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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

13 Δεκεμβρίου 2006 
 

Το άλυτο δράμα των Ρομά:  
Προσωρινοί καταυλισμοί, αναγκαστικές εξώσεις, στεγαστικά δάνεια 

 
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), με τον Εκπρόσωπό 
του Παναγιώτη Δημητρά, μετείχε στη σημερινή 5η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα που 
οργάνωσε το Κέντρο ΑΝΤΙΓΟΝΗ με γενικό θέμα «Ζητήματα διακρίσεων έναντι ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης στην Ελλάδα», 
παρουσιάζοντας το θέμα «Το άλυτο δράμα των Ρομά: Προσωρινοί καταυλισμοί, 
αναγκαστικές εξώσεις, στεγαστικά δάνεια». Παρουσιάστηκε η πρόσφατη έκθεση του 
ΕΠΣΕ για τη στέγαση των Ρομά (περίληψη της οποίας ακολουθεί) και σχολιάστηκε σχετικό 
χθεσινό δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας» (αναδημοσιεύεται στη συνέχεια). 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
«ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ» 
 

Οκτώβριος 2006 
 

(Η έκθεση συντάχθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι σε 
συνεργασία με το Κέντρο για το Δικαίωμα στη Στέγαση και για τις Εξώσεις, την 
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομ και την Ένωση Ελλήνων Τσιγγάνων, 

χρηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στην 
ιστοσελίδα 

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2006_files/greece_roma_report_october_2006.zip) 
 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) αποφάνθηκε το 2005 ότι 

οι πολιτικές της Ελλάδας στο θέμα της στέγασης των Ρομά παραβίαζαν το Άρθρο 16 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη λόγω του ανεπαρκούς αριθμού κατοικιών αποδεκτής 
ποιότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών των εγκαταστημένων Ρομά, της έλλειψης 
οργανωμένων χώρων προσωρινής διαμονής για Ρομά που επιλέγουν ή είναι υποχρεωμένοι 
να είναι μετακινούμενοι καθώς και λόγω των συστηματικών εξώσεων Ρομά από 
καταυλισμούς ή κατοικίες όπου κατοικούν παράνομα. Ένα χρόνο μετά, στα πλαίσια της 
διαδικασίας Παρακολούθησης της Συμμόρφωσης, η ECSR αποφάνθηκε ότι η κατάσταση 
στην Ελλάδα εξακολουθούσε να παραβιάζει το Άρθρο 16 καθώς συνεχιζόταν η έλλειψη 
στέγης κατάλληλης για το μέγεθος και τις ανάγκες των οικογενειών των Ρομά ενώ οι 
οικογένειες των Ρομά δεν απολάμβαναν  επαρκούς νομικής προστασίας.  

 
• Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι στεγαστικές ανάγκες των Ρομά 

αντιμετωπίζονται με ένα επταετές (2002-2008) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για 
την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (ΟΠΔ), το οποίο χρηματοδοτείται 
κατά ένα μέρος από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει προϋπολογισμό 308 
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εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και με ένα πρόγραμμα 9.000 στεγαστικών δανείων με 
ευνοϊκούς όρους, ύψους 60.000 ευρώ το καθένα.  

 
• Στην πράξη όμως, το ΟΠΔ έχει εγκαταλειφθεί. Μέχρι τα μέσα του 2006, μόνο 53 

εκατομμύρια ευρώ από τα 308 είχαν εκταμιευθεί. Μόνο 4 από τους προγραμματισμένους 
100 οικισμούς είχαν χτιστεί, αποτελούμενοι από 185 νέες κατοικίες  από τις 4.000 που 
προέβλεπε το πρόγραμμα. Επίσης, δεν είχε δημιουργηθεί καμία κατασκήνωση για 
διερχόμενους Ρομά («κάμπινγκ») ούτε κανένα κέντρο για  κοινωνικές υποστηρικτικές 
υπηρεσίες. Δεν έγινε καμία αξιολόγηση για τα κονδύλια που δαπανήθηκαν εκτός από το 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, για την 
εκπαίδευση των παιδιών Ρομά: σύμφωνα με μια εξωτερική αξιολόγηση κατά παραγγελία 
της κυβέρνησης το 2005, οι αξιολογητές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν παιδιά Ρομά που να 
πήγαιναν τακτικά στο σχολείο.  

 
• Παράλληλα, από τα 9.000 δάνεια  έχουν εγκριθεί  τα 5.754, εκ των οποίον τα 4.837 έχουν 

εκταμιευθεί. Υπάρχουν όμως ισχυρές ενδείξεις ότι ένας μεγάλος αριθμός αν όχι η 
πλειονότητα των δανείων αυτών δεν χορηγήθηκαν σε Ρομά που ζουν σε άθλιους 
καταυλισμούς αλλά σε ενταγμένους Ρομά, αν όχι και σε μη Ρομά. Χαρακτηριστικά, ο 
μεγαλύτερος αριθμός δανείων έχει εγκριθεί για κάτοικους της Αγίας Βαρβάρας Αττικής 
(335 εγκεκριμένα δάνεια) και της Μενεμένης Θεσσαλονίκης (378 εγκεκριμένα δάνεια). 
Και στους δυο δήμους δεν υπάρχουν καταυλισμοί αλλά είναι οι έδρες των ομοσπονδιών 
των Ρομά νότιας και βόρειας Ελλάδας.  Αντίθετα, μόνο 13 δάνεια έχουν εγκριθεί για 
κατοίκους καταυλισμών Ρομά της Αττικής, όπου έχουν γίνει επανειλημμένες εξώσεις που 
έχουν εκθέσει την Ελλάδα διεθνώς (σε Ασπρόπυργο, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Αγία 
Παρασκευή και Σπάτα). Όσο για την Πάτρα, όπου έγιναν οι χειρότερες μαζικές εξώσεις 
της τελευταίας δεκαετίας το 2006, σχεδόν κανένα από τα 44 δάνεια που είχαν εγκριθεί δεν 
αφορούσε οικογένεια Ρομά που ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Για την ακρίβεια, ενώ ο δήμος 
επίσημα ανέφερε ότι οι οικογένειες Ρομά που ζούσαν εκεί ήταν 80, οι αιτήσεις δανείων 
είχαν φθάσει τις 340! 

 
• Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του 

ΟΠΔ και του δανειοδοτικού προγράμματος έχει δηλώσει ότι έχουν παρατηρηθεί 
φαινόμενα διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται και ηγετικά στελέχη των Ρομά, ενώ 
παραδέχθηκε ότι το ΟΠΔ απέτυχε στους στόχους του για το στεγαστικό, την εκπαίδευση, 
την υγεία, την απασχόληση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Παράλληλα, και άλλα δυο 
άτομα τα οποία είχαν ασχοληθεί με την υλοποίηση προγραμμάτων για τους Ρομά, ένα 
ηγετικό στέλεχος των Ρομά και ένας σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, έκαναν 
παρόμοιες αρνητικές εκτιμήσεις για την πορεία του προγράμματος. 

 
• Από την άλλη, κάθε χρόνο Ρομά σε όλη την Ελλάδα γίνονται αντικείμενο εξώσεων χωρίς 

να τους παρέχεται εναλλακτική στέγαση, ή ασκούνται ποινικές διώξεις σε βάρος τους για 
παράνομη εγκατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, η τελευταία 
παρείχε συνδρομή σε τουλάχιστον 79 εξώσεις και έκανε 323 μηνύσεις μεταξύ Ιανουαρίου 
1996 – Ιουνίου 2006.  

 
• Υπολογίζεται ότι περίπου 350.000 Ρομά ζουν στην Ελλάδα, σε  240 κοινότητες. Το 

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) κατόρθωσε να 
αξιολογήσει με κάποιο βαθμό αξιοπιστίας το τρέχον επίπεδο διαβίωσης σε 122 από αυτές 
τις κοινότητες. Σε 83 από αυτές, δεν πληρούνται τα διεθνή πρότυπα επαρκούς στέγασης 
ή/και έχουν υποστεί εξώσεις ή/και απειλούνται με εξώσεις. Από την αρχική αξιολόγηση 
των 148 κοινοτήτων το 1999 από την ελληνική πολιτεία, μόνο σε 7 κοινότητες οι 
συνθήκες διαβίωσης έχουν  βελτιωθεί τόσο ώστε το ΕΠΣΕ να τις χαρακτηρίσει όχι πια 
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στις ανεπαρκείς, αλλά στις ικανοποιητικές. Είναι οι κοινότητες Τρικάλων, Εχέδωρου, 
Διδυμότειχου, Σερρών, Αμαλιάδας, Αγρινίου και Σοφάδων. 

 
• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που το ΕΠΣΕ συνέλεξε κατά τη διάρκεια της 

δεκαετούς παρακολούθησης των δικαιωμάτων των Ρομά (1996-2006) από κρατικές ή 
ανεξάρτητες πηγές, ΜΜΕ, ΜΚΟ ή άλλες πηγές για κάθε κοινότητα έχουν περιληφθεί σε 
αυτή την έκθεση. Επίσης περιλαμβάνονται πληροφορίες για δικαστικές ενέργειες σχετικές 
με το δικαίωμα στη στέγαση. Οι κοινότητες αναφέρονται ανά περιφέρεια, νομό και δήμο.  

 
• Σε Παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνεται και ένα εξαντλητικό υπόμνημα για την 

έκρηξη κατά των Ρομά στην Πάτρα από το 2001. Η Πάτρα είναι Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2006 και το πιο σημαντικό γεγονός κατά τη χρονιά 
αυτή για το οποίο η Πάτρα έγινε διεθνώς γνωστή ήταν τελικά η κορύφωση αυτής της 
έκρηξης με την έξωση των δυο κοινοτήτων Ρομά που έμεναν –πολλοί επί δεκαετίες- 
κυρίως στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου και Μακρυγιάννη. Σχεδόν όλες οι τοπικές 
δημοτικές και δικαστικές αρχές και τα τοπικά ΜΜΕ υποστήριξαν τις εξώσεις ενώ 
παρενοχλούσαν και καταδίωκαν ποινικά τους Ρομά, τους υποστηρικτές τους από ΜΚΟ, 
καθώς επίσης και τους δικαστές οι οποίοι επιβεβαίωσαν το δικαίωμα των Ρομά σε επαρκή 
στέγαση. Η κεντρική διοίκηση και ο Συνήγορος του Πολίτη ήταν αδρανείς παρατηρητές 
αυτής της παράνομης δραστηριότητα, δείχνοντας συχνά κατανόηση για τα προβλήματα 
που αντιμετώπιζαν όχι οι Ρομά αλλά οι τοπικές αρχές. 

 
• Το Σεπτέμβριο 2006, μετά από πρόσκληση του ΕΠΣΕ και ΜΚΟ Ρομά, ο Επίτροπος για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης Thomas Hammarberg 
επισκέφθηκε την Πάτρα για να εκτιμήσει την κατάσταση. Οι τοπικές αρχές υπονόμευσαν 
την επίσκεψή του, διαταράσσοντας τις συνεντεύξεις του με Ρομά και αποδίδοντάς του 
δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες συνέχαιρε το δήμο και ασκούσε κριτική κατά του ΕΠΣΕ, 
δηλώσεις όμως που ποτέ δεν είχε κάνει. Αυτό δεν απέτρεψε τον Επίτροπο από του να 
δηλώσει αργότερα ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στην Πάτρα καθώς πολλές 
οικογένειες είχαν υποστεί έξωση χωρίς επαρκή προειδοποίηση ή πραγματικά 
αποτελεσματική και επαρκή εναλλακτική λύση. Ο Επίτροπος επισήμανε την ανάγκη 
παρέμβασης της κεντρικής διοίκησης για να εξασφαλιστεί η δίκαιη αντιμετώπιση των 
Ρομά τόσο στην Πάτρα όσο και αλλού. Κατέληξε δε λέγοντας ότι το γεγονός ότι μερικές 
φορές τοπικές αρχές παίρνουν καταχρηστικές αποφάσεις δεν απαλλάσσει την κεντρική 
διοίκηση από τις ευθύνες της. Ό,τι είπε ο Επίτροπος για την Πάτρα ισχύει και σε όλη την 
Ελλάδα, όπως τεκμηριώνεται στην έκθεση.  

 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
 

12/12/2006 
 

Συνοικισμός ηπατίτιδας 
(http://www.enet.gr/online/online_print?id=49798692)  

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται τέσσερα Τσιγγανόπουλα 
με ηπατίτιδα. Αιτία η έλλειψη αποχέτευσης στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά, λέει ο 
αντιπρόεδρος της πανελλήνιας συνομοσπονδίας ΡΟΜΑ και γραμματέας του οικισμού Αγ. 
Σοφία, Παναγιώτης Σαμπάνης. Η υγεία των παιδιών δεν εγκυμονεί κινδύνους, σύμφωνα με 
τους γιατρούς του νοσοκομείου.  

http://www.enet.gr/online/online_print?id=49798692
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Την ίδια στιγμή όμως, 200.000 Τσιγγάνοι ζουν σε συνθήκες ακραίου κοινωνικού 
αποκλεισμού στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζουν αρνητικές διακρίσεις, προκαταλήψεις και 
ρατσιστικές συμπεριφορές, που οφείλονται στην πολιτισμική διαφορά, σε στερεότυπα και 
προκαταλήψεις. Αυτό επισήμανε η δικηγόρος Ελένη Γεωργάρου, εκπρόσωπος της 
Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία «Οικοκοινωνία», σε ημερίδα που έγινε 
στο Δήμο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. 
 
Οπως είπε, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα οι Ελληνες Τσιγγάνοι διαβιούν σε ένα απόλυτο 
περιθώριο, σε συνθήκες που παρακμάζουν ολοένα και περισσότερο. Τόνισε ότι η ελληνική 
κοινωνία, στο σύνολό της, δεν στάθηκε θετικά στην κοινωνική αποδοχή και ένταξη των 
Τσιγγάνων, και δεν δημιούργησε, με οργανωμένο τρόπο, τις προσβάσεις στα ανελαστικά 
κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, όπως η κατοικία, η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική 
ασφάλιση και η πρόνοια, η απασχόληση και η κοινωνική συμμετοχή.  
 
Ο υψηλός λειτουργικός αναλφαβητισμός που επικρατεί στους Τσιγγάνους, πρόσθεσε η Ε. 
Γεωργάρου, δεν επέτρεψε την πρόσβασή τους στη διοικητική γραφειοκρατία, η οποία ποτέ 
δεν προσαρμόστηκε στις ανάγκες αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων, με αποτέλεσμα τη μη 
χρήση νόμιμων δικαιωμάτων τους. Οπότε και οι ίδιοι δυσπιστούν στον μηχανισμό αυτό και 
τον αποφεύγουν γιατί θεωρούν ότι δεν θα τους βοηθήσει. Καταλήγουν έτσι στην ανομία και 
την παραβατικότητα, καθώς θα οδηγήσουν χωρίς να έχουν δίπλωμα ή θα εργαστούν ως 
μικροπωλητές, χωρίς την απαραίτητη άδεια. Κάτι που τους δημιουργεί περιπέτειες με το 
νόμο. 
 
Σ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
 

 
 


