
 

 

 

 

Επίςκεψθ ςτο Δθμαρχείο Δυτικισ Αχαΐασ 

Συνζντευξθ με τθν πρόεδρο τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ 

Διμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ) κ. Ρατροφλα Κοκκίνθ 

24 Μαΐου 2018 

Στο πλαίςιο του διετοφσ (2016–2018) προγράμματοσ Erasmus+ "R.E.S.P.E.C.T - 

Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance" (Τα ευρωπαϊκά 

ςχολεία δείχνουν ςεβαςμό και επιδιϊκουν ιςότθτα και πολιτιςμικι ανοχι), που 

υλοποιεί το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ ςε ςφμπραξθ με ςχολεία τθσ Ιςπανίασ, τθσ Γερμανίασ, 

τθσ Ιςλανδίασ, τθσ Φινλανδίασ και τθσ Ρολωνίασ, ομάδα εκπαιδευτικϊν και 

μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα επιςκζφτθκε το Δθμαρχείο Δυτικισ 

Αχαΐασ ςτισ 24 Μαΐου 2018 και ςυναντικθκε με τθν πρόεδρο τθσ Κοινωφελοφσ 

Επιχείρθςθσ Διμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ) κ. Ρατροφλα Κοκκίνθ. 

Σκοπόσ τθσ επίςκεψθσ, που αποτελεί ςυνζχεια προθγοφμενων ςυναντιςεων με τισ 

τοπικζσ αρχζσ (τον Ιοφνιο 2017 και ςτισ 2 Μαΐου 2018, κατά τθν υποδοχι των 

ευρωπαίων εταίρων μασ ςτθν Κάτω Αχαΐα), ιταν θ ενθμζρωςθ για τθν μζχρι τϊρα 

πορεία του προγράμματοσ και για τισ δράςεισ που ζχουν λάβει χϊρα, ςυνζντευξθ με 

τθν κ. Ρατροφλα Κοκκίνθ, κακϊσ και υπογραφι Συμφωνθτικοφ Συνεργαςίασ και 

Καλισ Θζλθςθσ μεταξφ του Σχολείου και τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για τθν από κοινοφ 

αντιμετϊπιςθ ανιςοτιτων και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

Η ομάδα των μακθτϊν ενθμζρωςε τθν κ. Κοκκίνθ για τισ δράςεισ του 

προγράμματοσ, για τισ εμπειρίεσ που τουσ προςζφερε θ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

πρόγραμμα, κακϊσ και για τισ εντυπϊςεισ των ευρωπαίων εταίρων που 

φιλοξενικθκαν από το ςχολείο μασ 1 – 6 Μαΐου 2018. 

Η ςυνζντευξθ επικεντρϊκθκε ςε κζματα που αφοροφν βαςικοφσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ "R.E.S.P.E.C.T" όπωσ θ πρόςβαςθ που ζχουν ςτθν εκπαίδευςθ 

ιδιαίτερεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ τθσ περιοχισ μασ, θ υποςτιριξθ που μπορεί να 

προςφζρει ο Διμοσ μζςω των κοινωνικϊν δομϊν του ςε ευπακείσ πλθκυςμιακζσ 

ομάδεσ, κακϊσ και θ μζριμνα για τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με ειδικζσ 

ανάγκεσ ςτθν κοινωνικι ηωι. 

Ακολουκεί θ ςυνζντευξθ. 

 



Συνζντευξθ 

Γνωρίηουμε ότι ςτο Διμο μασ το ποςοςτό των Ρομά είναι υψθλό και ότι αρκετά 

από τα παιδιά Ρομά δεν πθγαίνουν ςχολείο ι το διακόπτουν πριν καν 

ολοκλθρϊςουν τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Με ποιο τρόπο κα μποροφςε ο 

διμοσ να βοθκιςει ςτο κζμα τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου από παιδιά 

Ρομά; 

- Αυτι τθ ςτιγμι θ χϊρα μασ βιϊνει μια πρωτόγνωρθ κρίςθ και εμείσ ςαν Διμοσ 

καλοφμαςτε να τθν διαχειριςτοφμε. Ξζρετε ότι ςτο Διμο μασ υπάρχει μεγάλο 

ποςοςτό ομά. 

Στο Διμο μασ λειτουργεί το «Κζντρο Στιριξθσ ΡΟΜΑ και Ευπακών Ομάδων» το 

οποίο είναι ζνα από τα 35 ςε όλθ τθν Ελλάδα. Το κζντρο αυτό ανικει ςτθν 

Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ, θ οποία αςχολείται κατεξοχιν με 

τα κοινωνικά κζματα. 

Το «Κζντρο Στιριξθσ ΟΜΑ και Ευπακϊν Ομάδων» ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

περιοχι μασ και απαςχολεί ζξι ειδικότθτεσ. Σε αυτό ενςωματϊκθκε και το «Κζντρο 

Κοινότθτασ» το οποίο είναι ζνα δίκτυο δομϊν που αςχολείται με ομά κατά κφριο 

ρόλο και μετά με ευπακείσ ομάδεσ. 

Το δίκτυο αυτό το πρϊτο και κφριο που πρζπει να ζχει, είναι ζνα διαμεςολαβθτι ο 

όποιοσ φζρνει ςε επαφι τθν ομάδα με όλο το κοινωνικό δίκτυο. Το κοινωνικό 

δίκτυο που αποτελείται από κοινωνιολόγο, νοςθλευτι, κοινωνικό λειτουργό, 

ψυχολόγο και διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ, καταγράφει τισ ανάγκεσ των ανκρϊπων. 

Καταφζραμε να διαχειριςτοφμε 4 επιδθμίεσ ςτθν περιοχι μασ. Υπάρχει ςυνεργαςία 

του δικτφου με τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και με το Κζντρο Υγείασ 

προκειμζνου να μθν εξαπλωκοφν οι επιδθμίεσ. Ππωσ γνωρίηετε, οι επιδθμίεσ είναι 

προϊόν φτϊχειασ. 

Αυτό που μασ ενδιαφζρει είναι τα παιδιά να πάνε ςτα ςχολεία. Άρα κα πρζπει να 

εμβολιαςτοφν. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό αφοφ αποτελεί προχπόκεςθ για να 

μπορζςουν να παρακολουκιςουν το ςχολείο. 

Υπάρχει κινθτι μονάδα τθσ Ρεριφζρειασ που πθγαίνει ςτουσ καταυλιςμοφσ των 

ομά. Η μονάδα αυτι ςτελεχϊνεται από γιατροφσ τθσ Ρεριφζρειασ, από το 

προςωπικό του Διμου, τθ νοςθλεφτρια μασ και τθ Διευκφντρια του Κζντρου Υγείασ. 

Υλοποιιςαμε με το Υπουργείο Υγείασ το πρόγραμμα «Υγεία για όλουσ» και 

εμβολιάςαμε όλα τα παιδιά.  

Πωσ είναι κατανεμθμζνα τα παιδιά Ρομά ςτα ςχολεία;   

- Τα παιδιά είναι ιςομερϊσ κατανεμθμζνα ςτα ςχολεία και ςτα τμιματα. Ζνα 

μεγάλο μζροσ πθγαίνει ςτο ςχολειό και παρακολουκεί τα μακιματα. Ρροςπακοφμε 

να μθν διακόψουν το Δθμοτικό –το ζχουμε καταφζρει ςε πολφ μεγάλο βακμό- , ςτο 

Γυμνάςιο λίγα ςυνεχίηουν. 



Από τουσ ομά που μζνουν μόνιμα ςτο διμο ζχουμε καταφζρει το μεγαλφτερο 

μζροσ τουσ να πθγαίνει ςτο Δθμοτικό και να το τελειϊνει, ενϊ κάποια παιδιά 

πθγαίνουν και ςτο Γυμνάςιο. Ελάχιςτα είναι τα παιδιά που δεν πθγαίνουν κακόλου 

ςτο ςχολείο και αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό.  

Ποιεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ που ςτθρίηουν τισ οικογζνειεσ διακζτει ο διμοσ; 

- Οι δομζσ που διακζτει ο Διμοσ είναι οι εξισ: 

 «Βοικεια ςτο ςπίτι» (ΒΣΣ), που απευκφνεται ςε υπεριλικεσ, ΑΜΕΑ, ευάλωτα – 

ευπακι και μοναχικά άτομα.  Στελεχϊνεται από κοινωνικό λειτουργό, νοςθλευτι 

και οικιακό βοθκό. Επιπλζον το ΒΣΣ του Διμου μασ είναι το μοναδικό ςτο νομό 

Αχαΐασ που διακζτει γιατρό και φυςικοκεραπευτι. 

 «Κζντρο Στιριξθσ ΡΟΜΑ και Ευπακών Ομάδων», που απευκφνεται κυρίωσ ςε 

ομά και για το οποίο μιλιςαμε προθγουμζνωσ. 

 «Κζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ», λειτουργοφν δφο ςτο Διμο μασ και 

προςφζρουν δθμιουργικι απαςχόλθςθ ςτα παιδιά τισ απογευματινζσ ϊρεσ. 

 «Τράπεηα Αλλθλεγγφθσ» που ςυγκεντρϊνει τρόφιμα φάρμακα και παιχνίδια. Οι 

επωφελοφμενοι του προγράμματοσ «Επιςιτιςτικι και Βαςικι Υλικι Συνδρομι για 

το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ απόρουσ (ΤΕΒΑ/FEAD)» είναι 2.700 

άτομα (1.450 οικογζνειεσ). Επιπλζον ο Διμοσ πραγματοποιεί δράςεισ 

(ποδοςφαιρικοί αγϊνεσ, κζατρα, ςυναυλίεσ) όλο το χρόνο με ςυγκζντρωςθ 

τροφίμων. Ραράλλθλα ςυμμετζχει και ςτθν εβδομάδα  αλλθλεγγφθσ που γίνεται 

ςτθν Ράτρα. 

Θα μποροφςε να υπάρξει ςυνεργαςία Διμου και χολείου για τθν παροχι 

βοικειασ ςε μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα 

(οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, οικονομικά, υγείασ, ψυχολογικά κλπ.); 

- Βεβαίωσ και κα μποροφςε, μζςα από τισ κοινωνικζσ δομζσ που διακζτει. Για 

κζματα που δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ που μπορεί να χειριςτεί, πάντα με 

απόλυτθ διακριτικότθτα μπορεί να τα παραπζμψει ςτουσ αρμόδιουσ για να 

επιλθφκοφν φορείσ.  

Ένα κζμα που μασ ζχει ευαιςκθτοποιιςει είναι αυτό τθσ πρόςβαςθσ των ατόμων 

με αναπθρίεσ και κινθτικά προβλιματα ςτουσ δθμόςιουσ χϊρουσ. ε επιτόπια 

ζρευνα που κάναμε ςτθν πόλθ μασ, διαπιςτϊςαμε ότι υπάρχει δυςκολία ςτθν 

πρόςβαςθ και επομζνωσ αποκλειςμόσ τουσ από τθν κοινωνικι ηωι. Πϊσ κα 

μποροφςε να βελτιωκεί το κζμα αυτό; 

- Είναι κζμα παιδείασ. Συχνά βλζπουμε ςυμπολίτεσ μασ να παρκάρουν ςε κζςεισ 

πάρκινγκ για αναπιρουσ, ι να ςτακμεφον με τρόπο που εμποδίηει τθ διζλευςθ 

ατόμων με αναπθρίεσ. Εςείσ οι νζοι πρζπει να αναδείξετε αυτό το κζμα. Θα 

μποροφςαμε ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ μασ, να οργανϊςουμε από κοινοφ 

δράςεισ προκειμζνου να ενθμερϊςουμε και να ευαιςκθτοποιιςουμε τθν τοπικι 



κοινωνία. Θα μποροφςαμε για παράδειγμα να τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά να 

πραγματοποιιςουμε θμερίδα για το κζμα αυτό, να ςχεδιάςουμε και να 

διανείμουμε φυλλάδια ςτθν πόλθ.  

Θα κζλαμε επιςφραγίηοντασ τθ διετι ςυνεργαςία μασ ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ RESPECT να υπογράψουμε, εςείσ ςαν Δθμοτικι Αρχι και εμείσ ςαν 

χολείο, ζνα «υμφωνθτικό υνεργαςίασ και Καλισ Θζλθςθσ» για τθν 

αντιμετϊπιςθ φαινομζνων κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

- Βεβαίωσ, με μεγάλθ μασ χαρά. Η ςυνεργαςία είναι πάντα το ηθτοφμενο.  

 

Κάτω Αχαΐα 24/5/2018 

Η  ομάδα Erasmus+ RESPECT 

 

 


