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1. Περίληψη 

Στα Μέγαρα, η ειρηνική συνύπαρξη Ρομά και μη Ρομά είναι προβληματική τα 
τελευταία έτη και πλέον η κοινότητα των Ρομά ζει απομονωμένη στον οικισμό 

Βλυχός, σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από το κέντρο της πόλης. Οι 
διακρίσεις, η έλλειψη συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, οι εσωτερικές εντάσεις 
στην κοινότητα των Ρομά και η έλλειψη συμμετοχής της στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων συνιστούσαν στο παρελθόν εμπόδια για την ισότιμη συμμετοχή των 
Ρομά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής. Σκοπός της έρευνας στο 

πλαίσιο του προγράμματος LERI ήταν να φέρει σε επαφή την κοινότητα των Ρομά 
και τις δημοτικές αρχές, ως ένα πρώτο βήμα για την άρση της απομόνωσης της 

κοινότητας των Ρομά. Σε αυτό το πλαίσιο, το ερευνητικό πρόγραμμα λειτούργησε 
ως γέφυρα μεταξύ της κοινότητας των Ρομά και των δημοτικών αρχών. 

Εντούτοις, το επίπεδο συμμετοχής στις δραστηριότητες του προγράμματος, η 

περιορισμένη απευθείας συνεργασία μεταξύ της κοινότητας των Ρομά και των 
δημοτικών αρχών και ο βαθμός εμπιστοσύνης στους τοπικούς εμπειρογνώμονες 

LERI διαφοροποιούνταν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. 
Αυτό δυσχέρανε την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, καταδεικνύοντας τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί κατά την 

υλοποίηση δράσεων κοινωνικής ένταξης των Ρομά. 

Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αναθεωρήσεις και προσαρμογές στις 

προγραμματισθείσες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι οποίες 
αποτυπώνουν και ανταποκρίνονται στις εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Τελικά, 
υλοποιήθηκαν τρεις παρεμβάσεις: α) ίδρυση και λειτουργία γραφείου 

διαμεσολάβησης στον οικισμό Βλυχός, β) διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για 
τη βράβευση των Ρομά παιδιών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σχολείο και για 

την ενημέρωση και παρότρυνση των Ρομά γονέων να εγγράψουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο και γ) μεθοδολογική στήριξη έρευνας/απογραφής στον Βλυχό. Η 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του προγράμματος διευκόλυνε την αλληλεπίδραση 

και τη συνεργασία μεταξύ του τοπικού συλλόγου Ρομά και των δημοτικών αρχών, 
ενίσχυσε τη θέση του συλλόγου Ρομά εντός της κοινότητας των Ρομά, παρείχε 

μεθοδολογική υποστήριξη στη διεξαγωγή έρευνας στον Βλυχό, βοήθησε μέλη της 
κοινότητας των Ρομά στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες για διάφορα 
διοικητικά ζητήματα και ενημέρωσε και παρότρυνε τους Ρομά γονείς να 

εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Παρόλα αυτά, απαιτούνται πρόσθετες 
προσπάθειες για τη διατήρηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων μερών, ενώ οι δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων, με αποδέκτες όχι 
μόνο την κοινότητα των Ρομά αλλά και τις τοπικές αρχές και άλλους τοπικούς 
φορείς, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργό και ουσιαστική 

συνεργασία όλων των μερών και τη συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά στις 
δράσεις κοινωνικής ένταξης.  

Λέξεις-κλειδιά: 
Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, συνεργασία των τοπικών παραγόντων, 
διαμεσολάβηση, έρευνα, ενδυνάμωση. 

2. Περιγραφή του τοπικού πλαισίου 

Τα Μέγαρα είναι μια ιστορική πόλη, σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από το κέντρο 
της Αθήνας, στη Δυτική Αττική, η οποία στα βόρεια βρέχεται από τον Κορινθιακό 
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κόλπο και στα νότια από τον Σαρωνικό. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011,1 ο 
συνολικός πληθυσμός των Μεγάρων ήταν 36.924 κάτοικοι. Όσον αφορά τη 

διάρθρωση του πληθυσμού, ποσοστό 52,8% ήταν άνδρες και 47,2% γυναίκες. Ο 
οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανερχόταν στο 40,7%,2 ενώ οι καταγεγραμμένοι 
άνεργοι ήταν 3.365. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του τοπικού 

γραφείου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τον 
Οκτώβριο του 20143 ο αριθμός των ανέργων ήταν πολύ υψηλότερος (4.141 

άτομα) –αυξημένος κατά 24,4% έναντι του Ιανουαρίου του 2011. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων,4 το 21,7% είναι 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 37,2% απόφοιτοι 

μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη, οι μισοί 
σχεδόν άνεργοι (51,1%)5 είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη διάρθρωση της τοπικής αγοράς εργασίας, ο τομέας 
των υπηρεσιών απασχολεί το 47% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ο 

δευτερογενής τομέας το 19% και ο πρωτογενής τομέας μόλις το 11% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού.6 

Όσον αφορά την κοινότητα των Ρομά, επισημαίνεται ότι η παρουσία της στην 

περιοχή είναι μακρόχρονη. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του συλλόγου Ρομά 
Βλυχού «Άγιος Χριστόφορος», οι Ρομά διαμένουν επί δεκαετίες στον Βλυχό, 

οικισμό που βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης, σε απόσταση περίπου ενός 
χιλιομέτρου από το κέντρο, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 

  

                                       

 
1 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011), Δημογραφικά χαρακτηριστικά/2011, Αθήνα, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/- (προσπελάστηκε 26/05/2016) 
2 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011), Οικονομικά χαρακτηριστικά/2011, Αθήνα, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM04/- (προσπελάστηκε 26/05/2016) 
3 Δήμος Μεγαρέων (2015), Τοπικός επιχειρησιακός σχεδιασμός: 2015-2019, διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο: 
http://www.megara.gr/portal/images/pdf/10-DIAVOULEYSI/2016/05-05-2016-epixirisiako-programma-2015-19.pdf 
(προσπελάστηκε 05/09/2016). 
4 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011), Οικονομικά χαρακτηριστικά/2011, Αθήνα, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM04/- (προσπελάστηκε 26/05/2016) 
5 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2011), Οικονομικά χαρακτηριστικά/2011, Αθήνα, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM04/- (προσπελάστηκε 26/05/2016). 
6 Δήμος Μεγαρέων (2015), Τοπικός επιχειρησιακός σχεδιασμός: 2015-2019, διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο: 
http://www.megara.gr/portal/images/pdf/10-DIAVOULEYSI/2016/05-05-2016-epixirisiako-programma-2015-19.pdf 
(προσπελάστηκε 05/09/2016). 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM04/-
http://www.megara.gr/portal/images/pdf/10-DIAVOULEYSI/2016/05-05-2016-epixirisiako-programma-2015-19.pdf
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM04/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM04/-
http://www.megara.gr/portal/images/pdf/10-DIAVOULEYSI/2016/05-05-2016-epixirisiako-programma-2015-19.pdf
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Εικόνα 1. Χάρτης των Μεγάρων 
 

 
Πηγή: Χάρτες Google, 2016. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε το 2001 από τις 

δημοτικές αρχές στον Βλυχό7, στον οικισμό διαμένουν 1.434 άτομα, η 
συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι Ρομά (92% του συνολικού πληθυσμού 

του Βλυχού). Μολονότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, οι υπηρεσίες 
του Δήμου εκτιμούν ότι οι Ρομά κάτοικοι του Βλυχού ανέρχονται σε 1.300-1.800 
άτομα, ήτοι στο 3,5% περίπου του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Ο 

πραγματικός αριθμός των Ρομά στην περιοχή, ωστόσο, αποτελεί αντικείμενο 
αμφισβήτησης μεταξύ των τοπικών αρχών και της κοινότητας των Ρομά. Ο 

τοπικός σύλλογος Ρομά έχει 3.500 μέλη –αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός 
πληθυσμός των Ρομά στον Βλυχό είναι πολύ μεγαλύτερος, εάν συνυπολογιστούν 
τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και δεν αποκλείεται να ανέρχεται σε 5.000 άτομα, 

σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου του τοπικού συλλόγου Ρομά.  

Όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της κοινότητας των Ρομά, οι 

περισσότεροι Ρομά διαμένουν σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία και έχουν 
πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και τρεχούμενο νερό. Η ποιότητα του βασικού 

οδικού δικτύου είναι πολύ υποβαθμισμένη σε σύγκριση με άλλες περιοχές της 
πόλης, ο δε φωτισμός των δρόμων είναι ανεπαρκής. 

Όσον αφορά την απασχόληση, η ανυπαρξία επίσημων στοιχείων δεν επιτρέπει την 

αξιολόγηση της πρόσβασης των Ρομά στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, όπως 
δήλωσαν οι εκπρόσωποι του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Ρομά του Δήμου 

Μεγαρέων στους εμπειρογνώμονες του LERI, κατά την επίσκεψή τους στον 
οικισμό τον Ιούλιο του 2015, το ποσοστό ανεργίας των Ρομά εμφανίζεται υψηλό 
κατά τα τελευταία έτη. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αλλαγές που επήλθαν 

στην τοπική αγορά εργασίας, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα της εγκατάστασης στην 
περιοχή, τη δεκαετία του 1990, μεταναστών κυρίως από την Αλβανία και το 

Πακιστάν. Ενώ κατά το παρελθόν οι Ρομά και οι μη Ρομά εργάζονταν μαζί στον 
γεωργικό τομέα, τους αντικατέστησαν σταδιακά οι μετανάστες που αποτελούν 
φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Σήμερα, οι περισσότεροι Ρομά εργάζονται στην 

κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία, αλλά ασχολούνται και με το πλανόδιο εμπόριο. 

                                       
 
7 Δήμος Μεγαρέων (2001), Έρευνα για τον πληθυσμό των Ρομά στην περιοχή του Βλυχού Μεγάρων, Μέγαρα. 



6 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι Ρομά είναι 
αναλφάβητοι, σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις του τοπικού συλλόγου Ρομά και 

του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών. 
Αντιθέτως, η συμμετοχή των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση των 

παιδιών Ρομά», το οποίο υλοποιήθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.8 Ωστόσο, κατά την υλοποίηση του προγράμματος LERI 

διαπιστώθηκε ότι πολλά παιδιά Ρομά δεν καταλαβαίνουν ή δεν μιλούν ελληνικά, 
αλλά μόνο τη ρομανί. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 146 παιδιά Ρομά ήταν 
εγγεγραμμένα το σχολικό έτος 2012-2013,9 κυρίως σε τοπικά νηπιαγωγεία και 

δημοτικά σχολεία. Όμως, πολλά από αυτά δεν παρακολουθούν τακτικά τα 
μαθήματα λόγω της απόστασης μεταξύ του οικισμού και των σχολείων, όπως 

δήλωσαν οι γονείς τους. Μολονότι στα Μέγαρα υπάρχουν οκτώ βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, τέσσερα νηπιαγωγεία, επτά δημοτικά σχολεία και πέντε σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τρία γυμνάσια και δύο λύκεια),10 μόνο τα δύο από 
αυτά βρίσκονται κοντά στον οικισμό, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Αττικής) έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία υπηρεσία μεταφοράς των μαθητών στο 
σχολείο με λεωφορείο. 

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα των Ρομά 
είναι οι διακρίσεις. Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής σε 
περιφερειακό φόρουμ για τα θέματα των Ρομά το 2015,  

«είναι διάχυτες στην περιοχή απόψεις του τύπου 'δεν έχει νόημα η προσπάθεια, οι 
τσιγγάνοι δεν μαθαίνουν' ή 'οι τσιγγάνοι παραμένουν ίδιοι και δεν γουστάρουν τη 

μάθηση, είναι τεμπέληδες και απατεώνες' ή 'οι τσιγγάνοι θέλουν μόνο λεφτά και 
αδιαφορούν για την εκπαίδευση'». 11  

Η συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά στον δημόσιο βίο, είτε πρόκειται για τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων είτε για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
είναι περιορισμένη. Η εμπλοκή ορισμένων μελών της κοινότητας σε παράνομες 

δραστηριότητες όπως διακίνηση ναρκωτικών και κλοπές έχει πλήξει σε μεγάλο 
βαθμό την εικόνα της κοινότητας των Ρομά. Η ύπαρξη ενδοκοινοτικών εντάσεων 
δημιουργεί αναστάτωση και σημαντικές δυσκολίες όχι μόνο στη συνοχή και την 

καθημερινή ζωή της κοινότητας των Ρομά, αλλά και στη σχέση της με την 
ευρύτερη τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις μελών της τοπικής 

                                       
 
8 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, έργο «Ένταξη και Εκπαίδευση των 
παιδιών Ρομά 2010-2014», χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.keda.uoa.gr/roma/ (προσπελάστηκε 5/9/2016)  
9 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. 
10 Δήμος Μεγαρέων, Στρατηγικός σχεδιασμός: 2015-2019 (στο στάδιο της διαβούλευσης), Μέγαρα, Δήμος Μεγαρέων, 
διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.megara.gr/dimosmegaron/PDF_ATTACHMENT_FILES/01_DIAVOULEYSI/stratigikos-sxediasmos-2015-2019.pdf 
(προσπελάστηκε 31/5/2016). 
11 Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (2015), πρακτικά του 4ου φόρουμ του δικτύου συνεργασίας 
για θέματα Ρομά με τίτλο «Διά βίου μάθηση και Ρομά στη Δυτική Αττική», Ελευσίνα, 14 Οκτωβρίου 2015, διαθέσιμα στον 
δικτυακό τόπο: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16499:pragmatopoiithike-
to-4o-forum-gia-themata-roma-sti-dytiki-attiki&catid=288&Itemid=305 (προσπελάστηκε 31/05/2016). 

http://www.keda.uoa.gr/roma/
http://www.megara.gr/dimosmegaron/PDF_ATTACHMENT_FILES/01_DIAVOULEYSI/stratigikos-sxediasmos-2015-2019.pdf
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16499:pragmatopoiithike-to-4o-forum-gia-themata-roma-sti-dytiki-attiki&catid=288&Itemid=305
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=16499:pragmatopoiithike-to-4o-forum-gia-themata-roma-sti-dytiki-attiki&catid=288&Itemid=305
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κοινωνίας οι οποίες προβλήθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η συμμετοχή 
Ρομά σε κλοπές αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που 

έχει αναστατώσει την κοινότητα των μη Ρομά την τελευταία διετία είναι το 
γεγονός ότι, κατά την περίοδο συγκομιδής της αραχίδας (τοπικής καλλιέργειας), 
οι Ρομά κλέβουν τα φιστίκια από τους αγρούς της περιοχής για να τα πουλήσουν. 

Το ζήτημα αυτό τέθηκε στην «Ώρα του Δημότη» που πραγματοποιήθηκε στις 10 
Ιουνίου 2016,12 στο πλαίσιο μιας διαδικασίας όπου ο δήμαρχος δέχεται τους 

πολίτες και ακούει τις απόψεις τους. Το ίδιο ζήτημα είχε τεθεί και τον 
προηγούμενο Αύγουστο στην «Ώρα του Δημότη».13 

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάντως, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές 

επιδεικνύουν ανοικτό πνεύμα και προθυμία να συμμετάσχουν σε δράσεις που 
αφορούν τους Ρομά. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Αττικής), στην οποία βρίσκονται τα Μέγαρα, αναπτύσσει έντονη 
δραστηριότητα και υλοποιεί πολλές δράσεις με σκοπό τη στήριξη της κοινωνικής 

ένταξης των Ρομά. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι περιφερειακές αρχές έχουν 
προγραμματίσει τη χρηματοδότηση, με ίδιους πόρους, της υλοποίησης τριών 
δράσεων με αποδέκτες τους Ρομά στον Δήμο Μεγαρέων: α) μία κοινωνική έρευνα 

με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στον οικισμό του Βλυχού, 
β) ένα έργο που αποσκοπεί στην προώθηση του αλφαβητισμού των Ρομά και, 

τέλος, γ) ένα έργο για την προβολή του πολιτισμού των Ρομά. Όλες αυτές οι 
δράσεις εντάσσονται στην «περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη 
και την καταπολέμηση της φτώχειας».14 

Όσον αφορά τον Δήμο Μεγαρέων, οι δράσεις που απευθύνονται ειδικά στην 
κοινότητα των Ρομά έχουν ενταχθεί στο πενταετές στρατηγικό σχέδιο του Δήμου 

2015-2019.15 Στο τοπικό στρατηγικό της σχέδιο, η δημοτική αρχή επισημαίνει την 
ανάγκη προαγωγής της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον πληθυσμό των Ρομά, και προβλέπει στο πλαίσιο του μέτρου 2.2 ένα 

«Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των Ρομά». 

Εν κατακλείδι, αυτό που παρατηρήθηκε στην περιοχή εξαρχής κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος LERI ήταν ότι, αφενός, υπήρχαν πολλές επείγουσες 
ανάγκες στους τομείς της απασχόλησης, των δημόσιων υποδομών (ιδίως οδικού 
δικτύου και δικτύου ηλεκτροδότησης) και της εκπαίδευσης και, αφετέρου, 

εντοπίστηκαν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να παρακωλύσουν την 
υλοποίηση του προγράμματος LERI στην περιοχή. Συγκεκριμένα, οι σχέσεις 

μεταξύ των Ρομά και των τοπικών φορέων δεν βασίζονταν πάντοτε στην 
εμπιστοσύνη, η δε κοινότητα των Ρομά ήταν απομονωμένη και αντιμετώπιζε με 
καχυποψία τους μη Ρομά. Επιπλέον, ο περιορισμένος αριθμός εμπλεκόμενων 

                                       
 
12 Δήμος Μεγαρέων, «Τι ζήτησαν από τον Δήμο Μεγαρέων οι δημότες την Ώρα του Δημότη», 10 Ιουνίου 2016, διαθέσιμο 
στον δικτυακό τόπο: http://www.megara.org/dimos-megaron-ora-toy_dimoti/  
13Δήμος Μεγαρέων, «Σε έξαρση οι κλοπές φιστικιών μέσα από τον χώρο παραγωγής – γνωστοί οι κλέφτες», 25 Αυγούστου 
2015, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.megara.org/ / (προσπελάστηκε 5 Σεπτεμβρίου 2016) 
14 Περιφέρεια Αττικής (2015), Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, 
Αύγουστος 2015, Ελευσίνα, Περιφέρεια Αττικής, διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο: http://www.pepattikis.gr/wp-
content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97
%CE%A3_v1.3.pdf (προσπελάστηκε 10/06/2016) 
15 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.  

http://www.megara.org/dimos-megaron-ora-toy_dimoti/
http://www.megara.org/%20/
http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_v1.3.pdf
http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_v1.3.pdf
http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_v1.3.pdf
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φορέων, καθώς και οι εσωτερικές εντάσεις στην κοινότητα των Ρομά λόγω 
εσωτερικών διαφορών, και οι συνακόλουθες έφοδοι της αστυνομίας στον οικισμό, 

αναγνωρίστηκε εξαρχής ότι αποτελούσαν εν δυνάμει εμπόδια στη διεξαγωγή της 
έρευνας. 

Υπήρχαν, πάντως, το διάστημα εκείνο κάποιοι τοπικοί φορείς πρόθυμοι να 

στηρίξουν ενεργά τις δράσεις κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Η θετική πολιτική 
συγκυρία και οι δράσεις υπέρ των Ρομά τις οποίες προγραμμάτιζαν οι 

περιφερειακές και τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση του προγράμματος LERI 
ενίσχυσαν και το εγχείρημα του LERI. Έτσι, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI, 
αφού έλαβαν υπόψη τα θετικά στοιχεία και τις αδυναμίες των τοπικών συνθηκών 

τη δεδομένη χρονική στιγμή, αποφάσισαν ότι, για την αποτελεσματική υλοποίηση 
των δράσεων του έργου, το πρώτο αναγκαίο βήμα ήταν η συγκρότηση ομάδας 

έργου, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια. Όσον αφορά τη 
δέσμευση των τοπικών φορέων στην υλοποίηση του έργου στην περιοχή, οι 

τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI συνεργάστηκαν με τον Δήμο, ο οποίος έλαβε 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την παροχή στήριξης στο πρόγραμμα 
LERI στα Μέγαρα.16 Συγκεκριμένα, καθοριστική σημασία για την υλοποίηση του 

έργου στην περιοχή είχε η στήριξη από τους εκπροσώπους του δημοτικού νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου «Ηρόδωρος», το οποίο διαχειρίζεται το 

Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ρομά στον Βλυχό, του συλλόγου Ρομά Βλυχού «Άγιος 
Χριστόφορος», καθώς και της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και 
Συνεργατών. 

Συμπεράσματα της εκτίμησης αναγκών με τη μέθοδο ΣΕΔ και 

θεματική εστίαση της έρευνας LERI 

Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI άρχισαν τη διεξαγωγή της έρευνας με 

συμμετοχική εκτίμηση αναγκών, με σκοπό την επαλήθευση των κυριότερων 
αναγκών και των βασικών προβλημάτων στην περιοχή, ως πρώτο βήμα του 

προπαρασκευαστικού σταδίου. Η αρχική συμμετοχική εκτίμηση αναγκών 
πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και βασίστηκε κυρίως σε 
άτυπες συζητήσεις και στη συμμετοχή των τοπικών εμπειρογνωμόνων του LERI σε 

τοπικές εκδηλώσεις που σχετίζονταν με ζητήματα των Ρομά. Αυτό οφειλόταν στο 
γεγονός ότι η διεξαγωγή της έρευνας LERI στα Μέγαρα άρχισε τον Ιούλιο του 

2015, ένα χρόνο αργότερα από τις άλλες περιοχές εφαρμογής του LERI,17 και 
μετά την απόφαση της δημοτικής αρχής να στηρίξει την υλοποίηση του έργου 
στην περιοχή.  

Η εκτίμηση αναγκών με τη μέθοδο ΣΕΔ πραγματοποιήθηκε κατά τρόπον ώστε να 
συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία σε αυτό το περιορισμένο 

διάστημα και επέτρεψε, εντέλει, την ενδελεχή εξέταση και καταγραφή των 
κυριότερων αναγκών της κοινότητας των Ρομά. Όπως προαναφέρθηκε, ο 
περιορισμένος αριθμός ενδιαφερόμενων φορέων για θέματα Ρομά στην περιοχή 

ήταν μία από τις πρώτες προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI. Ως εκ τούτου, δόθηκε προτεραιότητα στη δημιουργία 

                                       
 
16 Δήμος Μεγαρέων (2015), Απόφαση δημοτικού συμβουλίου αριθ. 108/2015 της 11ης Αυγούστου 2015, σχετικά με τη 
συμμετοχή στην υλοποίηση του LERI στα Μέγαρα. 
17 Η επιλογή των Μεγάρων ως περιοχής διεξαγωγής έρευνας LERI έγινε στις αρχές του 2015, μετά την 
αποχώρηση από το LERI του ελληνικού δήμου που είχε επιλεγεί αρχικά. Κατά συνέπεια, η τοπική ερευνητική 
ομάδα αναγκάστηκε να διεξαγάγει την ίδια διαδικασία έρευνας σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  
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μιας τοπικής ερευνητικής ομάδας ως μέσου για τη διασφάλιση και την προώθηση 
της συνεργασίας. Η ομάδα αποτελούνταν από τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του 

LERI, έναν εκπρόσωπο του Δήμου, τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου Ρομά, μία 
Ρομά διαμεσολαβήτρια και, επιπλέον, είχε την υποστήριξη του προέδρου της 
Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών, εφόσον δεν υπήρχαν 

άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην περιοχή. 

Μετά τη συγκρότηση της ομάδας, οργανώθηκαν πολλές επισκέψεις και άτυπες 

συσκέψεις στην περιοχή. Ένα από τα πιεστικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν 
ήδη από τις πρώτες επιτόπιες επισκέψεις των τοπικών εμπειρογνωμόνων του LERI 
στην περιοχή ήταν η έλλειψη διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με 

το μέγεθος και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της κοινότητας των Ρομά. 
Από τις πρώτες συζητήσεις με τους εντοπισθέντες ενδιαφερόμενους φορείς, 

κατέστη σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς το μέγεθος του 
πληθυσμού των Ρομά στον Βλυχό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Ρομά 

Βλυχού, «τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου είναι 3.500, χωρίς να 
υπολογίζονται τα παιδιά μας, αλλά ο Δήμος εκτιμά ότι δεν υπάρχουν πάνω από 
1.800 άτομα».18 Οι συζητήσεις με όλους τους τοπικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, κατέληξαν σε συμφωνία ως 
προς τη σημασία της διενέργειας απογραφής στον οικισμό του Βλυχού, η οποία θα 

μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους της Περιφέρειας και να 
υποστηριχθεί μεθοδολογικά από την έρευνα LERI. 

Η δεύτερη βασική προτεραιότητα που εντοπίστηκε ήταν το υψηλό ποσοστό 

αναλφαβητισμού στην κοινότητα των Ρομά. Μολονότι οι Ρομά της περιοχής 
μιλούν ελληνικά, ελάχιστοι γνωρίζουν ανάγνωση ή γραφή στην ελληνική, γεγονός 

που τους δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες, 
μη εξαιρουμένης της ένταξης στην αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό, αποδόθηκε 
μεγάλη σημασία στην ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων τους, μέσω της 

αξιοποίησης των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων. Οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, ενημέρωσαν 

τους εκπροσώπους του τοπικού συλλόγου Ρομά σχετικά με το έργο «Κέντρα διά 
βίου μάθησης – Προγράμματα εθνικής εμβέλειας και προγράμματα τοπικής 
εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8», στο οποίο υπήρχε ακόμη δυνατότητα υποβολής αίτησης 

συμμετοχής εκείνο το διάστημα (Σεπτέμβριος 2015). Το έργο αποτελούσε μέρος 
του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 

υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά από ανταλλαγή 
πληροφοριών με τον υπεύθυνο του προγράμματος στα Μέγαρα, οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI, εκπρόσωποι του Δήμου και οι εκπρόσωποι του 

συλλόγου Ρομά κατέληξαν σε συμφωνία για την παροχή από το πρόγραμμα LERI 
υποστήριξης στα μέλη της κοινότητας των Ρομά, υπό μορφή βοήθειας για την 

υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης (πρόγραμμα 
ΔΒΜ), με σκοπό να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Η συντριπτική πλειονότητα 
των Ρομά δεν γνώριζε την ύπαρξη αυτού του προγράμματος εκπαίδευσης, το 

οποίο περιλάμβανε και θεματικό τομέα για την εκμάθηση ελληνικών από τους 
Ρομά, ενώ όσοι ήταν ενήμεροι για την ύπαρξη του προγράμματος δήλωσαν ότι 

δεν γνώριζαν τις διαδικασίες υποβολής αίτησης. Με αυτά τα δεδομένα, καθ' 
υπόδειξη κάποιων Ρομά και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων 
Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI 

                                       
 
18 Πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά, άνδρας, 33 ετών, άτυπη σύσκεψη, 21 Ιουλίου 2015. 
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αποφάσισαν να στηρίξουν τους ενδιαφερόμενους Ρομά ώστε να συμπληρώσουν 
και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 

δελτίο ταυτότητας, πιστοποιητικό σχολείου κλπ. 

Εντούτοις, προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της παρέμβασης ήταν η 
συνέχιση του προγράμματος ΔΒΜ σε εθνικό επίπεδο. Η υλοποίηση του 

προγράμματος διεκόπη τον Ιανουάριο του 2016 και ήταν άγνωστο κατά πόσον και 
πότε θα άρχιζε εκ νέου. Για τον λόγο αυτό, η τοπική ερευνητική ομάδα του LERI 

επανεξέτασε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να στηρίξει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των Ρομά στα Μέγαρα και σχεδίασε μια εναλλακτική 
παρέμβαση με την ενεργό συμμετοχή των Ρομά, όπως εξηγείται διεξοδικότερα 

στην επόμενη ενότητα. Εν ολίγοις, η εναλλακτική παρέμβαση βασιζόταν στην 
παρατήρηση και τις δηλώσεις ότι πολλά μέλη της κοινότητας αντιμετώπιζαν 

σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή τους όσον αφορά τις συναλλαγές τους 
με τις δημόσιες υπηρεσίες για διοικητικά ζητήματα. Έτσι, οι τοπικοί 

εμπειρογνώμονες του LERI, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του συλλόγου 
Ρομά, συμφώνησαν να παράσχουν ως εναλλακτική παρέμβαση στήριξη στα μέλη 
της κοινότητας των Ρομά σε διοικητικά ζητήματα, η οποία τελικά έλαβε τη μορφή 

της ίδρυσης και λειτουργίας ενός «γραφείου διαμεσολάβησης». 

Επιπλέον, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI είχαν ενημερωθεί από την έναρξη 

της υλοποίησης του έργου σχετικά με την ύπαρξη εσωτερικών εντάσεων στην 
κοινότητα των Ρομά και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στις σχέσεις τους με την 
ευρύτερη τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές. Μετά από συζητήσεις με τον 

τοπικό σύλλογο Ρομά και με μέλη της κοινότητας των Ρομά, συμφωνήθηκε ότι 
δραστηριότητες που θα βελτίωναν τις σχέσεις στο εσωτερικό της κοινότητας και 

τις σχέσεις με την ευρύτερη κοινωνία είχαν καίρια σημασία και θα συνέβαλλαν 
επίσης στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι εκπρόσωποι του τοπικού συλλόγου Ρομά πρότειναν και συμφώνησαν 

με τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI ότι η έρευνα LERI θα μπορούσε να 
βοηθήσει τον τοπικό σύλλογο Ρομά στην οργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης 

που θα παρείχε στους Ρομά την ευκαιρία να εργαστούν από κοινού για την 
προετοιμασία της. Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν να συμβάλει άμεσα στην 
επίλυση συγκρούσεων και να αποτελέσει ευκαιρία για να προσκληθεί η τοπική 

κοινωνία να γνωρίσει τους Ρομά και να μάθει τα έθιμα και τον πολιτισμό τους. 

Τέλος, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που εξέφρασαν οι αντιπρόσωποι του 

τοπικού συλλόγου Ρομά και μέλη της κοινότητας των Ρομά στους τοπικούς 
εμπειρογνώμονες του LERI και στους εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης, 
σε φόρουμ περιφερειακής διαβούλευσης για θέματα Ρομά, αφορούσε το γεγονός 

ότι, αν και οι περισσότεροι Ρομά ασχολούνται με το πλανόδιο εμπόριο, δεν 
διαθέτουν την αναγκαία άδεια. Δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

για την απόκτηση άδειας, ζήτησαν την υποστήριξη του LERI. Όμως, οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI τους εξήγησαν ότι το ζήτημα της άδειας πλανόδιου 
εμπόρου δεν μπορεί να επιλυθεί σε τοπικό επίπεδο, αλλά μόνο σε εθνικό, διότι 

ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία. Αφού ελήφθη επίσης υπόψη το γεγονός ότι, 
όπως ανακοινώθηκε σε ένα από τα φόρουμ διαβούλευσης του δικτύου 

συνεργασίας για θέματα Ρομά στη Δυτική Αττική, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής 
Αττικής είχε ήδη αποστείλει επίσημη επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο για να 
ενημερώσει την κεντρική διοίκηση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά 

πλανόδιοι πωλητές με την απόκτηση της σχετικής άδειας,  αποφασίστηκε, τελικά, 
να μην ασχοληθεί η έρευνα LERI με αυτό το αίτημα. 
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Κατά το στάδιο της εκτίμησης αναγκών της ΣΕΔ, όλες οι προαναφερθείσες 
ανάγκες συζητήθηκαν διεξοδικότερα και εξετάστηκαν από την τοπική ερευνητική 

ομάδα του LERI, οι δε παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 
σε αυτές με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα 
στη συνέχεια. 

3. Εφαρμοσθείσα μεθοδολογία της ΣΕΔ 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, το στάδιο της εκτίμησης αναγκών 
με τη μέθοδο ΣΕΔ ξεκίνησε παράλληλα με την καθυστερημένη έναρξη της 

έρευνας στην περιοχή τον Ιούλιο του 2015. Δεδομένου ότι οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI δεν είχαν καμία προηγούμενη επικοινωνία με τοπικούς 

φορείς της περιοχής, πραγματοποίησαν πολλές επισκέψεις στην περιοχή με σκοπό 
να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους τοπικούς παράγοντες. Από τις 
αρχές Ιουλίου 2015 μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του 2015, οι τοπικοί 

εμπειρογνώμονες του LERI επισκέφθηκαν την περιοχή δέκα φορές, κανονίζοντας 
πολλές συσκέψεις με τοπικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό, η μεθοδολογία της 

ΣΕΔ αναπτύχθηκε σταδιακά και κάθε βήμα και κάθε δραστηριότητα ήταν 
συνάρτηση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης. Επειδή δεν ήταν γνωστές 
στην αρχή οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και οι σχέσεις μεταξύ των 

τοπικών φορέων, η επιλογή αυτής της επαγωγικής μεθοδολογικής προσέγγισης 
για τη διεξαγωγή της ΣΕΔ ήταν η πλέον ενδεδειγμένη. Οι τοπικοί 

εμπειρογνώμονες του LERI επέλεξαν να διαμορφώσουν τη μεθοδολογία 
κλιμακωτά, έτσι ώστε η κάθε δραστηριότητα να οδηγεί στην επόμενη, αντί να 
επιλέξουν εξαρχής τεχνικές οι οποίες ενδεχομένως δεν θα ανταποκρίνονταν 

τελικά στις τοπικές ανάγκες με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. 

Η προσέγγιση αυτή, η οποία προκύπτει από τον συμμετοχικό χαρακτήρα της 

έρευνας LERI, είχε ως αποτέλεσμα την επανειλημμένη αναβολή ή αλλαγή 
κατεύθυνσης των δραστηριοτήτων του έργου. Ως εκ τούτου, ο αρχικός 
σχεδιασμός ενίοτε διέφερε από την τελική υλοποίηση, με σκοπό να 

αντιμετωπίζονται οι τρέχουσες ανάγκες και, ταυτόχρονα, να παρατηρείται με 
αξιόπιστο τρόπο τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στις συγκεκριμένες δράσεις. Η 

διεξαγωγή της έρευνας LERI στα Μέγαρα πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια της 
ΣΕΔ. Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε όταν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI 
κέρδισαν την εμπιστοσύνη των τοπικών φορέων και διήρκεσε από τον Ιούλιο έως 

τον Σεπτέμβριο του 2015. Η εφαρμοσθείσα τεχνική ΣΕΔ συνίστατο σε άτυπες 
συζητήσεις, στις οποίες εξετάζονταν οι τοπικές ανάγκες. Το δεύτερο στάδιο της 

ΣΕΔ υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2015. Το 
δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ εξασφάλισε τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 
φορέων σε τοπικό επίπεδο και κατέληξε στη συγκρότηση της τοπικής ερευνητικής 

ομάδας, ενώ οι εφαρμοσθείσες τεχνικές ΣΕΔ ήταν η ίδια η τοπική ερευνητική 
ομάδα, οι άτυπες συζητήσεις καθώς και οι άτυπες συσκέψεις. Το δεύτερο στάδιο 

της ΣΕΔ ολοκληρώθηκε με την πρώτη επιλογή των παρεμβάσεων, παρότι 
ορισμένες από αυτές δεν υλοποιήθηκαν εντέλει σύμφωνα με τον αρχικό 
σχεδιασμό. Τέλος, το τρίτο στάδιο της ΣΕΔ ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 και 

διήρκεσε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016. Περιλάμβανε την υλοποίηση τριών 
παρεμβάσεων, καθεμία από τις οποίες συνδεόταν με μια τεχνική ΣΕΔ, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει 
τα τρία στάδια της ΣΕΔ σε χρονολογική σειρά μαζί με κάθε τεχνική ΣΕΔ, κάθε 
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παρέμβαση και τα εμπόδια που ανέκυψαν. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της 
διαδικασίας έρευνας που χωρίζεται στα τρία στάδια της ΣΕΔ.  

Πίνακας 1: Εφαρμοσθείσα μεθοδολογία ΣΕΔ 

Στάδι

ο της 
ΣΕΔ 

Διάρκεια Εφαρμοσθείσα 

τεχνική ΣΕΔ 

Δραστηριότητε

ς/ 
Παρεμβάσεις 

Εμπόδια 

 Ιούλιος 2015–
Σεπτέμβριος 

2015 

 Άτυπες 
συζητήσεις 

 Προσδιορισμ
ός των 

τοπικών 
αναγκών  

 Ενδοκοινοτικές 
εντάσεις 

 Οκτώβριος 
2015–

Νοέμβριος 
2015 

 Άτυπες 
συζητήσεις 

 Άτυπες 
συσκέψεις 

 Τοπική 
ερευνητική 
ομάδα 

 Απογραφή 
 Υποστήριξη 

για την 
υποβολή 

αιτήσεων για 
το 
πρόγραμμα 

ΔΒΜ 
 Πολιτιστική 

εκδήλωση  

 Εντάσεις στην 
κοινότητα των 

Ρομά καθώς 
και μεταξύ των 

Ρομά και της 
τοπικής 
κοινωνίας 

 Δεκέμβριος 

2015–
Σεπτέμβριος 
2016 

 Άτυπες 

συζητήσεις και 
συσκέψεις 

 Photovoice 

(προγραμματίσ
τηκε αλλά δεν 

εφαρμόστηκε) 
 Συμμετοχική 

βιντεοσκόπηση 
(προγραμματίσ
τηκε αλλά δεν 

εφαρμόστηκε)  
 Τοπική 

ερευνητική 
ομάδα 

 Απογραφή 

 Ίδρυση 
γραφείου 
διαμεσολάβη

σης 
 Πολιτιστική 

εκδήλωση 

 Λήξη του 

προγράμματος 
διά βίου 
μάθησης 

(ΔΒΜ) 
 Καθυστέρηση 

των 
διαδικασιών 

για τη 
διεξαγωγή της 
απογραφής  

 Μη συμμετοχή 
ενός 

γυμνασίου 
στην εφαρμογή 
του 

φωτορεπορτάζ 

Πρώτο στάδιο της ΣΕΔ 

Σκοπός του πρώτου σταδίου της ΣΕΔ ήταν να υπάρξει πρόσβαση στην κοινότητα 

των Ρομά και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη με τους τοπικούς φορείς, με έμφαση 
στα ακόλουθα βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιοι είναι οι βασικοί φραγμοί/τα εμπόδια για την ενεργό συμμετοχή των 
Ρομά; 

 Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες των κοινοτήτων των Ρομά; 

 Σε ποιον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής; 
 Ποιες παρεμβάσεις θα ήταν εφικτές στο πλαίσιο του LERI, δεδομένης της 

τρέχουσας συγκυρίας και των χρονικών περιορισμών; 
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Η πρώτη τεχνική την οποία επέλεξαν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI ήταν οι 
άτυπες συζητήσεις. Με βάση τα αποτελέσματά τους, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες 

του LERI θα επέλεγαν στη συνέχεια την επόμενη τεχνική ΣΕΔ που θα εφάρμοζαν. 
Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η κατανόηση των σκέψεων, των αναγκών 
και των προσδοκιών των συμμετεχόντων, καθώς και η ένταξή τους (ιδίως των 

Ρομά) στην ερευνητική διαδικασία προκειμένου να ενεργήσουν ως συνεργάτες και 
συμμέτοχοι στην έρευνα. Η τεχνική αυτή επέτρεψε στους τοπικούς 

εμπειρογνώμονες του LERI να μη θεωρούνται ως «αμιγώς» ερευνητές, αλλά ως 
ομάδα που είχε στόχο να συζητήσει τα προβλήματα με τους συμμετέχοντες με 
ειλικρίνεια, καλώντας τους να συναποφασίσουν και να σχεδιάσουν από κοινού τις 

παρεμβάσεις με βάση τις απόψεις τους. Για τον σκοπό αυτό, προγραμματίστηκαν 
πολλές άτυπες συναντήσεις με εκπροσώπους του Δήμου, των περιφερειακών 

αρχών και του τοπικού συλλόγου Ρομά, καθώς και με μέλη της κοινότητας των 
Ρομά, οι οποίες συνέβαλαν σε έναν πρώτο εντοπισμό των βασικών αναγκών της 

κοινότητας των Ρομά και στην επιλογή των τοπικών συνεργατών. Ωστόσο, τον 
Αύγουστο του 2015, εκδηλώθηκαν ενδοκοινοτικές εντάσεις στον οικισμό του 
Βλυχού, οι οποίες προκάλεσαν την αναβολή των δραστηριοτήτων εκτίμησης 

αναγκών της ΣΕΔ, εμποδίζοντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή άλλων 
τεχνικών ΣΕΔ στο συγκεκριμένο στάδιο υλοποίησης του έργου. 

Αρχικά, τον Ιούλιο του 2015, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI συμμετείχαν 
σε φόρουμ τοπικής διαβούλευσης για θέματα Ρομά, το οποίο οργανώθηκε από τον 
Δήμο Μεγαρέων. Σκοπός του φόρουμ ήταν η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ειδικές τοπικές δράσεις για την προώθηση της 
ένταξης των Ρομά. Μετά το φόρουμ, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI είχαν 

διμερή σύσκεψη με υπαλλήλους του Δήμου Μεγαρέων και συζήτησαν το ζήτημα 
της συμμετοχής του Δήμου στην έρευνα του LERI. Λίγες μέρες αργότερα, ο 
δήμαρχος Μεγαρέων ενημέρωσε επίσημα τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του 

LERI ότι ο Δήμος συμφώνησε να στηρίξει την έρευνα LERI.19 

Μετά την επίσημη έγκριση του δημάρχου, η τοπική ερευνητική ομάδα του LERI 

είχε άτυπη συζήτηση με τρεις εκπροσώπους του δημοτικού νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου «Ηρόδωρος» (Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού 
«Ηρόδωρος»), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Ιατροκοινωνικού 

Κέντρου Ρομά (Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ρομά Βλυχού, ΙΑΚ) στον Βλυχό. Στη 
σύσκεψη εκείνη συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά 

Διαμεσολαβητών και Συνεργατών και μία Ρομά διαμεσολαβήτρια, συνεργάτιδα του 
προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Σκοπός ήταν να συζητηθεί το 
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής ομάδας LERI και του Δήμου. 

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι τρέχουσες τοπικές ανάγκες, όπως αυτές 
προσδιορίστηκαν από τις δημοτικές αρχές και ιδίως από δύο κοινωνικούς 

λειτουργούς που συνεργάζονται στενά με τους Ρομά, καθώς και μερικές πιθανές 
παρεμβάσεις. 

Αφού σχημάτισαν μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση στον οικισμό με τη 

βοήθεια των εκπροσώπων του Δήμου, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI μαζί 
με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και μία Ρομά 

διαμεσολαβήτρια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχαν μια άτυπη σύσκεψη με τον 
πρόεδρο του τοπικού συλλόγου Ρομά «Άγιος Χριστόφορος» και με δύο Ρομά 

                                       
 
19 Δήμος Μεγαρέων (2015), Απόφαση δημοτικού συμβουλίου αριθ. 108/2015 της 11ης Αυγούστου 2015, σχετικά με τη 
συμμετοχή στην υλοποίηση του LERI στα Μέγαρα. 
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διαμεσολαβήτριες από τον οικισμό, οι οποίες είχαν συμμετάσχει στο έργο ROMED. 
Πριν από την επιτόπια επίσκεψη, ο τοπικός εμπειρογνώμονας επικοινώνησε με τον 

πρόεδρο του τοπικού συλλόγου Ρομά και του ζήτησε να ενημερώσει και να 
καλέσει και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας στη σύσκεψη. Η σύσκεψη 
πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου του τοπικού συλλόγου Ρομά 

Βλυχού, διήρκεσε τρεις ώρες και έλαβε τελικά τη μορφή συνέλευσης της 
κοινότητας, με τη συμμετοχή πολλών Ρομά. Συγκεκριμένα, ενώ στην αρχή της 

σύσκεψης συμμετείχαν τρεις Ρομά, ο πρόεδρος και οι δύο Ρομά διαμεσολαβήτριες, 
στην πορεία της συζήτησης προσήλθαν και άλλοι Ρομά, οι οποίοι ενημερώθηκαν 
για την έρευνα LERI και μίλησαν για τις εμπειρίες τους. 

Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά εξέφρασε την προθυμία του να στηρίξει 
και να συμμετάσχει ενεργά στην έρευνα LERI και συμφώνησε να καταρτίσει 

κατάλογο με ορισμένες από τις πλέον επείγουσες ανάγκες της κοινότητας των 
Ρομά. Στη συνέχεια, προγραμματίστηκε σύσκεψη για να συζητηθούν οι εν λόγω 

ανάγκες διεξοδικά. 

Στις 7 Αυγούστου 2015, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI επισκέφθηκαν τον 
οικισμό Βλυχού και είχαν άτυπη συζήτηση με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 

τοπικού συλλόγου Ρομά και ένα μέλος της τοπικής κοινότητας, το οποίο επέλεξε ο 
πρόεδρος. Επιπλέον, στη σύσκεψη ήταν παρών ο πρόεδρος της εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά. Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI εξήγησαν εκ 
νέου τον σκοπό και το πλαίσιο της έρευνας LERI. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της 
εθνικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά (αυτοαποκαλούμενος «αρχηγός» όλων 

των Ρομά πανελλαδικώς) δήλωσε ότι το κύριο πρόβλημα των προγραμμάτων για 
τους Ρομά είναι ότι η κοινότητα των Ρομά δεν συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά προσκάλεσε 
και άλλους Ρομά από άλλες περιοχές να παραστούν στη σύσκεψη ήταν ένδειξη 
καχυποψίας απέναντι στους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI. Συνεπώς, 

χρειάστηκαν αρκετές συζητήσεις και συσκέψεις προκειμένου να κερδηθεί η 
εμπιστοσύνη της τοπικής κοινότητας Ρομά. Συνολικά, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες 

του LERI οργάνωσαν 10 επιτόπιες επισκέψεις και 12 άτυπες συσκέψεις με τη 
συμμετοχή συνολικά 21 ατόμων, στις οποίες έγινε ένας πρώτος προσδιορισμός των 
βασικών αναγκών (πρώτο στάδιο της ΣΕΔ). 

Δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ 

Αφού προσδιορίστηκαν οι βασικές ανάγκες, ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ, 
το οποίο εστιάστηκε στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων ανάλογα με τις βασικές 
ανάγκες που εντοπίστηκαν. Οι αρχικά προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις ήταν α) η 

παροχή στήριξης για τον σχεδιασμό απογραφής στην περιοχή, β) η προώθηση της 
συμμετοχής των Ρομά στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης και γ) η οργάνωση μιας 

πολιτιστικής εκδήλωσης. Εντούτοις, για λόγους που εξηγούνται αναλυτικότερα 
στη συνέχεια, η παρέμβαση που αποσκοπούσε στην προώθηση του προγράμματος 
ΔΒΜ αντικαταστάθηκε στο τρίτο στάδιο της ΣΕΔ από την ίδρυση γραφείου 

διαμεσολάβησης στο κτίριο του τοπικού συλλόγου Ρομά Βλυχού.  Οι προκριθείσες 
τεχνικές ΣΕΔ ήταν οι ίδιες με αυτές του πρώτου σταδίου της ΣΕΔ, δηλαδή άτυπες 

συζητήσεις και συσκέψεις, με την πρόσθετη υποστήριξη της τοπικής ερευνητικής 
ομάδας που είχε συγκροτηθεί. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα του δεύτερου 
σταδίου της ΣΕΔ ήταν τα εξής: 

 Πώς θα έπρεπε να σχεδιαστούν οι δράσεις για να ανταποκρίνονται στις 
βασικές ανάγκες της τοπικής κοινότητας των Ρομά, όπως προσδιορίστηκαν; 
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 Ποιες τεχνικές ΣΕΔ είναι κατάλληλες για την ενεργοποίηση της τοπικής 
κοινότητας των Ρομά και τη στήριξη της συνεργασίας; 

Τρίτο στάδιο της ΣΕΔ 

Κατά το δεύτερο στάδιο της ΣΕΔ, παρατηρήθηκε ότι οι άτυπες συζητήσεις είχαν 

διευκολύνει σε κάποιο βαθμό τη διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους 
τοπικούς φορείς. Έτσι, κατά το προηγούμενο στάδιο της ΣΕΔ οι τοπικοί 

εμπειρογνώμονες του LERI αναγνώρισαν ότι, κατά την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων του έργου (τρίτο στάδιο της ΣΕΔ), απαιτούνταν «πιο σύνθετες» 
τεχνικές ΣΕΔ για να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής και 

κινητοποίησης του πληθυσμού των Ρομά. Ως εκ τούτου, κατά το τρίτο στάδιο της 
ΣΕΔ, για την προώθηση της υλοποίησης των επιλεγμένων παρεμβάσεων με 

ανοικτό και συμμετοχικό τρόπο, προκρίθηκαν οι τεχνικές photovoice (συμμετοχική 
οπτικοακουστική αποτύπωση) και participatory video (συμμετοχική 
βιντεοσκόπηση).  

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα στο πλαίσιο του τρίτου σταδίου της ΣΕΔ ήταν τα 
ακόλουθα: 

 Πόσοι Ρομά ζουν στον οικισμό; 
 Σε ποιον βαθμό μπορούν οι Ρομά να βελτιώσουν τις ικανότητές τους μέσω 

της συμμετοχής στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης; 
 Είναι η ευρύτερη τοπική κοινωνία εξοικειωμένη με τον πολιτισμό και την 

καθημερινή ζωή των Ρομά; 

 Μπορεί η λειτουργία του πιλοτικού γραφείου διαμεσολάβησης να βελτιώσει 
τις ικανότητες της κοινότητας των Ρομά, περιλαμβανομένου του συλλόγου 

Ρομά; 
 Κινητοποιούνται και ενημερώνονται οι Ρομά γονείς σχετικά με τις 

διαδικασίες και τις προθεσμίες για την εγγραφή των παιδιών τους στο 

σχολείο; 

Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκαν αρχικά τέσσερις συνολικά τεχνικές ΣΕΔ για την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων του έργου: η συγκρότηση τοπικής ερευνητικής 
ομάδας, η τεχνική photovoice, η συμμετοχική βιντεοσκόπηση και, τέλος, οι εξίσου 
σημαντικές άτυπες συζητήσεις και συσκέψεις.  Από τις ανωτέρω τεχνικές, δεν 

εφαρμόστηκαν τελικά οι τεχνικές photovoice και συμμετοχικής βιντεοσκόπησης, 
όπως εξηγείται στη συνέχεια. 

1. Συγκρότηση τοπικής ερευνητικής ομάδας: Σκοπός της τεχνικής αυτής 
ήταν να καταστούν οι συμμετέχοντες συμπράττοντες και συνερευνητές στη 
διαδικασία συλλογής και ερμηνείας των δεδομένων της έρευνας. Η ομάδα 

αποτελούνταν από τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI, έναν 
εκπρόσωπο του Δήμου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά 

Διαμεσολαβητών και Συνεργατών και δύο Ρομά διαμεσολαβήτριες από την 
περιοχή. Για τη συλλογή δεδομένων κατά τη διενέργεια της απογραφής 
στον Βλυχό, η ομάδα είχε τη στήριξη τεσσάρων μελών της τοπικής 

κοινωνίας, τόσο Ρομά όσο και μη Ρομά. Η συμμετοχή Ρομά και μη Ρομά 
αποσκοπούσε επίσης στην καλύτερη συνεργασία και αλληλοκατανόηση των 

συμμετεχόντων. 
Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη συγκρότηση της ερευνητικής ομάδας σε μια 
πρώτη σύσκεψη στην οποία θα συμμετείχαν εκπρόσωποι των δημοτικών 

αρχών, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, ο 
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πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά και οι δύο Ρομά διαμεσολαβήτριες. 
Σκοπός ήταν να συζητηθούν οι στόχοι και τα βήματα προς την υλοποίηση 

της παρέμβασης «Στήριξη του σχεδιασμού και της διενέργειας απογραφής 
στον Βλυχό». Επιπλέον, εξετάστηκε το ζήτημα της επιλογής των ατόμων 
που θα συμμετείχαν στην τοπική ερευνητική ομάδα ως συνερευνητές. Κατά 

την υλοποίηση της παρέμβασης, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI 
σχεδίασαν επίσης την κατάρτιση η οποία θα παρεχόταν στους συνερευνητές 

και στα άτομα που θα λάμβαναν τις συνεντεύξεις. Θα έπρεπε να τους 
δοθούν πληροφορίες για τη μεθοδολογία της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα στάδια μιας έρευνας, για τα εργαλεία που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν (και πρωτίστως το ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή της 
έρευνας στην περιοχή του Βλυχού), για την επεξεργασία των δεδομένων 

της έρευνας, καθώς και για ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη 
διαδικασία της έρευνας. 

 
Τελικά, όμως, η τοπική ερευνητική ομάδα απαρτιζόταν από έναν 
εκπρόσωπο του Δήμου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά 

Διαμεσολαβητών, με την ιδιότητα του τοπικού συνεργάτη, και τον πρόεδρο 
του τοπικού συλλόγου Ρομά. Επισημαίνεται ότι η έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ των συμμετεχόντων δεν επέτρεπε συχνές συσκέψεις με την 
ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας και, για να ξεπεραστεί 
αυτό το πρόβλημα, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI σε συνεργασία με 

τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών οργάνωσαν 
διάφορες συναντήσεις με κάθε μέλος της ομάδας χωριστά. 

 
2. Photovoice (συμμετοχική οπτικοακουστική αποτύπωση): Η εν λόγω 

τεχνική ΣΕΔ προκρίθηκε αρχικά για την παρέμβαση που αποσκοπούσε στην 

οργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Η εφαρμογή της τεχνικής 
Photovoice θα μπορούσε να αποκαλύψει τα πραγματικά βιώματα των Ρομά 

και θα τους καθιστούσε συμμέτοχους σε όλες τις πτυχές της ερευνητικής 
διαδικασίας. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της θα επέτρεπε στους Ρομά να 
καταγράψουν και να αποτυπώσουν στοιχεία του πολιτισμού τους τα οποία 

θα επιθυμούσαν να προβάλουν στην τοπική κοινωνία, τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με την ευρύτερη κοινότητα, καθώς και τις 

εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία. Μέσα από 
ομαδικές συζητήσεις, θα μπορούσε να προαχθεί ο διάλογος για τα θέματα 
αυτά, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής στοιχείων στις τοπικές αρχές 

για την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων. 
 

Ωστόσο, το τελικό προϊόν της παρέμβασης, δηλαδή η διοργάνωση μιας 
πολιτιστικής εκδήλωσης, άλλαξε κατ' επανάληψη. Τελικά, οι 
εμπειρογνώμονες και οι τοπικοί συνεργάτες, οι εκπρόσωποι του Δήμου και 

ο τοπικός σύλλογος Ρομά συμφώνησαν ότι έπρεπε να συμμετέχουν και μη 
Ρομά ως συνερευνητές σε μία από τις δύο μικρότερες παρεμβάσεις, 

απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα τον ανασχεδιασμό της θεματικής 
εστίασης της πολιτιστικής εκδήλωσης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της 
τεχνικής θα αποσκοπούσε στην κινητοποίηση νέων Ρομά και μη Ρομά με 

στόχο τη λήψη φωτογραφιών από ορισμένες πτυχές της καθημερινής ζωής 
των Ρομά και των μη Ρομά. Η χρήση των φωτογραφιών ως μέσου για τη 

συζήτηση και την εξέταση της καθημερινής ζωής στα Μέγαρα, το οποίο θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των 
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συμμετεχόντων και του κοινού γενικότερα, θεωρήθηκε τρόπος 
καταπολέμησης των διακρίσεων και των αρνητικών στερεοτύπων.  

 
Όσον αφορά τη διαδικασία, το σχέδιο προέβλεπε τη σύσταση τοπικής 
ομάδας από έξι Ρομά και μη Ρομά νέους και την επιλογή δύο συντονιστών 

Ρομά από τον τοπικό σύλλογο Ρομά. Το επόμενο βήμα θα ήταν η οργάνωση 
μιας πρώτης συνάντησης με τη συμμετοχή της τοπικής ομάδας και των δύο 

Ρομά συντονιστών, στην οποία θα εξεταζόταν και θα καθοριζόταν το θέμα 
της φωτογράφησης «Ζω και εργάζομαι στα Μέγαρα». Η λήψη και η 
σύνθεση των φωτογραφιών από την καθημερινή ζωή θα ήταν το επόμενο 

στάδιο, το οποίο θα ολοκληρωνόταν σε μία εβδομάδα. Στη συνέχεια, η 
τοπική ομάδα και οι δύο Ρομά διαμεσολαβητές θα συζητούσαν για τις 

φωτογραφίες και θα τις παρουσίαζαν σε συγκέντρωση της κοινότητας στην 
οποία επρόκειτο να προσκληθούν εκπρόσωποι του τοπικού συλλόγου Ρομά 

και μέλη της κοινότητας. Στο τέλος, θα συντασσόταν έκθεση από την 
τοπική ομάδα με τη στήριξη των τοπικών εμπειρογνωμόνων του LERI, του 
εκπροσώπου της δημοτικής αρχής και του προέδρου του τοπικού συλλόγου 

Ρομά. Το φωτορεπορτάζ θα δημοσιευόταν σε τοπική εφημερίδα, με 
αποδέκτες όλους τους δημότες και τους ενδιαφερόμενους φορείς των 

Μεγάρων, με σκοπό την προώθηση μιας διαφορετικής αντίληψης για τους 
Ρομά. 
 

Τελικά, όμως, το φωτορεπορτάζ δεν πραγματοποιήθηκε, ως εκ τούτου η 
τεχνική photovoice δεν εφαρμόστηκε. Αιτία αυτής της εξέλιξης ήταν η 

απόφαση της διεύθυνσης και του συλλόγου διδασκόντων του επιλεγέντος 
σχολείου να μη συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτής της παρέμβασης. 
Αυτό απέτρεψε ολοσχερώς τη συνέχιση της δράσης, κατά συνέπεια η 

τοπική ερευνητική ομάδα χρειάστηκε να επανεκτιμήσει την κατάσταση και 
να προβεί σε νέο σχεδιασμό.  

 
3. Συμμετοχική βιντεοσκόπηση: Αρχικά, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του 

LERI είχαν σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουν την τεχνική της συμμετοχικής 

βιντεοσκόπησης για την υλοποίηση της παρέμβασης «Παροχή στήριξης για 
την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης». Η 

τεχνική αυτή προκρίθηκε κατά κύριο λόγο διότι θα ήταν προσβάσιμη σε 
όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το αν είναι εγγράμματοι ή από 
την κοινωνική τους θέση. Μέσω αυτής της τεχνικής, οι τοπικοί 

εμπειρογνώμονες του LERI είχαν στόχο να κινητοποιήσουν την κοινότητα 
και, ταυτόχρονα, να τεκμηριώσουν τη δυναμική διαδικασία έρευνας, 

ανάλυσης και αλλαγής της τοπικής κοινότητας, παρέχοντας στους 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ΔΒΜ τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 
σκέψεις και τις εμπειρίες τους στη διάρκεια της συμμετοχής τους στο 

πρόγραμμα και μετά το πέρας του. Η συμμετοχική βιντεοσκόπηση θα 
αποτελούσε μέσο ανταλλαγής τοπικών γνώσεων και εμπειριών με άλλες 

κοινότητες, καθώς και με φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής.  
 
Όμως, η παρέμβαση αυτή δεν υλοποιήθηκε εντέλει, ως εκ τούτου η τεχνική 

της συμμετοχικής βιντεοσκόπησης δεν εφαρμόστηκε. Η εξέλιξη αυτή 
οφειλόταν στο γεγονός ότι το πρόγραμμα διά βίου μάθησης (ΔΒΜ) έληξε 

τον Ιανουάριο του 2016 και δεν συνεχίστηκε όπως αναμενόταν. Συνεπώς, 
η υλοποίηση της εναλλακτικής παρέμβασης «Παροχή στήριξης για την 

ίδρυση και λειτουργία γραφείου διαμεσολάβησης στον Βλυχό» είχε ως 
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αποτέλεσμα την αλλαγή της εφαρμοσθείσας τεχνικής ΣΕΔ, όπως εξηγείται 
κατωτέρω. 

 
4. Άτυπες συσκέψεις και συζητήσεις σε επίπεδο κοινότητας: Στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της παρέμβασης «Παροχή στήριξης για την ίδρυση και 

λειτουργία γραφείου διαμεσολάβησης στον Βλυχό», πραγματοποιήθηκαν 
πολλές άτυπες συσκέψεις και συζητήσεις σε επίπεδο κοινότητας με σκοπό 

την κατανόηση και ανάδειξη του πλέον αποτελεσματικού τρόπου για τη 
λειτουργία του γραφείου διαμεσολάβησης. Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του 
LERI είχαν εκτενείς συζητήσεις με μία Ρομά διαμεσολαβήτρια και μία 

εκπρόσωπο του τοπικού συλλόγου Ρομά, καθώς και με τον πρόεδρο του 
συλλόγου Ρομά και με ορισμένα μέλη του συλλόγου. Επιπλέον, έγιναν 

πολλές συζητήσεις που συνέβαλαν στην κατανόηση και την τεκμηρίωση 
των λόγων για τους οποίους τα μέλη της κοινότητας των Ρομά έρχονταν σε 

επαφή με το γραφείο διαμεσολάβησης, των προβλημάτων που ήθελαν να 
επιλύσουν και του βαθμού στον οποίο το γραφείο διαμεσολάβησης τους 
βοηθούσε να το επιτύχουν. Υπεύθυνες για τη λειτουργία του γραφείου 

διαμεσολάβησης ήταν οι δύο γυναίκες που άρχισαν να εργάζονται στο 
γραφείο διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της έρευνας LERI και είχαν την 

ευθύνη, με τη στήριξη του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά 
Διαμεσολαβητών, να βοηθούν τα μέλη της κοινότητας των Ρομά στη 
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μία από τις αρμοδιότητές τους ήταν να 

καταγράφουν το αντικείμενο, τους λόγους και τον τρόπο διατύπωσης των 
αιτημάτων, ώστε να παρακολουθούν και να αξιολογούν την όλη διαδικασία. 

Τα βασικά ερωτήματα που υποβάλλονταν ήταν τα ακόλουθα: 
 

 Γιατί ήλθατε στο γραφείο διαμεσολάβησης; 

 Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε; 
 Με ποιον τρόπο μπορεί να σας βοηθήσει το γραφείο 

διαμεσολάβησης; 
 Σας βοήθησε το γραφείο να χειριστείτε το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζατε; 

 Έχετε μάθει πώς να χειρίζεστε τα σχετικά ζητήματα μόνοι σας; 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η μία από τις δύο γυναίκες που εργάζονταν στο γραφείο 

διαμεσολάβησης, την οποία επέλεξε ο πρόεδρος του συλλόγου Ρομά, δεν είναι 
Ρομά και στήριζε τον σύλλογο ως εθελόντρια. Τέλος, επισημαίνεται ότι, από την 
έναρξη της υλοποίησης του έργου στα Μέγαρα και ως αναπόσπαστο μέρος του 

σχεδιασμού και της διεξαγωγής της έρευνας, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI 
εξέτασαν διάφορα ζητήματα δεοντολογίας που θα μπορούσαν να εγερθούν κατά 

την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI 
έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο προσέγγισης και συνδιαλλαγής με την 
κοινότητα των Ρομά. Σε στενή συνεργασία με τις Ρομά διαμεσολαβήτριες από την 

περιοχή, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και τους 
εκπροσώπους του τοπικού συλλόγου Ρομά, οι εμπειρογνώμονες προσπαθούσαν να 

εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες του έργου δεν θα ζημίωναν, άμεσα ή έμμεσα, 
την κοινότητα των Ρομά. Εξαιτίας των διακρίσεων και στερεοτύπων που 
αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο, κατά την έναρξη της υλοποίησης του έργου οι 

περισσότεροι Ρομά που ζουν στον οικισμό του Βλυχού είχαν σοβαρές επιφυλάξεις 
και δεν εμπιστεύονταν τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI. Δεν μπορούσαν 

να καταλάβουν τους σκοπούς του έργου και σε τι θα τους ωφελούσε η συμμετοχή 
τους σε αυτό. Όταν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI κατανόησαν αυτούς 
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τους φόβους, προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την ενεργό και διαρκή στήριξη του 
προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, με σκοπό να 

οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινότητα. Όταν ο πρόεδρος 
ανέλαβε καθήκοντα τοπικού συνεργάτη του προγράμματος LERI, 
πραγματοποιήθηκαν πολλές επισκέψεις στον οικισμό και εκτενείς συζητήσεις σε 

διμερές επίπεδο με πολλούς Ρομά. Με τον τρόπο αυτό, η τοπική ερευνητική ομάδα 
του LERI κέρδισε την εμπιστοσύνη ορισμένων εκπροσώπων των Ρομά, γεγονός 

που άνοιξε και άλλους διαύλους επικοινωνίας με μέλη της κοινότητας των Ρομά 
Βλυχού. Πρέπει, εντούτοις, να επισημανθεί ότι οι περισσότεροι Ρομά προτίμησαν 
να μη μιλήσουν δημοσίως, αλλά να αφήσουν ορισμένους εκπροσώπους των Ρομά 

να μιλήσουν για λογαριασμό τους. 

Εξετάζοντας την κατάσταση, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI έδωσαν 

ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με τη συναφή εθνική νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, η τοπική 

ερευνητική ομάδα του LERI ζήτησε εξαρχής τη συγκατάθεση όλων των 
συμμετεχόντων στη συλλογή του αναγκαίου οπτικοακουστικού υλικού και τους 
ενημέρωσε ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τους σκοπούς 

του έργου. 

4. Περιγραφή της τοπικής παρέμβασης 

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα, οι παρεμβάσεις που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τοπικής έρευνας LERI διαμορφώθηκαν σταδιακά με 
τη διεξαγωγή αρκετών άτυπων και επίσημων συζητήσεων και συσκέψεων με 
πολλούς τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς. Ο προσδιορισμός των τοπικών αναγκών 

συνέβαλε στον σχεδιασμό των πλέον ενδεδειγμένων παρεμβάσεων σε στενή 
συνεργασία με την κοινότητα των Ρομά και με την ενεργό συμμετοχή των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών. Συνολικά σχεδιάστηκαν τέσσερις παρεμβάσεις, 
αλλά στο τέλος μόνον οι τρεις από αυτές υλοποιήθηκαν. Η πρώτη παρέμβαση 
αποσκοπούσε στη στήριξη του Δήμου προκειμένου να σχεδιάσει απογραφή στον 

οικισμό του Βλυχού και να συλλέξει δεδομένα με την ενεργό συμμετοχή της 
κοινότητας των Ρομά. Η δεύτερη παρέμβαση εστιάστηκε στον πολιτισμό και την 

εκπαίδευση, καθώς και στη συνύπαρξη των Ρομά και των μη Ρομά στα Μέγαρα, με 
τη χρήση της τεχνικής photovoice της ΣΕΔ. Τελικά έλαβε τη μορφή της 
διοργάνωσης μιας εκδήλωσης/τελετής για τα παιδιά Ρομά που ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία τη φοίτηση στο σχολείο. Η τρίτη παρέμβαση αποσκοπούσε στη στήριξη 
των Ρομά προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης. 

Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, η παρέμβαση αυτή 
διακόπηκε για λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί και αντικαταστάθηκε από την 
τέταρτη παρέμβαση, η οποία συνίστατο στην ίδρυση και επιτυχή λειτουργία 

γραφείου διαμεσολάβησης στον Βλυχό. 

Παρέμβαση 1: Στήριξη του σχεδιασμού και της διενέργειας 
απογραφής στον Βλυχό 

Η έλλειψη πρόσφατων κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών δεδομένων για 
την τοπική κοινότητα Ρομά ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα που 

εντοπίστηκαν κατά την εκτίμηση αναγκών της ΣΕΔ. Τα μόνα διαθέσιμα δεδομένα 
προέρχονταν από έρευνα που είχε διεξαχθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του 
Δήμου το 2001, τα οποία δεν ήταν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης 

στον Βλυχό. Κατά τις άτυπες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή 
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υπαλλήλων του Δήμου και της περιφερειακής διοίκησης, καθώς και εκπροσώπων 
της τοπικής κοινότητας των Ρομά, κατέστη σαφές ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να 

συγκεντρωθούν επικαιροποιημένα και ακριβή στοιχεία για την τοπική κοινότητα 
των Ρομά. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των δημοτικών αρχών, τα επικαιροποιημένα 
και ακριβή στοιχεία έχουν καίρια σημασία, διότι:  

«δεν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων 
στον οικισμό, αλλά και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων 

των τοπικών αρχών προς όφελος των Ρομά την τελευταία 15ετία (2001-2015)».20  

Επιπλέον, τα πορίσματα της έρευνας θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν στο 
μέλλον από κάθε άλλον ενδιαφερόμενο φορέα που επιθυμεί να υλοποιήσει 

δράσεις για τους Ρομά στην περιοχή αυτή. 

Μετά από διάφορες άτυπες συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την 

περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015, συμφωνήθηκε ότι η τοπική ερευνητική 
ομάδα του LERI θα στήριζε τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας/απογραφής 

στον Βλυχό. Αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ενίσχυση της 
δημιουργίας ικανοτήτων των Ρομά μέσω της συμμετοχής τους στη διεξαγωγή της 
έρευνας και τη λήψη συνεντεύξεων και, ταυτόχρονα, την ενίσχυση της 

ικανότητας των δημοτικών υπαλλήλων ως προς τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή 
της έρευνας με την εφαρμογή αξιόπιστων εργαλείων και τεχνικών που θα 

ανταποκρίνονται στις ειδικές συνθήκες των Ρομά.  Εξαιτίας της εσωτερικής 
έντασης στην κοινότητα των Ρομά τον Αύγουστο του 2015, η οποία διήρκεσε 
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2015,21 ήταν δυσχερής η προσέγγιση της κοινότητας 

των Ρομά. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους 
των δημοτικών αρχών, ενώ οι επαφές με τον σύλλογο των Ρομά ξεκίνησαν μετά 

την αποκατάσταση της ηρεμίας, με σκοπό να συζητηθεί η προγραμματισμένη 
παρέμβαση και να ζητηθεί η στήριξη και η συνεργασία του συλλόγου για την 
υλοποίηση της παρέμβασης. 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI και οι 
εκπρόσωποι του Δήμου αποφάσισαν ότι ήταν αναγκαίο να συγκροτηθεί τοπική 

ερευνητική ομάδα με τη συμμετοχή Ρομά, για να διευκολύνει τον σχεδιασμό και 
τη διεξαγωγή της έρευνας.  Δεδομένων των εσωτερικών εντάσεων στην κοινότητα 
των Ρομά και των καθυστερήσεων που είχαν σημειωθεί στην έρευνα LERI, η 

ενεργός συμμετοχή των Ρομά στην ερευνητική ομάδα κρίθηκε ως καθοριστικό 
μέσο για τη διασφάλιση της πρόσβασης της ερευνητικής ομάδας στον οικισμό. Η 

ομάδα θα αποτελούνταν από τρεις εκπροσώπους των δημοτικών αρχών, τους 
τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI, δύο Ρομά διαμεσολαβήτριες, ενώ τέσσερα 
μέλη της κοινότητας των Ρομά και της κοινότητας των μη Ρομά θα καλούνταν να 

συμμετάσχουν ως συνερευνητές. Η επιλογή τους θα εξεταζόταν και θα 
αποφασιζόταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της παρέμβασης. 

                                       

 
20 Εκπρόσωπος του Δήμου, άνδρας, δημοτικό φόρουμ, Ιούλιος 2015. 
21 Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και στα μέσα Σεπτεμβρίου 2015, εσωτερικές εντάσεις στην κοινότητα των Ρομά 
απέτρεψαν τη διενέργεια της τοπικής έρευνας LERI στα Μέγαρα. Όπως ενημερώθηκαν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του 
LERI τόσο από Ρομά κατοίκους όσο και από εκπροσώπους του Δήμου, υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ισχυρές 
οικογένειες Ρομά στον οικισμό. Για τον λόγο αυτό, πολλές οικογένειες εγκατέλειψαν τον οικισμό και οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI αδυνατούσαν να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους των Ρομά από τον οικισμό εκείνο το 
χρονικό διάστημα. 
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Το κύριο μεθοδολογικό εργαλείο που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα 
συμφωνήθηκε ότι θα έπρεπε να είναι ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστές 

ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο έπρεπε να είναι το δυνατόν πιο συνοπτικό, ώστε 
να συμπληρώνεται εύκολα από τους ερευνητές και τους ερωτώμενους και, 
ταυτόχρονα, να καλύπτει όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής για την ένταξη 

των Ρομά (εκπαίδευση, υγεία, απασχόληση, στέγαση και υποδομές).  Όπως 
ανέφεραν οι εκπρόσωποι των Ρομά, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του συλλόγου 

Ρομά και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, οι Ρομά δεν θα 
δέχονταν να απαντήσουν σε μακροσκελές ερωτηματολόγιο. Συνεπώς, για τη 
συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, οι ερωτήσεις θα έπρεπε να είναι κλειστές και το 

ερωτηματολόγιο συνοπτικό. Η συλλογή δεδομένων θα πραγματοποιούνταν με κατ' 
οίκον επισκέψεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ θα χρησιμοποιούνταν 

πρόσφατη αεροφωτογραφία για την ακριβή αποτύπωση της υφιστάμενης μορφής 
του οικισμού και των νεόδμητων κατοικιών. Όσον αφορά το ζήτημα της 

προστασίας των δεδομένων, η έρευνα θα σχεδιαζόταν έτσι ώστε να εστιάζεται στη 
γεωγραφική περιοχή του Βλυχού και θα βασιζόταν στον αυτοπροσδιορισμό των 
Ρομά. 

Η υλοποίηση της παρέμβασης ξεκίνησε με άτυπη σύσκεψη των τοπικών 
εμπειρογνωμόνων του LERI και των εκπροσώπων του Δήμου, κατά την οποία 

συγκροτήθηκε η τοπική ερευνητική ομάδα με τη συμμετοχή του τοπικού 
συλλόγου Ρομά, του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και 
εκπροσώπων του Δήμου. Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI έλαβαν αντίγραφο 

της μεθοδολογίας και των συμπερασμάτων της έρευνας που διενεργήθηκε το 
2001 από τις δημοτικές υπηρεσίες, υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη 

του ερωτηματολογίου. Το διάστημα Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2015, η τοπική 
ερευνητική ομάδα του LERI συγκέντρωσε ερωτηματολόγια για τους Ρομά και ο 
Δήμος υπέβαλε στην περιφερειακή διοίκηση πρόταση/τεχνικό δελτίο για τη 

διεξαγωγή έρευνας/απογραφής στον Βλυχό. 

Αφού σχεδιάστηκαν τα μεθοδολογικά εργαλεία, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του 

LERI, σε στενή συνεργασία με όλα τα άλλα μέλη της τοπικής ερευνητικής ομάδας, 
εκπόνησαν και χρησιμοποίησαν δοκιμαστικά ένα σχέδιο ερωτηματολογίου. Το 
τελικό βήμα για την υλοποίηση της παρέμβασης ήταν η διεξαγωγή της έρευνας 

στην περιοχή του Βλυχού και η ανάλυση των ερωτηματολογίων. Ωστόσο, λόγω 
καθυστερήσεων των διοικητικών διαδικασιών, η έναρξη της έρευνας αναβλήθηκε 

και έτσι η ερευνητική ομάδα του LERI συμμετείχε μόνο στο προπαρασκευαστικό 
και πειραματικό στάδιο της έρευνας. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
παρέμβασης θα γινόταν από την τοπική ερευνητική ομάδα και τον τοπικό σύλλογο 

Ρομά, η δε προβλεπόμενη διάρκεια της παρέμβασης θα ήταν οκτώ μήνες, με 
έναρξη τον Νοέμβριο του 2015. 

Τον Ιανουάριο του 2016, η τοπική ερευνητική ομάδα του LERI άρχισε να 
συντάσσει το ερωτηματολόγιο και ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του Δήμου 
ότι η υλοποίηση της έρευνας/απογραφής επρόκειτο να αναβληθεί εξαιτίας της 

αντικατάστασης του υπαλλήλου που ορίστηκε από την περιφερειακή αρχή ως 
υπεύθυνος για την έρευνα.  

Τον Φεβρουάριο του 2016, πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη της τοπικής 
ερευνητικής ομάδας για να συζητηθεί το σχέδιο ερωτηματολογίου, πλην όμως δεν 
προσήλθαν όλα τα μέλη της. Οι συζητήσεις σε αυτή τη σύσκεψη ανάμεσα στους 

εκπροσώπους του Δήμου, τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI και τον 
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πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, εστιάστηκαν στη δομή και 
το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και εξετάστηκε το ζήτημα της συλλογής 

δεδομένων. Με βάση τις παρατηρήσεις των συνερευνητών, το ερωτηματολόγιο 
αναθεωρήθηκε και προγραμματίστηκε νέα σύσκεψη για την ολοκλήρωσή του στα 
τέλη Φεβρουαρίου. Στην επόμενη σύσκεψη, συζητήθηκε με εκπροσώπους των 

δημοτικών και περιφερειακών αρχών το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο και η 
ανάγκη δοκιμαστικής χορήγησής του.  

Τον Μάρτιο, με τη στήριξη του τοπικού συλλόγου Ρομά, οι τοπικοί 
εμπειρογνώμονες του LERI και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά 
Διαμεσολαβητών χορήγησαν δοκιμαστικά το ερωτηματολόγιο σε τρεις Ρομά που 

προτάθηκαν από τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου Ρομά. Σκοπός ήταν να 
εντοπιστούν πιθανές δυσκολίες σε σχέση με τη γλώσσα και την κατανόηση των 

ερωτήσεων, τη συνοχή του ερωτηματολογίου και τον απαιτούμενο χρόνο για τη 
συμπλήρωσή του. Η δοκιμαστική χορήγηση κατέδειξε ότι ήταν αναγκαίες 

ορισμένες επιμέρους προσαρμογές, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος του 
ερωτηματολογίου και κάποιες ειδικές ερωτήσεις. Ενδεικτικά, οι Ρομά πρότειναν να 
προστεθεί μία επιπλέον ερώτηση σχετικά με το επώνυμο των παιδιών και ορισμένα 

άλλα στοιχεία για την επαλήθευση της οικογενειακής κατάστασης των 
νοικοκυριών. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από πέντε σελίδες, μία για κάθε 

τομέα πολιτικής (κοινωνικοοικονομική κατάσταση, εκπαίδευση, στέγαση, 
απασχόληση, υγεία), και οι απαντήσεις θα έπρεπε να δοθούν από τον αρχηγό της 
οικογένειας. Οι ερωτηθέντες Ρομά, όλοι άνδρες και αρχηγοί οικογένειας, 

θεώρησαν ότι το ερωτηματολόγιο ήταν εύκολο να απαντηθεί και ότι δεν ήταν 
υπερβολικά μακροσκελές. Μετά τη δοκιμαστική εφαρμογή, η τοπική ερευνητική 

ομάδα του LERI επισκέφθηκε τον οικισμό και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους 
εκπροσώπους του τοπικού συλλόγου Ρομά για να συζητηθεί η πρόοδος της 
υλοποίησης της παρέμβασης. Ο πρόεδρος επισήμανε στους τοπικούς 

εμπειρογνώμονες του LERI ότι τα προπαρασκευαστικά βήματα για την ενημέρωση 
της κοινότητας σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας/απογραφής έχουν 

καθοριστική σημασία. Στο πειραματικό στάδιο, ορισμένοι Ρομά εξέφρασαν 
ανησυχίες σχετικά με την έρευνα, κυρίως διότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 
πώς θα χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι είχαν πραγματοποιηθεί στον οικισμό πολλές έρευνες, 
χωρίς ωστόσο οι οργανισμοί που τις διενήργησαν να επανέλθουν και να 

παρουσιάσουν τα πορίσματα ή να δοθεί κάποια συνέχεια προς όφελος των Ρομά, 
είχε ως αποτέλεσμα οι Ρομά να είναι επιφυλακτικοί ως προς τη χρησιμότητα της 
έρευνας και απρόθυμοι να συμμετάσχουν. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις 

επιφυλάξεις και για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, ο πρόεδρος του τοπικού 
συλλόγου Ρομά δήλωσε την πρόθεσή του να ενημερώσει την κοινότητα, πριν από 

την έναρξη της απογραφής, σχετικά με τους στόχους και τις ανάγκες στις οποίες 
θα ανταποκριθεί, παροτρύνοντας την κοινότητα των Ρομά να συμμετάσχει στην 
έρευνα. Όπως επισήμανε:  

«Εκτιμώ ότι το 10% των 4.000 Ρομά ενδέχεται να μην απαντήσει, επειδή 
φοβούνται να δώσουν στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να 

κατανοήσουν πλήρως τους λόγους της διεξαγωγής της έρευνας.»22  

                                       
 
22 Πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά, άνδρας, ηλικίας 33 ετών, μέλος της τοπικής ερευνητικής ομάδας του LERI, 
Μάρτιος 2016. 
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Για την αποφυγή παρανοήσεων και επιφυλάξεων, προγραμματίστηκε εκδήλωση με 
θέμα την έναρξη της έρευνας στον Βλυχό. 

Τον Απρίλιο του 2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη διενέργεια 
της απογραφής στον Βλυχό.23 Δύο εβδομάδες αργότερα, πραγματοποιήθηκε η 
επίσημη αναγγελία της απογραφής στην κοινότητα των Ρομά κατά τη διάρκεια 

επίσημης σύσκεψης που οργανώθηκε από τον τοπικό σύλλογο Ρομά Βλυχού, με 
τη στήριξη των τοπικών εμπειρογνωμόνων του LERI και τη συμμετοχή του 

αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, του δημάρχου Μεγαρέων, εκπροσώπου του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του 
προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και μελών της κοινότητας 

Ρομά. Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη η τοπική κοινότητα να στηρίξει 
τη διεξαγωγή της έρευνας/απογραφής και τη συλλογή αξιόπιστων και ακριβών 

δεδομένων. 

Στις αρχές Μαΐου του 2016, ωστόσο, εκπρόσωπος του συλλόγου Ρομά ενημέρωσε 

τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI ότι, μετά τη σύσκεψη του Απριλίου, 
αρκετά μέλη της κοινότητας εξακολουθούσαν να εκφράζουν ανησυχίες όσον 
αφορά τους στόχους της απογραφής και τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από 

τις δημοτικές αρχές. Για τον λόγο αυτό, και για να διευκολυνθεί η ενημέρωση των 
μελών της κοινότητας από τους εκπροσώπους του συλλόγου Ρομά, οι τοπικοί 

εμπειρογνώμονες του LERI έδωσαν το έντυπο του αναθεωρημένου 
ερωτηματολογίου στον εκπρόσωπο του συλλόγου Ρομά και εξήγησαν το 
περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά 

δήλωσε: «Έχω εργαστεί σε δύο απογραφές και κατανοώ τις ερωτήσεις.»24  

Στα τέλη Μαΐου 2016, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI συμμετείχαν σε δύο 

συσκέψεις. Στην πρώτη, ο εκπρόσωπος του Δήμου γνωστοποίησε στους 
εμπειρογνώμονες ότι οι διοικητικές διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί και ότι είχε 
υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των περιφερειακών και των δημοτικών αρχών για 

τη διενέργεια της απογραφής. Στη δεύτερη σύσκεψη συμμετείχαν οι εκπρόσωποι 
του συλλόγου Ρομά και συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα της παρέμβασης, καθώς 

και ο ορισμός των Ρομά που θα συμμετείχαν ως συνερευνητές στην απογραφή και 
τη λήψη συνεντεύξεων. Ο πρόεδρος του συλλόγου πρότεινε μία από τις δύο Ρομά 
διαμεσολαβήτριες που διαμένουν στον Βλυχό, καθώς και την μη Ρομά γυναίκα η 

οποία εργαζόταν για τον σύλλογο των Ρομά. Στη σύσκεψη εκείνη, ο πρόεδρος 
πρότεινε ορισμένες αλλαγές ήσσονος σημασίας στο ερωτηματολόγιο, 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά στην οριστική διαμόρφωση του 
περιεχομένου του ερωτηματολογίου.  

Τελικά, η απογραφή στον Βλυχό άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ η 

εναρκτήρια εκδήλωση οργανώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, εκπροσώπων του τοπικού 

συλλόγου Ρομά και μελών της κοινότητας Ρομά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εργασίας, η καταληκτική εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 
2017, προκειμένου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας στους 

                                       

 
23 Περιφέρεια Αττικής, Γραφείο Δυτικής Αττικής (2016) «Αποφάσεις της 12ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2016», Ελευσίνα, Περιφέρεια Αττικής, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.patt.gov.gr/site/  
(προσπελάστηκε 07/06/2016). 
24 Πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά, άνδρας, ηλικίας 33 ετών, μέλος της τοπικής ερευνητικής ομάδας του LERI, 
Μάρτιος 2016. 

http://www.patt.gov.gr/site/
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εκπροσώπους των εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, καθώς και στην 
τοπική κοινωνία.  

Παρέμβαση 2: Παροχή στήριξης για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της τεχνικής του φωτορεπορτάζ 

Η διοργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης ως μέσου για την προβολή του 

πολιτισμού των Ρομά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ήταν μία από τις βασικές 
προτάσεις που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του τοπικού συλλόγου Ρομά στους 
τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI κατά την εκτίμηση αναγκών της ΣΕΔ τον 

Ιούλιο του 2015. Η ενδοκοινοτική ένταση που εκδηλώθηκε στον οικισμό τον 
Αύγουστο του 2015, γεγονός που έλαβε δημοσιότητα από τα τοπικά μέσα 

ενημέρωσης και συζητήθηκε ευρέως στην περιοχή, απέδειξε ότι υπήρχε μεγάλη 
ανάγκη δράσεων για τη βελτίωση των σχέσεων εντός της κοινότητας των Ρομά 
και των σχέσεων με την ευρύτερη κοινότητα. Ως εκ τούτου, οι τοπικοί 

εμπειρογνώμονες του LERI και οι εκπρόσωποι του τοπικού συλλόγου Ρομά 
συμφώνησαν ότι μία από τις παρεμβάσεις της έρευνας του LERI στην περιοχή θα 

έπρεπε να είναι η διοργάνωση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης που θα έδινε την 
ευκαιρία στους Ρομά να εργαστούν από κοινού για την προετοιμασία της, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίλυση συγκρούσεων. Επιπλέον, θα 

παρείχε στον σύλλογο την ευκαιρία να καλέσει την τοπική κοινωνία να γνωρίσει 
τους Ρομά και να μάθει για τον πολιτισμό τους, συμβάλλοντας στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά. 

Τα αρνητικά στερεότυπα και οι διακρίσεις από την τοπική κοινωνία εις βάρος των 

Ρομά στα Μέγαρα ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η παρέμβαση αυτή 
θεωρήθηκε πολύ σημαντική. Ένα κραυγαλέο παράδειγμα διακριτικής μεταχείρισης 
είναι το ακόλουθο περιστατικό: η μη Ρομά γυναίκα που άρχισε να εργάζεται 

πρόσφατα για τον σύλλογο των Ρομά ήθελε να αγοράσει ένα φόρεμα από τοπικό 
κατάστημα, ίδιο με εκείνο που είχε προηγουμένως αγοράσει μια Ρομά γυναίκα. 

Όταν μπήκε στο κατάστημα και είπε στην ιδιοκτήτρια ότι ήθελε να αγοράσει το 
ίδιο φόρεμα με εκείνο που αγόρασε η Ρομά γυναίκα, εκείνη της απάντησε, 
μπροστά σε δύο μη Ρομά πελάτισσες, ότι δεν είχε πωληθεί κανένα φόρεμα σε 

Ρομά και ότι «δεν επιτρέπω σε γύφτους να μπαίνουν στο μαγαζί μου». Όταν 
έφυγαν από το κατάστημα οι δύο μη Ρομά πελάτισσες, παραδέχθηκε ότι είχε πει 

ψέμματα και την ικέτευσε «σας παρακαλώ, μην πείτε ότι η γυναίκα Ρομά το 
αγόρασε από μένα, γιατί θα χάσω όλους τους [μη Ρομά] πελάτες μου!»25  

Με αυτά τα δεδομένα, ο σχεδιασμός της παρέμβασης, με την καθοριστική 

συμβολή του συλλόγου των Ρομά, βασίστηκε στο γεγονός ότι ο πολιτισμός των 
Ρομά δεν ήταν γνωστός στην ευρύτερη κοινότητα, ορισμένες πτυχές δε της 

ιστορίας των Ρομά της περιοχής ήταν άγνωστες ακόμη και στους ίδιους τους Ρομά 
(π.χ. οι ρίζες, η καταγωγή, τα παλαιά επαγγέλματα κλπ.). Σκοπός αυτής της 
παρέμβασης ήταν η ενίσχυση των ικανοτήτων και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

των Ρομά, μέσω της παροχής στήριξης προκειμένου να συλλέξουν και να 
συνθέσουν πληροφορίες σχετικά με την ιστορία τους σε αυτό τον τόπο και να τις 

παρουσιάσουν στην ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και των αρνητικών στερεοτύπων. 

                                       
 
25 Ιδιοκτήτρια τοπικού καταστήματος, συνέντευξη, Μάιος 2015. 
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Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο της παρέμβασης, ο σύλλογος Ρομά θα συντόνιζε τις 
δραστηριότητες, ενώ η συμμετοχή των τοπικών Ρομά διαμεσολαβητών 

αναμενόταν ότι θα ελαχιστοποιούσε τον κίνδυνο εντάσεων κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησής της. Επιπλέον, η συμμετοχή του Δήμου στη διεξαγωγή της εκδήλωσης 
αναμενόταν ότι θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή της ευρύτερης κοινότητας. Όσον 

αφορά τη διαδικασία υλοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης, το πρώτο βήμα θα 
ήταν η συλλογή προτάσεων και ιδεών και η οριστική διαμόρφωση του 

περιεχομένου της. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, οι ιδέες θα προέρχονταν από 
φωτογραφίες που έβγαλαν μέλη της κοινότητας των Ρομά, ενώ η οριστική 
διαμόρφωση του περιεχομένου θα επιτυγχανόταν με συζητήσεις ανάμεσα στα 

μέλη της κοινότητας των Ρομά. Στη συνέχεια θα ακολουθούσε η οργάνωση της 
εκδήλωσης, ενώ θα υπήρχε ανταλλαγή εμπειριών και συμπερασμάτων από την 

οργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης με τις τοπικές αρχές. Η παρέμβαση θα 
διαρκούσε επτά μήνες, με έναρξη τον Δεκέμβριο του 2015. 

Η πρώτη σύσκεψη στο πλαίσιο της παρέμβασης οργανώθηκε στις 8 Ιανουαρίου 
2016, με τη συμμετοχή του προέδρου του τοπικού συλλόγου Ρομά και μίας από 
τις δύο Ρομά διαμεσολαβήτριες της περιοχής, με σκοπό να συζητηθούν οι 

ενέργειες που θα έπρεπε να αναληφθούν το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση 
εστιάστηκε στην επιλογή των Ρομά που θα συμμετείχαν στις παρεμβάσεις ως 

συνερευνητές, στο πλαίσιο της εφαρμογής της τεχνικής photovoice, και 
συμφωνήθηκε ότι η οριστική απόφαση θα λαμβανόταν στην επόμενη σύσκεψη.  
Ωστόσο, η επόμενη σύσκεψη καθυστέρησε λόγω συνεχών ακυρώσεων και τελικά 

πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2016. Εκεί, οι εκπρόσωποι του συλλόγου 
Ρομά ενημέρωσαν τους εμπειρογνώμονες και τον τοπικό συνεργάτη για την 

πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε καλλιτεχνική/πολιτιστική εκδήλωση που 
οργανώνουν κάθε χρόνο οι περιφερειακές αρχές. Με αυτά τα δεδομένα, πρότειναν 
την αναπροσαρμογή της στήριξης από την έρευνα του LERI, η οποία θα μπορούσε 

να λάβει τη μορφή βοήθειας προς τον σύλλογο των Ρομά ώστε να προετοιμάσει τη 
συμμετοχή του στην εν λόγω λαογραφική εκδήλωση. Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες 

του LERI και ο τοπικός συνεργάτης συμφώνησαν να επανεξετάσουν την 
ερευνητική παρέμβαση και πρότειναν τη διεξαγωγή νέας σύσκεψης, για να δοθεί 
στον σύλλογο Ρομά ο αναγκαίος χρόνος να ετοιμάσει την πρότασή του για το 

τελικό περιεχόμενο της παρέμβασης. 

Η επόμενη σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 12 Απριλίου 2016. Μολονότι οι 

εκπρόσωποι του συλλόγου Ρομά πρότειναν ορισμένες ιδέες όσον αφορά το 
περιεχόμενο της παρέμβασης, όπως η λήψη φωτογραφιών από την καθημερινή 
ζωή των Ρομά για την προβολή του πολιτισμού των Ρομά, δεν λήφθηκε οριστική 

απόφαση. Η οριστική απόφαση για το περιεχόμενο της πολιτιστικής εκδήλωσης 
λήφθηκε στα τέλη Μαΐου, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον οικισμό με τη 

συμμετοχή τριών εκπροσώπων του τοπικού συλλόγου Ρομά. Συγκεκριμένα, 
αποφασίστηκε να χωριστεί η παρέμβαση σε δύο επιμέρους δραστηριότητες στους 
τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ως εξής: 

 Στο πλαίσιο της πρώτης επιμέρους παρέμβασης οργανώθηκε, στα τέλη 
Ιουνίου 2016, εκδήλωση στην οποία βραβεύτηκαν όλα τα παιδιά Ρομά που 

φοιτούν στο σχολείο, ιδίως οι καλύτεροι μαθητές, με σκοπό την 
ενθάρρυνση των παιδιών να φοιτούν στο σχολείο, ενώ οι γονείς Ρομά 
ενημερώθηκαν και παροτρύνθηκαν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο. Η τρέχουσα παρέμβαση προτάθηκε από τους εκπροσώπους του 
τοπικού συλλόγου Ρομά με σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών Ρομά 
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που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Όπως 
ανέφερε ένας εκπρόσωπος «αυτό είναι ένα από τα κύρια ζητούμενα και 

στόχος του τοπικού συλλόγου Ρομά».26 Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του 
LERI, ο τοπικός συνεργάτης και ο σύλλογος Ρομά επικοινώνησαν με τις 
δημοτικές αρχές, οι οποίες συμφώνησαν να στηρίξουν ενεργά την 

παρέμβαση και προσέφεραν για την εκδήλωση το δημαρχιακό κτίριο. Στις 
26 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τη συμμετοχή 

περισσότερων από 200 Ρομά (παιδιών με τους γονείς τους). Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν ο δήμαρχος, ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής με τον σύμβουλό του και τρεις εκπρόσωποι του Δήμου. Ο 

πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών, με 
την ιδιότητα του τοπικού συνεργάτη του LERI, ήταν ο συντονιστής της 

εκδήλωσης. Καταρχάς, ο σύλλογος των Ρομά καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους και ο τοπικός εμπειρογνώμονας του LERI παρουσίασε 

συνοπτικά το έργο και εξήγησε το νόημα της εκδήλωσης. Στη συνέχεια, ο 
δήμαρχος συνεχάρη τα παιδιά και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον 
σημαντικό ρόλο του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης των Ρομά διότι, κατά τον 
δήμαρχο, «κανένας άλλος δεν έχει ασχοληθεί σοβαρότερα με τα 

προβλήματά σας [των Ρομά] όσο αυτός». Μετά τον δήμαρχο, ο 
αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής συνεχάρη 
τους γονείς και τα παιδιά και επισήμανε ότι:  

«είναι πολύ θετική ένδειξη το ότι, ενώ αναμενόταν ότι μόνο 50 παιδιά θα 
αποφοιτούσαν, τελικά είστε περισσότεροι από 100» και ότι «η συνεργασία 

με τις δημοτικές αρχές είναι καθοριστική για την επιτυχή εφαρμογή 
οποιασδήποτε δράσης σε τοπικό επίπεδο».27  

Επιπλέον, υποσχέθηκε ότι οι περιφερειακές αρχές θα συνέχιζαν να 

στηρίζουν τη μεταφορά με σχολικό λεωφορείο το επόμενο έτος και ανέφερε 
ότι τα έργα οδοποιίας στον Βλυχό αποτελούσαν υψηλή προτεραιότητα του 

προγράμματος του. Στη συνέχεια απονεμήθηκαν τα βραβεία στους 10 
καλύτερους Ρομά μαθητές, ενώ όλοι οι άλλοι απόφοιτοι έλαβαν δώρα. 
Παράλληλα, υπήρχε δημιουργικό παιχνίδι υπό τον συντονισμό δύο 

εμψυχωτών. Πριν από τη λήξη της εκδήλωσης, ένας εκπρόσωπος του 
Δήμου ενημέρωσε τους Ρομά γονείς σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής 

των παιδιών στο σχολείο και τους κάλεσε να ενημερώσουν και τυχόν 
άλλους ενδιαφερόμενους. Ένα από τα θετικά της εκδήλωσης ήταν ότι έλαβε 
δημοσιότητα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

 
 Στο πλαίσιο της δεύτερης επιμέρους παρέμβασης, προγραμματίστηκε ένα 

φωτορεπορτάζ. Ο στόχος του φωτορεπορτάζ ήταν διττός: αφενός, η 
καταπολέμηση των διακρίσεων και, αφετέρου, η παροχή στον σύλλογο 
Ρομά οπτικού υλικού που θα μπορούσε να προβληθεί στην 

καλλιτεχνική/πολιτιστική εκδήλωση που οργάνωνε η περιφερειακή 
διοίκηση.  Όσον αφορά τη διαδικασία, ο προγραμματισμός της παρέμβασης 

προέβλεπε την οργάνωση μιας πρώτης σύσκεψης με τη συμμετοχή της 
τοπικής ομάδας, η οποία απαρτιζόταν από τρεις Ρομά και τρεις μη Ρομά 

                                       
 
26 Εκπρόσωπος των Ρομά, άνδρας, άτυπη συζήτηση, Μάιος 2015. 
27 Αντιπεριφερειάρχης, άνδρας, ομιλία σε πολιτιστική εκδήλωση, Ιούλιος 2016. 
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νέους και δύο Ρομά συντονιστές, στην οποία επρόκειτο να συζητηθεί και να 
καθοριστεί το θέμα της φωτογράφησης «Ζω και εργάζομαι στα Μέγαρα». 

Κατόπιν, η τοπική ομάδα θα έβγαζε φωτογραφίες από την καθημερινή ζωή 
των Ρομά και των μη Ρομά, εστιάζοντας στις ομοιότητες που υπάρχουν 
μεταξύ τους όσον αφορά τη νοοτροπία τους στην εργασία και την 

οικογένεια. Επρόκειτο να ζητηθεί επίσης η στήριξη ενός τοπικού 
δημοσιογράφου.  Η τοπική ομάδα και οι δύο Ρομά διαμεσολαβητές θα 

συζητούσαν για τις φωτογραφίες και θα τις παρουσίαζαν σε συγκέντρωση 
της κοινότητας στην οποία επρόκειτο να προσκληθούν εκπρόσωποι του 
τοπικού συλλόγου Ρομά και μέλη της κοινότητας. Επιπλέον, οι 

φωτογραφίες θα πλαισιώνονταν από συνοδευτικό κείμενο. Η συμμετοχή 
τοπικού δημοσιογράφου προτάθηκε από τον εκπρόσωπο του Δήμου ως 

αντίδραση σε προκλητικό άρθρο που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα 
κατά της κοινότητας των Ρομά.28 Το εν λόγω άρθρο δημοσιεύτηκε παρά τις 

προσπάθειες των δημοτικών αρχών να πείσουν τους εκπροσώπους των 
τοπικών μέσων ενημέρωσης ως προς την ανάγκη να παρουσιάζεται η 
κοινότητα των Ρομά όχι απλώς με αμερόληπτο αλλά με θετικό τρόπο. Οι 

εκπρόσωποι του τοπικού συλλόγου Ρομά συμφώνησαν επί της αρχής με την 
προταθείσα παρέμβαση και επιβεβαίωσαν την πλήρη υποστήριξη τους. Ο 

πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά δήλωσε «πρέπει να δείξουμε ότι δεν 
είμαστε τεμπέληδες που κάθονται στο σπίτι το πρωί, αλλά πηγαίνουμε και 
εμείς στις δουλειές μας, όπως και οι μη Ρομά».29 Τέλος, το φωτορεπορτάζ 

θα δημοσιευόταν σε τοπική εφημερίδα και θα απευθυνόταν σε όλους τους 
δημότες και τους ενδιαφερόμενους φορείς των Μεγάρων. 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2016, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI και οι 
εκπρόσωποι του τοπικού συλλόγου Ρομά και των τοπικών αρχών 

συζήτησαν σχετικά με την πραγματοποίηση του φωτορεπορτάζ. Μετά από 
πρόταση του εκπροσώπου του Δήμου, συμφωνήθηκε έξι Ρομά και μη Ρομά 

μαθητές από επιλεγμένο σχολείο στα Μέγαρα να συμμετάσχουν ως 
συνερευνητές στο πλαίσιο της τεχνικής photovoice. Αποφασίστηκε ακόμη 
να επικοινωνήσει ο εκπρόσωπος του Δήμου με τον διευθυντή του 

γυμνασίου και να ζητήσει τη συνδρομή του για την πραγματοποίηση του 
φωτορεπορτάζ.  Όμως, μετά από μερικές ημέρες, ο εκπρόσωπος του Δήμου 

ενημέρωσε τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI και τους 
εκπροσώπους του συλλόγου Ρομά ότι η διεύθυνση του σχολείου και ο 
σύλλογος διδασκόντων αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στο 

φωτορεπορτάζ, διότι απαιτεί πρόσθετη εξωσχολική απασχόλησή τους. Ως εκ 
τούτου, ακυρώθηκε ολοσχερώς η παρέμβαση, δεδομένου ότι χωρίς τη 

συμμετοχή τους ήταν αδύνατη η υλοποίηση των δράσεων. 

Παρέμβαση 3: Προώθηση της συμμετοχής των Ρομά στο 
πρόγραμμα διά βίου μάθησης 

Όπως διαπιστώθηκε κατά την εκτίμηση αναγκών της ΣΕΔ, ένα από τα 
σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρομά είναι ο αναλφαβητισμός. 
Παρότι οι Ρομά μιλούν ελληνικά, ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν γραφή ή 

                                       
 
28 Τοπική εφημερίδα «Αιχμή» (2016), «Απειλούν, εκβιάζουν, χτυπούν και κλέβουν: αθίγγανοι σπέρνουν τον πανικό...», 26 
Μαΐου 2016, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://aixminews.gr/aixmi/index.php/proto-thema/2494-2016-05-26-07-36-
30 (προσπελάστηκε 10/06/2016) 
29 Πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά, άνδρας, σχόλια σε σύσκεψη του έργου, Απρίλιος 2016. 

http://aixminews.gr/aixmi/index.php/proto-thema/2494-2016-05-26-07-36-30
http://aixminews.gr/aixmi/index.php/proto-thema/2494-2016-05-26-07-36-30
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ανάγνωση στην ελληνική, γεγονός που συνιστά εμπόδιο για την ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας, αλλά και για την αξιοποίηση ευκαιριών κοινωνικής ένταξης, όπως 

οι διάφορες δυνατότητες διά βίου μάθησης για την προσωπική τους εξέλιξη. Μετά 
από συζητήσεις με εκπροσώπους του Δήμου, του συλλόγου Ρομά, με τις δύο Ρομά 
διαμεσολαβήτριες και τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, 

συμφωνήθηκε ότι η τοπική ερευνητική ομάδα του LERI θα στήριζε τη συμμετοχή 
της τοπικής κοινότητας των Ρομά στο πρόγραμμα ΔΒΜ, ένα έργο 

χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, ανοικτό για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 
τον Σεπτέμβριο του 2015, ως μέσο για τη δημιουργία ικανοτήτων των Ρομά. Το 
συγκεκριμένο έργο περιλάμβανε, μεταξύ πολλών άλλων κύκλων μαθημάτων που 

απευθύνονταν στο ευρύ κοινό, τρεις κύκλους μαθημάτων ειδικά για τους Ρομά. Οι 
θεματικές μαθησιακές ενότητες που απευθύνονταν ειδικά στους Ρομά εκείνη την 

περίοδο ήταν οι ακόλουθες: 

 Ελληνική γλώσσα, επίπεδο Α (50 ώρες) 

 Ελληνική γλώσσα, επίπεδο Β (50 ώρες) 
 Δεξιότητες καθημερινής ζωής (25 ώρες). 

Παρόλα αυτά, καθ' όλη τη διάρκεια του σταδίου της εκτίμησης αναγκών της ΣΕΔ, 

από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2015, διαπιστώθηκε ότι οι Ρομά δεν 
είχαν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής. Η χαμηλή συμμετοχή των Ρομά οφειλόταν 

στην έλλειψη ενημέρωσης, καθώς και στην αδυναμία να συμπληρώσουν το 
έντυπο αίτησης. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η τοπική ερευνητική ομάδα του 
LERI να στηρίξει τη συγκέντρωση και υποβολή το δυνατόν περισσότερων 

αιτήσεων για οποιονδήποτε κύκλο μαθημάτων του προγράμματος (όχι μόνο για 
όσους απευθύνονταν στους Ρομά) και να εξασφαλίσει υψηλή συμμετοχή στη 

μαθησιακή διαδικασία ώστε να συμβάλει στη δημιουργία ικανοτήτων. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παρέμβασης, ο σύλλογος Ρομά, η Ένωση 
Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και οι δύο Ρομά διαμεσολαβήτριες, με τη στήριξη 

των τοπικών εμπειρογνωμόνων του LERI, θα ενημέρωναν τα μέλη της τοπικής 
κοινότητας Ρομά σχετικά με το πρόγραμμα, τους θεματικούς τομείς του, τις 

διαδικασίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τους στόχους του. Η εμπλοκή των 
ανωτέρω φορέων αναμενόταν ότι θα συνέβαλλε στη μεγιστοποίηση του αριθμού 
των αιτήσεων. Το επόμενο βήμα ήταν η συγκέντρωση των αιτήσεων και η 

υποβολή τους στον αρμόδιο υπάλληλο για το πρόγραμμα ΔΒΜ (δραστηριότητα-
ορόσημο). Οι εμπλεκόμενοι φορείς, αφού έλαβαν υπόψη ότι το πρόγραμμα ΔΒΜ 

είχε προγραμματιστεί να λήξει τον Ιανουάριο του 2016, καθώς και τον κίνδυνο να 
μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ή να ακυρωθούν ορισμένοι θεματικοί τομείς, 
συμφώνησαν ότι ήταν απολύτως αναγκαία η συγκέντρωση το δυνατόν 

περισσότερων αιτήσεων συμμετοχής από τους Ρομά. Αυτό θα αποδείκνυε ότι 
ενδιαφέρονται για τη μάθηση και θα είχε ως αποτέλεσμα να οργανωθεί 

τουλάχιστον ένας κύκλος μαθημάτων για τους Ρομά. Η μη υποβολή αιτήσεων από 
Ρομά οδηγούσε τις τοπικές αρχές στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι οι Ρομά δεν 
ενδιαφέρονται για τη μάθηση. Επομένως, η συμμετοχή των Ρομά στο πρόγραμμα 

ΔΒΜ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απόδειξη ότι οι Ρομά ενδιαφέρονται για τη 
μάθηση και να συμβάλει στην κατάρριψη των αρνητικών στερεοτύπων. 

Μετά την οργάνωση του ή των κύκλων μαθημάτων, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες 
του LERI, ο τοπικός συνεργάτης και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα στήριζαν την 
κοινότητα των Ρομά ούτως ώστε να διασφαλίζονται υψηλά ποσοστά συμμετοχής 

στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ο τοπικός σύλλογος Ρομά θα παρακολουθούσε και 
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θα αξιολογούσε την παρέμβαση από την έναρξή της. Η προγραμματισμένη 
διάρκεια της παρέμβασης ήταν έξι μήνες, με έναρξη τον Νοέμβριο του 2015. 

Η υλοποίηση της παρέμβασης άρχισε όταν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI 
επικοινώνησαν με τους υπευθύνους του προγράμματος ΔΒΜ και ενημερώθηκαν 
για την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το πρόγραμμα στην περιοχή και για το 

γεγονός ότι δεν είχαν υποβληθεί μέχρι τότε αιτήσεις συμμετοχής από Ρομά. 

Με βάση αυτή την ενημέρωση, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI και ο τοπικός 

συνεργάτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, 
προγραμμάτισαν μια σειρά διμερών συναντήσεων στον οικισμό, με σκοπό να 
αναζητήσουν τρόπους ενημέρωσης και ενθάρρυνσης των Ρομά ώστε να 

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΔΒΜ. 

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος για το ΔΒΜ ενημέρωσε τους 

τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI ότι ακόμη δεν είχαν υποβληθεί αιτήσεις από 
Ρομά και ότι, ενδεχομένως, δεν θα ήταν δυνατόν να οργανωθεί κύκλος 

μαθημάτων για τους Ρομά, εφόσον θα δινόταν προτεραιότητα σε άλλους 
θεματικούς τομείς για τους οποίους είχαν ήδη συγκεντρωθεί αιτήσεις συμμετοχής 
από μη Ρομά. Για να έχει ακριβέστερη πληροφόρηση, ο αρμόδιος υπάλληλος 

ζήτησε οδηγίες από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος σχετικά με τον 
αριθμό των κύκλων μαθημάτων που θα μπορούσαν να οργανωθούν μέχρι τη λήξη 

του προγράμματος. 

Μετά από εντατικές και συνεχείς προσπάθειες, οι εκπρόσωποι του τοπικού 
συλλόγου Ρομά, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και μία 

από τις δύο Ρομά διαμεσολαβήτριες άρχισαν να συγκεντρώνουν αιτήσεις από μέλη 
της κοινότητας Ρομά. Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2015, ο πρόεδρος του τοπικού 

συλλόγου Ρομά συγκέντρωσε 30 αιτήσεις. 

Εντούτοις, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους των Ρομά στα 
μέσα Νοεμβρίου δεν έγιναν δεκτές, διότι δεν συνοδεύονταν από τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, κυρίως το δελτίο ταυτότητας, και δεν αναγράφονταν στοιχεία 
επικοινωνίας (διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου). Επιπλέον, η έλλειψη 

διαθέσιμων εκπαιδευτών στη Δυτική Αττική γενικά, και στα Μέγαρα ειδικότερα, 
όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του προγράμματος, δεν επέτρεψε τελικά την 
οργάνωση κύκλου μαθημάτων για τους Ρομά. 

Για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI και ο 
τοπικός συνεργάτης συναντήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 με τους 

εκπροσώπους των Ρομά και του Δήμου, καθώς και με τις διαμεσολαβήτριες, και 
αποφάσισαν ότι η παρέμβαση δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί, ως εκ τούτου 
εξετάστηκαν δυνατότητες εναλλακτικών παρεμβάσεων. 

Παρέμβαση 4: Παροχή στήριξης για την ίδρυση και λειτουργία 
γραφείου διαμεσολάβησης στον Βλυχό 

Μετά τη διακοπή της προσπάθειας προώθησης της συμμετοχής των Ρομά στο 

πρόγραμμα ΔΒΜ, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI και ο τοπικός συνεργάτης 
οργάνωσαν διάφορες συσκέψεις με τους εκπροσώπους του Δήμου και της 

κοινότητας των Ρομά για να συζητήσουν τη δυνατότητα υλοποίησης κάποιας 
άλλης παρέμβασης. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου Ρομά δήλωσαν ότι θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί η εναλλακτική παρέμβαση που συζητήθηκε τον Οκτώβριο του 
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2015. Οι δημοτικές αρχές στήριξαν αυτή την πρόταση και συμφώνησαν η τοπική 
έρευνα LERI να βοηθήσει τον τοπικό σύλλογο Ρομά στην ίδρυση και λειτουργία 

γραφείου διαμεσολάβησης στον Βλυχό. Στόχος της παρέμβασης ήταν να αυξηθεί 
η ικανότητα των Ρομά να συμμετέχουν ή/και να υλοποιούν δράσεις κοινωνικής 
ένταξης, καθώς και να βελτιωθούν οι γνώσεις τους σχετικά με τη διάρθρωση και 

τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου. 

Βάσει του σχεδιασμού της παρέμβασης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 

2016, μία τοπική διαμεσολαβήτρια Ρομά κι ένας εκπρόσωπος του συλλόγου Ρομά 
παρείχαν στήριξη σε ενδιαφερόμενα μέλη της κοινότητας των Ρομά. Η εν λόγω 
στήριξη εστιάστηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στις συναλλαγές τους με τις 

δημοτικές αρχές για διοικητικά θέματα. Τα κυριότερα θέματα που καταγράφηκαν 
αφορούσαν την καταχώριση των γεννήσεων από τους Ρομά στις δημοτικές 

υπηρεσίες, η οποία συνδέεται με τον τύπο του γάμου. Συγκεκριμένα, 
παρατηρήθηκε ότι πολλοί Ρομά συνάπτουν γάμο με τον δικό τους παραδοσιακό 

τρόπο, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές και, κατά συνέπεια, 
δεν μπορούν να καταχωρίσουν κανονικά τη γέννηση των τέκνων τους. Ένας 
πρόσθετος λόγος για τον οποίο δεν καταχωρίζεται επίσημα η γέννηση τέκνων, δεν 

δηλώνεται αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή 
οικογένεια, σχετίζεται με τη διεκδίκηση προνοιακών επιδομάτων. Ωστόσο, η μη 

ορθή καταχώριση των γεννήσεων των Ρομά επί σειρά ετών καταλήγει να έχει 
σοβαρές συνέπειες για τους Ρομά σε πολλές πτυχές της καθημερινής τους ζωής, 
από την εγγραφή στο σχολείο μέχρι την αναζήτηση εργασίας ή ακόμη και την 

εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανδρών. Το γραφείο 
διαμεσολάβησης στεγάστηκε στο κτίριο του τοπικού συλλόγου Ρομά και 

λειτουργούσε δύο ημέρες την εβδομάδα για τέσσερις μήνες, από τον Απρίλιο έως 
τον Ιούλιο του 2016. 

Όμως, το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2016, λόγω δυσκολιών στην 

επικοινωνία και παρατεταμένων συζητήσεων μεταξύ των τοπικών 
εμπειρογνωμόνων του LERI και του συλλόγου Ρομά σχετικά με την ανακαίνιση 

του κτιρίου και του εξοπλισμού που ήταν αναγκαίος για την ίδρυση και λειτουργία 
του γραφείου διαμεσολάβησης, καθυστέρησε η υλοποίηση της παρέμβασης. Οι 
τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI ανέλαβαν την ευθύνη για την εξεύρεση, την 

αγορά και την παράδοση του εξοπλισμού (υπολογιστής, εκτυπωτής, γραφείο, 
καρέκλες κλπ.) στα γραφεία του συλλόγου. Εντούτοις, τελικά διαπιστώθηκε ότι η 

διαδικασία αυτή δεν ήταν όσο εύκολη προβλεπόταν, διότι έπρεπε να ξεπεραστούν 
πολλά μικρά, πλην όμως σημαντικά, εμπόδια. Ενδεικτικά, η έλλειψη επίσημης 
ταχυδρομικής διεύθυνσης για την παράδοση του εξοπλισμού και η μη 

ηλεκτροδότηση του συλλόγου ήταν δύο από τα πολλά προβλήματα που 
χρειάστηκε να επιλύσουν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI. Για την επιτυχή 

υλοποίηση της παρέμβασης, ήταν απαραίτητο να προσαρμοστεί η επικοινωνία, 
έτσι ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αντιλαμβάνονται το ίδιο πράγμα και σε 
όλα τα βήματα της διαδικασίας να λαμβάνονται υπόψη και να γίνονται κατανοητές 

οι συνθήκες διαβίωσης στον οικισμό, περιλαμβανομένων των κοινωνικών και 
οικονομικών φραγμών. Η διασαφήνιση επιμέρους πτυχών των δραστηριοτήτων 

και η συνομιλία με τους Ρομά σε μια γλώσσα ή με τρόπο κατανοητό σε αυτούς 
ήταν σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία της παρέμβασης.  

Επ' ευκαιρία της ανακαίνισης του κτιρίου και της έναρξης λειτουργίας του 

γραφείου διαμεσολάβησης, ο σύλλογος Ρομά, με την υποστήριξη της ερευνητικής 
ομάδας του LERI, οργάνωσε σύσκεψη εργασίας στις 20 Απριλίου 2016, στην οποία 
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προσκλήθηκαν εκπρόσωποι των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης 

Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών. Παρότι η σύσκεψη έγινε πρωινές ώρες, 
παραβρέθηκαν πολλά μέλη της κοινότητας των Ρομά, οι οποίοι είναι συνήθως 
εκτός οικισμού το πρωί. Στη σύσκεψη αυτή, ο πρόεδρος του συλλόγου Ρομά 

ανακοίνωσε την ίδρυση και λειτουργία του γραφείου διαμεσολάβησης. 

Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2016, με πρωτοβουλία του συλλόγου Ρομά, το 

γραφείο διαμεσολάβησης ήταν ανοικτό καθημερινά, παρέχοντας υποστήριξη σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους Ρομά στον Βλυχό. Συγκεκριμένα, το γραφείο ήταν 
ανοικτό τρεις ώρες το πρωί και περίπου δύο ώρες το απόγευμα, ώστε να 

εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους. Οι περισσότεροι Ρομά που επισκέφθηκαν το 
γραφείο ζήτησαν βοήθεια για την επίλυση διοικητικών ζητημάτων που σχετίζονταν 

κυρίως με την καταχώριση γεννήσεων στο ληξιαρχικό γραφείο του Δήμου. 
Επιπλέον, πολλοί Ρομά άνδρες ζητούσαν υποστήριξη για στρατολογικά θέματα, 

ενώ άλλοι χρειάζονταν νομικές συμβουλές για διάφορες προσωπικές υποθέσεις. 
Επισημαίνεται ότι, συνολικά, έως τα μέσα Μαΐου, περισσότεροι από 30 Ρομά 
επισκέφθηκαν το γραφείο διαμεσολάβησης ζητώντας βοήθεια. Ορισμένες από τις 

καταγραφείσες υποθέσεις αφορούσαν: 

 τη χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τις δημοτικές 

υπηρεσίες 
 την ανανέωση βεβαίωσης ανεργίας για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε 

ανοικτή πρόσκληση για νέους επιχειρηματίες 

 τη χορήγηση διαφόρων διοικητικών εγγράφων για υποβολή τους στις 
στρατιωτικές υπηρεσίες 

 ραντεβού για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. 

Δεδομένου ότι το γραφείο διαμεσολάβησης παρουσίασε απτά αποτελέσματα όχι 
μόνο όσον αφορά τον χειρισμό γραφειοκρατικών προβλημάτων της καθημερινής 

ζωής των μελών της κοινότητας, αλλά και για την επίλυση ορισμένων από αυτά τα 
προβλήματα, ο τοπικός σύλλογος Ρομά προσπαθεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 

για να στηρίξει τη λειτουργία του και στο μέλλον. 

5. Ανάλυση, συζήτηση, διδάγματα 

Μέσα από την υλοποίηση του έργου στα Μέγαρα, εντοπίστηκαν ορισμένα εμπόδια, 
αλλά και στοιχεία που ενισχύουν την ένταξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο, όπως 

αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια.  

Το πολιτικό πλαίσιο ως παράγοντας προώθησης της κοινωνικής 
ένταξης των Ρομά  

Η διεξαγωγή της έρευνας του LERI στα Μέγαρα συνέπεσε με μια σημαντική 
αλλαγή στάσης των περιφερειακών και δημοτικών αρχών υπέρ της προώθησης 

της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, η οποία εκφράστηκε από τις περιφερειακές και 
τις δημοτικές αρχές από την έναρξη της υλοποίησης του έργου στην περιοχή και 
επαληθεύθηκε κατά την υλοποίηση του έργου. Η δημιουργία από τις 

περιφερειακές αρχές του δικτύου συνεργασίας για θέματα Ρομά (περιφερειακό 
φόρουμ διαβούλευσης) σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η απόφαση των 

περιφερειακών αρχών να διαθέσουν ίδιους πόρους για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση έργων κοινωνικής ένταξης των Ρομά στα Μέγαρα, αποτελούσαν σαφή 
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ένδειξη του πώς η πολιτική βούληση θα μπορούσε να μετουσιωθεί σε πράξη.  
Ενδεικτικά, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να ιδρύσει περιφερειακό γραφείο για 

θέματα Ρομά στη Δυτική Αττική, δεδομένου ότι η Δυτική Αττική έχει τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό Ρομά. Επιπλέον, θα χρηματοδοτήσει δύο πιλοτικά τοπικά 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά, ένα για τον Δήμο Μεγαρέων και ένα 

για τον Δήμο Χαλανδρίου. Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια χρηματοδότησε πρόσφατα 
τον Δήμο Μεγαρέων για τη διενέργεια απογραφής στον Βλυχό, η οποία 

προβλεπόταν στο πλαίσιο της τοπικής έρευνας LERI. Επισημαίνεται ακόμη ότι αυτή 
η πολιτική βούληση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά 
αποτέλεσε κίνητρο και συνέβαλε στο να δεσμευθεί η κοινότητα των Ρομά να 

συμμετάσχει σε διαδικασίες από τις οποίες απείχε στο παρελθόν. Πολλοί 
εκπρόσωποι των Ρομά που συμμετείχαν στο περιφερειακό φόρουμ διαβούλευσης 

εξέφρασαν αυτή την άποψη και ανέφεραν ότι για πρώτη φορά τους δόθηκε η 
δυνατότητα να μιλήσουν δημοσίως και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η προθυμία των αρχών να συζητήσουν και να 
συνεργαστούν με την κοινότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνική 
ένταξη των Ρομά. 

Ικανότητα των δημοτικών αρχών και διοικητικά εμπόδια 

Κατά την εκτίμηση αναγκών της ΣΕΔ, κατέστη σαφές ότι ο Δήμος δεν διαθέτει 
επαρκή πείρα στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, ενώ οι 
περιορισμένοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι του είναι σαφώς ένα από τα 

εμπόδια για την κοινωνική ένταξη σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, ελάχιστοι 
υπάλληλοι του Δήμου Μεγαρέων έχουν πείρα στον σχεδιασμό έργων κοινωνικής 

πολιτικής. Αυτό φάνηκε καθαρά από την έναρξη της υλοποίησης του έργου. Η 
έλλειψη διοικητικού προσωπικού με πείρα στην υλοποίηση δράσεων και έργων 
κοινωνικής ένταξης, σε συνδυασμό με τον μεγάλο φόρτο εργασίας λόγω της 

διοικητικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης,30 μείωσε 
την ικανότητα των τοπικών αρχών να παρέχουν αποτελεσματικές κοινωνικές 

υπηρεσίες. Με την εν λόγω μεταρρύθμιση, πολλές αρμοδιότητες και υπηρεσίες 
μεταβιβάστηκαν από την κεντρική στην περιφερειακή διοίκηση και την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

Επιπλέον, μετά την υποβολή της πρότασης/τεχνικού δελτίου για την απογραφή 
στον Βλυχό από τη δημοτική αρχή στην περιφερειακή διοίκηση, απαιτήθηκε 

διάστημα πέντε μηνών μέχρι την τελική υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των δύο 
αρχών. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν κυρίως στον απαιτούμενο χρόνο για τη 
λήψη αποφάσεων από τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές.  Επίσης δεν ήταν 

σαφείς οι διοικητικές διαδικασίες, π.χ. η εντολή, το είδος των απαιτούμενων 
αποφάσεων της δημοτικής αρχής ή οι τοπικές επιτροπές που έπρεπε να 

υπογράψουν. Ως εκ τούτου, υπήρξε καθυστέρηση στη διεξαγωγή της 
έρευνας/απογραφής στον Βλυχό, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των υπαλλήλων 
των υπηρεσιών του Δήμου και την επιθυμία των περιφερειακών και δημοτικών 

αρχών να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν. Αυτή οφειλόταν κυρίως στην 
έλλειψη τεχνογνωσίας του Δήμου σε θέματα κατάρτισης και προετοιμασίας 

δημόσιας σύμβασης που δεν αφορά υποδομές. 

                                       
 
30 Ελλάδα, νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 7 Ιουνίου 2010. 
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Δυσκολίες προσέγγισης της κοινότητας των Ρομά και ο ρόλος 
των Ρομά συνεργατών  

Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI δεν είχαν προηγούμενες σχέσεις με την 

περιοχή, ως εκ τούτου η διαδικασία προσέγγισης και εξασφάλισης της συμμετοχής 
της κοινότητας των Ρομά ήταν δύσκολη. Η απομόνωση της κοινότητας, οι 

αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος και οι συνακόλουθοι μηχανισμοί άμυνας που 
είχε αναπτύξει η κοινότητα έναντι κάθε «παρείσακτου» δημιούργησαν πρόσθετες 
δυσκολίες όχι μόνο στην αρχή, αλλά και κατά τους πρώτους μήνες διεξαγωγής 

της έρευνας. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η ανάπτυξη σχέσεων με την 
κοινότητα των Ρομά πήρε χρόνο, αλλά διευκολύνθηκε από την παρουσία και τη 

συνεργασία του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και 
Συνεργατών. Όπως ανέφερε ένα μέλος της κοινότητας στον πρόεδρο της Ένωσης, 
«εμπιστεύομαι εσάς, όχι αυτούς [τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI]».31 Η 

σημασία της παρουσίας του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά 
Διαμεσολαβητών κατέστη περισσότερο εμφανής τον Αύγουστο του 2015, όταν 

ξέσπασαν οι ενδοκοινοτικές εντάσεις στον οικισμό. Παρά τις πολυάριθμες 
προσπάθειες, δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία με τους εκπροσώπους των Ρομά και 
επιτεύχθηκε μόνο με την παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης. Παρότι δεν είχε 

σχέσεις με πολλούς Ρομά στα Μέγαρα, και μόνο το γεγονός ότι είναι Ρομά από 
καταγωγή και μιλάει ρομανί συνέβαλε σημαντικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. 

Η παρέμβασή του ήταν αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις, για να εξηγήσει διάφορες 
πτυχές της ερευνητικής δραστηριότητας, τους στόχους της και άλλα ζητήματα που 

αφορούσαν τους Ρομά. Ενίοτε μάλιστα χρειάστηκε να μιλήσει ρομανί, διότι πολλοί 
άνθρωποι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την κατάσταση. Γενικότερα, βοήθησε 
στο να έχουν οι Ρομά της κοινότητας, οι οποίοι ορισμένες φορές δεν 

εμπιστεύονταν τους τοπικούς εμπειρογνώμονες του LERI, μια ξεκάθαρη εικόνα 
των πραγμάτων. Η συμβολή του ήταν καθοριστική, κυρίως διότι ήταν σε θέση να 

εξηγήσει με σαφήνεια τη λογική και τους στόχους του προγράμματος στην 
κοινότητα των Ρομά, με πιο χειροπιαστό και κατανοητό τρόπο, χρησιμοποιώντας 
πιο απλούς όρους και γλώσσα προσαρμοσμένη στα δεδομένα τους. Η αποδοχή 

των τοπικών εμπειρογνωμόνων του LERI επιτεύχθηκε μέσω της συνεχούς 
παρουσίας τους και του διαλόγου με την τοπική κοινότητα, την οποία έπεισαν ότι 

σκοπός της έρευνας LERI ήταν να δώσει στους Ρομά την ευκαιρία να εκφραστούν 
και να εισακουστούν. 

Μεθοδολογία της ΣΕΔ 

Στα Μέγαρα, όπου οι τοπικοί φορείς δεν είχαν εμπειρία εφαρμογής συμμετοχικών 

μεθόδων ούτε εδραιωμένες σχέσεις συνεργασίας, η εφαρμογή «ήπιων» τεχνικών 
ΣΕΔ αποδείχθηκε επιτυχημένη. Οι άτυπες συζητήσεις επέτρεψαν στους τοπικούς 
εμπειρογνώμονες του LERI να επικοινωνούν πιο άνετα με τους συμμετέχοντες, 

παρέχοντάς τους την ευκαιρία να εκφράζονται ελεύθερα. Κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του έργου, χρησιμοποιήθηκαν πιο σύνθετες τεχνικές ΣΕΔ, τις οποίες 

επέλεξαν οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI και οι συμμετέχοντες μόνον αφού 
είχε δημιουργηθεί μια κάποια εμπιστοσύνη, διευκολύνοντας τον μεταξύ τους 
διάλογο και τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινότητας. 

                                       
 
31 Μέλος της κοινότητας των Ρομά, άνδρας, άτυπη συζήτηση, Οκτώβριος 2015. 
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Διάδραση μεταξύ της κοινότητας των Ρομά και των δημοτικών 
αρχών 

Η σημαντικότερη επιτυχία της έρευνας LERI στα Μέγαρα ήταν ότι, για πρώτη 

φορά, υπήρξε συνεργασία μεταξύ των Ρομά και εκπροσώπων του Δήμου για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων προς όφελος της κοινότητας των 

Ρομά. Το έργο διευκόλυνε σημαντικά τη δέσμευση των συμμετεχόντων και 
προώθησε τον διάλογο μεταξύ της κοινότητας και των περιφερειακών και 
δημοτικών αρχών. Μέσω της τοπικής έρευνας LERI στα Μέγαρα, η συνεργασία 

αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο βήμα για να αλλάξει το πλαίσιο σε σχέση με την 
κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η οργάνωση σύσκεψης για πρώτη φορά στον οικισμό 

με την υποστήριξη του LERI και τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 
Αττικής, του δημάρχου Μεγαρέων, του προέδρου του τοπικού συλλόγου Ρομά και 
μελών της κοινότητας των Ρομά ήταν το αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών που 

καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. 

Εντούτοις, επικοινωνία μεταξύ των δημοτικών αρχών και της κοινότητας Ρομά 

υπήρχε μόνο παρουσία των τοπικών εμπειρογνωμόνων του LERI. Όπως απάντησε 
εκπρόσωπος του Δήμου σε ερώτηση των εμπειρογνωμόνων αν οι εκπρόσωποι του 
Δήμου επικοινωνούσαν απευθείας με την τοπική κοινότητα Ρομά: «Όχι, ούτε εμείς 

(οι δημοτικές αρχές) ούτε οι εκπρόσωποι της κοινότητας των Ρομά.»32 Η τοπική 
έρευνα LERI αποδείχθηκε καταλυτική και λειτούργησε διαμεσολαβητικά μεταξύ 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες και 
από τις δύο πλευρές για να εξασφαλιστεί ότι οι σχέσεις συνεργασίας που 

αναπτύχθηκαν θα συνεχιστούν και δεν θα φθίνουν σταδιακά. Αναμφίβολα, η 
έρευνα LERI επηρέασε τη δυναμική των τοπικών σχέσεων με θετικό τρόπο. 
Απαιτούνται, ωστόσο, πρόσθετες προσπάθειες, ώστε αυτά τα θετικά αποτελέσματα 

να αποτελέσουν βιώσιμο βήμα προετοιμασίας για το μέλλον.  Αυτό που απαιτείται 
είναι ένα μόνιμο και βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να παρέχει σε 

όλους τους τοπικούς φορείς ευκαιρίες και κίνητρα να εργάζονται από κοινού.  Η 
ιδέα της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και της 
κοινότητας των Ρομά θα ήταν ασφαλώς ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του 

στόχου. 

Διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας των Ρομά 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, κατέστη απολύτως σαφές ότι οι 
διακρίσεις σε βάρος των Ρομά στα Μέγαρα έχουν βαθιές ρίζες και αποτελούν 

σοβαρό εμπόδιο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Στο 
διάστημα της προετοιμασίας και της περιορισμένης υλοποίησης της παρέμβασης 

που αποσκοπούσε στη στήριξη της συμμετοχής των Ρομά στο πρόγραμμα ΔΒΜ, 
φάνηκε καθαρά ότι οι αντιλήψεις που διαχωρίζουν τους Ρομά από την ευρύτερη 
κοινωνία είναι ευρέως διαδεδομένες στα Μέγαρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτών των αντιλήψεων είναι το ότι πολλοί μη Ρομά πιστεύουν ότι οι Ρομά δεν 
μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα τα οποία είναι ανοικτά για όλους τους 

Έλληνες πολίτες, αφού δεν θεωρούνται Έλληνες πολίτες, παρά μόνο μαθήματα 
που απευθύνονται ειδικά στον πληθυσμό των Ρομά. 

Οι αντιλήψεις αυτές και τα στερεότυπα συντηρούνται, διαδίδονται και ενισχύονται 

σαφώς από την παραβατική συμπεριφορά ενός μικρού μέρους της κοινότητας των 

                                       
 
32 Εκπρόσωπος του Δήμου, άνδρας, άτυπη σύσκεψη, Ιούνιος 2016. 
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Ρομά. Παράνομες δραστηριότητες, όπως οι κλοπές, στις οποίες επιδίδονται τα 
τελευταία έτη μέλη της κοινότητας των Ρομά, είχαν ως αποτέλεσμα την παγίωση 

αρνητικών στάσεων απέναντι σε ολόκληρη την κοινότητα των Ρομά και την 
άσκηση πίεσης από τη μη Ρομά κοινότητα προς τις δημοτικές αρχές προκειμένου 
να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Όπως ανέφερε, ωστόσο, 

ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά τον Μάιο του 2016, μετά τη δημοσίευση 
προκλητικού άρθρου σε τοπική εφημερίδα:  

«Δεν μπορούν να μας κατηγορούν για περιστατικά που έχουν προκληθεί από 
κάποιους... Δεν είμαστε όλοι οι Ρομά κακοποιοί... Το κάνουν για πολύ 
συγκεκριμένους λόγους... Θέλουν να μας κάνουν να αντιδράσουμε και να τους 

δώσουμε αφορμή για να μας απομονώσουν ακόμα περισσότερο.»33  

Πράγματι, ο τρόπος κάλυψης της συμπεριφοράς των Ρομά από τα μέσα 

ενημέρωσης είναι συχνά προκλητικός, διότι δεν δίνουν έμφαση στα ίδια τα 
συμβάντα, αλλά στη Ρομά καταγωγή του δράστη και στο ότι η κοινότητα των 

Ρομά αποτελεί απειλή για την τοπική κοινωνία, καλώντας τις δημοτικές αρχές να 
λάβουν μέτρα για την προστασία των μη Ρομά. 

Εξαιτίας της αρνητικής και συχνά διακριτικής μεταχείρισης των Ρομά από τα 

τοπικά ΜΜΕ, οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν να λάβουν μέτρα και επικοινώνησαν 
μαζί τους για να συζητήσουν την ανάγκη να αλλάξουν τον τρόπο παρουσίασης 

των Ρομά και να δεχθούν να προβάλουν μια θετική εικόνα της κοινότητας. 
Ωστόσο, η δημοσίευση του προαναφερθέντος άρθρου σε τοπική εφημερίδα δείχνει 
ότι οι μέχρι τότε προσπάθειες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ότι θα 

απαιτηθεί χρόνος για να αλλάξουν αντιλήψεις των δημοσιογράφων.  

Σχέσεις ισχύος εντός της κοινότητας των Ρομά 

Οι ενδοκοινοτικές εντάσεις που εκδηλώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου 
έδειξαν ότι οι σχέσεις ισχύος στην κοινότητα των Ρομά θα μπορούσαν να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στη συνοχή της κοινότητας και στις σχέσεις της με το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, οι συγκρούσεις αυτές δημιουργούν 

εμπόδια και σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση οποιουδήποτε έργου που 
αφορά τους Ρομά, εφόσον απορρέουν κατά κύριο λόγο από τις σχέσεις ισχύος 
μεταξύ μικρού αριθμού οικογενειών Ρομά που ελέγχουν συνήθως ολόκληρο τον 

οικισμό. Συγκεκριμένα, η ένταση που εκδηλώθηκε από τον Αύγουστο μέχρι τα 
μέσα Σεπτεμβρίου του 2015 δημιούργησε εμπόδια και καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση των τοπικών παρεμβάσεων του LERI. Η δυσχέρεια προσέγγισης των 
εκπροσώπων των Ρομά και μελών της κοινότητας καθυστέρησαν την υλοποίηση 
του έργου και δημιούργησαν ανησυχίες ως προς τη συμμετοχή της κοινότητας 

των Ρομά στις παρεμβάσεις του LERI, που αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο του 
έργου. Οι εντάσεις αυτές έθεσαν σαφώς το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της κοινότητας των Ρομά, χρειάστηκε δε να σχεδιαστούν προσεκτικά μέτρα 
άμβλυνσης προς αποφυγή περαιτέρω εντάσεων κατά την υλοποίηση του έργου. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι, λόγω των σχέσεων ισχύος στον οικισμό του Βλυχού, 

ορισμένοι Ρομά οι οποίοι είχαν δεχθεί αρχικά να λάβουν μέρος στις 
δραστηριότητες του έργου αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, εξαιτίας των εντάσεων 

μεταξύ των οικογενειών Ρομά. Οι εντάσεις αυτές έχουν τις ρίζες τους στο 
παρελθόν και ίσως δεν μπορούν να κοπάσουν με την υλοποίηση έργων ή 

                                       
 
33 Πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Ρομά, άνδρας, άτυπη συζήτηση, Μάιος 2016. 
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πολιτικών από εξωτερικούς φορείς. Παρόλα αυτά, είναι ενδεικτικές της 
κατάστασης που επικρατεί και των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

συμμετοχή της κοινότητας σε διάφορες δραστηριότητες ή την ευόδωση των 
προσπαθειών κοινωνικής ένταξης των Ρομά.  

Τέλος, οι διαφορές προσεγγίσεων και απόψεων μεταξύ των μελών της κοινότητας 

Ρομά και των εκπροσώπων των Ρομά δυσχέραναν κατά πολύ την οριστική 
διαμόρφωση του περιεχομένου των παρεμβάσεων στους τομείς του πολιτισμού και 

της εκπαίδευσης. 

Προσαρμογή της επικοινωνίας στα δεδομένα της τοπικής 
κοινότητας 

Μολονότι η κοινότητα των Ρομά έδειξε ενδιαφέρον και εκδήλωσε την προθυμία 
της να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του έργου, μέλη της δήλωσαν ότι είχαν 
δυσκολία να κατανοήσουν τους στόχους του έργου, καθώς και τις διαδικασίες 

σχεδιασμού και υλοποίησης. Ειδικότερα, η έλλειψη προηγούμενης πείρας ή 
συμμετοχής σε παρόμοια έργα αποτελούσε εμπόδιο στην ομαλή υλοποίηση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος LERI. Η αντίληψη του «τι θα 
κερδίσω από το έργο» ήταν ευρέως διαδεδομένη και δυσκολεύονταν να 
κατανοήσουν το σκεπτικό της έρευνας, ότι δηλαδή θα αποκτούσαν τη δύναμη να 

δημιουργήσουν κάτι από μόνοι τους προς όφελος της δικής τους κοινότητας. 
Ήταν γι’ αυτούς κάτι αφηρημένο και απείχε από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι 

αντιλαμβάνονταν την κατάστασή τους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα ήταν η δυσκολία να κατανοήσουν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα 

αποζημίωσης χωρίς την ύπαρξη μιας έγκυρης σύμβασης.  Αυτό οφειλόταν 
ενδεχομένως στον τρόπο υλοποίησης κατά το παρελθόν των χρηματοδοτούμενων 
από την ΕΕ έργων, όταν οι συμμετέχοντες εισέπρατταν ως κίνητρο αποζημίωση 

για τη συμμετοχή τους. Όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος των Ρομά:  

«Στο παρελθόν, συναντούσα πολλές φορές τους ίδιους Ρομά σε σεμινάριο 

πληροφορικής και σε σεμινάριο υφαντουργίας... Δεν ενδιαφέρονταν για το 
αντικείμενο της κατάρτισης, αλλά για τα χρήματα που θα μπορούσαν να 
κερδίσουν από τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο... Αυτό πρέπει να αλλάξει, αν 

θέλουμε να μιλάμε πραγματικά για μακροπρόθεσμη κοινωνική ένταξη των 
Ρομά.»34 

Η έρευνα του LERI έδειξε ότι η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με 
τους Ρομά απαιτεί χρόνο συναναστροφής μαζί τους, διαφάνεια και ξεκάθαρη και 
απλή γλώσσα. 

Μια υπαρκτή πρόκληση ήταν το να αλλάξει ο τρόπος σκέψης των Ρομά 
συμμετεχόντων και αντί να θεωρούν τον εαυτό τους «δικαιούχο» να αποκτήσουν 

τη δύναμη να λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες. Από τις δηλώσεις πολλών 
συμμετεχόντων διαφάνηκε ότι οι περισσότεροι Ρομά δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν τη συμμετοχική προσέγγιση του LERI και τον στόχο του, που είναι ο 

από κοινού σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση συγκεκριμένων 
δράσεων. Οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του LERI, με τη στήριξη του προέδρου της 

Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών, οργάνωσαν μια σειρά από πρόσθετες 
άτυπες συσκέψεις με σκοπό να εξηγήσουν διεξοδικότερα το πλαίσιο της έρευνας 

                                       
 
34 Εκπρόσωπος των Ρομά, άνδρας, 45 ετών, άτυπη συζήτηση, Αύγουστος 2016. 
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μέχρις ότου τα μέλη της κοινότητας πάψουν να ρωτούν «τι μπορεί να μας 
προσφέρει το έργο» και αρχίσουν να διερωτώνται «πώς μπορούμε εμείς να 

συμβάλουμε ώστε το έργο να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες μας». Για να 
επιτευχθεί αυτή η θεμελιακή αλλαγή αντίληψης, οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του 
LERI αφιέρωσαν πολύ χρόνο στην κοινότητα των Ρομά, συζητώντας για πολλά 

ζητήματα της καθημερινής ζωής. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, οι 
εμπειρογνώμονες κέρδισαν την εμπιστοσύνη των Ρομά και, ταυτόχρονα, τους 

βοήθησαν να σκέπτονται δημιουργικά, ανοίγοντας νέους δρόμους εκτός της 
πεπατημένης. Για παράδειγμα, πολλοί Ρομά συμμετέχοντες συνειδητοποίησαν ότι 
οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όπως οι περικοπές των κοινωνικών 

επιδομάτων, έπληξαν εξίσου όλους τους Έλληνες και ότι έπρεπε να 
δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες της 

κρίσης. 

Διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα της έκθεσης, στόχος της έρευνας 
LERI στα Μέγαρα ήταν να φέρει σε επαφή τις τοπικές αρχές και την κοινότητα των 

Ρομά, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης παρεμβάσεων που θα 
ικανοποιούν κάποιες από τις πλέον στοιχειώδεις ανάγκες της κοινότητας. 

Πράγματι, μέσω της υλοποίησης του έργου και οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν για 
πρώτη φορά και συνέπραξαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων. Εντούτοις, η συνέχιση αυτής της συνεργασίας, μετά τη λήξη της 

έρευνας LERI, έχει κρίσιμη σημασία για τη συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά 
στα Μέγαρα στον δημόσιο βίο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως όσον 

αφορά δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των 
Ρομά. Η συνεργασία των δημοτικών αρχών με τον τοπικό σύλλογο Ρομά για τη 
διενέργεια της έρευνας στον Βλυχό δείχνει καθαρά ότι αυτή η συνεργασία μπορεί 

να ενισχυθεί περαιτέρω, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της. Σε αυτό, ωστόσο, 
πρέπει να συμβάλουν εξίσου και τα δύο μέρη.  

Αναφορικά με τη βιωσιμότητα των ερευνητικών παρεμβάσεων, επισημαίνεται ότι η 
απογραφή είναι στο στάδιο της υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Μάιο του 2017.  Όσον αφορά την παρέμβαση που εστιάστηκε στην παροχή 

κινήτρων και πληροφοριών στους Ρομά γονείς για την εγγραφή των παιδιών τους 
στο σχολείο, επισημαίνεται ότι, αν και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του 

αριθμού των εγγεγραμμένων μαθητών Ρομά στα σχολεία, απαιτούνται πιο 
ολοκληρωμένες προσπάθειες για να υπάρξουν διατηρήσιμα αποτελέσματα.  

Τέλος, όσον αφορά τη βιωσιμότητα του γραφείου διαμεσολάβησης, οι εκπρόσωποι 

του τοπικού συλλόγου Ρομά δήλωσαν, σε διάφορες συζητήσεις με τους τοπικούς 
εμπειρογνώμονες του LERI, την πρόθεσή τους να στηρίξουν τα μέλη της 

κοινότητας των Ρομά και μετά τη λήξη της έρευνας LERI, παρέχοντάς καθοδήγηση 
και βοήθεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους Ρομά που διαμένουν στον Βλυχό. Η 
βιωσιμότητα της παρέμβασης θα μπορούσε, πάντως, να είναι μεγαλύτερη εάν 

δημιουργηθεί μια μονιμότερη δομή με τη συμμετοχή και των δημοτικών αρχών και 
άλλων τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων.  

6. Συμπεράσματα και συστάσεις 

Στα Μέγαρα, η έλλειψη συνεργασίας κατά τα προηγούμενα έτη μεταξύ των 
τοπικών φορέων που ασχολούνται με τα ζητήματα των Ρομά, και ιδίως μεταξύ των 
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δημοτικών αρχών και των εκπροσώπων των Ρομά, είχε ως αποτέλεσμα την 
έλλειψη εμπιστοσύνης, κυρίως από την πλευρά της κοινότητας των Ρομά προς τις 

τοπικές αρχές. Ωστόσο, η τρέχουσα πολιτική συγκυρία σε επίπεδο περιφερειακής 
διοίκησης και δημοτικής αρχής είναι ιδιαίτερα θετική και το ζήτημα της κοινωνικής 
ένταξης των Ρομά αποτελεί υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Η συχνή συμμετοχή 

Ρομά στο περιφερειακό φόρουμ διαβούλευσης δείχνει ότι η κοινότητα των Ρομά 
έχει ήδη αρχίσει να αισθάνεται αυτή τη θετική αλλαγή και πολλοί Ρομά έχουν 

αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη δική τους 
συμμετοχή. Αυτές οι εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής έχουν επιφέρει σημαντική 
αλλαγή του τοπικού πλαισίου, μεταξύ άλλων και λόγω της διεξαγωγής της 

έρευνας LERI στην περιοχή, και αποτέλεσε κίνητρο για την ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας, για πρώτη φορά, ανάμεσα στην κοινότητα των Ρομά και τις 

αρμόδιες αρχές. Βέβαια, για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας απαιτείται χρόνος και προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.  Με αυτά 

τα δεδομένα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε μόνιμη βάση ένα βιώσιμο θεσμικό 
πλαίσιο, όπως το περιφερειακό φόρουμ διαβούλευσης. Αυτό θα συμβάλει στην 
πρόληψη και την υπέρβαση πολλών εμποδίων για την κοινωνική ένταξη των 

Ρομά, από την εύκολη πρόσβαση στην κοινότητα των Ρομά μέχρι την ενδυνάμωσή 
τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των αρνητικών στερεοτύπων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της έρευνας LERI ήταν να φέρει σε επαφή τους 
τοπικούς φορείς μέσω της εφαρμογής συμμετοχικών προσεγγίσεων, η οποία 
εξασφάλισε την ισότιμη συμμετοχή και των δύο πλευρών στις παρεμβάσεις και την 

ανάπτυξη της ικανότητας συμμετοχής τους σε διαδικασίες που μπορούν να 
επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος 

των Ρομά, που εξακολουθούν να υφίστανται και είναι ιδιαίτερα έντονες στην 
περιοχή, αποτελούσε κεντρικό στόχο της έρευνας του LERI ως μέσο για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά σε τοπικό επίπεδο. 

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων κατέδειξε ότι οι ατομικές προσπάθειες τόσο των 
Ρομά όσο και των μη Ρομά έχουν καθοριστική σημασία για την περαιτέρω πρόοδο 

της συζήτησης μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με τους τρόπους προώθησης της 
κοινωνικής ένταξης των Ρομά και για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα 
διευκολύνει την ευρύτερη δέσμευση αμφοτέρων. Η συμμετοχή των τοπικών 

φορέων και ατόμων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στην 
περιοχή θα μπορούσε να διευκολύνει και να ενισχύσει αυτές τις διεργασίες, 

μολονότι ο ρόλος τους και οι σχέσεις τους με την τοπική κοινότητα θα πρέπει να 
διασαφηνιστούν εξαρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση μιας συμμετοχικής προσέγγισης θα πρέπει να 

είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
αξιολογείται η επιλογή και εφαρμογή τεχνικών ΣΕΔ και ο βαθμός ουσιαστικής 

συμμετοχής της ομάδας-στόχου όχι μόνο στην αρχή της υλοποίησης ενός έργου, 
αλλά και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Η εφαρμογή πιο σύνθετων 
τεχνικών ΣΕΔ, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινότητας, ενδέχεται να μην είναι η 
καταλληλότερη επιλογή, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια ενός έργου και σε 

περιπτώσεις που οι τοπικοί φορείς υλοποίησης του έργου δεν έχουν προηγούμενη 
εμπειρία. Επιπροσθέτως, και σε άμεση σχέση με τα ανωτέρω, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι σχέσεις ισχύος στην περιοχή της παρέμβασης. Οι 

εντάσεις στο εσωτερικό μιας κοινότητας ή μεταξύ μιας ευάλωτης κοινότητας και 
του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου πρέπει επίσης να αναλύονται και να 
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λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής 
ένταξης. 

Επιπλέον, απαιτούνται προσπάθειες για την ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων στο 
διοικητικό προσωπικό προκειμένου να στηρίξει τις δράσεις κοινωνικής ένταξης 
των Ρομά. Ενδεικτικά, ένα σεμινάριο για τους εργαζόμενους στην τοπική 

αυτοδιοίκηση με θέμα τον πολιτισμό και τα έθιμα των Ρομά θα μπορούσε να 
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της κοινότητας των Ρομά και στην αλλαγή 

των αρνητικών στερεοτύπων για τους Ρομά. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν 
επίσης χρήσιμο να μάθουν οι Ρομά τις υποχρεώσεις τους ως Έλληνες πολίτες για 
να μπορέσουν να κατανοήσουν ότι, εφόσον είναι Έλληνες πολίτες, έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τον υπόλοιπο πληθυσμό. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η επιτυχία της έρευνας του LERI στα Μέγαρα οφείλεται 

στην προθυμία της περιφερειακής διοίκησης και της δημοτικής αρχής, καθώς και 
του τοπικού συλλόγου Ρομά, να συνεργαστούν παρά τις δυσκολίες και να 

βελτιώσουν την κατάσταση της κοινότητας των Ρομά. Αυτό, ωστόσο, ενδέχεται να 
αλλάξει στις επόμενες εκλογές, επομένως είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν 
συνθήκες βιώσιμης κοινωνικής ένταξης που δεν θα επηρεάζεται σημαντικά από τις 

πολιτικές αλλαγές. 

7. Πρόσθετες πληροφορίες 

Οι συντάκτες θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τα ακόλουθα πρόσωπα για τη 

συνεργασία τους και τη συμβολή τους καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της 
έρευνας του LERI: 

 τον κ. Ιωάννη Βασιλείου, αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής 
 τον κ. Γρηγόρη Σταμούλη, δήμαρχο Μεγαρέων 

 τον κ. Κωνσταντίνο Παϊτέρη, μέλος της τοπικής ερευνητικής ομάδας LERI 
και πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών 

 τον κ. Σπυρίδωνα Σούντη, μέλος της της τοπικής ερευνητικής ομάδας LERI 

και κοινωνικό λειτουργό, ψυχοθεραπευτή, υπάλληλο του Δήμου Μεγαρέων 
 τον κ. Δημήτριο Μπουρίκο, υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής, 

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
 τον κ. Κωνσταντίνο Λιακόπουλο, μέλος της τοπικής ερευνητικής ομάδας 

LERI και πρόεδρο του Συλλόγου Ρομά Βλυχού «Άγιος Χριστόφορος» 

 την κ. Χριστίνα Ρετζέπη, μέλος της τοπικής ερευνητικής ομάδας LERI και 
εθελόντρια στον Σύλλογο Ρομά Βλυχού «Άγιος Χριστόφορος». 


