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Κοινωνικι  ςυνφπαρξθ - Ατομικι  και ςυλλογικι ευκφνθ 

Ειςαγωγι 
κοπόσ  

Θ κατανόθςθ  τθσ ςθμαςίασ  τθσ κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ  και τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ  για τθν ευθμερία  του κοινωνικοφ ςυνόλου. Θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 

κοινωνικισ  ςυνοχισ θ οποία ςυνδζεται άρρθκτα με τθν  αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, 

τθν αλλθλεγγφθ  και τθν  καταπολζμθςθ  του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Θ κατανόθςθ τθσ 

ςθμαςίασ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ευκφνθσ και του τρόπου που αναπτφςςονται. Σο 

άνοιγμα του διαλόγου για τθν ςυνφπαρξθ Ρομά και μθ Ρομά ςτισ τοπικζσ  κοινωνίεσ  και  τισ 

δυνατότθτεσ  δράςθσ των κοινωνικϊν δομϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ . 

 

Προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

Όταν κα ζχετε ολοκλθρϊςει τθ μελζτθ αυτισ τθσ ενότθτασ, κα είςτε ςε κζςθ να: 

 Διακρίνετε τισ βαςικζσ αιτίεσ των προβλθμάτων ςυνφπαρξθσ  Ρομά και μθ Ρομά  

 Γνωρίηετε καλφτερα τον τρόπο που βιϊνει, τα ίδια προβλιματα, κάκε πλευρά. 

 Παρακολουκείτε και να εντοπίηετε ςυντομότερα προβλιματα κοινωνικισ ςυνοχισ. 

 Αξιολογείτε  αντικειμενικότερα προκζςεισ και ςυμπεριφορζσ.  

 χεδιάηετε κοινωνικζσ δράςεισ με περιςςότερεσ δυνατότθτεσ επιτυχίασ.  

 υμβάλλετε ςτθν καλι λειτουργία των τοπικϊν κοινωνιϊν.  

 

Λζξεισ – κλειδιά 

υνφπαρξθ, κοινωνικι ςυμβίωςθ, κοινωνικι ςυνοχι, κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, 

βιϊςιμθ ανάπτυξθ,  ατομικι  ευκφνθ, ςυλλογικι ευκφνθ , πανδθμία, δθμοτικζσ κοινωνικζσ 

δομζσ.  

 

φνοψθ ενότθτασ  
 Θ κοινωνικι ςυνφπαρξθ είναι ζμφυτθ, ανάγκθ του ανκρϊπου  γιατί  μζςω τθσ 

κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ μπορεί να ικανοποιιςει ανάγκεσ που μόνο ςυλλογικά 

ικανοποιοφνται.  

 Θ εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ ςυναρτάται με τθν ποιότθτα των ανκρϊπινων κοινωνικϊν  

ςχζςεων  και κατά ςυνζπεια με τθν κοινωνικι ςυνοχι.  

 Θ διαφορετικότθτα των ανκρϊπων δεν είναι εμπόδιο για τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Εμπόδιο  είναι θ μθ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ,  θ  άνιςθ μεταχείριςθ και ο 

κοινωνικόσ αποκλειςμόσ  που διαρρθγνφει τουσ δεςμοφσ  αλλθλεγγφθσ μεταξφ των 

μελϊν τθσ κοινωνίασ  και δεν επιτρζπει ςτθν κοινωνία  να αξιοποιιςει όλο το 

δυναμικό τθσ   και να ζχει μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ.   
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 Οι Ρομά αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθσ 

περικωριοποίθςθσ. Θ ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία και θ ενεργόσ ςυμμετοχι τουσ  

ςτθν εξζλιξι τθσ  αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ.  

 Ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ ςυλλειτουργοφν χωρίσ θ ατομικι ευκφνθ να 

αφομοιϊνεται από τθ ςυλλογικι. Θ περίοδοσ τθσ πανδθμίασ  εξ αιτίασ του covid 19  

ανζδειξε το κζμα τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ευκφνθσ  γενικά και ειδικότερα ςε 

περιοχζσ που διαβιοφν κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ, όπωσ οι Ρομά.      

  Με βάςθ το κεςμικό ρόλο τθσ  τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  και τισ  αρχζσ  τθσ εγγφτθτασ  

και επικουρικότθτασ, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ και οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ τθσ 

τοπικισ  αυτοδιοίκθςθσ  κοινωνικι  ζνταξθ  των Ρομά  μποροφν να ςυμβάλλουν  

αποφαςιςτικά και αποτελεςματικά  ςτθν κοινωνικι ζνταξθ  των Ρομά και τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.  

1. Ανάπτυξη σχζσεων ανάμεσα στα μζλη των τοπικών κοινοτήτων  

1.1 Κοινωνικι ςυμβίωςθ  
υνυπάρχω.  

θμαίνει, υπάρχω μαηί με  άλλουσ. Ηω, εξελίςςομαι μαηί με άλλουσ.  

Είμαςτε εμείσ. 

Είμαι αυτόνομο άτομο   και ταυτόχρονα  μζλοσ  ενόσ οργανωμζνου κοινωνικοφ ςυνόλου. 
Ο Αριςτοτζλθσ ζχει πει πωσ  

«… κα ιταν πολφ παράξενο να λζμε ότι είναι ευτυχιςμζνοσ ο άνκρωποσ που ηει 

μόνοσ με τθ μοναξιά του … ο άνκρωποσ είναι ον  προοριςμζνο από τθ φφςθ του  να  ηει ςε 

πολιτικι κοινωνία μαηί με άλλουσ…»1    

Θ κοινωνικι ςυμβίωςθ – ςυνφπαρξθ  είναι πρωταρχικι ανάγκθ του ανκρϊπου.   

Θ κοινωνία δθμιουργεί όρουσ μιασ ανϊτερθσ ποιότθτασ ηωισ, γιατί μπορεί  επιτφχει  

αποτελζςματα  ςτθν αςφάλεια, ςτθν οικονομία, ςτθν υγεία, ςτθν παιδεία  που μόνο 

ςυλλογικά επιτυγχάνονται. Ζτςι, μζςα ςτουσ κόλπουσ τθσ, ο άνκρωποσ μπορεί  να 

ικανοποιιςει  υλικζσ, πνευματικζσ, θκικζσ  ανάγκεσ  και  επικυμίεσ, που δεν κα  μποροφςε 

μόνοσ του να ικανοποιιςει.   

Ο άνκρωποσ νοιϊκει τθν ανάγκθ δθμιουργίασ διαπροςωπικϊν ςχζςεων,  τθν ανάγκθ  

τθσ ζνταξθσ ςε μια ομάδα ανκρϊπων,  τθν ανάγκθ του ανικειν ςε μια κοινωνία. Μζςα από 

αυτι τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικοποίθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ εξελίςςεται.   

Όμωσ θ  κοινωνία δεν είναι απλό άκροιςμα ανκρϊπων αλλά ςφνολο των κοινωνικϊν 

ςχζςεων των ανκρϊπων, των ςχζςεων που αναπτφςςονται μεταξφ τουσ, και τθσ οργάνωςθσ 

τθσ κοινωνικισ ηωισ που προκφπτει από αυτζσ.  

Για αυτό το λόγο  εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ ςυνδζεται άμεςα με τθν κοινωνικι ςυνοχι, 

και βαςικοί  παράγοντεσ κοινωνικισ ςυνοχισ είναι: 

 Θ ςυναίςκθςθ / ςυνείδθςθ του «ανικειν» ςε μία κοινωνία, θ ςυνζργεια μεταξφ 

κεςμϊν, φορζων και ατόμων για κοινοφσ ςτόχουσ, θ δυνατότθτα  τθσ κοινωνίασ να αξιοποιεί 

                                                           
1
 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, πρϊτο βιβλίο 1252b-1253a 
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όλα τα μζλθ τθσ και θ  κοινωνικι αλλθλεγγφθ,  που αποτελεί τον ιςχυρό  ςυνεκτικό  δεςμό 

των ανκρϊπων. 

 

1.2 Θ «διαφορετικότθτα» μζςα ςτθν  κοινωνία 

 Κάκε άνκρωποσ είναι  μοναδικόσ  άρα  και διαφορετικόσ.  

Οι άνκρωποι είναι διαφορετικοί  από άποψθ  εκνικότθτασ, κρθςκείασ,  κουλτοφρασ,  

θλικίασ  γζνουσ, ςεξουαλικισ ταυτότθτασ, ςωματικϊν και πνευματικϊν χαρακτθριςτικϊν, 

μόρφωςθσ κοινωνικοφ επιπζδου, οικονομικοφ επιπζδου κλπ.  

Θ διαφορετικότθτα,  ωσ χαρακτθριςτικό  τθσ κοινωνίασ, δεν αποτελεί πρόβλθμα για 

τθν εξζλιξι τθσ. Πρόβλθμα  προκφπτει εάν θ διαφορετικότθτα δεν είναι αποδεκτι  από τθν 

κοινωνία και αποτελεί αιτία άνιςθσ μεταχείριςθσ, κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και 

περικωριοποίθςθσ ατόμων και ομάδων.  

‘Ζχει ειπωκεί το εξισ παράδειγμα: 

ε ζνα εργοςτάςιο που υπάρχουν αυτόματεσ μθχανζσ και μθχανζσ χειροκίνθτεσ. 

καταρτιςμζνοι και επιδζξιοι εργάτεσ και εργάτεσ αγράμματοι και αδζξιοι. ε αυτό το 

εργοςτάςιο, ακόμα κι αν όλα αποδϊςουν το μζγιςτο των δυνατοτιτων τουσ, το αποτζλεςμα 

ςτθν παραγωγι κα είναι κατϊτερο των προςδοκιϊν.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και θ περικωριοποίθςθ ατόμων και 

ομάδων ζχουν ςυνζπειεσ , όχι μόνο πάνω ςε αυτά τα  άτομα και ομάδεσ,  αλλά ςε ολόκλθρθ 

τθν κοινωνία,  γιατί θ κοινωνία δεν μπορεί αξιοποιιςει  όλεσ  τισ δυνατότθτεσ  των μελϊν 

τθσ  και δεν παρζχει  τθν ποιότθτα ηωισ που προςδοκοφν. 

 

1.3 Βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

  
ιμερα, τα θνωμζνα Ζκνθ ζχουν δεςμευτεί για τθν επίτευξθ μιασ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ ςτον πλανιτθ.  Θ πολιτικι τθσ  βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ  επιδιϊκει να ικανοποιιςει 

τισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ κατά τρόπο που να 

εξαςφαλίηει βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα τθν ευθμερία όλων, χωρίσ να μζνει ςτο 

περικϊριο κανζνασ 2.  

Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτόχοσ 

τθσ Ελλθνικισ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ.   

Ειδικότερα οι φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ καταρτίηουν ςτρατθγικά και 

επιχειρθςιακά ςχζδια με ςτόχο τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ςτο πλαίςιο αυτϊν των ςχεδίων 

υλοποιοφν ζργα, παρζχουν υπθρεςίεσ και αναπτφςςουν δράςεισ ςτισ περιοχζσ ευκφνθσ 

τουσ. 

Σίκεται όμωσ  το εξισ ερϊτθμα: 

                                                           
2
 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-

sustainable-development_el 
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Μία  πόλθ ςτθν οποία υπάρχουν κάποιεσ γειτονιζσ με υπερςφγχρονθ δόμθςθ, 

κάποιεσ άλλεσ υποβακμιςμζνεσ, αλλά και κάποιεσ με παράγκεσ ςτο άκρο τθσ,   

ανταποκρίνεται ςτισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ;  

Εάν θ πλειονότθτα των πολιτϊν μιασ πόλθσ  ηει ςε καλζσ ςυνκικεσ αλλά  υπάρχουν 

και πολίτεσ που βιϊνουν  ςυνκικεσ φτϊχειασ  και αποκλειςμοφ, ανταποκρίνεται ςτισ αρχζσ 

τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ;  

Οι πολίτεσ που ηουν ςε υποβακμιςμζνεσ γειτονιζσ και ςε καταυλιςμοφσ είναι 

ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ; 

Αλλά και αυτοί που ηουν ςε καλζσ ςυνκικεσ, δίπλα ςε καταυλιςμοφσ και 

υποβακμιςμζνεσ γειτονιζσ, πόςο ικανοποιθμζνοι αιςκάνονται; 

Είναι εφκολο ςε μια τζτοια πόλθ  να αποφευχκοφν οι ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ, τα 

φαινόμενα παραβατικότθτασ και αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, οι ςυγκροφςεισ ανάμεςα 

ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ;  

Για να επιτευχκεί  βιϊςιμθ ανάπτυξθ πρζπει να επιτευχκοφν οριςμζνοι βαςικοί 

ςτόχοι, οι οποίοι  ζχουν τεκεί  ωσ προαπαιτοφμενα. Ζνασ από αυτοφσ είναι  θ προϊκθςθ τθσ 

κοινωνικισ ιςότθτασ και ςυνοχισ. 

 «Θ προϊκθςθ μιασ δθμοκρατικισ, υγιοφσ, αςφαλοφσ και δίκαιθσ κοινωνίασ, που 

βαςίηεται  ςτθν κοινωνικι ζνταξθ και τθ ςυνοχι, που ςζβεται τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα και 

τθν πολιτιςτικι πολυμορφία, που διαςφαλίηει  τθν ιςότθτα ευκαιριϊν και καταπολεμά τισ 

διακρίςεισ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ»3.  

Ο ςεβαςμόσ ςτθν διαφορετικότθτα του άλλου ανκρϊπου και θ ζμπρακτθ αποδοχι 

τθσ, ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία  δθμοκρατικϊν, δίκαιων  και ςυνεκτικϊν κοινωνιϊν. 

Αυτόσ είναι ο δρόμοσ  για τθ  βελτίωςθ τθσ  ποιότθτασ ηωισ ςε μια κοινωνία  και τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ των ςθμερινϊν και των μελλοντικϊν γενεϊν.   

Άλλωςτε εμείσ  γνωρίηουμε  ότι θ «ολοκλιρωςθ» και θ «ευδαιμονία» του ατόμου 

ςυμπίπτουν με τθν «ολοκλιρωςθ»  και τθν «ευδαιμονία»  του ςυνόλου4. 

Όςον αφορά ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ είναι ο κεςμόσ που βρίςκεται πιο κοντά 

ςτον πολίτθ και ςτα προβλιματά του. Κατά ςυνζπεια γνωρίηει τον τρόπο να βελτιϊςει τθν 

ποιότθτα ηωισ  και τθ ςυνοχι ςτθν τοπικι κοινωνία, και μπορεί να το κάνει αξιοποιϊντασ τθ 

δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ αλλά και τθσ δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ, 

θ οποία αποτελεί ζνα ιςχυρό παράγοντα για τθ λιψθ ςωςτϊν αποφάςεων, με ευρεία 

αποδοχι, που κα είναι αποτελεςματικζσ και ωφζλιμεσ για το ςφνολο τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ μζςω: 

 

                                                           
3
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0218&from=EN 

4
 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά, πρϊτο βιβλίο 1252b-1253a 

του ςχεδίου

τοπικισ ανάπτυξθσ

•με αντικειμενικι και δίκαιθ διαχείριςθ 
των τοπικϊν ςυμφερόντων  προσ όφελοσ 
όλων. 

των δυνατοτήτων τησ δημοκρατικήσ 
διακυβζρνηςησ

•με κοινωνικι ςυμμετοχι ςτα τοπικά 
ςυμβοφλια, ςτθν επιτροπι διαβοφλευςθσ 
και τουσ δθμοτικοφσ φορείσ.
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1.4 Ηϊντασ με τουσ Ρομά ι τουσ μθ Ρομά ςτθ πόλθ μασ 

 
ε πολλζσ τοπικζσ κοινωνίεσ ηουν Ρομά. Οι Ρομά ςφμφωνα με τθ κεωρία Tafel και  

Turner είναι μια κοινωνικι ομάδα με αρνθτικι κοινωνικι ταυτότθτα5. Θ ςυνφπαρξθ Ρομά 

και μθ Ρομά προβλθματίηει. Θα προςπακιςουμε να προςεγγίςουμε τθ ςυνφπαρξθ Ρομά και 

μθ Ρομά  ςε μια πόλθ,  από τρεισ  διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ. 

 Γωνία κζαςθσ (οπτικι γωνία) είναι ο τρόποσ που κακζνασ μασ προςεγγίηει μια 

κατάςταςθ. Αν αλλάξουμε οπτικι και μποφμε ςτθ κζςθ του άλλου, ίςωσ θ εικόνα που 

βλζπουμε ι θ αντίλθψθ μασ για αυτι, να διαφζρει.  

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ  κα δοφμε τθ ςυνφπαρξθ Ρομά και μθ Ρομά, από τθν  

οπτικι γωνία μελϊν τθσ κοινότθτασ των  μθ Ρομά, τθν  οπτικι γωνία μελϊν τθσ κοινότθτασ 

των Ρομά και από τθν οπτικι γωνία μιασ τοπικισ κοινωνίασ που ςτοχεφει ςτθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ, δθλαδι ςτθν ευθμερία τθσ. 

Πϊσ βλζπουν οι  μθ Ρομά τουσ Ρομά; 

 Ο  τρόποσ ηωισ  των Ρομά είναι αποτζλεςμα των δικϊν τουσ επιλογϊν. 

 Δεν δουλεφουν. Ηουν  από τα επιδόματα  ι  από παράνομα κζρδθ.  

 Δεν  κζλουν να πάνε ςχολείο. Θ αξία τθσ μάκθςθσ δεν υπάρχει ςτθν κουλτοφρα τουσ. 

 Δεν  ενδιαφζρονται για  τθν πόλθ, δεν ξζρουν από κανόνεσ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ.  

 Σο κράτοσ ξοδεφει λεφτά  για τουσ Ρομά, ενϊ άλλοι (οι Ζλλθνεσ) υποφζρουν. 

 Πάντα ζτςι ιταν…  

 Οι Ρομά  είναι  «ξζνο ςϊμα»  ςτθν τοπικι κοινωνία (ι ευρφτερα) πρζπει να φφγουν! 
 

Πωσ βλζπουν οι  Ρομά τουσ μθ Ρομά; 

 Οι πόρτεσ είναι κλειςτζσ για τουσ Ρομά και ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν υγεία  

…παντοφ. 

 Οφτε θ  κυβζρνθςθ οφτε  οι διμοι  ενδιαφζρονται για τουσ Ρομά. 

 Σο ςχολείο  είναι εχκρικό  προσ τουσ Ρομά. 

 Ό,τι  κι αν καταφζρουμε, οι Γκατηζ  δεν κα μασ δουν ποτζ ίςουσ.  

 Οι περιςςότεροι,  κρυφά ι φανερά,  είναι ρατςιςτζσ (ι μασ ηθλεφουν).  Είναι όλοι 

εναντίον μασ.    
 Για τθν  κοινωνία  πάντα φταίμε εμείσ οι Ρομά.  

 Θ  κοινωνία δεν κζλει τθν ζνταξθ των Ρομά.   
Από  τθν οπτικι  τθσ κοινωνίασ που ςτοχεφει ςε ζνα καλφτερο αφριο, θ εικόνα  είναι 

διαφορετικι.  

  Ο  ανκρωπιςτισ ψυχολόγοσ  Abraham Maslow (1954) κεωρεί ότι οι δράςεισ των 

ανκρϊπων  ωκοφνται  από κίνθτρα που ζχουν ςκοπό να ικανοποιιςουν ςυγκεκριμζνεσ 

ανάγκεσ  τισ οποίεσ,  μετά από ζρευνα,  ιεράρχθςε ςε μία πυραμίδα.   

                                                           
5
 φμφωνα με τουσ Tafel  και  Turner θ κοινωνικι ταυτότθτα ςτθρίηεται ςτισ ςυγκρίςεισ που γίνονται  ανάμεςα 

ςτθν ομάδα που ανικει κάποιοσ  και ςε άλλεσ ομάδεσ. Από το αποτζλεςμα εξαρτάται αν θ ταυτότθτα κα είναι 
κετικι ι αρνθτικι. 
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Θ ιεράρχθςθ αυτι υποδεικνφει ότι  κινθτοποιοφνται για να ικανοποιιςουν  τισ  

βαςικζσ, βιολογικζσ  τουσ ανάγκεσ που βρίςκονται ςτθν κατϊτερθ βακμίδα μιασ πυραμίδασ 

προτοφ να  ανζβουν ςτθν επόμενθ.6    

         
        Οι Dοyal και Gough (1984) ςυνδζουν τθν ικανοποίθςθ των ατομικϊν βαςικϊν 

αναγκϊν με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ. Θεωροφν πωσ τθν ικανοποίθςθ των ατομικϊν 

βαςικϊν αναγκϊν που είναι οι ανάγκεσ για επιβίωςθ και υγεία, αυτονομία και μάκθςθ 

προχπόκεςθ  αποτελεί θ ικανοποίθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν που είναι θ παραγωγι 

υλικϊν αγακϊν, θ αναπαραγωγι, θ επικοινωνία και θ φπαρξθ πολιτικισ εξουςίασ.7  

Τπάρχουν κοινότθτεσ Ρομά που αδυνατοφν να καλφψουν ακόμα και τισ βαςικζσ, τισ  

ανάγκεσ επιβίωςθσ. Πωσ κα μποροφςαν  να ςυμπορεφονται  με τθν λοιπι κοινωνία; 

                
 

Ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ βρίςκεται μζςα ςε ζνα κφκλο αλλθλζνδετων 

καταςτάςεων. 

Θ ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςε κοινωνικά αγακά και υπθρεςίεσ ζχει ςυνζπεια τθν 

ανεργία,  τθ φτϊχεια, τον αναλφαβθτιςμό, τθν ελλιπι φροντίδα υγείασ, τθ χαμθλι 

αυτοεκτίμθςθ, τθν  επικετικότθτα, τθν αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, τθν αδιαφορία για τα 

κοινά.  

Αυτά τα  προβλιματα ενιςχφουν  και  από τισ  δφο πλευρζσ (Ρομά και μθ Ρομά) τα 

ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ. Γεννοφν και ανατροφοδοτοφν αμφίδρομα 

                                                           
6 Abraham Maslow, 1943, 1954, Motivation and Personality, Harper & Brothers, New York  
7
 τακόπουλοσ Π (1999) Κοινωνικι Πρόνοια: μια γενικι κεωρία, Ακινα εκδόςεισ «ΕΛΛΘΝ» ςελ 51 

δημιουργία 
αυτοπραγμάτωςη

Επιτυχία , 
αναγνώριςη

Φιλία οικογζνεια αίςθημα 
του ανήκειν …

Αςφάλεια ςωματική, οικογενειακή, 
υγείασ, περιουςίασ, εργαςίασ…

Νερό, φπνοσ, αναπνοή, τροφή...

κοινωνικόσ 
αποκλειςμόσ

φτϊχεια αναλφαβθτιςμόσ χαμθλι 
αυτοεκτίμθςθ  αντικοινωνικι 

ςυμπεριφορά κ.α

ςτερότυπα  
προτατθλιψεισ 

απομόνωςθ
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ςυναιςκιματα αναςφάλειασ,  φόβου, αδικίασ,  απόρριψθσ. Ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 

βακαίνει. Θ κοινωνία «χάνει»  ζνα  μζροσ από το ανκρϊπινο κεφάλαιο που διακζτει,  

αποδυναμϊνεται  θ κοινωνικι ςυνοχι, τα μζλθ τθσ κοινωνίασ (Ρομά και μθ Ρομά) δεν 

μποροφν να ζχουν τθν ποιότθτα ηωισ που προςδοκοφν ωσ κοινωνία.  

Ειδικότερα για τουσ Ρομά πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ παρουςία τουσ ςτον  

ελλαδικό χϊρο μαρτυρείται  ςτισ καταγραφζσ ιςτορικϊν8 και  ερευνθτϊν από τον 11ο μΧ 

αιϊνα. Ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα, και όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που ζχουν 

όλοι οι Ζλλθνεσ πολίτεσ. Οι ίδιοι  αυτοπροςδιορίηονται Ζλλθνεσ.   

Όςα  ειπϊκθκαν  ιςχφουν για τουσ  Ρομά αλλά και κάκε άλλθ κοινωνικι ομάδα  που 

βιϊνει τον κοινωνικό αποκλειςμό.   

τθ ηωι, πολφ ςυχνά θ διαφορετικότθτα είναι ςτενά δεμζνθ με ςτερεότυπα και 

προκαταλιψεισ. 

 Ζνασ  Ρομά  είναι παραβάτθσ . Εάν ςε αυτό το μεμονωμζνο  παράδειγμα, ςε αυτιν 

τθν εικόνα του Ρομά παραβάτθ προςκζςουμε ωσ αιτιολογία  «είναι παραβάτθσ επειδι είναι 

Ρομά» και τθ γενικεφςουμε «όλοι οι Ρομά είναι παραβάτεσ» δθμιουργιςαμε ζνα 

ςτερεότυπο.  Ζχοντασ μια ςτερεοτυπικι εικόνα για ζνα άτομο, οι απόψεισ μασ  για αυτό το 

άτομο και θ ςτάςθ μασ  απζναντί του είναι  ανάλογα  προκατειλθμμζνεσ. 

τερεότυπα και προκαταλιψεισ ζχουν οι μθ Ρομά ςε βάροσ των Ρομά και 

αντίςτροφα. Δεν είμαςτε, όμωσ όλοι ίδιοι οφτε οι ςυνκικεσ είναι παντοφ και πάντα ίδιεσ. 

Σα ςτερεότυπα και οι προκαταλιψεισ παραμορφϊνουν τθν πραγματικότθτα. 

Διαφορετικοί άνκρωποι, μοναδικοί άνκρωποι, υνυπάρχουμε... υμβιϊνουμε... ςε 

μια κοινωνία (τοπικι ι  ευρφτερθ), με κίνθτρο ζνα ανϊτερο επίπεδο ποιότθτασ ηωισ. Σισ 

προχποκζςεισ  τισ γνωρίηουμε. Αυτό που απαιτείται, είναι  να τισ δθμιουργιςουμε.  

Για να γίνει αυτό πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε πόςο δφςκολο είναι να λειτουργεί 

καλά  μια κοινωνία και πόςο δυςκολότερο να αναπτφςςεται εάν  κάποιοι:  

 Αρνοφνται ι αδυνατοφν να δουν  τον κόςμο μζςα από τα μάτια του «άλλου». 

 Προτάςςουν τθν ατομικότθτα ζναντι τθσ ςυλλογικότθτασ και το ατομικό ςυμφζρον 

ζναντι του ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ  ωσ  τρόπο ηωισ. 

 Αρνοφνται - είναι απρόκυμοι να κατανοιςουν τον καταςτροφικό ρόλο των 

ανιςοτιτων και των διαχωριςμϊν για τθν πρόοδο του κοινωνικοφ ςυνόλου.  

Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ζχει το λαϊκό ζρειςμα, τθν αρμοδιότθτα, τισ δθμοκρατικζσ  

λειτουργίεσ, τισ κοινωνικζσ δομζσ και τθν εμπειρία.  Σι μπορεί να κάνει λοιπόν; 

                                                           
8 Αςδραχάσ π.  (2003) Ελλθνικι Οικονομικι Ιςτορία ΙΕ-ΙΘ αιϊνα. Ακινα. Κδρυμα Ομίλου Πειραιϊσ. 

Γεωργίου Ι. (2005) Οι δυςκολίεσ πρόςβαςθσ των Σςιγγάνων ςτθν αγορά εργαςίασ. Ακινα. Δίκτυο RΟΜ, 
Ομάδα Ζργου Βυηαντινοφ και Χριςτιανικοφ Μουςείου (2014) Ρομά Ιςτορικζσ διαδρομζσ και ςθμερινζσ 
αναηθτιςεισ, Ακινα Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο  
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2 .  Διάλογοσ  με τουσ εκπαιδευομζνουσ  
 

Α.  Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να τοποθετηθοφν ςτο παρακάτω θζμα: 

(Προβλεπόμενοσ χρόνοσ 20 λεπτά)  

 

Άσκηση 1 

Κάκε κοινωνία  κζλει να ζχει ςυνοχι τθσ, δθλαδι  να υπάρχουν ιςχυροί δεςμοί μεταξφ των 

μελϊν τθσ. Οι δεςμοί μεταξφ των μελϊν μασ κοινωνίασ ενιςχφονται με τθν κοινωνικοποίθςθ, 

με το αίςκθμα του «ανικειν» και τθ δράςθ μαηί και αλλθλζγγυα  για τθν επίτευξθ κοινϊν 

ςτόχων. Κοινωνικοποίθςθ δεν ςθμαίνει «είμαι καλόσ άνκρωποσ» αλλά μακαίνω να ηω μαηί 

με άλλουσ δθλαδι,  εςωτερικεφω  τουσ κοινωνικοφσ  κανόνεσ και αξίεσ. 

τοχάςου... 

 Σο ςχολείο και θ μάκθςθ παίηουν ρόλο ςτθν κοινωνικοποίθςθ; 

 τθν  τοπικι κοινωνία ( ςτο ςχολείο, ςτθ γειτονιά κλπ.)  μποροφν βρουν   κοινοφσ 

ςτόχουσ  δράςθσ Ρομά και μθ Ρομά; 

 Με ποιο τρόπο  τα Κζντρα Κοινότθτασ και τα Παραρτιματα Ρομά  μποροφν  να 

ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ των δεςμϊν  των μελϊν τθσ τοπικισ κοινωνίασ/ ςτθν 

κοινωνικι ςυνοχι; 

Μοίραςε  τθν εμπειρία ςου  μαηί μασ …. 

Πεσ πετυχθμζνεσ δράςεισ, δυςκολίεσ,  προβλθματιςμοφσ, ιδζεσ. 

 

Επιδίωξθ αποτελεί, μζςα από τθ ςυηιτθςθ,  να αναδειχτοφν  οι δυνατότθτεσ που 

ζχουν τα Κζντρα Κοινότθτασ, να ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ 

αξιοποιϊντασ  τθν επαφι τουσ με τθν  οικογζνεια Ρομά  και το ςχολείο για τθν προϊκθςθ 

τθσ μάκθςθσ και κοινωνικοποίθςθσ των παιδιϊν Ρομά και τισ δράςεισ αλλθλεγγφθσ για τθν 

ανάδειξθ κοινϊν  ςτόχων  και τθν άμβλυνςθ  αμοιβαίων ςτερεότυπα Ρομά και μθ Ρομά.   

 

 

Β.  Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να  τοποθετηθοφν  ςτο  παρακάτω θζμα: 

(Προβλεπόμενοσ χρόνοσ 20 λεπτά) 
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Άσκηση 2 

Θ ενίςχυςθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των διμων κεμελιϊνεται ςτθν υποχρζωςθ των 

διμων να δρουν για τθν κάλυψθ των ηωτικϊν αναγκϊν των κατοίκων αλλά και ςτθν 

δυνατότθτά τουσ να δρουν αποτελεςματικά. 

Οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των διμων μποροφν γιατί:  

Είναι προςβάςιμεσ ςτον πολίτθ 

 Ανταποκρίνονται ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ εξατομίκευςθσ και τθσ 

προαιρετικότθτασ τθσ προνοιακισ προςταςίασ, που ςυνδζονται με αρχι τθσ 

εγγφτθτασ άρα και τθσ δυνατότθτασ εγγφτερθσ παρακολοφκθςθσ πρόλθψθσ και 

αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν. 

 Ζχουν τθ δυνατότθτα να δικτυϊνονται με άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ και να 

ςυνδυάηουν προγράμματα και υπθρεςίεσ και επιπλζον, 

 Ζχουν τθ ςθμαντικι δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

τοχάςου... 

 Εςφ γνωρίηεισ τθσ  ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ; 

 Μπορείσ να περιγράψεισ τισ ανάγκεσ των Ρομά; 

 Σο  Κζντρο  Κοινότθτασ και το Παράρτθμα Ρομά  ςυνεργάηεται με άλλεσ υπθρεςίεσ; 

υνεργάηεται  με τθν  ευρφτερθ τοπικι κοινωνία για τουσ ςκοποφσ του;  

Μοίραςε  τθν εμπειρία ςου  μαηί μασ …. 

Πεσ πετυχθμζνεσ δράςεισ, δυςκολίεσ,  προβλθματιςμοφσ, ιδζεσ. 

 

Επιδίωξθ αποτελεί, μζςα από τθ ςυηιτθςθ  θ ενδυνάμωςθ, θ ενίςχυςθ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ και  θ δθμιουργία κινιτρων για δράςθ  κακϊσ ςυνειδθτοποιοφν ότι οι 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ  μποροφν να δρουν  και να ζχουν  αποτζλεςμα.    

 

Γ.  Διάλογοσ με βάςη τισ ερωτήςεισ των εκπαιδευόμενων - Παρουςίαςη τησ καλών 

πρακτικών (Προβλεπόμενοσ χρόνοσ 20 λεπτά) 

 

3.  Ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ – επιπτϊςεισ  προβλθμάτων τθσ πανδθμίασ  

τθσ  ςχολικισ διαρροισ και των πρϊιμων γάμων των Ρομά  ςτθ ςυνφπαρξθ 
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3.1  Ατομικι και ςυλλογικι ςυνείδθςθ 
 

Σον τελευταίο χρόνο,  θ  πανδθμία του  κορωνοϊοφ και  οι κλιβερζσ ςυνζπειεσ τθσ  

ςτθν ανκρωπότθτα, ζφεραν ςτο επίκεντρο τθσ προςοχισ το κζμα τθσ ατομικισ και 

κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Σι είναι θ ατομικι ευκφνθ και τι δεν είναι ατομικι ευκφνθ;  

Σθν ζννοια τθσ ατομικισ ευκφνθσ ςκιαγραφεί ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ ςτο βιβλίο του  

Αςκθτικι  γράφοντασ: 

 “Να αγαπάσ τθν ευκφνθ. Να λεσ μονάχοσ μου  ζχω χρζοσ να ςϊςω τον κόςμο κι αν 

δεν ςωκεί, εγϊ κα φταίω»9. 

Θ ατομικι ευκφνθ  είναι αυτό που κάνει το άτομο ικανό να ςκζπτεται και να πράττει, 

με πλιρθ επίγνωςθ, ζτοιμο να αποδεχτεί τυχόν ςυνζπειεσ των επιλογϊν του, αρνοφμενο  

τθν κάλυψθ  πίςω από άλλουσ. 

Θ ατομικι ευκφνθ δεν επιβάλλεται με τον νόμο οφτε ταυτίηεται με πρακτικζσ 

εναρμόνιςθσ με αυτό που κα κάνει το άτομο αρεςτό και αποδεκτό από το ςφνολο.  

Θ ατομικι ευκφνθ ςυνδζεται με τθν θκικι αλλά και τθ ςυνείδθςθ και τθν ικανότθτα 

κρίςθσ κάκε ατόμου.  

Σο «εγϊ» κάκε ατόμου πλάκεται ςτθν πορεία τθσ προςωπικισ και τθσ κοινωνικισ  

του  ηωισ. Θ οικογζνεια, το ςχολείο, οι άνκρωποι που είναι κοντά του, θ παιδεία και θ 

καλλιζργεια που λαμβάνει, οι αξίεσ τθσ κοινωνίασ ςτθν οποία ανικει, όλα ςυντελοφν ςτθν  

ανάπτυξθ τθσ ατομικισ ςυνείδθςθσ και υπευκυνότθτασ και ςτθν επιλογι  τθσ ςτάςθσ ηωισ.  

Κατά ςυνζπεια θ ατομικι  ευκφνθ  ςυνδζεται άρρθκτα  με τθ  ςυλλογικι ευκφνθ.  

Θ κοινωνία προζκυψε  γιατί είναι ζμφυτθ  θ ανάγκθ του ανκρϊπου να ηει με άλλουσ 

ανκρϊπουσ10 και υφίςταται με τθν ευκφνθ των ατόμων που τθ ςυγκροτοφν.  

Οι αξίεσ τθσ κοινωνίασ εγγράφονται ςτθν ατομικι ςυνείδθςθ κάκε ατόμου 

ςυμβάλλοντασ ςτθ δθμιουργία του αιςκιματοσ του ςυνανικειν ( ςυνυπάρχειν)  και τθσ 

ατομικισ ευκφνθσ.  

Θεωρθτικά, ο άνκρωποσ ωσ μζλοσ μιασ κοινωνίασ δεν είναι υπεφκυνοσ μόνο για τον 

εαυτό του αλλά και για το ςυνάνκρωπό του. 

Πρακτικά, θ ατομικι και θ ςυλλογικι ευκφνθ λειτουργοφν ωσ ςυγκοινωνοφντα 

δοχεία. Θ ατομικι ευκφνθ,  αφοφ αναπτφςςεται με προςλαμβάνουςεσ από τθν κοινωνία, 

ςυναρτάται με τθν ποιότθτα τθσ ςυλλογικισ ευκφνθσ, θ οποία είναι (με μια ζννοια) 

αποτζλεςμα  των ατομικϊν ευκυνϊν των μελϊν τθσ κοινωνίασ. 

Ασ φανταςτοφμε τθν κοινωνία ωσ ζνα μεγάλο παηλ  που ςυντίκεται από πολλά μικρά 

κομμάτια. Αρχίηουμε  να αφαιροφμε  κάποια από τα κομμάτια του. Θ εικόνα γίνεται 

διαρκϊσ όλο και πιο ςυγκεχυμζνθ Ακόμα και αν μείνουν τα περιςςότερα ςτθ κζςθ τουσ, θ 

αρχικι ολοκλθρωμζνθ εικόνα δεν αποκακίςταται.  

                                                           
9
 Καηαντηάκθσ Ν.,(2001 ) Αςκθτικι, Ακινα, επανζκδοςθ Γ. Γιαννόπουλου 

10
 Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά 1253α 
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Θ ατομικι και θ κοινωνικι ευκφνθ είναι ζννοιεσ αλλθλζνδετεσ, 

αλλθλοτροφοδοτοφμενεσ και ςυμπλθρωματικζσ. Οφτε αυτόνομα μποροφν να 

διαμορφωκοφν οφτε και χωριςτά να λειτουργιςουν.  

 

3.2  Πανδθμία  και  Ρομά 
 

ε  δφςκολεσ ςυνκικεσ,  όπωσ  ςτθν περίπτωςθ  τθσ πανδθμίασ εξ αιτίασ του 

κορωνοϊου, θ κοινωνία δοκιμάηεται. Θ εμπειρία του χρόνου που πζραςε αναδεικνφει τθ 

ςπουδαιότθτα τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ευκφνθσ, για να μθ λειτουργοφν  ςε αυτζσ ι  ςε 

παρόμοιεσ ςυνκικεσ τα άτομα αυτοκαταςτροφικά και ετεροκαταςτροφικά και να 

διατθρείται θ κοινωνικι ςυνοχι που είναι το κεμζλιο για τθν επιβίωςθ και ευθμερία τθσ 

κοινωνίασ. 

Ωςτόςο   τίκενται τα εξισ ερωτιματα: 

 Είναι ςτον ίδιο βακμό ανεπτυγμζνο το αίςκθμα τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ 

ςτισ κοινωνικά αποκλειςμζνεσ  και περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ;  (Ναι; Όχι; Γιατί;) 

 Θ αποκατάςταςθ των προβλθμάτων και θ επάνοδοσ ςτθν κανονικότθτα  ςε αυτζσ τισ 

ομάδεσ, γίνεται   το ίδιο γριγορα  όςο ςτθν  ευρφτερθ  κοινωνία;  (Ναι; Όχι; Γιατί;) 

 Οι αποκλειςμζνεσ - περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν άμυνα 

τθσ κοινωνίασ ζναντι μιασ απειλισ όπωσ αυτι τθσ πανδθμίασ; (Ναι; Όχι;  Γιατί;) 

Σο αίςκθμα τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ευκφνθσ δεν είναι ςτον ίδιο βακμό 

αναπτυγμζνο οφτε ανάμεςα ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ οφτε ανάμεςα ςε όλα τα άτομα. 

Θ ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ προχποκζτει παιδεία  και καλλιζργεια του αιςκιματοσ του  

«ανικειν».  

 Τπάρχουν  κοινότθτεσ Ρομά  που ακόμα  και ςιμερα, δεν  ζχουν εξαςφαλίςει τισ  

βαςικζσ ανάγκεσ επιβίωςθσ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ βακμίδα τθσ πυραμίδασ 

ιεράρχθςθσ των αναγκϊν του Α. Maslow . 

 

Είναι δφςκολο να αναπτυχκεί το αίςκθμα του ανικειν, ενϊ είναι περιοριςμζνθ θ 

πρόςβαςθ τουσ ςτα κοινωνικά και δθμόςια αγακά, όπωσ είναι τα αγακά τθσ ςτζγαςθσ, τθσ 

απαςχόλθςθσ, τθσ παιδείασ, τθσ υγείασ και δυνατότθτα  ςυμμετοχισ τουσ  ςτθν  κοινωνικι 

και πολιτικι ηωι  του τόπου τουσ 11  

Είναι δφςκολο, άνκρωποι που βιϊνουν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ και κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ, να ςεβαςτοφν  τουσ κανόνεσ  μιασ κοινωνίασ, που ενϊ είναι  μζλθ τθσ, τουσ 

κεωρεί «ξζνουσ»  ι  αιςκάνονται  οι ίδιοι «ξζνοι». 

                                                           
11

 EMCDDA (2003) Social Exclusion and Reintegration “Οι άνκρωποι κεωροφνται κοινωνικά αποκλειςμζνοι εάν 
«αποτρζπεται θ πλιρθσ ςυμμετοχι τουσ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι ηωι και/ι όταν θ πρόςβαςι τουσ 
ςε ειςοδιματα και άλλουσ πόρουσ (προςωπικοφσ, οικογενειακοφσ και πολιτιςμικοφσ) είναι τόςο ανεπαρκισ, ϊςτε 
να τουσ αποκλείει από το να απολαμβάνουν ζνα επίπεδο διαβίωςθσ που κεωρείται αποδεκτό από τθν κοινωνία 
ςτθν οποία ηουν” 
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τθν Ευρϊπθ διαπιςτϊνεται  ότι τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ οι Ρομά ιταν εκείνοι 

που ζμειναν  πίςω12. Και ςτθν Ελλάδα, ςτισ κοινότθτεσ των Ρομά προζκυψαν πολλά 

προβλιματα λόγω τθσ πανδθμίασ, τα οποία ςε ςχζςθ με αυτά τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ, 

χρειάηονται πολφ περιςςότερο χρόνο για να αποκαταςτακοφν, γιατί προςτίκενται ςε 

προβλιματα που ιδθ αντιμετϊπιηαν οι Ρομά, λόγω του κοινωνικοφ  αποκλειςμοφ, ςε όλουσ 

τουσ τομείσ13. 

Κατά ςυνζπεια, θ άμυνα τθσ κοινωνίασ ζναντι τθσ απειλισ τθσ πανδθμίασ,  εφόςον 

ζνα τμιμα τθσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ οι Ρομά,  δεν ζχει τθν δυνατότθτα  για τουσ 

λόγουσ που προαναφζρκθκαν,  να αμυνκεί και να ςυμβάλλει ςτθ ςυλλογικι προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ  αυτισ τθσ απειλισ, ςαφϊσ επθρεάηεται   αρνθτικά. 

Σι είναι  τελικά  αυτό  που ευνοεί να αναλθφκεί θ ατομικι ευκφνθ και να τεκεί ςτθν 

υπθρεςία τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ;  

Θ ςυνειδθτοποίθςθ από όλουσ (τόςο ωσ μεμονωμζνα άτομα όςο και ςυλλογικά ωσ 

κοινωνία), ότι το ατομικό ςυμφζρον κακενόσ, μακροπρόκεςμα, εξυπθρετείται και 

προωκείται μόνο με τθν εξυπθρζτθςθ και προϊκθςθ του κοινοφ - ςυλλογικοφ 

ςυμφζροντοσ. 

Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία ςυνειδθτοποίθςθσ, αναδφονται οι ευκφνεσ που 

αντιςτοιχοφν  ςτον κακζνα χωριςτά, ωσ άτομα, και ςε όλουσ από κοινοφ, ωσ κοινωνία, για 

τθν προςταςία  των κοινωνικϊν  αγακϊν  και τθν αποτροπι  των εκάςτοτε απειλϊν και 

κινδφνων εναντίων τουσ. 

Μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, ςυνειδθτοποιϊντασ ότι  κανείσ δεν ηει  μόνοσ του ι 

μόνο για τον εαυτό του, ςυνειδθτοποιεί ότι για να είναι ο ίδιοσ καλά  «ςιμερα και αφριο»  

οφείλει  να υπεραςπίηεται  ςυνεχϊσ τθν  καλι κατάςταςθ κάκε μζλουσ τθσ κοινωνίασ  ςτθν 

οποία ανικει. 

 

3.3 Επιπτϊςεισ  προβλθμάτων των κοινοτιτων Ρομά ςτθ ςυνφπαρξθ 
 

Σα προβλιματα  που αναδείχτθκαν  τθν περίοδο τθσ  πανδθμίασ ςτισ κοινότθτεσ των 

Ρομά,  θ ςχολικι διαρροι και  οι πρϊιμοι γάμοι  των Ρομά, ζχουν  πολφπλευρεσ επιπτϊςεισ 

ςτθν ςυνφπαρξθ. 

 Θ εκπαίδευςθ είναι όχθμα για τθν επίτευξθ ςτόχων, τθν καταξίωςθ, τθν 

αυτοπραγμάτωςθ. Θ αξία τθσ δεν ιταν πάντα το ίδιο αναγνωριςμζνθ από όλεσ τισ κοινωνίεσ 

και ςε όλεσ τισ εποχζσ. Οι Ρομά λόγω πιο αργοφ ρυκμοφ ςτον κοινωνικό βθματιςμό από τθν 

υπόλοιπθ κοινωνία, διατθροφν τθν  αξία τθσ εκπαίδευςθσ ςε χαμθλότερθ ιεράρχθςθ, 

παρότι όλεσ οι ζρευνεσ τα τελευταία 15 ζτθ, δείχνουν ότι ςυνεχϊσ αναβακμίηεται ςτθ 

ςυνείδθςι τουσ. 

                                                           
12 https://gr.euronews.com/2020/07/07/the-brief-from-brussels-roma 
13 Παράδειγμα: Μειϊκθκε περεταίρω το ποςοςτό παιδιϊν Ρομά που παρακολουκοφν τα προγράμματα 
εκπαίδευςθσ είτε γιατί δεν ζχουν θλεκτρονικό υπολογιςτι, είτε γιατί δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο κλπ.  
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  Θ ιςότθτα των φφλων ζχει μπει ςτθν πολιτικι ατηζντα του ςφγχρονου κόςμου, όμωσ  

περικωριοποιθμζνθ  θ κοινότθτα των Ελλινων Σςιγγάνων μθ μπορϊντασ να ςυμμετζχει  

ςτθν εξζλιξθ  τθσ κοινωνίασ, αδυνατεί να απορρίψει  αναχρονιςτικζσ απόψεισ  ςε βάροσ των 

γυναικϊν, οι οποίεσ δεν αποτελοφν  απλά εμπόδιο ςτθν ζνταξι τουσ, ςτθν οικονομικι και 

κοινωνικι ηωι αλλά είναι αιτία τραγικϊν εμπειριϊν και καταςτάςεων. 

 Όλα αυτά τα προβλιματα που περιεγράφθκαν ενιςχφουν τισ ανιςότθτεσ και 

τροφοδοτοφν τα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ ςε βάροσ των Ρομά.      

Θ ςυνφπαρξθ, με άλλα λόγια θ επιβίωςθ και ευθμερία τθσ κοινωνίασ, επιβάλλει  ςτισ 

μεν κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ να καταβάλλουν εντονότερθ προςπάκεια 

ςυμπόρευςθσ με τθν υπόλοιπθ κοινωνία, ςτθν δε ευρφτερθ κοινωνία να δρα αλλθλζγγυα 

ενδυναμϊνοντασ  και ςτθρίηοντασ τουσ Ρομά για να επιτφχουν  αυτό τον «κοινό βθματιςμό» 

αμοιβαία ωφζλιμο για όλουσ. 

Θ ςχζςθ ατομικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ  και ο τρόποσ με τον οποίο κα μποροφςαν  

οι κοινωνικζσ δομζσ των διμων να ςυμβάλλουν  ςτθν ανάπτυξι τουσ εντόσ των κοινοτιτων  

των  Ρομά  είναι  το κζμα του διαλόγου που ακολουκεί. 

4. Διάλογοσ  με τουσ εκπαιδευομζνουσ  
 

Α.  Οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να τοποθετηθοφν ςτο παρακάτω θζμα: 

(Προβλεπόμενοσ χρόνοσ 20 λεπτά)  

 

Άσκηση 3 

 Mία ςφγχρονθ δθμοκρατικι κοινωνία πρζπει να εξαςφαλίηει ςτα άτομα όλων των 

κοινωνικϊν ομάδων ςυνκικεσ ελευκερίασ και ιςότθτασ. υχνά, θ ταυτότθτα που δίνει ςτα 

άτομα θ ςυμμετοχι τουσ ςε μία κοινωνικι ομάδα, για τθν οποία υπάρχει αρνθτικι 

προκατάλθψθ, είναι αιτία  αρνθτικι ςτάςθσ και διακρίςεων ςε βάροσ τουσ.  

τοχάςου... 

Δίνονται τρεισ τοποκετιςεισ: 

 τθν πόλθ υπάρχει  αυξθμζνθ παραβατικότθτα  γιατί υπάρχουν οι  Ρομά για το λόγο 

αυτό χρειάηεται αυξθμζνθ  αςτυνόμευςθ. 

 Οι Ρομά  δεν φταίνε, είναι καλοί και πρζπει να τουσ βοθκιςουμε. 

 Σελικά οι Ρομά  είναι  δικαιοφχοι  και του  Κ.Ε.Α.  … 

 

Που  βλζπεισ  τη διάκριςη ; 
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Μπορείσ  με  βάςη τα  παραπάνω παραδείγματα  να μιλήςεισ για την  ατομική   ή τη 

ςυλλογική  ευθφνη; 

 

Επιδίωξθ αποτελεί  μζςα από τθ  ςυηιτθςθ να  καταλάβουν οι εκπαιδευόμενοι τθν 

ζννοια τθσ διάκριςθσ ( αρνθτικισ  κετικισ) και τισ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία   

αποςαφθνίηοντασ  τθν διαφορά  τθσ από τθν ευκφνθ ( ατομικι ι ςυλλογικι).    
 

Β.  Παρουςίαςη καλήσ πρακτικήσ – τοποθετήςεισ (Προβλεπόμενοσ χρόνοσ 20 

λεπτά)  
 

Θ ζλλειψθ τθσ αίςκθςθσ του ανικειν είναι μια βαςικι αιτία πολλϊν και 

διαφορετικϊν προβλθμάτων.  Θ αίςκθςθ του ανικειν αποτελεί  κίνθτρο για τον άνκρωπο   

τόςο  για να ςυμμετζχει ςτα κοινά  με ςκοπό το κοινό καλό όςο και για να εξελίςςεται ωσ 

άτομο  με ςκοπό τθν κοινωνικι αναγνϊριςθ και τθν αυτοπραγμάτωςθ.  

Σα χρόνια 2018-2020 νζοι Ρομά απόφοιτοι Λυκείου, ςπουδαςτζσ και πτυχιοφχοι  

ΑΕΙ, μετά από 5 μινεσ εκπαίδευςθ ςε κζματα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ενεργοφσ 

πολιτειότθτασ, ςυνεργάςτθκαν με νζουσ από το χϊρο τθσ  τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  μζςω  

διαδικτυακϊν ςυναντιςεων  μια  φορά τθ βδομάδα για  6 μινεσ, και υπζβαλλαν  

ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςε Δθμοτικά και Περιφερειακά υμβοφλια τθσ χϊρασ.  Οι 

προτάςεισ που υπζβαλαν  είχαν τα εξισ κζματα: 

1. Εκπαίδευςθ νζων ςε κζματα οδθγικισ ςυμπεριφοράσ 

2. Δθμιουργία ανοικτοφ ψθφιακοφ χϊρου πλθροφόρθςθσ, διαςφνδεςθσ και 

επικοινωνίασ των νζων ςε περιφερειακό επίπεδο 

3. Κατ' οίκον διανομι τροφίμων ςτουσ δικαιοφχουσ Κοινωνικοφ Παντοπωλείου και 

Σ.Ε.Β.Α. 

4. Πρόςβαςθ ατόμων με αναπθρίεσ αιςκθτθρίων οργάνων ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ 

5. Δθμιουργία Κοινωνικϊν υνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων για τθν επαγγελματικι 

αποκατάςταςθ ατόμων με ανεπαρκι τυπικά προςόντα 

6. Τποςτιριξθ νοικοκυριϊν που απειλοφνται από ενεργειακι φτϊχεια μζςω 

ιδιοπαραγωγισ και ςυμψθφιςμοφ 

7. Προϊκθςθ τθσ διαδθμοτικισ αςτικισ ςυγκοινωνίασ (διαςφνδεςθ 2 όμορων Διμων τθσ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ) 

8. Προϊκθςθ ηθτθμάτων βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ (αναμόρφωςθ κεντρικισ 

λεωφόρου τθσ  Θεςςαλονίκθσ / Λεωφόρο Μοναςτθρίου) 

9. υμμετοχι Διμου ςτο Παγκόςμιο Δίκτυο τθσ UNESCO "Πόλεισ που Μακαίνουν" 

10. Προϊκθςθ δράςεων εικαςτικοφ χαρακτιρα με τθ πρωτοβουλία και ενεργό ςυμμετοχι 

των νζων. 



 

   

 

17 
 

Άσκηση 4 

Ασ ςυηθτιςουμε: 

 Ποια από αυτζσ τισ προτάςεισ προωκεί το "ατομικό" ςυμφζρον των δθμιουργϊν τουσ;  

 Ποια από αυτζσ τισ προτάςεισ εξυπθρετεί αποκλειςτικά τα ςυμφζροντα των Ρομά 

κοινοτιτων; 

 Βλζπετε κοινά προβλιματα (ςυμπεριλαμβανομζνων προβλθμάτων για τα οποία 

ευκφνονται  περιςςότερο οι Ρομά ) ςε αυτζσ τισ προτάςεισ; 

 Είναι κατανοθτό το πωσ  ζνα άτομο αναλαμβάνοντασ τθν ατομικι του ευκφνθ  ενεργεί 

για το ςυλλογικό ςυμφζρον;  

 Μπορείσ να πεισ τθ δικι ςου εμπειρία ι ιδζα; 
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