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Μέρος Πρώτο - Η εκπαίδευση των Ρομά στην Ελλάδα 

 

1.1 Εισαγωγή - Η επίσημη θέση του ελληνικού κράτους για την 
εκπαίδευση των Ρομά  

"Οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών και η 

αύξηση των μεταναστευτικών ροών διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο στις χώρες της 

Ενωμένης Ευρώπης. Η  Ελληνική κοινωνία, όπως άλλωστε και οι κοινωνίες των 

άλλων χωρών αποκτά ολοένα και περισσότερο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, με  

ότι αυτό συνεπάγεται. Η ύπαρξη και η συμβίωση διαφορετικών πολιτισμών στο 

πλαίσιο ενός κυρίαρχου πολιτισμού δημιουργεί συχνά ανισότητες στην κατανομή 

των δημόσιων αγαθών και στη χρήση κοινωνικών δικαιωμάτων, με συνέπεια την 

ύπαρξη προκαταλήψεων και στερεοτύπων, ξενοφοβίας και ρατσισμού –

στοιχείων ανθεκτικών στο χρόνο- που απειλούν την κοινωνική συνοχή και την 

κοινωνική σύγκλιση. Η κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα θεωρεί άκριτα "ξένο" κάθε 

τι διαφορετικό προς αυτή αγνοώντας πολλές φορές και το προφανές (π.χ. ότι οι 

Τσιγγάνοι είναι Έλληνες πολίτες). Επιπλέον στην περίπτωση «αποδοχής» 

κάποιων «διαφορετικών» ομάδων αυτή νοείται ως αφομοιωτική διαδικασία 

σύμφωνα με τον κυρίαρχο τρόπο ζωής. 

  

Διεθνείς οργανισμοί, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθούν με ψηφίσματα, με οδηγίες και με την 

υποστήριξη σχετικών προγραμμάτων την κοινωνική ένταξη των αποκλεισμένων 

ομάδων, μεταξύ αυτών και των Ρομά - και επιχειρούν την ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης και το μετασχηματισμό στάσεων και συμπεριφορών απέναντι 

τους. 

  

Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, στηρίζεται στην ισχυρή 

πεποίθηση ότι σε μια γνήσια δημοκρατική πλουραλιστική κοινωνία οι δράσεις 
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στοχεύουν στην ένταξη και τη συμμετοχή όλων των πολιτισμικών ομάδων σ’ ένα 

ενιαίο σύνολο, επιδιώκοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απρόσκοπτη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής τους κατάστασης. 

  

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υιοθετεί και 

εφαρμόζει διαπολιτισμική προσέγγιση απέναντι σε "διαφοροποιημένες 

πολιτισμικές ομάδες" η οποία θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη τους την ευκαιρία 

να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, διατηρώντας παράλληλα τη 

δική τους πολιτισμική ταυτότητα μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινά 

αποδεκτών αξιών, πρακτικών και διαδικασιών που ευνοεί μια διαρκή και 

δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης. 

  

Βασική επιδίωξη είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που 

ενυπάρχουν στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, μέσα από ένα πλέγμα 

αποφασιστικών δράσεων και μια άλλη οπτική, που αποδέχεται τις κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις και θεωρεί ισάξιο και σημαντικό κάθε πολιτισμικό στοιχείο, 

προτείνοντας ένα νέου τύπου διάλογο με όλες τις κοινωνικές ομάδες  

 

Από την Εισαγωγή στην Τρίτη Έκδοση του προγράμματος «Εκπαίδευση των Ρομά 

στην Ελλάδα», που δημοσιεύθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης), Αθήνα 2011, Copyright Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης - 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ISBN 978-960-9719-

00-1, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού προγράμματος 

«Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 

Η παραπάνω εισαγωγή στην τρίτη έκδοση του προγράμματος «Εκπαίδευση 

των Ρομά στην Ελλάδα», είναι η επίσημη θέση του Ελληνικού Υπουργείου 
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Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εκπαίδευση των 

Ρομά, η οποία είναι ενταγμένη στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, που 

αφορά χωρίς εξαιρέσεις όλους τους Έλληνες πολίτες, ενώ ταυτόχρονα 

λαμβάνει ειδική μέριμνα για τη διατήρηση των ειδικών πολιτισμικών και 

κοινωνικών χαρακτηριστικών των Ρομά. 

  

Κατά πόσο η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα έχουν βοηθήσει 

αποτελεσματικά την ένταξη των Ελλήνων Ρομά στην πολυ-πολιτισμική 

κοινωνία που είναι η ελληνική κοινωνία του σήμερα είναι ένα ερώτημα που 

θα απαντηθεί στο μέλλον. Είναι βέβαιο, όμως, ότι παρά τις δυσκολίες και τις 

προκαταλήψεις, την εχθρότητα και αρκετές φορές την καχυποψία της 

υπόλοιπης κοινωνίας - των "Gatze"1 προς τους "Tσιγγάνους"2 - αρκετά βήματα 

έχουν γίνει κατά τις τελευταίες δεκαετίες προς την κατεύθυνση μιας 

περισσότερο ολοκληρωμένης κοινωνίας. Τα βήματα αυτά είναι το 

αποτέλεσμα μιας διπλής προσπάθειας: από τη μία πλευρά της προσπάθειας 

του εκπαιδευτικού συστήματος να αγκαλιάσει χωρίς να "πνίγει" το 

"τσιγγανόπουλο" και από την άλλη των Ελλήνων Ρομά να αναγνωρίσουν την 

εγκυρότητα ενός διαφορετικού μοντέλου εκπαίδευσης των νέων, η οποία 

απαιτεί φοίτηση στο σχολείο και δεν βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

στους κόλπους της οικογένειας, όπου οι δεξιότητες των νέων αναπτύσσονται 

μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας κατά την παροχή βοήθειας προς τους 

μεγαλύτερους τους (γονείς, παππούδες) στις επαγγελματικές τους ασχολίες. 

 

Το σχολείο ως θεσμός αποτελεί βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των Ρομά 

και μη-Ρομά πολιτών. Ο τρόπος σκέψης των Ρομά διαμορφώνεται με βάση 

την εμπειρία, την κοινωνική συμπεριφορά και τα «πιστεύω» που 

μεταδίδονται από στόμα σε στόμα. 

                                                           
1
 Όρος που χρησιμοποιείται από Ρομά για να περιγράψει τους «μη-Ρομά»  

2
 Προέρχεται από τη λέξη “Αθίγγανοι” και είναι ο όρος που χρησιμοποιούν συχνότερα οι Έλληνες 

Ρομά για να αυτοπροσδιορισθούν. 
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1.2 Πληθυσμός και Υφιστάμενη Κατάσταση των Ρομά στην Ελλάδα 

Η κοινωνική ομάδα των Ρομά στην Ελλάδα υφίσταται πολλαπλό κοινωνικό 

αποκλεισμό στους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της 

εκπαίδευσης. 

Στις περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και στις αγροτικές 

περιοχές όπου παρουσιάζονται και οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης 

εμφανίζονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μόνιμα εγκατεστημένου (μη 

νομαδικού) πληθυσμού Ρομά. Με βάση έρευνα μέσω ερωτηματολογίου στους 

Δήμους, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008 με στόχο την καταγραφή 

χώρων διαμονής των Ρομά ο συνολικός πληθυσμός στους διακριτούς και 

αναγνωρίσιμους χώρους διαμονής ανέρχεται περίπου σε 12.000 μόνιμα 

εγκατεστημένες οικογένειες ή 50.000 άτομα, αύξηση δηλαδή της τάξης του 

8%-10%, δεδομένου ότι η αντίστοιχη εκτίμηση για το 1998 ήταν περίπου 43.000 

άτομα. 

Σύμφωνα με άλλα δημοσιευμένα στοιχεία ο πληθυσμός των Ρομά στην 

Ελλάδα ανέρχεται από 160.000 έως 220.000. Οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές 

συγκεντρώσεις (πάνω από 1.000 οικογένειες) εμφανίζονται σε τέσσερις (4) 

περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και 

Κεντρική Μακεδονία). 

Ειδικότερα η κατάσταση ανά τομέα έχει ως εξής: 

ΣΤΕΓΑΣΗ: Το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί κύριο πρόβλημα καθώς η 

πλειονότητα στεγάζεται σε καταλύματα πρόχειρης κατασκευής. Η στέγαση, η 

οποία σε ποσοστό 50% γίνεται σε λυόμενα, παράγκες, καλύβια και γενικώς 

καταλύματα πρόχειρης κατασκευής, χωρίς τις βασικές τεχνικές και 

κοινωνικές υποδομές, σε  αποτελούν εμπόδιο για την αξιοπρεπή διαβίωσή και 

την κοινωνική ένταξη των Ρομά. 
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Η ύπαρξη στοιχειωδών ανέσεων που έχει πλέον εξασφαλιστεί στο γενικό 

πληθυσμό, ακόμα και στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί αντίθετα οξύ 

πρόβλημα για τα νοικοκυριά Ρομά, όχι μόνο σε καταλύματα που δεν 

συνιστούν κανονική κατοικία (καλύβια, τσαντίρια), αλλά ακόμα και στα 

σπίτια τα οποία αποτελούν συχνά εξέλιξη καλυβιών, αυθαίρετων 

κατασκευών κλπ. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Το εισόδημα για τους περισσότερους εξαρτάται κατά κύριο 

λόγο από την εργασία τους, η οποία έχει εποχικό χαρακτήρα και σε πολλές 

περιπτώσεις είναι αποκομμένη από την τυπική αγορά εργασίας. Πολλά 

νοικοκυριά στηρίζονται στην εποχική απασχόληση ενός μέλους και στα 

επιδόματα πρόνοιας που δικαιούνται ως πολύτεκνοι και άποροι. Σε γενικές 

γραμμές, το εισόδημα των Ρομά είναι χαμηλό με αποτέλεσμα η συντριπτική 

πλειοψηφία των νοικοκυριών να έχει εισόδημα πολύ κάτω από το όριο της 

φτώχειας. 

Η εικόνα που προκύπτει είναι η αποκοπή από την τυπική αγορά εργασίας και 

ο εγκλωβισμός της πλειοψηφίας των Ρομά σε μια άτυπη ''παρα-αγορά'', 

χωρίς βιώσιμες οικονομικά προοπτικές. Η πραγματικότητα που 

αναδεικνύεται, με λίγες μόνο εξαιρέσεις, είναι μια εικόνα οικονομικής ένδειας 

και αποκοπής από τις ολοένα επιταχυνόμενες εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Αναφορικά με την εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού (ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες) εξακολουθεί να είναι 

αναλφάβητο, ενώ φαίνεται ότι η μη φοίτηση είναι ένα φαινόμενο που 

παρουσιάζει προοδευτική μείωση από γενιά σε γενιά, παρά ταύτα η 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση δεν παρουσιάζεται επαρκής, έτσι ώστε να 

ενισχύσει και να βελτιώσει την επαγγελματική τους κινητικότητα και 

κατάσταση. Οι περισσότεροι μαθητές, 12 ετών και άνω, εγκαταλείπουν το 

σχολείο για να εργαστούν προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημα της 

οικογένειας τους. 
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Η φοίτηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η μετακίνηση, τα 

οικονομικά προβλήματα της οικογένειας που οδηγούν στην παιδική εργασία, 

η απόσταση από το σχολείο, τα φαινόμενα ρατσισμού στα σχολεία, η έλλειψη 

κατάλληλης και μόνιμης στέγης κλπ. 

ΥΓΕΙΑ: Τα προβλήματα υγείας είναι άμεσα συνυφασμένα με το 

κοινωνικοοικονομικό προφίλ τους, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 

καθώς και με το εκπαιδευτικό και γενικότερο μορφωτικό τους επίπεδο με 

αποτέλεσμα την επιβαρυμένη υγεία του πληθυσμού, το μικρό προσδόκιμο 

όριο ζωής και την καταγραφή υψηλών ποσοστών παιδικής θνησιμότητας. 

Παρά το γεγονός ότι έγιναν τα τελευταία χρόνια κάποια βήματα στους 

παραπάνω τομείς, δεν επετεύχθη ουσιαστική αντιμετώπιση των αναγκών 

καθώς οι προσπάθειες δε συνδέονταν με ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη 

συνολική βελτίωση των δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών 

διαβίωσης του πληθυσμού. 

 

1.3 Η γλώσσα (-ες) που μιλούν οι Έλληνες  Ρομά  

Οι Έλληνες Ρομά είναι ως επί το πλείστον δίγλωσσοι. Εκτός από τη μητρική 

τους Ρομανί μιλούν και την Ελληνική. Στη Θράκη (Βόρεια Ελλάδα), πολλοί 

Ρομά μιλούν Ρομανί και Τουρκικά και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 

τρίγλωσσοι καθώς μιλούν Ρομανί, Ελληνικά και Τουρκικά. 

Η εκτίμηση που έχουν οι Έλληνες Ρομά για τη μητρική τους Ρομανί και η 

αναγνώριση της χρησιμότητάς της έχουν αποδειχθεί από έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας (Αττική) και Κάτω 

Αχαΐας (Β. Πελοπόννησος). Οι Ρομά θέλουν τη γλώσσα τους ζωντανή 

ταυτόχρονα όμως θέλουν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές ανάγκες του 

σήμερα που καθιστούν τη γραπτή μορφή της γλώσσας απαραίτητη. 
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Η Ρομανί είναι η γλώσσα των Ρομά, οι οποίοι πιστεύεται ότι άρχισαν τη 

μετακίνησή τους από την Ινδία στην Ευρώπη πριν 1.000 περίπου χρόνια και 

αποτελεί κλάδο της Σανσκριτικής. Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο και 

μελετητή Β. Μαρσέλλο η Ρομανί είναι το αποτέλεσμα ενός άνευ 

προηγουμένου κατακερματισμού σε πολλές διαλέκτους και ιδιώματα και 

ενσωμάτωσε πολλά δάνεια από τις χώρες μέσω των οποίων οι Ρομά 

πέρασαν. Το Romano («Romiko", "Τσιγγάνικο αίμα") σύστημα γλώσσας, παρά 

το μωσαϊκό των διαλέκτων υπό τις οποίες εμφανίζεται (α) έχει ενιαία βάση 

και (β) ομιλείται τόσο από εκείνους που ονομάζονται "Τσιγγάνοι" στην 

Ελλάδα, όσο και από αυτούς που ονομάζονται "Γύφτοι" ή "Κατσίβελοι". 

Υπάρχουν, ωστόσο, οικογένειες και φυλές που έχουν εγκαταλείψει το 

παραδοσιακό τους ιδίωμα και χαρακτηρίζονται από τους Ρομά ως «Erlides» 

(Erlía, Jerlía, Arlia), πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον γλωσσικά είναι 

ενσωματωμένες σε άλλες γλωσσικές παραδόσεις" (Μαρσέλλος Β., 

Εκπαιδευτικό Γλωσσάρι  Ελληνο-ρομανή»). 

 

1.4 Λαϊκή Επιμόρφωση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση των Ρομά  

1.4.1 Ιστορικές Αναφορές 

Το 1984 η Λαϊκή Επιμόρφωση (πρόδρομος της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και 

της «Δια βίου μάθησης» στην Ελλάδα) πλησίασε για πρώτη φορά την 

κοινότητα των Ρομά με ένα πειραματικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 

στους δήμους της Αγίας Βαρβάρας (Αττική) και Κάτω Αχαΐας (Β. 

Πελοπόννησος), δήμοι που και οι δύο έχουν μεγάλους πληθυσμούς Ρομά. 

 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Λαϊκής Επιμόρφωσης διεξήχθη έρευνα-

μελέτη για να καταγράφει με ακρίβεια ο τρόπος ζωής των Ελλήνων Ρομά και 

τα βασικά εκπαιδευτικά προβλήματα της κοινότητας. Τα στοιχεία που 
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συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια συμπληρώθηκαν με τα δεδομένα ενός άλλου 

έργου με τίτλο «Μελέτη για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 

προβλημάτων των Τσιγγάνων». 

 

1.4.2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τους Ρομά 

Με βάση τα συμπεράσματα των μελετών αυτών, η Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ) του Υπουργείου Παιδείας, προέβη στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων (με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους), προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτιστικές ανάγκες των Ρομά. 

 

Κύριος στόχος αυτών των προγραμμάτων ήταν η ενσωμάτωση των Ρομά 

στην ελληνική κοινωνία και αρχικά το περιεχόμενό τους ήταν επικεντρωμένο 

στον αναλφαβητισμό των ενηλίκων Ρομά. Αργότερα, τα προγράμματα 

επεκτάθηκαν για να συμπεριλάβουν συμβουλευτική γονέων, εκπαίδευση σε 

θέματα υγείας και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για τους νέους Ρομά. 

   
Το 1986 η Λαϊκή Επιμόρφωση, καθ’ υπέρβαση των ιδρυτικών της στόχων και 

του κανονιστικού της πλαισίου άρχισε να αναπτύσσει προγράμματα για 

παιδιά Ρομά σχολικής ηλικίας. Η Λαϊκή Επιμόρφωση είχε ήδη αποκτήσει 

αρκετά μεγάλη εμπειρία από τη συνεργασία με οικογένειες Ρομά που ζούσαν 

νομαδικά ή ημι-νομαδικά και έθεσε ως στόχο να βοηθήσει την ένταξη των 

Τσιγγανόπουλων στο επίσημο σχολικό σύστημα.  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 22 Νομούς στην Ελλάδα, με μεγάλους 

πληθυσμούς Ρομά και είχε τρεις βασικές προτεραιότητες: 

● Αλφαβητισμό ενηλίκων και παιδιών Ρομά 

● Κοινωνικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες 

● Ανάπτυξη εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού 
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1.4.3 Εκπαίδευση Ενηλίκων Ρομά 

Στα πρώιμα στάδια της η εκπαίδευση ενηλίκων Ρομά επικεντρώθηκε στον 

αλφαβητισμό με παράλληλες κοινωνικές δραστηριότητες. Οι προσπάθειες για 

τη δημιουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης έγινε πιο 

συστηματική στα μέσα της δεκαετίας του '90. 

Οι τάξεις «αλφαβητισμού» ήταν μικρές και πραγματοποιούνταν στα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα οποία λειτουργούσε η ΓΓΛΕ ή σε κτίρια που διατίθεντο 

από διάφορες ενώσεις Ρομά, η τοπική αυτοδιοίκηση ή σε ορισμένες περιπτώσεις 

ακόμη και σε πρόχειρα παραπήγματα ή σκηνές σε καταυλισμούς Ρομά. 

Διδακτικό υλικό για ενήλικες αλλά και εξειδικευμένο υλικό για ενήλικες Ρομά που 

εκδόθηκε από τη ΓΓΛΕ στα τέλη της δεκαετίας του '80 χρησιμοποιήθηκε στα 

τμήματα των ενήλικων Ρομά συμπληρωμένο από διάφορα κείμενα και προσεκτικά 

επιλεγμένα υλικά που ήταν διαθέσιμα στην αγορά εκείνη την εποχή. 

 

1.4.4 Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για παιδιά Ρομά, που ανήκαν σε μία από τις 

ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

1. Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που δεν πήγαιναν στο σχολείο - Το 

πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και 

γραφής, προκειμένου να διευκολύνει την είσοδό των παιδειών στο επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

2. Παιδιά 9-12 ετών που πήγαν στο σχολείο για λίγο και στη συνέχεια 

σταμάτησαν τη φοίτηση για διάφορους λόγους. Επρόκειτο για εντατικά 

μαθήματα με στόχο την εκ νέου ένταξη των παιδιών Ρομά στο επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

3. Τα παιδιά που ήταν εγγεγραμμένα στο σχολείο και είχαν ανάγκη από 

βοήθεια και υποστηρικτική διδασκαλία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
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στο σχολείο (ειδικές τάξεις «ενισχυτικής διδασκαλίας» στο σχολείο με τους 

δασκάλους ή τους εκπαιδευτές τους που ανήκαν στο σύστημα Λαϊκής 

Κατάρτισης). 

Τα μαθήματα για Ρομά πραγματοποιούνταν στα σχολεία (όπου αυτό ήταν 

δυνατόν), τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή άλλους χώρους όπου 

σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για την «προσομοίωση» του 

πραγματικού σχολικού περιβάλλοντος (κατάλληλος εξοπλισμός, 

εκπαιδευτικό υλικό, κλπ)  

Σε κάθε τάξη φοιτούσαν πέντε έως δώδεκα παιδιά και δίδασκαν ένας έως δύο 

δάσκαλοι, όπου αυτό κρίνονταν απαραίτητο, ανάλογα με τις περιστάσεις και 

τις ανάγκες των παιδιών. Το σχολικό πρόγραμμα για κάθε κατηγορία 

μαθητών ολοκληρώνονταν σε ένα σχολικό έτος. 

Το πρόγραμμα σπουδών ήταν προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ανάγκες και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων παιδιών και το 

εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούνταν στη διδασκαλία είχε εκδοθεί από 

τη ΓΓΛΕ ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα σχολικά βιβλία που εκδίδονταν από τον 

ΟΕΔΒ (Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων)  για τα σχολεία 

χρησιμοποιούνταν και στα σχολεία για Ρομά μαζί με άλλα εκπαιδευτικά 

βιβλία που ήταν διαθέσιμα στην αγορά. 

Τα παιδιά Ρομά που συμμετείχαν στα προγράμματα της Λαϊκής Εκπαίδευσης 

ήταν 1000 -1200 ανά έτος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα παρακολουθούσαν 

τα προγράμματα τακτικά είτε στο σύνολό τους. Έγινε σαφές από πολύ νωρίς, 

ωστόσο, ότι τα προγράμματα βοηθούσαν τα παιδιά Ρομά να ενταχθούν στο 

επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδίως σε περιοχές όπου δεσμοί μεταξύ 

οικογενειών Ρομά και την τοπική αυτοδιοίκηση και το εκπαιδευτικό σύστημα 

αναπτύχθηκαν δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες για τη φοίτηση στο 

σχολείο.   
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Τέτοια παραδείγματα επιτυχίας αποτέλεσαν οι κοινότητες των Ρομά στην 

Κάτω Αχαΐα, την Αγία Βαρβάρα (Αττική), Δενδροποτάμου (Θεσσαλονίκη) 

αλλά και σε άλλες περιοχές, σε μικρότερη κλίμακα. 

Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά υποστηρίχθηκε για τρία 

χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την UNESCO. Με την 

υποστήριξη της UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα Διεθνές Συνέδριο 

με θέμα «Εκπαίδευση των Ρομά - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού» 

διοργανώθηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1995. 

 

1.4.5 Υποστηρικτικές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 

Για την υποστήριξη του προγράμματος αλφαβητισμού πολλές παράλληλες 

δραστηριότητες κοινωνικο-πολιτιστικού περιεχομένου αναπτύχθηκαν σε 

συνεργασία με οργανισμούς και υπηρεσίες όπως 

■ Νοσοκομεία και Τοπικά Κέντρα Υγείας 

■ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

■ ΟΑΕΔ (Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης) 

■ Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας 

 

Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών ήταν να βοηθήσει τις οικογένειες Ρομά 

να κατανοήσουν την αξία της εκπαίδευσης ως μέσο για την κοινωνική ένταξη, 

να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με την 

απόκτηση της γνώσης και να ενθαρρύνει τα παιδιά Ρομά να φοιτήσουν στο 

σχολείο. 

Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονταν: 

- Αγωγή Υγείας (εμβολιασμός, οικογενειακός προγραμματισμός, πρώτες 

βοήθειες, υγιεινή, κλπ.)  
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- Συμβουλευτική Γονέων 

- Συμβουλευτική για ομάδες νέων Ρομά για διάφορα θέματα και κυρίως αυτά 

που σχετίζονται με τη σχέση τους με μη-Ρομά και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον 

- Νομική υποστήριξη και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους ως Έλληνες πολίτες και τις σχέσεις τους με τις κρατικές 

υπηρεσίες και τα στελέχη τους 

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού 

των Ρομά  

Το 1996 ξεκίνησε η λειτουργία τριών Κέντρων Πληροφόρησης και 

Υποστήριξης Ρομά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 

"HORIZON". Τα κέντρα ιδρύθηκαν μέσα από κοινή προσπάθεια των δήμων, 

των ενώσεων Ρομά και του Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός των Κέντρων ήταν 

η παροχή πληροφοριών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των Ρομά σε 

κρατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η ΓΓΛΕ ήταν αρωγός της λειτουργίας των  Κέντρων της Αγίας Βαρβάρας και 

του Ιλίου τα οποία ενίσχυσε με εκπαιδευμένο προσωπικό, κυρίως 

απόφοιτους του Προγράμματος Κατάρτισης Διαμεσολαβητών που 

χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Κέντρο Αιτωλικού 

(Μεσολόγγι - Δ. Ελλάδα) ιδρύθηκε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

«Drom e Traimaske". 

 

 

1.4.6 Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πόρων  



                                                          
 

 

 

16 

Για την επιτυχία των προγραμμάτων κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια 

παροχής κατάλληλης υποδομής (αίθουσες διδασκαλίας) με πλήρη και 

σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό. 

 

Από νωρίς έγινε φανερή η ανάγκη ανάπτυξης διδακτικού υλικού, που θα 

λάμβανε υπόψη τις ειδικές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Ρομά 

και θα υιοθετούσε ένα πρόσφορο τρόπο διδασκαλίας. 

 

Μία ομάδα εργασίας που αποτελούνταν από καθηγητές-εκπαιδευτές τάξεων 

Ρομά και σχολικούς συμβούλους συστάθηκε για το συντονισμό και την 

ανάπτυξη του διδακτικού υλικού. Το έργο εποπτεύονταν από το Τμήμα 

Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

Το διδακτικό υλικό δοκιμάστηκε σε πραγματικές τάξεις με παιδιά Ρομά και η 

ανάπτυξη του διήρκεσε περίπου τρία χρόνια (1986 -1989). Η δημοσίευσή του 

το 1992 ήταν η πρώτη απόπειρα παραγωγής διδακτικού υλικού ειδικά για 

τους Ρομά σε μια εποχή που δεν υπήρχε αντίστοιχη εμπειρία σε οποιοδήποτε 

άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το βιβλίο "Μαθαίνω Γράμματα" είχε στόχο την ένταξη ή επανένταξη παιδιών 

Ρομά στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Το βιβλίο βασίστηκε στο επίσημο 

πρόγραμμα σπουδών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γλώσσας του Υπουργείου 

Παιδείας και ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών Ρομά. 

 

Το βιβλίο συνοδεύονταν από Εγχειρίδιο του Δασκάλου που εξηγούσε το 

σκοπό του κειμένου και τη μέθοδο διδασκαλίας. Περιείχε επίσης στοιχεία 

γραμματικής Ρομανί και της ιστορίας και πολιτισμού των Ρομά ενώ 

περιελάμβανε παιχνίδια και οπτικό υλικό, παραμύθια από την παράδοση των 

Ρομά και συνιστώμενη βιβλιογραφία. 
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Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εξαλειφθούν οι αμοιβαίες 

προκαταλήψεις μεταξύ των Ρομά και μη-Ρομά στην Ελλάδα, εξειδικευμένο 

υλικό αναπτύχθηκε ή συλλέχθηκε και τέθηκε στη διάθεση των οργανισμών 

(δήμων, υπουργείων, πανεπιστημίων, σχολείων) και των ενδιαφερόμενων 

ατόμων (π.χ., ερευνητών), όπως: 

- Το 30 λεπτών φιλμ, παραγωγής ΓΓΛΕ, 1984, με τίτλο «Ρομά» 

- Η 35 λεπτών ταινία με τίτλο "Στην άκρη της πόλης" παραγωγής ΓΓΛΕ (1995) -

με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

- Η 17 λεπτών ταινία με τίτλο" 21ος Αιώνας, Υγεία για Όλους, παραγωγής ΓΓΛΕ 

(1997), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ταινία 

επικεντρώνονταν στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι Ρομά που 

ζουν σε καταυλισμούς. 

-Δημοσίευση ερευνητικών μελετών, πρακτικών συνεδρίων και άλλου υλικού 

με έμφαση στους έλληνες Ρομά. 

-Συλλογή από βιβλία, άρθρα, εφημερίδες και άλλα έντυπα   

- Συλλογή της παραδοσιακής μουσικής των Ρομά από την Ελλάδα και άλλες 

χώρες 

-Φωτογραφίες που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή των Ρομά 

-Παραγωγή ενημερωτικών Φυλλαδίων σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 

γαλλικά) 

-Σειρά ημερολογίων που τονίζουν τα στοιχεία του πολιτισμού των Ρομά, 

προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού και να μειωθούν οι 

προκαταλήψεις προς τους Ρομά μεταξύ του γενικού πληθυσμού. 

 

 

 

1.4.7 Η δεκαετία 2001 - 2010 
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Το 2001, η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης μετονομάσθηκε σε Γενική 

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) (Νόμος 2909, ΦΕΚ 90). Το 2008 

δημιουργήθηκε η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ, Νόμος 3699, 

ΦΕΚ 199 Α' ). 

 

Στη δεκαετία 2001-2010 η ΓΓΕΕ υλοποίησε αρκετά προγράμματα για τους 

Ρομά, που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Γ’ΚΠΣ και το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και αξιοποίησαν τις υποδομές, τους πόρους και 

τεχνογνωσία των υφιστάμενων Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Σχολών Γονέων.  

 

Εξειδικευμένα προγράμματα γλώσσας για ενήλικες Ρομά προσφέρθηκαν από 

τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ταξίδι στη γλώσσα μου, Ταξίδι στην 

Γλώσσα μου ΙΙ, Συνεδρίες Συμβουλευτικής). 

 

Κατά την περίοδο 2003-2004 50 Ρομά εντάχθηκαν σε 6 τάξεις μαθημάτων 

γλώσσας, κατά την περίοδο 2004-2005 972 Ρομά σε 51 τάξεις και κατά την 

περίοδο 2005-2006 1.171 Ρομά σε 75 τάξεις. Κατά την περίοδο 2006-2010 ο 

συνολικός αριθμός των ενήλικων Ρομά που εγγράφονται στα προγράμματα 

ήταν 1.017 (363 άνδρες και 654 γυναίκες). 

 

Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας3 συμμετείχαν επίσης Ρομά που σε ορισμένες 

περιπτώσεις συνέχισαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ολοκλήρωσαν τις 

πανεπιστημιακές σπουδές τους. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 133 Ρομά 

εγγράφηκαν στα 58 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα.   

 

                                                           
3
 Στην Ελλάδα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας επιτρέπουν σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να 

εγγραφούν και να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου 
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Σχολές Γονέων  -  Το 2011 στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση των 

παιδιών Ρομά" πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις και εκδηλώσεις για 

την προώθηση των «Σχολών Γονέων». Εκατόν εννέα (109) γονείς Ρομά με 

παιδιά σχολικής ηλικίας παρακολούθησαν τα μαθήματα και κατά το ίδιο έτος 

πολλές Σχολές Γονέων ιδρύθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (π.χ. 

Μενίδι, Μεσολόγγι, Κ. Αχαΐα κλπ). 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι Ρομά διαμεσολαβητές έπαιξαν αποφασιστικό 

ρόλο στην επιτυχία των προγραμμάτων αυτών, καθώς συνεργάστηκαν στενά 

με εκπαιδευτικούς, με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
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Μέρος Δεύτερο: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις και 
διαδικασίες έρευνας 

2.1 Επιλογή κοινοτήτων Ρομά 

Η επιλογή συγκεκριμένων κοινοτήτων των Ρομά στις οποίες θα αναπτυχθεί η 

σχετική έρευνα, αποτελεί το 1ο βήμα για τη διεξαγωγή της έρευνας 

Αξιολόγησης Αναγκών, μιας ποιοτικού χαρακτήρα έρευνας με χρήση κοινής, 

για όλες τις χώρες που συμμετείχαν, μεθοδολογίας. Επιλέχθηκαν δύο τέτοιες 

Κοινότητες, προκειμένου να συγκεντρωθούν απόψεις από ανθρώπους που 

είναι γνωστό ότι ζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες, πράγμα που 

σημαίνει ότι το επίπεδο τους σε οικονομικές γνώσεις (και, ακόμη πιο γενικά, η 

στάση τους για την ίδια τη ζωή) θα διαφέρει. Υπάρχουν π.χ. μεγάλες 

διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης και στο βαθμό ένταξης μεταξύ των Ρομά 

που ζουν στην Αγία Βαρβάρα και εκείνων που ζουν, μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο 

μακριά, σε οικισμό με ανεπαρκή στέγαση, κακές συνθήκες υγιεινής, 

ασθένειες, υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και διακρίσεις.    

ΑγίαΒαρβάρα. Η πρώτη από τις δύο επιλεγμένες κοινότητες  βρίσκεται στους 

πρόποδες του όρους Αιγάλεω, στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας, σε 

απόσταση 10 χλμ από το κέντρο της πόλης. Ο πληθυσμός της είναι ένα μίγμα 

Ρομά, παλιών μεταναστών από διάφορα μέρη της Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και 

τις βόρειες ακτές της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι γνωστή ως 

«Πόντος».   

Η Αγία Βαρβάρα, με πλήθος προβλημάτων σε παλαιότερες εποχές (υποδομές, 

στέγαση, εκπαίδευση, ολοκλήρωση), είναι σήμερα ένα πολύ διαφορετικό 

μέρος! Μια ζωντανή πολυπολιτισμική κοινότητα η οποία αποτελεί μια 

«ιστορία επιτυχίας», χάρη στις επί δεκαετίες άοκνες προσπάθειες και τους 

αγώνες από ανθρώπους που αποφάσισαν να εργαστούν σκληρά για να 

στηρίξουν την Κοινότητα, να ξεπεράσουν τις διακρίσεις και να 

πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους για μια αξιοπρεπή ζωή, για τους ίδιους και 
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τα παιδιά τους.   

Με όμορφους, ανοιχτούς χώρους και χαμηλές κατασκευές, η Αγία Βαρβάρα 

κατοικείται από περίπου 35.000 ‘άτομα που αποτελούν μια πλήρως 

ολοκληρωμένη Κοινότητα Ρομά.  

Χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο οι Ρομά αντιμετωπίζουν την 

ταυτότητά τους είναι η άποψη που εξέφρασε ο κ. Μανώλης Ράντης, 

(Πρόεδρος του «Δικτύου ROM» – www.rom.net.gr), μέσω του οποίου 61 Δήμοι 

συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τους έλληνες «τσιγγάνους»: "Είμαστε 

πρώτα Έλληνες". Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι ο όρος «τσιγγάνος» είναι 

αυτός με τον οποίο οι περισσότεροι Έλληνες αναφέρονται στους Ρομά. Η πιο 

αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι αυτή των Ρόμα των Σερρών 

(http://www.serres.gr/index.php?lang=gr) στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν τον όρο "Γύφτος". "Τσιγγάνος" σημαίνει «ταξιδιώτης», ενώ 

για τους Ρομά στη Βόρεια Ελλάδα αυτό δεν ισχύει πλέον για τον τρόπο ζωής 

τους, καθώς ζουν πλέον σε μόνιμα σπίτια  και έχουν εγκαταλείψει  τον 

«νομαδικό» τρόπο ζωής.   

Αντίθετα, στο Χαλάνδρι, η Κοινότητα των Ρομά είναι ένας «οικισμός» που 

συστάθηκε πριν από 40 περίπου χρόνια. Περίπου 70 οικογένειες 

(χαρακτηριστικά μεγάλου μεγέθους, με πολλά παιδιά και πολλά εγγόνια), με 

περισσότερους από 500 Ρομά ζουν σε αυτόν, οι περισσότεροι από τους 

οποίους γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στον οικισμό. 

Πριν την εγκατάσταση τους στον οικισμό, οι περισσότερες από τις 

οικογένειες αυτές ζούσαν στην συγκεκριμένη περιοχή, σε ενοικιαζόμενα 

διαμερίσματα, από τα οποία όμως έπρεπε να μετακινηθούν γιατί οι 

ιδιοκτήτες τους ήταν απρόθυμοι να τα νοικιάζουν σε «μεγάλες οικογένειες με 

πολλά παιδιά», αλλά και λόγω άλλων διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. 

Το σημαντικό τους πρόβλημα τώρα είναι ότι ο τοπικός Δήμος έχει κηρύξει τον 

οικισμό «παράνομο» και έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να εκδιώξει τους 

http://www.rom.net.gr/
http://www.serres.gr/index.php?lang=gr
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Ρομά με το επιχείρημα ότι αυτοί έχουν καταλάβει παράνομα την περιοχή και 

«προκαλούν ταραχές». 

2.2 Επιλογή ατόμων για τις συνεντεύξεις 

Το δείγμα των Ρομά, που επιλέχθηκε, σύμφωνα με κριτήρια (π.χ. φύλο, 

ηλικία) που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της ενιαίας μεθοδολογίας για τη 

«Διερεύνηση – Αξιολόγηση Αναγκών» (Needs Assessment) και που τελικά, 

συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, αποτελείται από 20 άτομα (άνδρες και 

γυναίκες), που ζουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, στις δύο συγκεκριμένες περιοχές 

της περιφέρειας Αττικής.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δυνατότητα των ερευνητών να επικοινωνήσουν 

με τους Ρομά σε κάθε μία από αυτές τις δύο κοινότητες ήταν, για διάφορους 

λόγους, δυσχερής. Πάντα με τη βοήθεια εθελοντών μεσαζόντων, ήταν 

ωστόσο πολύ πιο εύκολο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες επαφές στην 

σχετικά πιο ανεπτυγμένη Κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, όπως αυτό 

αποτυπώνεται και στη σύνθεση του δείγματος. 

Η σύνθεση του δείγματος, σύμφωνα με βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά, 

ήταν η εξής:   

Κοινότητα 
■ Αγία Βαρβάρα: 15 
■ Χαλάνδρι: 5 

Φύλο 
■ Άνδρες:    10 
■ Γυναίκες: 10 

Ηλικία 
■ κάτω των 25 ετών: 7 
■ 26-34 ετών: 8 
■ Άνω των 35 ετών: 5 

Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
■ Κανένα:  2 
■ Γυμνάσιο: 6 
■ Δευτεροβάθμια: 9 
■ Υψηλότερη: 2 

Επάγγελμα 
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■ Άνεργοι: 7 
■ «Μικρό εμπόριο»: 8 
■ Οικιακά: 2 
■ Άλλα: 3 

    

Οι ερωτηθέντες εντοπίστηκαν κατ’ αρχήν με τη βοήθεια και την παρέμβαση 

ομάδας «ενδιαμέσων» που επικουρεί την ερευνητική ομάδα. Έγιναν στη 

συνέχεια τηλεφωνικές επαφές ή αυτοπροσώπως, εξηγήθηκε ο λόγος για την 

επαφή και ο σκοπός του προγράμματος και τους ζητήθηκε να συμφωνήσουν 

σε μια συνέντευξη, κατά προτίμηση στο περιβάλλον του σπιτιού τους, 

οπωσδήποτε σε συνθήκες αυστηρής εμπιστευτικότητας. 

 

2.3 “Ομάδα Ενδιαφέροντος” (Focus Group) 

Στο πλαίσιο της Έρευνας Αξιολόγησης Αναγκών, σχηματίστηκε επίσης μια 

«Ομάδα Ενδιαφέροντος» (Focus Group) και τα μέλη της συναντήθηκαν με 

τους Ερευνητές για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό 

του έργου και την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Η Ομάδα αποτελούνταν από 

περίπου 10 μέλη που εκπροσωπούν την Κοινότητα Ρομά, εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές που ειδικεύονται στην εκπαίδευση των Ρομά και εκπροσώπους 

οργανώσεων που ασχολούνται με την προώθηση γενικών συμφερόντων της 

Κοινότητας και την προσπάθειας για κοινωνικοοικονομική της ένταξη. 

Η Ομάδα επιβεβαίωσε τη συνάφεια και τη σημασία του έργου και των 

αναμενόμενων επιπτώσεών του. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν 

την ερμηνεία της οικονομικής κατάρτισης, την αξιολόγηση των αναγκών και 

τις πιθανές επιπτώσεις τους για την εξειδικευμένη ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόκειται να υλοποιηθεί. Τα μέλη της 

Ομάδας τόνισαν ιδιαίτερα πόσο σημαντικό θα είναι για την επιτυχία του 

έργου να εξεταστούν προσεκτικά οι ιδιαιτερότητες της Ομάδας Στόχου, η 

σχετική απειρία τους στο να εκτίθενται σε «παραδοσιακές» διαδικασίες 
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κατάρτισης και η σιωπηρή αντίσταση τους να συμμορφωθούν με «άκαμπτες» 

οργανωτικές ρυθμίσεις. Αντ' αυτού, οι εκπαιδευτές θα  χρειαστεί να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σημαντική 

ευελιξία, προκειμένου να προσελκύσει και, ακόμα πιο σημαντικό, να 

διατηρήσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Αυτό έχει 

προφανώς μεγάλη σημασία τόσο για τον σχεδιασμό και την τελική 

προετοιμασία των μαθημάτων όσο και για την επιλογή των σχετικών 

εργαλείων κατάρτισης. 

Τέλος, η Ομάδα επιβεβαίωσε ομόφωνα την πρόθεσή της να υποστηρίξει τις 

δραστηριότητες του έργου.  

 

2.4 Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

Οι  συνεντεύξεις διεξήχθησαν από εθελοντές συνεντευξιαστές οι οποίοι είχαν 

προηγουμένως δεχθεί εντατική ενημέρωση. Το Ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν μεταφρασμένο στα Ελληνικά, μετά από συζητήσεις με 

εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά. Ορισμένες από τις ερωτήσεις 

προσαρμόστηκαν ώστε να  διευκολυνθούν οι επαφές και συζητήσεις, 

αποφεύγοντας ερωτήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιφυλάξεις 

εκ μέρους των συνεντευξιαζόμενων και πιθανώς σε άρνησή τους να 

απαντήσουν. Προστέθηκαν τέλος και ορισμένες συμπληρωματικές ερωτήσεις 

προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες που θεωρήθηκαν χρήσιμες για τους 

σκοπούς του έργου.   

Οι περισσότερες από τις συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 

ερωτηθέντων. Συχνά αυτοί συνοδεύονταν από άλλα μέλη της οικογένειας/ 

νοικοκυριού (... ακόμα και από τα παιδιά), τα οποία παρέμειναν ωστόσο, για 

το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, παθητικοί παρατηρητές. Οι ερωτώμενοι 

επέμειναν να τηρηθούν αυστηρά οι ρυθμίσεις περί εμπιστευτικότητας που 

έγιναν και, ως εκ τούτου, η καταγραφή της συζήτησης (ή, ακόμα 
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περισσότερο, έγγραφη συναίνεση) δεν επιδιώχθηκε προκειμένου να 

αποφευχθεί παραβίαση της εχεμύθειας και  δημιουργία καχυποψίας. Κατά τη 

διάρκεια των συνεντεύξεων, η μέση διάρκεια των οποίων ήταν περίπου 45 

λεπτά, ο ερευνητής κρατούσε σημειώσεις τις οποίες στη συνέχεια (αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης) επιμελήθηκε. Οι ερευνητές 

συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της Ομάδας Ενδιαφέροντος 3 φορές κατά 

τη διάρκεια της έρευνας, για να συζητήσουν ενδιάμεσα ευρήματα και, με βάση 

τη σταδιακή συσσώρευση συλλογικής εμπειρίας τους, να αποφασίσουν 

σχετικά με προσαρμογές για τις επόμενες συνεντεύξεις, χωρίς ωστόσο να 

εκτραπεί η σταθερή εφαρμογή της συνολικής προσέγγισης. 

Παρά τις αρχικές ανησυχίες, οι περισσότερες ρυθμίσεις αναφορικά με την 

ημερομηνία και την ώρα συνέντευξης τηρήθηκαν, χάρη στην ποιότητα της 

αρχικής επαφής και την εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε. 

Οι κύριες αδυναμίες ωστόσο που διαπιστώθηκαν ήταν (α) η «σχεδόν γενική 

αδυναμία (.. και απροθυμία) να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές στοιχειωδώς 

αξιόπιστες ενδείξεις σχετικά με μετρήσιμους δείκτες, όπως το εισόδημα, οι 

μισθοί, τα επίπεδα κατανάλωσης κ.λπ. και (β) ο σκεπτικισμός τους (τον οποίο 

δεν μπορέσαμε να καταπολεμήσουμε πλήρως) για το πιθανό όφελος που θα 

προκύψει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι τα ίδια άτομα (και / ή οι στενοί συγγενείς και φίλοι τους), συχνά 

στο παρελθόν, έχουν προσεγγιστεί για συνεντεύξεις στο πλαίσιο άλλων 

προγραμμάτων (εθνικών ή ευρωπαϊκών) χωρίς ωστόσο να έχουν 

διαπιστώσει κάτι συγκεκριμένο να προκύπτει για τους ίδιους, ιδίως όσον 

αφορά μέτρα πολιτικής που θα κατέληγαν σε βελτίωση  των συνθηκών της 

ζωής τους. 
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Μέρος Τρίτο - Τα Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις για τα χαρακτηριστικά του 
Δείγματος 

Η σύνθεση των Ρομά που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας «Αξιολόγηση 

Αναγκών» στην Ελλάδα παρουσιάστηκε νωρίτερα στην ενότητα 2.2. Μια 

σειρά από σχόλια σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος  είναι, κατά 

σειρά, τα εξής: 

Πρώτον: Οι δύο Κοινότητες όπου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις δεν 

εκπροσωπούνται εξ ίσου στο δείγμα. Οι ερωτηθέντες από την πολύ πιο 

ανεπτυγμένη Κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας είναι τρεις φορές περισσότεροι 

(15 έναντι 5) από εκείνες στο Χαλάνδρι, όπου οι συνθήκες διαβίωσης (και όχι 

μόνο) είναι πολύ χειρότερες. Η αντιπροσωπευτικότητα, κατά συνέπεια, του 

δείγματος, σε σχέση  με αντίστοιχη σύνθεση του πληθυσμού των Ρομά στη 

χώρα, από στατιστική άποψη, δεν θεωρείται ικανοποιητική! Από την άλλη 

πλευρά, για τους σκοπούς του προγράμματος FINALLY, κρίθηκε σκόπιμο να 

πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με άτομα των οποίων οι απόψεις και η 

πραγματική τους κατάσταση θα είναι πιο σχετικές προς το στόχο του 

προγράμματος, ώστε να σχεδιαστεί και να παραδοθεί ένα πρόγραμμα 

κατάρτισης οικονομικού εγγραματισμού για άτομα που έχουν ξεπεράσει 

ορισμένες ελλείψεις σε βασικές γνώσεις, που συνειδητοποιούν καλύτερα τα 

οφέλη που αναμένεται να προκύψουν και που προσφέρουν καλύτερες 

προοπτικές σχεδόν άμεσης αξιοποίησης των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

οικονομικής  διαχείρισης που θα αποκτηθούν. 

Επιπροσθέτως, από πρακτική άποψη, η διαθεσιμότητα πόρων, τόσο για την 

ίδια την έρευνα όσο και για τα επόμενα στάδια προετοιμασίας εκπαιδευτικού 

υλικού και εργαλείων, περιόρισαν σημαντικά την προσπάθεια για πιο 

εκτεταμένη  έρευνα. 

Αυτό όμως δεν θα πρέπει (και δεν έχει) να περιορίσει την σημασία της 
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αναγνώρισης ότι οι Ρομά στην Ελλάδα χρειάζονται και αξίζουν σημαντικά 

περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση που θα ήταν πιο άμεσα χρήσιμες για 

αποκατάσταση βασικών ελλείψεων σε παιδεία και απασχολησιμότητα.  

Δεύτερον: Άνδρες και  γυναίκες εκπροσωπούνται ισότιμα στο δείγμα Αυτό 

δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι γυναίκες ήταν πιο συχνά 

διαθέσιμες για τη συνέντευξη (οι άνδρες απουσιάζουν συχνά από το σπίτι - 

είτε αναζητώντας συνεχώς προσωρινές ευκαιρίες απασχόλησης ή απλά ήταν 

απρόθυμοι να εκτεθούν σε ανεπίσημες έστω συζητήσεις με «ξένους»). 

Ταυτόχρονα, αναδεικνύει το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι στην 

πραγματικότητα «επικεφαλής» των πιο προσωπικών και οικιακών 

καθηκόντων οικονομικής διαχείρισης, με την ενασχόλησή τους σε 

καθημερινές συναλλαγές, αλλά ακόμα και με τον βραχυπρόθεσμο 

προγραμματισμό μικρής κλίμακας επενδύσεων.  

Τρίτον: Οι διαπιστώσεις για ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης (2 μόνο από 

τα συνολικά 20 άτομα με τα οποία πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 

δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν καμία εκπαίδευση) και πάλι δεν 

αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του συνολικού 

πληθυσμού των Ρομά. Αντίθετα, οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν περάσει, 

τουλάχιστον εν μέρει, μέσω της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που 

τους καθιστά πιο κατάλληλους για το είδος της εκπαίδευσης που θα 

προσφερθεί μέσω του προγράμματος FINALLY.  

Τέταρτο: Λίγοι περισσότεροι από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 

είναι «άνεργοι». Πιστεύουμε ότι η κατανόηση εκ μέρους τους του όρου 

«ανεργία» ή «άνεργος», διαφέρει από την τυπική έννοια του όρου. Αντ' αυτού, 

η έκφραση που είναι πιο ενδεικτική της πραγματικής κατάστασης τους είναι 

«κάνει παρέα στο χρόνο» (σε αντίθεση με το «κάνει συνήθως κάτι»)! 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν περιπτώσεις «ανέργων» που έχουν δηλωθεί ως 

τέτοιοι προκειμένου τα άτομα αυτά εισπράττουν «επιδόματα ανεργίας». 
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Ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι περίπου τα μισά άτομα το 

δείγματος συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που ασκούν κάποιο είδος «μικρού 

εμπορίου» (ή άλλες ανάλογες δραστηριότητες), διαπίστωση η οποία είναι 

χαρακτηριστική της νοοτροπίας ότι, ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία, 

όλα τα μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και εκείνων που ζουν 

κάτω από την ίδια στέγη «πρέπει, με κάποιο τρόπο, να συμβάλουν στα έξοδα 

της οικογένειας – με την ευρεία της έννοια». 

 

3.2 Πηγές Εισοδήματος 

Τα κύρια θέματα στο σχετικό μέρος της συνέντευξης  ήταν: (α) η 

κανονικότητα και οι πηγές εισοδήματος της οικογένειας (ή του νοικοκυριού), 

(β) ο βαθμός στον οποίο διάφορα μέλη της οικογένειας (ή του νοικοκυριό) 

συμβάλλουν σε αυτό και (γ) η επάρκεια των εσόδων για την ικανοποίηση 

«βασικών», τουλάχιστον, αναγκών. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα όποια έσοδά οι οικογένειες Ρομά καταφέρνουν 

να εξασφαλίζουν, είναι μακριά από το «κανονικό», ιδιαίτερα στον οικισμό του 

Χαλανδρίου και πολύ λιγότερο στην Αγία Βαρβάρα! Με εξαίρεση αυτούς που 

έχουν με κάποιο τρόπο καταφέρει να εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνικές 

υπηρεσίες, ως «επιλέξιμοι» για κοινωνικές παροχές, π.χ. επιδόματα ανεργίας, 

οικογενειακά, αναπηρίας (τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος, αλλά 

καταβάλλονται αναδρομικά σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα), τα 

περισσότερα από τα εισοδήματα κυμαίνονται ευρέως, ανάλογα με: (α) αν τα 

άτομα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν περιστασιακή ή 

προσωρινή εργασία που τους προσφέρεται μέσω  «δικτύωσης», (β) αν είναι 

δυνατό να εντοπιστούν εμπορεύσιμα υλικά (π.χ. μέταλλα scrap) που 

αξιοποιούν δωρεάν (ή ακόμα και με πρακτικές αμφίβολης νομιμότητας) και 

(γ) αν έχουν ευκαιρίες για εποχική εργασία (π.χ. θρησκευτικά πανηγύρια, 

καλοκαιρινές πωλήσεις χειροποίητων αντικειμένων, όπως λουλούδια και 
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εποχιακά φρούτα). Στην Αγία Βαρβάρα, όμως, μπορεί κανείς να βρει και 

μικρούς επιχειρηματίες Ρομά, φιλόδοξους να κερδίζουν τη ζωή τους με πιο 

συμβατικούς τρόπους, με τη δημιουργία μικρών καταστημάτων διαφόρων 

ειδών, η βιωσιμότητα των οποίων όμως είναι εξαιρετικά αβέβαιη! 

Η ποικιλία των πηγών εισοδήματος εξαρτάται επίσης από τη σύνθεση της 

οικογένειας. Οι γυναίκες «ειδικεύονται» σε εποχιακές συναλλαγές, οι άνδρες 

εργάζονται ως μικροπωλητές ή σε μικρές συναλλαγές απορριμμάτων 

μετάλλων, ενώ τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας συνεισφέρουν 

«εισόδημα» μέσω κοινωνικών επιδομάτων η υπηρεσιών που προσφέρουν 

(π.χ. συντάξεις, φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, φροντίδα όταν όλοι 

οι άλλοι είναι έξω και εργάζονται ή αναζητούν εργασία). 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια 

αξιοθαύμαστη «αίσθηση αλληλεγγύης και αλληλεξάρτησης» μεταξύ των 

μελών της οικογένειας και μεταξύ των γενεών. Ο καθένας συνεισφέρει ό, τι 

αυτός / αυτή μπορεί (εισόδημα, φροντίδα παιδιών, μαγείρεμα για όλους 

κ.λπ.). Αυτό ωστόσο αποδυναμώνεται όσο οι οικογένειες γίνονται πιο 

αστικοποιημένες και οι γενιές χωρίζουν. 

Οι απαντήσεις που αναφέρονται στην «επάρκεια του εισοδήματος» δεν θα 

μπορούσαν παρά να επηρεάζονται και από τη γενικότερη αρνητική «αίσθηση 

κρίσης» στη χώρα.  

 

3.3 Το καταναλωτικό πρότυπο 

Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στους ερωτηθέντες (με ελαφρά προσαρμογή 

αντίστοιχων ερωτήσεων που περιέχονται στο αρχικό ερωτηματολόγιο που 

διαμόρφωσε για τις ανάγκες του έργου ο Επικεφαλής εταίρος) ήσαν: 

Πρώτον: Δώστε ενδείξεις σχετικά με τις προτεραιότητες μεταξύ μιας σειράς 

τύπων δαπανών, όπως: 
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■ Τρόφιμα 

■ Ενοίκιο 

■ Ρούχα-Παπούτσια 

■ Δίδακτρα σχολείου 

■ Ηλεκτρισμός- Νερό - Τηλέφωνο 

■ Ιατρικά έξοδα κλπ. 

■ Διασκέδαση 

■ Άλλα  

Δεύτερον: Προσδιορίστε ποιος μεταξύ των μελών της οικογένειας συνήθως 

αποφασίζει (ή «έχει τον πρώτο λόγο») σχετικά με το πώς το εισόδημα θα 

δαπανηθεί («τι προϊόντα ή / και υπηρεσίες θα πρέπει να αγοραστούν»). 

Τα ευρήματα αποδεικνύουν, με μεγάλη διαφορά, ότι οι δαπάνες για τρόφιμα 

αποτελούν το κυριότερο είδος δαπανών, απορροφώντας σημαντικό μέρος 

των εσόδων της οικογένειας («τακτικών» ή «περιστασιακών»). Το ενοίκιο 

(και, σε μικρότερο βαθμό, οι δαπάνες για ηλεκτρικό, νερό και τηλέφωνο) έχει 

σημασία κυρίως για τους Ρομά στην Αγία Βαρβάρα οι οποίοι ζουν σε 

ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Τα «Δίδακτρα» είναι μια δαπάνη 

που αφορά σχετικά λίγες οικογένειες, ενώ τα «ιατρικά έξοδα» και η 

«διασκέδαση» αποτελούν ειδικές δαπάνες προσωπικού χαρακτήρα που 

αναφέρονται ως «προτεραιότητα» μόνο όταν προκύπτουν έκτακτες 

περιστάσεις.  

Αποφάσεις σε «μεγάλα έξοδα» λαμβάνονται συνήθως από «τον άνδρα του 

σπιτιού», αλλά τα καθημερινά έξοδα τα διαχειρίζεται η γυναίκα, που 

διαχειρίζεται («με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δεδομένων των σημερινών 

περιορισμών) ένα «εβδομαδιαίο ποσό που της διατίθεται». Με τέτοια 

αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, οι γυναίκες Ρομά επιδιώκουν συνεχώς να 

«βάζουν κάποια χρήματα στην άκρη, για μια βροχερή ημέρα» (… με ή χωρίς 

απαραίτητα αυτό να έχει αναφερθεί στους συζύγους τους). 

Περιγράφοντας τα «πρότυπα κατανάλωσης», αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 
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ένα μεγάλο μέρος των δαπανών αναφέρεται σε αγορές  αντικειμένων μικρής 

αξίας, όπως η αγορά γλυκισμάτων «για τα παιδιά» ή μια επίσκεψη στο τοπικό 

καφενείο, όπου οι ενήλικες συχνά συνοδεύονται από τα παιδιά τους. Επίσης, 

οι αποφάσεις για «το τι θα αγοραστεί» επηρεάζονται από χαρακτηριστική 

στάση για «κοινωνική επίδειξη» (π.χ. συχνά αγοράζονται φθηνά προϊόντα 

απομιμήσεις ακριβών αντίστοιχων). Η συνολική στάση απέναντι στην 

κατανάλωση από πολλούς είναι ότι «αγοράζουν για τις ανάγκες του σήμερα 

(τυπική δήλωση: «Φάτε, πιείτε και χορέψτε»), ενώ οι ανάγκες του αύριο 

κάπως «θα καλυφθούν, από το μελλοντικό εισόδημα που κάπως θα 

εξασφαλιστεί»! 

 

3.4 Αποταμίευση, Επενδύσεις και Δάνεια 

Το γεγονός ότι μικρά μόνο τμήματα του εισοδήματος της οικογένειας 

αποταμιεύονται, εν μέρει εξηγείται από την αδύναμη μόνο προδιάθεση για 

«αποταμίευση», αλλά κυρίως από το γεγονός ότι η ικανοποίηση των βασικών 

αναγκών (όπως αυτές περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα) δεν 

αφήνει πολλά περιθώρια! 

Ο κύριος λόγος για εξοικονόμηση εισοδήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 

η πρόβλεψη για δαπάνες που σχετίζονται με έκτακτα γεγονότα, τα οποία 

συνήθως συνδέονται με ανάγκη νοσηλείας, τη γέννηση ενός νέου παιδιού, ο 

γάμος του γιου ή της κόρης, ο θάνατος και η κηδεία ενός μέλους της 

οικογένειας ή ενός στενού συγγενή/φίλου. 

Τέτοιες εκδηλώσεις είναι επίσης αιτίες για δανεισμό χρημάτων, δάνεια που 

λαμβάνονται συνήθως από συγγενικές οικογένειες και στενούς φίλους, πάντα 

ανεπίσημα (η έννοια μιας επίσημης συμφωνίας δανείου θεωρείται γενικά ως 

περίπου αδιανόητη) και που συνήθως επιστρέφονται «σε δόσεις όταν ο 

οφειλέτης έχει τη δυνατότητα». Παρά το γεγονός ότι, εκτός από τις 

αποδεκτές καθυστερήσεις (που ο καθένας τις περιμένει), υπάρχουν 
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περιπτώσεις όπου υποσχέσεις παραβιάζονται, γεγονός που θεωρείται γενικά 

ως αναξιοπρεπής συμπεριφορά και σε αντίθεση με τον «Άγραφο Κώδικα 

Δεοντολογίας» των Ρομά. 

Οι «επενδύσεις» στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με αγορά 

επίπλων και συσκευών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) για ένα νέο σπίτι, 

λιγότερο με αγορές υλικών για «επισκευές στο σπίτι» και, ακόμη λιγότερο, με 

την αγορά κάποιου οχήματος (αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα) που θα 

χρησιμοποιηθεί (πιθανότατα μετά από κάποια μετατροπή) για μεταφορά 

εμπορευμάτων στην αγορά. Σε γενικές γραμμές, οι μικροί επιχειρηματίες 

Ρομά αποφεύγουν να εμπλέκονται σε επιχειρήσεις που απαιτούν, έστω και 

μικρό αρχικό κεφάλαιο, αν και αυτό δεν είναι απαραιτήτως η περίπτωση για 

τις μικρές επιχειρήσεις Ρομά στην Αγία Βαρβάρα. Το κόστος των επενδύσεων 

γενικά χρηματοδοτείται μέσω συσσωρευμένων αποταμιεύσεων, από 

μεταβιβάσεις που εισπράττονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες (αρκετές 

καθυστερημένες μηνιαίες δόσεις που λαμβάνονται ταυτόχρονα) ή μέσω 

προσωπικού άτυπου δανεισμού. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

κάθε φορά που οι «επενδύσεις» σχετίζονται με την κατασκευή ή την επισκευή 

του σπιτιού, φίλοι και συγγενείς προσφέρουν προσωπική εργασία χωρίς 

κανένα κόστος, αναμένοντας ότι κάποια μέρα αυτό θα ανταποδοθεί 

μελλοντικά με παρόμοιο τρόπο. 

Πρέπει τέλος να διευκρινιστεί ότι η «ορολογία» και η χρήση οικονομικών 

όρων, δεν είναι πάντα η συμβατική. Ένας από τους ερευνητές ανέφερε την 

απάντηση που έλαβε σε μία συνέντευξή, όταν ρώτησε για τις «επενδύσεις» 

του νοικοκυριού: ο συμμετέχων ήταν πολύ περήφανος για το μεγάλο ηχητικό 

συγκρότημα που είχε αγοράσει για την οικογένειά του, λίγους μήνες 

νωρίτερα, χαρακτηρίζοντάς το ως «επένδυση»! 
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3.5 Σχέσεις με Τράπεζες 

 Σε πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Τράπεζας επιχειρήθηκε να απαντηθεί το 

κρίσιμο ερώτημα του κατά πόσο οι Ρομά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

«αποκλείονται» από διαδικασίες αξιοποίησης χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο «αποκλεισμός» αυτού του τύπου είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένος, εν μέρει ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι 

περιορισμένο μόνο ενδιαφέρον έχει δοθεί στους παράγοντες που τον 

προκαλούν, όπως π.χ. οι δυνατότητες των ατόμων αυτών  να  αποκτήσουν 

λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα, να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους 

και, γενικά, να αναπτύξουν τον «οικονομικό εγγραμματισμό» τους (World 

Bank, 2012, p.2). Άλλες έρευνες στο παρελθόν που αφορούν τη διερεύνηση 

των σχέσεων μεταξύ των Ρομά και των τραπεζών, έχουν δείξει ότι αυτές είναι 

αρκετά τεταμένες, με τους Ρομά να είναι εξαιρετικά διστακτικοί στο να 

εμπιστευτούν τις αποταμιεύσεις τους σε τραπεζικά ιδρύματα («προτιμώ να 

τις κάνω χρυσά νομίσματα») και τις τράπεζες που παρέχουν δάνεια ή άλλα 

τραπεζικά προϊόντα / υπηρεσίες να αποφεύγουν τις συναλλαγές με 

ανθρώπους με τους οποίους «οι σχέσεις είναι δύσκολες και η αξιολόγηση του 

κινδύνου σχεδόν αδύνατη». Διατυπώνονται, για παράδειγμα, τα εξής 

επιχειρήματα: 

■ «Πολλοί Ρομά είναι τελείως  αναλφάβητοι, δεν διαθέτουν ικανότητα 

επικοινωνίας και δεν είναι σε θέση ακόμη και να συντάξουν μια απλή 

αίτηση δανείου». 

■ «Για τα δάνεια μικρών επιχειρήσεων, δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν 

κάποιο απλό έστω Επιχειρηματικό Σχέδιο. Στερούνται ταυτότητας, 

μόνιμης διεύθυνσης, κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.». 

■ «Οι διοικητικές δαπάνες για την αντιμετώπιση των δυνητικών πελατών 

Ρομά είναι πολύ υψηλές και δεν καλύπτονται οι τραπεζικές απαιτήσεις - 

προδιαγραφέςς». 
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Τέτοιου είδους δηλώσεις συζητήθηκαν σε μάκρος κατά τις συνεντεύξεις και, 

σε γενικές γραμμές, επιβεβαιώθηκαν, τουλάχιστον από εκείνους που, για 

κάποιο λόγο, είχαν αποφασίσει να απευθυνθούν σε τράπεζα, συνήθως με 

αίτηση για στεγαστικό δάνειο ή για δάνειο αγοράς αυτοκινήτου. 

Παραδόξως όμως, αναφέρθηκε επίσης ότι, παρά τα προβλήματα και τις 

χρονοβόρες διαδικασίες, αρκετοί κατάφεραν τελικά να εγκριθούν οι αιτήσεις 

τους για δάνεια και άλλα τραπεζικά προϊόντα! 

Το φαινομενικό παράδοξο μπορεί ίσως να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, μέχρι 

πριν από λίγα χρόνια, οι τράπεζες στην Ελλάδα ασκούσαν εξαιρετικά 

επεκτατική πιστωτική πολιτική δανείων, με πολλά από τα στελέχη τους να 

εξασφαλίζουν επιδόματα που συνδέονταν με τον αριθμό (ή τον όγκο) των 

δανείων που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν (παρά τον υψηλό κίνδυνο 

ορισμένων τύπων δανειοληπτών).  

Αυτές οι μέρες, φυσικά έχουν περάσει και όλοι οι ερωτηθέντες 

συνειδητοποιούν τώρα ότι οι συναλλαγές με τις τράπεζες θα πρέπει να 

διεξάγονται με ένα πολύ πιο υπεύθυνο και συστηματικό τρόπο, μια 

πεποίθηση που είναι όμως δύσκολο να υλοποιηθεί, καθώς η αίσθηση 

διακρίσεων σε βάρος τους παραμένει ισχυρή. 

 

3.6 Προοπτικές για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης 
FINALLY 

Το τμήμα αυτό ολοκληρώνει το κύριο μέρος των συνεντεύξεων και έχει ως 

στόχο να διευκρινίσει της προοπτικές επίτευξης του κύριου στόχου της 

Έρευνας και Αξιολόγησης Αναγκών. Συγκεκριμένα, αφού συζητήθηκαν μέχρι 

τώρα διάφορα θέματα που θεωρούνται ενδεικτικά της οικονομικής 

πρακτικής και της συμπεριφοράς, φθάνουμε στο σημείο όπου τα άτομα με 

τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις καλούνται να αναφέρουν την 

πιθανή ανταπόκρισή τους σε πρόσκληση για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα που το πρόγραμμα FINALLY σκοπεύει να προετοιμάσει και να 

υλοποιήσει. Τους προσφέρεται η ευκαιρία να υποδείξουν τα θέματα που θα 

επιθυμούσαν να περιληφθούν σε μια τέτοια προσπάθεια, ακόμη και να 

εκφράσουν απόψεις σχετικά με το πώς η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει 

να οργανωθεί και να λειτουργήσει. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι τα 

ευρήματα της έρευνας συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν με την συνεργασία 

και της Ομάδα Ενδιαφέροντος (Focus Group) που συστάθηκε για το σκοπό 

αυτό.  

Δύο άλλα σημεία που επίσης αξίζει να σημειωθούν: 

Πρώτον, ότι μια πιθανή διαπίστωση ότι η «ανεπάρκεια οικονομικής παιδείας» 

δεν αναφέρεται ρητά στις συνεντεύξεις, δεν πρέπει κατ 'ανάγκη να 

ερμηνευτεί ότι υπάρχει «επάρκεια»! Και αυτό για τον απλό λόγο ότι τα άτομα 

δεν δέχονται εύκολα ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους, ειδικά σε εργασίες 

που ασκούν καθημερινά, είναι ανεπαρκείς! Θα περίμενε κανείς (και πολλά 

προηγούμενα έργα έχουν δείξει ότι αυτό είναι αλήθεια), ότι εάν η αξιολόγηση 

των αναγκών περιελάμβανε πραγματικές «ασκήσεις επάρκειας γνώσεων», 

π.χ. ειδικά tests βάσει των οποίων θα ελέγχονταν οι οικονομικές γνώσεις και 

δεξιότητες, οι ελλείψεις θα γίνονταν πολύ πιο εμφανείς. Αυτό, ωστόσο, δεν 

επιχειρήθηκε (ακολουθώντας και συμβουλές εμπειρογνωμόνων, να μην 

αμφισβητηθεί ευθέως η πραγματική επάρκεια). Πολλοί μάλιστα από τους 

ερωτηθέντες ευθέως αναρωτήθηκαν «Γιατί θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε 

αυτά τα θέματα; Είμαστε ήδη καλοί στη διαχείριση των χρημάτων μας». 

Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο σημείο:  

Για λόγους που σχετίζονται με την αναμενόμενη σχετικά επιφυλακτική ή και 

αρνητική στάση απέναντι στην «εκπαίδευση», το σχετικό θέμα για συζήτηση 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εισήχθη έμμεσα μόνο,  ως εξής:  

«Αν συμφωνείτε ότι θα ήταν ωφέλιμα για εσάς  να χρησιμοποιήσετε κάποια 

βοήθεια για την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων σας, θα ήσασταν πρόθυμοι 
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να συμμετάσχετε σε ορισμένες συναντήσεις με ανθρώπους που μπορεί να σας 

δείξουν πώς να συμπληρώσετε τα κενά των γνώσεων που αισθάνεστε ότι έχετε;» 

Εισάγοντας την σχετική ερώτηση με τον τρόπο αυτό, η συζήτηση έδειξε ότι 

θα μπορούμε να περιμένουμε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα FINALLY θα είναι ικανοποιητική, αλλά, όπως οι 

περισσότεροι από τους συζητητές (και το Focus Group με το οποίο το θέμα 

συζητήθηκε), επεσήμανα, πολλά θα εξαρτηθούν από τις συγκεκριμένες 

οργανωτικές ρυθμίσεις για την παροχή κατάρτισης (π.χ. θέση, χρόνος, 

διάρκεια κλπ.).  Το Focus Group υπογράμμισε επίσης τη σημασία της επιλογής 

κατάλληλων εκπαιδευτών, της προσαρμογής των τεχνικών και εργαλείων 

κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Ρομά, τις ευαισθησίες 

τους κλπ. 

Στους ερωτηθέντες παρουσιάστηκε στη συνέχεια μια λίστα με πιθανά θέματα 

εκπαίδευσης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα εξής: 

■ Πώς να οργανώνετε τις δαπάνες του νοικοκυριού; 

■ Πώς να ψωνίζετε, έτσι ώστε να μπορείτε να ξοδεύετε λιγότερο και εν 

τούτοις να αγοράζετε ότι θέλετε/χρειάζεστε;  

■ Πώς «δεν θα σας εξαπατούν" όταν πρέπει να «κάνετε μια συμφωνία» για 

να αγοράσετε κάτι που θα πληρώσετε σε δόσεις (π.χ. το κινητό 

τηλέφωνο, αγορές σε δόσεις); 

■ Πώς να ξεκινήσετε την δικιά σας επιχείρηση; 

■ Πώς να προσεγγίσετε τις τράπεζες; 

■ Πως θα καταλάβετε πώς λειτουργεί το κράτος, τι είναι οι φόροι, τι είναι η 

κοινωνική ασφάλιση; 

■ Κάτι άλλο που αισθάνεστε την ανάγκη να γνωρίζετε.   

Επιτρέποντας αποκλίσεις αξιοπιστίας στις ατομικές απαντήσεις (δεδομένου 
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ότι, όπως πολλές μελέτες έχουν δείξει, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα άτομα 

σε αυτές τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες είναι πάντοτε σε θέση να 

εκτιμήσουν και, ακόμα πιο δύσκολο, να αποδώσουν προτεραιότητες στις 

ανάγκες οικονομικής εκπαίδευσής τους), οι προτιμήσεις που εκφράζονται 

είναι εντυπωσιακά συνεπείς με τα ευρήματα της έρευνας που 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Συγκεκριμένα, οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν πόσο χρήσιμο θα ήταν γι 'αυτούς να 

«ακούσω περισσότερα και να πάρω συμβουλές» για: 

■ Πώς να οργανώνετε τις δαπάνες του νοικοκυριού; 

■ Πώς να ψωνίζετε, έτσι ώστε να μπορείτε να ξοδεύετε λιγότερο και εν 

τούτοις να αγοράζετε ότι θέλετε/χρειάζεστε;  

Θέματα επιχειρηματικότητας αναφέρθηκαν με κάποια συχνότητα, αλλά από 

μια μάλλον μικρή ομάδα ερωτηθέντων, όσους κυρίως λειτουργούν ήδη μικρές 

επιχειρήσεις ή σκέπτονται να ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται 

επιχειρηματικά. 

Είναι, τέλος, ενδιαφέρον το ότι, σχεδόν ομόφωνα, οι ερωτηθέντες έδειξαν 

ενδιαφέρον να βοηθηθούν, μέσω της διαδικασία κατάρτισης, 

■ να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το κράτος, τι είναι οι φόροι, τι είναι η 

κοινωνική ασφάλιση, 

αντικείμενα δηλαδή τα οποία αντιστοιχούν σε μια ευρύτερη ανάγκη για 

καλύτερη προετοιμασία τους στην προσπάθειά τους για ολοκληρωμένη 

κοινωνικοοικονομική ένταξη. 
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3.7 Αξιολόγηση της συνέντευξης από τους ερωτηθέντες 

Η συνολική αξιολόγηση της συνέντευξης ήταν πολύ θετική. Τα άτομα του 

δείγματος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το κλίμα που δημιουργήθηκε 

πριν και, στη συνέχεια, αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, και 

για το ότι τα ερωτήματα ήταν, όχι μόνο σχετικά με την κατάστασή τους, αλλά 

τους έδωσαν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα. Αναφέρθηκε μάλιστα 

ότι, αν και ορισμένοι από αυτούς είχαν συμμετάσχει και παλαιότερα σε 

ανάλογες συνεντεύξεις, η αίσθηση που αυτή τη φορά σχημάτισαν είναι ότι η 

πρωτοβουλία FINALLY θα μπορούσε να οδηγήσει, αν προχωρήσει σωστά και 

υλοποιηθεί αποτελεσματικά, σε πραγματικά οφέλη που αφορούν άμεσα την 

κοινότητα των Ρομά στην Ελλάδα. 
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Μέρος Τέταρτο - Συμπεράσματα και Συστάσεις 

Στο  τελευταίο αυτό τμήμα της Έκθεσης, παρουσιάζονται οι κύριες 

διαπιστώσεις της έρευνας που πραγματοποιήθηκε (βλ. και προηγούμενα 

τμήματα του κειμένου), συνοδευμένες με ορισμένα σχόλια.  Παρατίθενται 

επίσης και μια σειρά από Προτάσεις οι οποίες θεωρείται ότι αφορούν άμεσα 

το πρόγραμμα FINALLY και ιδιαίτερα τις δραστηριότητες που προβλέπονται 

για τις επόμενες φάσεις του έργου. 

 

4.1. Αποτελέσματα της Έρευνας Αξιολόγησης και Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο της Έρευνας Αξιολόγησης επιμορφωτικών αναγκών των Ρομά 

στην Ελλάδα, η ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΠ και της Τεχνικής Εκπαιδευτικής 

ΚΕΚ Α.Ε. πραγματοποίησε, με τη βοήθεια διαμεσολαβητών, εξοικειωμένων με 

τις τοπικές κοινότητες Ρομά, 20 συνεντεύξεις σε δύο γειτονιές (Αγία Βαρβάρα 

και Χαλάνδρι - και οι δύο στην Αττική). Μια σειρά συζητήσεων 

πραγματοποιήθηκε επίσης με μέλη των focus groups, που συστάθηκαν ειδικά 

για τους σκοπούς του έργου FINALLY καθώς και με άλλους εμπειρογνώμονες. 

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε άλλα μέρη της παρούσας 

έκθεσης, ενώ τα βασικά της συμπεράσματα αναφέρονται παρακάτω. 

● Δείγμα Ρομά που συμμετείχε στις συνεντεύξεις  
 
Το δείγμα των Ρομά με το οποίο επικοινωνήσαμε και το οποίο επελέγη 

σύμφωνα με τα κριτήρια (π.χ. φύλο, ηλικία) που καθορίστηκαν στο πλαίσιο 

της συνολικής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιμορφωτικών 

αναγκών και, τελικά, συμμετείχε στις  συνεντεύξεις αποτελούνταν από 20 

άτομα (άνδρες και γυναίκες), που ζουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε δύο 

περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. 

● Διεξαγωγή συνεντεύξεων  
 

Οι  συνεντεύξεις διεξήχθησαν από εθελοντές  οι οποίοι είχαν ενημερωθεί για 

τους σκοπούς του Προγράμματος. Το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που 
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χρησιμοποιήθηκε ήταν μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε μετά από 

συζητήσεις με εκπροσώπους της κοινότητας των Ρομά. 

● Πηγές εισοδήματος 
 
Όποιο εισόδημα καταφέρνουν να κερδίζουν οι οικογένειες Ρομά απέχει πολύ 

από του να είναι "κανονικό", ιδιαίτερα στον καταυλισμό του 

Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι και πολύ λιγότερο στην περισσότερο 

ανεπτυγμένη κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Με εξαίρεση αυτούς που έχουν 

με κάποιο τρόπο καταφέρει να παρουσιαστούν σε διάφορες κοινωνικές 

υπηρεσίες, ως «επιλέξιμοι» για διάφορες κοινωνικές παροχές, τα εισοδήματα 

έχουν μεγάλο εύρος διακύμανσης, ανάλογα με το αν (α) εκείνοι που 

κερδίζουν τα εισοδήματα είναι σε θέση να δεχθούν και να αξιοποιήσουν 

περιστασιακή ή προσωρινή εργασία που βρίσκεται μέσω δικτύωσης, (β) αν 

μπορούν να βρουν εμπορεύσιμα υλικά, (γ) από τη διαθεσιμότητα  εποχικής 

εργασίας και εποχικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Στην Αγία Βαρβάρα 

μπορεί κανείς να βρει, μικρούς επιχειρηματίες Ρομά με τη φιλοδοξία  να 

κερδίζουν τη ζωή τους μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας μικρών 

καταστημάτων διαφόρων ειδών.  

 

Η ποικιλία των πηγών εισοδήματος εξαρτάται επίσης από τη σύνθεση της 

οικογένειας, ενώ φαίνεται να υπάρχει αξιοθαύμαστη "αίσθηση αλληλεγγύης 

και αλληλεξάρτησης" μεταξύ των μελών της οικογένειας και μεταξύ των 

γενεών. 

● Καταναλωτικά Πρότυπα 
 

Οι δαπάνες για τρόφιμα αποτελούν το κυρίαρχο είδος δαπανών, 

απορροφώντας σημαντικό μέρος των εσόδων της οικογένειας. Οι αποφάσεις 

για «σημαντικές δαπάνες» συνήθως λαμβάνονται από "τον άνδρα του 

σπιτιού", αλλά είναι η γυναίκα που διαχειρίζεται ένα είδος «εβδομαδιαίου 

οικογενειακού προϋπολογισμού».  Λόγω αυτής της αρμοδιότητας τους οι 
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γυναίκες Ρομά προσπαθούν συνεχώς να "βάλουν χρήματα στην άκρη» για 

περίπτωση ανάγκης. 

● Αποταμίευση, Επενδύσεις και Πιστώσεις 
 

Μικρό μόνο μέρος του εισοδήματος της οικογένειας αποταμιεύεται. Αυτό εν 

μέρει μόνο οφείλεται στην «κουλτούρα» των Ρομά που δεν ενθαρρύνει πολύ 

την αποταμίευση, περισσότερο οφείλεται στο γεγονός ότι η ικανοποίηση των 

βασικών αναγκών δεν αφήνει πολλά περιθώρια! Ο κύριος λόγος για 

αποταμίευση είναι η ικανοποίηση έκτακτων αναγκών.  

● Σχέσεις με τράπεζες 
 
Αρκετοί ερωτηθέντες ανέφεραν ότι, παρά τα προβλήματα και τις χρονοβόρες 

διαδικασίες, κατάφεραν τελικά να βρουν ανταπόκριση στις αιτήσεις τους για 

δάνεια και άλλα τραπεζικά προϊόντα! Πολλοί εξέφρασαν επίσης την έντονη 

δυσπιστία τους για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από τις τράπεζες. 

 Προοπτικές για τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “FINALLY”  

Οι προτιμήσεις που εκφράζονται ως προς τη θεματολογία του μαθήματος 

συνάδουν με τα ευρήματα της έρευνας. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

ανέφεραν πόσο χρήσιμο θα ήταν γι τους ίδιους να "μάθουν και να πάρουν 

συμβουλές" σχετικά με το: 

■ Πώς να οργανώσουν τις δαπάνες του νοικοκυριού 

■ Πώς να ψωνίζουν, ώστε να μπορούν να ξοδεύουν λιγότερα και να  

εξακολουθούν να αγοράζουν ό, τι θέλουν / χρειάζονται 

 

Επίσης εξέφρασαν σαφώς ότι οι οργανωτικές λεπτομέρειες του μαθήματος 

και η ύπαρξη κάποιου είδους «κινήτρου», θα είναι κρίσιμοι παράγοντες για 

την απόφασή τους να παρακολουθήσουν το μάθημα. Είναι επίσης κατανοητό 

ότι η συνεχής και μέχρι τέλους παρακολούθηση του μαθήματος θα εξαρτηθεί 

από το κατά πόσον το μάθημα θα λάβει υπόψη του τις δικές τους 

προτεραιότητες, όπως αυτές εκφράστηκαν στην έρευνα.  
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4.2 Γενικά συμπεράσματα 

Η έρευνά μας έδειξε ότι δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία στη χώρα η οποία 

σχετίζεται με τη διδασκαλία βασικής χρηματοοικονομικής σε Ρομά (ενήλικες 

και μη). Η διαπίστωση αυτή δεν προξενεί εντύπωση καθώς η 

χρηματοοικονομική μόλις τώρα γίνεται θέμα κατάρτισης για μη ειδικούς που 

διδάσκεται εκτός των αιθουσών του Πανεπιστημίου..  

 

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας έκανε τους 

συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις και τα focus groups κάπως σκεπτικούς 

σχετικά με τους στόχους του μαθήματος που θα αναπτύξουμε. Η αύξηση της 

φορολογίας, οι υπερβολικές απαιτήσεις  κυβερνητικών υπηρεσιών που 

σχετίζονται με την εντατικοποίηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής, το «σπάσιμο της φούσκας των ακινήτων», τα στεγαστικά 

δάνεια που σε συνθήκες οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν 

πλέον από τους οφειλέτες των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και 

πολλών Ελλήνων Ρομά-αύξησαν τη δυσπιστία προς την κυβέρνηση καθώς και 

τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Αυτή είναι ομολογουμένως μια δύσκολη στιγμή για την προώθηση 

«κυρίαρχων οικονομικών αξιών» για τους ανθρώπους που έχουν μακρά 

ιστορία περιθωριοποίησης και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το 

σχεδιασμό του μαθήματος.  

 

Δεδομένου ότι δεν έχουν προβλεφθεί οικονομικά κίνητρα για την 

παρακολούθηση του μαθήματος “FINALLY”  (το θέμα τέθηκε συχνά από τους 

συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις και τις συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Έρευνας Αξιολόγησης Αναγκών 

Κατάρτισης στην Ελλάδα), ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε το 

μάθημα να γίνεται  όσο το δυνατόν «ελκυστικότερο» για την ομάδα-στόχο. 

Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε να πάρουμε σαν σημείο εκκίνησης 
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«βασικές αρχές», όπως θα κάναμε για ένα «κλασσικό» προπτυχιακό μάθημα. 

Μια διαφορετική προσέγγιση θα πρέπει να υιοθετηθεί, που να βασίζεται –

ίσως- σε πραγματικά παραδείγματα («ιστορίες») σε χρηματοοικονομικά 

θέματα που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον κατά την παρούσα 

οικονομική συγκυρία.  

 

Για παράδειγμα: Το πρόβλημα των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων και οι 

πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους  (π.χ. ειδικές κανονιστικές διατάξεις 

δανειοληπτών που δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά τις δόσεις 

των δανείων τους) θα μπορούσε να είναι μια καλή εισαγωγή για σημαντικές 

χρηματοοικονομικές έννοιες (επιτόκια, καλό χρέος έναντι κακού χρέους, 

κλπ.). 

 

Η διάσταση του φύλου θα πρέπει επίσης να εξεταστεί στο στάδιο του 

σχεδιασμού του μαθήματος, καθώς μια σειρά θεμάτων προέκυψαν κατά τις 

συνεντεύξεις που θεωρούνται "τομέας της γυναίκας » (και συμπίπτει  με ότι 

σχετίζεται με τα οικονομικά του νοικοκυριού), ή –σε αντιδιαστολή- «ευθύνη 

του άνδρα" (π.χ. η λήψη αποφάσεων σχετικά με σημαντικές αγορές και 

επενδύσεις). Ως εκ τούτου διάφορες εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη σχετικά με τις θεματικές ενότητες του μαθήματος «FINALLY»  

και τα εργαλεία κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Σημειώνουμε τέλος τη σημαντική διαφορά στις συνθήκες διαβίωσης, τους 

τρόπους που κερδίζουν τα προς το ζην και τις καταναλωτικές  δαπάνες, 

μεταξύ των δύο κοινοτήτων Ρομά που επελέγησαν για την έρευνα μας. Ενώ οι 

Ρομά που ζουν στον καταυλισμό του Χαλανδρίου αντιμετωπίζουν ακραία 

φτώχεια και όλα τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή, η κοινότητα της 

Αγίας Βαρβάρας είναι μια αστική και καλά εδραιωμένη κοινότητα. Αν και κάθε 

προσπάθεια θα πρέπει να γίνει για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στους 
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καταυλισμούς κατά τη γνώμη της ερευνητικής ομάδας είναι πιο πιθανό για 

τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας να «απορροφήσουν» πιο 

αποτελεσματικά τα "μηνύματα" του μαθήματος και να επωφεληθούν από 

αυτό. Δυστυχώς, τα προβλήματα στον οικισμό είναι πολύ πιο "παρόντα και 

επείγοντα» από την εξοικείωση με βασικές «χρηματοοικονομικές» αρχές.  
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