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Κατ’  αρχάς,  ευχαριστώ  την  Μητρόπολη  Ιλίου,  Σεβασμιότατο

Μητροπολίτη Αθηναγόρα για την πρόσκληση στη ημερίδα, και θέλω

να εκφράσω την αναγνώριση μας στις προσπάθειες που καταβάλει,

στην προώθηση ενός δύσκολου προβλήματος, όπως είναι αυτό των

Ρομά. 

Θεωρώ δε ότι πρέπει να αποτελέσει  προτεραιότητα η γενίκευση

παρόμοιων δράσεων από το σύνολο των φορέων της περιοχής, με

στόχο τον τερματισμό του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά

και την ομαλή ένταξη αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

Κυρίες και Κύριοι,

Στη Δυτική Αττική των 161.000 κατοίκων, όπου ο πληθυσμός των

Ρομά κυμαίνεται μεταξύ 20-30.000 υπάρχει ένα κοινό μυστικό: Τα

θέματα διαβίωσης και συμβίωσης τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό,

επειδή στο διάβα του χρόνου δεν αντιμετωπίστηκαν συστηματικά και

συνολικά  οξύνθηκαν  και  πολλαπλασιάστηκαν,  και  δυστυχώς  είναι

γεγονός πως αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.    

Ο  χωροταξικός,  κοινωνικός  και  πολιτικός  αποκλεισμός  των

Ρομά τους  έχει  οδηγήσει  σε  ένα  φαύλο  κύκλο

περιθωριοποίησης,  γκετοποίησης και  κυρίως  έλλειψης

εμπιστοσύνης προς τον υπόλοιπο πληθυσμό,  που υπονομεύει κάθε

προσπάθεια κοινωνικής ένταξης.

Σε αυτό λοιπόν το σύνθετο, δύσκολο, ως ενός ορισμένου σημείου

παγιωμένου,  και  εν  πολλοίς  άγνωστου  για  εμάς  περιβάλλοντος,

έρχεται  η  Περιφέρεια  Αττικής  και  η  Περιφέρεια  Ενότητα  Δυτικής

Αττικής  να  προτείνει,  να  σχεδιάσει  αλλά  και  να  υλοποιήσει

συγκεκριμένες δράσεις. 
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Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία ίδρυσης και  λειτουργίας ενός

άτυπου  διαβουλευτικού  σώματος  -  με  την  ονομασία  «FORUM

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ» - ώστε οι εκπρόσωποι

των Δήμων της περιοχής, των συλλόγων Ρομά, οι διαμεσολαβητές

και οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες να αρχίσουν να επικοινωνούν

συστηματικά και οργανωμένα. 

Από τον Ιανουάριο του 2015 έχουν πραγματοποιηθεί 6 ολομέλειες

του  forum αλλά και επιμέρους συσκέψεις, όπου ταξινομούμενα τα

θέματα που αναδείχτηκαν σε αυτές είναι τα εξής:

 Στεγαστική και οικιστική αποκατάσταση, 

 Απασχόληση και κατάρτιση, 

 Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, και

 Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 

Το πλαίσιο δε αυτών των συζητήσεων ήταν ευθυγραμμισμένο - τόσο

με την ευρωπαϊκή όσο και με την εθνική στρατηγική – δεδομένου ότι

αυτοί  είναι  οι  άξονες που  πρέπει  να  περιλαμβάνει  μια  ολιστική

προσέγγιση με στόχο την κοινωνική ένταξη των Ρομά, φυσικά

πάντα με την συμμετοχή των ίδιων.  

Από την άποψη αυτή επιβάλλεται οι Δήμοι να προχωρήσουν στην

κατάρτιση  ολοκληρωμένων  επιχειρησιακών  προγραμμάτων,

για τις κοινότητες Ρομά που διαβιούν στην περιοχή τους.

Και  επειδή  χωρίς  δεδομένα  και  τεκμηρίωση  δεν  υπάρχει

αποτελεσματική παρέμβαση, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε

προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Μεγαρέων για την κοινωνική

έρευνα -  απογραφή του  οικισμού Ρομά στο  Βλυχό,  και  στη
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χρηματοδότηση  ενός  ολοκληρωμένου  επιχειρησιακού

προγράμματος για την εν λόγω περιοχή. 

Παράλληλα η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει εισαγάγει τα

θέματα  Ρομά  σε  όλες  τις  λειτουργίες  και  δράσεις  της,  με

έμφαση στον κοινωνικό τομέα.

Ειδικότερα:

1- Προωθήσαμε  σειρά  παρεμβάσεων  για  την  καθαριότητα

περιοχών,  σε  συνεργασία  με  τους Δήμους και  τους  φορείς

στον Ασπρόπυργο και στην Φυλή, ενώ έγινε και ενημερωτική

συνάντηση  με  την  Πυροσβεστική  Ελευσίνας 30

διαμεσολαβητών Ρομά της περιοχής του Θριασίου στο πλαίσιο

δράσεων αντιπυρικής προστασίας.

2- Εντάξαμε συλλόγους Ρομά σε διανομές τροφίμων, μέσω της

δομής  Αλληλεγγύη  για  Όλους,  καθώς  και  στις  δράσεις

διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

3- Έχουμε εγκαινιάσει μια σειρά από επιτόπου συναντήσεις σε

περιοχές  διαβίωσης  Ρομά,  ώστε  να  υπάρχει  άμεση  και

έγκαιρη ενημέρωση των  πληθυσμών για προγράμματα όπως

το ΤΕΒΑ, τα κοινωνικά προγράμματα για το ηλεκτρικό ρεύμα,

τα προγράμματα δια βίου μάθησης.

4- Πραγματοποιήσαμε δύο  θεατρικές παραστάσεις σε περιοχές

διαβίωσης  Ρομά,  ώστε  να  έχουν  άμεση  πρόσβαση  σε

πολιτιστικά αγαθά, ενώ προγραμματίζουμε τρείς νέες για φέτος

το καλοκαίρι. 

Εντάξαμε  δε  για  πρώτη  φορά  στο  ετήσιο  πολιτιστικό

φεστιβάλ των  φορέων  της  Δυτικής  Αττικής  και  συλλόγους

Ρομά,  ενώ  σε  συνεργασία  με  την  κοινωνία  των  πολιτών
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πραγματοποιήσαμε  θεατρικές  παραστάσεις  σε  σχολεία  της

Δυτικής Αττικής με σημαντική παρουσία μαθητών Ρομά.

5- Στον τομέα του αθλητισμού,  προωθούμε την κατασκευή ή

την  επισκευή  αθλητικών  χώρων,  σε  περιοχές  μεγάλης

συγκέντρωσης Ρομά, καθώς και συνοδευτικά προγράμματα

για  την  ενεργοποίηση  και  στήριξη  παιδιών  Ρομά  μέσω  του

αθλητισμού.

6- Στα  πλαίσια  της  πολιτικής  του  εναλλακτικού  τρόπου

διαχείρισης των απορριμμάτων που εφαρμόζουμε, διερευνούμε

τις  δυνατότητες,  με  στόχο  οι  Ρομά  που  είναι  οι  πρώτοι

ανακυκλωτές να ενταχθούν στο σύστημα, κάτι που όμως είναι

αδύνατον να γίνει χωρίς την στήριξη των Δήμων.

7- Σε  συνεργασία  με  κατά  τόπους  συλλόγους  Ρομά,

εξωραϊστικούς,  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  της  ένωσης

διαμεσολαβητών και της εκκλησιάς,  συμβάλουμε στην λύση

προβλημάτων  που  απασχολούν  όλους  τους  κατοίκους  των

περιοχών  αυτών,  όπως  πχ.  δρομολόγια  λεωφορείων  και  η

μεταφορά  μαθητών,  ενισχύοντας  ταυτόχρονα  τις  σχέσεις

εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών, και  αποκρούοντας

έτσι  στην  πράξη  φαινόμενα  ρατσισμού,  ξενοφοβίας  ή

φασισμού,  από  τα  οποία  όπως  γνωρίζετε  δεν  είναι

απαλλαγμένη η κοινωνία μας. 

Κυρίες και Κύριοι,

Σημαντικότερη ίσως πλευρά του στρατηγικό μας σχεδιασμού είναι η

επιδίωξη  για  ολιστικές  παρεμβάσεις  σε  περιοχές  διαβίωσης

Ρομά. 
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Σε αυτή μας την επιδίωξη, με εργαλείο το ΠΕΠ Αττικής που αφορά

δράσεις  κοινωνικής  και  οικονομικής  ένταξης  περιθωριοποιημένων

κοινοτήτων,   εντάσσουμε  την  συνολική  στρατηγική  της

Περιφέρειας  Αττικής που  έχει  εγκριθεί  από  το  Περιφερειακό

Συμβούλιο, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν

σε  ανταγωνιστικά  προγράμματα,  τα  οποία  προκηρύσσει  η  ίδια  η

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.   Έτσι,  πχ.  η  Περιφέρεια  Αττικής  κατέθεσε

πρόταση  χρηματοδότησης  σε  ένα  τέτοιο  πρόγραμμα  που  αφορά

δράσεις  επιμόρφωσης,  κατάρτισης  και  δικτύωσης  της  τοπικής

αυτοδιοίκησης, πάντα με την συμμετοχή των διαμεσολαβητών Ρομά. 

Επιπλέον, χρηματοδοτούμε από ίδιους πόρους την κοινωνική έρευνα

– απογραφή στο Βλυχό Μεγάρων, ως πρώτο βήμα για την υλοποίηση

του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος με πόρους του

ΠΕΠ  Αττικής  που  σχεδιάζουμε  στην   συγκεκριμένη  περιοχή.

Φιλοδοξούμε δε  αυτή  η  ολιστική  παρέμβαση  στο  Βλυχό

Μεγάρων να λειτουργήσει πιλοτικά και για άλλες περιοχές της

Δυτικής Αττικής, όπως είναι ο Ασπρόπυργος, τα Άνω Λιόσια και το

Ζεφύρι.

Το επόμενο βήμα είναι - αξιοποιώντας όλες αυτές τις παρεμβάσεις - η

λειτουργία  ενός  Παρατηρητηρίου  για  θέματα  Ρομά  και

Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων που  θα  παρέχει  ολοκληρωμένες

υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης σε συνεργασία με την κοινωνία των

πολιτών, με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις δημόσιες αρχές, καθώς

και  την  προώθηση  θεσμικών  αλλαγών  που  θα  διευκολύνουν  την

κοινωνική ένταξη των Ρομά. 

Σε  αυτή  την  προσπάθεια  θεωρούμε  ιδιαίτερα  σημαντική  και  τη

συμμετοχή της Εκκλησίας στη Δυτική Αττική.
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Κυρίες και Κύριοι.

Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  πω ότι  κοινή συνισταμένη όλων των

σχεδιασμών και  των δράσεων μας είναι  ο  άνθρωπος και  οι

κοινότητες του. 

Επειδή  όμως  η  φύση  του  ανθρώπου  δεν  είναι  μονοσήμαντη,

εμπεριέχει και το στοιχείο της παραβατικότητας.

Για  τις  παραβατικές  λοιπόν  συμπεριφορές  -  που  όπως  υπάρχουν

παντού έτσι υπάρχουν και στους τσιγγάνους - θεσμικά αρμόδια είναι

τα  κρατικά  όργανα  και  ο  νομικός  μας  πολιτισμός,  όχι  πάντως  η

τοπική  αυτοδιοίκηση.  Η  τοπική  αυτοδιοίκηση  μπορεί  να  συμβάλει

πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων της, στην

κοινωνική πρόληψη της παραβατικότητας μέσα  από  έργα  και

δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά.  

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν πως  ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

έναντι  των  Ρομά  είναι  πολιτικός,  παρεμβατικός,

συμβουλευτικός  και  υποστηρικτικός  για  την  επίτευξη

αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης.  Ρόλος δηλαδή εκ διαμέτρου

αντίθετος  των παραβατικών συμπεριφορών,  και  έχει  ως  μοναδικό

στόχο και σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, έναντι μιας

κοινωνίας που άλλοτε αδιαφορεί, άλλοτε χλευάζει, άλλοτε αξιοποιεί,

ενώ  μονίμως  γεμίζει  με  προβλήματα  επιβίωσης  και  στέλνει  στο

περιθώριο τα πιο αδύνατα κοινωνικά στρώματα, όπως είναι  και  οι

Ρομά. 

Η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής –  κινούμενη  στην

κατεύθυνση  της  κοινωνικής  ένταξης  των  Ρομά  και  όχι  της

περαιτέρω γκετοποίησης τους –  θα  συνεχίσει  να  εργάζεται  με

όλες τις δυνάμεις της. 
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Αναζητούμε  λοιπόν  συμμάχους  για  να  προωθήσουμε  την  πολιτική

που μόλις σας περιέγραψα και θεωρούμε ότι:

Σύμμαχος είναι η Μητρόπολη Ιλίου με το θεάρεστο έργο που επιτελεί

για τους Ρομά, πολύ πριν από εμάς.

Σύμμαχος  μας  είναι  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  πρώτου  βαθμού,  που

όμως  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  χρειάζεται  να  απαλλαγεί  από

διαχρονικά  βαρίδια  που  την  εμποδίζουν  στις  σχέσεις  της  με  τους

Ρομά.

Πάνω από όλα όμως σύμμαχοι των Ρομά είναι οι ίδιοι οι Ρομά και οι

σύλλογοι τους, που οφείλουν να κατανοήσουν - και σε αυτό πρέπει

να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε - πως χωρίς τον δικό

τους αγώνα και την δική τους προσπάθεια κανένας δεν πρόκειται να

τους χαρίσει τίποτα.

Να  πάρουν  λοιπόν  οι  ίδιοι  πρωτοβουλίες  και  να  κινητοποιηθούν

ειρηνικά  και  αγωνιστικά,  αξιώνοντας  λύσεις  στα  προβλήματα  που

τους  απασχολούν,  αντί  να  θεωρούν  πως  η  μοίρα  τους  είναι

ταυτισμένη  με  την  γκετοποίηση,  οδηγώντας  έτσι  τους  ίδιους  σε

περεταίρω  γκετοποίηση,  τους  δε  υπόλοιπους  πολίτες  σε

αντανακλαστικά  διαχωρισμών η σε  πολλές  περιπτώσεις  ακόμα και

αναιτιολόγητης εχθρότητας.  

Κλείνοντας  θέλω να  πω ότι  η  Αντιπεριφέρεια  Δυτικής  Αττικής  θα

συνεχίσει  να  ασχολείται  με  τα  προβλήματα  των  Ρομά,  να

συμπληρώσω πως η σημερινή ημερίδα είναι για εμάς - από άποψη

θεωρητικής  αλλά  και  πρακτικής  προσέγγισης  του  προβλήματος-

ευεργετική – και αυτό είναι κάτι που το χρειαζόμαστε και τέλος να

ευχαριστήσω  και  πάλι  θερμά  τον  Μητροπολίτη  Ιλίου  για  την

πρόσκληση συμμετοχής μας στην σημερινή ημερίδα. 
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