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Εισαγωγή 

Ποια είναι η σχέση των Ρομά με την εκπαίδευση; Ισχύει το cliché ότι οι Ρομά 

αδιαφορούν για τη σχολική γνώση και απέχουν από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

συνειδητά; Τα ερωτήματα αυτά για να απαντηθούν πρέπει να ειδωθούν και από τις 

δύο πλευρές. Θα μπορούσε κατά αυτό τον τρόπο η προσέγγιση να θεωρηθεί 

φαινομενολογικής οπτικής, καθώς η εργασία θα προσπαθήσει να πάρει θέση στην 

κατασκευή της πραγματικότητας των σχέσεων της πλειονότητας με τους Ρομά στο 

φόντο του σχολείου. 

 Σύμφωνα με τον Χέγκελ, ο άνθρωπος «παράγει/εμφανίζει» τον εαυτό του 

μέσω της σκέψης (σελ. 76, Arendt, 2000). Το διαλεκτικό σχήμα, λοιπόν, των  δύο 

κοινωνικών κατασκευών, που εκφράζονται ως σχέσεις θέσης -  αντίθεσης Ρομά και 

μπαλαμέ στο πεδίο της εκπαίδευσης, είναι η ενεργητική αντίσταση της μειονοτικής 

ομάδας στην ένταξη/αφομοίωση από τη μία, και η περιθωριοποίησή της από την 

άλλη. Η σχέση των Ρομά με τη σχολική γνώση είναι αυτή ακριβώς η σύνθεση  των 

προαναφερθεισών αντιθετικών κοινωνικών δομήσεων. Ωστόσο, για να ειδωθεί το 

ζήτημα συνολικότερα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις θεωρίες σύγκρουσης, από την 

πλευρά των σχέσεων κυρίαρχων και κυριαρχούμενων κοινωνικών ομάδων και πως 

αυτές αποτυπώνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σαφώς και δεν 

μπορούμε να το δούμε αποκομμένο από τις ευρύτερες κοινωνικές διεργασίες, 

καθώς βρίσκεται στον πυρήνα των σχέσεων εξουσίας και αποτελεί τη δυνατότητα 

της κυρίαρχης κουλτούρας να παρεμβαίνει στο λόγο και στον τρόπο σκέψης των 

μαθητ(ρι)ών. 

Στα πρώτα κεφάλαια του θεωρητικού μέρους της εργασίας επιχειρείθηκε 

μέσα από μια σύντομη αναδρομή να οριστεί το ιστορικό πλαίσιο της πορείας των 

Ρομά στο χρόνο, ώστε να συνδεθεί με τη διερεύνηση της ρομικής ταυτότητας, όπως 

αυτή έχει διαμορφωθεί στον ελληνικό χώρο και με τους τρόπους με τους οποίους 

κατασκευάζεται ο ρομισμός ως κοινωνική θέση. Το ιστορικό πλαίσιο ήταν 

απαραίτητο για την ιχνηλάτηση της κατασκευής της τσιγγανικότητας ως ταυτότητας 

μέσω των ταξικών ιεραρχήσεων. Αυτό συνδέεται και με τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την έρευνα, τα οποία συνηγορούν στην άποψη πως οι Τσιγγάνοι 

είναι πρώτα από όλα μια ταξικά προσανατολισμένη κατηγορία. 
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Είτε ισχύει είτε όχι η κεντρικότητα της ταξικότητας στα προβλήματα που 

βιώνουν οι Ρομά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το θέμα του ρατσισμού 

ως μηχανισμού αποκλεισμού, ο οποίος λειτουργεί ως παράγωγο και παραγωγό της 

περιθωριοποίησης που βιώνουν οι Τσιγγάνοι. Έτσι, με βάση κοινωνιοψυχολογικά 

εργαλεία προσέγγισης της αλληλεπίδρασης κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο των 

ταυτοτήτων, αλλά και κοινωνιολογικές νοηματοδοτήσεις του ρατσισμού, θα γίνει 

μια απόπειρα να αποσαφηνιστεί αρχικά η έννοια του ρατσισμού. Σκοπός αυτού του 

κεφαλαίου είναι να μας εισάγει κοινωνιολογικά στον διαφορικό ρατσισμό που 

δέχονται οι Ρομά και πιο συγκεκριμένα στον αντιτσιγγανισμό, ο οποίος θα αναλυθεί 

αργότερα με βάση τις αντιτσιγγανικές εκφράσεις στο μικροεπίπεδο του 

Ασπρόπυργου, που καταλήγουν εν τέλει να εκδηλώνονται στο σχολικό περιβάλλον 

εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και αποκλείοντας τα παιδιά των Τσιγγάνων 

απ’ το σχολείο. 

Ο ειδικός ρατσισμός που δέχονται οι Ρομά δεν είναι όμως το μόνο εμπόδιο 

που έχουν τα τσιγγανόπαιδα προς τη σχολική γνώση. Το ζήτημα της γλώσσας του 

σχολείου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο τη νοηματοδότηση του σχολείου από τις 

μειονοτικές ομάδες όσο και την επίδοση των παιδιών, όπως αναδύθηκε και από τις 

συνεντεύξεις που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Γι αυτό και θα γίνει μια 

προσπάθεια προσέγγισης των δικαιωμάτων των γλωσσών υπό το πρίσμα των 

μειονοτικών δικαιωμάτων, βασισμένο στη εργασία του Βάσκου νομικού Xavier 

Arzoz, The Nature of Language Rights (Arzoz, 2006), η οποία θα πλαισιώσει 

θεωρητικά ένα μέρος της ανάλυσης των συνεντεύξεων για τα εμπόδια στο δρόμο 

των Ρομά προς τη σχολική γνώση. 

Το πόσο καθορίζει η γλώσσα την ταύτιση του σχολείου με την κυρίαρχη 

κοινωνική ομάδα και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάζει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες μια μειονότητας θα το εξετάσουμε, με τα θεωρητικά εργαλεία μιας 

έρευνας ενός Αφροαμερικανού ανθρωπολόγου, του John Ogbu, στο Understanding 

Cultural Diversity and Learning (Ogbu, 1992). Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα 

παρουσιαστούν και οι ιδιαίτεροι τύποι κάποιων μειονοτικών θέσεων και πως αυτοί 

επηρεάζουν τη σχέση των μειονοτικών ομάδων με την εκπαίδευση. 

Το θεωρητικό μέρος της εργασίας ακολουθεί η μεθοδολογία της έρευνας για 

την αναζήτηση τεκμηρίων για την περίπτωση του Ασπρόπυργου, η οποία 
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επιχειρηματολογεί κυρίως για την επιλογή της σύνθεσης των ερευνητικών 

εργαλείων,  της συνέντευξης και της αποδελτίωσης Τύπου και του άλλου υλικού. 

Μπορεί οι πηγές, τόσο οι βιβλιογραφικές όσο οι αποδελτιώσεις να ήταν 

διαμεσολαβημένες από την κυρίαρχη κοινωνικά ομάδα και οι συνεντεύξεις από 

έναν ερευνητή που ανήκει σε αυτή, με τη διεξαγωγή της κουβέντας να έγινε στη 

γλώσσα του και όχι σε αυτή των υποκειμένων, παρ’ όλα αυτά αποτυπώθηκαν όχι 

μόνο τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τσιγγανόπαιδα όσον 

αφορά το σχολείο, αλλά σκιαγραφήθηκαν και από τα δύο μέρη της έρευνας οι 

κοινωνικές συγκρούσεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις των κοινωνικών ομάδων, τις 

οποίες σαφώς δεν μπορούμε να τις δούμε ξεκομμένες απ’ το σχολείο. 

Ως αποτέλεσμα της όξυνσης των κοινωνικών συγκρούσεων μέσω των 

αντιτσιγγανικών εκφράσεων και συγκεκριμένα του «υγιεινικού» ρατσισμού μη Ρομά 

γονέων εναντίον των Τσιγγανοπαίδων, θα αντιληφθούμε ότι ο δρόμος αυτών των 

παιδιών προς τη σχολική γνώση κάποιες φορές μπορεί να βρεθεί κλειστός. Ο 

αντιτσιγγανισμός δηλαδή κάποιες φορές μπορεί και να πάρει τα χαρακτηριστικά 

του ξεκάθαρου αποκλεισμού των Ρομά από το σχολικό περιβάλλον.  Η λύση που 

δόθηκε στον Ασπρόπυργο, ήταν η δημιουργία ενός «σχολείου γκέτο» μόνο για Ρομά 

μαθητές και μαθήτριες, του 12ου Δημοτικού σχολείου Ασπροπύργου. Στο κεφάλαιο 

που βασίστηκε στην αποδελτίωση Τύπου και υλικού από άλλες πηγές όπως Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ανεξάρτητες Αρχές και Διεθνείς Οργανισμούς, θα γίνει 

επίσης η αφορμή για την προσέγγιση ενός παιδαγωγικού ζητήματος, την 

ιατρικοποίηση των μαθησιακών δυσκολιών των Τσιγγάνων μαθητ(ρι)ών. 

Στην πορεία, επικουρικά στην αποδελτίωση του Τύπου και του άλλου 

υλικού, δίνεται βήμα σε Ρομά διαμεσολαβητές μεταξύ σχολείου και κοινότητας υπό 

την μορφή των συνεντεύξεων, ώστε να μιλήσουν για την εκπαίδευση των παιδιών 

τους. Πέρα από την αποτύπωση του ρατσισμού και την καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα αναδείχθηκαν από την ανάλυση του Τύπου και 

του υπόλοιπου υλικού, οι συνεντεύξεις ανέδειξαν και άλλα πράγματα, τα οποία δεν 

είχαν αναδειχθεί μέχρι τότε. 

Από την έρευνα στο μικροεπίπεδο του Ασπρόπυργου θα αντιληφθούμε πως 

το εκπαιδευτικό σύστημα που έχει δομηθεί από την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα 

προς διαχείριση των υπολοίπων είναι με βάση τα δικά της μέτρα. Ο εθνοκεντρικός 
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χαρακτήρας του ελληνικού σχολείου και η μηδενική ευελιξία του στην 

πολυπολιτισμικότητα από μόνα τους συντελούν στο να φαντάζει το ελληνικό 

σχολείο ξένο προς την οποιαδήποτε μειονότητα (Ασκούνη, 2001). Αυτό οδηγεί 

αρκετές μειονοτικές ομάδες να ταυτίζουν τη σχολική γνώση με την κυρίαρχη 

κοινωνική ομάδα, με αποτέλεσμα να αντιστέκονται –συνειδητά ή ασυνείδητα- σε 

αυτήν (Ogbu, 1992).  

Φυσικά ακόμα και αν αυτή η αντίσταση δεν προέκυψε από την έρευνα, 

μπορούμε να αντιληφθούμε τις προεκτάσεις των κοινωνικών συγκρούσεων και να 

αναλογιστούμε τα όρια που μπορούν να φτάσουν οι δηλώσεις των Ρομά σε 

ερευνητές της κυρίαρχης κοινωνικά ομάδας. Παρόλα αυτά, σκοπός αυτής της 

εργασίας ήταν να προσπαθήσει να επαναδιατυπώσει το θέμα της εκπαίδευσης των 

Τσιγγάνων και να δώσει μια διαφορετική προσέγγιση, μακριά  από cliché και 

πρόχειρα στερεοτυπικά συμπεράσματα. 

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το θεωρητικό πλαίσιο επιλέχθηκε ώστε να υποστηρίξει την διαμόρφωση του 

κοινωνικά εγγεγραμμένου που θα προσπαθήσει να πάρει μέρος αυτή η εργασία. 

Κινείται γύρω από τη κατεύθυνση ότι τα υποκείμενα αντιδρούν και πράττουν 

σύμφωνα με το πολιτισμικό πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα αναλύουν και ερμηνεύουν 

τον κόσμο μέσα από ένα πλαίσιο κοινωνικών αναπαραστάσεων και υπαγωγών. 

 Το ίδιο συμβαίνει και με τους ερευνητές και δη με τον συγγραφέα αυτής της 

εργασίας. Επιδιώκει ενεργά να κατανοήσει το κοινωνικό του περιβάλλον, να το 

ερμηνεύσει και αν είναι δυνατόν να δομήσει εξηγήσεις για τα υπόλοιπα κοινωνικά 

υποκείμενα που ερευνά και έρχεται σε επαφή, ώστε να αναδείξει τις κοινωνικές 

συνθήκες ενός πλέγματος σχέσεων που αφορούν τους Ρομά και το σχολείο. Γι’ αυτό 

και θα αντληθεί ένα θεωρητικό οπλοστάσιο που θα μπορούσε να συμβάλει στην 

επεξήγηση κοινωνικών αναπαραστάσεων, πεποιθήσεων και στάσεων με φόντο τη 

σχέση μιας κοινωνικής ομάδας με την εκπαίδευση. 
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  Η επιλογή του θεωρητικού πλαισίου έγινε με γνώμονα την προσέγγιση 

αιτίου και αιτιατού κοινωνικών φαινομένων, κάνοντας συγκρίσεις και 

διαφοροποιήσεις ανά περίπτωση επιστημονικής προσέγγισης, ώστε να 

λειτουργήσει ως ενεργό εργαλείο ανάλυσης για σύνθετες κοινωνικές διεργασίες, με 

στόχο την επεξήγηση των δεδομένων της έρευνας. Κύριος στόχος της παρουσίασης 

μιας ποικιλίας προσεγγίσεων και θεωριών είναι η ενθάρρυνση ενός κριτικού 

προσανατολισμού (Wetherell, 1996, σελ. 29). Ο κριτικός προσανατολισμός, λοιπόν, 

στα πλαίσια της υπερεπιστημονικότητας και της διεπιστημονικότητας είναι η 

υπέρβαση των ορίων των επιστημονικών κλάδων και η προσφυγή σε ολιστικά 

πλαίσια για την αναδιοργάνωση των δομών της γνώσης, μέσω του εναρμονισμού 

εννοιών και εργαλείων προς επεξήγηση των γρίφων των κοινωνικών διεργασιών 

(Jodelet, 2016, σελ. 17-18). 

Με βάση αυτές τις επιστημονικές αρχές, γίνεται ένας συνδυασμός 

θεωρητικών εργαλείων ανάλυσης, από την κοινωνιολογία και την κοινωνική 

ψυχολογία, μέχρι την ανθρωπολογία και την πολιτική φιλοσοφία, με γνώμονα την 

αποφυγή  δογματισμών, οι οποίοι θα έθεταν εμπόδια στην προσέγγιση ενός τόσο 

σοβαρού κοινωνικού ζητήματος, όπως είναι η εκπαίδευση μιας μειονότητας, όπως 

οι Ρομά.  

 

 

 

Οι Ρομά χτες και σήμερα 

Οι Ρομά, και ό,τι σχετίζεται με το τσιγγάνικο στοιχείο, τόσο παλιά όσο και 

στις μέρες μας, προσδιόριζαν  ένα κομμάτι των πολύ φτωχών και περιθωριακών 

ομάδων των  δυτικών κοινωνιών. Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται στους Ρομά ανά τον κόσμο, κατατάσσοντάς τους σε έναν πληθυσμό με 

κοινή γεωγραφική και ιστορική καταγωγή, αυτό που φαίνεται να ενώνει τους 

τσιγγανικούς πληθυσμούς είναι η παρόμοια κοινωνική θέση. Αυτή διαμορφώνεται 

σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό, ιστορικό και κοινωνιολογικό περιβάλλον, στο 

περιθώριο των κοινωνιών που ζουν οι Τσιγγάνοι ή όσοι χαρακτηρίζονται ως 

τσιγγάνοι.  
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Η παρουσία και τοποθέτηση τμημάτων των πληθυσμών στο περιθώριο της 

αναγνωρισμένης κοινωνίας είναι εμφανής σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Ο 

πληθυσμός του περιθωρίου προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του 

αξιοποιεί τα όποια διάκενα των οικονομικών λειτουργιών, παραμένοντας ωστόσο 

στην ανασφάλεια και την αστάθεια του περιθωρίου. Η εξασφάλιση της επιβίωσης 

ωθεί του περιθωριακούς πληθυσμούς στη συνεχή μετακίνηση και το νομαδικό 

τρόπο ζωής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πολωνός ιστορικός B. Geremek «Ο 

πλάνητας βίος δεν αποτελεί απλώς μια από τις εκφάνσεις του κοινωνικού 

περιθωρίου, αλλά αντιστοιχεί κατεξοχήν στο περιθώριο» (Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 

96). 

 Εκδιωγμένοι από τη συμμετοχή τους στον περιβάλλοντα χώρο, ο εκτοπισμός 

εγκαθιδρύεται ως μηχανισμός. Καθώς τα χρήματα και τα εμπορεύματα κινούνται 

ελεύθερα, οι νομάδες πρέπει να τα ακολουθήσουν για να ικανοποιήσουν τις 

βασικές τους ανάγκες, για τις οποίες δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε τοπικό 

επίπεδο. Βλέποντας, λοιπόν, την ιστορική διαδρομή των τσιγγάνων θα τους 

αντικρίσουμε στην ιστορία του περιθωρίου κάθε κοινωνίας. 

Εξετάζοντας την πορεία των Ρομά στον ελλαδικό χώρο, συναντάμε τις 

πρώτες σαφείς γραπτές αναφορές για πολυπληθείς ομάδες/κοινότητες Ρομά ήδη 

από το 14ο αιώνα εγκατεστημένες κυρίως στις ενετοκρατούμενες περιοχές της 

Πελοποννήσου (Fraser, 1998, σελ. 58), της Κέρκυρας (Τρουμπέτα, 2008, σελ. 26) και 

της Κρήτης (Μάρκου, 2001, σελ. 46). Ο γεωγραφικός κατακερματισμός σε μικρές 

τοπικές κοινωνίες που συνέθεταν το «πολυεθνικό μωσαϊκό» της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας ευνοούσε ιδιαίτερα την ανάπτυξη των περιφερόμενων 

επαγγελμάτων, τα οποία ασκούσαν κυρίως οι περιθωριακοί πληθυσμοί μεταξύ 

αυτών και οι Ρομά. Σύμφωνα με μελέτες της συγκεκριμένης περιόδου, οι Τσιγγάνοι 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε σχέση με αυτούς που κατοικούσαν στα 

ευρωπαϊκά εδάφη, ζούσαν ανενόχλητοι με τους υπόλοιπους πληθυσμούς είτε 

μόνιμα είτε νομαδικά (Fraser, 1998, σελ. 82-92). 

Κατά το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα εξακολουθούν να συμμετέχουν σε 

μια ιδιαίτερη ιστορία που αφορά ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες που ασκούν τα 

λεγόμενα περιφερόμενα επαγγέλματα. Αυτού του τύπου το οικονομικό στρώμα των 

ταξιδευτών εμφανίζεται και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και πριν την έλευση 
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των Ρομά, όπως στην Ιρλανδία και τις Βρετανικές νήσους, με τον όρο «tinkers” 

ή“travellers”, όπως προτιμούσαν οι ίδιοι να ονομάζονται (Fraser, 1998, σελ. 298 - 

302). Με τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, μαζί με τους άλλους πρόσφυγες 

μεγάλο μέρος του τσιγγάνικου πληθυσμού φτάνει στον ελλαδικό χώρο, όπου ζει 

περιπλανώμενο ασκώντας επαγγέλματα «του δρόμου».  Σταδιακά κομμάτι του 

τσιγγάνικου πληθυσμού συγκεντρώνεται στην Αττική, όπου και εγκαταστάθηκε στα 

Πετράλωνα, στη Μάνδρα και λίγο αργότερα στην Αγία Βαρβάρα. Πρόκειται για τους 

προγόνους των σημερινών τσιγγάνικων πληθυσμών αυτών των περιοχών 

(Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 39 & 102). 

Με το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, οι 

μεγάλες κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις και η ανάπτυξη που χαρακτηρίζουν 

την περίοδο δημιούργησαν ευκαιρίες αναβάθμισης των περιθωριακών στρωμάτων 

και ενσωμάτωση ορισμένων από αυτά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι Ρομά 

βέβαια αν και προσπάθησαν αρκετά να εναρμονιστούν με τους μόνιμα 

εγκατεστημένους κατοίκους, υιοθέτησαν και διέσωσαν πολλές φορές θρησκεία, 

έθιμα, μουσικές και παραδόσεις της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, είχαν να 

αντιμετωπίσουν και τις αντιτσιγγανικές πρακτικές των μπαλαμέ για τις οποίες θα 

γίνει λόγος παρακάτω. Η γλωσσική αντανάκλαση της κοινωνικής σύγκρουσης είναι 

χαρακτηριστική στην λέξη «μπαλαμός», η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

τους μη Ρομά της Ελλάδας (σε σχέση με το «Γκατζέ» που χρησιμοποιείται για τους 

υπόλοιπους μη Ρομά της Ευρώπης) και  ταυτίζεται με την έννοια «αφεντικό», 

προσδίδοντας ένα ταξικό πρόσημο στην σχέση των δύο κοινωνικών ομάδων. Για το 

λόγο αυτό το «μπαλαμέ» σε αυτήν την εργασία αναγράφεται με μικρό το αρχικό 

γράμμα, μιας και δεν προσδιορίζει εθνοτική ή πολιτισμική ομάδα, αλλά ιεραρχική 

σχέση, πράγμα το οποίο συνδηλώνει κάποια πράγματα για την υποδοχή που έτυχαν 

οι Ρομά στον ελλαδικό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, πως η ταξική 

καταγωγή των Τσιγγάνων τούς ακολουθεί ακόμα και σήμερα, αφού σε μεγάλο 

ποσοστό παραμένουν στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Περνώντας πια στις πιο σύγχρονες εξελίξεις, κομβική είναι η στιγμή της 

αναγνώρισης όλων των Τσιγγάνων από τον Ο.Η.Ε. το 1977, με την ονομασία «Ρομ» 

(Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 28). Συνολικά στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία του 

Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ελσίνκι, υπάρχουν περίπου 300.000 Τσιγγάνοι. Με 
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δεδομένο, όμως, ότι σε αυτούς τους πληθυσμούς δεν υπολογίζονται ένας μεγάλος 

αριθμός Ρομά από άλλες χώρες των Βαλκανίων, ο αριθμός των τσιγγάνων της 

χώρας πρέπει να κυμαίνεται σε πολύ πιο αυξημένους αριθμούς. 

 

 

Η Ρομική ταυτότητα στην Ελλάδα 

Στον ελληνικό χώρο  ονομασίες όπως «αθίγγανοι», «τσιγγάνοι», «γύφτοι», 

«κατσίβελοι», «τουρκόγυφτοι», «Ρομά» είναι κάποιοι από τους 

ετεροπροσδιορισμούς ή αυτοπροσδιορισμούς που αναφέρονται στην ομάδα του 

πληθυσμού με την οποία ασχολούμαστε. Ο όρος που έχει καθιερωθεί κατά κύριο 

λόγο στη βιβλιογραφία είναι αυτός των «Ρομά», και αποτελεί μεθοδολογική 

συγχώνευση κατά κανόνα διαφορετικών ομάδων χωρίς  να συνεπάγεται την κοινή 

τους καταγωγή, συνείδηση, γλώσσα, πρακτικές, κοινωνική θέση ή ιστορία. Στους 

ανθρώπους που λογίζονται ως Ρομά αποδίδεται η «ρομική ταυτότητα» (Γκότοβος, 

2002, σελ. 145). 

Σύμφωνα με τον Goffman,  η ταυτότητα διακρίνεται σε προσωπική, η οποία 

σχετίζεται με την μοναδικότητα του υποκειμένου και των εμπειριών του και την 

κοινωνική, η οποία παραπέμπει σε συλλογικότητες εντάσσοντας το υποκείμενο σε 

κοινωνικές κατηγορίες. Οι δυο ταυτότητες αυτές είναι αλληλένδετες και 

συνυφασμένες (Goffman, 2001). Αποδίδοντας τη ρομική ταυτότητα σε κάποιον, του 

αποδίδουμε μια προσωπική και κοινωνική ταυτότητα, που περιλαμβάνει το σύνολο 

των εμπειριών του και τη συμμετοχή του σε μια κουλτούρα, στα μη βιολογικά 

δηλαδή προϊόντα μιας κοινότητας ατόμων.   

Η ρομική ταυτότητα αποτελεί ουσιαστικά μια κοινωνική ταυτότητα 

ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται με την έννοια της εθνοτικής, γλωσσικής ή 

πολιτισμικής ταυτότητας. Κάθε ταυτότητα περιβάλλεται από μια κατηγορία 

γενικότερου ταξινομικού σχήματος, το λεγόμενο «κέλυφος» και από τις ιδιότητες 

που αποδίδονται σε όσους τη φέρουν, το «περιεχόμενο». Όσον αφορά το 

«κέλυφος» της ρομικής ταυτότητας αναπτύσσονται διάφοροι λόγοι σχετικά με το αν 

οι Ρομά αποτελούν διαφορετική φυλή, λαό ή υποκατηγορία του ελληνικού έθνους. 
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Στον ελλαδικό χώρο η ένταξη των Ρομά σε αγροτικές και ημιαστικές κοινωνίες, λόγω 

των επαγγελμάτων που ασκούσαν, οδήγησε συχνά στην συγχώνευσή τους με άλλες 

υποκατηγορίες (Γκότοβος, 2002, σελ. 149-150). 

Ένας από τους κυρίαρχους λόγους που αναπτύσσεται άλλοτε βασισμένος 

στη βιολογία και τη γενετική και άλλοτε στην πολιτισμική συνέχεια είναι αυτός που 

βασίζεται στην κατασκευή των Ρομά ως μειονότητας με εθνοφυλετικά κριτήρια. Με 

τον όρο μειονότητα αναφερόμαστε στο όριο ανάμεσα σε ένα τμήμα του πληθυσμού 

και την υπόλοιπη πληθυσμιακή ομάδα. Το όριο αυτό υπάρχει στις συνειδήσεις των 

μελών μιας κοινωνίας και ενεργοποιείται κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση 

(Γκότοβος, 2002, σελ. 155). Οι Ρομά, λοιπόν, λόγω των χαρακτηριστικών που τους 

αποδίδονται από ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού δημόσιου λόγου εμπίπτουν στην 

κατηγορία της εθνοτικής μειονότητας. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι είναι κάτι 

διαφορετικό από την πλειονότητα. 

Βέβαια, ο εθνοτικός λόγος δεν αποτυπώνει τόσο πραγματικότητες όσο τις 

δημιουργεί, όπως είδαμε και παραπάνω. Οι διάφορες ιδιαιτερότητες μέσω των 

στερεοτύπων μετατρέπονται σε ένα μειονοτικό στάτους, σε τεκμήρια εθνοτικής 

διαφοράς και ταυτότητας (Γκότοβος, 2002, σελ. 157). Η αναπαραγωγή της 

ιδιαιτερότητας λόγω της περιθωριοποίησης των πληθυσμών γίνεται «κουλτούρα» 

και «πολιτισμική επιλογή». Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εθνοτικού λόγου είναι 

η έμφαση στην κοινή προέλευση και η αδιάκοπη συνέχεια της πορείας της ομάδας 

μέσα στο χρόνο. Η αποδοχή της έννοιας της φυλής ακόμα και από τα σύγχρονα 

λεξικά και η παραδοχή της «τσιγγάνικης φύσης, χαρακτήρα, αίματος» (Γκότοβος, 

2002, σελ. 159). Στοιχεία που όπως είδαμε και παραπάνω ενισχύονται με τη 

συμβολή της τσιγγανολογίας, για την οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα 

παρακάτω. 

Ως αντίθετη στον εθνοτικό λόγο προβάλλει μια εναλλακτική θεωρία που 

παρουσιάζει το υποκείμενο ως φορέα πολλαπλών ταυτοτήτων, των οποίων η 

διαμόρφωση εξαρτάται από τον τύπο πρόσβασης και αντίδρασης του υποκειμένου 

στους μηχανισμούς παραγωγής και διανομής των αγαθών στα πλαίσια του εθνικού 

κράτους, και ιδιαίτερα από το πρόγραμμα ταυτότητας των εκπαιδευτικών 

μηχανισμών. Με τον όρο αυτό εννοούμε την επίσημη αντίληψη του σχολείου για το 

τι συγκροτεί εθνική ταυτότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
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να μεταφράσει σε πράξη (δηλαδή σε περιεχόμενο της υποκειμενικής συνείδησης) 

την αντίληψή του αυτή (Γκότοβος, 2002, σελ. 158).  Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή τη 

θεωρία η συρρικνωμένη εμπειρία που βιώνουν οι Ρομά λόγω αδυναμίας 

πρόσβασης σε υλικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους, οδηγεί στη 

μετατροπή της δυνητικά πολλαπλής ταυτότητάς τους σε μειονοτική.  

Ενδιαφέρον στη μελέτη του περιεχομένου της ρομικής ταυτότητας στην 

Ελλάδα παρουσιάζει η εξέτασή του τόσο από άποψη ετεροκαθορισμού όσο και από 

αυτή του αυτοκαθορισμού. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι ο αυτοπροσδιορισμός 

και η απεικόνιση της ρομικής ταυτότητας πραγματοποιούνται από μη-Ρομά και ο 

καθημερινός λόγος των απλών μελών της ομάδας διαμεσολαβείται από τους φορείς 

ετεροπροσδιορισμού. Σε αυτόν, όπως καταγράφεται από Έλληνες ερευνητές 

(Βαξεβάνογλου, 2001), παρατηρείται μια τάση άρνησης της εθνοτικής μειονοτικής 

ταυτότητας, δημόσια υιοθέτηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, έμφαση στη 

συμβατότητα μεταξύ τσιγγάνικης παράδοσης και ελληνικού πολιτισμού, όπως 

επίσης και η σύγκριση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες με διπλή ταυτότητα. Το 

μέλος της μη Ρομά κοινότητας αντιλαμβάνεται τους Ρομά σαν «ξένο» στοιχείο 

(Γκότοβος, 2002, σελ. 168). Αντίθετα το μέλος Ρομά αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 

ως αδικημένο, παραμελημένο και περιθωριοποιημένο μέλος της ελληνικής 

κοινότητας. Αυτό θα επιβεβαιωθεί και από τις συνεντεύξεις που θα παρουσιαστούν 

αργότερα στο πλαίσιο της αναζήτησης τεκμηρίων για την περιοχή του 

Ασπρόπυργου.  Όλα αυτά βέβαια ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές απόψεις και πεποιθήσεις των Ρομά καθώς όπως είπαμε είναι ο λόγος 

τους απέναντι σε ερευνητές από την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα. Ενώ πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυθαίρετες γενικεύσεις καθώς 

κάνουμε λόγο για έναν ανομοιογενή πληθυσμό και άρα η ποικιλία απόψεων και 

αντιλήψεων είναι αναμενόμενη και αναπόφευκτη.  

Πώς όμως έχει δημιουργηθεί αυτή η στερεοτυπική αντίληψη που 

υποστηρίζεται από μεγάλο κομμάτι του ακαδημαϊκού λόγου και παρουσιάζει τους 

Ρομά της Ελλάδας να προβάλλουν την ελληνική τους ταυτότητα να υπερέχει 

οποιασδήποτε άλλης ταυτότητας μπορεί να φέρουν;  

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που εξηγούν το φαινόμενο αυτό. Αρχικά, ο 

εθνοποιητικός λόγος της ελληνικής εκκλησίας αποτέλεσε μέσο άντλησης της 
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εθνοτικής ταυτότητας μέσω της θρησκευτικής. Η διάκριση στο μουσικό επάγγελμα, 

η ενασχόληση με το δημοτικό τραγούδι, και η συμβολή τους στην εθνική μουσική 

παράδοση και ταυτότητα είναι άλλος ένας λόγος που θεωρείται ότι οι τσιγγάνοι ως 

φορείς του ελληνικού πολιτισμού διεκδικούν την ελληνική ταυτότητα (Γκότοβος, 

2002, σελ. 169). 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η καθυστέρηση της γενίκευσης του 

εκπαιδευτικού θεσμού στην Ελλάδα με τη μορφή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(1950), που είχε ως αποτέλεσμα τη μη μετάδοση προκαταλήψεων μέσω της 

κοινωνικής συνύπαρξης των μπαλαμέ με τους Ρομά στο πλαίσιο του σχολείου και τη 

μη παρακολούθηση της μαθητικής ρομικής διαρροής μέχρι τότε. Εξάλλου, πολλά 

από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τσιγγανόπαιδα «ταυτοποιούνται με την 

ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία» 

(Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 192). Παλαιότερα τα μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού 

του κυρίαρχου πληθυσμού καθιστούσαν αόρατη και αδιάφορη την απουσία των 

Ρομά από τα εκπαιδευτικά και σχολικά πλαίσια.  

Η καθυστερημένη οικονομική ανάπτυξη της χώρας που είχε ως αποτέλεσμα 

την ταύτιση της  οικονομικής και κοινωνικής καθημερινότητας των Ρομά με 

ευρύτερα στρώματα πληθυσμού οδήγησε στην ταύτιση των Τσιγγάνων με τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα αλλά και σε πολλές περιπτώσεις έθεσε κάθε 

αποκλεισμένη και εξαθλιωμένη ομάδα κάτω από την ομπρέλα του «γύφτου» [σελ. 

169-171, Γκότοβος, 2001). 

Κατά αυτόν τον τρόπο, η μειονοτική θέση λειτουργεί ως αίτιο και 

ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα της οικονομικής τάξης. Αρχικά όμως θα ήταν  χρήσιμο 

να δούμε πως η κυρίαρχη κοινωνικά ομάδα κατασκευάζει τη ρομική ταυτότητα, υπό 

τη μορφή της πολιτισμικής διαφοράς. 
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Κατασκευές τσιγγανικότητας 

Όπως όλα τα cliché, έτσι και τα στερεότυπα που πηγάζουν από την 

καθημερινή κοινωνική παράδοση, αποτελούν κοινωνικές κατασκευές. Η διαφορά 

βρίσκεται στο ότι τα cliché αφορούν χαρακτηριστικά ή μορφές συμπεριφοράς που 

αποδίδονται σε ανθρώπους, σε σχέση με τα στερεότυπα που αποτυπώνουν τους 

ίδιους τους ανθρώπους, όπως γίνεται σε μεγάλο βαθμό στη λογοτεχνία (Amossy, 

1984). 

Ο λόγος περί τσιγγανικότητας αφορά και τις δύο αυτές έννοιες, από τις 

οποίες κατασκευάζει και κατασκευάζεται ανισότητες. Οι Τσιγγάνοι αποτελούν μια 

πληθυσμιακή ομάδα εναντίον της οποίας ενεργοποιούνται σχεδόν πάντα αρνητικά, 

εχθρικά στερεότυπα, τόσο στο θεσμικό όσο και στο επίπεδο της καθημερινής 

αλληλεπίδρασης, καλύπτοντας πρακτικές διάκρισης και αποκλεισμού. Αναλόγως 

των κοινωνικο-ιστορικών συμφραζομένων άλλοτε κρατούνται στην αφάνεια και 

άλλοτε βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας με ταυτότητες που ποικίλλουν 

και διαμορφώνονται ανάλογα με τους σκοπούς που καλούνται να εξυπηρετήσουν.  

Η σεξουαλικοποίηση αναπαριστά επίσης ένα φαινομενικά «αντιθετικό 

στερεότυπο». Σύμφωνα με αυτό οι Ρομνί θεωρούνται πολύ όμορφες, υπέρ-

σεξουαλικές, «καλές στο κρεβάτι», σαγηνευτικές, ίσως πρόστυχες, πεπειραμένες 

σεξουαλικά, συνεπώς και περισσότερο ανοιχτές σε σεξουαλικές προτάσεις, απ’ ότι 

οι άλλες γυναίκες (Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 24). Με αυτήν την έννοια, οι 

Τσιγγάνες, ως σεξουαλικά χρήσιμες στο πλαίσιο μιας αρρενωπής εθνικής 

φαντασίωσης, αποτελούν το θετικό συμπλήρωμα των Ρομά ανδρών, για τους 

οποίους επιφυλάσσεται η εικόνα του βίαιου, επικίνδυνου, τρομακτικού, σκληρού 

άνδρα ή και αγοριού. Έτσι, οι Τσιγγάνοι εμφανίζονται από τη μια ως φουκαράδες, 

θύματα, οικογενειάρχες, κοινωνικά αδικημένοι παρίες και φορείς ξεχασμένων 

παραδόσεων και από την άλλη ως εγκληματίες, θύτες, κακοποιά στοιχεία, εξωτικές 

και παράλληλα τραγικές φιγούρες (Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 20). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημιουργίας τέτοιων προτύπων 

τσιγγανικότητας είναι η εξωτική τσιγγάνικη γυναικεία φιγούρα, η οποία κάθε άλλο 

παρά άγνωστη μας είναι. Φέρνοντας στο νου μας την εικόνα της τσιγγάνας, 

δημιουργούνται αμέσως συνειρμοί για τη μορφή της γυναίκας με το «γαρύφαλλο 
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στο αυτί», την πονηρή, που λέει ψέματα και κλέβει. Συχνά εμφανίζεται ως η ισχυρή, 

κακόβουλη μάγισσα, που γνωρίζει τη μοίρα και εκφοβίζει με κατάρες και μαγεία, 

ενώ η εικόνα της συμπληρώνεται με τα γνωρίσματα του γοητευτικού, άπιστου και 

«άπιαστου» θηλυκού. Η εικόνα της αυτή αποτυπώνεται ακόμα και στη μουσική 

μέσα από στίχους, όπως «Γαρύφαλλο στ’ αυτί και πονηριά στο μάτι», «Τσιγγάνα 

ρίξε τα χαρτιά...τσιγγάνα δες το χέρι μου». Αυτό βέβαια που πραγματικά πυροδοτεί 

την δημιουργία της φιγούρας της τσιγγάνας είναι το γεγονός ότι οι τσιγγάνες είναι 

γυναίκες που κινούνταν ανέκαθεν στον ανδροκρατικό χώρο του δημοσίου, σε 

αντίθεση με τις περιορισμένες στον ιδιωτικό χώρο μη Ρομά των ίδιων χρονικών 

περιόδων. 

Η διαμόρφωση και η ανάδειξη των ταυτοτήτων αυτών που σχηματοποιούν 

την προσδοκώμενη μορφή τσιγγανικότητας πραγματοποιείται από διάφορους 

παράγοντες, όπως είναι σύγχρονες πολιτικές ιδεολογίες, οι τρέχουσες ακαδημαϊκές 

θεωρίες και φυσικά η τσιγγανολογία, που εξειδικεύεται στην μελέτη των 

τσιγγάνικων πληθυσμών. Αν και ο ορισμός του τσιγγάνου θεωρείται αυτονόητος, 

ελάχιστα σχετίζεται με την πραγματικότητα της πληθυσμιακής ομάδας που 

χαρακτηρίζει και ουσιαστικά φαίνεται να εξυπηρετεί τις λειτουργίες της 

πληθυσμιακής ομάδας που τις παράγει. ‘Έτσι, όπως όλες οι κυριαρχούμενες ομάδες 

δεν έχουν πρόσβαση στην παραγωγή των ιδεολογιών που τους αφορούν, με 

αποτέλεσμα πολλές φορές να αναγκάζονται να προσαρμοστούν στα πρότυπα που 

δημιουργούνται για αυτούς προκειμένου να επιβιώσουν (Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 

25). 

Πώς όμως διαμορφώνονται αυτά τα πρότυπα περί τσιγγανικότητας που 

εγκαθίστανται στον κοινό νου θεωρούμενα ως αυτονόητα; Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, σημαντικό παράγοντα αποτελούν οι πολιτικές ιδεολογίες της εκάστοτε 

χρονικής περιόδου. Η ανάδειξη των Τσιγγάνων σε μειονότητα ή εθνότητα είναι κάτι 

που επιχειρείται από το 1977, όταν και αναγνωρίστηκαν από τον Ο.Η.Ε. ως «λαός με 

κοινή προέλευση διασκορπισμένος ανάμεσα στα εθνικά κράτη» (Βαξεβάνογλου, 

2001, σελ. 28). Η αναγνώριση της μειονότητας με το όνομα «Rom» από τα Ηνωμένα 

Έθνη λίγα χρόνια αργότερα έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, ιδιαίτερα 

όσον αφορά την κατασκευή των «τσιγγάνικων πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων».  Παρ’ 

όλα αυτά δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε πως η αναγνώρισή τους ως ενιαία 



16 
 

μειονότητα δημιούργησε και συνθήκες οι οποίες επέβαλαν σε έναν βαθμό τη 

θεσμοθετημένη δράση για την προστασία των δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση 

του επιπέδου ζωής τους, όπως θα δούμε και από την αναζήτηση τεκμηρίων για την 

περίπτωση του Ασπρόπυργου. 

Η ανάδειξη του Τσιγγάνικου πληθυσμού σε μειονότητα πυροδότησε μια 

διαμάχη μεταξύ των διανοούμενων και όχι μόνο, καθώς σε ένα βαθμό δημιούργησε 

ένα άτυπο εθνικό ζήτημα για τις χώρες κατοικίας τους, οι οποίες θα έπρεπε να 

λαμβάνουν υπόψη διεθνείς οργανισμούς, που θέτουν ζητήματα για τα θέματα των 

Ρομά. Η συζήτηση αυτή (Τρουμπέτα, 2008, σελ. 34–38), αν και έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, δεν μπορεί να αναλυθεί εκτενέστερα στο πλαίσιο αυτής της εργασίας 

που επικεντρώνει στο μικροεπίπεδο μια πόλης τη σχέση των Ρομά με το σχολείο. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονήσουμε, πως πέρα από τα συμφέροντα που 

υποκρύπτονται πίσω από τις πολιτικές κινήσεις και τα οποία ως είθισται αλλάζουν 

ραγδαία, με τους τσιγγάνους να παραμένουν στα χαμηλότερα στρώματα της 

κοινωνικής ιεραρχίας, αντιπροσωπεύοντας κάθε αποκλεισμένη ομάδα, 

χαρακτηριζόμενοι πάντα από την ταξική τους προέλευση και  αποτελώντας τους 

αποδιοπομπαίους τράγους κάθε κοινωνίας και εποχής, η εργασία αυτή δεν θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή αυτών των διεθνών οργανισμών 

και της καταγραφής τους, ακόμα και για μια μικρή πόλη όπως ο Ασπρόπυργος.  

Σίγουρα δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε πως τα πρότυπα περί 

τσιγγανικότητας ισχυροποιούνται και πλαισιώνονται από το κύρος και την 

αδιαμφισβήτητη ισχύ των ακαδημαϊκών θεωριών που αναπτύσσονται ανά 

περιόδους. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται από το ζήτημα της μακρινής καταγωγής των 

τσιγγάνων, που άλλοτε τοποθετείται στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την αρχαία 

Ελλάδα, το Ιράν και άλλοτε στις Ινδίες, με την τελευταία εκδοχή να παραμένει η 

επικρατέστερη (Fraser, 1998, σελ. 15-38 & Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 33-34, 43). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι τσιγγάνικοι πληθυσμοί 

υιοθετούν τις θεωρίες αυτές, που τους διαδίδονται κατά καιρούς από τους 

μελετητές, αποκαλύπτοντας ωστόσο όπως φανερώνεται από συνεντεύξεις 

(Βαξεβάνογλου, 2001 & Λυδάκη, 1997), ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν 

κοινή ιστορική μνήμη, αλλά βασίζονται σε στοιχεία που προσομοιάζουν στους 
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τσιγγάνους, δημιουργώντας πρότυπα τσιγγανικότητας στα οποία οι τσιγγάνοι 

προσαρμόζονται.  

Αναζητώντας τα επιστημονικά τεκμήρια για τις κατασκευές της 

τσιγγανικότητας, οδηγούμαστε στον κλάδο που εξειδικεύεται στη μελέτη των 

τσιγγάνων, την τσιγγανολογία. «Πατέρας» αυτού του κλάδου θεωρείται ο Γερμανός 

ιστορικός Heinrich Moritz Gottlieb Grellman, με τη διατριβή που κατέθεσε το 1789 

στο πανεπιστήμιο του Gottingen, με τίτλο «Οι Τσιγγάνοι. Μια ιστορική προσέγγιση 

στον τρόπο ζωής, στα ήθη και την τύχη αυτού του λαού στην Ευρώπη, μαζί με την 

καταγωγή τους» (Τρουμπέτα, 2008, σελ. 22). Ο κλάδος αυτός γνωρίζει ιδιαίτερη 

άνθιση από τα τέλη του 19ου αιώνα με την ανάδυση της Εταιρείας Τσιγγανολογίας 

(Gypsy Lore Society), η οποία ιδρύθηκε το 1888 και αποτέλεσε πόλο έλξης 

τσιγγανολόγων από όλο τον κόσμο για περισσότερο από έναν αιώνα. Πνευματικός 

πρόδρομός της θεωρείται ο  George Henry Borrow (1803-1881) , o οποίος 

ενέπνευσε πολλούς συγχρόνους του αλλά και μεταγενέστερους «εμπειρογνώμονες 

των Τσιγγάνων» Το ενδιαφέρον των βρετανών τσιγγανολόγων συνέκλινε στους 

«αληθινούς» ή «καθαρόαιμους» Τσιγγάνους οι οποίοι στα μάτια τους ενσάρκωναν 

το «ευγενές αγρίμι» (Τρουμπέτα, 2008, σελ. 23).  

Οι τσιγγανολόγοι  κάνουν λόγο για μια κοινή προέλευση, η οποία εξηγεί την 

αναπαραγωγή της «τσιγγάνικης φύσης» στο πέρασμα των αιώνων. Στα πλαίσια της 

κοινής αυτής «τσιγγάνικης φύσης», που ευνοεί την παράβλεψη πολιτικών, 

κοινωνικών  και ιδεολογικών συγκρούσεων, διάφορα χαρακτηριστικά των 

τσιγγάνων ορίζονται ως γνήσια, κατασκευάζοντας μια συγκεκριμένη τσιγγάνικη 

ταυτότητα και ιστορία. Στην περίπτωση των Ρομά δικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο 

ένα από τα βασικά δόγματα του πολιτισμικού ρατσισμού, δηλαδή ότι οι Ρομά 

φταίνε για το ρατσισμό που υφίστανται με τον τρόπο ζωής που επιλέγουν 

(Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 53 & Τρουμπέτα, 2008, σελ. 16). 

Αυτού του τύπου η εξωτικοποίηση θα χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό και τις 

προσεγγίσεις, τσιγγανολογικών ιδρυμάτων, που ιδρύθηκαν εν μέρει στα πλαίσια 

πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα. Παράλληλα με αυτά 

υφίστανται, τις τελευταίες δεκαετίες τα Romani Studies, που έχουν αναδειχθεί μέσα 

από το πολιτικό κίνημα των Ρομά και αποτελούν κατά κάποιον τρόπο αντίδραση 

στη φολκλοροποίηση που χαρακτηρίζει την τσιγγανολογία. Σε αντίθεση με την 



18 
 

τσιγγανολογία, το αντικείμενο μελέτης των Romani Studies δεν είναι οι Ρομά αλλά η 

ιστορία και η θέση τους στο πλέγμα των σχέσεων της εθνικής και παγκόσμιας 

κοινωνίας (Τρουμπέτα, 2008, σελ. 23). 

Κατά αυτόν τον τρόπο και ελλείψει άρθρωσης επιστημονικού λόγου από 

τους Ρομά για τους εαυτούς και τις εαυτές τους, αυτή η εργασία θα προσπαθήσει 

να μελετήσει υπό το πρίσμα των σχέσεων εξουσίας, τη σχέση τους με το σχολείο, 

μελετώντας όχι τους ίδιους, αλλά τις διαδικασίες που δομεί η κυρίαρχη κοινωνική 

ομάδα για να τους εντάξει ή να τους περιθωριοποιήσει. Βασικό εργαλείο 

περιθωριοποίησης είναι ο ρατσισμός ο οποίος θα αναλυθεί στο παρακάτω 

κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

Ο ρατσισμός ως μηχανισμός κοινωνικού αποκλεισμού 

   «Ρατσισμός είναι η διαδικασία περιθωριοποίησης, αποκλεισμού και 

διάκρισης ανθρώπων που ορίζονται ως διαφορετικοί είτε στη βάση του δέρματος 

είτε στη βάση της εθνότητάς τους. Οι ρατσιστικές πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα 

τη διατήρηση άνισων σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στις ομάδες. Η πλέον ξεκάθαρη 

έκφραση ρατσισμού είναι οι βίαιες σωματικές επιθέσεις ή η κακοποίηση» 

(Wetherell, 2005, σελ. 255). 

Στη σύγχρονη εποχή ο ρατσισμός εμφανίζεται στο πεδίο ενός πανταχού 

παρόντος εθνικισμού και όταν ο τελευταίος λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Έτσι ο 

εθνικισμός θα ήταν, αν όχι η μοναδική αιτία του ρατσισμού, σε κάθε περίπτωση μία 

από τις καθορισμένες συνθήκες παραγωγής του. Αυτή η θέση συμπληρώνει και 

περικλείει σε αυτό το πεδίο τις ρατσιστικές τάσεις και τα ρατσιστικά κινήματα, 

παραπέμποντας στις κοινωνικές σχέσεις που παράγουν τον ρατσισμό (Balibar, σελ. 

61).  
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   Στην περίπτωση των Ρομά ο νέος ρατσισμός της διαφοράς επισημαίνει την 

ιδεολογία του αντιπάλου, ενός αντιπάλου, που σε κάθε περίπτωση είτε είναι 

ατομικός είτε συλλογικός φορέας, αντιτίθεται στην έννοια της «κουλτούρας» τους, 

υποκαθιστά την έννοια της «φυλής, εμπεριέχοντας μια μετατόπιση της 

προβληματικής και μια τέλεια επαναθεμελίωση της αντιοικουμενικής 

επιχειρηματολογίας. Ο νεορατσιστικός αυτός λόγος τροφοδοτείται από την κοινή 

αναπαράσταση εξάλειψης της διαφορετικότητας του ανθρώπινου κόσμου, μιας 

ανεπαίσθητης και μη αναστρέψιμης μετάβασης από την καλή πολιτισμική και 

εθνοτική ετερογένεια στο λυκόφως της ομοιογένειας ατόμων και πολιτισμών. 

Πρόκειται με λίγα λόγια για μια πολιτισμική και διαφοριστική θέαση «του τέλους 

του κόσμου», η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια επιμειξιοφοβία, φόβο 

δηλαδή για επιμειξία, και που αποτελεί την κυρίαρχη μορφή του ρατσισμού 

ενσωματωμένη στον εθνικισμό (Taguieff, 1993, σελ. 44-47).     

 Τα στερεότυπα έχουν την ιδιότητα να παρουσιάζονται συνυφασμένα 

μεταξύ τους, να ανταλλάσουν τα περιεχόμενά τους, ακόμα και αν αποδεσμεύονται 

από το αρχικό αντικείμενο της αναπαράστασης. Αυτό συμβαίνει στο συσχετισμό 

των Ρομά και των Εβραίων όπου οι στερεοτυπικές εικόνες τους συνδέονται αρχικά 

μέσω των θρησκευτικών, αργότερα ρατσιστικών συνδηλώσεών τους.  

Άξια μνείας είναι μια σύνδεση των Ρομά και των Εβραίων. Πτυχή του ίδιου 

συσχετισμού αποτελεί και η επισήμανση μιας βασικής διαφοράς ανάμεσα στους 

δύο: ενώ οι Εβραίοι φέρονται να αποβλέπουν στην κατάκτηση της εξουσίας, οι 

Τσιγγάνοι φέρονται να στερούνται οποιασδήποτε φιλοδοξίας για ανέλιξη. Αυτή η 

διαφορά υποδηλώνεται ακόμα και στον θρησκευτικό μύθο που παρουσιάζει τους 

Εβραίους να αποφασίζουν και να πρωτοστατούν στη σταύρωση του Χριστού και 

τους Ρομά να είναι απλοί εκτελεστές των διαταγών τους. Πυρήνας του 

στερεοτυπικού συσχετισμού είναι το διαφορετικό κύρος -παρά το στίγμα- που 

προσδίδεται στους Εβραίους και τους Ρομά. Ο συσχετισμός αυτός αποδεικνύεται 

σταθερός στο χρόνο, ακόμα και όταν ο χαρακτήρας της αναπαράστασης 

μεταλλάσσεται από θρησκευτικός σε ρατσιστικό (Τρουμπέτα, 2008, σελ. 20-22). 

Αυτός ο συσχετισμός θα μας επιστρέψει στην θεωρητική μας αφετηρία, πως 

η ρομική ταυτότητα είναι μια ταξικά προσανατολισμένη κατηγορία, όχι μόνο στον 

ελλαδικό χώρο αλλά στο σύνολο της Ευρώπης, και πως ο ρατσισμός απέναντι στους 
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Ρομά αναπαράγει την ταξική τους θέση αποκλείοντας τους τόσο από την 

εκπαίδευση όσο από τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά. Η περιθωριοποίησή τους 

αναδεικνύεται και από τους Γιατρούς του Κόσμου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από 

τα συμπεράσματα του συνεδρίου τους τον Οκτώβριο του 2000 (Medicins du Monde, 

2000), στην οποία  επικέντρωναν την προσοχή της κοινής γνώμης και των κρατικών 

φορέων στην ολέθρια υγειονομική και κοινωνική κατάσταση των Ρομά κοινοτήτων 

σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα.  Αυτή η έκθεση επιβεβαιώνει την 

έρευνα που θα παρουσιαστεί παρακάτω για τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων 

στον Ασπρόπυργο που δεν διαφέρει και πολύ από άλλες χώρες της Ευρώπης.  

Αυτό το έγγραφο επέμενε επίσης στην πρόσφατη επιδείνωση μιας ήδη 

επισφαλούς κατάστασης: «τα συμπεράσματα είναι ανησυχητικά. Επιβεβαιώνονται 

τόσο στον τομέα της υγείας, από τρεις δείκτες: προσδόκιμο όρο ζωής σημαντικά 

κατώτερο απ’ το μέσο εθνικό μέσο όρο και πολύ υψηλή νεογνική και παιδική 

θνησιμότητα, πολλαπλάσια απ’ αυτή που παρατηρείται μέσα στους γενικούς 

πληθυσμούς των ίδιων χωρών». Οι συντάκτες της έκθεσης προσθέτουν: «οι 

συνθήκες κατοίκησης είναι λυπηρές, χωρίς κανέναν υγειονομικό εξοπλισμό. Τα 

μέρη όπου ζουν βρίσκονται πάντα απομακρυσμένα απ’ αυτά των υπόλοιπων 

πληθυσμών»  (Medicins du Monde, 2001). 

Στο ελλαδικό χώρο μπορούμε να ανιχνεύσουμε στην κοινωνική μνήμη την 

ταξικότητα της ρομικής ταυτότητας και στο περιεχόμενο της λέξη «γύφτος», η οποία 

έχει σαφή νοηματοδότηση για οποιονδήποτε προέρχεται από τα κατώτερα 

οικονομικά στρώματα. Κατά αυτόν τρόπο βλέπουμε πως τα στερεότυπα είναι 

άμεσα συνυφασμένα με τις κοινωνικές συνθήκες και πως ο ρατσισμός παράγεται 

και αναπαράγει ταξικές θέσεις.  

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Η επιρροή της μειονοτικής θέσης στην εκπαίδευση 

Ο ρατσισμός ως αίτιο και ως αποτέλεσμα της περιθωριοποίησης λειτουργεί 

ως ένα ακόμα εμπόδιο στον δρόμο των Ρομά προς τη σχολική γνώση. Το περιθώριο, 

όπως κατεξοχήν βιώνεται από τις μειονοτικές ομάδες είναι καθοριστικό για τη 

σχέση τους με την εκπαίδευση, καθώς ταυτίζουν το σχολείο σε μεγάλο βαθμό με 

την κυρίαρχη κοινωνικά ομάδα, όταν οι σχέσεις είναι υποταγής – κυριαρχίας.  

Θα ήταν χρήσιμο, λοιπόν, να εξετάσουμε από την οπτική των κοινωνικών 

συγκρούσεων τη σχέση μια μειονότητας, όπως οι Ρομά, με ένα θεσμικό μηχανισμό 

της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, όπως το σχολείο. Θα σταθούμε, λοιπόν, στο 

άρθρο του John U. Ogbu για την μάθηση και την πολιτισμική ποικιλομορφία, 

Understanding cultural diversity and learning (Ogbu, 1992), στο οποίο 

πραγματεύεται τις εκπαιδευτικές διαδικασίες από την οπτική των μειονοτήτων.  

Ο ερευνητής τοποθετείται για το θέμα της εκπαίδευσης των μειονοτήτων 

από την σκοπιά των θεωριών σύγκρουσης μεταξύ κυρίαρχης και μειονοτικής 

κοινωνικής ομάδας. Θεωρεί πως η κατανόηση των φραγμών που υψώνονται μεταξύ 

μαθητών που προέρχονται από μειονοτικές κοινωνικές ομάδες και της πρόσβασής 

τους στην σχολική γνώση, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ειδωθεί από την σκοπιά 

των διαπολιτισμικών επαφών, και των συνεπειών τους στην εκπαίδευση (Ogbu, 

1992, σελ. 5). 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορετικές καταβολές και θέσεις των 

μειονοτικών ομάδων, ο Ogbu τις ταξινομεί με βάση κάποια χαρακτηριστικά τους 

(Ogbu, 1992, σελ. 8). Υπάρχουν οι αυτόνομες μειονότητες όπως οι Εβραίοι, οι 

Μορμόνοι και άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Οι κοινότητες των μεταναστών ή 

εκούσιες μειονότητες, οι οποίοι επέλεξαν να μεταναστεύσουν για μια καλύτερη ζωή 

και οι ακούσιες ομάδες, που είτε μεταφέρθηκαν με τη βία σε κάποια περιοχή όπως 

οι Αφροαμερικανοί είτε  οι σχέσεις τους με την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα είναι 

ανταγωνιστικές, λόγω του ότι αρνούνται να αφομοιωθούν από αυτή. Τέτοιες 

κοινότητες είναι των ιθαγενών της Αμερικής, των Μεξικανών που βρίσκονται στις 

Η.Π.Α., των Κορεατών της Ιαπωνίας, των Μαορί στην Νέα Ζηλανδία. Για τον 

ερευνητή αυτές οι ομάδες, οι μη εθελοντικά εντασσόμενες στην μειονοτική 

ταυτότητα, αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες στη μάθηση (Ogbu, 1992, 
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σελ. 8). Μια τέτοια ομάδα μπορούμε να θεωρήσουμε και τους Ρομά για τους 

ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους που αναλύθηκαν προηγουμένως. 

Oι διαφορετικοί τύποι μειονοτήτων χαρακτηρίζονται και από διαφορετικούς 

τύπους πολιτισμικών διαφορών, όπως ακριβώς και οι κοινωνικές ή συλλογικές 

ταυτότητες. Ο συγγραφέας διαχωρίζει αυτές τις πολιτισμικές διαφορές σε 

πρωτογενείς και δευτερογενείς, σε αντιστοιχία της ταξινόμησης των μειονοτικών 

ομάδων με το αν εντάχθηκαν στην μειονοτική ταυτότητα εθελοντικά ή όχι. Οι 

πρωτογενείς πολιτισμικές διαφορές είναι αυτές που προϋπήρχαν μεταξύ των δύο 

κοινωνικών ομάδων πριν έρθουν σε επαφή. Οι δευτερογενείς πολιτισμικές 

διαφορές είναι αυτές που δημιουργήθηκαν όταν δύο πληθυσμοί ήρθαν σε επαφή ή 

όταν τα μέλη μιας κοινότητας ξεκίνησαν να συμμετέχουν σε θεσμούς που 

ελέγχονται από την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα, όπως τα σχολεία. Οι δευτερογενείς 

πολιτισμικές διαφορές δημιουργούνται ως ανταπόκριση στην νέα κατάσταση, 

ειδικά στην περίπτωση που οι σχέσεις μεταξύ μειονοτικής και κυρίαρχης ομάδας 

είναι σχέσεις υποταγής – κυριαρχίας (Ogbu, 1992, σελ. 8), όπως θα δούμε και από 

την εστίαση στο μικροεπίπεδο του Ασπρόπυργου από την έρευνα. 

Σε κάθε αρχική επαφή μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων οι 

διαφορές τους είναι πρώτου τύπου. Οι μειονότητες αναπτύσσουν τις δευτερογενείς 

πολιτισμικές διαφορές στην πορεία ώστε να διαχειριστούν την υποτέλεια της 

κοινωνικής θέσης τους και αυτό συνδέεται και με την κατασκευή της 

τσιγγανικότητας που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτές οι 

πολιτισμικές διαφορές αναπτύσσονται με διάφορους τρόπους, είτε ως 

επανερμηνεία των πρωτευουσών πολιτισμικών διαφορών είτε ως προσπάθεια 

δόμησης νέων νορμών και συμπεριφορών. Αυτές οι πολιτισμικές διαφορές ασκούν 

μεγάλη επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μία κατάσταση που καθορίζει επίσης την εκπαίδευση των μειονοτικών 

ομάδων είναι αυτή της πολιτισμικής αναστροφής, η οποία προωθεί την απόρριψη 

εκ μέρους της μειονοτικής ομάδας όσων συμβολίζονται στο πρόσωπο της 

κυρίαρχης. Η μειονοτική κοινότητα κατασκευάζει τότε τους δικούς τύπους 

συμπεριφορών και τα δικά της σύμβολα, σε πλήρη αντίθεση με αυτά που προωθεί 

η πλειοψηφική κοινωνική ομάδα. Η πολιτισμική αναστροφή παίρνει διάφορες 

μορφές, όπως η διαφορετική εννοιολόγηση λέξεων και φράσεων, τα διαφορετικά 
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ενδιαφέροντα ως προς την χρήση του χρόνου τους, την έμφαση σε διαλέκτους και 

το στυλ της κοινότητας κλπ. (Ogbu, 1992, σελ. 9). 

Ο Ogbu μας δίνει κάποια εργαλεία κατανόησης ώστε να αναγνωριστούν τα 

διαφορετικά είδη πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών των τύπων των 

μειονοτικών ομάδων, αλλά και τις  διαφορετικές αιτίες ή καταστάσεις των δεσμών 

που τις συνδέουν πολιτισμικά και γλωσσικά. Αν και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα μειονοτικά παιδιά στο σχολείο οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις 

πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές, πρέπει  να γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι 

καθόλου ίδια.  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με πρωτογενείς πολιτισμικές 

διαφορές μπορούν να αντιμετωπιστούν εκ μέρους του εκπαιδευτικού μέσω της 

απόκτησης γνώσεων για την κουλτούρα τους και την ιδιαίτερή τους πολιτισμική 

ταυτότητα, και της προσαρμογής του προγράμματος διδασκαλίας σε αυτές στο 

πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των παιδιών με 

δευτερογενείς πολιτισμικές διαφορές οι εκπαιδευτικοί και οι διαμεσολαβητές 

πρέπει να αντιληφθούν πρώτα απ’ όλα την αντιθετική σχέση του σχολείου και της 

κοινότητας. Θα πρέπει να μελετήσουν τις ιστορικές συνθήκες που τους οδήγησαν 

στην μειονοτική τους θέση. Αυτό θα βοηθήσει στο να γίνει αντιληπτό πως οι 

συνθήκες της ακούσιας μειονοτικής ταυτότητας επηρεάζουν τη μάθηση. Είναι 

επίσης σημαντικό να διαχωριστεί στα μάτια των μαθητών η σχολική γνώση από την 

κυρίαρχη κουλτούρα, ώστε να αγνοήσουν την κοινωνική απειλή και την 

ανασφάλεια απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα (Οgbu, 1992, σελ. 12),  και σε 

αυτό σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίζει η αξιοποίηση της γλώσσας μιας 

μειονότητας. 
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Για τα δικαιώματα των γλωσσών 

Μπορεί ο ρομισμός να είναι πρώτα από όλα μια ταξικά προσανατολισμένη 

κατηγορία ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα της διαφορετικότητας 

στη γλώσσα, τόσο για τους Έλληνες Ρομά πόσο μάλλον για τους μετανάστες από τα 

Βαλκάνια, που είναι ένα σημαντικό μέρος των Τσιγγάνων του Ασπρόπυργου. Οι 

συνεντεύξεις, που θα παρουσιαστούν αργότερα, ανέδειξαν μέσα σε άλλα και το 

ζήτημα της γλώσσας, τόσο ευθέως ως ένα εμπόδιο στο δρόμο των Ρομά προς τη 

σχολική γνώση όσο και από την ανάγκη επαναδιατύπωσης ερωτήσεων κατά τη 

διαδικασία, λόγω αδυναμίας στην επικοινωνία. Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της 

ανάλυσης των συνεντεύξεων θα αξιοποιηθεί η έρευνα του Χαβιέ Αρζόζ, The Nature 

of Language Rights (Arzoz, 2006), για τα γλωσσικά δικαιώματα στο πλαίσιο των 

μειονοτικών δικαιωμάτων. 

Ο Χαβιέ Αρζόζ, Βάσκος ακαδημαϊκός, μας λέει πως τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων, όπως και τα υπόλοιπα δικαιώματα, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη 

σε μια ολοκληρωτική λογική όπως των νομικών πλαισίων, η οποία έχει ουσιαστικά 

οριστεί στο πλαίσιο αναπόσπαστων εθνικών κρατών. Ωστόσο, σίγουρα ο 

δικαιωματικός λόγος ήταν πολύ χρήσιμος  γι’ αρκετές καταπιεζόμενες κοινωνικές 

ομάδες τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως για αυτές τις ομάδες, που η καταπίεσή τους 

στο έθνος κράτος ταυτίζεται με την ίδια του την ύπαρξη, τα δικαιώματα τους 

βρίσκονται εκτός πλαισίου ως αιτία και περιθωριοποιημένα ως αποτέλεσμα. 

Από τη μία πλευρά ισχύει πως «τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που θα λέγαμε νόμιμης επανάστασης μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιας κατάστασης που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό μέχρι 

σήμερα την μοντέρνα πολιτική κουλτούρα. Είναι αλήθεια πως ο λόγος των 

δικαιωμάτων επέτρεψε την διαμόρφωση μια κοινής πολιτικής κουλτούρας και 

αρκετές άνομες πειθαρχήσεις» (Arzoz, 2006, σελ. 1). 

 Παρ’ όλα αυτά και ο ίδιος θεωρεί πως τα ανθρώπινα δικαιώματα 

αλλοτριώνουν κάθε κοινωνική απαίτηση μειονοτικών δικαιωμάτων, η οποία δεν 

μπορεί να ληφθεί υπόψη στο νομικό πλαίσιο των εθνών – κρατών με τη μια και 

επίσημη γλώσσα. Ως εκ τούτου τα γλωσσικά δικαιώματα παραμερίζονται μαζί με τα 

υπόλοιπα μειονοτικά δικαιώματα, καθώς όποτε μια ατομικότητα ή μια κοινωνική 
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ομάδα έχει μια απαίτηση ή κάποια διεκδίκηση, αυτή καταλήγει σε δικαιωματικό 

λόγο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Arzoz, 2006, σελ. 1). 

Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως η επιτυχία της επικράτησης της 

σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρήγαγε και αρκετές μειονοτικές 

διεκδικήσεις εκτός νομικού πλαισίου, και ακόμα περισσότερες άνομες 

επιστημονικές αντιπειθαρχίσεις (Arzoz, 2006, σελ. 2). Μια τέτοιου τύπου 

επιστημονική ανομία θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει και η έρευνα αυτής της 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

Η μεθοδολογία της έρευνας 

Η Σεβαστή Τρουμπέτα στο βιβλίο της, Οι Ρομά στο σύγχρονο ελληνικό 

κράτος (Τρουμπέτα, 2008), μιλά διεξοδικά για τη σχέση Τσιγγάνων και μπαλαμών 

λέγοντας χαρακτηριστικά για την οπτική της που συμφωνεί και με το πλαίσιο αυτής 

της εργασίας: «Οι προκλήσεις για την έρευνα που ασχολείται με τη θέση των Ρομά 

στην ελληνική κοινωνία είναι πολλαπλές. Μαζί με τον απεγκλωβισμό ενός 

πληθυσμιακού τμήματος από τις υποσημειώσεις της ιστορίας και τον χώρο των 

εξαιρέσεων της κοινωνίας, οι ερευνητικές προσεγγίσεις καλούνται να 

παρακάμψουν το δίπολο θύματα - θύτες και να υπερβούν στερεοτυπικές 

αντιλήψεις οι οποίες δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την σκέψη των ίδιων των 

ερευνητών και των ερευνητριών. Το ζητούμενο είναι να τοποθετηθούν οι Ρομά στο 

πλέγμα των σχέσεων της ελληνικής κοινωνίας, όπου οι ίδιοι είναι ενεργοί δρώντες 

και διαπραγματεύονται τις θέσεις τους είτε ως συλλογικότητα είτε ως 

υποκειμενικότητες, ακόμα και αν αυτό συμβαίνει ενίοτε από το περιθώριο. 

Άλλωστε το λεγόμενο περιθώριο είναι εγγενές τμήμα της συνολικής κοινωνίας. 
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   Αυτή η πρόκληση δεν αμφισβητεί φαινόμενα αποκλεισμού, εξαιρέσεων 

και ρατσισμού στο όνομα μιας αντικειμενικής ανάλυσης. Αντίθετα, επιδιώκει να 

αναδείξει την ιστορικότητα και τη δυναμική αυτών των φαινομένων. Συγχρόνως 

επιδιώκει να δείξει ότι δεν υπάρχουν θεατές στα φαινόμενα φολκλοροποίησης, 

αποκλεισμού και ρατσισμού, αλλά ακόμα και η ουδέτερη στάση λειτουργεί ως 

συνενοχή» (σελ. 60, Τρουμπέτα, 2008). 

    Για να αποτυπωθεί ο διαφορικός ρατσισμός που δέχονται οι Ρομά στο 

μικροεπίπεδο του Ασπρόπυργου, επηρεάζοντας καθοριστικά τη σχέση τους με την 

εκπαίδευση, επιλέχθηκε να γίνει μια καταγραφή και αποδελτίωση Τύπου τόσο από 

τοπικές και πανελλαδικές εφημερίδες όσο και άλλου Υλικού, όπως video από 

διαδικτυακές και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως του Vice και των «Πρωταγωνιστών», 

εκθέσεις από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι και του ελληνικού 

τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Δελτία Τύπου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά 

των Βασανιστηρίων, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, που αφορούν παραβιάσεις δικαιωμάτων των Ρομά στον Ασπρόπυργο, 

δηλώσεις στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.  

Το υλικό αυτό επιλέχθηκε ώστε να παρουσιάσει τις κοινωνικές συγκρούσεις 

στην περιοχή, εντός και εκτός σχολείου, και πως μπορεί αυτές να θέτουν φραγμούς 

στο δρόμο των Ρομά προς τη σχολική γνώση. Η καθημερινή δραστηριότητα, 

εξάλλου, είναι η πρώτη ύλη της κοινωνίας. «Σε τελική ανάλυση κάθε όψη της 

κοινωνίας μπορεί να αναχθεί στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή» (Blackledge & Hunt, 1985, σελ. 358). Αυτή η 

αντίληψη για την έρευνα συνδέεται άμεσα με τη φαινομενολογική προσέγγιση της 

vita activa, την οποία επιχειρεί η Hannah Arendt στο έργο της The Human Condition 

(Arendt, 1958). Για την Arendt, η πράξη, «το αποκλειστικό προνόμιο του 

ανθρώπου», είναι η μόνη δραστηριότητα που αποκαλύπτει, μαζί με το ενέργημα, 

και τη μοναδική και αναντικατάστατη ταυτότητα του δρώντος υποκειμένου (σε. 40, 

Arendt, 1958). 

Το υλικό από το οποίο αντλήσαμε τις πληροφορίες για την καθημερινή ζωή 

των Τσιγγάνων στον Ασπρόπυργο παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω και τα 

αποσπάσματα κάποιων εξ αυτών υπάρχουν ολόκληρα στο Παράρτημα 1:  
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Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφέας/Δημιουργός 

Μάρτιος 1996 Λαμπηδόνα Δημήτριος Καλλιέρης 

Μάρτιος 1996 Άνθρωποι και σκουπίδια Ant1 

31 Ιουλίου 2000 Έκθεση που υποβλήθηκε 

στην Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την 

Εξάλειψη των Φυλετικών 

Διακρίσεων (CERD), κατά 

την 57η Σύνοδό της, με 

την ευκαιρία της 

Θεματικής Συζήτησης για 

τους Ρομά 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ 

(ΕΠΣΕ) & ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ) 

Ιανουάριος 2002 Απόσπασμα από την 

Έκθεση των ΔΑ-ΔΟΕ 2002: 

«Ελλάδα: Στη σκιά της 

ατιμωρησίας – 

Κακομεταχείριση και κακή 

χρήση πυροβόλων όπλων» 

Ελληνικό τμήμα Διεθνούς 

Αμνηστίας 

Ιούνιος 2002 Προεκλογικό πρόγραμμα 

Δημάρχου Ασπροπύργου 

Γεωργίου Ε. Λιάκου 

Εθνικιστική εφημερίδα 

«Στόχος». 

20 Φεβρουαρίου 2004 

 

Ανοιχτή επιστολή στον 

πρωθυπουργό της χώρας, 

Κώστα Σημίτη 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Οκτώβριος 2005 Τα επεισόδια σε βάρος 

των παιδιών Ροµά – 

Σαμπάνης κατά Ελλάδος 

(Προσφυγή υπ’ αριθ. 

32526/05) 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

17 Μαρτίου 2006 Επιστολή προς το Δήμαρχος Ασπροπύργου 
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Υπουργείο παιδείας Νίκος Μελετίου 

1 Ιουνίου 2007 Μάθημα πρώτον: 

Ρατσισμός 

 

Εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» 

 

10 Οκτωβρίου 2010 Ο διωγμός των τσιγγάνων 
 

Σταύρος Θεοδωράκης 

10 Απριλίου 2011 

 

Πρόσφατες δίκες και 

καταδίκες για 

παραβιάσεις δικαιωμάτων 

Ρομά από Δήμο 

Ασπροπύργου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ 

(ΕΠΣΕ) 

 

Μάιος 2011 Οδοιπορικό του 

Μακελειού στην κόκκινη 

ζώνη του Ασπρόπυργου 

Στέφανος Χίος 

10 Απριλίου 2013 Ερώτηση για την άρση των 

εμποδίων που στερούν 

την πρόσβαση των 

παιδιών Ρομά στην 

εκπαίδευση 

Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Κώστας Τριαντάφυλλος 

12 Απριλίου 2013 Ερώτηση προς τον 

Υπουργό Παιδείας, 

Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Θέμα: Κατάργηση 

«σχολείων-γκέτο» για 

παιδιά Ρομά 

 

 

Βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ. 

Μαρία Γιαννακάκη 

30  Ιουλίου 2013 Ερώτηση προς τους Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  
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Υπουργούς Εσωτερικών, 

Παιδείας και 

Θρησκευμάτων & 

Δικαιοσύνης 

Θέμα: «Στεγαστική και 

δημοτολογική 

αποκατάσταση Ρομά» 

 

Πέτρος Τατσόπουλος 

25 Ιανουαρίου 2015 Αποτελέσματα εκλογών 

2015 – ανά δήμο 

thetoc.gr 

12 Μαρτίου 2015 Ελληνο-ΡΟΜΑ-ϊκή στον 

Ασπρόπυργο 

 

Εφημερίδα των Συντακτών 

20 Απριλίου 2015 Στον Ασπρόπυργο τα 
παιδιά των Ρομά δεν 

πηγαίνουν σχολείο, παρά 
το γεγονός ότι οι γονείς 

θέλουν. Ποιος φταίει 
τελικά; 

 

Vice 

06 Ιουνίου 2015 Μεγάλη πυρκαγιά σε 

εργοστάσιο ανακύκλωσης 

στον Ασπρόπυργο 

 

Πρώτο Θέμα 

14 Απριλίου 2016 Μαθήματα κοινωνικής 
ευαισθησίας από τον 

δήμαρχο Ασπροπύργου 
Νίκο Μελετίου. 

Vice 

25 Μαΐου 2016 Δήμος Ασπρόπυργος  
Ψήφισμα για το Κέντρο 

Φιλοξενίας Μεταναστών 
και Προσφύγων 

 

dytikeattiki.gr 
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14 Ιουνίου 2017 
 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: 
Οδοιπορικό στον 

καταυλισμό των Ρομά 
στον Ασπρόπυργο 

 

ΣΚΑΪ 

27 Μαρτίου2018 Καταγγελίες για 
ρατσιστικές επιθέσεις σε 

βάρος μεταναστών 
εργατών γης 

902.gr 

 

Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η εστίαση στο μικροπεριβάλλον μια 

περιοχής, όπως ο Ασπρόπυργος, με σύνθεση μεθοδολογικών εργαλείων. Πέραν από 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση κοινωνικών θεμάτων τόσο των Ρομά ειδικά, αλλά και 

άλλων μειονοτήτων γενικά, και τις συνδέσεις με την έρευνα της ανάλυσης τύπου 

και υλικού για τις σχέσεις Ρομά και μπαλαμέ στον Ασπρόπυργο,  με σκοπό την 

ερμηνεία της σχέσης των Τσιγγάνων με την εκπαίδευση έγινε μια πιο βιωματική 

διερεύνηση της ζωής των  σύγχρονων Ρομά δίνοντας λόγο σε αυτούς και αυτές για 

τους εαυτούς τους και τις εαυτές τους. Έτσι επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση.  

Η ποιοτική έρευνα λόγω του ότι βασίζεται σε μεθόδους ανάλυσης και 

επεξηγηματικής δόμησης που προϋποθέτουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας, 

της λεπτομέρειας και του πλαισίου, κρίνεται η πιο κατάλληλη για τη δημιουργία 

μιας σφαιρικής αντίληψης, βασισμένης σε στοιχεία, στη μορφή όμως που 

αποτυπώνονται στο φυσικό περιβάλλον. Μια ολιστική ανάλυση και επεξήγηση 

εξάλλου δεν θα μπορούσε να βασίζεται στην αποτύπωση επιφανειακών μοντέλων, 

τάσεων και συσχετισμών αλλά  χρειάζεται να εστιάζει στα κοινωνικά νοήματα και 

στις ερμηνείες τους, στις πρακτικές, στις συζητήσεις, στις διαδικασίες και στις 

κατασκευές (Mason, 2002, σελ. 19). 

Ο λόγος που επιλέχθηκε επικουρικά ως εργαλείο ερμηνείας της σχέσης των 

Ρομά με το σχολείο η ποιοτική συνέντευξη είναι η υπαγωγή της στις παραπάνω 

προϋποθέσεις. Εξάλλου, η γνώση, οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι ερμηνείες, οι 

εμπειρίες και οι διαδράσεις των ανθρώπων συνιστούν σημαντικές ιδιότητες της 

κοινωνικής πραγματικότητας. Η συνέντευξη, λοιπόν, είναι το κατάλληλο μέσο για να 

εμπλακείς σε μια διαδραστική σχέση με τους ανθρώπους, να τους μιλήσεις, να τους 

ακούσεις, να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτό που έχουν να αφηγηθούν. 
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 Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τα επιστημολογικά όρια, ότι 

οι εμπειρίες των ανθρώπων μπορούν να έχουν μόνο τη μορφή αφηγηματικών 

αναφορών στο πλαίσιο των συνεντεύξεων, ότι δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό 

τους, και ότι είναι πιθανό να έχουμε πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες ερμηνείες 

και αντιλήψεις που είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν σε μια συνέντευξη (Mason, 

2002, σελ. 78). Έχοντας επίσης ξεκάθαρο, πέραν της γλώσσας, ότι ο ερευνητής και 

δη αυτός που ανήκει στην κυρίαρχη κοινωνική ομάδα και που ερευνά την 

μειονοτική, δεν θα σταματήσει ποτέ να εκπροσωπεί όλα τα συμβολοποιημένα 

χαρακτηριστικά που φέρει και η σχέση των δύο κοινωνικών ομάδων, θα πρέπει να 

είναι ευέλικτος και ευαισθητοποιημένος απέναντι στην συγκεκριμένη δυναμική που 

χαρακτηρίζει την κάθε κοινωνική διάδραση. Η ανάγκη, λοιπόν, της επιτόπου 

σχεδίασης της τελικής μορφής της συνέντευξης καθόρισε και τη δομή της σε 

ανοιχτή συζήτηση ημιδομημένου τύπου. 

 Οι συνεντεύξεις με το Βαλάντη και τη Δέσποινα ήταν ημιδομημένες, ώστε 

να δοθεί βάθος τόσο στην αυθόρμητη έκφραση όσο και στα ποιοτικά της 

αποτελέσματα, με κύριο σκοπό να αναδειχτεί η άποψη των Τσιγγάνων για το 

σχολείο.  Ώστε να μελετηθεί η σχέση των Ρομά με τη σχολική γνώση επιλέχθηκαν 

για τη συνέντευξη Ρομά της περιοχής του Ασπρόπυργου, οι οποίοι εργάζονται ως 

σχολικοί διαμεσολαβητές μεταξύ σχολείου και τσιγγάνικης κοινότητας, για 

λογαριασμό του Προγράμματος Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά, μια δράση του 

Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τομέα Παιδαγωγικής, του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Ε.Κ.Π.Α). Θεωρήθηκε ότι θα είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να εκφράσουν μια 

συλλογική εικόνα για τη σχέση Τσιγγάνων και σχολείου, μιας και είναι αυτά τα μέλη 

της κοινότητας που διαχειρίζονται αυτήν ακριβώς την σχέση.  

Η συνέντευξη με τον Βαλάντη πάρθηκε στα τέλη του 2015, στην αρχή 

δηλαδή του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα 

Δικαιώματα», του οποίου η παρούσα εργασία αποτελεί διπλωματική. Με τη 

Δέσποινα διεξήχθη στα τέλη του 2017, δηλαδή στην τελική φάση ολοκλήρωσης της 

έρευνας. 

  Για να μειωθεί η ανασφάλεια που δημιουργούν οι κοινωνικές συγκρούσεις, 

καθώς και η αμηχανία, που έχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκτός 
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επιστημονικής κοινότητας μπροστά σε επιστημονικές διαδικασίες, οι συνεντεύξεις 

πάρθηκαν εντός του καταυλισμού της Νέας Ζωής Ασπροπύργου. Οι συζητήσεις 

διεξήχθησαν στα σπίτια τους υπό τα βλέμματα και άλλων ενηλίκων και παιδιών της 

οικογένειας που μπαινοέβγαιναν στο χώρο της συνέντευξης και ενίοτε παρέμεναν 

να ακούσουν ή και διέκοπταν με παρατηρήσεις την κουβέντα. 

     Το επόμενο κεφάλαιο, λοιπόν, μέσα από αυτού του τύπου την έρευνα, θα 

προσπαθήσει να αναδείξει τον αντιτσιγγανισμό στην περιοχή του Ασπρόπυργου και 

πως αυτός οξύνει τις σχέσεις Ρομά και μπαλαμέ είτε κάνοντας την εκπαίδευση, έναν 

θεσμό της κυρίαρχης κοινωνικά ομάδας μέρος της κοινωνικής σύγκρουσης, είτε 

ταυτίζοντας την σχολική γνώση με τις οξυμμένες κοινωνικά σχέσεις με τους μη 

Ρομά.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αντιτσιγγανισμός στη περιοχή του Ασπρόπυργου 

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζοντας στο μικροεπίπεδο μιας πόλης της Δυτικής 

Αττικής με αρκετά μεγάλο πληθυσμό Τσιγγάνων σκιαγραφεί τον διαφορικό 

ρατσισμό που δέχονται οι Ρομά, και πως αυτός μεταφέρεται εντός του σχολείου 

αποκλείοντας τα τσιγγανόπαιδα απ’ την εκπαίδευση. Όσον αφορά συγκεκριμένα 

τους Ρομά και τον ειδικό ρατσισμό των οποίων είναι δέκτες, ο πολιτισμικός 

ρατσισμός είναι αυτός που μονοπωλεί τον σύγχρονο ρατσιστικό λόγο. Ο 

ρατσιστικός λόγος του 21ου αιώνα σχετίζεται με την «πολιτισμική ιδιαιτερότητα» ή 

την «νοοτροπία», εγκαταλείποντας, ενίοτε με επιδεικτικό τρόπο, το ρητό λεξιλόγιο 

της «φυλής» και του αίματος, διαγράφοντας βιολογικές και ζωολογικές μεταφορές 

(Taguieff, 1993, σελ. 44).  
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Αν και στην περίπτωση του Ασπρόπυργου, ο ειδικός ρατσισμός που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι Τσιγγάνοι, εμφανίζεται με τη μορφή της αντιμεταναστευτικής 

ρητορείας από στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάνοντας λόγο για 

«Αλβανόγυφτους» που καταπατούν οικόπεδα και για «σκληρή φάρα»  (Ant1, 1996, 

Μακελειό, 2011, Vice, 2016), θεωρείται σε αυτήν την εργασία ως πρόσχημα, καθώς 

δέκτες αυτού του διαφορικού ρατσισμού είναι και Έλληνες Ρομά. Για αυτό και θα 

γίνει μια προσπάθεια να οριστεί με την έννοια του αντιτσιγγανισμού σε αναλογία 

με τον ιδιαίτερα γνωστό και πολυμελετημένο αντισημιτισμό, με βάση το έργο του 

Pierre-Andre Taguieff, Τι είναι αντισημιτισμός; (Taguieff, 2011) 

Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα εμπόδια στο δρόμο των Ρομά προς 

τη σχολική γνώση θα πρέπει να εξετάσουμε και τις κοινωνικές συνθήκες που 

διέπουν μια μικροκοινωνία με τις συγκρούσεις τους, οι οποίες όπως αποδεικνύεται 

και από την έρευνα προηγούνται της έκφρασής τους στο σχολικό πλαίσιο. Θα 

δούμε, λοιπόν, πως η διαμόρφωση “σχολικών γκέτο” διαμορφώνεται μέσω της 

σταδιακής περιθωριοποίησης του τσιγγάνικου πληθυσμού της περιοχής λόγω 

αντιτσιγγανικών ενεργειών της κυρίαρχης κοινωνικά ομάδας, οι οποίες οξύνουν τις 

σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, και ως αποτέλεσμα τη σχέση σχολείου και 

Ρομά, μιας και η εκπαίδευση ως θεσμός των μπαλαμέ, ταυτίζεται μαζί τους. 

Θα πρέπει όμως εισαγωγικά να αποσαφηνίσουμε τι είναι ο όρος 

αντιτσιγγανισμός που χρησιμοποιείται σε αυτήν την εργασία. Ο αντιτσιγγανισμός, 

όπως και ο αντισημιτισμός μπορεί να ορισθεί υπό την οπτική των θυμάτων, ως το 

σύνολο των βιαιοτήτων απέναντι στους Ρομά. Η ύπαρξη αυτών των θυμάτων 

προϋποθέτει και την ύπαρξη των θυτών, τα κίνητρα και οι πράξεις των οποίων 

μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αντιτσιγγανικά. 

Πρέπει να συμπεριλάβουμε στο πλάτος του όρου αντιτσιγγανισμός τις 

στάσεις και τις συμπεριφορές των διαφόρων υπεύθυνων των βίαιων ενεργειών με 

στόχο ειδικά τους Ρομά. Εκείνων που παίρνουν αποφάσεις, των οργανωτών, των 

εκτελεστών, που επί το πλείστον ανήκουν στην κυρίαρχη κοινωνική ομάδα. Οι 

αντιτσιγγανικές συμπεριφορές είναι πολύμορφες. Από απειλές και ύβρεις μέχρι 

δολοφονικές επιθέσεις, περνώντας από διάφορους τρόπους κοινωνικού 

αποκλεισμού. Επομένως, συμπεριλαμβάνουν την φυσική επίθεση, το διαχωρισμό, 

την διακριτική μεταχείριση, τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
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 Σε πολλαπλές μορφές αποκλεισμού με στόχο τους Ρομά, η φυσική βία, η 

κοινωνική καταστολή και η συμβολική βία συντίθενται υπό μεταβλητές αναλογίες. 

Έτσι, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους διάφορους τρόπους της βίας κατά 

των Ρομά ανάλογα την μέθοδό τους σε αναλογία με τους τύπους διαπολιτισμικών 

επαφών. Καταναγκαστικός προσηλυτισμός (ή αφομοίωση), διάκριση (ανισότητες 

μεταχείρισης), διαχωρισμός (περιθωριοποίηση, καταναγκαστικός χωρισμός), μαζική 

απέλαση, φυσική επίθεση (πογκρόμ), μαζική εξόντωση, όπως με το ναζιστικό 

ολοκαύτωμα (Taguieff, 2011, σελ. 46). 

Οι απειλές και οι ύβρεις θεμελιωμένες σε στερεότυπα, θέματα κατηγορίας ή 

κακόβουλες φήμες, συνοδεύουν κάθε στιγμή της αντιτσιγγανικής βίας. Το ίδιο 

ισχύει και με τις θεωρητικοποιήσεις αυτών των βιαιοτήτων, τις μεγάλες 

αντιτσιγγανικές αφηγήσεις. Αυτές οι τελευταίες, δομημένες για μεγάλο διάστημα 

από αναπαραστάσεις της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας (οι θεοκτόνοι Τσιγγάνοι 

που έφτιαξαν τα καρφιά με τα οποία σταυρώθηκε ο Ιησούς, μάγισσες, κλέφτες, 

βέβηλοι και απολίτιστοι), έλαβαν κατά την σύγχρονη περίοδο τη μορφή 

ιδεολογικών κατασκευών και κοσμοαντιλήψεων επικεντρωμένων σε ένα ορισμένο 

αριθμό κατηγοριών, όπως ο κοινωνικός παρασιτισμός (Fraser, 1998, σελ. 136-139). 

Η λειτουργία αυτών των μεγάλων αφηγήσεων είναι να νομιμοποιoύν τις 

αντιτσιγγανικές βιαιότητες μέσα από διάφορες μορφές εκλογίκευσης, θεολογικής, 

πολιτικής και επιστημονικής, κινητοποιώντας τις μάζες εναντίων των Ρομά. Άρα, 

συντηρούν ή και διεγείρουν το μίσος και τον φόβο εναντίον μιας κοινωνικής 

ομάδας που θεωρείται εκ φύσεως ξένη, αμετάστροφη και αναφομοίωτη, εγγενώς 

εχθρική και διαφθορέα, ως ανίερη, άθεη, άπιστη, βάρβαρη, σεξουαλικά 

πεινασμένη, μολυσματική, μη καθαρή και απάτριδα (Taguieff, 2011, σελ. 12). 

        Ο αντιτσιγγανισμός, λοιπόν, χαρακτηρίζεται από το μίσος κατά των 

Ρομά, ως σύνολο. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, η αναδρομή του 

αντιτσιγγανισμού στην σύγχρονη ιστορία του Ασπρόπυργου ξεκινά με το έτος 1996. 

Τότε, μετά από μια καταδρομική επιχείρηση των ΕΚΑΜ σε καταυλισμό Ρομά κοντά 

στο κέντρο της πόλης, η οποία γίνεται με τηλεοπτική κάλυψη, απόσπασμα της 

οποίας υπάρχει στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, τότε 

δημοσιογράφου και νυν βουλευτή του Ποταμιού. Στη συγκεκριμένη εκπομπή 

περιέχονται και αναφορές για τις μετέπειτα επεμβάσεις του Δήμου Ασπροπύργου 
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στον καταυλισμό της Νέας Ζωής και δηλώσεις Ρομά της περιοχής (Θεοδωράκης, 

2010). 

Το video  του 1996, έκανε τότε το γύρο των ειδήσεων δημιουργώντας κλίμα 

γενικής κοινωνικής κατακραυγής, κάτι που οδήγησε τον ιστορικό – λαογράφο 

Δημήτριο Καλλιέρη, «τοτέμ» της διανόησης της πόλης που έχει δώσει και το όνομά 

του στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου να γράψει άρθρο για το θέμα στο πρώτο 

τεύχος του περιοδικού «Λαμπηδόνα», το οποίο εκδίδεται εκείνη την περίοδο από 

τον Δήμο Ασπροπύργου, με τίτλο «Ουαί, ουαί, Φαρισαίοι Υποκριτές». Με λίγα λόγια 

έλεγε, πως δεν είμαστε ρατσιστές αλλά οι πολιτισμικές διαφορές μας είναι 

εμφανείς. Ή θα ενταχθούν ή να πάρουν τον δρόμο τους (Λαμπηδόνα, 1996, σελ. 1-

6). Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο οποίο οι κατεδαφίσεις και οι επεμβάσεις της 

αστυνομίας σε καταυλισμούς είναι καθημερινότητα οι Ρομά εξοβελίζονται μακριά 

από το κέντρο, στις παρυφές της πόλης. 

Το επόμενο διάστημα, αν και οι Ρομά έχουν εξωθηθεί στην περιφέρεια της 

περιοχής, η τοπική αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να τους καταδιώκει. Κατά την 

περίοδο 1999-2000 ο Δήμος Ασπρόπυργου διεξάγει κατ’ εξακολούθηση παράνομες 

επιχειρήσεις καθαριότητας σε καταυλισμούς Ρομά, που έχουν ως αποτέλεσμα το 

αυθαίρετο γκρέμισμα δεκάδων παραγκών. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ) και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)στις 31 Ιουλίου 2000 δημοσιεύει  Έκθεση που υποβλήθηκε 

στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων 

(CERD),κατά την 57η Σύνοδό της, με την ευκαιρία της Θεματικής Συζήτησης για τους 

Ρομά:  

«Το Φεβρουάριο 1999 οι δημοτικές αρχές με τη συνοδεία αστυνομίας 

έβαλαν φωτιά σε 5 καταλύματα Ρομά του καταυλισμού Νέας Ζωής Ασπροπύργου, 

όπου 100 περίπου οικογένειες έχουν εγκατασταθεί από το 1990. Η ενέργεια έγινε 

χωρίς παρουσία εισαγγελέα και χωρίς δικαστική απόφαση έξωσης, παρά μόνο με 

επιλεκτική σε βάρος των Ρομά απόφαση κατεδάφισης της πολεοδομίας, μολονότι 

ολόκληρη η κατοικημένη -από Ρομά και μη Ρομά- περιοχή βρίσκεται εκτός σχεδίου 

πόλεως. (…) Για τους Ρομά Ασπροπύργου η εν λόγω επιχείρηση αποτέλεσε τη 

δεύτερη τραυματική εμπειρία μετά τη βίαιη αστυνομική επέμβαση του 1996 –με 

αυτόματα όπλα και μαχαίρια– παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων τα οποία και 
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μετέφεραν τις εικόνες των Ρομά με το πιστόλι στον κρόταφο να δέχονται απειλές 

των αστυνομικών.(…) Ακολούθησε τρίτη τραυματική εμπειρία. Το Μάιο 2000, 

κάτοικοι της περιοχής ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών υπέρ της εκδίωξης των Ρομά 

από την περιοχή τους. Τον Ιούλιο 2000, μετά την εκδίωξη των Ρομά από τη γειτονική 

τοποθεσία της χωματερής (βλ. αμέσως παρακάτω), στα σύνορα του Ασπροπύργου 

με το δήμο Άνω Λιοσίων, οι Ρομά κάτοικοι της Νέας Ζωής απειλήθηκαν ξανά με 

έξωση. Μέχρι τις 26 Ιουλίου τα μισά καταλύματα στους καταυλισμούς της Νέας 

Ζωής είχαν κατεδαφιστεί από τις μπουλντόζες του δήμου. 

(…)Στις 14 Ιουλίου 2000 μία μπουλντόζα του δήμου, παρουσία του Δημάρχου 

Ασπροπύργου και της αστυνομίας, μπήκε στον καταυλισμό και κατεδάφισε τα 

περισσότερα καταλύματα. Τα καταλύματα ανήκαν σε Έλληνες και Αλβανούς 

σκηνίτες Ρομά και ήταν γεμάτα με οικιακά σκεύη. Σε περίπου 7-8 οικογένειες 

[Ελλήνων] Ρομά, με αρρώστους και χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης, δόθηκε 

τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν το χώρο μέχρι τις 17 Ιουλίου. Η επιχείρηση 

πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθούν οι απαιτούμενες δημοτικές αποφάσεις, 

ούτε και δόθηκαν εξωστήρια στις οικογένειες Ρομά. Δεν ήταν παρών εισαγγελέας. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή ήταν μία «επιχείρηση καθαρισμού» του δήμου 

που εκκένωσε το χώρο από κενά καταλύματα που ανήκαν σε «Αλβανούς Γύφτους». 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι αντέτεινε ότι αυτό που 

συνέβη ήταν πράγματι μια «επιχείρηση κάθαρσης», που παραβίασε τα δικαιώματα 

οικιακού ασύλου και ιδιοκτησίας των σκηνιτών. (…) Μετά την αστυνομική επιδρομή 

του 1996 στον Ασπρόπυργο, ο δήμος επέτρεψε σε σκηνίτες Ρομά να 

κατασκηνώσουν στην περιοχή, μοιράζοντας επίσης υποσχέσεις για ύδρευση και 

αποκομιδή απορριμμάτων. Καμία από αυτές τις υποσχέσεις δεν τηρήθηκε. Οι Ρομά 

συνέχισαν αν ζουν ανάμεσα στα σκουπίδια και τους αρουραίους, σε 

απομακρυσμένη περιοχή με μηδενική υποδομή» (Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 

για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 2000, σελ. 12). 

Δύο χρόνια μετά, την 28η Ιανουαρίου 2002, αστυνομικοί εφόρμησαν στον 

καταυλισμό της Ν. Ζωής. Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρει σε 

έκθεσή του για το περιστατικό:  

«Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου 2002, αστυνομικοί επέδραμαν στη Νέα Ζωή, σε 

καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, περίπου 15 χλμ δυτικά της Αθήνας. Είχαν 
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προηγηθεί άλλες επιδρομές σε αυτόν τον καταυλισμό και σε άλλους καταυλισμούς 

Ρομά στην περιοχή. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των κατοίκων της Νέας Ζωής, 

μεγάλη ομάδα αστυνομικών πλησίασαν τον καταυλισμό με προτεταμένα τα όπλα. Οι 

αστυνομικοί συνοδεύονταν από δικαστικό, όμως φέρονται να μην εμφάνισαν 

κανένα ένταλμα σύλληψης ή έρευνας. Διέταξαν όλους τους Ρομά να βγουν από τις 

παράγκες τους και ανάγκασαν όσους ήταν ήδη έξω να ξαπλώσουν μπρούμυτα στο 

έδαφος. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν, απ’ ό,τι φαίνεται αδιακρίτως, σχεδόν όλες τις 

παράγκες του καταυλισμού για ναρκωτικά, ενώ καταγγέλλεται ότι φώναζαν στους 

Ρομά, που ήταν συγκεντρωμένοι απ’ έξω, τους έβριζαν και τους υπέβαλαν σε 

ρατσιστικές ύβρεις. Η συμπεριφορά της αστυνομίας φαινόταν να αποσκοπεί να 

τρομοκρατήσει και να εξευτελίσει. Ένας αστυνομικός καταγγέλλεται ότι σημάδεψε 

με το όπλο του ένα 13χρονο κορίτσι (Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, 2002, 

σελ. 1). 

Την ίδια χρονιά, τον Ιούλιο του 2002, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γεώργιος Ε. 

Λιάκος μετά από καταγγελίες αντιρατσιστικών οργανώσεων  για καταστροφή οικιών 

Ρομά με μπουλντόζες, δήλωσε στον τύπο: «Καθάρισα τον χώρο από απορρίμματα.» 

Να σημειωθεί πως πέντε μήνες πριν είχε δημοσιεύσει το τετρασέλιδο προεκλογικό 

του πρόγραμμα στην εθνικιστική εφημερίδα «Στόχος» (Στόχος, 2002).            

 Το όλο εκρηκτικό κλίμα μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και 

τσιγγάνων δεν θ’ άργησε να εξελιχτεί σε ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ των κοινωνικών 

ομάδων. Τον Φεβρουάριο του 2004 παλιννοστούντες Πόντιοι από την πρώην 

Ε.Σ.Σ.Δ. εισβάλλουν σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο. Ακολουθεί ανοιχτή 

επιστολή που περιγράφει τα περιστατικά από την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 

ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ (OMCT), στον τότε πρωθυπουργό της χώρας, Κώστα Σημίτη 

και θεωρεί ότι η επίθεση καθοδηγήθηκε από ρατσιστικά κίνητρα: 

«Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε, στις 2 Φεβρουαρίου 2004, ομάδα 

Ποντίων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση εισέβαλαν σε καταυλισμό Ρομά 

στον Ασπρόπυργο. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, έκαψαν τρεις παράγκες και 

τρία αυτοκίνητα.  

           Στις 3 Φεβρουαρίου 2004, δεκάδες ομογενών Ποντίων εισέβαλαν για 

δεύτερη φορά στον καταυλισμό των Ρομά. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι Πόντιοι 

επιτέθηκαν εναντίον των Ρομά με τσεκούρια, ξύλα και μαχαίρια και προσπάθησαν 
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να βάλουν φωτιά στα σπίτια τους, αλλά τελικά τράπηκαν σε φυγή έπειτα από 

πυροβολισμούς των Ρομά.  

(…) Ωστόσο, η OMCT συνεχίζει να ανησυχεί για τις εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά 

τη δεύτερη επίθεση, που υποδηλώνει ότι η βία στην περιοχή μπορεί να λάβει 

μεγαλύτερες διαστάσεις στο μέλλον. Στο παρελθόν, η Εθνική Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε εκφράσει την ανησυχία της για την αυξανόμενη 

συχνότητα βίαιων ενεργειών Ελλήνων πολιτών εναντίον μεταναστών και Ρομά. 

Συνεπώς, η OMCT καλεί τις αρχές να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, να 

εξασφαλίσουν ότι δεν θα οξυνθεί η βία και η ένταση μεταξύ των εμπλεκόμενων 

κοινοτήτων και ότι θα λάβουν ευρύτερα μέτρα για την καταπολέμηση όλων των 

μορφών ξενοφοβίας και φυλετικών διακρίσεων, συμπεριλαμβανόμενης της 

ενσωμάτωσης όλων των διατάξεων της Οδηγίας της ΕΕ κατά του ρατσισμού 

(2003/43) στο εσωτερικό δίκαιο. Η OMCT ευελπιστεί ότι όλα τα περιστατικά 

ρατσιστικής βίας θα διερευνηθούν γρήγορα (World Organization Against Torture, 

2004). 

Μιλώντας για το μικροπεριβάλλον του Ασπρόπυργου, ο ρατσιστικός όχλος 

δομείται γύρω από αυτούς που η διαφορετικότητά τους ενσωματώθηκε στον εθνικό 

κορμό μέσω του πολιτικού συντηρητισμού, που εκφράζεται από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση της πόλης. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Δημάρχου 

Ασπροπύργου, Νίκου Μελετίου σε  video του Vice για τους Τσιγγάνους της πόλης, 

όπου μέσα σε άλλα, προτρέπει και το στρατό να αναλάβει δράση (Vice, 2016). 

Ωστόσο, αυτός ο διάχυτος αντιτσιγγανισμός δεν είναι ότι προέρχεται μόνο από την 

τοπική οικονομική και πολιτική ιεραρχία της πόλης, αλλά διαπερνά όλο το 

κοινωνικό φάσμα των μη Ρομά κατοίκων της περιοχής και δεν έχει να κάνει με μια 

σύγκρουση μειονοτήτων, των παλιννοστούντων Ποντίων από την Πρώην Σοβιετική 

Ένωση και των Τσιγγάνων, όπως αυτή παρουσιαζόταν κατά τη δεκαετία του 2000. 

Ο  Taguieff, στο άρθρο του Ρατσισμός και αντιρατσισμός (Taguieff, 1993), 

λέει χαρακτηριστικά γι’ αυτό το φαινόμενο, πως η υπόρρητη αναδιατύπωση του 

«ρατσισμού» με βάση το λεξιλόγιο της διαφοράς, τείνει να εκδιώξει αυτόν της 

«ιεραρχίας» και της «ανισότητας» (Taguieff, 1993, σελ. 44). Υπό αυτό το πρίσμα, 

από το 2010 και μετά, έχουμε την ανοιχτή οργάνωση του ρατσιστικού όχλου της 

βάσης της κοινωνίας της πόλης, σε πλήρη αρμονία με τις απόψεις της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης του Ασπρόπυργου. Αυτό εμφανίζεται σε ρεπορτάζ που απασχολούν 

κατά καιρούς την κοινή γνώμη, με απειλές κατοίκων ότι θα πάρουν την υπόθεση 

στα χέρια τους με τα όπλα (ΣΚΑΪ, 2017), ή ακόμα με ανοιχτές αντιτσιγγανικές 

συγκεντρώσεις, όπως αυτή της συνοικίας των Νεόκτιστων, όπου υπήρχε ανοιχτή 

παρέμβαση της Χρυσής Αυγής με τις γνωστές προτροπές του βουλευτή της Ηλία 

Κασιδιάρη, στους κατοίκους «να ξεφορτωθούν τα ανθρώπινα σκουπίδια» δηλώσεις 

για τις οποίες καταδικάστηκε από τα ελληνικά δικαστήρια (JailGoldenDawn, 2018). 

Με λίγα λόγια, ο αντιτσιγγανισμός της πόλης του Ασπρόπυργου εκφράζει το 

ρατσισμό ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας της περιοχής. Ο ντόπιος 

συντηρητισμός εκφράζεται τόσο με τα εκλογικά ποσοστά του νεοναζιστικού 

κόμματος, που ξεπέρασαν το 15% στις προηγούμενες εκλογές, σχεδόν τα διπλάσια 

από τα πανελλαδικά (thetoc.gr, 2015) όσο και από την ανάδειξη Δημάρχων που 

πρωτοστατούν στις αντιτσιγγανικές εκστρατείες τα τελευταία 24 χρόνια. Η αναφορά 

των πολιτικών συσχετισμών, που διαμορφώνουν το κοινωνικό γίγνεσθαι του 

Ασπρόπυργου είναι καταλυτική. Για να αντιληφθούμε τι έχουν να αντιμετωπίσουν 

οι Ρομά της πόλης, καθώς μιλάμε για ένα δήμο που αρνήθηκε την ύπαρξη δομής 

προσφύγων το 2016 (dytikeattiki.gr, 2016) και με διάφορα κύματα επιθέσεων 

εναντίον μεταναστών εδώ και χρόνια (902.gr, 2018).  

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Μισέλ Φουκώ, (Foucault, 1991) για τη 

διασύνδεση της πολιτικής με τις οικονομικές και τις κοινωνικές σχέσεις, που ορίζουν 

σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση του θέματος αυτής της εργασίας: «Η ερώτησή σας 

είναι: γιατί ενδιαφέρομαι τόσο για την πολιτική. Αν ήθελα να σας απαντήσω πολύ 

απλά, θα σας έλεγα: γιατί να μην ενδιαφέρομαι; Μ’ άλλα λόγια, ποια τυφλότητα, 

ποια κωφότητα, ποια πυκνότητα ιδεολογίας θα έπρεπε να βαραίνει πάνω μου ώστε 

να με εμποδίζει να ενδιαφέρομαι για το πιο κρίσιμο ίσως θέμα της ύπαρξής μας, 

δηλαδή για την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, τις οικονομικές σχέσεις μέσα στις 

οποίες λειτουργεί και το σύστημα της εξουσίας που ορίζει τις κανονικές μορφές, τα 

κανονικά επιτρεπτά και τις κανονικές απαγορεύσεις της διαγωγής μας. Η ουσία της 

ζωής μας συνίσταται, σε τελική ανάλυση, στην πολιτική λειτουργία της κοινωνίας 

στην οποία βρισκόμαστε» (Foucault, 1991).  

Ο διάχυτος, λοιπόν, αντιτσιγγανισμός της τοπικής κοινωνίας του 

Ασπρόπυργου, εδώ και δεκαετίες, τόσο από την επίσημη πλευρά του κράτους όσο 

https://www.youtube.com/channel/UCcOMlkRdbNlAR4to2SIm04A
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και με τη μορφή ανοιχτών πογκρόμ από κατοίκους, είναι μόνο ένα από τα κομμάτια 

του πάζλ που διαμορφώνουν τις σχέσεις των κοινωνικών ομάδων εδώ.  Η εισαγωγή, 

λοιπόν, αυτού του κλίματος στα σχολεία ήταν αναπότρεπτη και θα παρουσιαστεί ως 

παράδειγμα, ο ανοιχτός αποκλεισμός Ρομά μαθητ(ρι)ών από το 12ο Δημοτικό του 

Ασπρόπυργου, την υπόθεση του οποίου θα δούμε αμέσως, ως μια έκφραση του 

αντιτσιγγανισμού της περιοχής, αλλά και ως ένα βασικό στοιχείο για την ερμηνεία 

της σχέσης των Ρομά με  το σχολείο. 

 

 

 

Η  περίπτωση του 12ου Δημοτικού Ασπροπύργου: Ένα «σχολείο – γκέτο» 

 

   Οι παραπάνω ανησυχίες των διεθνών οργανώσεων επιβεβαιώθηκαν και η ανοιχτή 

σύγκρουση των δύο κοινωνικών ομάδων δεν θα αργησε να εισαχθεί και στις 

σχολικές αίθουσες. Έτσι, περίπου έναν χρόνο μετά τις βίαιες συγκρούσεις, το 

φθινόπωρο του 2005, Ρομά μαθητές εκδιώκονται από παλιννοστούντες γονείς, 

πιθανόν και από τους ίδιους που συμμετείχαν στο πογκρόμ στη Νέα Ζωή. Το 

καλοκαίρι του 2008 το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

αναφέρει για το παραπάνω περιστατικό στην απόφασή τους (Σαμπάνης κατά 

Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ αριθ. 32526/05): 

«Γ. Τα επεισόδια σε βάρος των παιδιών Ροµά τον Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο του έτους 2005  

18. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2005, ημερομηνία ενάρξεως του σχολικού έτους, οι 

γονείς Ροµά, μεταξύ των οποίων και οι προσφεύγοντες, συνόδευσαν τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Στην είσοδο του σχολείου, είχαν συγκεντρωθεί πολλοί µη Ροµά γονείς, 

οι περισσότεροι ποντιακής καταγωγής, δηλαδή από την περιοχή του Ευξείνου 

Πόντου στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίοι επιτέθηκαν φραστικά 

στους Ροµά φωνάζοντας : «Κανένα παιδί από εσάς δεν θα µπει στο σχολείο. ∆εν 

πρόκειται να µπείτε στο σχολείο, τελείωσε».  
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Στη συνέχεια, οι µη Ροµά γονείς απέκλεισαν την είσοδο του σχολείου έως 

ότου τα παιδιά Ροµά μεταφερθούν σε άλλο κτίριο.  

19. Στις 12 Οκτωβρίου 2005, οι µη Ροµά γονείς απέκλεισαν εκ νέου την 

είσοδο του σχολείου. Έξω από αυτό, ανάρτησαν πανό µε το εξής περιεχόμενο :  

«Το σχολείο θα παραµείνει κλειστό λόγω του προβλήματος των Τσιγγάνων – 

Τετάρτη 12.10.05».  

20. Στις 13 Οκτωβρίου 2005, τα παιδιά ρόµικης καταγωγής προσπάθησαν να 

εισέλθουν στο σχολείο. Για µία ακόµα φορά, ήλθαν αντιμέτωπα µε µια οµάδα µη 

Ροµά γονέων. Ειδικότερα, η πρόεδρος του συλλόγου έδειξε στην κάµερα συνεργείου 

τηλεοπτικού σταθµού που είχε μεταβεί επιτόπου, τα ατοµικά δελτία υγείας των 

παιδιών ρόµικης καταγωγής, για να αποδείξει ότι αυτά δεν είχαν εµβολιασθεί. 

Τελικώς, µε την αρωγή αστυνομικής δύναµης η οποία είχε μεταβεί επιτόπου, τα 

παιδιά Ροµά µπόρεσαν να εισέλθουν στο σχολείο» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σαμπάνης κατά Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ αριθ. 

32526/05, 2008, σελ. 6). 

  Έτσι σε πρώτη φάση είχαμε τον ξεκάθαρο αποκλεισμό των Ρομά από το 

σχολείο από την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα. Αυτό όπως είδαμε  έγινε με την μορφή 

του υγιεινικού ρατσισμού απέναντι στα τσιγγανόπαιδα, ένα από τα χαρακτηριστικά 

του αντιτσιγγανικού λόγου. Σύμφωνα με αυτόν, οι Ρομά μαθητές και μαθήτριες 

είναι εν δυνάμει φορείς ασθενειών, άρα υγειονομικός κίνδυνος. Αυτή η περίπτωση 

προσομοιάζει στο ρατσισμό κατά μεταναστών και προσφύγων. Ωστόσο οι 

Τσιγγάνοι, αντίθετα με κάποιες κατηγορίες μεταναστών δεν έχουν κάποια χώρα 

καταγωγής. Δεν υπάρχει ένα κράτος που ανάλογα με τη θέση του, θα 

διαμαρτυρηθεί και θα επιβάλει το στοιχειώδη σεβασμό, πράγμα που συμβαίνει με 

την μειονότητα της Θράκης. Στην περίπτωση των Ρομά ο ιατρικοποιημένος 

ρατσισμός δεν παίρνει τα χαρακτηριστικά της ένταξης του εκπολιτιστικού 

ρατσισμού που περιλαμβάνει ίσως κάποια κοινωνικά μέτρα αλλά αποκλείει και 

περιθωριοποιεί. Αυτή η μορφή του στίγματος αποτυπώνεται και στην συνέντευξη 

με τον Βαλάντη, που θα παρουσιαστεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

    Η τελική διευθέτηση του ζητήματος της συνύπαρξης των δύο κοινωνικών 

ομάδων στο ίδιο σχολείο ήταν η ίδρυση ενός σχολείου αποκλειστικά για 

Τσιγγανόπαιδα. Οι γονείς Ρομά συναίνεσαν σε αυτήν την λύση ώστε να 
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προστατέψουν τα παιδιά τους. Για την ίδρυση του συγκεκριμένου σχολείου 

αναφέρει η ίδια η απόφαση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Σαμπάνης κατά Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ αριθ. 32526/05): 

 «(…)25. Στις 25 Οκτωβρίου 2005, οι προσφεύγοντες υπέγραψαν δήλωση την 

οποία συνέταξαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Ασπροπύργου, µε την οποία 

εξέφρασαν την επιθυµία να μεταφερθούν τα παιδιά τους στο ξεχωριστό οίκηµα του 

δηµοτικού σχολείου. Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι υπέγραψαν την εν λόγω 

δήλωση υπό το κράτος των πιέσεων που άσκησαν ο Υπουργός Παιδείας, από µη 

Ροµά γονείς και από ορισμένους επικεφαλής της κοινότητας Ροµά.  

26. Στις 31 Μαΐου 2007, ο πρώτος προσφεύγων δήλωσε ενόρκως ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας ότι θα προτιµούσε τα παιδιά του να φοιτούν στις 

κανονικές παρά στις ειδικές τάξεις. ∆ιευκρίνισε, ωστόσο, ότι του ήταν δύσκολο να 

διατηρήσει τη θέση αυτή όταν κινδύνευε η σωµατική ακεραιότητα των παιδιών του 

από έξαλλους µη Ροµά κατοίκους και οι δάσκαλοί τους τον προέτρεπαν, εµµέσως, 

να συναινέσει στη φοίτηση των παιδιών του στο “σχολείο-γκέτο” (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σαμπάνης κατά Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ 

αριθ. 32526/05, 2008, σελ. 8). 

Ο Duckitt (Duckitt, αναφορά στο Deconchy & Dru, σελ. 45) θεωρεί την 

υποταγή στην εξουσία ως στοιχεία που μπορούν να ενεργοποιήσουν τον 

αυταρχισμό, βασικό χαρακτηριστικό των ρατσιστικών συμπεριφορών, το ίδιο και ο 

Adorno (Adorno, αναφορά στο Deconchy & Dru, σελ. 46). Οπότε, αν δεν πρέπει να 

μιλάμε για ρατσισμό εκ μέρους των εκπαιδευτικών, σίγουρα θα πρέπει να γίνει 

μνεία στον κομφορισμό τους απέναντι στις πιέσεις της κυρίαρχης κοινωνικά 

ομάδας, δικαιολογώντας στο Υπουργείο μάλιστα την δημιουργία του σχολείου 

αποκλειστικά για Τσιγγανόπαιδα ως απαραίτητο λόγω της έλλειψης χώρου και 

εξαιτίας των μαθησιακών δυσκολιών των Ρομά μαθητ(ρι)ών, πράγμα για το οποίο 

θα μιλήσουμε περισσότερο αργότερα. Η προηγούμενη απόφαση αναφέρει 

χαρακτηριστικά: 

«(…)28. Στις 17 Μαρτίου 2006, η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως 

∆υτικής Αττικής απηύθυνε προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

επιστολή, µε την οποία τον ενημέρωνε ότι, για το σχολικό έτος 2005-2006, είχαν 

εγγραφεί στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου 52 νέοι μαθητές ρόµικης 
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καταγωγής, σημειώνοντας ότι, «λόγω ελλείψεως χώρου στο κυρίως κτίριο του 

σχολείου, και µε τη συγκατάθεση των γονέων, οι μαθητές ρόµικης καταγωγής 

στεγάζονταν σε παράρτημα πλησίον του καταυλισµού Ροµά» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σαμπάνης κατά Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ 

αριθ. 32526/05, 2008, σελ. 8). 

     Η κοινωνική σύγκρουση, ωστόσο, δεν θα λυθεί με την γκετοποίηση των 

Ρομά μαθητ(ρι)ών. Έτσι, κάτοικοι της περιοχής έκαψαν το σχολείο στερώντας στους 

τσιγγάνους ακόμα και το δικαίωμα της ύπαρξης μιας τσιγγάνικης σχολικής 

κοινότητας κοντά τους. «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιοποιούν το περιστατικό και το άρθρο 

υπάρχει ολόκληρο στο παράθεμα: 

«Μάθημα πρώτον: Ρατσισμός 

Λεηλάτησαν το σχολείο για τα Τσιγγανόπουλα του Ασπροπύργου  

και μετά το έκαψαν 

(…) Το σχολείο φτιάχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στον Ασπρόπυργο, 

ύστερα από τις αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι δεν ήθελαν τα 

Τσιγγανάκια για συμμαθητές των παιδιών τους. Κάποιοι έφτασαν να χειροδικήσουν 

εναντίον τους, τα απείλησαν, τα αντιμετώπισαν ως φορείς μολυσματικών 

ασθενειών. Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, αποφασίστηκε τα 46 «μη 

ευπρόσδεχτα» παιδιά να μεταφερθούν σε ένα σχολείο που θα φτιαχνόταν ειδικά γι 

αυτά. 

(…) Στο μεταξύ η υπόθεση του σχολείου - γκέτο έφτασε στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, ύστερα από προσφυγή που κατέθεσαν 11 κάτοικοι της περιοχής. Η 

ελληνική Πολιτεία οφείλει, μεταξύ άλλων, να απαντήσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου με 

ποιο σκεπτικό οι Ρομ μαθητές έχασαν έναν χρόνο σπουδών, αφού το «κανονικό» 

σχολείο δεν τους δεχόταν και επίσης για ποιο λόγο κάνουν μαθήματα σε 

διαφορετικές αίθουσες, όταν αυτό είναι ο ορισμός της διάκρισης, όπως επισημαίνει 

το Δικαστήριο. 

 Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, το σχολείο τυλίχτηκε ξαφνικά στις φλόγες. 

Η πυροσβεστική έρευνα αποκάλυψε εμπρησμό. Άλλωστε στις αίθουσες εκτός από 

τα θρανία και τις καρέκλες δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δύο από τις αίθουσες 

καταστράφηκαν ολοσχερώς και μόνο ένα ξύλινο παράπηγμα σώθηκε την τελευταία 

στιγμή» (Βραδέλης, 2007). 
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Το άρθρο αναδεικνύει επίσης πως για κάποια από αυτά τα παιδιά ο 

αντιτσιγγανισμός ήταν η βασική αιτία της σχολικής διαρροής τους: «Από τα 46 παιδιά 

που ερχόμασταν για μάθημα από τον καταυλισμό, τώρα ερχόμαστε μόνο τα 13. Τα 

υπόλοιπα φοβούνται ότι θα έρθουν να τα κάψουν και αυτά, όπως συνέβη και με το σχολείο 

μας», λέει η 12χρονη Ελένη. (…) Οι περισσότεροι, 33 από τους 46, αναγκάστηκαν να 

σταματήσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.  Άλλωστε, στη μοναδική 

διαθέσιμη αίθουσα δεν χωρούν περισσότερα από 13 με 15 παιδιά» (Βραδέλης, 

2007). 

Χαρακτηριστικές είναι και η δηλώσεις των παιδιών για το αν θέλουν να 

πηγαίνουν σχολείο ή όχι: «Όνειρό της είναι να μάθει γράμματα.» «Δεν θα αφήσω 

κανέναν να μου τα στερήσει», φωνάζει με τον δυναμισμό των 12 ετών της. (…) «Θέλουμε 

να μάθουμε γράμματα όπως όλα τα παιδιά. Θέλουμε και πάλι πίσω το σχολείο 

μας», λένε οι μικροί μαθητές» (Βραδέλης, 2007). 

Βλέπουμε, λοιπόν, πως οι Ρομά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ήθελαν να 

ενταχθούν τα παιδιά του στο εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμα κι αν αυτό έχει τη 

μορφή ενός σχολείο αποκλειστικά γι’ αυτούς. Παρ’ όλα αυτά στις 5 Ιουνίου 2008 

έχουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή καταδίκη της Ελλάδας για το ρατσιστικό σχολείο για 

τα Ρομά παιδιά (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σαμπάνης 

κατά Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ αριθ. 32526/05, 2008). Στις 7 Απριλίου 2011, μετά 

από δύο χρόνια, ήρθε νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) . Αυτήν την φορά η καταδίκη αφορούσε εκτός 

από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και κατεδαφίσεις κατοικιών Ρομά 

πληθυσμών. Την ίδια περίοδο ο Συνήγορος του Πολίτη έκανε συστάσεις στο Δήμο 

Ασπροπύργου για έργα υποδομών στους Ρομά.  

Ο αντιτσιγγανισμός στον Ασπρόπυργο εκφράζεται τόσο από την κοινωνική 

βάση των γονέων των μη Ρομά παιδιών όσο και από το Δήμαρχο της πόλης. Αυτό 

σημαίνει πως έχουμε να κάνουμε με μια ανοιχτή κοινωνική σύγκρουση που το 

σχολείο είναι μέρος της και άρα δεν μπορούμε να το μελετήσουμε αποκλειστικά 

στην παιδαγωγική πτυχή του ζητήματος αποκομμένα από τις κοινωνικές 

προεκτάσεις των σχέσεων μπαλαμέ και Ρομά. Οι Ρομά εκείνη την περίοδο έκαναν 

παρέμβαση στο Δημαρχείο ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, και ο 

Δήμαρχος Ασπροπύργου κάλεσα την αστυνομία και συνέλαβε τους εκπροσώπους 
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τους. Τα παραπάνω περιγράφονται λεπτομερώς από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ) στο Δελτίο Τύπου που έβγαλε στις 7 Απριλίου 

2011 και υπάρχει ολόκληρο στο Παράρτημα 1. 

Αρχές του 2013 το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι 

(ΕΠΣΕ) γνωστοποίησε πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΔΔΑ) ανακοίνωσε την απόρριψη του αιτήματος της Ελλάδας, για επανεξέταση από 

το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του ΕΔΔΑ, και την ομόφωνη καταδίκη της Ελλάδας από 

το Πρώτο Τμήμα του ΕΔΔΑ, στις 11 Δεκεμβρίου 2012. Έτσι, η απόφαση καθίσταται 

τελεσίδικη και η Ελλάδα όφειλε να προχωρήσει αμέσως στην εφαρμογή των 

μέτρων, που πρότεινε σε αυτή για την άρση του ρατσιστικού διαχωρισμού των 

παιδιών στο σχολείο - γκέτο. 

 Για την εφαρμογή από την Ελλάδα αυτής της απόφασης του ΕΔΔΑ και των 

γενικότερων θεμάτων του σχολικού αποκλεισμού ή διαχωρισμού των Ρομά, καθώς 

και της σχολικής διαρροής τσιγγάνων μαθητ(ρι)ών, έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στη 

Βουλή (Τριαντάφυλλος & Γιαννακάκη, 2013), οι οποίες επίσης υπάρχουν ολόκληρες 

στο Παράρτημα 1. Ενάμιση χρόνο μετά τη δεύτερη καταδίκη, το σχολείο έκλεισε, 

και στις 19 Μαρτίου 2015 η Διεθνής Αμνηστία και το ΕΠΣΕ επισκέφθηκαν το 11ο  

Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, στο οποίο εντάχθηκαν πλέον τα παιδιά Ρομά, από 

την περιοχή Σοφό Ασπροπύργου και λειτουργεί έως σήμερα. 

   Όπως είδαμε, λοιπόν, το σχολείο σαφώς και δεν μπορούμε να το 

αντιληφθούμε αποκομμένο από την αλληλεπίδραση των κοινωνικών ομάδων. 

Αντίθετα μπορούμε να το δούμε ως πεδίο μελέτης των κοινωνικών δρώμενων και 

έρευνας του μικροπεριβάλλοντος, που μπορεί να μας οδηγήσει τόσο σε 

συμπεράσματα για τα κοινωνικά φαινόμενα όσο και κριτικής των διεργασιών 

κατασκευής ανισοτήτων. 
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Περί ιατρικοποίησης της εκπαίδευσης των Ρομά μαθητ(ρι)ών 

 

  «Στις 20 Ιουνίου 2006, η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π.Ε. Γ’ ∆υτικής Αττικής 

απηύθυνε προς τον Περιφερειάρχη Αττικής επιστολή, µε την οποία τον ενημέρωνε 

ότι, για το σχολικό έτος 2005-2006, 54 μαθητές ρόµικης καταγωγής είχαν εγγραφεί 

στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, διευκρινίζοντας ότι είχαν «προβλεφθεί 

προπαρασκευαστικές τάξεις για τους μαθητές ρόµικης καταγωγής, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη 

των μαθησιακών δυσκολιών και για διάφορους άλλους λόγους που καθιστούσαν 

αδύνατη την ένταξή τους στις κανονικές τάξεις». Προσέθετε δε ότι «παρά την 

πρόοδο στις επιδόσεις των μαθητών Ροµά, στο πλαίσιο της ενισχυτικής 

διδασκαλίας, οι μαθητές αυτοί, στο σύνολό τους, δεν είναι ακόµα ικανοί να 

ενταχθούν στις κανονικές τάξεις» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σαμπάνης κατά Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ αριθ. 32526/05, 2008, σελ. 

8-9). 

Η ιατρικοποίηση παιδαγωγικών ζητημάτων από εκπαιδευτικούς, 

κοινωνικούς επιστήμονες, επαγγελματίες ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας είναι 

ιδιαίτερα συχνή όσον αφορά  Ρομά μαθήτριες και μαθητές. Ενδεικτική αυτής της 

ιατρικοποίησης είναι η συζήτηση για την ποσόστωση που ορίζει το Υπουργείο 

Παιδείας για μείωση του ορίου των μαθητών σε περίπτωση που υπάρχουν στην 

τάξη παιδιά με ΔΕΠΥ, στο φάσμα του αυτισμού ή είναι Ρομά (alfavita.gr, 2017). 

Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι διαγνώσεις για Διαταραχές Διαγωγής, Διάσπαση 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, οι οποίες ούτως ή άλλως πολύ 

συχνά σκιαγραφούν τα Τσιγγανόπαιδα εντός του σχολείου.  

Εξάλλου, για την ψυχολογία οι μαθησιακές δυσκολίες και οι διαταραχές της 

συμπεριφοράς είναι αλληλένδετες στο πλαίσιο του σχολείου. Όπως διαβάζουμε στο 

έργο της σχολικής ψυχολόγου, Χρυσής Χατζηχρήστου: «Τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, μπορεί επίσης να εμφανίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες καθώς η 

απογοήτευση και η ματαίωση που βιώνουν τους προκαλούν συχνά άγχος, φόβο, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, απομόνωση, διαταραχές διαγωγής ή και παραβατικότητα» 
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(Δόικου-Αυλίδου, Hatzichristou & Hopf, αναφορά στο Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 

330).   

Θα αρχίσουμε την αναφορά στην ιατρικοποίηση παιδαγωγικών ζητημάτων 

των Ρομά μαθητ(ρι)ών, και όχι μόνο, με τις λεγόμενες διαταραχές της 

συμπεριφοράς, οι οποίες αρκετές φορές εντάσσονται στις μαθησιακές δυσκολίες 

λόγω έλλειψης γνώσεων ψυχολογίας, και υπονοούνται στο απόσπασμα της 

απόφασης του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ως 

«διάφοροι άλλοι λόγοι που καθιστούσαν αδύνατη την ένταξή τους στις κανονικές 

τάξεις» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - Σαμπάνης κατά 

Ελλάδος, Προσφυγή υπ’ αριθ. 32526/05, 2008, σελ. 8-9). Το κεφάλαιο θα κλείσει με 

τον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών, στις οποίες έγινε ανοιχτά επίκληση από 

την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ∆υτικής Αττικής, 

με έναν σύντομο σχολιασμό, βασισμένο κυρίως σε θεωρητικά εργαλεία από τη 

Σχολική Ψυχολογία.  

Σύμφωνα με το ICD-10 (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας & Κέντρο για την 

Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχική Υγεία, 2007), το εγχειρίδιο το οποίο 

αντιπροσωπεύει κυρίως ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την ταξινόμηση των 

Διαταραχών της Συμπεριφοράς (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 142), οι Διαταραχές 

υπερκινητικού τύπου έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

α) εγκαθίστανται πρώιμα  

β) συνδυάζουν υπερδραστήρια, ανεπαρκώς συντονισμένη συμπεριφορά, με 

εκσεσημασμένη απροσεξία και έλλειψη υπομονής κατά την ενασχόληση με κάποιο 

έργο 

γ) αυτά τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς υπερισχύουν άλλων καταστάσεων και 

επιμένουν στο χρόνο. 

Τα τελευταία χρόνια, για τα σύνδρομα αυτά χρησιμοποιείται όλο και πιο 

συχνά ο διαγνωστικός όρος «διαταραχή του τύπου ελλειμματικής προσοχής» 

((Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας & Κέντρο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην 

Ψυχική Υγεία, 2007, σελ. 331). Βέβαια το εγχειρίδιο ξεκαθαρίζει πως όρος αυτός δεν 

έχει χρησιμοποιηθεί στο βιβλίο διότι προϋποθέτει γνώσεις ψυχολογικών 

διαδικασιών τις οποίες δεν κατέχουν ακόμη οι συγγραφείς, και διότι δεν αποκλείει 

«την ένταξη στη διαταραχή και των παιδιών εκείνων που είναι αγχώδη, απαθή και 
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ονειροπαρμένα και τα προβλήματα των οποίων πιθανόν να είναι διαφορετικά» 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας & Κέντρο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην 

Ψυχική Υγεία, 2007, σελ. 331). 

Την παραπάνω διατύπωση αγνοούν σε μεγάλο βαθμό όσοι προβαίνουν σε 

αυθαίρετες διαγνώσεις, χωρίς να έχουν μελετήσει τη συμπεριφορά αυτών των 

παιδιών σε άλλους χώρους, όπως το σπίτι ή τη γειτονιά τους. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, σύμφωνα και με την σχολική ψυχολόγο,  Χρυσή Χατζηχρήστου, «η επιλογή 

των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για διάγνωση πρέπει να είναι εξατομικευμένη 

και σύστοιχη με τα χαρακτηριστικά του παιδιού και της κατάστασής του όσον 

αφορά το φύλο, την ηλικία, το πολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο προέρχεται, τη 

νοητική του ικανότητα, την ικανότητα ή δυσκολία προφορικής, γραπτής ή άλλου 

τύπου έκφρασης, την αδυναμία συγκέντρωσης, το άγχος για την εξέταση, τη 

διάθεση του τη δεδομένη στιγμή κλπ» (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 194).  

Στην περίπτωση όμως του 10ου Δημοτικού σχολείου Ασπροπύργου, είχαμε 

συλλήβδην την γενικευτική κατηγοριοποίηση με φυλετικούς όρους των Ρομά 

μαθητ(ρι)ών, και γι’ αυτό θα μπορούσε η συγκεκριμένη επιστολή προς τον 

Περιφερειάρχη Αττικής να χαρακτηριστεί ρατσιστική. Πέραν του ότι η Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας ήταν αναρμόδια να προβεί σε διαγνώσεις τέτοιου τύπου, 

καθώς απαιτούνται ψυχομετρικά test σε διάφορες συνθήκες κατά την διαδικασία 

λήψης των δεδομένων. Εξάλλου, εκτός από την εσφαλμένη και άκαμπτη ερμηνεία 

των διαγνώσεων,  σημαντική πηγή σφάλματος αποτελεί η ελλιπής στάθμιση του 

διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλλοντος για μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν  

σε μια διαφορετική ομάδα πληθυσμού (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 196). 

Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει και μια λιγότερο ορατή, αλλά ιδιαίτερα 

σημαντική συνέπεια στην απόδοση αυτής της «ταμπέλας» ή «ετικέτας» (labeling) 

στη συμπεριφορά, και συγκεκριμένα στα ίδια τα παιδιά. Οι θεωρητικοί εξάλλου 

εκφράζουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το θέμα της χρήσης τέτοιων 

διαγνωστικών προσδιορισμών στα παιδιά (Goldman et al., αναφορά στο 

Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 194). Στην αδιαμφισβήτητη πρακτική αναγκαιότητα της 

χρήσης διαγνωστικών όρων πολλοί αντιτείνουν ότι τα παιδιά μέσω του μηχανισμού 

της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» είναι πιθανόν να διαμορφώνουν μία 

αρνητική αυτοεικόνα και συμπεριφορά  που τους αποδίδεται αλλά και με τις 
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προσδοκίες που  οι άλλοι διαμορφώνουν με βάση αυτόν τον χαρακτηρισμό 

(Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 195). 

Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός που αποδίδεται κατά κόρον  σε Τσιγγανόπαιδα 

αλλά και παιδιά άλλων μειονοτικών ομάδων είναι οι Διαταραχές της διαγωγής. «Τα 

βασικά χαρακτηριστικά των διαταραχών τις διαγωγής είναι η επαναλαμβανόμενη 

και επίμονη δυσκοινωνική, επιθετική ή προκλητική διαγωγή. Στις πλέον ακραίες 

μορφές της, η συμπεριφορά αυτή συνεπάγεται πιο βίαιες από τις αναμενόμενες για 

την ηλικία του παιδιού παρεκτροπές από τα κοινωνικώς αναμενόμενα όρια. 

Επομένως, πρόκειται για διαταραχή βαρύτερη από τη συνηθισμένη συμπεριφορά 

των παιδιών ή από την επαναστατικότητα των εφήβων. Μεμονωμένες 

δυσκοινωνικές ή εγκληματικές πράξεις δεν αποτελούν στοιχεία για να τεθεί η 

διάγνωση, η οποία προϋποθέτει συνεχιζόμενη συμπεριφορά. Η διαταραχή της 

διαγωγής παρατηρείται πιο συχνά στα αγόρια και συχνά σχετίζεται με δυσμενές 

ψυχοκοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο συμβάλλουν οι μη ικανοποιητικές 

οικογενειακές σχέσεις και η αποτυχία στο σχολείο»  (Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας & Κέντρο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχική Υγεία, 2007, σελ. 

336).        

Βάζοντας στο κάδρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα στερεότυπα για τις 

κατασκευασμένες κοινωνικά ταυτότητές που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

καταφέρνουμε να αποκλείσουμε ένα κομμάτι της γνώσης που βρίσκεται κλεισμένη 

στα διαχωριστικά όρια του ατόμου και της κοινωνίας, θέτοντας τις βάσεις της 

κανονικότητας μεταξύ της ατομικής αναπαραγωγής της ανισότητας του 

διαφορετικού, των κοινωνικών προκαταλήψεων και του στιγματισμού. 

Η ιδιαίτερη φύση των διαταραχών συμπεριφοράς και των μαθησιακών 

δυσκολιών, η πολυπλοκότητά τους, αλλά και η σύγχυση που επικρατεί γύρω από 

αυτά τα ζητήματα ούτως ή άλλως προκαλεί διαφωνίες και στους ειδικούς  

(Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 195). Για παράδειγμα, ο γενικευτικός όρος «μαθησιακές 

δυσκολίες» στο εγχειρίδιο του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας (Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας & Κέντρο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχική Υγεία, 

2007) αναφέρεται συγκεκριμένα ως Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών 

ικανοτήτων, εντάσσοντας σε αυτές τις διαταραχές ομιλίας και λόγου, τις διαταραχές 

ανάγνωσης, συλλαβισμού και αριθμητικών ικανοτήτων (Παγκόσμιος Οργανισμός 
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Υγείας & Κέντρο για την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχική Υγεία, 2007, σελ. 

304-316).  

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Kirk το 1962. Από τότε έχουν προταθεί ποικίλοι ορισμοί, οι οποίοι διαμορφώνονται  

ανάλογα με την κυρίαρχη αντίληψη κάθε εποχής σχετικά με τη φύση των 

μαθησιακών δυσκολιών. Οι Pumfrey & Reason  (Pumfrey & Reason, Παντελιάδου, 

αναφορά στο Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 328) αναφέρουν ότι η ύπαρξη και ο ορισμός 

μιας κατάστασης προϋποθέτουν: α) διακριτή αιτιολογία β) χαρακτηριστικά που 

μπορούν να εντοπίζονται εύκολα γ)σαφή πρόγνωση δ) πρόβλεψη σε σχέση με τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης. Αναφορικά με τις μαθησιακές δυσκολίες αυτά τα 

κριτήρια δεν είναι ούτε προσδιορισμένα με σαφήνεια ούτε κοινώς αποδεκτά. 

Πολλές φορές μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι Pumfrey & Reason  (Pumfrey & 

Reason, αναφορά στο Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 328-329), είναι αδύνατον να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα ερευνών, αφού αυτές χρησιμοποιούν διαφορετικές 

μεταβλητές οι οποίες ορίζονται με διαφορετικό τρόπο, παρόλο που αναφέρονται ως 

μαθησιακές δυσκολίες (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 329). 

  Όπως και να έχει, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη όταν γίνεται αναφορά στις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και γενικότερα στην 

ειδική αγωγή είναι το πολιτισμικό πλαίσιο (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 329). Επίσης 

σίγουρα η λύση στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών δεν είναι η 

περιθωριοποίηση αυτών των μαθητ(ρι)ών αλλά η εφαρμογή διαφόρων ειδών 

παρεμβατικών προγραμμάτων (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 339). «Η παροχή ειδικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδυάζεται και με συμβουλευτική υποστήριξη των 

παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων καθώς με αυτόν τον τρόπο θα 

αντιμετωπιστούν πιο σφαιρικά τα προβλήματα των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες»  (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 341). 

Η ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση, εξάλλου, θα πρέπει να απευθύνεται στο 

παιδί, στην οικογένεια, στο σχολικό αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. Σε αυτό το 

πλαίσιο  πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη για τη βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων του παιδιού με συνομηλίκους και ενηλίκους, την ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησής του, τη δημιουργία κινήτρων και την καλλιέργεια θετικής στάσης 

απέναντι στη μάθηση (Miles, αναφορά στο Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 342). 
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Η συναισθηματική στήριξη των παιδιών επομένως αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την προσαρμογή αλλά και τη θετική έκβαση των προσπαθειών τους. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικός στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και της 

σχολικής αποτυχίας είναι ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζονται οι εξατομικευμένες 

ανάγκες των μαθητ(ρι)ών από ολόκληρη τη σχολική μονάδα στο πλαίσιο 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, παρέμβασης και αλλαγών του γενικότερου 

κλίματος του σχολείου (Αντωνίου & Πολυχρόνη, Hatzichristou, Καΐλα &  

Θεοδωρόπουλου, Ξανθάκου, Ανδρεαδάκης & Καΐλα, αναφορά στο Χατζηχρήστου, 

2004). 

Με λίγα λόγια, η καλύτερη κριτική στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ∆υτικής Αττικής και στις επικλήσεις της στις 

μαθησιακές δυσκολίες  των Ρομά μαθητ(ρι)ών, προς δικαιολόγηση της 

περιθωριοποίησής τους, είναι η επίκληση στο πρωτοπόρο του χώρου της ειδικής 

αγωγής J. M. Rice, ο οποίος σε μια σειρά άρθρων του στο περιοδικό The Forum κατά 

το διάστημα 1897-1904, επέκρινε τις αδυναμίες του αμερικανικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. O Rice βάσιζε την κριτική του στα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τη χορήγηση μιας σειράς δοκιμασιών επίδοσης στην αριθμητική, τη γραφή, την 

ορθογραφία και την έκθεση, στηλιτεύοντας την εκπαιδευτική πολιτική, τις συνθήκες 

μάθησης στα σχολεία, την επαγγελματική ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών και των 

διευθυντών των σχολείων και το γεγονός ότι η εκπαιδευτική πράξη σε μεγάλο 

βαθμό στηρίζονταν σε μη τεκμηριωμένες προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις των 

φορέων της εκπαίδευσης (Χατζηχρήστου, 2004, σελ. 186-187).  

«Οι παιδαγωγικές τεχνικές, λοιπόν, δεν είναι ουδέτερα εργαλεία ανεξάρτητα 

από μια θεωρητική αντίληψη για τη σχέση την οποία υπηρετούν» (Ανδρούσου & 

Ασκούνη, 2011, σελ. 19), και αυτό το πλαίσιο δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη από την 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ∆υτικής Αττικής.  Οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, εξάλλου,  τονίζουν την αδυναμία τους να διαχειριστούν 

ετερογενείς σχολικές τάξεις και αισθάνονται απροετοίμαστοι και συχνά 

ματαιωμένοι. Και είναι γνωστό ότι η ματαίωση, ιδίως σε αυτό το επάγγελμα, μπορεί 

να ευνοήσει στερεοτυπικές ερμηνείες και απορριπτικές συμπεριφορές (Ανδρούσου 

& Ασκούνη, 2011, σελ. 19),  όπως της περίπτωσης του 10ου Δημοτικού 

Ασπροπύργου. 
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 «Συχνά οι λύσεις αναζητούνται στην παιδαγωγική σφαίρα σε επίπεδο 

εργαλείων κατάλληλων για την εκπαιδευτική πράξη. Αναμφίβολα αυτό το επίπεδο 

είναι αποφασιστικής σημασίας, αλλά δεν εξαντλεί το πρόβλημα. Η ετερότητα 

προσδιορίζεται από σχέσεις εξουσίας. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι απλώς η διαφορά 

αλλά κυρίως η ιεράρχησή της. Ο ορισμός, εξάλλου, της ετερότητας βρίσκεται πάντα 

σε άμεση συνάρτηση με την κατανομή αγαθών και ισχύος στο εσωτερικό μιας 

κοινωνίας» (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2011, σελ. 17-19). Αυτό φάνηκε τόσο από την 

ανάλυση Τύπου και του λοιπού υλικού που προηγήθηκε όσο και από τις 

συνεντεύξεις με Ρομά διαμεσολαβητές της περιοχής του Ασπρόπυργου, που θα 

ακολουθήσουν.   
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Ρομά  μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους 

 

Ο τρόπος διενέργειάς της συνέντευξης καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την 

διαδραστική επικοινωνία. Αν οι ερωτήσεις είναι κατανοητές για τους ερωτώμενους 

και έχουν νόημα γι’ αυτούς, αν είναι σχετικές με τις περιστάσεις και τις εμπειρίες 

τους με βάση τα πράγματα που γνωρίζεις για εκείνους, αν διακρίνονται από 

ευαισθησία στις ανάγκες και τα δικαιώματά τους τότε πραγματικά δομείται μια 

σχέση σε βάθος μεταξύ ερευνητή και ερευνώμενου και η κουβέντα καταλήγει να 

γίνεται με κάποιο σκοπό (Mason, 2002, σελ. 86), εστιάζοντας σε ζητήματα και 

θέματα, που σε συνδυασμό με τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία και τις 

αντίστοιχες συσχετίσεις με αποτυπώσεις της πραγματικότητας, μπορούν να 

συμβάλλουν σε κοινωνικά ερωτήματα. 

  Ένα τέτοιο ερώτημα ήταν και η σχέση των Ρομά με το σχολείο. Ώστε να 

δοθεί βήμα για να μιλήσουν οι ίδιοι οι Ρομά για τη σχέση των παιδιών τους με το 

σχολείο, επιλέχθηκαν δύο σχολικοί διαμεσολαβητές μεταξύ  σχολείου και 

κοινότητας από την περιοχή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου, όπου πλειοψηφούν 

Τσιγγάνοι. Επιλέχθηκαν να μιλήσουν ένας άνδρας και μία γυναίκα διαφορετικών 

ηλικιών (25 ο Βαλάντης και 48 η Δέσποινα), ώστε να καλύψουμε τις πολιτισμικές 

αποστάσεις που φέρνει και η διαφορά μεταξύ των γενεών στις αντιλήψεις. Η 

διαφορά του φύλου επίσης θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει μια διαφορετική 

εικόνα και για τις έμφυλες ιεραρχήσεις στην κοινωνία των Ρομά και κατά πόσο 

αυτές μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ενός Τσιγγανόπαιδου στο σχολείο. 
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Οι σχέσεις Ρομά και μπαλαμέ 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αναφέρθηκαν και στις δύο 

συνεντεύξεις είναι οι συνεχείς επεμβάσεις τις αστυνομίας κατά τις πρώτες πρωινές 

ώρες και οι άδικες, όπως τις χαρακτηρίζουν, συλλήψεις ανθρώπων από το 

καταυλισμό. Ως αποτέλεσμα μετά δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, είπε 

χαρακτηριστικά ο Βαλάντης, συνδέοντας την ένταση της κοινωνικής σύγκρουσης 

μεταξύ Ρομά και αστυνομίας με την εκπαίδευση. «Έχουμε προβλήματα εδώ με τους 

αστυνομικούς μπαίνουν κάθε πρωί στα σπίτια μας. Τα παιδιά δεν τα στέλνουν μετά 

σχολείο, μερικοί πάνε άδικα φυλακή και ποιος να τα πάει μετά;» (Παράρτημα 3, 

σελ. 116) 

Λαμβάνοντας υπόψη την αναστάτωση που φέρνει σε μια κοινότητα μια 

ευρεία επιχείρηση και ότι η αστυνομία για τους τσιγγάνους ταυτίζεται κατά μεγάλο 

μέρος με την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα και τους υπόλοιπους θεσμούς της όπως το 

σχολείο, αυτό δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα, καθώς το κλίμα 

έντασης μεταξύ κράτους και Ρομά λειτουργεί ενισχυτικά στην όξυνση των σχέσεων 

μεταξύ της μειονοτικής ομάδας και της σχολικής γνώσης, η οποία ταυτίζεται με την 

κυρίαρχη κοινωνική ομάδα. Ο Βαλάντης αφηγείται χαρακτηριστικά: «Ήρθαν εδώ, η 

αστυνομία, τα πιάσανε άλλη φορά τα παιδιά τζάμπα για ληστεία. Ήρθαν αυτοί που 

είχανε πάθει τη ληστεία και έλεγαν αυτά τα παιδιά δεν τα έχουμε δει. Δεν τους 

ένοιαζε, τους βάλανε μέσα. Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, Μήτσο, κάθε 

φορά που γίνεται αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να απελπιστεί, να πάρει την 

καραμπίνα και να πει παρ’ την και άντε γ******.  Έτσι όπως σου μιλάω εγώ τώρα 

μπέσα, θα πει πάρτηνα και άντε γ****** ρε π*****, που θα μου μπεις και μες στο 

σπίτι και θα κάνεις ότι θέλεις» (Παράρτημα 3, σελ. 127). 

Οι επεμβάσεις από την αστυνομία αιτιολογούνται με τις κλοπές αυτοκινήτων 

που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία αφού χρησιμοποιηθούν -

για άλλες κλοπές προφανώς- εγκαταλείπονται συχνά κοντά στον καταυλισμό. Η 

αστυνομία τις περισσότερες φορές βρίσκει τον στιγματισμένο ένοχο, στον κοντινό 

τσιγγάνικο οικισμό και ψάχνει εκεί τους δράστες. «Έρχονται ας πούμε κάθε τόσο 

επειδή εδώ βάζουνε αμάξια. Έρχονται από άλλες περιοχές. Που θα αφήσω το αμάξι; 
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Στη Νέα Ζωή του Ασπροπύργου. Έρχονται εδώ παρατάνε τα αμάξια, πάει τα βρίσκει 

αστυνομία τα αμάξια, κοιτά κλέψανε εδώ. Που είναι αυτοί; Εδώ έρχονται», λέει ο 

Βαλάντης  (Παράρτημα 3, σελ. 116). 

Κατά την αφήγηση της συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ Ρομά και αστυνομίας 

από το Βαλάντη ακολούθησε η εξομολόγηση ότι έχει καταδικαστεί ο ίδιος σε 

φυλακή για πέντε μήνες και ότι αδερφός του εκτίει ποινή φυλάκισης. «Για μία 

εξακρίβωση έτσι την πάτησα και εγώ την άλλη φορά, που έκατσα 5 μήνες μέσα. 

(Παράρτημα 3, σελ. 116) Και να έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι την αστυνομία εδώ και 

να έρχεται. Τώρα άμα γίνει πέσει πέσιμο εδώ όπως είμαστε και μας δούνε όλους 

μαζί θα μας πάρουν, δεν κάνουν εξαιρέσεις. Τι είσαι εσύ εδώ; Εσύ για να είσαι εδώ 

κάτι κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση, πάμε και συ μέσα. (…) Το πρωί, μόλις ήρθα το 

πρωί έρχονται με παίρνουνε στη φυλακή. Βρίσκομαι στις 5:00 το πρωί χωρίς λόγο. 5 

μήνες έκατσα Μήτσο εγώ, τρελάθηκα. Του λέω σε παρακαλώ κυρ αστυνόμε μη με 

μπλέκεις εμένα. Που κάθεσαι και με μπλέκεις εδώ; (Παράρτημα 3, σελ. 125-126) 

Ο αδερφός μου τώρα είναι 18 μήνες μέσα τσάμπα και έφαγε πέντε κάθειρξη 

χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Και είχαμε και τη δουλειά του, και είχαμε και 

δικαιολογητικά ότι ήταν στη δουλειά του που πήγαινε. Έκανε ληστεία λέει, που του 

πήρε το κινητό. Αλλά ο μπαμπάς των άλλων παιδιών που την κάνανε αυτή τη 

μ****** το επιστρέψανε το κινητό στον ιδιοκτήτη. Τον βάρεσε 5/6 κάθειρξη 

τουλάχιστον. Πέφτουν που πέφτουν εδώ μέσα δεν το κάνουνε σωστά. Να πάνε σε 

αυτούς που τα κάνουν όχι να πέσουν σε άλλα παιδιά. Δεν ξέρουν τι γίνεται και τους 

πάνε μέσα και τους πάνε δικαστήρια, λεφτά δεν έχουν…» (Παράρτημα 3, σελ. 116) 

Ωστόσο, η συγκρουσιακή σχέση με την αστυνομία επιβεβαιώνει το 

θεωρητικό πλαίσιο που ορίστηκε στην αρχή αυτής της εργασίας, το οποίο 

προσδιορίζει τη ρομική ταυτότητα ως μια ταξικά προσανατολισμένη κατηγορία. 

Χαρακτηριστικά ο Βαλάντης μας είπε πως σε αντίθεση με τους επιχειρηματίες που 

ασχολούνται με την ανακύκλωση του σιδήρου, οι οποίοι δεν ελέγχονται για την 

προέλευση του εμπορεύματός τους, συλλαμβάνονται αποκλειστικά για την 

παράνομη καύση καλωδίων και δέχονται τις συνέπειες μόνο αυτοί.  

«(…)Έκαψες λάστιχα; Πάρε μία μήνυση. Οι παλιατζήδες; Γιατί δεν πάει η 

αστυνομία να τους πει γιατί παίρνεις καμένα; Και έρχεται εδώ σε μας η αστυνομία. 

Εγώ έτσι του είπα την άλλη φορά  του αστυνομικού. Κύριε αστυνόμε αφού δεν 
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ξέρεις, εμείς να, καίμε. Οι δικοί μας ξέρεις ότι ζουν από αυτό το επάγγελμα, δεν 

γίνεται αλλιώς. Εσύ πρέπει να πας στον παλιατζή και να του πεις, φίλε εγώ αν δω 

ξανά στο μαγαζί σου πράγματα καμένα θα σε γράψω. Να δω θα το κάνει ο 

παλιατζής, να πάρει καμένα πράγματα; Ή θα το κάνει ο δικός μας να πα να καίει 

πράγματα; Δεν θα καίει, αφού δεν θα τα πάρουνε. Ξέρει ότι δεν θα πάρουνε καμένα 

πράγματα. Μία ζωή έρχεται η αστυνομία, καις πράγματα; Πάρε πρόστιμο 5.000»  

(Παράρτημα 3, σελ. 126) Αυτό το θέμα το έχει θέσει και η Λαϊκή Συσπείρωση 

Ασπροπύργου (δημοτικός συνδυασμός της πόλης), που ζητά να ελεγχθούν τα 

παράνομα σκραπατζίδικα, που είναι αποδέκτες των κλοπιμαίων (Εφημερίδα των 

Συντακτών, 2015).  

Η σχέση εμπιστοσύνης που απαιτείται να καλλιεργηθεί ώστε θεσμοί της 

κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, όπως το σχολείο, να φαντάζουν φιλικοί στην 

μειονοτική κλονίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πολεμικό κλίμα μεταξύ Ρομά και 

αστυνομίας, λοιπόν. Μια μέρα εξομολογείται τον σταμάτησαν με το αγροτικό στην 

Αθήνα. «Εμένα, Μήτσο, με πιάσανε στην Αθήνα. Με έπιασαν στην Αθήνα και είχα 

δύο εξατμίσεις στο αμάξι. Το πήρα από σένα το πήγα και δύο παλέτες είχα πάνω, 

χειμώνας, είχα πετάξει δύο πράγματα πάνω στην καρότσα. Μου λέει πού ήσουνα; 

Του λέω εδώ κυρ-αστυνόμε μεροκάματο βγάζουμε, δεν έχουμε λεφτά, πίναμε του 

λέω κύριε αστυνόμε. Μου λέει για πήγαινε λίγο στην τροχαία. Πάω στην τροχαία. 

Επειδής έχω αγροτικό εγώ και είχα δύο εξατμίσεις, πάρε 500 ευρώ, πάρε τις 

πινακίδες. Του λέω κυρ-αστυνόμε γράψε με 150 ευρώ σε παρακαλώ. Είναι κακή 

λέξη αυτή που του ‘πα; Του λέω αστυνόμε δεν έχω να πληρώσω 500 ευρώ, γράψε 

τουλάχιστον 150. “Άσε ρε γύφτο μου πουλάς και ειρωνεία; Τώρα, λέει, θα σου πάρω 

και το δίπλωμα.” Και μου πήρε και το δίπλωμα, γιατί έτσι, επειδή το ήθελε αυτός. 

Υπόγραψε, μου λέει. Δεν υπογράφω. Μου λέει στα α****** μου» (Παράρτημα 3, 

σελ. 126). 

Πέραν της ρατσιστικής αντιμετώπισης των Ρομά εκ μέρους των 

αστυνομικών, όπως το παραπάνω σχόλιο, βασικό παράγοντα αποτελούν οι 

συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων στον Ασπρόπυργο. Όπως μας λένε, η 

ρευματοκλοπή αποτελεί τον κύριο λόγο σύλληψης σε έναν καταυλισμό. Εκτός από 

τα λεγόμενα των δύο ερωτώμενων, παρενέβη κάποια στιγμή στην κουβέντα με τη 

Δέσποινα ο γαμπρός της λέγοντας για τα προβλήματα που έχουν με την αστυνομία, 
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ότι συνεχίζουν να μένουν σε παράγκες, για τις ρευματοκλοπές που τους πηγαίνουνε 

αυτόφωρο κλπ. Η Δέσποινα είπε συγκεκριμένα για το ζήτημα της ηλεκτροδότησης: 

«Έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε ρεύμα επειδή δεν έχουν οι παράγκες 

δικό τους ρεύμα, νόμιμο. Και λέμε να προσπαθήσουμε, εγώ σαν διαμεσολαβήτρια, 

εσύ σαν Δημήτρης που είσαι, σαν Παϊτέρης (Ρομά διαμεσολαβητής), σαν ο 

Περιφερειάρχης της Ελευσίνας, σαν ένας Δήμαρχος, να προσπαθήσουμε. (…) Να 

προσπαθήσουμε για ρεύμα, που κάθε οικογένεια που δεν έχει οικόπεδο και νόμιμο 

ρεύμα και να το πληρώσουν να ναι δικό τους και να πληρώσουν φόρους, νερό, 

τηλέφωνο, τα πάντα. Αρκεί αυτοί να κάνουν αρχή να βάλουνε, να βρούνε οικόπεδο 

να βάλουνε. Ναι, να βρουν ένα οικόπεδο να βάλουνε λυόμενα και αυτοί να 

πληρώσουν τα απαραίτητα φως, νερό και τηλέφωνο και να ζήσουνε και αυτοί 

όμορφα και ωραία και να μάθουν τα παιδιά πιο σωστά τα γράμματα» (Παράρτημα 

3, σελ. 141) 

Θα πρέπει να υπολογίσουμε ως επιχείρημα εναντίον του πολιτισμικού 

ρατσισμού, που υποστηρίζει πως οι Τσιγγάνοι θέλουν να ζουν στις συνθήκες που 

ζουν, πως οι Ρομά δεν πήραν μέρος ποτέ στην αναδιανομή της γης, με μόνη 

εξαίρεση αυτούς που ήρθαν ως πρόσφυγες από την Μικρά Ασία (Βαξεβάνογλου, 

2001, σελ. 39 & 102), σε αντίθεση με άλλες μειονότητες της χώρας, όπως οι Πόντιοι, 

οι Βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι νομάδες. Αυτό έχει να κάνει και με τον 

αντιτσιγγανισμό των ντόπιων κοινωνιών, που πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση 

με τις κεντρικές πολιτικές του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

ενσωμάτωση των Ρομά, με αποτέλεσμα κονδύλια που προορίζονται για την ένταξη 

τους να διατίθενται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τους ίδιους (Τατσόπουλος, 2013, 

σελ. 1-2). 

Το ζήτημα της ηλεκτροδότησης είναι άμεσα συνυφασμένο με το θέμα της 

έλλειψης ιδιοκτησίας γης για τους Τσιγγάνους, καθώς αναγκάζονται να φτιάχνουν 

τα πρόχειρα καταλύματά τους επί το πλείστον σε καταπατημένα οικόπεδα, πράγμα 

που οξύνει τις σχέσεις τους τόσο με τους μπαλαμούς ιδιοκτήτες των οικόπεδων όσο 

και με την τοπική αυτοδιοίκηση, που κάποιοι εξ αυτής είναι ιδιοκτήτες μεγάλων 

εκτάσεων γης στο Θριάσιο. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του τότε 

Αντιδημάρχου Ασπροπύργου, Κώστα Τσίγκου, ντόπιου μεγαλοϊδιοκτήτη γης, στο 

ρεπορτάζ του Ant1 για την επέμβαση των ΕΚΑΜ το 1996, που έγινε λόγος στο 
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κεφάλαιο για τον αντιτσιγγανισμό στον Ασπρόπυργο, όπου δικαιολογεί  την 

επιχείρηση επειδή οι Ρομά της περιοχής είναι «Αλβανόγυφτοι», όπως λέει, και 

έχουν εγκατασταθεί παράνομα σε οικόπεδα (Ant1, 1996). Οι ίδιες δηλώσεις 

επαναλαμβάνονται για «Αλβανόγυφτους, που καταπατούν οικόπεδα 

Ασπροπυργίων», μετά από 15 χρόνια, από τον Δήμαρχο της πόλης Νίκο Μελετίου 

σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού καναλιού Kontra (Μακελειό, 2011).  

Πέραν των αντιτσιγγανικών εκφράσεων της τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

Ασπρόπυργου, που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις συνθήκες ζωής των ντόπιων 

Ρομά, το πρόβλημα της ανυπαρξίας υποδομών για τους Τσιγγάνους καταλήγει να 

γίνεται ποινικό με αφορμή την παράνομη κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος για να 

ηλεκτροδοτηθούν οι παράγκες. Ο Βαλάντης μας είπε γι’ αυτό: «Αλλά το πρόβλημα 

που έχουμε εμείς εδώ είναι ότι έχουμε κάθε πρωί την αστυνομία με το ρεύμα. Εμείς 

έχουμε νόμιμο ρε, πληρώνω, τι θες και μου τρομάζεις τα παιδιά; Μα ο Δήμος δεν 

βοηθάει.» (Παράρτημα 3, σελ. 116 & 123) 

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών 

Διακρίσεων (CERD), κατά την 57η Σύνοδό της, με την ευκαιρία της Θεματικής 

Συζήτησης για τους Ρομά, αποδίδει γι’ αυτό το ζήτημα ευθύνες όχι μόνο στην 

Τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στο ίδιο το ελληνικό κράτος και στον τότε 

Υφυπουργό: «Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε ωστόσο τον Υφυπουργό Εσωτερικών Γ. 

Φλωρίδη, σε απάντηση σχετικής κοινοβουλευτικής ερώτησης, να επιχειρήσει να 

προκαταλάβει τη δικαιοσύνη και να δικαιολογήσει την ωμή βία του Δήμου, με το 

επιχείρημα ότι οι Ρομά είχαν καταλάβει το χώρο αυθαίρετα. Λίγες ημέρες μετά, οι 

Ρομά απειλήθηκαν με επανάληψη της επιχείρησης. Προεκλογικές υποσχέσεις του 

Δήμου για βελτίωση των συνθηκών ζωής στον καταυλισμό έμειναν κενό γράμμα 

(Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 

2000, σελ. 12).  

 Ο Βαλάντης, επίσης απέδωσε τις ευθύνες στο Δήμο Ασπροπύργου τόσο για 

την μη νόμιμη  ηλεκτροδότηση των παραπηγμάτων αλλά και για την παντελή 

έλλειψη αποχετευτικού δικτύου. «Όλοι κλέβουν φίλε εδώ πέρα. Ο Δήμος δεν βάζει, 

δεν βοηθάει.(…) Αλλά για δήμους και για τέτοια όλα μηδέν, είναι όλα στον πάτο, δεν 

μας βοηθάει κανένας φίλε. Μόνο στις εκλογές έρχονται να δώσουν ξέρουνε, να 

λαδώσουν, αυτό μόνο ξέρουνε, όταν έρχονται οι εκλογές. Για να βοηθήσουν λίγο 
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εδώ την κοινωνία που είναι όλοι στον πάτο, δεν έχουν τουαλέτες οι άνθρωποι, δεν 

έχουν αυτό, πάνε εκεί, πάνε έξω, πάνε εκεί, αυτά δεν τα βλέπουν. Εδώ ο αδερφός 

μου έχει σκάψει μόνος του και έβαλε τρία μέτρα βόθρο. Μόνος του σου λέω έχει 

σκάψει,  ούτε clarks. Δεν έχουμε λεφτά ρε φίλε, που να δώσω εγώ 300 ευρώ, με τι 

λεφτά θα πάρω να φάω, και έσκαψε μόνος του την τουαλέτα του, άστα να πάνε. 

(…)Με το ρεύμα έχουμε πρόβλημα ρε φίλε έρχεται η ΜΑΤ στου καθενός το 

σπίτι. Μπαίνει στου καθενός το σπίτι, τον παίρνει τον περνάει αυτόφωρο, δεν έχει 

λεφτά, θα περάσει και τη διαδικασία. Ο δήμος δεν πρέπει να συνεννοηθεί μία μέρα, 

να πει ρε φίλε εδώ είναι, κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτούς, κάπως πρέπει να το 

τακτοποιήσουν. Πως μία ζωή έτσι θα είναι; Εντάξει, εγώ μπορώ να έχω μία 

δυνατότητα να έχω ένα σπίτι αλλά οι άλλοι που δεν έχουνε καθόλου;» (Παράρτημα 

3, σελ. 121-122) 

Οι τεταμένες σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, που σε ένα βαθμό 

αντιπροσωπεύει την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα, όπως και η αστυνομία, 

επανέρχεται στη συζήτηση και αργότερα όταν συζητούμε και για το ζήτημα της 

μεταφοράς των παιδιών στο σχολείο: «Ο Δήμος δεν βάζει πούλμαν στη Ν. Ζωή. 

Πήγαμε, ζητήσαμε και δεν βάζει. (…) Δεν ξέρω, για δικούς του λόγους.» λέει ο 

Βαλάντης (Παράρτημα 3, σελ. 114). 

Η αρνητική μεταχείριση των Ρομά εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

επανέρχεται συχνά στην κουβέντα ως ένα από τα βασικά εμπόδια στο δρόμο των 

μικρών τσιγγάνων για τη σχολική γνώση. Για να αντιληφθούμε τη σχέση μεταξύ της 

τοπικής αρχής και των Ρομά, και του καθοριστικού της ρόλου στη σχολική διαρροή 

μαθητών ρόμικης καταγωγής, χαρακτηριστική είναι η δήλωση του εκπροσώπου του 

Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Παναγιώτη Δημητρά: 

«Είναι πασιφανές πως ο Δήμος Ασπροπύργου έχει τα πρωτεία στο διωγμό 

των Ρομά στην Ελλάδα και διασύρει τη χώρα διεθνώς με τις ρατσιστικές ενέργειές 

του. Δυστυχώς, εκτός από τη δικαιοσύνη, κανένας άλλος φορέας δεν ελέγχει το 

Δήμο για τις παράνομες ρατσιστικές ενέργειές του. Ειδικότερα δε κανένα 

κοινοβουλευτικό κόμμα ούτε κανένας βουλευτής τους στο Υπόλοιπο Αττικής (στους 

οποίους περιλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντιπρόεδρος 

της Κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος και η Υφυπουργός Παιδείας Εύη 

Χριστοφιλοπούλου) δεν έχει ποτέ καταγγείλει τις ενέργειες αυτές. Η σιωπή τους έχει 
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εύλογα ερμηνευθεί από το Δήμο ως ανοχή αν όχι συμφωνία. Από τους Ρομά και το 

ΕΠΣΕ ερμηνεύεται ως συνενοχή» (ΕΠΣΕ, 2011, ΣΕΛ. 3). 

Την ρατσιστική αντιμετώπιση των Ρομά εκ μέρους της μικροκοινωνίας του 

Ασπρόπυργου θα έρθει να συμπληρώσει δίπλα στους θεσμούς της αστυνομίας, της  

και της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εκκλησία: «Ούτε ρούχα, ούτε στις εκκλησίες 

δεν μένει τίποτα. Δεν μας δίνουν τίποτα σου λέω, τίποτα σου λέω. Πήγαμε εδώ μία 

φορά στην εκκλησία, εδώ στον Άγιο Δημήτριο, Άγιος Δημήτριος δεν είναι στον 

Ασπρόπυργο; Εκεί μοιράζει συνήθως ρούχα και εγώ καθόμουν εκεί και δεν μου δίνει 

ούτε μία σακούλα. Τουλάχιστον ρούχα, άστα να πάνε.», μας λέει ο Βαλάντης  

(Παράρτημα 3, σελ. 117) 

Παρ’ όλα αυτά δεδομένων των συνθηκών, δηλαδή το ότι αναγκαστικά ως 

διαμεσολαβητές έχουν σχέσεις και με ανθρώπους από την κυρίαρχη κοινωνική 

ομάδα φαίνεται να βλέπουν θετικά τις σχέσεις με τους μπαλαμέ. «Έχω πάρει 

εμπειρίες από αυτή τη δουλειά. Είχα εμπειρίες αλλά έχω πάρει περισσότερα τώρα 

επειδή μιλάω συχνά με μη Ρομά. Παλιά μιλούσα πολύ με Ρομά, τώρα μιλάω πολύ 

συχνά με μη Ρομά και στα τηλέφωνα πιο πολύ και έτσι κουβεντιάζουμε σε 

συνεντεύξεις, με αστυνομικούς, με αντιδημάρχους, μιλάω με τα πάντα», μας λέει η 

Δέσποινα  (Παράρτημα 3, σελ. 138). 

Είναι όμως ξεκάθαρο ότι οι σχέσεις με την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα είναι 

βαθιά ταξικές. Δηλαδή αφορούν ζητήματα διοικητικού τύπου διαχείρισης ή 

επαγγελματικής φύσεως. Επίσης επιβεβαιώθηκε και ο ταξικός προσανατολισμός της 

λέξης μπαλαμός για τους Έλληνες μη Ρομά που σημαίνει αφεντικό. Όπως είπε και ο 

Βαλάντης: «Εγώ γουστάρω να συνεργάζομαι με  τους μπαλαμούς. Όχι ότι δεν θέλω, 

είναι κομπλέ. Αλλά πολλοί μας βλέπουν με κακό μάτι. Είσαι γύφτος, είσαι κλέφτης. 

Σε βλέπουν και με σχισμένο παπούτσι, αυτός είναι γύφτος σίγουρα, λένε» 

(Παράρτημα 3, σελ. 117). 

Η φτώχεια προδίδει το στίγμα του τσιγγάνου για τον Βαλάντη, το οποίο 

επανήλθε αργότερα ως αίτιο της ανεργίας που μαστίζει τις κοινότητες των Ρομά. 

Θέλοντας να ολοκληρώσω την εικόνα του για την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα και 

τους θεσμούς της ακολούθησαν ερωτήσεις για διάφορους θεσμούς, την πολιτεία 

και για μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν υπέρ τους. Οι απαντήσεις 

επιβεβαίωσαν την άποψη που διατυπώθηκε στο θεωρητικό κομμάτι της έρευνας, 
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για την ταξικότητα της κοινωνικής θέσης των Τσιγγάνων: «Το κράτος δεν μας 

βοηθάει, έχουμε τερματίσει, είμαστε πολύ στον πάτο. Να βάλει δικά μας παιδιά να 

εργάζονται, γιατί δεν εργάζονται τα δικά μας τα παιδιά»  (Παράρτημα 3, σελ. 118) 

Ο Βαλάντης αιτιολόγησε την ανεργία που μαστίζει σε μεγάλο βαθμό τους 

Ρομά λόγω του φυλετικού ρατσισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο η τσιγγανικότητα 

λειτουργεί ως παράγωγο και παραγωγό της ταξικής τους θέσης μέσω του 

ρατσισμού: «Γιατί αν πάω εγώ και ζητήσω δουλειά σε μια εταιρεία θα πάρουν το 

γύφτο; Δεν θα πάρουν τον γύφτο, θα προτιμήσουν έναν Αλβανό ή τον Έλληνα» 

(Παράρτημα 3, σελ. 119) 

 Και στις δύο συνεντεύξεις φάνηκε οι ερωτώμενοι να βιώνουν ένα αίσθημα 

εγκατάλειψης από το κράτος, όπως αυτό παραπάνω, μιας ανεπάρκειας για να 

λυθούν βασικά προβλήματα διαβίωσης, τόσο από την περιφερειακή όσο και από 

την κεντρική διοίκηση. Όπως είπε και η Δέσποινα μετά την εμπειρία της με τους 

θεσμούς με την κοινωνική διαμεσολάβηση: «Να σου πω την αλήθεια πριν είχα πιο 

πολύ εμπιστοσύνη παρά τώρα. Γιατί έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχω ζητήσει 

πάρα πολλές φορές βοήθεια και δεν μου την έχουνε δώσει και για αυτό έχω χάσει 

λίγο, πάρα πολύ λίγο, την εμπιστοσύνη. (…) Έχω χάσει όμως την εμπιστοσύνη μου 

γιατί μου λένε «Ναι Δέσποινα θα γίνει» και δεν έχει γίνει τίποτα (Παράρτημα 3, σελ. 

140). 

«Συζητάω με αστυνομικούς, συζητάω με δημάρχους, με τον αντιδήμαρχο, 

τον περιφερειάρχη, όλοι, δεν βγαίνει σε κάτι. Ναι, ναι, ναι, θα το κάνουμε όλο ναι, 

ναι, ναι, θα το κάνουμε, λένε. Ναι θα το κάνουμε αλλά δεν έχουνε βοηθήσει εμένα. 

Εμένα που τους έχω βοηθήσει πάρα πολλές φορές, θα βοηθήσουν σε σας τους το 

λέω; Για αυτό, γιατί είναι η αλήθεια δεν μου αρέσει το ψέμα, είναι η αλήθεια αυτή. 

Τον ξέρεις τον Βασιλείου (Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής). παραλίγο να φάει 

ξύλο από τα Ρομά και τον βοήθησα εγώ και ο Γιάννης» (Παράρτημα 3, σελ. 142). 

 Το συγκρουσιακό κλίμα με μέλη της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας όταν 

επισκέπτονται τον καταυλισμό αναδείχτηκε και από τον Β. για περίπτωση 

δημοσιογράφου που επισκέφθηκε την ευρύτερη περιοχή όπου κατοικούν Ρομά: 

«Είχα συναντήσει ένα δημοσιογράφο εκεί κάτω στο σχολείο, έψαχνε αυτός για να 

βγάλει, έψαχνε. Τον πήρανε τα πιτσιρίκια με τις πέτρες. Του λέω φίλε εδώ μέσα μην 

πατάς. Απλά εγώ του είπα ρε φίλε να μην πατάει εδώ μέσα έτσι. Δεν ξέρεις τι 
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γίνεται εκεί κάτω άσε, εδώ σε μας η δικιά μας περιοχή είναι ήρεμη φίλε, είναι 

κομπλέ δεν πειράζουν τίποτα. Μπορείς να μιλήσεις με ένα παιδί εδώ. Άμα πας κάτω 

θα σε ληστέψουν θα σου πάνε κατευθείαν στην τσέπη» (Παράρτημα 3, σελ. 119-

120) 

Το κλίμα σε τέτοιες φτωχογειτονιές είναι σίγουρα τεταμένο μεταξύ των 

κοινωνικών ομάδων και υπάρχει μεγάλη καχυποψία. Όπως είπε και ο Β.: «Ε ναι 

φίλε, φοβούνται πρέπει να το πω αυτό. Δικαίως φοβούνται, φοβούνται φίλε. Γενικά 

εδώ στην περιοχή μόλις ακούνε Νέα Ζωή, και εδώ οδηγοί είναι που δουλεύουν στα 

εργοστάσια φοβούνται.» Αυτό βγαίνει και εντός του σχολικού χώρου όπως μας 

πληροφορεί και η Δέσποινα: «Για παράδειγμα ναι γιατί δεν έρχεται ο Γιάννης, γιατί 

δεν έρχεται ο Γιώργος, γιατί φοβάμαι μόνος μου μη με σκοτώσουν οι Αλβανοί» 

(Παράρτημα 3, σελ. 132) 

 Πάντως ο Βαλάντης, ως πιο νέος, συναναστρέφεται και με μη Ρομά άτομα 

και στην προσωπική του ζωή, όπως αποδείχτηκε και από την παρουσία του 

παλιννοστούντα Πόντιου κουμπάρου του, που παραβρέθηκε.  «Το παιδί, αυτός 

είναι πόντιος. Είναι από μικρό παιδί μαζί μου. Αυτός ξέρει τα πάντα εδώ μέσα, και 

τα γύφτικα ξέρει να μιλάει και τα πάντα, όλους τους ξέρει εδώ» (Παράρτημα 3, σελ. 

122) 

Οι θεσμοί από τους οποίους φάνηκε να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο στις 

σχέσεις μεταξύ των μπαλαμών και των Τσιγγάνων είναι το Πανεπιστήμιο και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις: «Το Πανεπιστήμιο όπως και να κάνουμε βοηθάει λίγο σε 

μας, βοηθάει. Μας είχανε δώσει μία φορά ρούχα από το «Χαμόγελο του Παιδιού», 

έχουν κάνει προσπάθειες. Είχανε φέρει εδώ κούνιες για τα παιδιά. Για μωρά είχαν 

μοιράσει πράγματα η «Φωλιά» (φιλανθρωπικό σωματείο από την Ελευσίνα), και 

εμβόλια είχαμε κάνει μερικά αλλά τώρα δεν έχουν τίποτα, έχουνε σταματήσει τα 

πάντα» (Παράρτημα 3, σελ. 119). 

Παρόλο το συγκρουσιακό κλίμα που αναδείχτηκε  στις συνεντεύξεις -ειδικά 

όσον αφορά τους θεσμούς της κυρίαρχης ομάδας- εμφανίστηκε και μία τάση, 

περισσότερο από τη Δέσποινα, με την όποια νοηματοδότηση μπορεί να έχει ότι 

είναι γυναίκα ή ότι βρίσκεται ίσως σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τον 

Βαλάντη, και με δεδομένη την μεγαλύτερη ωριμότητα και νηφαλιότητα της ηλικίας 
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της, για διάθεση συμμετοχής των Ρομά στους μηχανισμούς των μπαλαμέ. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω: 

«Θα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ να ήμουνα στη Βουλή, γιατί βλέπω στη 

Βουλή στην τηλεόραση μερικοί μιλάμε σωστά μερικοί όχι και εκεί εκνευρίζομαι λίγο 

και λέω αχ να ήμουνα εγώ εκεί. Να ήμουν στη θέση τους να τους απαντήσω, να τους 

σταματήσω.(…) Εγώ θέλω να βγούνε και γιατροί και αστυνομικοί και νοσοκόμοι και 

πολιτικοί, που λατρεύω τους πολιτικούς, και οτιδήποτε. (…)Σήμερα που μπορεί να 

πάει και στο σχολείο και λοιπά, κορίτσια και αγόρια τώρα έχουν την ίδια δύναμη, 

και τα κορίτσια τώρα προσπαθούν να βγούνε αστυνομικίνες. Γιατί έχω κορίτσια που 

πάνε γυμνάσιο και συζητάω μαζί τους και μου λένε θέλω να βγω αστυνομικός, 

αστυνομικίνα ή να βγω λογιστής η ότι τους κόβει λένε, κατάλαβες;» (Παράρτημα 3, 

σελ. 130) 

Η επαφή με την κυρίαρχη κοινωνικά ομάδα εκτός από τα πρότυπα και τους 

στόχους ζωής των Ρομά φαίνεται να έχει προκαλέσει και αλλαγές στο στυλ και στον 

τρόπο ντυσίματος, η Δέσποινα αναφέρεται χαρακτηριστικά, γιατί όπως 

προαναφέρθηκε λόγω ηλικίας βιώνει αυτές τις αλλαγές ίσως εντονότερα: 

«Έχουνε σταματήσει και τα κορίτσια τώρα, τα κορίτσια τα Ρομά, να φοράνε 

φούστες, φουστάνια. Φοράνε παντελόνια, κολάν, μίνι τέτοια. Έχουν σταματήσει να 

φοράνε τσιγγάνικα τελείωσε. Φοράνε παντελόνι, κολάν, μίνι, εξελιγμένα ρούχα» 

(Παράρτημα 3, σελ. 134). 

Τώρα, όσον αφορά το ρόλο του σχολείου στις σχέσεις Ρομά και μπαλαμών, 

ως έναν εκ των θεσμών της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, θα υπάρχει ξεχωριστή 

αναφορά σε παρακάτω κεφάλαιο. 
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Ο ρόλος των διαμεσολαβητών 

Η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους είναι μια 

Οργάνωση με νομική μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, αποτελεί ένα 

συνδικαλιστικό όργανο εργαζομένων (διαμεσολαβητών Ρομά) που προέκυψε μέσα 

από την κατάρτιση – εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων διαμεσολαβητών, υπό την 

αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 Όπως λέει ο πρόεδρος της Ένωσης, Κ. Παϊτέρης σε εισήγησή του σε 

συνέδριο των διαμεσολαβητών το 2012: «Ο ρόλος του διαμεσολαβητή Ρομά για την 

επίτευξη της κοινωνικής ένταξης των πολιτών Ρομά είναι πολυεπίπεδος, 

πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. Ο διαμεσολαβητής προέρχεται από την 

κοινότητα και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ κοινότητας και ευρύτερης 

κοινωνίας, θεσμών, φορέων κ.α. Ο διαμεσολαβητής ευαισθητοποιεί, ενημερώνει, 

πληροφορεί την κοινότητα από την μία και από την άλλη ευαισθητοποιεί και 

ενημερώνει τον φορέα, αποτελεί την γέφυρα επικοινωνίας αλλά και συνεργασίας 

μεταξύ και των δύο. Είναι το άτομο που θα αφουγκραθεί τα μηνύματα και από τις 

δύο πλευρές έχοντας ως στόχο από την μία να μεταφερθούν σωστά οι πληροφορίες 

εκατέρωθεν και από την άλλη να προλειάνει το έδαφος ώστε οι δύο πλευρές να 

συνεργασθούν» (Παϊτέρης, 2012, σελ. 1). 

Αυτός είναι, με λίγα λόγια, ο ρόλος της κοινωνικής διαμεσολάβησης 

μειονοτικών ομάδων, όπως οι Ρομά. Ωστόσο στην περίπτωση των ερωτώμενων 

έχουμε να κάνουμε αποκλειστικά με σχολικούς διαμεσολαβητές, δηλαδή τους 

συνδετικούς κρίκους μεταξύ της κοινότητας και του ελληνικού σχολείου. Η 

απασχόλησή τους γίνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών 

Ρομά, του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής, του τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Ε.Κ.Π.Α. Ας δούμε, λοιπόν, πως αντιλαμβάνονται 

οι ίδιοι τον ρόλο τους ως μια έκφραση ανθρώπων από τη βάση των 

διαμεσολαβητών και όχι της ιεραρχίας. 

Η Δέσποινα ήταν λιτή στο λόγο της, περιγράφοντας τη δουλειά της, απλά 

λέει ότι παραλαμβάνει κάθε πρωί  τα παιδιά του Δημοτικού από τα σπίτια τους, τα 
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βάζει  στο πούλμαν και τα πάει στο σχολείο. Εκτός αυτού όμως, οι σχολικοί 

διαμεσολαβητές έχουν να διαχειριστούν και τη σχέση με τους γονείς που τα παιδιά 

τους κάνουν απουσίες. «(…) για αυτό έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να πάνε τα 

παιδιά σχολείο και να μάθουν γράμματα, έχω δώσει και τη ζωή μου και θα δώσω 

και τη ζωή μου για να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Τσακώνομαι έχω τσακωμούς με 

τις μανάδες, έχω βρισιές, ακούω, δίνω, για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Εκνευρίζομαι 

πάνω στις μαμάδες και στους μπαμπάδες αν χρειαστεί για να πάνε τα παιδιά 

σχολείο»  Λέει χαρακτηριστικά ως παράδειγμα αναφοράς σε γονέα Ρομά 

μαθητή\τριας που έλειπε από το σχολείο: «Δημήτρη, κάνε κάτι σε παρακαλώ να 

σηκωθούν τα παιδιά να πάνε σχολείο»  (Παράρτημα 3, σελ. 139). 

Ο Βαλάντης ήταν λίγο πιο περιγραφικός: «Εγώ διαμεσολαβώ στους γονείς 

Ρομά και στη διευθύντρια του σχολείου. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει στο σχολείο η 

κυρία Βαβουλή μας το λέει. Το λέει σε μένα, εγώ πάω στο γονιό και λέω: Με ποιο 

δικαίωμα δεν στέλνεις εσύ το παιδί σου στο σχολείο; Θα μου πεις το λόγο. Γιατί το 

λόγο τον θέλει η κυρία διευθύντρια. Δεν ξέρει ο μαθητής που είναι και πρέπει να 

μάθει, να ψάξει. Και δεν ψάχνει αυτή, διαμεσολαβεί εμένα. Πηγαίνω εγώ στις 

οικογένειες που ξέρω που δεν πάνε σχολείο και ζητάω το λόγο. Και μου λένε: «Δεν 

πάω στο σχολείο γιατί το παιδί δεν έχει παπούτσια, δεν έχει ρούχα, λόγω του ότι 

δεν έχει φαΐ. Δεν έχει αυτό, δεν έχει περιποίηση» (Παράρτημα 3, σελ. 113). 

Παρ’ όλα αυτά όπως ειπώθηκε και στην αρχή αυτού του κεφαλαίου από τον 

πρόεδρο της Ένωσης των Ρομά Διαμεσολαβητών ο ρόλος τους έχει να κάνει γενικά 

με την σύνδεση της κοινότητας των Τσιγγάνων και των θεσμών της κυρίαρχης 

κοινωνικά ομάδας. Η Δέσποινα μοιράστηκε ένα τέτοιο περιστατικό όπου ήταν 

απαραίτητη η διαμεσολάβησή της, ώστε να μην δημιουργηθούν κοινωνικές 

συγκρούσεις: «εκεί το εργοστάσιο, εδώ με τα χημικά (Θέμα, 2015). Εκεί είχαμε πάρα 

μα πάρα πολύ δυσκολία με τα Ρομά και τα μη Ρομά που πήγαιναν και παίρνανε 

παλιοσίδερα και έτσι και έπρεπε να μπουν οι διαμεσολαβητές στη μέση για να 

ξεχωρίσει τα Ρομά με τα μη Ρομά, να μη γίνουν τσακωμούς, συλλήψεις και τέτοια με 

τους αστυνομικούς και αυτά. Το πιο δύσκολο είναι εκεί που περάσαμε. (…) είχε 

επηρεάσει όλα τα Ρομά που είχαν πάει για σίδερα και αναγκάστηκε να έρθει και ο 

αξιωματικός της αστυνομίας και παρακάλεσε τους διαμεσολαβητές να μπούνε στη 
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μέση για να μη γίνει κάποιο έγκλημα τέλος πάντων, γιατί δεν καταλάβαιναν τίποτα 

ούτε οι Πόντιοι (αναφέρεται στους παλιννοστούντες πόντιους από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση οι οποίοι είναι η κύρια πληθυσμιακή ομάδα μη Ρομά της περιοχής 

της Νέας Ζωής Ασπροπύργου όπου μένει η ερωτώμενη) ούτε τα Ρομά» (Παράρτημα 

3, σελ. 128). 

Η Δέσποινα έδειξε να αντιλαμβάνεται πως η δράση της είναι βαθιά πολιτική 

και αυτό έχει επηρεάσει τα όνειρά της, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Είπε 

χαρακτηριστικά ότι, αν ήξερε γράμματα, θα της άρεσε πάρα πολύ να ήταν στη 

Βουλή. Χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε γενικευτικά συμπεράσματα από μια και 

μόνο συνέντευξη για την θέση των γυναικών στους Ρομά, η θέση της Δέσποινας, 

μάλλον λόγω της δουλειάς της, φαίνεται να είναι κομβική για την κοινότητα. Όταν 

ρωτήθηκε για παράδειγμα να δώσει κάποιες στιγμές χαράς από την εργασία της 

απάντησε τα παρακάτω:  «Πώς να το πω, σε κάποιες οικογένειες που δεν είχαν τη 

δύναμη, τη δυνατότητα να πάρουν παπούτσια να στείλουν τα παιδιά τους 

σχολείο τους βοήθησα εγώ ε και αυτό λίγο» (Παράρτημα 3, σελ. 129). Τα πρότυπα 

και οι στόχοι της δεν διαφέρουν, λοιπόν, από οποιαδήποτε γυναίκα η οποία θα είχε 

έντονη πολιτική δραστηριότητα στην κοινότητά της. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονήσουμε τόσο την οικονομική ανάσα που 

προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους ο ρόλος του διαμεσολαβητή όσο και την 

ατομική και κοινωνική τους ολοκλήρωση. Η Δέσποινα  αναφέρει, λοιπόν, ότι η 

εργασία της είναι γι’ αυτήν κάτι το βασικό για την ίδια, την οικογένειά της και την 

κοινότητα: «Νιώθω ότι είμαι χρήσιμη. Και σε Ρομά και στον δικό μου πλέον εαυτό 

και στην οικογένειά μου και στα εγγόνια μου» (Παράρτημα 3, σελ. 129). 

Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι η δουλειά μιας Ρομνί ως διαμεσολαβήτρια έχει 

αλλάξει και τη θέση της ως γυναίκα καθώς όπως είπε και η ίδια όσο περισσότερο 

ασχολείται με την εργασία της τόσο μειώνονται οι δουλειές της στο σπίτι: 

«Καλύτερα είναι τα πράγματα στο σχολείο, λιγότερες δουλειές για εμένα 

περισσότερα παιδιά στο σχολείο. Κατάλαβες πως σου μιλάω τώρα, έχουν 

λιγοστέψει οι ώρες μου στο σπίτι μου, στις δουλειές μου και έχω δώσει το χρόνο 
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μου όλο στα παιδιά για να πάνε σχολείο. Δηλαδή λείπω πιο πολλές ώρες από το 

σπίτι μου» (Παράρτημα 3, σελ. 138-139) 

Χαρακτηριστικά για την εργασιακή πλευρά αυτών των ανθρώπων ως 

διαμεσολαβητές ήταν και τα λόγια του Βαλάντη, όταν τελειώνοντας την συνέντευξη 

μαζί του ήθελα να ανιχνεύσω κατά πόσο οι ίδιοι οι Ρομά αντιλαμβάνονται τους 

εαυτούς τους σαν μια ξεχωριστή κοινότητα, η οποία θέλει να διατηρήσει την 

ταυτότητά της και αντιστέκεται λόγω αυτού στο σχολείο που δόμησε η κυρίαρχη 

κοινωνική ομάδα, όπως ισχυρίζεται ο Ogbu (Ogbu, 1992) για τις ακούσιες 

μειονοτικές ομάδες. Ζήτησα, λοιπόν, να μου πει δύο πράγματα για αυτούς, τα 

όνειρά του, τι θέλει για το μέλλον. Η απάντηση ήταν: «Εγώ το πρώτο που θα ήθελα, 

φίλε, είναι ένα σπίτι να είχα. Και δεύτερον είναι η δουλειά. Να εργάζεσαι, γιατί άμα 

δεν εργάζεσαι δεν ζεις. Ή κλέφτης θα γίνεις ή κάτι θα γίνεις, στη φυλακή θα 

βρεθείς, έτσι πάντα τα φέρνει η ζωή» (Παράρτημα 3, σελ. 125). 

Τα λόγια του Βαλάντη μας έδωσαν μια εικόνα για το αν οι Τσιγγάνοι θέλουν 

να αυτοπροσδιορίζονται ως μια μειονότητα, που διεκδικεί τα δικαιώματά της ως 

τέτοια, ή αν απλά επιζητούν ίση μεταχείριση ως απλοί πολίτες ενός κράτους. Αυτή η 

τελευταία απάντηση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αρχική θεωρητική 

πλαισίωση της έρευνας, ότι η τσιγγανικότητα είναι πρώτα από όλα μια ταξικά 

προσδιορισμένη κατηγορία. 

 

 

 

 

 

Νοηματοδότηση του σχολείου 

Με λίγα λόγια όσοι ζουν στους καταυλισμούς είναι άνθρωποι που 

καθημερινά προσπαθούν να επιβιώσουν στα περιθώρια των τοπικών κοινωνιών. 

Από το σχολείο αποσκοπούν σε μια καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου, 

αναγνωρίζουν τα θετικά και προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτό αλλά συχνά 

προσκρούουν στον ρατσισμό της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας.  
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Από τις συνεντεύξεις, λοιπόν, προκύπτει ότι οι Ρομά έχουν ανάγκη την 

στοιχειώδη τουλάχιστον εκπαίδευση. Αυτό συμφωνεί και με άλλες κοινωνιολογικές 

έρευνες στον ελλαδικό χώρο. «Οι Τσιγγάνοι αναγνωρίζουν την αξία και τη 

χρησιμότητα της μόρφωσης, επιζητούν όμως τα στοιχειώδη, αυτά που τους είναι 

απαραίτητα για να ανταποκριθούν σε καθημερινές απαιτήσεις της ζωής, όπως 

γραφή, ανάγνωση και λίγη αριθμητική» (Νόβα – Καλτσούνη, 2004, σελ. 271). 

Η Δέσποινα, για παράδειγμα, θεωρεί ένα από τα θετικά της δουλειάς της 

που βλέπει τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία που δεν είχε αυτή, να πάνε δηλαδή στο 

σχολείο. «Δεν πηγαίνανε παιδιά σχολείο, δεν πηγαίνανε. Και ούτε νοιαζόμουνα να 

πάει το δικό σου παιδί σχολείο ή το δικό μου ή το άλλο, δεν ενδιαφερόμασταν στην 

ηλικία του παιδιού μου (Παράρτημα 3, σελ. 139) (…) Για μένα η μεγαλύτερη χαρά. 

Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Δεν έχω λόγια γιατί το σχολείο είναι πάρα πολύ 

καλό για τα παιδιά, ειδικά για την ηλικία αυτή εδώ. Το δημοτικό που ξεκινάνε και 

ξέρουνε τι είναι το σχολείο, γιατί στην ουσία στην ηλικία μου δεν ήξερα τι πάει να 

πει σχολείο. Ποτέ δεν είχα πάει σχολείο, ποτέ δεν είχα ακούσει τη λέξη σχολείο, και 

τώρα τα παιδιά μας τα εγγόνια μας την ακούνε κάθε μέρα, κάθε πρωί. Σηκωθείτε, 

ντυθείτε, έχετε σχολείο. Εμείς δεν την είχαμε ακούσει ποτέ και νιώθω ότι είμαι 

χαρούμενη κάθε πρωί που σηκώνομαι, πού μαζεύω τα παιδιά, ειδικά τα εγγόνια 

μου, που τα ξυπνάω, και μετά οι άλλες οικογένειες. Το σχολείο είναι πολύ 

σημαντικό για μένα και για όλες τις μαμάδες, για όλα τα Ρομά (Παράρτημα 3, σελ. 

130) (…) Όχι, παραμένουν, γιατί θέλω να παραμένουν οι απόψεις μου στο σχολείο, 

δεν θέλω να αλλάξει κάτι για το σχολείο» (Παράρτημα 3, σελ. 138) 

Οι Ρομά από ότι φαίνεται πλέον βλέπουν αλλιώς το σχολείο, ειδικά η νέα 

γενιά και ας μην είναι διαμεσολαβητές, όπως η Δέσποινα: «Για αυτό και εγώ τώρα 

προσπαθώ επειδή έχω δει στον γιο μου στον μεγάλο ότι μιλάει με τον γιο του και 

λέει να πας σχολείο, να μάθεις γράμματα, να πάρεις το δίπλωμα. Μετά δεν θα 

πληρώσεις για να πάρεις ένα δίπλωμα αλλά θα πας να το πάρεις με την αξία σου. 

Θα πας μία βόλτα θα ξέρεις που πας. Θα χτυπήσεις μία πόρτα αφού διαβάσεις την 

πόρτα» (Παράρτημα 3, σελ. 139). 
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Η αλλαγή στις αντιλήψεις των Ρομά για το σχολείο ενισχύθηκαν τόσο από τις 

δράσεις του Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά και των σχολικών 

διαμεσολαβητών όσο και με τα γεύματα που καθιερώθηκαν πρόσφατα σε σχολεία 

κάποιων ευπαθών περιοχών και έδωσαν άλλο νόημα στο ζήτημα της σίτισης των 

τσιγγανοπαίδων, που πολλές φορές παρουσιαζόταν ως αιτία σχολικής διαρροής. 

«Υπάρχει στο σχολείο, υπάρχει και δωρεάν φαί το ξέρεις αυτό; Το δωρεάν φαΐ δεν 

το βάζεις αυτό; Για αυτό το βάλανε δωρεάν, όταν δεν έχεις εσύ να δώσεις φαΐ στο 

παιδί σου να φάνε μέσα. Εξάλλου και στο σπίτι τρώνε; Όλη την ημέρα παίζουνε και 

έρχονται μόνο για μεσημεριανό» (Παράρτημα 3, σελ. 135). 

Ο Βαλάντης επίσης μας παρουσίασε ως ένα από τα θετικά της δουλειάς του 

που βοηθάει τα παιδιά να συνεχίζουν το σχολείο υπό αυτές τις συνθήκες. «Δεν 

πρέπει να είναι σαν κι εμάς, να μην ξέρουν γράμματα και να συμπεριφέρονται. Αυτά 

πρέπει όλα να αλλάξουν. Να πάει λίγο πιο ψηλά ο δικός μας ο κόσμος, γιατί είναι 

πολύ χαμηλά. Να μην μας κατηγορούν όλοι για κλέφτες, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι. 

Ξέρεις, εδώ ένας να κάνει κάτι όλους τους παίρνει η μπάλα. Γι’ αυτό εγώ προσπαθώ 

να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο, και Γυμνάσιο να πάνε, να το περάσουν όλο το 

σχολείο» (Παράρτημα 3, σελ. 114).  Η αντιμετώπιση του στίγματος του κλέφτη 

τσιγγάνου, ως βασικό κίνητρο για την ένταξη των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

φαντάζει για τον Βαλάντη σαν ένας από τους κύριους τρόπους αντιμετώπισης των 

ρατσιστικών στερεοτυπικών αναπαραστάσεων. 

Ωστόσο, από τα λόγια του Βαλάντη φάνηκε  το σχολείο να σχετίζεται κυρίως 

με το βιοτικό επίπεδο, κοινωνικά ή οικονομικά. Από την συζήτηση προκύπτει ότι 

ένας από τους λόγους απόρριψης του σχολείου είναι και η μη εύρεση εργασίας. «5 

με 6 παιδιά έχουν τελειώσει και το Λύκειο και κάθονται στο σπίτι. Και σχολείο να 

τελειώσεις αφού δεν βρίσκεις δουλειά» (Παράρτημα 3, σελ. 124). Όπως γνωρίζουμε 

και από τον Willis στο Μαθαίνοντας να δουλεύεις (Willis, 2012), τα παιδιά 

χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων αυτοαποκλείονται πολλές φορές από τους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς μιας και η ταξική ανέλιξη φαντάζει μια αυταπάτη.  

Παρ’ όλα αυτά ο Βαλάντης θεωρεί σημαντικό να πηγαίνουν τα παιδιά 

σχολείο, περισσότερο για κοινωνικούς και ίσως και πολιτικούς λόγους. «Μαθαίνεις 
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να συμπεριφέρεσαι, μαθαίνεις γράμματα. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κανένας. 

Τώρα εγώ που ξέρω λίγα γράμματα, εσύ που ξέρεις πιο πολλά μπορείς να με 

κοροϊδέψεις και εγώ ούτε να το καταλάβω. Αν ξέρεις γράμματα είναι αλλιώς. 

Μαθαίνεις τα δικαιώματα σου. Οι πιο πολλοί εδώ δεν ξέρουν τι είναι δικαίωμα. Δεν 

μπορούμε να βγούμε να ψάξουμε μια δουλειά. Να μας βάλουνε να βρούμε μια 

δουλειά να δουλεύουμε και ‘μείς να βγάζουμε σαν άνθρωποι» (Παράρτημα 3, σελ. 

122). 

 

 «Καταρχάς με το μυαλό που έχω, με το μυαλό και την ενέργεια που έχω, αν 

ήξερα γράμματα δεν θα ήμουνα μόνο διαμεσολαβήτρια, θα ήμουνα κάτι παραπάνω 

αν ήξερα γράμματα» (Παράρτημα 3, σελ. 130). Η συσχέτιση με την επαγγελματική 

αποκατάσταση παρουσιάστηκε από  τη Δέσποινα ως κάτι σημαντικό που μπορούν 

οι Ρομά μαθητές\τριες να αποκομίσουν απ’ το σχολείο, ανεξάρτητα από τα 

πρότυπα που έχει για τα παιδιά με τα οποία σχετίζεται, είτε είναι αγόρια είτε είναι 

κορίτσια. Παρ’ όλα αυτά  η συσχέτιση της ανατροφής των παιδιών με την εργασία 

παρουσιάζεται στο λόγο της όσον αφορά τα κορίτσια: 

«Σήμερα που μπορεί να πάει και στο σχολείο και λοιπά, κορίτσια και αγόρια 

τώρα έχουν την ίδια δύναμη, και τα κορίτσια τώρα προσπαθούν να βγούνε 

αστυνομικίνες. Γιατί έχω κορίτσια που πάνε γυμνάσιο και συζητάω μαζί τους και 

μου λένε θέλω να βγω αστυνομικός, αστυνομικίνα ή να βγω λογιστής η ότι τους 

κόβει λένε, κατάλαβες; Θέλω να βγω κάτι, θέλω να βγω κάτι να κάνω κάτι στη ζωή 

μου, να προσφέρω κάτι στα παιδιά μου. Το συζητάνε, είναι 15αρες 16αρες και το 

συζητάνε ακόμα και που είναι Γυμνάσιο» (Παράρτημα 3, σελ. 121). 

   Η είσοδος των Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα έχει προκαλέσει και 

αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και στον καταμερισμό εργασίας. 

Μάλιστα, όπως ανέφερε η Δέσποινα, για να μπορούν να στείλουν τα παιδιά στο 

σχολείο, οι μητέρες ήταν αυτές οι οποίες θα σταμάταγαν να πηγαίνουν για δουλειά 

ώστε να ετοιμάζουν τα παιδιά για το σχολείο.  

«Δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους γιατί σηκώνονταν 5 - 6 το πρωί 

και φεύγουν για τις δουλειές και αναγκάστηκα να σταματήσω τις μαμάδες, να 

κάτσουν σπίτι και να πάνε οι μπαμπάδες μόνοι τους για δουλειά.( …) να κάτσουν για 
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να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα, οπότε έπρεπε να υπάρχει 

κάποιος στο σπίτι για να ετοιμάσει τα παιδιά της και να τα στείλει σχολείο» 

(Παράρτημα 3, σελ. 129). Οπότε, κατά κάποιο τρόπο η αλλαγή στον τρόπο ζωής των 

Τσιγγάνων και η ένταξη των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα εξανάγκασε 

τις Ρομνί να μείνουν στο σπίτι ώστε τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, σε αντίθεση 

με παλαιότερα που οι γυναίκες Ρομά ήταν εμφανείς στον δημόσιο χώρο. 

  Η συσχέτιση των γυναικών με τη μητρότητα, και το λόγο για τον οποίο θα 

πρέπει να ξέρει γράμματα ένα κορίτσι, εμφανίστηκε για άλλη μια φορά στα κίνητρα 

για τα οποία ένα παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο. Αν και το θεωρεί απαραίτητο 

και για τα δύο φύλα οι νοηματοδοτήσεις των στόχων είναι χαρακτηριστικές. Στην 

ερώτηση για παράδειγμα, για το τι πιστεύει ότι θα πάρει ένα αγόρι μαθητής από το 

σχολείο που θα του χρησιμεύσει στη ζωή του, η Δέσποινα, απάντησε για το ζήτημα 

της μετακίνησης, το οποίο για τους Τσιγγάνους σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το 

βιοπορισμό τους:  

«Πάνω από όλα δίπλωμα οδήγησης και δεύτερον το δρόμο που θα κάνει να 

διαβάσει μία ταμπέλα να ξέρει που πάει, δεν θα πάει στα τυφλά. Θα πάρουνε 

δίπλωμα οδήγησης που θα ξεκινήσουνε για τη δουλειά τους, να διαβάσουν 

ταμπέλα. Αυτό είναι πάνω από όλα σε μας γιατί αυτό το πρόβλημα μας.  Αυτό είναι, 

όταν δεν έχουνε δίπλωμα τα παιδιά μας τα παίρνουνε και τα βάζουνε αυτόφωρο» 

(Παράρτημα 3, σελ. 132). 

Για άλλη μια φορά δηλαδή η εργασία εκτός σπιτιού δηλώθηκε ως ανδρικός 

ρόλος σε αντίθεση με τις μαθήτριες, για τις οποίες η μόρφωση αναδεικνύεται ως 

ένα απαραίτητο πλεονέκτημα για το μεγάλωμα των παιδιών. «Σαν μία μάνα που 

ξέρει γράμματα να μάθει τα παιδιά της. Μία μάνα που θα πάει το παιδί της σε ένα 

παιδίατρο να ξέρει τι φάρμακο παίρνει. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά για μία 

μητέρα που θα ξέρει να διαβάζει. Όχι όπως εγώ τώρα που θα ρωτήσω εσένα 

Δημήτρη τι είναι αυτό; Ενώ η κοπέλα αυτή που τα ξέρει θα το διαβάσει μόνη της, 

αυτό» (Παράρτημα 3, σελ. 132-133). 

  Η κεντρικότητα του φύλου στη συζήτησή μας με τη Δέσποινα ανέδειξε και 

μια άλλη πτυχή της νοηματοδότησης του σχολείου από τους Ρομά. Όχι όμως σαν 
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θεσμό της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας αλλάς ως μέρος συνάντησης των εφήβων 

της κοινότητας και πιθανό σημείο γνωριμίας και σύναψης ερωτικών δεσμών. «Πριν 

2 χρόνια από το Δημοτικό δεν πηγαίνανε. Φοβόντουσαν οι μανάδες να μην 

παντρευτούν από το σχολείο, να μην ερωτευτούν, να μην, αλλά τώρα δεν φοβούνται 

πια. Ξεκινάνε πια από το Δημοτικό και πάνε γυμνάσιο. Είναι πολλά κορίτσια που 

πάνε γυμνάσιο τώρα δεν φοβούνται την παντρειά η να μην ερωτευτούν» 

(Παράρτημα 3, σελ. 133). 

Αναφερόμενοι, λοιπόν, στους πρόωρους γάμους, βασική αιτία διαρροής των 

Ρομά μαθητ(ρι)ών, θα γίνει και η αφορμή να προχωρήσουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο, που αφορά τα εμπόδια στο δρόμο των Τσιγγάνων για τη σχολική γνώση. 

 

 

Τα εμπόδια στον δρόμο των Ρομά προς τη σχολική γνώση 

Οι γάμοι ανηλίκων πράγματι ισχύουν σύμφωνα και με τις συνεντεύξεις -και 

για τα δύο φύλα- ως η βασική αιτία της διακοπής των μαθητικών χρόνων των 

έφηβων Ρομά. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις φαντασιώσεις γύρω από τις σεξουαλικές 

πρακτικές των Ρομά από τον κυρίαρχο πληθυσμό φαίνεται ότι οι έφηβοι 

Τσιγγάνοι\ες επιλέγουν οι ίδιοι την δημιουργία οικογένειας από μικρή ηλικία χωρίς 

κάποια ιεραρχική επιβολή από τους γονείς. Όπως μας είπε και η Δέσποινα, «όσοι 

σταματούν, σταματούν επειδή πάνε για συνοικέσιο, για παντρειά και λέει το κορίτσι 

τώρα στη μαμά, μαμά εγώ αυτόν τον αγαπάω. Αν έρθουνε και με ζητήσουνε θέλω 

για να μην τον κλέψω εγώ να μου τον δώσεις εσύ» (Παράρτημα 3, σελ. 133). 

Η Δέσποινα μας λέει πως παλαιότερα μπορεί τα κορίτσια να σταματούσαν 

νωρίτερα το σχολείο ή να παντρεύονταν από τα 12 αλλά οι καταστάσεις αυτές 

αλλάζουν. «Τώρα έχουνε σταματήσει και θέλουν τα παιδιά να μεγαλώσουν γιατί δεν 

μπορούν να βγάλουν πέρα τώρα τα παιδάκια, τα μωρά που γεννιούνται, και θέλουν 

και αυτοί τώρα να μεγαλώσουν. Θέλουν να μεγαλώσουν τώρα τα παιδιά, θέλουν να 

κάνουν και ζωή σαν ανύπαντροι. Σαν ανύπαντρα παιδιά να κάνουν και αυτοί τη ζωή 

τους» (Παράρτημα 3, σελ. 134). 
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Το ζήτημα της πρόωρης δημιουργίας οικογένειας ισχύει και για τα δύο 

υποκείμενα της συνέντευξης, όμως από κανέναν δεν παρουσιάστηκε ως ο λόγος της 

πρόωρης σχολικής διακοπής για τους ίδιους. Η παιδική εργασία, για την οποία 

κατηγορούνται οι Ρομά,  σε μικρό βαθμό είναι λόγος σχολικής διαρροής: «είναι 

πολύ λίγα τα παιδιά που σταματάνε τώρα επειδή πάνε παρέα με τον πατέρα για 

παλιοσίδερα» (Παράρτημα 3, σελ. 133). 

Αυτό που μας ανέδειξαν για το σχολείο είναι μια σειρά ζητημάτων για τα 

οποία η ελληνική κοινωνία έχει τις ευθύνες της για την ελλιπή εκπαίδευση των 

Ρομά. Πέραν της επαλήθευσης, λοιπόν, των γενικά αποδεκτών άθλιων συνθηκών 

στις οποίες ζει η πλειονότητα των Ρομά του Ασπρόπυργου ή την έλλειψη 

μεταφοράς προς τις σχολικές μονάδες, όπως αναφέρει και ο Βαλάντης, για την 

περίπτωση εφήβων, που τα κοντινά γυμνάσια της περιοχής δεν τους δέχονται λόγω 

ηλικίας, και πρέπει να μεταβούν στην Ελευσίνα όπου υπάρχει νυχτερινό 

(δρομολόγιο τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων με λεωφορείο). Τα παιδιά πήγαν δύο 

φορές, όπως είπε, και μετά η απόσταση λειτούργησε αποτρεπτικά. Οι έφηβοι Ρομά 

της περιοχής για να συνεχίσουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν να 

διανύσουν περπατώντας μια μεγάλη απόσταση ώστε να πάρουν ένα από τα 

λεωφορεία, που θα τους μεταφέρει από τον Ασπρόπυργο στην πόλη της Ελευσίνας. 

Η μετακίνηση ωστόσο εμφανίστηκε ως πρόβλημα λόγω της μη αποδοχής 

μεγαλύτερης ηλικίας εφήβων Ρομά στα Γυμνάσια του Ασπρόπυργου, ενώ ο νόμος 

δίνει κάθε δικαίωμα στο να φοιτήσουν και σε ημερήσια Γυμνάσια.  

«Υπάρχουν τώρα παιδιά 17 - 18 τα οποία το γυμνάσιο δεν μπορεί να τα 

παραλάβει μέσα και τα στέλνουμε νυχτερινό. Δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να πάνε 

στο σχολείο. Με τα πόδια δεν μπορούν να πάνε γιατί είναι βραδινό και δεν θα έχει 

και λεωφορεία. Προσπάθησαν τα παιδιά να πάνε μία δυο φορές, πήγανε βραδινό 

και δεν ξαναπήγαν ποτέ. Δεν τα δέχονται στα γυμνάσια εδώ τα κοντινά, δεν τα 

δέχονται επειδή έχουνε πιτσιρίκια εδώ πέρα 12 και 11, και 17 και 18 πρέπει να 

φύγουν από αυτό το σχολείο»  (Παράρτημα 3, σελ. 117). 

Η μεταφορά ππρόβαλλε ως ένα από τα βασικά εμπόδια στο δρόμο των Ρομά 

προς την σχολική γνώση και για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. «Είναι τα κακά του 
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σχολείου σου είπα, με τη μεταφορά, δεν έχουμε πούλμαν εδώ στα σχολεία κανένα. 

Μόνο από το γυμνάσιο έρχεται παίρνει μερικά παιδιά και τα πάει κάτι (Παράρτημα 

3, σελ. 123). Γιατί καμιά φορά ειδικά εδώ το χειμώνα στο σχολείο δεν πας. Πρέπει 

να φορέσεις μπότες ως εδώ για να πας στο σχολείο (και δείχνει τα γόνατά του). Και 

γενικά για να πάνε πρέπει να τα πάνε οι γονείς, οι γονείς δουλεύουν το πρωί. Ποιος 

θα τα πάει; Γιατί υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που δεν έχουνε ούτε αμάξι, ούτε 

τίποτα  δεν έχουνε» (Παράρτημα 3, σελ. 113-114). 

Ως αιτία για τη απουσία του μαθητή ή της μαθήτριας από το σχολείο, 

προβάλλεται το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ότι δεν έχουν ρούχα ή παπούτσια για τα 

παιδιά. Οι καταυλισμοί των Ρομά είναι τόποι όπου τη φτώχεια όσο και αν 

προσπαθήσει κανείς, δεν μπορεί να την κρύψει πίσω από καμία κριτική περί μη 

εναρμόνισης με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στην ερώτηση για παράδειγμα για τα 

μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν 

τα παιδιά με το σχολείο, ο Βαλάντης έθεσε την τοποθέτηση ενός λεωφορείου για τη 

μεταφορά των παιδιών και την εγκατάσταση λυομένων οικιών με ρεύμα για τις 

οικογένειες που δεν έχουν δυνατότητα. Αν δεν αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική 

κρίση που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να είναι ποτέ ισότιμη η 

πρόσβασή των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Πρόβλημα έχουμε με τη 

ρευματοκλοπή, δεν μπορούν τα παιδιά να διαβάσουν, δεν μπορούν να βάλουνε 

φάρμακα στα ψυγεία. Άμα έρχεται η αστυνομία και μου βγάζει το ρεύμα το πρωί 

και με πάει και μένα μέσα στη φυλακή να περάσω αυτόφωρο, ποιος θα έρθει μετά 

να μου πάρει το παιδί μου και να το πάει στο σχολείο;» (Παράρτημα 3, σελ. 123) 

Ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που γονείς μη Ρομά παιδιών 

αρνούνται την συνύπαρξη τσιγγανοπαίδων με τα παιδιά τους είναι ζητήματα 

υγιεινής και αυτό αναδείχτηκε και από τον Βαλάντη ως βασικό πρόβλημα. «Γενικά 

και με τα εμβόλια έχουμε θέμα εδώ μέσα. Τα παιδιά πάνε σχολείο χωρίς εμβόλια, 

αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά. Έχουν πάει κάποιοι γονείς στο σχολείο 

να γράψουν τα εμβόλια αλλά δεν έχουν λεφτά. Έχουν από 25 μέχρι 150 ευρώ 

κάποια, δεν μπορούν να τα πληρώσουν» (Παράρτημα 3, σελ. 127). 

Προς επαλήθευση των παραπάνω παρατίθεται απόσπασμα από την 

απόφαση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Προσφυγή 



75 
 

Σαμπάνης κατά Ελλάδος, υπ’ αριθ. 32526/05): «Στις 13 Οκτωβρίου 2005, τα παιδιά 

ρόµικης καταγωγής προσπάθησαν να εισέλθουν στο σχολείο. Για µία ακόµα φορά, 

ήλθαν αντιμέτωπα µε µια οµάδα µη Ροµά γονέων. Ειδικότερα, η πρόεδρος του 

συλλόγου έδειξε στην κάµερα συνεργείου τηλεοπτικού σταθµού που είχε μεταβεί 

επιτόπου, τα ατοµικά δελτία υγείας των παιδιών ρόµικης καταγωγής, για να 

αποδείξει ότι αυτά δεν είχαν εμβολιαστεί. Τελικώς, µε την αρωγή αστυνομικής 

δύναµης η οποία είχε μεταβεί επιτόπου, τα παιδιά Ροµά µπόρεσαν να εισέλθουν 

στο σχολείο» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, 2008, σελ. 6). 

Ο Βαλάντης με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό είπε: «Για την υπόθεση 

αυτή ξέρω ότι έχουν γραφτεί τώρα παιδιά, πάνε σχολείο. Έχουν γραφτεί πολλά 

παιδιά. Πάνε στο Σοφό τώρα γιατί έχουνε φτιάξει καινούργιο σχολείο εδώ και 

μήνες, Έλληνες και διάφορα, όλοι μαζί τα παιδιά. Τώρα να πας σε δω στο δικό μας 

το σχολείο οι πιο πολλοί είναι Ρομά. Πάμε σε άλλο σχολεία ξεχωρίζουν ο γύφτος 

μαζί με τον Έλληνα.  Για κάτσε ρε φίλε, γιατί εσύ μαθαίνεις άλλα γράμματα, εγώ 

μαθαίνω άλλα γράμματα; Εγώ όταν πήγαινα σχολείο ξέρεις πόσα Ελληνάκια ήταν 

στο σχολείο το δικό μας;» (Παράρτημα 3, σελ. 121) 

Ο αντιτσιγγανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, που αναλύθηκε 

προηγουμένως, είναι χαρακτηριστικός και στα λόγια του Δημάρχου της πόλης, 

Νίκου Μελετίου, για το πώς συνδέεται με το ζήτημα της σχολικής διαρροής των 

Ρομα: «Να πάνε από εκεί που κατάγονται. Εκεί που είναι εγγεγραμμένοι, εκεί που 

έχουν πάρει δάνεια κι έχουν φτιάξει οικίσκο. Εκεί να πάνε» (Vice, 2015). 

Βέβαια, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να αντισταθούμε στη 

θυματοποίηση των Τσιγγάνων και να τους αντιληφθούμε τους μαθητές, τις 

μαθήτριες και τους γονείς τους, ως ενεργά δρώντα υποκείμενα. Έτσι από τη 

Δέσποινα αναδεικνύεται ως ένας από τους λόγους για την απουσία των 

μαθητ(ρι)ών από το σχολείο ότι το σχολείο δεν είναι ελκυστικό για τα Ρομά παιδιά: 

«Είναι μερικοί έχουν τη γνώμη ότι θέλουν να πάνε σχολείο, είναι μερικοί 

βαριούνται, κάνουν κοπάνες, όπως τα παλιά χρόνια οι μη Ρομά,(…) οπότε πάω και 

τα βρίσκω και τα πάω εγώ κλαίγοντας τα βάζω στο πούλμαν και φεύγουν» 

(Παράρτημα 3, σελ. 131-132). Οι ευθύνες όμως που αποδίδουν και στους 
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εκπαιδευτικούς είναι πολλές και η κυριότερη είναι η χαμηλή ποιότητα της γνώσης 

που παρέχεται στα σχολεία, όπου πλειοψηφούν Ρομά παιδιά. Ο Βαλάντης λέει 

χαρακτηριστικά: «Εννοείται στα σχολεία για Ρομά δεν μαθαίνεις. Αλήθεια δεν 

μαθαίνουν γράμματα»  (Παράρτημα 3, σελ. 124). 

Η συνέντευξη επαλήθευσε την έρευνα του Bernstein (Bernstein, 1989) για τη 

γνώση που παρέχεται στα σχολεία κατώτερων τάξεων και σε αυτά της μεσαίας, 

στην οποία αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σαφώς λιγότερες προσδοκίες 

από τα παιδιά χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. «Εδώ τα παιδιά πάνε 

Γυμνάσιο και δεν ξέρουν να διαβάζουν. Τίποτα δεν ξέρουν. Γι’ αυτό αυτός (και 

δείχνει τον παλιννοστούντα Πόντιο κουμπάρο του, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 

που παρακολουθεί την κουβέντα) πάει τα παιδιά του σε άλλο σχολείο. Αυτό το 

σχολείο είναι γκέτο. Αλλά αν πάμε εμείς στα άλλα τα σχολεία θα πουν δεν θέλουμε 

Ρομά» (Παράρτημα 3, σελ. 125). 

Και η Δέσποινα μας πληροφορεί ότι τα παιδιά της έμαθαν γράμματα κυρίως 

από τις δράσεις του Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά: «Βέβαια ‘μάθαν 

γράμματα γιατί είχαμε και δάσκαλο στο σπίτι. Εγώ δεν ήξερα καν υπογραφή, ο γιος 

μου ξέρει πάρα πολύ καλά ο μεγάλος. Ο μικρός έμαθε σε σεμινάριο γιατί είχαμε και 

σεμινάρια να μάθουμε γράμματα. Είχα και ένα χρόνο δάσκαλο από το πανεπιστήμιο 

στο σπίτι μου τρεις φορές την εβδομάδα και μαθαίνανε τα παιδιά γράμματα. 

Μάθανε, ήταν πολύ καλό αυτό, που ερχόταν τρεις φορές την εβδομάδα ο δάσκαλος 

ένα χρόνο. Είχαμε και ένα χρόνο σεμινάρια και έμαθαν τα παιδιά» (Παράρτημα 3, 

σελ. 139). 

Το πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο απαιτείται από το εκπαιδευτικό σύστημα 

να φέρεται από την οικογένεια (Bourdieu, 1973),  επίσης εμφανίστηκε ως ένα 

επιπλέον πεδίο στο οποίο οι Ρομά υστερούν, καθώς ελάχιστοι γονείς γνωρίζουν 

ανάγνωση και γραφή. «Ο ανιψιός μου πάει Β’ Δημοτικού και δεν ξέρει να διαβάζει 

και πάει σχολείο από το νηπιαγωγείο. Ο δικός μου που πάει νηπιαγωγείο και τον 

βοηθάω επειδή ξέρω λίγα γράμματα, έχει μάθει το όνομά του, έμαθε το ποίημά του 

σε μια μέρα. Του αδερφού μου που δεν ξέρει τίποτα πώς να το βοηθήσει; Δεν έχει 

μάθει το ποίημά του», λέει ο Βαλάντης (Παράρτημα 3, σελ. 125). 
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Η γλώσσα επίσης αναδείχτηκε ως ένα βασικό πρόβλημα για τη φοίτηση των 

Ρομά στο σχολείο και από τη Δέσποινα: «είναι ο φόβος για πρώτη φορά, η γλώσσα, 

αλλά άμα μάθει μετά παίρνει το θάρρος τελείωσε» (Παράρτημα 3, σελ. 134). 

Χαρακτηριστικό για τις γλωσσικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα 

Τσιγγανόπαιδα στο ελληνικό σχολείο είναι ότι και στις δύο συνεντεύξεις 

χρειάστηκαν επαναδιατυπώσεις των ερωτήσεων γιατί δεν  κατάλαβαν κάτι. Αυτό 

δείχνει και την αδυναμία της συνέντευξης ως εργαλείο έρευνας με άλλες γλωσσικά 

ομάδες, εκτός κι αν τηρούνται οι επιταγές της ανθρωπολογικής έρευνας και 

γνωρίζεις τη γλώσσα της κοινωνικής ομάδας με την οποία συνεργάζεσαι.  

Το πρόβλημα του λόγου στην επικοινωνία Τσιγγάνων και μπαλαμέ πρόβαλε 

δυνατά ακόμα και στις περιπτώσεις του Βαλάντη και της Δέσποινας, που 

συναναστρέφονται αρκετούς μη Ρομά και μάλιστα της μεσαίας τάξης. Μπορούμε 

από αυτό να πάρουμε ενδείξεις για το πόσο δύσκολο είναι για την πλειονότητα των 

Ρομά μαθητ(ρι)ών, οι οποίοι\ες αρκετές φορές προέρχονται από οικογένειες που 

δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου τα ελληνικά, να αντεπεξέλθουν στους 

γλωσσικούς κώδικες που χρησιμοποιεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Θεωρώντας, λοιπόν, τα ανθρώπινα δικαιώματα ως όρια, ειδικά όσον αφορά 

την συμπεριφορά της πολιτείας, τα γλωσσικά δικαιώματα δεν λαμβάνονται 

καθόλου υπόψη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.  Εξετάζοντας τα γλωσσικά 

δικαιώματα υπό το πρίσμα των σχέσεων κοινωνικής σύγκρουσης μεταξύ των 

κυρίαρχων και των κυριαρχούμενων κοινωνικών ομάδων παρατηρούμε πως οι 

νόμοι έχουν  τα χαρακτηριστικά που έχει ορίσει η εκάστοτε κυρίαρχη κοινωνικά 

ομάδα. Το ίδιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελούν μέρος του διεθνούς 

και του εγχώριου δικαίου. Τα γλωσσικά δικαιώματα ως κομμάτι των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου είναι αναμενόμενο να παραμελούνται, μιας και αποτελώντας μέρος 

των μειονοτικών ζητημάτων δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, υπό το πρόταγμα της 

εξομοίωσης των ανθρώπων (Arzoz, 2007, σελ 1-2). 

Δίπλα, λοιπόν, στα προβλήματα της γλώσσας, της ρατσιστικής συμπεριφοράς 

εκ μέρους της κυρίαρχης κοινωνικά ομάδας αλλά και το πραγματικά ανασφαλές 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά Ρομά, με τις συνεχείς επεμβάσεις από 

την αστυνομία μέσα στους καταυλισμούς, μάθαμε πως δεν είναι καθόλου ίδια η 

σχολική γνώση που παρέχεται στα μεσαία και στα πιο χαμηλά κοινωνικά στρώματα, 
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όπως ισχυρίζεται και ο Bernstein (Bernstein, 1989). Οι ταξικές ανισότητες και το 

χαμηλό βιοτικό τους επίπεδο έρχονται να επισφραγίσουν τον αποκλεισμό τους από 

την εκπαίδευση με την έλλειψη βασικών κοινωνικών παροχών, εργασίας, 

μεταφοράς, ρουχισμού και σίτισης. 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 

Υπάρχει το cliché ότι οι ίδιοι οι Ρομά αδιαφορούν για την σχολική γνώση και 

απέχουν από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Προκειμένου να κατανοήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο οι Τσιγγάνοι αντιμετωπίζουν το σχολείο, οφείλουμε να λάβουμε 

υπόψη μας τόσο τι αντιπροσωπεύει ο θεσμός αυτός για τους ίδιους όσο και τον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την κυρίαρχη κοινωνικά ομάδα εντός και 

εκτός των τειχών του. 

Το πρίσμα μέσα από το οποίο μελετήσαμε τη σχέση των Τσιγγάνων με την 

εκπαίδευση είναι η προβληματική της κατασκευής των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Εξετάσαμε δηλαδή τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό τους ως βασικό παράμετρο της 

υποδεέστερης κοινωνικής θέσης. Από κοινωνιολογική άποψη ο όρος «μειονότητα» 

δεν δηλώνει τόσο το μέγεθος ή τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά μιας 

πληθυσμιακής ομάδας, αλλά παραπέμπει στις σχέσεις εξουσίας που καθορίζουν την 

ιεραρχημένη κοινωνική της θέση και τη περιορισμένη πρόσβαση που διαθέτει στις 

διαφορετικές κατηγορίες αγαθών, όπως το σχολείο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο 

βέβαια η εκπαίδευση συνδέεται στενά με την εθνοτική ταυτότητα και την πολιτική 

της σημασία. Περιορίζοντας όμως κανείς την προσέγγιση στις εθνοτικές της 

διαστάσεις του ζητήματος, κινδυνεύει να αγνοήσει άλλες παραμέτρους, όπως η 

κοινωνική τάξη και το φύλο, που καθορίζουν τη σχέση μιας μειονότητας με την 

εκπαίδευση και συμβάλλουν στην ενίσχυση των κοινωνικών ιεραρχιών και την 

παραγωγή ανισοτήτων. Εκτός από τις πολιτικές παραμέτρους, βασικές συνιστώσες 
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αυτού του πλαισίου αποτελεί η ταξική θέση μιας μειονότητας και οι κοινωνικές 

συνθήκες της ύπαρξής της (Ασκούνη,2006, σελ. 21-22). 

Ένα σημαντικό θέμα, που αναφερθήκαμε επίσης, είναι πως ο ρατσισμός και 

οι κοινωνικές συγκρούσεις οδηγούν αρκετές μειονοτικές ομάδες στο να ταυτίζουν 

τη σχολική γνώση με την κυρίαρχη κοινωνική ομάδα, με αποτέλεσμα να 

αντιστέκονται σε αυτήν (Οgbu, 1992).  Η έρευνα ωστόσο έδειξε πως οι Ρομά 

προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ του διάχυτου αντιτσιγγανισμού και της 

καλυτέρευσης του βιοτικού τους επιπέδου, αναγνωρίζουν τα θετικά του σχολείου 

και προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτό, αλλά συχνά προσκρούουν στον ρατσισμό 

των ντόπιων κοινωνιών. 

Από την αναζήτηση τεκμηρίων στην περιοχή του Ασπρόπυργου, φαίνεται 

πως οι Ρομά θέλουν να ενταχθούν. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουν στο σχολείο μια 

ευκαιρία να αναβαθμίσουν το βιοτικό τους επίπεδο, αναγνωρίζουν την χρησιμότητα 

της γραφής, της ανάγνωσης, της αριθμητική και γενικότερα της μόρφωσης, που 

τους είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούν στις καθημερινές απαιτήσεις της 

ζωής, και για αυτό το λόγο την αποζητούν (σελ. 271, Νόβα Καλτσούνη, 2004). Πέραν 

όμως του ζητήματος της γλώσσας που λειτουργεί ως ένα εμπόδιο για τα 

Τσιγγανόπαιδα, η σχολική αποτυχία των Ρομά, θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως 

η αποτυχία του σχολείου να γίνει ελκυστικό για αυτούς εφοδιάζοντάς τους με τα 

κατάλληλα προσόντα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του. 

Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο έρχεται να επισφραγίσει τον αποκλεισμό των 

Ρομά από την εκπαίδευση με την έλλειψη βασικών κοινωνικών παροχών, εργασίας, 

μεταφοράς, ρουχισμού, σίτισης. Δεδομένων των συνθηκών ζωής τους που δε 

φαίνεται να διαφοροποιούνται με το πέρασμα των χρόνων, για την τσιγγάνικη 

κοινωνία η σχολική επιτυχία δεν ταυτίζεται ούτε εγγυάται την οικονομική ή 

κοινωνική ευημερία. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ως σημαντικό επιχείρημα 

εναντίον του πολιτισμικού ρατσισμού, που υποστηρίζει πως οι Τσιγγάνοι θέλουν να 

ζουν στις συνθήκες που ζουν, πως οι Ρομά δεν πήραν μέρος ποτέ στην αναδιανομή 

της γης, με μόνη εξαίρεση αυτούς που ήρθαν ως πρόσφυγες από την Μικρά Ασία 

(Βαξεβάνογλου, 2001, σελ. 39 – 102), σε αντίθεση με άλλες μειονότητες της χώρας, 

όπως οι Πόντιοι, οι Βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι νομάδες. Αυτό έχει να κάνει και με 

τον αντιτσιγγανισμό των ντόπιων κοινωνιών, που πολλές φορές έρχεται σε 
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σύγκρουση με τις κεντρικές πολιτικές του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για ενσωμάτωση των Ρομά, με αποτέλεσμα κονδύλια που προορίζονται για 

την ένταξη τους να διατίθενται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τους ίδιους.  

Είδαμε επίσης πως οι Ρομά στον Ασπρόπυργο βιώνουν έναν πραγματικό 

ακήρυχτο πόλεμο, ζώντας αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία σε 

καταυλισμούς, όπου κατοικούν ως επί το πλείστον Τσιγγάνοι. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία άτυπων σχολικών γκέτο, πέραν του συγκεκριμένου 

παραδείγματος που είδαμε, του θεσμοθετημένου δηλαδή σχολείου μόνο για 

Τσιγγανόπαιδα στην περιοχή Σοφό του Ασπρόπυργου εξαιτίας της ρατσιστικής 

άρνησης φοίτησης των Ρομά μαθητ(ρι)ών σε σχολείο όπου πλειοψηφούσαν μη 

Ρομά παιδιά. Σε αυτά τα σχολεία η γνώση που παρέχεται, όπως αναδείχθηκε και 

από τις συνεντεύξεις είναι υποτιμημένη. Αυτό συμφωνεί και βιβλιογραφικά, όπως 

αναφέρθηκε, με την έρευνα του Bernstein (Bernstein, 1989) για τη γνώση που 

παρέχεται στα σχολεία κατώτερων τάξεων και σε αυτά της μεσαίας, στην οποία 

αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σαφώς λιγότερες προσδοκίες από τα 

παιδιά χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. 

Είχε γενικά την αυταξία του, ότι σε αυτή την εργασία δόθηκε λόγος στους 

ίδιους τους Ρομά, να μιλήσουν για τους εαυτούς τους και τις εαυτές τους. Να δούμε 

πως βλέπουν το μέλλον των παιδιών μέσα από το σχολείο. Αυτό όμως που 

αναδείχθηκε τόσο από τις συνεντεύξεις όσο και από την ανάλυση του Τύπου και 

του άλλου υλικού είναι ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για το μέλλον 

αυτών των παιδιών. Όπως λέει και μια Ρόμισσα μάνα στο βιβλίο των Τρέσσου και 

Μυτακίδου «ο κόσμος τρέχει πολύ γρήγορα και δεν γυρίζει να μας δει, μας 

προσπερνά και γυρίζει αλλού το κεφάλι» (Τρέσσου & Μυτακίδου, 2007, σελ. 100). 

Με όλα αυτά στο μυαλό μας θα πρέπει, λοιπόν, να αναλογιστούμε για το 

ποιος φταίει που αυτά τα παιδιά αποτυγχάνουν ή και δεν πάνε καθόλου στο 

σχολείο. Όπως είδαμε οι συνθήκες αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικών 

ομάδων στην περιοχή είναι όχι μόνο υποταγής – κυριαρχίας, σύμφωνα με τον Ogbu 

(Ogbu, 1992, σελ. 8), αλλά τορπιλίζουν κάθε προσπάθεια εναρμόνισης μεταξύ των 

πληθυσμών. Πράγμα που δεν θα μπορούσε να αφήνει ανεπηρέαστο την 

εκπαίδευση αυτών των παιδιών.  
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Οι Ρομά αν και δεν εγείρουν ζητήματα αυτονομίας και ούτε απειλούν την 

εθνική ασφάλεια αντιμετωπίζουν ακραίες μορφές διάκρισης, φυλετικής 

προκατάληψης και αποκλεισμού και υφίστανται την πολιτική περιθωριοποίηση, την 

οικιστική απομόνωση και τη φτώχεια. Είδαμε επίσης πως η πλειονότητα των 

Τσιγγάνων βρίσκεται στον πυθμένα της οικονομικής ιεραρχίας, ενώ η στερεοτυπική 

εικόνα τους, που έχει συγκροτηθεί μέσα στους αιώνες, αναπαράγεται τόσο μέσω 

των κρατικών πολιτικών όσο και της καθημερινής πρακτικής των κυρίαρχων 

ομάδων. Αυτές οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις αποτελούν ένα από τα 

σημαντικότερα εμπόδια για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση που προωθεί όχι μόνο 

των σεβασμό και την αποδοχή όλων των πολιτισμικών ομάδων, αλλά και 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε όλα τα άτομα να διεκδικούν τη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής τους και να συγκροτούν ελεύθερα την ταυτότητά τους (Παρθένης & 

Φραγκούλης, σελ. 59-62).  

Τουλάχιστον, στο πλαίσιο τέτοιων εργασιών, όπως αυτή, γίνεται μια 

προσπάθεια για μια ερευνητική δραστηριότητα, που σαν μορφή πρακτικής, δεν 

υπαγορεύεται αποκλειστικά από μια κάποια στεγανή επιστημονική λογική, αλλά 

τοποθετείται σε δεδομένο χώρο και ιστορικό χρόνο. Προσπαθεί να 

επαναδιατυπώσει κοινωνικές παραδοχές και να αποτυπώσει ιδεολογικούς 

προσανατολισμούς και αξίες. Με προοπτική τα αποτελέσματα να έχουν πολιτικές 

απολήξεις, ακόμα και αν δεν συνδέονται άμεσα με επιχειρούμενες αλλαγές όπως 

εδώ, προσπαθώντας να συμβάλλουν στη διαμόρφωση  των τρόπων με τους οποίους 

οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και σημασιοδοτούν την κοινωνική πραγματικότητα  

(Ασκούνη, 2006, σελ. 112). 

Σαφώς και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θυματοποιούμε τους 

Τσιγγάνους, με δεδομένο πως και οι ίδιοι είναι ενεργά δρώντες στην κοινωνική 

πραγματικότητα. Γι’ αυτό ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις 

παιδαγωγικές πλευρές του ζητήματος, όπως ότι είναι σημαντικό να διαχωριστεί στα 

μάτια των μαθητών η σχολική γνώση από την κυρίαρχη κουλτούρα, ώστε να 

αγνοήσουν την κοινωνική απειλή και την ανασφάλεια απέναντι στο εκπαιδευτικό 

σύστημα (Οgbu, 1992, σελ. 12).  Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίζει η 

αξιοποίηση της γλώσσας μιας μειονότητας, αλλά δυστυχώς το ελληνικό σχολείο 

απέχει κατά πολύ από αυτή την κατεύθυνση προς το παρόν. 
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Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και τους Ρομά, είναι αν μπορούμε να εξαλείψουμε τις διαφορές 

μεταξύ των κοινωνικών ομάδων εντός του σχολείου ή αν πρέπει να τις αναδείξουμε, 

ώστε να είναι ισότιμη η πρόσβαση τους στην σχολική γνώση. 

 

«Σαρέ οτσαβέ τελάλ το καμ ισί εκ.» 

Όλα τα παιδιά κάτω από τον ήλιο είναι ίδια. 
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Παράρτημα 1: 

Αποδελτίωση τύπου και άλλου υλικού 

α) Ο αντιτσιγγανισμός στην περιοχή του Ασπρόπυργου 

i. Περιοδική έκδοση ποικίλης ύλης (Μάρτιος 1996) Τεύχος 1ο,  Ασπρόπυργος: 

Λαμπηδόνα 
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ii. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ) και 

η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΔΜ)στις 

31 Ιουλίου 2000 δημοσιεύει  Έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων 

(CERD),κατά την 57η Σύνοδό της, με την ευκαιρία της Θεματικής Συζήτησης 

για τους Ρομά: 

«Ασπρόπυργος - Νέα Ζωή (Αττικής) 

Το Φεβρουάριο 1999 οι δημοτικές αρχές με τη συνοδεία αστυνομίας έβαλαν φωτιά 

σε 5 καταλύματα Ρομά του καταυλισμού Νέας Ζωής Ασπροπύργου, όπου 100 

περίπου οικογένειες έχουν εγκατασταθεί από το 1990. Η ενέργεια έγινε χωρίς 

παρουσία εισαγγελέα και χωρίς δικαστική απόφαση έξωσης, παρά μόνο με 

επιλεκτική σε βάρος των Ρομά απόφαση κατεδάφισης της πολεοδομίας, μολονότι 

ολόκληρη η κατοικημένη -από Ρομά και μη Ρομά- περιοχή βρίσκεται εκτός σχεδίου 

πόλεως. Για την υπόθεση έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα από 

την Σύμπραξη ΜΚΟ και τη βουλευτή του Συνασπισμού Στέλλα Αλφιέρη, ενώ διεθνείς 

οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν στο ελληνικό κράτος για παραβίαση διεθνών 

συνθηκών και συμφωνιών που δεσμεύουν την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό δεν 

εμπόδισε ωστόσο τον Υφυπουργό Εσωτερικών Γ. Φλωρίδη, σε απάντηση σχετικής 

κοινοβουλευτικής ερώτησης, να επιχειρήσει να προκαταλάβει τη δικαιοσύνη και να 

δικαιολογήσει την ωμή βία του Δήμου, με το επιχείρημα ότι οι Ρομά είχαν καταλάβει 

το χώρο αυθαίρετα. Λίγες ημέρες μετά, οι Ρομά απειλήθηκαν με επανάληψη της 

επιχείρησης. Προεκλογικές υποσχέσεις του Δήμου για βελτίωση των συνθηκών ζωής 

στον καταυλισμό έμειναν κενό γράμμα. Στο μεταξύ, η Σύμπραξη και το ΓΠΖΓΠ έχουν 

προτείνει χώρο για τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενου οικισμού για τους Ρομά της 

ευρύτερης περιφέρειας, μια δασική περιοχή που υπάγεται στο γειτονικό δήμο των 

Άνω Λιοσίων. Ο εκεί Δήμαρχος κ. Παπαδήμας αρνείται τη λύση, ενώ ο προϊστάμενός 

του εκλεγμένος Νομάρχης κ. Παπαπέτρου αδιαφορεί: πρόφαση αποτελεί εδώ η 

κατασκευή ολυμπιακών εγκαταστάσεων τόσο στη Νέα Ζωή όσο και στη δασική 

περιοχή. Για τους Ρομά Ασπροπύργου η εν λόγω επιχείρηση αποτέλεσε τη δεύτερη 

τραυματική εμπειρία μετά τη βίαιη αστυνομική επέμβαση του 1996 –με αυτόματα 

όπλα και μαχαίρια– παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων τα οποία και μετέφεραν τις 
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εικόνες των Ρομά με το πιστόλι στον κρόταφο να δέχονται απειλές των 

αστυνομικών: οι σκηνές αυτές είχαν οδηγήσει στην εξαγγελία του Πλαισίου 

Πολιτικήςτου 1996. Ακολούθησε τρίτη τραυματική εμπειρία. Το Μάιο 2000, κάτοικοι 

της περιοχής ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών υπέρ της εκδίωξης των Ρομά από την 

περιοχή τους. Τον Ιούλιο 2000, μετά την εκδίωξη των Ρομά από τη γειτονική 

τοποθεσία της χωματερής (βλ. αμέσως παρακάτω), στα σύνορα του Ασπροπύργου 

με το δήμο Άνω Λιοσίων, οι Ρομά κάτοικοι της Νέας Ζωής απειλήθηκαν ξανά με 

έξωση. Μέχρι τις 26 Ιουλίου τα μισά καταλύματα στους καταυλισμούς της Νέας 

Ζωής είχαν κατεδαφιστεί από τις μπουλντόζες του δήμου. 

Ασπρόπυργος-Άνω Λιόσια /Χωματερή 

Στις 14 Ιουλίου 2000 μία μπουλντόζα του δήμου, παρουσία του Δημάρχου 

Ασπροπύργου και της αστυνομίας, μπήκε στον καταυλισμό και κατεδάφισε τα 

περισσότερα καταλύματα. Τα καταλύματα ανήκαν σε Έλληνες και Αλβανούς 

σκηνίτες Ρομά και ήταν γεμάτα με οικιακά σκεύη. Σε περίπου 7-8 οικογένειες 

[Ελλήνων] Ρομά, με αρρώστους και χωρίς τη δυνατότητα μετακίνησης, δόθηκε 

τελεσίγραφο να εγκαταλείψουν το χώρο μέχρι τις 17 Ιουλίου. Η επιχείρηση 

πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθούν οι απαιτούμενες δημοτικές αποφάσεις, 

ούτε και δόθηκαν εξώσεις στις οικογένειες Ρομά. Δεν ήταν παρών εισαγγελέας. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτή ήταν μία «επιχείρηση καθαρισμού» του δήμου 

που εκκένωσε το χώρο από κενά καταλύματα που ανήκαν σε «Αλβανούς Γύφτους». 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι αντέτεινε ότι αυτό που 

συνέβη ήταν πράγματι μια «επιχείρηση κάθαρσης», που παραβίασε τα δικαιώματα 

οικιακού ασύλου και ιδιοκτησίας των σκηνιτών. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι 

ντόπιοι Ρομά, με τη βοήθεια του ΕΠΣΕ, υπέβαλαν καταγγελία στο Συνήγορο του 

Πολίτη. Αυτός κάλεσε το Δήμο να αιτιολογήσει αμέσως την ενέργειά του και να 

παράσχει τα απαραίτητα νομικά έγγραφα (25 Ιουλίου), αλλά ο δήμος αγνόησε το 

αίτημα. Λίγες ημέρες πριν την επιχείρηση, ο Δήμαρχος Άνω Λιοσίων προχώρησε σε 

«βελούδινη» έξωση των σκηνιτών Ρομά από το άνω τμήμα της χωματερής, 

προσφέροντας 100.000 δραχμές σε κάθε οικογένεια για να εγκαταλείψει την 

περιοχή και κατεδαφίζοντας έπειτα τα καταλύματά τους. Ο καταυλισμός γύρω από 

τη χωματερή υπάρχει επί χρόνια με ημινόμιμο τρόπο. Μετά την αστυνομική 
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επιδρομή του 1996 στον Ασπρόπυργο, ο δήμος επέτρεψε σε σκηνίτες Ρομά να 

κατασκηνώσουν στην περιοχή, μοιράζοντας επίσης υποσχέσεις για ύδρευση και 

αποκομιδή απορριμμάτων. Καμία από αυτές τις υποσχέσεις δεν τηρήθηκε. Οι Ρομά 

συνέχισαν αν ζουν ανάμεσα στα σκουπίδια και τους αρουραίους, σε 

απομακρυσμένη περιοχή με μηδενική υποδομή.» 

 

iii. Ελληνικό τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας:  

«Υποθέσεις 11-14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΣΑΚΙΡΗ/ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΪΝΗΣ, Ασπρόπυργος, Αττική, 8/1/2002 

Απόσπασμα από την Έκθεση των ΔΑ-ΔΟΕ 2002: «Ελλάδα: Στη σκιά της ατιμωρησίας 

– Κακομεταχείριση και κακή χρήση πυροβόλων όπλων» [προσωρινή μετάφραση από 

το Ελληνικό Τμήμα της ΔΑ] 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΑΣ1 

Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου 2002, αστυνομικοί επέδραμαν στη Νέα Ζωή, σε 

καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, περίπου 15 χλμ. δυτικά της Αθήνας. Είχαν 

προηγηθεί άλλες επιδρομές σε αυτόν τον καταυλισμό και σε άλλους καταυλισμούς 

Ρομά στην περιοχή. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των κατοίκων της Νέας Ζωής, 

μεγάλη ομάδα αστυνομικών πλησίασαν τον καταυλισμό με προτεταμένα τα όπλα. Οι 

αστυνομικοί συνοδεύονταν από δικαστικό, όμως φέρονται να μην εμφάνισαν 

κανένα ένταλμα σύλληψης ή έρευνας. Διέταξαν όλους τους Ρομά να βγουν από τις 

παράγκες τους και ανάγκασαν όσους ήταν ήδη έξω να ξαπλώσουν μπρούμυτα στο 

έδαφος. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν, απ’ ό,τι φαίνεται αδιακρίτως, σχεδόν όλες τις 

παράγκες του καταυλισμού για ναρκωτικά, ενώ καταγγέλλεται ότι φώναζαν στους 

Ρομά, που ήταν συγκεντρωμένοι απ’ έξω, τους έβριζαν και τους υπέβαλαν σε 

ρατσιστικές ύβρεις. Η συμπεριφορά της αστυνομίας φαινόταν να αποσκοπεί να 

                                                           
1
 Βλ. http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/organizations/ghm/ghm_28_01_02.rtf 
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τρομοκρατήσει και να εξευτελίσει. Ένας αστυνομικός καταγγέλλεται ότι σημάδεψε 

με το όπλο του ένα 13χρονο κορίτσι. 

Η Γιαννούλα Τσακίρη, κάτοικος του καταυλισμού ηλικίας 21 ετών, ισχυρίστηκε στη 

συνέχεια ότι δέχτηκε επίθεση από αστυνομικούς. Με τη βοήθεια του ΕΠΣΕ κατέθεσε 

στις εισαγγελικές αρχές Αθηνών μήνυση, στην οποία δήλωνε ότι κατά τη διάρκεια 

της επιδρομής αστυνομικός φώναξε σε 13χρονο ανάπηρο αγόρι να σηκωθεί όρθιο 

και έπειτα το άρπαξε από τα χέρια για να το σηκώσει. Εκείνη βγήκε μπροστά για να 

προστατεύσει το αγόρι, οπότε ένας αστυνομικός φέρεται να έσπρωξε βίαια και ένας 

δεύτερος να την κλότσησε στην πλάτη, ρίχνοντάς την στο έδαφος. Η Γιαννούλα 

Τσακίρη ήταν έγκυος δυόμισι μηνών και λίγο αργότερα παρουσίασε αιμορραγία. 

Την επομένη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε αποκολληθεί 

μερικώς ο πλακούντας. Τρεις ημέρες αργότερα απέβαλε. Σύμφωνα με τις 

αστυνομικές αρχές, σε άτυπη εσωτερική ανάκριση που διενεργήθηκε δεν βρέθηκαν 

στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς της. 

Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι κατά τη διάρκεια της επιδρομής μερικοί άλλοι Ρομά 

κακοποιήθηκαν σωματικά από αστυνομικούς: ο Παύλος Χριστοδουλόπουλος, 22 

ετών, δέχτηκε χτύπημα με το γόνατο στο στομάχι και ένας άλλος νεαρός, ο Μιχάλης 

Αριστόπουλος, δέχτηκε τρία χαστούκια. Από τους συγκεντρωμένους Ρομά, περίπου 

10 έως 15 άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση και μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα 

Ασπροπύργου για να ελεγχθεί κατά πόσον εκκρεμούσαν τυχόν πρόστιμα για 

τροχαίες παραβάσεις ή άλλες ποινές σε βάρος τους. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι, στο 

αστυνομικό τμήμα, αστυνομικοί άρχισαν να ξυλοκοπούν έναν τρίτο νεαρό, τον 

Αθανάσιο Σαΐνη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα χασίς, όταν 

αρνήθηκε να δηλώσει από πού το είχε αγοράσει. 

Οι Ρομά κρατήθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, 

χωρίς τροφή ή νερό, μέχρι τις 8 μμ., με εξαίρεση δύο από αυτούς που 

κατηγορήθηκαν για κατοχή ναρκωτικών και κρατήθηκαν όλη τη νύχτα (σε αυτούς 

έφεραν φαγητό). Πριν αφεθούν ελεύθεροι, όλοι δακτυλοσκοπήθηκαν και τους 

ζητήθηκε να υπογράψουν τις καταθέσεις που είχαν δώσει, τις οποίες καταγγέλλεται 

ότι δεν διάβασαν δυνατά σε όσους δεν γνώριζαν ανάγνωση. 
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iv. Απόσπασμα από το Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης για την Έκθεση ΔΑ-ΔΟΕ  (Σεπτέμβριος 2002) 

 

«5. Καταγγελίες για κακοποίηση των ιδιωτών ΤΣΑΚΙΡΗ Γιαννούλας,  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Παύλου, ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μιχαήλ και ΣΑΙΝΗ Αθανασίου. 

Μετά από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών σε καταυλισμό αθίγγανων στον 

Ασπρόπυργο Αττικής, την 28.1.2002 διεξήχθη αστυνομική επιχείρηση, παρουσία 

δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερα (4) άτομα και 

κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. 

Με αφορμή έγγραφη καταγγελία του Προεδρείου της Διευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  

Τσιγγάνων, σύμφωνα με την οποία αστυνομικοί κακοποίησαν αθίγγανους, κατά τη 

διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκε διοικητική εξέταση, από την 

οποία προέκυψε ότι η αθιγγανίς ΤΣΑΚΙΡΗ Γιαννούλα υπέβαλε μήνυση σε βάρος 

αγνώστου αστυνομικού, τον οποίο κατηγορεί ότι την λάκτισε, με αποτέλεσμα να 

αποβάλει έμβρυο που κυοφορούσε. Ωστόσο δεν διαπιστώθηκε η βασιμότητα του 

ισχυρισμού της ΤΣΑΚΙΡΗ (που δεν  είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια της 

επιχείρησης) ούτε των λοιπών καταγγελιών.» 

3. Συμπληρωματικές Πληροφορίες και Ενημέρωση 

[Η ακόλουθη ενημέρωση δεν υπάρχει στα ελληνικά.] 

Greek police often raid Romani settlements with the justification of searching for 

suspects and/or drugs and weapons, during the course of which dozens of Roma are 

subjected to ill-treatment and other physical and verbal abuse. The pattern of police 

raids on Romani settlements established by ERRC/GHM/MRG-G monitoring leaves no 

doubt those racial profiling accounts for human rights violations committed by the 

Greek police against Roma. 

 

The Romani settlement of Nea Zoe in Aspropyrgos, near Athens, has been the 

target of many major and minor police raids in the recent past. In the raid of 28 

January 2002, between 11 AM and midday, five cars, two of which were police patrol 
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cars and a large truck with a white canvas top drew close to one side of the 

settlement. According to the eyewitness account of K.M., a resident of the 

settlement, police officers jumped out of the back of the truck, while other officers 

charged the settlement from three different directions. K.M. told the 

ERRC/GHM/MRG-G: 

 

“I think there were around 100 to 150 police officers. Most of them were in 

plain clothes. The remainder wore olive drab fatigues while only some of them 

wore regular uniforms. The police told everybody who was outside the sheds 

not to move and to lie down. Some of the police officers approached those who 

were already on the ground and aimed their guns at them. At the same time, 

the police told everybody to get out of the sheds.”2 

 

A 17-year-old Romani girl was inside her house, taking a bath, when she heard 

shouts that she should go outside. A.K. stated that: 

 

“I replied that I was taking a bath and that I would be out in a minute. No 

sooner had I managed to put a T-shirt on when two police officers burst in, 

shouting, “We’ll come in as you are and f*** you”. They then took me to a 

ruined shed, the interior of which was visible from the outside, and the female 

officers gave me a body search. Male officers, however, were close by and I 

think some of them may have seen me. I was in any case very ashamed.”3 

 

A.K. told the ERRC/GHM/MRG-G that once officers had searched all the homes 

and everyone was outside, the officers herded all the residents together. According to 

residents, the police did not produce any search warrants. Greek law requires the 

presence of a judicial officer during house searches, but none of the witnesses with 

whom the ERRC/GHM/MRG-G spoke had actually seen one.4 Dionysia 

                                                           
2 ERRC/GHM/MRG-G interview with K.M., January 29, 2002, Nea Zoe, Aspropyrgos. 
3 ERRC/GHM/MRG-G interview with A.K., January 30, 2002, Nea Zoe, Aspropyrgos. 
4 ERRC/GHM/MRG-G interview with A.K., January 30, 2002, Nea Zoe, Aspropyrgos; ERRC/GHM/MRG-G 

interview with PavlosChalilopoulos, January 30, 2002, Athens. The presence of a judicial officer is a legal 
requirement, where state officials violate the sanctity of the home. According to Article 9.1 of the Greek 
Constitution, “Every person’s home is a sanctuary. The private and family life of the individual is inviolable. No 
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Panayotopoulou, another Romani resident, told the ERRC/GHM/MRG-G that she 

heard three gunshots that, other Roma told her later, had been fired in the air by 

police officers who were apparently in pursuit of a car. Two young Romani men were 

reportedly slapped on the face by the police, but Dionysia Panayotopoulou told the 

ERRC/GHM/MRG-G that “the ill-treatment was nothing compared to what had 

happened in the previous raid in April [2001]”.5 

 

According to K.K., a 42-year-old Romani resident, officers ordered about 10 to 15 

Romani residents in a van and drove them to the Aspropyrgos Police Station.6 The 

same van returned and six to eight Romani women, with four of their children, were 

also detained and taken to the police station.  

 

At the police station, the police subjected the men to body searches. Officers 

reportedly found a small quantity of cannabis on 19-year-old Athanasios Sainis. 

According to Sainis, two police officers took him into a nearby cell and tried to make 

him say that he had bought the cannabis from an elderly Romani woman who had 

been arrested during the raid. When he refused to confess, the two officers slapped 

him about theface and allegedly drafted a statement in his name. Sainis told the 

ERRC/GHM/MRG-G that “they signed ‘my’ deposition for me with a cross. But I am 

not illiterate – if I had been willing to sign, I would have.”7 Female officers reportedly 

bodily searched the arrested women when they arrived at the station. All of those 

detained were reportedly held at Aspropyrgos police station until around 8 PM, 

without being provided food. All but five of the Roma were released without charge.  

 

On the day of the raid, the General Police Directorate for Western Attica issued 

press release, stating that the operation’s objective had been to seize drugs and 

apprehend drug dealers. In contradiction to the testimony given by Romani residents 

to the ERRC/GHM/MRG-G, the press release stated that 11 house searches had been 

carried out and that five Roma, four female and one male, had been arrested while in 

                                                                                                                                                                      
home search shall be made, except when and as specified by law and always in the presence of representatives of 
the judicial power”.  

5ERRC/GHM/MRG-G interview with Dionysia Panayotopoulou, January 30, 2002, Athens. 
6 ERRC/GHM/MRG-G interview with K.K., January 30, 2002, Athens. 
7ERRC/GHM/MRG-G interview with Athanasios Sainis, January 30, 2002, Athens. 
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possession of drugs and money originating from the sale of narcotic substances.8 In a 

telephone conversation with ERRC/GHM/MRG-G, however, an on-duty officer of the 

Aspropyrgos Police station stated that a total of 30 Romani individuals had been 

arrested and taken to the police station following the raid of 28 January.9 Despite 30 

arrests, the loss of a day’s wages for some individuals and their families, and the 

disruption to all in the settlement, only five people were charged with crimes, and 

only four were found to have any connection to drugs.10 Michalis Aristopoulos, a 

Romani resident of Nea Zoe, told the ERRC/GHM/MRG-G that he believed that 

between 10 and 15 of the individuals detained during the raid were arrested not on 

suspicion of involvement in drugs or of any other particular crime, but for the purpose 

of ascertaining whether there were any pending warrants against them.11 

 

The stereotyping of Roma as criminals by police officers was further indicated by 

the claim in the police press release that every sum of money found on the Roma who 

were arrested on January 28 had come from the selling of drugs. Thus, the 5,150 

Greek drachmas (approximately 15 Euro) and 2.25 Euro, meager sums, recovered by 

the police from an elderly Romani woman arrested, were considered to have come 

from drug dealing.12 

 

On 22 February 2002, the Trans-European Roma Federation sent a letter of protest to 

the Greek Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs. In it, the Federation 

condemned all instances of human rights abuses against Greek Roma and demanded 

compensation for YannoulaTsakiri of Nea Zoe, who had had a miscarriage due to 
                                                           
8 Press Release of Police Directorate of Western Attica, Aigaleo, January 28, 2002. 
9ERRC/GHM/MRG-G interview with Police Commander G.K., February 4, 2002. 
10 Press Release of Police Directorate of Western Attica, Aigaleo, January 28, 2002. Three of the Roma were 

found to be in possession of drugs, and a fourth was allegedly caught throwing an estimated amount of 20 grams 
of hashish into a wood-burning stove on the settlement. 

11ERRC/GHM/MRG-G interview with Michalis Aristopoulos, January 30, 2002, Athens. 
12 Statements by members of the Greek police force in unrelated cases further illustrate the racist stereotyping of 

Roma by police officers. According to the proceedings of the Committee for Identifying Places for the 
Relocation of the Itinerant Roma of Sparta, December 21, 2001, Sparta, Police Officer 
PanayiotisPapageorgoudes made the proposal, with which the other members of the Committee agreed, that two 
out of the three suggested areas for the relocation of Romani settlements should be rejected on the basis that they 
were within agricultural plots of land and close to many byroads. These two facts, according to the police officer, 
rendered “difficult the surveillance of the area by the police”, evidence of a stereotypical perception of Roma as 
habitual delinquents. Moreover, the fact that the other members of the Committee, including a municipal 
councilor and prefectural officials, endorsed Papageorgoudes’ reasons for rejecting these two localities 
demonstrates how deeply rooted such stereotypes are. Such committees are established under Article 2(2) of the 
discriminatory 1983 Ministerial Decree. 
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police brutality. The UK-based organization also urged the Greek government to 

conduct a thorough investigation into the 8 February 2002 burning down of the 

Gerambella Romani settlement, outside of Pyrgos.13 It is noteworthy that the 

otherwise very inadequate investigation of the case by Greek Police was triggered by 

the Federation’s letter. » 

 

v. Ανοιχτή επιστολή ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ,στον πρωθυπουργό της χώρας, Κώστα Σημίτη: 

 

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

20 Φεβρουαρίου 2004  

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ 

ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ 

WorldOrganizationAgainstTorture (OMCT)  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ  

Γενεύη, 19 Φεβρουαρίου 2004 

Κύριε Πρωθυπουργέ,  

Η Διεθνής Γραμματεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων 

(OMCT) πληροφορήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών 

του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος του δικτύου της OMCT, για τις επιθέσεις Ποντίων 

σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες που 

λάβαμε, στις 2 Φεβρουαρίου 2004, ομάδα Ποντίων ομογενών από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση εισέβαλαν σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο. Κατά τη 

                                                           
13 GHM/MRG-G, Press Release, Topic: Trans-European Roma Federation Protests against Frequent Human 

Rights Abuses Carried out in Greece against Roma, 25 February 2002 
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διάρκεια των επεισοδίων, έκαψαν τρεις παράγκες και τρία αυτοκίνητα. 

Συνελήφθησαν 12 Πόντιοι και εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 

εμπρησμό, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι 

κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί.  

 

Στις 3 Φεβρουαρίου 2004, δεκάδες ομογενών Ποντίων εισέβαλαν για 

δεύτερη φορά στον καταυλισμό των Ρομά. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 

Πόντιοι επιτέθηκαν εναντίον των Ρομά με τσεκούρια, ξύλα και μαχαίρια και 

προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στα σπίτια τους, αλλά τελικά τράπηκαν σε 

φυγή έπειτα από πυροβολισμούς των Ρομά. Εικάζεται ότι η πρώτη επίθεση 

συνδέεται με διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ των Ρομά της περιοχής και 

των Ελληνοπόντιων την 1η Φεβρουαρίου 2004. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

μια παρέα Ρομά αρνήθηκε να πληρώσει λογαριασμό 37 ευρώ για 

κατανάλωση σε καφετέρια Ελληνοπόντιου. Αναφέρεται ότι οι Ρομά 

χτύπησαν τον Πόντιο ιδιοκτήτη, καθώς και τον ανιψιό και τους δύο γιους του 

που προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Μετά το περιστατικό και οι 

τέσσερις Πόντιοι πήγαν στο τοπικό νοσοκομείο και υπέβαλαν μηνύσεις κατά 

των δραστών (οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι) στον αστυνομικό σταθμό 

Ασπροπύργου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι 12 Πόντιοι που 

συνελήφθησαν για την πρώτη επίθεση στον καταυλισμό Ασπροπύργου δεν 

κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή και μετέβησαν στον Ασπρόπυργο με 

μοναδικό σκοπό να επιτεθούν. Το ΕΠΣΕ πιστεύει ότι η επίθεση δεν ήταν 

αποτέλεσμα «πρόκλησης» ή απλώς πράξη αντεκδίκησης για το συμβάν της 1 

Φεβρουαρίου 2004, αλλά φαίνεται ότι υποκινήθηκε από ρατσιστικά κίνητρα.  

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, με εντολές να 

αστυνομεύουν την περιοχή προς αποτροπή νέων επεισοδίων. Η OMCT 

συγχαίρει τη γρήγορη απόκριση της αστυνομίας που είχε ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση και κράτηση των 12 Ποντίων που ενεπλάκησαν στην πρώτη 

επίθεση, την υποβολή λεπτομερούς δικογραφίας στο δικαστήριο και τις 

συνεπακόλουθες ενέργειες για να παραμείνουν οι δυνάμεις σε ετοιμότητα. 

Αναφέρεται ότι, για τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, οι αστυνομικές αρχές 
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της Δυτικής Αττικής ανταποκρίθηκαν γρήγορα και διερεύνησαν με 

αντικειμενικότητα καταγγελίες για παραβίαση των δικαιωμάτων Ρομά.  

 

Ωστόσο, η OMCT συνεχίζει να ανησυχεί για τις εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά τη 

δεύτερη επίθεση, που υποδηλώνει ότι η βία στην περιοχή μπορεί να λάβει 

μεγαλύτερες διαστάσεις στο μέλλον. Στο παρελθόν, η Εθνική Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε εκφράσει την ανησυχία της για την 

αυξανόμενη συχνότητα βίαιων ενεργειών Ελλήνων πολιτών εναντίον 

μεταναστών και Ρομά. Συνεπώς, η OMCT καλεί τις αρχές να παραμείνουν σε 

επαγρύπνηση, να εξασφαλίσουν ότι δεν θα οξυνθεί η βία και η ένταση 

μεταξύ των εμπλεκόμενων κοινοτήτων και ότι θα λάβουν ευρύτερα μέτρα 

για την καταπολέμηση όλων των μορφών ξενοφοβίας και φυλετικών 

διακρίσεων, συμπεριλαμβανόμενης της ενσωμάτωσης όλων των διατάξεων 

της Οδηγίας της ΕΕ κατά του ρατσισμού (2003/43) στο εσωτερικό δίκαιο. Η 

OMCT ευελπιστεί ότι όλα τα περιστατικά ρατσιστικής βίας θα διερευνηθούν 

γρήγορα, ότι θα γίνουν οι ανάλογες διώξεις και ότι οι υποθέσεις θα 

εκδικαστούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι τα θύματα (τόσο Πόντιοι όσο και Ρομά) θα 

αποζημιωθούν για τις ζημίες και την απώλεια περιουσίας που υπέστησαν.  

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την εξέταση του θέματος.  

Με εκτίμηση,  

EricSottas, Διευθυντής» 

 

vi. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ) 

Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760 

email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

10 Απριλίου 2011 

 

mailto:office@greekhelsinki.gr
http://cm.greekhelsinki.gr/
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Πρόσφατες δίκες και καταδίκες για παραβιάσεις δικαιωμάτων Ρομά από 

Δήμο Ασπροπύργου 

 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) ενημερώνει 

την κοινή γνώμη για πρόσφατες δίκες και καταδίκες στην Ελλάδα και 

διεθνώς που έχει προκαλέσει η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων 

των Ρομά από το Δήμο Ασπροπύργου, για τις ενέργειες του οποίου 

υπάρχουν και πολλά άλλα παλαιότερα κείμενα. 

 

1. Στις 7 Απριλίου 2011, το ΕΠΣΕ ενημέρωσε πως η Ελλάδα δικάζεται για 

δεύτερη φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, 

σχολείο-γκέτο για παιδιά Ρομά (προσφυγή Ιωάννα Σαμπάνη και 

λοιποί - 
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspro

pyrgou_greek.doc). Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ στις 

5 Ιουνίου 2008 (προσφυγή Σαμπάνη και άλλων κατά Ελλάδας - 

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3302) για τον αρχικό 

εκπαιδευτικό αποκλεισμό των παιδιών Ρομά του καταυλισμού στο 

Ψάρι Ασπροπύργου μέχρι το 2005 και στη συνέχεια το διαχωρισμό 

τους σε σχολείο-γκέτο παράρτημα του 10ου Δημοτικού Σχολείου 

Ασπροπύργου που μετονομάστηκε σε 12ο Δημοτικό Σχολείο 

Ασπροπύργου (βλπ. σχετικό δελτίο τύπου «Νέα ευρω-δίκη Ελλάδας 

για σχολείο-γκέτο Ρομά Ασπροπύργου» - 
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspro

pyrgou_greek.doc)  

 

2. Στις 20 Απριλίου 2010, επιδόθηκαν σε τρεις οικογένειες Ρομά οι 

αμετάκλητες αποφάσεις 18318/2009, 18319/2009 και 18320/2009 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με τις οποίες ο Δήμος 

Ασπροπύργου καταδικαζόταν σε καταβολή αποζημίωσης για την 

παράνομη έξωση των οικογενειών αυτών στις 14 Ιουλίου 2000. 

Πρόκειται για τη μοναδική καταδίκη στα χρονικά της ελληνικής 

δικαιοσύνης για παράνομη έξωση Ρομά. 

 

3. Στις 21 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το 

βούλευμα 957/2011, απάλλαξε τους εκπροσώπους των Ρομά Ψαριού 

Ασπροπύργου Βασίλη Σαμπάνη, Θανάση Σαμπάνη και Λευτέρη 

Σαμπάνη που είχαν αρχικά παραπεμφθεί σε δίκη, μετά από παρωδία 

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3302
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
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προκαταρκτικής εξέτασης, με τις κατηγορίες της διατάραξης 

δημόσιας περιουσίας, εξύβρισης και απειλής που φέρονταν να είχαν 

τελέσει στις 4 Ιουλίου 2007 κατά τη δίωρη συνάντησή τους με το 

Δήμαρχο Ασπροπύργου με την παρουσία ΜΜΕ και του Διοικητή του 

ΑΤ Ασπροπύργου. Για την υπόθεση αυτή υπάρχουν δύο δελτία 

τύπου: «Ελλάδα: Δικαστική παρενόχληση  σε βάρος των Βασίλη 

Σαμπάνη, Θανάση Σαμπάνη και Λευτέρη Σαμπάνη εκπροσώπων των 

Ρομά στο Ψάρι Ασπροπύργου» (26 Αυγούστου 2009 -
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1194_omct_sampanis_tr

ial_greek.doc) και «Δήμαρχος Ασπροπύργου – OMCT – Συμβούλιο 

Ευρώπης – ΕΠΣΕ και e-lawyer για Ρομά»  (με κείμενα του Δημάρχου - 

26 Σεπτεμβρίου 2009 - 
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1207_dimarhos_aspropy

rgou_epse_roma_greek.doc). Το σκεπτικό της απαλλακτικής απόφασης 

του Συμβουλίου που δέχθηκε την προσφυγή κατά της απ’ ευθείας 

κλήσης την οποία είχαν υποβάλει οι κατηγορούμενοι μέσω του ΕΠΣΕ 

και δικαίωσε το χαρακτηρισμό ως απαράδεκτης της παραπομπής 

τους σε δίκη: 

 

«Από την προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση που 

διενεργήθηκαν προέκυψε ότι στις 41712007 το πρωί εβδοµήντα περίπου 

κάτοικοι του καταυλισµού τσιγγάνων της περιοχής Σκάρπα Ασπροπύργου, 

πραγµατοποίησαν συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Δηµαρχείο 

Ασπροπύργου ζητώντας να ληφθεί µέριµνα από το Δήµο για τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσής τους. Οι καταγγελίες του εγκαλούντος ότι οι 

κατηγορούµενοι εισήλθαν βίαια στο Δηµοτικό Κατάστηµα και παρέµειναν 

σ' αυτό παρά την εκπεφρασµένη αντίθετη θέληση του Δηµάρχου, καθώς 

και ότι τον εξύβρισαν και τον απείλησαν, δεν επιβεβαιώνονται ούτε από 

το αντίγραφο του βιβλίου συµβάντων της 4/7/2007 του Α.Τ. 

Ασπροπύργου, που προσκοµίζουν οι προσφεύγοντες, ούτε από σχετικό 

δηµοσίευµα της Γ. Κρυστάλλη στο φύλλο της 5/7/2007 της τοπικής 

εφηµερίδας «Θριάσιο», που κάλυψε δηµοσιογραφικά τα γεγονότα της 

4/7/2007. Πράγµατι από το βιβλίο συµβάντων προκύπτει µόνο ότι 

τετραµελής αντιπροσωπεία των συγκεντρωµένων, µεταξύ των οποίων οι 

τρεις κατηγορούµενοι (δηλ. οι δύο προσφεύγοντες και ο µη ασκήσας 

προσφυγή συγκατηγορούµενος τους), συναντήθηκε µε τον Δήµαρχο, ο 

οποίος στη συνέχεια εξέφρασε στους αστυνοµικούς αορίστως παράπονο 

σε βάρος των τριών κατηγορουµένων για τη συµπεριφορά τους, ενώ η 

υπό κρίση έγκλησή του κατ' αυτών υπεβλήθη αρκετά αργότερα. Η 

ανωτέρω εφηµερίδα εξάλλου αναφέρεται σε δίωρη συνάντηση 

αντιπροσωπείας των τσιγγάνων µε το Δήµαρχο δηµοσιεύοντας και 

σχετική φωτογραφία, χωρίς να κάνει λόγο για οποιαδήποτε παράνοµη ή 

βίαιη ενέργεια. Αντιθέτως οι καταγγελίες των κατηγορουµένων για 

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1194_omct_sampanis_trial_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1194_omct_sampanis_trial_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1207_dimarhos_aspropyrgou_epse_roma_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1207_dimarhos_aspropyrgou_epse_roma_greek.doc
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«ρατσιστική» πολιτική του Δήµου απέναντι στους Ροµά ενισχύονται τόσο 

από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωµάτων, που προσκοµίζουν οι προσφεύγοντες, µε την οποία 

καταδικάζεται η Ελλάδα για αποκλεισµό από την εκπαίδευση των παιδιών 

Ροµά του καταυλισµού Ροµά (Τσιγγάνων) που βρίσκεται στην περιοχή 

«Ψάρι» του Ασπροπύργου, όσο και από δύο έγγραφα του Συνηγόρου του 

Πολίτη της 18/2/2008 και της 29/12/2008, που διαπιστώνουν ανεπίτρεπτη 

καθυστέρηση του Δήµου Ασπροπύργου και του Υπ. Εσωτερικών να 

λάβουν μέτρα για την επίλυση των προβληµάτων των Ροµά. Ενισχύονται 

επίσης από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισµού 

και της Μισαλλοδοξίας, που δηµοσιεύθηκε στις 15.9.2009 και αναφέρει 

ότι οι Ροµά του Ασπροπύργου, στους οποίους ανήκουν και οι 

κατηγορούµενοι, αντιµετωπίζουν εχθρότητα από την πλευρά κάποιων 

από τις τοπικές αρχές, σαν τέτοια περίπτωση δε ο µάρτυρας Παναγιώτης 

Δηµητράς κατονοµάζει τον Δήµαρχο, τον οποίο, όπως αναφέρει, η 

ανωτέρω Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συναντήσει ένα έτος πριν. Με αυτά τα 

δεδοµένα δεν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής των 

κατηγορουµένων για τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται.» 

 

Μετά την εξέλιξη αυτή υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του 

Δημάρχου Ασπροπύργου και των μαρτύρων του για ψευδή καταμήνυση και 

ψευδή ένορκη κατάθεση, αλλά και για την παράνομη έξωση όλης της 

κοινότητας των Ρομά από το Ψάρι Ασπροπύργου τον Αύγουστο 2010 (τον 

οποίο κατέγραψε η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» που μεταδόθηκε από τη 

MegaTV την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 και είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα 

http://www.megatv.com/article.asp?catid=21297&subid=2&pubvideoid=17952757)

. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε αυτεπάγγελτο σχηματισμό 

δικογραφίας σε βάρος των καταγγελλόμενων και πρόκειται σύντομα να 

αρχίσει η προκαταρκτική εξέταση.    

 

4. Το απόσπασμα από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του 

Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-

IV-2009-031-GRC.pdf) το οποίο αναφέρεται στο απαλλακτικό βούλευμα είναι 

τα ακόλουθο: 

 

«Η ECRI παρατήρησε σε μια επιτόπου επίσκεψη σε καταυλισμούς Ρομά 

στον Ασπρόπυργο και τα Σπάτα κοντά στην Αθήνα, ότι οι συνθήκες 

διαβίωσης κάποιων Ρομά εξακολουθούν να είναι απαράδεκτα κατώτερες 

http://www.megatv.com/article.asp?catid=21297&subid=2&pubvideoid=17952757
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf
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των διεθνών προτύπων. Η ECRI… ανησυχεί για το ότι όπως παρατηρήθηκε 

στον Ασπρόπυργο και τα Σπάτα, κάποιοι καταυλισμοί Ρομά είναι 

απολύτως απομονωμένοι από τον υπόλοιπο πληθυσμό, χωρίς τρεχούμενο 

νερό ή ηλεκτρικό και χωρίς αποχετευτικό σύστημα ή πρόσβαση σε 

δημόσια συγκοινωνία. Οι καταυλισμοί αυτοί δεν είναι εύκολα 

προσβάσιμοι και δεν υπάρχουν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι που να 

οδηγούν σε αυτούς και οι κάτοικοί τους ζουν σε αυτοσχέδια ή 

προκατασκευασμένα σπίτια, χωρίς θέρμανση το χειμώνα και στέγες που 

στάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις, αφήνοντας έτσι τα ευπαθή άτομα 

όπως παιδιά, εγκύους και τους ηλικιωμένους ιδιαίτερα εκτεθειμένους σε 

ασθένειες. Οι Ρομά που ζουν στους καταυλισμούς αυτούς αντιμετωπίζουν 

επίσης στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορία και στη χειρότερη 

εχθρικότητα (όπως παρατηρήθηκε στον Ασπρόπυργο) από την πλευρά 

κάποιων από τις τοπικές αρχές και όσων δεν είναι Ρομά… Εν όψει της 

σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στον καταυλισμό 

του Ασπροπύργου, είναι απαραίτητη η βοήθεια από την κυβέρνηση για τη 

μεταστέγαση των Ρομά που παραμένουν εκεί.»  

 

5. Στις 30 Μαρτίου 2011, δημοσιοποιήθηκε η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου 

του Πολίτη για το 2010 (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

http://www.synigoros.gr/annual10/annual_2010.pdf). Στη σελίδα 38 

αναφέρονται τα ακόλουθα για το Δήμο Ασπροπύργου: 

 

«Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και προσωρινή μετεγκατάσταση 

πληθυσμών Ρομά 

 

Ο ΣτΠ εξακολουθεί να διαπιστώνει αδράνεια ή απροθυμία των αρμόδιων 

αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί στους 

πληθυσμούς Ρομά κατάλληλη στέγη υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις (Ασπρόπυργος, Βοτανικός, Πάτρα) 

κατά τις οποίες οι συναρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

της κεντρικής διοίκησης όχι μόνο καθυστερούν υπερβολικά στην εξεύρεση 

λύσεων μετεγκατάστασης, αλλά σχεδόν συστηματικά αρνούνται να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στους εκεί 

καταυλισμούς. Οι παραλείψεις αυτές έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό 

στη δημιουργία συνθηκών (έλλειψη ύδρευσης, αποχέτευσης ή ηλεκτρικού 

ρεύματος, παντελής απουσία υπηρεσιών καθαριότητας, καύση και 

επεξεργασία πρώτων υλών από τους διαμένοντες Ρομά) οι οποίες 

συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και έχουν ως πρόσθετο 

http://www.synigoros.gr/annual10/annual_2010.pdf
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αποτέλεσμα τις εύλογες αντιδράσεις των υπόλοιπων κατοίκων της 

περιοχής.» 

 

Ο Εκπρόσωπος του ΕΠΣΕ Παναγιώτης Δημητράς δήλωσε: «Είναι πασιφανές 

πως ο Δήμος Ασπροπύργου έχει τα πρωτεία στο διωγμό των Ρομά στην 

Ελλάδα και διασύρει τη χώρα διεθνώς με τις ρατσιστικές ενέργειές του. 

Δυστυχώς, εκτός από τη δικαιοσύνη, κανένας άλλος φορέας δεν ελέγχει το 

Δήμο για τις παράνομες ρατσιστικές ενέργειές του. Ειδικότερα δε κανένα 

κοινοβουλευτικό κόμμα ούτε κανένας βουλευτής τους στο Υπόλοιπο Αττικής 

(στους οποίους περιλαμβάνεται ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος και η Υφυπουργός 

Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου) δεν έχει ποτέ καταγγείλει τις ενέργειες 

αυτές. Η σιωπή τους έχει εύλογα ερμηνευθεί από το Δήμο ως ανοχή αν όχι 

συμφωνία. Από τους Ρομά και το ΕΠΣΕ ερμηνεύεται ως συνενοχή.»  

 

β) Σχετικά με την περίπτωση του 12ουΔημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου  

i. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

(Προσφυγή υπ’ αριθ. 32526/05) 

«Γ. Τα επεισόδια σε βάρος των παιδιών Ροµά τον Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο του έτους 2005  

18. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2005, ημερομηνία ενάρξεως του σχολικού έτους, οι 

γονείς Ροµά, µμεταξύ των οποίων και οι προσφεύγοντες, συνόδευσαν τα 

παιδιά τους στο σχολείο. Στην είσοδο του σχολείου, είχαν συγκεντρωθεί 

πολλοί µη Ροµά γονείς, οι περισσότεροι ποντιακής καταγωγής, δηλαδή από 

την περιοχή του Ευξείνου Πόντου στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, 

οι οποίοι επιτέθηκαν φραστικά στους Ροµά φωνάζοντας :  

«Κανένα παιδί από εσάς δεν θα µπει στο σχολείο. ∆εν πρόκειται να µπείτε 

στο σχολείο, τελείωσε».  

Στη συνέχεια, οι µη Ροµά γονείς απέκλεισαν την είσοδο του σχολείου έως 

ότου τα παιδιά Ροµά µμεταφερθούν σε άλλο κτίριο.  

19. Στις 12 Οκτωβρίου 2005, οι µη Ροµά γονείς απέκλεισαν εκ νέου την 

είσοδο του σχολείου. Έξω από αυτό, ανάρτησαν πανό µε το εξής περιεχόμενο 
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«Το σχολείο θα παραµείνει κλειστό λόγω του προβλήματος των Τσιγγάνων – 

Τετάρτη 12.10.05».  

20. Στις 13 Οκτωβρίου 2005, τα παιδιά ρόµικης καταγωγής προσπάθησαν να 

εισέλθουν στο σχολείο. Για µία ακόµα φορά, ήλθαν αντιμέτωπα µε µια 

οµάδα µη Ροµά γονέων. Ειδικότερα, η πρόεδρος του συλλόγου έδειξε στην 

κάµερα συνεργείου τηλεοπτικού σταθµού που είχε μεταβεί επιτόπου, τα 

ατοµικά δελτία υγείας των παιδιών ρόµικης καταγωγής, για να αποδείξει ότι 

αυτά δεν είχαν εμβολιαστεί. Τελικώς, µε την αρωγή αστυνομικής δύναµης η 

οποία είχε μεταβεί επιτόπου, τα παιδιά Ροµά μπόρεσαν να εισέλθουν στο 

σχολείο.» 

«25. Στις 25 Οκτωβρίου 2005, οι προσφεύγοντες υπέγραψαν δήλωση την 

οποία συνέταξαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Ασπροπύργου, µε την οποία 

εξέφρασαν την επιθυµία να μεταφερθούν τα παιδιά τους στο ξεχωριστό 

οίκηµα του δηµοτικού σχολείου. Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι 

υπέγραψαν την εν λόγω δήλωση υπό το κράτος των πιέσεων που άσκησαν ο 

Υπουργός Παιδείας, από µη Ροµά γονείς και από ορισμένους επικεφαλείς της 

κοινότητας Ροµά.  

26. Στις 31 Μαΐου 2007, ο πρώτος προσφεύγων δήλωσε ενόρκως ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας ότι θα προτιµούσε τα παιδιά του να φοιτούν 

στις κανονικές παρά στις ειδικές τάξεις. ∆ιευκρίνισε, ωστόσο, ότι του ήταν 

δύσκολο να διατηρήσει τη θέση αυτή όταν κινδύνευε η σωµατική 

ακεραιότητα των παιδιών του από έξαλλους µη Ροµά κατοίκους και οι 

δάσκαλοί τους τον προέτρεπαν, εµµέσως, να συναινέσει στη φοίτηση των 

παιδιών του στο «σχολείο-γκέτοο». 

27. Εν τω μεταξύ, δυνάµει της από 22 Δεκεμβρίου 2005 και υπ’ αριθ. 26 

πράξεως, ο Νομάρχης Αττικής απεφάσισε ότι τρεις τάξεις του 10ου 

∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου θα στεγάζονταν σε προκατασκευασμένες 

σχολικές αίθουσες, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Ασπροπύργου. 

28. Στις 17 Μαρτίου 2006, η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως 

∆υτικής Αττικής απηύθυνε προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων επιστολή, µε την οποία τον ενημέρωνε ότι, για το σχολικό 

έτος 2005-2006, είχαν εγγραφεί στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου 52 
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νέοι μαθητές ρόµικης καταγωγής, σημειώνοντας ότι, «λόγω ελλείψεως 

χώρου στο κυρίως κτίριο του σχολείου, και µε τη συγκατάθεση των γονέων, 

οι μαθητές ρόµικης καταγωγής στεγάζονταν σε παράρτημα πλησίον του 

καταυλισµούΡοµά».  

29. Στις 20 Ιουνίου 2006, η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π.Ε. Γ’ ∆υτικής Αττικής 

απηύθυνε προς τον Περιφερειάρχη Αττικής επιστολή, µε την οποία τον 

ενημέρωνε ότι, για το σχολικό έτος 2005-2006, 54 μαθητέςρόµικης 

καταγωγής είχαν εγγραφεί στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, 

διευκρινίζοντας ότι είχαν - 9 - «προβλεφθεί προπαρασκευαστικές τάξεις για 

τους μαθητέςρόµικης καταγωγής, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 

προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των 

μαθησιακών δυσκολιών και για διάφορους άλλους λόγους που καθιστούσαν 

αδύνατη την ένταξή τους στις κανονικές τάξεις». Προσέθετε δε ότι «παρά την 

πρόοδο στις επιδόσεις των μαθητών Ροµά, στο πλαίσιο της ενισχυτικής 

διδασκαλίας, οι μαθητές αυτοί, στο σύνολό τους, δεν είναι ακόµα ικανοί να 

ενταχθούν στις κανονικές τάξεις». 

ii. Επιστολή του Δήμαρχου Ασπροπύργου, Νίκου Μελετίου, προς το 

Υπουργείο παιδείας, στην οποία υπερασπίζεται την ύπαρξη του 

«σχολείου– γκέτο»: 

«Την ίδρυση του 12ου Δημοτικού Σχολείου, δεν την επέβαλε καμιά 

διάθεση της Δημοτικής Αρχής ή των Πολιτών του Ασπρόπυργου, για 

ρατσιστικό διαχωρισμό των αθιγγανόπαιδων, από τους άλλους μαθητές 

των Σχολείων. Την καθιστά αδήριτη αναγκαιότητα, η επιλογή της 

νομαδικής ζωής, από τους ίδιους τους σκηνίτες αθίγγανους. Η διαβίωσή 

τους, εν μέσω των σκουπιδότοπων που οι ίδιοι δημιουργούν, η αδιαφορία 

τους, σε ό,τι έχει σχέση με τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, και κυρίως 

η εμμονή τους στις έκνομες δραστηριότητες, που εκδηλώνονται -

πρωτίστως-, σε βάρος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και του 

συνόλου των κατοίκων του Ασπρόπυργου. (…) Και μετά από όλα αυτά, [τα 

παιδιά Ρομά] έχουν και την απαίτηση να μοιράζονται τα ίδια διδακτήρια 

με τους υπόλοιπους μαθητές του Ασπρόπυργου, μεγάλο ποσοστό των 
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οποίων ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ή είναι παιδιά 

οικονομικών μεταναστών!» 

 

iii. 2) Δημοσίευμα εφημερίδας «Τα ΝΕΑ» 

«Μάθημα πρώτον: Ρατσισμός 

Λεηλάτησαν το σχολείο για τα Τσιγγανόπουλα του Ασπροπύργου και μετά το 

έκαψαν 

«Στο σχολείο δεν θέλουμε πια να πηγαίνουμε. Είναι άσχημο, μας έκαψαν την 

τάξη μας και φοβόμαστε να πάμε εκεί». Ο Γιώργος, η Μαρία και η Δήμητρα, 

μαθητές του σχολείου- γκέτο που φτιάχτηκε μόνο για τους Τσιγγάνους της 

περιοχής Ψάρι στον Ασπρόπυργο, περνούν κάθε μέρα έξω από το καμένο 

τους σχολείο. 

Εδώ και δύο μήνες, το σχολείο- γκέτο για τα Τσιγγανόπουλα του 

Ασπροπύργου έχει καεί από εμπρηστές. Οι προσπάθειες όμως για 

αποκατάσταση των καμένων αιθουσών σκοντάφτουν στην αδιαφορία της 

Πολιτείας για τους μαθητές Ρομ. 

Κοιτούν τις κατεστραμμένες τους τάξεις, χαιρετούν τους δασκάλους τους που 

υποχρεωτικά βρίσκονται στο σχολείο και φεύγουν πάντα με την ίδια απορία. 

«Ποιος έκαψε το σχολείο μας και γιατί». 

Το σχολείο φτιάχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στον Ασπρόπυργο, ύστερα 

από τις αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι δεν ήθελαν τα 

Τσιγγανάκια για συμμαθητές των παιδιών τους. Κάποιοι έφτασαν να 

χειροδικήσουν εναντίον τους, τα απείλησαν, τα αντιμετώπισαν ως φορείς 

μολυσματικών ασθενειών. Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, 

αποφασίστηκε τα 46 «μη ευπρόσδεχτα» παιδιά να μεταφερθούν σε ένα 

σχολείο που θα φτιαχνόταν ειδικά γι΄ αυτά. 

Τέσσερα κοντέινερ και μια υποτυπώδης αυλή έφτιαξαν αυτό που 

ονομάστηκε το «σχολείο των Τσιγγάνων». Ακόμη και τότε ορισμένοι κάτοικοι 

της περιοχής θέλησαν να δείξουν την αντίθεσή τους στην παρουσία των 

Τσιγγάνων στην περιοχή τους. Γι΄ αρχή έσπασαν τα τζάμια του και έγραψαν 

συνθήματα σε βάρος της καταγωγής των μικρών Ρομ. Ακολούθησε η κλοπή 
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των αιρκοντίσιον από το σχολείο και η λεηλασία μιας από τις αίθουσες. 

«Μέχρι και τις πόρτες ξήλωσαν και πήραν τα πάντα από μέσα, αφήνοντας 

τέσσερις γυμνούς τοίχους», λέει ο Βασίλης Σαμπάνης, πρόεδρος της 

Κοινότητας των Τσιγγάνων στο Ψάρι. Η δημοτική αρχή αναγκάστηκε να 

διαθέσει για τη φύλαξη του σχολείου εταιρεία σεκιούριτι, για να 

προστατεύσει το δικαίωμα μικρών παιδιών να κάτσουν στα θρανία. 

Στο μεταξύ η υπόθεση του σχολείου - γκέτο έφτασε στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, ύστερα από προσφυγή που κατέθεσαν 11 κάτοικοι της περιοχής. 

Η ελληνική Πολιτεία οφείλει, μεταξύ άλλων, να απαντήσει μέχρι τα τέλη 

Ιουνίου με ποιο σκεπτικό οι Ρομ μαθητές έχασαν έναν χρόνο σπουδών, αφού 

το «κανονικό» σχολείο δεν τους δεχόταν και επίσης για ποιο λόγο κάνουν 

μαθήματα σε διαφορετικές αίθουσες, όταν αυτό είναι ο ορισμός της 

διάκρισης, όπως επισημαίνει το Δικαστήριο. 

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, το σχολείο τυλίχτηκε ξαφνικά στις φλόγες. 

Η πυροσβεστική έρευνα αποκάλυψε εμπρησμό. Άλλωστε στις αίθουσες 

εκτός από τα θρανία και τις καρέκλες δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δύο από τις 

αίθουσες καταστράφηκαν ολοσχερώς και μόνο ένα ξύλινο παράπηγμα 

σώθηκε την τελευταία στιγμή. 

«Εμείς ως οφείλαμε, απευθυνθήκαμε στη δημοτική αρχή, η οποία είναι 

αρμόδια για τις σχολικές στέγες. Δυστυχώς, 2 μήνες ύστερα από την 

καταστροφή των αιθουσών, η κατάσταση παραμένει η ίδια», λέει στα «ΝΕΑ» 

ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοσμάς 

Κοσμόπουλος. Ο Δήμος Ασπροπύργου επικαλείται δυσχέρεια του ΟΣΚ να 

βρει 2 κοντέινερ για να συνεχίσουν τα Τσιγγανόπουλα τα μαθήματά τους. 

Κάπου εκεί εξαντλούνται οι προσπάθειες των εμπλεκομένων. Οι ίδιοι οι 

Ρομά πάντως, μαθητές και γονείς, συνεχίζουν να ζητούν το δικαίωμά τους 

στην εκπαίδευση: 

«Από τα 46 παιδιά που ερχόμασταν για μάθημα από τον καταυλισμό, τώρα 

ερχόμαστε μόνο τα 13. Τα υπόλοιπα φοβούνται ότι θα έρθουν να τα κάψουν 

και αυτά, όπως συνέβη και με το σχολείο μας», λέει η 12χρονη Ελένη. Όνειρό 
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της είναι να μάθει γράμματα. «Δεν θα αφήσω κανέναν να μου τα στερήσει», 

φωνάζει με τον δυναμισμό των 12 ετών της. 

«Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μου να πάνε στο σχολείο. Το θέλουν, 

καθημερινά με παρακαλούν, αλλά φοβάμαι ότι κάτι κακό μπορεί να τους 

συμβεί. Ας μας φτιάξουν επιτέλους το σχολείο για να τα στείλουμε. Παιδιά 

είναι κι αυτά όπως τα υπόλοιπα», διαμαρτύρεται η Κατερίνα. Κανείς όμως 

δεν συγκινείται μέχρι τώρα από την κατάσταση. Στα διαλείμματα, όσα από 

τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο κάνουν παιχνίδι τους τις καμένες αίθουσες. 

Κρύβονται σε αυτές, παίζουν τους δασκάλους. Μερικές φορές όταν ο καιρός 

είναι καλός, ζητούν από τους δασκάλους τους να κάνουν μάθημα στην αυλή. 

Τότε έρχονται συνήθως και φίλοι τους από τον καταυλισμό. 

«Θέλουμε να μάθουμε γράμματα όπως όλα τα παιδιά. Θέλουμε και πάλι 

πίσω το σχολείο μας», λένε οι μικροί μαθητές. Οι περισσότεροι, 33 από τους 

46, αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων 

τους.  Άλλωστε, στη μοναδική διαθέσιμη αίθουσα δεν χωρούν περισσότερα 

από 13 με 15 παιδιά.» 

 

iv. Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), Δελτία 

Τύπου 

«Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) εκφράζει τη 

μεγάλη ικανοποίησή του για τη σημερινή ομόφωνη καταδίκη της Ελλάδας 

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στην 

Υπόθεση Σαμπάνης και λοιποί. Η σχετική προσφυγή Νο. 32526/2005 

υποβλήθηκε στο ΕΔΔΑ από το ΕΠΣΕ για λογαριασμό ένδεκα γονέων 

δεκαοκτώ παιδιών Ρομά του καταυλισμού στο Ψάρι Ασπροπύργου. Η 

Ελλάδα, κατά το ΕΔΔΑ, παραβίασε το Άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) σε 

συνδυασμό με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 1 (δικαίωμα στην εκπαίδευση) 

και το Άρθρο 13 (δικαίωµα πραγματικήςπροσφυγής) της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ελλάδα καταδικάστηκε για τη μη 

εγγραφή των παιδιών Ρομά στο σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005 

και για την τοποθέτησή τους χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο σε 
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χωριστές τάξεις που μάλιστα μεταφέρθηκαν σε ειδικά κατασκευασμένο 

παράρτημα εκτός του σχολείου από το 2005 μέχρι σήμερα (και το οποίο 

κάηκε πριν ένα χρόνο!). Το ΕΔΔΑ αποφάσισε επίσης πως η Ελλάδα πρέπει να 

καταβάλει 6.000 ευρώ σε κάθε προσφεύγοντα γονέα για ηθική βλάβη 

(σύνολο 66.000 ευρώ) και 2.000 ευρώ για δικηγορικά έξοδα.» 

 

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

10 Απριλίου 2011 

Πρόσφατες δίκες και καταδίκες για παραβιάσεις δικαιωμάτων Ρομά από 

Δήμο Ασπροπύργου 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) ενημερώνει 

την κοινή γνώμη για πρόσφατες δίκες και καταδίκες στην Ελλάδα και 

διεθνώς που έχει προκαλέσει η συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων 

των Ρομά από το Δήμο Ασπροπύργου, για τις ενέργειες του οποίου υπάρχουν 

και πολλά άλλα παλαιότερα κείμενα. 

Στις 7 Απριλίου 2011, το ΕΠΣΕ ενημέρωσε πως η Ελλάδα δικάζεται για 

δεύτερη φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΔΔΑ) για το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, σχολείο-γκέτο για παιδιά 

Ρομά (προσφυγή Ιωάννα Σαμπάνη και λοιποί - 

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_asprop

yrgou_greek.doc). Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ στις 5 

Ιουνίου 2008 (προσφυγή Σαμπάνη και άλλων κατά Ελλάδας - 

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3302) για τον αρχικό 

εκπαιδευτικό αποκλεισμό των παιδιών Ρομά του καταυλισμού στο Ψάρι 

Ασπροπύργου μέχρι το 2005 και στη συνέχεια το διαχωρισμό τους σε 

σχολείο-γκέτο παράρτημα του 10ουΔημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου που 

μετονομάστηκε σε 12ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (βλ. σχετικό δελτίο 

τύπου «Νέα ευρω-δίκη Ελλάδας για σχολείο-γκέτο Ρομά Ασπροπύργου» - 

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_asprop

yrgou_greek.doc)» 

 

http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3302
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2011_files/ghm1386_echr_roma_aspropyrgou_greek.doc
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v. Ερωτήσεις στη Βουλή για τα δικαιώματα των Ρομά στον Ασπρόπυργο 

Α) «Ερώτηση για την άρση των εμποδίων που στερούν την πρόσβαση των 

παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 

Ερώτηση για την άρση των εμποδίων που στερούν την πρόσβαση των 

παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση, κατέθεσε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Χίου, Κώστας 

Τριαντάφυλλος. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένως καταδικαστεί από το ΕΔΔΑ 

για δυσμενείς διακρίσεις κατά των παιδιών Ρομά με τη δημιουργία σχολείου 

"γκέτο" στον Ασπρόπυργο που συνεχίζει παρόλα αυτά να λειτουργεί. Η 

παρεμπόδιση εγγραφής παιδιών Ρομά , η απόρριψη των παιδιών Ρομά 

κατόπιν διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον και η εν γένει διάθεση 

αποκλεισμού τους από το κοινωνικό σύνολο, είναι προβλήματα που 

χρονίζουν και εμποδίζουν την ομαλή συμβίωση των Ρομά και των τοπικών 

κοινωνιών. Η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να 

σέβεται εξίσου κάθε κοινωνική ομάδα, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση.» 

Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κώστας Τριαντάφυλλος 

Β) «Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

Θέμα: Κατάργηση «σχολείων-γκέτο» για παιδιά Ρομά 

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 

 

Το ΥΠΑΙΘΠΑ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι επιδιώκει την ένταξη των 

παιδιών Ρομά στις κανονικές τάξεις και ότι ο διαχωρισμός τους από τους 

λοιπούς μαθητές αντίκειται στο Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει τις 

διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στην εκπαίδευση. Κι' 
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όμως, λειτουργούν πολλά «σχολεία-γκέτοο» και «τάξεις-γκέτοο» για παιδιά 

Ρομά. 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε για δεύτερη φορά την Ελλάδα για παραβίαση 

του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου υπ' 

αρ. 1 (Υπόθεση Σαμπάνη και λοιποί κατά Ελλάδας) λόγω της συνεχιζόμενης 

λειτουργίας του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου μόνο για παιδιά 

Ρομά παρά την προηγούμενη ταυτόσημη καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ 

στις 5 Ιουνίου 2008 (Υπόθεση Σαμπάνης και λοιποί κατά Ελλάδας). Αυτή τη 

φορά το ΕΔΔΑ ζήτησε ρητά από την Ελλάδα «να μετεγγράψει σε άλλα 

δημόσια σχολεία όσα αιτούντα παιδιά είναι ακόμα σε σχολική ηλικία και να 

εγγράψει όσα αιτούντα παιδιά είναι πια ενήλικα σε σχολεία δεύτερης 

ευκαιρίας ή κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων.»(…) 

 

Γενικότερα δε, όπως ανέφερε ο Συνήγορος του Πολίτη, μιλώντας στις 16 

Ιανουαρίου 2013 στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής: «Αυτά τα σχολεία που ονομάζονται 

'σχολεία γκέτο' είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση. Υπάρχουν, δυστυχώς, 

κάποιες πρακτικές στη χώρα μας, αναφερθήκατε και προηγουμένως, που 

έχουν καταδικαστεί διεθνώς. Για τη πρακτική του Ασπροπύργου, έχουμε 

καταδίκη από το Συμβούλιο της Ευρώπης που λειτουργεί σχολείο 

απομονωμένο μόνο με παιδιά Ρομά. Αυτό είναι το κλασσικό αποτέλεσμα των 

τοπικών αντιδράσεων και προκαταλήψεων που υπάρχουν μέσα στις 

κοινότητες και βημάτων που δεν έχουν γίνει παρόλο που έπρεπε να έχουν 

γίνει.»(…) 

 

Ερωτάται ο Υπουργός 

1. Πόσα και ποια σχολεία-γκέτο και πόσες και ποιες τάξεις-γκέτο 

λειτουργούν στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας; Πόσα παιδιά Ρομά φοιτούν 

σε αυτά τα σχολεία και σε αυτές τις τάξεις; Πόσα παιδιά Ρομά φοιτούν 

συνολικά στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας; 
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Πώς υλοποιούνται τα συγκεκριμένα μέτρα που ζήτησε το ΕΔΔΑ με την 

απόφαση Σαμπάνη κατά Ελλάδας;» 

 

Βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ., Μαρία Γιαννακάκη 

 

Γ) Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων & Δικαιοσύνης 

Θέμα: «Στεγαστική και δημοτολογική αποκατάσταση Ρομά» 
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Παράρτημα 2:  

Οδηγός Συνέντευξης 1 

1. Περιέγραψέ μου μια ημέρα στη δουλειά σου. 

2. Από πότε εργάζεσαι ως σχολικός διαμεσολαβητής; 

3. Περίιέγραψέ μου ένα περιστατικό στο οποίο βρέθηκες σε δύσκολη θέση. 

4. Περιέγραψε μου ένα περιστατικό στην  δουλειά σου που σε έκανε να 

νιώσεις χαρά και ικανοποίηση. 

5. Ποια είναι τα προβλήματα διαβίωσης; 

6. Ποια εμπόδια συναντούν τα παιδιά στο σχολείο; 

7. Γιατί σταματούν συνήθως το σχολείο; 

8. Προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων; 

9. Ποιες είναι οι σχέσεις Ρομά και μπαλαμών; 

10. Ποιες είναι οι σχέσεις με τους θεσμούς; 

11. Ποια είναι η άποψή σου για το σχολείο «γκέτο» που υπήρχε στο Σοφό; 

12. Τι είναι το σχολείο για σένα; 

13. Τι θα πάρει ένας μαθητής πηγαίνοντας σχολείο; 

14. Ποια τα αρνητικά του σχολείου; 

15. Ποιες οι σχέσεις των παιδιών στο σχολείο; 

16. Δυο λόγια για σας, σαν Ρομά, για την κοινότητα των Ρομά. 

17. Βιογραφικά στοιχεία; 

18. Ηλικία; 

19. Εκπαίδευση; 

20. Τόπος καταγωγής; 

21. Τόπος κατοικίας; 

22. Σε περίπτωση που δεν έχουμε καλυφθεί από την προηγούμενη ερώτηση: 

Από πού έρχεσαι; Ποια είναι εργασιακή σου εμπειρία, οι σπουδές σου 

(βασική εκπαίδευση\επιμορφώσεις\σεμινάρια) κλπ; 

23. Που πηγαίνεις; Ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι (εργασιακοί, ζωής κλπ.) 

 

Οδηγός Συνέντευξης 2 

1. Περιέγραψέ μου μια ημέρα στη δουλειά σου. 

2. Από πότε εργάζεσαι ως σχολική διαμεσολαβήτρια; 

3. Περίιέγραψέ μου ένα περιστατικό στο οποίο βρέθηκες σε δύσκολη θέση. 

4. Περιέγραψε μου ένα περιστατικό στην  δουλειά σου που σε έκανε να 

νιώσεις χαρά και ικανοποίηση. 

5. Τι είναι το σχολείο για σένα; 

6. Πόσοι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο απ’ την κοινότητα; 

7. Πόσες μαθήτριες; 
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8. Τι γνώμη έχουν τα παιδιά για το σχολείο; 

9. Τι θα πάρει ένας μαθητής πηγαίνοντας σχολείο; 

10. Τι μια μαθήτρια; 

11. Πότε σταματούν συνήθως τα αγόρια;  

12. Για ποιους λόγους; 

13. Πότε τα κορίτσια;  

14. Για ποιους λόγους; 

15. Πιστεύεις πως επηρεάζει αν είναι αγόρι ή κορίτσι την απόδοσή τους στο 

σχολείο; 

16. Ποια εμπόδια συναντά ένα αγόρι στο σχολείο; 

17. Ποια ένα κορίτσι; 

18. Ποια πιστεύεις είναι η θέση των γυναικών στους Ρομά; 

19. Ποιος ο ρόλος των ανδρών; 

20. Η οικογένεια τι ρόλο παίζει στην κοινότητα των Ρομά; 

21. Με ποιους από τους γονείς μιλάς για τα παιδιά και το σχολείο;  

22. Με τον πατέρα ή τη μάνα των παιδιών; 

23. Ο πατέρας ή η μητέρα ασχολούνται με τα παιδιά; 

24. Με ποιους τρόπους συμμετέχουν τα παιδιά στην οικογένεια; 

25. Πόσων χρονών παντρεύονται τα αγόρια; 

26. Πόσο τα κορίτσια; 

27. Ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας για το ζευγάρι; 

28. Μέσα από την εμπειρία σου σε αυτή την δουλειά άλλαξαν κάποιες 

αντιλήψεις σου; 

29. για το ρόλο του σχολικού διαμεσολαβητή; 

30. του σχολείου; 

31. τα φύλα; 

32. την κοινότητα των Ρομά; 

33. Βιογραφικά στοιχεία; 

34. Ηλικία; 

35. Εκπαίδευση; 

36. Τόπος καταγωγής; 

37. Τόπος κατοικίας; 

38. Σε περίπτωση που δεν έχουμε καλυφθεί από την προηγούμενη ερώτηση: 

Από πού έρχεσαι; Ποια είναι εργασιακή σου εμπειρία, οι σπουδές σου 

(βασική εκπαίδευση\επιμορφώσεις\σεμινάρια) κλπ; 

39. Που πηγαίνεις; Ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι (εργασιακοί, ζωής κλπ.) 
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Παράρτημα 3: Συνεντεύξεις 

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης 1 (Βαλάντης, 25 ετών) 

Λοιπόν, γράφουμε… το θέμα μου εμένα είναι για το σχολείο και τους Ρομά. Εγώ 

κάνω μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην ουσία 

μελετάμε πως σχετίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με την εκπαίδευση και πως το 

σχολείο αποκλείει κάποιους ανθρώπους από τους κόλπους του.Λοιπόν,είμαστε 

στην περιοχή Νέα Ζωή ε;  

Ναι, εδώ είμαστε περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου.  

Θες να μου πεις δύο λόγια; Εσύ δουλεύεις ακόμα ως διαμεσολαβητής; 

Ναι δουλεύω ακόμα ως διαμεσολαβητής στο πανεπιστήμιο. 

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά; Τι ακριβώς κάνεις; Θες να πεις δυο 

λόγια; 

Εγώ διαμεσολαβώ στους γονείς Ρομά και στη διευθύντρια του σχολείου. Ό,τι 

πρόβλημα υπάρχει στο σχολείο η κυρία Βαβούλη μας το λέει. Το λέει σε μένα, εγώ 

πάω στο γονιό και λέω: «Με ποιο δικαίωμα δεν στέλνεις εσύ το παιδί σου στο 

σχολείο; Θα μου πεις το λόγο.» Γιατί το λόγο τον θέλει η κυρία διευθύντρια. Δεν 

ξέρει ο μαθητής που είναι και πρέπει να μάθει, να ψάξει. Και δεν ψάχνει αυτή, 

διαμεσολαβεί εμένα. Πηγαίνω εγώ στις οικογένειες που ξέρω που δεν πάνε σχολείο 

και ζητάω το λόγο. Και μου λένε: «Δεν πάω στο σχολείο γιατί το παιδί δεν έχει 

παπούτσια, δεν έχει ρούχα, λόγω του ότι δεν έχει φαΐ. Δεν έχει αυτό, δεν έχει 

περιποίηση.» Πώς να πάει στο σχολείο βρώμικος; Οι άλλοι θα το κοροϊδεύουν. 

Οπότε ένας από τους βασικούς λόγους που δεν στέλνει κάποιος το παιδί του στο 

σχολείο είναι τα ρούχα και λοιπά;  

Είναι τα ρούχα, είναι τα παπούτσια, είναι η μεταφορά. Γιατί καμιά φορά ειδικά εδώ 

το χειμώνα στο σχολείο δεν πας. Πρέπει να φορέσεις μπότες ως εδώ για να πας στο 

σχολείο (και δείχνει τα γόνατά του). Και γενικά για να πάνε πρέπει να τα πάνε οι 
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γονείς, οι γονείς δουλεύουν το πρωί. Ποιος θα τα πάει; Γιατί υπάρχουν και μερικοί 

άνθρωποι που δεν έχουνε ούτε αμάξι, ούτε τίποτα  δεν έχουνε. 

Ο δήμος δεν βοηθάει; Δεν έπρεπε να βάζει ένα πούλμαν; 

Ο δήμος δεν κάνει τίποτα για μας (είπε η μάνα του μέσα από το σπίτι). Εμείς είχαμε 

πάει στο Δήμο για πούλμαν. Δεν βάζει λέει ο δήμος πούλμαν στη Νέα Ζωή.  

Γιατί; 

Γιατί αυτό είναι δικό του λόγο, δεν ξέρω το γιατί. Δεν μας το είπε το γιατί. 

Κατάλαβα. Εσύ, ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της δουλειά σου; 

 

Δηλαδή; Δεν το κατάλαβα αυτό. 

 

Ποια τα καλά και ποια τα κακά; 

 

 Τα καλά είναι στη δουλειά μου που τα παιδιά πάνε σχολείο. Συνεχίζουν το σχολείο, 

δεν θέλουν να είναι σαν κι εμάς, να μην ξέρουν γράμματα, να μην συμπεριφέρονται. 

Πρέπει αυτά όλα να αλλάξουνε, να γίνει πιο καλύτερος ο δικός μας ο κόσμος για να 

πάμε και λίγο ψηλά, γιατί είμαστε πολύ χαμηλά και μας κατηγορούνε όλοι. Οι 

κλέφτες αυτό, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι αλλά το ίδιο είναι, ένας να κάνει κάτι 

όλους τους παίρνει μπάλα εδώ όπως ξέρεις. Και εγώ είμαι 5 χρόνια προσπαθώ να 

πάνε τα παιδιά σχολείο, να μην το κόψουνε να κάνουν κάνα μάθημα και στο 

Γυμνάσιο, να πάνε τα παιδιά και όλο το σχολείο να το περάσουν. Και αυτά 

προσπαθούμε.  

 

Θέλω να μου πεις ποια είναι προβλήματα που έχετε εδώ πέρα που μένετε; 

Ποια είναι τα προβλήματα; Προβλήματα έχουμε πολλά όπως στην εκπαίδευση των 

παιδιών στα σχολεία. 

 Τι προβλήματα; 
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Υπάρχουν τώρα παιδιά 17 - 18 τα οποία το γυμνάσιο δεν μπορεί να τα παραλάβει 

μέσα και τα στέλνουμε νυχτερινό. Δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να πάνε στο 

σχολείο. 

Μάλιστα.  

Με τα πόδια δεν μπορούν να πάνε γιατί είναι βραδινό και δεν θα έχει και 

λεωφορεία. Προσπάθησαν τα παιδιά να πάνε μία δυο φορές, πήγανε βραδινό και 

δεν ξαναπήγαν ποτέ. 

Οπότε δεν υπάρχει μέσο για να πάνε; 

Δεν τα δέχονται στα γυμνάσια εδώ τα κοντινά, δεν τα δέχονται επειδή έχουνε 

πιτσιρίκια εδώ πέρα 12 και 11, και 17 και 18 πρέπει να φύγουν από αυτό το 

σχολείο.  

Μάλιστα. 

Οπότε τα στέλνουνε στο νυχτερινό που το νυχτερινό άστα…  

Οπότε τι πρέπει να κάνουνε; Ας πούμε περιέγραψέ μου τη διαδρομή των παιδιών. 

Έχουν να περπατήσουν τόσο, να περιμένουν τόσο για το σχολείο στην συνέχεια… 

Ναι. Το σχολείο στην Ελευσίνα αρχινάει 19:00 και τελειώνει 21:30 – 10. Για να 

ξεκινήσουν τα παιδιά από δω πρέπει να πάνε από τις 16:00 κάτω στη στάση για να 

φτάσουν εκεί 18:00 να περιμένουν εκεί και μία ώρα για να ανοίξει το σχολείο. Το 

λεωφορείο 23:00 όπως ξέρεις καπούτ τα λεωφορεία, και αυτό το πρόβλημα όπως 

ξέρεις έχουμε εδώ και δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο. 

Και πόσο και πόσο έχουν να περπατήσουν μέχρι τη στάση;  

Είναι μία ώρα. Δεν υπάρχουν στάσεις όπως ξέρεις, εδώ κοντά τουλάχιστον. Για να 

πάμε στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ για να πάρουμε το λεωφορείο ναι σίγουρα… παραπάνω 

είναι 6 χιλιόμετρα είναι σίγουρα.  

Σαν περιοχή που μένετε εσείς τι προβλήματα έχετε; 
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Έχουμε προβλήματα εδώ με τους αστυνομικούς μπαίνουν κάθε πρωί στα σπίτια 

μας. Τα παιδιά δεν τα στέλνουν μετά σχολείο μερικοί πάνε άδικα φυλακή και ποιος 

να τα πάει μετά; Έρχονται ας πούμε κάθε τόσο επειδή εδώ βάζουνε αμάξια. 

Έρχονται από άλλες περιοχές. Που θα αφήσω το αμάξι; Στη Νέα Ζωή του 

Ασπροπύργου. Έρχονται εδώ παρατάνε τα αμάξια, πάει τα βρίσκει αστυνομία τα 

αμάξια, κοιτά κλέψανε εδώ. Που είναι αυτοί; Εδώ έρχονται. Για μία εξακρίβωση έτσι 

την πάτησα και εγώ την άλλη φορά, που έκατσα 5 μήνες μέσα.  

Ο αδερφός μου τώρα είναι 18 μήνες μέσα τσάμπα και έφαγε πέντε κάθειρξη χωρίς 

να έχει κάνει τίποτα. Και είχαμε και τη δουλειά του, και είχαμε και δικαιολογητικά 

ότι ήταν στη δουλειά του που πήγαινε. Έκανε ληστεία λέει, που του πήρε το κινητό. 

Αλλά ο μπαμπάς των άλλων παιδιών που την κάνανε αυτή τη μ****** το 

επιστρέψανε το κινητό στον ιδιοκτήτη. Τον βάρεσε 5/6 κάθειρξη τουλάχιστον. 

Πέφτουν που πέφτουν εδώ μέσα δεν το κάνουνε σωστά. Να πάνε σε αυτούς που τα 

κάνουν όχι να πέσουν σε άλλα παιδιά. Δεν ξέρουν τι γίνεται και τους πάνε μέσα και 

τους πάνε δικαστήρια, λεφτά δεν έχουν…  

Για το ρεύμα έρχονται εδώ. Όλοι κλέβονται φίλε εδώ. Όλοι κλέβουν φίλε εδώ μέσα. 

Δεν βάζω, ο Δήμος δεν βοηθάει. Κανονικά δεν έχουν υποχρέωση να βάλουν, όχι 

τίποτα στις παράγκες βαλε ρεύμα, ρεύματα δεν βάζουν. Εννοείται που θα χουνε 

κλεμμένο ρεύμα. 

Μάλιστα. Τώρα τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με 

τα παιδιά και το σχολείο; 

Θέλει πρώτα να βάλουμε πούλμαν, δεύτερον να κανονίσει ο Δήμος να βάλει 

λιωμένα στις οικογένειες που δεν έχουν δυνατότητα να φτιάξουν ένα σπίτι, που 

μένουν στην παράγκα. Κάτω κοιμούνται, κάτω με τα ποντίκια. Στη Θήβα  άμα πας, 

άμα πάω και σου δείξω τι έκανε ο Δήμος τους έβαλε λιωμένα, τους έβαλε 

αποχετεύσεις, τους έβαλε ρεύματα. Δεν πληρώνεις; Το βγάζω. Αυτά πρέπει να κάνει 

και ο Δήμος εδώ. Να τους πάει σε ένα χώρο τακτοποιημένο εκεί που θέλει αυτός 

εκεί που μπορεί να πάρει, να βάλει αποχετεύσεις, να βάλουνε λυόμενα να βάλουν 

τα πάντα. Να μην βλέπουν τίποτα, να μη λείπουν τίποτα. Για να συμμορφωθεί λίγο ο 

λαός αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.  
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Όπως και στους Σοφάδες εκεί πέρα που είναι μία χαρά… 

 

Ε ναι, έχουν προσπαθήσει ρε φίλε μερικοί Δήμοι αλλά αυτός ο δήμος τίποτα. Ούτε 

ρούχα, ούτε στις εκκλησίες δεν μένει τίποτα. Δεν μας δίνουν τίποτα σου λέω, τίποτα 

σου λέω. Πήγαμε εδώ μία φορά στην εκκλησία, εδώ στον Άγιο Δημήτριο, Άγιος 

Δημήτριος δεν είναι στον Ασπρόπυργο; Εκεί μοιράζει συνήθως ρούχα και εγώ 

καθόμουν εκεί και δεν μου δίνει ούτε μία σακούλα. Τουλάχιστον ρούχα, άστα να 

πάνε. Έχουμε γενικά, γενικά και με τα εμβόλια έχουμε πρόβλημα, θέματα εδώ μέσα. 

Τα παιδιά πάνε σχολείο χωρίς εμβόλια, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά. 

Έχουμε κάποια εμβόλια στο σχολείο, στην κυρία Ματίνα. Έχουν πάει οι γονείς να 

κάνουν τα εμβόλια, είναι 100 – 150, 125 ευρώ, δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Έτσι 

όλοι είμαστε άσχημα. Εννοείται ότι είμαστε άσχημα με την κρίση οι περισσότεροι. 

Πώς είναι τώρα με την κρίση οικονομικά οι περισσότεροι; Δεν έχουνε να φάνε φίλε. 

Πάνε με το κουβαδάκι, μαζεύουν καρφιά - καρφιά και παίρνουνε 2-3 ευρώ. 

 

Χαλκό; 

 

Ε ναι, και μισό κιλό ρύζι, λίγο ψωμάκι και ζει την οικογένειά του. Οπότε ακόμα 

περισσότεροι δουλεύουνε με το σίδερο. Και το χαλκό δουλεύουνε, με το σίδερο με 

τα μέταλλα, με το εμπόριο ρε φίλε. Αλλά δεν υπάρχει τώρα, δεν βγάζουν τίποτα 

γιατί πάει 80 ευρώ ο τόνος. 80 λεπτά τώρα που θα βρεις ένα τόνο σε σίδερα; Δεν 

βρίσκεις πουθενά, 100 κιλά 150, παραπάνω δεν βγάζεις. 

 

Ποιες είναι οι σχέσεις με τους μπαλαμούς,  με τους μη Ρομά; 

 

 Εγώ γουστάρω να συνεργάζομαι με τους μπαλαμούς. Όχι ότι κάτι δεν το θέλω. 

Γουστάρω και μου αρέσει να μιλάω, να συνεργάζομαι, αυτό. Εμένα είναι κομπλέ.  

 

Άσε εμένα και εσένα που γνωριζόμαστε. 
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Όχι καλά. Γιατί σε βλέπουν και σου λένε είσαι γύφτος. Σε βλέπουνε με τρύπια 

παπούτσια σου λένε αλλά αυτός είναι γύφτος τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση. 

(γέλια) Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό έγινε, αυτό γίνεται. 

 

Οπότε στην ουσία λες ότι σε βλέπουν με άλλο μάτι. Γενικά η πολιτεία, το κράτος; 

 

Μας έχει παρατήσει το κράτος. Μην ψάχνεις φίλε για το κράτος. Δεν μας βοηθάει 

καθόλου, έχουμε τερματίσει. Είμαστε πολύ πιο κάτω. Ο Δήμος μόλις ακούει Νέα 

Ζωή δεν μπορώ να κάνω τίποτα λέει. 

 

Η περιφέρεια; 

 

Με την περιφέρεια Ελευσίνας προσπαθούμε να κάνουμε κάτι εδώ μέσα αλλά δεν το 

βλέπω. Είχαμε πάει μία φορά σε ένα συμβούλιο εκεί στην περιφέρεια, είχαν έρθει 

ψυχολόγοι, γιατροί, υπεύθυνοι από το Θριάσιο, από όλες τις κοινότητες ψυχολόγοι, 

παθολόγοι, τα πάντα. Μιλήσαμε κι εκεί, θέλαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για 

τα εμβόλια και για την εκπαίδευση των παιδιών και δεν έγινε τίποτα το παράτησα. 

 

Κατάλαβα. 

 

Δηλαδή δεν θέλω να ασχολούμαι. Όλα του συμφέροντος πάλι. 

 

Οπότε το κράτος είτε όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή την κεντρική… 

 

Τίποτα φίλε, τίποτα απολύτως τίποτα. 

 

Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αλλάξει για να βοηθήσει είτε το κράτος είτε η 

τοπική αυτοδιοίκηση; 

 

Να βάλει και δικά μας παιδιά να εργάζονται. Γιατί δικά μας παιδιά δεν εργάζονται 

εδώ στην Αθήνα. Να πας Πάτρα, να πας από κει εργάζονται παιδιά.  
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Γιατί; 

 

Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω εγώ σε μία εταιρεία και ζητήσω δουλειά, θα πει θα πάρω 

τον γύφτο; Δεν θα πάρω τον γύφτο. Θα πάρει έναν Αλβανό ή τον Έλληνα για 

καλύτερα. Εγώ αυτό πιστεύω και πόσο μάλλον άμα υπάρχει ανεργία. 

 

Γενικά ας πούμε και το πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός του κράτους… 

 

Το Πανεπιστήμιο όπως και να κάνουμε βοηθάει λίγο σε μας, βοηθάει. Μας είχανε 

δώσει μία φορά ρούχα από το «Χαμόγελο του Παιδιού», έχουν κάνει προσπάθειες. 

Είχανε φέρει εδώ κούνιες για τα παιδιά, για μωρά είχαν μοιράσει πράγματα η 

«Φωλιά» (φιλανθρωπικό σωματείο από την Ελευσίνα) και εμβόλια είχαμε κάνει 

μερικά αλλά τώρα δεν έχουν τίποτα, έχουνε σταματήσει τα πάντα. 

 

Με κόμματα; Για παράδειγμα με τη Χρυσή Αυγή, υπάρχουν προβλήματα; Σε πολλές 

περιοχές με Ρομά κατοίκους υπήρχαν, εδώ έχετε συναντήσει κάποιο πρόβλημα; Ή 

και άλλα κόμματα που να σας βοήθησαν εντέλει. 

 

 Όχι, η Χρυσή Αυγή δεν πατάει εδώ. Γιατί άμα πατήσει η Χρυσή Αυγή εδώ φίλε δεν 

θα περάσει καλά να ξέρεις πρώτον. Καλά Στο Μενίδι έχει πάει η Χρυσή Αυγή όμως 

και φύγανε όλοι τρέχοντας και οι αστυνομικοί μαζί. Που πας ρε φίλε τώρα στου 

αλλουνού την οικογένεια; Ο άλλος έχει περιουσία. Οι δικοί μας εκεί έχουνε 

περιουσίες με 40.000 σπίτι 50. Που πας εσύ εκεί να του σπάσεις; Δεν έχει δίκιο να 

βγάλει την καραμπίνα και να ρίξει πάνω σου; 

 

Γενικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με τους δημοσιογράφους; Είχε γίνει και 

κάποτε ένα ντοκιμαντέρ εδώ για τη Νέα Ζωή. 

 

Ναι είχε γίνει, τώρα πλέον δεν έρχονται, δεν ασχολούνται. Είχα συναντήσει ένα 

δημοσιογράφο εκεί κάτω στο σχολείο, έψαχνε αυτός για να βγάλει, έψαχνε. Τον 

πήρανε τα πιτσιρίκια με τις πέτρες. Του λέω φίλε εδώ μέσα μην πατάς. Απλά εγώ 

του είπα ρε φίλε να μην πατάει εδώ μέσα έτσι. Δεν ξέρεις τι γίνεται εκεί κάτω άσε, 
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εδώ σε μας η δικιά μας περιοχή είναι ήρεμη φίλε, είναι κομπλέ δεν πειράζουν 

τίποτα. Μπορείς να μιλήσεις με ένα παιδί εδώ. Άμα πας κάτω θα σε ληστέψουν θα 

σου πάνε κατευθείαν στην τσέπη.  

 

Οπότε φοβούνται σε μεγάλο βαθμό δηλαδή… 

 

Ε ναι φίλε, φοβούνται πρέπει να το πω αυτό. Δικαίως φοβούνται, φοβούνται φίλε. 

Γενικά εδώ στην περιοχή μόλις ακούνε Νέα Ζωή, και εδώ οδηγοί είναι που 

δουλεύουν στα εργοστάσια φοβούνται.  

 

Εντάξει είναι νομίζω, να έχεις κάνει και παρέα για το άλλο μάτι που λες. Εγώ 

έρχομαι ας πούμε βρίσκω τα παιδιά, τα χαιρετάω, ούτε έχω φοβηθεί, δεν έχω 

κανένα πρόβλημα. 

 

Έτσι πρέπει αλλά δεν το κάνουν.  

 

Γενικά με τους συλλόγους γονέων ποια είναι η σχέση σας στα σχολεία; 

 

Όχι σε μας εδώ δεν έχουμε κάνει. 

 

Δεν έχετε φτιάξει ούτε σύλλογο, ούτε τίποτα; 

 

Ούτε σύλλογο, ούτε τίποτα. Είμαστε Στο μηδέν βασικά. 

 

Στο σχολείο εκεί στο Σοφό, που είχε γίνει με το Σύλλογο γονέων η φάση τι γίνεται; 

Ποιες είναι οι σχέσεις τώρα; 

 

Δεν έχουμε πάει κανένας, δεν μιλάνε, δεν συζητάνε τίποτα, τίποτα. 

 

Τι ξέρεις για αυτή την υπόθεση με το σχολείο στο Σοφό; 
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Για την υπόθεση αυτή ξέρω ότι έχουν γραφτεί τώρα παιδιά, πάνε σχολείο. Έχουν 

γραφτεί πολλά παιδιά. Πάνε στο Σοφό τώρα γιατί έχουνε φτιάξει καινούργιο 

σχολείο εδώ και μήνες, Έλληνες και διάφορα, όλοι μαζί τα παιδιά. Τώρα να πας σε 

δω στο δικό μας το σχολείο οι πιο πολλοί είναι Ρομά. Πάμε σε άλλο σχολεία 

ξεχωρίζουν ο γύφτος μαζί με τον Έλληνα.  Για κάτσε ρε φίλε, γιατί εσύ μαθαίνεις 

άλλα γράμματα, εγώ μαθαίνω άλλα γράμματα; Εγώ όταν πήγαινα σχολείο ξέρεις 

πόσα Ελληνάκια ήταν στο σχολείο το δικό μας; Αλλά πηγαίναμε καθαροί.  Η μάνα 

μας φίλε μας πρόσεχε. Πηγαίναμε, είχε λεφτά τότες η κοινωνία, όλη η κοινωνία. Εγώ 

ποτέ δεν είχα πάει με παλιά ρούχα στο σχολείο στο δημοτικό και δεν ήθελα. Άμα 

δεν είχα ρούχα δεν ήθελα να πάω. Για αυτό σου λέω όταν δεν έχει ένας πιτσιρικάς 

τώρα ρούχα δεν θα του αρέσει να πάει στο σχολείο, ενώ αν είναι καθαρός το πρωί, 

έχει καινούργια παπούτσια, καινούργιο παντελόνι, ζακετάκι, θα χαίρεται κι ο 

πιτσιρικάς. Θα πει είμαι καθαρός, γουστάρω που θέλω να πάω σχολείο να μάθω 

γράμματα. Τώρα αν είναι 12 χρονών 13 και δεν έχει ρούχα θα πει δεν πάω σχολείο, 

θα κάτσω όλη μέρα σπίτι, κάτι θα βρω να κάνω, θα βγάλω 2 ευρώ. Γιατί όλοι τόσα 

βγάζουν τα πιτσιρίκια που είναι εδώ τώρα. Μαζεύουν από κει λίγο χαλκό, τα πάνε 

εδώ σε ένα Πόντιο, καλό παιδί είναι, πληρώνονται. Τους βοηθάει τα δικά μας 

παιδιά, 2-3 ευρώ τους δίνει. 

 

Μάλιστα… 

 

Αλλά για δήμους και για τέτοια όλα μηδέν, είναι όλα στον πάτο, δεν μας βοηθάει 

κανένας φίλε. Μόνο στις εκλογές έρχονται να δώσουν ξέρουνε, να λαδώσουν, αυτό 

μόνο ξέρουνε, όταν έρχονται οι εκλογές. Για να βοηθήσουν λίγο εδώ την κοινωνία 

που είναι όλοι στον πάτο, δεν έχουν τουαλέτες οι άνθρωποι, δεν έχουν αυτό, πάνε 

εκεί, πάνε έξω, πάνε εκεί, αυτά δεν τα βλέπουν. Εδώ ο αδερφός μου έχει σκάψει 

μόνος του και έβαλε τρία μέτρα βόθρο. Μόνος του σου λέω έχει σκάψει,  ούτε 

clarks. Δεν έχουμε λεφτά ρε φίλε, που να δώσω εγώ 300 ευρώ, με τι λεφτά θα πάρω 

να φάω, και έσκαψε μόνος του την τουαλέτα του, άστα να πάνε. 

 

Με το ρεύμα έχουμε πρόβλημα ρε φίλε έρχεται η ΜΑΤ στου καθενός το σπίτι. 

Μπαίνει στου καθενός το σπίτι, τον παίρνει τον περνάει αυτόφωρο, δεν έχει λεφτά, 
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θα περάσει και τη διαδικασία. Ο δήμος δεν πρέπει να συνεννοηθεί μία μέρα, να πει 

ρε φίλε εδώ είναι, κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτούς, κάπως πρέπει να το 

τακτοποιήσουν. Πως μία ζωή έτσι θα είναι; Εντάξει, εγώ μπορώ να έχω μία 

δυνατότητα να έχω ένα σπίτι αλλά οι άλλοι που δεν έχουνε καθόλου; 

 

Αντιρατσιστικές οργανώσεις έχουν έρθει; 

 

Τίποτα, τίποτα, εντελώς τίποτα, ούτε σε εκδηλώσεις δεν έχουμε πάει, ούτε μας 

έχουν καλέσει ποτέ, τίποτα. «Ούτε κανείς τους χρειάζεται» (είπε ο Πόντιος 

κουμπάρος του που παρακολουθεί τη συζήτηση πλέον απ’ τη μάντρα της αυλής). Το 

παιδί, αυτός είναι πόντιος. Είναι από μικρό παιδί μαζί μου. Αυτός ξέρει τα πάντα 

εδώ μέσα, και τα γύφτικα ξέρει να μιλάει και τα πάντα, όλους τους ξέρει εδώ.  

 

Δεν γίνεται εδώ μέσα φίλε, δεν αλλάζει Νέα Ζωή. Η Νέα Ζωή άμα δεν κάνει ο δήμος 

κάτι εδώ δεν γίνεται τίποτα. Στη Θήβα τώρα θέλει ο δήμος να τους διώξει από τη 

Θήβα και να τους πάει πάνω στο Πυρί (τοποθεσία), να τους βάλει εκεί τα λυόμενα. 

Οι δικοί μας εκεί λένε ναι, εδώ είναι άστα να πάνε. Εδώ αυτός είναι του αδερφού 

μου (και δείχνει ένα παιδί που μπήκε στην αυλή), που είναι άδικα στη φυλακή… 

Για πες μου για το σχολείο τώρα. Ποιοι είναι οι λόγοι που θες να πηγαίνουν τα 

παιδιά; Τα θετικά που σας προσφέρουν στο σχολείο… 

Είναι πάνω από όλα ξέρεις να συμπεριφέρεσαι, μαθαίνεις γράμματα, ξέρεις τα 

πάντα, δεν σε κοροϊδεύει ο άλλος. Τώρα εγώ που δεν ξέρω, που ξέρω λίγα 

γράμματα, μπορεί εσύ πού ξέρεις πιο πολλά από μένα, μπορείς να με κοροϊδέψεις 

και χωρίς να το καταλάβω εγώ. Ενώ αν ήξερα γράμματα και εγώ να ήμουν σαν κι 

εσένα δεν θα με κορόιδευες. Μαθαίνεις τα δικαιώματά σου, οι πιο πολλοί εδώ δεν 

έχουνε, δεν ξέρουν τι είναι το δικαίωμα. Οι δικοί μας δεν ξέρουν τι είναι δικαίωμα, 

δεν μπορούμε να πάμε να βρούμε μία δουλειά, να ψάξουμε να βρούμε μία δουλειά 

να δουλεύουμε και εμείς να ζήσουμε, να βγάλουμε το μεροκάματο όπως βγάζουν 

όλοι. 

Τα κακά του σχολείου ποια είναι; 
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Είναι τα κακά του σχολείου σου είπα, με τη μεταφορά, δεν έχουμε πούλμαν εδώ στα 

σχολεία κανένα. Μόνο από το γυμνάσιο έρχεται παίρνει μερικά παιδιά και τα πάει 

κάτω. Πρόβλημα έχουμε με τη ρευματοκλοπή, δεν μπορούν τα παιδιά να 

διαβάσουν, δεν μπορούν να βάλουνε φάρμακα στα ψυγεία. Άμα έρχεται η 

αστυνομία και μου βγάζει το ρεύμα το πρωί και με πάει και μένα μέσα στη φυλακή 

να περάσω αυτόφωρο, ποιος θα έρθει μετά να μου πάρει το παιδί μου και να το 

πάει στο σχολείο; Αφού δεν θα είμαι εγώ σπίτι, θα είμαι μέσα. Το έχουνε βρει τώρα 

πάνε όλα τα Ρομά μέσα και οι άλλοι που είναι επαγγελματίες είναι έξω. Της 

γειτόνισσας μου εκεί, τρεις φορές της βγάλαν το ρεύμα. Έβαλε μία φορά αυτό που 

είχε με τη ρόδα και γυρίζει ο άνθρωπος, ήρθαν το βγάλανε. Βάλαν το ηλεκτρικό 

μετά, ηλεκτρικά δεν γυρνάει, γράφει και καλά ηλεκτρικά, δεν γυρνάει, κλέβει 

δηλαδή, κλέβει.Ξαναπήγαν εκεί το ξαναβγάλαν το ρεύμα τώρα δεν έχει ρεύμα. Ο 

άνθρωπος κλέβει τι να κάνει. Δύο φορές, δύο φορές το ‘βαλε, πού να βρει τώρα 

άλλα τρία χιλιάρικα να πάει να το πάρει. 

Ε ναι στο 2015 χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να ζήσεις… 

Αλλά και εμείς είμαστε μαλάκες, απεργία δεν έχουμε, κανένα δικαίωμα ποτέ… 

Οι σχέσεις των παιδιών στο σχολείο πως είναι;  

Καλά είναι αν δε δώσει δικαίωμα η δασκάλα ή ο καθένας είναι κομπλέ. Δηλαδή 

δίνει το δικαίωμα, καμιά φορά δίνουν το δικαίωμα και οι δάσκαλοι, δεν υπάρχει 

περίπτωση… 

Ενάντια στα Ρομά παιδιά; 

Δεν υπάρχει περίπτωση… μας λένε το παιδί σου δεν είναι καλό. Αφού εσύ πρέπει να 

τους συμμορφώσεις, εσύ είσαι ο δάσκαλος, εσύ πρέπει να το συμμορφώσεις το 

παιδί, δεν πρέπει να το συμμορφώσω εγώ. Και μη νομίζεις, δεν μαθαίνουν τα 

παιδιά γράμματα εδώ, δεν μαθαίνουν γράμματα. 

Γιατί πιστεύεις;  

Γιατί πιστεύω πάνε τα παιδιά στο γυμνάσιο και δεν ξέρουν να γράψουν. Και πολλά 

παιδιά έχουνε πάει γυμνάσιο και δεν  ξέρουν ούτε να διαβάζουν, έτσι τους περνάνε. 
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Α, πέρνα  και τελείωσε. Εδώ πάντως να ξέρεις το σχολείο φίλε δεν είναι καλό, 

συγκεκριμένα για τη Νέα Ζωή. Το εννοώ σε αυτό εδώ το σχολείο για μένα δεν θα 

μάθουν γράμματα. Να πάνε σε άλλο σχολείο έχω δει εγώ παιδιά. Δηλαδή όχι εδώ, 

εκτός από τον Ασπρόπυργο, πάνε έκτη και ξέρουνε τα πάντα. Εδώ τώρα να πας να 

ρωτήσεις ένα δικό μας που πάει γυμνάσιο, και το λύκειο να χει περάσει δεν ξέρουν 

τίποτα, τίποτα σου λέω δεν ξέρουν. 

Οπότε στην ουσία θεωρείς ότι γίνεται καλύτερη δουλειά στα σχολεία που είναι για 

μπαλαμούς; 

Εννοείται στα σχολεία για Ρομά δεν μαθαίνεις. Αλήθεια δεν μαθαίνουν γράμματα. 

Είχαμε πάει για δύο μήνες σε σεμινάρια στη Θήβα και μάθαμε τα πάντα και εδώ δεν 

μας ‘κάναν τίποτα. Πήγαινα, πήγαινα και δεν μάθαινα να διαβάζω. Έχω και 

φωτογραφία από το σχολείο της Θήβας. Το σχολείο, όλοι οι  μπαλαμέ και εγώ με τον 

αδερφό μου δύο άτομα, αλλά δεν είχαμε τίποτα ρατσισμό, όχι φίλε. Μαζί όλους σου 

λέω, 20 μπαλαμέ και εγώ με τον αδερφό μου δύο άτομα. Δεν πηγαίνανε Ρομά στη 

Θήβα και πήγαινα εγώ με τον αδερφό. Μας πήγαινε ο πατέρας μου. Είναι, αλλά σου 

λέω γνωρίσαμε φίλους, κάναμε παρέα, ήτανε σου λέω κομπλέ, δεν ήταν τόσο 

ρατσιστικά όπως εδώ. Τώρα έχουνε γίνει άσε τα πράγματα.  Είναι παιδιά, είναι 

πέντε-έξι παιδιά που έχουν περάσει το λύκειο, αφού πέρασες στο σχολείο, 

πέρασες, γιατί κάθεσαι και δεν βρήκες να γίνεις κάτι να κάνεις κάτι στη ζωή σου; 

Κάθονται έτσι, ξέρουν γράμματα, έχουν περάσει όλο το σχολείο κανονικά, κάθονται 

στο σπίτι. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του; Στο σχολείο τίποτα και ας 

περάσεις στο σχολείο όλα άχρηστα είναι αφού δεν δουλεύει.  

Στη Θήβα δουλεύατε στα χωράφια μου φαίνεται ε; 

Στη Θήβα φίλε, υπήρχαν εκεί σεμινάρια, πλεκτά έφτιαχνε η μάνα μου και 

μεροκάματο και  φαΐ. Εμείς τόσα ήμασταν, μας έβαζε, μας έπαιρνε από κοντά η 

μάνα μου στη δουλειά, όλοι και η μάνα μου. Εμείς καθόμαστε εκεί, σάντουιτς αυτά, 

όλα όμως και σχολείο μαζί, και πληρωνόταν στο μήνα τη δουλειά που έκανε, αυτό. 

Τώρα δεν γίνεται εδώ… 

Εκεί μόνιμα μένατε; 
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Στη Θήβα ναι, μόνιμα. Μέναμε παλιά αλλά τώρα ήρθαμε εδώ. Εντάξει και εκεί είναι 

τα χαρτιά μας ακόμα, δεν τα σηκώνει. Εκεί είναι δεν τα σηκώνουμε. Γιατί να τα 

φέρουμε εδώ; Ότι και να τα φέρουμε εδώ τι, τίποτα. Πάμε στο δήμο γιατί δεν μας 

παραχωράς ένα οικόπεδο να ζήσουμε και εμείς σαν άνθρωποι, αυτό που σου ‘λεγα. 

Όλοι αυτό θα σου πουν όπου και να ρωτήσεις. Και να πηγαίνουμε κανονικά σχολείο, 

όχι αυτό εδώ, αυτό είναι γκέτο. Να ο ανιψιός μου πάει δευτέρα τάξη και δεν ξέρει, 

από νήπιο έχει αρχίσει και δεν ξέρει να διαβάζει και να γράφει. Ούτε να διαβάζει 

ούτε να γράφει. Ε κάτσε ρε φίλε γιατί πάει σχολείο; Καλύτερα να κάτσει σπίτι του. 

Να πάει στο σχολείο να περάσει τρεις τάξεις και να μην ξέρει ούτε να γράψει ούτε 

τίποτα. Το παιδί μου… το παιδί μου το βοηθάω. Είναι 5 χρόνων, ξέρει να γράψει το 

όνομά του. Του είχε δώσει να διαβάσει και να πει ποίημα. Εγώ την πρώτη μέρα του  

του το έμαθα το ξέρει απέξω. Αλλά γιατί εγώ κάθομαι στο σπίτι, ξέρω λίγα 

γράμματα και το μαθαίνω, τώρα ο αδερφός μου που δεν ξέρει γράμματα δεν μπορεί 

να το βοηθήσει, να το μάθει το παιδί του. Αυτός εδώ έχει ποίημα (και δείχνει τον 

άλλον ανιψιό του), δεν το έχει μάθει το ποίημα του. Ποιος θα το διαβάσει το 

ποίημα; Δεν θα το διαβάσει κανένας. Κανένας δεν θα του το διαβάσει Μόνο εγώ 

άμα πάω εκεί πέρα και το διαβάσω του το διαβάσω και το μάθω.  Ποιος θα του το 

διαβάσει να μάθει;  Αυτός εδώ τα παιδιά του τα πάει στον Ασπρόπυργο (και δείχνει 

τον Πόντιο κουμπάρο του). Γιατί τα πάει τα παιδιά του εκεί; Δεν μαθαίνουν 

γράμματα εδώ. Άσε που άμα πάμε εμείς εκεί θα πει δεν θέλουμε Ρομά, στα άλλα 

σχολεία θα πει δεν θέλουμε Ρομά. 

Πες μου δυο λόγια για σας, σαν Ρομά, για την κοινότητα των Ρομά. Ποιοι είστε, τι 

θα θέλατε, τα όνειρά σας, τέτοια πράγματα… 

Εγώ το πρώτο που θα ήθελα, φίλε, είναι ένα σπίτι να είχα. Και δεύτερον είναι η 

δουλειά. Να εργάζεσαι, γιατί άμα δεν εργάζεσαι δεν ζεις. Ή κλέφτης θα γίνεις ή κάτι 

θα γίνεις, στη φυλακή θα βρεθείς, έτσι πάντα τα φέρνει η ζωή. Και να έχουμε κάθε 

λίγο και λιγάκι την αστυνομία εδώ και να έρχεται. Τώρα άμα γίνει πέσει πέσιμο εδώ 

όπως είμαστε και μας δούνε όλους μαζί θα μας πάρουν, δεν κάνουν εξαιρέσεις. Τι 

είσαι εσύ εδώ; Εσύ για να είσαι εδώ κάτι κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση, πάμε και 

συ μέσα. Είχα πάει στο Φλαμπούρι, (στην Πάρνηθα) την τελευταία, για δύο μέρες. 

Εδώ στο καζίνο, επάνω στο καταφύγιο. Εκεί είχαμε πάει για δύο μέρες. Το πρωί, 
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μόλις ήρθα το πρωί έρχονται με παίρνουνε στη φυλακή. Βρίσκομαι στις 5:00 το πρωί 

χωρίς λόγο. 5 μήνες έκατσα Μήτσο εγώ, τρελάθηκα. 

 

Τι λες; 

 

Του λέω σε παρακαλώ κυρ αστυνόμε μη με μπλέκεις εμένα. Που κάθεσαι και με 

μπλέκεις εδώ; Και ο δήμος μόνο τα σκουπιδιάρικα ήταν να πάρει από δω, τίποτα 

άλλο δεν μπορεί να κάνει, τα λάστιχα. Πάρε μία μήνυση. Έκαψες λάστιχα; Πάρε μία 

μήνυση. Οι παλιατζήδες; Γιατί δεν πάει η αστυνομία να τους πει γιατί παίρνεις 

καμένα; Και έρχεται εδώ σε μας η αστυνομία. Εγώ έτσι του είπα την άλλη φορά  του 

αστυνομικού. Κύριε αστυνόμε αφού δεν ξέρεις, εμείς να, καίμε. Οι δικοί μας ξέρεις 

ότι ζουν από αυτό το επάγγελμα, δεν γίνεται αλλιώς. Εσύ πρέπει να πας στον 

παλιατζή και να του πεις, φίλε εγώ αν δω ξανά στο μαγαζί σου πράγματα καμένα θα 

σε γράψω. Να δω θα το κάνει ο παλιατζής, να πάρει καμένα πράγματα; Ή θα το 

κάνει ο δικός μας να πα να καίει πράγματα; Δεν θα καίει, αφού δεν θα τα πάρουνε. 

Ξέρει ότι δεν θα πάρουνε καμένα πράγματα. Μία ζωή έρχεται η αστυνομία, καις 

πράγματα; Πάρε πρόστιμο 5.000.  

Εμένα, Μήτσο, με πιάσανε στην Αθήνα. Με έπιασαν στην Αθήνα και είχα δύο 

εξατμίσεις στο αμάξι. Το πήρα από σένα το πήγα και δύο παλέτες είχα πάνω, 

χειμώνας, είχα πετάξει δύο πράγματα πάνω στην καρότσα. Μου λέει πού ήσουνα; 

Του λέω εδώ κυρ-αστυνόμε μεροκάματο βγάζουμε, δεν έχουμε λεφτά, πίναμε του 

λέω κύριε αστυνόμε. Μου λέει για πήγαινε λίγο στην τροχαία. Πάω στην τροχαία. 

Επειδής έχω αγροτικό εγώ και είχα δύο εξατμίσεις, πάρε 500 ευρώ, πάρε τις 

πινακίδες. Του λέω κυρ-αστυνόμε γράψε με 150 ευρώ σε παρακαλώ. Είναι κακή 

λέξη αυτή που του ‘πα; Του λέω αστυνόμε δεν έχω να πληρώσω 500 ευρώ, γράψε 

τουλάχιστον 150. «Άσε ρε γύφτο μου πουλάς και ειρωνεία; Τώρα, λέει, θα σου 

πάρω και το δίπλωμα.» Και μου πήρε και το δίπλωμα, γιατί έτσι, επειδή το ήθελε 

αυτός. Υπόγραψε, μου λέει. Δεν υπογράφω. Μου λέει στα α****** μου. Αλλά το 

πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ είναι ότι έχουμε κάθε πρωί την αστυνομία με το 

ρεύμα. Εμείς έχουμε νόμιμο ρε, πληρώνω, τι θες και μου τρομάζεις τα παιδιά; Μα ο 

Δήμος δεν προσπαθεί.  



130 
 

 

Ήρθαν εδώ, η αστυνομία, τα πιάσανε άλλη φορά τα παιδιά τζάμπα για ληστεία. 

Ήρθαν αυτοί που είχανε πάθει τη ληστεία και έλεγαν αυτά τα παιδιά δεν τα έχουμε 

δει. Δεν τους ένοιαζε, τους βάλανε μέσα. Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, 

Μήτσο, κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να απελπιστεί, να 

πάρει την καραμπίνα και να πει πάρ’ την και άντε γ******.  Έτσι όπως σου μιλάω 

εγώ τώρα μπέσα, θα πει πάρτηνα και άντε γ****** ρε π*****, που θα μου μπεις 

και μες στο σπίτι και θα κάνεις ότι θέλεις. Τα Χριστούγεννα θα κάνουμε μία πορεία, 

έχουμε συνεννοηθεί. Θα πάμε εδώ στην αστυνομία να τους κάνουμε εδώ, λίγο 

πολιτισμένα. Θα πάμε πολιτισμένα κατάλαβες; Και άμα δεν καταλάβουνε θα 

κάνουμε και εμείς. Και ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε τέτοιες 

μαλακίες, θέλουμε να είμαστε σωστοί. 

Λοιπόν, για να τελειώνουμε, πόσων χρονών είσαι Βαλάντη; 

15 πρώτου του 90.  

25 δηλαδή. 

24 (λέει η μάνα του). 

 Ε τι, έβαλα ένα χρόνο παραπάνω μάνα; 

(γέλια) 
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Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης  2 (Δέσποινα, 48 ετών) 

Περιέγραψε μου μία μέρα στη δουλειά σου, τι ακριβώς κάνεις. 

Μαζεύω κάθε πρωί  τα παιδιά από τα σπίτια τους και τα βάζω  στο πούλμαν και τα 

πάω στο σχολείο.  

Μάλιστα. 

Στο δημοτικό.  

Από πότε εργάζεσαι ως σχολική διαμεσολαβήτρια; 

 Τέσσερα χρόνια τώρα. 

 Περιέγραψε μου ένα περιστατικό στο οποίο βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη δουλειά 

σου. 

Πολλές φορές. Αφορά προβλήματα και Ρομά με μη Ρομά;  

Οτιδήποτε κάτι που να σε δυσκολέψει. 

Πολλές φορές, όπως παράδειγμα που κάηκε,  το πώς το λένε ρε Γιάννη (και 

απευθύνεται στον εγγονό της που βρίσκεται στο δωμάτιο…) που κάηκε εκεί το 

εργοστάσιο, εδώ με τα χημικά. Εκεί είχαμε πάρα μα πάρα πολύ δυσκολία με τα 

Ρομά και τα μη Ρομά που πήγαιναν και παίρνανε παλιοσίδερα και έτσι και έπρεπε 

να μπουν οι διαμεσολαβητές στη μέση για να ξεχωρίσει τα Ρομά με τα μη Ρομά, να 

μη γίνουν τσακωμούς, συλλήψεις και τέτοια με τους αστυνομικούς και αυτά. Το πιο 

δύσκολο είναι εκεί που περάσαμε.  

Και αυτό είχε κάποια επίδραση στο σχολείο ; 

Τι εννοείς;  

Αν αυτό το περιστατικό που είπες με το εργοστάσιο επηρέασε σε κάποιο βαθμό στο 

σχολείο.  

Όχι, αλλά είχε επηρεάσει όλα τα Ρομά που είχαν πάει για σίδερα και αναγκάστηκε 

να έρθει και ο αξιωματικός της αστυνομίας και παρακάλεσε τους διαμεσολαβητές 
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να μπούνε στη μέση για να μη γίνει κάποιο έγκλημα τέλος πάντων, γιατί δεν 

καταλάβαιναν τίποτα ούτε οι πόντιοι(αναφέρεται στους παλιννοστούντες πόντιους 

από την πρώην Σοβιετική Ένωση οι οποίοι είναι η κύρια πληθυσμιακή ομάδα μη 

Ρομά της περιοχής της Νέας Ζωής Ασπροπύργου όπου μένει η ερωτώμενη) ούτε τα 

Ρομά. 

 Οπότε εσείς λειτουργούσατε σαν ενδιάμεσος κρίκος ώστε να μη δημιουργηθεί το 

οτιδήποτε; 

 Ναι, ναι, ναι, και όλα πήγανε καλά χάρη στους διαμεσολαβητές. 

Κάποιο περιστατικό έτσι στο σχολείο που να σε δυσκόλεψε;  

Όχι με δυσκόλεψε, ναι εντάξει κάποια παιδιά που δεν πήγαιναν σχολείο, ναι είχα 

προβλήματα με τους γονείς και οι γονείς δεν θελαν,  δεν μπορούσαν να στείλουν τα 

παιδιά τους γιατί σηκώνονταν 5 - 6 το πρωί και φεύγουν για τις δουλειές και 

αναγκάστηκα να σταματήσω τις μαμάδες, να κάτσουν σπίτι και να πάνε οι 

μπαμπάδες μόνοι τους για δουλειά. 

 Μάλιστα. Ώστε έτσι το διαχειρίστηκες. 

Ναι, να κάτσουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα, οπότε 

έπρεπε να υπάρχει κάποιος στο σπίτι για να ετοιμάσει τα παιδιά της και να τα 

στείλει σχολείο, για να πάω να τα πάρω και να τα στείλω και να τα βάλω στο 

πούλμαν. 

Για πες μου ένα περιστατικό στη δουλειά σου που σε έκανε να νιώσεις χαρά και 

ικανοποίηση.  

Χαρά κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου… ναι ένιωσα χαρά γιατί νιώθω ότι είμαι 

χρήσιμη και σε Ρομά και στον δικό μου πλέον εαυτό και στην οικογένειά μου και στα 

εγγόνια μου. Και λύπηση να το πω τώρα, πώς να το πω, σε κάποιες οικογένειες που 

δεν είχαν τη δύναμη, τη δυνατότητα να πάρουν παπούτσια να στείλουν τα παιδιά 

τους σχολείο τους βοήθησα εγώ ε και αυτό λίγο. Χαρά και λύπηση έχω περάσει στη 

δουλειά που είμαι. 
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Είναι σχέση με ανθρώπους τους ούτως ή άλλως οπότε... 

Ε ναι...  

Τι είναι το σχολείο για σένα; 

Για μένα η μεγαλύτερη χαρά. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Δεν έχω λόγια γιατί 

το σχολείο είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά ,ειδικά για την ηλικία αυτή εδώ. Το 

δημοτικό που ξεκινάνε και ξέρουνε τι είναι το σχολείο, γιατί στην ουσία στην ηλικία 

μου δεν ήξερα τι πάει να πει σχολείο, ποτέ δεν είχα πάει σχολείο, ποτέ δεν είχα 

ακούσει τη λέξη σχολείο, και τώρα τα παιδιά μας τα εγγόνια μας την ακούνε κάθε 

μέρα, κάθε πρωί. Σηκωθείτε, ντυθείτε, έχετε σχολείο. Εμείς δεν την είχαμε ακούσει 

ποτέ και νιώθω ότι είμαι χαρούμενη κάθε πρωί που σηκώνομαι, πού μαζεύω τα 

παιδιά, ειδικά τα εγγόνια μου, που τα ξυπνάω, και μετά οι άλλες οικογένειες. Το 

σχολείο είναι πολύ σημαντικό για μένα και για όλες τις μαμάδες, για όλα τα Ρομά. 

Θα ήθελες να ήταν και στη γενιά σου δηλαδή έτσι; 

Θα ήθελα πάρα πολύ. 

Για ποιο λόγο; 

Καταρχάς με το μυαλό που έχω, με το μυαλό και την ενέργεια που έχω, αν ήξερα 

γράμματα δεν θα ήμουνα μόνο διαμεσολαβήτρια, θα ήμουνα κάτι παραπάνω αν 

ήξερα γράμματα. 

Θα είχες δηλαδή κάποιο άλλο στόχο δηλαδή από αυτό που κάνεις σήμερα; 

Σίγουρα, σίγουρα. 

Τι θα σου άρεσε δηλαδή; 

Θα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ να ήμουνα στη Βουλή, γιατί βλέπω στη Βουλή 

στην τηλεόραση μερικοί μιλάμε σωστά μερικοί όχι και εκεί εκνευρίζομαι λίγο και 

λέω αχ να ήμουναεγώ εκεί. Να ήμουν στη θέση τους να τους απαντήσω, να τους 

σταματήσω.  

Να ασχολιόσουν με την πολιτική δηλαδή... 
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Ναι, ναι, ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ.  

Και οι στόχοι σου για τα σημερινά παιδιά; 

Ποιοι είναι οι στόχοι μου τώρα για τα σημερινά παιδιά... που έχουν τη δυνατότητα 

να πάνε στο σχολείο εννοείς, να συμβουλέψω τα παιδιά τι είναι μέσα στο μυαλό 

τους, τι θέλουν... 

Τι θα ήθελες για αυτά τα παιδιά να γίνει... 

Εγώ θα ήθελα τώρα εντάξει, εγώ. Αυτοί τι θέλουν να δούνε. Εγώ θέλω να βγούνε 

και γιατροί και αστυνομικοί και νοσοκόμοι και πολιτικοί, που λατρεύω τους 

πολιτικούς, και οτιδήποτε. Αρκεί τα παιδιά να ξέρουν γράμματα και να είναι σε 

σταθερή δουλειά.  

Διαφέρει ο στόχος που έχεις αν είναι αγόρι ή κορίτσι; 

Σήμερα που μπορεί να πάει και στο σχολείο και λοιπά, κορίτσια και αγόρια τώρα 

έχουν την ίδια δύναμη, και τα κορίτσια τώρα προσπαθούν να βγούνε αστυνομικίνες. 

Γιατί έχω κορίτσια που πάνε γυμνάσιο και συζητάω μαζί τους και μου λένε θέλω να 

βγω αστυνομικός, αστυνομικίνα ή να βγω λογιστής η ότι τους κόβει λένε, 

κατάλαβες; Θέλω να βγω κάτι, θέλω να βγω κάτι να κάνω κάτι στη ζωή μου, να 

προσφέρω κάτι στα παιδιά μου. Το συζητάνε, είναι 15αρες 16αρες και το συζητάνε 

ακόμα και που είναι Γυμνάσιο. 

Πόσοι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο; 

Εδώ από την κοινότητα, από τα Δύο Πεύκα ή όλο τον Ασπρόπυργο;  

Εσύ φαντάζομαι με τα Δύο Πεύκα... 

Με τα Δύο Πεύκα ναι... περίπου στα 50 παιδάκια, και αγόρια και κορίτσια μαζί 

είναι. 

Πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια ξέρεις;  

Είναι λιγότερα τα κορίτσια γιατί είναι μικρά. Είναι περισσότερα τα κορίτσια αλλά 

είναι λιγότερα στο σχολείο γιατί είναι μικρά. Δεν πάνε ούτε καν προνήπιο. 
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Τι γνώμη έχουν τα παιδιά για το σχολείο; 

Είναι μερικοί έχουν τη γνώμη ότι θέλουν να πάνε σχολείο, είναι μερικοί βαριούνται 

κάνουν κοπάνες, όπως τα παλιά χρόνια οι μη Ρομά. 

Καλά και εμείς κάναμε κοπάνες όλα τα χρόνια, δεν έχει σχέση με Ρομά μη 

Ρομά...(γέλια) 

Τα εγγόνια μου τα ξυπνάνε οι μαμάδες και εγώ και κρύβονται μέσα στην τουαλέτα 

τη δικιά μου μέχρι να φύγει το πούλμαν, αλλά  χωρίς τη διαταγή τη δικιά μου το 

πούλμαν δεν φεύγει χωρίς τη διαταγή τη δικιά μου, γιατί το χω το χω ενημερώσει 

δεν ξεκινάει να φύγει. Θα σου κάνω εγώ με το χέρι να φύγεις και θα φύγεις. Αν δεν 

με δεις εμένα στο δρόμο δεν θα φύγεις.  Να ξέρεις ότι είναι παιδάκια και δεν 

προλαβαίνουν να ετοιμαστούν και έτσι κορνάρει με φωνάζει ο οδηγός, οπότε πάω 

και τα βρίσκω και τα πάω εγώ κλαίγοντας τα βάζω στο πούλμαν και φεύγουν. 

Σου λένε γιατί δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο; 

Για παράδειγμα ναι γιατί δεν έρχεται ο Γιάννης, γιατί δεν έρχεται ο Γιώργος, γιατί 

φοβάμαι μόνος μου μη με σκοτώσουν οι Αλβανοί. 

Υπάρχει δηλαδή διαφορά με τους Αλβανούς Ρομά; 

Όχι τώρα τα παιδάκια τώρα Ρομά και μη Ρομά, Αλβανοί και μη Αλβανοί, έτσι κι 

αλλιώς και φιλία έχουνε και τσακωμούς, έφυγε γιατί είναι μαζί ο ένας πειράζει τον 

άλλον, τα σχόλια αυτά τα έχουνε, σαν παιδιά, καμία σχέση να είναι ρατσιστές τα 

παιδιά.  

Τι θεωρείς ότι θα πάρει ένα αγόρι μαθητής από το σχολείο, που θα του χρησιμεύσει 

στη ζωή του; 

Πάνω από όλα δίπλωμα οδήγησης και δεύτερον το δρόμο που θα κάνει να διαβάσει 

μία ταμπέλα να ξέρει που πάει, δεν θα πάει στα τυφλά. 

Τι εννοείς δίπλωμα οδήγησης, το δίπλωμα του σχολείου ή  δίπλωμα οδήγησηςπου  

θα τους χρησιμεύσει που θα μάθουν διαβάζουν; 
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Θα πάρουνε δίπλωμα οδήγησης που θα ξεκινήσουνε για τη δουλειά τους, να 

διαβάσουν ταμπέλα. Αυτό είναι πάνω από όλα σε μας γιατί αυτό το πρόβλημα μας.  

Αυτό είναι, όταν δεν έχουνε δίπλωμα τα παιδιά μας τα παίρνουνε και τα βάζουνε 

αυτόφωρο. 

Και τι θεωρείς ότι θα πάρει από το σχολείο μία μαθήτρια  για τη ζωή της;  

Μία μαθήτρια τι θα πάρει για τη ζωή της... το ότι καλύτερο, ότι καλύτερο. Σαν μία 

μάνα που ξέρει γράμματα να μάθει τα παιδιά της. Μία μάνα που θα πάει το παιδί 

της σε ένα παιδίατρο να ξέρει τι φάρμακο παίρνει. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα 

πολλά για μία μητέρα που θα ξέρει να διαβάζει. Όχι όπως εγώ τώρα που θα ρωτήσω 

εσένα Δημήτρη τι είναι αυτό; Ενώ η κοπέλα αυτή που τα ξέρει θα το διαβάσει μόνη 

της, αυτό. 

Συνήθως ποτέ σταματούν τα αγόρια το σχολείο; 

Τα λιγότερα σταματάνε από το Δημοτικό. Τα πιο πολλά από το Γυμνάσιο. 

Για ποιους λόγους σταματούν τα αγόρια δηλαδή συνήθως; 

Επειδή γίνονται 18αρια Και πρέπει να πάνε να βρουν δουλειά. Για το Γυμνάσιο λέμε 

τώρα. Ε για να πάνε για δουλειές για παλιοσίδερα, για να μπορέσουν ταΐσουν τα 

παιδιά τους, γιατί παντρεύονται από 17 - 18 χρονών. 

Και στο Δημοτικό γιατί σταματάνε; Όσα σταματάνε από το Δημοτικό... 

 Όσα σταματάνε από το Δημοτικό... εγώ ξέρω ότι από το Δημοτικό έχουνε ξεκινήσει 

πολλά παιδιά που πάνε Γυμνάσιο αλλά είναι πολύ λίγα τα παιδιά που σταματάνε 

τώρα επειδή πάνε παρέα με τον πατέρα για παλιοσίδερα ή έχουνε σταματήσει οι 

μαμάδες για να φροντίσουν τα άλλα και να τα στείλουν τα μικρότερα, σταματάνε 

αυτοί που ξεκινάνε για γυμνάσιο. 

Και τα κορίτσια ποτέ σταματούν ας πούμε το σχολείο; 

Σταματούσαν, όχι σταματάνε τα κορίτσια. Πριν 2 χρόνια από το Δημοτικό δεν 

πηγαίνανε φοβόντουσαν οι μανάδες να μην παντρευτούν από το σχολείο, να μην 

ερωτευτούν, να μην, αλλά τώρα δεν φοβούνται πια, ξεκινάνε πια από το Δημοτικό 
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και πάνε γυμνάσιο. Είναι πολλά κορίτσια που πάνε γυμνάσιο τώρα δεν φοβούνται 

την παντρειά η να μην ερωτευτούν. 

Και όσα σταματούν για ποιους λόγους συνήθως σταματούν; 

Όσοι σταματούν, σταματούν επειδή πάνε για συνοικέσιο, για παντρειά και λέει το 

κορίτσι τώρα στη μαμά:«Μαμά εγώ αυτόν τον αγαπάω, αν έρθουνε και με 

ζητήσουνε θέλω για να μην τον κλέψω εγώ να μου τον δώσεις εσύ». 

Σε ποια ηλικία παντρεύονται τα αγόρια; 

Παντρεύονται, το συνοικέσιο δηλαδή από 14 – 15. Τώρα έχουνε σταματήσει και 

θέλουν τα παιδιά να μεγαλώσουν γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τώρα, τα 

παιδάκια τα μωρά που γεννιούνται, και θέλουν και αυτοί τώρα να μεγαλώσουν. 

Θέλουν να μεγαλώσουν τώρα τα παιδιά, θέλουν να κάνουν και ζωή σαν ανύπαντροι. 

Σαν ανύπαντρα παιδιά να κάνουν και αυτή τη ζωή τους. 

Και τα κορίτσια σε ποια ηλικία παντρεύονται συνήθως; 

14 -  15 ίδια ηλικία, αλλά τα κορίτσια πριν 3 - 4 χρόνια, 5 παντρευόντουσαν από 12. 

Δηλαδή ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας μεταξύ του ζευγαριού; 

Ένα χρόνο, έξι μήνες. 

Κοντά δηλαδή... 

 Όχι αν είναι 2 - 3 χρόνια με τίποτα. Έχουνε σταματήσει και τα κορίτσια τώρα, τα 

κορίτσια τα Ρομά, να φοράνε φούστες, φουστάνια. Φοράνε παντελόνια, κολάν, μίνι 

τέτοια. Έχουν σταματήσει να φοράνε τσιγγάνικα τελείωσε. Φοράνε παντελόνι, 

κολάν, μίνι, εξελιγμένα ρούχα. 

Μάλιστα. Πιστεύεις ότι επηρεάζει αν είναι αγόρι ή κορίτσι την απόδοσή του στο 

σχολείο; 

Όχι. 

Ποια εμπόδια συναντά ένα αγόρι στο σχολείο συνήθως σήμερα; 
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Είναι ο φόβος για πρώτη φορά, η γλώσσα, αλλά άμα μάθει μετά παίρνει το θάρρος 

τελείωσε.  

Οπότε τι τα εμποδίζει στο σχολείο τα αγόρια; Πέρα από τη γλώσσα που τη 

συνηθίζουν όπως λες. 

Τίποτα μόνο η βάριεση (η βαρεμάρα),  που βαριούνται μόνο, αυτό τίποτα άλλο,  

βαριούνται που είναι στην τάξη. 

(Παρέμβαση Γιάννη, του γαμπρού της, που έχει μπει στο δωμάτιο): 

 «Δεν πάνε γιατί δεν έχουν ένα ευρώ στην τσέπη». 

 Όχι μην κατηγορούμε, λέει η  Δέσποινα. Υπάρχει στο σχολείο, υπάρχει και δωρεάν 

φαί το ξέρεις αυτό; Το δωρεάν φαΐ δεν το βάζεις αυτό; Για αυτό το βάλανε δωρεάν, 

όταν δεν έχεις εσύ να δώσεις φαΐ στο παιδί σου να φάνε μέσα. Εξάλλου και στο 

σπίτι τρώνε; Όλη την ημέρα παίζουνε και έρχονται μόνο για μεσημεριανό.  

Και ποια εμπόδια πιστεύεις συναντά ένα κορίτσι στο σχολείο; 

Στο Δημοτικό ή στο Γυμνάσιο; 

Στο Δημοτικό... 

Ε τι κορίτσι, κοριτσάκια, γιατί είναι 10, 9, 8 χρόνων. Τι δυσκολίες; Δεν μου έχουν 

κάνει παράπονα για δυσκολίες. Δεν μου έχουν κάνει παράπονα. 

Ποια πιστεύεις πως είναι η θέση της γυναίκας στους Ρομά; Η θέση των γυναικών 

γιατί δεν είναι μία γυναίκα είστε πολλές. 

Η θέση των γυναικών... για παντρεμένες ή για ανύπαντρες; Γιατί υπάρχει άλλη 

ειδικότητα οι παντρεμένες άλλη οι ανύπαντρες. 

Για πες μου για παντρεμένη. Ας αρχίσουμε με τις παντρεμένες... 

 Οι παντρεμένες... ποια είναι η δυσκολία μου είπες... 

Η  θέση, ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία των Ρομά; 
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Στην κοινωνία των Ρομά ή στην οικογένεια; Γιατί δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο να πας 

σε Ρομά και άλλο οικογένεια, υπάρχουν δύο ειδικότητες στο λοιπόν. Το λοιπόν εγώ 

θα σου πω τώρα και τις δύο σε μία. Σαν γυναίκα τώρα θα κάτσω στο σπίτι μου, θα 

μαγειρέψω θα συζητήσω, θα φροντίσω τα παιδιά τον άντρα και θα βγω μία βόλτα 

στις φίλες μου για καφέ, να συζητήσουμε για οτιδήποτε μας αφορά εμάς τις 

γυναίκες. Θες να το πω κουτσομπολιό; Έχουμε εμείς οι γυναίκες. Θέλεις, να από 

φιλενάδες να πούμε τα μυστικά μας; Το έχουμε εμείς οι γυναίκες. Όσο για τις 

ανύπαντρες έχουν κι αυτοί τα δικά τους, σαν φιλενάδες λένε τα ερωτικά τους οι 

ανύπαντρες. Οι παντρεμένες δεν μιλάνε για ερωτικά μιλάνε για τα παιδιά για τον 

άντρα, αν περνάει καλά ή όχι. Αν έχει η τσέπη τους να πάνε να ψωνίσουν ή για το 

σπίτι ή για τον εαυτό τους. Υπάρχουν πολλά στις παντρεμένες, πολλά. Στις 

ανύπαντρες όχι τόσα. Εννοείται ότι οι γυναίκες στο σπίτι κάνουν κουμάντο. Οι 

άνδρες απλά θα ρωτήσουν. Ε τώρα οι πιο πολλές κάνουν κουμάντο οι γυναίκες και 

όχι οι άντρες. Έχουν σταματήσει οι άντρες να λένε τώρα στη γυναίκα «Σκάσε», η 

γυναίκα θα το πει «Σκάσε». Έχουν σταματήσει να το λένε. Και η πεθερά, δες τώρα, 

έχουν σταματήσει να λένε στις νυφάδες κάνε μου καφέ, έχουν σταματήσει τα 

πάντα. Κάνουν κουμάντο οι γυναίκες ότι θέλουν, οι γυναίκες κάνουν στο σπίτι. Αν 

θέλουν να βγουν έξω θα βγούνε. 

Και ποιος ο ρόλος των ανδρών; 

Ο ρόλος των ανδρών... και ο άντρας έχει ευθύνες, μη νομίζεις. Ο ρόλος τους είναι να 

πάνε στη δουλειά, να γυρίσουν από τη δουλειά να βρουν ένα πιάτο φαΐ και ένα 

ρούχο καθαρό και ένα μπάνιο να τους περιμένει, αυτά για τον άντρα. Απλά δεν 

κάνουνε κουμάντο όπως παλιά και λέγανε στις γυναίκες «Σκάσε, θα περάσει το δικό 

μου τώρα». Έχουν σταματήσει αυτά. 

Και μιας και που τα διαχώρισες πριν, γιατί με ρώτησες στην κοινωνία ή στην 

οικογένεια. Ποιος ο ρόλος της οικογένειας στην κοινότητα των Ρομά; 

Ο ρόλος της οικογένειας... στην γυναίκα ή και στους δύο εννοείς; Οικογενειακά, 

σύζυγος, παιδιά, γυναίκα; 

Και υπό την ευρύτερη έννοια, εγγόνια, ξαδέρφια... 
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Όχι, με τα ξαδέρφια μία καλημέρα μόνο και όταν έχει μία ανάγκη να του προσφέρω 

τη βοήθεια, μόνο αυτό. Αλλά η οικογένεια είναι οικογένεια. Θα το συζητήσω με τον 

σύζυγο, θα κάτσουν τα εγγόνια να πούμε ορισμένα πράγματα για το σχολείο, ότι δεν 

έχω μάθει εγώ και ο παππούς να μάθετε εσείς, να μπορείτε κάτι εσείς με τα 

γράμματά σας να προσφέρετε κάτι στις γυναίκες, στη γιαγιά και στον παππού, στη 

μαμά στον μπαμπά, να ξέρεις σαν κοπέλα να απαντάς σε έναν άντρα που θα σου πει 

μία κουβέντα άσχημη και θα μπορέσεις να του απαντήσεις με ευγένεια, τα 

συζητάμε αυτά τα πράγματα τα συζητάμε αυτά και στα εγγόνια και στα παιδιά, και 

με το σύζυγο τα συζητάμε τα συζητάμε αυτά. 

Διαφέρει ο ρόλος της οικογένειας ανάλογα με τον άντρα και τη γυναίκα; Για ποιον 

είναι πιο σημαντικός ο ρόλος στην οικογένεια; 

Είναι πάντα αυτό, να τα βρει πάντα στην οικογένεια, να τα βρει πάντα η οικογένεια, 

και να έχει κατανόηση όλη η οικογένεια, άνδρας, γυναίκα, παιδιά. Δεν λέω για 

εγγόνια, άντρας γυναίκα, παιδιά. Εγώ στην οικογένειά μου έχω αυτή την κατανόηση 

αλλά και σε άλλες οικογένειες που πάω, που βλέπω μόνο παιδιά το συζητάω μαζί 

τους και μου λένε εγώ με τον άντρα μου το συζητάμε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 

Μάλιστα. Εσύ με ποιους από τους γονείς μιλάς για τα παιδιά και το σχολείο με τον 

πατέρα ή τη μάνα; 

 Εγώ; Εγώ με τη μαμά πιο πολύ γιατί ο μπαμπάς δεν ακούει και δεν θέλω καν να 

ασχοληθώ. Τη μαμά πιάνω γατί ο μπαμπάς είναι φευγάτος, και όταν εννοώ 

φευγάτος εννοώ στη δουλειά  του, που είναι κάθε μέρα στη δουλειά του. Θα του 

μιλήσω μία φορά κάθε απόγευμα και αυτό δεν πιάνει χώρο. Εντάξει, γιατί θα του 

πω τώρα «Δημήτρη, κάνε κάτι σε παρακαλώ να σηκωθούν τα παιδιά να πάνε 

σχολείο», από δω θα το πάρεις από εκεί θα το πετάξεις γιατί θα πας για κολιτσίνα 

(χαρτοπαιχτικό παιχνίδι των καφενείων, παίζουν ακόμα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

άνδρες της επαρχίας) θα το ξεχάσεις. Ενώ η μαμά δεν το ξεχνάει, και τις πιο πολλές 

φορές κουβεντιάζω με τις μαμάδες. 

Μάλιστα. Δηλαδή οι μητέρες ασχολούνται με τα παιδιά κυρίως; 
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Ναι, οι μητέρες ασχολούνται. Εκτός αν είναι κάνα αντρόγυνο χωρισμένο και έχει τα 

παιδιά ο μπαμπάς ασχολείται ο μπαμπάς, έχει την ευθύνη ο μπαμπάς. 

Οπότε υπάρχουν πλέον και αυτά και αυτά. 

Ναι, ναι, ναι, χωρίζουνε ναι, χωρίζουνε ναι. 

Μάλιστα. 

Σου είπα όπως είναι οι μη Ρομά είναι και τα Ρομά τώρα δεν ξεχωρίζουν. 

Τα παιδιά με ποιους τρόπους συμμετέχουν στην οικογένεια; 

Τι ρόλο έχουν τα παιδιά μέσα στην οικογένεια, τι τρόπο, τι συμπεριφορά; Οι 

18άρηδες έχουν οικογένεια δικιά τους για αυτό δεν συζητάω για 18 και 19 και 17, 

γιατί έχουν οικογένεια δικιά τους και έχουνε παιδιά που πάνε σχολείο. Εγώ πάντα 

σου μιλάω για αυτή την ηλικία, γιατί 17, 18, 19 έχουν οικογένεια και δουλειά. 

(Μπαίνει κάποιος μέσα και λέει): Να η γυναίκα του πήγε βόλτα, είδες; Για αυτό, 

ήρθε μόλις από τη δουλειά και η γυναίκα βγήκε βόλτα με τους φίλους, η κόρη μου. 

Για αυτό σου λέω έχουμε τώρα γίνει... έχουμε γίνει... θα πάει μόνος του τώρα θα 

κάνει το μπάνιο, θα πάρει το δώρο και θα πάει σε πάρτι, γενέθλια μέσα. 

 Από την εμπειρία σου σε αυτή τη δουλειά άλλαξαν κάποιες αντιλήψεις σου; 

Προς εμένα; 

Ναι, σε σχέση με αυτά που πίστευες πριν. 

Πίστευα, πίστευα και δεν πίστευα. Έχω πάρει εμπειρίες από αυτή τη δουλειά. Είχα 

εμπειρίες αλλά έχω πάρει περισσότερα τώρα επειδή μιλάω συχνά με μη Ρομά. 

Παλιά μιλούσα πολύ με Ρομά, τώρα μιλάω πολύ συχνά με μη Ρομά και στα 

τηλέφωνα πιο πολύ και έτσι κουβεντιάζουμε σε συνεντεύξεις, με αστυνομικούς, με 

αντιδημάρχους, μιλάω με τα πάντα.  

Τη θεωρείς δηλαδή σημαντική την επαφή και εκτός της κοινότητας; 

Ναι, ναι, ναι, το θεωρώ σημαντικό γιατί έχω να κάνω με έναν άνθρωπο, θα πάω εκεί 

θα συζητήσουμε και θα λύσουμε το πρόβλημα. 
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Μάλιστα. Για το ρόλο του σχολικού διαμεσολαβητή άλλαξαν οι απόψεις σου; 

Όχι, παραμένουν, γιατί θέλω να παραμένουν οι απόψεις μου στο σχολείο, δεν θέλω 

να αλλάξει κάτι για το σχολείο. 

Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με το πώς το έβλεπες πριν και μετά τη δουλειά; 

Καλύτερα είναι τα πράγματα στο σχολείο, λιγότερες δουλειές για εμένα 

περισσότερα παιδιά στο σχολείο. Κατάλαβες πως σου μιλάω τώρα, έχουν 

λιγοστέψει οι ώρες μου στο σπίτι μου, στις δουλειές μου και έχω δώσει το χρόνο 

μου όλο στα παιδιά για να πάνε σχολείο. Δηλαδή λείπω πιο πολλές ώρες από το 

σπίτι μου. 

Και σε σχέση με όπως έβλεπες το σχολείο πριν από αυτή τη δουλειά με τώρα; 

Δεν πηγαίνανε παιδιά σχολείο, δεν πηγαίνανε. Και ούτε νοιαζόμουνα να πάει το 

δικό σου παιδί σχολείο ή το δικό μου ή το άλλο, δεν ενδιαφερόμασταν στην ηλικία 

του παιδιού μου, τώρα να σου πω, και του Δημήτρη. Να ξέρεις ότι ήμασταν 20 

οικογένειες και πήγαινε σχολείο ο γιος μου και ο γιος του Γιάννη. Να φανταστείς 

πριν 10 χρόνια, 15 είναι ο γιος μου τώρα είκοσι χρόνων και άλλα τόσα αυτός και 

έχουν μάθει μόνο αυτά τα δύο. Βέβαια ‘μάθαν γράμματα γιατί είχαμε και δάσκαλο 

στο σπίτι. Εγώ δεν ήξερα καν υπογραφή, ο γιος μου ξέρει πάρα πολύ καλάο 

μεγάλος. Ο μικρός έμαθε σε σεμινάριο γιατί είχαμε και σεμινάρια να μάθουμε 

γράμματα. Είχα και ένα χρόνο δάσκαλο από το πανεπιστήμιο στο σπίτι μου τρεις 

φορές την εβδομάδα και μαθαίνανε τα παιδιά γράμματα. Μάθανε, ήταν πολύ καλό 

αυτό, που ερχόταν τρεις φορές την εβδομάδα ο δάσκαλος ένα χρόνο. Είχαμε και ένα 

χρόνο σεμινάρια και έμαθαν τα παιδιά. Για αυτό και εγώ τώρα προσπαθώ επειδή 

έχω δει στον γιο μου στον μεγάλο ότι μιλάει με τον γιο του και λέει «Να πας 

σχολείο, να μάθεις γράμματα, να πάρεις το δίπλωμα. Μετά δεν θα πληρώσεις για 

να πάρεις ένα δίπλωμα αλλά θα πας να το πάρεις με την αξία σου. Θα πας μία 

βόλτα θα ξέρεις που πας. Θα χτυπήσεις μία πόρτα αφού διαβάσεις την πόρτα.» 

Είναι, συζητάει με το παιδί του, για αυτό έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να πάνε τα 

παιδιά σχολείο και να μάθουν γράμματα, έχω δώσει και τη ζωή μου και θα δώσω 

και τη ζωή μου για να μάθουν τα παιδιά γράμματα. Τσακώνομαι έχω τσακωμούς με 
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τις μανάδες, έχω βρισιές, ακούω, δίνω, για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Εκνευρίζομαι 

πάνω στις μαμάδες και στους μπαμπάδες αν χρειαστεί για να πάνε τα παιδιά 

σχολείο. 

Άλλαξε κάτι στις αντιλήψεις σου με τη δουλειά όσον αφορά τα δύο φύλα σε σχέση 

με τι πίστευες πριν και τι πιστεύεις τώρα; 

Να σου πω την αλήθεια πριν είχα πιο πολύ εμπιστοσύνη παρά τώρα. Γιατί έχω 

συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές βοήθεια και δεν 

μου την έχουνε δώσει και για αυτό έχω χάσει λίγο, πάρα πολύ λίγο, την 

εμπιστοσύνη. 

Σε ποιους; 

Με αυτούς που συνεργάζομαι. Δεν λέω ονόματα, με αυτούς που συνεργάζομαι, 

ονόματα δεν λέμε απλά δεν θέλω να βγάλω λόγο. Έχω χάσει όμως την εμπιστοσύνη 

μου γιατί μου λένε «Ναι Δέσποινα θα γίνει» και δεν έχει γίνει τίποτα. 

Όσον αφορά για ένα αγόρι ένα κορίτσι άλλαξε κάτι σε σχέση με ότι πίστευες πριν; 

Ναι, έχουν αλλάξει στα κορίτσια και στα αγόρια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά 

πράγματα. 

Για δώσε μου ένα παράδειγμα... 

Για τα κορίτσια; 

Για τα κορίτσια... 

Ένα παράδειγμα είναι ότι δεν θέλουν να παντρευτούν οι μικρές. Το δεύτερο είναι 

επειδή έχουν αλλάξει ρούχα, τσιγγάνικα δεν βάζουν καθόλου επάνω τους, φοράνε 

ότι θέλουνε, σορτσάκια, μίνι, ότι θέλουνε φοράνε. Τα αγόρια είναι πιο μοντέρνοι, 

δεν βάζουνε λόγια σε μία κοπέλα όπως παλιά, σέβονται πιο πολύ λίγο τις κοπέλες, 

βλέπουνε μία κοπέλα στο δρόμο δεν πετάνε λόγια, τη σέβονται. Ότι βλέπω λέω, ότι 

σέβονται τα αγόρια τις κοπέλες, γιατί θα πούνε μία λέξη και αμέσως τα κορίτσια θα 

απαντήσουν και θα σταματήσουν τα αγόρια. 



144 
 

Μάλιστα. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτά που πιστεύεις η δουλειά σου για την κοινότητα 

των Ρομά; 

 Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει τίποτα, οπότε γιατί να 

πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι ή ότι έχει αλλάξει; 

Πέρα από το σχολείο. Δεν λέμε τώρα για το σχολείο, για την κοινότητα... 

Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ότι έχει αλλάξει από τη δουλειά μου έχει αλλάξει μόνο το 

σχολείο που πάνε όλα τα παιδάκια, μόνο αυτό,  και πέρα για την κοινότητα, για τα 

Ρομά δεν έχει αλλάξει τίποτα, όπως ήτανε έτσι είναι. 

(Πετάγεται ο γαμπρός της και λέει για τα προβλήματα που έχουν με την αστυνομία 

ότι συνεχίζουν να μένουν σε παράγκες, για τις ρευματοκλοπές που τους πηγαίνουνε 

αυτόφωρο.) 

Συνεχίζει η Δέσποινα: 

Έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε ρεύμα επειδή δεν έχουν οι παράγκες δικό τους 

ρεύμα, νόμιμο. Και λέμε να προσπαθήσουμε, εγώ σαν διαμεσολαβήτρια, εσύ σαν 

Δημήτρης που είσαι, σαν Παϊτέρης (Ρομά διαμεσολαβητής), σαν ο Περιφερειάρχης 

της Ελευσίνας, σαν ένας Δήμαρχος, να προσπαθήσουμε. Τώρα είπα εγώ  ορισμένα 

ονόματα, δεν θα πούμε για όλους. Ας προσπαθήσουμε για ρεύμα, που κάθε 

οικογένεια που δεν έχει οικόπεδο και νόμιμο ρεύμα και να το πληρώσουν να ναι 

δικό τους και να πληρώσουν φόρους, νερό, τηλέφωνο, τα πάντα. Αρκεί αυτοί να 

κάνουν αρχή να βάλουνε, να βρούνε οικόπεδο να βάλουνε. Ναι, να βρουν ένα 

οικόπεδο να βάλουνε λυόμενα και αυτοί να πληρώσουν τα απαραίτητα φως, νερό 

και τηλέφωνο και να ζήσουνε και αυτοί όμορφα και ωραία και να μάθουν τα παιδιά 

πιο σωστά τα γράμματα. Γιατί όταν με τον αέρα πέφτει το ρεύμα φεύγει το ρεύμα, 

το σύρμα από το στυλό, και για δυο-τρεις μέρες δεν έχουνε ρεύμα και χάνουν το 

διάβασμα και το γράψιμο που τους βάζει η κυρία. Και το χάνουν, αυτό το χάνουμε. 

Είναι πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα αλλά τι να τα πω σε σένα, δεν έχει 

νόημα. Αυτά που με ρωτάς σου απαντάω και λέω, τα άλλα έτσι φιλικά αλλά όχι... 

Πες μου... 
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Ε όχι δεν θέλω να σου πω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορείς να βοηθήσεις κάτι, όπως και 

εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω τα Ρομά που με παρακαλάνε να πάμε κάπου. Θέλουν 

βοήθεια από μένα, θέλουνε βοήθεια από μένα, εγώ τι να τους πω; Εγώ το μόνο που 

τους λέω, «Ρε παιδιά το μόνο που μπορώ να σας βοηθήσω είναι να πάνε τα παιδιά 

στο σχολείο, σε κάτι άλλο δεν μπορώ να σας βοηθήσω,  γιατί δεν περνάει το δικό 

μου, είμαι απλά διαμεσολαβήτρια στα σχολεία.» Συζητάω με αστυνομικούς, 

συζητάω με δημάρχους, με τον αντιδήμαρχο, τον περιφερειάρχη, όλοι, δεν βγαίνει 

σε κάτι. Ναι, ναι, ναι, θα το κάνουμε όλο ναι, ναι, ναι, θα το κάνουμε, λένε. Ναι θα 

το κάνουμε αλλά δεν έχουνε βοηθήσει εμένα. Εμένα που τους έχω βοηθήσει πάρα 

πολλές φορές, θα βοηθήσουν σε σας τους το λέω; Για αυτό, γιατί είναι η αλήθεια 

δεν μου αρέσει το ψέμα, είναι η αλήθεια αυτή. Τον ξέρεις τον Βασιλείου 

(Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής) παραλίγο να φάει ξύλο από τα Ρομά και τον 

βοήθησα εγώ και ο Γιάννης. 

Αν θες πες μου κάποια πράγματα για σένα πριν κλείσουμε. 

Ε δεν έχω και πολύ χρόνο. Να ξέρεις έχω αφήσει τα εγγόνια μου, για αυτό ρώταμε 

και τι θες να σου απαντήσω. Τι θες να σου πω για μένα; 

Την ηλικία σου αν θες. 

Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι 48 χρόνων (γέλια). 

Ζωή να ‘χεις, να τα εκατοστίσεις. Την εκπαίδευσή σου; Δηλαδή έχεις τελειώσει το 

σχολείο; 

Τίποτα. 

Έκανες κάποια σεμινάρια μετά για τη δουλειά; 

Ένα σεμινάριο έχω κάνει και δυο - τρεις εκπαιδεύσεις για να μάθω να μιλάω, άλλο 

σεμινάριο άλλο εκπαίδευση (γέλια). Μάλιστα, έχω κάνει τρεις-  τέσσερις φορές 

παίδευση, εκπαίδευση για να ξέρω να μιλάω να συμπεριφέρομαι. 

Η καταγωγή σου από που είναι; 

Θήβα. 
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Από τη Θήβα... και τώρα μένεις εδώ Δύο Πεύκα έτσι; 

Τώρα είμαι 25 χρόνια εδώ. 

Μάλιστα. Είχες κάποια άλλη εργασιακή εμπειρία πριν; 

Εργάτρια σε κρεμμύδια, πατάτες στο χωριό μου, στη Θήβα. Μεγάλωσα εργάτρια, 

παντρεύτηκα, σταμάτησα εργάτρια και είχα συνεχίσει παλιοσίδερα με τον άντρα 

μου και μετά διαμεσολαβήτρια. Πουλάω και στον καταυλισμό ποδήματα, 

υποδήματα, απορρυπαντικά, διάφορα είδη έχω στο αυτοκίνητο. Το χω κάνει 

ψιλικατζίδικο με λίγα λόγια για να μπορέσω να βγάλω τα έξοδα μας, για να 

μπορέσω να βοηθήσω την οικογένεια.  

Να βγαίνει το μεροκάματο...  

Έτσι.  

Και πού πηγαίνεις; Δηλαδή ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για τη ζωή σου;  

Εδώ, εδώ που είμαι τώρα. Δεν έχω κανένα λόγο να πάω πιο πάνω ή πιο κάτω, εδώ 

που είμαι. Τώρα του χρόνου σταματάει η διαμεσολάβηση, δεν ξέρω αν θα 

συνεχιστεί, έχω μία δεύτερη δουλειά μπορώ τα βγάζω πέρα. Έχω τα εγγόνια μου, 

έχω τον άντρα μου δίπλα μου και στις καλές και στις άσχημες φορές. Είμαι καλά με 

την οικογένεια, με τα παιδιά μου, με τις νιφάδες μου, τους γαμπρούς μου, με τα 

εγγόνια μου, είμαι όλα καλά. Μας πάνε όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εντάξει δεν έχω 

κανένα παράπονο. 

Ωραία εύχομαι ότι καλύτερο. 

Να σαι καλά. 

Θέλεις πριν κλείσουν τα μικρόφωνα να πεις κάτι από ότι κουβεντιάσαμε, κάποια 

πράγματα; 

Αλήθεια και ειλικρινά σου μιλάω, θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά, γιατί έχω 

να σου πω, αλλά δεν μπορώ γιατί έχω τα εγγόνια μου και έχουν γενέθλια δίπλα και 

φοβάμαι για τα εγγόνια μου. Γιατί η κόρη μου βγήκε έξω, ο άντρας της δεν είναι 

σπίτι, καταλαβαίνεις τώρα... 
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Καταλαβαίνω, εντάξει. 

Ευχαριστώ και εγώ και χαιρετισμούς σε όσους ρωτάνε για μένα, να σαι καλά. 
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