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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Νεοφύτου Βάµβα 6, 106 74 Αθήνα 

Τηλ: 210 7233 221 , fax: 210 7233 217, e-mail: info@nchr.gr 

 

Έκθεση και �ροτάσεις για ζητήµατα σχετικά µε την 

κατάσταση και τα δικαιώµατα των Τσιγγάνων στην Ελλάδα1 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η /αρούσα έκθεση είναι /ροϊόν µιας διαδικασίας διαβούλευσης µε 

φορείς και /ρόσω/α /ου δραστηριο/οιούνται στην διαχείριση θεµάτων Ροµά 

και ε/εξεργασίας α/ό ειδική οµάδα εργασίας. 

                                                 
1 Το εν λόγω κείµενο υιοθετήθηκε α/ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α της 15ης Ιανουαρίου 2009. 

Α/οτελεί αναδιαµορφωµένη µορφή του κειµένου-βάσης για την κατάσταση και τα 

δικαιώµατα των Τσιγγάνων στην Ελλάδα /ου συζητήθηκε κατά την Ολοµέλεια της 2ας 

Οκτωβρίου 2008 της ΕΕ∆Α και /ου συντάχθηκε α/ό την κα. Χ. Πα/αδο/ούλου, 

ε/ιστηµονική συνεργάτιδα της ΕΕ∆Α. Ο κ. Α. Τάκης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, 

συνυ/ογράφει το αναδιαµορφωµένο κείµενο. Η εισήγηση λαµβάνει υ/’ όψη της το /νεύµα 

και το /εριεχόµενο της /λούσιας συζήτησης /ου διεξήχθη κατά την /ροηγούµενη 

Ολοµέλεια, και ενσωµατώνει κατά το δυνατόν, τις /άντα ε/οικοδοµητικές, αλλά, συχνά, όχι 

σύµφωνες µεταξύ τους- /ροτάσεις και /αρατηρήσεις των µελών της ΕΕ∆Α, και ειδικότερα 

εκείνων /ου είχαν την καλοσύνη να τις καταθέσουν και γρα/τώς (Σ. Σ/ηλιωτο/ούλου, Π. 

Στάγκος, Ν. Θεοδωρίδης, Κ. Μ/οτό/ουλος). Η έκθεση στηρίχθηκε στο έργο της Ειδικής 

Οµάδας Εργασίας για θέµατα Ροµά (Λ. Αργυρο/ούλου-Χρυσοχοίδου, Π. Στάγκος, Α. Τάκης, 

Χ. Λάµ/ρου, Ν. Θεοδωρίδης, Κ. Μ/οτό/ουλος, Η. Νικολακο/ούλου-Στεφάνου, και Λ. 

∆ιβάνη//ρώην µέλος της ΕΕ∆Α & συντάκτρια της έκθεσης για ζητήµατα Ροµά του 2001), 

συµ/υκνώνοντας, /αράλληλα, θέσεις και /ροτάσεις /ου κατατέθηκαν γρα/τώς α/ό σειρά 

φορέων και /ροσώ/ων (Α. Τάκης, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Μ. Βουτσίνου & Ά. 

Πα/αδο/ούλου, ειδικές ε/ιστήµονες στον ΣτΠ, Ένωση Ελλήνων Τσιγγάνων, Πανελλήνιος 

Σύλλογος Νεολαίας ΡΟΜ, Σύλλογος ΡΟΜ Σοφάδων, Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων ΡΟΜ, 

Εθνικό Εστιακό Κέντρο για τον Ρατσισµό και την Ξενοφοβία, Ελληνική Ένωση για τα ∆τΑ, 

ΜΚΟ ΟΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΚΟ Κλίµακα, ΜΚΟ Άρσις, ΜΚΟ PRAKSIS, Γιατροί του 

Κόσµου, Ελληνικό Παρατηρητήριο Συµφωνιών του Ελσίνκι, ∆ιεύθυνση Ανα/τυξιακών 

Προγραµµάτων ΥΠΕΣ, Γ.Γ. ∆ηµόσιας Τάξης, Γραφείο Υ/ουργού ΠΕΧΩ∆Ε, ΚΕΛΠΝΟ, 

∆ήµοι Αθηναίων & Τρικκαίων, ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο ΡΟΜ, Περιφέρειες Αττικής & ∆υτ. 

Ελλάδος, Ν. Χριστο/ούλου/ανθρω/ολόγος, Ε. Κατούφα/δηµοσιογράφος-κοινωνική 

λειτουργός, Μ. Τσάφου/κοινωνιολόγος), /ου µε διάφορες ιδιότητες και α/ό διαφορετικές 

θέσεις δραστηριο/οιούνται ή/και εµ/λέκονται ευθέως στην διαχείριση ζητηµάτων Ροµά. Τα 

/ροβλήµατα και οι /ροτεινόµενες λύσεις συζητήθηκαν και ανα/τύχθηκαν /εραιτέρω και 

κατά τις δύο συναντήσεις/διαβουλεύσεις /ου συγκάλεσε η Ε/ιτρο/ή (11.7 και 20.11 του 

2007). Η Ε/ιτρο/ή ευχαριστεί θερµά όλους αυτούς /ου συντέλεσαν µε τον έργο τους στη 

διατύ/ωση των /ροτάσεων και στην κατανόηση των ζητηµάτων /ου ά/τονται της 

κατάστασης των Τσιγγάνων στην Ελλάδα σήµερα. Η συντάκτρια έκανε in situ ε/ισκέψεις 

και συζητήσεις µε κατοίκους στους οικισµούς ή καταυλισµούς Ροµά στο Χαλάνδρι Αττικής, 

το Γαλλικό /οταµό και τον Εύοσµο Θεσσαλονίκης. 
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Ξεκινώντας α/ό την δια/ίστωση ότι υ/άρχει χάσµα ανάµεσα στην 

υιοθέτηση /ολιτικών και θετικών µέτρων για τους Τσιγγάνους και την 

ουσιαστική εφαρµογή τους στο /εδίο, µε σκο/ό την άρση του 

/αρατηρούµενου κοινωνικού α/οκλεισµού αυτής της οµάδας /ληθυσµού, η 

έκθεση /αρουσιάζει συνο/τικά το ιστορικό της ενασχόλησης της ΕΕ∆Α και 

των φορέων /ου την συνα/οτελούν µε ζητήµατα Ροµά.  

Στη συνέχεια καταγράφονται ορισµένα βασικά δεδοµένα /εδίου 

αναφορικά µε τους Τσιγγάνους στην Ελλάδα, ό/ως και /ροβληµατισµοί για 

τον /ροσδιορισµό της τσιγγάνικης ταυτότητας σε συνάρτηση µε την 

διεκδικητική /λατφόρµα /ου υιοθετεί η οµάδα έναντι της κοινωνίας και 

των κρατικών θεσµών. Η έκθεση /ροτείνει έναν ορισµό όχι της 

«τσιγγανότητας», αλλά των υ/οκειµένων /ου δικαιούνται να είναι 

α/οδέκτες θετικών µέτρων εκ µέρους της /ολιτείας και της κοινωνίας, µε 

σκο/ό την άρση των υστερήσεων και του κοινωνικού α/οκλεισµού και τη 

διασφάλιση της /ρόσβασης στους µηχανισµούς /αραγωγής και διανοµής των 

υλικών και συµβολικών αγαθών στο /λαίσιο του κράτους. 

Το εθνικό και διεθνές νοµικό /λαίσιο /ροστασίας, οι δια/ιστώσεις 

αρµοδίων διεθνών οργάνων και οι καταδίκες της Ελλάδας α/ό διεθνείς 

δικαιοδοτικούς µηχανισµούς /αρατίθενται αναλυτικά.  

Ε/ι/ρόσθετα, στην έκθεση /εριγράφονται συνο/τικά οι διάφορες 

µορφές εγκατάστασης των Τσιγγάνων στην Ελλάδα και οι συναρτώµενες 

/ροκλήσεις σε ε/ί/εδο κρατικού σχεδιασµού και συνύ/αρξης µε τον µη 

τσιγγάνικο /ληθυσµό, οι εσωτερικές ιεραρχίες και σχέσεις εκµετάλλευσης 

της οµάδας, ό/ως και η ελλι/ής σύνδεση της τελευταίας µε τους θεσµούς και 

τις λειτουργίες του κράτους. Η έκθεση αναδεικνύει ειδικότερα το ρόλο της 

ένταξης των /αιδιών Ροµά στην εκ/αιδευτική διαδικασία, ως /ροϋ/όθεση 

της εξόδου α/ό τον φαύλο κύκλο των αιτιακών διεργασιών /ου διαιωνίζουν 

τον α/οκλεισµό της οµάδας.  

Ε/ιχειρείται συνο/τικός α/ολογισµός της µέχρι τώρα εφαρµογής του 

Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των 

Ελλήνων Τσιγγάνων, ενώ αναφέρονται δύο δράσεις της ΕΕ∆Α για το 2009, 

στον τοµέα της εκ/αίδευσης ε/αγγελµατικών οµάδων /ου εµ/λέκονται στην 

διαχείριση ζητηµάτων Ροµά..  

Τέλος, η έκθεση της ΕΕ∆Α διατυ/ώνει µία σειρά α/ό /ροτάσεις /ρος 

την ελληνική /ολιτεία στην κατεύθυνση µίας λυσιτελούς /ολιτικής για 

τους Τσιγγάνους, ως α/οτέλεσµα της έµ/ρακτης έκφρασης βούλησης για 

σεβασµό των δικαιωµάτων και συµµόρφωση /ρος τις ε/ιταγές των αρµόδιων 

εθνικών και διεθνών φορέων. 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία δέκα -τουλάχιστον- χρόνια, ενώ /αρατηρείται µία 

«έκρηξη» κειµένων,2 δηµοσιεύσεων, µελετών και εκδηλώσεων (ηµερίδων, 

συνεδρίων κλ/) για τους Τσιγγάνους, ό/ως και σχετικά ψηφίσµατα και 

α/οφάσεις διεθνών οργανισµών και καταδίκες διεθνών δικαιοδοτικών 

οργάνων, κοινή /αραδοχή όλων των εµ/λεκόµενων φορέων είναι /ως 

υ/άρχει τεράστιο χάσµα ανάµεσα στην υιοθέτηση /ολιτικών και θετικών 

µέτρων και την ουσιαστική εφαρµογή τους στο /εδίο και /ως οι Τσιγγάνοι 

συνεχίζουν να είναι θύµατα αρνητικών διακρίσεων και κοινωνικού 

α/οκλεισµού.  

Αυτή η «/ληθωριστική» ενασχόληση µε τους Τσιγγάνους /ου 

/εριγράφηκε, δεν α/οτελεί αφ’ εαυτής ευχάριστη είδηση, αφού αντανακλά 

την έλλειψη /ραγµατικών θεσµικών εγγυήσεων σε εθνικό και διεθνές 

ε/ί/εδο. Και στην Ελλάδα, οι Τσιγγάνοι/Ροµά συµ/εριλαµβάνονται σε 

/λήθος διοικητικών κειµένων και σχεδίων δράσεων και εθνικών 

στρατηγικών (Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία 

και την Κοινωνική Ένταξη 2003-2005, 2006-2008, 2008-2010, Εθνική 

Στρατηγική για το Ευρω/αϊκό Έτος ∆ια/ολιτισµικού ∆ιαλόγου 2008, κλ/) 

χωρίς, όµως, να /αρατηρείται αξιοσηµείωτη βελτίωση των /ραγµάτων στο 

/εδίο. Είναι ε/ίσης γνωστό ότι η χώρα έχει εκτεθεί διεθνώς µε σειρά 

                                                 
2 Όσον αφορά τους Τσιγγάνους/Ροµά στην Ελλάδα και/ή την Ευρώ/η, εντελώς ενδεικτικά 

σηµειώνονται: European Roma Rights Center, Focus: Roma in Greece (ERRC, 2000); 

International Helsinki Federation for Human Rights, The Situation of Roma in Selected 

Western European Countries: Report to the OSCE Conference on Anti-Semitism and Other 

Forms of Intolerance (Cordoba, Spain, June 2005); Minority Rights Group International, 

Roma Poverty and the Roma National Strategies: the Cases of Albania, Greece and Serbia 

(September 2005); ERRC & Greek Helsinki Monitor, Cleaning Operations: Excluding 

Roma in Greece (Country Report Series, No 12, April 2003); Greek Helsinki Monitor, 

Centre on Housing Rights and Evictions et al., Greece: Continuing Widespread Violation 

of Roma Housing Rights (October 2006); OMCT & GHM, Torture & Other Forms of Ill-

treatment in Greece in 2003: The Situation of Women, Roma and Aliens, (Hearing of the 

EU Network of Independent Experts in Fundamental Rights, 16 October 2003); Save the 

Children, Denied a Future: Report on Greece (2003); Ελληνική Οµάδα για τα ∆ικαιώµατα 

των Μειονοτήτων, Οι Ροµά στην Ελλάδα: Ιστορία και σηµερινή Bραγµατικότητα (2002); 

J.P.Liegeois and N. Gheorghe, Ροµά/Τσιγγάνοι: µία ευρωBαϊκή µειονότητα (1999); M. 

Pavlou, Racism and Discrimination against Immigrants and Minorities in Greece: the 

State of Play (HLHR-KEMO Annual Report 2007); COHRE-ERRC-GHM-MSF, Serial 

Abuses in Need of Rigorous Response, World Bank Involvement in Roma Issues, 

www.worldbank.org. 
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καταδικών α/ό διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και βρίσκεται στην κορυφή των 

αρνητικά αξιολογούµενων κρατών, όσον αφορά τα θέµατα Ροµά.3 Ένα 

ογκούµενο ρατσιστικό ρεύµα κατά των Ροµά εκδηλώνεται σε διάφορες 

ευρω/αϊκές χώρες, µε ακραίες /ολιτικές, µέτρα και ε/ιθετικές εκδηλώσεις 

(ό/ως δακτυλοσκό/ηση των Ροµά, ρατσιστικές δηλώσεις ανώτερων κρατικών 

λειτουργών, κλ/) /ου έχουν /ρόσφατα /αρατηρηθεί στη γειτονική Ιταλία, 

την Τσεχία και σε µερικές ακόµα χώρες της Ε.Ε.4 Αυτά τα φαινόµενα 

καθιστούν ακόµα /ιο αναγκαία –και µάλιστα ε/είγουσα- την ε/ίδειξη 

σταθερής βούλησης για /ραγµατικές /ολιτικές ένταξης στην χώρα µας, και 

ιδίως τη συµ/λήρωση και βελτίωση των υ/αρχόντων /ρογραµµάτων και τη 

συνεχή και αυστηρή /αρακολούθηση της α/οτελεσµατικότητάς τους στην 

/ράξη, ενόψει των έως σήµερα /ενιχρών α/οτελεσµάτων. Πράγµατι, /αρά 

τη δια/ιστωθείσα βραδύτητα εφαρµογής των ό/οιων µέτρων, και /αρά την 

αναµφισβήτητη α/όσταση ανάµεσα στις εξαγγελίες-στόχους τους και τα 

/αραχθέντα α/οτελέσµατα, µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί µία 

συνολική και γενναία αξιολόγηση της /ορείας των /ρογραµµάτων. Με αυτά 

τα δεδοµένα, ευθεία φαίνεται να είναι η σχέση µεταξύ της κρατικής 

αδράνειας ή -τουλάχιστον- ανε/αρκούς /αρέµβασης και των /εριστατικών 

α/ειλητικής/ε/ιθετικής συµ/εριφοράς µη Τσιγγάνων α/έναντι σε 

Τσιγγάνους. 

Σε αυτή τη συγκυρία, η ΕΕ∆Α έκρινε σκό/ιµο να ε/ιχειρήσει µία 

καταγραφή της κατάστασης των Τσιγγάνων στην Ελλάδα σήµερα, και να 

διατυ/ώσει εκτιµήσεις και /ροτάσεις για την άρση του κοινωνικού 

α/οκλεισµού, υ/ό το /ρίσµα των ανθρω/ίνων δικαιωµάτων και της µη 

διάκρισης, και /ροκρίνοντας µία ολιστική /ροσέγγιση. Ό/ως είναι φυσικό, 

η α/οτελεσµατικότητα των /ροτάσεων /ου η ΕΕ∆Α α/ευθύνει στις αρµόδιες 

αρχές της ελληνικής /ολιτείας είναι ευθέως συνδεδεµένη µε αναγκαίες 

αλλαγές στον τρό/ο θέασης των Τσιγγάνων και συµβίωσης µε αυτούς, α/ό το 

σύνολο των κοινωνικών φορέων και τον καθένα α/ό µας ξεχωριστά, χωρίς, 

βεβαίως, και οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι και οι φορείς εκ/ροσώ/ησής τους να 

                                                 
3 Βλ. /ερισσότερα /αρακάτω, στο τµήµα της έκθεσης /ου είναι αφιερωµένο σε αυτό το θέµα. 
4 Βλ. σχετικά (και για την Ελλάδα), Human Rights First, 2008 Hate Crime Survey: 

Violence against Roma (2008).  
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α/αλλάσσονται α/ό τις αναγκαίες, όσο και γενναίες, διορθωτικές κινήσεις 

στο µερίδιο της ευθύνης /ου τους αναλογεί.  

 

Ιστορικό ενασχόλησης της ΕΕ∆Α µε ζητήµατα Ροµά 

 

Η ΕΕ∆Α υιοθέτησε ένα /ρώτο κείµενο θέσεων για ζητήµατα 

Τσιγγάνων,5 ήδη κατά το δεύτερο έτος της λειτουργίας της (το 2001, /ριν 

ακόµα υ/άρξει συλλογική εκ/ροσώ/ηση των Ελλήνων Ροµά στην 

Ε/ιτρο/ή), µέσω του ο/οίου συνιστούσε στο κράτος να αναλάβει τις ευθύνες 

του όσον αφορά τη λύση των /ροβληµάτων Ροµά, αλλά και να υιοθετήσει 

/ολιτικές ευαισθητο/οίησης της κοινωνίας. Το 2003 η ΕΕ∆Α α/οφάσισε6 να 

διευρύνει την εκ/ροσώ/ηση του µη κυβερνητικού χώρου σε αυτήν, µε την 

/ροσθήκη δύο ακόµα ΜΚΟ (/έραν των αρχικών τεσσάρων) στη σύνθεσή της, 

µία εκ των ο/οίων ήταν η Πανελλήνια Οµοσ/ονδία Σωµατείων Ελλήνων 

Ροµ (ΠΟΣΕΡ). Αρκετοί είναι οι φορείς/µέλη της ΕΕ∆Α /ου 

δραστηριο/οιούνται για ζητήµατα /ροστασίας Ροµά (εκτενής αναφορά στις 

σύνθετες δράσεις του ΣτΠ για τους Ροµά γίνεται /αρακάτω). Η 

συσσωρευµένη γνώση του ΣτΠ, µέσω της /αρακολούθησης εκ του σύνεγγυς 

εγκαταστάσεων και διερεύνησης ατοµικών υ/οθέσεων των Τσιγγάνων α/ό 

ολόκληρη την ε/ικράτεια, α/οτελεί την εµ/ειρική βάση δεδοµένων /άνω 

στην ο/οία η ΕΕ∆Α θεµελιώνει τις θέσεις της, µε την /ε/οίθηση ότι ο 

συνδυασµός των θεσµικών τους ρόλων µ/ορεί να ε/αυξήσει τη δυναµική της 

/αρέµβασής τους /ρος την /ολιτεία. Πέραν του ΣτΠ,  το ΠΑΣΟΚ και ο 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στην Βουλή (κυρίως για 

ζητήµατα µετεγκατάστασης και εκ/αίδευσης), οι µη κυβερνητικές 

οργανώσεις εξετάζουν σχετικά θέµατα ανάλογα µε το φάσµα στο ο/οίο 

δρουν, εκ/ρόσω/οι /ανε/ιστηµιακών σχολών (/ου έχουν εκ/ροσω/ήσει, 

µάλιστα, την Ε/ιτρο/ή σε ηµερίδες /ου οργάνωσαν φορείς της κοινωνίας 

των /ολιτών για σχετικά /άντα θέµατα), και, φυσικά, οι εκ/ρόσω/οι των 

Υ/ουργείων ενηµερώνουν –αν και όχι, /άντα, ε/αρκώς- την Ε/ιτρο/ή για 

                                                 
5 ΕΕ∆Α, «Η κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα», Έκθεση 2001, σελ. 179 ε/.  
6 Με την α/ό 6/2/2003 α/όφαση της Ολοµέλειας, δυνάµει του άρθρου 2 /αρ. 1γ και άρθ. 9 

του Ν. 2667/1998). 
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τις δράσεις τους, µέσω των ετήσιων εκθέσεων /ε/ραγµένων /ου της 

υ/οβάλλουν, αλλά και α/αντώντας σε εξειδικευµένα αιτήµατα της 

Ε/ιτρο/ής για /ιο συγκεκριµένα σηµεία των /ερί Ροµά ενεργειών τους.  

Η ΕΕ∆Α συµ/εριλαµβάνει συστηµατικά τα ζητήµατα Ροµά, σε όλα τα 

κείµενα /αρατηρήσεων /ου υ/οβάλλει ε/ί των εκθέσεων της Ελλάδας στα 

όργανα /αρακολούθησης της εφαρµογής διεθνών συµβάσεων, ε/ί εθνικών 

σχεδίων δράσης ή ε/ί Σ/Ν /ου ά/τονται της /ροστασίας α/ό τις διακρίσεις,7 

ό/ως και κάθε φορά /ου καλείται να διαβουλευθεί µε εκ/ροσώ/ους διεθνών 

οργανισµών8 /ροστασίας των ανθρω/ίνων δικαιωµάτων. Κατ’ αυτές τις 

συναντήσεις και στις /αρατηρήσεις της ε/ί των εθνικών εκθέσεων η ΕΕ∆Α 

σηµειώνει, µεταξύ άλλων: την έλλειψη Bνεύµατος συνεργασίας των τοBικών 

αρχών για την εBίλυση των Bροβληµάτων Bου αντιµετωBίζουν οι Ροµά. Τις 

εBιBρόσθετες δυσχέρειες Bου Bροκαλεί στην κατάρτιση και εφαρµογή 

Bρογραµµάτων ένταξης, η BολυδιάσBαση στην εκBροσώBηση των Ροµά. Την 

ελλιBή καταγραφή στοιχείων για τους Έλληνες Ροµά Bου οφείλεται και σε 

Bαραλείψεις των αρµοδίων υBηρεσιών της κεντρικής διοίκησης και της 

τοBικής αυτοδιοίκησης, έλλειµµα Bου δυσχεραίνει το σχεδιασµό και την 

εφαρµογή κατάλληλων δράσεων. Τον Bροβληµατισµό αναφορικά µε τη µη 

συµBερίληψη των Ροµά µε Bροέλευση αBό τις χώρες των Βαλκανίων, στα 

διάφορα Bρογράµµατα κοινωνικής ένταξης και µέριµνας. Τις σοβαρές 

                                                 
7 Βλ.: ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις για την Έκθεση του Υ/ουργείου Εξωτερικών για την 

εφαρµογή του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

∆ικαιώµατα α/ό την Ελλάδα», Έκθεση 2002, σελ. 181 ε/.; «Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α ε/ί 

των Εκθέσεων του Υ/ουργείου ∆ικαιοσύνης και του Υ/ουργείου ∆ηµόσιας Τάξης /ρος την 

Ε/ιτρο/ή των Ηνωµένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων», Έκθεση 2001, σελ. 229 ε/.; 

«Γνωµάτευση ε/ί του σχεδίου νόµου µε τίτλο ‘Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων /ε/οιθήσεων, 

ανα/ηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου /ροσανατολισµού», Έκθεση 2003, σελ. 223 ε/.; 

«Παρατηρήσεις ε/ί του σχεδίου της /ρώτης έκθεσης της Ελλάδας για το ∆ιεθνές Σύµφωνο 

Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων /ρος την Ε/ιτρο/ή του Συµφώνου», Έκθεση 2003, 

σελ. 249 ε/.; «Παρατηρήσεις ε/ί της Έκθεσης του Υ/ουργείου Εξωτερικών για την 

εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών 

∆ιακρίσεων», Έκθεση 2007, σελ. 177 ε/.; «Α/όψεις και /ροτάσεις σχετικά µε την Εθνική 

Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-

2010», /ου ενεκρίθη α/ό την Ολοµέλεια της 10.7.2008. 
8 Βλ.. Συναντήσεις εργασίας µε :G. McDougall, Ανεξάρτητη Εµ/ειρογνώµων του ΟΗΕ για 

Θέµατα Μειονοτήτων (Σε/τ. 2008), CPT delegation (Αύγ. 2005), συνδιοργάνωση συνεδρίου 

για θέµατα ρατσισµού µε ECRI (18 Νοεµβρίου 2004), σειρά συναντήσεων µε τον Ε/ίτρο/ο 

του Συµβουλίου της Εευρώ/ης για τα Ανθρώ/ινα ∆ικαιώµατα ή/και µε εκ/ροσώ/ους του 

Γραφείου του. 



 7 

δυσκολίες εύρυθµης υλοBοίησης του Bρογράµµατος διάθεσης εBιδοτούµενων 

στεγαστικών δανείων µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, λόγω ελλιBούς 

κατανόησης της όλης διαδικασίας αBό την Bλευρά των Ροµά και εBιBλέον, 

λόγω της αναρµοδιότητας του ΥΠΕΣ να ελέγξει τον τρόBο διαχείρισης των 

κονδυλίων αBό την τοBική αυτοδιοίκηση, και την BαραBοµBή των σχετικών 

καταγγελιών στον αρµόδιο εισαγγελέα. Τον Bαράνοµο χαρακτήρα των 

αναγκαστικών εξώσεων και βίαιων αBοµακρύνσεων Ροµά αBό καταυλισµούς 

σε διάφορες Bεριοχές της χώρας, όταν αυτή δε συνοδεύεται αBό την 

µετεγκατάστασή τους σε άλλο χώρο, Bροσδιορισµένο αBό τις αρµόδιες αρχές, 

Bου θα Bληροί BροϋBοθέσεις ασφάλειας και στοιχειώδους αξιοBρέBειας. Την 

ανάγκη αξιοBοίησης της, κατά γενική οµολογία, καλής Bρακτικής της 

λειτουργίας των 30 BερίBου ιατρο-κοινωνικών κέντρων. Την 

αναBοτελεσµατικότητα των µέχρι τώρα ληφθέντων µέτρων για την ένταξη των 

Bαιδιών Ροµά στην εκBαιδευτική διαδικασία. Τέλος, την ανεBαρκή 

διερεύνηση καταγγελιών για χρήση βίας αBό αστυνοµικούς σε βάρος 

Τσιγγάνων (µε συνέBεια την ατιµωρησία), και της µεταχείρισης Bου ενέχει 

στοιχεία διάκρισης, και κακοµεταχείρισης µε Bιθανά ρατσιστικά κίνητρα αBό 

µη Τσιγγάνους Bολίτες.  

Μέσα στο 2007, η ΕΕ∆Α συνέστησε ειδική οµάδα για θέµατα Ροµά 

και συγκάλεσε δύο συναντήσεις εργασίας µε ευρεία συµµετοχή φορέων /ου 

είτε δραστηριο/οιούνται (ΜΚΟ, συλλογικές εκφράσεις Τσιγγάνων /ολιτών, 

/ανε/ιστηµιακούς, κ.ά.), είτε εµ/λέκονται ευθέως (δηµόσια διοίκηση και 

αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητες αρχές, κ.ά.) στη διαχείριση θεµάτων Ροµά. 

Πολλοί α/ό αυτούς κατέθεσαν συγκεκριµένες θέσεις και /ροτάσεις /άνω 

στα –α/ολύτως αλληλένδετα µεταξύ τους- /εδία ό/ου εκδηλώνονται 

/αραβιάσεις δικαιωµάτων και υστερήσεις όσον αφορά τους Τσιγγάνους: 

στέγαση, εκ/αίδευση, υ/ηρεσίες υγείας, α/ασχόληση, και /ροβλήµατα 

αστικοδηµοτικής φύσεως. Ε/ι/λέον, τον Οκτώβριο του 2007 ο Πρόεδρος της 

Ε/ιτρο/ής Κ. Πα/αϊωάννου, µαζί µε τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη Α. 

Τάκη, είχε ειδική συνάντηση για θέµατα Ροµά µε τον Γεν. Γραµµατέα του 

ΥΠ.ΕΣ. κ. Π. Γεωργιάδη. 
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Α/ό τους φορείς /ου µετέχουν στην σύνθεση της ΕΕ∆Α, ο ΣτΠ είναι 

αυτός /ου, φύσει και θέσει, ειδικότερα µε τη νέα (δυνάµει του Ν. 

3304/2005) αρµοδιότητά του ως Φορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης 

Μεταχείρισης, ε/ιτυγχάνει την ουσιωδέστερη ε/αφή και κατανόηση των 

/ροβληµάτων των ίδιων των Τσιγγάνων και των εµ/οδίων όσον αφορά τη 

διαχείρισή τους και την εξεύρεση λύσεων. Όψεις της εµ/ειρίας του στη 

διερεύνηση ατοµικών υ/οθέσεων,  µέσω της διενέργειας αυτοψιών αλλά και 

µέσω της ανάληψης, α/ό το 2005, «σύνθετης δράσης για τη στεγαστική 

α/οκατάσταση των Ροµά», α/οτυ/ώνονται σε σειρά /ορισµάτων του, στις 

ετήσιες εκθέσεις της Αρχής, στην ειδική έκθεση (2004) του Κύκλου ∆τΑ για 

την «Πειθαρχική/διοικητική διερεύνηση καταγγελιών εναντίον 

αστυνοµικών υ/αλλήλων», και τέλος, στα δηµοσιευµένα συµ/εράσµατα της 

/ρόσφατης (∆εκ. 2007) Ευρω/αϊκής Συνάντησης Εργασίας /ου 

συνδιοργάνωσε µε το Γραφείο του Ε/ιτρό/ου για τα Ανθρώ/ινα ∆ικαιώµατα 

του Συµβουλίου της Ευρώ/ης, µε θέµα την άρση των εµ/οδίων της 

κοινωνικής συµµετοχής των Ροµά. Στο ΣτΠ λειτουργεί δια-κυκλική οµάδα 

για θέµατα Ροµά, ενώ έχει συσταθεί ∆ίκτυο αµοιβαίας ενηµέρωσης-

/ληροφόρησης µε φορείς και ενώσεις της κοινωνίας των /ολιτών /ου 

δραστηριο/οιούνται σε θέµατα /ροστασίας των δικαιωµάτων των Ροµά.  

 

Ορισµοί και βασικά δεδοµένα "εδίου για τους Τσιγγάνους στην 

Ελλάδα9 

 

Οι Τσιγγάνοι /ου ζουν στην Ευρώ/η δεν α/οτελούν οµοιογενή 

οµάδα, αλλά µωσαϊκό /ληθυσµών, ενώ /οικίλες είναι και οι ονοµασίες /ου 

τους α/οδίδονται στις διάφορες χώρες: Τσιγγάνοι στην Ελλάδα10 (αλλά και 

«Κατσίβελοι» σε χωριά της Βόρειας Ελλάδας, α/ό το µεσαιωνικό ιταλικό 

«cattivello»), Gitanos (α/ό το «Αιγύ/τιος», αφού τους α/οδιδόταν, σε κά/οια 

                                                 
9 Για µια συλλογή /οικίλων ε/ιστηµονικών /ροσεγγίσεων /ου /ροσφέρουν ερεθίσµατα για 

/ροβληµατισµό σχετικά µε τους Τσιγγάνους στην Ελλάδα, βλ. τον τόµο /ου έχει εκδώσει η 

Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, Οι Ροµά στην Ελλάδα (Αθήνα 2002). 
10 Εκτιµάται –χωρίς όµως ε/ιστηµονική βεβαιότητα- ότι ο όρος /ροέρχεται α/ό µία 

αιρετική οµάδα του Βυζαντινού χώρου, /ου ονοµαζόταν «Αθίγγανοι» -ανέγγιχτοι-, 

/αραλλαγές του ο/οίου έµελλαν να χρησιµο/οιηθούν σε /ολλές χώρες. Σε άλλη εκδοχή, 

α/ό το α- και θιγγάνω (αγγίζω, ψηλαφώ), δηλαδή α/ρόσιτος, αψηλάφιστος. 
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/ερίοδο, καταγωγή α/ό την Αίγυ/το) στην Ισ/ανία, Ciganos στην 

Πορτογαλία, Calé, Gitans, Tsiganes ή Manouches στη Γαλλία, Kaale στη 

Φινλανδία, Sinti και Zigeuner στη Γερµανία, Zingari στην Ιταλία, Roma σε 

αρκετές χώρες της νοτιο-ανατολικής Ευρώ/ης, κλ/. Τους µη Τσιγγάνους, οι 

Τσιγγάνοι τους α/οκαλούν Balamé ή Gatzé, /ου δηλώνουν το άλλο φύλο, 

δηλαδή τον µη Τσιγγάνο.  

Η έναρξη της µεταναστευτικής τους /ορείας το/οθετείται γύρω στον 

11ο µ.Χ. αιώνα, ενώ γλωσσολογικά είναι τα κριτήρια µε βάση τα ο/οία 

θεωρείται ότι /ροέρχονται α/ό τη Βόρεια Ινδία: η Ροµανί ή Ροµανές (η 

ο/οία εµφανίζει 20, τουλάχιστον, διαλέκτους και /ερισσότερα α/ό 60 

ιδιώµατα, δεν έχει γρα/τή µορφή και χρησιµο/οιείται ως κώδικας 

ε/ικοινωνίας µη αντιλη/τός α/ό τους µη-Τσιγγάνους) βρέθηκε ότι µοιάζει 

στην µορφολογία και το λεξιλόγιο µε γλωσσικές µορφές της /εριοχής αυτής. 

Στη διάρκεια των µετακινήσεών τους οι οµάδες αυτές των Ροµά/Τσιγγάνων 

συνάντησαν άλλους «Ταξιδιώτες» µε ιθαγενή ευρω/αϊκή /ροέλευση. 

Quinquis στην Ισ/ανία και την Πορτογαλία, Tinklers/Tynkers ή Travellers 

στην Ιρλανδία και Αγγλία, Jenische στη Γερµανία, Omstreifere στην 

Σκανδιναβία, κλ/. Οι σχέσεις των οµάδων αυτών µε τους Τσιγγάνους δεν 

είναι α/ολύτως ευκρινείς, αλλά /ροσαρµόστηκαν κι αυτοί στον /λάνητα βίο 

για διάφορους λόγους, ό/ως η ανέχεια, οι /όλεµοι κλ/. 

Στα διοικητικά και /ολιτικά κείµενα των χωρών ό/ου διέµεναν και 

διαµένουν οι τσιγγάνικες οµάδες, χρησιµο/οιούνταν και χρησιµο/οιούνται 

όροι ή /αραφράσεις /ου συχνά αντανακλούν την /ολιτική /ου ακολουθούν 

οι εν λόγω χώρες α/έναντι στους /ληθυσµούς αυτούς. Στη Γαλλία 

χρησιµο/οιείτο η /ερίφραση «Personnes d’origine nomade» (άτοµα 

νοµαδικής /ροέλευσης) µέχρι το ’72, ενώ σήµερα έχει αντικατασταθεί α/ό 

τον όρο «Roms et Gens du Voyage» (Ροµ και Ταξιδιώτες), ένας όρος µε βάση 

το habitus των υ/οκειµένων, α/αλλαγµένος α/ό αρνητικούς ή 

/ολιτιστικούς συνειρµούς -σύµφωνα µε την «sacro-sainte laicité» της 

γαλλικής δηµοκρατίας-, /ου συµ/εριλαµβάνει και τις οµάδες µε µη ινδική 

/ροέλευση. 
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Ο όρος «Τσιγγάνος» δε θεωρείται γενικά υ/οτιµητικός, εµ/εριέχει 

όµως αρνητικές α/οχρώσεις σε κά/οιες ευρω/αϊκές χώρες, ό/ως τη 

Γερµανία. Όσον αφορά την Ελλάδα, µοιάζει να α/οτελεί α/οδεκτή ε/ιλογή 

για τις /ερισσότερες οµάδες, ενώ ο όρος «Ροµ» ή/και «Ροµά» (/ου σηµαίνει 

«άνθρω/ος» στη Ροµανί), χρησιµο/οιείται όλο και /ερισσότερο στον 

/ολιτικό λόγο /ου θέλει να διέ/εται α/ό ένα /νεύµα «/ολιτικής 

ορθότητας», συνδυάζοντας το /λεονέκτηµα της διαφορο/οίησης α/ό όρους 

/ου έχουν ε/ιβληθεί εξωγενώς. Πρόκειται για έναν όρο /ου αντα/οκρίνεται 

/ερισσότερο στη βούληση των τσιγγάνικων οµάδων της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώ/ης (/ου α/οτελούν το 70% /ερί/ου του συνολικού 

τσιγγάνικου /ληθυσµού στην Ευρώ/η), και αυτόν χρησιµο/οιούν οι 

διεθνείς τσιγγάνικες οργανώσεις ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία. Στο 

/αρόν κείµενο, η συχνότερη χρήση των όρων «Τσιγγάνος» και «τσιγγάνικος» 

οφείλεται στο ότι αυτοί ακούγονται /ιο οικείοι και, ταυτόχρονα, α/οδεκτοί 

α/ό αυτούς στους ο/οίους αναφέρονται, χωρίς όµως να α/οκλείονται και οι 

όροι Ροµ και Ροµά.  

Στο σηµερινό ελληνικό χώρο οι Τσιγγάνοι /ρωτοεµφανίζονται γύρω 

στον 14ο αι., ενώ µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή εµφανίστηκε ένα 

µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα Τσιγγάνων /ροερχόµενο α/ό τις /εριοχές της 

Πόλης και της Σµύρνης. Σηµειώνεται ότι η ελληνική ιθαγένεια α/οδόθηκε 

στους Τσιγγάνους /ου διαµένουν στην ελληνική ε/ικράτεια το 1955 µε το 

Ν.∆. 3370/1955, το ο/οίο /αρέµεινε ουσιαστικά ανενεργό µέχρι το 1979, 

ο/ότε νέες θεσµικές ρυθµίσεις ε/ιχείρησαν να τακτο/οιήσουν τα θέµατα 

ιθαγένειας των Τσιγγάνων. Αξιοσηµείωτη συγκέντρωση /ληθυσµού 

Τσιγγάνων συναντάται σε διάφορες /εριοχές της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης, στη ∆υτική Πελο/όννησο, τη Θράκη, τη Χίο, τη Λέσβο, αλλά 

και σε αρκετές /όλεις των υ/όλοι/ων γεωγραφικών διαµερισµάτων της 

χώρας.  

Είναι /ολύ δύσκολο να εκτιµηθεί ο ακριβής αριθµός των Τσιγγάνων 

στην Ελλάδα -αλλά και αλλού-, αφού δεν υ/άρχει συστηµατικός τρό/ος 

συλλογής στοιχείων /ου αφορούν την εθνοτική ταυτότητα (η τελευταία 

α/ογραφή στην ο/οία αναγραφόταν η φυλετική καταγωγή ή η µητρική 
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γλώσσα, ήταν αυτή του 1951, και κατ’ αυτήν ο τσιγγάνικος /ληθυσµός 

ανερχόταν σε 7.429 άτοµα). Μετριο/αθείς υ/ολογισµοί αναφέρουν /ερί/ου 

250.000 άτοµα τσιγγάνικης καταγωγής, µε σαφείς τάσεις εδραιο/οίησης, της 

ο/οίας ο βαθµός είναι στενά συνδεδεµένος µε τις ανάγκες της εργασιακής 

τους α/ασχόλησης. Πρέ/ει να σηµειωθεί /ως στον τσιγγάνικο /ληθυσµό της 

Ελλάδας έχει, /ρόσφατα, /ροστεθεί σηµαντικός αριθµός νεοαφιχθέντων 

Τσιγγάνων µε καταγωγή κυρίως α/ό την Αλβανία και τις χώρες της /ρώην 

Γιουγκοσλαβίας, /ου τις εγκατέλειψαν για ευνόητους λόγους. Η /αραµονή 

των εν λόγω Τσιγγάνων στην Ελλάδα είναι σχετικά ανεµ/όδιστη -/αρά τις 

τριβές /ου δια/ιστώνονται µεταξύ αυτών και των ιθαγενών Τσιγγάνων-, 

αφού οι δηµόσιες αρχές µάλλον α/οφεύγουν να ασχοληθούν και µε αυτούς. 

Ούτως ή άλλως, οι διαφορο/οιήσεις αυτές στο εσωτερικό του τσιγγάνικου 

/ληθυσµού /αραµένουν ανε/αρκώς φωτισµένες, µε δεδοµένο ότι οι 

αστικοδηµοτικές εκκρεµότητες, οι υψηλοί δηµογραφικοί ρυθµοί και η 

σχετική γεωγραφική κινητικότητα του συνόλου του τσιγγάνικου 

/ληθυσµού δυσχεραίνει τις ό/οιες α/ογραφικές α/ό/ειρες, τη στιγµή, 

µάλιστα, /ου αυτές γίνονται α/οσ/ασµατικά και χωρίς σύστηµα.  

 

∆ιαδροµές της ταυτότητας: «Τσιγγάνικη» ταυτότητα ή σύνθετη 

ταυτότητα; 

 

Α/ό την εµφάνισή τους στην Ευρώ/η, µέχρι /ολύ /ρόσφατα, οι 

Τσιγγάνοι αντιµετω/ίζονταν α/ό την /ολιτική και τη διανόηση µε δύο 

διαµετρικά αντίθετους τρό/ους: η κυρίαρχη /ολιτική (κρατική) /ροσέγγιση 

κινείτο µεταξύ δίωξης (ή και αφανισµού), αφοµοιωτικών /ολιτικών, 

ρυθµισµένου ελέγχου και ανοχής των τσιγγάνικων οµάδων, ενώ οι 

διανοούµενοι (ιδιαίτερα υ/ό τον ιδεολογικό ορίζοντα του κινήµατος του 

ροµαντισµού του 19ου αιώνα) συχνά ανέ/τυσσαν έναν «µυθο/οιητικό» λόγο 

/ου /ρόβαλλε τον εξωτισµό αυτών των ιδιότυ/ων «οικείων ξένων», αυτών 

των «διαφορετικών» γειτόνων, /ου ζουν δίBλα µας, αλλά όχι µαζί µας. 

Στάσεις, /ροτιµήσεις, /ρακτικές και συµ/εριφορές των Τσιγγάνων 

ερµηνεύονται κάτω α/ό το /ρίσµα µίας ενιαίας «τσιγγάνικης κουλτούρας», 



 12 

και µίας ισο/εδωτικής γενίκευσης αυτής της ετερότητας: «α/ό τη φύση 

τους» οι Τσιγγάνοι είναι /λάνητες και νοµάδες,11 έχουν µαντικές 

ικανότητες, κλ/. Ας σηµειωθεί, /άντως, ότι όσον αφορά τις ιδιότητες /ου 

α/οδίδονται στους Τσιγγάνους, το ισοζύγιο είναι συντρι/τικό υ/έρ των 

αρνητικών ιδιοτήτων, δηλαδή αυτών /ου οι µη-Τσιγγάνοι α/οκρούουν για 

τον εαυτό τους. 

Μία τρίτη /ροσέγγιση, /ροερχόµενη α/ό τους κόλ/ους των 

κοινωνικών ε/ιστηµών, άρχισε να αρθρώνεται τη δεκαετία του ’70, 

/ροτείνοντας µία νέα θεώρηση των κοινωνικών σχέσεων /λειονότητας-

µειονότητας /ου µελετά τα /ροσδιοριστικά χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων 

σε αιτιώδη συνάρτηση µε τις σχέσεις και τις αλληλε/ιδράσεις µε τον 

/ληθυσµό της /λειονότητας. Τα θεωρητικά εργαλεία εµ/λουτίζονται και η 

έρευνα κατευθύνεται στην εξέταση των χαρακτηριστικών των Τσιγγάνων, 

είτε ως ανά/τυξη ενός είδους αντι-συµ/εριφοράς /ρος τις νόρµες της 

/λειονότητας, είτε ως στρατηγική ε/ιβίωσης (resilience) και 

αλληλε/ίδρασης των τσιγγάνικων οµάδων µε τις οικονοµικές και 

κοινωνικές /αραµέτρους /ου διέ/ουν την κοινωνία της /λειονότητας, ή, 

τέλος, ως ένα συνδυασµό των δύο /ροηγούµενων. Οι ακόµα /ιο /ρόσφατες 

/ροσεγγίσεις διέ/ονται α/ό τον δικαιωµατικό λόγο (ανθρώ/ινα δικαιώµατα, 

δικαίωµα ένταξης και συµµετοχής στους κοινωνικούς θεσµούς, και δικαίωµα 

/ρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά), /ου υ/ογραµµίζει την αναγκαιότητα, 

αφενός, της συµµετοχής των ιδίων των Τσιγγάνων στη διαµόρφωση των 

/ολιτικών /ου τους αφορούν και, αφετέρου, θεσµικών εγγυήσεων για τη 

λήψη και εφαρµογή θετικών µέτρων για την άρση του α/οκλεισµού και των 

ανισοτήτων.  

Η δυναµική της δια/ραγµάτευσης της τσιγγάνικης ταυτότητας12 και 

του τσιγγάνικου αυτο/ροσδιορισµού στην Ελλάδα και τον ελληνικό δηµόσιο 

λόγο, µοιάζει να διαφορο/οιείται σε κά/οιο βαθµό, α/ό τον υ/όλοι/ο 

                                                 
11 Για µία εµ/εριστατωµένη µελέτη της κινητικότητας, της εδαφικότητας και των τρό/ων 

εγκατάστασης, εδραίωσης και µετακίνησης των τσιγγάνικων οµάδων, βλ. Ε. Καραθανάση, 

«Το κατοικείν των Τσιγγάνων: ο βιο-χώρος και ο κοινωνιο-χώρος των Τσιγγάνων» (εκδ. 

Gutenberg, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Ε/ιστήµης & Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα 2000).  
12 Βλ. σχετικά: Ε. Πα/αταξιάρχης, «Περί της /ολιτισµικής κατασκευής της ταυτότητας», 

στο Εταιρεία Μελέτης των Ε/ιστηµών του Ανθρώ/ου (ε/ιµ.) Περί Κατασκευής (Νήσος, 

Αθήνα 1996) σελ. 197 ε/.  
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ευρω/αϊκό χώρο. Αυτή η διαφορά α/οκτά σηµασία, γιατί /ροσδιορίζει σε 

σηµαντικό βαθµό το ιδεολογικό υ/όβαθρο και τη θέση α/ό την ο/οία οι 

τσιγγάνικες κοινότητες διεκδικούν τα δικαιώµατά τους και διαµορφώνουν 

τις ανάλογες στρατηγικές/τακτικές τους. Στην /ερί/τωση µίας de jure 

µειονότητας, τα µέλη της τελευταίας υ/όκεινται σε ειδικές θεσµικές 

ρυθµίσεις για ορισµένες α/ό τις /τυχές των δικαιωµάτων και υ/οχρεώσεών 

τους, ενώ στην /ερί/τωση µίας de facto µειονότητας το µειονοτικό όριο 

είναι υ/αρκτό και ενεργό, αλλά τα µέλη της εν λόγω οµάδας δεν 

δικαιούνται, ή δεν ε/ιθυµούν να /αρα/έµψουν στο µειονοτικό status.13  

Ενώ οι /ερισσότερες οµάδες Τσιγγάνων στην Ευρώ/η µοιάζουν να 

συντάσσονται µε µία (ταυτόχρονα ετερο/ροσδιοριστική και 

αυτο/ροσδιοριστική) θέση /ου εγγράφει τις –ό/οιες- συλλογικές τους 

ιδιότητες µέσα στο κέλυφος της «µειονότητας» και, συνακόλουθα, 

χρησιµο/οιεί ως /ολιτικό εργαλείο διεκδικήσεων το διεθνές και εθνικό 

ο/λοστάσιο της έννοιας της µειονότητας14 (σχεδόν όλοι οι διακυβερνητικοί 

και µη κυβερνητικοί οργανισµοί αναφέρονται στους Τσιγγάνους ως τη 

«µεγαλύτερη µειονότητα στην Ευρώ/η»), /ολλές α/ό τις συλλογικότητες 

των Τσιγγάνων στην Ελλάδα δηλώνουν15 /ως /ροτιµούν µία /λατφόρµα 

διεκδίκησης στη βάση της «ευάλωτης» ή «ευ/αθούς» οµάδας.16 Η αναζήτηση 

της αναγνώρισης, της α/οδοχής και της ισότητας, γίνεται στη βάση όχι της 

εθνοτικής διαφορετικότητας, αλλά της εθνοτικής «οµοιότητας µε 

                                                 
13 Στη σύγχρονη αντίληψη /ου διέ/ει το δίκαιο των µειονοτήτων γίνεται α/οδεκτή η 

λεγόµενη υ/οκειµενική /ροσέγγιση /ου σηµαίνει ότι, inter alia, καθοριστικό στοιχείο για 

την ανάδειξη µίας οµάδας σε µειονοτική είναι η εκ/εφρασµένη συλλογική της βούληση να 

υφίσταται ως τέτοια. 
14 Για έναν /ροβληµατισµό όσον αφορά το νοµικό /ροσδιορισµό της έννοιας «µειονότητα», 

βλ. Λ-Α. Σισιλιάνος και Α. Μ/ρεδήµας (ε/ιµ), Η Bροστασία των µειονοτήτων. Η Σύµβαση-

Bλαίσιο του Συµβουλίου της ΕυρώBης (Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997). Ε/ίσης, 

για µία /ραγµατιστική και κριτική ε/ιστηµονική θεώρηση του µειονοτικού φαινοµένου, 

βλ. Κ. Τσιτσελίκης και ∆.  Χριστό/ουλος (ε/ιµ.), Το µειονοτικό φαινόµενο στην Ελλάδα: Μία 

συµβολή των κοινωνικών εBιστηµών (Κριτική, Αθήνα 1997).  
15 Βλ. δηµοσιο/οιηµένη ∆ιακήρυξη ΑυτοBροσδιορισµού κατά το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 

ΠΟΣΕΡ, Θεσσαλονίκη 28/4/2001: «Οι Έλληνες Τσιγγάνοι δηλώνουµε κατηγορηµατικά και 

Bρος Bάσα κατεύθυνση ότι είµαστε ένα άρρηκτα συνδεδεµένο κοµµάτι ελληνισµού και 

οBοιαδήBοτε άλλου τύBου λογική και θεώρηση αBό οBουδήBοτε κι αν εκφράζεται θα µας 

βρίσκει αντίθετους».  
16 Για µία στρατευµένη -στη µία /λευρά- /ροσέγγιση αυτού του δί/ολου : α/οκλεισµός σε 

«/ολιτισµική-µειονοτική» βάση vs. α/οκλεισµός σε κοινωνικο-/ολιτική βάση, βλ. Α. 

Βαξεβάνογλου, Έλληνες Τσιγγάνοι: Περιθωριακοί και Οικογενειάρχες (Αλεξάνδρεια, Αθήνα 

2001). 
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ιδιαιτερότητες». Συγκρίνουν εαυτούς µε άλλες /ληθυσµιακές οµάδες µε 

«/ολλα/λή» ταυτότητα (/χ. Βλάχοι, Πόντιοι, Αρβανίτες), ενώ 

υ/ογραµµίζουν την αντα/όκρισή τους στις υ/οχρεώσεις τους α/έναντι στην 

/ολιτεία, όταν αυτή τους χρειάζεται (Τσιγγάνοι θύµατα της Γερµανικής 

Κατοχής,17 εκ/λήρωση στρατιωτικών υ/οχρεώσεων κλ/).  

Πρόκειται για µία ε/ιλογή /ου φαίνεται να /ροκύ/τει είτε α/ό µία 

ερµηνεία της /εριθωριο/οίησης της οµάδας µέσω κοινωνικο-οικονοµικών, 

µάλλον, µηχανισµών, οι ο/οίοι εν /ολλοίς ανα/αράγουν την 

ιδιαιτερότητα,18 είτε α/ό µία ε/ιφύλαξη για τη χρησιµότητα µίας θεώρησης 

της οµάδας ως «µειονοτικής» (εξαιτίας του στιγµατισµού και /εραιτέρω 

α/οκλεισµού /ου συνε/άγεται η χρήση του όρου για την ελληνική έννοµη 

τάξη και διοικητική /ρακτική), ώστε να δοθεί διέξοδος στα συσσωρευµένα 

/ροβλήµατα κοινωνικού α/οκλεισµού της. 

Η υ/ερβολή µε την ο/οία ενίοτε εκφράζεται αυτή η ε/ιθυµία του 

ανήκειν στην Ελλάδα (όταν διατυ/ώνεται, για /αράδειγµα, ισχυρισµός 

αρχαιοελληνικής καταγωγής των τσιγγάνικων οµάδων), /ροκύ/τει α/ό µία, 

ασυνείδητη ίσως, γνώση ότι η ιδιότητα του /ολίτη σε αυτή τη χώρα 

βασίστηκε στην αρχή του αίµατος (jus sanguinis) και της κοινής καταγωγής, 

και όχι σε µια «/ολιτειακή» (civic) ελληνικότητα. Μία τέτοια µη /ολιτειακή 

ελληνικότητα, σε συνδυασµό µε το ιδεολόγηµα της /ολιτισµικής 

ανωτερότητας του Έλληνα σε σχέση µε άλλες ταυτότητες, και της Ελλάδας -

ως /ηγής του ευρω/αϊκού /ολιτισµού- σε σχέση µε άλλες χώρες, κατέστησε 

/ροβληµατική την ορατότητα της ετερότητας και/ή της µειονοτικής 

διαφοράς.   

                                                 
17 Οι Τσιγγάνοι µιλάνε /ερήφανα για την /ροτοµή του Βασίλη Μήτρου, του «Κα/ετάν 

Γύφτου», /ου το/οθετήθηκε /ριν α/ό λίγα χρόνια στην Κύµη. Έξω α/ό τα ελληνικά 

σύνορα, υ/άρχει διαµάχη σχετικά µε την αναγνώριση της εξόντωσης των Τσιγγάνων στο 

Ολοκαύτωµα λόγω φυλετικού µίσους, ή λόγω της ε/ικινδυνότητάς τους και των 

/αραβατικών ενεργειών τους. Όσο ανατριχιαστική κι αν είναι αυτή η «µέτρηση» του /οιος 

είναι /ερισσότερο θύµα α/ό τον άλλον, /άντως αντανακλά τη µικρή, ακόµα, δύναµη /ίεσης 

/ου ασκούν οι Τσιγγάνοι στα κρατικά κέντρα α/οφάσεων.  
18 Είναι µία ε/ιλογή /ου ταιριάζει µε την τάση µίας «ταξικής» ανάλυσης των κοινωνικών 

ανισοτήτων, την ο/οία ε/ιχειρεί να ε/αναφέρει στο /ολιτικό discourse, έναντι των 

θεωρήσεων /ου χρησιµο/οιούν κατηγορίες και εργαλεία του «µεταµαρξισµού» και το 

µεταµοντέρνο ιδεώδες της ενδυνάµωσης της διαφορετικής ε/ιλογής. Βλ. σχετικά, Χ. 

Κάτσικας και Ε. Πολίτου, Εκτός Τάξης το ∆ιαφορετικό: Τσιγγάνοι, µειονοτικοί, 

Bαλιννοστούντες και αλλοδαBοί στην ελληνική εκBαίδευση (Gutenberg, Αθήνα 1999). 
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Α/ό την /λευρά του κυρίαρχου τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας, 

οι Τσιγγάνοι /ροσλαµβάνονται ως «/ροβληµατικοί», θεωρώντας ότι η µη 

ε/ιτυχηµένη ένταξή τους στον κύριο όγκο του ελληνικού /ληθυσµού, είναι 

α/οτέλεσµα της κουλτούρας και του χαρακτήρα τους. Α/ό τη στιγµή, δε, 

/ου ο Τσιγγάνος ε/ιτυγχάνει την ένταξή του, /αύει να είναι «ορατός» α/ό 

το µη Τσιγγάνο. Πράγµατι, ο µικρός αριθµός εκείνων των Τσιγγάνων /ου, 

µε βάση ερευνητικούς δείκτες (/χ. σταθερή εργασία και εγκατάσταση, 

υ/αγωγή σε συστήµατα ασφαλιστικών εισφορών, κλ/), είναι κοινωνικά 

ενταγµένοι, δεν /ροσλαµβάνονται, /λέον, α/ό το κράτος και α/ό την 

κοινωνία ως «έτεροι» (µέχρι τη στιγµή, βέβαια, /ου κά/οια κεκαλυµµένη 

έκφανση της ετερότητας θα βγει στην ε/ιφάνεια και θα ενοχλήσει). 

Στην άλλη άκρη, ο Τσιγγάνος αντιλαµβάνεται τον εαυτό του 

/ερισσότερο ως /αραµεληµένο, αδικηµένο και, άρα, /εριθωριο/οιηµένο 

µέλος της ελληνικής οικογένειας, /αρά ως µέλος µίας «µειονότητας» /ου 

συµβιώνει µε την ελληνική /λειονότητα. Έτσι ερµηνεύεται και η 

/αρατηρηθείσα έκφραση «δυσφορίας», εκ µέρους των Ελλήνων Τσιγγάνων 

για την, κατ’ αυτούς, µεγαλύτερη /ροσ/άθεια /ου η /ολιτεία καταβάλλει 

για την ε/ίλυση των /ροβληµάτων των αλλοδα/ών (συµ/εριλαµβανοµένων 

αυτών µε τσιγγάνικη καταγωγή), ενώ συνεχίζει να /αραµελεί τους «δικούς 

της» φτωχούς και /εριθωριο/οιηµένους Τσιγγάνους. Ωστόσο, η 

νοµοτελειακή ταύτιση της ετερότητας µε το µη κυρίαρχο –δηλαδή µε το 

αντίθετο της εξουσίας και, κατά τεκµήριο, το «αδικηµένο» και το «αδύναµο», 

ενέχει τον κίνδυνο α/ό κοινωνικο-/ολιτικής /λευράς, να καταστήσει την 

ετερότητα ένα /εδίο εκµετάλλευσης /ολιτικών συγκυριών (α/ό τη µη-

τσιγγάνικη κοινωνία) /ου /νίγει τη γνήσια φωνή της οµάδας, και άρθρωσης 

συντηρητικού λόγου (α/ό το εσωτερικό της τσιγγάνικης κοινωνίας) /ου 

καθηλώνει την οµάδα σε ανελεύθερες δοµές και σχέσεις εξουσίας.  

Σε κάθε /ερί/τωση, α/ό τη σκο/ιά της ΕΕ∆Α, δε χρειάζονται ούτε 

τεκµήρια «ελληνικότητας», αλλά ούτε και «τσιγγανότητας», για την 
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υ/εράσ/ιση των δικαιωµάτων των Τσιγγάνων. Η «ετερότητα»19 των 

Τσιγγάνων έχει σηµασία στο βαθµό /ου συνιστά αφ’ εαυτής το µείζονα λόγο 

κοινωνικών αντιθέσεων και ανισορρο/ιών και στο βαθµό /ου η 

δια/ραγµάτευση µε την κυρίαρχη οµάδα εµ/εριέχει εξουσιαστικά στοιχεία. 

Η ΕΕ∆Α δεν /ροσχωρεί, συλλήβδην, ούτε ακυρώνει την «εθνοτική» 

/λατφόρµα διεκδίκησης, έχοντας συνείδηση της δυναµικής και της 

/ολυ/λοκότητας της διαµόρφωσης των σύνθετων ταυτοτήτων στις σύγχρονες 

κοινωνίες. Έτσι η ΕΕ∆Α, /ροτείνει έναν «ορισµό» όχι της «τσιγγανότητας», 

αλλά των υ/οκειµένων /ου δικαιούνται να είναι α/οδέκτες σειράς θετικών 

µέτρων εκ µέρους της /ολιτείας και της κοινωνίας, ούτως ώστε να αρθούν οι 

υστερήσεις και ο α/οκλεισµός τους α/ό τον /εριρρέοντα /ληθυσµό και να 

διασφαλιστεί η /ρόσβασή τους στους µηχανισµούς /αραγωγής και διανοµής 

των υλικών και συµβολικών αγαθών στο /λαίσιο του κράτους.  

 

Η "ερί"τωση των µουσουλµάνων Τσιγγάνων της Θράκης 

 

Κατά τη δεκαετία του ’80, µέλη της συγκεκριµένης οµάδας 

υ/οκινήθηκαν να µεταναστεύσουν εκτός Θράκης, κυρίως στο νοµό Αττικής 

(Γκάζι, Κολωνός, Βοτανικός, Κεραµικός, Λαύριο) ως εργάτες σε κλάδους 

υψηλού κινδύνου. Οι διεργασίες αυτο/ροσδιορισµού της ταυτότητας των 

µουσουλµάνων Τσιγγάνων έχουν /ιο σύνθετο χαρακτήρα α/’ ό,τι άλλες 

οµάδες. Οι κάτοικοι των /αλιών οικισµών αυτο/ροσδιορίζονται ως Τούρκοι 

και συχνά υιοθετούν στοιχεία εθνικού χαρακτήρα. Ως «Γύφτοι» ή 

«Γιούφτοι» («Αθίγγανοι» για την ελληνική /λευρά) αυτο/ροσδιορίζονται 

µόνο οι /ρώην /λανόβιες οµάδες /ου διατηρούν τη Ροµανί ως µητρική 

γλώσσα, α/ο/οιούµενοι την υ/οτιµητική σηµασία µε την ο/οία 

χρησιµο/οιείται στη Θράκη α/ό τους τουρκογενείς µειονοτικούς η 

τουρκική λέξη «cingene» (τσιγγανέ). Τα τελευταία δεκα/έντε χρόνια αρκετά 

µέλη των /ρώην µετακινούµενων οµάδων τείνουν να εγκαταλείψουν τα 

τσιγγανικά /ολιτιστικά χαρακτηριστικά και τη Ροµανί, σε µία /ροσ/άθεια 

                                                 
19 Για έναν /ροβληµατισµό σχετικά µε τις /ροϋ/οθέσεις κάτω α/ό τις ο/οίες γίνεται 

«ενδιαφέρουσα» η ετερότητα, βλ. ∆. Χριστό/ουλος, Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας : Όψεις 

της ελληνικής, βαλκανικής και ευρωBαϊκής εµBειρίας (Κριτική, Αθήνα 2002). 
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να ξεφύγουν α/ό το στίγµα /ου συνοδεύει την «τσιγγάνικη ταυτότητα». 

Ένας εναλλακτικός τρό/ος αυτο/ροσδιορισµού των τσιγγάνικων οµάδων 

χρησιµο/οιεί σα βάση το θρήσκευµα («µουσουλµάνοι»), χωρίς αυτό να 

συνε/άγεται /άντα τήρηση του τυ/ικού και των κανόνων λατρείας.  

Η ελληνική διοίκηση τονίζει, τα τελευταία χρόνια, το χωρισµό της 

µειονότητας της Θράκης σε τρεις συνιστώσες: αυτή των τουρκογενών, µία 

δεύτερη των Ποµάκων, και τέλος, τη µικρότερη αριθµητικά οµάδα των 

Αθιγγάνων/Ροµά. Η ελληνικότητα της τσιγγάνικης συνιστώσας µάλλον 

υ/ερ-/ροβάλλεται, εγγραφόµενη σε µία γενικότερη /ροσ/άθεια µη 

α/ορρόφησης των Ποµάκων και των Τσιγγάνων α/ό το τουρκογενές 

στοιχείο. Όµως η διαµόρφωση /ολιτικών ενίσχυσης ολόκληρης της 

µειονότητας ή τµήµατός της, όχι µε βάση τις /ραγµατικές κοινωνικές 

ανάγκες, αλλά µε βάση µία ιδεολογική φόρτιση και «εργαλειακή» χρήση της 

ελληνικότητας (ή της τουρκικότητας, α/ό την άλλη /λευρά), και αµφίβολης 

α/οτελεσµατικότητας µοιάζει να είναι, αλλά και ευνοεί τις /ελατειακές 

σχέσεις και εξαρτήσεις α/ό την /ολιτική ηγεσία, ένθεν κακείθεν. Ο 

/ραγµατικός συνεκτικός κρίκος των µειονοτικών οµάδων είναι οι κοινές 

/ροσδοκίες για αναχαίτιση του α/οκλεισµού και συµµετοχή στην κοινωνία 

ό/ου ανήκουν α/ό ευνοϊκότερη θέση.20 

 

Στην άκρη της "όλης 

 

Οι Τσιγγάνοι συνήθως εγκαθίστανται, και συχνά για /ολλά χρόνια, 

σε ελεύθερες εκτάσεις ιδιοκτησίας του κράτους, δήµων και άλλων Ν.Π.∆.∆., 

και σ/ανιότερα σε ιδιωτική γη, µε την ανοχή ή την αδιαφορία των 

ιδιοκτητών, ή λόγω αδυναµίας των τελευταίων να εκτελέσουν δικαστικά 

µέτρα. Όταν /ροκύ/τει σχέδιο αξιο/οίησης των κατειληµµένων εκτάσεων 

είτε για δηµόσιο σκο/ό είτε µετά α/ό /ιέσεις του το/ικού /ληθυσµού, τότε 

κινητο/οιούνται µηχανισµοί υ/οχρεωτικής α/οµάκρυνσης, είτε µε βίαιη 

α/οβολή (έκδοση /ρωτοκόλλων διοικητικής α/οβολής), είτε µε την 

                                                 
20 Βλ. Σ. Τρουµ/έτα, Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους µουσουλµάνους της Θράκης 

(Κριτική, Αθήνα 2001); Ε. Αβραµο/ούλου και Λ. Καρακατσάνης, ∆ιαδροµές της ταυτότητας: 

ΑBό τη ∆υτική Θράκη στο Γκάζι (Αθήνα 2001) στο www.kemo.gr. 
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καταστροφή των /ρόχειρων κατασκευών (ε/ιχειρήσεις «καθαρισµού»). Η 

/ρόσβαση σε /αροχές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, α/οκοµιδής 

α/ορριµµάτων, α/οχετεύσεων κλ/ είναι α/ολύτως ε/ισφαλείς, και όταν 

ακόµα υ/άρχουν. Πάνω σε αυτό το υ/όβαθρο δοµείται ο α/οκλεισµός και 

δυναµιτίζεται η δυνατότητα ειρηνικής συνύ/αρξης και συµµετοχής, τόσο 

στη µικροκλίµακα της γειτονιάς, όσο και στη µεγαλύτερη κλίµακα της 

ευρύτερης κοινωνίας και των θεσµών. Έτσι οι καταυλισµοί των Τσιγγάνων, 

ειδικότερα στο ε/οικιστικό µόρφωµα της Αττικής -αλλά και αλλού-, σε 

συνδυασµό µε όλες τις στρεβλώσεις της διανοµής του εισοδήµατος, της 

γενικότερης ελλειµµατικής κοινωνικής µέριµνας και του ανέφικτου 

κρατικού σχεδιασµού στη χώρα, µετατρέ/ονται εύκολα σε θερµοκή/ια 

/ροβληµάτων και για τους εκεί διαβιούντες, και για τους /εριοίκους. 

Η τσιγγάνικη κοινωνία δεν είναι εξοικειωµένη µε τον τρό/ο 

λειτουργίας του βασικού συστήµατος ελέγχου του χώρου της εδραίας 

κοινωνίας, /ου είναι η ιδιωτική ιδιοκτησία (κατοχή, νοµή, κυριότητα). Η 

«κατα/άτηση» ιδιωτικών οικο/έδων ή δηµοσίων εκτάσεων δεν έχει, κατ’ 

αρχήν, /ρόθεση εξουσιάσεως: αυτό /ου ερµηνεύεται α/ό το εµ/ράγµατο 

δίκαιο ως /αραβίαση της /ροστατευόµενης α/ό το Σύνταγµα ιδιοκτησίας, 

είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως «διακράτηση»,21 ό/ου δεν υ/άρχει 

βούληση ή διάνοια κυρίου. Παράλληλα, η ανταγωνιστικότητα στο 

οικονοµικό /εδίο εντείνει την αντίθεση των δύο συστηµάτων διαχείρισης 

του χώρου: του µεν, /ου στηρίζεται στην «οιονεί νοµή» και την οµάδα, και 

του δε, /ου στηρίζεται στην ιδιοκτησία και το άτοµο-, /ολλα/λασιάζοντας, 

έτσι,  τα εµ/όδια για τη χρήση γης α/ό τις τσιγγάνικες οµάδες.  

Σήµερα, κάθε σ/ιθαµή του αστικού χώρου είναι ένα εµ/όρευµα, έχει 

µία αξία χρήσης και µία ανταλλακτική αξία /ου «χωράει» τους Τσιγγάνους 

λιγότερο α/ό /οτέ. Η διαµονή τους σε ξένες ιδιοκτησίες α/οτελεί τον 

κυριότερο /αράγοντα των διώξεων /ου υφίστανται, ενώ οι ό/οιες 

                                                 
21 Όρος /ου χρησιµο/οιείται α/ό τους Α. Γεωργιάδη-Μ. Σταθό/ουλο, για να καταδείξει την 

/ράξη /ου χαρακτηρίζεται α/ό φυσικό εξουσιασµό, αλλά /ου δε διέ/εται α/ό τη θέληση να 

/εριέλθει το /ράγµα αυτό στην κυριότητα του κατόχου: βλ. Αστικός Κώδικας, Α. 

Γεωργιάδη-Μ. Σταθό/ουλου, σελ. 219. Για την εδαφικότητα των τσιγγάνικων οµάδων σε 

σχέση µε αυτή της /εριρρέουσας κοινωνίας, βλ. Έ. Καραθανάση, ό/./. υ/ος. 11, σελ. 243-

281. 
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/ροσ/άθειες εδραιο/οίησής τους δυναµιτίζονται α/ό τις /αλινδροµήσεις 

της βούλησης της /ολιτείας και τις το/ικές αντιδράσεις. Εξαιτίας του 

λειτουργικού τους αναλφαβητισµού και της αρνητικής /ροκατάληψης των 

αρχών, /ελαγώνουν ευκολότερα α/’ ό,τι οι µη Τσιγγάνοι στους 

γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους της /ολεοδοµίας και των ∆ήµων. Θύµατα 

της µη εξοικείωσης µε την αγορά ακινήτων, ό/ως /εριγράφηκε /αρα/άνω, 

και όταν ακόµα ε/ιχειρούν να αγοράσουν γη (µε την ευρεία διάθεση των 

στεγαστικών δανείων, στο /λαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος 

∆ράσης, αρκετοί Τσιγγάνοι α/έκτησαν ιδιόκτητα οικό/εδα), συχνά 

/ρόκειται για οικό/εδα µη άρτια και οικοδοµήσιµα, εκτός σχεδίου ή υ/ό 

ένταξη, στα ο/οία εγκαθιστούν /ρόχειρες κατασκευές ή χτίζουν σ/ίτια, /ου 

κατεδαφίζονται α/ό τα συνεργεία κατεδάφισης µε χαρακτηριστικά 

µεγαλύτερη συχνότητα α/’ ό, τι οι αυθαίρετες κατασκευές µη Τσιγγάνων. 

Αυτός ο υ/ερβάλλων ζήλος για την τήρηση µίας «νοµιµότητας και τάξης» 

/ου είναι ακατανόητη α/ό την /λευρά των Τσιγγάνων (η «τάξη» και η 

«αταξία» είναι ένα εύ/λαστο /ολιτιστικό µέγεθος) και η ε/ιλεκτική 

εξάντληση της αυστηρότητας των αρχών, κάθε άλλο /αρά συντείνει στην 

οικοδόµηση σχέσεων εµ/ιστοσύνης µε τις αρχές και τους θεσµούς.  

Για αιώνες στόχος της ε/ιθετικότητας κάθε εξουσίας, οι Τσιγγάνοι 

ανέ/τυξαν αξιοσηµείωτες στρατηγικές εBιβίωσης,22 χρησιµο/οιώντας τα 

ό/οια διάκενα των εκάστοτε οικονοµικών λειτουργιών,23 ενώ ο εντο/ισµός 

και η αξιο/οίηση των διάκενων αυτών ε/έβαλε –και συνεχίζει να ε/ιβάλει- 

κατά κανόνα την /εριστασιακή µετακίνηση. Στη διαδικασία βαθµιαίας 

εδραιο/οίησης και εξαστικο/οίησής τους, ερχόµενοι συχνά αντιµέτω/οι µε 

την εχθρότητα των το/ικών κοινωνιών και το στρεβλό τρό/ο διαχείρισης 

των /ροβληµάτων α/ό τους θεσµούς του κράτους, µοιραία υιοθετούν 

συµ/εριφορές εσωστρέφειας και αντίστασης στις έξωθεν ε/ιρροές, καθώς 

αυτές είναι α/ειλητικές για τη συνοχή της οµάδας, /ράγµα /ου, στη 

συνέχεια, ανατροφοδοτεί την /εριθωριο/οίησή τους. Στοιχείο και θεµέλιο 

                                                 
22 Βλ. σχετικά µε τους τρό/ους κοινωνικής οργάνωσης των Ροµά K. Kozaitis, “Foreigners 

Among Foreigners: Social Organization Among the Roma of Athens” (1997) 26 Urban 

Anthropology,  σελ. 165.  
23 Βλ. Λ. Λεοντίδου, Πόλεις της ΣιωBής: Εργατικός εBοικισµός της Αθήνας και του Πειραιά 

(ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989). 
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της κοινωνικής οργάνωσής τους /ου ε/ιβιώνει ακόµα είναι η ευρεία 

Bατριαρχική οικογένεια, µε ό,τι αυτό συνε/άγεται για τις σχέσεις εξουσίας 

στον οικογενειακό κύκλο ζωής. Οι γυναίκες Τσιγγάνες, στο /λαίσιο της 

δικής τους κοινωνικής οµάδας καθίστανται θύµατα /ολλα/λών διακρίσεων 

σε /ολύ µεγαλύτερο βαθµό α/ό ό,τι οι άνδρες και οι /ροσβολές των 

θεµελιωδών τους δικαιωµάτων στο /λαίσιο των εξουσιαστικών σχέσεων στο 

εσωτερικό της οµάδας είναι ιδιαίτερα έντονες.24 Τα δίκτυα αλληλοβοήθειας 

και αλληλεξάρτησης της τσιγγάνικης κοινότητας συνεχίζουν να είναι 

ισχυρά. Η ε/ιλογή της αυτό-α/ασχόλησης και της, διαφόρων βαθµών, 

κινητικότητας, συνδέονται µε το εξαιρετικά /εριορισµένο φάσµα ευκαιριών 

/ου /ροσφέρονται στους Τσιγγάνους. Συνδέονται, ακόµη, µε την 

/ροσ/άθεια /ου καταβάλλουν να είναι λιγότερο εξαρτηµένοι α/ό εκείνους 

/ου τους α/ορρί/τουν, µέσω της αίσθησης ασφάλειας /ου δηµιουργεί η 

α/ασχόληση µε το αντικείµενο /ου γνωρίζει /αραδοσιακά η οικογένεια. 

Ωστόσο, /ρέ/ει να σηµειωθεί /ως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία σχετικά µε 

τη διείσδυση των ναρκωτικών ουσιών σε ορισµένους τσιγγάνικους οικισµούς 

και καταυλισµούς, και οι /αραβατικές συµ/εριφορές /ου συνδέονται µε τη 

διακίνηση και τη χρήση τους, /ερι/λέκουν ακόµα /ερισσότερο τις 

εσωτερικές ιεραρχίες και σχέσεις εκµετάλλευσης και δυσχεραίνουν 

/εραιτέρω τη συνύ/αρξη και καλή γειτονία µε τους /εριοίκους.  

Για τους γονείς, τα /αιδιά είναι και εργατικά χέρια, ενώ µεγάλη 

είναι η οικονοµική και συναισθηµατική εξάρτηση α/ό την οικογένεια και 

το ευρύτερο τσιγγάνικο /εριβάλλον, στο βαθµό /ου ο λειτουργικός 

αναλφαβητισµός είναι σχεδόν ολοκληρωτικός, η ε/ικοινωνία µε το ευρύτερο 

/εριβάλλον /εριορισµένη, και η έλλειψη σύνδεσης µε τους θεσµούς και τις 

λειτουργίες του κράτους /λήρης. Μία σύγκρουση µε την /ατρική 

οικογένεια, το «σόι», την κοινότητα, εν ονόµατι κά/οιων αλλότριων 

/ροτύ/ων, θα είχε ως α/οτέλεσµα να χάσουν το µοναδικό τους κεφάλαιο 

                                                 
24 Πράγµα /ου υ/ογραµµίζεται και στις /αρατηρήσεις διεθνών οργάνων και ε/ιτρο/ών, 

ό/ως η Ε/ιτρο/ή για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών και η Ε/ιτρο/ή 

Ανθρω/ίνων ∆ικαιωµάτων, για την Ελλάδα, ζητώντας να λάβει η χώρα µέτρα για την 

εξάλειψή τους. 
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στήριξης, και να αντιµετω/ίσουν άο/λοι και γυµνοί τα «/αγωµένα νερά» της 

/αγκοσµιο/οίησης.  

 

Πλαίσιο "ροστασίας; ∆ια"ιστώσεις ∆ιεθνών Οργάνων, καταδίκες της 

Ελλάδας α"ό διεθνείς δικαιοδοτικούς µηχανισµούς. 

 

Τα µείζονα διεθνή συµβατικά κείµενα /ου δεσµεύουν την Ελλάδα 

συνθέτουν ένα /λέγµα αρχών και κανόνων /ου µ/ορούν να α/οτελέσουν 

/λαίσιο αναφοράς για την υ/εράσ/ιση των δικαιωµάτων των Ροµά (κυρίως 

οι διατάξεις /ου /ροστατεύουν την οικογένεια, την ελεύθερη ανά/τυξη της 

/ροσω/ικότητας, την αξιο/ρέ/εια, και την µη υ/αγωγή σε διακρίσεις): 

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, ∆ιεθνές 

Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, 

Σύµβαση για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά της Γυναίκας, Σύµβαση 

για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού, Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων, ΕΣ∆Α, Ευρω/αϊκός 

Κοινωνικός Χάρτης. Στο εγχώριο /λαίσιο /ροστασίας, τα εδάφια του άρθρου 

21 Σ α/οτελούν το κύριο νοµικό έρεισµα µέτρων υ/έρ της στεγαστικής 

α/οκατάστασης των Ροµά,25 ενώ άλλες κοινωνικές /ολιτικές µ/ορούν να 

βρουν το έρεισµά τους στο ίδιο άρθρο και/ή στα άρθρα 4, 5, 7, και 16 Σ. Η 

ψήφιση του Ν. 3304/2005 για την «εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών ή άλλων /ε/οιθήσεων, ανα/ηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

/ροσανατολισµού» συµ/ληρώνει το /λέγµα έννοµης /ροστασίας.  

Το κανονιστικό /λαίσιο /ου διαµορφώνεται α/ό τα διεθνή συµβατικά 

κείµενα ενισχύεται α/ό τη δράση αρκετών διεθνών οργανισµών, και α/ό ένα 

σύστηµα οργάνων και µηχανισµών ελέγχου εφαρµογής τους µε αυξηµένες 

δικαιοδοτικές αρµοδιότητες. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει σηµειώσει 

αρνητικό ρεκόρ, συγκεντρώνοντας έξι καταδίκες για /αραβιάσεις 

                                                 
25 Σύµφωνα µε το ο/οίο «η α/όκτηση κατοικίας α/ό αυτούς /ου τη στερούνται ή /ου 

στεγάζονται ανε/αρκώς α/οτελεί αντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους». 

Ε/ι/ρόσθετα νοµικά ερείσµατα α/οτελούν οι διατάξεις του αναθεωρηµένου Κ∆Κ (Ν. 

3463/2006), και /ρογενέστερα το άρθρο 19 του Ν.2946/2001. 
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δικαιωµάτων Ροµά: τέσσερις α/ό το Ευρω/αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω/ίνων 

∆ικαιωµάτων,26 µία α/ό την Ευρω/αϊκή Ε/ιτρο/ή Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων27 και µια α/ό την Ε/ιτρο/ή Ανθρω/ίνων ∆ικαιωµάτων28 του 

ΟΗΕ. Σηµειώνεται ακόµη /ως η Ευρω/αϊκή Ε/ιτρο/ή Κοινωνικών 

∆ικαιωµάτων έχει κάνει δεκτή τη συλλογική /ροσφυγή του ∆ιεθνούς 

Κέντρου για την Νοµική Προστασία των Ανθρω/ίνων ∆ικαιωµάτων 

(INTERIGHTS)29 για ζητήµατα αναγκαστικών εξώσεων Ροµά χωρίς την 

εξασφάλιση εναλλακτικών στεγαστικών λύσεων και α/ουσία µέσων 

ουσιαστικής /ροστασίας, στην ο/οία υ/ογραµµίζεται και η α/οτυχία, εκ 

µέρους της Ελλάδας, να ενεργήσει /ρος την κατεύθυνση /ου υ/οδεικνύει η 

/ροηγούµενη καταδίκη για τη συλλογική καταγγελία του Ευρω/αϊκού 

Κέντρου για τα ∆ικαιώµατα των Τσιγγάνων (βλ. υ/οσηµ. 25). Ε/ι/λέον, οι 

καταληκτικές /αρατηρήσεις της Ε/ιτρο/ής για την Εξάλειψη των 

∆ιακρίσεων κατά της Γυναίκας30 για την έκτη /εριοδική έκθεση της 

Ελλάδας στην Ε/ιτρο/ή, κάνουν λόγο για ένα σύστηµα /ολλα/λής 

                                                 
26 Bekos and Koutropoulos v. Greece, Judgment of 13 December 2005 (/αραβίαση του 

άρθρου 3 για κακοµεταχείριση α/ό την αστυνοµία και α/ουσία α/οτελεσµατικής έρευνας, 

καθώς και /αραβίαση του άρθρου 14 λόγω µη διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου); 

Karagiannopoulos v. Greece, Judgment of 21 June 2007 (/αραβίαση του άρθρου 2 για 

τραυµατισµό µε µόνιµη ανα/ηρία α/ό την αστυνοµία και α/ουσία α/οτελεσµατικής 

έρευνας); Petropoulou-Tsakiris v. Greece, Judgment of 6 December 2007 (/αραβίαση του 

άρθρου 3 για µη α/οτελεσµατική έρευνα κακοµεταχείρισης α/ό την αστυνοµία, καθώς και 

/αραβίαση του άρθρου 14 για µη διερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου και ρατσιστική 

συµ/εριφορά); Sampanis and Others v. Greece, Judgment of 5 June 2008 (/αραβίαση του 

άρθρου 14 σε συνδυασµό µε το άρθρου 2 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για το δικαίωµα 

στην εκ/αίδευση, καθώς και /αραβίαση του άρθρου 13 /ερί α/ουσίας δυνατότητας 

/ραγµατικής /ροσφυγής). Πρόκειται για την διαβόητη υ/όθεση διαχωρισµού /αιδιών Ροµά 

σε σχολείο του Ασ/ρο/ύργου. 
27 Complaint No. 15/2003 by the European Roma Rights against Greece, Decision on the 

Merits of 8 December 2004 (τρεις /αραβιάσεις του άρθρου 16 του Ευρω/αϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη: ανε/άρκεια µόνιµων κατοικιών, έλλειψη διευκολύνσεων για /ροσωρινή στάθµευση, 

και αναγκαστική έξωση). 
28 Communication 1486/2006 by Andreas Kalamiotis against Greece, Views of the Human 

Rights Committee of 24 July 2008 (/αραβίαση του άρθρου 2 /αρ. 3 -δικαίωµα σε 

α/οτελεσµατικό ένδικο µέσο και α/οζηµίωση- σε συνδυασµό µε το άρθρο 7 -α/αγόρευση 

βασανιστηρίων- του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα). Η 

υ/όθεση αφορούσε την α/ουσία α/οτελεσµατικής διερεύνησης της, καταγγελλόµενης α/ό 

το θύµα, άσκησης βίας α/ό αστυνοµικούς, και η Ε/ιτρο/ή έκρινε /ως, /έρα, α/ό την 

ικανο/οιητική α/οκατάσταση του θύµατος, η χώρα οφείλει να λάβει µέτρα α/οφυγής 

/αρόµοιων /αραβιάσεων στο µέλλον. 
29 Complaint No. 49/2008 by the International Centre for the Legal Protection of Human 

Rights (INTERIGHTS) v. Greece, Decision on Admissibility of 23 September 2008.  
30 Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding 

Comments: Greece, CEDAW/C/GRC/CO/6 (02.02.2007). 
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διάκρισης (multiple discrimination) στο /εδίο της /ρόσβασης στην 

εκ/αίδευση, την /ερίθαλψη και την α/ασχόληση των γυναικών Ροµά, και 

καλεί την Ελλάδα να λάβει θετικά µέτρα για την αντιµετώ/ισή του. Η 

Ε/ιτρο/ή κατά των Βασανιστηρίων31 στις συστάσεις της µετά α/ό την 

εξέταση της 4ης /εριοδικής έκθεσης της χώρας, κάνει λόγο για 

κακοµεταχείριση α/ό αστυνοµικούς κατά τη διάρκεια ε/ιχειρήσεων 

αναγκαστικών εξώσεων, και καλεί την Ελλάδα να λάβει µέτρα για την 

/αύση αυτών των φαινοµένων και την τιµωρία των υ/ευθύνων. Η Ε/ιτρο/ή 

για την Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων32 /ροτείνει τη λήψη θετικών 

µέτρων και /ολιτικών και, ειδικότερα, για την /ρόσβαση των 

µειονεκτούντων /ληθυσµών (συµ/εριλαµβανοµένων και των Ροµά) σε 

εξειδικευµένα /ρογράµµατα εκ/αίδευσης. Η Ε/ιτρο/ή για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού,33 στις δικές της καταληκτικές /αρατηρήσεις, εκφράζει την 

ανησυχία της για την /ολύ φτωχή υγεία και εκ/αίδευση των /αιδιών Ροµά, 

συνιστά στενότερη συνεργασία µε εξειδικευµένες σε θέµατα δικαιωµάτων 

των /αιδιών ΜΚΟ, την ενίσχυση της κατανόησης της ίδιας της Σύµβασης 

α/ό τα /αιδιά Ροµά, τη διευκόλυνση της ρύθµισης αστικοδηµοτικών 

εκκρεµοτήτων των /αιδιών Ροµά, την καλύτερη λειτουργία του συστήµατος 

ε/ιδοµάτων στις οικογένειες µε /αιδιά σχολικής ηλικίας, και γενικότερα, 

την ανάγκη λήψης θετικών µέτρων για όλες τις /τυχές του α/οκλεισµού 

των /αιδιών Ροµά, µε έµφαση στα /αιδιά του δρόµου (street children) και 

βελτίωσης του συστήµατος κοινωνικών /αροχών και /ολιτικών µε τη 

συµµετοχή των ίδιων των Τσιγγάνων στη διαµόρφωσή τους. Η Ε/ιτρο/ή για 

τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα34 εκφράζει έντονη 

ανησυχία για τις συνεχιζόµενες διακρίσεις εις βάρος Ροµά σε ε/ί/εδο 

κοινωνικών δικαιωµάτων, /αρά τα ληφθέντα µέτρα (στο /λαίσιο του ΟΠ∆), 

ό/ως ε/ίσης και για τις εξώσεις και όλα τα σχετικά µε τη στεγαστική 

                                                 
31 Committee against Torture, Conclusions and Recommendations: Greece, 

CAT/C/CR/33/2 (10.12. 2004). 
32 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observations: 

Greece, CERD/C/304/Add.119 (27 April 2001).  
33 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: Greece, 

CRC/C/15/Add.170 (2 April 2002). 
34 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations: Greece, 

E/C.12/1/Add.97 (7 June 2004). 
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κατάσταση /ροβλήµατα, το χαµηλό ε/ί/εδο εκ/αίδευσης και υγείας, την 

κακοµεταχείριση α/ό την αστυνοµία σε καθεστώς ουσιαστικής ατιµωρησίας, 

κλ/. Και αυτή η Ε/ιτρο/ή συνιστά ακριβέστερη α/οτύ/ωση των 

/ραγµατικών αναγκών, συµµετοχή των Τσιγγάνων στη διαµόρφωση των 

/ρογραµµάτων και αξιολόγηση της α/οτελεσµατικότητας των ληφθέντων 

µέτρων. Η Ε/ιτρο/ή Ανθρω/ίνων ∆ικαιωµάτων35 α/ό την /λευρά της, 

εκφράζει έντονη ανησυχία για τα /εριστατικά χρήσης αδικαιολόγητης βίας 

σε Τσιγγάνους α/ό την αστυνοµία (η συχνότητα των ο/οίων καθιστά το 

φαινόµενο συστηµικό), τη µη ε/αρκή διερεύνηση αυτών των /εριστατικών 

και την ε/ιείκεια των δικαστών στις λίγες /ερι/τώσεις /ου έχουν φτάσει 

στη δικαιοσύνη, µε α/οτέλεσµα ένα καθεστώς ουσιαστικής ατιµωρησίας. 

Προτείνει, και αυτή, τη λήψη θετικών µέτρων. Η Ευρω/αϊκή Ε/ιτρο/ή 

κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας, στην τρίτη έκθεσή36 της για 

την Ελλάδα, αναφέρεται στα /ροβλήµατα ένταξης των /αιδιών Ροµά στην 

εκ/αιδευτική διαδικασία και συνιστά, γενικότερα, ενίσχυση των 

/ροσ/αθειών για την κατάργηση των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων. Το 

2001, στην εκτενή έκθεση37 /ου συνέταξε αντι/ροσω/εία του Συµβουλίου 

της Ευρώ/ης, η ο/οία ε/ισκέφτηκε την Ελλάδα µε την ειδική α/οστολή να 

εξετάσει την κατάσταση των Ροµά, υ/ογραµµίζονται τα /ροβλήµατα σχετικά 

µε τη στέγαση, τις συνθήκες διαβίωσης και την εκ/αίδευση, ενώ ιδιαίτερη 

έµφαση δίδεται στο ζήτηµα των /ολλα/λών διακρίσεων /ου υφίστανται οι 

γυναίκες Ροµά. Ο /ρώην Ε/ίτρο/ος του Συµβουλίου της Ευρώ/ης για τα 

Ανθρώ/ινα ∆ικαιώµατα Alvaro Gil Robles, στην έκθεσή του /ρος την 

Ε/ιτρο/ή Υ/ουργών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση «για την 

κατάσταση των ανθρω/ίνων δικαιωµάτων των Ροµά, Σίντι και Ταξιδιωτών 

στην Ευρώ/η»38 του 2006, στην ο/οία διατυ/ώνει συστάσεις σχετικά µε όλα 

τα /εδία, αναφέρεται ειδικά στο /ρόβληµα /ου /αρατήρησε στην Ελλάδα 

είτε της µη α/ορρόφησης κονδυλίων για τη βελτίωση των συνθηκών 

                                                 
35 Human Rights Committee, Concluding Observations: Greece, CCPR/CO/83/GRC (25 

April 2005). 
36 Ευρω/αϊκή Ε/ιτρο/ή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας, Τρίτη Έκθεση για την 

Ελλάδα, CRI (2004) 24 (8 Ιουνίου 2004). 
37 Directorate General III-Social Cohesion, Report on the Field Visit of a Delegation of the 

CoE in Greece on Roma Issues (June 2001).  
38 CommDH(2006)1, 15 February 2006. 
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διαβίωσης σε καταυλισµούς Τσιγγάνων λόγω της α/ροθυµίας των ∆ήµων, 

είτε της κακής διαχείρισης των κονδυλίων και της διάθεσής τους µε 

αδιαφανείς διαδικασίες και /ρος άλλες κατευθύνσεις α/ό τις 

/ροβλε/όµενες. Ο νυν Ε/ίτρο/ος Thomas Hammarberg και/ή µέλη του 

γραφείου του έχουν ε/ισκεφθεί ε/ανειληµµένα καταυλισµούς σε διάφορα 

σηµεία της χώρας, /αρατηρώντας τις ίδιες αγκυλώσεις, και διατυ/ώνοντας 

συστάσεις στο ίδιο /νεύµα µε τις /ροαναφερθείσες και για τα ίδια ζητήµατα. 

Τον Οκτώβριο του 2007, ο Ε/ίτρο/ος του Συµβουλίου της Ευρώ/ης και ο 

Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για το ∆ικαίωµα σε Αξιο/ρε/ή Στέγαση, M. 

Kothari, έκαναν κοινή δήλωση39 /ρος τις ευρω/αϊκές κυβερνήσεις 

καλώντας τες να λάβουν θετικά µέτρα για το δικαίωµα στέγασης των 

Τσιγγάνων στην Ευρώ/η. Ανακεφαλαιώνοντας, όλοι, ανεξαιρέτως, οι 

θεσµοί/οργανισµοί υ/ογραµµίζουν την ανάγκη λήψης θετικών µέτρων για 

τη µη υ/αγωγή σε διακρίσεις, την ανε/άρκεια των α/αντήσεων εκ µέρους 

της κυβέρνησης /ου δεν καταρρί/τουν µε /ειστικό τρό/ο τους ισχυρισµούς 

των Ροµά, και την αναγκαιότητα διενέργειας αξιό/ιστης και 

ολοκληρωµένης διερεύνησης των καταγγελιών κακοµεταχείρισης και 

/ιθανών ρατσιστικών κινήτρων α/ό την αστυνοµία.  

Σε ε/ί/εδο θεσµών και /ρωτοβουλιών της ΕΕ, και α/ό την /λευρά 

της κοινωνίας των /ολιτών σε ευρω/αϊκό ε/ί/εδο, έχουν δροµολογηθεί 

/ολλές /ρωτοβουλίες για θέµατα Ροµά. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, αφού οι 

µελέτες δείχνουν /ως λίγες είναι οι χώρες /ου ε/ιτυγχάνουν ε/αρκή 

α/ορρόφηση των διαθέσιµων κοινοτικών /όρων α/ό τα διαρθρωτικά ταµεία. 

Σηµειώνεται /ως η Ελλάδα α/ορρόφησε µέσα στην /ενταετία 2000-2005 

µόνο 28,7 εκατ. ευρώ (α/ό το EQUAL, το Ευρω/αϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο/ESF, και το Ευρω/αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά/τυξης/ERDF). 

Είναι µάλλον α/ογοητευτική η σύγκριση µε το χρηµατοδοτούµενο 

α/οκλειστικά α/ό εθνικούς /όρους Πρόγραµµα Στεγαστικής ∆ανειοδότησης 

Ελλήνων Τσιγγάνων (9.000 δάνεια ύψους 60 χιλ. ευρώ το καθένα).  

                                                 
39 Joint Statement by Council of Europe Commissioner for Human Rights Thomas 

Hammarberg and UN Special Rapporteur on the Rights to Adequate Housing Miloon 

Kothari, CommDH/Speech (2007)16 (24 October 2007).  
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Τον Μάιο του 2004, το EU Network of Independent Experts in 

Fundamental Rights, στην Έκθεσή του για την κατάσταση των Θεµελιωδών 

δικαιωµάτων στην Ευρώ/η, καλούσε την Ένωση να ανα/τύξει µία Οδηγία 

/ου θα έχει ως σκο/ό την ένταξη των Ροµά. Ειδικότερα για θέµατα 

εκ/αίδευσης, τον Α/ρίλιο του 2006 το Ευρω/αϊκό Παρατηρητήριο 

Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας (ο /ροκάτοχος του Οργανισµού 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ) δηµοσιο/οίησε εµ/εριστατωµένη 

Έκθεση40 για την /ρόσβαση των Ροµά στην εκ/αίδευση στις χώρες της ΕΕ, 

τα ευρήµατα της ο/οίας ήταν α/ογοητευτικά. Α/ό το σύνολο των ερευνών 

του EUMC αναδεικνύεται ότι οι Ροµά είναι η /ιο ευάλωτη οµάδα σε 

ρατσιστικές εκδηλώσεις και συµ/εριφορές σε όλη την Ένωση.  

Το Μάρτιο του 2008 σχηµατίστηκε η European Roma Policy 

Coalition, στο /λαίσιο της ο/οίας οκτώ µείζονες ευρω/αϊκές ΜΚΟ 

συνεργάζονται για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ΕυρωBαϊκού Πλαισίου 

Στρατηγικής για την Ένταξη των Ροµά. Αφετηρία για αυτή την κοινή δράση 

α/οτέλεσε το σηµαντικό Ψήφισµα /ου ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο (στις 

31.1.2008) για µια ΕυρωBαϊκή Στρατηγική για τους Ροµά. Σε αυτό, το 

Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ε/ιτρο/ή να υ/οβάλει στο Συµβούλιο έκθεση 

για την /ρόοδο στη διαµόρφωση της στρατηγικής /ριν α/ό το τέλος του 

2008, /αροτρύνει τον Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων να /εριλάβει 

την «τσιγγανοφοβία» στα θέµατα α/όλυτης /ροτεραιότητας του 

/ρογράµµατος εργασίας του, και /ροκρίνει µία /ροσέγγιση του θέµατος 

«α/ό κάτω /ρος τα /άνω» και µέσω συνέργειας µε τους ίδιους τους Ροµά. 

Λίγο νωρίτερα (στις 14.12.2007), το Ευρω/αϊκό Συµβούλιο είχε καλέσει «τα 

κράτη-µέλη και την Ένωση να χρησιµο/οιήσουν όλα τα µέσα για να 

βελτιώσουν το βαθµό ένταξης (των Ροµά), και την Ε/ιτρο/ή να εξετάσει τις 

υφιστάµενες /ολιτικές και να υ/οβάλει έκθεση /ροόδου /ριν το τέλος του 

Ιουνίου 2008». Τον Ιανουάριο του 2008, µε ισ/ανική /ρωτοβουλία, 

δηµιουργήθηκε στη Σεβίλλη της Ισ/ανίας ένα ∆ιακυβερνητικό ΕυρωBαϊκό 

∆ίκτυο δώδεκα χωρών-µελών (συµ/εριλαµβανοµένης της Ελλάδας), µε σκο/ό 

                                                 
40 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Roma and Travellers in 

Public Education: An Overview of the Situation in the EU member States (May 2006).  
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την καλύτερη διάθεση των κονδυλίων των ευρω/αϊκών ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων (τα ο/οία α/οτελούν την κύρια /ηγή χρηµατοδότησης 

/ρογραµµάτων κοινωνικής συνοχής). Η 3η Συνάντηση της διοικητικής 

ε/ιτρο/ής του ∆ικτύου αυτού διεξήχθη στη Λέσβο στις 2 και 3 Οκτωβρίου 

2008. Τέλος, στις 16 Σε/τεµβρίου του 2008, έγινε στις Βρυξέλλες µε 

/ρωτοβουλία της Ευρω/αϊκής Ε/ιτρο/ής, η /ρώτη σύνοδος κορυφής σε 

ε/ί/εδο ΕΕ µε αντικείµενο τη βελτίωση της κατάστασης των κοινοτήτων 

Ροµ σε όλη την Ένωση.41 Στη σύνοδο µετείχαν υ/ουργοί κρατών µελών της 

ΕΕ και υ/οψηφίων χωρών, αλλά και εκ/ρόσω/οι του Open Society 

Institute, της Παγκόσµιας Τρά/εζας, ενώσεις Ροµά και δύο µέλη καταγωγής 

Ροµ του Ευρω/αϊκού Κοινοβουλίου (α/ό την Ουγγαρία). Στο έγγραφο 

εργασίας της συνάντησης αναφέρονται τα µέσα και οι /ολιτικές /ου είναι 

διαθέσιµα σε ε/ί/εδο ΕΕ για την /ροώθηση της ένταξης των Ροµ και 

δια/ιστώνονται µεγάλες διαφορές ως /ρος την υλο/οίησή τους στα κράτη 

µέλη. Το έγγραφο αναφέρεται στα ιατρο-κοινωνικά κέντρα /ου λειτουργούν 

στην Ελλάδα (και /ου χρηµατοδοτούνται α/ό το Ευρω/αϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο µε 100.000 ευρώ τον χρόνο) ως καλή Bρακτική. Σηµειώνεται ότι στη 

Σύνοδο µετείχε και ο Έλληνας ΣτΠ. 

Όσον αφορά τις δράσεις α/ό /λευράς Εθνικών Θεσµών Προστασίας 

και Προώθησης Ανθρω/ίνων ∆ικαιωµάτων, ας σηµειωθεί /ως η ΕΕ∆Α (και ο 

ΣτΠ, ως Φορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης) δεν είναι, 

φυσικά, οι µόνοι φορείς /ου συντάσσονται, µέσα στο /λαίσιο των θεσµικών 

τους αρµοδιοτήτων, στην /ροσ/άθεια άρσης του κοινωνικού α/οκλεισµού 

των Τσιγγάνων στην Ευρώ/η. Ενδεικτικά αναφέρουµε την /ρόσφατη 

έκθεση της οµόλογης Γαλλικής Εθνικής Ε/ιτρο/ής Ανθρω/ίνων 

∆ικαιωµάτων και την καταγραφή θεµάτων Ροµά α/ό τους Συνηγόρους της 

Ισ/ανίας και της Πορτογαλίας.42 

 

                                                 
41 IP/08/1072, MEMO/08/462. Commission Staff Working Document: Community 

Instruments and Policies for Roma Inclusion, COM(2008)420, Brussels, SEC(2008)XXX. 
42 Βλ. «Etude et propositions sur la situation des Roms et des Gens du Voyage en France», 

7/2/2008, www.cncdh.fr, «The Portuguese Ombudsman Roma related activities 04-07», 

www.provedor-jus.pt, «Issues Concerning Roma population at the Ombudsman of Spain», 

www.defensordelpueblo.es 



 28 

Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των 

Ελλήνων Τσιγγάνων (ΟΠ∆): α"ό"ειρα α"ολογισµού. 

 

Με αίτηµα της ΕΕ∆Α /ρος τον εκ/ρόσω/ο του Υ/ουργείου 

Εσωτερικών, εστάλη στην Ε/ιτρο/ή το /ιο /ρόσφατο (Σε/τ. 2008) 

α/ολογιστικό σηµείωµα για το ΟΠ∆ (/ου υιοθετήθηκε το 2001 και άρχισε 

να υλο/οιείται το 2002, διαδεχόµενο το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής και 

Μέτρων για τους Έλληνες Τσιγγάνους του 1996) και το Πρόγραµµα 

Στεγαστικής ∆ανειοδότησης. Πληροφορίες σχετικά µε τις εκ/αιδευτικές 

δράσεις στο σχολείο και άλλα εκ/αιδευτικά και ε/ιµορφωτικά /ρογράµµατα 

/ου αφορούν Τσιγγάνους /εριέχονται και στην έκθεση /ε/ραγµένων του 

Υ/ουργείου Παιδείας /ρος την ΕΕ∆Α για το έτος 2007.43 

Το ΟΠ∆ εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την κοινωνική 

ενσωµάτωση των ευ/αθών οµάδων του /ληθυσµού, ενώ ο Υφυ/ουργός 

Εσωτερικών φέρει την ευθύνη της /αρακολούθησης και του συντονισµού 

του /ρογράµµατος στο /λαίσιο ∆ι-Υ/ουργικής Ε/ιτρο/ής µε συµµετοχή 

όλων των συναρµόδιων Υ/ουργείων /ου έχουν εντάξει δράσεις στο 

/ρόγραµµα. Έχει δύο άξονες /ροτεραιότητας: τις υBοδοµές (µε τις ο/οίες 

ε/ιχειρείται η στεγαστική α/οκατάσταση των Τσιγγάνων), και τις 

υBηρεσίες, στους τοµείς της εκ/αίδευσης, της υγείας, της α/ασχόλησης, του 

/ολιτισµού και του αθλητισµού.   

Το Πρόγραµµα στεγαστικής δανειοδότησης αφορά τη χορήγηση 9.000 

στεγαστικών δανείων, ύψους 60.000 ευρώ το καθένα (τα ο/οία, σε 

/ερί/τωση /ου γίνουν α/αιτητά, καλύ/τονται α/ό εθνικούς /όρους), µε 

ε/ιδοτούµενο ε/ιτόκιο και την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Προβλέ/ονται ακόµα άλλα έργα υ/οδοµών (/.χ. έργα ύδρευσης, 

α/οχέτευσης, κλ/) /ου υλο/οιούν οι ΟΤΑ µε κρατική χρηµατοδότηση. 

Σύµφωνα µε το /ροαναφερθέν α/ολογιστικό σηµείωµα, το /ρόγραµµα 

αναθεωρείται διαρκώς, και η τελευταία του ανα/ροσαρµογή (ΚΥΑ 33165/23-

06-06) /ροβλέ/ει «υιοθέτηση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης» 

(µοριοδότηση), συγκρότηση ε/ιτρο/ών αξιολόγησης σε το/ικό ε/ί/εδο µε 

                                                 
43 ΕΕ∆Α, Έκθεση 2007, σελ. 361 ε/.  
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συµµετοχή εκ/ροσώ/ων των Τσιγγάνων και κοινωνικών λειτουργών, 

ενίσχυση δράσεων των ΟΤΑ, α/λο/οίηση της διαδικασίας υ/οβολής 

αιτήσεων και αυστηρό έλεγχο /αρακολούθησης της διαδικασίας χορήγησης 

και εκταµίευσης των δανείων, ενώ το 2005 ε/ικαιρο/οιήθηκε η υ/άρχουσα 

βάση δεδοµένων µε την /ροσθήκη νέων εργαλείων για την 

α/οτελεσµατικότερη διαχείριση των δανείων και για τη διασταύρωση των 

στοιχείων των αιτήσεων των υ/οψηφίων. Με δεδοµένο ότι /άνω α/ό το 80% 

του συνολικού /οσού έχει ήδη εκταµιευθεί, ακόµα και αν οι 

ανα/ροσαρµογές αυτές τηρηθούν στο ακέραιο, έρχονται µάλλον αργά. Με 

αυτοκριτική διάθεση, το α/ολογιστικό σηµείωµα /αρατηρεί /ως «η 

χρηµατοδότηση α/οκλειστικά µε εθνικούς /όρους ενδέχεται να δηµιουργεί 

αισθήµατα ε/ανά/αυσης α/έναντι στην /ροσ/άθεια κρατικής αρωγής», και 

σηµειώνει την ανάγκη ώριµης διαβούλευσης των εκ/ροσώ/ων των 

Τσιγγάνων µε την /ολιτεία.  

Μία άλλη /τυχή του άξονα των υ/οδοµών, είναι η «Κατασκευή 

ολοκληρωµένων οικισµών ή/και αγορά οικοBεδικών εκτάσεων για την 

οργανωµένη οικιστική δόµηση Bου BραγµατοBοιούν οι ∆ήµοι της Xώρας, µε 

Bαραχώρηση (αBό το Κράτος) δηµόσιων, δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 

γης σε Έλληνες Τσιγγάνους Bου έχουν ενταχθεί στο Bρόγραµµα 

δανειοδότησης». Η εν λόγω /αρέµβαση εµ/ί/τει στις αρµοδιότητες των 

∆ήµων & Κοινοτήτων. Προβλέ/εται «δυνατότητα αγοράς οικοBεδικών 

εκτάσεων αBό τους ΟΤΑ µε τη χρηµατοδοτική στήριξη του ΥB. Εσωτερικών 

για τη µετεγκατάσταση ή την αναβάθµιση της οικιστικής κατάστασης στις 

Bεριοχές Bου αντιµετωBίζουν έντονα Bροβλήµατα» (αυτό έχει γίνει –µε 

κόστος 5,76 εκατ. ευρώ- σε 18 ΟΤΑ), «κατασκευή βασικών υBοδοµών 

(ύδρευσης, αBοχέτευσης, ηλεκτροφωτισµού, οδικών δικτύων), και κατασκευή 

Bαιδικών χαρών σε νέους οικισµούς». Ε/ίσης /ροβλέ/εται η «δηµιουργία 

µόνιµων οικισµών». Α/ό τους αριθµούς /ου αναφέρονται στο σηµείωµα 

(κατασκευάστηκαν /ερί/ου 230 κατοικίες συνολικά), τα α/οτελέσµατα 

αυτής της /τυχής των στεγαστικών δράσεων δείχνουν να είναι µάλλον 

/ενιχρά.  
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Τρίτη στεγαστική δράση είναι η «βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

σε υφιστάµενους οικισµούς µέχρι την εBίτευξη βιώσιµης λύσης µόνιµης 

στεγαστικής αBοκατάστασης», δηλαδή: µετεγκατάσταση /ροσωρινών 

οικισµών, δηµιουργία /ροσωρινών οικισµών (557 λυόµενα µέχρι τώρα), 

κατασκευή βασικών υ/οδοµών σε υφιστάµενους οικισµούς, κατασκευή 

υ/οδοµών υγείας (30 ιατροκοινωνικά κέντρα και 3 κινητές ιατροκοινωνικές 

µονάδες). Τέλος, /ροβλέ/εται «κατασκευή υBοδοµών Bολιτισµού και 

εκBαίδευσης». Και αυτό το κοµµάτι του /ρογράµµατος φαίνεται να έχει 

/ενιχρά α/οτελέσµατα, εκτός α/ό την ικανο/οιητική λειτουργία των 

ιατροκοινωνικών κέντρων, /ου, κατά γενική οµολογία, α/οτελούν καλή 

/ρακτική. Για να υ/άρξει χρηµατοδότηση /ρέ/ει οι ΟΤΑ να καταθέσουν 

/ροτάσεις /ου αξιολογούνται α/ό Ε/ιτρο/ή στην ο/οία συµµετέχουν 

εκ/ρόσω/οι της Κεντρικής ∆ιοίκησης, της Το/ικής Αυτοδιοίκησης και των 

Τσιγγάνων. Μέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί, σε 92 ∆ήµους της χώρας έργα 

στεγαστικών υ/οδοµών /ροϋ/ολογισµού 80,54 εκατ. ευρώ, και έχει 

/ληρωθεί /οσό 42,20 εκατ. ευρώ. 

Στον άξονα των υ/ηρεσιών, /ροβλέ/ονται δράσεις εκ/αίδευσης (α/ό 

το Υ/. Παιδείας και Θρησκευµάτων) µε στόχο την ένταξη των 

Τσιγγανο/αίδων στο εκ/αιδευτικό σύστηµα: διευκόλυνση της εγγραφής, 

κάρτα µετακινούµενου µαθητή, οικονοµική ενίσχυση µαθητών, 

/ρογράµµατα /ροκατάρτισης και ενισχυτικής διδασκαλίας, δίκτυο 

διαµεσολαβητών, σχολεία /αρέµβασης και σχολεία /αρακολούθησης, 

ε/ιµόρφωση εκ/αιδευτικών και υ/ηρεσιακών /αραγόντων, 

ευαισθητο/οίηση της κοινής γνώµης, διαµόρφωση και έκδοση ειδικού 

διδακτικού υλικού για µαθητές και δασκάλους. Το ειδικό /ρόγραµµα 

«Ένταξη Τσιγγανο/αίδων στο Σχολείο» (/ου ολοκληρώθηκε –και έχει 

ε/ανα/ροκηρυχθεί- τα τελευταία τρία χρόνια υλο/οιείτο α/ό το Παν. 

Θεσσαλίας, και είχε /ροϋ/ολογισµό 5.307.351 ευρώ), /εριλαµβάνει 170 

«σχολεία /αρέµβασης» (ενισχυτική /αρέµβαση, δηµιουργική α/ασχόληση, 

ε/ιµόρφωση εκ/αιδευτικών και υ/ηρεσιακών /αραγόντων και 170 «σχολεία 

/αρακολούθησης». Πληροφορούµαστε /ως το σχολικό έτος 2006-2007 

ενεγράφησαν 8.065 µαθητές στα σχολεία /αρέµβασης, αλλά λεί/ει η 
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/ληροφορία σχετικά µε το /όσοι α/ό αυτούς τους µαθητές α/οφοίτησαν. 

Υλο/οιούνται, ακόµα, δράσεις στον τοµέα της εκ/αίδευσης και ε/ιµόρφωσης 

ενηλίκων, και της δια βίου µάθησης /ου α/ευθύνονται σε Τσιγγάνους 

/ολίτες.  

Στον τοµέα της Υγείας (Υ/. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

/ροβλέ/ονται /ρογράµµατα /ρολη/τικής ιατρικής και εµβολιασµών µέσω 

κινητών ιατρο-κοινωνικών µονάδων /ου ε/ισκέ/τονται τους καταυλισµούς, 

και ιατρο-κοινωνικά κέντρα /ου α/ευθύνονται σε τσιγγάνους /ου διαβιούν 

σε οργανωµένους οικισµούς. Στον τοµέα της α/ασχόλησης (Υ/. 

Α/ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), το α/ολογιστικό σηµείωµα 

αναφέρει /ως «υλο/οιούνται /ρογράµµατα ολοκληρωµένων /αρεµβάσεων 

για κοινωνικά ευ/αθείς οµάδες του /ληθυσµού», και /ως «έργα 

υλο/οιούνται ε/ίσης και στο /λαίσιο της Κ.Π. Equal». Τέλος, όσον αφορά 

τον /ολιτισµό και τον αθλητισµό (Υ/. Πολιτισµού), αναφέρεται /ως 

λειτουργεί το ∆ια/ολιτισµικό Εργαστήριο Ιλίου, «Μουσειοσκευή» µε θέµα 

τον /ολιτισµό των Τσιγγάνων, ξεναγήσεις Τσιγγάνων µαθητών σε µουσεία 

και /αρακολούθηση θεατρικών /αραστάσεων, 26 «σ/ίτια /ολιτισµού» σε 13 

δήµους και συµµετοχή σε /ρογράµµατα µαζικού αθλητισµού. Γίνεται 

αναφορά στη λειτουργία του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου ΡΟΜ, στο ο/οίο 

µετέχουν ∆ήµοι ό/ου διαβιούν Τσιγγάνοι και εκ/ρόσω/οι Τσιγγάνων, και 

το ο/οίο συνεργάζεται (µε ε/ιτυχία, ό/ως εκτιµάται α/ό /ολλές /λευρές) µε 

την κεντρική διοίκηση, το/ικούς φορείς, ΜΚΟ, κλ/. Το α/ολογιστικό 

σηµείωµα ολοκληρώνεται µε τη δήλωση /ως το /ρόγραµµα θα αξιολογηθεί, 

τα στοιχεία θα ε/ικαιρο/οιηθούν, και θα εκ/ονηθεί ένα /ολυετές σχέδιο 

δράσης για την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο.  

Ό/ως, εύστοχα, δια/ιστώνει ο ΣτΠ, αλλά και άλλοι φορείς, στη χώρα 

µας ουσιαστικά δεν υφίσταται (µε εξαίρεση διάσ/αρτες και α/ηρχαιωµένες 

στην αρχική τους σύλληψη ρυθµίσεις, /χ. η Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ.Α. υ/. 

αριθµ. Αριθ. Γ.Π/23641, ΦΕΚ Β' 973/15.07.2003 για την αντιµετώ/ιση της 

ανέλεγκτης εγκατάστασης /λανοδίων) ολοκληρωµένο θεσµικό και 

κανονιστικό Bλαίσιο Bου να διασφαλίζει αBοτελεσµατικά την συµµετοχή των 

Τσιγγάνων στην κοινωνική ζωή. Το ΟΠ∆, δηλαδή, εκ /ροοιµίου στερείται 
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στιβαρών νοµικών εγγυήσεων, ικανών να εξουδετερώσουν τους /αράγοντες 

/ου το υ/ονοµεύουν, είτε αυτοί είναι ασυνείδητοι /ολίτες, είτε ανε/αρκείς 

διοικητικές δοµές, είτε δηµόσιοι λειτουργοί και όργανα του κράτους /ου 

/αρανοµούν. Το έλλειµµα αυτό γίνεται αισθητό και α/ό τους ίδιους τους 

Τσιγγάνους, όταν «/ροσ/αθούν να βρουν το δίκιο τους», αλλά και α/ό το 

τµήµα εκείνο της /ολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του τό/ου /ου 

ενδιαφέρεται για την κοινωνική ενδυνάµωση των Τσιγγάνων.  

Με δεδοµένη την ανάγκη /λήρωσης της ελλεί/ουσας νοµοθετικής 

/λαισίωσης και τον αλληλένδετο χαρακτήρα των /ροβληµάτων, στις 

/ροκλήσεις /ου αναφύονται γύρω α/ό το ζήτηµα της στέγης αντανακλώνται 

και άλλα συµφραζόµενα του κοινωνικού α/οκλεισµού των Τσιγγάνων. ∆εν 

είναι τυχαίο ότι α/ό τις εξαγγελθείσες στεγαστικές δράσεις, το /ρόγραµµα 

δανειοδότησης ήταν αυτό /ου /ροχώρησε /ερισσότερο (έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί), /αρά το γεγονός ότι α/αντά µόνο σε έναν τύ/ο εγκατάστασης, 

είναι κοστοβόρο και ευάλωτο στην κακή διαχείριση -δεδοµένου ότι δεν 

/ροβλέ/εται έλεγχος του τρό/ου διάθεσης του δανείου α/ό το θεσµικό 

/λαίσιο-, ενώ φαίνεται ότι υ/άρχει διάσταση α/όψεων για την 

καταλληλότητα ή/και την τήρηση των κοινωνικών και οικονοµικών 

κριτηρίων /ροτεραιότητας /ου ορίστηκαν. Οι υ/όλοι/ες δράσεις 

/ροσκρούουν σε /λήθος αγκυλώσεων, κυρίως σε ε/ί/εδο το/ικών αρχών και 

κοινωνιών. Σθεναρότατη είναι η αντίσταση των ∆ήµων να ε/ιχειρήσουν µία 

µορφή καταγραφής των διαµενόντων ή/και διερχοµένων Τσιγγάνων α/ό τις 

/εριφέρειές τους, ε/ικαλούµενοι την α/αγόρευση καταγραφής µε βάση 

«φυλετικά» κριτήρια. Ωστόσο, ο ∆ήµος οφείλει να γνωρίζει µε ακρίβεια 

/οιοι δηµότες του χρήζουν /ροστασίας και στήριξης –ώστε να σχεδιαστούν 

και να /ροβλεφθούν οι κατάλληλες /αρεµβάσεις-, όχι σε φυλετική βάση, 

αλλά στην βάση της ε/ί ίσοις όροις συµµετοχής των δηµοτών στις υ/ηρεσίες 

/ου /ροσφέρονται α/ό τον ∆ήµο, αλλά και α/ό τις άλλες κρατικές δοµές.  
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Παίζοντας το κρυφτό του ρατσισµού στην αυλή του σχολείου 

 

Σε /ανευρω/αϊκό ε/ί/εδο, µε µικρές διαφορο/οιήσεις, /ερί/ου το 

50% των Τσιγγάνων µαθητών, και αν ακόµα εγγραφεί, δεν καταφέρνει να 

α/οφοιτήσει α/ό το δηµοτικό σχολείο.44 Τα τσιγγανάκια βγαίνουν νωρίς 

στους δρόµους της /όλης, ωριµάζουν /ρόωρα και κοινωνικο/οιούνται 

στρεβλά. 

Πολλές µελέτες έχουν γίνει για την ανίχνευση των εκ/αιδευτικών 

αναγκών των /αιδιών Ροµά και /ολύ δηµόσιο χρήµα έχει ξοδευτεί για την 

εκ/όνηση και εφαρµογή ειδικών /ρογραµµάτων, την /αραγωγή 

εκ/αιδευτικού υλικού και την εκ/αίδευση δασκάλων στα σχολεία της 

δια/ολιτισµικής εκ/αίδευσης. Ωστόσο, τα /ρογράµµατα αυτά σχεδιάζονται 

στη βάση ελλι/ών δηµογραφικών στοιχείων, χωρίς τη συµµετοχή Τσιγγάνων 

στην διαδικασία λήψης των α/οφάσεων /ου αφορούν την εκ/αίδευση των 

/αιδιών τους, χωρίς συνεκτίµηση των το/ικών ειδικών συνθηκών, χωρίς 

εγκατεστηµένους µηχανισµούς /αρακολούθησης και αξιολόγησης της 

εφαρµογής των ό/οιων /ρογραµµάτων, και µε εµφανή την έλλειψη 

συντονισµού µεταξύ των εµ/λεκόµενων υ/ηρεσιών. Α/αιτείται, /ρωτίστως, 

µείζων ε/ένδυση δυνάµεων, θεσµικών δυνατοτήτων και /όρων εκ µέρους 

της /ολιτείας, ώστε /άση θυσία να ενταχθούν τα /αιδιά στην εκ/αιδευτική 

διαδικασία, µε δεδοµένο ότι αυτή η ένταξη θα ε/ιτρέψει τη συµµετρική 

αλληλε/ίδραση των /αιδιών (αρχή της δια/ολιτισµικής /αιδαγωγικής). 

Συνιστάται ιδιαίτερα /ροσεκτική χρήση των όρων «φυλή»,45 «λαός» (µη 

έγκυροι ε/ιστηµονικά, όσον αφορά τους Τσιγγάνους) και «µειονότητα» 

(ενέχοντας νοµικές//ολιτικές συνιστώσες /ου δεν εκφράζουν το σύνολο των 

Τσιγγάνων στην Ελλάδα), στο /λαίσιο της εκ/αιδευτικής διαδικασίας.   

Ένα στοιχείο /ου συχνά υ/οτιµούµε, όσον αφορά τον Τσιγγάνο 

µαθητή –και ακόµα /ερισσότερο τη µαθήτρια-, είναι ότι στην /ερί/τωση 

/ου το σχολείο καταφέρει να φτάσει σε αυτόν και να τον συµ/εριλάβει στις 

                                                 
44 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, ό/./. υ/ος. 40.  
45 Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, η καµ/άνια /ου ξεκίνησε /ρόσφατα το, οµόλογο 

της ΕΕ∆Α, Γερµανικό Ινστιτούτο Ανθρω/ίνων ∆ικαιωµάτων για την άρση της χρήσης του 

όρου «φυλή» στα δηµόσια έγγραφα, δεδοµένου ότι είναι αµφίβολης χρησιµότητας σε 

ο/οιοδή/οτε /λαίσιο διαµόρφωσης κοινωνικών /ολιτικών και/ή νοµοθετικών /αρεµβάσεων. 
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τάξεις του,46 αυτός /ρέ/ει να χρησιµο/οιήσει µεγάλα ψυχικά και 

κοινωνικά α/οθέµατα /άνω στα ο/οία να στηριχθεί για την ενδεχόµενη 

σύγκρουση µε µέρος του δικού του κοινωνικού /εριβάλλοντος: αυτό το 

τελευταίο, βλέ/οντας τον έλεγχο της οµάδας /άνω στο συγκεκριµένο /αιδί 

να /εριορίζεται, µ/ορεί να ασκεί /άνω του συναισθηµατικές /ιέσεις να 

αφήσει το σχολείο, για να δουλέψει, να συµβάλει στο οικογενειακό 

εισόδηµα, να µοιάσει στους δικούς του. Για να /αραµείνει ο µαθητής στο 

σχολείο, /ρέ/ει αυτό να είναι ένα σχολείο α"οδοχής, ό/ου ο Τσιγγάνος 

µαθητής βλέ/ει τον εαυτό του στο βιβλίο (και µάλιστα τον βλέ/ει να 

/ροοδεύει) και στο /ρόγραµµα, και /ου τον /είθει ότι τελειώνοντάς το, θα 

καταφέρει να ζήσει καλύτερα α/ό ότι αν το είχε εγκαταλείψει. Αυτό 

σηµαίνει ότι το σχολείο θα /ρέ/ει να α/αλλαγεί α/ό τον χθεσινό του 

κώδικα, γιατί, /αραµένοντας αφιλόξενο και ε/αρχιωτικό στη νοοτρο/ία του, 

δεν θα µ/ορέσει να εντάξει τους Τσιγγάνους µαθητές. Ε/ι/λέον, είναι 

αλήθεια /ως η αδυναµία των γονέων Τσιγγάνων να αντα/εξέλθουν στις 

άτυ/ες αρµοδιότητες /ου σήµερα εκχωρούνται α/ό το σχολείο στην 

οικογένεια, και κατά κύριο λόγο τη µαθησιακή υ/οστήριξη, δυσχεραίνει 

ακόµα /ερισσότερο τη θέση των µικρών Ροµά. Όµως και οι Τσιγγάνοι 

γονείς, /ρέ/ει κι αυτοί να κατανοήσουν /ως η α/ουσία εκ/αίδευσης των 

/αιδιών τους είναι ένα α/ό τα κοµµάτια του φαύλου κύκλου των αιτιακών 

διεργασιών /ου διαιωνίζουν τον α/οκλεισµό τους, αφού οδηγεί /ολύ συχνά 

στη φτώχεια και/ή την /εριθωριο/οίηση, και ούτω καθεξής. Ωστόσο, 

ουσιώδης είναι η σηµασία της αναγνώρισης του ότι το ε/ί/εδο 

εκ/αιδευτικής ένταξης των Τσιγγάνων εξαρτάται α/όλυτα α/ό το ε/ί/εδο 

της ευρύτερης κοινωνικής τους ένταξης, και άρα κανένα µέτρο για την 

εκBαίδευση δεν θα αBοδώσει Bαρά µόνο σε ένα Bλαίσιο συνολικής κοινωνικής 

Bολιτικής.  

 

 

                                                 
46 Σηµειώνεται /ως σε έρευνα /ου διεξήγαγε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η 

Εκ/αιδευτική και Ανα/τυξιακή ΑΕ. σε έξι ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής µε αριθµητικά 

αξιοσηµείωτο /ληθυσµό Τσιγγάνων, σαν κύριο /ρόβληµα (µεταξύ αυτών της στέγης, 

ε/αγγέλµατος, εκ/αίδευσης και έλλειψης α/οδοχής α/ό τους µη Τσιγγάνους) /ροτάχθηκε 

η έλλειψη α�οδοχής.  
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∆ύο "ρογραµµατισµένες δράσεις της ΕΕ∆Α 

 

1) Η Ε/ιτρο/ή έχει /ρογραµµατίσει για τον Μάιο του 2009, σε 

συνδιοργάνωση µε το Τµήµα Ροµά της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής του 

Συµβουλίου της Ευρώ/ης, σεµινάριο α/ευθυνόµενο σε δικηγόρους και 

ΜΚΟ /ου ενδιαφέρονται για την υ/εράσ/ιση δικαιωµάτων Ροµά στα εθνικά 

και διεθνή δικαστήρια. Μία /ροσέγγιση /ου αξιο/οιεί την ε/ιτυχή 

στρατηγική αντιδικία (strategic litigation) για ζητήµατα διακρίσεων και 

µεταχείρισης των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, µ/ορεί να α/οτελέσει /αράγοντα 

µεταστροφής των διοικητικών /ρακτικών, αλλά και των κοινωνικών 

στάσεων. 

2) Η στάση της αστυνοµίας α/έναντι στους Τσιγγάνους έχει κατ’ 

ε/ανάληψη α/οτελέσει αντικείµενο ε/ικρίσεων οργανισµών /ροστασίας των 

δικαιωµάτων και αρκετών καταδικών της Ελλάδας α/ό διεθνείς 

δικαιοδοτικούς µηχανισµούς, ενώ /ολλά είναι τα /εριστατικά κατάχρησης 

εξουσίας της αστυνοµίας σε βάρος Τσιγγάνων /ου καταγγέλλονται. Και 

όταν, ακόµα, ξεκινούν ενδοϋ/ηρεσιακές και δικαστικές διαδικασίες 

διερεύνησης, σ/άνια ολοκληρώνονται και ακόµα σ/ανιότερα τιµωρούνται οι 

υ/εύθυνοι. Στο κλίµα διαδεδοµένης /ροκατάληψης /ου ακόµα διέ/ει την 

ελληνική κοινή γνώµη και τα ελληνικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης,47 

ανατροφοδοτώντας το ένα το άλλο, αυτά τα φαινόµενα δεν ξεσηκώνουν 

εύκολα διαµαρτυρίες και αγώνες.  

Η ΕΕ∆Α, στο Bλαίσιο της Bρωτοβουλίας της για σύσταση οµάδας 

εργασίας Bου θα µελετήσει το θέµα της εκBαίδευσης στα ανθρώBινα 

δικαιώµατα των υBηρετούντων στα σώµατα ασφαλείας, /ρόταση /ου έχει 

γίνει δεκτή α/ό τον Υ/ουργό Εσωτερικών, θα Bροτείνει τη διαµόρφωση του 

Bρογράµµατος συνεργασίας µε αφετηρία -και- τις συγκεκριµένες καταδίκες 

της Ελλάδας για κακοµεταχείριση Τσιγγάνων αBό την ΕΛ.ΑΣ. Αν η 

                                                 
47 Για να θυµηθούµε δύο µόνο /ρόσφατα /εριστατικά /ου έφτασαν στη δηµοσιότητας µε ένα 

τρό/ο /ου ευθέως α/οτυ/ώνει /ροκατάληψη των µέσων και της ευρύτερης κοινωνίας: το 

/ρώτο, µε τα δύο τσιγγανάκια /ου βρέθηκαν νεκρά, αφού /ρώτα οι γονείς τους είχαν 

ενοχο/οιηθεί για την /ώλησή τους, και το δεύτερο, µε την µικρή Τσιγγάνα /ου, έχοντας 

την ατυχία να µοιάζει µε εξαφανισµένη µικρή Ιταλίδα, γρήγορα διαδόθηκε ότι ε/ρόκειτο 

για το χαµένο κοριτσάκι /ου είχε α/αχθεί, ενώ τελικά α/οδείχθηκε ότι δεν ήταν. 
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τελευταία, δεν αναγνωρίσει /ρώτη εκείνη το /ρόβληµα48 και δεν α/οδεχθεί 

τις δια/ιστώσεις και συνακόλουθες συστάσεις των εγχώριων και διεθνών 

οργάνων και οργανισµών, κανένα «µάθηµα» στο /λαίσιο καµίας εκ/αίδευσης 

δεν /ρόκειται να καταστεί ικανό να δια/εράσει το σκληρό κέλυφος της 

συγκάλυψης και της ατιµωρησίας.  

Στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία, και στο νέο το/ίο /ου 

διαµορφώνεται µετά α/ό τις /ρόσφατες καινοφανείς εκδηλώσεις 

ενδοκοινωνικής βίας και /ολυ/ολικών συγκρούσεων στους δρόµους της 

Αθήνας και άλλων ελληνικών /όλεων (τις ο/οίες όλοι αγωνιούν να 

/ροσεγγίσουν, ψάχνοντας τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία, /ράγµα 

/ολύ/λοκο, ελλεί/ουσας και της ικανής χρονικής α/όστασης α/ό τα 

γεγονότα), το όλο εγχείρηµα καθίσταται ε/είγον και αναγκαίο όσο /οτέ. 

Ακόµη, η ένταση των /ρόσφατων κρουσµάτων βίας µε φορείς είτε 

Τσιγγάνους, είτε µη, τα /εριστατικά αστυνοµικής βίας, οι άµεσες ή έµµεσες 

διακρίσεις στην /ρόσβαση σε αγαθά και υ/ηρεσίες και στη συµµετοχή στη 

δηµόσια ζωή, σε συνδυασµό µε την, µέχρι τούδε, α/οτυχία της Ελλάδας να 

αντιµετω/ίσει τις /ροκλήσεις της /εριθωριο/οίησης των Τσιγγάνων, 

συνθέτουν ένα εύφλεκτο µείγµα υλικών και /αραγόντων, /ου /ρέ/ει να 

λειτουργήσει αφυ/νιστικά για όλους µας. 

 

Μία λυσιτελής "ολιτική για τους Τσιγγάνους: Προτάσεις της ΕΕ∆Α 

"ρος την ελληνική "ολιτεία 

 

Με βάση όλα τα στοιχεία της /αρα/άνω εισήγησης, η ΕΕ∆Α διατυ/ώνει µία 

σειρά α/ό /ροτάσεις για την άρση του κοινωνικού α/οκλεισµού /ου 

υφίστανται οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα: 

 

                                                 
48 Αυτή ακριβώς η αναγνώριση του Bροβλήµατος ως sine qua non ο/οιασδή/οτε σοβαρής 

/αρέµβασης, δε φαίνεται να διατρέχει το /νεύµα της α/άντησης /ου στάλθηκε στην ΕΕ∆Α 

(σε ερωτήµατα /ου η Ε/ιτρο/ή της είχε α/ευθύνει σχετικά µε τη διαχείριση /ροβληµάτων 

και /ροστασία των δικαιωµάτων Ροµά α/ό την ΕΛΑΣ), στην ο/οία α/λώς συνοψίζεται η 

ισχύουσα συνταγµατική αρχή της ισότητας των /ολιτών έναντι του νόµου και η /ερί 

/λανοδίων νοµοθεσία, την ο/οία η ΕΛ.ΑΣ α/λώς εφαρµόζει, «ε/ιδεικνύοντας ιδιαίτερη 

λε/τότητα…και διευκολύνοντας…» τους Ροµά κατά τις ε/αφές τους µε την αστυνοµία! 
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1) Η Ε/ιτρο/ή υ/ογραµµίζει τον κατε"είγοντα χαρακτήρα της λήψης 

αναγκαίων µέτρων και διαµόρφωσης ολοκληρωµένων κρατικών 

/ολιτικών. Οι συνθήκες στο /εδίο δεν αφήνουν /εριθώρια για άλλη 

ολιγωρία, αδράνεια ή ατελέσφορες /αρεµβάσεις.49  

2) Ε�ιτακτική είναι η ανάγκη να αλλάξει ο τρό/ος µε τον ο/οίο 

αντιλαµβάνεται και αντιδρά η ελληνική /ολιτεία στις 

ε/αναλαµβανόµενες συστάσεις όλων των αρµόδιων για θέµατα Ροµά 

εγχώριων και διεθνών οργάνων. Οι ενέργειες συµµόρφωσης, στο 

/λαίσιο και της εκτέλεσης α/οφάσεων του δικαστηρίου του 

Στρασβούργου και των /αρατηρήσεων άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, 

α�οτελούν υ"οχρέωση της χώρας, και όχι δυνητική ε"ιλογή.  

3) Υ/ογραµµίζεται η σηµασία του σχεδιασµού των /ολιτικών στη βάση 

συστηµατικής καταγραφής των α�οδεκτών τους και 

α�οτύ�ωσης των αναγκών της οµάδας-στόχου. Ο τρό/ος και η 

µέθοδος συλλογής και διαχείρισης των α/αραίτητων στοιχείων θα 

/ρέ/ει να διασφαλίζει τη µη αθέµιτη χρήση ή/και κατάχρηση αυτών 

των στοιχείων. Είναι εφικτό να υ/άρξουν εγγυήσεις 

εµ/ιστευτικότητας, συναίνεσης του υ/οκειµένου, και αξιο/ιστίας των 

φορέων και ατόµων /ου συγκεντρώνουν τα στοιχεία, σε συνδυασµό µε 

µηχανισµούς ε/ο/τείας της εύρυθµης λειτουργίας της συλλογής και 

ε/εξεργασίας των δεδοµένων.50 

4) Η αντιµετώ/ιση του ιδιάζοντος κοινωνικού α/οκλεισµού των 

Τσιγγάνων /ρέ/ει να α/οτελέσει �ροτεραιότητα στην ατζέντα όχι 

µόνο όλων εκείνων /ου διαµορφώνουν τις κρατικές /ολιτικές, αλλά και 

των οργάνων της τάξης: η αστυνοµία /ρέ/ει να βρει το σθένος και 

τη γενναιότητα να αναγνωρίσει τη βασιµότητα των αιτιάσεων των 

διεθνών µηχανισµών ελέγχου. Ε/ι/ρόσθετα, θα /ρέ/ει να λάβει όλα 

                                                 
49 Σηµειώνεται, ενδεικτικά, η /ρόσκληση (20.11.2008) ανώτατων αξιωµατούχων του ΟΗΕ 

/ρος σειρά ευρω/αϊκών χωρών, συµ/εριλαµβανοµένης της Ελλάδας, για «ε/είγουσες 

δράσεις για την άρση α/αράδεκτων συνθηκών φτώχειας, /εριθωριο/οίησης και 

α/οκλεισµού /ου βιώνουν οι Τσιγγάνοι στην Ευρώ/η»: “UN experts urge European wide 

action to lift conditions of exclusion and stop violence against Roma”, www.unric.org 
50 Βλ. τις /ροτάσεις για τη λύση αυτού του µεγάλου ζητήµατος, Minority Rights Group 

International, Disaggregated Data Collection: a Precondition for Effective Protection of 

Minority Rights in South-East Europe (2006). 
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εκείνα τα µέτρα /ου θα α/οκαταστήσουν την αξιο/ιστία της όσον 

αφορά την α/αγόρευση ρατσιστικών συµ/εριφορών στο Σώµα και την 

/ραγµατική τιµωρία όσων, /αρόλα αυτά, τις υιοθετούν.  

5) Οι /ολιτικές και τα µέτρα /ρέ/ει να στοχεύουν στην ουσιαστική 

ενδυνάµωση της οµάδας, σε /ρώτη φάση, αλλά µε τελικό στόχο την 

ένταξή της στις δράσεις �ου α�ευθύνονται στον ευρύτερο 

�ληθυσµό. Ο αλληλένδετος χαρακτήρας των δράσεων, και η 

συµµετοχή των Τσιγγάνων στα κέντρα α�οφάσεων ώστε να 

συνδιαµορφώνουν τις �ολιτικές �ου τους αφορούν, α/οτελούν 

α/αρέγκλιτες /ροϋ/οθέσεις των /ρογραµµάτων ένταξης. 

6) ∆εδοµένων των εξαιρετικών υστερήσεων /ου /αρατηρούνται στο 

γυναικείο τσιγγάνικο /ληθυσµό, η διάσταση του φύλου είναι 

ε/ιτακτικό να διέ/ει όλες τις /αρεµβάσεις, µε στόχο την υιοθέτηση 

µέτρων γυναικείας ενδυνάµωσης, ώστε να αντιµετω/ισθεί και το 

φαινόµενο των /ολλα/λών διακρίσεων τόσο µέσα στην ίδια την οµάδα, 

όσο και, γενικότερα, µέσα στην ευρύτερη κοινωνία. 

7) Όσον αφορά το ΟΠ∆, η ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των 

α�οτελεσµάτων της µέχρι τώρα εφαρµογής του, είναι /ροϋ/όθεση 

της βελτίωσης του /ρογράµµατος στο µέλλον (το διάστηµα των δύο ετών 

/ου αναφέρεται α/ό το ΥΠ.ΕΣ. ως αναγκαίο για την αξιολόγηση της 

διάθεσης των δανείων, κρίνεται ιδιαίτερα µακρύ). Ε/ιτακτική είναι η 

ανάγκη, /ριν α/ό τη νέα /ρογραµµατική /ερίοδο του ΟΠ∆, να 

συνταχθεί µία ολοκληρωµένη ε�ιχειρησιακή µελέτη 

�ρογραµµάτων στέγασης µε εξειδίκευση ανά 

Περιφέρεια/∆ήµο. Αυτό /ροϋ/οθέτει καταγραφή του τσιγγάνικου 

/ληθυσµού κάθε /εριοχής και των /ραγµατικών σηµερινών αναγκών 

στέγασής του (στη βάση των διαφορετικών τύ/ων οικιστικής 

εγκατάστασης), µε την ε/ισήµανση των ό/οιων ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών (δηµότες, διερχόµενοι, κλ/), και µε τη συνεργασία 

των ίδιων των Ροµά, αλλά υ/ό σαφώς /ροσδιορισµένο κεντρικό 

συντονισµό. Στη µελέτη θα /ρέ/ει να /εριλαµβάνονται δείκτες 

αξιολόγησης, και θα /ρέ/ει να διασφαλίζεται σύνδεση των 
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/ροτεινόµενων στεγαστικών λύσεων µε /ροτάσεις για την ένταξη των 

/αιδιών Ροµά στο σχολικό /εριβάλλον στην συγκεκριµένη /εριοχή. 

8) Προϋ/όθεση µίας /ιο εύρυθµης συνέχειας του /ρογράµµατος στον 

τοµέα της στέγασης, είναι ο εντο�ισµός και η εξειδίκευση των 

αρµοδιοτήτων και η ανάληψη θετικών µέτρων �ου 

αντιστοιχούν σε κάθε φορέα δηµόσιας εξουσίας,51 και βεβαίως, ο 

α�οτελεσµατικός διυ�ουργικός -και διαθεσµικός- συντονισµός 

των ενεργειών και των /αρεµβάσεων. 

9) Προτείνεται η αξιο�οίηση της ε�ιτυχηµένης �ορείας των 

ιατροκοινωνικών κέντρων /ου λειτουργούν στο χώρο εγκατάστασης 

των Τσιγγάνων, µέσω της διεύρυνσης των /αρεχόµενων υ/ηρεσιών 

(ρόλος /ληροφόρησης και εξυ/ηρέτησης για ζητήµατα 

αστικοδηµοτικής κατάστασης, /ρονοιακών /αροχών και εκ/αίδευσης 

των /αιδιών, τήρηση οικογενειακού αρχείου εγγράφων, κλ/) και της 

αύξησης του αριθµού τους. Είναι σηµαντικό να α/οδοθεί ευρύτερος 

ρόλος /ρογραµµατισµού και συντονισµού σε αυτές τις µονάδες, ώστε να 

εξασφαλίζεται η /αροχή /ρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, εµβολιασµών 

κλ/, µε έναν τρό/ο /ου θα βασίζεται στην κλίµακα της κοινότητας. 

10) Τονίζεται η σηµασία της ένταξης των �αιδιών Ροµά στην 

εκ�αιδευτική διαδικασία, ό/ως και η αδήριτη ανάγκη 

συντονισµένων /ροσ/αθειών για την ε/ίτευξη αυτού του στόχου. 

Α/αραίτητη είναι η, κατά το δυνατόν, ακριβής α/οτύ/ωση/καταγραφή 

του συγκεκριµένου µαθητικού /ληθυσµού της κάθε /εριοχής και η 

συστηµατική, συλλογή στατιστικών στοιχείων για την εκ/αιδευτική 

κατάσταση των Τσιγγάνων σε το/ική (δηµοτική) κλίµακα, µε σκο/ό 

                                                 
51 Τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο ΣτΠ, /ροσδιορίζοντας για /αράδειγµα, τη θετική 

υ/οχρέωση του ∆ήµου, /ου διασφαλίζεται µε την /αρέµβαση της Περιφέρειας, για εξεύρεση 

κατάλληλου τό/ου µετεγκατάστασης /ριν την καθ’ οιονδή/οτε τρό/ο α/οβολή Τσιγγάνων 

α/ό τον χώρο /ου διαµένουν. Στην  υ/οχρέωση των ΟΤΑ να ε/ιδεικνύουν ειδική 

κοινωνική µέριµνα για τους δηµότες /ου το έχουν ανάγκη (βλ., inter alia, άρθρα. 24, 261, 

249, 262 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων), /εριλαµβάνεται και η βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των Τσιγγάνων /ου διαµένουν στον ∆ήµο. 
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την διαµόρφωση ζωνών εκ/αιδευτικής /ροτεραιότητας µε ειδικές 

/αρεµβάσεις στο ε/ί/εδο κάθε σχολικής µονάδας.52 

11) Τα κίνητρα στους εκ�αιδευτικούς για να /αραµείνουν για εύλογο 

διάστηµα στα σχολεία /ου έχουν τσιγγανάκια στις τάξεις τους, όσο και 

αυτά για την εγγραφή των �αιδιών στο σχολείο (/χ. ε/ιδόµατα 

στις οικογένειες κατά την αBοφοίτηση των /αιδιών, ώστε να 

α/οθαρρύνεται η διαρροή) /ρέ/ει να ενισχυθούν. Ε/ι/λέον, οι 

/αρατηρηθείσες δυσλειτουργίες των τµηµάτων ενισχυτικής 

διδασκαλίας και των τµηµάτων υ/οδοχής /ρέ/ει να διευθετηθούν. 

Είναι, ακόµα, σηµαντικό να διατεθούν οι αναγκαίοι /όροι για τη 

λειτουργία µόνιµων κοινωνικών-συµβουλευτικών υ�ηρεσιών 

(κατά το ε/ιτυχηµένο /ρότυ/ο των «learning mentors» -µαθησιακών 

συµβούλων, σε ελεύθερη µετάφραση-, /ου έχει δοκιµαστεί σε άλλες 

ευρω/αϊκές χώρες, για /αράδειγµα τη ∆ανία και τη Μεγ. Βρετανία), 

στο /λαίσιο του σχολείου και, ο/ωσδή/οτε, του ∆ήµου. Με δεδοµένο το 

ισχυρό “esprit de corps” του τσιγγάνικου /ληθυσµού, χρήσιµο θα ήταν 

να εκ/αιδευτούν διαµεσολαβητές (mediators) Τσιγγάνοι, /ου θα 

λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι µεταξύ της κοινότητας των 

Τσιγγάνων και του σχολείου.  

12) Είναι α�αράδεκτος ο διαχωρισµός των �αιδιών Ροµά α�ό τα 

υ�όλοι�α �αιδιά (η τελευταία καταδίκη της Ελλάδας για τον 

διαχωρισµό των /αιδιών στον Ασ/ρό/υργο θα /ρέ/ει να θέσει την 

Πολιτεία και τις αρµόδιες αρχές της ενώ/ιον των ευθυνών τους), ό/ως 

και η διασ�ορά τους σε α�οµακρυσµένα α�ό τον τό�ο 

διαµονής τους σχολεία.  

13) Η ε/ιδίωξη της σύνδεσης των �ρογραµµάτων ε�αγγελµατικής 

κατάρτισης, δια βίου µάθησης κλ/, (µε ιδιαίτερη έµφαση στα 

/αιδιά µεταξύ 12 και 18, /ου δεν έχουν συµµετάσχει καθόλου στην 

                                                 
52 Ευ/ρόσδεκτη είναι η /ρόσφατη /ρωτοβουλία της Eurostat για την ανά/τυξη κοινών 

στατιστικών δεικτών για την διευκόλυνση του monitoring της εκ/αίδευσης 
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εκ/αιδευτική διαδικασία) µε την αγορά εργασίας53 µέσω της 

ενεργο/οίησης /ιθανών εργοδοτών, είναι, /ροφανώς, /ολύ σηµαντική. 

 

Με /ροα/αιτούµενο την α/οδοχή της ευθύνης για την άρση των 

/αραβιάσεων και των /αραλείψεων α/ό το κράτος και µία /ραγµατική και 

/ειστική /ολιτική θετικών δράσεων, οι Τσιγγάνοι έχουν να αντιµετω/ίσουν 

τις /ροκλήσεις /ου φέρει µαζί της η διαδικασία ένταξης σε ευρύτερα 

κοινωνικά σύνολα. Αυτή η διαδικασία ενίοτε /ροσκρούει στη δύναµη της 

/αράδοσης, ένα στοιχείο γνώριµο σε όλες τις οµάδες /ου, κατά /ερί/τωση 

και ε/οχή, κλήθηκαν να /ροσαρµοστούν σε νέες /ραγµατικότητες και 

κοινωνικο-οικονοµικές /αραµέτρους, στη φάση της διαµόρφωσης των 

στρατηγικών και των συµµαχιών τους. Είναι κατανοητό ότι η ένταξη στη 

µείζονα κοινωνία ενεργο/οιεί σε κά/οιους αµυντικά ανακλαστικά. Ωστόσο, 

µέχρι σήµερα, σε καµία κοινωνία δεν έχει ιστορικά /αρατηρηθεί διαδικασία 

συµµετοχής σε ευρύτερα σύνολα, χωρίς «α/ώλεια» κά/οιου βαθµού 

«διαφορετικότητας», ό/ως κι αν αυτή ορίζεται. 

 

                                                 
53 Κατά το /ρότυ/ο του ισ/ανικού /ρογράµµατος ε/αγγελµατικής κατάρτισης Τσιγγάνων 

«ACCEDER», στο /λαίσιο του ο/οίου /ροβλε/όταν εκ /ροοιµίου η υ/ογραφή 

συµφωνητικών µε δηµόσιες υ/ηρεσίες (το/ικούς φορείς αυτοδιοίκησης κλ/) και ιδιωτικές 

εταιρείες, για την α/ασχόληση των καταρτιζοµένων (183 συµφωνίες µε τον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα και 350 συµφωνίες µε τον ιδιωτικό). Το συγκεκριµένο /ρόγραµµα 

αναφέρεται ως καλή /ρακτική (µαζί µε τα ιατροκοινωνικά κέντρα της ελληνικής εµ/ειρίας 

εφαρµογής του ΟΠ∆), α/ό /λήθος εµ/λεκόµενων σε θέµατα Ροµά φορέων 

συµ/εριλαµβανοµένου και του κειµένου εργασίας της /ροαναφερθείσας συνόδου κορυφής 

σε ε/ί/εδο ΕΕ, της 16.9.2008. 


