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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Παβλίκενι,       Βουλγαρία 

Στάρα Ζαγόρα,           Βουλγαρία 

Μπρνο,          Τσεχία 

Σοκολόφ,          Τσεχία 

Ελσίνκι,          Φιλανδία 

Γιουβάσκουλα,          Φιλανδία 

Μητρόπολη της Λιλ,    Γαλλία 

Στρασβούργο,           Γαλλία 

Αγία Βαρβάρα,          Ελλάδα 

Μέγαρα,          Ελλάδα 

Μπεζέντσε,          Ουγγαρία 

Ματραβερεμπέλι,        Ουγγαρία 

Μάντοβα,          Ιταλία 

Μπολόνια,          Ιταλία 

Αγιούντ,          Ρουμανία 

Κλουζ-Ναπόκα,          Ρουμανία 

Χραμπούσιτσε,          Σλοβακία 

Ρακιτνίκ,          Σλοβακία 

Κόρδοβα,          Ισπανία 

Μαδρίτη,          Ισπανία 

Μίντγουει,          Ηνωμένο Βασίλειο 

Αυτή η περίληψη της τοπικής κοινότητας αποτελεί μέρος του προγράμματος του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)  Τοπική Δράση για την Κοινωνική 

Ένταξη των Ρομά (Local Engagement for Roma Inclusion – LERI). Το LERI είναι είναι ένα 

πρόγραμμα ποιοτικής έρευνας που υπάγεται στο πολυετές Πρόγραμμα Ρομά του FRA. 

Δημιουργήθηκε ως απάντηση στην  Ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο για Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά μέχρι το 2010. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει ποιοτική έρευνα που καλεί τις τοπικές αρχές, τις κοινότητες των Ρομά και τους 

γείτονες τους να εξετάσουν την συμμετοχή των πολιτών της κοινότητας στις δράσεις 

ενσωμάτωσης των Ρομά πληθυσμών, ώστε να γίνει κατανοητό ποιες πτυχές αυτών των 

προγραμμάτων είναι λειτουργικές, ποιες όχι και για ποιους λόγους. Στόχος του προγράμματος 

είναι να διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 

Ρομά, στις κοινές προσπάθειες για να καταστεί εφικτή η κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η εμπε ιρία 

που θα αποκτηθεί και τα διδάγματα που θα αντληθούν κατά τη διαδικασία πραγματοποιήσης 

του, θα συνδράμουν στη βελτίωση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και παρακολούθησης των 

πολιτικών και των δράσεων για την ένταξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο.   

Το LERI είναι το πρώτο πρόγραμμα του FRA με σκοπό τον έλεγχο του μοντέλου έρευνας που 

βασίζεται στη συμμετοχική δράση. Με τον προσδιορισμό των βασικών παραγόντων που οδηγούν 

στην επιτυχία ή αποτυχία των τοπικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη, το πρόγραμμα 

συμβάλει στη βελτίωση του σχεδιασμού αποτελεσματικών προγραμμάτων ένταξης για το μέλλον. 

Ταυτόχρονα, η διευκόλυνση της συμμετοχής σε σχετικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, δίνει 

κίνητρο σε όσους εμπλέκονται, δυναμώνοντας την δυνατότητά τους να συμμετέχουν ισότιμα με  

τις τοπικές διοικήσεις και την κοινωνία των πολιτών, και κάνοντας δυνατή την απόκτηση μιας 

κοινής αντίληψης σχετικά με τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν και τον τρόπο που η 

υλοποίηση τους μπορεί να παρακολουθείται. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 21 κοινότητες 

σε 11 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). 

 

  

 

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_communication2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-framework/index_en.htm
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Αγία Βαρβάρα, Ελλάδα 

 

Επισκόπηση του πλαισίου στη χώρα 

Οι Έλληνες Ρομά αποτελούν μια κοινότητα 

της οποίας οι ρίζες μπορούν να 

εντοπιστούν στα βυζαντινά χρόνια. 

Θεωρούν τους εαυτούς τους ως μέρος του 

Ελληνικού πολιτισμού και της κοινωνίας, 

υποστηρίζοντας ότι είναι αδιακρίτως 

Έλληνες και Ρομά και ως εκ τούτου 

απορρίπτουν τον όρο «μειονότητα» ή 

«εθνοτική ομάδα»1. 

  

Παρά την πολύχρονη παρουσία τους στην 

Ελλάδα, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία 

σχετικά με τον πληθυσμό τους. Σύμφωνα 

με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο συνολικός 

πληθυσμός των Ρομά στην Ελλάδα είναι 

μεταξύ 50.0002 και 365.0003. Ωστόσο, οι 

Έλληνες Ρομά δεν είναι ομοιογενής 

πληθυσμός, ενώ σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα έρευνας, ολοένα και 

περισσότεροι Ρομά είναι εδραιωμένοι 

(πάνω από το 50% του πληθυσμού των 

Ρομά διαμένει στην ίδια περιοχή για 

διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών) 4. 

 

Οι Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται 

κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις, 

κυρίως στους τομείς της στέγασης, 

απασχόλησης, υγείας και εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η στέγαση αποτελεί το 

βασικό πρόβλημα της Ρομά κοινότητας, 

καθώς ο μισός πληθυσμός διαμένει σε 

δύσκολες συνθήκες στέγασης, χωρίς να 

διαθέτει βασικές τεχνικές και κοινωνικές 

υποδομές. Στον τομέα της απασχόλησής, 

οι Ρομά στηρίζονται κυρίως σε εποχιακές 

εργασίες και προνοιακά επιδόματα. Ως 

                                                 
1Ziomas D., Bouzas N., Spyropoulou N. (2011), 
Greece: Promoting the social inclusion of Roma – A 
study of national policies, Institute of Social Policy, 
National Centre for Social Research, p. 2, available 
at: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8971
&langId=en. (All hyperlinks were accessed on 23 
February 2016). 
2Greece, Ministry of Labour and Social Security 
(2011), National strategic framework for Roma, 
December 2011, p. 3, available at: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/rom
a_greece_strategy_en.pdf   
3Ziomas D., Bouzas N., Spyropoulou N. (2011), 
Greece: Promoting the social inclusion of Roma – A 

αποτέλεσμα, η πλειοψηφία έχει εισόδημα 

αρκετά χαμηλότερο από το όριο φτώχειας. 

Σχετικά με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 

η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ακόμα 

αναλφάβητοι (κυρίως τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας), ενώ η μη 

συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα 

είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει 

μια φθίνουσα τάση. Η υγεία είναι επίσης 

ένα από τα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι Ρομά, παρουσιάζοντας 

χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και 

υψηλότερα ποσοστά παιδικής 

θνησιμότητας σε σχέση με τον εθνικό 

μέσο όρο5. Όμως, η κατάσταση αυτή δεν 

αφορά όλους τους Έλληνες Ρομά. Από τη 

μία πλευρά, υπάρχουν περιοχές στις 

οποίες οι τοπικές κοινότητες των Ρομά 

είναι επιτυχώς ενταγμένες (τα μέλη τους 

έχουν εργασία, τα παιδιά τους 

εγγράφονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

έχουν τακτική πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας) και αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

προκλήσεις με τον γενικό πληθυσμό 

(όπως περιορισμένες ευκαιρίες 

απασχόλησης). 

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περιοχές 

στις οποίες οι τοπικές κοινότητες των Ρομά 

δεν είναι ενταγμένες και αντιμετωπίζουν 

πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης (ζουν 

σε δύσκολες συνθήκες στέγασης χωρίς να 

διαθέτουν τις πιο βασικές ανέσεις, όπως 

ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, χωρίς την 

κατάλληλη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας, την απασχόληση και την 

εκπαίδευση). 

 

 

 

study of national policies, Institute of Social Policy, 
National Centre for Social Research, p. 3, available 
at: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8971
&langId=en.  
4National Committee for the Human Rights (2002), 
The situation of Roma in Greece (H κατάσταση των 
Τσιγγάνων στην Ελλάδα), p. 5, available in Greek at: 
www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/articles_2002/rep
_25_02_02.rtf  
5Greece, Ministry of Labour and Social Security 
(2011), National strategic framework for Roma, 
December 2011, p. 4, available at: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/rom
a_greece_strategy_en.pdf 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8971&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8971&langId=en
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_greece_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_greece_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8971&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8971&langId=en
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/articles_2002/rep_25_02_02.rtf
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/articles_2002/rep_25_02_02.rtf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_greece_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_greece_strategy_en.pdf
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Γενικές πληροφορίες  

Η Αγία Βαρβάρα βρίσκεται στο δυτικό 

τμήμα της Αθήνας και κατοικείται από 

πρόσφυγες που επέστρεψαν στην Ελλάδα 

από τη Μικρά Ασία το 19226. Μεταξύ 

αυτών των πρώτων προσφύγων ήταν και 

οι Ρομά. Είναι γεγονός ότι η ιστορία της 

πόλης είναι στενά συνδεδεμένη με την 

κοινότητα των Ρομά που κατοικεί σε 

αυτήν, καθώς επίσης και με τις άλλες 

κοινότητες: Κρήτες, Πελοποννήσιοι, 

Έλληνες του Πόντου και άλλοι πρόσφυγες 

από την Ανατολία. Η συνύπαρξη της 

κοινότητας των Ρομά με τις άλλες 

κοινότητες στην πόλη έχει οδηγήσει σε μια 

μακρόχρονη και υψηλού βαθμού ένταξη 

του πληθυσμού των Ρομά στην τοπική 

κοινωνία.  

 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 

του 20117, ο συνολικός πληθυσμός της 

Αγίας Βαρβάρας ανέρχεται σε 26.650, ενώ 

ο πληθυσμός των Ρομά στην περιοχή 

υπολογίζεται σε 5.500-6.000 (20% - 22% 

του συνολικού πληθυσμού)8. Στην πόλη 

υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις και 

υποδομές. Μεταξύ αυτών, θα μπορούσε 

κανείς να σημειώσει το Πνευματικό Κέντρο 

και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Κέντρο 

Λόγου και Τέχνης9, ενώ σημαντικός είναι 

ο ρόλος των Δημοτικών υπηρεσιών 

(Κοινωνικές Υπηρεσίες, Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων, κτλ). Παράλληλα, στο δήμο 

λειτουργούν 22 δημόσια νηπιαγωγεία και 

σχολεία. 

Η παρουσία των τοπικών Συλλόγων της 

Αγίας Βαρβάρας είναι επίσης 

αξιοσημείωτη. Ο πρώτος Σύλλογος των 

Ρομά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα ο 

Πανελλήνιος Μορφωτικός Σύλλογος 

Ελλήνων Ρομά, ιδρύθηκε στην Αγία 

Βαρβάρα το 1939, ενώ άλλες οργανώσεις 

έχουν επίσης ιδρυθεί στο δήμο: ο 

Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Αγίας 

                                                 
6Σύμφωνα με πληροφορίες από μέλη της Ρομά 
κοινότητας.  
7City Population, Greece: Greater Athens, Agia 
Varvara, available at: 
www.citypopulation.de/php/greece-athens.php  
8Εκτιμήσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου, 
αλλά και των τοπικών Συλλόγων Ρομά.   
9City of Agia Varvara, Official website, available at: 
http://www.agiavarvara.gr/portal/page/portal/ab/c
ulture/ 

Βαρβάρας, ο Σύλλογος Ποντίων, η Ένωση 

Κρητών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Ρομά και ο Σύλλογος Εμπόρων 

και Μικροπωλητών Τσιγγάνων. 

 

Όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική 

τους κατάσταση, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η πλειοψηφία των Ρομά παρουσιάζει 

ένα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο. Οι άνδρες 

παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό 

απασχόλησης, ενώ το ποσοστό 

απασχόλησης των γυναικών εκτιμάται ότι 

είναι χαμηλότερο (περίπου 50%)10. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών είναι 

αυτό-απασχολούμενοι (κυρίως 

γυρολόγοι), ενώ με το πέρασμα των ετών, 

περίπου 10% των Ρομά έχει καταφέρει να 

ιδρύσει τη δικιά τους επιχείρηση στην 

κεντρική λεωφόρο της Αγίας Βαρβάρας11 

(δραστηριοποιούμενοι κυρίως στο εμπόριο 

ρούχων και παπουτσιών, αλλά και 

ηλεκτρικών προϊόντων).  Η συντριπτική 

πλειοψηφία των παιδιών Ρομά 

εγγράφονται στο εκπαιδευτικό σύστημα 

(591 παιδιά φοιτούσαν στα τοπικά 

νηπιαγωγεία και σχολεία κατά τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013)12. 

 

 

Η κεντρική λεωφόρος της Αγίας 

Βαρβάρας. Ένας νέος σταθμός του μετρό 

είναι υπό κατασκευή, ο οποίος αναμένεται 

να έχει σημαντική επίδραση στην τοπική 

αγορά. Φωτογραφία: Μάρτιος 2015. 

10Ανεπίσημα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 
διακεκριμένο μέλος της Ρομά κοινότητας. 
11Ανεπίσημα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 
διακεκριμένο μέλος της Ρομά κοινότητας. 
12Δημοσιευμένα στοιχεία στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» που 
υλοποιήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 

http://www.citypopulation.de/php/greece-athens.php
http://www.agiavarvara.gr/portal/page/portal/ab/culture/
http://www.agiavarvara.gr/portal/page/portal/ab/culture/
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Επιπλέον, η κοινότητα των Ρομά 

συμμετάσχει ενεργά στην τοπική πολιτική 

ζωή για πάνω από δύο δεκαετίες. Στις 

εκλογές του Μαΐου 2014, 3 μέλη της 

κοινότητας των Ρομά εκλέχθηκαν 

Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

 

Ωστόσο, η πρόσφατη οικονομική κρίση 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες 

διαβίωσης τόσο των Ρομά όσο και των μη 

Ρομά κατοίκων της Αγίας Βαρβάρας. 

Πέραν τούτου, διάφοροι τοπικοί 

παράγοντες εξέφρασαν την ανησυχία 

τους, κατά τη διάρκεια ανεπίσημων 

συζητήσεων με την εθνική ομάδα 

εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την 

υλοποίηση μελλοντικών έργων με στόχο 

την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Αγία 

Βαρβάρα και την διάθεση σχετικών 

κονδυλίων προς αυτή την κατεύθυνση. Το 

βασικό επιχείρημα είναι ότι η κοινότητα 

των Ρομά στην Αγία Βαρβάρα είναι 

πλήρως ενσωματωμένη και ως εκ τούτου 

δεν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω 

προσπάθειες για τη βελτίωση της 

κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης.  

Στόχοι και θεματική εστίαση του 

προγράμματος LERI στη 

συγκεκριμένη περιοχή  

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με την 

προοπτική να εστιάσει στους ακόλουθους 

τομείς πολιτικής:  

 Εκπαίδευση: τα Ρομά παιδιά 

εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

υψηλότερο ποσοστό σχολικής διαρροής 

από τους μη-Ρομά.  

 Απασχόληση: η προώθηση στην 

απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα φαίνεται να είναι η 

πιο βασική ανάγκη των Ρομά στην 

περιοχή.  

 Πολιτισμός: Οι πολιτιστικές διαφορές 

μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά 

αποτελούν ένα εμπόδιο στη διαδικασία 

της πλήρους αλληλοκατανόησης. 

Τέλος, το πρόγραμμα LERI θα εστιάσει 

επίσης στη δημιουργία ενός τοπικού 

μηχανισμού παρακολούθησης και 

αξιολόγησης που θα μπορούσε να 

διευκολύνει το Δήμο στην 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

προόδου υλοποίησης των διαφόρων 

έργων που στοχεύουν στη διεύρυνση της 

συμμετοχής και την ένταξη των Ρομά στην 

τοπική κοινότητα. 

 

Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν 

και φορείς που συμμετέχουν στη 

φάση αξιολόγησης των αναγκών 

Το πρόγραμμα LERI θα στηριχθεί στην 

εφαρμογή μιας σειράς ερευνητικών 

μεθόδων προκειμένου να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των 

τοπικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της τοπικής 

κοινότητας. Για το σκοπό αυτό, άτυπες 

συναντήσεις και συζητήσεις 

πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους των 

τοπικών φορέων, καθώς και με μέλη της 

κοινότητας. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκαν εστιασμένες 

ομαδικές συζητήσεις με εκπροσώπους 

των τοπικών φορέων. Τέλος, οργανώθηκε 

και μια διάσκεψη συναίνεσης με τη 

συμμετοχή μελών της τοπικής κοινωνίας,  

η οποία θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση 

των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν. 

 

Για το σκοπό αυτό, διάφορα μέλη της 

τοπικής κοινότητας των Ρομά θα 

συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο στην 

εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών 

συμμετοχικής έρευνας δράσης, αλλά και 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

σχετικών παρεμβάσεων. Κεντρικό ρόλο σε 

όλες αυτές τις διαδικασίες θα έχουν ο 

Διευθυντής του Δικτύου ROM, καθώς και 

οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των 

Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, του 

Συλλόγου Εμπόρων και Μικροπωλητών 

Τσιγγάνων και του Πανελλήνιου 

Μορφωτικού Συλλόγου Ελλήνων Ρομά. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή του μοντέλου έρευνας που 

βασίζεται στη συμμετοχική δράση 

Σκοπός των δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν κατά στο στάδιο της 

έρευνας, ήταν η συλλογή των 

απαραίτητων στοιχείων για τον τοπικό 

στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο την 

κοινότητα των Ρομά και ταυτόχρονα η 
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παροχή στήριξης για την καθιέρωση 

συνεργασίας μεταξύ όλων των τοπικών  

φορέων που είναι υπεύθυνοι για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών 

παρεμβάσεων. 

 

 

 

Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 

Δήμο Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της 

επίσκεψης αντιπροσωπείας του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (17/02/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των αναγκών, 

προετομάστηκε μια πρόταση έργου από 

τους συμμετέχοντες, η οποία εστιάζει στην 

βελτίωση της συμμετοχής και των 

πολιτιστικών ανταλλαγών στον τομέα της 

εκπαίδευσης, καθώς και την υποστήριξη 

των επιχειρηματιών μέσω σεμιναρίων για 

να διατηρηθεί η συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας. Όλες αυτές οι διαδικασίες 

αναμένεται να ενδυναμώσουν τους Ρομά 

της περιοχής. 

 

 

 

 

 


