακίνησης και εγκατάστασης οικονομικών και πολιτικών μεταναστών και προσφύγων σε 

πλουσιότερες οικονομικά χώρες είναι ιδιαίτερα έντονο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι 

χώρες αυτές προσπαθούν να ελέγξουν μέσα από πολλές διαδικασίες την είσοδο των 
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μεταναστών στα σύνορά τους. Ο καλλιτέχνης σχολιάζει με σκεπτικισμό το φαινόμενο αυτό. 

Άλλωστε, αν ψάξατε την ιστοσελίδα του, θα είδατε πιθανώς ότι επιστρέφει και με άλλα έργα 

του στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Ποια είναι η δική σας εμπειρία στο θέμα αυτό; Ποιες είναι 

οι απόψεις σας για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; 

Ας συνεχίσουμε με την επόμενη άσκηση… 

 

ΑΣΚΗΣΗ 29 / Ο ΚΥΚΛΟΣ14 

Μπορείτε, εάν είστε τουλάχιστον 8-10 άτομα, να δοκιμάσετε να παίξετε το παρακάτω 

παιχνίδι. Ο εκπαιδευτής θα χρειαστεί να το συντονίσει και να βοηθήσει στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων του. Τα βήματα είναι τα εξής: 

1. Σχηματίστε ένα κύκλο. 

 

2. Δύο ή τρεις εθελοντές θα βγουν από τον κύκλο και από το δωμάτιο ή την αίθουσα στην 

οποία γίνεται ο κύκλος. 

3. Στον κύκλο, η οδηγία που δίνεται είναι η εξής: «Σε λίγο οι δύο (ή τρεις) θα έρθουν πίσω και 

θα προσπαθήσουν να μπουν στον κύκλο». 

4. Στους έξω η οδηγία είναι: «Θα μπείτε μέσα και θα προσπαθήσετε να μπείτε στον κύκλο». 
                                                             
14 Η συγκεκριμένη άσκηση είναι παραλλαγή δραστηριότητας η οποία εμπεριέχεται στο: Μαρκίδης, Κ., 
Κουτεντάκη Ξ. (2012). Οδηγός Εκπαιδευτών. Αθήνα. Στο πλαίσιο του Έργου: Προγράμματα 
Διαπολιτισμικής Επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημοτικής 
αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα. 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης. 
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3. Ο εκπαιδευτής (ή κάποιο τρίτο πρόσωπο) αφήνει ένα-δύο λεπτά να περάσουν και στη 

συνέχεια λέει στους έξω να μπουν μέσα. 

4. Παρακολουθεί τη διαδικασία και αφού περάσουν μερικά λεπτά διακόπτει το παιχνίδι. 

Γίνεται ένας κύκλος και ο εκπαιδευτής ζητά σε όσους το επιθυμούν να πουν πώς ένοιωσαν 

στη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Αν οι αντιδράσεις ήταν κάπως έντονες, μπορεί να χρειάζεται κάποιος χρόνος να αποφορτιστεί 

η ομάδα και να προβληματιστεί λίγο σε σχέση με το ποια ήταν εκείνα τα αντανακλαστικά που 

ενεργοποιήθηκαν με τις οδηγίες και γιατί. Καθώς και ποιος είναι ο βαθμός ευθύνης του 

καθένα σε μια τέτοια διαδικασία. 

Από μια τέτοια άσκηση, μπορεί να προκύψουν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις. Είναι, 

ωστόσο, ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η οδηγία που δίνεται «Σε 

λίγο οι δύο (ή τρεις) θα έρθουν πίσω και θα προσπαθήσουν να μπουν στον κύκλο», 

μεταφράζεται αυτόματα σε μια προσπάθεια της μεγαλύτερης ομάδας να μην επιτρέψει τους 

έξω να μπουν – τουλάχιστον με εύκολο τρόπο – στο εσωτερικό της. 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα αυτόματα αντανακλαστικά μας τείνουν να αποκλείσουν τους 

‘ξένους’, τους διαφορετικούς σε οποιαδήποτε ομάδα και αν ανήκουμε… Ακόμη και όταν τύχει 

να ανήκουμε εντελώς περιστασιακά σε μια ομάδα με την οποία δεν έχουμε βαθύτερους 

δεσμούς, όπως σε αυτή της συγκεκριμένης άσκησης. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 30 / ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΕΣΤΕ 

Μπορείτε να σκεφτείτε τώρα κάποιες ομάδες οι οποίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, 

υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό στη χώρα από την οποία κατάγεστε; Ίσως όταν ζούσατε 

εκεί, να μην αναγνωρίζατε με σαφήνεια τους ποικίλους μηχανισμούς με τους οποίους 

ολόκληροι πληθυσμοί αποκλείονται από συγκεκριμένα δικαιώματα. Ίσως και να τους 

κατανοούσατε ή ακόμη και να τους ζούσατε. Σε κάθε περίπτωση τώρα,  με την εμπειρία που 

αποκτήσατε ζώντας σε μια άλλη χώρα, αναλογιστείτε αυτούς τους μηχανισμούς. Επιλέξτε μια 

συγκεκριμένη ομάδα και περιγράψτε ποια δικαιώματα αυτή στερείται σε σχέση με άλλες. 
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Αν μεγαλώσατε στην Ελλάδα και δεν γνωρίζετε καλά, ρωτήστε να μάθετε, ρωτήστε φίλους 

σας εδώ, ρωτήστε άτομα από τη χώρα καταγωγής σας, ή ψάξτε στο ίντερνετ. Καταγράψτε τι 

έχουν και τι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν στη χώρα σας τα μέλη αυτής της ομάδας. 

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε,  επίσης, να προβληματιστείτε ως προς το πώς η δική σας 

ομάδα αντιμετωπίζει άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες που μένουν στην Ελλάδα. Μπορείτε να 

αναγνωρίσετε στερεότυπα και μηχανισμούς αποκλεισμού από τη δική σας ομάδα σε σχέση με 

μετανάστες που δεν ανήκουν στη δική σας; 

Μοιραστείτε τις πληροφορίες και τους προβληματισμούς σας μέσα στην τάξη. Ανταλλάξτε 

γνώμες και ιδέες. Προσπαθήστε να κατανοήσετε καλύτερα τους μηχανισμούς ένταξης και 

αποκλεισμού σε διαφορετικές ομάδες ή/και κοινωνίες. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τόσο 

διαφορές όσο και βασικές ομοιότητες; 

Όπως ίσως ήδη είχατε πολλές φορές σκεφτεί, οι μηχανισμοί αποκλεισμού ατόμων και 

ομάδων ισχύουν – αν και με ποικίλους τρόπους, λόγω των διαφορετικών ιστορικών συνθηκών 

– σε όλες τις κοινωνίες. Σε ένα βαθμό, όλοι έχουμε την τάση να αισθανόμαστε ασφαλείς ή και 

δυνατοί μέσα στις ομάδες στις οποίες ανήκουμε και να φοβόμαστε, να αποκλείουμε ή έστω 

να αισθανόμαστε αμήχανα με οτιδήποτε μας φαίνεται ξένο ή διαφορετικό. 

Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, να μπορείτε να κατανοήσετε ότι και η ελληνική κοινωνία 

δεν είναι πολύ διαφορετική από άλλες σε σχέση με το πώς αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τις 

πολλαπλές ομάδες που τις θεωρεί ξένες ή πολύ διαφορετικές. Στη δεκαετία του ΄90, 
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αιφνιδιάστηκε με την ξαφνική είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών. Λειτούργησαν 

πολύ γρήγορα μηχανισμοί άμυνας και αποκλεισμού σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Εκδηλώθηκαν σημαντικές αδράνειες όσον αφορά τόσο τις νοοτροπίες όσο και το θεσμικό 

πλαίσιο. Ωστόσο, τη δεκαετία του 2000, είχαν αρχίσει να διαφαίνονται κάποιες σημαντικές 

βελτιώσεις σε πολλά επίπεδα, όσον αφορά την παρουσία των μεταναστών τόσο στο δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Ήταν ορατή μια θετική δυναμική, με τα πολλαπλά προβλήματά 

της βέβαια. Η έναρξη και η συνεχής επιδείνωση της κρίσης, ο καθημερινός πολλαπλασιασμός 

των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων άλλαξε σημαντικά το κοινωνικό κλίμα, 

ευρύτερα αλλά και απέναντι στους μετανάστες. Η ανεργία, η φτώχια, η μετανάστευση των 

Ελλήνων προς το εξωτερικό, η δραματική αύξηση των αυτοκτονιών, η ενίσχυση του φόβου σε 

όλα τα επίπεδα, σας κάνει εύκολα θύματα διάκρισης. Ιστορικά, δυστυχώς, υπάρχουν ανάλογα 

παραδείγματα, σε κοινωνίες των οποίων η ποιότητα ζωής και η αίσθηση της ασφάλειας 

καταρρέουν.  

Θεωρούμε, ωστόσο, σημαντικό  να κατανοήσετε, όπως και όλοι μας, τους μηχανισμούς και τις 

συνθήκες που ενισχύουν τον αποκλεισμό. Όχι για να τους δικαιολογήσετε αλλά για να 

αντιληφθείτε καλύτερα τόσο τον περιβάλλον μέσα στο οποίο ζείτε όσο και τον εαυτό σας 

μέσα σε αυτό. Κατανοώντας περισσότερο, ίσως να είστε σε θέση να δράσετε με περισσότερο 

αποτελεσματικό τρόπο. Όπως η λεγόμενη δαιμονοποίησή σας δεν βοηθά την ελληνική 

κοινωνία να λύσει κανένα από τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, έτσι και η 

δαιμονοποίηση των Ελλήνων ως συνόλου μάλλον μπορεί να συμβάλει όλο και περισσότερο 

στην ενίσχυση του φόβου σας, την παθητικοποίηση, περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό 

σας. 

ΑΣΚΗΣΗ 31 / ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΔΕΕΣ; 

Μπορείτε, έχοντας στο νου σας ό,τι διαπραγματευτήκαμε έως τώρα μέσω αυτού του υλικού, 
να καταγράψετε κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί η καθημερινή σας ζωή να γίνει λίγο 
καλύτερη μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που υπάρχουν στην κοινωνία στην οποία όλοι 
μαζί ζούμε; Γράψτε κάποιες από αυτές: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Μοιραστείτε τη γνώμη σας με άλλους. 
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Η δική μας άποψη, όπως πιθανώς έχετε καταλάβει και από το σύνολο του συγκεκριμένου 

υλικού, είναι ότι η συνάντηση και όχι η απόσταση, η ενίσχυση των επαφών και των 

πολλαπλών συνδέσεων μεταξύ των ντόπιων και των μεταναστών, μπορεί να βελτιώσει 

καταρχάς τη δική σας θέση αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η καλύτερη γνώση 

της ελληνικής γλώσσας, η βελτίωση της επικοινωνίας και η αλληλεπίδρασή σας στην 

πολυκατοικία, στη γειτονιά, στο χωριό ή στην πόλη στην οποία ζείτε, τόσο με άλλες 

εθνοπολιτισμικές ομάδες όσο και με τους Έλληνες, μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές μας 

σχέσεις. Η πληροφόρηση και η δικτύωση με άτομα και με φορείς, η κατανόηση των 

δικαιωμάτων μας, η ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στην κοινωνία όπου και εσείς ζείτε 

μπορούν να σας προσφέρουν πολύ περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης των 

προβλημάτων σας από όσες είχατε φανταστεί. Η άρνηση της μοναξιάς και η συσχέτιση με 

τους άλλους είναι το πρώτο βασικό βήμα για όλους μας. 

Όπως οραματίζεται και η διαπολιτισμική προσέγγιση, μόνο η επαφή μας με τους 

πραγματικούς ανθρώπους από όποιες ομάδες και αν προέρχονται μπορεί να σπάσει τα 

στερεότυπα και να ραγίσει τους αποκλεισμούς. Η λεγόμενη πολιτισμική ποικιλία είναι 

πλούτος και όχι απειλή για τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε. 

Βεβαίως, είναι γεγονός ότι η θέση σας είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή των Ελλήνων. Η 

προσπάθεια αυτή σίγουρα χρειάζεται, οπωσδήποτε, να γίνει και από την άλλη πλευρά. 

Ωστόσο, και εσείς, σε αυτές τις δύσκολες για όλους συνθήκες, χρειάζεται να ενεργοποιηθείτε 

και να υποστηρίξετε την κατανόηση και την αλληλεπίδραση με την κοινωνία στην οποία ζείτε, 

για να υποστηρίξετε πρώτα από όλους τον εαυτό σας αλλά και τους άλλους ανθρώπους γύρω 

σας, Έλληνες ή μη. 

Θα θέλαμε να κλείσουμε με μια ειδική αναφορά στο θεσμό των Αντιρατσιστικών Φεστιβάλ, 

τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν μια πολιτική, κοινωνική και δια-πολιτισμική εκδήλωση 

που συμβολίζει τη συνάντηση όλων μας, την ανταλλαγή και την αλληλεπίδρασή μας. 

Αντιρατσιστικά φεστιβάλ, όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έγιναν μέσα στο 2013 στην 

Καβάλα, στον Πειραιά, στον Κολωνό, στα Χανιά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη 

Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, στη Σάμο, στη Χίο, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Ξάνθη, στη 

Σπάρτη, στην Πρέβεζα, στο Ρέθυμνο, στο Άργος. Το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας, 

ιδιαίτερα πετυχημένο φέτος, για 17η συνεχή χρονιά, αποτέλεσε έναν τόπο προβληματισμού, 

συνάντησης και πολύχρωμης γιορτής. 
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Φωτογραφία από το 17ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας (1againstrarcism15) 

 

 

                                                             
15 Η φωτογραφία είναι διαθέσιμη στο http://www.unhcr.gr/1againstracism/17%CE%BF-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-
%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CF%8C/. 



77 
 

Σύνοψη 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, προσπαθήσαμε να καταδείξουμε τη σημασία της λεκτικής 

και της μη λεκτικής επικοινωνίας, της πληροφόρησης και της δικτύωσης, της εξοικείωσης και 

της δραστηριοποίησης για την προστασία των δικαιωμάτων, καθώς και της διαπολιτισμικής 

οπτικής στην καλύτερη διαχείριση ή/και επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην καθημερινή 

σας ζωή. Αναφέραμε ενδεικτικά σχετικές πληροφορίες και φορείς, ώστε να εξοικειωθείτε με 

απλούς και πρακτικούς τρόπους στη συστηματική διερεύνησή τους. Ιδιαίτερα επιδιώξαμε να 

αναδειχθεί σταδιακά η σημασία του συνόλου των παραπάνω για την ενεργό σας ένταξη στην 

ελληνική κοινωνία. 
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