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ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Τσιγγάνοι ή Ροµά, µέλη της >ολυ>ληθέστερης1 και της >ιο 

αδικηµένης ίσως διακρατικής µειονότητας στην Ευρώ>η, είναι >ληθυσµοί 

>αραδοσιακά νοµαδικοί >ου βρίσκονται >ια κατά ένα µεγάλο >οσοστό στα 

όρια της ένταξης στις κοινωνίες ό>ου ζουν. Είναι ε>ίσης τα >αραδοσιακά 

θύµατα ακραίων ρατσιστικών >ροκαταλήψεων σχετικά µε τη φιλοσοφία, τον 

τρό>ο ζωής και τις ε>ιλογές των κοινοτήτων τους. Τα θεµελιώδη δικαιώµατά 

τους >αραβιάζονταν και εξακολουθούν να >αραβιάζονται συστηµατικά σε 

όλα τα κράτη. Οι Ροµά υ>ήρξαν εν κατακλείδι διαχρονικά τα >λέον 

ευάλωτα και σιω>ηλά θύµατα, α>ό την ε>οχή του ολοκαυτώµατος2 µέχρι την 

τελευταία κρίση στο Κόσοβο.3 

Τα τεράστια >ροβλήµατα των Ροµά σε όλο τον κόσµο άρχισαν µόλις 

>ρόσφατα να δηµοσιο>οιούνται και να αντιµετω>ίζονται.4 Συγκεκριµένα 

                                                 

∗ Εισηγήτρια: Ε>ίκ. Καθηγ. Λένα ∆ιβάνη. 
1 Κατά µία εκτίµηση του ∆ιεθνούς Κογκρέσου των Τσιγγάνων είναι 7-8.000.000 

εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρώ>η συνολικά και µέχρι 15.000.000 σε όλο τον κόσµο. Ακριβή 

στοιχεία δεν >αρέχει καµία >ηγή. 
2 Μόνο >ρόσφατα αναγνωρίστηκαν οι α>ώλειες >ου υ>έστησαν τότε ως θύµατα ρατσιστικών 

διακρίσεων. (Βλ. CERD, General Recommendation XXVII “Discrimination against Roma”, 

art. 10) καθώς η ανάγκη να εξαλειφθεί το φαινόµενο αυτό ( Βλ ενδεικτικά ECRI General 

Policy Recommendation no 3: Combating racism and intolerance against Roma Gypsies). 
3 Πληροφορίες ε>ί του θέµατος βλ. στο www.romnews.com. 
4 Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώ>η λ.χ. ό>ου το >ρόβληµα άρχισε να οξύνεται κι άλλο 

µε την αναγέννηση των θεωριών >ερί φυλετικής υ>εροχής, δηµιουργήθηκαν ε>ιτρο>ές 

διερεύνησης µε τη συµµετοχή εκ>ροσώ>ων των Ροµά. Σε κά>οιες χώρες (ό>ως η Ρουµανία, 

η Ουγγαρία κλ>) οι Τσιγγάνοι α>έκτησαν τελικά κά>οια συλλογικά δικαιώµατα µαζί µε το 

στάτους εθνικής µειονότητας. Ειδικά σώµατα >αρακολουθούν την εφαρµογή της σχετικής 

νοµοθεσίας στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Η Σλοβενία α>οφάσισε ε>ίσης να συνεργαστεί 

µε την Αυστρία για να βελτιώσει την κατάσταση των Ροµά. 
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µέτρα άρχισαν να υιοθετούνται σταδιακά σε όλες τις ευρω>αϊκές χώρες για 

την ε>ίλυση των >ροβληµάτων ως >ρος την α>ασχόληση, την εκ>αίδευση 

και την στέγαση των Ροµά. Σε >ανευρω>αϊκό ε>ί>εδο υ>άρχει εξάλλου ένα 

ενεργό δίκτυο δράσης των ίδιων των Ροµά >ου ζητούν την αναγνώριση τους 

ως λαού χωρίς έδαφος και αντίστοιχη εκ>ροσώ>ηση στα Ηνωµένα Έθνη και 

την ΕΕ.5 Ζητούν ε>ίσης ->άντα µε την υ>οστήριξη των ΜΚΟ- λήψη ειδικών 

µέτρων α>ό τις χώρες ό>ου ζουν µε στόχο την κατάργηση όλων των 

δυσµενών διακρίσεων εις βάρος τους, την κατάργηση της >εριθωριο>οίησης 

στην ο>οία έχουν καταδικαστεί µε υιοθέτηση θετικών δράσεων και την 

>λήρη αναγνώριση των κοινωνικών, οικονοµικών, >ολιτιστικών και 

>ολιτικών δικαιωµάτων τους. 

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

1.Το κοινωνικό !ρόβληµα 

 

Στην Ελλάδα ζουν >ερί τα 250.000 άτοµα τσιγγάνικης καταγωγής.6 Οι 

Ροµά κατά την ιστορική εξέλιξη των κοινοτήτων τους έχουν υιοθετήσει 

τρό>ους ζωής και >αραδόσεις >ου διαφέρουν α>ό τα ήθη της >λειοψηφίας, 

θεωρούνται όµως α>ό τους ίδιους θεµελιώδη στοιχεία της συλλογικής τους 

ταυτότητας και >ηγή υ>ερηφάνειας του λαού τους. Ένα τέτοιο στοιχείο 

είναι ο νοµαδικός τρό>ος ζωής –µολονότι αυτός εκ>ί>τει σταδιακά. Οι Ροµά 

ως εκ τούτου ζουν7 µαζί µας εδώ και 600 >ερί>ου χρόνια αλλά ακόµα και 

σήµερα οι >ρωταρχικές και θεµελιώδεις ανάγκες τους δεν καλύ>τονται αφού 

>αραµένουν ε>ισήµως αόρατοι >αρά τις υ>οδείξεις των διεθνών οργάνων –

ό>ως η διακήρυξη >ου υιοθέτησε το Συµβούλιο Υ>ουργών της Ευρω>αϊκής 

Ένωσης τον Οκτώβριο 2000 >ερί της αναγκαιότητας ανά>τυξης >ολιτικών 

                                                 
5 Βλ. “Statement by the participants in the meeting of NGO from Eastern and Central 

Europe”, 15-8, Nov. 2000, Warsaw. 
6 Κατά την εκτίµηση του δικτύου ROM. Ο αριθµός αυτός αµφισβητείται α>ό άλλες >λευρές 

δεδοµένου ότι δεν υ>άρχει σχετική ε>ίσηµη α>ογραφή ούτε σε εθνική ούτε σε το>ική 

κλίµακα αλλά και λόγω αστικοδηµοτικών εκκρεµοτήτων των Ροµά. Το Ελληνικό 

>αρατηρητήριο Ελσίνκι λ.χ. αναφέρεται σε 300-350.000 ενώ η κυβέρνηση >ιστεύει ότι 

είναι γύρω στους 200.000 ή λιγότεροι. 
7 Βλ. www.romnet.gr ό>ου α>οτυ>ώνεται σε χάρτη η εγκατάσταση των Ροµά σε όλη την 

ε>ικράτεια. 
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>ου θα ε>ιτρέψουν στους Τσιγγάνους να ζήσουν σε συνθήκες ισότητας 

δικαιωµάτων και ευκαιριών και να µ>ουν στα κέντρα λήψης α>οφάσεων.8 

Οι Τσιγγάνοι ανήκουν σε διάφορες (συχνά και αντιµαχόµενες) 

«φυλές», δεν α>οτελούν δηλαδή µια α>όλυτα οµοιογενή οµάδα -όλοι όµως 

ανεξαιρέτως αντιµετω>ίζουν τεράστια >ροβλήµατα. Αναφέρονται ενδεικτικά 

κά>οιες διαφορο>οιήσεις: Η >λειονότητα των Ελλήνων Ροµά είναι 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι >ου µιλούν τη γλώσσα «βλάχουρα Ροµά». Οι 

>ερισσότεροι Ροµά >ου ζουν στη ∆. Θράκη αντίθετα είναι Μουσουλµάνοι, 

µέλη της µόνης αναγνωρισµένης µειονότητας στην Ελλάδα α>ό τη Συνθήκη 

της Λοζάνης του 1923 και µιλούν «να-βλάχουρα Ροµά». Τα τελευταία χρόνια 

>αρατηρείται µια µεγάλη εισροή Ροµά αλβανικής καταγωγής α>ό την 

Αλβανία, τις >εριοχές της τέως Γιουγκοσλαβίας9 κλ>, γεγονός >ου οξύνει το 

ήδη οξύτατο >ρόβληµα των Ροµά στην Ελλάδα. 

Η θέση όλων των Ροµά είναι σε γενικές γραµµές δυσµενέστατη 

εφόσον >αραµένουν η >ιο αδικηµένη και >εριθωριο>οιηµένη κοινωνική 

οµάδα στην Ελλάδα. Υ>άρχει ωστόσο >ολύ µεγάλη διαφορά οικονοµικής και 

κοινωνικής κατάστασης µεταξύ των διαφόρων τσιγγάνικων οµάδων: Στην 

Αγία Βαρβάρα λ.χ. οι Τσιγγάνοι >ου ζουν εκεί α>ό το 1923 και µετά, 

δηµιούργησαν αρκετά ικανο>οιητικές συνθήκες ζωής και εργασίας, ζώντας 

σε κανονικές κατοικίες ό>ως οι υ>όλοι>οι δηµότες. Στα Άνω Λιόσια 

αντίθετα οι Τσιγγάνοι ζουν σε έναν άθλιο καταυλισµό-σκου>ιδότο>ο. Αυτά 

είναι δύο χαρακτηριστικά άκρα. 

Τα >ροβλήµατα >ου αντιµετω>ίζει κάθε οµάδα είναι ως εκ τούτου 

διαφορετικής τάξης: Η >ιο ενταγµένη οµάδα αντιµετω>ίζει οξύ >ρόβληµα 

ισότιµης αντιµετώ>ισης α>ό το ελληνικό Κράτος και τους µη Τσιγγάνους 

Έλληνες αφού είναι θύµα καθηµερινών και αλλε>άλληλων ρατσιστικών 

                                                 

8 Η >ολιτική διακήρυξη των Κρατών-Μελών του Συµβουλίου της Ευρώ>ης στη 

αντιρατσιστική διάσκεψη >ου έγινε στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2000 κατέληξε ότι: 

Α)>ρέ>ει να δοθεί µεγάλη >ροσοχή στη µεταχείριση των ατόµων >ου υφίστανται διακρίσεις 

σε >ολλά ε>ί>εδα, ό>ως οι Τσιγγάνοι, θέτοντας φραγµό στη διαδικασία >εριθωριο>οίησής 

τους, >αρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες στην εκ>αίδευση, την κατοικία και την α>ασχόληση, 

Β) >ρέ>ει να εξασφαλιστεί συµµετοχή τους στην κοινωνία και στα κέντρα λήψης 

α>οφάσεων –κυρίως τα το>ικά. 

9 Η >λειονότητα αυτών των Ροµά είναι ανιθαγενείς. Καµία χώρα δεν τους αναγνωρίζει 

εφόσον οι >ληθυσµοί Ροµά θεωρούνται γενικά >ρόβληµα >ρος α>οφυγήν. 
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διακρίσεων. Η >ολυ>ληθέστερη οµάδα των σκηνιτών όµως >αρουσιάζει 

ε>ι>λέον οξύτατο >ρόβληµα ε>ιβίωσης. 

Σκηνίτες είναι ένας µεγάλος αριθµός Ροµά10 >ου ζουν σε 52 >ερί>ου 

>ρόχειρους και ε>ικίνδυνους καταυλισµούς σε όλη την ε>ικράτεια. 

Υφίσταται µάλιστα ο γνωστός µύθος ότι οι Τσιγγάνοι α>ολαµβάνουν τις 

άθλιες συνθήκες υ>ό τις ο>οίες καταδικάστηκαν να ζουν και οι ο>οίες 

συνδέονται ανα>όδραστα µε τον αναλφαβητισµό και την >αραβατικότητα. 

Πρόκειται βεβαίως για ε>ιχειρηµατολογία αφελή και ρατσιστική >ου 

ε>ικαλείται εκτός της βιολογικής διαφοράς και τις δήθεν ασύµβατες 

>ολιτισµικές α>οκλίσεις στις ο>οίες α>οδίδουν ολοκληρωτικά την αδυναµία 

οµαλής ένταξης των Ροµά στην ελληνική κοινωνία. 

Στην >ραγµατικότητα, ό>ως >ροαναφέρθηκε, η ελληνική >ολιτεία 

και οι αρµόδιοι φορείς >αραµέλησαν για >άρα >ολλά χρόνια αυτή την οµάδα 

>ολιτών και δεν >ροχώρησαν σε σοβαρές έρευνες-µελέτες µε στόχο την 

κατανόηση της ιδιαιτερότητας των κοινοτήτων των Ροµά και τη στοιχειώδη 

έστω ε>ίλυση των >ροβληµάτων >ου αντιµετω>ίζουν. Μόνο τα τελευταία 

χρόνια και κυρίως χάρη στα ευρω>αϊκά >ρογράµµατα άρχισε µια τέτοια 

>ροσ>άθεια ψηλάφησης του χώρου των Τσιγγάνων και στην Ελλάδα. Πιο 

συγκεκριµένα, η >ρώτη φορά α>ό της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους >ου 

διαµορφώθηκε, δηµοσιο>οιήθηκε και άρχισε να εφαρµόζεται κρατικό 

>ρόγραµµα αντιµετώ>ισης του >ροβλήµατος ήταν µόλις το 1996! 

Ό>ως α>οκαλύ>τουν οι δύο έρευνες στις ο>οίες θα αναφερθούµε 

>αρακάτω, η κοινωνικοοικονοµική >εριθωριο>οίηση των σκηνιτών είναι 

αυτή >ου α>αγορεύει τον εξανθρω>ισµό του καθηµερινού τους βίου 

οδηγώντας τους σε ε>ιβιωτικές >ρακτικές >ου αντιστρατεύονται την 

κοινωνική >ρόοδο. Το ένα >ρόβληµα τους οδηγεί στο άλλο στο >λαίσιο ενός 

ανα>όφευκτου φαύλου κύκλου. 

Αν δεν αλλάξουν δραστικά τα δεδοµένα, µε την >άροδο του χρόνου οι 

ανειδίκευτοι και αναλφάβητοι στη µεγάλη >λειονότητά τους Ροµά είναι 

                                                 

10 Το γραφείο >οιότητας ζωής του >ρωθυ>ουργού δεν >ιστεύει ότι ξε>ερνάει σήµερα τους 

40.000 ανθρώ>ους –αναφερόµενο >άντα στους Έλληνες Ροµά. Την ήδη θολή αριθµητική 

εικόνα όµως θολώνει ακόµα >ερισσότερο α) η µεγάλη γεννητικότητα των Ροµά >ου 

>αντρεύονται και α>οκτούν >αιδιά σε νεαρότατη ηλικία και β) η αθρόα εισροή αλλοδα>ών 

ή ανιθαγενών Ροµά α>ό την Αλβανία και την υ>όλοι>η βαλκανική. 
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καταδικασµένοι να >εριθωριο>οιηθούν ακόµα >ιο ακραία λόγω των 

οικονοµικών συνθηκών >ου ε>ικρατούν >ια. Οι Ροµά στη χώρα µας δεν 

έχουν καµία δια>ραγµατευτική ισχύ και ελάχιστη >ρόσβαση στα κέντρα 

λήψης α>οφάσεων είτε σε εθνικό είτε σε το>ικό ε>ί>εδο. Πολλές φορές δεν 

έχουν ούτε καν >ρόσβαση στις δράσεις των µη κυβερνητικών οργανώσεων 

και κά>οιων άλλων φορέων >ου δραστηριο>οιήθηκαν τελευταία υ>έρ τους. 

 

2. Το οικιστικό !ρόβληµα 

 

Το οικιστικό >ρόβληµα αναγνωρίζεται α>ό όλες τις εµ>λεκόµενες 

>λευρές ως το >ιο κοµβικό για τους Ροµά. Είναι γεγονός ότι η διαµονή σε 

µόνιµη γνωστή κατοικία συνδέεται µε τη δυνατότητα ενός >ολίτη να 

α>ολαµβάνει ορισµένα δικαιώµατα αλλά και µε τη δυνατότητα του δηµοσίου 

ή ιδιωτών να συναλλάσσεται νοµίµως µε το >ρόσω>ο αυτό. Η νοµαδική ζωή 

των Ροµά και η διαβίωσή τους σε >αράνοµους καταυλισµούς στα όρια δήµων 

(χωρίς αναγκαστικά να υ>άρχει οικογενειακή τους µερίδα εκεί) λειτουργεί 

ως τροχο>έδη για την κοινωνική ένταξή τους. Η ∆ΕΠΟΣ εκ>όνησε και 

>αρέδωσε το 1999 την >ρώτη και µοναδική εµ>εριστατωµένη µελέτη11 >ου 

κατέγραψε τους χώρους διαµονής των τσιγγάνικων κοινοτήτων και τις 

στεγαστικές ανάγκες των Τσιγγάνων σε όλη την Ελλάδα. Τη µελέτη 

υιοθέτησαν εκτός της Πολιτείας, οι οργανώσεις των Τσιγγάνων (ΠΟΣΕΡ) 

και το διαδηµοτικό δίκτυο ΡΟΜ. 

Σύµφωνα και µε τη µελέτη αυτή, οι συνθήκες ζωής στους 

καταυλισµούς είναι άθλια µε ο>οιαδή>οτε standards.  Οι Τσιγγάνοι ζουν σε 

>αράγκες, µέσα στα σκου>ίδια, χωρίς νερό, τουαλέτες, φως, στο έλεος των 

καιρικών φαινοµένων και των ε>ιδηµιών. Έτσι οι τσιγγάνικοι καταυλισµοί 

α>οτελούν εστίες µόλυνσης και >αραβατικότητας µε α>οτέλεσµα οι µη 

Τσιγγάνοι δηµότες να θεωρούν την >αρουσία των Τσιγγάνων ντρο>ή και 

υ>οβάθµιση για την >εριοχή τους και να >ροσ>αθούν µε κάθε >ρόσχηµα να 

τους διώξουν α>ό κει. Οι δηµοτικές αρχές θεωρούν ε>ίσης ε>ιβάρυνση τους 

                                                 
11 Τµήµα ερευνών της ∆ηµόσια Ε>ιχείρησης Πολεοδοµίας και Στέγασης για λογαριασµό του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, Μελέτη σχεδίου >ρογράµµατος για την αντιµετώ>ιση των αµέσων οικιστικών 

>ροβληµάτων των Ελλήνων Τσιγγάνων, 1999. 
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Ροµά >ου ζουν στα όρια τους και αντί να ε>ιλύσουν το >ρόβληµα, α>λώς 

>ροσ>αθούν να α>αλλαγούν α>’ αυτούς µε ο>οιονδή>οτε –ακόµα και 

>αράνοµο- τρό>ο. Ενδεικτικά αναφέρεται η >ερί>τωση του δήµου 

Αλικαρνασσού >ου >ροσ>άθησε το 2000 να εκδιώξει τους Ροµά α>ό 

δηµοτικές γαίες χωρίς να τους >ροσφέρει εναλλακτική λύση και µολονότι 

είχε α>ό την >ροηγούµενη χρονιά εκδοθεί α>όφαση του Ειρηνοδικείου 

Ηρακλείου >ου έκρινε καταχρηστική την άσκηση του δικαιώµατος αυτού. 

Είναι ε>ίσης γεγονός ότι µε την ευκαιρία των Ολυµ>ιακών Αγώνων 

οργανώνεται εκδίωξη των Τσιγγάνων α>ό >ολλές >εριοχές. Οι το>ικές 

κοινωνίες ε>ικαλούνται (συχνότατα ψευδώς) την ανάγκη κατασκευής 

αθλητικών έργων για να εκδιώξει τους Ροµά ό>ως έγινε και στο Μεξικό το 

1968. Η >ρόεδρος της ειδικής ε>ιτρο>ής για τους Ροµά στο Συµβούλιο της 

Ευρώ>ης Josephine Verspaaget σε >ρόσφατη ε>ίσκεψή της (Ιούνιος 2001) -

ό>ως και ο Συνήγορος του Πολίτη- κατήγγειλε τις >αράνοµες συνθήκες υ>ό 

τις ο>οίες καταστράφηκαν οι σκηνές και εκδιώχτηκαν οι σκηνίτες του 

Ασ>ρο>ύργου το καλοκαίρι του 2000 λόγω Ολυµ>ιακών έργων. Είναι 

χαρακτηριστικό µάλιστα ότι ο δήµαρχος Ασ>ρο>ύργου δεν µ>ήκε καν στον 

κό>ο να εφαρµόσει την υ>άρχουσα νόµιµη διαδικασία α>οβολής α>ό νοµή 

δηµοτικών γαιών. Με τον >ροσβλητικότατο ισχυρισµό ότι «καθάρισε τον 

χώρο α>ό α>ορρίµµατα» α>έφυγε τις >ερι>λοκές >ου θα αντιµετώ>ιζε για 

την κατεδάφιση >αρανόµων έστω κατοικιών. Παρά το γεγονός δε ότι ο 

Συνήγορος του Πολίτη συνιστούσε ανάκριση για α>όδοση ευθυνών στις 

το>ικές αρχές, η υ>όθεση δεν έχει µέχρι σήµερα καµία εξέλιξη. 

Είναι εξάλλου γεγονός ότι συχνά οι Τσιγγάνοι, στερούµενοι 

εναλλακτικής λύσης, κατα>ατούν δηµοτικά ή και ιδιωτικά οικό>εδα 

>ροκειµένου να στήσουν τις >ρόχειρες εγκαταστάσεις τους, >ρακτική >ου 

οδηγεί στην όξυνση των αντιθέσεων, διασ>ορά ρατσιστικών ε>ιχειρηµάτων 

και διαιώνιση του κοινωνικού >ροβλήµατος συµβίωσης των Ροµά µε τους 

υ>όλοι>ους >ολίτες. Χαρακτηριστική είναι η >ερί>τωση των 42 

οικογενειών Ροµά στο Χαλάνδρι >ου κατα>ατούν ιδιωτική >εριοχή µε 

α>οτέλεσµα η το>ική κοινωνία να στραφεί εναντίον τους. 
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Είναι γνωστή η συζήτηση αν >ρέ>ει να ε>ιλέξουµε µέτρα >ου 

οδηγούν στην άνευ όρων αφοµοίωση ή στην υ>ό τους όρους τους και 

σταδιακή ένταξη των Τσιγγάνων. Η λύση >ου >ροτείνουν οι ίδιοι οι 

Τσιγγάνοι είναι αυτή >ου οφείλει να υιοθετήσει το κράτος. Σύµφωνα µε την 

>ρόσφατη έρευνα της ∆ΕΠΟΣ, οι >ερισσότεροι Ροµά ε>ιθυµούν µια 

κανονική ιδιόκτητη µονοκατοικία, ό>ως όλος ο υ>όλοι>ος κόσµος. Σύµφωνα 

µάλιστα µε τα δεδοµένα της άλλης >ολύ >ρόσφατης α>ογραφικής έρευνας12 

>ου καταγράφει την σαφέστατη τάση εδραιο>οίησης των Τσιγγάνων, ήδη το 

50% αυτών ζουν για >άνω α>ό 20 χρόνια στο ίδιο µέρος. Οι µετακινήσεις 

τους είναι σήµερα αραιότερες, >ροσωρινές και έχουν άξονα την ανεύρεση 

δουλειάς. 

 

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Το άρθρο 1 >αρ. 4 του συντάγµατος διευκρινίζει ότι η α>όκτηση 

κατοικίας α>ό αυτούς >ου τη στερούνται ή στεγάζονται ανε>αρκώς α>οτελεί 

αντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Οι ελληνικές αρµόδιες αρχές –

>αρά τη συνταγµατική τους υ>οχρέωση και >αρά το γεγονός ότι η Ελλάδα 

έχει υ>ογράψει την Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών 

ρατσισµού- άργησαν εξαιρετικά να ασχοληθεί µε το >ρόβληµα των Ροµά. Η 

ελληνική κοινή γνώµη δε λόγω >αντελούς έλλειψης ευαισθητο>οίησης δεν 

>ίεσε >οτέ >ρος την κατεύθυνση της συνολικής ε>ίλυσης του >ροβλήµατος. 

Έτσι, µόλις το 1996 η κυβέρνηση ανακοίνωσε >ρόγραµµα βελτίωσης των 

συνθηκών ζωής τους και >ροώθησης της ένταξής τους στην κοινωνία. Με 

αυτό το αντικείµενο ασχολείται >λέον και η διυ>ουργική ε>ιτρο>ή >ου 

διαµορφώνει την εθνική >ολιτική υ>έρ των Τσιγγάνων. Με α>όφασή της 

διαµορφώθηκε ε>ιχειρησιακό >ρόγραµµα 6ετούς διάρκειας.13 

                                                 
12 Πανελλήνια α>ογραφική µελέτη διερεύνησης κοινωνικών, οικιστικών συνθηκών και 

αναγκών των Ελλήνων Τσιγγάνων >ολιτών, Υ>ουργείο Εργασίας και κοινωνικών 

ασφαλίσεων, κοινοτική >ρωτοβουλία employment, άξονας INTEGRA, Πανελλήνιο 

διαδηµοτικό δίκτυο για την υ>οστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων >ολιτών δίκτυο ΡΟΜ, 

ε>ιχειρησιακό >ρόγραµµα MULTI ROMA ACTION HELLAS, ∆εκ. 2000. 
13 Για την εκ>αίδευση υ>ολογίζονται 10 δις και για την κατάρτιση –α>ασχόληση 15-20 δις. 

Όλοι οι υ>όλοι>οι τοµείς (υγεία. Αθλητισµός κλ>) θα α>ορροφήσουν >ερί τα 10-15 δις. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ΕΤΙΑΣ= 105 δις. 
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Στον τοµέα στέγασης διακηρυγµένος στόχος είναι να στεγαστούν όλοι 

οι έλληνες Τσιγγάνοι εντός τριετίας µε >αραχώρηση λυοµένων σε 

οργανωµένους χώρους, >αραχώρηση οικο>έδων και στεγαστικών δανείων 

αλλά και έτοιµων οικιών. Το γραφείο του >ρωθυ>ουργού για την >οιότητα 

ζωής ασχολήθηκε µε το >ρόβληµα των Ροµά συµµετέχοντας στο >ρόγραµµα 

κατασκευής οργανωµένου αυτοδιαχειριζόµενου οικισµού στο στρατό>εδο 

Γκόνου και στον σχεδιασµό άλλων τέτοιων οικισµών στη Ρόδο, στα Άνω 

Λιόσια, στο Χαλάνδρι και τη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης. Τον Νοέµβριο του 

1999 το >ρόγραµµα ROMEUROPE υιοθέτησε >λήρως την >ρόταση νόµου 

για τους αυτοδιαχειριζόµενους οικισµούς Τσιγγάνων σε όλη την Eυρω>αϊκή 

Ένωση. 

Μέχρι το 2000 >άντως είχαν γίνει ελάχιστα >ράγµατα –εκτός α>ό τη 

γνωστή µελέτη της ∆ΕΠΟΣ- και είχαν διατεθεί µόνο 1250 λυόµενα.14 

Η µεταστέγαση αργεί >άρα >ολύ. Ειδικά για τους Τσιγγάνους της 

Αθήνας (κυρίως για όσους ζουν στους καταυλισµούς στον Ασ>ρό>υργο και 

τα Λιόσια) ε>ί του >αρόντος δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο. Το >ρόβληµα 

>αραµένει οξύτατο. Το µεγαλύτερο >ρόβληµα στην >ράξη είναι ότι οι δήµοι 

δεν συνεργάζονται καθόλου µε α>οτέλεσµα η αξιο>οίηση των διαθέσιµων 

>όρων να είναι ελλι>ής και οι δράσεις α>οσ>ασµατικές. 

Πρέ>ει τέλος να σηµειωθεί ότι >αρά τις >ροτάσεις της µελέτης της 

∆ΕΠΟΣ, η >ολιτεία τείνει στην ευκολότερη λύση δηµιουργίας καταυλισµών 

µε λυόµενα τύ>ου σεισµο>λήκτων –>άντα ισχυριζόµενη ότι αυτό είναι το 

>ρώτο στάδιο. Πράγµατι µ>ροστά στο οξύτατο >ρόβληµα διαβίωσης των 

σκηνιτών η λύση αυτή µοιάζει ικανο>οιητική, όµως είναι γεγονός ότι 

δύσκολα οι καταυλισµοί θα µετατρα>ούν σε οικισµούς µε α>οτέλεσµα να 

διαιωνιστεί το >ρόβληµα τελικά. 

                                                 
14 Στην ουσία έχει ολοκληρωθεί και >αραδοθεί µόνο ο οικισµός στο στρατό>εδο Γκόνου >ου 

υ>οδέχτηκε τους 2000 Τσιγγάνους του Γαλλικού >οταµού. Έχουν εγκριθεί ε>ίσης α>ό το 

ΥΠΕΘΟ 940 δάνεια µε χαµηλότατο ε>ιτόκιο και εγγύηση του δηµοσίου για ανέγερση 

κατοικίας . Όλα τα άλλα (ό>ως 84 κατοικίες >ου θα >αραδοθούν τέλος του 2001 στο ∆ήµο 

Σοφάδων κλ>) είναι σε εξέλιξη σύµφωνα µε τα στοιχεία >ου µας έδωσε το γραφείο >οιότητας 

ζωής του >ρωθυ>ουργού. Η ίδια >ηγή αναφέρει ότι σε 23 α>ό τους 52 καταυλισµούς 

εξελίσσονται έργα αυτή τη στιγµή και στους υ>όλοι>ους µελετώνται µε στόχο µέσα στο 

2002 να µην υ>άρχει καταυλισµός σκηνιτών σε κανένα σηµείο της χώρας. 
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Συµ>έρασµα: Για να υ>άρξει κά>οια >ιθανότητα να µ>ορέσουν οι 

Τσιγγάνοι να ενταχθούν φυσιολογικά στον κοινωνικό ιστό >ρέ>ει >ρώτα να 

εξανθρω>ιστούν οι συνθήκες υ>ό τις ο>οίες ζουν: 

1) Να α>οκτήσουν οι µη έχοντες αξιο>ρε>ή στέγη εντός νέων 

αυτοδιαχειριζόµενων οικισµών κατά το project της Νοµαρχίας 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τις οργανώσεις των Τσιγγάνων, το γραφείο 

του >ρωθυ>ουργού και ΜΚΟ για τη στέγαση των Τσιγγάνων >ου ζούσαν στη 

κοίτη του Γαλλικού >οταµού. Οι οικισµοί >ρέ>ει να διαθέτουν 

χωροθετηµένα οικό>εδα, υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, α>οχέτευση, 

>ρόσβαση στις αστικές συγκοινωνίες και σχολεία, ιατρείο, χώρους 

θρησκευτικής λατρείας. Είναι α>αραίτητη ε>ίσης η κινητο>οίηση και η 

ενεργός συµµετοχή των ίδιων των Ροµά για την αυτοδιαχείριση των 

οικισµών τους µέσω συµβουλίου διαχείρισης και εσωτερικών κανονισµών 

λειτουργίας. 

2) Να γίνουν >ολεοδοµικές βελτιώσεις στις υ>άρχουσες τσιγγάνικες 

γειτονιές. 

3) Να δοθούν (ό>ως έχει >ρογραµµατιστεί) µε α>λουστευµένες 

διαδικασίες λυόµενες κατοικίες ή δάνεια στους οικο>εδούχους Τσιγγάνους 

>ου δεν είναι εξοικειωµένοι στην τρα>εζική γραφειοκρατία. 

4) Να νοικιαστούν κατοικίες α>ό τους δήµους για στέγαση 

τσιγγάνικων οικογενειών. 

5) Να δηµιουργηθούν χώροι υ>οδοχής τύ>ου οργανωµένου κάµ>ινγκ 

για τους ε>οχιακά µετακινούµενους για εργασιακούς λόγους και οι ο>οίοι 

ζουν σε άθλιες συνθήκες κατά τη διάρκεια των µετακινήσεών τους µην 

έχοντας καµία άλλη ε>ιλογή. 

6) Κατά τη σύµφωνη γνώµη όλων των ενδιαφεροµένων >λευρών 

τέλος, >ρέ>ει, εκτός α>ό τους δήµους >ου είναι οι κυριότεροι φορείς 

υλο>οίησης των στεγαστικών >ρογραµµάτων, να υ>άρχει η δυνατότητα 

κεντρικής κρατικής >αρακολούθησης και >αρέµβασης για την ε>ίλυση 

>ροβληµάτων ή ε>ίσ>ευση διαδικασιών. 
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3. H κατάσταση της Υγείας των Τσιγγάνων 

 

Η κατάσταση της υγείας του >ληθυσµού ιδίως των σκηνιτών είναι 

ε>ισφαλής λόγω των κάκιστων συνθηκών διαβίωσης του αλλά και της 

εξα>λούµενης χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Σύµφωνα µε έρευνα των Γιατρών 

του Κόσµου το 1999, σε κά>οιες κοινότητες σκηνιτών µέχρι και το 99% 

ήταν >ροσβεβληµένο α>ό τον ιό της η>ατίτιδας Α. Το 50% είχε ε>ίσης 

εκτεθεί στον ιό της η>ατίτιδας Β. 

Σύµφωνα µε τον α>ολογισµό του Γραφείου Ποιότητας Ζωής του 

Πρωθυ>ουργού λειτουργούν µονάδες ιατρικής και κοινωνικής υ>οστήριξης 

µόνο στους οικισµούς Γκόνου και στο ∆ήµο Καρδίτσας. Όλο το υ>όλοι>ο 

>ρόγραµµα (ύψους 4.5 δις) ακόµα είναι στη φάση της οργάνωσης. 

Το 77% των Τσιγγάνων είναι εντελώς ανασφάλιστοι. Η µόνη 

>ερίθαλψη >ου έχουν είναι η των α>όρων, δηλαδή µ>ορούν να 

καταφεύγουν στα δηµόσια νοσοκοµεία –ό>ου δεν είναι καν ευ>ρόσδεκτοι, 

ούτε αντιµετω>ίζονται ό>ως οι υ>όλοι>οι ασθενείς. Ακόµα όµως και το 

>ιστο>οιητικό α>ορίας είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί. Σ’ αυτές τις 

>ερι>τώσεις τα νοσοκοµεία α>αιτούν κά>οια νοσήλια, τα ο>οία ε>ιχειρούν 

να εξασφαλίσουν κατακρατώντας τις αστυνοµικές ταυτότητες των 

Τσιγγάνων. Το α>οτέλεσµα είναι να µένουν χωρίς το α>αραίτητο για τις 

συναλλαγές τους δελτίο ταυτότητας και όσοι Τσιγγάνοι διαθέτουν! 

 

4. Το εκ!αιδευτικό !ρόβληµα 

 

Η σχολική φοίτηση των Τσιγγάνων -εκτός του ότι είναι εκτός 

>αραδοσιακού αξιακού κώδικα- είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε εξωτερικούς 

>αράγοντες, ό>ως η µετακίνηση, τα οικονοµικά >ροβλήµατα >ου οδηγούν 

στην >αιδική εργασία, η α>όσταση α>ό το σχολείο, τα φαινόµενα ρατσισµού 

στα σχολεία, η έλλειψη κατάλληλης και µόνιµης στέγης κλ>. Είναι δηλαδή 

γεγονός ότι ο τρό>ος µε τον ο>οίο αναγκάζονται να ε>ιβιώνουν οι Τσιγγάνοι 

είναι άκρως ανταγωνιστικός >ρος το σχολείο γι αυτό και το 60% >ερί>ου 

του συνόλου είναι εντελώς αναλφάβητο. Το γεγονός αυτό α>ό µόνο του είναι 
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αρκετό για να διαιωνίσει τον κοινωνικό-οικονοµικό α>οκλεισµό των 

Τσιγγάνων. Α>ό τις σχετικές έρευνες καταγράφεται µια ιδιορρυθµία: Συχνά 

οι Τσιγγάνοι α>οδίδουν την σχέση τους µε το σχολείο ως >ροϊόν ε>ιλογής. 

Α>ό >ουθενά όµως δεν α>οδεικνύεται ότι οι Τσιγγάνοι δεν φοιτούν στο 

σχολείο για να διαφυλάξουν την ιδιαίτερη >ολιτισµική τους ταυτότητα λ.χ. 

Στην >ραγµατικότητα  α>αγορεύεται κυριολεκτικά στους Τσιγγάνους η 

>ρόσβαση στην εκ>αίδευση, δηλαδή την δυνατότητα µελλοντικής 

κοινωνικής και οικονοµικής ενσωµάτωσης. Οι ρατσιστικές >ρακτικές εις 

βάρος όσων Ροµά ε>ιχειρούν να εκ>αιδευτούν είναι δύο ειδών: 

α) Ανοιχτές α>ό>ειρες α>οκλεισµού των τσιγγανο>αίδων µε 

κινητο>οίηση της κοινωνίας, γονιών, µαθητών, δασκάλων. Πολύ 

χαρακτηριστικά, τα τσιγγανό>ουλα του οικισµού της Αγίας Σοφίας 

εκδιώχτηκαν άγρια α>ό το δηµοτικό σχολείο Χαλάστρας Θεσσαλονίκης ό>ου 

έ>ρε>ε κανονικά να >αρακολουθήσουν µαθήµατα. Οι γονείς και οι µαθητές 

µαζί µε κά>οιους καθηγητές τους έκλεισαν τις >όρτες µε τη δικαιολογία ότι 

δεν ε>αρκούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Τελικά δέχτηκαν µόνα τα µισά 

α>ό τα τσιγγανό>ουλα ενώ οι αρµόδιες αρχές στην ουσία δεν ε>ενέβησαν 

>αρά τις καταγγελίες του δικτύου DROM και του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Το ίδιο έγινε και στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης τον Νοέµβριο του 2000: Ο 

δήµαρχος >ρότεινε στα Ροµά >αιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο για να µη 

το διαλύσουν! 

Ό>ως κατήγγειλε στις 12.9.01 στον τύ>ο το Συντονιστικό 

Οργανώσεων και Κοινοτήτων για τα ανθρώ>ινα δικαιώµατα των Ροµά στην 

Ελλάδα (ΣΟΚΑ∆ΡΕ) τα >αιδιά Ροµά κινδυνεύουν να µην >άνε σχολείο και 

φέτος γιατί δεν υ>άρχει λεωφορείο να τα µεταφέρει σ’ ένα σχολείο >ου είναι 

χιλιόµετρα µακριά α>’ τον τό>ο διαµονής τους. Το >ρόβληµα οφείλεται εν 

>ολλοίς στο γεγονός ότι τα >αιδιά Ροµά µιας >εριοχής διασκορ>ίζονται σε 

>ολλά σχολεία για να α>οφευχθεί η «υ>οβάθµιση» ενός σχολείου λόγω 

«υ>ερβολικής συγκέντρωσης» µαθητών Ροµά σε αυτό. 

β) Παθητικό α>οκλεισµό τους µέσα στην τάξη µε την 

>εριθωριο>οίησή τους. Τα στερεότυ>α >ου ερµηνεύουν τους λόγους της µη 

>αρακολούθησης των τσιγγανο>αίδων δεν αντα>οκρίνονται στην 
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>ραγµατικότητα. Τα >αιδιά Ροµά αντα>οκρίνονται καλά όταν η 

εκ>αιδευτική διαδικασία λαµβάνει υ>’ όψιν τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των µαθητών (το γεγονός δηλαδή ότι µετακινούνται, ότι δεν 

έχουν µητρική γλώσσα την ελληνική κλ>) Αυτό όµως δεν συµβαίνει τις 

>ερισσότερες φορές. Τα >αιδιά Ροµά αντιµετω>ίζονται α>ό µαθητές και 

δασκάλους ως ενοχλητικοί >αρίες >ου καθυστερούν την υλο>οίηση του 

>ρογράµµατος και υ>οβαθµίζουν την εικόνα του σχολείου. Μέσα σ’ αυτές τις 

κάκιστες συνθήκες τα >αιδιά Ροµά είναι φυσικό να νιώθουν ανε>ιθύµητα, 

να α>ογοητεύονται και να εγκαταλεί>ουν το σχολείο. Να σηµειωθεί 

ε>ι>λέον ότι σήµερα >ου το σχολείο εκχωρεί µεγάλο µέρος των ευθυνών του 

στην οικογένεια, είναι σαφές ότι οι Τσιγγάνοι µαθητές βρίσκονται σε 

δυσµενέστατη θέση δεδοµένου ότι οι οικογένειές τους δεν µ>ορούν ούτε να 

>αρακολουθήσουν και να ενισχύσουν την εκ>αίδευσή τους στο σ>ίτι, αλλά 

ούτε και να δια>ραγµατευτούν µε τους εκ>ροσώ>ους του εκ>αιδευτικού 

συστήµατος και να διεκδικήσουν υ>έρ των >αιδιών τους. 

 

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

  Η εκ>αίδευση είναι ο τοµέας >ου η >ολιτεία δραστηριο>οιήθηκε 

αρχικά µε στόχο την ένταξη των τσιγγανο>αίδων στο κεντρικό εκ>αιδευτικό 

σύστηµα. Μέσω του τµήµατος δια>ολιτισµικής εκ>αίδευσης άρχισε να 

υλο>οιείται α>ό τον Μάιο του 1997 >ρόγραµµα εκ>αίδευσης 

τσιγγανο>αίδων, το ο>οίο >ροβλέ>εται να συνεχιστεί στο >λαίσιο του Γ΄ 

ΚΠΣ µέχρι το 2006.15 

Μέχρι στιγµής α) ε>ιµορφώθηκαν κά>οιοι εκ>αιδευτικοί µε ειδικά 

σχεδιασµένο εκ>αιδευτικό υλικό (στους εξής τοµείς: γλώσσα, γεωγραφία, 

ιστορία, αγωγή υγείας, φυσικός κόσµος, νέες τεχνολογίες, µαθηµατικά, 

>ολιτισµικό κεφάλαιο της οικογένειας και της κοινότητας) για >ιλοτική 

εφαρµογή σε σχολεία ό>ου φοιτούν τσιγγανό>αιδες και µε ενίσχυση του Β΄ 

και Γ΄ ΚΠΣ και ότι β) θεσµοθετήθηκε η κάρτα για τους µετακινούµενους 

                                                 
15 Το >ρόγραµµα υλο>οιείται στο >ανε>ιστήµιο Ιωαννίνων (τοµέας Παιδαγωγικής) µε 

ε>ιστηµονικό υ>εύθυνο τον καθηγητή >αιδαγωγικής Α. Γκότοβο και >εριλαµβάνει δίκτυο 

το>ικών συνεργατών σε 30 >εριοχές της χώρας µε υψηλές συγκεντρώσεις >ληθυσµού Ροµά. 
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µαθητές. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υ>ουργείου Παιδείας έχουν διατεθεί 

2.5000 κάρτες µε α>οτέλεσµα να αυξηθούν κατ’ αναλογία οι Τσιγγάνοι 

µαθητές >ου συνεχίζουν τη φοίτησή τους στα σχολεία. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του υ>ουργείου Παιδείας το >οσοστό διαρροής α>ό 75% το 1997 

>εριορίστηκε (κυρίως στη στοιχειώδη εκ>αίδευση) σε 24% σήµερα µε 

>τωτικές τάσεις. Το >ρόγραµµα συνεχίζεται µέσω του Γ’ ΚΠΣ µε >ρόβλεψη 

7.5 δις εντός της >ροσεχούς 6ετίας. Στο >ρόγραµµα είναι ενταγµένη και η 

ε>ιµόρφωση ενηλίκων Τσιγγάνων. 

Πρέ>ει να σηµειωθεί όµως το γεγονός ότι µέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί 

κανένα διοικητικό µέτρο για να α>οτρέψει τα κρούσµατα εκ>αιδευτικού 

α>οκλεισµού, γιατί η στρατηγική του >ρογράµµατος στη >ρώτη φάση 

υλο>οίησης ήταν η α>οφυγή σύγκρουσης. 

Συµ>έρασµα: Η εκ>αίδευση της νέας γενιάς Ροµά (αλλά και των 

αναλφάβητων όλων των ηλικιών >ου το ε>ιθυµούν) >ρέ>ει να >ροσεχτεί 

ιδιαιτέρως γιατί είναι το κλειδί >ου θα ανοίξει τις >όρτες της κοινωνίας και 

της οικονοµίας στην >εριθωριο>οιηµένη αυτή οµάδα. Έχοντας >άντα υ>’ 

όψιν ότι το >ρόβληµα της εκ>αίδευσης της νέας γενιάς Τσιγγάνων 

συνδέεται άµεσα µε την ε>ίλυση του οικιστικού >ροβλήµατος της 

οικογένειας τους, >ρέ>ει να αναζητηθούν αµέσως α>οτελεσµατικά µέτρα 

>αρέµβασης µέσα κι έξω α>ό το σχολείο ώστε η εκ>αίδευση ως θεσµός να 

α>οδώσει το νόηµά του και σ’ αυτή την α>όλυτα αδικηµένη κατηγορία 

Ελλήνων >ολιτών. Πρέ>ει να ανατρα>ούν δηλαδή οι δυσµενείς συσχετισµοί 

>ου κρατούν τους Τσιγγάνους εκτός σχολείων. 

Πιο συγκεκριµένα: 

1) Η Πολιτεία >ρέ>ει να καταβάλει ειδική >ροσ>άθεια για την 

αλλαγή νοοτρο>ίας των Τσιγγάνων γονέων όσον αφορά τη χρησιµο>οίηση 

των >αιδιών τους σε διάφορες >αραλλαγές ε>αιτικής δραστηριότητας, µε την 

>ροβολή της αιτιολογίας ότι και οι ίδιοι και οι γονείς τους έτσι 

ανατράφηκαν. 

2) Να τερµατιστεί η >αιδική εργασία. 
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3) Να δηµιουργηθούν >αιδικοί σταθµοί >ου θα >ρολειάνουν το 

έδαφος για την ένταξη των >αιδιών των Τσιγγάνων στο εκ>αιδευτικό 

σύστηµα. 

4) Να γίνουν ό>ου χρειάζονται τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας και 

όχι ειδικές τάξεις για Τσιγγανό>αιδες >ου θα εντείνουν την 

>εριθωριο>οίηση. 

5) Να λειτουργήσουν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για τους 

µεγαλύτερους, γονείς κλ>. 

6) Να συµµετέχουν οι εκ>ρόσω>οι των Τσιγγάνων στην κατάρτιση 

των εκ>αιδευτικών >ρογραµµάτων >ου τους αφορούν. Να εκ>αιδευτούν 

Τσιγγάνοι δάσκαλοι και κοινωνικοί λειτουργοί ώστε να λειτουργήσουν 

µεσολαβητικά και διευκολυντικά µεταξύ Τσιγγάνων και σχολείων. 

7) Να ληφθεί κάθε µέτρο ώστε να τερµατιστεί ο ρατσισµός (γονέων, 

>αιδιών, δασκάλων κλ>) στα σχολεία ώστε να µ>ορέσουν τα >αιδιά των 

Τσιγγάνων να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνία του σχολείου και να 

α>οδώσουν. 

 

5. Το !ρόβληµα της α!ασχόλησης 

 

Οι Τσιγγάνοι >αραδοσιακά ήταν µια κλειστή κοινωνική οµάδα µε 

δική της δοµή και ιεραρχία, βασιζόµενη στην ευρεία οικογένεια και τη 

γλώσσα ως συνεκτικό δεσµό, µαζί µε τις >αραδόσεις και τα έθιµα. Η δοµή 

αυτή λειτούργησε συµ>ληρωµατικά µε την κυρίαρχη µέχρι τον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο >ερί>ου. Οι Τσιγγάνοι ήταν γυρολόγοι έµ>οροι και 

τεχνίτες. Τα χωριά τους είχαν ανάγκη. 

Η αστυφιλία µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο στέρησε α>ό τους 

Τσιγγάνους τον ζωτικό χώρο των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους. Η 

µεγάλη διάδοση των βιοµηχανο>οιηµένων >ροϊόντων τους αχρήστευσε ως 

τεχνίτες. Το α>οτέλεσµα είναι να >ροσεγγίζουν >ια αναγκαστικά και µαζικά 

τα αστικά κέντρα, να εγκαθίστανται σε άθλιους καταυλισµούς στα όρια των 

>όλεων για αναζήτηση δουλειάς. 
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Η ένταξη των Τσιγγάνων στην αγορά νόµιµης εργασίας συνδέεται 

>λέον α>ολύτως µε την εκ>αίδευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν 

υ>άρχουν Τσιγγάνοι σε ε>αγγέλµατα ε>ιστηµονικά ή εν γένει υψηλής 

εξειδίκευσης αλλά ούτε στον τοµέα των υ>ηρεσιών. 

Όσοι α>’ αυτούς α>ασχολούνται στον αγροτικό τοµέα είναι σε 

δυσµενή κατάσταση ε>ειδή οι οικονοµικοί µετανάστες αναγκάζονται να 

δουλέψουν µε ακόµα µικρότερες αµοιβές και τους «>αίρνουν τις δουλειές». 

Όσοι ασχολούνται µε το υ>αίθριο εµ>όριο (λαϊκές) αντιµετω>ίζουν 

>ρόβληµα νοµιµότητας γιατί αγνοούν τις διαδικασίες α>όκτησης άδειας ενώ 

δεν είναι >ολύ δύσκολο να την α>οκτήσουν σε αντίθεση µε την άδεια για 

>λανόδιο εµ>όριο >ου α>οδεικνύεται >ιο δυσ>ρόσιτη.16 

Με τα νυν δυσµενέστατα εκ>αιδευτικά δεδοµένα µόνο το 40% των 

Τσιγγάνων έχουν βιο>οριστική εργασία. Και αυτή συνδέεται µε την >αρά –

αγορά χωρίς βιώσιµες >ροο>τικές. Το υ>όλοι>ο 60% των Ροµά είναι 

άνεργοι, συνταξιούχοι, ασχολούµενοι µε τα οικιακά κλ>. Ο α>οκλεισµός 

τους όµως α>ό την αγορά εργασίας έχει αλυσιδωτές ε>ιδράσεις στη ζωή τους 

συνολικά δεδοµένου ότι δεν τους καταδικάζει µόνο στη φτώχεια αλλά τους 

ωθεί ολοένα και >ερισσότερο στην >αραβατικότητα και δη στη διακίνηση 

ναρκωτικών. Το α>οτέλεσµα είναι η δραµατική χειροτέρευση της υγείας 

τους αλλά και της σχέσης τους µε τους υ>όλοι>ους έλληνες και τις αρχές. 

Υ>ογραµµίζεται ότι οι γυναίκες Ροµά είναι σε ακόµη δυσµενέστερη 

µοίρα αφού α>ουσιάζουν εντελώς α>ό την αγορά εργασίας. 

 

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

Η Πολιτεία δεν φαίνεται να >αρεµβαίνει α>οτελεσµατικά για την 

ε>ίλυση αυτού του δραµατικού >ροβλήµατος. Στον τοµέα της κατάρτισης –

α>ασχόλησης, µ>ήκαν σε εφαρµογή κά>οια ευρω>αϊκά ή µικτά 

>ρογράµµατα εκ>αίδευσης σε >αραδοσιακά αλλά και µη >αραδοσιακά 

                                                 
16 Οι ∆ΟΥ >αρ’ όλα αυτά δέχονται να κάνουν έναρξη ε>αγγέλµατος στους Τσιγγάνους 

γυρολόγους και να τους φορολογούν εν συνεχεία µε αντικειµενικά κριτήρια. Όλα αυτά 

εξοργίζουν τους Τσιγγάνους και τους ωθούν στην >αρανοµία. 
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ε>αγγέλµατα (υδραυλικός, µηχανικός αυτοκινήτων κλ>). Το >ρόβληµα 

είναι ότι αφορούν ελάχιστους (γύρω στα 1.300 άτοµα). 

Συµ>έρασµα: Εκτός α>ό τον βασικότατο όρο >ου είναι η ένταξή τους 

στο εκ>αιδευτικό σύστηµα αλλά και στα >ρογράµµατα κατάρτισης, >ρέ>ει 

να εκ>αιδευτούν στελέχη >ου να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των 

Τσιγγάνων ώστε να τους βοηθήσουν να βρουν εναλλακτικά >εδία 

α>ασχόλησης. Τα >ρογράµµατα ε>αγγελµατικού >ροσανατολισµού (ανα-

>ροσανατολισµού) οφείλουν να είναι ρεαλιστικά, να στηρίζονται σε µελέτες 

της αγοράς εργασίας και των δεδοµένων >ου αφορούν στους Τσιγγάνους. 

Πρέ>ει ε>ίσης να δηµιουργηθούν ή να αξιο>οιηθούν τα υ>άρχοντα κέντρα 

>ληροφόρησης των Τσιγγάνων >ου λειτουργούν σε κάθε δήµο για να 

ενισχυθεί >οικιλοτρό>ως η ε>ιχειρηµατικότητα των Τσιγγάνων. Για λόγους 

κοινωνικής δικαιοσύνης ενδείκνυται η υιοθέτηση θετικών µέτρων, ό>ως 

κά>οια >οσόστωση στις >ροσλήψεις Τσιγγάνων στον δηµόσιο τοµέα. 

 

6. Τα αστικοδηµοτικά !ροβλήµατα των Τσιγγάνων 

 

Πρέ>ει να υ>ογραµµιστεί εδώ ότι οι Τσιγγάνοι λόγω του τρό>ου µε 

τον ο>οίο είναι αναγκασµένοι να ε>ιβιώνουν έχουν συχνότατα µεγάλες 

εκκρεµότητες ως δηµότες και >ολίτες. Σύµφωνα µε την >ροαναφερθείσα 

έρευνα του δικτύου ΡΟΜ –Υ>ουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το 5,5% των ερωτηθέντων δεν είχε δηλωθεί στο Ληξιαρχείο, 10 

% δεν έχει ταυτότητα ή άλλο ανάλογο >ιστο>οιητικό, το 25% των 

δικαιουµένων λόγω ηλικίας δεν έχουν εκλογικό βιβλιάριο και το 50% 

>ερί>ου δεν είχε εγγραφεί στα δηµοτολόγια. Το γεγονός αυτό >υροδοτεί µε 

τη σειρά του ή ανατροφοδοτεί όλα τα υ>όλοι>α >ροβλήµατα των Ροµά 

εµ>οδίζοντας την ε>ίλυσή τους. Ένα αδήλωτο >αιδί (ή >αιδί αδήλωτων 

γονιών) δεν µ>ορεί λ.χ. να εγγραφεί στο σχολείο. Ο αδήλωτος >ολίτης 

α>λούστατα δεν υ>άρχει για το κράτος. Οι δηµοτικές αρχές α>ό την άλλη 

µεριά εκµεταλλεύονται το >ρόβληµα αναλφαβητισµού και έλλειψης 

εξοικείωσης των Τσιγγάνων µε τη γραφειοκρατία και δεν >ροσ>αθούν να 

διευκολύνουν τη διαδικασία νοµιµο>οίησης τους. Έτσι α>αλλάσσονται α>’ 
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αυτούς ευκολότερα αφού δεν είναι καν δηµότες τους. Πρόκειται για ένα 

φαύλο κύκλο >ου µεγιστο>οιεί την >ε>οίθηση των Τσιγγάνων ότι το 

ελληνικό Κράτος είναι εχθρικό α>έναντί τους. 

Ευτυχώς η νεότερη γενιά έχει συνειδητο>οιήσει τη σηµασία της 

νοµιµο>οίησης και τακτο>οιεί τις εκκρεµότητες αυτού του τύ>ου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Βασικότατος όρος για την ένταξη των Ροµά είναι η 

ε>ίλυση µε κάθε δυνατό τρό>ο των αστικοδηµοτικών εκκρεµοτήτων τους 

>ου δυναµιτίζουν κάθε ελ>ίδα εξοµάλυνσης και συµβίωσης µε το σύνολο. 

 

7. Η αντίδραση των το!ικών κοινωνιών 

 

Ό>ως >ροαναφέρθηκε οι το>ικές κοινωνίες είναι συνηθέστατα 

εχθρικές, >αρουσιάζουν δηλαδή εξαιρετικά µεγάλη α>ροθυµία να εντάξουν 

στους κόλ>ους τους Τσιγγάνους εφόσον η >αρουσία τους σε ο>οιαδή>οτε 

>εριοχή θεωρείται ένδειξη υ>οβάθµισης. Μερικές φορές όµως η κατάσταση 

ξε>ερνάει τα συνήθη όρια. Τα γεγονότα στη Νέα Κίο το 2000 είναι >ολύ 

ενδεικτικά της εκρηκτικής κατάστασης >ου διαµορφώνεται: Τον Μάιο του 

2000 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο α>οφάσισε λήψη µέτρων και κινητο>οίηση 

«για την αντιµετώ>ιση του οξυµένου >ροβλήµατος >ου έχει δηµιουργηθεί 

α>ό την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των Τσιγγάνων της >εριοχής», 

δηλώνουν «ότι δεν ε>ιθυµούν >αρουσία ή διέλευση και >αραµονή 

Τσιγγάνων στο ∆ήµο», καταγγέλλουν «όσους >ούλησαν χωράφια σε 

Τσιγγάνους» και καλούν τους καταστηµατάρχες να µη συναλλάσσονται µαζί 

τους! 

Έτσι οι Τσιγγάνοι καταδικάζονται να ζουν σε συνθήκες α>αρτχάϊντ. 

∆εν είναι καθόλου σ>άνιο ε>ίσης στο >λαίσιο της >ροσ>άθειας των το>ικών 

κοινωνιών να α>αλλαγούν α>ό αυτούς, το φαινόµενο να γίνονται οι 

Τσιγγάνοι και τα >αιδιά τους στόχοι βίαιων διώξεων και >αρανόµων 

ενεργειών >ου θέτουν σε κίνδυνο τη σωµατική τους ακεραιότητα. Η 

συνήθης >ρακτική >ου >ροσφέρει ένα εύκολο κοινωνικό άλλοθι είναι να 

κατηγορείται το σύνολο των Τσιγγάνων για >αραβατικές >ράξεις >ου έχει 
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δια>ράξει µια µικρή µειονότητα. Ο λόγος των µίντια άλλωστε τους α>οδίδει 

en bloc ιδιότητες >εριθωριακές και ε>ικίνδυνες. 

Το κακό κλίµα οξύνεται ακόµα >ερισσότερο α>ό τις ύβρεις >ου 

εκτοξεύουν οι ίδιοι οι δηµοτικοί άρχοντες εναντίον των Τσιγγάνων.17 Πολύ 

χαρακτηριστικά µετά τους σεισµούς του 1999 στην Αθήνα, οι >ερισσότεροι 

Τσιγγάνοι δεν >ήραν >ροκατασκευασµένα σ>ίτια. Αντίθετα ο δήµος Άνω 

Λιοσίων εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία να εκδιώξει όσους Τσιγγάνους δεν 

ήταν εγγεγραµµένοι στα δηµοτικά µητρώα. Ο ίδιος ο δήµαρχος δήλωσε σε 

ε>ιστολή του στους Γιατρούς του Κόσµου ότι >οσοστό µειονοτικού 

>ληθυσµού άνω του 8% σε ένα δήµο οδηγεί ανα>όφευκτα στη γκετο>οίηση.18 

∆εν >ρόκειται δυστυχώς για εξαίρεση: Οι >ερισσότεροι δήµοι 

ακολουθούν την ίδια γραµµή. ∆εν διευκολύνουν τις νόµιµες συναλλαγές 

των Τσιγγάνων µε τις υ>ηρεσίες τους19 και κρατούν τους Τσιγγάνους σε 

συνθήκες εξαθλίωσης ώστε να τους αναγκάσουν να φύγουν α>ό τα όρια του 

δήµου τους. Τέτοιες ενέργειες έγιναν εναντίον Τσιγγάνων στη Μενεµένη 

Θεσσαλονίκης το 1996, στα Τρίκαλα το 1990 και 1997, στον Εύοσµο το 

1998, στον Ασ>ρό>υργο το 1999 κλ>. Σχεδόν σε καµία >ερί>τωση δεν 

>ροσφέρθηκε στους εκδιωχθέντες βιώσιµη εναλλακτική λύση µετά την 

εκδίωξή τους. Ό>οτε >ροταθεί εναλλακτική λύση α>ό δηµοτικές αρχές ή 

είναι εντελώς µη ικανο>οιητική ή αφορά ελάχιστους Τσιγγάνους –κυρίως 

τους λίγους ε>ίσηµους δηµότες. Στο ίδιο >λαίσιο οι δηµοτικές αρχές 

εκµεταλλεύονται ε>ίσης τις διαφορές ντό>ιων και µη Τσιγγάνων για να τους 

διαιρέσουν και να τους εξουδετερώσουν α>οτελεσµατικότερα (βλ. Λιόσια 

ό>ου 25 οικογένειες είναι δηµότες ενώ 75 όχι. Α>ό τους >ρώτους 10 

στεγάστηκαν µαζί µε τα θύµατα του σεισµού και οι υ>όλοι>οι α>λώς 

διώχτηκαν). 

                                                 
17 Βλ. τις καταγγελίες της εφηµερίδας ΑΥΓΗ την 12.9.99 και ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ την 

14.9.99 για το δήµαρχο Ζεφυρίου Α>. Ζέρβα >ου µετά το σεισµό κατηγόρησε όλους τους 

Τσιγγάνους συλλήβδην για α>άτες και κλο>ές. 
18 Καταγγελία της Χριστίνας Ρουγγέρη, στο Roma Rights (http://www.errc.org). 
19 Ενδεικτική είναι η α>αίτηση υ>αλλήλου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών να 

α>οδείξουν οι Τσιγγάνοι την µόνιµη κατοικία τους στην >εριοχή >ροσκοµίζοντας 

λογαριασµούς ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλ>., όταν είναι γνωστό ότι οι Ροµά δεν είναι χρήστες τέτοιων 

υ>ηρεσιών. ∆εν υιοθετούν δηλαδή οι αρχές ευλύγιστες µεθόδους (αυτοψίες ε>ί τό>ου, 

βεβαιώσεις σχολείων ό>ου φοιτά το >αιδί της οικογένειας Ροµά κλ>) για να εξυ>ηρετήσουν 

την ανάγκη των Ροµά σεβόµενοι ταυτόχρονα και την >ολιτισµική τους ιδιαιτερότητα. 
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Συµ>έρασµα: Βασικός ε>ίσης όρος για την συµβίωσή τους µε τους 

υ>όλοι>ους Έλληνες >ολίτες είναι η α>οδοχή της το>ικής κοινωνίας. 

Πρέ>ει λοι>όν να ανα>τυχθούν >ολιτιστικά και >αιδαγωγικά >ρογράµµατα 

αλληλογνωριµίας και αλληλοα>οδοχής –>ρογράµµατα >ου έχει ανάγκη 

κάθε κοινωνία εξελισσόµενη σε δια>ολιτισµική. Χρήσιµο είναι ε>ίσης να 

υ>άρξει αντα>οδοτικό όφελος στην το>ική κοινωνία >ου θα αγκαλιάσει 

έναν οικισµό Ροµά ώστε να έχει ένα ε>ι>λέον κίνητρο να το κάνει 

(αθλητικές εγκαταστάσεις, α>οχέτευση κλ>). 

 

8. Η αστυνοµία και τα δικαιώµατα των Τσιγγάνων 

 

Η στάση των ελληνικών δηµοσίων αρχών α>έναντι στην ευαίσθητη 

κοινωνική οµάδα των Ροµά έχει κατ’ ε>ανάληψη α>οτελέσει αντικείµενο 

ε>ικρίσεων εκ µέρους διεθνών >αρατηρητηρίων για την >ροστασία των 

ανθρω>ίνων δικαιωµάτων. Ε>εισόδια κατάχρησης εξουσίας της αστυνοµίας 

εις βάρος των Ροµά καταγγέλλονται >ολύ συχνά α>ό τους ενδιαφερόµενους 

αλλά και α>ό τον τύ>ο ακόµα. Αστυνοµικά όργανα µεταχειρίζονται 

αβασάνιστα δυσανάλογη βία εναντίον τους χωρίς το φόβο της έκθεσης στα 

µάτια της κοινής γνώµης >ου θεωρεί ούτως ή άλλως τους Ροµά συλλήβδην 

κλέφτες και εµ>όρους ναρκωτικών δικαιολογώντας έτσι κάθε >αράνοµη 

ενέργεια της αστυνοµίας. 

Ε>ι>λέον οι αστυνοµικές αρχές συχνά δεν ολοκληρώνουν τις έρευνες 

όταν αφορούν σε βίαια ε>εισόδια εις βάρος των Ροµά, ούτε τιµωρούν 

αστυνοµικά όργανα >ου έκαναν κατάχρηση εξουσίας (ενδεικτική είναι η 

>ερί>τωση της εκτέλεσης του τσιγγάνου Αγγέλου Τσελάλ τον Α>ρίλιο του 

1998 α>ό τη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης στο Παρθένι α>ό αστυνοµικά όργανα 

>ου στη συνέχεια α>ηλλάγησαν των κατηγοριών λόγω αυτοάµυνας). Αν οι 

ίδιοι οι αδικηθέντες >ροσ>αθήσουν να κινήσουν τις νόµιµες διαδικασίες 

υ>εράσ>ισής τους, ως ανίσχυροι >ολίτες δεύτερης κατηγορίας συχνά 

εκβιάζονται να >αραιτηθούν. 
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Ό>ως δήλωσε η Ντιµιτρίνα Πετρόβα, διευθύντρια του Ευρω>αϊκού 

Κέντρου για τα δικαιώµατα των Τσιγγάνων το 1998, «οι Ροµά στην Ελλάδα 

δεν λογαριάζονται για άνθρω>οι». 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Οι >ροσ>άθειες των Τσιγγάνων να ενταχθούν υ>ονοµεύονται 

δραµατικά α>ό τις ρατσιστικές αντιδράσεις µιας κοινωνίας >ου φευ είναι 

>ε>εισµένη ότι δεν είναι ρατσιστική! Το κράτος οφείλει, σύµφωνα µε τις 

αρχές >ου υιοθέτησε η Ευρω>αϊκή Ένωση στο Τάµ>ερε το 1999, να 

αναλάβει τις ευθύνες του λύνοντας τα τεράστια >ροβλήµατα των Ροµά 

>ολιτών και ευαισθητο>οιώντας την κοινωνία ώστε: 

• να εξασφαλιστεί ταχέως αξιο>ρε>ής και κατάλληλη στέγη για τους 

σκηνίτες Ροµά. 

• να ληφθούν µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του 

>ληθυσµού αυτού >ου χειροτερεύει δραµατικά. 

• να εξασφαλιστεί µε νοµοθετικά και άλλα κατάλληλα µέτρα η 

εξάλειψη κάθε διάκρισης εναντίον όλων των Ροµά. 

• να εξασφαλιστεί µε κάθε τρό>ο η >ρόσβαση των Τσιγγάνων στην 

εκ>αίδευση και να γεφυρωθεί άµεσα η α>όσταση >ου χωρίζει τα 

τσιγγανό>αιδα µε τους υ>όλοι>ους µαθητές. 

• να λυθούν µε α>λό τρό>ο οι αστικοδηµοτικές εκκρεµότητες των 

Τσιγγάνων. Οι το>ικές κοινωνίες και η το>ική αυτοδιοίκηση >ρέ>ει 

να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να βελτιώσουν την >οιότητα ζωής 

των Τσιγγάνων. 

• να εξασφαλιστεί µε θετικές δράσεις η είσοδός τους στα κέντρα λήψης 

α>οφάσεων σε εθνικό και σε το>ικό ε>ί>εδο. 

• να ληφθούν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εκ>αίδευση και την 

ευαισθητο>οίηση ολόκληρης της κοινωνίας και δη των δηµοσίων 

λειτουργών (δικαστών, αστυνοµικών, δασκάλων, γιατρών κλ>) ώστε 

να µην κατα>ατούν τα δικαιώµατα των Τσιγγάνων. 
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• να εξασφαλιστεί έλεγχος των ΜΜΕ >ου διαιωνίζουν τον κοινωνικό 

ρατσισµό κατά των Ροµά και την >εριθωριο>οίηση τους. 

• να δηµιουργηθούν δίαυλοι ε>ικοινωνίας µεταξύ Τσιγγάνων και 

διοίκησης. 

• να εξασφαλιστεί ένα σύστηµα νοµικής υ>οστήριξης. 

• να >ροχωρήσει η Ελλάδα σε διακρατικές συνεργασίες για τη βελτίωση 

της θέσης των Ροµά σε >ανευρω>αϊκό ε>ί>εδο. 

• να συµφωνήσει η Ελλάδα στη δηµιουργία µόνιµου φόρουµ για τους 

Ροµά στον ΟΗΕ µε στόχο την >αρακολούθηση του >ροβλήµατος. 

 

 

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2001 

 

 

 


