
 

                                                               

 

Δελτίο Τύπου 

“Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της 

κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους”:  

Ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης συμμετέχει στην πρώτη εκπαιδευτική Συγκέντρωση 

Ελληνίδων γυναικών Ρομά  

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική Συγκέντρωση Ελληνίδων 

Γυναικών Ρομά,  του έργου “Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την 

Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+. Τη διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα: «Διάλογος για την εκπαίδευση: 1η 

Συνάντηση Ελληνίδων Γυναικών Ρομά» διοργάνωσε η Alternative Innovative Development - AID, 

ένας από τους δύο εταίρους που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο έργο.  

Στο έργο συμμετέχει ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης μαζί με οχτώ ακόμη εταίρους από πέντε 

διαφορετικές χώρες: Ισπανία, Αγγλία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Μέσα από τη συμμετοχή 

του, ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης επιδιώκει να προσφέρει ευκαιρίες στις γυναίκες Ρομά να 

κινητοποιηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για θέματα που τις απασχολούν, με κεντρικό 

άξονα την εκπαίδευση. Βασικός σκοπός είναι να εισακουσθεί η «φωνή» των γυναικών Ρομά στη 

διαμόρφωση πολιτικών συστάσεων και στη χάραξη πολιτικών σε εκπαιδευτικά θέματα.   

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία είχε έντονα βιωματικό χαρακτήρα, οι γυναίκες είχαν την 

ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να 

μιλήσουν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε θέματα εκπαίδευσης. Μέσα από την προβολή 

θετικών προτύπων γυναικών Ρομά, οι οποίες κατάφεραν όχι μόνο να ολοκληρώσουν τη βασική 

εκπαίδευση, αλλά και να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,  οι γυναίκες συζήτησαν για τα 

κίνητρα, τις πηγές της δύναμης τους και εξήγησαν πώς κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια, τις 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να ακολουθήσουν το όνειρό τους.  

                                    



 

                                                               

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού με τις γυναίκες να εκφράζουν τη χαρά τους για 

τη συγκέντρωση και να τονίζουν τη σημασία τέτοιων δράσεων για τη στήριξη και την ενδυνάμωσή 

τους.  

Όποια γυναίκα Ρομά ενδιαφέρεται να συμμετέχει στις δράσεις του έργου ή επιθυμεί περισσότερες 

πληροφορίες, μπορεί να επικοινωνήσει με το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης (κ. Βασιλική Βατάλη, τηλ. 2310 771 607, 2310 771 480).  


