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Η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας και ευεξίας είναι θεμελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωμα, ανεξάρτητα από το χρώμα, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, την 

ηλικία, τις ικανότητες, την σεξουαλική επιλογή ή την κοινωνική τάξη. Παράλληλα, όμως, 

αποτελεί ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ζήτημα. 

Η παροχή, η πρόσληψη, η επεξεργασία, η κατανόηση και η αξιοποίηση των πληροφοριών για 

τα ζητήματα υγείας, είναι μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινάει από την παιδική μας ηλικία 

και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Έχει πολλούς συντελεστές, διαφορετικές πηγές 

και το αποτέλεσμά της επηρεάζει την ποιότητα της υγείας και των κοινωνικών μας σχέσεων. 

Οι ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες στο περιβάλλον της υγείας (επιστημονική γνώση, 

τεχνολογία, οργάνωση υπηρεσιών κ.ά.) αναδεικνύουν την απουσία ικανής κατανόησης 

πολλών ζητημάτων υγείας και όλοι ξέρουμε πως πολλές γνώσεις που κατέχουμε μπορεί να 

είναι λανθασμένες ή στρεβλές. Επιπλέον, η σχετικά εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για 

την υγεία και τη νόσο, δεν αποτελεί εχέγγυο ασφαλούς πληροφόρησης και μερικές φορές, 

ενδεχομένως, να μας γεμίζει αμφιβολία και αγωνία.  

Η εξασφάλιση ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που θα ευνοεί την ανταλλαγή εμπειρίας, γνώσης 

και πληροφορίας για την υγεία και θα βοηθήσει στην εγκαθίδρυση στάσεων και δεξιοτήτων 

για την ορθή χρήση των υπηρεσιών υγείας και την φροντίδα αυτής, μπορεί να συμβάλλει 

στην βελτίωση της ποιότητα της ζωής των πολιτών και στην ανάδειξη του αγαθού της υγείας 

σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. 
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Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη ενός ολιστικού τρόπου αντίληψης για την υγεία 

του ατόμου, της οικογένειας και του πληθυσμού μέσα από την παροχή επιστημονικά 

τεκμηριωμένων πληροφοριών, με τρόπο εύληπτο, κατανοητό και συμμετοχικό. Η 

προσέγγιση αυτή θα συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής και της 

διεκδίκησης, για μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας.  

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν τρεις Κύκλοι Μαθημάτων ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2022 

προβλέπεται να υλοποιηθούν άλλοι τρεις Κύκλοι Μαθημάτων.  

 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

4ος Κύκλος:  
Μέσα Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, Πληροφορία & 
Υγεία 

1. Παρουσίαση θεμάτων υγείας στα Μέσα  
Επικοινωνίας: χαρακτηριστικά, κίνδυνοι και 
προκλήσεις  

2. Επιδημία Παραπληροφόρησης (Infodemic): η 
περίπτωση του Covid-19 

3. Αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών για την 
υγεία στο διαδίκτυο: μεθοδολογία και 
προκλήσεις 

Φεβρουάριος 2022 

5ος Κύκλος:  
Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή 
& Υγεία 

1. Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή: ένας κίνδυνος 
από το παρελθόν και το μέλλον, που μας αφορά 
όλους  

2. Κλιματική Αλλαγή και κίνδυνοι για την υγεία  
3. Διεκδικώντας το δικαίωμα για ένα καλύτερο 

μέλλον: ο ρόλος των συλλογικοτήτων και των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων στην ανάδειξη 
του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

Μάρτιος 2022 
 

6ος Κύκλος:  
Βιωματικό εργαστήριο 
διαχείρισης χρόνιου πόνου 

1. Είδη χρόνιου πόνου  
2. Φαρμακευτική θεραπεία  
3. Επεμβατική θεραπεία  
4. Συμπληρωματικές θεραπείες 
5. Ο ρόλος της διατροφής στη διαχείριση του 

χρόνιου πόνου 

Απρίλιος 2022 
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Οι ακραίες καιρικές συνθήκες των τελευταίων χρόνων, προκαλούν ανησυχία και 

προβληματισμό για το εγγύς και απώτερο μέλλον του πλανήτη.  Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη 

αρχίσει να συμβαίνει: φαινόμενα όπως ξηρασίες, πλημμύρες, καταιγίδες γίνονται συχνότερα 

και πιο έντονα, την ίδια στιγμή που η παγκόσμια θερμοκρασία ανεβαίνει προκαλώντας 

λιώσιμο των πάγων, επίμονα επεισόδια καύσωνα και πυρκαγιές τεράστιας έκτασης.  

Είναι όμως πράγματι έτσι; Πολλοί φαίνεται ότι αρνούνται το φαινόμενο της κλιματικής 

αλλαγής, καθαυτό, όσο και την συμβολή της ανθρώπινης δραστηριότητας στην επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος. Άλλοι θεωρούν ότι οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι σε ακραίες 

συνθήκες, ότι η επιστήμη θα βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση όταν και 

εφόσον προκύψει και πως οι απαισιόδοξες προβλέψεις έχουν σκοπό να φοβίσουν τον κόσμο 

για πολιτικούς ή άλλους λόγους. Τι ορίζουμε, λοιπόν, ως κλιματική αλλαγή, ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά της και πόσο σοβαρή απειλή μπορεί να αποτελεί για τα ανθρώπινα 

οικοσυστήματα γενικότερα; 

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερα γεωφυσικά χαρακτηριστικά η οποία έχει 

πληγεί από εκδηλώσεις καταστροφικών καιρικών φαινομένων, με σοβαρό κόστος στα 

οικοσυστήματα, την οικονομία και, φυσικά, την καθημερινότητα και τις ζωές πολλών 

ανθρώπων. Χρειάζεται να αναρωτηθούμε εάν συνδέονται  όλα αυτά με το φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής και εάν οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι δυσοίωνες και 

αντιστρεπτές. 

Η κλιματική αλλαγή, όμως, δεν μπορεί να θεωρείται απλώς ένα περιβαλλοντικό ή 

αναπτυξιακό ζήτημα: μια σημαντική επιρροή είναι ότι θέτει σε κίνδυνο την προστασία και 

βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας. Οι κίνδυνοι για την υγεία μπορεί να είναι 

πολυεπίπεδοι και να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων, όπως βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας του Covid-19. Ιδιαίτερα 

για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με χρόνια 

προβλήματα υγείας, οι άνθρωποι με χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα, μετακινούμενοι 

πληθυσμοί κ.ά., οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής ίσως να είναι δραματικές.  

Η εκτίμηση του φαινομένου και της επιρροής του στην υγεία του ανθρώπου απαιτεί μια νέα 

προοπτική, η οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διεκδίκηση, με συλλογικές προσπάθειες, 

όλων των στοιχείων που θα συμβάλλουν στην διακοπή της αλόγιστης χρήσης των φυσικών 

πόρων και στην αποτροπή των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.  

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, 

Greenpeace, THESYS Κέντρο Συστημικής Θεραπείας 

Διαδικτυακή εκδήλωση  
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Ημερομηνία: Παρασκευή 18/03/2022, 18:00-20:00 

Συντονισμός: Δημητριάδης Δημήτριος 

Σχολιασμός: Κρίτων Αρσένης, Περιβαλλοντολόγος και Πολιτικός (Βουλευτής Β2 Δυτ. Τομέα 

Αθηνών του ΜέΡΑ25 

 

o 1η Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή: ένας κίνδυνος από το 

παρελθόν και το μέλλον, που μας αφορά όλους. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- κατανοήσουν τον όρο κλιματική αλλαγή, 

- περιγράψουν τους κινδύνους για τις ανθρώπινες δραστηριότητες εξαιτίας της κλιματικής 

αλλαγής. 

- κατανοήσουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, 

Περιεχόμενο  

Ορισμοί κλιματικής αλλαγής - Βασικά χαρακτηριστικά και κίνδυνοι – Περιβάλλον, ανθρώπινα 

οικοσυστήματα και κλιματική αλλαγή - Αστικό και μη αστικό περιβάλλον – βροχοπτώσεις, 

ξηρασία, διακύμανση θερμοκρασίας 

Διάρκεια: 20΄εισήγησης και 20΄συζήτησης 

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Τσαμπούκου-Σκαναβή, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 

o 2η Θεματική Ενότητα: Κλιματική Αλλαγή και κίνδυνοι για την υγεία. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- κατανοήσουν το εύρος των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων, 

- περιγράψουν το είδος των κινδύνων στην υγεία των ανθρώπων από την κλιματική αλλαγή. 

Περιεχόμενο 

Μολυσματικές ασθένειες – Ακραίες καιρικές συνθήκες – Ασφαλές νερό, τρόφιμα και αέρας 

Διάρκεια: 20΄εισήγησης και 20΄συζήτησης 

Εισηγήτρια: Βασιλική Καραούλη, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, 

Υγιεινολόγος, Πολ. Μηχανικός, Υπουργείο Υγείας 
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o 3η Θεματική Ενότητα: Διεκδικώντας το δικαίωμα για ένα καλύτερο μέλλον: ο ρόλος 

των συλλογικοτήτων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην ανάδειξη του 

φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

- κατανοήσουν τους τρόπους δράσης και διεκδίκησης για τα ζητήματα της κλιματικής 

αλλαγής. 

Περιεχόμενο 

Πεδίο διεκδικήσεων – Τρόποι οργάνωσης και δράσης – Αναφορά περιπτώσεων 

Διάρκεια: 20’ εισήγησης και 20’ συζήτησης 

Εισηγητές:  

Kωστής Γριμάνης, Υπεύθυνος Εκστρατείας για την Κλιματική Δικαιοσύνη, Greenpeace Greece 

Έλενα Δανάλη, Υπεύθυνη της εκστρατείας για τη Βιώσιμη Γεωργία, Greenpeace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Προγράμματος:  

Δημητριάδης Δημήτριος, DDS, PhD, M.Sc.Public Health, Pg.Dip. Adult Education, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ 

Οργάνωση και Παρακολούθηση:  

Βασιλείου Ξένια, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Παραγωγή: Ομάδα Γeφυreς 
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Βιογραφικά Εισηγητριών/ών 
Αρσένης Κρίτων: Σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με μεταπτυχιακό στην Διεθνή Ανάπτυξη από την Σχολή Kennedy του 

Πανεπιστημίου Harvard. Την περίοδο 2009-2014 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

βραβεύτηκε ως ο καλύτερος Ευρωβουλευτής της Επιτροπής Αλιείας (2010) και ως ο καλύτερος 

Ευρωβουλευτής για το Παγκόσμιο Έτος Δασών (2011). Εξελέγη βουλευτής του ΜέΡΑ25 του Β2’ 

Δυτικού Τομέα Αθηνών στις εκλογές του Ιουλίου 2019.  

Γριμάνης Κωστής: Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε εφαρμοσμένη Βιολογία στο Newcastle της 

Αγγλίας και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές Διαχείρισης Θαλάσσιων Πόρων και 

Προστατευόμενων Περιοχών στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και στη Βιέννη της Αυστρίας αντίστοιχα. Από 

το 2003 δραστηριοποιείται σε θέματα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος με 

ιδιαίτερη έμφαση τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Τον Απρίλιο του 2019 ανέλαβε την 

εκστρατεία για την Κλιματική Δικαιοσύνη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. 

Δανάλη Έλενα: Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Γαλλία. Στην ομάδα της Greenpeace ήρθε το 

2006 ως υπεύθυνη της εκστρατείας για τη βιώσιμη γεωργία. Έκτοτε συνεργάζεται, αναπτύσσει και 

υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου γεωργίας 

στην Ελλάδα, που να ωφελεί τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Δημητριάδης Δημήτρης DDS, PhD,M.Sc. Pg. Dipl.: Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με εξειδίκευση στην 

Αγωγή & Προαγωγή της Υγείας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΔΔΑ και έχει διδακτική 

εμπειρία σε θέματα Επικοινωνίας της Υγείας και Διαχείρισης Συγκρούσεων. Έχει υπάρξει συνεργάτης 

του WHO και επιστημονικός συνεργάτης της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος 

Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής. Είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος για το 

Θεματικό Πεδίο 9 (Αγωγή Υγείας & Πρόληψη) του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας (2019-22) και 

υπεύθυνος Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Προγράμματος Μαθαίνουμε για την Υγεία. 

Καραούλη Βασιλική: Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, με υποτροφία, στην Προστασία του 

Περιβάλλοντος με εξειδίκευση στην Υγειονομική Μηχανική και στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. 

Υπηρετεί ως Γενική Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Υγείας, 

ενώ διετέλεσε  και Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής στο ίδιο Υπουργείο. 

Συμμετέχει σε πλήθος επιτροπών και εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνή και ευρωπαϊκά εργαστήρια 

και επιτροπές που διοργανώνονται από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τσαμπούκου-Σκαναβή Κων/να: Αποφοίτησε από την Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του 

Λος Άντζελες, Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Κατέχει από το 2019 την βαθμίδα της  Καθηγήτριας, στο πεδίο της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας στο τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι επιστημονική υπεύθυνη και Διευθύντρια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας». Μέσα 

στα άμεσα ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι η προώθηση Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής 

Συμπεριφοράς και Προαγωγής Υγείας καθώς και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των 

σχετικών αποφάσεων στα θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. Απώτερος σκοπός της είναι η 

υποστήριξη όλων αυτών που δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς στη διαχείριση των θεμάτων 

περιβάλλοντος και υγείας. 
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