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Θέματα

Διαδημοτικό δίκτυο
υποστήριξης Τσιγγάνων
Διήμερη συνάντηση με θέμα "Τα προβλήματα των Τσιγγάνων
στην ελληνική κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση",
διοργανώνουν από κοινού και στα πλαίσια της κοινοτικής
πρωτοβουλίας "HORIZON", η γενική γραμματεία Νέας Γενιάς, η
ελληνική εταιρία τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης και ο
δήμος Μενεμένης στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο
πολιτισμού της νομαρχίας Θεσσαλονίκης.
Κύριος στόχος της συνάντησης είναι η δημιουργία πανελλαδικού
διαδημοτικού δικτύου υποστήριξης των Ελλήνων Τσιγγάνων.
Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα ιδιαίτερα
προβλήματα αυτής της πληθυσμιακής ομάδας, προκειμένου να
αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση για την προώθηση λύσεων.
Οι φορείς
Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του δήμου Μενεμένης,
καταβάλλεται προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για συντονισμό των
φορέων και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που ασχολούνται
με προβλήματα των Τσιγγάνων και των δήμων και κοινοτήτων,
στις περιοχές των οποίων διαβιούν Τσιγγάνοι.
Κατά την έναρξη των εργασιών της συνάντησης θα μιλήσουν ο
γεν. γραμματέας νέας γενιάς κ. Παναγιώτης Τσιλιγκαρίδης, ο

πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Απόστολος Κοιμήσης και ο δήμαρχος
Μενεμένης κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης. Επίσης, κλήθηκαν να
παραστούν ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης, ο υπουργός
παιδείας, ο υπουργός εργασίας, γεν. γραμματείς, βουλευτές της
Θεσσαλονίκης, ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης και εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων που
εμπλέκονται στα θέματα των Τσιγγάνων, καθώς και διακρατικοί
εταίροι.
Τέλος, ανακοινώνεται ότι για την ευαισθητοποίηση του κοινού θα
προβληθεί η ταινία "Στην άκρη της πόλης" του σκηνοθέτη Νίκου
Αναγνωστόπουλου, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στις 8.30 μ.μ.,
στον καταυλισμό των Τσιγγάνων της Ηλιούπολης, στις παρυφές
του Ευόσμου.
Το πρόγραμμα
Οι εργασίες της συνάντησης αρχίζουν στις 9.30 π.μ. με ομιλία του
δημάρχου Μενεμένης κ. Γαβριηλίδη, ακολουθεί ομιλία του γεν.
γραμματέα νέας γενιάς, Παν. Τσιλιγκαρίδη. Στις 11.30 π.μ. θ'
αναπτυχθεί η θεματική ενότητα "Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα
σήμερα - Ιστορικά - κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά με
εισηγήτριες τις Μαρία Βασιλειάδου και Μαρία Κορρέ, στελέχη
της Γ.Γ.Λ.Ε. και Μαρία Δημητρίου, εκπρόσωπο της τσιγγάνικης
κοινότητας. Ακολουθεί το θέμα "Τα προβλήματα των Τσιγγάνων.
Τρόποι προσέγγισης και επίλυσής του" με εισηγητή τον Γιώργο
Τσιάκαλο, καθηγητή ΑΠΘ, ενώ το θέμα "Κοινωνικά δικαιώματα
των τσιγγάνων - ανισότητες - διακρίσεις", θ' αναπτύξει η κ.
Νικολέτα Μπεχλιβάνη, νομικός.
Στις 5 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων των ΟΤΑ
για τη δημιουργία του πανελλαδικού διαδημοτικού δικτύου
υποστήριξης των Ελλήνων Τσιγγάνων. Στις 8.30 μ.μ. προβολή της
ταινίας "Στην άκρη της πόλης".
Εμπειρίες και προοπτικές
Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης οι εργασίες αρχίζουν στις 9 π.μ.
με τη θεματική ενότητα "Πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των
Ελλήνων Τσιγγάνων - προβλήματα εγκατάστασης - διαμονής των
Τσιγγάνων" και εισηγητές τους: Εφη Καραθανάση, αρχιτέκτων πολεοδόμος, Θανάση Παππά πρόεδρο συλλόγου αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης.
Ακολουθεί το θέμα "Προβλήματα υγιεινής των Τσιγγάνων" με
εισηγητές: Αναστασία Γιαννακού παιδίατρος και Νίκος Σκεντέρης
παιδίατρος, θα κάνει παρέμβαση ο Αλέξ. Παιονίδης καθηγητής
ιατρικής σχολής του ΑΠΘ. Το θέμα "Προβλήματα εκπαίδευσης
των Τσιγγάνων" θ' αναπτύξουν οι: Ευαγγελία Τρέσσου - Μυλωνά,
επικ. καθηγήτρια ΑΠΘ, Λαμπρινή Μαζαράκη, στέλεχος ΝΕΛΕ

Θεσσαλονίκης και ο Ανασ. Τσιμάκης, προϊστάμενος διεύθυνσης
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
Από τις 12.30 έως 2.30 μ.μ. οι εργασίες περιλαμβάνουν:
"Προβλήματα απασχόλησης των Τσιγγάνων", με εισηγητές τους:
Κώστα Μάγκα διευθυντή σχεδιασμού και εφαρμογής
προγραμμάτων ΕΚΤ του υπουργείου Εργασίας και τον Γιάννη
Γεωργίου, κοινωνιολόγο.
Ακολουθεί η θεματική ενότητα: "Εμπειρίες από τη δράση φορέων
και μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη". Παρεμβαίνουν οι εκπρόσωποι των τσιγγάνικων
συλλόγων, της οργάνωσης "Σώστε τα παιδιά", της τοπικής
επιτροπής Θεσσαλονίκης κατά του ρατσισμού, της "ΑΡΣΗΣ" της
ομάδας εθελοντών δικηγόρων, του ευρωπαϊκού δικτύου εναντίον
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας από την Ολλανδία και του
δήμου Τορίνο από την Ιταλία.
Οι εργασίες της συνάντησης θα κλείσουν στις 5 μ.μ. με συνάντηση
εκπροσώπων των ΟΤΑ για τη δημιουργία του πανελλαδικού
διαδημοτικού δικτύου υποστήριξης των Ελλήνων Τσιγγάνων.

