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Εισαγωγικό Σημείωμα  

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 
 

Είναι πλέον κοινή αντίληψη στους δημότες και κατοίκους της 

Δυτικής Αττικής ότι τα θέματα διαβίωσης και συμβίωσης των 

κοινοτήτων των Ρομά στην περιοχή μας όχι μόνο δεν 

αντιμετωπίστηκαν ορθολογικά, συστηματικά και συνολικά τα 

περασμένα χρόνια αλλά τουναντίον οξύνθηκαν λόγω έλλειψης ή 

ανεπαρκούς εφαρμογής εθνικού, περιφερειακού και τοπικού 

σχεδιασμού και υλοποίησης αντίστοιχων σχεδίων δράσης. 

Γνωστοί λόγοι έχουν καταλήξει στο διάβα των χρόνων στην 

εμπέδωση ενός φαύλου κύκλου περιθωριοποίησης των κοινοτήτων 

Ρομά στη Δυτική Αττική, όπου ο πολιτικός, χωρικός και κοινωνικός 

αποκλεισμός ανατροφοδοτούν εκ νέου τον αποκλεισμό τους αλλά και 

την διαιώνιση καταστάσεων ανασφάλειας και υποβάθμισης της 

ποιότητας ζωής ευρύτερων χωρικών ενοτήτων και πληθυσμιακών 

ομάδων. 

Πιστεύοντας ότι η προσπάθεια αντίστασης στην παραπέρα 

περιθωριοποίηση και η εν συνεχεία ανάταξη και αναγέννηση των 

ευρύτερων χωρικών ενοτήτων διαβίωσης των Ρομά επιβάλλει τη 

συνεργασία και τη σύμπραξη των δυο βαθμών αυτοδιοίκησης και των 

ίδιων των Ρομά, αναλάβαμε την πρωτοβουλία ίδρυσης και 

λειτουργίας ενός άτυπου διαβουλευτικού σώματος με την ονομασία 

«FORUM ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ».  

Σκοπός είναι να λειτουργήσει το Forum ως πεδίο συνάντησης- 

επικοινωνίας- συνεργασίας- μεταφοράς καλών πρακτικών στο πεδίο 

της αντιμετώπισης θεμάτων Ρομά στη Δυτική Αττική με τη 

συμμετοχή των πέντε Δήμων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 

(Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα- Ειδυλλία, Μέγαρα, Φυλή), τη 

συμμετοχή των συλλόγων Ρομά που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή, της Ένωσης Διαμεσολαβητών και Συνεργατών Ελλήνων 
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Ρομά, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο τομέα και των κατά περίπτωση 

δημοτικών, περιφερειακών και άλλων δημόσιων αρχών. 

Πραγματοποιήθηκε μια προπαρασκευαστική συνάντηση με τους 

συλλόγους Ρομά στις 15.12.2014 προκειμένου να τους 

ενημερώσουμε για τη λειτουργία και τους σκοπούς του Forum κα 

κατόπιν σχετικού ορισμού εκπροσώπων από τους Δήμους, 

διοργανώθηκαν πέντε σ συναντήσεις της ολομέλειας του Forum το 

2015,  και αισίως τρείς το 2016 και τρείς το 2017, ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ 2015 

 1η Συνάντηση Forum 2015 (12 Φεβρουαρίου 2015): 

«Ρομά και πολιτιστικές δράσεις»,  

 2η Συνάντηση Forum 2015 (29 Απριλίου 2015): «Ρομά 

και προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής 

κρίσης, διαμεσολάβηση Ρομά», 

 3η Συνάντηση Forum 2015 (7 Σεπτεμβρίου 2015): 

«Σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά», και 

 4η Συνάντηση Forum 2015 (14 Οκτωβρίου 2015): «Ρομά 

και δια βίου μάθηση». 

 5η Συνάντηση Forum 2015 (18 Δεκεμβρίου 2015): 

«Απολογισμός έτους 2015 και προτάσεις δράσεων 

2016». 

 

ΕΤΟΣ 2016 

 

 1η Συνάντηση Forum 2016 (8 Μαρτίου 2016): «Πιλοτικό 

επιχειρησιακό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης Ρομά στα 

Μέγαρα και δράσεις διαμεσολάβησης στα Άνω Λιόσια». 

 2η Συνάντηση Forum 2016 (1 Σεπτεμβρίου 2016): 

«Σχολή ένταξη τσιγγανοπαίδων στη Δυτική Αττική». 
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 3η Συνάντηση Forum 2016 (30 Νοεμβρίου 2016): 

«Προγραμματισμός 2017-2019, Πιλοτικό Γραφείο 

Στήριξης και Κοινωνική Έρευνα στο Βλυχό Μεγάρων». 

 

ΕΤΟΣ 2017 

 

 1η Συνάντηση Forum 2017 (8 Απριλίου 2017): 

«Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη 

των Ρομά του Υπ. Εργασίας». 

 2η Συνάντηση Forum 2017 (19 Ιουνίου 2017): 

«Εξειδίκευση παρεμβάσεων στους Δήμους της Δυτικής 

Αττικής». 

 3η Συνάντηση Forum 2017 (11 Ιουλίου 2017): 

«Κοινωνική διαμεσολάβηση- Ζητήματα πρόσβασης και 

συνύπαρξης σε παραλίες και άλλους κοινόχρηστους 

χώρους». 

 

 

 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2015-2017 σχετικές 

δράσεις για θέματα Ρομά που περιλαμβάνουν ημερίδα, θεατρικά 

δρώμενα, πολιτιστικές δράσεις, ενημερώσεις σε γραφεία συλλόγων 

Ρομά και κοινότητες Ρομά για κοινωνικά προγράμματα, ενημέρωση 

Ρομά για θέματα πολιτικής προστασίας κ.ά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε 

τα ακόλουθα: 

 

 Συμμετείχαν για πρώτη φορά οι σύλλογοι Ρομά στην 

ετήσια πολιτιστική συνάντηση φορέων της Δυτικής 

Αττικής (15-18.10.2015). 

 Συμμετείχαν Σύλλογοι Ρομά αλλά και χορευτική ομάδα 

7ου Δ.Σ. Ασπροπύργου στην Έκθεση Πολιτισμού Δυτικής 

Αττικής 2016 (14-16.10.2016). 
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 Πραγματοποιήθηκαν δύο θεατρικές παραστάσεις για 

παιδιά στα Μέγαρα και στο Ζεφύρι (26-27.9.2015) και 

τρείς το 2016 (27-29.5.2016). 

 Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί στην περιοχή των 

Νεοκτίστων Ασπροπύργου με τη συμμετοχή των Ρομά, 

στη Νέα Ζωή  και στην Αυλίζα Ζεφυρίου/ Ρέμα Εσχατιάς 

(2015-2016). 

 Πραγματοποιήθηκα κοινή σύσκεψη των Δ.Σ. Συλλόγων 

Ρομά και μη Ρομά στην περιοχή των Νεοκτίστων 

Ασπροπύργου για την προώθηση συνεργατικής 

παρέμβασης στην κοινότητα και την επαναδρομολόγηση 

λεωφορείου στην περιοχή (15.5.2015). Παρόμοια 

συνάντηση οργανώθηκε και τον Σεπτέμβρη του 2016 με 

θέμα την ανάγκη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας 

με σκοπό την επιλογή φιλικών μέσων διαχείρισης των 

συγκρούσεων και προώθησης δράσεων για τη βελτίωση 

ποιότητας ζωής των κατοίκων στην περιοχή. 

 Διοργανώθηκε συνάντηση ενημέρωσης με τη συμμετοχή 

30 Ρομά στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας 

(24.6.2015) και δράσεις ενημέρωσης τσιγγάνων σχετικά 

με τους κινδύνους και την αποφυγή παραμονής στο 

χώρο του ΚΔΑΥ Ασπροπύργου μετά την καταστροφική 

φωτιά (Μάιος- Ιούνιος 2016). 

 Διοργανώθηκαν τρεις ενημερωτικές συναντήσεις για 

θέματα αδειοδοτήσεων δραστηριοτήτων εμπορίου εκτός 

καταστήματος. 

 Υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης για κοινωνική 

προγράμματα στους οικισμούς των Ρομά (Νεόκτιστα, 

Ζεφύρι, Βλυχό Μεγάρων). 

 Υλοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

σε συνεργασία με τους Συλλόγους Ρομά, την Ένωση 
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Διαμεσολαβητών και το Κέντρο Στήριξης Ρομά Μεγάρων 

για την ένταξη ρομά σε προγράμματα δια βίου μάθησης.. 

 Πραγματοποιήθηκαν δέκα δράσεις παροχής επισιτιστικής 

αρωγής σε ωφελούμενους τσιγγάνους μέσω των 

συλλόγων τους σε συνεργασία με την Αλληλεγγύη για 

Όλους (2015-2017) καθώς και παροχή σχολικών ειδών 

σε μαθητές Δημοτικού στον Ασπρόπυργο και το Ζεφύρι 

σε συνεργασία με το Σωματείο Λαϊκών Αγορών Δυτικής 

Αττικής «Άγιος Γεράσιμος». 

 Καταθέσαμε προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία για τη 

διευθέτηση ζωτικών θεμάτων για τη διαβίωση τσιγγάνων 

σε καταυλισμούς, την πρόσβαση σε ζωτικά αγαθά και την 

προώθηση δράσεων στα πεδία της εκπαίδευσης, της δια 

βίου μάθησης, του αθλητισμού και της κοινωνικής 

μέριμνας. 

 

 

Το πιο ουσιαστικό βήμα στην συγκρότηση μια δομής για τη στήριξη 

των δράσεων κοινωνικής ένταξης και διαμεσολάβησης Ρομά στην 

περιοχή έγινε με την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της οικείας Περιφέρειας και του ΤΕΙ Αθήνας/ Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας για τη λειτουργία Πιλοτικού Γραφείου 

Στήριξης Ρομά και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων.  

 

Το Γραφείο, στελεχωμένο από επαγγελματίες κοινωνικούς 

λειτουργούς και διαμεσολαβητές Ρομά και υπό την επιστημονική 

εποπτεία του ΤΕΙ Αθήνας, λειτούργησε το 2017 προσφέροντας 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής και ευρύτερης 

ενδυνάμωσης σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με έμφαση 

στους Ρομά. 
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Στο πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου Στήριξης δημιουργήθηκε 

φάκελος εξυπηρετούμενου με την καταγραφή των ψυχοκοινωνικών 

του αναγκών και συστηματικής παρακολούθησης της διαχείρισης των 

αιτημάτων και αναγκών του. Ειδικότερα, στη συνεργασία με τους 

εξυπηρετούμενους στην πρώτη επαφή θα καταγράφονται δεδομένα 

σχετικά με το αίτημα, το κοινωνικοοικονομικό προφίλ και το 

κοινωνικό ιστορικό, τις ανάγκες σε σχέση με συνθήκες στέγασης - 

εκπαίδευσης - απασχόλησης - υγείας – κοινωνικο- προνοιακής 

υποστήριξης και ψυχοκοινωνικών δεδομένων όσον αφορά σοβαρών 

ψυχοπαθολογικών και κοινωνικών προβλημάτων και στη συνέχεια 

θα συμπληρώνονται στοιχεία της διαχείρισης των αναγκών του σε 

σχέση με τις μεθόδους που θα αναλαμβάνονται. Η δράση του 

Γραφείου θα απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα σε 

συγκεκριμένες περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων και του 

Ζεφυρίου που εμφανίζουν έντονα φαινόμενα διαπολιτισμικής 

σύγκρουσης και διάσπασης της κοινωνικής συνοχής. 

 

Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η πολιτική, κοινωνική και χωροταξική 

απογκετοποίηση των τσιγγάνων είναι η μοναδική βιώσιμη στρατηγική 

για την αναβάθμιση τόσο των συνθηκών διαβίωσης των ίδιων των 

τσιγγάνων όσο και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Δυτικής 

Αττικής. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ  ΣΤΗ 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
 

(ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FORUM 
Δεκέμβριος 2014) 

 
Δημήτρης Μπουρίκος 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 
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1. Υφιστάμενη κατάσταση 

Στη Δυτική Αττική διαβιούν πολυάριθμες κοινότητες των Ρομά, η 

αριθμητική όμως εκτίμηση αυτών ποικίλλει μεταξύ διαφόρων 

δημοσιεύσεων και πηγών με σαφή τάση υποεκτίμησης. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Πλαισίου Εθνικής Στρατηγικής για 

τους Ρομά, 2012-2020 (στοιχεία 1998 και 2008), ο συνολικός 

αριθμός των Ρομά (εδραιοποιημένων και εποχικών) στη Δυτική 

Αττική είναι 2942 άτομα, εκ των οποίων 773 εδραιοποιημένοι και 

2169 εποχικοί.  

 

Πίνακας 1: Ρομά στη Δυτική Αττική (Υπ. Εργασίας 2011) 

Δήμος Χώρος 

διαμονής 

Εδραιοποιημένοι Εποχικοί 

Κελύφη Οικογένειες Άτομα Οικογένειες Άτομα 

Άνω Λιοσίων  Κέντρο- Άγ. 

Ιωάννης 
378* 378*    

Αγ. 

Γεώργιος 
166 57 613 108* 1252* 

ΟΔΔΥ    17* 17* 

Χωματερή    61* 61* 

Ζεφυρίου Αγ. 

Φανούριος 
28 28 160   

Λίμνη    326* 326* 

Μεγάρων Βλυχός    265* 265* 

Ασπροπύργου Νέα Ζωή- 

ΒΙΟΠΑ 
   199* 199* 

ΒΙΟΠΑ    20* 20* 

Μάνδρας Ξηροπήγαδο    19* 21* 

Ελευσίνας Παπακώστα    8* 8* 

Σύνολο 

Δυτικής 

Αττικής 

 

572 463 773 1023 2169 

* Έτος αναφοράς 1998 (ΔΕΠΟΣ-ΝΕΛΕ) 

 



 12 

Η μελέτη της ΤΕΔΚΝΑ (2010) για την εξεύρεση  χώρων στην Αττική 

για τη μετεγκατάσταση των Ρομά από την περιοχή του Ελαιώνα 

προσφέρει μια πιο πραγματική εκτίμηση του αριθμού των Ρομά στη 

Δυτική Αττική. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, οι Ρομά ανέρχονται 

συνολικά στη Δυτική Αττική περίπου στις 10.000, εκ των οποίων οι 

750 διαμένουν σε καταυλισμούς στον Ασπρόπυργο (βλ. Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2: Ρομά στη Δυτική Αττική (ΤΕΔΚΝΑ, 2010) 

Δήμος 
Πληθυσμός 

Ρομά 

 

Καταυλισμοί 

Ρομά 

Σύνολο Ρομά 

Άνω Λιοσίων  3000  3000 

Ζεφυρίου 3000  3000 

Ασπροπύργου 1800 750 2550 

Μεγάρων 1300  1300 

Μάνδρας 100  100 

Ελευσίνας 40  40 

Σύνολο Δυτικής 

Αττικής 
9240 750 9990 

 

Οι αναφορές των ίδιων των κατοίκων στους Δήμους της Δυτικής 

Αττικής, η εκτίμηση των ίδιων των συλλόγων Ρομά και οι αναφορές 

υπηρεσιών σε αυτοψίες τείνουν στο συμπέρασμα ότι και τα στοιχεία 

της ΤΕΔΚΝΑ είναι σημαντικά υποεκτιμημένα.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα: 

 Στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας όπου οι εκτιμήσεις περί 21 

ατόμων (Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής) ή 100 (ΤΕΔΚΝΑ) 

αποκλίνουν από τον υπολογισμό με βάση τα υπαρκτά κελύφη 

και την διαβίωση πολυμελών οικογενειών σε αυτά (συνήθως 4-

5 ατόμων) 

 Στον Βλυχό Μεγάρων υπάρχει μια πολυάριθμη κοινότητα 

Ρομά που ξεπερνά κατά πολύ τα 1300 άτομα 
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 Στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι, εκτός των εδραιοποιημένων 

Ρομά, υπάρχουν διάσπαρτες πρόχειρες κατασκευές στέγασης 

στις οποίες διαβιούν οικογένειες των 4-5 ατόμων. 

 

Η εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την κοινωνική 

ενσωμάτωση των Ρομά σε περιφερειακό επίπεδο οφείλει να 

στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πιο έγκυρες εκτιμήσεις για τους 

χώρους διαβίωσης και το μέγεθος των πληθυσμών Ρομά. Προς τούτο 

απαιτούνται αυτοψίες στις χωρικές ενότητες διαβίωσής τους και 

στους καταυλισμούς με την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη των 

συλλόγων και επιτροπών κατοίκων των Ρομά. 

 

2. Ο φαύλος κύκλος της περιθωριοποίησης των Ρομά στη 

Δυτική Αττική 

 

Η περιθωριοποίηση των Ρομά στη Δυτική Αττικής έχει τρεις βασικές 

διαστάσεις που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, 

διαμορφώνοντας έναν φαύλο κύκλο πολλαπλής αποστέρησης και εν 

τέλει μη ισότιμης συμμετοχής στην τοπική κοινωνία.  

Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στον ιδιότυπο πολιτικό αποκλεισμό 

των Ρομά (παρότι πληθυσμιακά μπορεί να αντιπροσωπεύουν 20-40% 

κάποιων δημοτικών ενοτήτων) αφού δεν εκπροσωπούνται σε 

κανένα, αιρετό ή μη, όργανο των Δήμων της περιοχής.  

Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στο χωρικό αποκλεισμό, τη 

συγκέντρωσή των Ρομά σε ακατάλληλες για οικισμό περιοχές με 

περιβαλλοντική και υγειονομική επικινδυνότητα.  

Η τρίτη διάσταση αναφέρεται στον κοινωνικό αποκλεισμό, την 

εμπέδωση στερεοτύπων ταύτισης των Ρομά με το περιθώριο, την 

ανομία και την παραβατικότητα. 
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2.1. Η έλλειψη πρόσβασης στους πολιτικούς πόρους 

(«πολιτικός αποκλεισμός») 

Η πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά δεν έχει καμία αντιπροσώπευση στα 

δημοτικά συμβούλια (ή μηδαμινή κατά καιρούς) με αποτέλεσμα η 

λήψη των αποφάσεων να μην αντανακλά και τις δικές τους 

προτιμήσεις και ιδέες. Επίσης, η συμμετοχή των Ρομά στο 

υπαλληλικό προσωπικό των τοπικών δημοτικών δημόσιων 

υπηρεσιών είναι μηδαμινή (αν όχι ανύπαρκτη).  Η συμμετοχή 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού των Ρομά στα τοπικά πολιτικά 

συστήματα περιορίζεται στην αδιαφανή ψηφοθηρική συναλλαγή 

κατά την προεκλογική περίοδο, καλλιεργώντας έτσι μια πολιτική 

αντίληψη στους ίδιους τους πληθυσμούς των Ρομά ότι «όλα 

αγοράζονται, όλα πωλούνται».  

Η εμπέδωση αυτής της αντίληψης  ουσιαστικά συμβάλει  στην 

αποξένωσή τους από συστηματικές προσπάθειες πολιτικής 

εκπροσώπησης στα τοπικά πολιτικά συστήματα  και συμμετοχής τους 

σε τοπικές διαβουλεύσεις. 

Τέλος, δεν καταγράφεται συμμετοχή Ρομά σε τυπικά ή και άτυπα 

όργανα διαβούλευσης των τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Αττικής ή 

συμμετοχή σε συλλόγους και στην ευρύτερη κοινωνία πολιτών του 

λοιπού πληθυσμού. 

2.2. Η πολεοδομική και οικιστική απομόνωση («χωρικός 

αποκλεισμός») 

Με εξαίρεση συγκεκριμένες γειτονιές στα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι και 

την Ελευσίνα, οι κοινότητες των Ρομά διαβιούν σε πολεοδομικές 

ενότητες εκτός σχεδίου ή με αυξημένα χωροταξικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα (πχ. ρέμα Εσχατιάς, καταυλισμός Σοφό 

Ασπροπύργου, Βλυχός Μεγάρων). Οι χώροι αυτοί είναι εξαιρετικά 

ευάλωτοι σε περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους και 
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χαρακτηρίζονται από έλλειψη πρόσβασης σε κοινωφελείς και 

κοινόχρηστους χώρους και έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές 

υποδομές. Τελικό αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η 

ενίσχυση της απομόνωσης και εν τέλει  της γκετοποίησης. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα στο Σοφό Ασπροπύργου και 

στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται για 

Ρομά που εκδιώχθηκαν από άλλη περιοχή του Ασπροπύργου το 2010 

και μετεγκαταστάθηκαν στο Σοφό χωρίς την ύπαρξη οργανωμένου 

χώρου εγκατάστασης με βασικές κοινωνικές υποδομές και ασφαλή 

πρόσβαση σε ζωτικά αγαθά (νερό, ρεύμα). Στη δεύτερη περίπτωση, 

πρόκειται για Ρομά που οδηγήθηκαν με ήπια μέσα σε 

μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές της Μάνδρας και της Ελευσίνας 

στο πλαίσιο χορηγίας κάποιων λυόμενων οικίσκων, χωρίς όμως και 

εδώ την προηγούμενη οργάνωση του χώρου όσον αφορά βασικά 

αγαθά και στοιχειώδεις κοινόχρηστες χρήσεις.  

Οι παρεμβάσεις αυτές είτε στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων 

αποβολής Ρομά από ιδιωτικούς χώρους είτε στο πλαίσιο άτυπων 

κατευθύνσεων από δημοτικές αρχές απλώς μετατοπίζουν σημειακά 

το πρόβλημα, επιτείνουν το χωρικό και κοινωνικό αποκλεισμό και 

δημιουργούν περισσότερα προβλήματα επιβίωσης και συμβίωσης των 

Ρομά με τους λοιπούς κατοίκους, ενώ μειώνουν και την όποια 

εμπιστοσύνη των Ρομά στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους δημόσιους 

φορείς. 

 

2.3. Η αναπαραγωγή των στερεοτύπων («κοινωνικός 

αποκλεισμός») 

Τα στερεότυπα αναφέρονται τόσο σε αποκρυσταλλωμένες απόψεις 

των ίδιων των κατοίκων όσο και για γενικευμένες προκαταλήψεις της 

κοινής γνώμης για περιοχές της Δυτικής Αττικής (πχ. Ζεφύρι). Και 
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στις δυο περιπτώσεις, λειτουργούν ως αυτο-εκπληρούμενες 

προφητείες που διαστρεβλώνουν τόσο τη διάγνωση των 

προβλημάτων και την επιλογή δεδομένων, παρατηρήσεων και 

μεθόδων ανάλυσης, όσο και την αξιολόγηση των προτεινόμενων 

δράσεων και παρεμβάσεων. Ακόμα περισσότερο, στερεότυπα όπως 

αυτό του περιθωριακού Ζεφυρίου δημιουργεί και ενισχύει μια 

ιδεολογία στο πλαίσιο της οποίας η περιθωριοποίηση τείνει να 

θεωρείται «η φυσική κατάσταση των Ρομά και των υλικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά αποστερημένων κατοίκων χαμηλού 

κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου». 

2.4. Η «άγρια» ανισότητα όσον αφορά την πρόσβαση της 

Δυτικής Αττικής σε κοινωνικούς και αναπτυξιακούς πόρους 

Στοιχεία για την κατανομή των συγχρηματοδοτούμενων πόρων στην 

Περιφέρεια Αττικής με κριτήρια την πληθυσμιακή βαρύτητα και τις 

αυξημένες κοινωνικές ανάγκες (πχ. ανεργία) καταδεικνύουν τη 

συστηματική υποχρηματοδότηση συνολικά της Δυτικής Αττικής και 

ειδικά κάποιων περιοχών της.  

Η ανισότητα αυτή εντείνει τις ήδη υπάρχουσες διαρθρωτικές 

αποκλίσεις της τοπικής κοινωνίας (υψηλή ανεργία και 

υποαπασχόληση, μη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, 

έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών) και διαιωνίζει το φαύλο κύκλο της 

αποστέρησης με ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες για την πολιτική, 

χωρική και κοινωνική αποστέρηση των Ρομά. 

 

3. Η ανισότητα πρόσβασης στους πολιτικούς πόρους 

 

Στη Δυτική Αττική, ο πολιτικός αποκλεισμός κρίνεται ως 

στοιχείο θεμελιώδους σημασίας στην προσέγγιση των πληθυσμών 

Ρομά, την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, το 



 17 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση παρεμβάσεων προς 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στο τοπικό κοινωνικό περιβάλλον.  

 

Χωρίς υπέρβαση του πολιτικού αποκλεισμού, οι όποιες 

παρεμβάσεις σε χωρικό και κοινωνικό επίπεδο κινδυνεύουν να 

είναι κατακερματισμένες, ευκαιριακές, μη σύμφωνες με τις 

κοινότητες των Ρομά και εν τέλει μη βιώσιμες χωρίς πραγματικές 

θετικές συνέπειες για την απογκετοποίηση και την κοινωνική 

ενσωμάτωση. 

 

Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η δημιουργία άτυπων δικτύων 

συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων συλλόγων Ρομά, Δήμων 

και Περιφερειακών Ενοτήτων με το συντονιστικό ρόλο στις 

Περιφερειακές Ενότητες έτσι ώστε να σπάσει η πολιτική 

απομόνωση των Ρομά, να οικειοποιηθούν την προσπάθεια 

συνολικής παρέμβασης και να εμπλακούν ενεργητικά στην 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη διατύπωση 

προτάσεων, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση 

παρεμβάσεων στα πεδία της στέγασης, της απασχόλησης, της 

κατάρτισης, της εκπαίδευσης και των συνοδευτικών κοινωνικών 

υπηρεσιών. 
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4.  Δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής: 

Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2014 (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΡΥΣΗΣ 

FORUM) 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια 

άρσης του πολιτικού αποκλεισμού των Ρομά με τις 

ακόλουθες, μέχρι στιγμής, δράσεις: 

4.1. Επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους διαβίωσης Ρομά και 

καταυλισμούς, γνωριμία με εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, 

συζήτηση και καταγραφή προβλημάτων τους όπως τα βιώνουν και 

τα αξιολογούν οι ίδιοι. 

4.2. Συνάντηση εργασίας υπό την προεδρία του 

Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με τους εκπροσώπους 

των συλλόγων Ρομά Δυτικής Αττικής στην έδρα της 

Περιφερειακής Ενότητας . 

4.3. Συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων επιστημονικών και 

ερευνητικών δεδομένων για τους Ρομά και τους χώρους 

διαβίωσής τους στην  Δυτική Αττική. 

4.4. Συγκέντρωση όλων των διοικητικών στοιχείων για τις 

κοινότητες των Ρομά στη Δυτική Αττική, όπως έρευνες 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, επιχειρησιακά προγράμματα Δήμων. 

4.5. Δημιουργία συνεργατικού δικτύου της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής με εκπροσώπους των συλλόγων Ρομά 

και των Δήμων περιοχής μας (σε εξέλιξη ορισμός εκπροσώπων 

των Δήμων) με σκοπό την διαβούλευση και αντιμετώπιση κατά 

περίπτωση προβλημάτων και κρίσεων όσο και την διαμόρφωση 

προτάσεων συνολικής παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους και την άρση του χωρικού και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 



 19 

5. Προτάσεις εκπροσώπων Ρομά στη Δυτική Αττική 

Στο πλαίσιο των επιτόπιων επισκέψεων σε χώρους και 

καταυλισμούς διαβίωσης των Ρομά στη Δυτική Αττική αλλά και 

στη διεξαχθείσα συνάντηση της 15ης Δεκεμβρίου 2014, 

διατυπώθηκαν αρκετές προτάσεις παρεμβάσεων από τους ίδιους 

τους Ρομά. Οι προτάσεις μπορούν να συνοψισθούν στους 

ακόλουθους άξονες: 

 

5.1. Συμμετοχικότητα 

Προώθηση άτυπων και τυπικών δράσεων για την προώθηση και 

ενδυνάμωση των Ρομά στα τοπικά πολιτικά συστήματα και τα 

κοινωνικά δρώμενα 

5.1.1. Συμμετοχή εκπροσώπων Ρομά σε άτυπα δίκτυα 

συνεργασίας Δήμων και Περιφέρειας 

5.1.2. Συμμετοχή Ρομά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 

5.1.3. Συμμετοχή Ρομά σε ενέργειες δημοσιοποίησης 

δράσεων/ προγραμμάτων/ πολιτικών  προς την τοπική κοινωνία 

και επιχειρηματική κοινότητα 

5.1.4. Ενεργός συμμετοχή Ρομά στην προστασία χώρων 

όπου θα δημιουργηθούν κοινωνικές υποδομές και γραφεία 

συλλόγων τους 

 

 

5.2. Στεγαστικές συνθήκες και υποδομές 

προσπελασιμότητας 

5.2.1. Δημιουργία οργανωμένων καταυλισμών ως 

ενδιάμεσο στάδιο στεγαστικής αποκατάστασης, ιδιαίτερα για τις 

κοινότητες Ρομά του Ξηροπήγαδου Μάνδρας και Σοφού 

Ασπροπύργου 

5.2.2. Οργανωμένες εγκαταστάσεις με βασικές παροχές 

ζωτικών αγαθών και δικτύου πρόσβασης σε σχολεία 

5.2.3. Φωτισμός περιοχών σε Βλυχό και Νεόκτιστα  
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5.2.4. Ασφαλτόστρωση οδεύσεων σε Βλυχό, Νεόκτιστα και 

Σοφό 

5.2.5. Αποκομιδή απορριμμάτων από οικισμούς και 

καταυλισμούς 

5.2.6. Αντιμετώπιση προβλημάτων σε παραρεμάτιες 

περιοχές όπου διαβιούν και Ρομά (πχ. ρέμα Εσχατιάς) 

5.2.7. Ανάγκη συνολικής πολεοδομικής παρέμβασης στην 

περιοχή Λίμνη Άνω Λιοσίων με παράλληλες συνοδευτικές 

κοινωνικές δράσεις. 

 

5.3. Πρόσβαση σε υγειονομικές, κοινωνικές και λοιπές 

κοινωφελείς υποδομές 

5.3.1. Κινητές μονάδες υγειονομικής και κοινωνικής 

παρέμβασης σε οικισμούς και καταυλισμούς 

5.3.2. Δημιουργία γηπέδου 5χ5 στο Ζεφύρι- Άνω Λιόσια 

(χωρικές ενότητες συγκέντρωσης Ρομά) 

5.3.3. Λειτουργία Λέσχης Φιλίας/ ΚΑΠΗ στα Νεόκτιστα 

Ασπροπύργου 

5.3.4. Ηλεκτροδότηση οικιών (φαινόμενο ρευματοκλοπής 

και κινδύνων) 

5.3.5. Ύδρευση- Πόσιμο νερό (σε καταυλισμό Σοφού πίνουν 

νερό ακατάλληλο από πυροσβεστικές μάνικες) 

5.3.6. Ανάγκη κάλυψης εμβολιασμών- αναφέρονται μεγάλα 

κενά από τους ίδιους τους Ρομά 

 

5.4 Πρόσβαση στην εκπαίδευση- κατάρτιση- δια βίου 

μάθηση 

5.4.1. Διασύνδεση με τοπικούς ΟΑΕΔ 

5.4.2. Προγράμματα κατάρτισης των Ρομά και διασύνδεσης 

με ευκαιρίες αυτό-απασχόλησης/ επιχειρηματικότητας 

5.4.3. Παραχώρηση χρήσης για καλλιέργεια δημοτικών 

αγρών  
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5.4.4. Απασχόληση Ρομά διαμεσολαβητών σε δρομολόγια 

λεωφορείων μεταφοράς μαθητών σε οικισμούς και καταυλισμούς 

5.4.5. Λειτουργία προγραμμάτων δημιουργικής και 

υποστηρικτικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας μετά το 

υποχρεωτικό ωράριο και κοινωνική εργασία με οικογένειες και 

μητέρες 

5.4.6. Δημιουργία κυριακάτικης αγοράς σε Δήμους 

περιοχής- στεγασμένη εργασία των Ρομά και συνύπαρξη 

επιχειρηματική με μη Ρομά επαγγελματίες 

 

5.5. Συνοδευτικές/ υποστηρικτικές κοινωνικές Υπηρεσίες 

5.5.1. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Κοινωνικής 

Υποστήριξης των Ρομά μέσα σε βασικούς χώρους διαβίωσής τους 

για ενημέρωση και διασύνδεση με κοινωνικές και δημόσιες 

υπηρεσίες 

5.5.2. Ενίσχυση υπαρχόντων διαμεσολαβητών Ρομά και νέα 

προγράμματα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών Ρομά 

5.5.3. Προγράμματα καταπολέμησης του ρατσισμού και των 

στερεοτύπων εις βάρος των Ρομά 

5.5.4. Επισιτιστική αρωγή: Κοινές δράσεις συλλογής και 

διανομής τροφίμων των συλλόγων Ρομά με Δήμους και 

Περιφέρεια 

5.5.5. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις για θέματα 

σοβαρών προβλημάτων υγείας και εξόδων κηδείας εξαθλιωμένων 

Ρομά 

5.5.6. Διασύνδεση των Ρομά με τα κοινωνικά παντοπωλεία 

των Δήμων και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και κοινωνικής 

πρόνοιας. 
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1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2015 
 

(Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015) 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

1. Συμμετοχή Συλλόγων Ρομά σε ετήσια πολιτιστική εκδήλωση 

φορέων της Δυτικής Αττικής,  

2. Προτάσεις των Δήμων για εμπλουτισμό του υπό εκπόνηση 

περιφερειακού σχεδιασμού  εξειδίκευσης της στρατηγικής κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των Ρομά στην Αττική, και 

3. Συζήτηση πρότασης για νόμιμη απασχόληση Ρομά (κυριακάτικη 

αγορά, παζάρι). 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Συμμετοχή των Ρομά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στη Δυτική Αττική… 

 

Δεύτερο βήμα εμπρός με τους Ρομά στη Δυτική 
Αττική… 

 
 

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση σε διάστημα λίγων 
μηνών, της νέας διοίκησης στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Αττικής με εκπροσώπους φορέων των Ρομά για την αντιμετώπιση 
των μικρών και μεγάλων προβλημάτων της περιοχής, αλλά και 

όσων αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Σημαντική εξέλιξη η ομόφωνη 
πρόταση συμμετοχής των Ρομά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της 

Περιφέρειας. 
 

Η ανάγκη συμμετοχής των Ρομά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
της Δυτικής Αττικής, η δικτύωση και συνεργασία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης με τους Συλλόγους Ρομά για τον εμπλουτισμό των 

περιφερειακών σχεδιασμών κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομά και 
η προώθηση πρωτοβουλιών για τη νόμιμη απασχόληση των Ρομά 

ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης-
forum διαλόγου που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικής 

πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη 
Βασιλείου, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας 
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Δυτικής Αττικής στις 11 Φεβρουαρίου. Στην εν λόγω συνάντηση 

συμμετείχαν η Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής κα Γιώτα Παππά, 
εκπρόσωποι των Δημοτικών Αρχών και Υπηρεσιών Φυλής, 

Ασπροπύργου, Μεγαρέων και Μάνδρας- Ειδυλλίας, εκπρόσωποι των 
συλλόγων Ρομά στη Δυτική Αττική και στελέχη της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής. 
 

Οι εκπρόσωποι των Δήμων τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής 
των συλλόγων Ρομά στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση της Δυτικής 

Αττικής, κάνοντας αναφορές στην ανάγκη πολιτισμικής επαφής 
μεταξύ των κοινοτήτων Ρομά και του λοιπού πληθυσμού για την 

υπέρβαση στερεοτύπων και αρνητικών προκαταλήψεων που έχουν 
αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για τους ίδιους τους Ρομά αλλά και 

για την ευρύτερη τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττικής. Επίσης, 
τόνισαν την ανάγκη ενεργοποίησης των ίδιων των Ρομά και των 

συλλόγων τους τόσο για κοινές δράσεις όσο και για αντιμετώπιση 

φαινομένων καύσης καλωδίων, μπαζών, παραβατικότητας και 
αποξένωσης, και επεσήμαναν τη σημασία των χωροταξικών και 

πολεοδομικών παρεμβάσεων για την άρση φαινομένων 
γκετοποίησης. 

 
Εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων Ρομά της Δυτικής Αττικής 

παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την ανάγκη 
ενίσχυσης της πρωτοβουλίας της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής 

σε συνεργασία με τους Δήμους για μια νέα προσέγγιση στα θέματα 
των κοινοτήτων Ρομά, με στόχο την αποφυγή αστοχιών και 

στρεβλώσεων του παρελθόντος αλλά και την προώθηση βιώσιμων 
επιλογών σε μια σειρά από τομείς: στεγαστικό, οικιστικό, 

εκπαιδευτικό, εργασιακό, προνοιακό και ευρύτερα κοινωνικό τομέα. 
 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου έκανε 
συνολική αναφορά σε όλες τις παρεμβάσεις της Περιφερειακής 

Ενότητας για τα θέματα Ρομά, με σκοπό τόσο την επίλυση των 
«μικρών» καθημερινών θεμάτων, όπως ο καθαρισμός ρεμάτων και 

η αποκομιδή μπαζών, όσο και την τεκμηριωμένη προώθηση 
συνολικών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

των κοινοτήτων Ρομά και των ευρύτερων περιοχών διαβίωσής τους, 
μέσω δράσεων για όλες τις σημαντικές πτυχές του προβλήματος. 

«Τόσο τα μικρά όσο και τα μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται με 
τους Ρομά απαιτούν τη συνεργασία των Δήμων, της Περιφέρειας και 

των ίδιων των κοινοτήτων των Ρομά» τόνισε ο κ. Γιάννης 
Βασιλείου. 
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2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2015 
 

(Τετάρτη 29 Απριλίου 2015) 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

1. Συμμετοχή κοινοτήτων Ρομά της Δυτικής Αττικής και 

διαπολιτισμικών μεσολαβητών Ρομά στις προσπάθειες πρόληψης 

πυρκαγιών έναντι της επικείμενης θερινής περιόδου  

2. Εξέταση πιθανών κοινών δράσεων εμπλεκομένων αρχών και 

συλλόγων Ρομά στην ενημέρωση των κοινοτήτων 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ανάγκη απομόνωσης και καταστολής των 

εγκληματικών στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται από 

γέφυρες επικοινωνίας με τις κοινότητες Ρομά και τους 
διαπολιτισμικούς μεσολαβητές 

 
Πραγματοποιήθηκε, εχθές 29 Απριλίου, στην αίθουσα 

συσκέψεων της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής,  η δεύτερη 
συνάντηση την τρέχουσα χρονιά του Forum διαλόγου και 

συνεργασίας για θέματα Ρομά με πρωτοβουλία του 

Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γιάννη Βασιλείου.  
 

Τα θέματα που απασχόλησαν το forum ήταν η διερεύνηση της 
συνεργασίας των Συλλόγων Ρομά και διαπολιτισμικών μεσολαβητών 

Ρομά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την αποφυγή 
καύσης υλικών που εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τη δημόσια 

υγεία όσο και για το περιβάλλον σε συνεργασία ιδιαίτερα με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ενημέρωση για τη συμμετοχή των 

Συλλόγων Ρομά στις πολιτιστικές δράσεις της Αντιπεριφέρειας και η 
ανάγκη διευκόλυνσης στην πληροφόρησης για το στο πρόγραμμα  

αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης του ν. 4320/2015. 
 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας με πιλοτικό χαρακτήρα για κοινή 
δράση της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής, της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, άλλων δημόσιων αρχών, των συλλόγων κατοίκων 

Νεοκτίστων και του Συλλόγου Ρομά και διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών με σκοπό την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και τον 
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καθαρισμό της περιοχής αλλά και η συστηματική συνεργασία για 

την προώθηση πολιτιστικών δράσεων και ενημέρωσης για 
πρόσβαση στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής 

κρίσης, ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα αυτής της 
συνάντησης-forum διαλόγου που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν 

σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. 
Γιάννη Βασιλείου.  

 
Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 

Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρων, ο Διοικητής Π.Υ. Δυτικής 
Αττικής και της Π.Υ. Μεγάρων, εκπρόσωποι της Ένωσης Ελλήνων 

Τσιγγάνων Διαμεσολαβητών, στελέχη του Κέντρου Στήριξης Ρομά 
Μεγάρων και του Κέντρου Ημέρας Ζεφυρίου του κοινωνικού φορέα 

ΚΛΙΜΑΚΑ, εκπρόσωποι- μέλη διοικητικών συμβουλίων των 
Συλλόγων Τσιγγάνων στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου και στο Ζεφύρι 

(Φιλική Εταιρεία) και στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας-

Κοινωνικής Μέριμνας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.  

 
Στο πλαίσιο συναντίληψης για τα αίτια της καύσης καλωδίων 

και υλικών (εξαθλίωση, επιβίωση, μοναδικός οικονομικός πόρος) 
αλλά και των δυσμενών συνεπειών τόσο για τους ίδιους τους Ρομά 

όσο και για το σύνολο του πληθυσμού των περιοχών καύσης 
καλωδίων (δημόσια υγεία, περιβάλλον), οι προτάσεις που 

διατυπώθηκαν αφορούσαν τα εξής: 
 

 Προώθηση τρόπων συγκέντρωσης των υλικών έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η καύση και οι επιβλαβείς συνέπειες με 

προσπάθειες εισόδου στη νόμιμη αγορά ανακύκλωσης 
 Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στις επαφές 

των Ρομά με τις δημόσιες αρχές («Δεν είμαστε εχθροί») 

 Ανάγκη μακροπρόθεσμης στρατηγικής και συνεργειών 
 Πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι για όλους και να 

αποφεύγεται ο φαύλος κύκλος της παραβατικότητας 
 Η παραβατικότητα θίγει όχι μόνο τους μη Ρομά αλλά και 

τους Ρομά που στιγματίζονται και υφίστανται δυσμενείς 
συνέπειες απομόνωσης και στιγματισμού 

 Να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση 
εργασιακών δεξιοτήτων και την απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας 
 Να γενικευτεί το καλό παράδειγμα της σχολικής 

διαμεσολάβησης και της διαμεσολάβησης στην υγεία και σε 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές («Γέφυρες 

επικοινωνίας και συνεννόησης») 
 Υπάρχει παντελής έλλειψη πρόσβασης σε δομές ψυχικής 

υγείας- Ανάγκη πρόσβασης σε σχετικά προγράμματα και 

δομές 
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 Ανάγκη σχεδιασμού παρεμβάσεων και πολιτικών στη βάση 

χαρτογράφησης, κοινωνικής έρευνας και καλής γνώσης 
των ιδιαίτερων προβλημάτων που ταλανίζουν την 

συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα 
 Έμφαση σε προγράμματα κατάρτισης σε βασικές 

κοινωνικές δεξιότητες των αναλφάβητων, ιδιαίτερα των 
γυναικών 

 Ανάγκη ενημέρωσης κοινοτήτων Ρομά για θέματα 
δημόσιας υγείας  («Η καύση καλωδίων είναι ουσιαστικά 

αυτοκτονική») 
 

 
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου έκανε 
συνολική αναφορά στον βαθύτατα κοινωνικό χαρακτήρα των 

προβλημάτων που σχετίζονται με την πληθυσμιακή ομάδα των 

Ρομά, εστίασε στα προβλήματα που προκαλούνται από την καύση 
καλωδίων και υλικών για τη δημόσια υγεία και τον κίνδυνο 

πυρκαγιών, την ανάγκη διάκρισης μεταξύ καταστολής όπου και 
όταν χρειάζεται και την ανάγκη πρωτοβουλιών κοινωνικής 

παρέμβασης έτσι ώστε να υποχωρήσει η γκετοποίηση που 
στιγματίζει το σύνολο των τσιγγάνων της περιοχής και υπονομεύει 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας. Επίσης, ο 
Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τον 

προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων σε περιοχές διαβίωσης 
Ρομά στα Μέγαρα και στο Ζεφύρι τους επόμενους μήνες και τόνισε 

την ανάγκη διευκόλυνσης συνολικά των ευάλωτων συμπολιτών μας 
σε κατάλληλη ενημέρωση στο πρόγραμμα  

 
«Η ανάγκη απομόνωσης και καταστολής των εγκληματικών 

στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται από γέφυρες επικοινωνίας 

με τις κοινότητες Ρομά και τους διαπολιτισμικούς 
μεσολαβητές» τόνισε ο κ. Γιάννης Βασιλείου. 

 



 28 

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2015 
 

(Τρίτη,  8 Σεπτεμβρίου  2015) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά: Δράσεις φορέων, 

προβλήματα και προοπτικές στη Δυτική Αττική» 

 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής 

πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. 

Βασιλείου και με την παρουσία του πρώην Υπ. Παιδείας και νυν 

επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια Αττικής, 

κ. Α. Μπαλτά, η 3η συνάντησης 2015 του Δικτύου Δυτικής Αττικής 

(forum) για θέματα Ρομά με αντικείμενο συζήτησης «Σχολική 

ένταξη των παιδιών Ρομά: Δράσεις φορέων, προβλήματα και 

προοπτικές στη Δυτική Αττική». 

 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Κέντρου 

Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πεδίο της 

εκπαίδευσης παιδιών Ρομά (Χρ. Παρθένης, Ε. Μουρελάτου, Κ. 

Παϊτέρης), το πρόγραμμα δράσης υπέρ του παιδιού και της 

οικογένειας Ρομά της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως (Δ. Ανυφαντάκης), το σχέδιο δράσης αντιμετώπισης 

πολλαπλών διακρίσεων και ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά του 

Ασπροπύργου της ΑΜΚΕ Αντίρροπον (Α. Μερτζάνη) και η εμπειρία 

του Φορέα «Κλίμακα» στο πεδίο εκπαιδευτικής ένταξης των Ρομά (Ε. 

Χασιώτου, Φ. Κατσικάρης). 
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Στη συνάντηση, παρουσιάστηκε, από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. 

Βασιλείου,  το πλαίσιο προσέγγισης των θεμάτων Ρομά από την 

οικεία Αντιπεριφέρεια, εστιάζοντας στο πολυσύνθετο και πολύπλοκο 

του θέματος που απαιτεί συνεργασίες, σχέδιο δράσης, εγκατάλειψη 

του «οπαδισμού των προβλημάτων και των στερεοτύπων» και την 

ανάγκη στήριξης από την Πολιτεία για παρεμβάσεις από-

γκετοποίησης σε περιοχές των Μεγάρων, του Ασπροπύργου, των 

Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου.  

 

Ο πρώην Υπουργός Παιδείας, κ. Α. Μπαλτάς, στο χαιρετισμό- 

παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην ανάγκη της κεντρικής διοίκησης 

σε επίπεδο υπουργείων να μάθει από τις δράσεις και τα προβλήματα 

σε τοπικό επίπεδο, την ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου στήριξης 

προσπαθειών σχολικής αλλά και ευρύτερης κοινωνικής ένταξης, 

καθώς και την συνέργεια όλων για την αντιμετώπιση των 

διακρίσεων, της άρνησης κοινωνικής ύπαρξης του άλλου και την 

ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης.  

 

Τέλος, αναδείχθηκαν στην εν λόγω συνάντηση πολλά από τα 

προβλήματα που υπονομεύουν την σχολική ένταξη των παιδιών 

τσιγγάνων (πχ. στεγαστικό, συνθήκες διαβίωσης, μεταφορά 

μαθητών, εμβολιασμοί) και υπήρξε συναίνεση των συμμετεχόντων 

για την ανάγκη ενδυνάμωσης του συνεργατικού δικτύου έτσι ώστε 

να υπάρξει και επίλυση πρακτικών προβλημάτων αλλά και 

συντονισμός δράσεων και παρεμβάσεων σε όφελος των τσιγγάνων 

και της ευρύτερης κοινωνίας της Δυτικής Αττικής. 

 

Στις εργασίες του Forum συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της 

Δυτικής Αττικής, συνεργάτιδα του πρ. βουλευτή Β΄ Αθηνών, κ. Γ. 

Δημαρά, των συλλόγων τσιγγάνων, της Ένωσης Διαμεσολαβητών 
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Ρομά, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,  της Ιεράς 

Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος, του Δικτύου Rom, των 

συλλόγων κατοίκων από τον Ασπρόπυργο, του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων  του 8ου Δ.Σ. Μεγάρων, του αθλητικού συλλόγου 

ΕΥΝΙΚΟΣ, εκπαιδευτικοί και κάτοικοι της Δυτικής Αττικής και 

υπηρεσιακά στελέχη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής 

Μέριμνας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη.  
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4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2015 
 

( Τετάρτη,  14 Οκτωβρίου  2015) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Τσιγγάνοι/ Ρομά και δια βίου μάθηση: 

 Χαρτογράφηση αναγκών, ενημέρωση για υφιστάμενα 

προγράμματα και ενεργοποίηση κοινοτήτων Ρομά για 

συμμετοχή σε εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού – 

δικτύωση με εσπερινά Γυμνάσια 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πραγματοποιήθηκε το 4ο Forum Δυτικής Αττικής, στις 14 Οκτωβρίου 

2015  στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του 

Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με αντικείμενο 

συζήτησης: 

 

«Τσιγγάνοι/ Ρομά και δια βίου μάθηση: Χαρτογράφηση 

αναγκών, ενημέρωση για υφιστάμενα προγράμματα και 

ενεργοποίηση κοινοτήτων Ρομά για συμμετοχή σε εξετάσεις 

απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού- δικτύωση με εσπερινά 

Γυμνάσια». 

 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η διαδικασία εξέτασης για την 

απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού από ενήλικες από τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, οι δράσεις 

του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

στο πεδίο της εκπαίδευσης και υποστήριξης ενηλίκων Ρομά και τα 
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προγράμματα δια βίου μάθησης που αφορούν τους τσιγγάνους στο 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φυλής.  

 

 

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, στην 

εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε ότι στο πεδίο της δια βίου μάθησης 

των τσιγγάνων, η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι ούτε τεχνική 

ούτε θεσμική. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι κοινωνική και 

πολιτική, δεδομένου ότι είναι διάχυτες απόψεις του εξής τύπου: 

«Δεν έχει νόημα η προσπάθεια, οι τσιγγάνοι δεν μαθαίνουν»,  «Οι 

τσιγγάνοι παραμένουν ίδιοι και δεν γουστάρουν τη μάθηση, είναι 

τεμπέληδες και απατεώνες»,  «Οι τσιγγάνοι θέλουν μόνο λεφτά και 

αδιαφορούν για την εκπαίδευση».  

 

Από τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στο Forum, προέκυψαν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Δεν υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλες υποδομές δια βίου 

μάθησης στη Δυτική Αττική- Υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

δημιουργίας ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 Απαιτείται συστηματικής συνεργασία και δικτύωση μεταξύ 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών φορέων, δομών δια βίου 

μάθησης, συλλόγων Ρομά και διαμεσολαβητών Ρομά. 

 Η επίδραση του προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων 

στο πεδίο της προώθησης ενηλίκων τσιγγάνων στη δια βίου 

μάθηση είναι περιορισμένη λόγω ασυνεχειών του 

προγράμματος. 

 Καταγράφεται πολλαπλότητα φορέων και αλληλεπικάλυψη που 

απαιτεί συνεργασία και δικτύωση για την επίτευξη της 

βέλτιστης αποδοτικότητας των προσπαθειών. 

 Υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων υποδομών σε περιοχές 

διαβίωσης τσιγγάνων με αποτέλεσμα η έλλειψη στέγασης 
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ανάλογων προγραμμάτων και δράσεων να υπονομεύει την όλη 

προσπάθεια. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπήρξε επαρκής αριθμός 

αιτήσεων τσιγγάνων για να λειτουργήσουν τμήματα δια βίου 

μάθησης. 

 Στο εσπερινό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, παρά την ύπαρξη 

μαθητών Ρομά, παρατηρείται ασυνέχεια και διακοπή των 

σπουδών τους. 

 

Υπήρξε κοινή πεποίθηση των συμμετεχόντων η ανάγκη για την 

ανάληψη μιας συντονισμένης δράσης ενημέρωσης ενηλίκων Ρομά 

για τις διαδικασίες απόκτησης απολυτηρίου Δημοτικού, τη 

δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στο Εσπερινό Γυμνάσιο ή σε 

κάποιο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τα προγράμματα των 

Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τους συλλόγους Ρομά 

και την Ένωση Διαμεσολαβητών. Προς τούτο, μάλιστα, θα επιδιωχθεί 

στη βάση της συνέργειας όλων των συμμετεχόντων, αύξηση του 

αριθμού των αιτούντων τσιγγάνων σε προγράμματα δια βίου 

μάθησης της Δυτικής Αττικής. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, κλείνοντας 

τις εργασίες του Forum, αναφέρθηκε στην ανάγκη η τοπική 

αυτοδιοίκηση να στηρίξει τη δια βίου μάθηση των τσιγγάνων και να 

ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να καταστήσει κατανοητό 

ότι η ένταξη των τσιγγάνων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

απολύτως συμφέρουσα επιλογή για όλες τις πλευρές. Τόνισε 

χαρακτηριστικά: «Αντί να επαναλαμβάνουμε γνωστά 

στερεότυπα και μάλιστα τσουβαλιάζοντας μέσα σε αυτά όλους 

τους τσιγγάνους, οφείλουμε να συνεισφέρουμε 

στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που αποτελεί 

προϋπόθεση για τη προώθηση της εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής ένταξης».  
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5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2015 
 

( Παρασκευή,  18  Δεκεμβρίου  2015) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Απολογισμός 2015 (15.12.2014-15.12.2015) 

και  

Προτάσεις δράσεων για το 2016» 
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πραγματοποιήθηκε το 5ο Forum Δυτικής Αττικής, στις 18 Δεκεμβρίου 

2015  στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του 

Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με θέμα τον 

απολογισμό των εργασιών και δράσεων του 2015 και τον 

προγραμματισμό για το 2016. 

 

Στο 5ο Forum παρουσιάστηκε αναλυτικά η φιλοσοφία ίδρυσης και 

λειτουργίας αυτού του άτυπου διαβουλευτικού σώματος και έγινε 

αναλυτική παρουσίαση τόσο του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο καλείται να λειτουργήσει όσο και των μέχρι σήμερα δράσεων 

και παρεμβάσεων από τον συνεργάτη του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δ. Μπουρίκο, καθώς και πρώτη ανοιχτή 

παρουσίαση της πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία ενός 

πράσινου σημείου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στη Δυτική 

Αττική με σκοπό την αποφυγή καύσεων και την ένταξη τσιγγάνων 

και μη, στο επίσημο σύστημα ανακύκλωσης από την σύμβουλο της 

Περιφέρειας, κ. Μ. Καραβασίλη. 
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, 

τόνισε στην εισαγωγή ομιλία τη στρατηγική σημασία για την 

προώθηση δράσεων για την πολιτική, κοινωνική και χωροταξική 

απογκετοποίηση των Ρομά στη Δυτική Αττική, και δήλωσε ότι στη 

βάση των πορισμάτων και των εμπειριών από τις δράσεις στο πλαίσιο 

του Forum, σκοπεύει να αναβαθμίσει και να εντατικοποιήσει την 

παρέμβασή του στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Επιπρόσθετα, 

παρά τα όποια προβλήματα από την ανυπαρξία σχετικών πολιτικών 

τα προηγούμενα χρόνια,  δεν θα κάνει τη χάρη- σε όσους δουλεύουν 

υπέρ της γκετοποίησης - να αποσυρθεί και να συζητά μόνο 

θεωρητικά για τα θέματα των τσιγγάνων. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο 

δρομολογούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μια εκ των οποίων 

είναι η λειτουργία πράσινου σημείου συλλογής ανακυκλώσιμων 

υλικών. 

 

Οι τοποθετήσεις συνολικά των συμμετεχόντων στο 5ο Forum 

κατέτειναν στο συμπέρασμα περί ανάγκης εντατικοποίησης της 

συνεργασίας της Αντιπεριφέρειας, των Δήμων, των δημόσιων αρχών, 

των συλλόγων Ρομά, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και 

της Εκκλησίας στην προώθηση δράσεων στους τομείς της πρόνοιας, 

της αστικοδημοτικής τακτοποίησης, της σχολικής ένταξης των 

τσιγγάνων, της ενίσχυσης του θεσμού της διαπολιτισμικής 

μεσολάβησης και της προώθησης θεσμικών ρυθμίσεων για ζητήματα 

αδειοδοτήσεων και νόμιμης απασχόλησης.  

 

Τέλος, καταδείχθηκε στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, η 

κατ’ αρχή συμφωνία για την προώθηση ενός συνεργατικού δικτύου 

μεταξύ Αντιπεριφέρειας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συλλόγων 

Ρομά και Ένωσης Διαμεσολαβητών Ελλήνων Ρομά για την 

δημιουργία εθελοντικής ομάδας δράσης από τσιγγάνους 

διαμεσολαβητές, σε συνέχεια της επιτυχημένης ενημερωτικής 
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δράσης που έλαβε χώρα το περασμένο καλοκαίρι στην Π.Υ. 

Ελευσίνας. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, 

δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εμείς, μαζί με όσους τσιγγάνους 

θέλουν, επιθυμούν αλλά είναι και σε θέση να 

παρακολουθήσουν την πολιτική μας, παρά τις πολλές 

δυσκολίες που συναντάμε θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τον 

αγώνα που έχουμε εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσει, πέρα από όλα 

τα αλλά γιατί ο μόνος μάταιος αγώνας είναι αυτός που δεν 

δίνεται ποτέ.».  
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1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2016 
 

( Τρίτη,  8  Μαρτίου  2016) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Κατάρτιση πιλοτικού επιχειρησιακού προγράμματος 

κοινωνικής ένταξης τσιγγάνων στα Μέγαρα και τις δράσεις 

διαμεσολάβησης με αφορμή τα περιστατικά βίας στην περιοχή 
του 3ουΓυμνασίου Άνω Λιοσίων» 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του Forum Δυτικής Αττικής για 

το 2016, στις 8 Μαρτίου  στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής 

πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. 

Βασιλείου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Μεγαρέων, κ. Γ. 

Σταμούλη, της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου για θέματα 

αναπτυξιακού προγραμματισμού, κ. Π. Σταυροπούλου, των 

Περιφερειακών Συμβούλων, κ. Φ. Νικηταρά και κ. Μ. Γιαννακάκη, 

Αντιδημάρχων της Δυτικής Αττικής και του Δήμου Χαλανδρίου, Γεν. 

Γραμματέων Δήμων, δημοτικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών 

και συμβούλων του Υπουργού, του Υφυπουργού Εσωτερικών και της 

Αναπλ. Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ελληνικής 

Αστυνομίας (Δ/νση Δυτικής Αττικής και Α.Τ.), της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, ειδικών επιστημόνων του Συνηγόρου του Πολίτη, 

εκπροσώπων του Εθνικού Σημείου Επαφής για θέματα Ρομά, 

εκπροσώπων του ΕΚΠΑ/ ΚΕΔΑ, στελεχών της ΜΟΔ, της Διεύθυνσης 

α΄ βάθμιας εκπαίδευσης, της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, συλλόγων των 
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Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου, του Ασπροπύργου, του Τμήματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής και της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 

Περιφέρειας Αττικής, εκπροσώπου της Ιεράς Μητρόπολης Μεγαρέων 

και Σαλαμίνος, μελών της Ένωσης Διαμεσολαβητών Ρομά, Συλλόγων 

Ρομά, κοινωνικών φορέων/ νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

ΜΚΟ, της ΔΕΔΔΗΕ Ελευσίνας και δημοτών της Δυτικής Αττικής. 

 

Στη 1η συνάντηση  του Forum για το 2016, παρουσιάστηκε το 

συνολικό πλαίσιο προσέγγισης της Αντιπεριφέρειας για το ζήτημα της 

αρμονικής συμβίωσης με τους τσιγγάνους (Γ. Βασιλείου), τα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά της γκετοποίησης κάποιων περιοχών και 

οι καλές πρακτικές ανάσχεσης της γκετοποίησης (Δ. Μπουρίκος), οι 

σχετικές δράσεις του Δήμου Μεγάρων (Σ. Σούντης) και η κατάρτιση 

ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος κοινωνικής ένταξης 

των τσιγγάνων στο Βλυχό (Η. Μπάρδας) με χρηματοδοτική στήριξη 

της Περιφέρειας, η λειτουργία πιλοτικού γραφείου στήριξης Ρομά 

στην Αντιπεριφέρεια με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Αθήνας (Χ. 

Ασημόπουλος), καθώς και τα εμπειρικά ευρήματα δράσεων των 

διαμεσολαβητών Ρομά στην περιοχή του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων 

(Κ. Παϊτέρης). 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, τόσο στην 

εισαγωγή ομιλία του όσο και στο κλείσιμο των εργασιών της 

συνάντησης, τόνισε την επιτακτική ανάγκη η κοινωνία και οι φορείς 

της Δυτικής Αττικής να υπερβούν την αντίφαση μεταξύ θεωρητικής 

αποδοχής της πολιτικής κοινωνικής ένταξης και των αντιστάσεων 

στην πράξη έτσι ώστε να δημιουργηθεί ανάχωμα στη γκετοποίηση 

και να επιχειρηθεί η αναστροφή μιας καταστροφικής πορείας με 

«επίθεση» κοινωνικών παρεμβάσεων, πολιτισμού, αθλητισμού. Σε 

αυτή την προσπάθεια, η συμμετοχή και η ενεργοποίηση των ίδιων 

των τσιγγάνων είναι και ζητούμενο και αναγκαία προϋπόθεση. 
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Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα από πολλούς συμμετέχοντες η ανάγκη 

θεσμικών πρωτοβουλιών και λύσεων από την Κεντρική Διοίκηση σε 

ζωτικής σημασίας θέματα για τη νόμιμη επιβίωση των τσιγγάνων και 

γενικά των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (όπως η χορήγηση 

αδειών πλανοδίου εμπορίου) έτσι ώστε οι όποιες παρεμβάσεις να μην 

υπονομεύονται στην πράξη από τις αρνητικές επιπτώσεις θεσμικών 

ρυθμίσεων. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε 

χαρακτηριστικά:  

«Ο πυρήνας του προβλήματος δεν είναι αστυνομικός αλλά 

συνδέεται με βαθύτατα διαχρονικά, κοινωνικά και ταξικά 

πρόσημα.  Κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων χωρίς την 

συμμετοχή των ίδιων των τσιγγάνων, χωρίς την συνδρομή 

των δυο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των βαθμών 

εκπαίδευσης, όλων των λειτουργιών και των λειτουργών του 

κράτους, της εκκλησιάς, των φορέων και κάθε ρεαλιστικά και 

λογικά σκεπτόμενου ανθρώπου είναι αδύνατο να προχωρήσει.  

Πρέπει να αλλάξουμε με Δημοκρατία το τοπίο στην Δυτική 

Αττική, στέλνοντας ταυτόχρονα και στον κάλαθο των 

αχρήστων κάθε μορφής και είδους ξενοφοβικές ή ρατσιστικές 

αντιλήψεις» 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
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2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2016 
 

( Πέμπτη,  1  Σεπτεμβρίου  2016) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Σχολική ένταξη τσιγγανοπαίδων στη Δυτική Αττική:  

Υφιστάμενη κατάσταση, εργαλεία παρέμβασης και 

δράσεις υπό δρομολόγηση» 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«Η σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων είναι ένα δύσκολο, 

διαχρονικό, πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα - που δεν 
λύνεται με μαγικούς τρόπους,  ούτε μια και έξω, ούτε με 

επιφανειακές και αρνητικές προσεγγίσεις» 

 

 

Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση 2016 του Forum Δυτικής 

Αττικής για θέματα Ρομά, την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, στην 

Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη 

Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου. Την συνάντηση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνης και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ της Γενικής Γραμματείας Δια 

Βίου Μάθησης, κ. Σ. Καραγκούνης. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, έκανε 

απολογισμό των δράσεων που ήδη ολοκληρώθηκαν, επεσήμανε την 

ανάγκη να ενεργοποιηθεί η οργανωμένη κοινότητα των τσιγγάνων 

προς στήριξη των εγγραφών στα σχολεία, αναφέρθηκε στην 

ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Αθήνας για τη 

λειτουργία Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης αλλά και στην ανάγκη 
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ενίσχυσης του προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων και τη 

λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσης, στο 2ο Forum 

παρουσιάστηκαν κάποια σημαντικά ευρήματα των αξιολογήσεων του 

προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων και μελετών του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τον 

συνεργάτη του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δ. Μπουρίκο και το 

συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης από 

τον Αν. Καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας, κ. Χ. 

Ασημόπουλο. 

 

Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνης, αρμόδιος για θέματα 

εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στην 

προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της αντίστοιχης 

προσέγγισης του θέματος της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά,  

αναγνωρίζοντας και την ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης των 

τσιγγανοπαίδων, της δημιουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη 

Δυτική Αττική, καθώς και τη δέσμευση να εξεταστεί συστηματικά το 

ζήτημα της διασποράς προς αποφυγή γκετοποίησης σχολείων και 

περιοχών. 

 

Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ποικίλα 

ερωτήματα από εκπροσώπους των Δήμων, της Α΄βάθμιας 

εκπαίδευσης, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και τους Συλλόγους Γονέων σχετικά με 

την ανάγκη διασποράς ως μέσο κοινωνικής ένταξης, τις ελλείψεις 

στη σχολική στέγη, την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων 

επιστημόνων στα σχολεία, την ενεργοποίηση των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για τη φοίτηση 

παιδιών μεγάλης ηλικίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, την 

προώθηση προγραμμάτων και δράσεων για την εκπαίδευση παιδιών 

ηλικίας 16-18 ετών, τη στήριξη παιδιών ΑΜΕΑ από τις κοινότητες 

των Ρομά για ένταξη στο σύστημα ειδικής αγωγής,  καθώς και 
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στοιχεία που δυσχεραίνουν την ένταξη μελών ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων σε κοινωνικά προγράμματα λόγω αστικο-δημοτικών και 

άλλων προβλημάτων.  

 

Ο Υφ. Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνης ανέφερε ότι η Δυτική Αττική έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος 

εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων, εγκαινιάζοντας μια συστηματική 

επικοινωνία και συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 

και τους τοπικούς φορείς προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες 

νομοθετικές, οργανωτικές και προγραμματικές παρεμβάσεις σε σειρά 

ζητημάτων που εθίγησαν.  

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επεσήμανε 

καταληκτικά ότι το θέμα της σχολικής ένταξης των τσιγγανοπαίδων 

είτε δεν αγγιζόταν τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης είτε αγγιζόταν με ιδιαίτερα επιζήμιο τρόπο που 

ευνοούσε τον απομονωτισμό και τη γκετοποίηση, τόνισε την πολύ 

σημαντική υποστήριξη από το Υπ. Παιδείας και τους ακαδημαϊκούς 

φορείς και τις αναμενόμενες ωφέλειες από τη λειτουργία του 

Γραφείου Στήριξης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε 

χαρακτηριστικά:  

 

«Η σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων είναι ένα δύσκολο, 

διαχρονικό, πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα - που δεν 

λύνεται με μαγικούς τρόπους,  ούτε μια και έξω. Την τάση 

γκετοποίησης, όχι μόνο δεν την αποδεχόμαστε αξιακά και 

ιδεολογικά - αλλά ως Περιφέρεια Αττικής κινητοποιούμε και κάθε 

διαθέσιμη δύναμη - με την προσδοκία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 

να δουν επιτελούς την πραγματικότητα και να σκύψουν στο 

πρόβλημα -προκειμένου όλοι μαζί να επιτύχουμε την σταδιακή της 
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εξουδετέρωση. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Θ. 

Πελεγρίνη για την άψογη συνεργασία και την άμεση επίλυση 

κάποιων προβλημάτων που του θέσαμε». 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2016 
 

(Τετάρτη,  30 Νοεμβρίου  2016) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Προγραμματισμός των δράσεων για την περίοδο 2017-2019, 

έναρξη λειτουργίας Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης Ρομά & 
Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και  εξέλιξη της κοινωνικής 

έρευνας- απογραφής στο Βλυχό Μεγάρων» 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Για πρώτη φορά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε μια 

σαφή περιφερειακή στρατηγική κοινωνικής ένταξης και για πρώτη 

φορά προχωράμε συνεργατικά στη χωρική εξειδίκευση των 

δράσεων ανά Δήμο» 

 

 

Πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση 2016 του Forum Δυτικής 

Αττικής για θέματα Ρομά, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στην Ελευσίνα, 

κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 

Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με θέμα τον προγραμματισμό των δράσεων 

για την περίοδο 2017-2019, την έναρξη λειτουργίας Πιλοτικού 

Γραφείου Στήριξης Ρομά & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και την 

εξέλιξη της κοινωνικής έρευνας- απογραφής στο Βλυχό Μεγάρων. 

 

Στη συνάντηση που τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές 

Αττικής, κ. Π. Σκουρολιάκος και Ι. Δέδες, και οι Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι Αττικής, κ. Φ. Νικηταρά και Γ. Παππά,  έγινε 

προγραμματισμός των έργων και δράσεων για την περίοδο 2017-
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2019 από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, 

παρουσιάστηκε η λειτουργία του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης Ρομά 

& Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων από τον επιστημονικό υπεύθυνο 

του ΤΕΙ Αθήνας, Αν. Καθηγητή κ. Χ. Ασημόπουλος και η εξέλιξη 

της κοινωνικής έρευνας- απογραφής στο Βλυχό Μεγάρων από τον 

εκπρόσωπο του Δήμου Μεγαρέων, κ. Σ. Σούντη.  

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και υπηρεσιακά στελέχη 

των  Δήμων Μεγάρων, Μάνδρας- Ειδυλλίας και  Ασπροπύργου, του 

Θριάσιου Νοσοκομείου, της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, της 

Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, της Γενικής Γραμματείας 

Ισότητας των Φύλων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, της ΜΟΔ ΑΕ, 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, της 

Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, του Κέντρου Στήριξης Ρομά Μεγάρων, του Συνδέσμου 

Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, των Κοινωνικών Φορέων 

«ΚΛΙΜΑΚΑ» και «ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ», της ΔΕΔΔΗΕ, της Περιφερειακής 

Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής, του ΚΕΜΕΑ, της 

Ένωσης Διαμεσολαβητών Ελλήνων Ρομά, της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ρομά – ΠΑΝΟΣΕΡ, της δευτεροβάθμιας ομοσπονδίας 

Ρομά «ΟΜΗΡΟΣ», του Συλλόγου Τσιγγάνων Μεγάρων «Άγιος 

Χριστόφορος», του Συλλόγου Τσιγγάνων Ζεφυρίου «ΦΙΛΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της ΜΚΟ «Νέοι Κοινωνικοί Ορίζοντες», συλλογικοτήτων 

και ενδιαφερόμενων πολιτών της Δυτικής Αττικής. 
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε 

χαρακτηριστικά:  

 

«Η κατάσταση διαβίωσης των Ρομά στην περιοχή και οι σχέσεις με 

τις τοπικές κοινωνίες είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που 

αφορά όλη την Δυτική Αττική.  Για πρώτη φορά σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης, έχουμε μια σαφή περιφερειακή στρατηγική 

κοινωνικής ένταξης και για πρώτη φορά προχωράμε συνεργατικά 

στη χωρική εξειδίκευση των δράσεων ανά Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό 

καλώ υπηρεσίες, αρχές και συλλογικότητες στη Δυτική Αττική να 

στηρίξουν τη λειτουργία του Πιλοτικού Γραφείου αλλά και να 

διευκολύνουν τις κοινωνικές έρευνες - απογραφές που θα γίνουν 

από τους Δήμους με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, έτσι 

ώστε να ολοκληρώσουμε σύντομα την τεκμηρίωση και να 

περάσουμε στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών 

προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης».  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συμμετείχαν αναλυτικά στη  συνάντηση: Ι. Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Αττικής, 

Ι. Δέδες, Βουλευτής Αττικής, Π. Σκουρολιάκος, Βουλευτής Αττικής, Λ. Κοντογούρη, 

εκπρόσωπος Γ. Μαρτίνου, Βουλευτή Αττικής, Ι. Αδάμ, Αντιδήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, 

Φ. Νικηταρά, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, Γ. Παππά, Περιφερειακή Σύμβουλος 

Αττικής,  Ρήγα Ελένη, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Μεγάρων, Σ. Σούντης, 

Εκπρόσωπος Δήμου Μεγάρων, Βαβούλη Ματίνα, Εκπρόσωπος Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Αττικής/ Διευθύντρια 7
ου

 Δ.Σ. Ασπροπύργου, Φ, Παντελεάκος, Διοικητής Π.Υ. 

Ελευσίνας, Ε. Δασκαλάκης, Αν. Διευθυντής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,  Γ. Τζανετή, 

Κοινωνική Λειτουργός ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο & Εκπρόσωπος ΣΚΛΕ, Σ-Α. Σαρρή, Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Χ. Ασημόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας/ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Στήριξης Ρομά Δυτικής Αττικής, 

Ε. Κοντογιάννη, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας/ 

Ερευνήτρια Γραφείου Στήριξης Ρομά Δυτικής Αττικής, Δ. Κομπότη, Καθηγήτρια 

Εφαρμογών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας/ Ερευνήτρια Γραφείου Στήριξης 

Ρομά Δυτικής Αττικής, Ε. Μουρελάτου, Επιστημονική Συνεργάτης ΚΕΔΑ/ ΕΚΠΑ/ 

Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά, Δ. Μάρθα, ΚΑΠΗ Μεγάρων, Μ. Ρήγα, Κέντρο 

Στήριξης Ρομά Μεγάρων Β. Φούσκαρη, Κέντρο Στήριξης Ρομά Μεγάρων,  , Π. Θεοδοσίου, 

Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Ασπροπύργου, Π. Ζαγούρα, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 

Αθήνας, Χ. Κουζέλη, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας, Κ. Μιχελή, Υπηρεσία 

Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας, Ι. Γκιόσος, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ/ ΣΦΑΑ, Ν. 
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Σταύρου, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ/ ΣΦΑΑ, Δ. Τσοπάνη, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ/ ΣΦΑΑ, Ε. 

Χριστούλα, Επιστημονική συνεργάτης ΚΕΜΕΑ, Α. Δάρας,  Στέλεχος ΜΟΔ, Δ. Καλαμάρας, 

Στέλεχος ΜΟΔ, A. Ντούσκα, Δημοσιογράφος ATTICA TV,  Ε. Χασιώτου , Επιστημονική 

υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Ζεφυρίου/ Κλίμακα, Λ. Κατσικάρης, Συμβουλευτική BOLT/ 

Πρόγραμμα LERI, Ε. Κουμαλάτσου, Συνεργάτης BOLT/ Πρόγραμμα LERI, Σ. Νικολάου, 

Εθνικός Εκπρόσωπος ROMED, Β. Παρασκευόπουλος, Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ Ελευσίνας, 

Α. Τσολομίτου, Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Αττικής, Δ. Πλευριά, Μέλος 

Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Αττικής, Κ. Παϊτέρης, Πρόεδρος Ένωσης 

Διαμεσολαβητών Ελλήνων Ρομά/ Συνεργάτης, Β. Πάντζος, Πρόεδρος ΠΑΝΟΣΕΡ, Α. 

Μπατζαλής, Γ. Γραμματέας ΠΑΝΟΣΕΡ, Κ. Λιακόπουλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ρομά 

«ΟΜΗΡΟΣ», Ζ. Παυλοπούλου, Γραμματέας Ομοσπονδίας Ρομά «ΟΜΗΡΟΣ» Α. 

Τσακίρης, Πρόεδρος Συλλόγου Φιλική Εταιρεία, Ι. Ταφίλης, Σύλλογος Αγ. Χριστόφορος 

Βλυχό Μεγάρων,  Σ. Γαβριήλ, Πρόεδρος Συλλόγου Τσιγγάνων Νεοκτίστων, Α. Καμπέρης, 

Πρόεδρος ΜΚΟ Νέοι Κοινωνικοί Ορίζοντες, Χ. Ρετζέπη, εθελόντρια συλλόγου, Κ. Βαγιάκη, 

Διαμεσολαβήτρια Ρομά Γραφείου Στήριξης Δυτικής Αττικής,  Χ. Θεμελή, Κοινωνική 

Λειτουργός Γραφείου Στήριξης Δυτικής Αττικής, X. Αναστασόπουλος, Διαμεσολαβητής 

Ρομά Γραφείου Στήριξης Δυτικής Αττικής, Ι. Μαριλένα, Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, Ε. Νίκα, Διευθύντρια Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δυτικής Αττικής, Μ. Καλούδη, Επόπτρια Υγείας Δυτικής Αττικής, 

Β. Γιαπαλάκη, Ψυχολόγος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας Δυτικής Αττικής, Π. Νικολαϊδης, Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη 

Δυτικής Αττικής, Δ. Μπουρίκος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2017 
 

(Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος για την 
κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπ. Εργασίας/ Ειδική 

Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης και λειτουργία Νομικής 
κλινικής στήριξης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής» 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Η Δυτική Αττική είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό του 

Υπουργείου - Δρομολογείται λύση στο θέμα της παράνομης 

εγκατάστασης στην περιοχή Σαρανταποτάμου Ελευσίνας» 

 

 

Πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση 2017 του Forum Δυτικής Αττικής 

για θέματα Ρομά, την Δευτέρα 3 Απριλίου, στην Ελευσίνα, κατόπιν 

σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. 

Βασιλείου με θέμα την παρουσίαση του επιχειρησιακού 

προγράμματος για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπ. 

Εργασίας/ Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης και τη λειτουργία 

Νομικής κλινικής στήριξης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής. 
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Στη συνάντηση που τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική, κ. Ι. Δέδες και κ. Σ. Πάντζας και η βουλευτής 

ΝΔ στην Αττική, κ. Γ. Μαρτίνου, παρουσιάστηκαν: α) το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής 

κοινωνικής ένταξης των Ρομά από την Ειδική Γραμματέα του Υπ. 

Εργασίας, κ. Α. Γιάντσιου με ειδική αναφορά στην προτεραιότητα 

που καταλαμβάνει η Δυτική Αττική, το θέμα των αμιγών 

καταυλισμών και την ανάγκη σύμπραξης όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων για την προώθηση βιώσιμων λύσεων και β) η ίδρυση και 

λειτουργία Νομικής κλινικής από τον εθνικό εκπρόσωπο στο 

πρόγραμμα JUSTROM του Συμβουλίου της Ευρώπης & της Ευρ. 

Επιτροπής, κ. Χρ. Ηλιάδη. 

 

Στις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκε η καλή πρακτική 

του Forum, η ανάγκη συνεργασιών και συμπράξεων σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης, η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνει 

η Δυτική Αττική, η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής και η 

παραβατικότητα, καθώς και η ανάγκη προώθησης βιώσιμων λύσεων 

ανά περιοχή και ανά τύπο καταυλισμού ή συνθηκών διαβίωσης των 

τσιγγάνων. Οι λύσεις πρέπει να οδηγούν σε ομαλή συμβίωση και 

αμοιβαίο σεβασμό και όχι στην διαιώνιση μιας ατελέσφορης 

σύγκρουσης, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος των ανοικτών 

διαβουλεύσεων και της πολυβάθμιας διοικητικής συνεργασίας.   

 

Ειδικότερα για το θέμα του Σαρανταποτάμου, η αποτελεσματική 

προσέγγιση συνίσταται στη σύμπραξη όλων των τοπικών φορέων σε 

συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία του Υπ. Εργασίας έτσι ώστε να 

σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα κοινωνικό πρόγραμμα 

μεταστέγασης, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή κατοικία για τους 

άστεγους τσιγγάνους αλλά και αποκαθιστώντας την ομαλή συμβίωση 

στη συγκεκριμένη περιοχή. Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 

έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη κοινωνική έρευνα μέσω 
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του Πιλοτικού Γραφείου και προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο 

μεταστέγασης στο οποίο πρέπει να συμπράξει ο Δήμος Ελευσίνας 

προκειμένου να εγκριθεί από την Ειδική Γραμματεία και να 

υλοποιηθεί. 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε 

χαρακτηριστικά:  

«Το πολυσύνθετο πρόβλημα της παράνομης εγκατάστασης 
Ρομά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής πρέπει να λυθεί και θα 

λυθεί μόνο με θεσμικές προσεγγίσεις, στη βάση σύμπραξης 
όλων των δημόσιων φορέων και με συμμετοχή των ίδιων των 

Ρομά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής υπάρχει μια 
συστηματική προσπάθεια για το θέμα που ελπίζουμε ότι με τη 

συνεργασία των Υπουργείων μπαίνουν οι βάσεις για βιώσιμη 
λύση. Ήδη στο Δήμο Μεγάρων ολοκληρώθηκε η κοινωνική 

έρευνα- απογραφή, ετοιμάζεται ανάλογη παρέμβαση και στο 

Δήμο Ασπροπύργου, ενώ τόσο το Πιλοτικό Γραφείο της 
Δυτικής Αττικής όσο και το νέο Γραφείο Νομικής Στήριξης θα 

συμβάλουν αποφασιστικά στις προσπάθειές μας. Για πρώτη 
φορά σε επίπεδο δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης επιχειρείται 

μια συνολική παρέμβαση στη βάση τεκμηρίωσης και 
συνεργασιών. Η επιτυχία της όμως εξαρτάται και από την 

πραγματική συνεργασία των Δήμων, τη συμμετοχή των ίδιων 
των Ρομά και την στήριξη όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων 

φορέων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ενιαία 
αντιμετώπιση - να μην διαιωνίζονται φαινόμενα καταλήψεων 

δημόσιων και ιδιωτικών χώρων - να μην αφήνονται τσιγγάνοι 
και περίοικοι στην τύχη τους - και να ακυρώνεται κάθε 

ακούσια η εκούσια υποδαύλιση του ρατσισμού». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συμμετείχαν αναλυτικά στη  συνάντηση: Ι. Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Αττικής, 

Κ. Γιάντσιου, Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης Υπ. Εργασίας, Ι. Δέδες, Βουλευτής 

Αττικής ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Πάντζας, Βουλευτής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Μαρτίνου, Βουλευτής Αττικής 

ΝΔ, π. Ι. Κάρκας, εκπρόσωπος Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων, Γ. Κοροπούλης, 

Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, Ε. Ρήγα, Αντιδήμαρχος Μεγάρων, Ι. Αδάμ, Αντιδήμαρχος 

Μάνδρας- Ειδυλλίας, Α. Αργυρόπουλος, Γεν. Γραμματέας Δήμου Φυλής, Ε. Καλλινίκου, 

Υπ. Εσωτερικών, Α. Οικονόμου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Υπ. Εργασίας, Σ-

Α. Σαρρή, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Α. Παπαδοπούλου, Εκπρόσωπος 

Συνηγόρου του Πολίτη, Λ. Κωνσταντινίδης, Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής 

Ένταξης Υπ. Εργασίας, Μ. Ζαμπέλη, ΕΥΣΕΚΤ, Κ. Χριστοφή, ΕΥΣΕΚΤ, Α. Δάρας, ΜΟΔ, 
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Δ. Καλαμαράς, ΜΟΔ, Π. Λυγερούδης, ΜΟΔ, Ν. Τσολακίδης, ΜΟΔ, Δ. Ψαλλίδας, ΜΟΔ, 

Βαβούλη Ματίνα, Εκπρόσωπος Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής/ Διευθύντρια 7
ου

 

Δ.Σ. Ασπροπύργου, Ξ. Φουλίδη, Εκπρόσωπος Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 

Δ. Λιάσκος, Δημοτικός Σύμβουλος Ελευσίνας, Κ. Ζγάντζουρη, Προϊσταμένη Κοινωνικής 

Προστασίας Δήμου Ελευσίνας, Ε. Τανή, Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας Δήμου 

Μεγάρων, Α. Παχή, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Θριασίου Νοσοκομείου, 

Γ. Τζανετή, Κοινωνική Λειτουργός ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο & Εκπρόσωπος ΣΚΛΕ, Π. 

Θεοδοσίου, Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Ασπροπύργου, Β. Μητσοπούλου, Διευθύντρια 

Προγραμματισμού Δήμου Μεγάρων, Σ. Σούντης, Υπεύθυνος θεμάτων Ρομά Δήμου 

Μεγάρων, Μ. Ρήγα, Κέντρο Στήριξης Ρομά Μεγάρων, Β. Φούσκαρη, Κέντρο Στήριξης 

Ρομά Μεγάρων, Ε. Ταντσιοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Μεγάρων, Ε. 

Σκορδίλης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ/ Εκπρόσωπος ΣΦΑΑ, Ε. Μουρελάτου, Επιστημονική 

Συνεργάτης ΚΕΔΑ/ ΕΚΠΑ/ Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά,  Χ. Ασημόπουλος, 

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας/ Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Γραφείου Στήριξης Ρομά Δυτικής Αττικής, Γ. Τρίγκας, Συνεργάτης Αντιπεριφερειάρχη 

Βορείου Τομέα Αθηνών, Χ. Θεμελή, Κοινωνική Λειτουργός Γραφείου Στήριξης Δυτικής 

Αττικής, Κ. Βαγιάκη, Διαμεσολαβήτρια Ρομά Γραφείου Στήριξης Δυτικής Αττικής, Ε. 

Χασιώτου , Επιστημονική υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας Ζεφυρίου/ Κλίμακα, Ε. 

Κουμαλάτσου, Συνεργάτης BOLT/ Πρόγραμμα LERI, Κ. Παϊτέρης, Πρόεδρος Ένωσης 

Διαμεσολαβητών Ελλήνων Ρομά/ Συνεργάτης, Β. Πάντζος, Πρόεδρος ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ,  Ν. 

Μυλωνάς, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Α. Μπατζαλής, Γ. Γραμματέας ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, 

Α. Καραγκούνης, Αντιπρόεδρος ΠΑΝΟΣΕΡ, Κ. Λιακόπουλος, Πρόεδρος  Συλλόγου Αγ. 

Χριστόφορος Βλυχό Μεγάρων, Α. Καμπέρης, Πρόεδρος ΜΚΟ Νέοι Κοινωνικοί Ορίζοντες, 

Ν. Πυργάκη, Αντίρροπον ΑΜΚΕ, Π. Ζαφειρόπουλος, Διαμεσολαβητής υγείας, Γ. 

Παντεράδης, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, Δ. 

Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανατολικής Αττικής, Δ. 

Ίνδου, Κοινωνική Λειτουργός Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανατολικής Αττικής,  Μ. 

Καράλη, Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής, Ν. Κατσίκης, Διεύθυνση Τεχνικών 

Έργων Δυτικής Αττικής, Α. Λυμπεράτος, Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Δυτικής Αττικής, Θ. Βαρέλη, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Π. Νικολαϊδης, 

Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Δ. Μπουρίκος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 

Δυτικής Αττικής. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ FORUM 2017 
 

(Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017) 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 

«Ολοκληρωμένα επιχειρησιακά προγράμματα κοινωνικής ένταξης 

των Ρομά και τα σχέδια μετεγκαταστάσεων» 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«Οι αμιγείς καταυλισμοί πρέπει να μπουν σε διαδικασία 

μετεγκατάστασης στη βάση του σχεδιασμού του 
Υπουργείου» 

 

Σε συνέχεια της παρουσίασης του εθνικού επιχειρησιακού 

προγράμματος κοινωνικής ένταξης των Ρομά κατά την 1η 

συνεδρίαση του Forum Δυτικής Αττικής (3.4.2017), 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την Δευτέρα 19 Ιουνίου, στην Ελευσίνα 

κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 

Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με θέμα την εξειδίκευση των παρεμβάσεων 

στους Δήμους της Δυτικής Αττικής. 

 

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε το πιλοτικό ολοκληρωμένο σχέδιο 

παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά από την Ειδική 

Γραμματέα του Υπ. Εργασίας, κ. Α. Γιάντσιου, έγινε παρουσίαση 

των βασικών χαρακτηριστικών και την τυπολογίας των οικισμών 

διαβίωσης Ρομά στην Δυτική Αττική και αναλυτική συζήτηση με τους 

εκπροσώπους των Δήμων για τις προτάσεις τους. Η Ειδική 

Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά επεσήμανε ότι δεν μπορεί να 

χαθεί άλλη μια γενιά Ρομά, πρέπει άμεσα οι Δήμοι σε συνεργασία με 

όλους τους λοιπούς δημόσιους φορείς να προχωρήσουν σε 

καταγραφές της υφιστάμενης κατάστασης με προτεραιότητα τους 
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οικισμούς τύπου Ι (αμιγείς καταυλισμοί), να εντείνουν τις 

υγειονομικές και κοινωνικές δράσεις καθώς και να επεξεργαστούν, 

με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, την Περιφερειακή 

Στρατηγική και την υφιστάμενη κατάσταση, σχέδια προσωρινής ή 

μόνιμης μετεγκατάστασης κάνοντας χρήση εργαλείων, όπως η 

επιδότηση ενοικίου και η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών 

συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας. Τέλος, έκανε αναφορά στην 

ανάγκη ολιστικών παρεμβάσεων που θα επιδρούν και σε πρακτικές 

καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι γάμοι ανηλίκων 

καθώς και στην ελαχιστοποίηση φαινομένων κατάχρησης 

δικαιωμάτων από πλευράς των Ρομά. 

 

Οι εκπρόσωποι των Δήμων παρουσίασαν τον σχετικό 

προγραμματισμό τους για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, στοιχεία 

για την υφιστάμενη κατάσταση και την ετοιμότητα συνεργασίας με 

άλλες δημόσιες αρχές για την κατάρτιση και υλοποίηση 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Ο Δήμος Μεγαρέων 

έχει ήδη ολοκληρώσει κοινωνική έρευνα- απογραφή με 

χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και βρίσκεται σε φάση 

κατάρτισης του ολοκληρωμένου προγράμματος. Ο Δήμος 

Ασπροπύργου έχει ήδη αιτηθεί χρηματοδότηση για κοινωνική 

έρευνα- απογραφή που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Ο 

Δήμος Ελευσίνας συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής και την 

Ειδική Γραμματεία για την αντιμετώπιση του ζητήματος στον 

Σαρανταπόταμο και δρομολογείται η μετεγκατάσταση και του 

τελευταίου νοικοκυριού. 

 

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση εκ μέρους της Ειδικής 

Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά του χρονοδιαγράμματος για 

την υποβολή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων κοινωνικής 

ένταξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής για τις 

χρηματοδοτικές πηγές πολλών εκ των υποδομών και δράσεων. 
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Τέλος, ακολούθησε ειδική σύσκεψη για το θέμα του 

Σαρανταποτάμου στην Ελευσίνα, εκτιμήθηκε η νέα κατάσταση και 

δρομολογήθηκαν ενέργειες με την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής 

Ένταξης  για την εξέταση της μετεγκατάστασης των παραμενόντων 

Ρομά.  

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε 

χαρακτηριστικά:  

«Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει στόχο να λύνει προβλήματα. 

Είναι μοναδική η ευκαιρία που προσφέρετε στην περιοχή της 
Δυτικής Αττικής να βάλει τις βάσεις μιας βιώσιμης λύσης για 

το ζήτημα της αρμονικής συμβίωσης με τους τσιγγάνους που 
από τη μία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την 

άλλη θα αποκαθιστά τη νομιμότητα. Οι αμιγείς καταυλισμοί 
πρέπει να μπουν σε διαδικασία μετεγκατάστασης στη βάση 

του σχεδιασμού του Υπουργείου. Για το λόγο αυτό 
απαιτούνται κοινωνικές έρευνες- απογραφές και εξατομικευ-

μένη παρέμβαση, διαδικασία την οποία στηρίζει η Περιφέρεια 
έμπρακτα μέσω χρηματοδότησης. Το παράδειγμα των 

Μεγάρων αποτελεί καλή πρακτική για όλη την Δυτική Αττική. 
Τέλος, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη πρέπει να στηρίξουν 

αυτή την προσπάθεια αποδυναμώνοντας τα παραβατικά 

δίκτυα  και η τοπική κοινωνία των τσιγγάνων να συμμετέχει 
ενεργά στην όλη προσπάθεια. Η Περιφέρεια Αττικής και 

ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής είναι σε 
ετοιμότητα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς συνεργασίας που εστιάζει στην 
πραγματική επίλυση προβλημάτων». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συμμετείχαν αναλυτικά στη  συνάντηση: Ι. Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Αττικής, 

Κ. Γιάντσιου, Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης Υπ. Εργασίας, Γ. Τσουκαλάς, 

Δήμαρχος Ελευσίνας, Δ. Οικονόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, Γ. 

Κοροπούλης, Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, Ε. Ρήγα, Αντιδήμαρχος Μεγάρων, Τζ. 

Παναγιώτου, Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά, Γ. Λιάκος, Ειδικός Συνεργάτης 

Δημάρχου Φυλής, Μ. Νικολοπούλου, Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου Φυλής, Κ. 

Ζγάντζουρη, Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας, Μ. Κοκκώνη, 

Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Ελευσίνας, Ε. Τανή, Προϊσταμένη 

Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Μεγάρων, Σ. Σούντης, Υπεύθυνος θεμάτων Ρομά Δήμου 

Μεγάρων, Μ. Ρήγα, Κέντρο Στήριξης Ρομά Μεγάρων, Β. Φουσκαρή, Κέντρο Στήριξης 
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Ρομά Μεγάρων, Π. Θεοδοσίου, Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Ασπροπύργου, Α. 

Σπηλιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ ΕΥΔ Αττικής, Α. Μαυρογονάτου, Στέλεχος 

Τμήματος Α΄ ΕΥΔ Αττικής, Δ. Τσάμης, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΥΔ Αττικής, Κ. Πουλής, 

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής, Μ. Καράλη, Διευθύντρια Τεχνικών 

Έργων Δυτικής Αττικής, Ν. Κατσίκης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής, Κ. 

Σαμπατακάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών Έργων ΠΕΔΑ, Ε. Νίκα, Διευθύντρια 

Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΔΑ, Ε. Νάκη, Προϊσταμένη 

Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕΔΑ, Θ. Βαρέλη, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 

Αττικής, Π. Νικολαϊδης, Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Δ. Μπουρίκος, 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ FORUM 



 58 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 Πολιτιστικό θεατρικό διήμερο για τα παιδιά τσιγγάνων, το 

Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2015.  

  

 

 

 Το Σάββατο (26.9.2015), η παράσταση ««ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΤΩΝ 

ΑΓΓΕΛΩΝ» από την παιδική σκηνή θεάτρου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», 

φιλοξενήθηκε στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Μεγαρέων και ψυχαγώγησε περίπου 160 παιδιά και 40 ενήλικες.  

 

 Την  Κυριακή (27.9.2015), η παράσταση ««ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΤΩΝ 

ΑΓΓΕΛΩΝ» από την παιδική σκηνή θεάτρου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» 

φιλοξενήθηκε στο Ηπειρώτικο Θέατρο ΖΗΚΑ στο Ζεφύρι (με 

υπεύθυνο τον κ. Π. Ζήκα), όπου και εδρεύει η εν λόγω παιδική 

σκηνή θεάτρου και ψυχαγώγησε περίπου 150 παιδιά και 50 

ενήλικες. Την παράσταση παρακολούθησαν, επίσης,  γονείς και 

παιδιά μη Ρομά, στοιχείο ενθαρρυντικό για την ανάληψη 
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πρωτοβουλιών μεικτών πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων 

στην περιοχή.  

 

 Συμμετοχή των συλλόγων Ρομά στη 4η Ετήσια Συνάντηση 

Πολιτιστικών Φορέων της Δυτικής Αττικής (15-18.10.2015) 

 

  

 

 Πολιτιστικό θεατρικό τριήμερο για τα παιδιά τσιγγάνων (27-29 

Μαϊου 2016). 
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 Την Παρασκευή, 27 Μαϊου, η παράσταση «ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΤΩΝ 

ΑΓΓΕΛΩΝ» από την παιδική σκηνή θεάτρου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», 
φιλοξενήθηκε στο καινούργιο ανοικτό θεατράκι των 

Νεοκτίστων Ασπροπύργου και ψυχαγώγησε περίπου 150 
παιδιά και 50 ενήλικες.  

 
 

 Το Σάββατο, 28 Μαϊου, η παράσταση» φιλοξενήθηκε στον 
οικισμό Βλυχό Μεγάρων, ψυχαγωγώντας  περίπου 350 παιδιά 

και 150 ενήλικες.  
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 Την Κυριακή, 29 Μαϊου, η παράσταση φιλοξενήθηκε στην 

περιοχή της Αυλίζας Ζεφυρίου, περιοχή με ιδιαίτερα 
οξυμμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, 

ψυχαγωγώντας περίπου 220 παιδιά και 80 ενήλικες.   
 

 
 
 

 Συμμετοχή των συλλόγων Ρομά και χορευτικής ομάδας 7ου 

Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου στην Έκθεση Πολιτισμού 

Δυτικής Αττικής (14-16.10.2016) 
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 Πολιτιστικό θεατρικό τριήμερο για τα παιδιά τσιγγάνων (27-28 

Μαϊου και 3 Ιουνίου 2017). 

 

 Την Πέμπτη, 27 Μαϊου 2017, η παράσταση «ΑΙΣΩΠΟΣ. ΟΙ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ» από την παιδική σκηνή θεάτρου «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ» φιλοξενήθηκε στον οικισμό Βλυχό Μεγάρων, 

ψυχαγωγώντας  περίπου 300 παιδιά και 100 ενήλικες. Η 
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οργάνωση της παράστασης στηρίχθηκε από τον τοπικό Σύλλογο 

«Άγιος Χριστόφορος» και τον Δήμο Μεγάρων.  

 
 

 Την Παρασκευή, 28 Μαϊου 2017, φιλοξενήθηκε στο 7ο Δημοτικό 

Σχολείο στον οικισμό Νέας Ζωής Ασπροπύργου και 
ψυχαγώγησε περίπου 100 παιδιά και 40 ενήλικες. Η οργάνωση 

της παράσταση στηρίχθηκε από την Διεύθυνση του 7ου Δ.Σ., το 
Πιλοτικό Γραφείο Στήριξης Ρομά & Ευάλωτων Κοινωνικών 

Ομάδων Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Ασπροπύργου. 
 

 Το Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017, η παράσταση φιλοξενήθηκε στην 
περιοχή της Αυλίζας Ζεφυρίου, περιοχή με ιδιαίτερα 

οξυμμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, 
ψυχαγωγώντας περίπου 240 παιδιά και 60 ενήλικες.  Η 

παράσταση στηρίχθηκε από τον τοπικό σύλλογο «ΦΙΛΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον Δήμο Φυλής. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε 

και απεύθυνε χαιρετισμό, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
Ελευσίνας 2021 ΑΕ, κ. Μαρία Φιλιππή, κάνοντας ειδική 

αναφορά στις δράσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας σε πολλές 

περιοχές της Δυτικής Αττικής και τη στήριξη πολιτιστικών 
δράσεων και ομάδων στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάδειξης του 

πολιτισμού της περιοχής μας αλλά και της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας μέσω του πολιτισμού.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΡΟΜΑ 

 

 Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής στο 

ρέμα της Εσχατιάς και συζήτηση με κατοίκους Ρομά της 

περιοχής (1.2.2015). 

 Καθαρισμοί επιβαρυμένων σημείων στα Νεόκτιστα με τη 

συμμετοχή Δήμου, Αντιπεριφέρειας και Συλλόγων της 

περιοχής (Μάιος- Ιούνιος 2015). 

 Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Ζεφύρι 

με Συλλόγους Τσιγγάνων για καύσεις καλωδίων 

(26.6.2015). 

 Καθαρισμοί στην περιοχή Αυλίζας της Δημοτικής Ενότητας 

Ζεφυρίου (γήπεδο Ζεφυρίου, Νοέμβριος 2015). 

 Καθαρισμοί σε περιοχές Ασπροπύργου (Νέα Ζωή, 

Νεόκτιστα) και στο Ζεφύρι Δήμου Φυλής (2016). 

 Συσκέψεις συντονισμού με Δήμο Φυλής και Συλλόγους 

Ρομά για καθαρισμούς σε περιοχές ρέματος Εσχατιάς και 

Γηπέδου Ζεφυρίου στην Αυλίζα (3.2.2016). 
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 Καθαρισμοί ρεμάτων και περιοχών σώρευσης 

μπαζοσκούπιδων και άλλων άχρηστων υλικών στις 

περιοχές Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων, Νέας Ζωής και 

Νεοκτίστων Ασπροπύργου (2017). 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΜΑ 

 

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015, στην 

Ελευσίνα με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη 

Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, έκτακτη σύσκεψη με 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους Συλλόγους 

Τσιγγάνων και την Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά, 

με σκοπό την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων 

αποφυγής εστιών φωτιάς σε περιοχές της Δυτικής 

Αττικής, ιδιαίτερα την περίοδο υψηλής επικινδυνότητας 

 

 Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015, στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας με πρωτοβουλία του 

Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου και τη 

συνεργασία του Διοικητή Π.Υ. Ελευσίνας, κ. Ι. 

Κλεφτοσπύρου και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 

Π.Ε. Δυτικής Αττικής,  η πρώτη δράση ενημέρωσης Ρομά 

διαμεσολαβητών που κατοικούν σε περιοχές του 

Ασπροπύργου για θέματα πρόληψης πυρκαγιών αλλά 

και δευτερογενούς πρόληψης. 
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 Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης τσιγγάνων 

σχετικά με τους κινδύνους και την αποφυγή 

παραμονής στο χώρο του ΚΔΑΥ Ασπροπύργου 

λόγω πυρκαγιάς (Μάιος- Ιούνιος 2016). 

 Συνεργασία με εθελοντές διαμεσολαβητές Ρομά της 

Ένωσης Ελλήνων Διαμεσολαβητών σε ποικίλα συμβάντα 

πολιτικής προστασίας (φωτιές, πλημμύρες) το 2016. 

 Κατάρτιση προκαταρκτικής μελέτης για την επιμόρφωση 

των διαμεσολαβητών Ρομά σε θέματα πολιτικής 

προστασίας και προώθησής του στο επίσημο σύστημα 

πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο 

(Ιανουάριος 2016)- Συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ για την 

υλοποίηση της πρότασης (11.10.2016). 

 Συμμετοχή εκπροσώπων συλλόγων Ρομά και 

διαμεσολαβητών Ρομά σε συσκέψεις για θέματα 

πολιτικής προστασίας (2017). 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

 

 Συμμετοχή συλλόγων Ρομά στην ενημερωτική συνάντηση στις 

23 Μαρτίου 2015 με θέμα το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής 

Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 

 Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ 

Αντίρροπον στις 31 Μαρτίου 2015 για την ενδυνάμωση των 

γυναικών Ρομά στην περιοχή Ασπροπύργου. 

 

 

 

 Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015,  στο 

Βλυχό Μεγάρων, στα γραφεία του Συλλόγου Τσιγγάνων «Ο 

Άγιος Χριστόφορος», ενημερωτική συνάντηση με βασικό 

θέμα τις νέο πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ και τα 

κοινωνικά προγράμματα αντιμετώπισης της κρίσης. 
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 Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015,  στο 

Ζεφύρι, στα γραφεία του Συλλόγου Τσιγγάνων Ζεφυρίου 

«Φιλική Εταιρεία», ενημερωτική συνάντηση με βασικό 

θέμα τις νέο πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ, και τα 

κοινωνικά προγράμματα αντιμετώπισης της κρίσης – 

Συμμετοχή σε δράση ΕΚΠΑ/ΚΕΔΑ/ Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

παιδιών Ρομά για την ενημέρωση και ενεργοποίηση προς 

διευκόλυνση της σχολικής ένταξης. 

 

 Πραγματοποιήθηκαν δέκα δράσεις παροχής επισιτιστικής 

αρωγής σε ωφελούμενους τσιγγάνους μέσω των συλλόγων 

τους σε συνεργασία με την Αλληλεγγύη για Όλους την περίοδο 

2015-2016. 
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 Πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο 2015 

διανομές επισιτιστικής αρωγής στο πλαίσιο των 

αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών με ωφελούμενους μέλη και 

συλλόγους Ρομά. 

 Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Γ. 

Μπαλάφα (12.2.2016) για τα ζητήματα των τσιγγάνων στη 

Δυτική Αττική, ιδιαίτερα για την ανάγκη οργανωμένων χώρων 

προσωρινής διαβίωσης με πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως 

νερό και ρεύμα. 

 Κατάθεση πρότασης στο Δήμο Φυλής (επικεφαλής εταίρος στη 

σύμπραξη ΤΕΒΑ Δυτικής Αττικής) για την ενεργοποίηση 

συνοδευτικών κοινωνικών μέτρων στο πεδίο των κοινωνικών 

φροντιστηρίων (21.3.2016). 

 Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνη 

σχετικά με την ανάγκη εκπαιδευτικής στήριξης σχολικών 

μονάδων της Δυτικής Αττικής και προώθησης της δια βίου 

μάθησης (31.5.2016). 

 Παρουσίαση της στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των 

Ρομά στα Άνω Λιόσια (29.6.2016). 

 Εξασφαλίστηκαν σχολικά είδη για όλους τους μαθητές 

(350) του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου και για παιδιά 

(50)  μελών του Συλλόγου Τσιγγάνων Ζεφυρίου «ΦΙΛΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Σεπτέμβρης- Οκτώβρης 2016) σε συνεργασία με 

το Σωματείο Λαϊκών Αγορών Δυτικής Αττικής «Άγιος 

Γεράσιμος». 

 Συνάντηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 με τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα σχετικά με το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης Ρομά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.  

 Συνέχιση δράσεων επισιτιστικής αρωγής και υλικής στήριξης 

καθ’ όλη την διάρκεια του 2017 σε συνεργασία με την 

Αλληλεγγύη για Όλους, τα Σωματεία Πωλητών Λαϊκών Αγορών 

και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ελευσίνας. 
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 Άμεση κινητοποίηση κοινωνικών δομών για τη στήριξη των 

πλημμυροπαθών των περιοχών Νέας Περάμου, Μάνδρας και 

Μαγούλας (Νοέμβριος 2017). 

 Ενεργοποίηση του κέντρου logistics της Περιφέρειας Αττικής 

για την παροχή αρωγής στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας 

(Νοέμβριος 2017). 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015, σύσκεψη 

συλλόγων της περιοχής Νεοκτίστων Ασπροπύργου (Ρομά και μη 

Ρομά) με εκπροσώπους της ΣΤΑΣΥ για το θέμα των επιθέσεων σε 

λεωφορεία και τη  διαμόρφωση κλίματος αποφυγής επιθέσεων 

εις βάρος των οδηγών της λεωφορειακής γραμμής που 

εξυπηρετεί τα Νεόκτιστα [το λεωφορείο επαναδρομολογήθηκε 

τον Οκτώβριο 2015] 

 

 

 

 Πραγματοποίηση σύσκεψης την  9η  Οκτωβρίου  2015 με την 

Αστυνομία και τους διαμεσολαβητές Ρομά για τα περιστατικά 

βίας και έκρυθμης κατάστασης σε περιοχές της Δυτικής Αττικής  
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 Πραγματοποίηση σύσκεψης στις 14 Οκτωβρίου 2015 για το θέμα 

των αντιδράσεων σχετικά με εγγραφή παιδιών Ρομά στο 4ο 

Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων με συμμετοχή διαμεσολαβητών 

Ρομά και του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΔΑ) 

 

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015, σύσκεψη 

συλλόγων της περιοχής Νεοκτίστων Ασπροπύργου (Ρομά και μη 

Ρομά) με εκπροσώπους της ΣΤΑΣΥ για το θέμα των επιθέσεων σε 

λεωφορεία και τη  διαμόρφωση κλίματος αποφυγής επιθέσεων 

εις βάρος των οδηγών της λεωφορειακής γραμμής που 

εξυπηρετεί τα Νεόκτιστα [το λεωφορείο επαναδρομολογήθηκε 

τον Οκτώβριο 2015] 

 

 Σύσκεψη με ΟΑΣΑ/ΣΤΑΣΥ/Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ στις 

29.2.2016 για την αποκατάσταση δρομολογίων γραμμής 735 και 

881. 

 

 Σύσκεψη στις 16.3.2016 με ΟΑΣΑ και Συλλόγους Νεοκτίστων 

(τσιγγάνων και μη) σχετικά με ανάγκη ομαλοποίησης των 

δρομολογίων της λεωφορειακής γραμμής 805. 

 

 Εθελοντική δράση με Διαμεσολαβητές Ρομά στην περιοχή 3ου 

Γυμνασίου Άνω Λιοσίων (20.2.2016)- προσέγγιση γειτονιάς και 

ενημέρωση σχετικά με ανάγκη ασφαλούς διέλευσης και 

αποχώρησης μαθητών. 

 

 Πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη 2016, σύσκεψη συλλόγων 

της περιοχής Νεοκτίστων Ασπροπύργου (Ρομά και μη Ρομά) με 

σκοπό την επισκόπηση της συνεργασίας και την επίλυση 

προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
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 Συσκέψεις με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Συλλόγους και 

εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με εγγραφές παιδιών Ρομά σε 

σχολεία της Δυτικής Αττικής (Σεπτέμβρης- Οκτώβρης 2016). 

 
  

 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 

Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας,  για την υλοποίηση έρευνας-

παρέμβασης με τίτλο: «Διερεύνηση Ψυχοκοινωνικών Αναγκών 

Ρομά Δυτικής Αττικής & Καλών Πρακτικών Στήριξης & 

Προαγωγής της Κοινωνικής Ένταξής τους» προϋπολογισμού 

80.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), λειτούργησε 

Πιλοτικό Γραφείο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής. 

 

Το Γραφείο Στήριξης λειτούργησε σε πιλοτικό στάδιο από την 1η 

Δεκεμβρίου 2016 και για περίοδο 10 μηνών. Σκοπός της πιλοτικής 

λειτουργίας του Γραφείου Στήριξης Ρομά ήταν η άντληση 

πρωτογενών δεδομένων με συνεντεύξεις συμπλήρωσης σχετικού 

ερωτηματολογίου καταγραφής των ψυχοκοινωνικών αναγκών των 

Ρομά και δεδομένων αξιολόγησης των καλών πρακτικών κοινωνικής 

υποστήριξης και προαγωγής της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. 

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου Στήριξης δημιουργήθηκε 

φάκελος εξυπηρετούμενου με την καταγραφή των ψυχοκοινωνικών 

του αναγκών και συστηματικής παρακολούθησης της διαχείρισης των 

αιτημάτων και αναγκών του. Ειδικότερα, στη συνεργασία με τους 

εξυπηρετούμενους στην πρώτη επαφή καταγράφηκαν δεδομένα 
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σχετικά με το αίτημα, το κοινωνικοοικονομικό προφίλ και το 

κοινωνικό ιστορικό, τις ανάγκες σε σχέση με συνθήκες στέγασης - 

εκπαίδευσης - απασχόλησης - υγείας – κοινωνικο-προνοιακής 

υποστήριξης και ψυχοκοινωνικών δεδομένων όσον αφορά σοβαρών 

ψυχοπαθολογικών και κοινωνικών προβλημάτων και στη συνέχεια 

συμπληρώθηκαν στοιχεία της διαχείρισης των αναγκών του σε σχέση 

με τις μεθόδους που προτάθηκαν.  

 



 74 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ- ΑΡΘΡΑ   

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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1. «Δυτική Αττική και Τσιγγάνοι:  Το 

πλαίσιο προσέγγισης», Ημερίδα, 30-3-

2015, Ελευσίνα 
 

Το θέμα της συμβίωσης με τις κοινότητες και τους πληθυσμούς 

τσιγγάνων – Roma στη Δυτική Αττική, είναι γνωστό ότι για πολλούς 

και διάφορους λόγους ταλανίζει τους κατοίκους της περιοχής και 

τους Δήμους.  

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας θέσαμε τις 

βάσεις για μια συστηματική εργασία στο εν λόγω θέμα, ενταγμένη 

στη γενικότερη περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη 

των τσιγγάνων ενάντια σε επιφανειακές, στερεοτυπικές, ακόμα και  

σκόπιμες προσεγγίσεις παραπληροφόρησης επί των θεμάτων Roma.  

Η ενασχόληση μας με τα προβλήματα των Roma, πέρα των απόψεων 

περί ισοτιμίας που έχουμε όλων των πολιτών ήταν και υποχρεωτική, 

αφού στη Δυτική Αττική της οποίας ο πληθυσμός ανέρχεται στους 

161.000 μόνιμους κατοίκους, εκτιμάται ότι εδραιοποιημένοι και 

εποχικά μετακινούμενοι διαβιούν περίπου 30.000 τσιγγάνοι.  

Οι περιοχές του Βλυχού Μεγάρων, των Νεοκτίστων Ασπροπύργου, 

της Νέας Ζωής Ασπροπύργου, της Λίμνης Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου 

και του Αγίου Ιωάννη Άνω Λιοσίων συγκεντρώνουν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εδραιοποιημένων τσιγγάνων, ενώ συγκεκριμένες 

χωρικές ενότητες χαρακτηρίζονται από στοιχεία γκετοποίησης και 

θύλακες ανομίας και παραβατικότητας.  

Στις περιοχές Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Ασπροπύργου 

καταγράφονται από τους ερευνητές τα μεγαλύτερα προβλήματα 

συμβίωσης των τσιγγάνων με το υπόλοιπο πληθυσμό, αλλά και τα 

υψηλότερα ποσοστά συγκρούσεων εντός των ίδιων των τσιγγάνων. 
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Η κατάσταση αυτή που εξελίσσεται εδώ και πέντε σχεδόν δεκαετίες, 

απαιτεί σοβαρή πολιτική παρέμβαση. 

Παρέμβαση που θα στηρίζεται σε ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, χαρτογράφηση του θεσμικού πλαισίου, κατάδειξη των 

κρίσιμων ζητημάτων, διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων και 

κατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράμματος με συγκεκριμένα έργα 

και δράσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό, πήραμε την πρωτοβουλία για τη λειτουργία ενός 

Forum για θέματα Ρομά στη Δυτική Αττική, προσπαθώντας να 

δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με τους Δήμους, τους συλλόγους roma, 

τις δημόσιες αρχές και τις συλλογικότητες. 

Ο στόχος είναι να οικοδομηθεί ένας μηχανισμός διαβούλευσης, 

ανατροφοδότησης και προώθησης παρεμβάσεων για θέματα που 

αφορούν άμεσα τους τσιγγάνους και έμμεσα όλη την τοπική 

κοινωνία.  

Από τις πρώτες συναντήσεις μας με τους τσιγγάνους αλλά και με 

εκπροσώπους των Δήμων και των συλλόγων, το θέμα της σχολικής 

ένταξης και ευρύτερα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, φάνηκε 

να συγκεντρώνει ιδιαίτερη σημασία ως στοιχείο – κλειδί για την 

αναβάθμιση του εκπαιδευτικού κεφαλαίου των τσιγγάνων, τη μείωση 

των κοινωνικών ανισοτήτων, την επίτευξη αρμονικής συμβίωσης με 

τους μη τσιγγάνους και συνολικά την προώθηση βιώσιμων λύσεων 

από-γκετοποίησης στη Δυτική Αττική.  

Από την άλλη πλευρά, και παρά την αναγνώριση ότι μόνο μέσω του 

σχολείου θα έχουμε πραγματικά αποτελέσματα αναβάθμισης της 

ποιότητας ζωής των τσιγγάνων, συχνά η διαδικασία της εγγραφής 

και φοίτησης τσιγγάνων στα σχολεία συναντά κατά καιρούς εμπόδια:  

Αντιδράσεις, δυσανεξία για την πλειοψηφία παιδιών τσιγγάνων σε 

κάποια σχολεία, αμφισβήτηση για την ύπαρξη λειτουργικών 

προϋποθέσεων ομαλής ένταξης και φοίτησης των τσιγγάνων μέχρι 

και ανοιχτές ρατσιστικές στάσεις από κάποιες ομάδες πολιτών, 
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πολλές φορές προερχόμενες από πληθυσμούς που και οι ίδιοι 

βιώνουν ρατσισμό και αποκλεισμό.  

Επιπρόσθετα, η ίδια η κατάσταση πολλών τσιγγάνων στη Δυτική 

Αττική που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού και χωροταξικού 

αποκλεισμού, δεν επιτρέπει την οικοδόμηση μιας σταθερής και 

ουσιαστικής σχέσης πολλών παιδιών τσιγγάνων με το σχολείο και 

την ευρύτερη κοινότητα.  

Ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης αναλφαβητισμού των ενηλίκων 

τσιγγάνων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη σχολική ένταξη των 

ίδιων των παιδιών τους, αφού δεν μπορούν να προσφέρουν την 

απαιτούμενη στήριξη στο σπίτι, ενώ η φροντιστηριακή τους στήριξή 

συναντά εμπόδια οικονομικά αλλά και κοινωνικά.  

Όταν στη Δυτική Αττική η εγγεγραμμένη ανεργία είναι στο 30%, 

στους πληθυσμούς των τσιγγάνων μπορεί να υπερβαίνει το 60-70%, 

στοιχείο εξαιρετικά αρνητικό για τη συνέχεια διασφάλισης ενός 

ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης που θα επιτρέψει και τη 

σταθερή σχέση των παιδιών των τσιγγάνων με το σχολείο.  

Άρα το θέμα της εργασίας των ενηλίκων τσιγγάνων είναι μείζον για 

τη διευκόλυνση της σχολικής ένταξης των παιδιών. 

Το θέμα της σχολικής ένταξης των παιδιών τσιγγάνων, ως 

πολυσύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα που επηρεάζεται από ποικιλία 

παραγόντων, δεν μπορεί φυσικά να αντιμετωπιστεί ούτε με κραυγές 

ούτε με ευκαιριακές παρεμβάσεις.  

Απαιτεί μια συνέργεια και σύμπραξη των ενδιαφερόμενων φορέων με 

κινητοποίηση των πόρων που διαθέτει ο καθένας, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα παρεμβάσεων σε περιοχές 

προτεραιότητας, με σκοπό την ανάσχεση της τάσης γκετοποίησης.  

Σχολεία, σύλλογοι γονέων, πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών, τοπική αυτοδιοίκηση και δημόσιες αρχές οφείλουν να 

συμμετέχουν σε κατά τόπους οριζόντια δίκτυα συνεργασίας, ώστε να 

υπάρχει η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των σχολικών 

κοινοτήτων και των παιδιών τσιγγάνων. 
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Οφείλουν να αποφεύγουν έναν ιδιότυπο «πόλεμο» μεταξύ 

τσιγγάνων και μη τσιγγάνων που εν τέλει οδηγεί σε παγιοποίηση της 

υφιστάμενης κατάστασης. 

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο συνεργασίας μας με 

τους Δήμους και άλλους φορείς ασχοληθήκαμε και με τη δυνατότητα 

χρηματοδοτικής στήριξης κάποιων παρεμβάσεων στη Δυτική Αττική 

που αφορούν τις κοινότητες των Ρομά.  

 Στο πλαίσιο λοιπόν του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ 

ΑΤΤΙΚΗ2020+, εντάξαμε μια πρώτη σειρά δράσεων στο 

πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας που θα 

χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους.  

 Στα Μέγαρα στηρίζουμε την επικαιροποίηση κοινωνικής 

έρευνας και την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης 

γνωστικών δεξιοτήτων σε ενήλικες Ρομά και ανάδειξη κάποιων 

πολιτιστικών αγαθών τους.  

 Στην Ελευσίνα στηρίζουμε πρόγραμμα αντιρατσιστικής 

εκπαίδευσης.  

 Στο Ζεφύρι και τα Άνω Λιόσια τη λειτουργία και τον 

εμπλουτισμό με απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, του Δημοτικού 

Κοινωνικού Κέντρου για Ρομά.  

 Στον Ασπρόπυργο τη λειτουργία Κέντρου Κοινωνικής 

Παρέμβασης για ευάλωτες ομάδες. 

 Επίσης δρομολογούμε τη λειτουργία Γραφείου Στήριξης Ρομά 

για όλη τη Δυτική Αττική και σχετικού Παρατηρητηρίου, 

στοχεύοντας στην οριζόντια διάχυση των θεμάτων Ρομά σε μια 

σειρά δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 

όπως πχ. θέματα αδειοδοτήσεων, θέματα κοινωνικής πρόνοιας, 

κατάρτισης.  

 Στο πεδίο της διευκόλυνσης της μεταφοράς μαθητών με 

μισθωμένα οχήματα της περιφέρειας επιτύχαμε πέρσι με την 

συνδρομή των ίδιων των τσιγγάνων και των διαμεσολαβητών 

την απρόσκοπτη μεταφορά τους.   
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Η έλλειψη νόμιμης πρόσβασης νοικοκυριών τσιγγάνων στο δίκτυο 

ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζεται, ως ένα βαθμό, μέσω της παροχής 

ευνοϊκότερης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και την προώθηση 

ανάλογης πολιτικής και στη σύνδεση ή επανασύνδεση στο δίκτυο. 

Μέτρα που αφορούν βέβαια το σύνολο των συμπολιτών μας με 

ανάλογες ανάγκες και όχι μόνο τους τσιγγάνους.  

Παραμένει βέβαια ανοικτό το θέμα της στεγαστικής αποκατάστασης 

των τσιγγάνων που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας, ζήτημα για το 

οποίο απαιτείται ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την 

κεντρική διοίκηση.  

Στο πεδίο της δημιουργίας γεφυρών επικοινωνίας και συνύπαρξης, 

προωθούμε την οριζόντια διάσταση των θεμάτων Ρομά σε τομείς, 

όπως ο πολιτισμός, η διανομή επισιτιστικής βοήθειας, η ενημέρωση 

των συλλόγων, η πολιτική προστασία.  

Για πρώτη φορά στην ιστορία των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 

Δυτικής Αττικής θα υπάρξει συμμετοχή εκπροσώπων τσιγγάνων στο 

πολιτιστικό φεστιβάλ της περιοχής που οργανώνει τον Οκτώβριο η 

Αντιπεριφέρεια, όπου συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι των 

Δήμων της Δυτικής Αττικής.  

Επίσης προγραμματίζονται και δυο ανοικτές θεατρικές παραστάσεις 

σε περιοχές διαβίωσης τσιγγάνων στα Μέγαρα και στο Ζεφύρι που θα 

πραγματοποιηθούν τον τρέχοντα μήνα.  

Τέλος, ολοκληρώθηκε η περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική 

ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας, μέρος της οποίας 

περιλαμβάνει την ειδικότερη στρατηγική για τους τσιγγάνους με 

άξονες δράσεων την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, την υγεία, την 

πρόνοια, την κατάρτιση, τη βελτίωση υποδομών στις περιοχές 

διαβίωσης των τσιγγάνων, την εκπαιδευτική ένταξη, τη στήριξη 

πρόσβασης σε προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, και την ενίσχυση του κοινωνικού 

πλουραλισμού. 
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Αγαπητοί φίλοι, 

Εάν η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια Δυτικής 

Αττικής αντιμετώπιζε τα ζητήματα μέσα από τη στενή 

γραφειοκρατική οπτική των τυπικών αρμοδιοτήτων της, τότε δεν θα 

είχε πολλά να πει και θα είχε ακόμα λιγότερα να πράξει.   

Αντίθετα: 

 Επειδή δεν είμαστε οπαδοί των προβλημάτων που απλώς 

καταδεικνύουμε τα κακώς κείμενα και τις ευθύνες των άλλων, 

και 

 Επειδή έχουμε γνώση των αιτιών και της πολυπλοκότητας της 

γκετοποίησης των τσιγγάνων στη Δυτική Αττική με τραγικές 

συνέπειες για την ποιότητας ζωής όλων μας,  

Γι’ αυτό και πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχουν δυνάμεις που 

δρουν στην κοινωνία μας υπέρ των βιώσιμων λύσεων.  

Αυτές τις δυνάμεις οφείλουμε να αναδείξουμε και να υποστηρίξουμε, 

έτσι ώστε να αντλήσουμε μεθόδους και παραδείγματα παρεμβάσεων 

για επόμενες ενέργειες και δράσεις.  

Ακριβώς αυτός είναι ο βασικός σκοπός της σημερινής συνάντησής 

μας.  

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, η αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ και ο φορέας ανάπτυξης 

κοινωνικού κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ θα μας παρουσιάσουν την εμπειρία 

τους από την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης της σχολικής 

ένταξης των τσιγγάνων στη Δυτική Αττική. 

Θα μας δώσουν λοιπόν την δυνατότητα για μια ευρύτερη συζήτηση 

στο εν λόγω θέμα, και την άντληση εκείνων των συμπερασμάτων 

που μπορούν να ενισχύσουν επόμενες δράσεις και ενέργειες, αλλά 

και να συμβάλουν σε ένα θετικό κλίμα στις τοπικές κοινωνίες 

επίλυσης των συγκρούσεων προς αμοιβαίο όφελος.  

Για το λόγο αυτό έχουν κληθεί να συμμετέχουν σήμερα και οι 

σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων από περιοχές της Δυτικής Αττικής 

με σημαντική παρουσία τσιγγάνων στα σχολεία, αλλά και οι σύλλογοι 
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τσιγγάνων και οι σχολικοί διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή.  

Κλείνοντας και πριν δώσω το λόγο στον κ. Παρθένη θα ήθελα να σας 

πω ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι επικοινωνίες για τα 

προβλήματα των Roma πολλών ενδιαφερόμενων στην περιοχή με 

την Αντιπεριφέρεια, και αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.  

Σύλλογοι αλλά και φυσικά πρόσωπα  δηλώνουν την συμμετοχή τους 

στην προσπάθεια προώθησης ενός άλλου μοντέλου προσέγγισης,  

πέρα από το κυρίαρχο πρότυπο της δαιμονοποίησης και ενίσχυσης 

της γκετοποίησης.  

Φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις από ορισμένες πλευρές για την 

προώθηση αυτής της πολιτικής, που ναι μεν έχουν περιορισμένη 

εμβέλεια, όμως δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους, ιδιαίτερα 

εάν συνδέονται με φασιστικές η ρατσιστικές αντιλήψεις και απόψεις.  

Η τάση όμως προσέγγισης του μοντέλου προσέγγισης με τους Roma 

που εμείς προτείνουμε και προωθούμε είναι πλέον ανεπίστρεπτη. 

Με αυτήν την έννοια είναι ενθαρρυντικό ότι ομάδες κατοίκων που 

προέρχονται από περιοχές του Ασπροπύργου με πολύ οξυμμένα 

προβλήματα διαπολιτισμικών συγκρούσεων είναι έτοιμοι να 

υποστηρίξουν, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, 

πολιτικές από-γκετοποίησης.  

Ένα προοδευτικό δηλαδή πρόγραμμα που θα στηρίζεται και θα 

αντιμετωπίζει την αστυνομική, προνοιακή, κοινωνική, εκπαιδευτική, 

αλλά και πολεοδομική διάσταση του θέματος, έτσι ώστε, σε αντίθεση 

με τις πολιτικές που επικράτησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην 

τοπική αυτοδιοίκηση στο θέμα των Roma, να επιφέρουν σύντομα 

ακόμα πιο απτά και βιώσιμα αποτελέσματα. 
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2. «Δυτική Αττική και Τσιγγάνοι: 

Χρειαζόμαστε σχέδιο δράσης και όχι 

φθηνά στερεότυπα που ενισχύουν την 

γκετοποίηση!»  

(άρθρο δημοσιευμένο στην εφημερίδα 

Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής, 3-9-2015) 
 
Το θέμα της συμβίωσης με τις κοινότητες και τους πληθυσμούς 

τσιγγάνων/Ρομά στη Δυτική Αττική είναι γνωστό ότι για πολλούς και 
διάφορους λόγους ταλανίζει τους κατοίκους της περιοχής και τους 

Δήμους. Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας 
θέσαμε τις βάσεις για μια συστηματική εργασία στο εν λόγω θέμα, 

ενταγμένη στη γενικότερη περιφερειακή στρατηγική για την 
κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων ενάντια σε  επιφανειακές και 

στερεοτυπικές προσεγγίσεις, ακόμα και σε σκόπιμη 
παραπληροφόρηση επί των θεμάτων Ρομά.  

Ένα θέμα που αφορά σχεδόν 30.000 τσιγγάνους (εδραιοποιημένοι 
και εποχικά μετακινούμενοι, εκτίμηση Δήμων και φορέων) σε 

συνόλου πληθυσμού 160.000 και ένα πολύ μεγάλο μέρος του 
συνολικού πληθυσμού που κατοικεί στις ίδιες γειτονιές ή σε όμορες 

περιοχές με αυτές των τσιγγάνων, απαιτεί σοβαρή πολιτική 

παρέμβαση που στηρίζεται σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, 
χαρτογράφηση του θεσμικού πλαισίου, κατάδειξη των κρίσιμων 

ζητημάτων, διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων και κατάρτιση 
ενός επιχειρησιακού προγράμματος με συγκεκριμένα έργα και 

δράσεις. Αυτό έχουμε ξεκινήσει συστηματικά να κάνουμε στην 
Αντιπεριφέρεια με πολύ απτά πρώτα δείγματα και αποτελέσματα. 

 
Η υφιστάμενη κατάσταση… 

Στη Δυτική Αττική, η συμβίωση με τους πληθυσμούς Ρομά βαρύνεται 
είτε από αδράνεια είτε από εσφαλμένη μονοσήμαντη ενασχόληση με 

το ζήτημα της παραβατικότητας και της συλλήβδην στοχοποίησης 
των τσιγγάνων ως των κακών διαβόλων της περιοχής. Κάπως έτσι 

διαμορφώθηκε ένας ιδιότυπος πολιτικός, κοινωνικός και χωροταξικός 
αποκλεισμός (γκετοποίηση) πληθυσμών τσιγγάνων σε Δήμους της 

περιοχής με μόνη ίσως επαφή την εκλογική/πελατειακή συναλλαγή, 

έτσι όπως έχει επίσημα καταγγελθεί και από τους ίδιους τους 
τσιγγάνους αλλά και από πολιτικούς φορείς της περιοχής. Η όλη 

κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τη διαιώνιση του 
στερεοτύπου του νομάδα καταπατητή τσιγγάνου, όταν η πλειοψηφία 

των τσιγγάνων διαθέτει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας οικοπέδων, 
σύμφωνα με διαθέσιμες έρευνες (απογραφικές και δειγματοληπτκές). 
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Οι ελάχιστες κοινωνικές παρεμβάσεις για την επίτευξη αρμονικής 

συμβίωσης και αναβάθμισης του επιπέδου ζωής των τσιγγάνων 
αφορούσαν είτε τα Κέντρα Στήριξης (πρώην Ιατροκοινωνικά Κέντρα) 

είτε την υποβοήθηση της σχολικής ένταξης (με προγράμματα των 
Πανεπιστημίων, κάποιων ΜΚΟ και τελευταία της Ιεράς Μητρόπολης 

Ιλίου). Τα περισσότερα προγράμματα δεν θα είχαν υλοποιηθεί 
πιθανότητα χωρίς την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση ενώ 

απολάμβαναν περιορισμένη αναγνωρισιμότητα στις τοπικές κοινωνίες 
και αδιάφορο έως και αρνητικό κλίμα σε κάποιες περιπτώσεις. 

Απουσίαζε και απουσιάζει μια οριζόντια διάχυση των θεμάτων των 
τσιγγάνων σε άλλες τοπικές πολιτικές και δράσεις (πχ. πολιτισμός, 

πολιτική συμμετοχή, πρόσβαση στις υπηρεσίες), ενώ και εντός των 
κοινοτήτων των τσιγγάνων υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες διαφωνίες 

και διαφοροποιήσεις συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας.  
Την ίδια στιγμή, συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής στα 

Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, τον Ασπρόπυργο και τα Μέγαρα, βιώνουν 

καθημερινά έλλειψη ασφάλειας λόγω της δράσης και παραβατικών 
τσιγγάνων ή κοινωνικά εντελώς αποξενωμένων τσιγγάνων, 

κατάσταση που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη 
γκετοποιημένων πολεοδομικών τετραγώνων ή ακόμα και 

πολεοδομικών ενοτήτων. Η μονοσήμαντη κατάδειξη της αστυνομικής 
όψης του προβλήματος όχι μόνο δεν βελτίωσε τις συνθήκες 

διαβίωσης σε αυτές τις περιοχές αλλά εμπέδωσε το χαρακτήρα τους 
ως γκέτο, «εγκλωβίζοντας» και αναστέλλοντας την εφαρμογή 

πολιτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων υπό το βάρος του φόβου 
του γκέτο.  Όταν η ίδια η Αστυνομία επισημαίνει τον βαθύ κοινωνικό 

χαρακτήρα των προβλημάτων, κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα ή 
κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. 

….απαιτεί κινητοποίηση θεσμών και πόρων… 
Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής διακρίνοντας το ατελέσφορο της 

μονοσήμαντης κατάδειξης της αστυνομικής όψης των προβλημάτων 

(άλλωστε αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Υπ. Προστασίας του Πολίτη), κινητοποίησε όλες τις 

διαθέσιμες δυνάμεις και τα εργαλεία που διαθέτει έτσι ώστε να 
μειωθεί ο πολιτικός, κοινωνικός και χωροταξικός αποκλεισμός των 

τσιγγάνων με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής στις 
εν λόγω περιοχές με απτά οφέλη όχι μόνο για τους ίδιους τους 

τσιγγάνους αλλά και την ευρύτερη κοινότητα.  
Στο πεδίο του πολιτικού αποκλεισμού, η Αντιπεριφέρεια προχώρησε 

στην λειτουργία ενός σώματος διαβούλευσης (forum) με τη 
συμμετοχή των Δήμων, των εκπροσώπων συλλόγων τσιγγάνων, 

διαμεσολαβητών τσιγγάνων, και κατά περίπτωση συμμετοχή 
δημοσίων και ερευνητικών φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 

εκπρόσωποι συλλόγων τσιγγάνων αλλά και διαμεσολαβητές 
τσιγγάνοι (εκπαιδευμένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και ελληνικά πανεπιστήμια) συμμετέχουν 

στις συζητήσεις και ενισχύουν τις γέφυρες επικοινωνίας και 
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συνεργασίας για την προώθηση βιώσιμων προσεγγίσεων στα τοπικά 

προβλήματα. 
 

Στο πεδίο του κοινωνικού αποκλεισμού, η Αντιπεριφέρεια Δυτικής 
Αττικής στήριξε τη λειτουργία των Κέντρων Στήριξης των Ρομά, 

ενίσχυσε την παρουσία των Ρομά σε πολιτιστικές δράσεις, βοήθησε 
την ένταξή τους σε δράσεις αλληλεγγύης, διαμόρφωσε πλαίσιο 

συνεργασίας με συγκεκριμένες δημόσιες αρχές (Πυροσβεστική 
Υπηρεσία), διευκόλυνε την πρόσβαση σε κοινωνικά προγράμματα και 

την ανάγκη νόμιμης πρόσβασης σε αγαθά, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, 
ενίσχυσε την ανάγκη διεύρυνσης των προγραμμάτων σχολικής 

ένταξης και ενδυνάμωσης των συλλόγων τσιγγάνων μέσω της 
εγγραφής στο μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών κοινωνικής 

φροντίδας. Επίσης, κατέβαλε προσπάθεια και κατάφερε την 
αποκατάσταση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών και σε κάποιες 

περιοχές όπου εξυπηρετούντο σε μεγάλο βαθμό παιδιά Ρομά, 

ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες σχολικής ένταξης. 
Ολοκληρώθηκε η Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη 

των τσιγγάνων στην Περιφέρεια Αττικής με πρόβλεψη δράσεων για 
την πρόσβαση στην υγεία, την πρόνοια, το εκπαιδευτικό σύστημα, 

την απασχόληση και την κατάρτιση προκειμένου να υλοποιηθούν 
συγκεκριμένες δράσεις μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.  

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα  Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής 2015, δράσεις που αφορούν τις κοινότητες Ρομά στα Μέγαρα 

και το Ζεφύρι και περιλαμβάνουν δράσεις, όπως την κοινωνική 
έρευνα- απογραφή, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση 

πρόσβασης σε επιμορφωτικές και πολιτισμικές δράσεις. Για το 
σύνολο των Ρομά στη Δυτική Αττική, δρομολογήθηκε η λειτουργία 

Γραφείου Στήριξης και Παρατηρητηρίου. Όλα τα παραπάνω 
εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ και 

αποτελούν επιμέρους δράσεις και εργαλεία για να προχωρήσουμε 

μπροστά με βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, υπερβαίνοντας το 
μέχρι εχθές μοντέλο της αδράνειας υπό το μανδύα της αστυνομικής 

όψης των θεμάτων.  
Η ύπαρξη, ωστόσο, οργανωμένης εγκληματικότητας σε 

γκετοποιημένες γειτονιές του Ζεφυρίου, των Άνω Λιοσίων, του 
Ασπρόπυργου και των Μεγάρων απαιτεί την κατάρτιση και εφαρμογή 

ενός επιχειρησιακού προγράμματος δράσης από το Υπ. Προστασίας 
του Πολίτη με συνοδευτικά κοινωνικά και πολεοδομικά μέτρα για την 

από-γκετοποίηση των εν λόγω περιοχών, πράγμα που απαιτεί 
συνεργασία με τους Δήμους, τις ίδιες τις κοινότητες Ρομά, λοιπά 

Υπουργεία και δημόσιους φορείς.  
Στο πεδίο του χωροταξικού αποκλεισμού, εκτός της πολεοδομικής 

τακτοποίησης περιοχών και την αναβάθμιση γειτονιών, απαιτείται η 
εκ νέου κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στεγαστικής 

αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά και τα αρνητικά από 

προηγούμενες παρεμβάσεις (πχ. οργανωμένη κοινωνική κατοικία, 
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στεγαστικά δάνεια). Πολύ σημαντικό είναι επίσης το θέμα των 

μετακινούμενων τσιγγάνων και των εξευτελιστικών συνθηκών 
διαβίωσης σε αμιγείς καταυλισμούς στον Ασπρόπυργο ή σε μικτούς 

καταυλισμούς στα Μέγαρα, στα Άνω Λιόσια και στο Ζεφύρι. Η 
συζήτηση για έναν οργανωμένο χώρο προσωρινής διαβίωσης 

τσιγγάνων μέχρι την οριστική αποκατάστασή τους πρέπει να γίνει 
οργανωμένα στις περιοχές μας με όσο το δυνατόν καλύτερη 

τεκμηρίωση για τα δεδομένα (για αυτό άλλωστε απαιτούνται 
κοινωνικές έρευνες- απογραφές) με την υποστήριξη ανάλογων 

πολιτικών από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. Η οργάνωση ενός τέτοιου χώρου 

στη Δυτική Αττική πρέπει να συνοδευτεί με την ύπαρξη 
διασφαλιστικών μέτρων για την αποκατάσταση των χώρων που τώρα 

διαμένουν οι μετακινούμενοι ή άστεγοι τσιγγάνοι και την εξασφάλιση 
ασφαλούς λειτουργίας του. Ακόμα, η προώθηση και υλοποίηση 

προτάσεων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων σε περιοχές της 

Δυτικής Αττικής μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην από-
γκετοποίηση λόγω του ολοκληρωμένου χαρακτήρα τους. Τέλος, η 

εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων 
αναμένεται να συμβάλει έμμεσα και στην κανονικοποίηση 

δραστηριοτήτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τους Ρομά 
και την αποφυγή επιβλαβών για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια 

πρακτικών. 
 

…Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς αλλά επιτέλους 
υπάρχει ένας άλλος δρόμος… 

Κάπως έτσι προσπαθούμε με αξίες και όραμα για τη Δυτική Αττική να 
δρομολογήσουμε δράσεις και ενέργειες αλλά και ένα συνολικό 

πλαίσιο προσέγγισης των ζητημάτων που σχετίζονται με τους 
τσιγγάνους στην περιοχή μας, μακριά από στερεότυπα, 

παλαιοκομματικές και πελατειακές προσεγγίσεις, αντέχοντας ακόμα 

και σε φθηνές, σχεδόν συκοφαντικές, επιθέσεις εναντίον μας. 
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς αλλά επιτέλους υπάρχει ένας 

δρόμος. Σε αυτή την προσπάθεια, συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, 
τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,  τους ερευνητικούς και 

πανεπιστημιακούς φορείς όσους από τους συλλόγους Ρομά θέλουν 
και μπορούν, την Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά, καθώς και με κάθε 

ενδιαφερόμενη συλλογικότητα πολιτών.   
 

…η κοινωνική βιωσιμότητα των περιοχών μας ενισχύεται με 
την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων ή την αρμονική 

κοινωνική συμβίωση με τους τσιγγάνους… 
Αποτρέψαμε την εξοργιστικά αναποτελεσματική και αξιακά 

καταδικαστέα μετεγκατάσταση των τσιγγάνων Χαλανδρίου στα 
Μέγαρα, αποτρέψαμε δηλαδή τη δημιουργία ενός νέο γκέτο στη 

Δυτική Αττική, επικαλούμενοι και προασπιζόμενοι όμως την 

κοινωνική βιωσιμότητα των περιοχών μας και τα κοινωνικά 
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δικαιώματα των τσιγγάνων. Αυτές οι δυο επιδιώξεις 

αλληλοϋποστηρίζονται και δεν αντιστρατεύεται η μία την άλλη. Αυτή 
είναι η αλήθεια που ναι μεν επιφανειακά υποστηρίζουν πολλοί και 

πολλές στη Δυτική Αττική αλλά στην πράξη την υπονομεύουν, 
επικαλούμενοι ακόμα και την ανάγκη των κατοίκων να πάρουν τα 

όπλα στα χέρια τους! 
….και δεν θυσιάζουμε- για χάρη πρόσκαιρων εντυπώσεων- το 

μέλλον της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής 
Στην μέχρι τώρα θητεία μας, κινητοποιήσαμε όλες τις διαθέσιμες 

δυνάμεις της Περιφέρειας για το σκοπό αυτό (υγειονομικές αρχές, 
κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αναπτυξιακού προγραμματισμού, 

περιβαλλοντικές και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες), θέσαμε σε στήριξη 
των Δήμων τους ίδιους τους συνεργάτες μας στην Αντιπεριφέρεια και 

δουλεύουμε πλέον σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για την κοινωνική 
ένταξη των τσιγγάνων ή την  αρμονική συμβίωση με τους 

τσιγγάνους που πατάει σε γερές αξιακές βάσεις, αναγνωρίζει τα 

προβλήματα και τις εμπειρίες των κατοίκων συγκεκριμένων 
γειτονιών αλλά δεν θυσιάζει- για χάρη πρόσκαιρων εντυπώσεων- το 

μέλλον της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής. Δεν 
χαϊδεύουμε και δεν θα χαϊδέψουμε τις φθηνές αλλά επιζήμιες 

προσεγγίσεις για τους τσιγγάνους, αυτές τις προσεγγίσεις που έχουν 
εγκλωβίσει τη Δυτική Αττική και έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις 

δυνάμεις της γκετοποίησης.  
Οι μάσκες έχουν πέσει, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν 

ποιοι δουλεύουν ενάντια στη γκετοποίηση και ποιοι συμβάλλουν στη 
διαιώνιση και ενίσχυση της γκετοποίησης. Με όραμα, στρατηγική και 

πολύπλευρες συνεργασίες, υλοποιούμε βήμα-βήμα ένα σχέδιο 
δράσης στη Δυτική Αττική σε όφελος της ποιότητας ζωής όλων των 

κατοίκων. 
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3. «Δια Βίου Μάθηση και Ρομά στη Δυτική 

Αττική» (εναρκτήρια ομιλία σε 4ο 

Forum, 14.10.2015) 
 

 

Αγαπητοί φίλοι σας καλωσορίζω στην Αντιπεριφέρεια και ευχαριστώ 
για την συμμετοχή σας στο 4ου Forum για θέματα Ρομά στη Δυτική 

Αττική, με αντικείμενο την δια βίου μάθηση των Roma.  
 

Μπαίνοντας δε κατευθείαν στην ουσία του θέματος, αναρωτιέται 
κανείς για ποιο λόγο επιβάλλεται να ασχοληθούμε με το 

συγκεκριμένο θέμα; 

 
Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι: 

 
 Ο πρώτος είναι ότι οι ίδιοι οι τσιγγάνοι και εκπρόσωποί τους 

εκφράζουν παράπονα πως οι προκηρύξεις για δουλειές 
απαιτούν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ακόμα και για 

θέσεις εργατών καθαριότητας, με αποτέλεσμα να αποκλείονται 
από ευκαιρίες νόμιμης απασχόλησης. 

 Ο δεύτερος είναι ότι ζητούν να πληροφορηθούν ή να 
αναλάβουμε πρωτοβουλίες για ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ενηλίκων τσιγγάνων που δεν φοίτησαν καθόλου 
στο σχολείο η φοίτησαν ελάχιστα, φυσικά με όλες τις 

αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. 
 Ο τρίτος είναι ότι κατά καιρούς απευθύνονται σε εμάς 

εκπαιδευτικοί, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι καθώς και εθελοντές 

σε ζητήματα επιμόρφωσης ενηλίκων, που επιθυμούν να 
συνεισφέρουν εθελοντικά στην προσπάθεια δια βίου μάθησης 

των τσιγγάνων, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια δομή που να 
μπορεί αυτό να το συντονίσει. 

 
Φιλοδοξούμε λοιπόν από την σημερινή συνάντηση να συμβάλουμε 

και σε αυτά τα τρία ζητήματα, αλλά και να καταλήξουμε 
στην ανάληψη κοινών δράσεων για την ενημέρωση και 

ενεργοποίηση τόσο των τσιγγάνων όσο και τη δικτύωση τους για το 
συγκεκριμένο θέμα, με υφιστάμενες δομές και προγράμματα. 

Για να γίνω δε πιο σαφής υπάρχουν τέσσερα ερωτήματα: 
 1ο. Υπάρχει απλοποιημένη διαδικασία απόκτησης απολυτηρίου 

Δημοτικού από ενήλικες και με ποιες προϋποθέσεις, ώστε να 
μπορούν οι τσιγγάνοι να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς 
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προσλήψεων, αλλά και να διευκολυνθούν στην εκ νέου επαφή 

τους με το εκπαιδευτικό σύστημα;  
 2ο. Πώς μπορούν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων 

στην περιοχή μας να συνεισφέρουν προς αυτή την 
κατεύθυνση;  

Υπάρχουν τμήματα και ποιες οι προϋποθέσεις για την ένταξη 
και συμμετοχή τσιγγάνων;  

Τα προγράμματα αυτά αρκούν για να υποστηρίξουν τη 
διαδικασία εξέτασης προς απόκτηση του απολυτηρίου 

Δημοτικού;  
 3ο.  Πώς μπορούν να εσπερινά γυμνάσια να υποστηρίξουν την 

διαδικασία ένταξης τσιγγάνων σε αυτά και να δώσουν την 
ευκαιρία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 

όσους τσιγγάνους δεν αρκεί μόνο το απολυτήριο Δημοτικού;  
 4ο. Πώς μπορούν οι σύλλογοι των τσιγγάνων  και οι 

διαμεσολαβητές να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς 

φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση για μια συστηματική 
καμπάνια ενημέρωσης και ενεργοποίησης τσιγγάνων για να 

συμμετέχουν σε αυτά, η ποια εμπόδια βλέπουν και μπορούμε 
να τα ξεπεράσουμε, η ακόμα πώς μπορούν εθελοντές σε 

συνεργασία με συλλογικότητες να βοηθήσουν προς αυτή την 
κατεύθυνση;  

 
Θα μου επιτρέψετε όμως σε αυτό το σημείο να σας πω τα εξής: 

 
Η μεγαλύτερη κατά την δική μου άποψη δυσκολία δεν είναι ούτε 

τεχνική ούτε θεσμική, θα το πω ξεκάθαρα είναι κοινωνική και 
πολιτική, δεδομένου ότι είναι διάχυτες απόψεις του εξής τύπου: 

 
Δεν έχει νόημα η προσπάθεια, οι τσιγγάνοι δεν μαθαίνουν. 

Οι τσιγγάνοι παραμένουν ίδιοι και δεν γουστάρουν τη μάθηση, είναι 

τεμπέληδες και απατεώνες. 
Οι τσιγγάνοι θέλουν μόνο λεφτά και αδιαφορούν για την 

εκπαίδευση. 
Οι τσιγγάνοι στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο για να πάρουν το 

επίδομα και μετά την κοπανάμε.  
Οι τσιγγάνοι δεν πρέπει να ανακατεύονται με τα άλλα παιδιά και να 

πηγαίνουν σε γυφτοσχολεία κοκ. 
 

Αντίθετα λοιπόν με όλα αυτά που είναι απόψεις τελείως 
αψυχολόγητες και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και ρατσιστικές 

εμείς θεωρούμε πως η τοπική αυτοδιοίκηση: 
 Αντί να φοβάται το λεγόμενο πολιτικό κόστος από την ένταξη 

τσιγγάνων στα σχολεία και τη δια βίου μάθηση, πρέπει να την 
επιδιώκει.  

 Αντί να γίνεται μέρος του προβλήματος να γίνει μέρος της 

λύσης του ξεκινώντας εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να 
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καταστήσει κατανοητό ότι η ένταξη των τσιγγάνων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι απολύτως συμφέρουσα επιλογή 
για όλες τις πλευρές. 

 Αντί να επαναλαμβάνει γνωστά στερεότυπα και μάλιστα 
τσουβαλιάζοντας μέσα σε αυτά όλους τους τσιγγάνους, οφείλει 

να συνεισφέρει στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος 
που αποτελεί προϋπόθεση για τη προώθηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 
 

Συνεπώς από την σημερινή μας συνάντηση επιδιώκουμε: 
 

Το αίτημα για καθολική εκπαίδευση ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, 
καταγωγής, προέλευσης, εμπειριών κοκ να περάσει αυτή την φορά 

και τους τσιγγάνικους μαχαλάδες.  
Να συναντήσει αυτούς τους τσιγγάνους που αναζητούν την 

μόρφωση, και χρειάζεται γι’ αυτό κάποιοι να πάρουν την 

πρωτοβουλία.  
 

Την πρωτοβουλία λοιπόν την παίρνει η Αντιπεριφέρεια Δυτικής και 
ζητά την συνδρομή όλων σας, κάτι που εάν κρίνω από την σημερινή 

σας συμμετοχή το θεωρώ ως δεδομένο και σας ευχαριστώ για μια 
ακόμα φορά για τη παρουσία σας.  

 
Κλείνοντας θα διακινδυνεύσω και μια θετική πρόβλεψη:  

 
Πιστεύω ότι σύντομα μπορούμε να έχουμε χειροπιαστά 

αποτελέσματα, όπως άλλωστε είχαμε μέχρι σήμερα σε άλλες 
παρεμβάσεις που κάναμε για τη επίλυση προβλημάτων πάντα σε 

συνεργασία με τους τσιγγάνους και τους συλλόγους τους, και στο 
κρίσιμο θέμα της δια βίου μάθησης ενηλίκων για το οποίο 

συγκαλέσαμε σήμερα και το 4ο φόρουμ.   
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4. «Δυτική Αττική και τσιγγάνοι: Όροι και 

προϋποθέσεις ενός ολοκληρωμένου 

σχεδίου δράσης» ( εναρκτήρια ομιλία 

σε 5ο Forum, 18.12.2015) 
 

 

Φίλες και Φίλοι Καλημέρα σας. 

Είναι πλέον κοινή αντίληψη στους δημότες και κατοίκους 

της Δυτικής Αττικής ότι τα θέματα διαβίωσης και 

συμβίωσης των κοινοτήτων των Ρομά στην περιοχή μας όχι 

μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν ορθολογικά, συστηματικά και 

συνολικά τα περασμένα χρόνια αλλά, τουναντίον, 

οξύνθηκαν λόγω έλλειψης ή ανεπαρκούς εφαρμογής  

εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού και 

υλοποίησης αντίστοιχων σχεδίων δράσης. 

Γνωστοί λόγοι έχουν καταλήξει στο διάβα των 

χρόνων στην εμπέδωση ενός φαύλου κύκλου 

περιθωριοποίησης των κοινοτήτων Ρομά στη Δυτική 

Αττική, όπου ο πολιτικός, χωρικός και κοινωνικός 

αποκλεισμός ανατροφοδοτούν εκ νέου τον αποκλεισμό 

τους αλλά και την διαιώνιση καταστάσεων ανασφάλειας και 

υποβάθμισης της ποιότητας ζωής ευρύτερων χωρικών 

ενοτήτων και πληθυσμιακών ομάδων.  

Η κατάσταση έχει γίνει ακόμα πιο αρνητική τα 

τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, της 

φτωχοποίησης μεγάλου μέρους του πληθυσμού και της 
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αναβίωσης ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων και 

συμπεριφορών. 

Πιστεύοντας ότι η προσπάθεια αντίστασης στην 

παραπέρα περιθωριοποίηση και η εν συνεχεία ανάταξη και 

αναγέννηση των ευρύτερων χωρικών ενοτήτων διαβίωσης 

των Ρομά επιβάλλει τη συνεργασία και τη σύμπραξη των 

δύο βαθμών αυτοδιοίκησης και των ίδιων των Ρομά, 

αναλάβαμε την πρωτοβουλία ίδρυσης και λειτουργίας ενός 

άτυπου διαβουλευτικού σώματος με την ονομασία 

«FORUM ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ».  

Σκοπός είναι να λειτουργήσει το Forum ως πεδίο 

συνάντησης- επικοινωνίας- συνεργασίας- μεταφοράς 

καλών πρακτικών στο πεδίο της αντιμετώπισης θεμάτων 

Ρομά στη Δυτική Αττική με τη συμμετοχή των πέντε Δήμων 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Ασπρόπυργος, 

Ελευσίνα, Μάνδρα- Ειδυλλία, Μέγαρα, Φυλή), τη 

συμμετοχή των συλλόγων Ρομά που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή, της Ένωσης Διαμεσολαβητών και 

Συνεργατών Ελλήνων Ρομά, της οργανωμένης κοινωνίας 

των πολιτών που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο 

τομέα και των κατά περίπτωση δημοτικών, περιφερειακών 

και άλλων δημόσιων αρχών. 

Πραγματοποιήθηκε μια προπαρασκευαστική 

συνάντηση με τους συλλόγους Ρομά στις 15.12.2014 

προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τη λειτουργία και 

τους σκοπούς του Forum.  
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Οι Δήμοι όρισαν εκπροσώπους και  μέχρι σήμερα 

διοργανώθηκαν τέσσερις συναντήσεις του Forum το 2015 

ως ακολούθως: 

 1η Συνάντηση Forum 2015 (12 Φεβρουαρίου 

2015): «Ρομά και πολιτιστικές δράσεις»,  

 2η Συνάντηση Forum 2015 (29 Απριλίου 2015): 

«Ρομά και προγράμματα αντιμετώπισης της 

ανθρωπιστικής κρίσης, διαμεσολάβηση Ρομά», 

 3η Συνάντηση Forum 2015 (7 Σεπτεμβρίου 

2015): «Σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά», και 

 4η Συνάντηση Forum 2015 (14 Οκτωβρίου 

2015): «Ρομά και δια βίου μάθηση». 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 

15.12.2014-15.12.2015, σχετικές δράσεις για θέματα Ρομά 

που περιλαμβάνουν ημερίδα, θεατρικά δρώμενα, 

πολιτιστικές δράσεις, ενημερώσεις σε γραφεία συλλόγων 

Ρομά και κοινότητες Ρομά για κοινωνικά προγράμματα, 

ενημέρωση Ρομά για θέματα πολιτικής προστασίας κ.ά.  

Εντάχθηκαν εμβληματικές δράσεις στα Μέγαρα για 

την κοινότητα των τσιγγάνων, καθώς και η στήριξη 

λειτουργίας διαπολιτισμικού κέντρου εκπαίδευσης στο 

Ζεφύρι.  

Επίσης, ξεκίνησαν προσπάθειες για την οριζόντια 

διάχυση των θεμάτων Ρομά στις λειτουργίες της 

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (πχ. ενημέρωση 

τσιγγάνων για θέματα αδειοδοτήσεων και κοινωνικών 

προγραμμάτων).  
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Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν 

σύλλογοι τσιγγάνων στην  ετήσια πολιτιστική συνάντηση 

φορέων της Δυτικής Αττικής (15-18.10.2015) και για 

πρώτη φορά συνεδρίασαν από κοινού τα διοικητικά 

συμβούλια συλλόγων τσιγγάνων και μη τσιγγάνων 

(μπαλαμό) για την επίλυση ενός κοινού τοπικού 

προβλήματος στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. 

Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, αντιλαμβανόμενη 

τη στρατηγική σημασία για την προώθηση δράσεων για την 

πολιτική, κοινωνική και χωροταξική απογκετοποίηση των 

Ρομά στη Δυτική Αττική, και στη βάση των πορισμάτων και 

των εμπειριών από τις δράσεις στο πλαίσιο του Forum, 

σκοπεύει να αναβαθμίσει και να εντατικοποιήσει την 

παρέμβασή της στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.  

Προς τούτο, δρομολογούμε όλες τις αναγκαίες 

ενέργειες για την ίδρυση και πιλοτική λειτουργία Γραφείου 

Στήριξης-Παρατηρητηρίου για θέματα Ρομά και Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων εντός του 2016. 

Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η πολιτική, κοινωνική 

και χωροταξική απογκετοποίηση των τσιγγάνων είναι η 

μοναδική βιώσιμη στρατηγική για την αναβάθμιση τόσο 

των συνθηκών διαβίωσης των ίδιων των τσιγγάνων όσο 

και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της 

Δυτικής Αττικής.  

Σε αυτή την προσπάθεια γνωρίζουμε ότι δεν θα 

αντέξουν όλοι, θα αποσυρθούν όλοι όσοι τυχόν έχουν 
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άλλους σκοπούς, θα κατηγορηθούμε ως 

«τσιγγανοπατέρες» ή «γυφτοπατέρες» ή ακόμη και ως 

«διευκολυντές της παραβατικότητας».  

Επίσης, θα υποστούμε από την πλευρά των φίλων 

τσιγγάνων το ανάθεμα για τις χαμένες δεκαετίες 

προγραμμάτων και μη λύσεων για βιοτικά θέματά τους.  

Ωστόσο δεν θα κάνουμε τη χάρη- σε όσους 

δουλεύουν υπέρ της γκετοποίησης - να αποσυρθούμε και 

να συζητάμε μόνο φιλολογικά για τα θέματα των 

τσιγγάνων.  

Απεναντίας, προωθούμε δράσεις και παρεμβάσεις στο 

πεδίο, καταγράφοντας εμπόδια, ακαμψίες, αδράνειες και 

προωθώντας λύσεις υπέρβασης.  

Πιέζουμε τεκμηριωμένα για θεσμικές λύσεις σε 

σημαντικά ζητήματα, όπως η πρόσβαση στο ηλεκτρικό 

ρεύμα. 

Το 2016, στηριζόμενοι στην εμπειρία των μέχρι 

σήμερα δράσεων και συνεργασιών, θα εντείνουμε τις 

προσπάθειές μας και θα επιδιώξουμε συνεργασίες με 

δήμους, τσιγγάνους, δημόσιους φορείς και την 

οργανωμένη κοινωνία των πολιτών προκειμένου να γίνουν 

βήματα μπροστά, με βιώσιμο τρόπο, σε μια σειρά χρόνιων 

προβλημάτων. 

Χαιρετίζοντας λοιπόν την σημερινή σύσκεψη σας 

καλωσορίζω στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής,  

δηλώνω πως εμείς, μαζί με όσους τσιγγάνους θέλουν, 

επιθυμούν αλλά είναι και σε θέση να παρακολουθήσουν 



 95 

την πολιτική μας, παρά τις πολλές δυσκολίες που 

συναντάμε θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τον αγώνα που 

έχουμε εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσει, πέρα από όλα τα 

αλλά γιατί ο μόνος μάταιος αγώνας είναι αυτός που δεν 

δίνεται ποτέ.       

Σας ευχαριστώ. 

Εν συνεχεία ο Δημήτρης Μπουρίκος, συνεργάτης 

στο Γραφείο μου, θα παρουσιάσει αναλυτικότερα τα 

στοιχεία του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του οποίου 

καλούμαστε να δουλέψουμε, τα αδύνατα και δυνατά 

σημεία, τις απειλές και τις ευκαιρίες, την παρουσίαση των 

βασικών αξόνων της μέχρι σήμερα δράσης αλλά και 

βασικές προτάσεις για τα επόμενα βήματα.  

Έπειτα, η κα Μαργαρίτα  Καραβασίλη, πρώην γεν. 

γραμματέας του Υπ. Περιβάλλοντος, νυν σύμβουλος της 

Περιφέρειας Αττικής σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης,  θα 

παρουσιάσει την πρόταση για την ίδρυση και πιλοτικής 

λειτουργία ενός πράσινου σημείου συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών μέσω του οποίου μπορεί να 

επιχειρηθεί η αποφυγή καύσεων υλικών και μετάβασης 

τσιγγάνων και μη στο επίσημο σύστημα ανακύκλωσης. 

Θα ακολουθήσει γύρος τοποθετήσεων με σχόλια, 

παρατηρήσεις και προτάσεις προκειμένου να βάλουμε ένα 

πλαίσιο για τις δράσεις μας τον επόμενο χρόνο. 

Τέλος, έχουμε καταρτίσει έναν ετήσιο απολογισμό 

όλων των δράσεων στο πλαίσιο του Forum, ο οποίος θα 
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αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας και θα 

σας κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά.  
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5. «Δυτική Αττική και τσιγγάνοι: Η 

στρατηγική για την αρμονική συμβίωση 

με τους τσιγγάνους» (Εναρκτήρια 

ομιλία στο 1ο Forum 2016) 
Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. 
Έχοντας πλέον αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία για τα προβλήματα 

των Roma, στη σημερινή μας συνάντηση, θα σταθώ σε τέσσερα 
βασικά σημεία. 

 
Το πρώτο- που είναι και το μείζον -αφορά τον προσανατολισμό, την 

πολιτική με την οποία πορευόμαστε στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπου 
έχωνα παρατηρήσω πως εδώ συγκρούονται δυο αντιλήψεις: 

 

Η πρώτη αφορά όσους και όσες -φορείς η φυσικά πρόσωπα-οι οποίοι 
αναλύοντας την κατάσταση οδηγούνται δογματικά θα έλεγα σε 

λύσεις περισσότερης αστυνόμευσης - με την ελπίδα η και την 
πεποίθηση πως έτσι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.  

Η δεύτερη ανάλυση - που αφορά την δική μας πολιτική-χωρίς 
ασφαλώς να αρνείται ως γενική αρχή την πρώτη άποψη-θεώρει πως 

ο πυρήνας του προβλήματος δεν είναι αστυνομικός, αλλά πως 
συνδέεται με βαθύτατα διαχρονικά, κοινωνικά και ταξικά πρόσημα. 

Από αυτήν την Δημοκρατική ασφαλώς σύγκρουση των δυο αυτών 
αντιλήψεων, εκ των αποτελεσμάτων που παράγουν παρατηρούμε το 

εξής: 
Με την πρώτη τα προβλήματα των roma όχι μόνο δεν λύνονται αλλά 

οξύνονται, πολλαπλασιάζονται και αναπαράγονται, ενώ με την 
δεύτερη, τουλάχιστον για όσους μας παρακολουθούν, θα έχουν ίσως 

διαπιστώσει πως υπάρχουν ελάχιστα μεν, πλην όμως θετικά 

αποτελέσματα.  
 

Το δεύτερο που θέλω να σταθώ - είναι η ανάγκη ριζικών αλλαγών 
των συσχετισμών δυνάμεων και στην Δυτική Αττική -υπέρ της 

πολιτικής που εμείς προτείνουμε αλλά και ο αποκλεισμός κάθε 
πισωγυρίσματος αυτής. 

Κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων χωρίς την συμμετοχή των ίδιων 
των τσιγγάνων, χωρίς την συνδρομή των δυο βαθμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, όλων των βαθμών εκπαίδευσης, όλων των 
λειτουργιών και των λειτουργών του κράτους, της εκκλησιάς, των 

φορέων και κάθε ρεαλιστικά και λογικά σκεπτόμενου ανθρώπου είναι 
αδύνατο να προχωρήσει. 

Θα έλεγα δε πως είμαστε ευτυχείς που ξεκινώντας από το μηδέν από 
τότε που αναλάβαμε την διοίκηση της περιφερείας, έχουμε μέχρι 

σήμερα βρει πολλούς συμμάχους που κινούνται στην ίδια 
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κατεύθυνση με εμάς, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν κάποιοι μας 

αφήνουν και πίσω. 
 

Το τρίτο βασικό ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι ίδιοι 
οι τσιγγάνοι και οι σύλλογοι τους, όπου μάλλον ταιριάζει η παροιμία 

που λέει πως ‘εάν το παιδί δεν κλάψει η μάνα δεν θα του δώσει 
γάλα’. 

Ζητάμε λοιπόν από τους συλλόγους, αλλά και από όλους τους Roma: 
Αντί να αδρανούν και να σπρώχνονται βαθύτερα στην γκετοποίηση 

σε μια κοινωνία που έτσι η αλλιώς τους θέλει γκετοποιημένους- να 
πάρουν πρωτοβουλίες εξαγωγής του δικού τους πολιτισμού και της 

δικής τους κουλτούρας πέραν του στενού οικογενειακού τους 
κύκλου ευρύτερα στην κοινωνία και στους φορείς της χωρίς να 

περιμένουν αυτό να γίνεται μόνο από άλλους - όπως ακριβώς έκαναν 
και συνεχίζουν να κάνουν άλλες πληθυσμιακές ομάδες που 

αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. 

Δεν είναι τρίτοι αλλά είναι οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής τους 
ένταξης, όμως αυτό οφείλουν παρά τις δυσκολίες να το διεκδικήσουν 

και οι ίδιοι.  
 

Τέταρτο θεωρώ πως με αυτές τις προϋποθέσεις οι πρωτοβουλίες της 
Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής- που ξεκινούν από καθαριότητα, 

ασφαλτοστρώσεις, αποκατάσταση συγκοινωνίας σε περιοχές που 
διαμένουν τσιγγάνοι κοκ, ενώ θα φτάσουν μέχρι ολιστικές 

παρεμβάσεις όπως αυτές που θα κάνουμε στο Βλυχό Μεγάρων με 
χρήματα του ΠΕΠ, η άλλες που θα εξελιχτούν το επόμενο διάστημα 

με ιδίους πόρους της περιφερείας – μπορούμε όλοι μαζί να 
αλλάξουμε με Δημοκρατία το τοπίο στην Δυτική Αττική. 

Επιπλέον θα στείλουμε και στον κάλαθο των αχρήστων κάθε μορφής 
και είδους ξενοφοβικές η ρατσιστικές αντιλήψεις που ορισμένοι δεν 

χάνουν ευκαιρία να πλασάρουν άλλοτε με τους τσιγγάνους, σήμερα 

με τους πρόσφυγες, η πριν εκατό σχεδόν χρόνια με τους 
μικρασιάτικες κοκ. 

Συμπερασματικά λοιπόν σε ότι αφόρα της περιφέρεια αττικής, ένα 
πράγμα είναι απολύτως ξεκάθαρο: 

Όσοι και όσες δεν προτάσσουν την ισοτιμία, την αλληλεγγύη και την 
ανθρωπιά θα μας βρίσκουν διαρκώς και αδιαλείπτως απέναντι τους.  

---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Η σχολική ένταξη ως εργαλείο 

κοινωνικής ένταξης και προόδου στη 

Δυτική Αττική (Εναρκτήρια ομιλία στη 

2ο Forum 2016) 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης,  

Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας, 

και καλώς ήρθατε στη σημερινή μας συνάντηση, τη 2η του Forum για 

θέματα Ρομά το 2016. 

 

Θα ήθελα να ξεκινήσω, μπαίνοντας αμέσως στην ουσία του θέματος. 

Πιστεύω λοιπόν πως εξόχως σημαντικά θέματα - όπως είναι το θέμα της 

σημερινής μας συνάντησης που αφορά τη σχολική ένταξη των 

τσιγγανοπαίδων στη Δυτική Αττική - δεν μπορεί να συνεχίσουν από 

ορισμένες πλευρές να αντιμετωπίζονται - για να χρησιμοποιήσω 

επιεικείς χαρακτηρισμούς - τόσο επιφανειακά, αποπροσανατολιστικά, 

ακόμα και με ανοιχτά αρνητικές προσεγγίσεις. 

 

Παρόμοιες αντιμετωπίσεις επιφέρουν γενικότερες αναστατώσεις των 

σχολειών - που ξεκινούν από διαμαρτυρίες για εγγραφές τσιγγανοπαίδων 

σε δημοτικά σχολεία της περιοχής μας, και φτάνουν μέχρι κινητοποιήσεις 

που απλώς επιδεινώνουν το πρόβλημα - και το χειρότερο - φυσικά 

ανεξάρτητα από προθέσεις - να καταλήγουν όλα αυτά αξιοποιήσιμα - για 

την προώθηση μιας ρατσιστικής και φοβικής ατζέντας - που είναι βέβαιο 

πως δεν βρίσκεται στα μυαλά και στην κουλτούρα των πολιτών της Δυτικής 

Αττικής. 

 

Από την άλλη όμως πλευρά εμείς είμαστε οι πρώτοι - που όχι μόνο 

αναγνωρίζουμε αλλά και έχουμε συνειδητοποιήσει - ότι η σχολική ένταξη 

των τσιγγανοπαίδων είναι ένα δύσκολο, διαχρονικό, πολυσύνθετο 

και πολυπαραγοντικό ζήτημα - που δεν λύνεται με μαγικούς 

τρόπους,  ούτε μια και έξω. 
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Οι λύσεις του συνδέονται με την βαθύτερη κατανόηση αλλά και 

κινητοποίηση όλων των θεσμικών ιστών μιας κοινωνίας - και θα ήθελα να 

τονίσω πως σε κάθε περίπτωση η σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων - 

αφορά πρώτα και πάνω όλους τους ίδιους τους τσιγγάνους και τις 

οργανωμένες κοινότητες τους. 

 

Κυρίες και Κύριοι 

Αν και είναι επιστημονικά παραδεκτό ότι η σχολική ένταξη αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα εργαλεία κοινωνικής ένταξης - η Δυτική Αττική αλλά 

και η χώρα μας συνολικά καταγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη σχέση με το 

εκπαιδευτικό σύστημα - αποτέλεσμα του οποίου είναι ο εξαιρετικά υψηλός 

βαθμός αναλφαβητισμού που υπάρχει μεταξύ των τσιγγάνων. 

 

Η σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό από 

ένα κοινωνικό φαινόμενο μη αποδοχής, σύγκρουσης και στιγματισμού 

περιοχών και σχολείων ως «τσιγγάνικων» - υπάρχει δηλαδή μια τάση 

γκετοποίησης σε χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής- που άλλοτε 

λαμβάνει χαρακτηριστικά ενεργητικού αποκλεισμού, πχ διαμαρτυρίες για 

να αποτρέψουμε εγγραφές τσιγγανοπαίδων στο σχολείο με χίλιες δυο 

προφάσεις - και άλλοτε παθητικού αποκλεισμού, πχ αποχώρηση των 

παιδιών μη τσιγγάνων από σχολεία με σημαντική παρουσία τσιγγανοπαίδων 

κοκ. 

 

Αυτή λοιπόν την τάση γκετοποίησης, όχι μόνο δεν την αποδεχόμαστε 

αξιακά και ιδεολογικά - αλλά ως Περιφέρεια Αττικής κινητοποιούμε 

και κάθε διαθέσιμη δύναμη - με την προσδοκία όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς να δουν επιτελούς την πραγματικότητα και να 

σκύψουν στο πρόβλημα -προκειμένου όλοι μαζί να επιτύχουμε την 

σταδιακή της εξουδετέρωση.  

 

Πιστεύω πως η σημερινή παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού Παιδείας - 

συμβολικά και ουσιαστικά - αποτελεί σαφή ένδειξη για την αυξανόμενη 

μέριμνα της Πολιτείας και στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
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Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο - η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής εργάζεται 

συστηματικά - ώστε να αναδείξει τα θέματα και να συμβάλει στη 

δρομολόγηση λύσεων.  

Από τον φετινό λοιπόν Μάρτιο - που κάναμε την πρώτη συνάντηση του 

Forum μέχρι και σήμερα - έχουν γίνει τα εξής: 

 

Α- Σε επίπεδο άμεσων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας: 

 

1. Δημόσια Υγεία: 

Διατέθηκαν συνολικά 1.355 εμβόλια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία για 

τσιγγάνους/Ρομά σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, το Κέντρο 

Υγείας Μεγάρων και τον Ερυθρό Σταυρό στα Άνω Λιόσια, ενώ την περίοδο 

Ιουνίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εμβολιαστικές δράσεις στους 

καταυλισμούς στο Σοφό και στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.  

Επίσης, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας - από τον 

Κοινωνικό Φορέα ΚΛΙΜΑΚΑ και τη συμμετοχή διαμεσολαβητών Ρομά 

ημερίδα για τον εμβολιασμό - με αφορμή και τα περιστατικά μηνιγγίτιδας 

στην περιοχή της Λίμνης.  

 

2. Υγειονομικός έλεγχος και περιβαλλοντική υγιεινή: 

Η αρμόδια Διεύθυνση της Αντιπεριφέρειας έχει ολοκληρώσει αυτοψίες για 

την απαράδεκτη κατάσταση διαβίωσης σε περιοχές της Μάνδρας, του 

Ασπροπύργου και των Άνω Λιοσίων - αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσων 

ενεργειών των Δήμων αλλά και ενημερώνοντας σχετικά το Υπουργείο 

Εσωτερικών - για την ανάγκη προώθησης λύσεων άμεσης στεγαστικής 

αποκατάστασης για τους τσιγγάνους που διαβιούν σε καταυλισμούς.  

 

3. Επισιτιστική αρωγή: 

Συνεχίστηκαν οι δράσεις διανομής ποικιλίας τροφίμων, σε συνεργασία με 

την Αλληλεγγύη για Όλους, με δικαιούχους και τους τσιγγάνους με τη 

συνεργασία των συλλόγων τους. 

 

4. Μεταφορά μαθητών: 

Υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών - 

ενώ κατόπιν προγενέστερων παρεμβάσεων μας μαζί με τους συλλόγους 
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των τσιγγανών - σήμερα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση που είχε 

δημιουργηθεί - αποτέλεσμα της οποίας ήταν άλλοτε η διακοπή των 

δρομολογίων σε ορισμένες περιοχές.  

 

4. Καθαριότητα οδικού δικτύου-περιοχών: 

Σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής πραγματοποιήσαμε καθαρισμό 

από σκουπίδια και μπάζα σε περιοχές που διαβιούν τσιγγάνοι, όμως παρόλα 

αυτά η κατάσταση συνεχίζει να είναι γύρω από ορισμένες περιοχές 

απαράδεκτη, και απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και συντονισμός 

για τον καθαρισμό τους.  

5. Δράσεις πολιτισμού: 

Παρά τις Κασσάνδρες, παρά τις αόρατες απειλές, παρά τις αποτρεπτικές 

παροτρύνσεις αλλά και τις χαρακτηριστικές απουσίες κάποιων θεσμικών - 

αφού χρηματοδοτήσαμε - πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία 

φέτος το καλοκαίρι τρείς ανοικτές θεατρικές παραστάσεις στις 

περιοχές διαβίωσης τσιγγάνων και πιο συγκεκριμένα στο Βλυχό Μεγάρων, 

στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου και στο Ζεφύρι Φυλής. 

 

6. Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης: 

Τόσο το Γραφείο μας όσο οι και κατά περίπτωση Διευθύνσεις της 

Αντιπεριφέρειας, υλοποίησαν δράσεις ενημέρωσης για μια ποικιλία 

κοινωνικών προγραμμάτων, από το ΤΕΒΑ και το κοινωνικό εισόδημα 

αλληλεγγύης μέχρι τους φιλικούς διακανονισμούς της ΔΕΗ για 

ληξιπρόθεσμα χρέη. 

 

Β. Σε επίπεδο προγραμματικών δράσεων και παρεμβάσεων της 

Περιφέρειας: 

 

1. Πιλοτικό Γραφείο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων: 

Ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία έγκρισης και υπογραφής της 

Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Αθήνας, εντός του Σεπτεμβρίου θα 

γίνει η διαδικασία πρόσληψης κοινωνικών λειτουργών και διαμεσολαβητών 

και εντός του Οκτωβρίου ξεκινάει η λειτουργία του Γραφείου, θέμα 
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στο οποίο θα αναφερθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος Αναπληρωτής 

Καθηγητής κ. Ασημόπουλος.  

 

2. Κοινωνική έρευνα- απογραφή στο Βλυχό Μεγάρων: 

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες από πλευράς Περιφέρειας, και 

αναμένουμε εντός του Σεπτεμβρίου την εκκίνηση της διαδικασίας από 

πλευράς Δήμου Μεγαρέων, έτσι ώστε να έχουμε στοιχεία και δεδομένα 

που θα βοηθήσουν στην κατάρτιση και ολοκλήρωση του επιχειρησιακού 

προγράμματος παρέμβασης.  

Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλοτικό για όλη την Αττική και γίνεται με 

την υποστήριξη της ΜΟΔ  - εκπρόσωπος της οποίας βρίσκεται σήμερα εδώ 

-ανοίγοντας δρόμους αντιστοιχών πρωτοβουλιών και σε άλλες περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

3. Κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού: 

Εστιάζοντας σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής - σε 

συνεργασία με τους Δήμους Μεγάρων, Ασπροπύργου και Φυλής - με την 

επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αθηνών, βρισκόμαστε στο 

στάδιο υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας για την προώθηση δράσεων 

- τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο άυλων δράσεων.  

 

4. Διαμεσολαβητές – Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί 

Στηρίξαμε και στηρίζουμε τη δράση οργανισμών, οργανώσεων και φορέων 

που ασχολούνται με θέματα κοινωνικής ένταξης των τσιγγάνων, 

ανεξαρτήτως του εργαλείου παρέμβασής τους.  

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε την Ένωση Διαμεσολαβητών Ελλήνων 

Ρομά και την θεσμική αναγνώριση του ρόλου τους -συναντηθήκαμε με  

εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

με αφορμή την επίσκεψή του στο Βλυχό στο πλαίσιο του προγράμματος 

LERI- ενώ διοργανώσαμε και μια ενημερωτική συνάντηση του Συνηγόρου 

του Πολίτη - με διαμεσολαβητές Ρομά από την περιοχή του Ασπροπύργου. 
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Γ. Σε επίπεδο ευρύτερων παρεμβάσεών μας προς την Κεντρική 

Διοίκηση: 

 

1. Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών: 

Υπήρξε συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Μπαλάφα Γιάννη και καταθέσαμε 

υπόμνημα με προτάσεις για τα θέματα αστικοδημοτικής 

τακτοποίησης και λειτουργίας οργανωμένων χώρων προσωρινής 

διαβίωσης, ανθρώπων που σήμερα μένουν σε απαράδεκτους 

καταυλισμούς χωρίς ασφαλή στέγη, ρεύμα και νερό. 

 

2. Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας: 

Συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο Υφυπουργό για την εκπαίδευση 

τσιγγανοπαίδων κ. Πελεγρίνη - τον οποίο ευχαριστώ όχι μόνο για την 

άψογη συνεργασία που είχαμε, αλλά και για την άμεση ανταπόκριση που 

έδειξε λύνοντας άμεσα προβλήματα σχετιζόμενα με την εκπαίδευση των 

τσιγγανοπαίδων τα οποία του θέσαμε. 

Έχοντες δε βάλει σαν κομβικό στόχο και την δημιουργία Σχολείου 

Δεύτερης Ευκαιρίας - για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών στις 

περιοχές Μεγαρίδος και Θριασίου - είμαστε βέβαιοι πως θα έχουμε από το 

υπουργείο την ιδία στήριξη και αποτελεσματικότητα για την δημιουργία 

του.  

 

3. Συνεργασία με το Υπ. Προστασίας του Πολίτη: 

Η Περιφέρεια Αττικής έχει συνυπογράψει με το Υπ. Προστασίας του Πολίτη 

πρωτόκολλο συνεργασίας για θέματα κοινωνικής πρόληψης της 

παραβατικότητας και το ΚΕΜΕΑ.  

Με ιδιαίτερη χαρά δε βλέπουμε σήμερα εδώ εκπροσώπους του ΚΕΜΕΑ - και 

επί τη ευκαιρία θέλω να τονίσω ότι η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 

ενδιαφέρεται για δράσεις στο πεδίο της κοινωνικής πρόληψης - και της 

προώθησης του θεσμού του διαμεσολαβητή στο πεδίο της πολιτικής 

προστασίας - τομέα με ειδικό βάρος στη Δυτική Αττική λόγω της καύσης 

καλωδίων, της ύπαρξης επικίνδυνων εγκαταστάσεων αλλά και φυσικών 

πόρων, όπως τα δάση μας. 
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Κυρίες και Κύριοι, κλείνοντας: 

Όλα τα παραπάνω, όσα ολοκληρώθηκαν, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη και 

όσα δρομολογούνται, αντανακλούν το πλαίσιο της δικής μας 

προσέγγισής για το θέμα της κοινωνικής ένταξης και συμβίωσης με 

τους τσιγγάνους, μέρος της οποίας είναι και η σχολική ένταξη. 

Θα το πω δε για μια ακόμα φορά όσο πιο καθαρά μπορώ: 

Όλα αυτά που σας ανάγνωσα - ως πολιτική μας παρέμβαση - βρίσκονται 

στον αντίποδα όσων για αυταπόδεικτους λόγους - είτε ταυτίζουν τις έννοιες 

τσιγγάνοι και παραβατικότητα, είτε έχουν την ψευδαίσθηση πως με 

αποκλειστικό εργαλείο την καταστολή - θα καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση 

της.  

Απέναντι σε αυτήν την οικτρή τους πλάνη - εμείς με αυτήν την ξεκάθαρη 

και σαφέστατη πολιτική μας παρέμβαση και δράση - αποτέλεσμα του 

αξιακού φορτίου που κουβαλά η Αριστερά - αλλά και με πνεύμα 

συνεργασίας - που πιστεύουμε ότι το έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι το 

διαθέτουμε - θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε ακόμα και με όσους δεν 

συμφωνούν απολύτως μαζί μας.  

Επειδή δε το θέμα μας αφορά την ένταξη των τσιγγανοπαίδων στην 

σχολική κοινότητα - και εμείς από θέσεις αρχής ότι κάνουμε το κάνουμε 

μαζί με τους τσιγγάνους και τους συλλόγους τους - θέλω από το βήμα 

αυτό να καλέσω τους τσιγγάνους και τους φορείς τους: 

Μέχρι τις 12 Σεπτέμβρη που ξεκινούν τα σχολεία όχι μόνο να μην 

αφήσουν τα πράγματα στην τύχη τους - αλλά να ξεκινήσουν από 

αύριο - πόρτα την πόρτα, παράγκα την παράγκα, σπίτι το σπίτι - μια 

καμπάνια ενημέρωσης και έγγραφης των παιδιών τους στα σχολεία 

της Δυτικής Αττικής. 

Θα πρέπει δε να γνωρίζουν, πως σε αυτή την προσπάθεια τους, εμείς 

είμαστε έτοιμοι να εξασφαλίσουμε κάποια σχολικά είδη. 

Όπως και είμαστε έτοιμοι να αντικρούσουμε αναχρονιστικές αντιλήψεις 

τύπου πως μόνο μέσω προστίμων θα αναγκαστούν να πάνε αυτά τα παιδιά 

στο σχολείο, ή πως οι τσιγγάνοι δεν είναι για  γράμματα, ή πως δεν 

χρειάζεται διασπορά στα σχολεία αλλά γκετοποίηση και πλήθος άλλων 

ευτράπελων που ακούγονται. 

Εμείς θα συνεχίσουμε στην ιδία κατεύθυνση την συνεργασία μας και με 

τους πέντε Δήμους της Δυτικής Αττικής, ενώ αξιοποιώντας το έμπρακτο 
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ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας και ειδικά του κ. Πελεγρίνη - θα 

επιδιώξουμε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - να αντιμετωπίσουμε όσα 

τυχόν παλαιά ή νέα προβλήματα υπάρξουν.  

Καλούμε όμως τόσο τους γονείς όσο και τους συλλόγους γονέων 

όπως και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα - να παραμείνουν 

ψύχραιμοι και να απομονώσουν φοβικές και ρατσιστικές σειρήνες. 

 

Να συμμετέχουν ενεργά στην ανάδειξη των προβλημάτων - αναζητώντας 

όλοι μαζί τις πλέον βιώσιμες λύσεις.  

Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι πως η φετινή σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με 

πλήθος νέων εγγράφων τσιγγανοπαίδων στα σχολεία.  

Είμαστε αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε πως έχει αποτελέσματα η πολιτική μας, 

και ακόμα γιατί διαπιστώνουμε πως κερδίζει διαρκώς έδαφος στην Δυτική 

Αττική.  

Είμαστε τέλος αισιόδοξοι - γιατί παρά τις γνώστες δυσκολίες που περνά η 

χώρα μας - με την βοήθεια που έχουμε και από το υπουργείο παιδείας -

μπορούμε την φετινή σχολική περίοδο να κάνουμε όλοι μαζί ένα ακόμα 

βήμα μπροστά.  

 

Σας ευχαριστώ. 
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7. «Η εμπειρία του Forum Δυτικής Αττικής 

για θέματα Ρομά: Ευρήματα και 

Προτάσεις» (Ομιλία κατά την θεματικής 

επίσκεψης της CAHROM/ Συμβούλιο της 

Ευρώπης, 17.10.2016)  
 

 
Αγαπητοί φίλοι, 

Το θέμα της συμμετοχής των τσιγγάνων στην τοπική και εθνική 

πολιτική ζωή, αποτελεί ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας για δυο 

λόγους: Αφενός γιατί η κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση, θα 

τους απαλλάξει από χαρακτηριστικά γκετοποίησης. Αφετέρου γιατί η 

χειραφέτηση των τσιγγανών θα τους απομακρύνει από εξαρτήσεις, 

που αποτελούν επιδιώξεις τρίτων. Όποιες και όποιοι λοιπόν 

ενδιαφέρονται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

για την ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί παρά να 

αντιλαμβάνονται την στρατηγική σημασία της συμμετοχής των 

τσιγγάνων σε κάθε μορφής σώματα, επιτροπές και συμβούλια 

πολιτικής συμμετοχής. Από το τοπικό έως το περιφερειακό, μέχρι και 

το εθνικό επίπεδο. 

 

Στη Δυτική Αττική, μια από τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες της 

Περιφέρειας Αττικής, με συνολικό πληθυσμό 161.000 κατοίκους, και 

με τους τσιγγάνους να αριθμούν από 20.000 μέχρι και 30.000 

κατοίκους (σύμφωνα με εκτιμήσεις των τοπικών αρχών αλλά και των 

ίδιων των τσιγγάνων), παρατηρείται ένα ιδιότυπο φαινόμενο 

πολιτικού αποκλεισμού. 

Δεν υπάρχει πχ κανείς τσιγγάνος δημοτικός ή περιφερειακός 

σύμβουλος. Δεν υπήρχε καμία τυπική ή άτυπη διαδικασία πολιτικής 

διαβούλευσης και συνεργασίας. Είναι δε κοινό μυστικό, ότι η 

συμμετοχή των τσιγγάνων στα κοινά, εξαντλείτο στο πλαίσιο μιας 
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«πελατειακής» ψηφοθηρικής λογικής, με αποτέλεσμα την πολιτική 

τους ομηρία και αδρανοποίηση. 

 

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, πήραμε στη Δυτική Αττική την 

πρωτοβουλία να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε ένα άτυπο 

διαβουλευτικό σώμα με την ονομασία «Forum Δυτικής Αττικής για 

θέματα Ρομά». Σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι και των πέντε 

Δήμων της περιοχής μας, οι όποιοι υπάρχοντες σύλλογοι και 

σωματεία τσιγγάνων, η Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών και 

Συνεργατών Ρομά, φορείς της κοινωνίας των πολιτών που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καθώς και κατά περίπτωση 

δημόσιες αρχές και οργανισμοί, όπως είναι η Αστυνομία, η 

Πυροσβεστική, οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί φορείς. 

 

Από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και σήμερα, έχουν 

πραγματοποιηθεί επτά ολομέλειες αυτού του διαβουλευτικού 

σώματος με θέματα: Η συμμετοχή των τσιγγάνων σε πολιτιστικές 

δράσεις, τα προγράμματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, 

η στήριξη των διαμεσολαβητών Ρομά, η σχολική ένταξη των παιδιών 

Ρομά, η προώθηση της δια βίου μάθησης, η περιφερειακή στρατηγική 

για την κοινωνική ένταξη, οι κοινωνικές παρεμβάσεις στο Βλυχό 

Μεγάρων και ο ρόλος της τοπικής κοινότητας.  

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πολλές επιμέρους δράσεις σε πεδία, 

όπως: Η κοινοτική διαμεσολάβηση και η προώθηση της συνεργασίας 

τσιγγάνων και μη τσιγγάνων, ενώ έγιναν και επί τόπου ενημερώσεις 

τσιγγάνων για σειρά θεμάτων, σε περιοχές διαβίωσής τους και σε 

καταυλισμούς.  

Βασικοί σκοποί του Forum είναι: 

 Η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας και αποδοχής μεταξύ 

τσιγγάνων και μη τσιγγάνων. 
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 Η δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης και διευκόλυνσης 

της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές. 

 Η προβολή και ενδυνάμωση του ρόλου των διαμεσολαβητών 

Ρομά.  

 

Οι τσιγγάνοι που συμμετέχουν στο Forum είτε ως μέλη συλλόγων, 

είτε ως μέλη της Ένωσης Διαμεσολαβητών, είτε ως ενδιαφερόμενοι 

κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, έχουν την ευκαιρία αλλά και την 

υποστήριξη να εκφράσουν τις ανάγκες, τις απόψεις και τις 

προσδοκίες τους, να συμμετέχουν σε ποικίλες τοπικές δράσεις αλλά 

και να απαιτούν κοινωνική λογοδοσία από τις δημόσιες αρχές.  

 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των 

πολιτισμικών δρώμενων στη Δυτική Αττική, οι σύλλογοι των 

τσιγγάνων συμμετείχαν φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην 

Έκθεση Πολιτισμού της περιοχής, σε ισότιμη βάση με όλους τους 

άλλους συλλόγους.  

 

Επίσης, μεταξύ των δράσεων που οργανώθηκαν μαζί με τους 

τσιγγάνους, και ειδικότερα με την Ένωση Διαμεσολαβητών, 

περιλαμβάνονται οι ενημερωτικές συναντήσεις με την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, αλλά και η επί τόπου συνεργασία σε διάφορα συμβάντα 

στους χώρους διαβίωσης των τσιγγάνων.  

 

Επίσης, έχουμε οργανώσει συσκέψεις ενημέρωσης και κοινωνικής 

λογοδοσίας, ακόμα και επί τόπου στις περιοχές διαβίωσής τους για 

θέματα όπως είναι η δημόσια υγεία, η πολιτική προστασία και τα 

κοινωνικά προγράμματα. 

Από τις μέχρι σήμερα συζητήσεις και συνεργασία στο Forum, έχει 

αναδειχθεί από τους ίδιους τους τσιγγάνους, η ανάγκη για 

ενδυνάμωσή τους σε οργανωτικό επίπεδο, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο 

ευρύτερος πολιτικός τους ρόλος με όρους ισοτιμίας.  
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Σε αυτό το πεδίο, η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η 

Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής προχώρησε σε προγραμματική 

σύμβαση με το ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) στο 

πλαίσιο της οποίας θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες πιλοτικό 

γραφείο στήριξης των Ρομά και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 

δίνοντας βαρύτητα στην ενεργοποίηση και ενδυνάμωση τους.  

 

Επίσης, έχουν αναδειχθεί πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που 

δυσχεραίνουν την άρση του ιδιότυπου πολιτικού αποκλεισμού των 

τσιγγάνων στις τοπικές κοινωνίες.  

Προβλήματα που αγγίζουν ένα σύνολο παραγόντων: Θεσμικών, 

κοινωνικών και οικονομικών.  

Στο θεσμικό πεδίο, η απαγόρευση ουσιαστικά της άσκησης του 

πλανοδίου εμπορίου, καταδικάζει ένα σημαντικό μέρος των ενηλίκων 

τσιγγάνων στην έλλειψη νόμιμης εργασίας και τον περαιτέρω 

στιγματισμό τους ως παραβατικών.  Ο στιγματισμός αυτός, με την 

σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα να τους απομακρύνει από την 

γενικότερη συμμετοχή τους σε αντιπροσωπευτικά ή άλλα σώματα.  

Στο κοινωνικό πεδίο, η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός 

τείνουν να θεωρηθούν «η φυσική κατάσταση των τσιγγάνων». Η  

άποψη αυτή, που σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να εσωτερικεύεται 

από τους ίδιους τους τσιγγάνους ή και να εγκλωβίζει τις όποιες 

συλλογικές μορφές έκφρασης τους, σε μια κακώς νοούμενη 

«προνοιακή» και πελατειακή λογική, όπου τα αιτήματά τους είναι 

σχεδόν αποκλειστικά «επιδοματικής» ενίσχυσης. Η κατάσταση αυτή 

έχει σαφείς συνέπειες: Οι τσιγγάνοι συμμετέχουν στο πολιτικό 

σύστημα, σχεδόν αποκλειστικά ως ομάδα δικαιούχων προνοιακών 

επιδομάτων.  

 

Στο οικονομικό πεδίο αποτυπώνεται ο θεσμικός και κοινωνικός 

αποκλεισμός τους, με την κυριαρχία της άτυπης απασχόλησης που 
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συχνά «ποινικοποιείται» αλλά και με την ακραία περιθωριοποίηση 

που απαξιώνει δυνάμεις, δυνατότητες και τεχνικές επιβίωσης των 

τσιγγάνων σε τομείς όπως, η χειροτεχνία, η συλλογή και μεταφορά 

ανακυκλώσιμων υλικών, η πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία, 

η απασχόληση στον αγροτικό τομέα και στα δίκτυα προώθησης 

εποχικών προϊόντων.  

 

Στηριζόμενοι στην εμπειρία του Forum, σχεδόν 20 μήνες τώρα, και 

όλων των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καταδεικνύεται με 

τον πιο εμφατικό τρόπο ότι: 

 Ο πολιτικός αποκλεισμός των τσιγγάνων συνδέεται άρρηκτα με 

τον κοινωνικό, χωροταξικό και οικονομικό αποκλεισμό τους.  

 Ο πολιτικός αποκλεισμός έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο 

γιατί αυτό σήμερα συζητάμε εδώ αλλά και γιατί η εμπειρία των 

κινημάτων, η ιστορική εμπειρία πολλών ομάδων που βίωσαν 

και βιώνουν αποκλεισμό, δηλώνουν ότι η πολιτική 

ενεργοποίηση, η διεκδίκηση και οργάνωση της πολιτικής 

οντότητας των τσιγγάνων, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για 

τη συνολική αντιμετώπιση του αποκλεισμού και της 

περιθωριοποίησής τους.   

 

Ως εκ τούτου, η ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων των 

τσιγγάνων και η στήριξη της κοινοτικής οργάνωσής τους, 

προκύπτουν ή θα έπρεπε να προκύπτουν ως προτεραιότητες των 

ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών 

κοινωνικής ένταξης.  

Εμείς ήδη στη Δυτική Αττική συνεργαζόμαστε άτυπα με τους 

διαμεσολαβητές τσιγγάνους και επίσημα πια σε λίγες μέρες μέσω του 

Γραφείου Στήριξης του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης, στηρίζουμε την 

συμμετοχή των τσιγγάνων τόσο στις διαβουλεύσεις για στρατηγικά 

προγράμματα της Περιφέρειας (πχ. κοινωνική ένταξη) όσο και για 

επιμέρους δράσεις, όπως η κοινωνική έρευνα- απογραφή στο Βλυχό 
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Μεγάρων, περιοχή που έχει επιλεγεί από την Περιφέρεια Αττικής για 

την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος 

ένταξης. 

 

Κατά την άποψή μας, απαιτείται η θεσμοθέτηση της ιδιότητας του 

διαμεσολαβητή, η κατοχύρωση οργανικών θέσεων ιδιαίτερα στους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η εκπαίδευση και η κατάρτισή 

τους, καθώς και η πρόβλεψη για προγράμματα απασχόλησης 

κοινωφελούς χαρακτήρα με θέσεις διαμεσολαβητών σε πολλούς 

δημόσιους και κοινωνικούς φορείς.  Επίσης, αναφορικά με τους 

συλλόγους και τις όποιες οργανωτικές εκφράσεις κοινοτήτων 

τσιγγάνων, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να υπάρξει ένα πρόγραμμα 

στήριξης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων αλλά και υλικοτεχνικής 

υποδομής με σαφείς κανόνες και αποτελεσματικό δημόσιο έλεγχο. 

 

Ως Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής λοιπόν συνεχίζουμε αταλάντευτα, 

μέσω της λειτουργίας του Forum, τη συστηματική επαφή και 

συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες των τσιγγάνων και τους 

διαμεσολαβητές. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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8. «Κοινωνική ένταξη των Ρομά και 

διαμεσολαβητές Ρομά: Το παράδειγμα 

της Δυτικής Αττικής» (Ομιλία στην 

ημερίδα του ΕΚΚΑ για την ανάπτυξη της 

εθνικής πλατφόρμας διαβούλευσης και 

διαλόγου στα θέματα Ρομά, Αθήνα, 

20.10.2016) 
 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Το θέμα του πάνελ που έχω την τιμή να συμμετέχω αφορά τη 

διαβούλευση και το ρόλο των διαμεσολαβητών Ρομά. 

Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο για την κοινωνική ένταξη 

των Ρομά, την ενδυνάμωση και χειραφέτησή τους, αλλά και για την 

στάση των τοπικών κοινωνιών και των δημοσίων αρχών απέναντι 

στις κοινότητες των τσιγγάνων και τα προβλήματά τους. 

Στη Δυτική Αττική των 161.000 κατοίκων, εκ των οποίων 20-30.000 

είναι Ρομά, δεν υπήρχε μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 καμία 

επίσημη ή ανεπίσημη, θεσμικά διαρθρωμένη και συστηματική 

διαβούλευση, με τις κοινότητες των Ρομά, η την όποια οργανωμένη 

κοινωνία τους, ή με την Ένωση Διαμεσολαβητών και Συνεργατών 

Ελλήνων Ρομά.  

 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2014, μέσω του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη και του εξαιρετικού συνεργάτη μου κ. Μπουρίκου 

Δημήτρη, και με αποκλειστικά δικές μας δυνάμεις: 

 

Οργανώσαμε συναντήσεις με όλους τους ενεργούς συλλόγους Ρομά 

της Δυτικής Αττικής και κάναμε αυτοψίες σε όλες τις περιοχές 

διαβίωσής τους. Καταγράψαμε πολύ σημαντικά προβλήματα, που 

ξεκινούν από το στεγαστικό και την πρόσβαση σε κοινωνικά 
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προγράμματα, και φτάνουν μέχρι την απασχόληση και την 

εκπαίδευση. 

  

Από αυτήν λοιπόν την προσπάθεια, αυτό που εμείς διαπιστώνουμε, 

είναι η αδιαμφισβήτητη σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής, 

ύπαρξη, ενός ιδιότυπου τετραπλού αποκλεισμού:  

Πολιτικού, Κοινωνικού, Οικονομικού και Χωροταξικού. 

Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι σε κάθε συζήτηση και συνάντηση μας, 

στα πλαίσια των διαβουλεύσεων, κοινή αγωνία όλων των τσιγγάνων, 

ήταν ότι: 

 Δεν τους ακούνε οι Δήμοι. 

 Δεν τους υπολογίζει το κράτος. 

 Δεν γνωρίζουν πράγματα που σχεδιάζονται για αυτούς, όμως 

χωρίς αυτούς. 

 

Και επιπλέον ότι συνήθως τους προσεγγίζουν προεκλογικά για την 

εκμετάλλευση της ψήφου τους, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό 

αποτέλεσμα στη βελτίωση της ζωής τους και άλλα παρόμοια. 

Αμέσως λοιπόν σκεφτήκαμε ότι στη Δυτική Αττική, με τις 

πολυάριθμες κοινότητες τσιγγάνων, τα φαινόμενα γκετοποίησης και 

των πολύ σημαντικών προβλημάτων κοινωνικής συνοχής, δεν 

μπορούσε να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.  

 

Έτσι πήραμε την πρωτοβουλία και ιδρύσαμε το Forum Δυτικής 

Αττικής για θέματα Ρομά, στα πλαίσια του όποιου γίνεται και η 

θεσμική διαβούλευση που μόλις σας προανέφερα. 

 

Σε αυτό συμμετέχουν: 

 

Εκπρόσωποι και των πέντε Δήμων της περιοχής μας, εκπρόσωπος 

της Ιεράς Μητρόπολης Μεγαρίδος, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, της τοπικής κοινότητας, οι σύλλογοι και τα σωματεία 
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τσιγγάνων, η Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών και Συνεργατών 

Ρομά, φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή, καθώς και κατά περίπτωση δημόσιες αρχές και 

οργανισμοί, όπως είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η ΔΕΗ-

ΔΕΔΔΗΕ και οι υγειονομικοί φορείς. 

 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πολλές επιμέρους δράσεις σε 

πεδία, όπως: 

 

Η κοινοτική διαμεσολάβηση και η προώθηση της συνεργασίας 

τσιγγάνων και μη τσιγγάνων, ενώ έγιναν και επί τόπου ενημερώσεις 

τσιγγάνων για σειρά θεμάτων, σε περιοχές διαβίωσής τους και σε 

καταυλισμούς.  

 

Βασικοί σκοποί του Forum είναι: 

 Η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας και αποδοχής μεταξύ 

τσιγγάνων και μη τσιγγάνων. 

 Η δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης και διευκόλυνσης 

της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές. 

 Η προβολή και ενδυνάμωση του ρόλου των διαμεσολαβητών 

Ρομά.  

 

Όταν λέμε προβολή του ρόλου των διαμεσολαβητών Ρομά 

εννοούμε ότι ο ρόλος αυτός είναι θετικός και για τους Ρομά και για 

τους μη Ρομά. Είναι ένα θετικό παράδειγμα έκφρασης και επίλυσης 

αιτημάτων και διαφορών, που ασφαλώς προϋποθέτει την αμοιβαία 

αποδοχή και το σεβασμό, πέρα από ιδιαιτερότητες και διαφορές.  

Έτσι λοιπόν στις συνεδριάσεις του Forum αλλά και στις επιμέρους 

δράσεις, ο διαμεσολαβητής Ρομά έχει έναν διακριτό ρόλο έναντι των 

συλλόγων και συλλογικοτήτων Ρομά, και προσθέτει την δική του 

εμπειρία και οπτική για τα προβλήματα που ταλανίζουν την περιοχή. 
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Όταν λέμε ενδυνάμωση του ρόλο των διαμεσολαβητών Ρομά 

εννοούμε τη θεσμική πια αναγνώριση της δουλειάς τους σε επίπεδο 

συνεργασίας με τις υπηρεσίες των τοπικών αρχών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Οι διαμεσολαβητές Ρομά είτε εθελοντικά εργαζόμενοι 

είτε ως αμειβόμενα στελέχη σε δομές και προγράμματα, αποτελούν 

τον αναγκαίο και κατάλληλο σύνδεσμο με τις κοινότητες Ρομά που 

διευκολύνει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση μεταξύ 

κοινοτήτων Ρομά και αρμοδίων αρχών σε μια σειρά από ζητήματα.  

 

Κατά την άποψή μας και στηριζόμενοι στην εμπειρία του Forum και 

στη μέχρι σήμερα συνεργασία σε ποικίλες δράσεις, θεωρούμε ότι 

πέρα από τα πετυχημένα παραδείγματα ενεργοποίησης των 

διαμεσολαβητών Ρομά στο εκπαιδευτικό και υγειονομικό τομέα, 

υπάρχει τεράστια ανάγκη ενεργοποίησης και ενίσχυσής τους 

στον τομέα των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών 

και ειδικότερα στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες γενικής 

εξυπηρέτησης κοινού όπως τα ΚΕΠ, οι αδειοδοτήσεις 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η πολιτική προστασία, η δια βίου 

μάθηση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. 

 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς ως Περιφέρεια Αττικής και 

ειδικότερα ως Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, και αναφορικά με 

το ρόλο του διαμεσολαβητή Ρομά, κάνουμε ή δρομολογούμε τα 

ακόλουθα: 

 Λειτουργία τέλος του τρέχοντος μήνα Πιλοτικού Γραφείου 

Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, με 

χρηματοδότηση ύψους 80.000  ευρώ της Περιφέρειας και 

φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Αθήνας, με πρόσληψη και 

απασχόληση δυο διαμεσολαβητών Ρομά. 
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 Βάζουμε ως όρο σε προγραμματικές συμβάσεις που 

υπογράφουμε με Δήμους για κοινωνικές δράσεις και έρευνες, 

όπως η απογραφή στο Βλυχό, την απασχόληση 

διαμεσολαβητών Ρομά. 

 Συγκαλούμε συσκέψεις είτε με τις δικές μας υπηρεσίες είτε με 

υπηρεσίες άλλων τοπικών αρχών με συμμετοχή των 

διαμεσολαβητών Ρομά, έτσι ώστε και ο ρόλος τους να γίνεται 

γνωστός αλλά και να χτίζεται ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας. 

 Προωθούμε πρόταση για την εκπαίδευση και κατάρτιση 

διαμεσολαβητών Ρομά στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, 

τομέας εξαιρετικά χρήσιμος για μια σειρά ζητήματα που 

ταλανίζουν τις Υπηρεσίες και τις τοπικές κοινωνίες στη Δυτική 

Αττική.  

 

Καταληκτικά, θέλω να σημειώσω ότι για εμάς ο ρόλος της 

διαμεσολάβησης και των διαμεσολαβητών πρέπει να αποτελέσει 

τον βασικό πυλώνα ενδυνάμωσης των κοινοτήτων Ρομά, 

πρέπει επιτέλους να θεσμοθετηθεί συγκεκριμένο επαγγελματικό 

περίγραμμα και να θεσμοθετηθούν θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στην 

τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού.   

 

Όπως κάθε θεσμός και ρόλος, όμως, έτσι και η ιδιότητα του 

διαμεσολαβητή Ρομά μπορεί να υπονομευτεί και να ξεθωριάσει αν 

χρησιμοποιείται είτε με ακατάλληλο τρόπο είτε από ακατάλληλους 

ανθρώπους. Για αυτό λοιπόν απευθύνομαι στους ίδιους τους 

διαμεσολαβητές και την Ένωσή τους για να τους πω ότι 

απαιτείται πίστη στην αποστολή τους, προστασία της ιδιότητάς 

τους, συστηματική και συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση 

έτσι ώστε να παίξουν τον πραγματικό ρόλο του διαμεσολαβητή που 

εν τέλει ωφελεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.  
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Ευχαριστώ για την προσοχή και ευχαριστώ και το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόσκληση αλλά και για την 

ανάδειξη του ρόλου και της αξίας της διαμεσολάβησης. 
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9. «Τσιγγάνοι και κοινωνική συνοχή: Η 

ολιστική προσέγγιση της 

Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής μέσω 

δράσεων και πιλοτικών προγραμμάτων» 

(Ομιλία στην Ημερίδα της Ιεράς 

Μητρόπολης Ιλίου, 16.4.2016 στις 

Αχαρνές). 

 
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 
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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.  

 

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.   
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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 

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.  
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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 

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. 

 

Κυρίες και Κύριοι. 
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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.  

 

Αναζητούμε λοιπόν συμμάχους για να προωθήσουμε την πολιτική 

που μόλις σας περιέγραψα και θεωρούμε ότι: 
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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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10. «ΚΕΜΕΑ, 10+1 χρόνια έρευνας και 

καινοτομίας» (Ομιλία στην Ημερίδα του 

ΚΕΜΕΑ, Αθήνα, 19.12.2016). 

 
Κατ’ αρχάς ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ΚΕΜΕΑ - για την Πρόσκληση να 

συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του Κέντρου επ’ ευκαιρία των 10+1 ετών 

λειτουργίας του.  

Η λειτουργία του ΚΕΜΕΑ συμβάλει - και μπορεί να συμβάλει ακόμα 

περισσότερο - μέσω της έρευνας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας σε πολύ 

κρίσιμα θέματα ασφάλειας - είτε αυτά αφορούν υποδομές ζωτικής 

σημασίας, είτε εργαλεία και τεχνικές προσέγγισης της κοινωνικής όψης των 

θεμάτων ασφάλειας.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας τόσο στο χώρο της κρίσιμες υποδομές ή 

υποδομές με σημαντικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού -

επίσης αρμοδιότητες στο πεδίο της πολιτικής προστασίας αλλά και της 

κοινωνικής ένταξης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων - έχει ήδη 

υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία με το Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης από τον Απρίλιο του 2015.  

 

 

Η Συμφωνία αυτή αναφέρεται: 

 

Στο σχεδιασμό, στην προστασία και στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών της 

Περιφέρειας. 

Στην εφαρμογή πολιτικών πρόληψης θυματοποίησης. 

Στην υποστήριξη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την 

προστασία από απειλές σε καθημερινή επίπεδο. 

Στην εκπαίδευση και υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την 

ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στην υποστήριξη ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων και στην ενίσχυση 

του σεβασμού στη διαφορετικότητα σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. 



 127 

Στον σχεδιασμό για τη δημιουργία και αναβάθμιση της υποδομής, 

κατάρτισης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, 

και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και άμεση ανταπόκριση στη 

διαχείριση κινδύνων και καταστροφών.  

 

Το ΚΕΜΕΑ έχει οριστεί ως αρμόδιο - μαζί με τις κατά περίπτωση 

εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου και της Περιφέρειας - για την 

περαιτέρω εξειδίκευση της Προγραμματικής Συμφωνίας, και την 

υποστήριξη και προετοιμασία της υλοποίησης δράσεων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό - η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής - με πολύ 

συγκεκριμένα αλλά και οξυμμένα προβλήματα στους τομείς της ασφάλειας, 

της πολιτικής προστασίας και της γκετοποίησης/ περιθωριοποίησης 

ολόκληρων κοινωνικών ομάδων  αποτελεί την πρώτη Περιφερειακή 

Ενότητα της Αττικής - όπου επιχειρείται η χωρική εξειδίκευση της 

Προγραμματικής Συμφωνίας με τους εξής προτεινόμενους πυλώνες 

συνεργασίας:  

 

Πρώτον, το πεδίο της πολιτικής προστασίας - όπου η Δυτική Αττική έχει 

εξαιρετική ευαλωτότητα - τόσο από φυσικούς κινδύνους (πχ. πλημμυρικά 

φαινόμενα) όσο και από τεχνολογικά συμβάντα, δεδομένου ότι στην 

περιοχή μας λειτουργούν 24 δραστηριότητες που υπάγονται στην οδηγία 

Sevezo.  

 

Δεύτερον, το πεδίο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και προσέγγισης - 

όσον αφορά την επιχειρησιακή μας δράση - σε περιοχές διαβίωσης 

τσιγγάνων και άλλων ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.  

 

Τρίτον, την πρόληψη της θυματοποίησης αλλά και την στήριξη όσων 

διαβιούν σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με αυξημένη παραβατικότητα και 

εγκληματικότητα μέσω κατάλληλων κοινωνικών υποστηρικτικών δομών.  

 

Πιστεύοντας δε ακράδαντα - ότι η ασφάλεια έχει μια πολύ σημαντική 

κοινωνική όψη - και ότι ασφάλεια χωρίς κοινωνική συνοχή δεν 

υπάρχει - προχωρούμε ήδη με την πολύτιμη στήριξη του ΚΕΜΕΑ στο 
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σχεδιασμό δράσης επιμόρφωσης τσιγγάνων σε ζητήματα πολιτικής 

προστασίας και προώθησής τους - στο επίσημο σύστημα εθελοντισμού 

πολιτικής προστασίας στη Δυτική Αττική.  

 

Η δράση αυτή στηρίζεται στη μέχρι σήμερα - άτυπη μεν αλλά 

αποτελεσματική δε - συνεργασία μας με την Ένωση Διαμεσολαβητών 

Ελλήνων Ρομά και συλλόγους  τσιγγάνων - σε συνεργασία των Υπηρεσιών 

μας με την Πυροσβεστική - σε ποικίλα συμβάντα που εγκυμονούν 

κινδύνους για τους ανθρώπους και τις υποδομές.  

 

Μια από τις διαχρονικές δομικές παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης στη 

χώρα μας - είναι η έλλειψη συντονισμού και συνεργειών - καθώς και η 

ελλιπής έως ανύπαρκτη διασύνδεση της έρευνας και των καλών πρακτικών 

με την καθημερινή εφαρμοσμένη υπηρεσιακή δράση.  

 

Αυτές τις παθογένειες - ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής όψης της 

ασφάλειας -  ένας θεσμός όπως το ΚΕΜΕΑ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο 

- σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και 

β΄ βαθμού και τους ίδιους τους συλλογικούς φορείς των πολιτών - ώστε να 

ενισχύεται η συμμετοχή και κοινωνική όψη της ασφάλειας με τη χρήση 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας, τεκμηριωμένης δράσης, αξιολόγησης και 

ανατροφοδότησης.  

 

Είμαστε λοιπόν, ως Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα ως Αντιπεριφέρεια 

Δυτικής Αττικής, σε ετοιμότητα συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ για την 

προώθηση και των τριών πυλώνων αυτών δράσης.  

 

Ιδιαίτερα δε - όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα - είναι σημαντικό να έχουμε 

κατά νου ότι η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής, η μη λήψη μέτρων από-

γκετοποίησης και αντιμετώπισης της περιθωριοποίησης ολόκληρων 

κοινωνικών ομάδων, σε συνδυασμό με την ελλιπή έως ανύπαρκτη 

κοινωνική στήριξη όσων βιώνουν καθημερινή παραβατικότητα - αποτελούν 

παράγοντες που υπονομεύουν το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη των 

πολιτών σε όλους τους δημόσιους θεσμούς.  
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Από την άλλη, αυτά τα φαινόμενα ευνοούν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση 

κοινωνικών ομάδων - που αποσυνδέονται ολοένα και περισσότερο από την 

κοινωνία - θεωρούν πια την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα ως 

μια «φυσική» διαδικασία που επικυρώνει ότι δεν έχουν να «κερδίσουν» 

τίποτα - από μια κοινωνία στην οποία δεν συμμετέχουν ή συμμετέχουν 

μόνο ως στιγματισμένοι και απόβλητοι. 

 

Κλείνοντας - θέλω για άλλη μια φορά ευχαριστήσω το ΚΕΜΕΑ για τη 

στήριξη - και φιλοδοξούμε να συμμετέχουμε σε περισσότερες κοινές 

δράσεις - με σκοπό την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος στο πεδίο 

της ασφάλειας - και ειδικότερα της κοινωνικής όψης της ασφάλειας - που 

αποτελεί για εμάς αναγκαίο πυλώνα - για την αποκατάσταση της 

κοινωνικής συνοχής στη Δυτική Αττική.   
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11. 1ο Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά 

του 2017 (Εισαγωγική ομιλία, 3.4.2017) 
 

Σας καλωσορίζουμε στην 1η συνάντηση του 2017 του 
Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Roma. 

Πραγματοποιούμε μια συνάντηση κάθε τρίμηνο -
συζητώντας τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών με τους 
Roma οχι εγκυκλοπαιδικά - αλλά με στόχο την κοινωνική 
τους ένταξη - παίρνοντας κάθε φορά και ασφαλώς στο 
μετρό των δυνατοτήτων μας - και πρακτικά μέτρα για την 
προώθηση του στόχου αυτού. 

Πρόκειται, για μια αντίπαλη της γκετοποίησης και της 
περιθωριοποίησης των Roma πολιτική - εξαιρετικά 
δύσκολη, ιδιαιτέρα πολύπλοκη - ενώ οι ρυθμοί προόδου 
της απαιτούν ειλικρινείς και σταθερές συμμαχίες - 

ανεξάρτητα από ιδεολογικές, πολιτικές ή όποιες άλλες 
διαφορές μας χωρίζουν. 

Σήμερα δε- συγκυριακά - με αφορμή την παράνομη 
εγκατάσταση τριών οικογενειών Roma στην περιοχή 
του Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα - έχουμε την 
δυνατότητα να συζητήσουμε την εφαρμογή αυτής της 
πολιτικής –δεδομένου ότι οι χειρισμοί που έγιναν από 
άλλες πλευρές ήταν προφανώς  ατυχέστατοι.  

Αντί να προσεγγιστεί το πρόβλημα με όλα τα 
θεσμικά, κοινωνικά και πολιτικά εργαλεία - 
αξιοποιώντας και την εμπειρία του Χαλανδρίου - κάποιοι 
θεώρησαν ότι μπορεί να λυθεί με κατασταλτικά μέσα 
- και ασφαλώς διαψεύστηκαν. 

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα επιδείνωση του προβλήματος 
-ενώ δυστυχώς - αλλά παρατηρήθηκε και προσπάθεια 
μεταφοράς των ευθυνών σε άλλους - αντι να προσεγγιστεί 
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με τον παρακάτω οδικό χάρτη - που ως Αντιπεριφέρεια 

ήδη υλοποιούμε:   

1. Σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, προχωρήσαμε σε 
κοινωνική έρευνα. 

2. Κλείσαμε συνάντηση - ώστε να μιλήσουμε με τους 
κατοίκους της περιοχής - που δικαίως αντιδρούν. 

3. Θα μιλήσουμε με τους Roma - που ναι μεν έχουν 
όπως όλοι το δικαίωμα στη στέγαση - δεν έχουν όμως 
το δικαίωμα να καταφεύγουν σε καταπατήσεις 
περιουσιών άλλων. 

4. Κατόπιν αυτών - θα προτείνουμε κοινωνικό 
πρόγραμμα προσωρινής προστατευμένης κατοικίας - 
για την μετεγκατάσταση των οικογενειών. 

Η διαδικασία αυτή - στην οποία εμείς προσδίδουμε 
πιλοτικό χαρακτήρα - ώστε να εφαρμοστεί σε ανάλογες 
περιπτώσεις σε ολόκληρη την Δυτική Αττική - που όπως 
γνωρίζετε δεν είναι λίγες – προϋποθέτει την ενεργό 
συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας.  

Πιστεύουμε ότι σε αυτό θα είναι αρωγός η νέα Ειδική 
Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας - το πρόγραμμα 
JUSTROM του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής - και ασφαλώς το Πιλοτικό 
Γραφείο Στήριξης της Δυτικής Αττικής. 

Η επιτυχία ειδικά αυτού του εγχειρήματος είναι κομβικής 
σημασίας, γιατί: 

1. Θα λυθεί ένα πρόβλημα που έχει αναστατώσει τους 
κατοίκους - ενώ θα αποδειχτεί η υπεροχή των 

πολιτικών λύσεων - έναντι των αδιεξόδων που οδηγεί 
η επίκληση βίας. 

2. Η Ελευσίνα - που θα είναι το 2021 Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης - θα έχει ενσωματώνει 
καλές πρακτικές και σε ζητήματα διαχείρισης των 
Roma. 

3. Διευκολύνεται η λύση, ειδικά του συγκεκριμένου 
προβλήματος, εξ' αιτίας του μικρού αριθμού Roma, 
αφού πρόκειται για μόλις τρεις οικογένειες. 
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Με αφορμή την συγκεκριμένη περίπτωση –επειδή 

θεωρούμε πως οι χειρισμοί που πρέπει γίνονται σε 
ανάλογες περιπτώσεις από όλους τους 
εμπλεκομένους πρέπει να έχουν ενιαίο περιεχόμενο- 
προτείνουμε την συγγραφή ενός μικρού αναλυτικού 
εγχειρίδιου, ώστε: 

Να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση - να μην 
διαιωνίζονται φαινόμενα καταλήψεων δημόσιων και 
ιδιωτικών χώρων - να μην αφήνονται τσιγγάνοι και 
περίοικοι στην τύχη τους - και να ακυρώνεται κάθε 

ακούσια η εκούσια υποδαύλιση του ρατσισμού. 

Σήμερα δε είμαστε στην ευχάριστη θέση - να 
παρευρίσκεται η Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου 
Εργασίας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, κ. Κατερίνα 
Γιάντσιου -που θα μας εκθέσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
του υπουργείου εστιάζοντας στο ειδικότερο θέμα των 
αμιγών καταυλισμών. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Γνωρίζετε πως η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής είναι 
προσανατολισμένη στην πολιτική της κοινωνικής 
ένταξης. 

Άλλωστε γι' αυτό κάποιες φορές απαντάμε και κάποιες 
κάνουμε πως δεν ακούμε - όταν ορισμένοι μας λένε – πχ. 
ότι «προστατεύουμε, ή ότι κάνουμε πλάτες στους 
τσιγγάνους» - εννοώντας ότι καλύπτουμε την 
παραβατικότητα- ή διάφορα άλλα τέτοια ευτράπελα που 
ακούγονται ή ακόμα και γράφονται. 

Στην στρατηγική λοιπόν κατεύθυνση που έχουμε για την 
κοινωνική ένταξη των Roma - χρηματοδοτήσαμε τον Δήμο 
Μεγάρων για να γίνει κοινωνική έρευνα απογραφή στο 
Βλυχό - η οπαία ολοκληρώθηκε μάλιστα - ώστε να 
ξεκινήσει η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού 
προγράμματος. 
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Για τον ίδιο σκοπό - θα χρηματοδοτήσουμε και τον Δήμο 

Ασπροπύργου που κατέθεσε παρόμοιο αίτημα - ενώ 
αναμένουμε την απάντηση του Δήμου Φυλής. 

Οι έρευνες αυτές δεν είναι θεωρητικές ασκήσεις. 

Είναι κοινωνικές παρεμβάσεις στους Roma με την 
συμμετοχή των ίδιων - χτίζοντας ειλικρινείς σχέσεις 
συνεργασίας - αλλά δημιουργώντας και τις προϋποθέσεις 
για ολιστικές παρεμβάσεις, μέσω κάθε διαθέσιμου εθνικού 
η ευρωπαϊκού πόρου. 

Επίσης σήμερα - έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε και 
επίσημα πλέον - την λειτουργία «Νομικής Κλινικής» του 
προγράμματος JUSTROM του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - με έδρα την Αντιπεριφέρεια 
Δυτικής Αττικής - και με ειδικό σκοπό τη στήριξη των 
γυναικών Ρομά. 

Ο εθνικός εκπρόσωπος του προγράμματος στη χώρα μας, 
κ. Χρήστος Ηλιάδης, θα μιλήσει στη συνέχεια για το 
πρόγραμμα και την Κλινική.  

Να πω όμως - επειδή και για αυτό σε ιστολόγια ή μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης γράφονται τερατολογίες -τον 
σκοπό αυτού του γραφείου: 

Θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση φαινομένων 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης γυναικών Roma, θα 
συμβάλει στην ενδυνάμωση των γυναικών Roma ως προς 
την πρόσβασή τους σε νομική βοήθεια - αλλά και στο 
χειρισμό πολύ ευαίσθητων θεμάτων με θύματα ανήλικες 

Roma.  

Όπως καταλαβαίνετε - ένα τέτοιο Γραφείο –μάλλον δεν 
έχει και δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση με την 
κακώς νοούμενη «υπεράσπιση» της 
παραβατικότητας. 

Επίσης θα παρέχει στήριξη και σε μέλη ευάλωτων ομάδων 
εκτός των Roma - αφού στη Δυτική Αττική έχουμε τρείς 
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από τους φτωχότερους Δήμους όλης της Αττικής - και 

υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. 

Πριν όμως δώσω το λόγο στην κα Γιάντσιου - θα ήθελα να 
πω ότι στο θέμα των Roma όπως και σε άλλα - οι 
βιώσιμες λύσεις είτε θα είναι θεσμικές - είτε θα 
διαιωνίζουν μια τραγική κατάσταση για όλους μας. 

Αυτές όμως οι θεσμικές λύσεις -και αυτό είναι κάτι που 
θέλω να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά - δεν 
απαλλάσσουν κανέναν Roma από τις συνέπειες - 
τυχόν παρανομίας ή παραβατικότητας.  

Ούτε όμως μπορούν να λειτουργούν ως άλλοθι - 
κάποιων δημόσιων φορέων για να παρεμβαίνουν 
όταν υπάρχει ανάγκη - αναμένοντας πρώτα την 
κοινωνική ένταξη των Roma - και δείχνοντας μέχρι αυτό 
να συμβεί αδράνεια ή αδυναμία παρέμβασης.   

Από την άλλη όμως - αυτές οι θεσμικές λύσεις θα 
πρέπει να οδηγούν σε αποκατάσταση της 
νομιμότητας με τρόπο βιώσιμο - αντί να μεταφέρουν 

το πρόβλημα σε άλλες περιοχές - όπως πχ είχε 
επιχειρηθεί να γίνει με την μετεγκατάσταση των 
Roma στο όρος Πατέρα. 

Κλείνοντας και μεταφέροντας στο σημερινό Forum και τον 
χαιρετισμό της Περιφερειάρχη Αττικής, κ. ΡΕΝΑΣ 
ΔΟΥΡΟΥ - θεωρώ ότι η Δυτική Αττική έχει σήμερα την 
δυνατότητα να κάνει άλματα στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής ένταξης των Roma - έχει θα έλεγα μια 
χρυσή ευκαιρία - την οπαία έχουμε όλοι μας χρέος να 

την αξιοποιήσουμε. 
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12. «Ημερίδα ΚΕΜΕΑ για την κοινωνική όψη 

των θεμάτων ασφάλειας» (Ομιλία στην 

Ημερίδα του ΚΕΜΕΑ, Αθήνα, 2.6.2017). 

 
Πραγματικά,  η ασφάλεια και η σύνδεσή της με την κοινοτική και 

κοινωνική ανάπτυξη είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα τόσο για το 

γεγονός ότι μας θυμίζει πως η ασφάλεια αφορά ολόκληρη την 

κοινότητα, την κοινωνία, είναι ένα συλλογικό αγαθό όσο και 

γιατί μας πηγαίνει κατευθείαν  στις ρίζες του προβλήματος, 

ρίζες που είναι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές. 

 

Έχοντας, λοιπόν, κατά νου αυτή την αφετηρία και αναφερόμενοι 

ειδικά στη Δυτική Αττική, μια περιοχή στιγματισμένη για ό,τι 

κακό και εγκληματικό συμβαίνει σε όλη σχεδόν τη χώρα, θα 

έλεγα ότι είμαστε μια χαρακτηριστική περίπτωση ανάδειξης της 

σημασίας της ασφάλειας και της κοινωνικής πρόληψης που πρέπει να 

στηριχθεί από όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης και της 

αυτοδιοίκησης.  

 

Η Δυτική Αττική έχει τρείς από τους πιο φτωχούς Δήμους 

ολόκληρης της Αττικής, πολύ χαμηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, 

σημαντική χωρική συγκέντρωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, περιβαλλοντική και πολεοδομική 

υποβάθμιση, τεράστια έλλειψη κοινωνικών υποδομών και ασφαλών 

κοινόχρηστων χώρων. Λόγω δε των χωροταξικών και γεωγραφικών 

ιδιαιτεροτήτων της αποτελεί περιοχή υποδοχής και κατάληξης 

παραβατικών και εγκληματικών ενεργειών που ξεκινούν από 

άλλες περιοχές της χώρας ή ακόμα και του κόσμου και στις οποίες 

εμπλέκονται πολυεθνικά δίκτυα σύμφωνα με ανακοινώσεις της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 
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Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δυτική Αττική είναι πρόβλημα 

κοινωνικής συνοχής πρωτίστως και δευτερευόντως πρόβλημα 

ειδικών χωροταξικών συνθηκών που ευνοεί την εκδήλωση 

παραβατικών ενεργειών. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα 

οξυμμένο τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης 

που αυξάνει τραγικά την αίσθηση ανασφάλειας και απειλής, 

εγκατάλειψης των δημόσιων υποδομών, τρομερής αύξησης της 

ανεργίας, έντασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και 

μεταφοράς προβλημάτων από άλλες περιοχές (πχ., πιάτσες 

ναρκωτικών στην Αυλίζα).  

 

Η αίσθηση της ανασφάλειας των κατοίκων ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο από την υπερβολική και κάποιες φορές διαστρεβλωτική 

παρουσίαση από τα ΜΜΕ και τα δίκτυα κοινωνικής επαφής, καθώς 

και από την έλλειψη ετοιμότητας και εργαλείων από τοις δημόσιες 

υπηρεσίες να χειριστούν θέματα διαπολιτισμικών συγκρούσεων, 

καθημερινής μικρής κοινωνικής παραβατικότητας κ.ά. 

 

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας στην Δυτική Αττική, θεωρούμε ότι 

η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η μείωση των 

χαρακτηριστικών εκείνων που ευνοούν την εκδήλωση παραβατικής 

συμπεριφοράς μπορούν να στηριχθούν στους ακόλουθους άξονες 

παρέμβασης. 

 

Πρώτον, δράσεις για την φυσική και κοινωνική αναβάθμιση 

δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων που σήμερα βρίσκονται 

σε εγκατάλειψη και έχουν μεταβληθεί σε χώρους φιλοξενίας 

έκνομων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται από την 

Περιφέρεια Αττικής η φυσική αναβάθμιση τέτοιων χώρων, όπως το 

γήπεδο στην Αυλίζα Ζεφυρίου σε συνδυασμό με την υλοποίηση 

προγραμμάτων κινητοποίησης, εκπαίδευσης και βιώσιμης 

συμμετοχής παιδιών και νέων που μένουν στην περιοχή σε 
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οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες. Το ίδιο θα επιχειρηθεί σε 

περιοχές του Ασπροπύργου και των Μεγάρων. Σε κάθε περίπτωση, 

αυτές οι προσπάθειες απαιτούν τη συνεργασία και των δυο βαθμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και την προσαρμογή της παρουσίας και 

της δράσης των διωκτικών αρχών έτσι ώστε ναι μεν να εκτελούν την 

αποστολή τους αλλά χωρίς να στιγματίζουν ολόκληρες περιοχές και 

κοινωνικές ομάδες. 

 

Δεύτερον, επιμέρους χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη ή τραγική υποβάθμιση των 

αξιοπρεπών στεγαστικών συνθηκών και ανυπαρξία οδικών και 

άλλων δικτύων. Η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ολοκληρώσει σε 

συνεργασία με τον Δήμο Μεγάρων, κοινωνική έρευνα- απογραφή 

στον συνοικισμό Βλυχό και προχωράει στην κατάρτιση και υλοποίηση 

ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος παρέμβασης με έργα 

και δράσεις τόσο για τις υποδομές όσο και την εκπαίδευση, 

κατάρτιση, υγεία και κοινωνική φροντίδα. Επίσης, η Περιφέρεια 

Αττικής μέσω προγραμματικών συμβάσεων ενισχύει τους Δήμους της 

περιοχής για την αποκατάσταση της οδοποιϊας σε συγκεκριμένες 

περιοχές με έντονα φαινόμενα διάσπασης της κοινωνικής συνοχής.  

 

Τρίτον, ο θεσμός της κοινωνικής και πολιτισμικής 

διαμεσολάβησης είναι αναγκαίο εργαλείο τόσο για την 

προσέγγιση όσο και για την ουσιαστική συμμετοχή κοινωνικών 

ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι τσιγγάνοι. Ο θεσμός 

αυτός ήδη χρησιμοποιείται από την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής 

μέσω του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης Ρομά και Ευάλωτων 

Κοινωνικών Ομάδων όσο και στις συνεργασίες της με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία στα θέματα πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, 

επεξεργαζόμαστε ήδη πρόταση από κοινού με το ΚΕΜΕΑ για την 

κατάρτιση και ένταξη διαμεσολαβητών Ρομά στα θέματα πολιτικής 

προστασίας, ωστόσο θα βοηθούσε εξαιρετικά η θεσμοθέτηση αυτού 
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του ρόλου στην πολιτική προστασία, όπως έχει ήδη γίνει στο πεδίο 

της υγείας. 

 

Τέταρτον, η ανασφάλεια των κατοίκων αντανακλά σε κάποιο 

βαθμό την έλλειψη εμπιστοσύνης στους ίδιους τους θεσμούς 

μας, την έλλειψη συνεργασίας και το δαιδαλώδες πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων για μια ποικιλία θεμάτων. Απαιτούνται συμπράξεις και 

δράσεις όλων των φορέων σε επίπεδο πολεοδομικών ενοτήτων, 

ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και να εμπεδωθεί η δέσμευση όλων 

μας να συμβάλουμε στην κοινωνική συνοχή που συνεπάγεται 

ασφάλεια. 

 

Πέμπτον, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο κενό 

στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα 

παραβατικών και εγκληματικών πράξεων σε νομικό και 

κοινωνικό, ψυχολογικό και ευρύτερα συμβουλευτικό επίπεδο. 

Δεδομένου ότι τα θύματα είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία, 

ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, άνθρωποι από φτωχά εισοδηματικά 

στρώματα, το κενό στήριξης ενισχύει ακόμα περισσότερο την 

έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, επιτείνει την ανασφάλεια και 

δυστυχώς αφήνει έδαφος εκμετάλλευσης σε ολοκληρωτικές και 

αναποτελεσματικές απόψεις και στάσεις που ευνοούν ακόμη και την 

αυτοδικία ή την ανοχή σε ρατσιστικά κελεύσματα. 

 

Έκτον, χρειάζεται εξέταση, διάγνωση, σχεδιασμός, υλοποίηση 

και αξιολόγηση των δράσεων στο τοπικό επίπεδο. Για 

παράδειγμα, στις περιοχές της Αυλίζας Ζεφυρίου, της Λίμνης Άνω 

Λιοσίων, του Άη Γιάννη- Άη Γιώργη- Αμαξοστασίου Άνω Λιοσίων, της 

Νέας Ζωής Ασπροπύργου και του Βλυχού Μεγάρων πρέπει να 

φτιαχτούν  ολιστικά σχέδια παρέμβασης στα οποία όλοι οι φορείς, 

κατά λόγο αρμοδιότητας, να συνεισφέρουν προστιθέμενη αξία και 
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θετικό πρόσημο στην αποκατάσταση ολόκληρων πολεοδομικών 

ενοτήτων.  

 

Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι δεν  

μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδους αποκατάσταση χωρίς την 

ειλικρινή σύμπραξη και το συντονισμό όλων των φορέων, την 

αποφυγή της εύκολης τάσης να κατηγορούμε την αστυνομία για τα 

κοινωνικά προβλήματα αλλά και την έλλειψη προσαρμογής της ίδιας 

της αστυνομικής δράσης στην αναβάθμιση συγκεκριμένων περιοχών, 

τη δέσμευση πόρων και την κινητοποίηση και τη συμμετοχή των 

ίδιων των πληθυσμών σε τοπικό επίπεδο.  

 

Έβδομον, υπάρχει σημαντικό κενό στην παροχή κοινωνικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών των ατόμων (ανηλίκων και ενηλίκων) 

που έχει τιμωρηθεί για παραβατικές συμπεριφορές, έχει εκτίσει 

κάποιου είδους ποινή και επανέρχεται στο περιβάλλον κατοίκησής 

του. Η συνεργασία με αυτούς τους συνανθρώπους μας πρέπει να 

είναι συνεχής, συστηματική και στηριγμένη σε κατάλληλες 

κοινωνικές υπηρεσίες έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εκ νέου 

καταφυγής τους στην ανομία. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να δρουν 

σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειακών Ενοτήτων και στο πλαίσιο 

συμπράξεων με τους τοπικούς φορείς.  

---------------------------------------------------------------------------- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΕ FORUM ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΡΟΜΑ 

2015-2017 
 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

1 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

2 ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

3 ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΡΟΜΑ/ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

 

4 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΣΥΡΙΖΑ) 

5 ΔΕΔΕΣ ΙΩΝΝΝΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΣΥΡΙΖΑ) 

6 
ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΣΥΡΙΖΑ) 
 

7 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΔ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΔΑ)/  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

10 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

11 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

12 ΠΑΠΠΑ ΓΙΩΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

13 ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

14 ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

15 ΒΑΡΕΛΗ ΘΩΜΑΪΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 



 141 

16 ΝΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

17 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

18 ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

19 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

20 ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΑΜΙΣΘΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

21 ΓΙΑΠΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

22 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

23 ΚΑΛΟΥΔΗ Μ. 
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

24 ΤΣΟΛΟΜΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

25 ΠΛΕΥΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

26 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

27 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

28 ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

29 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΤ-ΕΡΓ-ΠΕΡΙΒ-Η/Μ ΠΕΔΑ 

30 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΔ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

31 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ- 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

32 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

33 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

34 ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ 

ΗΡΟΔΩΡΟΣ 

35 ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

36 ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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37 ΣΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΠΔΔ 

ΗΡΟΔΩΡΟΣ 

38 ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

39 ΦΟΥΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

40 ΜΑΡΘΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΠΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 

41 ΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

42 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

43 ΤΑΝΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

44 ΤΡΙΓΚΑΣ Γ. 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

45 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΔ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

46 
ΠΑΠΑΚΩΝΤΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

ΕΛΕΝΗ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

47 ΡΟΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

48 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ/ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

49 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

50 ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

51 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

52 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

53 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

54 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

55 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

56 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

57 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

58 ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

59 ΚΑΣΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

60 ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

61 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

62 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΥ 

63 ΒΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

64 ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Δ.Σ. 

ΦΥΛΗΣ 

65 ΡΑΦΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

66 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

67 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τ.Α. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

68 ΤΣΙΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  Τ.Α. 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

69 ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Τ. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

70 ΒΑΡΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α.Τ. 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

71 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

72 ΠΕΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α.Τ. 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

73 ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

74 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

75 ΠΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ 

76 ΚΑΪΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Υ. 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

77 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

78 ΤΖΑΝΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

79 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΛΙΟΥ 

80 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

81 ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

82 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 7ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

83 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
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84ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΡΟΜΑ 

84 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΥΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ 2 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΡΟΜΑ 

85 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΡΕΤΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ 3 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΡΟΜΑ 

86 ΓΑΛΟΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΡΟΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

87 ΛΙΒΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΡΟΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

88 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΗΘΟΠΟΙΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΡΟΜΑ 

89 ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΡΟΜΑ 

90 ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΡΟΜΑ 

91 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΡΟΜΑ 

92 ΚΑΜΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΡΟΜΑ 

93 ΜΠΑΡΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΜΟΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

94 ΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΔ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

95 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΕΛΛΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΜΕΑ 
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96 ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

97 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

98 ΣΚΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

99 ΤΣΟΡΟΒΑ ΖΩΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

100 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

101 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

102 ΣΑΡΡΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

103 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

104 ΚΟΜΠΟΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

105 ΖΑΓΟΥΡΑ Π. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

106 ΚΟΥΖΕΛΗ Χ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

107 ΜΙΧΕΛΗ Κ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΡΩΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

108 ΓΚΙΟΣΟΣ Ι. 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ 

(ΣΦΑΑ) 

109 ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ 

(ΣΦΑΑ) 

110 ΤΣΟΠΑΝΗ Δ. 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑ 

(ΣΦΑΑ) 

111 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΕΛΛΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΚΕΜΕΑ 

112 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Β. 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

113 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

114 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΡΟΜΑ 

116 ΖΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΕΚΤ 

117 ΧΡΙΣΤΟΦΗ Κ. ΕΥΣΕΚΤ 

118 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΔ 

119 ΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ Π. ΜΟΔ 

120 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Ν. ΜΟΔ 

121 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΔ 

122 ΦΟΥΛΙΔΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
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123 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

124 ΙΝΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π.Ε. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΣΥΓΥΗΣ/  
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΡΟΜΑ 

125 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΕΚΚΑ 

126 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΚΚΑ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ/ ΡΟΜΑ 

127 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΡΟΜ 
«ΟΜΗΡΟΣ» 

128 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΡΟΜ 
«ΟΜΗΡΟΣ» 

129 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΡΟΜ 

«ΟΜΗΡΟΣ» 

130 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

«ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ» 

ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

131 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 

132 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 

133 ΤΑΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΥΧΟΥ 

ΜΕΓΑΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 

134 ΑΛΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΤΑΜΙΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΒΛΥΧΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 

135 ΣΟΥΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ «ΤΑ 
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ» 

136 ΣΑΪΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ «ΤΑ 
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ» 

137 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΦΟ 

138 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΟΜΑ ΜΚΟ 
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139 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΜΚΕ «ΝΕΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

140 ΠΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΟΣΕΡ 

141 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΟΣΕΡ 

142 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΟΣΕΡ 
143 ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΟΣΕΡ 
144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΟΣΕΡ 

145 ΡΕΤΖΕΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΛΥΧΟ 

ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΡΟΜΑ 

146 ΠΑΪΤΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

147 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

148 ΤΣΙΡΙΚΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ 

149 ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

150 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
151 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
152 ΧΑΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
153 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
154 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
155 ΡΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
156 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
157 ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
158 ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
159 ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
160 ΣΤΙΡΟΚΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
161 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
162 ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
163 ΣΟΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
164 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
165 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
166 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
167 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
169 ΣΑΪΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
170 ΜΠΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
171 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

172 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ/ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

173 ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΡΟΜΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

174 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΗΜΕΡΑΣ ΡΟΜΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

175 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΜΚΕ 

ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ 

176 ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΑΝΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ  ΑΜΚΕ 

ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ 

177 ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΝΙΚΟΣ 

178 ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΦΥΛΗΣ ΑΜΚΕ 

179 ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΦΥΛΗΣ 

180 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

«ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

181 ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 
ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

182 ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΕΝΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ. 

ΒΑΡΝΑΛΗΣ» 

183 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ CMT 

PROOPTIKI 

184 ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΓΩΓΩ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ 2 ΔΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

185 ΠΑΡΑΣΧΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ 2 ΔΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

186 ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΕΛΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ 2 ΔΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

187 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ 

188 ΒΑΓΓΕΡ ΕΛΕΝΑ ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ 

189 ΖΗΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΠΙΣ ΑΜΚΕ 

190 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

191 ΜΠΛΟΥΧΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 

ΦΥΛΗΣ 

192 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

193 ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

194 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΩΝ 

195 ΝΤΟΥΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΑ 

ΤV 

196 ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ BOLT/ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LERI 

 


