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1. Περίληψη 

Οι Ρομά της Αγίας Βαρβάρας θεωρούνται από άλλες κοινότητες Ρομά και 
ενδιαφερόμενους φορείς ως μία από τις πλέον ενταγμένες κοινότητες Ρομά στην 

Ελλάδα. Λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, ωστόσο, με τις περικοπές 
των δημοσίων δαπανών, την απώλεια θέσεων απασχόλησης και τον αυξημένο 
φόρτο εργασίας των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνική ένταξη 

των Ρομά στη συγκεκριμένη περιοχή τίθεται σε κίνδυνο. Εν όψει τούτου, 
υλοποιήθηκαν τρεις ερευνητικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος LERI, 

με σκοπό να γίνει κατανοητό τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στις δράσεις για την 
ένταξη των Ρομά στην τοπική κοινωνία. Οι παρεμβάσεις βασίστηκαν στα 

συμπεράσματα εκτίμησης αναγκών με τη μέθοδο της συμμετοχικής έρευνας δράσης 
(ΣΕΔ) και σχεδιάστηκαν από κοινού με τους τοπικούς φορείς, τόσο Ρομά όσο και μη 
Ρομά, και με την αδιάλειπτη στήριξη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Η πρώτη 

παρέμβαση εστιάστηκε στο δικαίωμα στην εργασία με την ανάπτυξη ευκαιριών 
επιχειρηματικότητας για τους Ρομά. Η δεύτερη αποσκοπούσε στη στήριξη των 

τοπικών αρχών ώστε να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών 
μέσω της ενίσχυσης των μέσων και μεθόδων διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο. 
Τέλος, η τρίτη παρέμβαση εστιάστηκε στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην 

προαγωγή της ισότιμης συμμετοχής στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινότητας με την εφαρμογή της τεχνικής photovoice (συμμετοχική 

οπτικοακουστική αποτύπωση) της ΣΕΔ. 

Με την υλοποίηση των τριών αυτών παρεμβάσεων, η τοπική ερευνητική ομάδα 
LERI κατόρθωσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για να εξεταστεί, με συμμετοχικό 

τρόπο, η τοπική δυναμική που ενισχύει ή θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική ένταξη σε 
τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, μέσω αυτών των παρεμβάσεων και με χρήση 

τεχνικών της ΣΕΔ, το έργο ανέδειξε τρόπους για την ενεργό στήριξη της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, την ενδυνάμωση των τοπικών φορέων και την παροχή 
ευκαιριών για τη δημιουργία ικανοτήτων. Η μεθοδολογία βασιζόταν στη ΣΕΔ αλλά, 

στο τέλος, εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει. Εφαρμόστηκαν οι τεχνικές photovoice και 
community visioning (ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας ώστε να συμμετέχει στη 

λήψη αποφάσεων), ενώ παράλληλα διενεργήθηκε εν μέρει συμμετοχική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας 
ήταν ότι η κοινωνική ένταξη αποτελεί διαδικασία που απαιτεί μηχανισμούς 

συνεχούς ενδυνάμωσης και ευέλικτης στήριξης για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής πραγμάτωσής της. Οι τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, 

η εθνική διοικητική μεταρρύθμιση και η μείωση των απασχολουμένων τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν επηρεάσει τη βιωσιμότητα της 
κοινωνικής ένταξης των Ρομά, σε μια περιοχή μακροχρόνιας συνύπαρξης Ρομά και 

μη Ρομά κατοίκων. 

Λέξεις-κλειδιά: photovoice, νεολαία Ρομά, τοπική διαβούλευση, ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας των Ρομά, μέτρα εξάλειψης του διαχωρισμού. 
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2. Περιγραφή του τοπικού πλαισίου 

Η Αγία Βαρβάρα είναι προάστιο στη δυτική Αττική με πληθυσμό 26.550 κατοίκους,1 
εκ των οποίων το 20%–22% υπολογίζεται ότι είναι Ρομά.2 Οι Ρομά της Αγίας 

Βαρβάρας θεωρούνται από τους μη Ρομά, καθώς και από άλλες κοινότητες Ρομά, 
ως οι πλέον κοινωνικά ενταγμένοι Ρομά στην Ελλάδα και είναι γνωστοί ως οι 
«Αθηναίοι Ρομά». Γενικά, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας είναι μοναδική περίπτωση, με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν μια μεικτή, ενιαία συνοικία. Το υψηλό 
ποσοστό ευάλωτων ομάδων, όπως Ρομά, οικονομικοί μετανάστες και Έλληνες 

παλιννοστούντες, διαμορφώνει ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο, ενώ η ιστορία της 
πόλης είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινότητα των Ρομά και τις πολλές 

διαφορετικές πολιτισμικές και εθνοτικές κοινότητες οι οποίες συνυπάρχουν ειρηνικά 
επί μακρόν, όπως οι Κρητικοί, οι Πελοποννήσιοι και οι Πόντιοι. 

Οι Ρομά ζουν ενταγμένοι σε πολλά μέρη της πόλης, πολλά παιδιά Ρομά φοιτούν 

κανονικά στο σχολείο και πολλοί Ρομά δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, κυρίως 
στην «παραοικονομία» και την άτυπη αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, η οικονομική 

κρίση είχε σημαντική επίπτωση στους κατοίκους της περιοχής, τόσο στους Ρομά 
όσο και στους μη Ρομά. Η απουσία ευκαιριών απασχόλησης και η περιορισμένη 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας συνέτειναν στην υποβάθμιση της 

κοινωνικοοικονομικής θέσης. Παράλληλα, η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη 
δυνατότητα των ανθρώπων να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Σήμερα, η Αγία 
Βαρβάρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κοινότητα με χαμηλή 
κοινωνικοοικονομική θέση, που πλήττεται από χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υψηλό 

ποσοστό ανεργίας και προβλήματα κοινωνικής ένταξης.3 

Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, οι Ρομά της Αγίας 

Βαρβάρας θεωρούνται από άλλες κοινότητες Ρομά και φορείς που σχετίζονται με 
τους Ρομά ως ικανοποιητικά ενταγμένη κοινότητα. Τα περισσότερα μέλη αυτής της 
κοινότητας διαμένουν σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία και ορισμένα 

κατόρθωσαν με την πάροδο του χρόνου να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις 
ή εργάζονται ως πλανόδιοι πωλητές στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. 

Η Αγία Βαρβάρα αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς κοινωνικής ένταξης των Ρομά σε 
πανελλαδικό επίπεδο. Οι Ρομά εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι και συμβάλλουν 
αποφασιστικά στη χάραξη πολιτικής για θέματα Ρομά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική προσέγγιση του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας. Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν όλους τους πολίτες ισότιμα, δίνοντας 

προτεραιότητα στην παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, ιδίως σε 
άτομα που έχουν ανάγκη –«Ρομά ή μη Ρομά, όλοι είναι ίσοι».4 Τη δεκαετία του 
1990, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που εκπόνησε τοπικό 

σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη, το οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε στην 

                                       

 
1 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011), Απογραφή 2011, διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο: www.statistics.gr/el/interactive-map 
(προσπελάστηκε 19/05/2016). 
2 Εκτιμήσεις που ελήφθησαν από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων Ρομά. 
3 Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ Δήμου Αγίας Βαρβάρας (2016), «Προσχέδιο Κατάρτισης Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Αγίας Βαρβάρας 2016-2019», Δήμος Αγίας Βαρβάρας. 
4 Εκπρόσωπος του Δήμου, Προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 
άτυπη σύσκεψη, 04/09/2015. 

http://www.statistics.gr/el/interactive-map
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εθνική πολιτική και χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής 
ένταξης των Ρομά (ΕΣΕΡ). Αυτό συνέβαλε επίσης καθοριστικά στη δημιουργία του 

δικτύου ROM (δίκτυο δήμων εντός των ορίων των οποίων κατοικούν πληθυσμοί 
Ρομά). Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Αγίας Βαρβάρας είναι οι πολυάριθμοι 
σύλλογοι και ενώσεις Ρομά και οι πολυάριθμοι μορφωμένοι Ρομά που διαμένουν 

εκεί. Επιπλέον, πολλές ηγετικές φυσιογνωμίες Ρομά μεγάλωσαν στη συγκεκριμένη 
κοινότητα και διαμόρφωσαν τις πολιτικές διακυβέρνησης για την κοινωνική ένταξη 

των Ρομά σε εθνικό επίπεδο. Τη δεκαετία του 1990, εξελέγη ο πρώτος Ρομά στο 
δημοτικό συμβούλιο της Αγίας Βαρβάρας. Έκτοτε, υπάρχει ανελλιπώς εκλεγμένος 
εκπρόσωπος των Ρομά στο δημοτικό συμβούλιο. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, το ποσοστό των παιδιών Ρομά που φοιτούν κανονικά 
στο σχολείο είναι υψηλότερο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, εντούτοις 

παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με τα μη Ρομά παιδιά. Το σχολικό έτος 2014–2015, 
740 από τους 2.280 μαθητές στην Αγία Βαρβάρα, δηλαδή ένας στους τέσσερις 

μαθητές, ήταν Ρομά (26,2%).5 Μαθητές Ρομά εγγράφονται σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο. Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, 
οι Ρομά εξακολουθούν να είναι ευάλωτοι, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 

Συνεπώς, αν και η Αγία Βαρβάρα θεωρείται περιοχή ικανοποιητικής ένταξης των 
Ρομά, οι συνθήκες διαβίωσης τόσο των Ρομά όσο και των μη Ρομά επιδεινώνονται 

τα τελευταία έτη, ιδίως λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης. Οι κάτοικοι 
της Αγίας Βαρβάρας, που είναι εργατούπολη, έχουν πληγεί από τη 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η οποία έχει περιορίσει σε 

μεγάλο βαθμό την ικανότητά τους να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν το βιοτικό τους 
επίπεδο. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολλαπλές και έχουν επηρεάσει πολλές 

πτυχές της κοινωνικοοικονομικής ζωής. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν από την έρευνα 
LERI ήταν τα υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε σύγκριση με 

τους μη Ρομά μαθητές, οι συμπεριφορές διαχωρισμού στα σχολεία, οι περιορισμένες 
ευκαιρίες απασχόλησης/επιχειρηματικότητας, οι πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των 

Ρομά και της τοπικής κοινωνίας και, τέλος, η έλλειψη τοπικού εργαλείου 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Τα συγκεκριμένα προβλήματα είχαν εντοπιστεί 
ήδη από την έναρξη της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος και 

επιβεβαιώθηκαν και εξετάστηκαν διεξοδικότερα κατά το στάδιο της εκτίμησης 
αναγκών με τη μέθοδο της συμμετοχικής έρευνας δράσης (ΣΕΔ), το οποίο, όπως 

περιγράφεται στη συνέχεια, ήταν ένα από τα κύρια στάδια της έρευνας. Κατά το 
στάδιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν άτυπες συσκέψεις, συνεντεύξεις και εστιασμένες 
ομαδικές συζητήσεις με τοπικούς φορείς και εντοπίστηκαν οι τοπικοί συνεργάτες 

του LERI. Στους τοπικούς συνεργάτες που εντάχθηκαν τελικά στην τοπική 
ερευνητική ομάδα LERI μαζί με τους εμπειρογνώμονες του LERI περιλαμβάνονταν 

δύο εκπρόσωποι των Ρομά εγνωσμένης αξίας και κύρους οι οποίοι διέθεταν πείρα 
από δράσεις ένταξης των Ρομά. Ο ένας ήταν ο διευθυντής του ROMNET, ενός 
πανελλαδικού συλλόγου Ρομά, και ο άλλος ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 

Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών. Οι δύο εκπρόσωποι των Ρομά 
συνεργάστηκαν στενά με τους τοπικούς εμπειρογνώμονες LERI καθ’ όλη τη 

                                       
 
5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015), «Πρόγραμμα: Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 2010 - 2013. 
Περιγραφή Παρεμβατικών δράσεων και αποτύπωση ποιοτικών - ποσοτικών δεδομένων για τα σχολικά έτη 2010 – 2013», 
Αθήνα, ΕΚΠΑ, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/mmedia/formspublications/12-
mmedia/publications-press/101-romabookmap2012-2013.  

http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/mmedia/formspublications/12-mmedia/publications-press/101-romabookmap2012-2013
http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/mmedia/formspublications/12-mmedia/publications-press/101-romabookmap2012-2013
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διάρκεια του προγράμματος. Έτσι, η τοπική ερευνητική ομάδα LERI απαρτιζόταν 
από τους τοπικούς εμπειρογνώμονες LERI και τους δύο τοπικούς συνεργάτες Ρομά 

και βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του Δήμου, ο οποίος 
επελέγη από το δημοτικό συμβούλιο ως υπεύθυνος επικοινωνίας για το πρόγραμμα 
LERI. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης και ανάλογα με τη φύση της 

εκάστοτε παρέμβασης, η τοπική ερευνητική ομάδα LERI είχε τη στήριξη και άλλων 
τοπικών φορέων, όπως περιγράφεται διεξοδικά στην επόμενη ενότητα. 

Αφού εντοπίστηκαν οι τοπικές ανάγκες και συγκροτήθηκε η τοπική ερευνητική 
ομάδα LERI, το επόμενο βήμα ήταν να προσδιοριστούν οι πλέον ζωτικές ανάγκες 
της κοινότητας, να καθοριστούν οι πιθανές παρεμβάσεις για την κάλυψη αυτών των 

αναγκών κατά προτεραιότητα και, στη συνέχεια, να επιλεγούν και να ιεραρχηθούν 
οι εφαρμοστέες παρεμβάσεις.  

Μετά από αλλεπάλληλες μετατοπίσεις του κέντρου βάρους της παρέμβασης ως 
αποτέλεσμα της συμμετοχικής προσέγγισης, όπως αναλύεται διεξοδικότερα στη 

συνέχεια, υλοποιήθηκαν εντέλει τρεις παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορούσε την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό και εστιαζόταν στη στήριξη μέτρων εξάλειψης του 
διαχωρισμού και στην ενίσχυση των δεσμών της κοινότητας των Ρομά και των μη 

Ρομά με χρήση της δυναμικής της τεχνικής photovoice της ΣΕΔ στο 2ο Γυμνάσιο 
Αγίας Βαρβάρας. Η δεύτερη παρέμβαση ήταν ένα σεμινάριο για την 

επιχειρηματικότητα. Σκοπός του σεμιναρίου και των θεματικών ενοτήτων του, που 
σχεδιάστηκαν από κοινού και επελέγησαν από τους ίδιους τους Ρομά 
επιχειρηματίες, ήταν η στήριξη επιχειρηματιών και ανέργων της περιοχής 

προκειμένου να διερευνήσουν και να εντοπίσουν τις εναλλακτικές δυνατότητες για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να ξεπεράσουν τις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Με βάση τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα της εκτίμησης αναγκών της ΣΕΔ στην περιοχή, κατέστη σαφές 
ότι ήταν επιτακτική ανάγκη οι Ρομά επιχειρηματίες της περιοχής να 

διαφοροποιήσουν τις τρέχουσες οικονομικές τους δραστηριότητες, ώστε να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες οικονομικές προκλήσεις. Οι περισσότεροι Ρομά 

επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις ή σε 
συνεντεύξεις εξέφρασαν την προθυμία τους να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους 
δεξιότητες και ικανότητες και ανέφεραν ότι η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα 

που τους είχε παρασχεθεί στο παρελθόν ήταν υπερβολικά θεωρητική και 
ακαδημαϊκού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μην έχει καμία πρακτική χρησιμότητα 

γι’ αυτούς. Για τον λόγο αυτό, με βάση τις προτεραιότητες που καθόρισαν οι ίδιοι οι 
Ρομά, η κατάρτιση εστιάστηκε τελικά στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: α) 
ηλεκτρονικό εμπόριο, β) διεθνές εμπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές) και γ) υφιστάμενες 

ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

Τελικά, επειδή εντοπίστηκε ζήτημα όσον αφορά την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της ένταξης των Ρομά σε τοπικό επίπεδο, που συζητήθηκε εκτενώς με 
πολλούς εκπροσώπους του Δήμου, η ερευνητική ομάδα LERI αποφάσισε, σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους του Δήμου, τη διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα 

τις μεθόδους και τεχνικές τοπικής διαβούλευσης. Βασικός σκοπός αυτής της 
αλλαγής ήταν να παρασχεθεί στον Δήμο η μέγιστη δυνατή στήριξη για να καλύψει 

τις εσωτερικές ανάγκες του και, κυρίως, να ολοκληρώσει το τοπικό στρατηγικό και 
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επιχειρησιακό σχέδιο 2016-20196 και τις αναγκαίες διαδικασίες του, όπως η 
τοπική διαβούλευση. 

Αφού προσδιορίστηκαν οι προαναφερόμενες ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν 
με τις παρεμβάσεις του προγράμματος, αναπτύχθηκε σταδιακά η μεθοδολογία, 
όπως περιγράφεται στην ακόλουθη ενότητα. 

3. Εφαρμοσθείσα μεθοδολογία της ΣΕΔ 

Η μεθοδολογία της έρευνας αναπτύχθηκε σταδιακά, με σκοπό να παράσχει 
αξιόπιστα εργαλεία στους εμπειρογνώμονες του LERI, ώστε να μελετήσουν όλες τις 

πτυχές της κοινωνικής ένταξης των Ρομά εντός του πλαισίου τους και να 
κατανοήσουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στην ένταξη των Ρομά στην τοπική 

κοινωνία. Συνολικά, η έρευνα χωρίστηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο της ΣΕΔ 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο του 2015 –στη 
διάρκειά του οι τοπικοί εμπειρογνώμονες ανέπτυξαν σχέσεις με τους τοπικούς 

φορείς και προσδιορίστηκαν αρχικά οι τοπικές ανάγκες. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο 
του 2015, ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ, το οποίο ολοκληρώθηκε με μια 

διάσκεψη συναίνεσης τον Οκτώβριο του 2015. Τέλος, το τρίτο στάδιο της ΣΕΔ 
διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, διάστημα 
υλοποίησης των παρεμβάσεων.  

Το κατωτέρω σχήμα παρουσιάζει τα τρία στάδια της ΣΕΔ, τον στόχο του κάθε 
σταδίου, τις εφαρμοσθείσες τεχνικές ΣΕΔ και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που 

συμμετείχαν σε κάθε στάδιο. 

  

                                       
 
6 Το πενταετές τοπικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο (Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού) είναι υποχρεωτικό για όλους τους δήμους της Ελλάδας βάσει του ελληνικού νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α 
87/7.6.2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), της 
7ης Ιουνίου 2010. 
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Σχήμα 1. Τα τρία στάδια της ΣΕΔ 
 

 
Πηγή: Τοπικός εμπειρογνώμονας LERI, 2016 

Πρώτο στάδιο της ΣΕΔ 

Στο πρώτο στάδιο της ΣΕΔ, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες LERI εστιάστηκαν στην 
οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς, 

διευκρίνισαν στον καθέναν από αυτούς τους γενικούς και ειδικούς στόχους του 
προγράμματος και έλαβαν την επίσημη υποστήριξη του Δήμου. Το πρώτο στάδιο 
της ΣΕΔ ήταν προπαρασκευαστικό. Στη διάρκειά του έγινε παρατήρηση της 

δυναμικής των σχέσεων σε τοπικό επίπεδο και μια πρώτη καταγραφή των τοπικών 
αναγκών και των βασικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν οι βασικοί 

εμπλεκόμενοι που είχαν τη δυνατότητα και τη βούληση να λειτουργήσουν ως 
τοπικοί συνεργάτες και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση των τοπικών αρχών. Το πρώτο 
στάδιο της ΣΕΔ υλοποιήθηκε από τους τοπικούς εμπειρογνώμονες LERI και οι 

εφαρμοσθείσες τεχνικές ΣΕΔ συνίσταντο σε άτυπες συζητήσεις και συνεντεύξεις 
με βασικούς εμπλεκόμενους φορείς και μέλη της κοινότητας Ρομά. 

Κατά το στάδιο αυτό, τέθηκαν τα εξής κύρια ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποια είναι τα βασικά προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
κοινότητα των Ρομά; 

 Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς δράσης στην περιοχή; 
 Ποια είναι τα κύρια προβλήματα για την ένταξη των Ρομά στην τοπική 

κοινωνία και ποιες οι αιτίες τους; 
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 Πώς και από ποιον θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα; 

Αφού αναπτύχθηκε ο απαιτούμενος βαθμός εμπιστοσύνης με τους περισσότερους 

συμμετέχοντες, η τοπική ερευνητική ομάδα ξεκίνησε άτυπες συζητήσεις με μέλη 
της κοινότητας σχετικά με πιθανές περαιτέρω δράσεις που θα μπορούσαν να 
αναληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος LERI. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, 

οι τοπικοί εμπειρογνώμονες LERI κατέγραψαν ορισμένες τοπικές ανάγκες και 
ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ΣΕΔ. 

Δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ 

Το δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ συνίστατο σε εκτίμηση των αναγκών, η οποία 

εστιάστηκε στην επαλήθευση και τη διεξοδικότερη ανάλυση των εντοπισθέντων 
προβλημάτων, στην καταγραφή των υφιστάμενων τοπικών αναγκών και των 

βασικών αιτίων ανά τομέα πολιτικής, με παράλληλη ανάλυση των διασυνδέσεων 
μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, και συγκρότηση της τοπικής ερευνητικής ομάδας 
LERI. Τα ερευνητικά ερωτήματα κατά το δεύτερο στάδιο ήταν τα εξής: 

 Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και από ποιον; 
 Πώς θα αναληφθούν δράσεις για τους Ρομά και με τους Ρομά; 

 Ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς; 
 Ποια είναι τα πλέον πιεστικά προβλήματα; Σε ποιους τομείς πολιτικής; 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, η ερευνητική ομάδα LERI εξέταζε συχνά 
ποια παρέμβαση θα απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα με τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο, δεδομένων των τοπικών συνθηκών. Έτσι, με βάση τα 

ερευνητικά ευρήματα σε κάθε στάδιο, μετατοπιζόταν και το κέντρο βάρους της 
έρευνας. Ενδεικτικά, στην αρχή επελέγησαν τρεις τεχνικές ΣΕΔ, αλλά κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης φάνηκε ότι απαιτούνταν πρόσθετες τεχνικές. Αρχικά είχαν 
προγραμματιστεί συνεντεύξεις, εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις και μία διάσκεψη 
συναίνεσης. Οργανώθηκαν, ωστόσο, και κάποιες συσκέψεις διαβούλευσης και 

άτυπες συζητήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού αναγκών με 
συμμετοχικό και ανοικτό τρόπο, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ 

των συμμετεχόντων και των ερευνητών. Επειδή κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν είχε εμπειρία από δράσεις συμμετοχικής έρευνας, η τοπική ερευνητική ομάδα 
LERI χρειάστηκε να έλθει σε επαφή με ορισμένους τοπικούς φορείς σε διμερές 

επίπεδο, ώστε να εξηγήσει και να διευκρινίσει την πτυχή της συμμετοχικής και 
ενεργού δράσης της έρευνας LERI. 

Διεξήχθησαν δύο εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις. Η πρώτη εστιάστηκε σε θέματα 
επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και η δεύτερη σε θέματα πολιτισμού και 
εκπαίδευσης. Συνολικά, στην πρώτη εστιασμένη ομαδική συζήτηση για την 

επιχειρηματικότητα προσκλήθηκαν 11 συμμετέχοντες, όλοι κάτοικοι Αγίας 
Βαρβάρας: έξι Ρομά επιχειρηματίες της περιοχής, ο αρμόδιος για θέματα κοινωνικής 

πολιτικής αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, τρεις Ρομά δημοτικοί σύμβουλοι και ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Μικροπωλητών Ρομά Αγίας Βαρβάρας. Στην 
εστιασμένη ομαδική συζήτηση παραβρέθηκαν όλοι, εκτός από τους τρεις 

δημοτικούς συμβούλους Ρομά. Οι συμμετέχοντες είχαν ήδη ενημερωθεί σχετικά με 
το πρόγραμμα μέσω άτυπων συζητήσεων και συνεντεύξεων. Η εστιασμένη ομαδική 

συζήτηση διήρκεσε δύο ώρες και διεξήχθη υπό τον συντονισμό του τοπικού 
εμπειρογνώμονα LERI και του τοπικού συνεργάτη Ρομά. Η συζήτηση χωρίστηκε σε 
δύο μέρη. Στο πρώτο, οι συντονιστές εξήγησαν τον στόχο της συζήτησης, 

παρουσίασαν τα ευρήματα της μέχρι τότε έρευνας και κάλεσαν τους συμμετέχοντες 
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να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτά. Το δεύτερο μέρος εστιάστηκε 
στην κοινοποίηση και εξέταση προβλημάτων και αναγκών και αναζήτησε εφικτές 

δράσεις και πιθανές παρεμβάσεις σε σχέση με την επιχειρηματικότητα. 

Η εστιασμένη ομαδική συζήτηση είχε ως κύριο αποτέλεσμα τον εντοπισμό μιας 
επείγουσας ανάγκης: να διαφοροποιήσουν οι τοπικοί επιχειρηματίες την τρέχουσα 

οικονομική δραστηριότητα τους, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες 
οικονομικές προκλήσεις. Οι συζητήσεις εστιάστηκαν στους τρόπους με τους 

οποίους το πρόγραμμα LERI θα μπορούσε να τους στηρίξει. 

Η δεύτερη εστιασμένη ομαδική συζήτηση κάλυψε τα θέματα της εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν βασικοί τοπικοί παράγοντες στους 

τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Συνολικά, προσκλήθηκαν 16 
συμμετέχοντες. Με ορισμένους εξ αυτών είχαν προηγηθεί συνεντεύξεις ή 

ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα στο πλαίσιο των άτυπων συζητήσεων, ενώ 
άλλοι προσκλήθηκαν επειδή είχαν προταθεί από κάποιον (τεχνική της 

«χιονοστιβάδας»). Η εστιασμένη ομαδική συζήτηση χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος, οι συντονιστές εξήγησαν τον στόχο της συζήτησης, παρουσίασαν τα 
ευρήματα της μέχρι τότε έρευνας και κάλεσαν τους συμμετέχοντες να εκφράσουν 

τις απόψεις τους σχετικά με αυτά. Το δεύτερο μέρος εστιάστηκε στην κοινοποίηση 
και εξέταση προβλημάτων και αναγκών και στην αναζήτηση εφικτών δράσεων και 

πιθανών παρεμβάσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Μεταξύ 
άλλων, ήδη από την αρχή της εστιασμένης ομαδικής συζήτησης, οι συμμετέχοντες 
επισήμαναν ότι δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ Ρομά και μη Ρομά στην Αγία Βαρβάρα 

και συμφώνησαν ότι είχαν γίνει κοινές προσπάθειες στον τομέα του πολιτισμού. 
Ενδεικτικά, το μουσικό συγκρότημα Sam Roma είχε οργανώσει πρόσφατα συναυλία 

για να συγκεντρωθούν χρήματα για το «κοινωνικό παντοπωλείο» με σκοπό την 
ενίσχυση των πλέον ευάλωτων ομάδων της Αγίας Βαρβάρας. Οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν εν πολλοίς ότι είχαν συνδιοργανώσει με επιτυχία πολλές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στο παρελθόν. Όπως ανέφεραν, ο Δήμος διοργανώνει τέσσερα τοπικά 
φεστιβάλ κάθε χρόνο, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι τοπικοί σύλλογοι και έχουν 

την ευκαιρία να ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις δράσεις τους και, 
ταυτόχρονα, να ενημερώνονται για τις δράσεις των άλλων.  

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα της συζήτησης ήταν ότι οι συμμετέχοντες 

θεωρούσαν τον πολιτισμό ως μέσο απόδρασης από τα προβλήματα της 
καθημερινότητας και ως ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Η οικονομική κρίση 

είχε σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των ανθρώπων κατά τις καθημερινές 
επαφές τους. Παλαιότερα, οι Έλληνες περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους με 
φίλους και συγγενείς και, παρά τα συνήθη προβλήματα, έβρισκαν πάντοτε την 

ευκαιρία να απολαύσουν πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Όμως, όπως 
δήλωσαν ορισμένοι συμμετέχοντες, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης «μειώσαμε τη 

συμμετοχή μας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικές συνευρέσεις, κυρίως 
επειδή προέχει η ενασχόληση με τα ζητήματα της εργασίας και της οικογένειας και, 
κατά συνέπεια, αμελούμε τη διασκέδαση, τις κοινωνικές συνευρέσεις και τις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις».7  

Αξίζει να επισημανθεί μια αντίφαση ανάμεσα στα συμπεράσματα των συνεντεύξεων 

κατά το πρώτο στάδιο της ΣΕΔ και στα συμπεράσματα της εστιασμένης ομαδικής 

                                       
 
7 Μέλος της κοινότητας, γυναίκα, εστιασμένη ομαδική συζήτηση, 22 Ιουλίου 2015. 
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συζήτησης του δεύτερου σταδίου της ΣΕΔ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να 
μετατοπιστεί το κέντρο βάρους της έρευνας. Κατά το πρώτο στάδιο της ΣΕΔ, 

διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν αρκετά γνωστές οι κοινές ιστορικές ρίζες ανάμεσα στους 
Ρομά και τους άλλους πρόσφυγες που ήλθαν στην Ελλάδα κυρίως από τη Μικρά 
Ασία και εγκαταστάθηκαν στην Αγία Βαρβάρα από το 1922 έως το 1960, στοιχείο 

το οποίο ορίστηκε ως βασική προτεραιότητα. Πολλοί από τους ερωτηθέντες 
ανέφεραν ότι, αν και ζούσαν στον ίδιο τόπο για πολλά χρόνια, δεν γνώριζαν καλά 

την ιστορία του. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες στην εστιασμένη ομαδική 
συζήτηση, τόσο οι Ρομά όσο και οι μη Ρομά, ισχυρίστηκαν ότι είχαν οργανώσει στο 
παρελθόν αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν ισότιμα όλες οι 

κοινότητες. Δήλωσαν: «Δεν χρειαζόμαστε κάποιο πρόγραμμα στήριξης για να 
οργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση. Μπορούμε να το κάνουμε και από μόνοι μας. 

Και μάλιστα, το κάναμε με επιτυχία στο παρελθόν».8 Όμως, στις συνεντεύξεις, οι 
ίδιοι άνθρωποι είχαν δηλώσει ακριβώς το αντίθετο: ότι, στην πραγματικότητα, οι 

Ρομά και οι μη Ρομά δεν συμμετέχουν οι μεν στις εκδηλώσεις των δε. Οι Ρομά, για 
παράδειγμα, δεν συμμετέχουν στην παραδοσιακή χορευτική εκδήλωση των 
Ποντίων και με τη σειρά τους οι Πόντιοι δεν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις των 

Ρομά. Παραδόξως, όταν βρέθηκαν όλοι μαζί στην εστιασμένη ομαδική συζήτηση, 
δήλωσαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Κατά συνέπεια, εφόσον η διοργάνωση μιας 

πολιτιστικής εκδήλωσης θεωρούνταν ανάγκη ήσσονος σημασίας για την κοινότητα, 
δόθηκε προτεραιότητα σε άλλα θέματα.  

Στην εστιασμένη ομαδική συζήτηση συμμετείχε και ο γυμνασιάρχης του 2ου 

Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, σχολείου με πολλούς Ρομά μαθητές, ο οποίος 
διατύπωσε ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. 

Για τον λόγο αυτό, μετά την εστιασμένη ομαδική συζήτηση, η τοπική ερευνητική 
ομάδα LERI διατήρησε συχνή επικοινωνία μαζί του. Με την έναρξη του νέου 
σχολικού έτους, παρατηρήθηκαν στο σχολείο ορισμένες συμπεριφορές 

διαχωρισμού. Σύμφωνα με τον γυμνασιάρχη και τους καθηγητές του γυμνασίου, 
ορισμένοι μη Ρομά γονείς ζήτησαν τη μετεγγραφή των παιδιών τους σε άλλα 

γυμνάσια, εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού μαθητών Ρομά στο συγκεκριμένο 
σχολείο. Ταυτόχρονα, ασκούνταν «πίεση» από διάφορους τοπικούς φορείς και 
συλλόγους Ρομά για μετεγγραφή Ρομά μαθητών από άλλα γυμνάσια στο 2ο 

Γυμνάσιο. Κρίνοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
σχολικό διαχωρισμό των παιδιών Ρομά σε μια περιοχή στην οποία οι Ρομά είναι σε 

μεγάλο βαθμό ενταγμένοι στην κοινωνία, και η οποία αποτελεί το καλύτερο 
παράδειγμα ένταξης των Ρομά στην Ελλάδα, η τοπική ερευνητική ομάδα LERI 
έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στη συμμετοχή αυτού του σχολείου στο πρόγραμμα 

LERI. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι μία από τις παρεμβάσεις του προγράμματος 
έπρεπε να στοχεύει στην εφαρμογή υποστηρικτικών τεχνικών για την προώθηση 

της άρσης του διαχωρισμού και την ενίσχυση της ικανότητας των Ρομά στο επίπεδο 
της κοινότητας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.  

Το δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ ολοκληρώθηκε με τη διάσκεψη συναίνεσης. Η διάσκεψη 

συναίνεσης οργανώθηκε με σκοπό την παρουσίαση των παρεμβάσεων και τον 
δημόσιο διάλογο, καθώς και για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των 

μελών της τοπικής κοινωνίας. Η διάσκεψη συναίνεσης πραγματοποιήθηκε στο 
Δημαρχείο της Αγίας Βαρβάρας με τη συμμετοχή όλων των βασικών εμπλεκόμενων 

                                       
 
8 Μέλος της κοινότητας, άνδρας, εστιασμένη ομαδική συζήτηση, 22 Ιουλίου 2015. 
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φορέων, όπως ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, καθώς και ο 
προϊστάμενος του τμήματος Ισότητας και Δικαιωμάτων των Πολιτών του FRA. 

Τρίτο στάδιο της ΣΕΔ 

Τα συμπεράσματα του δεύτερου σταδίου της ΣΕΔ χρησιμοποιήθηκαν για τον 

σχεδιασμό των επιτόπιων παρεμβάσεων του προγράμματος. Έτσι, το τρίτο στάδιο 
της ΣΕΔ συνίστατο σε τρεις επιτόπιες παρεμβάσεις: μία για την εκπαίδευση και 

τον πολιτισμό, μία για την επιχειρηματικότητα και μία για την τοπική διακυβέρνηση. 
Οι επιτόπιες παρεμβάσεις στην Αγία Βαρβάρα χωρίστηκαν σε τρία μέρη με σκοπό να 
ενεργοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς, να 

καλυφθούν οι τοπικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τα δύο προηγούμενα 
στάδια και, ταυτόχρονα, να εξεταστεί τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί με 

συμμετοχικό τρόπο. 

Ειδικότερα, η πρώτη παρέμβαση με τίτλο «Διερεύνηση 'συμπεριφορών 
διαχωρισμού' από τη σκοπιά των μαθητών: Στήριξη του 15μελούς 

συμβουλίου μαθητών για τον εντοπισμό των θετικών και των αρνητικών 
πτυχών του σχολείου με τη χρήση της τεχνικής photovoice» εστιάζει στην 

εξέταση, επί του πεδίου, της συνύπαρξης Ρομά και μη Ρομά με συμμετοχικό και 
εμπειρικό τρόπο. Η εφαρμοσθείσα τεχνική ΣΕΔ ήταν η photovoice (συμμετοχική 

οπτικοακουστική αποτύπωση). Οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς ήταν εκπρόσωποι 
της σχολικής κοινότητας, Ρομά και μη Ρομά μαθητών, του Δήμου, άλλων σχολείων 
της περιοχής, της Ρομά ΜΚΟ Heromact και του συλλόγου γονέων.  

Η δεύτερη παρέμβαση εστιάστηκε στη στήριξη της επιχειρηματικότητας με την 
παροχή κατάρτισης σε ειδικά θέματα για τις επιχειρήσεις και την αγορά που 

προτάθηκαν από τους Ρομά. Η εφαρμοσθείσα τεχνική ΣΕΔ ήταν η ενδυνάμωση 
της τοπικής κοινότητας ώστε να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων 
(community visioning). Οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς ήταν Ρομά και μη Ρομά 

επιχειρηματίες, άνεργοι και τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι. Αυτή η συγκεκριμένη 
ανάγκη είχε διαπιστωθεί και κατά το αρχικό στάδιο του LERI και, μέσω της 

αξιολόγησης αναγκών της ΣΕΔ, επιβεβαιώθηκε αδιαμφισβήτητα από τους βασικούς 
συμμετέχοντες και από μέλη της κοινότητας των Ρομά, καθώς και από την 
εφαρμογή των επιλεγμένων τεχνικών της ΣΕΔ. Όπως ανέφερε ένας Ρομά 

καταστηματάρχης:  

«Αν δεν είχα δουλειά, δεν θα μπορούσα να στείλω τα παιδιά μου στο σχολείο και 

θα είχα προβλήματα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μου. Θα ήμουν 
αναγκασμένος να στέλνω τα παιδιά μου να ζητιανεύουν στα φανάρια. Γι’ αυτό 
θεωρώ τόσο σημαντικό να έχω δουλειά, για να μη στέλνω τα παιδιά μου στη 

ζητιανιά» (Ρομά, μέλος της κοινότητας, ιδιοκτήτης καταστήματος. Άτυπη συζήτηση, 
18 Μαρτίου 2015). 

Τέλος, η τρίτη παρέμβαση είχε τη μορφή κατάρτισης για τη διαβούλευση σε 
τοπικό επίπεδο, η οποία σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με την ενεργό 
συμμετοχή των εμπλεκομένων. Η εφαρμοσθείσα τεχνική ΣΕΔ βασιζόταν στις αρχές 

της συμμετοχικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι 
φορείς ήταν κυρίως εκπρόσωποι των δημοτικών αρχών, δημοτικοί υπάλληλοι και 

σύμβουλοι, καθώς και μέλη της τοπικής κοινωνίας. 

Στην επόμενη ενότητα αναλύεται η υλοποίηση της επιτόπιας παρέμβασης και 
εξετάζονται ειδικά στοιχεία των τεχνικών της ΣΕΔ που εφαρμόστηκαν. 
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4. Περιγραφή της επιτόπιας παρέμβασης – Στόχοι, 

εταίροι, διαδικασία και αποτελέσματα 

Παρέμβαση 1: Διερεύνηση «συμπεριφορών διαχωρισμού» από 
τη σκοπιά των μαθητών 

Σκοπός της παρέμβασης αυτής ήταν να εξεταστεί μία από τις ζωτικές ανάγκες που 

εντοπίστηκαν στην αρχή της έρευνας: η αξιοποίηση του πολιτισμού ως μέσου για 
την ενίσχυση της πολιτισμικής και κοινωνικής συνύπαρξης Ρομά και μη Ρομά σε 

τοπικό επίπεδο. Λόγω της μακρόχρονης συνύπαρξης Ρομά και μη Ρομά στην Αγία 
Βαρβάρα, η ανάγκη αυτή είχε αναφερθεί ως προτεραιότητα από πολλούς φορείς, 

κυρίως από Ρομά και εκπροσώπους τοπικών συλλόγων, στα πρώτα στάδια της 
έρευνας, κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και άτυπων συζητήσεων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής. Με βάση αυτό το εύρημα, 

πραγματοποιήθηκε εστιασμένη ομαδική συζήτηση για να συζητηθεί το πώς και γιατί 
μια παρέμβαση σε αυτό τον τομέα θα ήταν επωφελής για την τοπική κοινωνία. Η 

συζήτηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 με τη συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων φορέων σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα σε τοπικό 
επίπεδο. Προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ένωσης Κρητών «H 

Μεγαλόνησος», του Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων «Ο Φάρος», του Πανελλήνιου 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ρομά, του Πανελλήνιου Επιμορφωτικού και 

Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ρομά, μέλη του μουσικού συγκροτήματος Sam 
Roma, μία διαμεσολαβήτρια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών που είχε τεθεί 
επικεφαλής ενός προγενέστερου προγράμματος φωτογραφίας, το Βυζαντινό-

Χριστιανικό Μουσείο, η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου, η 
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας, ο γυμνασιάρχης του 2ου 

Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, τρεις Ρομά δημοτικοί σύμβουλοι και ένα μέλος της 
κινηματογραφικής λέσχης Αγίας Βαρβάρας. Όλοι οι προσκεκλημένοι, εκτός από 
τους τρεις δημοτικούς συμβούλους Ρομά, συμμετείχαν στην εστιασμένη ομαδική 

συζήτηση. Η συζήτηση διήρκεσε δυόμισι ώρες και διεξήχθη υπό τον συντονισμό του 
τοπικού εμπειρογνώμονα LERI και των τοπικών συνεργατών Ρομά. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι δεν 
υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των Ρομά και των μη Ρομά στην 
καθημερινή ζωή και όλοι συνυπάρχουν ειρηνικά στην Αγία Βαρβάρα. Συμφώνησαν 

ότι η μεταχείριση όλων είναι ίση και έχουν ήδη γίνει από κοινού προσπάθειες στον 
τομέα του πολιτισμού, ιδίως από τον Δήμο. Γενικά οι συμμετέχοντες δέχθηκαν ότι 

είχαν συνδιοργανώσει με επιτυχία πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο παρελθόν, 
αλλά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πώς μία τοπική παρέμβαση «μικρής 
κλίμακας» θα μπορούσε να προσφέρει κάτι νέο στην τοπική κοινωνία. Όπως 

ανέφεραν οι συμμετέχοντες, «το έχουμε κάνει τόσες πολλές φορές στο παρελθόν» 
και «ασφαλώς συμμετέχουμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων πολιτισμικών 

ομάδων, οι Ρομά για παράδειγμα πηγαίνουν σε μουσικές εκδηλώσεις των 
Ποντίων».9 (Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, επισημαίνεται ότι 
αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με δηλώσεις των ιδίων συμμετεχόντων σε 

άτυπες συζητήσεις και συνεντεύξεις: «Δεν έχω πάει ποτέ σε ποντιακή εκδήλωση» ή 
«Θα ήταν, όντως, ενδιαφέρον να οργανώσουμε όλοι μαζί μια πολιτιστική 

εκδήλωση, κάτι που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα». Δεδομένης αυτής της 

                                       
 
9 Μέλος της κοινότητας, άνδρας, εστιασμένη ομαδική συζήτηση, 22 Ιουλίου 2015.  
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διαπίστωσης, το κέντρο βάρους της έρευνας μετατοπίστηκε αναγκαστικά από τη 
διοργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης σε μια περισσότερο στοχευμένη δράση. 

Mεταξύ των συμμετεχόντων στην εστιασμένη ομαδική συζήτηση ήταν ο διευθυντής 
του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, η συμμετοχή του οποίου κρίθηκε σκόπιμη διότι 
το σχολείο αυτό αντιμετώπιζε προβλήματα ένταξης των Ρομά. Ο γυμνασιάρχης είχε 

εκφράσει την προθυμία του να στηρίξει την εφαρμογή υποστηρικτικών και 
συμμετοχικών προσεγγίσεων. Ειδικότερα, κατά την περίοδο αυτή, είχαν εκδηλωθεί 

στο σχολείο ορισμένες συμπεριφορές διαχωρισμού. Όπως ανέφεραν οι τοπικοί 
συνεργάτες Ρομά, «μετά από 70 χρόνια συνύπαρξης Ρομά και μη Ρομά στην 
περιοχή, είναι η πρώτη φορά που οι πρόσφατες συμπεριφορές δείχνουν άνοδο του 

ρατσισμού στην περιοχή».10 Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του σχολείου, αρκετοί 
μη Ρομά γονείς είχαν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής των παιδιών τους σε άλλα 

σχολεία εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των Ρομά μαθητών στο συγκεκριμένο 
σχολείο (το 2014-2015, το 46,5% των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν Ρομά).11 

Ταυτόχρονα, υπήρχαν αιτήσεις από Ρομά γονείς για μετεγγραφή Ρομά μαθητών από 
άλλα γυμνάσια στο 2ο Γυμνάσιο. 

Επειδή η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στον διαχωρισμό των παιδιών 

Ρομά, η τοπική ερευνητική ομάδα LERI αποφάσισε να πραγματοποιήσει παρέμβαση 
στο εν λόγω σχολείο, εστιάζοντας στην παροχή στήριξης στη σχολική κοινότητα με 

σκοπό να αναπτυχθούν τεχνικές εκπροσώπησης που θα βοηθούσαν στην άρση του 
διαχωρισμού και στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Ρομά μέσα στην κοινότητα. Οι 
τοπικοί εμπειρογνώμονες LERI και οι τοπικοί συνεργάτες Ρομά έλαβαν την απόφαση 

μετά από διαβούλευση με τον Δήμο και τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Για το 
θέμα αυτό πραγματοποιήθηκαν αρκετές συσκέψεις και συζητήσεις με εκπροσώπους 

του σχολείου, με τον γυμνασιάρχη και με μία καθηγήτρια, καθώς και με 
εκπροσώπους του συλλόγου γονέων και του Δήμου. Ένας άλλος λόγος για την 
επιλογή του συγκεκριμένου σχολείου ήταν ότι έχει λάβει διάφορα βραβεία σε 

διαγωνισμούς και έχει καλή φήμη. Επιπλέον, διαθέτει πολύ πεπειραμένους 
καθηγητές και πρόθυμους να υλοποιήσουν δράσεις υπέρ των Ρομά. 

Έτσι, η παρέμβαση αναπτύχθηκε σταδιακά, με συμμετοχικό τρόπο, και κάθε στάδιο 
της έρευνας βασιζόταν στα αποτελέσματα του προηγούμενου σταδίου. Αρχικά 
αποφασίστηκε ότι η παρέμβαση θα αποσκοπούσε στη συμμετοχική διοργάνωση μιας 

εκδήλωσης ή δράσης, η οποία θα επέτρεπε την ενεργό συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων. Στη συνέχεια, οι εμπειρογνώμονες LERI εξέτασαν ποια 

τεχνική ΣΕΔ θα ήταν η πλέον κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίπτωση και 
έκαναν την επιλογή. Η τεχνική photovoice (συμμετοχική οπτικοακουστική 
αποτύπωση) κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την ενεργοποίηση και την παροχή 

κινήτρου στους μαθητές ώστε να εργαστούν από κοινού και, ταυτόχρονα, να 
δημιουργηθούν συνθήκες ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση στο 

σχολείο. Οι εμπειρογνώμονες LERI επέλεξαν τη συγκεκριμένη τεχνική ως το πλέον 
κατάλληλο εργαλείο έρευνας για την προσέγγιση της συγκεκριμένης ομάδας 
μαθητών. Η λήψη φωτογραφιών και ο συνακόλουθος προβληματισμός και η 

συζήτηση θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά 

                                       
 
10 Τοπικός συνεργάτης Ρομά του προγράμματος LERI, άνδρας, άτυπη σύσκεψη, Ιούλιος 2015. 
11 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015), «Πρόγραμμα: Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 2010 - 2013. 

Περιγραφή Παρεμβατικών δράσεων και αποτύπωση ποιοτικών - ποσοτικών δεδομένων για τα σχολικά έτη 
2010 – 2013», Αθήνα, ΕΚΠΑ, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 

http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/mmedia/formspublications/12-mmedia/publications-press/101-
romabookmap2012-2013.  

http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/mmedia/formspublications/12-mmedia/publications-press/101-romabookmap2012-2013
http://www.keda.uoa.gr/roma/index.php/mmedia/formspublications/12-mmedia/publications-press/101-romabookmap2012-2013
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στην έρευνα, ώστε να μην θεωρήσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σαν 
απλό μάθημα ή σαν ευκαιρία να γλιτώσουν μαθήματα. 

Η εφαρμογή της τεχνικής έγινε από την τοπική ερευνητική ομάδα LERI (τοπικοί 
εμπειρογνώμονες LERI και τοπικοί συνεργάτες Ρομά), σε στενή συνεργασία με μια 
καθηγήτρια και τον γυμνασιάρχη του σχολείου. Στον αρχικό μεθοδολογικό 

σχεδιασμό, η παρέμβαση χωρίστηκε σε τρία στάδια, το πρώτο από τα οποία 
περιλάμβανε εκδήλωση ευαισθητοποίησης με την επίσκεψη εκπροσώπου του FRA 

στο σχολείο. Τελικά όμως, κατά την υλοποίηση της παρέμβασης, ακολουθήθηκαν 
τα βήματα της τεχνικής photovoice που περιγράφονται στη συνέχεια.  

Σχήμα 2: Η διαδικασία συμμετοχικής οπτικοακουστικής αποτύπωσης 

(photovoice) 

 
Πηγή: Τοπικός εμπειρογνώμονας LERI, 2016 

Βήμα 1: Επιλογή της ομάδας συμμετεχόντων στη διαδικασία 
photovoice 

Το πρώτο βήμα προς αυτή την παρέμβαση ήταν η δημιουργία ομάδας μαθητών οι 
οποίοι θα συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία. Με βάση τα συμπεράσματα του 
προπαρασκευαστικού σταδίου και μετά από διερεύνηση της δυναμικής εντός της 

σχολικής κοινότητας, αποφασίστηκε η στενή συνεργασία του LERI με τους 
εκλεγμένους μαθητές στο 15μελές συμβούλιο του σχολείου. Επιπλέον, την ομάδα 

υποβοηθούσαν δύο ακόμη μαθητές που είχαν εκπαιδευτεί ως σχολικοί 
διαμεσολαβητές στο πλαίσιο του προγράμματος «Δ-ΡΟΜ-ΟΛΟΓΙΑ» για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο είχε υλοποιηθεί το προηγούμενο έτος από το 
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland.12 Εν τέλει, η ομάδα αποτελούνταν από 17 μαθητές: 
τα μέλη του 15μελούς συμβουλίου μαθητών και δύο σχολικούς διαμεσολαβητές. Τα 

περισσότερα μέλη ήταν αγόρια Ρομά. Συγκεκριμένα, 15 μέλη ήταν αγόρια και 2 
ήταν κορίτσια ενώ από τους 17 μαθητές οι 14 ήταν Ρομά και οι τρεις μη Ρομά. Οι 
λόγοι της συνεργασίας του προγράμματος LERI με αυτές τις δύο ομάδες μαθητών 

ήταν ότι είχαν εκλεγεί, ότι διέθεταν εμπειρία στη διαμεσολάβηση και ότι ασκούσαν 
μεγάλη επιρροή στη σχολική κοινότητα. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι μαθητές αυτοί 

είχαν ηγετικό ρόλο στο σχολείο. Πολλοί από αυτούς μπορούσαν να παρέμβουν 
καθοριστικά σε αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε Ρομά και σε μη Ρομά μαθητές, αλλά και 
σε αντιπαραθέσεις μεταξύ των ίδιων των Ρομά. Έτσι, αφού συγκροτήθηκε η ομάδα, 

η πρώτη συνάντηση μεταξύ της ομάδας LERI και της ομάδας μαθητών 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015. 

Κατά το στάδιο αυτό, κινητήρια δύναμη των δράσεων της παρέμβασης ήταν οι 
τοπικοί συνεργάτες Ρομά, μαζί με τον γυμνασιάρχη και μια καθηγήτρια του 

σχολείου που επικοινωνούσαν με τους μαθητές, καθώς και άλλοι καθηγητές που 
προλείαιναν το έδαφος για την υλοποίηση της παρέμβασης. Σε αυτό το στάδιο, ο 
Δήμος ενημερωνόταν για την πρόοδο της παρέμβασης, αλλά δεν συμμετείχε 

ενεργά. 

Βήμα 2: Επιλογή του ακροατηρίου-στόχου 

Παράλληλα, το ακροατήριο-στόχος αποτελούνταν από όλους όσοι συμμετείχαν 
στις εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις κατά το προηγούμενο στάδιο της ΣΕΔ. Ως 
εκ τούτου, το βασικό ακροατήριο-στόχος ήταν όλοι οι τοπικοί πολιτιστικοί και 

εκπαιδευτικοί φορείς και οι δημοτικές αρχές, καθώς και οι τοπικές ενώσεις των 
Ρομά. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η ΜΚΟ Heromact, μια νεοσυσταθείσα οργάνωση 

Ρομά που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα αλλά δραστηριοποιείται σε πανελλαδική 
κλίμακα, η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών -μια 

πανελλήνια ένωση με ενεργούς εκπροσώπους στην Αγία Βαρβάρα -, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλήνων Ρομά, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Αθηνών 
υπεύθυνοι για το έργο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», η Ένωση Συλλόγων 

Γονέων Αγίας Βαρβάρας, ο σύλλογος γονέων του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, 
η Ένωση Κρητών και ο Σύλλογος Ποντίων. 

Βήμα 3: Παρουσίαση της τεχνικής photovoice στους μαθητές  

Τον Δεκέμβριο του 2015, η ερευνητική ομάδα LERI, σε συνεργασία με τους 
εκπροσώπους του σχολείου, πραγματοποίησε μια πρώτη συνάντηση με την ομάδα 

των μαθητών, με σκοπό να εξοικειωθούν με την έννοια και τη μέθοδο photovoice, 
καθώς και με τη δεοντολογία της έρευνας. Στη συνάντηση εκείνη παρουσιάστηκαν 

επίσης και συζητήθηκαν οι στόχοι του LERI. Η υπεύθυνη καθηγήτρια εξήγησε τη 
σημασία της συμμετοχής στις δραστηριότητες του προγράμματος LERI, 
επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης θα μπορούσαν να είναι 

επωφελή για την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, «η Αγία 
Βαρβάρα αποτελεί υπόδειγμα συνύπαρξης Ρομά και μη Ρομά και, ενδεχομένως, ένα 

από τα καλύτερα παραδείγματα στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να προβληθεί.» Στη 
συνέχεια ανέφερε ότι: «Σε αυτή την ομάδα, συμμετέχετε μαθητές Ρομά και μη 

Ρομά και αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Πρέπει να κάνουμε ευρύτερα γνωστό ότι 

                                       
 
12 Στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland με τίτλο «Δ-ΡΟΜ-ΟΛΟΓΙΑ» (D-ROM-OLOGIA). 
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τα πλεονεκτήματα της συνύπαρξης Ρομά και μη Ρομά είναι σημαντικότερα από τα 
μειονεκτήματα.»13 

Κατόπιν, οι μαθητές κλήθηκαν να κρατούν σημειώσεις σε ένα «ημερολόγιο 
έρευνας» που τους διανεμήθηκε. Τους ζητήθηκε να καταγράφουν στο ημερολόγιο 
σκέψεις, συναισθήματα ή ιδέες μετά από κάθε δράση στο πλαίσιο του 

προγράμματος. Ο σκοπός του ημερολογίου ήταν διττός: αφενός, να ενθαρρύνονται 
οι μαθητές να αναστοχάζονται τις σκέψεις τους και, αφετέρου, να παρακολουθείται 

η όλη διαδικασία της έρευνας. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο, οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI συζήτησαν τη σημασία της συναίνεσης με τους 
εκπροσώπους του 2ου Γυμνασίου και ενημέρωσαν τους γονείς των μαθητών, μέσω 

του συλλόγου γονέων, σχετικά με το εύρος και τις μεθόδους της έρευνας και 
ζήτησαν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους.  

Βήμα 4: Επιλογή του αρχικού θέματος της φωτογράφησης  

Κατά το επόμενο βήμα, η τοπική ερευνητική ομάδα LERI με τον γυμνασιάρχη και 

την καθηγήτρια συζήτησαν το περιεχόμενο της παρέμβασης και επέλεξαν τα 
θέματα για τη φωτογράφηση. Συμφώνησαν να εστιάσουν στο πώς 
αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη ζωή τους στο σχολείο και πώς αλλάζει η εικόνα 

αυτή με τον χρόνο. Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρθηκε ως ένα από τα κύρια 
προβλήματα της σχολικής ζωής, οπότε η παρέμβαση συνδέθηκε και με αυτό. Ως 

εκ τούτου, αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους μαθητές να βγάλουν φωτογραφίες 
από την καθημερινή ζωή τους στο σχολείο, με σκοπό να αποτυπώσουν τόσο τις 
θετικές όσο και τις αρνητικές πτυχές της. 

Με βάση τις κύριες ανάγκες που εντοπίστηκαν, δηλαδή τις συμπεριφορές για την 
άρση του διαχωρισμού και τη συνύπαρξη Ρομά και μη Ρομά, παράλληλα με την 

εμφάνιση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, το πρώτο θέμα 
φωτογράφησης ήταν «χώροι συγκρούσεων» και ακολούθησε το θέμα «χώροι 

συνεργασίας», όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στο επόμενο βήμα. 

Βήμα 5: Φωτογράφηση  

Ως επόμενο βήμα, τον Ιανουάριο του 2015, η ομάδα του προγράμματος LERI 

διέθεσε στο σχολείο μία επαγγελματική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, έναν 
φορητό υπολογιστή και έναν προβολέα, αναγκαίο εξοπλισμό για την εφαρμογή της 

τεχνικής photovoice. Η ομάδα στη συνέχεια συζήτησε τα επιλεγμένα θέματα και 
δόθηκαν οδηγίες στους μαθητές για τη λήψη των φωτογραφιών. Όταν 
διαπιστώθηκε ότι όλοι οι μαθητές είχαν smartphone με ψηφιακή κάμερα, 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους για τη φωτογράφηση. Έτσι, η 
ομάδα χωρίστηκε σε τρεις υποομάδες και δόθηκαν στους μαθητές 30 λεπτά για να 

περιηγηθούν στον χώρο του σχολείου και να φωτογραφίσουν χώρους σύγκρουσης. 
Στην επόμενη συνάντηση, οι ίδιες ομάδες μαθητών φωτογράφισαν χώρους 
συνεργασίας. Όλες οι φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο και 

συζητήθηκαν και αναλύθηκαν στις επόμενες συναντήσεις. 

Βήμα 6: Συναντήσεις για τον σχολιασμό των φωτογραφιών και τον 

σχεδιασμό των συνεντεύξεων 

Αφού συγκεντρώθηκαν όλες οι φωτογραφίες σε έναν φάκελο από την 

καθηγήτρια, οργανώθηκαν δύο συναντήσεις με σκοπό να γίνει συζήτηση για το 

                                       
 
13 Μαθήτρια του 2ου Γυμνασίου, διαδικασία συμμετοχικής οπτικοακουστικής αποτύπωσης, Δεκέμβριος 2015. 
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θέμα της φωτογράφησης. Στην πρώτη συνάντηση, η τοπική ερευνητική ομάδα 
LERI, οι εκπρόσωποι του σχολείου και η ομάδα μαθητών εξέτασαν όλες τις 

φωτογραφίες που είχαν ληφθεί. Οι μαθητές, με συντονιστές την καθηγήτρια και 
τους εμπειρογνώμονες LERI, έδειξαν με τον δικό τους τρόπο την εικόνα που 
έχουν για τον εαυτό τους. Οι συζητήσεις βασίζονταν στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Τι βλέπετε εδώ; 
 Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα εδώ; 

 Πώς σχετίζεται αυτό με τη ζωή μας; 
 Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση; 
 Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό; 

Κατά τη δεύτερη συνάντηση, ζητήθηκε από όλους τους μαθητές να διαλέξουν μία ή 
δύο φωτογραφίες, τις σημαντικότερες κατά τη γνώμη τους, και να μιλήσουν γι' 

αυτές. Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν να αναλογιστούν οι μαθητές τη δική 
τους συμπεριφορά στο σχολείο. Οι μαθητές εξέφρασαν ορισμένες πολύ 

ενδιαφέρουσες σκέψεις, εξηγώντας για παράδειγμα πώς και γιατί γίνονται «μάχες» 
μεταξύ τους σε εκείνους τους χώρους. Ένας μαθητής είπε: «Όταν έβγαζα τις 
φωτογραφίες αναρωτιόμουν γιατί τα περισσότερα περιστατικά 'εκφοβισμού' 

συμβαίνουν σε εκείνο το σημείο».14 Άλλοι ανέφεραν ότι «δέκα μαθητές όλοι κι όλοι 
είναι αυτοί που κάνουν ζημιές και άσχημα πράγματα και καταστρέφουν τη φήμη 

του σχολείου».15 Τα περιστατικά εκφοβισμού συμβαίνουν στους διαδρόμους όταν 
χτυπάει το κουδούνι, στις τουαλέτες, σε γωνίες εκτός του οπτικού πεδίου των 
καθηγητών, κοντά στο κυλικείο του σχολείου και στα κλιμακοστάσια, ενώ ως χώροι 

συνεργασίας επιλέγονται κυρίως οι αίθουσες διδασκαλίας, το γυμναστήριο και η 
βιβλιοθήκη. Οι μαθητές είχαν ορισμένες ενδιαφέρουσες απόψεις και οι περισσότεροι 

από αυτούς δήλωσαν ότι «το σχολείο μας είναι απαίσιο και πολύ βρόμικο (...) 
πρέπει να κάνουμε κάτι», ενώ άλλοι πρότειναν ιδέες για την αποτροπή του 
εκφοβισμού, όπως η αλλαγή των ωρών και χώρων επιτήρησης από τους καθηγητές 

ή η δημιουργία μαθητικής ομάδας επιτήρησης. Επιπλέον, από τις φωτογραφίες 
προέκυψε ότι υπάρχουν πολλά απορρίμματα στους χώρους του σχολείου, θέμα για 

το οποίο διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι μαθητές. Έτσι, αποφασίστηκε το ζήτημα αυτό να 
συζητηθεί με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στο πέρας της διαδικασίας. 

Βήμα 7: Διαδικασία συμμετοχής στην έρευνα: διερεύνηση των 

απόψεων των μαθητών για τις συνθήκες στο σχολείο 

Με την ολοκλήρωση του οπτικού σκέλους της τεχνικής photovoice, οι μαθητές 

έγιναν συμμέτοχοι στην έρευνα και έλαβαν συνεντεύξεις από συμμαθητές τους. Τον 
Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2016, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI 

παρουσίασαν στους μαθητές τη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και, στη 
συνέχεια, οι μαθητές ανέλαβαν τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Σκοπός των 
συνεντεύξεων ήταν η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τα θετικά στοιχεία και τις 

αδυναμίες της σχολικής κοινότητας, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και 
προτάσεων για βελτιώσεις. Τα ευρήματα της έρευνας μαζί με τις φωτογραφίες θα 

βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν, στην πράξη, πώς να αγωνίζονται για τα 
δικαιώματά τους και να λειτουργούν ως ομάδα με δημοκρατικό τρόπο. Συνολικά 

                                       
 
14 Ρομά μαθητής του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, 13 ετών, διαδικασία συμμετοχικής οπτικοακουστικής αποτύπωσης, 
Ιανουάριος 2016. 
15 Ρομά μαθητής του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, 13 ετών, διαδικασία συμμετοχικής οπτικοακουστικής αποτύπωσης, 
Ιανουάριος 2016. 
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πραγματοποιήθηκαν 15 συνεντεύξεις, ορισμένες από τις οποίες στη βιβλιοθήκη και 
οι άλλες σε αίθουσα καθηγητών. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων διατυπώθηκαν 

αρχικά από τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI, στη συνέχεια συζητήθηκαν 
με τους εκπροσώπους του σχολείου, η δε τελική επιλογή έγινε από κοινού με τους 
μαθητές. Συνολικά, οι ερωτήσεις ήταν 10. Περιελάμβαναν ερωτήσεις σχετικά με τη 

συνύπαρξη Ρομά και μη Ρομά στο σχολείο, τις θετικές και αρνητικές πτυχές της 
σχολικής ζωής, καθώς και συστάσεις προς τις τοπικές αρχές. Ένας ερωτηθείς είπε 

στη συνέντευξη «είναι δύσκολη η συνύπαρξη των Ρομά με τους μη Ρομά»,16 ενώ 
ένας άλλος δήλωσε «μετά από τόσα πολλά χρόνια που ζουν οι Ρομά στην Αγία 
Βαρβάρα, είμαστε όλοι ένα».17  

Συνεντεύξεις ελήφθησαν και από κορίτσια και από αγόρια, Ρομά και μη Ρομά. Όλοι 
οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις συνεντεύξεις. Αξίζει να επισημανθεί 

ότι οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι τα κυριότερα προβλήματα είναι η μη 
αποκομιδή των απορριμμάτων στους χώρους του σχολείου και οι βρόμικοι τοίχοι, 

ενώ πολλοί ανέφεραν ως θετικά στοιχεία τη συμμετοχή του σχολείου σε ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων και τις φιλικές σχέσεις στους κόλπους της σχολικής 
κοινότητας. Απαντώντας στο ερώτημα «Έχετε ιδέες για βελτιώσεις τις οποίες θα 

θέλατε να προτείνετε στις δημοτικές αρχές;», πολλοί μαθητές τόνισαν την ανάγκη 
δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 

Βήμα 8: Ανταλλαγή φωτογραφιών και ιστοριών με το ακροατήριο-
στόχο 

Σε επόμενη συνάντηση, αναλύθηκαν τα κύρια ευρήματα και άρχισε να 
οριστικοποιείται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα παρουσίαζαν τα ευρήματα 
της έρευνας. Λόγω της λήξης του σχολικού έτους, αποφασίστηκε τα ευρήματα να 

παρουσιαστούν με μορφή slide show το οποίο θα περιέχει τις φωτογραφίες τους, 
τις ιστορίες τους και συστάσεις προς τους τοπικούς φορείς. 

Βήμα 9: Παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας στους τοπικούς 
φορείς 

Τον Μάιο του 2016, κατά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας συμμετοχικής 
οπτικοακουστικής αποτύπωσης, η ομάδα των μαθητών επισκέφθηκε το Δημαρχείο 

και παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνάς της, καθώς και τις συστάσεις της, στον 
Δήμο. Στη σύσκεψη παρέστησαν ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, δύο αντιδήμαρχοι, 
προϊστάμενοι υπηρεσιών του Δήμου, δημοτικοί υπάλληλοι και ένας εκπρόσωπος 

ενός άλλου γυμνασίου της Αγίας Βαρβάρας. Κάθε μαθητής παρουσίασε μία 
διαφάνεια μιας παρουσίασης PowerPoint, η οποία περιείχε πληροφορίες για την όλη 

ερευνητική διαδικασία, φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις, καθώς 
και προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης στο σχολείο, αλλά και στην πόλη. Οι 
παριστάμενοι εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον κατά την παρουσίαση του 

προγράμματος και απηύθυναν ερωτήσεις στους μαθητές σχετικά με τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατά πόσο τους είχε επηρεάσει η 

ερευνητική διαδικασία, τι γνώριζαν για την πόλη τους και ποιες γνώσεις 
αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στην έρευνα κλπ. Οι συμμετέχοντες 
συνεχάρησαν θερμά τους μαθητές, την τοπική ερευνητική ομάδα LERI και τους 

                                       
 
16 Ρομά μαθητής του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, 13 ετών, διαδικασία συμμετοχικής οπτικοακουστικής αποτύπωσης, 
Απρίλιος 2016. 
17 Ρομά μαθήτρια του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, 13 ετών, διαδικασία συμμετοχικής οπτικοακουστικής αποτύπωσης, 
Απρίλιος 2016.  
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εκπροσώπους του σχολείου για το σημαντικό έργο τους. Ενδεικτικά, ένας από τους 
συμμετέχοντες εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι  

«οι μαθητές δεν προσπάθησαν να δείξουν μόνο τα θετικά στοιχεία του σχολείου 
και της πόλης, αλλά και τα αρνητικά, αναγνωρίζοντας ότι αυτό έχει καθοριστική 
σημασία για τη βελτίωση όχι μόνο της κατάστασης στο σχολείο και την πόλη, 

αλλά κυρίως της νοοτροπίας».  

Τέλος, πολλοί από αυτούς αναφέρθηκαν στη σημασία μιας τέτοιας ερευνητικής 

προσέγγισης για τους μαθητές, διότι «μακροπρόθεσμα, θα αλλάξει τον τρόπο με 
τον οποίο ενεργούν και αντιλαμβάνονται τα πράγματα».18  

Βήμα 10: Οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης 

Η παρέμβαση προγραμματιζόταν να ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση μιας 
πολιτιστικής εκδήλωσης. Σε αυτή την εκδήλωση θα υπήρχε έκθεση των 

φωτογραφιών και οι μαθητές θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την εμπειρία από τη 
συμμετοχή τους στην έρευνα. Όμως, λόγω των χρονικών περιορισμών και επειδή 

το σχολικό έτος έληξε νωρίς και οι περισσότεροι από τους μαθητές που συμμετείχαν 
στην έρευνα τελείωναν το γυμνάσιο και το επόμενο έτος θα συνέχιζαν τη φοίτηση 
στο λύκειο, η παρέμβαση έληξε στο 9ο βήμα με την παρουσίαση των ευρημάτων 

στους τοπικούς φορείς.  

Γενικά, ο σχεδιασμός του στοιχείου της τεχνικής photovoice άλλαξε μορφή, διότι 

ορισμένα μέρη που είχαν αποφασιστεί στην αρχή της διαδικασίας δεν ήταν 
κατάλληλα για την ακολουθία των βημάτων, όπως αυτά εξελίχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης. Παρότι ο στόχος της παρέμβασης παρέμεινε ο ίδιος, 

χρειάστηκε να αλλάξει η μορφή της μεθοδολογικής προσέγγισης και του πλαισίου 
της παρέμβασης κατά την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε να ικανοποιούνται 

επακριβώς οι τοπικές ανάγκες, όπως ανέκυπταν κατά τη διαδικασία της 
συμμετοχικής έρευνας.  

Ενδεικτικά, αρχικά είχε προταθεί η δημιουργία ιστολογίου ή η επικαιροποίηση του 
δικτυακού τόπου του σχολείου, στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν 
εφικτό, κυρίως εξαιτίας τεχνικών και διοικητικών δυσκολιών. Οι μαθητές πρότειναν 

τη δημιουργία σελίδας στο Facebook για να προβάλουν την εμπειρία της 
συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, διότι δεν τους άρεσε η ιδέα να αναρτήσουν κάτι 

σχετικό στην ιστοσελίδα του σχολείου για τον λόγο ότι «δεν θα το διάβαζε κανείς». 
Όμως ούτε αυτό ήταν εφικτό, για τον κύριο λόγο ότι ανακύπτουν σε σχέση με το 
Facebook πολλά ζητήματα δεοντολογίας και, επιπλέον, θα ήταν δύσκολο να 

διαχειριστούν το περιεχόμενο της σελίδας οι καθηγητές ή η τοπική ομάδα του LERI. 
Ως εκ τούτου, αυτό το στοιχείο της παρέμβασης δεν υλοποιήθηκε τελικά. Επιπλέον, 

οι σημειώσεις στο ημερολόγιο της έρευνας –που αρχικά είχε προβλεφθεί να 
χρησιμοποιηθεί i) ως μέσο για να καταγράφουν οι μαθητές τις καθημερινές 
εμπειρίες τους, ii) για τη συλλογή παραθεμάτων και iii) για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της υλοποίησης της όλης δραστηριότητας– δεν ήταν οι αναμενόμενες, 
κυρίως λόγω της δυσκολίας των μαθητών να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις και 

τις ιδέες τους. Τα ημερολόγια διανέμονταν στους μαθητές στο τέλος κάθε 
συνάντησης με την παράκληση να καταγράφουν σκέψεις, συναισθήματα, συστάσεις 

                                       
 
18 Συμμετέχων στην παρουσίαση Photovoice, Μάιος 2016. 
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ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη διαδικασία έρευνας εκείνη τη χρονική στιγμή. 
Εντούτοις, οι μαθητές δεν ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο. 

Τέλος, η περιορισμένη συμμετοχή του συλλόγου γονέων του σχολείου, που ήταν 
ένας από τους βασικούς παράγοντες αυτής της παρέμβασης, ήταν το κυριότερο 
εμπόδιο στην πορεία του όλου εγχειρήματος. Οι γονείς ενημερώθηκαν για το 

πρόγραμμα μόλις άρχισε η παρέμβαση, αλλά το ενδιαφέρον τους για ενεργό 
συμμετοχή ήταν περιορισμένο. Το βασικό επιχείρημα ήταν η «έλλειψη χρόνου». Οι 

τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI ενημέρωσαν επίσημα τους εκπροσώπους του 
συλλόγου γονέων για τον σκοπό και τις δραστηριότητες του προγράμματος LERI, 
καθώς και για τη σημασία της συμμετοχής των γονέων σε αυτό. Όμως, κατά το 

στάδιο της υλοποίησης οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI είχαν δυσκολία να 
επικοινωνήσουν απευθείας με τους γονείς. Για τον λόγο αυτό, η ερευνητική ομάδα 

LERI επικοινωνούσε μαζί τους κυρίως μέσω του γυμνασιάρχη του σχολείου, που 
αναζητούσε πάντοτε την καταλληλότερη στιγμή επικοινωνίας μαζί τους, 

γνωρίζοντας όλα τα συναφή ζητήματα. Επειδή, όμως, άλλα ζητήματα που 
σχετίζονταν με τη σχολική ζωή, όπως οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών, οι 
εξωσχολικές επισκέψεις, καθώς και θέματα απουσιών από τα μαθήματα, 

αποτελούσαν ζητήματα προτεραιότητας τόσο για τους εκπροσώπους του σχολείου 
όσο και για τους γονείς, δεν υπήρχε διαθέσιμος χρόνος για την έρευνα LERI, 

μολονότι αντιλαμβάνονταν τη σημασία της. Σημειωτέον ότι χρειάστηκε διάστημα 
τριών μηνών για να συγκεντρωθούν όλα τα έντυπα συναίνεσης των γονέων. 

Παρέμβαση 2: Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης των Ρομά με εξειδικευμένα/ειδικά προσαρμοσμένα 

σεμινάρια κατάρτισης που ζήτησαν οι Ρομά 

Με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εκτίμησης αναγκών της ΣΕΔ 
(στάδια 1 και 2 της ΣΕΔ) στην περιοχή, κατέστη σαφές ότι ήταν επιτακτική ανάγκη 

οι επιχειρηματίες της περιοχής να διαφοροποιήσουν την τρέχουσα οικονομική τους 
δραστηριότητα, που σχετίζεται κυρίως με την παραοικονομία, ώστε να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσουν τις νέες οικονομικές προκλήσεις. Αυτή η ιδιαίτερη ανάγκη είχε 

εντοπιστεί κατά το αρχικό στάδιο του LERI, όταν πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 
και άτυπες συζητήσεις με πολλούς κατοίκους της περιοχής. Είχε επίσης 

επιβεβαιωθεί από τους βασικούς συμμετέχοντες και τους Ρομά κατά την εκτίμηση 
αναγκών της ΣΕΔ, ιδίως στην εστιασμένη ομαδική συζήτηση για την 
επιχειρηματικότητα τον Ιούλιο του 2015 και στη διάσκεψη συναίνεσης που 

πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. 

Για τον σκοπό αυτό, η συγκεκριμένη επιτόπια παρέμβαση είχε στόχο τον σχεδιασμό 

ενός «ειδικά προσαρμοσμένου» σεμιναρίου για την επιχειρηματικότητα σε 
συνεργασία με τους Ρομά. Ο βασικός στόχος της κατάρτισης ήταν η στήριξη των 
τοπικών επιχειρηματιών προκειμένου να διερευνήσουν και να εντοπίσουν 

εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ώστε να 
ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας και, 

ταυτόχρονα, να κινητοποιηθούν προς τη συλλογική δράση και τη συνεργασία. Η 
επεξεργασία του σεμιναρίου κατάρτισης διήρκεσε έξι μήνες, από τον Σεπτέμβριο 
του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2016, καθώς συζητήθηκε εκτενώς με πολλούς 

Ρομά επιχειρηματίες της περιοχής σε άτυπες συσκέψεις. Εφαρμόστηκε μια 
συμμετοχική προσέγγιση για τον σχεδιασμό του περιεχομένου της κατάρτισης, με 

σκοπό την έμμεση δραστηριοποίηση των Ρομά επιχειρηματιών ώστε να 
συνεργαστούν και να δράσουν συλλογικά για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Η 
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αρχική ιδέα της κατάρτισης προήλθε από τη διαπίστωση της εστιασμένης ομαδικής 
συζήτησης ότι «η κατάρτιση είναι άχρηστη (...) έχουμε πάρει μέρος σε πολλά 

σεμινάρια και ήταν χάσιμο χρόνου, πολλή θεωρία χωρίς πρακτικές πληροφορίες».19 
Με βάση αυτή τη δήλωση, την οποία συμμερίζονταν οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες, αναλύθηκαν τα μαθησιακά εμπόδια και οι αδυναμίες των 

προηγούμενων σεμιναρίων. Ένα από αυτά ήταν το περιεχόμενο των σεμιναρίων, το 
οποίο, όπως αναφέρθηκε, είχε «υπερβολικά ακαδημαϊκό χαρακτήρα, χωρίς 

πρακτική χρησιμότητα»20 και, κατά συνέπεια, ήταν δυσνόητο. Ένας άλλος 
περιορισμός ήταν ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων κατάρτισης. Οι Ρομά 
επιχειρηματίες είναι διαθέσιμοι μόνον όταν τα καταστήματα είναι κλειστά, οπότε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο εκείνες τις 
ώρες. 

Εκτός από τα εμπόδια, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους και 
αντάλλαξαν ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να επωφεληθούν στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό από το πρόγραμμα επιτόπιας παρέμβασης. Κλήθηκαν να εξετάσουν με ποιον 
τρόπο το πρόγραμμα θα μπορούσε να τους στηρίξει και ανέλυσαν από κοινού τις 
πιθανές τοπικές δράσεις. Μέσα από αυτή τη συμμετοχική διαδικασία ανέκυψαν 

πολλές ιδέες, από τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) μέχρι τη 
δημιουργία κοινού ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, στο τέλος, οι 

περισσότεροι από αυτούς αποφάσισαν ότι, λόγω των νέων προκλήσεων για τις 
επιχειρήσεις και του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης, θα ήταν πολύ χρήσιμη η 
παροχή κατάρτισης που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των ειδικών 

προβλημάτων. 

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2016, άρχισε να οριστικοποιείται ο σχεδιασμός της 

κατάρτισης και, με βάση τις προτεραιότητες που εξέφρασαν οι ίδιοι οι Ρομά, 
εστιαζόταν στους ακόλουθους θεματικούς τομείς: α) ηλεκτρονικό εμπόριο, β) 
διεθνές εμπόριο (εισαγωγές-εξαγωγές), γ) φορολογικά θέματα και δ) ευκαιρίες 

χρηματοδότησης. Συνολικά 22 άνδρες Ρομά, επιχειρηματίες και άνεργοι, 
παρακολούθησαν το σεμινάριο κατάρτισης, το οποίο πραγματοποιούνταν Δευτέρα 

και Τετάρτη βράδυ προς διευκόλυνση των επιχειρηματιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι, 
αν και το σεμινάριο κατάρτισης οργανώθηκε σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο 
του Συλλόγου Εμπόρων και Μικροπωλητών Ρομά Αγίας Βαρβάρας, ο πρόεδρος δεν 

παρέστη σε καμία συνεδρία. 

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016. Το πρώτο 

σεμινάριο εστιάστηκε στις διεθνείς συναλλαγές (εισαγωγές-εξαγωγές). Έγινε από 
έναν εκτελωνιστή, ο οποίος εξήγησε ορισμένους βασικούς όρους, παρουσίασε τα 
διάφορα διοικητικά έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις εισαγωγές και εξαγωγές 

και έδωσε πρακτικές συμβουλές για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ή χώρες που 
έχουν συνάψει προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ. Το δεύτερο 

σεμινάριο εστιάστηκε σε φορολογικά θέματα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία 
μιας επιχείρησης, καθώς και σε πρακτικές οδηγίες για τρόπους βελτίωσης της 
καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων των εκπαιδευόμενων. Φορολογικά 

θέματα, τεκμηρίωση, τιμολόγια και συναφή θέματα αποτέλεσαν το κύριο 
αντικείμενο του μαθήματος. 

                                       
 
19 Ρομά τοπικός επιχειρηματίας, άνδρας, εστιασμένη ομαδική συζήτηση, Ιούλιος 2015. 
20 Ρομά τοπικός επιχειρηματίας, άνδρας, εστιασμένη ομαδική συζήτηση, Ιούλιος 2015. 
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Το τρίτο σεμινάριο εστιάστηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξετάστηκαν φορολογικά 
θέματα που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, 

καθώς και θέματα σχετικά με τη χώρα εγκατάστασης (και τα συναφή φορολογικά 
ζητήματα). 

Μετά το τέλος του σεμιναρίου, ακολούθησε συνεδρία ενδυνάμωσης με σκοπό τη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (community visioning). Το βασικό θέμα που 
συζητήθηκε ήταν οι προσδοκίες των εκπαιδευόμενων για την καθημερινή τους ζωή 

και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μετά την έναρξη της λειτουργίας του 
νέου σταθμού του μετρό στην Αγία Βαρβάρα που αναμένεται το 2018. Οι 
συζητήσεις είχαν άτυπο χαρακτήρα, χωρίς να ηχογραφούνται, για να μπορούν οι 

συμμετέχοντες να διατυπώνουν ελεύθερα τις σκέψεις και τις προσδοκίες τους. Ένας 
από αυτούς που ήταν πλανόδιος πωλητής, ανέφερε ότι η λειτουργία του νέου 

σταθμού του μετρό θα έχει σημαντική επίπτωση στους πλανόδιους πωλητές. «Τα 
πράγματα είναι άσχημα και με το μετρό θα γίνουν ακόμα χειρότερα, γιατί δεν θα 

μπορούμε να γυρνάμε στους δρόμους όπως κάναμε παλιότερα». Ένας άλλος 
συμμετέχων εξήγησε ότι ο σταθμός του μετρό θα εξυπηρετεί μόνον τους κατοίκους 
της Αγίας Βαρβάρας και επισήμανε ότι, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, «όταν 

ανοίγει ένας νέος σταθμός του μετρό, ανοίγουν μεγάλα καταστήματα κοντά στον 
σταθμό που παίρνουν όλη την πελατεία, με αποτέλεσμα να κλείνουν αναγκαστικά 

όλα τα άλλα γειτονικά καταστήματα». Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο 
τρόπος που λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις τους δεν ήταν βιώσιμος και έπρεπε να 
αλλάξει, ώστε να προσαρμοστεί στις εξελίξεις στην περιοχή. Εξέφρασαν την ανάγκη 

διαφοροποίησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Όπως ανέφεραν οι 
τοπικοί συνεργάτες, όλοι αισθάνονταν «εγκλωβισμένοι» και «ανίσχυροι», χωρίς να 

γνωρίζουν πώς να αλλάξουν επιχειρηματικό προσανατολισμό με επιτυχία. 

Το τελευταίο σεμινάριο εστιάστηκε στις διαθέσιμες οικονομικές και χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Κατά τον χρόνο 

του σεμιναρίου, ήταν ανοικτές τέσσερις προσκλήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο πλαίσιο του τομεακού επιχειρησιακού 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
Ορισμένοι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο 
σεμινάριο, καθώς είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση για 

κάποια από αυτές τις ανοικτές προσκλήσεις χρηματοδότησης. 

Κατά το πέρας του σεμιναρίου κατάρτισης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν έντυπο 

αξιολόγησης με ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες τους επέτρεπαν να διατυπώσουν 
συνοπτικά τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σεμινάριο. Συγκεκριμένα, οι 
ερωτήσεις ήταν: 

 Ανταποκρίθηκε το σεμινάριο τις προσδοκίες σας; Εάν ναι, γιατί; Εάν όχι, 
γιατί; 

 Οι εκπαιδευτές απάντησαν ικανοποιητικά στις απορίες που είχατε πριν από 
το σεμινάριο ή που σας γεννήθηκαν στη διάρκεια του σεμιναρίου; 

 Παρακολουθήσατε και κατανοήσατε το περιεχόμενο του σεμιναρίου με 

ευκολία; 
 Πιστεύετε ότι οι γνώσεις που αποκομίσατε από το σεμινάριο θα σας 

βοηθήσουν να βελτιώσετε την τρέχουσα λειτουργία της επιχείρησής σας ή 
τα σχέδιά σας να στήσετε μια νέα επιχείρηση; Εάν ναι, με ποιον τρόπο; 
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Επειδή, ωστόσο, οι 22 επιχειρηματίες και άνεργοι δεν έλαβαν μέρος σε όλα τα 
μαθήματα, αλλά παρακολούθησαν εκείνα που θεώρησαν ότι είχαν ενδιαφέρον για 

τους ίδιους προσωπικά, ήταν δύσκολο να αξιολογηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης 
στο σύνολό του.  

Για τον λόγο αυτό, προγραμματίστηκε μια δεύτερη συνάντηση ενδυνάμωσης και 

αξιολόγησης με στόχο τη διεξοδικότερη ανάλυση της ζωής της τοπικής κοινωνίας 
και, ταυτόχρονα, τη διερεύνηση του κατά πόσο και με ποιον τρόπο η κατάρτιση 

βοήθησε πράγματι τους συμμετέχοντες στον σχεδιασμό της μελλοντικής τους 
επιχείρησης. Ειδικότερα, στόχος της αξιολόγησης ήταν να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα 
της κατάρτισης, να συζητηθούν εκ νέου και να αναλυθούν διεξοδικότερα οι 

επιχειρηματικές προσδοκίες των συμμετεχόντων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων 
για πιθανές αναπτυξιακές διεξόδους. Ωστόσο, μέχρι τον Ιούνιο του 2016, 

αποδείχθηκε ότι ήταν δύσκολο να πεισθούν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια 
συνάντηση. Το κύριο εμπόδιο που ανέκυψε, εκτός από το ζήτημα της 

ενδυνάμωσης, ήταν η χρονική συγκυρία, καθώς εκείνη την περίοδο πολλοί από 
αυτούς ταξίδευαν στο εξωτερικό για προμήθειες. 

Παρέμβαση 3: Κατάρτιση σε μεθόδους και τεχνικές τοπικής 
διαβούλευσης 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει μεγάλη πείρα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων και έργων κοινωνικής ένταξης, ενώ η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα και στοχεύει ειδικά στην ικανοποίηση των 
αναγκών όλων των ευάλωτων ομάδων. Όπως αναφέρουν συχνά οι εκπρόσωποι του 

Δήμου, «όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα 
από την καταγωγή και άλλα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά».21 Αυτή η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, αν και είναι απολύτως θετική όσον αφορά τα 

ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα, δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες σε θέματα 
πολιτικής. Από τις συχνές επισκέψεις των τοπικών εμπειρογνωμόνων LERI στο 

Δημαρχείο και από τις διάφορες άτυπες συζητήσεις με εκπροσώπους του Δήμου σε 
τη διάρκεια του προγράμματος την τελευταία τριετία, κατέστη σαφές ότι, από το 
στάδιο του σχεδιασμού μέχρι την υλοποίηση και στη συνέχεια την παρακολούθηση 

και την αξιολόγηση, οι πολιτικές των φορέων χάραξης πολιτικής βασίζονται σε 
εμπειρικά δεδομένα και στις εμπειρίες του προσωπικού των δημοτικών υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά, είναι αδύνατο να υπολογιστεί πόσοι Ρομά ήταν αποδέκτες κοινωνικών 
υπηρεσιών ή είναι άνεργοι, διότι η συλλογή δεδομένων με βάση την εθνότητα ή το 
υπόβαθρο Ρομά, ακόμη και τον αυτοπροσδιορισμό, θεωρείται ευαίσθητο ζήτημα από 

τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος, ήταν σαφής η ανάγκη υποστήριξης 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για να ολοκληρώσει το τοπικό στρατηγικό του σχέδιο. 
Συγκεκριμένα, παρότι ο Δήμος έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα κοινωνικής 
ένταξης των Ρομά, διαπιστώθηκε από το αρχικό στάδιο της εκτίμησης αναγκών της 

ΣΕΔ (πρώτο στάδιο της ΣΕΔ) και επαληθεύθηκε στο δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ μέσω 
των άτυπων συζητήσεων με εκπροσώπους του Δήμου, ότι δεν υπήρχε κανένα 

συγκεκριμένο εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Δεδομένου ότι η 
κοινωνική ένταξη των Ρομά αποτελεί εκ των προτέρων προϋπόθεση της νέας 
περιόδου προγραμματισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 

                                       
 
21 Εκπρόσωπος του Δήμου, γυναίκα, άτυπη σύσκεψη, Μάιος 2015.  
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Ταμείων, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες LERI είχαν αποφασίσει αρχικά να βοηθήσουν 
τον Δήμο να καθιερώσει ένα εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι 

εμπειρογνώμονες του LERI κοινοποίησαν τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις 
τους στους εκπροσώπους του Δήμου. Τα συμπεράσματα κατέδειξαν ότι ένα 
εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά 

τις δράσεις κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι του Δήμου 
συμφώνησαν και η ερευνητική ομάδα LERI άρχισε να εργάζεται προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Το προτεινόμενο εργαλείο αποσκοπούσε στη στήριξη της γενικής στρατηγικής του 
Δήμου για την ένταξη στην τοπική κοινωνία, της εφαρμογής των μελλοντικών 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, του σχεδιασμού νέων έργων και της αξιοποίησης 
νέων ευκαιριών χρηματοδότησης. Επιπλέον, είχε σκοπό να δώσει στους τοπικούς 

φορείς και τα μέλη της κοινότητας άμεση πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με 
την εξέλιξη όλων των δράσεων για τους Ρομά σε τοπικό επίπεδο, μέσω της 

καθιέρωσης μηχανισμών τοπικής διαβούλευσης. Από τεχνική άποψη, το εργαλείο 
αυτό θα περιείχε μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία θα επέτρεπε στους χρήστες να 
εισάγουν, να συλλέγουν και να ανακτούν δεδομένα βάσει ειδικών κριτηρίων και, 

ταυτόχρονα, θα αναβάθμιζε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συσκέψεων 
τοπικής διαβούλευσης. 

Παρόλα αυτά, μετά από αρκετές άτυπες συζητήσεις με πολλούς εκπροσώπους του 
Δήμου, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί ο βασικός στόχος της παρέμβασης και να 
μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση στη 

διαβούλευση ως διαδικασία. 

Ο καταλύτης γι’ αυτή τη μεταστροφή ήταν μια σύσκεψη τον Φεβρουάριο του 2016 

με εκπροσώπους του Δήμου και τον αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης και 
πολιτισμού αντιδήμαρχο, την προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης και ΤΠΕ και τον γενικό γραμματέα του Δήμου. Σκοπός της σύσκεψης 

ήταν να συζητηθούν διεξοδικότερα τα βήματα για την εφαρμογή του εργαλείου 
παρακολούθησης και αξιολόγησης (Π&Α) με συμμετοχικό τρόπο. Το εργαλείο, που 

διαμορφώθηκε μέσα από άτυπες διμερείς συζητήσεις, παρουσιάστηκε στους 
εκπροσώπους του Δήμου και ακολούθησε ανοικτή συζήτηση. Οι εκπρόσωποι του 
Δήμου αντάλλαξαν με τους τοπικούς εμπειρογνώμονες LERI ορισμένες νέες ιδέες 

που προέκυψαν από τις πρόσφατες εξελίξεις στον Δήμο. Εξέφρασαν επίσης 
ανησυχίες ότι ένα εμπόδιο στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης θα 

ήταν η διάρθρωση της ίδιας της ετήσιας έκθεσης του Δήμου. Είχαν επίσης 
επιφυλάξεις για τα παρεχόμενα στοιχεία, διότι η συλλογή δεδομένων δεν γινόταν 
σε τακτική βάση. Επιπλέον, επισήμαναν ότι η έλλειψη ανθρώπινων πόρων 

συνεπάγεται χρονικούς περιορισμούς που εμποδίζουν την Π&Α σε τοπικό επίπεδο, 
με αποτέλεσμα η προτεραιότητα να δίνεται στην υλοποίηση έργων και όχι στην 

αξιολόγησή τους. Ύστερα, η συζήτηση εστιάστηκε στο κατά πόσον αυτό το 
εργαλείο θα ήταν προσβάσιμο ή όχι στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του 
Δήμου. Ο δικτυακός τόπος του Δήμου σχεδιάστηκε στο πλαίσιο ενός 

συγχρηματοδοτούμενου έργου, ωστόσο παρά τη χωρητικότητά του και τη 
δυνατότητα να υποστηρίζει αρκετά εργαλεία και ιστοσελίδες, δεν είναι εύχρηστος. 

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, «αυτή η δικτυακή πύλη είναι σαν να οδηγείς ένα 
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ογκώδες αυτοκίνητο πολυτελείας, ενώ αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα μικρό και 
ευέλικτο αμάξι».22  

Λόγω αυτών των προβληματισμών, αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα 
διεξοδικότερα μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. Τον Μάρτιο του 2016, κατέληξαν 
σε μια πρόταση να σχεδιαστεί από κοινού ένα φόρουμ τοπικής διαβούλευσης και 

ζήτησαν βοήθεια για την εκπόνηση του τοπικού στρατηγικού σχεδίου τους. Έτσι, 
μετά από εκτενείς συζητήσεις με όλους τους αρμόδιους εκπροσώπους του Δήμου, 

το κέντρο βάρους της παρέμβασης μετατοπίστηκε από την ανάπτυξη ενός 
εργαλείου παρακολούθησης και αξιολόγησης στη διοργάνωση σεμιναρίου σχετικά 
με τις μεθόδους και τεχνικές δημόσιας διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο. Το 

σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και Ιούνιο του 2016 και χωρίστηκε σε τρία 
μέρη/ομάδες εργασίας: ένα για τους δημοτικούς υπαλλήλους, ένα για τη διοίκηση 

του Δήμου (τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους) και ένα άλλο για τους 
δημότες. Εξάλλου, δεδομένου ότι ο Δήμος κατάρτιζε το τοπικό στρατηγικό του 

σχέδιο εκείνη την περίοδο, παρασχέθηκε στήριξη από το πρόγραμμα LERI για τον 
σχεδιασμό και την αξιολόγηση ολοκληρωμένων δράσεων υπέρ των ευάλωτων 
ομάδων.  

Τον Μάιο, το πρώτο μέρος της κατάρτισης για το δημοτικό συμβούλιο, που 
συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο και τους τοπικούς εμπειρογνώμονες LERI, 

εστιάστηκε στις μεθόδους και τα εργαλεία δημόσιας διαβούλευσης σε τοπικό 
επίπεδο. Στο σεμινάριο συμμετείχαν ο δήμαρχος και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, αλλά και δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από 

όμορους δήμους (Αιγάλεω και Κορυδαλλού), οι οποίοι προσκλήθηκαν από το 
γραφείο του δημάρχου. Συνολικά, περίπου 50 άτομα παρακολούθησαν το πρώτο 

μέρος του σεμιναρίου. Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου για τη δημόσια 
διαβούλευση που απευθυνόταν στους δημοτικούς υπαλλήλους συμμετείχαν οι 
προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου και μέλη του προσωπικού που 

προτάθηκαν από αυτούς. Συνολικά παρακολούθησαν το σεμινάριο 24 άτομα, αλλά 
δεν εκπροσωπήθηκαν όλες οι υπηρεσίες. 

Τέλος, τον Ιούνιο του 2016, οργανώθηκε ανοικτό φόρουμ διαβούλευσης με τη 
στήριξη του προγράμματος. Το θέμα της συζήτησης ήταν ένας νέος κανονισμός 
του Δήμου σχετικά με τη χρήση των δημόσιων χώρων. Απεστάλη στους δημότες 

ανοικτή πρόσκληση του Δήμου με ηλεκτρονικό μήνυμα και αναρτήθηκε σχετική 
ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο του Δήμου. Παρόλα αυτά, μόνο πέντε δημότες 

προσήλθαν στο φόρουμ διαβούλευσης, κανένας από τους οποίους δεν ήταν Ρομά. 
Η μικρή συμμετοχή οφειλόταν ενδεχομένως στην έλλειψη ενημέρωσης, καθώς 
πολλοί κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κατά 

την άποψη ενός δημότη «η συμμετοχή θα ήταν υψηλότερη εάν οι δημοτικοί 
υπάλληλοι είχαν ενημερώσει πόρτα-πόρτα τους δημότες».23 Ένας εκπρόσωπος του 

Δήμου αντέτεινε, ωστόσο, ότι αυτό θα ήταν δύσκολο, επειδή το θέμα ήταν 
ευαίσθητο και θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές ανησυχίες στους δημότες, 
ιδίως στους καταστηματάρχες που κάνουν χρήση δημόσιων χώρων για τις 

επιχειρήσεις τους. Η μικρή συμμετοχή στο φόρουμ δημόσιας διαβούλευσης 
δικαίωσε τους δημοτικούς υπαλλήλους που είχαν επισημάνει, στο προηγούμενο 

σεμινάριο, ότι το ενδιαφέρον των πολιτών θα ήταν περιορισμένο εξαιτίας της 

                                       
 
22 Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, άνδρας, σύσκεψη, Φεβρουάριος 2016. 
23 Συμμετέχουσα στη δημόσια διαβούλευση, Ιούνιος 2016. 
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απογοήτευσής τους από την κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική. Όπως 
αναφέρθηκε στο σεμινάριο: 

«ο Δήμος είναι ο κοντινότερος στους πολίτες κυβερνητικός φορέας και, από αυτή 
την άποψη, οι πολίτες εκφράζουν συχνά το αίσθημα ματαίωσης και απογοήτευσης 
για την οικονομική κρίση στους δημοτικούς συμβούλους και το προσωπικό του 

Δήμου και, κατά συνέπεια, είναι απρόθυμοι να στηρίξουν οποιαδήποτε συλλογική 
προσπάθεια».24  

Θα μπορούσε, επομένως, να ισχυριστεί κανείς ότι, εάν είχαν καταβληθεί 
εντατικότερες προσπάθειες από τον Δήμο για την άμεση συμμετοχή Ρομά και μη 
Ρομά επιχειρηματιών, η συμμετοχή θα ήταν ενδεχομένως μεγαλύτερη. Όμως, η 

συμμετοχή εξαρτάται και από το αντικείμενο της συζήτησης και τον βαθμό στον 
οποίο επηρεάζει τη ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

Όλες οι προαναφερθείσες επιτόπιες παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με σύσκεψη 
αξιολόγησης και όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν το 

περιεχόμενο της παρέμβασης, τη μεθοδολογία, καθώς και τα αποτελέσματα και 
την έκβασή της. Συγκεκριμένα, όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν έντυπο 
αξιολόγησης. Οι μαθητές το συμπλήρωσαν στην τελευταία συνάντηση της 

διαδικασίας photovoice, οι επιχειρηματίες και άνεργοι Ρομά στο τελευταίο 
σεμινάριο κατάρτισης ενώ οι συμμετέχοντες στο φόρουμ διαβούλευσης έλαβαν το 

δελτίο αξιολόγησης με ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο στάλθηκε από τον Δήμο σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

5. Ανάλυση, συζήτηση, διδάγματα 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία και τις παρεμβάσεις, τα κυριότερα εμπειρικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τη ΣΕΔ στην Αγία Βαρβάρα θα μπορούσαν να 
ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα βασικά θέματα: «οικοδόμηση εμπιστοσύνης», 

«πρόσβαση στην πληροφόρηση», «διαφορές αντιλήψεων για τη ζωή μεταξύ των 
Ρομά και των μη Ρομά», «από τον παθητικό ρόλο του ωφελούμενου στον 
προορατικό ρόλο του ενεργού υποστηρικτή» και «διοικητική ικανότητα». Τα 

θέματα αυτά αναδεικνύονται με την ανασκόπηση των παραγόντων που επηρέασαν 
στον μεγαλύτερο βαθμό την υλοποίηση του προγράμματος LERI. 

1ο θέμα: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της κοινότητας 

των Ρομά ήταν καθοριστικός παράγοντας που συνέβαλε στην επίτευξη του τελικού 
στόχου του LERI, να διερευνηθεί το «τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στο πλαίσιο 

του προγράμματος». Στην αρχή της υλοποίησης του προγράμματος, η τοπική 
ερευνητική ομάδα συνεργάστηκε στενά με δύο εκπροσώπους των Ρομά που την 
βοήθησαν να έλθει σε επαφή με πολλούς Ρομά της περιοχής, εφαρμόζοντας την 

τεχνική της «χιονοστιβάδας». Συνεπώς, κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας (πρώτο 
στάδιο ΣΕΔ), οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI επισκέφθηκαν την περιοχή 

αρκετές φορές, την περιηγήθηκαν συνοδευόμενοι από τους δύο εκπροσώπους των 
Ρομά, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο και παρατήρησαν τη δυναμική των τοπικών 
κοινωνικών σχέσεων. Κατόπιν, αφού δημιουργήθηκε σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα 

                                       
 
24 Εκπρόσωπος του Δήμου, γυναίκα, άτυπη συζήτηση, Μάιος 2016. 
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στους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI, τους δύο εκπροσώπους των Ρομά και 
την τοπική ερευνητική ομάδα LERI, ζητήθηκε από τους δύο εκπροσώπους των Ρομά 

να προτείνουν άλλους Ρομά και μη Ρομά πολίτες και οργανώσεις που θα μπορούσαν 
να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της έρευνας. Έτσι, οι εμπειρογνώμονες του 
LERI εντόπισαν και προσέγγισαν ορισμένα πρόσωπα με τα οποία, στη συνέχεια, 

οργάνωσαν συνεντεύξεις και εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις. Επιπλέον, το 
γεγονός ότι αυτοί οι δύο Ρομά εργάζονταν ως τοπικοί συνεργάτες του LERI και 

ήταν μέλη της τοπικής ερευνητικής ομάδας LERI συνέβαλε στην προσέγγιση των 
δημοτικών αρχών με άνεση και φιλικότητα, παρακάμπτοντας ενίοτε τις επίσημες και 
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προφανώς, η εμπιστοσύνη των Ρομά 

κατοίκων στη γνώμη των δύο Ρομά εκπροσώπων αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για 
την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ερευνητές και την κοινότητα 

των Ρομά. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι οι 

περισσότεροι Ρομά εμπιστεύονται ορισμένους «ηγετικούς παράγοντες Ρομά» που 
διαθέτουν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και τη μεγαλύτερη πείρα σε θέματα 
πολιτικής που αφορούν τους Ρομά. Συνεπώς, τα μέλη της κοινότητας των Ρομά δεν 

αφιερώνουν χρόνο για θέματα της κοινότητας, αντιθέτως αναμένουν από τους 
άτυπους εκπροσώπους τους να διαμεσολαβούν και να ικανοποιούν για λογαριασμό 

τους όλα τα συλλογικά αιτήματα. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από την 
υλοποίηση και των τριών παρεμβάσεων του LERI, στην οποία οι δύο τοπικοί 
συνεργάτες Ρομά διαδραμάτισαν καίριο ρόλο. Ενδεικτικά, ένας από τους λόγους της 

επιτυχίας της παρέμβασης για την επιχειρηματικότητα ήταν το ότι συντονιστής της 
ήταν ο ένας από τους δύο τοπικούς συνεργάτες Ρομά ο οποίος χαίρει μεγάλης 

εκτίμησης, ο διευθυντής του δικτύου ROM και προσφάτως πρωτεργάτης της 
νεοσυσταθείσας Ρομά ΜΚΟ Heromact. Ανέλαβε τον ρόλο του συντονιστή και 
εμψύχωσε και παρότρυνε τους τοπικούς επιχειρηματίες να συμμετάσχουν ενεργά 

σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν 
ρητά «του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, η γνώμη του μετράει, γιατί έχει πάρα 

πολλές γνώσεις».25 Ως εκ τούτου, κατά τη διαδικασία έρευνας, όταν ζητήθηκε από 
ορισμένους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις, απλώς 
παρέπεμψαν σε αυτόν, χωρίς να διατυπώσουν δικές τους απόψεις. Ένα σημαντικό 

μειονέκτημα μιας τέτοιας στάσης είναι ότι δεν ακούστηκε η γνώμη πολλών 
ανθρώπων ενώ οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI δεν είχαν πολλές δυνατότητες 

να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους και να τους δείξουν πόσο σημαντικό είναι να 
«έχουν κι αυτοί λόγο» στη βελτίωση της ζωής της κοινότητας. Λαμβάνοντας υπόψη 
αυτούς τους περιορισμούς, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI επέλεξαν να 

εφαρμόσουν τη μέθοδο της ενδυνάμωσης της τοπικής κοινότητας ώστε να 
συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, πλην όμως χωρίς επιτυχία. Η διαδικασία 

ενδυνάμωσης αρχικά εντάχθηκε στην κατάρτιση κι έτσι οι συμμετέχοντες 
αντάλλαξαν ορισμένες πρώτες απόψεις σχετικά με το πώς θα είναι η Αγία Βαρβάρα 
μετά τη λειτουργία του νέου σταθμού του μετρό σε πέντε χρόνια. Μετά το τέλος 

της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα, οι εμπειρογνώμονες του LERI πρότειναν 
στους τοπικούς συνεργάτες Ρομά να ενθαρρύνουν Ρομά και μη Ρομά κατοίκους να 

συμμετάσχουν σε σύσκεψη για να συζητήσουν διεξοδικότερα το μέλλον της Αγίας 
Βαρβάρας. Η σύσκεψη δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο, εξαιτίας του περιορισμένου 
ενδιαφέροντος της κοινότητας. 

                                       
 
25 Ρομά επιχειρηματίας, άνδρας, συμμετέχων σε άτυπη σύσκεψη, Φεβρουάριος 2016. 
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Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η συμμετοχή ηγετικών 
μορφών Ρομά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ένταξης 

είναι επωφελής, ταυτόχρονα όμως μπορεί να εμποδίσει τη συμμετοχή και 
ενδυνάμωση της κοινότητας των Ρομά συνολικά. 

Ένα άλλο μειονέκτημα της προκριθείσας τεχνικής για την επιλογή δείγματος ήταν 

ότι οι εμπειρογνώμονες LERI δεν ήταν σε θέση να ελέγξουν σε ποιους 
απευθύνονταν οι Ρομά συνεργάτες εντός της κοινότητας των Ρομά, δεδομένου 

ότι, όπως συμβαίνει συχνά με την τεχνική της «χιονοστιβάδας», οι άνθρωποι 
απευθύνονται συνήθως σε άτομα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά. 

Επιπλέον, η ομάδα των μαθητών έδειξε μεγάλο σεβασμό στους τοπικούς 

συνεργάτες Ρομά του προγράμματος, τον διευθυντή του δικτύου ROM και τον 
πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών. Σε κάθε 

συνάντηση στην οποία συμμετείχαν, οι μαθητές συμπεριφέρονταν διαφορετικά, 
εκδηλώνοντας θαυμασμό και βαθύ σεβασμό προς το πρόσωπό τους.  

2ο θέμα: Πρόσβαση στην πληροφόρηση 

Οι Ρομά, ιδίως οι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν έχουν τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Αν και οι νέοι χρησιμοποιούν ευρέως το διαδίκτυο, ασχολούνται κυρίως με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (ιδίως το Facebook). Ως εκ τούτου, πολλοί Ρομά έχουν 

περιορισμένες δυνατότητες εύκολης πρόσβασης στο διαδίκτυο ώστε να 
ενημερώνονται για θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, μηχανισμών και 
εργαλείων χρηματοδότησης ή εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, οι Ρομά συχνά χάνουν 

ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης. Για τον λόγο αυτό, η διαπροσωπική επαφή ήταν 
καθοριστική για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του προγράμματος και οι συχνές 

επαφές με όλους τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους φορείς 
αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Η 
παρατήρηση αυτή προέκυψε από τα σεμινάρια κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα, 

καθώς οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν ήταν ενήμεροι για τις τρέχουσες 
ευκαιρίες χρηματοδότησης που είχαν ανακοινωθεί μόνο στους δικτυακούς τόπους 

των υπουργείων και άλλων εθνικών αρχών. Επιβεβαιώθηκε επίσης από την 
περιορισμένη συμμετοχή στο φόρουμ τοπικής διαβούλευσης, το οποίο είχε 
ανακοινωθεί με ανάρτηση στον δικτυακό τόπο του Δήμου και στο Δημαρχείο. Η 

διαπροσωπική επικοινωνία είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος ενημέρωσης, 
εφόσον όμως αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναπτύσσει 

το τελευταίο διάστημα μηχανισμούς επικοινωνίας με την αποστολή γραπτών 
μηνυμάτων (SMS) σε κινητά τηλέφωνα. Παρόλα αυτά, και αυτή η μέθοδος πρέπει 
να εξεταστεί προσεκτικά, διότι πολλοί Ρομά δεν μπορούν να διαβάσουν με ευκολία 

τα ελληνικά. 

3ο θέμα: Διαφορές πολιτισμών και αντιλήψεων για τη ζωή 
ανάμεσα στους Ρομά και τους μη Ρομά  

Μολονότι οι Ρομά της Αγίας Βαρβάρας θεωρούνται από τους πλέον κοινωνικά 
ενταγμένους στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε συχνά ότι οι λέξεις έχουν μερικές φορές 

διαφορετικό νόημα για τους Ρομά και τους μη Ρομά. Ενδεικτικά, για τους Ρομά 
γονείς, η εκπαίδευση θεωρείται μόνο ως μέσο για την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας. Η αξία της μάθησης, στην οποία αποδίδουν μεγάλη σημασία οι γονείς 

στην Ελλάδα, δεν έχει τόσο μεγάλη προτεραιότητα για τους Ρομά γονείς. Η 
διαφορά αυτή επιβεβαιώνεται από τις συχνές απουσίες των Ρομά μαθητών από τα 
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μαθήματα, με την άδεια των γονέων τους, και από την περιορισμένη συμμετοχή 
των Ρομά γονέων στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. 

Βάσει των ανωτέρω συμπερασμάτων, η τοπική ερευνητική ομάδα LERI, σε 
συνεργασία με τους καθηγητές του σχολείου, υπέβαλε πρόταση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ με σκοπό να ενθαρρυνθούν η σχολική κοινότητα και οι 

γονείς να συνειδητοποιήσουν και να διαχειριστούν τις πολιτισμικές διαφορές και, 
κατά συνέπεια, να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών 

μεθόδων. Η πρόταση εγκρίθηκε και έτσι οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI θα 
συνεχίσουν να συνεργάζονται με το σχολείο και θα εστιαστούν στη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για τους Ρομά μαθητές.  

Ένα ακόμα στοιχείο που είναι ενδεικτικό των διαφορετικών αντιλήψεων για τη 
ζωή είναι οι ώρες λειτουργίας των τοπικών καταστημάτων. Όποιος περπατά στους 

δρόμους της Αγίας Βαρβάρας παρατηρεί ότι τα καταστήματα που ανήκουν σε Ρομά 
ανοίγουν μετά τις 11 το πρωί και μένουν ανοικτά μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ τα 

καταστήματα σε όλη τη χώρα ανοίγουν επίσημα στις 9 το πρωί. Όπως δήλωσε 
ένας Ρομά κάτοικος, «εδώ [στην Αγία Βαρβάρα] ζούμε όλοι χωρίς στρες, ζούμε τη 
ζωή μέρα τη μέρα».26 Επισημαίνεται, πάντως, ότι και σε κάποιες άλλες πόλεις της 

Ελλάδας τα καταστήματα ανοίγουν αργά. 

4ο θέμα: Από τον παθητικό ρόλο του ωφελούμενου στον 
προορατικό ρόλο του ενεργού υποστηρικτή 

Η πολιτική κοινωνικής ένταξης, όπως εφαρμόστηκε στο παρελθόν, η οποία 
βασιζόταν κυρίως στην επιδοτούμενη κατάρτιση και στα κοινωνικά επιδόματα, είχε 

ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι όλοι οι «ωφελούμενοι» ενός 
χρηματοδοτούμενου προγράμματος έπρεπε να πληρώνονται προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε αυτό. Αυτή η διαπίστωση προέκυψε από το αρχικό στάδιο της 

έρευνας και λήφθηκε υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 
κατάρτισης. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη ερώτηση από πολλούς ήταν αν θα 

υπήρχε ή όχι αμοιβή συμμετοχής. Οι δύο τοπικοί συνεργάτες Ρομά συζήτησαν το 
θέμα αυτό με τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI. Για λόγους αρχής, αλλά 
και για να πάψει η εξάρτηση από τη «νοοτροπία του ωφελούμενου», η τοπική 

ερευνητική ομάδα LERI αποφάσισε να μην λάβει κανένας συμμετέχων αμοιβή για 
τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στην κατάρτιση ήταν 

περιορισμένη, λίγα δε ήταν τα άτομα που συνέχισαν να παρακολουθούν τη 
διαδικασία μέχρι τέλους. Ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμένοι Ρομά, έστω και λίγοι, 
παρακολούθησαν μαθήματα χωρίς να εισπράξουν καμία αμοιβή αποτελεί ένα βήμα 

προς την αλλαγή νοοτροπίας. Επίσης, η ενεργός συμμετοχή αυτών των Ρομά στον 
σχεδιασμό της παρέμβασης από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος 

LERI, σε συνδυασμό με την εκτίμηση των συμμετεχόντων ότι η κατάρτιση τους 
βοήθησε να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως θετική εξέλιξη με δυνητικό αντίκτυπο στη μελλοντική συμπεριφορά. 

Η ενδυνάμωση και παροχή κινήτρων είναι σημαντικά στοιχεία για δράσεις που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Υπάρχει εμφανής 

ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι το κράτος δεν είναι μόνον ένας μηχανισμός 
προστασίας από το οποίο οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν μια 

                                       
 
26 Κάτοικος Ρομά, άνδρας, άτυπη συζήτηση, Ιανουάριος 2016. 
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συγκεκριμένη ποιότητα ζωής, αλλά ότι οι πολίτες αποτελούν ζωντανό τμήμα του, 
μπορούν να το διαμορφώσουν και, γιατί όχι, κάποιες φορές, να το αλλάξουν. Οι 

πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση ανάμεσα στο κράτος και το 
άτομο είναι αμφίδρομη διαδικασία. Το κράτος έχει υποχρέωση να προστατεύει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να 

αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα, οι Ρομά, όπως κάθε πολίτης, θα 
πρέπει να μάθουν ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, τις οποίες 

οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν. 

5ο θέμα: Διοικητική ικανότητα 

Όπως προαναφέρθηκε, το διοικητικό προσωπικό του Δήμου έχει μεγάλη πείρα στην 
υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης. Παρόλα αυτά, μετά τη 

μεταρρύθμιση του συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Καλλικράτης,27 πολλές αρμοδιότητες και υπηρεσίες μεταβιβάστηκαν 
από την κεντρική στην περιφερειακή διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, 

αυξάνοντας τον φόρτο εργασίας του προσωπικού τους. Κατά συνέπεια, συχνά 
δίνεται προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες και 

αφιερώνεται περιορισμένος χρόνος στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και 
σχεδιασμό. Ένας εκπρόσωπος του Δήμου αναρωτήθηκε «τι είναι καλύτερο, να 

αξιολογήσεις αν και πώς θα μπορούσες να χτίσεις δύο νέα σχολεία ή να χτίσεις ένα 
νέο;»28  

Παρά την αμφισβητούμενη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι πράγματι 

περιορισμένη η ικανότητα των τοπικών αρχών να ανταποκριθούν σε όλες τις 
τρέχουσες ανάγκες των απόρων, οι οποίες καθίστανται ολοένα και επιτακτικότερες 

την επαύριο της οικονομικής κρίσης. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των 
περικοπών στις δημόσιες δαπάνες, οι οικονομικοί πόροι των τοπικών αρχών είναι 
περιορισμένοι και υπάρχει έλλειψη ανθρώπινων πόρων. Η υφιστάμενη κατάσταση 

μειώνει τη διοικητική ικανότητα των τοπικών αρχών να είναι ανταγωνιστικές και να 
αναζητούν εναλλακτικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για να στηρίζουν δράσεις 

κοινωνικής ένταξης, για παράδειγμα μέσω διεθνών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.  

Τέλος, σε γενικές γραμμές, ένας ανασταλτικός παράγοντας στη διεξαγωγή της 
έρευνας του LERI στην Αγία Βαρβάρα ήταν η απουσία διασύνδεσης μεταξύ των 

παρεμβάσεων. Εάν οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις συνδέονταν μεταξύ τους με 
ολοκληρωμένο τρόπο, τα αποτελέσματα του όλου εγχειρήματος θα ήταν 

ουσιαστικότερα και πιο βιώσιμα. Αυτό δεν ήταν, όμως, εφικτό στην παρούσα 
περίπτωση, διότι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες καθορίζονταν σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές και δεν επέτρεπαν την εναρμόνιση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο 

ενός ολοκληρωμένου ολιστικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, η δράση για την 
επιχειρηματικότητα άρχισε να υλοποιείται τον Δεκέμβριο του 2015, η παρέμβαση 

στο σχολείο άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ μετατοπίστηκε αρκετές φορές το 
κέντρο βάρους της τρίτης παρέμβασης για τη διαβούλευση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε τελικά τον Μάιο του 2016. Οι διαφορετικές «ταχύτητες» κάθε 

παρέμβασης οφείλονταν κυρίως στη φύση της εφαρμοσθείσας μεθοδολογίας ΣΕΔ. 
Καθώς ο στόχος του προγράμματος έρευνας σχετιζόταν περισσότερο με τη 

διαδικασία παρά με το τελικό αποτέλεσμα, η τοπική ερευνητική ομάδα LERI 

                                       
 
27 Ελλάδα, νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 7 Ιουνίου 2010. 
28 Εκπρόσωπος του Δήμου, γυναίκα, σύσκεψη, Φεβρουάριος 2016. 
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αποφάσισε να «αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν» και να παρατηρήσει τι 
λειτουργεί ικανοποιητικά και με ποιον τρόπο ή τι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά και 

γιατί, αντί να καταβάλει προσπάθεια για μια «επιτυχημένη» εφαρμογή. Εάν, 
ωστόσο, στόχος του προγράμματος ήταν η χάραξη και εφαρμογή μιας τοπικής 
στρατηγικής κοινωνικής ένταξης, μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορούσε 

να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των 
παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων προβλημάτων. 

Η υλοποίηση του προγράμματος LERI στην Αγία Βαρβάρα ήταν γενικά μια 
διαδικασία εμπειρικής έρευνας μέσω της οποίας αντλήθηκαν πολλά διδάγματα, ενώ 
κάποια άλλα στοιχεία της απέτυχαν. Όπως, εξάλλου, διαβάζουμε και στο 

πασίγνωστο ποίημα «Ιθάκη»,29 στο τέλος της διαδρομής αντιλαμβανόμαστε ότι 
αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι το ίδιο το ταξίδι παρά η άφιξη στον τελικό 

προορισμό. Μέσα από την έρευνα του προγράμματος LERI, οι Ρομά και οι μη Ρομά 
συμμετέχοντες αποκόμισαν γνώση μέσα από την πράξη και είχαν την ευκαιρία να 

παρατηρήσουν με κριτικό πνεύμα τον εαυτό τους και το κοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο ζουν και εργάζονται. Το πρόγραμμα LERI ήταν μια διαδικασία μάθησης όχι 
μόνο για τους Ρομά και τους μη Ρομά που συμμετείχαν σε αυτό, αλλά και για τη 

δημοτική αρχή η οποία θα επωφεληθεί από τη στήριξη του προγράμματος ενώ είχε 
την ευκαιρία να εξετάσει τις συνθήκες που επηρεάζουν την υλοποίηση των 

δράσεων κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο.  

6. Συμπεράσματα και συστάσεις 

Μολονότι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει μακρόχρονη ιστορία κοινωνικής ένταξης 
ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, για την πλήρη εφαρμογή 

του επόμενου πενταετούς δημοτικού στρατηγικού σχεδίου και επιχειρησιακού 
προγράμματος θα απαιτηθούν πιο συστηματικές προσπάθειες, ώστε να 

δημιουργηθεί πνεύμα κοινωνικής ένταξης με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
και διαμεσολάβησης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των στρατηγικών 
μέτρων και τη βιωσιμότητά τους, πρέπει να εξεταστούν ορισμένα βασικά ζητήματα 

από τις δημοτικές και εθνικές αρχές. Για να έχουν το δυνατόν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο, δεν θα πρέπει να 

εξετάζονται αποσπασματικά, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο γενικότερων 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο και ως μέρος μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. 

Επιπλέον, ο Δήμος θα μπορούσε να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους 
επικοινωνίας και πληροφόρησης, ώστε να προσεγγίσει την κοινότητα των Ρομά. Οι 

τρόποι αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των 
περισσότερων Ρομά κατοίκων. Επιπροσθέτως, κατά τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση κάθε δράσης που αφορά την κοινότητα των Ρομά, θα πρέπει να 

λαμβάνεται επίσης υπόψη η επίδραση των σχέσεων ισχύος μεταξύ των ίδιων των 
Ρομά. Η συνεκτίμηση των σχέσεων ισχύος είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

επιτυχία ή την αποτυχία των δράσεων κοινωνικής ένταξης. Όπως συνάγεται από 
την εμπειρία των σεμιναρίων κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα, μια ισχυρή 
φυσιογνωμία Ρομά μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή στη στάση πολλών άλλων. 

                                       
 
29 C.P. Cavafy (1992) Collected Poems. Μετάφραση Edmund Keeley και Philip Sherrard. Επιμέλεια Γεωργίου Σαββίδη. 
Αναθεωρημένη έκδοση. Princeton University Press (διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο 
www.cavafy.com/poems/content.asp?id=74&cat=1 (προσπελάστηκε 01/06/2016) 

http://www.cavafy.com/poems/content.asp?id=74&cat=1
http://www.cavafy.com/poems/content.asp?id=74&cat=1
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Για τον λόγο αυτό, σε κάθε δραστηριότητα που αφορά τους Ρομά θα πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο λίγοι Ρομά, αλλά οι Ρομά εν γένει και, ταυτόχρονα, 

θα πρέπει καταγράφονται όσοι συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα και να 
διερευνώνται οι σχέσεις τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό.  

Προς τούτο, απαιτείται πρόσθετη ενδυνάμωση, εάν οι εθνικές και τοπικές αρχές 

επιθυμούν να καταρτίσουν και να στηρίξουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο κοινωνικής 
ένταξης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η αποτυχία του προγράμματος LERI να 

κινητοποιήσει τον σύλλογο γονέων του 2ου Γυμνασίου ώστε να συμμετάσχει στις 
δραστηριότητες του προγράμματος κατέδειξε την ανάγκη αναζήτησης νέων 
καινοτόμων τρόπων παροχής κινήτρων και διευκόλυνσης της ενεργού συμμετοχής 

τους σε τέτοιες διαδικασίες. Ορισμένες φορές, δίνεται η εντύπωση ότι οι Ρομά ζουν 
σε μια δική τους παράλληλη κοινωνία, αποκομμένη από τον κεντρικό κοινωνικό 

κορμό, στην οποία κάποιοι άγραφοι κανόνες επηρεάζουν έμμεσα τις στάσεις και τη 
συμπεριφορά των Ρομά. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εξεταστούν αυτές οι 

στάσεις και να γίνουν κατανοητές σε βάθος. Η κοινωνική ένταξη είναι μια 
αμφίδρομη διαδικασία, η οποία απαιτεί την αποδοχή των νόμων και του τρόπου 
ζωής της πλειοψηφίας από τους Ρομά, χωρίς να απεμπολούν τους δικούς τους 

νόμους και τον δικό τους τρόπο ζωής. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να συμβεί μόνο με 
συμβιβασμούς και από τις δύο πλευρές. Για να επιτύχει μια διαδικασία κοινωνικής 

ένταξης, οι Ρομά και οι μη Ρομά θα πρέπει να αποδέχονται τις απόψεις της άλλης 
πλευράς σε μια προσπάθεια αρμονικής συνύπαρξης. Από αυτή την άποψη, η 
κοινωνική ένταξη των Ρομά απαιτεί κινητοποίηση και ενδυνάμωση των Ρομά, ώστε 

να καταστούν ενεργό τμήμα του πολιτισμού της πλειοψηφίας διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη Ρομά ταυτότητά τους. Παράλληλα, οι δράσεις πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τα έθιμα και τον τρόπο ζωής των Ρομά έχουν 
καθοριστική σημασία για να ενισχυθεί η ταύτιση των μη Ρομά με αυτούς.  

Οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να επιδιώξουν την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ κοινοτήτων ως βασικό βήμα προς μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη 
στρατηγική κοινωνικής ένταξης. Η εμπειρία του LERI έχει καταδείξει ότι οι Ρομά 

τείνουν να βασίζονται σε ορισμένους σημαντικούς εκπροσώπους Ρομά που 
χαίρουν εκτίμησης και σεβασμού και είναι μορφωμένοι, ενώ η πλειονότητα των 
Ρομά δεν αφιερώνει χρόνο για ενασχόληση με τα κοινά.  

Ένα άλλο συμπέρασμα από την εφαρμογή της ΣΕΔ στην Αγία Βαρβάρα ήταν ότι μια 
καλά σχεδιασμένη μέθοδος ΣΕΔ θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μετάβαση 

από το μόνιμο ερώτημα «τι μπορεί να προσφέρει το έργο στους ωφελούμενους;» 
στο ερώτημα «πώς μπορούν να συμβάλουν οι ωφελούμενοι ώστε το έργο να 
ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες;» Επιπλέον, η υλοποίηση του προγράμματος 

LERI κατέστησε σαφές ότι οι δράσεις κοινωνικής ένταξης των Ρομά δεν μπορούν να 
είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές παρά μόνον εφόσον οι Ρομά κατανοήσουν 

πραγματικά τα οφέλη τού να αποτελούν μέρος του κοινωνικού κορμού.  

Εξάλλου, είναι σημαντικό τόσο για τους Ρομά όσο και για τους μη Ρομά που 
συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες να ενημερώνονται για τη διαδικασία 

πριν από την έναρξή της. Η κατανόηση του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας και του 
σκοπού των ερευνητικών ερωτημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για να 

υποστηρίξουν την παρέμβαση. Η έλλειψη πληροφόρησης προκαλεί ανησυχίες και 
αβεβαιότητα, που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην έρευνα. Η 
μεθοδολογία ΣΕΔ και οι παρεμβάσεις δεν θα επιτύχουν εάν οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς δεν κατανοήσουν τα οφέλη τους και δεν τις στηρίξουν. Η ευαισθητοποίηση 
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και διαβούλευση έχουν, συνεπώς, ζωτική σημασία για να διασφαλιστεί η διαρκής 
ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων, η διατύπωση παρατηρήσεων, η συμμετοχή 

και η ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία. 

7. Πρόσθετες πληροφορίες  

Την παρούσα μελέτη συνέταξαν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του προγράμματος 
LERI Λουκάς Κατσικάρης, Ελευθερία Κουμαλάτσου και Δημήτρης Ντόντης. Η 

υλοποίηση του προγράμματος LERI στην Αγία Βαρβάρα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς 
την ουσιαστική συμμετοχή και εμπειρογνωσία των δύο Ρομά συνεργατών, του κ. 

Μανόλη Ράντη, διευθυντή του δικτύου ROMNET και εν ενεργεία προέδρου της 
νεοσυσταθείσας Ρομά ΜΚΟ Heromact και του κ. Κώστα Παϊτέρη, προέδρου της 

Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών. Επιπλέον, οφείλουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στον δήμαρχο κ. Γεώργιο Καπλάνη και τους εκπροσώπους του 
Δήμου, την κ. Σία Σιαπέρα, διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

και την κ. Ντίνα Νέζη, προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 
και ΤΠΕ του Δήμου για την αμέριστη στήριξη των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος LERI και την προάσπιση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ατόμων. 
Τέλος, αλλά εξίσου θερμά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Διονύσιο 
Βυθούλκα, γυμνασιάρχη του 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας και την κ. Μαρία 

Ποτηροπούλου, υπεύθυνη καθηγήτρια της ομάδας μαθητών του LERI, καθώς και 
όλους τους μαθητές που έλαβαν μέρος στη διαδικασία συμμετοχικής 

οπτικοακουστικής αποτύπωσης (photovoice). 


