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IlΡΟΛΟΙΌΣ

Η ελληνική κοινωνία, όπως άλλωστε και οι κοινωνίες όλων των χωρών τ/ς

Ευρώπης. είναι πολυπολιτισμική. Επομένως, η υιοθέτηση και η εφαρμογή μίας

διαπολιτισμικής προσέ'ΥΥισης απέναντι σε «διαφοροποιημένες πολιτισμικές ομάδερ>

θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη τους να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινωνικό

γίγνεσθαι διατηρώντας παράλληλα τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα μέσα σε

ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινά αποδεκτών αξιών, πρακτικών και διαδικασιών.

Η επικρατούσα άποψη της κυρiαρχης πολιτισμικής ομάδας θεωρε~ άκριτα,

«ξένο» καθετί το διαφορετικό προς αυτή, αγνοώντας πολλές φορές και «το

προφανέ9> (π. χ. ότι οι Τσιγγάνοι είναι Έλ/ηνες πολίτες). Ακόμη και η περίπτωση

αποδοχής κάποιων «διαφορετικών» ομάδων γίνεται πάντα με την υποχρέωση της

«αφoμoiωσής» τους στον κυρίαρχο τρόπο ζωής.

Έτσι, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός έχουν

γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Μέσα, όμως, σε μια

γνήσια δημοκρατική πλουραλιστική κοινωνία η ένταξη και η συμμετοχή όλων των

πολιτισμικών ομάδων σ' ένα σύνολο δε σημαίνει αφομοίωση στον τρόπο ζωής της

κυρiαρχης ομάδας, αλλά μια συνεχή διαδικασΙα αλληλεπίδρασης.

Το σχολείο ως κuρίαρχoς θεσμός της κοινωνικοπολιτισμικής ένταξης των

«διαφορετικών)) ομάδων είναι αυτό που θα καλλιερ-Υήσει ένα πρόσφορο έδαφος

αποδοχής και αναγνώρισης της ετερότητας. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι η «γενική

παιδεία)} θα επαναπροσδιοριστεί με βάση τον πλουραλισμό και την ετερότητα, ώστε

να εξαλειφθεί η έννοια του μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού σχολείου.

Eμεiς, οι εκπαιδευτικοί, καλούμαστε να αναδείξουμε τη γλώσσα και το

πολιτισμικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών μέσα στην τάξη, προκειμένου να

είμαστε άξιοι να μιλάμε για παροχή «ίσων ευκαψιών)) στην εκπαίδευση.

Υποχρεούμαστε να καλλιερ-Υήσουμε την ενσυναίσθηση στα παιδιά μας. προκειμένου

να αντιληφθούν πώς αισθάνονται τα μέλη εκείνων των κοινωνικών ομάδων που

χαρακτηρίζονται ως «ξένου), δίχως να έχουν ένα όνομα ή πρόσωπο, ώστε να είναι σε

θέση να αντισταθούν στην δύναμη της «ανώτερηρ) κοινωνικής ομάδας. Να πείσουμε

τα παιδιά ότι άγνοια που έχουν για τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους, τα οδηγεί στο

να τους εντάξουν στο νοητικό σχήμα του «ξένοω) που έχουν δημιουρ-Υήσει βάσει των

στερεοτύπων και των προκαταλήψεων τους. Διότι ο «ξένορ) -σnς μέρες μας- δεν

είναι λίγες φορές που ταυτίζεται με τον κατ(ίηερο ή τον επικίνδυνο άνOρωπo~



Για τον κάθε εκπαιδευτικό πρέπει να αποτελει ένα προσωπικό στοίχημα. το ",uttJ.

πόσο θα μπορέσει να αναπτύξει στα παιδιά του την ικανότητα κριτικής σκέψη; κω

αναστοχασμού, που συνιστούν τις προϋποθέσεις απεγκλωβισμού των ανθΙΧlJπων απι)

την στερεοτυπική αντιμετώπιση Τα/ν «άλλων)).

Για μένα η πρόκληση αυτή δίνει ιδιαίτερη αξία και βαρύτ/τα στο έργο του

εκπαιδευτικού!
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ΕIΣΛΓΩrιl

Πριν ασχοληθώ με την σtYyKEKριμενη ΕΡΎασία, δεν ήξερα αν ειναι χεφοτερο

το να είσαι προκατειλημμένος απένανn σε κοινωνικές ομάδες που πολιτισμικά

διαφέρουν από την δική σου ·που υποσυνείδητα θεωρείς ότι είναι ανώτερη- ή απλά

να μένεις αμέτοχος σε μια χρόνια αδικία, που προσπαθεί να αξιολογήσει, το ποιός

πολιτισμός είναι ανώτερος και ποιός κατώτερος. Τώρα καταλαβαίνω ότι ένας

προκατειλημμένος άνθρωπος έχει την δικαιολ&Υία της άγνοιας, που τον οδηγεί

στο να θεωρήσει «ξένο)), επικίνδυνο και κατώτερο οποιοδήποτε άτομο διαφέρει προς

τ/ν «κυρίαρχη» πολιτιστική ομάδα. Από την άλλη, αυτός που μένει αμέτοχος δεν

έχει καμία απολύτως δικαιολογία! Είναι αυτός που δεν ενδιαφέρεται αν κάποιοι

άνθρωποι αποξενώνονται, αποβάλλονται και αγνοούνται από την κοινωνία, διότι

απλiJ. ο ίδιος δεν ανήκει σε αυτούς. Δεν γνωρίζω αν στην αρχή της έρευνάς μου

aνήκα σε αυτούς που είχαν στερεοτυπική αντiληψη για τους ανθρώπους που

προέρχονται από διαφορετική πολιτιστική ομάδα από τη δική μου, σΧλά γνωρίζω με

σιγουριά ότι δεν ήθελα να παραμείνω σε αυτούς που ((βoλεύoνται)~ στους θεσμούς,

στους κανόνες και τις προκαταλήψεις που ορίζει αυθαίρετα η πλεονάζουσα

πολιτιστική ομάδα.

Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησα μια δική μου έρευνα σε σχέση με την κοινωνική

ομάδα των Roma. Διαβάζοντας και μελετώντας για αυτούς τους ανθρώπους

ανακάλυψα όπ έχουν υποστεί με μεγάλη σκληρότητα όλες τις συνέπειες του

ρατσισμού και τ/ς ξενοφοβίας των ενίοτε ((κυρίαρχων» κοινωνιών, με

αποτέλεσμα να έχουν αναπτύξει διάφορες μεθόδους -αποδεκτές και μη- ως

ασπίδα προστασίας στην συνεχιζόμενη αδικία εις βάρους τους. Ξεκινώντας,

λοιπόν, την έρευνα μου έπρεπε να μάθω σε ποιο βαθμό προκατάληψηςβρίσκονταν τα

παιδιά σε σχέση με τους Roma και πόσο αυτές οι στερεοτυπικές αντιλήψεις είχαν

βρει πρόσφορο έδαφος για να ριζώσουν. Αφού εντόπισα το πρόβλημα και το μέγεθός

του, σήμερα μπορώνα σας πω, πως αισθάνθηκαφόβο, λύπη, απογοήτευση,αδυναμία

και πάρα πολύ «μικρή») για να αντιμετωπίσω μια τόσο σκληρή πραγματικότητα

ριζωμένη στις παιδικές καρδιές. Ομως, την ίδια στιγμή και με μια πιο ψύχραιμη ματιά

είπα: «Όχι. το πρόβλημα είναι εδώ και πρέπει να το αντιμετωπίσω για το καλό όλων

των παιδιών, όπου κι αν αυτά ανήκουν.!»). Προσπάθησα μέσα από ένα ελκυστικό

εκπαιδευτικό πΡό'Υραμμα, πωγνιώδους χαρακτήρα, να επηρεάσω -()σο το δυνατό
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περισσότερο- τις προϋπάρχουσες στερεοτυπικές αντtλήψεις των παιδιών, μέσα από

μια διαδικασία όχι απλά ευχάριστη, αλλά και αναστοχαστική για τα ίδια τα παιδιά

Ειδικότερα, η εργασία μου χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος

παροοοιάζεται η θεωρητική ανασκόπηση, η οποία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Το

πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ΈWOια της διαπολιτισμικότητας, που αν εμείς οι

εκπαιδευτικοί θέλουμε να μιλάμε για εκπαίδευση «ίσων ευκαιριών» πρέπει να

φροντίζουμε ο όρος αυτός να διατρέχει όλο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Στο

δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται τα πολιτιστικά στοιχεία της κοινωνικής ομάδας των

Roma, ενώ στο τρίτο οι πολιτικές των Ευρωπαίων έναντι των Roma. Στο τέταρτο έχω

καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία των Roma εδώ και πολλά

χρόνια τώρα, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παραθέτω κάποιες πληροφορίες σχετικά με

το πώς τα Ηνωμένα Έθνη αντιμετώπισαν αυτή την ευαίσθητη πληθυσμlΟκή ομάδα.

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται δυο έρευνες, μια εθνογραφική και μια

ποσοτική.

Το δεύτερο μέρος περιέχει το ερευνητικό μου πλαίσιο και χωρίζεται σε δυο

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτω την μεθοδολογία της έρευνάς μας, ενώ στο

δεύτερο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της.

Στο τρίτο μέρος της εργασίας αναλύονται τα συμπεράσματα στα οποία

κατέληξα μέσα από την πορεία της ερευνητικής μου προσπάθεα/ζ, καθώς επίσης,

γίνεται η παρουσίαση ορισμένων μελλοντικών προτάσεων χρήσης του

εκπαιδευτικού υλικού που κατασκεύασα.

Τέλος, μετά από τη ΣUΖήτηση και την παροοοίαση των δικών μου προτάσεων,

παρατίθεται., πρώτα, η βιβλιογραφία και στη συνέχεια το παράρτημα, το οποίο

περιλαμβάνει τις απομαγνητοφωνήσεις της ομάδας εστίασης, το εκπαιδευτικό υλικό

που χρησιμοποίησα, το φωτογραφικό υλικό καθώς επίσης και φωτογραφίες από την

διεξαγωγή του παιχνιδιού.
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1.1 Η Έννοια Τ ΔιαπΟΜτισuικό τ

Η γενικευμένη χρήση του όρου δια""λιnσμική ειcπαtδευση δημιουργεί την

εντύπωση ότι υπάρχει μια ενιαω και γενικά αποδεκτή διαπολιτισμική θεωρία. Κάτι

τέτοιο, όμως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Αθ. Παπάς,

({είναι αδύνατο να δοθεi ένας σύντομος, σαφής, καθολικά απoδειcrός ορισμός της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». Η συστηματοποίηση των πολυάριθμων προγραμμάτων

και θεωρητικών θέσεων της διαπολιτισμικής εκ:παίδευσης αναδεικνύει ένα ευρύ

φάσμα διαφορετικών κοινωνικο-φιλοσοφικών οριζόντων. Ένα βασικό κριτήριο

διαφοροποίησης και ομαδοποίησης αυτών των κατευθύνσεων αποτελεί η

εwoιoλoγική χρήση του όρου «πολιτισμός».μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε

τρεις κύριες κατευθύνσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η πρώτη έχει αφετηρία

τις θέσεις του πολιτισμικού οικουμενισμού και θέτει ως στόχο την ανάδειξη των

κοινών πολιτισμικών στοιχείων των ομάδων που συνυπάρχουν στον ίδιο κοινωνικό

χώρο. Η δεύτερη κατεύθυνση έχει ως αφετηρία τις θέσεις του πολιτισμικού

σχετικισμού και στηρίζει ως στόχο την ανάδειξη των πολιτισμικών διαφορών.

Τελευταία διαμορφώνεται και μια τρίτη κατεύθυνση (θεωρίες κοινωνικής

ανayνώρ,σης) η ο""ία προσοοθεί να ξεπεράσει το δίλημμα <<οικουμενισμός ή

σχετικισμός», έχοντας ως σημείο αναφοράς ερωτήματα σχετικά με την «Ηθική του

Δικαίου}} και τις πρoi>πoθέσεις ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής στις

πολυπολιτισμικές κοινωνίες.

Πριν παρουσιαστούν οι κατευθύνσεις αυτές, θα ήταν σκόmμο να

αναφερθούμε στην αντιπαράθεση των όρων «διαπολιτισμικότ/τω. και

«διαπολιτισμική εκπαίδευσψ}, σκιαγραφώντας έτσι μια πρώτη εικόνα για την

ΠΟΙΚ1λότητα των διαπολιτισμικών προγραμμάτων και των θεωρητικών τους

θεμελιώσεων.

Η Rey von AlmenI
, προτείνει ως δυνατότητα εwoιoλόγησης του όρου

«διαπολιτισμικότητω} την πλήρη αποδοχή των πραγματικών περ-ιεχομένων της

πρόθεσης «διω} και της ΈWOιας «πολιτισμόρ}. Η πλήρης σημασία της ΈWoιας «διω}

είναι συνυφασμένη με διαδικασίες όπως ανταλλαγή, αλληλεΥΥύη κα, υπέρβαση

ορίων. Η ΈWoια του πολιτισμού είναι ταυτόσημη με την αναγνώριση

διαφορετικών τρόπων ζωής και των συμβόλων τους, καθώς και με την αναγνώριση

ι Γκόβαρης, Χρ. (200 Ι) «Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική ΕκπαΙδευση», Αθήνα Ατραπός
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της ισότιμης αλληλεπlδρασης μεταξύ των πολιτισμών. Από τη σκοπιά αυτή η

διαπολιτισμική εκπαiδευση μπορεl να οριστεl ως πρόγραμμα ισότιμης

αλληλεπiδρασης των πολιτισμών με στόχο την υπέρβαση των ορlων τοος και τη

σιYf1Cρότηση μίας υπερπολιτισμικής ταυτότητας.

Ο Dickopp2 υπoγραμμiζει την ασάφεια του όρο\) «διαπολιτισμός» και θέτει

μια σειρά ερωτημάτων για το τι μπορεί να σημαίνει η πρόθεση «δια». Μας

παραπέμπει ίσως στην ανάγκη να διαμεσολαβήσει η εκπαiδευση μεταξύ των

πολιτισμών με στόχο την αλληλοκατανόηση και την αλληλοαποδοχή. Ή μήπως μας

παραπέμπει στο γεγονός ότι μεταξύ δυο ή περισσοτέρων πολιτισμών υπάρχουν κοινά

σημεία τα οποία καλείται να αναδείξει η εκπαίδευση; Στην περίπτωση αυτή, ο στόχος

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι η αποδοχή του «άλλου}). αλλά η

αλληλεΥΥύη. Ή μας παραπέμπει στην αναγκαιότητα μίας αγωγής με αφετηρία κοινές

αρχές για όλους τους πολιτισμούς Στην περiπτωση αυτή, δεν μπορούν να

αποτελέσουν αντικείμενο της διαπολιτισμικής εκπαΊΔΕUσης σι πολιτισμικές διαφορές.

Οι Hofmann και ReichJ υποστηρίζουν ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν

πρέπει να αποτελεί μια ιδιαlτερη εκπαlδευση, αλλά διάσταση της γενικής παιδεlας

που παρέχει το σχολεlo. Η διαπολιτισμική εκπαiδευση ορίζεται ως απάντηση στην

πραγματικότητα του γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμού. Στόχος της είναι να

αφυπνίσει και να καλλιεργήσει τη συνείδηση και τον αναστοχασμό για την

κοινωνική πολuμορφία, όπως αυτή εκφράζεται και γίνεται αντtληπτή στους χώρους

εμπεφίας των παιδιών και των νέων.

Για τον Nieke', η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής εκπαiδευσης ως Κριτικής

Παιδαγωγικής προϋποθέτει τη διεύρυνση του παραδοσιακοίι παιδαγωγικοίι στόχου

της συγκρότησης μίας αυθεντικής ταυτότητας του «εγώ» προς την κατεύθυνση της

κριτικής ανt1παράθεσης με τις διαδικασίες συγκρότησης των συλλογικών

ταυτοτήτων.

Φ Ο πολιτισμικός οικουμενισμός υπoστηρiζει τη θέση ότι τα επιμέρους

κοινωνικά συστήματα θα συγκλίνουν. στη διάρκεια της ιστορίας, σε ένα ενιαίο και

γΕΝUCά αποδεκτό παγκόσμω κοινωνικό σύστημα. Έχοντας ως αφετηρία αυτή την

προοπτική σύγκλισης των ιδιαlτερων πολιτισμών, ορίζεται ως βασικός στόχος της

εκπαίδευσης η υπέρβαση των ιδιαίτερων πολιτισμών και των πολιτισμικών

2 Γκόβαρης, Χρ. (2001) <<Εισαγωγή σrη ΔιαπολιτισμικήΕκπαΙδευση", Αθήνα: Ατραπός
3 Ο. π.

4 Ο. Π.
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διαφορών. Η διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως μια κατάσταση και διαδικασία

συνείδησης που στηρίζεται στην αναστοχαστική αvτiληψη και εμπεφία. του

πολιησμικού πλουραλισμού. Ο θεωρηηκός στόχος εστιάζεται σnς διαδικασίες

σχεηκοποίησης και υπέρβασης της ιδιαίτερης πολιησμικής ταυτότητας στα πλαίσια

της συνάντησης των πολιησμών.

c:::> Ο πολιτισμικός σχετικισμός βρi.σκεται στον αντίποδα του οικουμενισμού. Η

ισότητα των πολιησμών αποτελεί τη θεμελιώδη θέση αυτής της κατεύθυνσης. Κάθε

πολιησμός μπορεί να αξlOλσΥηθεί μόνο με βάση τους δικούς του προσανατολισμούς

και nς αξίες του, επειδή χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο ορθολσΥισμό που του

προσδίδει μια σιιγκεκριμένη χωροχρονική λειτουΡΥικότητα. Από αυτή τη σκοπιά δεν

μπορούν να θεσmστoύν οικουμενικά κριτήρια αξιολόγησης των ιδιαίτερων

πολιτισμών. Κάθε προσπάθεια θέσπισης οικουμενικών κριτηρίων, ερμηνεύεται ως

προσπάθεια απαξiωσης του «διαφορετικού)}. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται

ως παιδαγωγικό πρόγραμμα στήριξης της ιδιαίτερης κουλτούρας των μεταναστών,

επειδή διαδραματίζει ουσιασηκό ρόλο στη διαδικασία δόμησης της ατομικής και

ομαδικής ταυτότητάς τους. η διατήρηση της πολιησμικής ταυτότητας του κάθε

μαθητή και η συνείδηση της ιδιαιτερότητάς της, αποτελούν θεμελιώδεις

προtiποθέσεις συνάντησης με διαφορετικούς πολιτισμούς.

<> Οι πολιησμικές διαφορές δεν αποτελούν δεδομένα και σταηκά μεΥέθη. Η

«συνάντηση των πολιτισμών» διαμεσολαβείται τόσο στο υποκειμενικό, όσο και στο

συλλογικό επiπεδo από προσωπικές και συλλογικές ταυτότητες που βρίσκονται σε

κατάσταση διαρκούς μετεξέλιξης. Συνακόλουθα, δεν ενδείκνυται ο σχεδιασμός και η

ανάπτιJξη μίας διαπολιησμικής εκπαίδευσης με αποκλεισηκό γνώμονα nς a ρήοή

«δεδομένες» εθνοπολιτισμικές διαφορές των ομάδων. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε

αδιέξαδο τη διαπολιησμική επικοινωνία, επειδή θα συνέβαλε στην ενδυνάμωση των

διαδικασιών διαφοροποίησης και διαχωρισμού, θα αγνοούσε την υποκειμενική

σημασία των «πολιτισμικών διαφορών» και τέλος, δεν θα λάμβανε υπόψη την

πολυμορφία και την αντιφατικότητα των αγώνων αναγνώρισης των μεωνοτήτων.

Έτσ~ ούμφωνα με τους Κο.νοτιστές, η κατεύθυνση της εξέλιξης και οι στόχοι της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης πρέπει να ενταχθούν και να συζητηθούν σε ένα

γενικότερο πλαίσιο ερωτημότων που αφορούν τη γενική διαμόρφωση της σχέσης

μεταξύ «διαφορετικότητας» και «κοινωνικής ένταξης» στις πολυπολιτισμικές

κοινωνίες. Η σημαντικότερη πρόκληση των πολυπολιτισμικών κοινωνιών έγκειται

στη ρύθμιση της συμμετοχής των μεlOνοηκών λόγων στο δημόσιο χώρο. Η δημόσια
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σuμμετoχή δημωυργεί ης πρo~πoθέσεtς yux τη λειτουργία του πλ<Jυραλισμoύ, yux την

αποδοχή της πολιτισμικής πολλαπλότητας στο δημόσιο χώρο, όπου αναποράγεται η

κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα και αρθρώνονται τα πολιτικά και κοινωνικά

ενδιαφέροντα. Το ερώτημα που τίθεται και προς την KατεύΘUνση της διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης είναι αυτό της ΣUμβOλής της στη δίκαιη και ορθολογική συγκρότηση

μίας κοινωνικής τάξης, η οποία εξασφαλίζει δΙKαωσύVΗ και ορθολογικότητα, επειδή

ακριβώς θεμελιώνεται στην αρχή αναΊVώρισης της ετερότητας, διασφαλίζοντας

συστηματικά τη δ"νατότητα του «να είσαι διαφορετικός χωρίς φόβο'). Σημείο

αναφοράς για την ανάπτυξη των θέσεων των Κοινοτιστών σχετικά με τους στόχους

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα αποτελέσουν οι θέσεtς από το χώρο της

Κοινωνικής φtλoσoφίας περί «Δικαιοσύνηρ) και «Αναγνώρισης»στΊς σύγχρονες,

πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Τέλος, η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να ενισχύει

εκείνες ης διαδικασίες μάθησης που οδηγούν στην κριτική προσέγγιση της

συγκρότησης των συλλογικών ταυτοτήτων και του ρόλο\) τους ως KανOνιστιΙCών και

αξιoλoγιιcών συστημάτων στην συνάντηση ιcαι Emιcotvrovia με τον «άλλο»),5

Πρώτη αναφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση έγινε το 1977, όταν η

Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης yux την Πολιτισμική Συνεργασία

δημιούργησε μια ομάδα εργασίας με αντικείμενο την επιμόρφωση των εκπαιδευτιιcών

σε θέματα πο" αφορούσαν την εκπαίδε"ση των παιδιών των μεταναστών. Τελικό

προίόν της παραπάνω επιτροπής, υπήρξε η εισηγητική έκθεση με τίτλο:

((Διαπολιτισμική Προσέγγιση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών», όπο" υποστηρίζεται

όη: «η χρήση της λέξης διαπολιτισμική αναΥκαία περιλαμβάνει -αν δοθεί η ολική

σημασία στο πρόθεμα 'δ,α'- α».ηλεπίδΡαση, ανταΜαΥή, σπάσιμο των στεγανών,

αμοιβαιότητα και α».ηλεγΥύη. Αν δοθεί και η ολική σημασία στη λέξη 'πολ,πσμός', η

έννοια διαπολιτισμική περιλαμβάνει, επίσης. αναΎVώpιση των αξιών, των φόπων

ζωής και των συμβολικών αναπαραστάσεων, με τις οποίες οι άνθρωποι -άτομα και

κοινωνίες- αναφέρονται στις σχέσεις τους με τους άλλους και με τον κόσμο. Σημαίνει,

ακόμη, ανα:Υνώριση της σπουδαιότητάς τους, της πolιαλiας τους και των

αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν, τόσο ανάμεσα στα διαφορετικά μέλη του ίδιου

πολιτισμού, όσο ανάμεσα και στους διαφορετικούς πολιτισμούς στο χώρο και στο

χρόνοι! (Ro/andi:Ricci, /996) '.

S Γιι:όβαρης, Χρ (2001) ((ΕΙσαΥωΥή σrη Διαπολιτισμική f;Ιαιαiδευσηιι, Αθήνα Ατραπό;

ι. Μάγος, Κ (2004) «Θρανiα που αλλάζουν» Από την αφομοίωση των r.Ονοπολιτισμ1ιι:ών διαφορών

στη διαπολιτισμική :κπαίδευση, στο ΚΕΜΕΤΕ (Επιμ) l'αισισμόι.; και .ιtMK Αθήνα ΚΕΜΕΤΕ
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Σύμφωνα με τον Essinger τέσσερις είναι οι βασικές αρχές της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης α) ενσυνoiσθηση β) αλληλεπύη γ)σεβασμός της

ΠΟAJπσμικής ετερότητας δ)εξόλειψη του εθνικισπκού τρόπου σκέψης, των

εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Αντίστοιχα, ο Δαμαναχης8. προτάσσει

ως τρία βασικά αξιώματα της διαπολιτισμικής προσέΥγισης εκείνα που

αναφέρονται στην ισοπμία πολιτισμών, στην ισοτιμία μορφωπκού κεφαλαίου

ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε

όλους. Παρά τις όποιες διαφορές που συJ!Vά φανερώνονται στις απόψεις και τις

πρακτικές των οπαδών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης η διάσταση αυτή,

αμφισβητώντας τόσο την επιφανειακή οπτική της πολυπολιτισμικής. όσο και τα

στενά όρια της αντιρατσιστικής προσέΥγισης, αποτέλεσε μια καινούρια πρόταση

στη διαχείριση όχι μόνο των εθνοπολιτισμικών, αλλά και κάθε μορφής

ετερότητας στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τον Μάρκου'. για να uλοποιηθεί η

παραπάνω πρόταση και για να μη μείνει η διαπολιτισμική εκπαίδευση μόνο στο

επίπεδο των γενικών λ!ΥΥων, χρειάζεται να ξεπεράσει τις σοβαρές αδυναμίες και να

αποφύγει τις μονομέρειες της πολυπολιτισμικής και της aντιρατσιστικής

εκπαίδευσης. Αυτό σuνδέεται με τη διασαφήνιση του αντικειμένου και των

βασικών εννοιών της, τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης, όσο και στο

επίπεδο της παιδαγωγικής πράξης

Είναι ενδιαφέρον να αναφερθούμε στον προβληματικό και συχνά

λανθασμένο -μέχρι και επικίνδυνο· τρόπο με τον οποίο, συνήθως, ΠΡOσεy'fίζOνται οι

μετανάστες. οι πολιτισμοί τους και γενικότερα οι (cάλλοl» πολιτισμοί σε μερικά

πρayράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,

αποτελούν προγράμματα που γίνονται ιδιαίτερα στο χώρο της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης, όπου η προσΈΥΥιση των πολιτισμών των μεταναστών εξαντλείται με

αναφορές στην κουζίνα τους, στη μουσική, στους χορούς και σε κάποια παράξενα

έθιμα τους. Η φολκλορική αυτή προσέγγιση των άλλων πολιτισμών, γνωστή στη

βιβλιογραφία και ως «cook tour project» σύμφωνα με τον Siraj-Blatch!orJO. όχι

μόνο δε συμβάλλει σε μια ισότιμη γνωριμία και ανταλλαγή μαζί τους, αλλά, ο

7 Μάγος, Κ. (2004). «Θρανία που αλλάζoυν~). Από την αφομοίωση των εθνοπολιτισμικών

διαφορών στη διαπολιτισμική ειcπαίδεuση, στο ΚΕΜΕΤΕ (Επιμ.). Ρατσισμός και ΜΜΕ.

Αθήνα: ΚΕΜΕΤΕ.

80. π.

9 Ο. π.

100. π.
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ΤrΟΥnalΙυποστηρiζει ότι, οδηγεί στην «εξωτικοποίησφ) και κατά συνέπεια την

περιθωρωποίησή τους,

Εξάλλου, αναλύοντας κανείς τις απόψεις που συχνά εκφράζουν οι μαθητές για

τους μετανάστες στα κείμενα που συνοδεύουν τα προγράμματα διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης διαπιστώνει ότι, ενώ οι λέξεις «σεβασμόρ) και «αποδοχή)) των

μεταναστών επαναλαμβάνονται συνεχώς στο πλαίσιο μιας πολιτικά ορθής

αντιμuώmσης, βαθύτερη επιθυμία ενός μεγάλου αριθμού μαθητών αποτελεί η

αφομοίωσή τους. «Να νιώσουν ΈJληνες» ή «Να γίνουν ΈJJ..ΗVες» υπογραμμίζουν

κάποιοι μαθητές στα κείμενα που γράφουν για τους μετανάστες, αγνοώντας την

επιθυμία των ίδιων των μεταναστών, καθώς και την αρχή του

aυτoπρoσδιoρισμoύ' η οποία αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές της

δωπολιτωμικής φιλοσοφίας.

Τέλος, η εmδιωχόμενη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μαθητών

εστιάζει μόνο στην περίπτωση των μεταναστών και όχι σε ένα γεvιKόtερO

προβληματισμό για την αποδοχή και την εmκοινωνία με τον διαφορετικό «άλλο)), Η

ταύτιση του διαφορετικού ~~άλλoυ)) μόνο με την ιδιότητα του μετανάστη ή του

εθνοπολιτισμικά διαφορετικού, όπως ισχύει στα περισσότερα προγράμματα

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, λειτουργεί, εντέλεΙ, περιοριστικά στην ανάπτυξη

μιας πολυδιάστατης και ολοκληρωμένης διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των

μαθητών. 11:

11 Μάγος, Κ. (2004). «Θρανία που αλλάζουV)). Από την αφομοίωση των εθνοπολιτισμικών

διαφορών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στο ΚΕΜΕΤΕ (Επιμ.). Ρατσισμός και ΜΜΕ,

Αθήνα: ΚΕΜΕ1Έ.

12 Μάγος Κ. (2006) Προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο: Πώς,

από ποιον και για ποιον; Στα Πρακτικά του φυ ΔιεΟνούς Συνεδρίου. «Διαπολιτισμική

Εκπαίδευση. Ε)J.ηνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα», Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τόμος Ι, σελ. 360-370.
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1.2 Η Διαπολιτισιιικότητα και Τα Ανθ ώπινα Δικαιώ ατα σ ν Παιδεία

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παιδεία αναφέρεται - αν και

όχι αποκλειστικά - στην πρόληψη των διακρίσεων στο πλαίmo της απαγόρευσης των

τεΛ.ευτα®ν μέσω της Σύμβασης κατά των διακρίσεων στην Παιδεία / Εκπαίδευση

του 196θ. Τα συμβαλλόμενα κράτη είχαν ως στόχο τη βελτίωση της μορφωτικής

κατάστασης των μεωνεκτούντων πληθυσμιακών ομάδων. Τα μέτρα είχαν στόχο να

καταστεί δυνατή τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο η διδασκαλία της μητρικής

γλώσσας για παιδιά που προέρχονται από μεωνοτικές ομάδες. Επιπλέον, η ιστορία, η

γλώσσα και ο πολιτισμός των μειονοτήτων εντάχθηκαν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Το έτος 195θ συνάφθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα

Δικαιώματα (Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των

Θεμελιωδών Ελευθεριώνj. κατά την οποία τα συμβαλλόμενακράτη συμφώνησαν σε

ένα Άρθρο για την παιδεία, το οποίο κατέστη τμήμα του σχεδίου της Σύμβασης με

την έναρξη της ισχύος του 10υ πρωτοκόλλουτου 1952. Το περιεχόμενό του είναι το

εξής:

«Άρθρο 2 - Δικαίωμα εκπαίδευσης

Κανένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται να στερηθεί το δικαίωμα εκπαίδευσης.

Κατά την άσκηση οποιωνδήποτε λειτουργιών, τις οποίες το κράτος αναλαμβάνει

ως σχετιζόμενες με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, πρέπει να είναι σεβαστό

το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίσουν εκπαίδευση και διδασκαλία

σύμφωνες προς τις προσωπικές τους θρησκευτικές και φιλοσοφικές

πεποιθήσεις».

Το ανθρώπινο δικαίωμα στην παιδεία έχει τα θεμέλιά του επίσης, στην

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948. Η ακριβής

διατύπωση του αναφερόμενου στην παιδεία Άρθρου 26 της Διακήρυξης είναι η

ακόλουθη:

«IjΚαΘΈVας έχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να

παρέχεται δωρεάν τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα. Η

στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική

εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανωτάτη

εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις

ικανότητές τους.
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2)Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης

προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των δικαιωμάτων το/)

ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση,

την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και

τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπroξη των δραστηριοτήτων των

Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.

3)Οι γονείς έχουν. κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της

εκπαίδευσης που θα δοθεί στα παιδιά τους». ι,}

Τέλος, και στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989, έχει

συνταχθεί Άρθρο που αναφέρεται στο ανθρώπινο δικαίωμα στην παιδεία. Επειδή.

όμως. θέλω να αναφερθώ λεπτομερώς στα Δικαιώματα του Παιδιού· με βάση τη

Σύμβαση του 1989 - και στην συνέχεια να προβώ σε μια σύγκριση με τα

δικαιώματα που παρέχονται τελικά στα παιδιά Roma -κυρίως στην νοτιοανατολική

Ευρώπη-, θεώρησα απαραίτητο να τα παρουσιάσω σε δυο ξεχωριστά υποκεφάλαια,

που ακολουθοί>ν ακριβώς παρακάτω.

I.Ιι.cnnhart ν (2006). «Παιδαγωγική τωl' Αl'θρωπίνωι' Δικαιωμάτωl' Γεμενετζή F.
(Μεταφ.). Αθήνα: Gutenberg
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1.3 Σύu ασ ια τα Δικαιώ ατα του Παιδιού του 1989

Σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού υπάρχει από το 1989 ένα κείμενο

συμβαηκού διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ονομάζεται

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα Άρθρα της Σύμβασης για τα

Δικαιώματα του Παιδιού μπορούν να χωριστούν σε πέντε ομάδες.

Β πρώτη ομάδα περιέχει τον ορισμό της παιδικής ηλικίας και βασικές

αρχές (Άρθρα 1-3). Η Σύμβαση ορίζει ως παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των

δεκαοκτώ ετών. Παιδιά είναι όλοι οι μη ενήλικες και η ανθρωπότητα αποτελείται από

ομάδες παιδιών και ενηλίκων. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται σε κάθε παιδί, χωρίς

καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων

πεποιθήσεων, εθνοηκής ή κοινωνικής καταγωγής, περιουσιακής κατάστασης,

ανικανότητας, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Τέλος, αναφέρεται όη

το συμφέρον του παιδιού, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε όλες τις

αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά.

Β δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα Δικαιώματα κατά την ανάπτυξη (Άρθρα

5-1l), τα οποί περΊλαμβάνουν αρχικά το σεβασμό στο γονεικό δικαίωμα. Τα

συμβαλλόμενα κράτη σέβονται τ/ν ευθύνη, το καθήκον που έχουν οι γονείς, οι

νόμιμοι κηδεμόνες ή η τοπική κοινότητα «να του παράσχουν, κατά τρόπο που να

ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισμό και τις

κατάλληλεςσυμβουλέςγια την άσκηση των δικαιωμάτωνπου του ορίζει η παρούσα

Σύμβαση)). Στη συνέχεια εντάσσονται στη σιryκειφιμένη ομάδα, το δικαίωμα στη

ζωή, τα δικαιώματα εΥΥραφής στο ληξιαρχείο, ονόματος και ιθαγένειας, το δικαίωμα

σε μια ταυτότητα, τα δικαιώματά του σε σχέση με τον αποχωρισμόαπό τους γονείς

και της διατήρησηςπροσωmκώνσχέσεων με αυτούς, τα δικαιώματασε σχέση με την

οικογενειακή επανένωση και των προσωmκών επαφών και τα δικαιώματα σε σχέση

με την αθέμιτη μετακίνησήτου στο εξωτερικό.

Η τρίτη ομάδα περΊλαμβάνειτα πολιτικά Δικαιώματατου παιδιού (Άρθρα

12-17, 31), όπου τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στο παιδί το δικαίωμα της

ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά,

λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του και τον βαθμό της ωριμότητάς του. Γι' αυτό το

'λiYyo, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ακούγεται σε οποιαδήποτε

διοικηηκή ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε μέσω εκπροσώπου είτε μέσω

αρμόδιου οργανισμοU. Δηλαδή, δεν KαΤOΧUρό,νεται το δικαίωμα αυτοδιάθεσης ΤΟΗ
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παιδιού, αλλά η συμμετοχή του κατά τη λήψη των αποφάσεων. Εξασφαλίζεται,

επίσης, η ελευθερία έκφρασης και χεψισμού πληροφοριακού υλικού. Παράλληλα,

κατοχυρώνονται η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, η ελευθερία του

συνέρχεσθαι, το δικαίωμα προστασίας έναvn επεμβάσεων στην ιδιωηκή ζωή και

έναντι προσβολών της τιμής.

Η τέταρτη ομάδα απoτf'λεί τα Δικαιώματα προστασίας σε ιδιαίτερες

καταστάσεις ζωής και προστασίας από την κακοποίηση και εκμετάλλευση

(Άρθρα 18-30, 32-40). Σε αυτή την ομάδα συγκαταλ/Υονται δικαιώματα που αφορούν

τα εξής: την προστασία από κάθε μορφή βίας, την κακοποίηση, την παραμέληση,

απαγόρευση σωμαηκών ποινών. ανάδοχη οικσγένεια σε παιδΊά που στερούνται

οικογενειακό περιβάλλον, την υιοθεσία, στα παιδιά πρόσφυγες, την υποστήριξη

ανάπηρων παιδιών, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τις κατάλληλες συνθήκες

ζωής και τη διατροφή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την προστασία των

μεωνοτήτων. την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της θαναηκής ποινής, την

ανάρρωση και επανένταξη των παιδιών - θυμάτων. την ανημετώπιση του παιδιού

στο ποινικό δίκαω και την ποινική διαδικασία.

Η πέμπτη και τελευταία ομάδα αφορά τις Διαδικαστικές διατάξεις, κατά

τις οποίες τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να καταστήσουν εθνικό δίκαω τα

δικαιώματα, τα οποία ορίζονται από τη Σύμβαση και να φροντίσουν για την

υλοποίησή τους μέσω διοικητικών και άλλων μέτρων (Άρθρα 4, 41-54)...

)4 Lennhart V. (2006). «Παιδαγωγική των Αι'θρωπίνων Δικαιωμάτων,;. Γεμενετζή Ε.

(Μεταφ.). Αθήνα: Gutcnbcrg
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1.4 Ποια Δικαιώ ατα των Παιδιών - Roma Καταπατούνται

Σύμφωνα με μελέτη της Unicef και του Συμβουλίου της Ευρώπης

(Βελιγράδι, /6 ΜαΤου 2007 - Eκιnρατcία: "Τερματισμός του κύκλου αποκλε;σμού"),

1.700.000 παιδιά Roma ζουν στην νοποανατολική Ευρώπη, τα οποία υποφέρουν από

τη φτώχεια, τις διακρίσεις και την έλλειψη προοπτικών Ύια το μέλλον τους. Ο

αποκλεισμός αυτών των παιδιών, τους στερεί το δικαίωμα στην παιδική ηλικία,

εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, με αποτέλεσμα να μην

μποροι)ν να συμβόλλουν με ουσιαστικό τρόπο στην οικονομική και κοινωνική

ανάπτυξη της χώρας όπου ζουν.

Τα Τσιηανόπαιδα στις χώρες αυτές <Π.ΥγκαταλέΥονται μεταξι) των

φτωχότερων και των πιο αποκλεισμένων μελών της κοινωνίας. Στερούνται την

πρόσβαση σε κατάλληλη στΈΥαση, την "Υειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση

και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ένας σημαντικός αριθμός Roma δεν έχουν

καταχωρηθεί κατά τη Ύέννησή τους. Περισσότερο από το 40% του πληθυσμοι) τους

στην νοτιανατολική Ευρώπη είναι φτωχοί. Τα 2/3 των νοικοκυριών τους δεν έχουν

αρκετά τρόφιμα. Τα παιδιά συχνά δεν εμβολιάζονται και εmπρόσθετα, οι

ΟΙΚΟ'Υένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αΎοράζουν φάρμακα όταν

τα παιδιά είναι άρρωστα.

Επιπλέον τα παιδιά Roma είναι σε σοβαρή μειονεκτική θέση όσο αφορά τη

σχολική φοίτηση. Συνήθως πηγαίνουν σε σχολεία - γκέτο με σχολικές τάξεις ειδικά

Ύια παιδιά Roma, που είναι ασθενώς εξοπλισμένα και με έλλειψη ειδικευμένων

δασκάλων. ΕπιπΜον, πολύ συχνά στέλνονται σε σχολεία γω παιδιά με ειδικές

ανάγκες - και οι λόγοι ΎΙ' αυτό είναι προφανείς. Ένα σχετικά υψηλό ποσοστό παιδιών

Rom εΥΥράφονται σε σχολεία. δυσroχώς, όμως, ελάχιστα από αυτά ολοκληρώνουν

ακόμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σι)μφωνα με τα στοιχεία της Unicef, οι

πιθανότητες των ΤσΙΎΎανοπαίδων Ύια να ακολουθήσουν την Δευτεροβάθμια και

Τριτοβάθμω εκπαiδευση είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκρωη με τα παιδιά μη

Roma. Ο αναφαλβητισμός, αυτών των παιδ1ών, έχει καταστεί σοβαρό μειονέκτημα σε

ένα περιβάλλον όπου η χρήση της γραφής είναι μω καθημερινή ανάγκη. Το μέλλον

των κοινοτήτων των Roma εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ρυθμίσεις Ύια τη σχολική

φοίτηση των παιδιών τους. 15

15http://www.unicef.orglinfobycouηιry/media_39677.html
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Roma (J:'NN( ') και το

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του ΕλσΙνκι (ΕΠΣΈ) με κοινή τους

έκθεση (2003) έδωσαν στη δημοσιότητα την κατάσταση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων των Roma στην Ελλάδα, με τον τίτλο 'Έπιχεψήσεις Καθαριότητας: ()

Αποκλεισμόςτων Ρομά στην Ελλάδα".

Σημαντικός αριθμός των Roma στην Ελλόδα ζει σε φυλετικά

διαχωρισμένα γκέτο και σε πλήρη αντίθεση με άλλες οικισπκές περιοχές της

Ελλάδας.Ένα σημαντικό μέρος της κοινότητας των Roma κατοικεί σε σπίτια που δεν

πληρούν nς βασικές προfiποθέσεtς ή είναι άστεγο. Ο φυλετικός διαχωρισμός των

Roma δεν τους αναγκάζει μόνο να ζουν υπό αυτές τις aπάνθρωπες και

εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης, αλλό τους στερεΙ και άλλα θεμελιώδη

ανθρώπινα δικαιώματα. Το φυλεπκό διαχωρισμό στο θέμα της στέγασης ενισχύει

ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός βίαιων εξώσεων σε βάρος των Roma, που συχνά

αKOλσUΘOύνται από ολοσχερή καταστροφή της όποιας πεΡ1Ουσίας τους ανήκει Οι

αρχές που εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες συχνά αρνούνται ότι έγιναν εξώσεις ή

καταστροφή περιουσίας, και σε πολλές περιπτώσεις δηλώνουν απερίφραστα ότι πολύ

απλά προέβησαν σε «εmχεφήσεις καθαριότητας». Ισχυριζόμενες όπ αυτές οι

εκτεταμένες και πολύ συχνά βίαιες ενέργειες των αστυνομικών και δημοτικών

οργάνων στις περιοχές όπου ζουν Roma δεν είναι τίποτα άJ.J..λJ από «επιχεφήσεις

καθαριότητας», οι ελληνικές αρχές καλλιεργούν σε μια ρατσισπκή κοινή γνώμη τη

βολική άποψη όπ τέτοιες ενέργειες είναι αβλαβείς. Η έκφραση «επιχειρήσεtς

καθαριότητας» είναι η συνθημαπκή έκφραση για nς προσπάθειες εκδίωξης των

Roma από τους χώρους κατοικίας τους. Το πλήθος και μέγεθος αυτών των εκδιώξεων

/ εξώσεων, σε συνδυασμό με τη ρητή πολιπκή μετατόmσης των Roma στο πιο

απόμερο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας, επιβάλλουν στο ERRC και το ΕΠΣΕ να

διαπιστώσουν ότι οι Roma στην Ελλάδα, συνολικά, κρατούνται δέσμιοι σε μία

κατάσταση συνειδητής αποστασιοποίησης, σε έναν φαύλο κύκλο αποκλεισμού τους

από την κυρίως ελληνική κοινωνία. Οι (cεπιχειρήσεις καθαριότητας» είναι

ευφημισμός για τις ενέργειες που διαιωνίζουν αυτό το καθεστώς αποκλεισμού.

Επιπλέον, τα παιδιά Roma στην Ελλόδα στερούνται της πρόσβασης στην

εκπαΙδευση, σε ισότιμη βάση με άλλα παιδιά της ηλΙKiας τους. Ο συνδυασμός

φυλετικών διακρίσεων και συνθηκών ακραίας φτώχειας έχει ως αποτέλεσμα ένας
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πολύ μικρός αριθμός παιδιών Roma να τελειώνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Πολλά παιδιά Roma στην Ελλάδα υφίστανται διαχωρισμό σε σχολεία-γκέτο με

σχολικές τάξεις ε1δικά για αυτά, που προσφέρουν κατώτερης ποιότητα εκπαίδευση.

Δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές έχουν παρεμποδίσει ενερΥά την πρόσβαση

των παιδιών Roma στην εκπαίδευση, αρνούμενες να εγγράψουν μαθητές Roma

στα τοπικά σχολεία και διασκορπίζοντάς τα σε σχολεία μακριά από τον τόπο

κατοικίας ΤΟθς, καθώς και αρνούμενες να προσφέρουν σχολικά λεωφορεία για τη

μεταφοράτων Roma.

Τέλος, πολλοί Roma δεν διαθέτουν τα απαραΙτητα δελτΙα ταυτότητας,

κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατο να αναζητήσουν ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη και κρατικά κοινωνικά επιδόματα. Οι γυναίκες και τα παιδιά Rorna

βρί<n<Ονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο λόγω της αποτυχίας του συστήματος υγείας

να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Πολλά παιδιά Roma δεν εμβολιάζονται

επαρκώς εξαιτίας του συνδυασμού του όη δεν πηγαίνουν σχολείο και όη δεν υπάρχει

ευκολονόητη ενημέρωση για τις μητέρες τους."

6http /WW\\ι' gIcckhcls1nki.grf1Jhr gr_CK' 'cICS 2f\')3/pr )7 04 C3 rtf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Πολιτιστικά Στοιχεία των Roma
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2.10ΝΟΜΑΣIΑ

Οι Ρομά (στον ενικό αριθμό Ρομ), γνωστοί επίσης και ως ΤσΙΥΥάνοι,

Αθίγγανοι ή Σίντηδες και με τον, κάποιες φορές υποτιμητικό, χαρακτηρισμό

Γύφτo~ είναι ένας κατά βάση νομαδικός λαός με Ινδική καταγωγή. Η πρώτη

ιστορική αναφορά για τους Ρομά γίνεται από τον Ηρόδοτο που αναφέρει τον λαό των

"ΣΙΎύνων".

~ "Ρομ". το όνομα αυτό επικυρώθηκε από το λ Παγκόσμιο Συνέδριο

ΤσΙγΥάνων όλων των χωρών (Λονδίνο 1971) και αvnπpoσώΠΕUε τον οποιοδήποτε

ΤσΙΎΎάνο. Ως Ρομά καταγράφονται πλέον επίσημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων

Εθνών (1979) και άλλους διεθνείς και μη οργανισμούς.

Σε πολλές περιοχές ο όρος χρησιμοποιείται από τους ίδιους και στη γλώσσα τους

σημαίνει"άντρας" ή "αύζυΥΟς".

Όμως, δεν αυτοαποκαλούνταιόλοι οι ΤσΙΎΎάνοι <<R.oma)). Έχουν καταγραφεί άλλες

τρεις- εκτός από τη Ρομά. εθνικές ομάδες ή υποομάδες Τσιγγάνων:

.". "Ζιτάν" ή "Καλέ". οι οποίοι (σύμφωνα με τον 2αν-Πιερ Λιεζουά,1999)

έχασαν τ/ν καθημερινή χρήση της ρομανί ακόμα και μέσα στις οικογένειές τους,

λόΥω των διωγμών που υπέστησαν. Η γλώσσα συνέχισε να διαδίδεται στον

επαΎΥελμαηκό χώρο -και επομένως οι νέοι τ/ν μαθαίνουν σε μια ηλικία όπου δεν

αποκτούνται πια γραμματικές δομές, oλλiJ. μόνο λεξιλόΥιο- και αυτό με διάφορους

τράπους. Γι' αυτό το λ!ΥΥο έχουμε τις 101ραλλlYyές της ισ1Ο1νοτσιΥΥάνικης διαλέκτου

Καλό.

'" "Μανούς", πρόκειται για γαλλική λέξη και σημαίνει τ/ν εθνική ομάδα των

ΤσΙΎΥάνων που μ1λούν διάλεκτο ρομανική, επηρεασμένη από τα γερμανικά, αJ.J..ά

αργότερα από τα γαλλικά. Ενώ, για τους ΤσιΥΥάνους της Aγiας Βαρβάρας σημαίνει

άνθρωπος.

'" "Σιντί", πρόκειταιγια μια εθνική ομάδα ΤσΙΎYΆVων,που μ1λούν μια ρομάνικη

διάλεκτοεπηρεασμένηαπό τα γερμανικά.
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Επίσης, η λέξη "αθίγΥανος" ή ~ατσίΎΎανoς" σημαίνει τον "ανέ'Υγιχτο" (από την

ονομασία της χαμηλότερης ινδουιστικής κάστας, από την οποία πιθανολογείται όη

προήλθαν) και ετυμολογείται από το στερητικό α· και το ρήμα θιγγάνω, δηλαδή

"αyγiζω". Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, οι Τσιγγάνοι αποτελούσαν τους

ακάθαρτους, που εξασκούσαν επαγγέλματα που οι άλλοι περιφρονούσαν και

αποδοκίμαζαν. Ζούσαν σε απομονωμένα χωριά ή σε εξωτερικές συνoΙKiες, διότι δεν

έπρεπε να μολύνουν με την επαφή τους τα μέλη από nς άλλες κάστες και να

αποφεύγουν να βρίσκονται κοντά τους.

Όσο για τον όρο ΤσΙΎ"(άνοι, είναι ο mo διαδεδομένος στον κόσμο και ο

συχνότερα χρησιμοποωύμενος στην KαθOμtλoυμέvη και δεν είναι στιγματισμένος

με μειωτικές συνδηλώσεις.

Η ύπαρξη, όμως, πολλών ονομάτων που χρησιμοποιούνται για να

προσδιορίσουν τους Τσιγγάνους, απoδtδει, συχνά γι' αυτούς που τα χρησιμοποωύν,

ασαφείς πραγμαηκότητες. Αυτά συνδέονται με:

(α) Μια υποθεπκή προέλευση (π.χ. «Γύφτου) από το «Aιγύπnoυ), ή «Σίντε}} ίσως

από την σανσκριτική λέξη «Sindnu}}, που σημαίνει κάτοικο της επαρχίας Σιντ. κοντά

στον Ινδό ποταμό).

(β) Έναν τρόπο ζωής ή επάπελιια.

(γ) Τη γλωσσιιaj δ,άkιcro που μιλάεJ η ΕΘV,ιaj ομάδα.

(δ) Την κοινωνική υποτίμηση και τον στιγματισμό που θέλουν να δηλώσουν (π.χ.

<<Κατσίβελου) - από το ιταλικό CativelJo. που σημαίνει φαύλος. κακός. ή «Γύφτου).

Έτσι, ο χωρισμός των Τσιγγάνων σε πολλές δισφΟΡετικές ομάδες, με

διαφορετικά ονόματα η κάθε μια, τόσο στην Ελλάδα όσο και ΠαΥκοσμίως, εμπoδiζει,

δημιουΡΎεί δυσκολίες στο να προσδωριστούν, στο σύνολό τους με ένα όνομα.
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2.2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΔΥΟ ΟΜΑΑΕΣ ΡΟΜΑ:

ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ

Οι πρώτοι συνεχίζουν τη νομαδική ζωή και είναι συνήθως πλανόδιοι έμποροι

φροUτων. λαχανικών. μιιφoεπiπλων και άλλων ειδών 01ΊCιαΙCΉς χρήσης, όπως επίσης

και παλαιοπώλες και ρακοσυλλ/κτες.

Ο. δεύτεροι κατοικούν σπς παρυφές των μεγόλων ασnKών κέντρων, σε

συνοικίες υποβαθμισμένες. Τα επαγγέλματα που εξασκούν έχουν σχέση συνήθως με

το εμπόριο και πολύ πιο σπάνια με εξαρτημένη μισθωτή ερΥασία. Στα σχεnκά με τη

μουσική επαγγέλματα όπως μουσικοί, οργανοπαίκτες, Τρ<1ΎΟΟΟΙστές κλπ. έχουν

ισχυρή παράδοση και πoλιnσμό. 17

2.2.1 Το σΤΕΡεότυπο των Τσιπάνων ως νομάδων

Η αλήθεια είναι όn οι Τσιγγάνοι έχουν περάσει στη συνείδηση των μη

Τσιγγάνων με το στερεότυπο ότι είναι νομάδες. ή τουλάχιστον όη κάποτε ήταν ένας

λαός νομαδικός. ο οποίος στην πορεία του χρόνου αναγκάστηκε σε αρκετές

περιπτώσεις να εγκατασταθεί. Η λσyoτεχvία, το θέατρο, η ποίηση αναφέρονται με

ρομαντισμό στο νομαδισμό. Το φαινόμενο του νομαδισμού στους Τσιγγάνους πάντως

είναι πραγματικά ιδιόμορφο και τείνει να δικαιολογεί την άποψη κάποιων ερευνητών

που mστεύουν ότι, εκτός από στρατηγική οικονομικής και κοινωνικής επιβίωσης

είναι και αταβιστική συνήθεια. Ο H.M.G. Grellman θεωρεί το ένστικτο ως

πρωταρχικής σημασίας κίνητρο για τις μετακινήσεtς. Ίσως είναι πράγματι ένστικτο το

ότι οι Τσιγγάνοι καταλήγουννα εφευρίσκουν νέα επαγγέλματα ή και νέες αγορές για

την πώληση των προϊόντων τους, ή για την παροχή νέων υπηρεσιών, ώστε να

περνούν από το καθεστώς της εδραιοποίησης στο καθεστώς του νομαδισμού, ή σε

όλλη περiπτωση να συνεχίζουννα είναι νομάδες.18

17 Ντούσας, Δ" (1997) Rom και φυλετικέςδιακρίσεις, Αθήνα: Gutcnbcrg
g Καραθανάση "Εφ.(2000) «1"0 KαΤOικr:ί" των Τσιγγάνω,'» () βω-χώρος και κοινωνιο-χώρος

των ΤπιγΥά"Μ', Αθήνα: Gutenbcrg
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2.3 ΤΥΙΙΟΙ ΚATOIΚlAΣ ΤΩΝ ΚΟΜΑ

Η πoικtλία των τύπων κατοικίας ιcαθρεφτίζει την πoιΊClλία των τόπων

διαμονής και των καταστάσεων οι οποίες προσδιορίζονται σημαντικά από το

περιβάλλον. Τέτοιες είναι οι πράξεις απόρριψης από τον τοmκό πληθυσμό, καθώς και

οι νομοθετικές ρυθμίσεις που μεταβάλλονται κατά διαστήματα, διαφέρουν από

περιοχή σε περιοχή και υποχρεώνουν, περιορίζουν ή απαγορεύουν. Αν οι σύΎχρονες

πολιτικές απέναντι στους μετακινούμενους Τσιnα/ιους στοχεύουν στην μόνιμη

εγκατάστασή τους, Ύνωρίζουμε ότι παλαιότερα τους απέρριπταν, εκτός από

εξαιρέσεις, και συντελούσαν έτσι στην διατήρηση του νομαδισμού, ακόμη και αν

ορισμένοι επιθυμούσαν να ΕΎΚατασταθούν κάπου μόνιμα. Όμως. η επιθυμία των

δημόσιων, και μερικές φορές τοπικών, αρχών για την μόνιμη εγκατάσταση των

Τσιγγάνων βρίσκ:εται αντιμέτωπη με τη σταθερά απορριπτική στάση του πληθυσμού.

Επομένως. η ΠΡοσαΡμο-Υή των,νομάδων στο περιβάλλον τους εξαρτάται αναγκαστικά

από την κατοικία, η οποία αλλάζει συχνά και είναι προσωρινή. Οι σκηνές, τα

καρότσια ή τα ιππήλατα κάρα σπανίζουν πλέον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι

χάθηκαν εντελώς, ενώ αντίθετα άρχισαν να πολλαπλασιάζονται τα αυτοκινούμενα

τροχόσπιτα και τα μικρά φορτηγά. Στη δυτική Ευρώπη δύο είναι οι mo

συνηθισμένοι τύποι στέγασης σήμερα: πρώτο το τροχόσπιτο και δεύτερο το χαμηλό,

ατομικό, μικρό ή μεγάλο σπίτι, που κατασκευάστηκε πρόσφατα σε κάποια

συνοικία υποβαθμισμένη. Όμως, υπάρχουν ακόμα σε πολλά μέρη παραπήγματα,

απομονωμένα ή συΥ1<εντρωμένα οτις φτωχσyειτovtές. Προτάθηκε ακόμο σε ποWς

χώρες η στέΥασή τους σε διαμερίσματα, παρά τις πολλές δυσκολίες που οφείλονταν

στην ακαταλληλότητα αυτού του τύπου στέΥασης. Υπάρχουν και άλλου τύπου

στέγασης περισσότερο προσδιορισμένοι τοπικά, όπως τα εγκαταλειμμένα σπίnα στην

Ελλάδα, τα σπίτια των θυρωρών για τους Γιoιryκoσλάβoυς Τσιγγάνους στην

Αυστρία. 19

19 Ιαν.Πιερ Λιεζουά, (1999) «Ρομά, ΤσιΥΥάνο/.Ταξιδε,πές» Οι Τσιπάνοι της Ευρώπης Αθηνά

Α. Σιπητάνου (Μεταφ.), Αθήνα: Καστανιώτη
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2.4IΣΤΟΡΙΑ

Μυστ/ριώδης, όμως. και άγνωστη είναι και για τους ίδιους τους Τσιγγάνους

της Ελλάδας η πραγματική τους προέλευση. Σύμφωνα με την έρευνα της Μαρίας

Παιιλή και της Αθηνάς Σtδέρη, η πλειοψηφία των Τσιγγάνων στην Αγία Βαρβάρα

δίνει ως τόπο καταγωγής τους την Ινδία (σε ποσοστό 11,47%), την Τουρκία

(37,61%), την Αίγιιπτο (16,06%), την Ισπανία (6,88%), την Ροιιμανία (37,18%), την

Ελλάδα (2,29%), την Οι>γγαρία (0,92%), κ. α.

Παρόλα αιιτιl, οι επιστήμες της Συγκριτικής Γλωσσολογίας, της Ιστορίας.

της Ανθρωπολογίας και της Εθνολογίας έχοιιν δώσει από τον 180 αιώνα την

απάντηση ότι όλες οι ομόδες ποι> ονομάζοιιμε σήμερα Τσιγγόνοιις ή Γύφτοιις

κατάγονται από τον χώρο της Βορειοδυτικής Ινδίας, από όπου ξεκίνησαν την

μετανάστευσή τους κατά ιώματα μετά τον 80 αιώνα μ.χ. και διασκορπίστηκαν ως τις

μέρες μας σ' όλες τις ηπείροιις της Γης.

Οι λόγοι που οδήγησαν τους Ρομά σε μία τέτοια μαζική και σε τόσο μεγάλη

απόσταση μετακίνηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια τ/ς ιστορίας. Με

δεδομένο ότι οι Τσιγγάνοι δεν έχουν γραπτή ιστορία, γίνεται κατανοητό όη όσοι

θέλουν να εξιχνιάσουν τα μυστήρια τα σχετικά με την εθνική ομάδα, την KOινωVΙKή

τάξη, την ακριβή εποχή των μεταναστciσεων, καθώς και τα αίτια της φυγής τους από

την Ινδία, μόνο σε εικασίες καταλήγουν.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες θεωρίες, οι οποίες προέκυψαν από την

μελέτη της ιστορίας, της κοινωνικής οργάνωσης και του πολιτισμού -Ύενικότερα- της

Ινδίας, σε συνδUΑσμό με την παράλληλη μελέτη και σύγκριση με ΤOuς ΤσιγγάvOUς

της Γης.

Μια εξ' αυτών υποστηρίζει ότι κατά τον 80 και 90 αιώνα μ.Χ., η ινδική

κοινωνία ήταν βαθιά διασπασμένη σε κάστες. Η θρησκεία εμφανίζεται να αποτελεί

τη βάση της κοινωνικής δομής και το θεμέλιο του ινδικού κόσμου. Οι κάστες ήταν

τέσσερις: των βραχμάνων ή ιερέων, των κσατρίγια ή πολεμιστών και ευγενών, των

βαισίγια (χωριάτες, έμποροι, αστοί) και των σούντρα, που ήταν η τάξη των δούλων.

Όλοι όσοι δεν άνηκαν σε καμία από αυτές τις κάστες, βρίσκονται εκτός του

συστήματος και κατά συνέπεια δεν έχουν καμία κοινωνική υπόσταση. Σύμφωνα με

αυτή την θεωρία, κατά πάσα mθανότητα, οι Ντομ (=σημαίνει εκτός κάστας, καθώς

επίσης ταυτίζεται και με τον όρο Rom) αποτελούσαν τους ακάθαρτους, που

εξασκούσαν επαγγέλματαπου οι άλλοι περιφρονούσανκαι αποδοκίμαζαν. Ζούσαν σε
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απομονωμί.να χωριά ή σε εξωτερικές συνοικίες, διότι δεν tπρεΠΣ: να μολ1')νου\' μι'

την επαφή τους τα μέλη από τις άλλες κάστες και να απoφείryoυν να βρίσκονται

κοντά τους. Ο λαός των Ντομ ζ06σε στερούμενος οποιασδήποτε ιδ1Οκτησία γη.;.

Μόνο οι υπόλom.ες κάστες είχαν οικονομικά, θρησκευηκά, κοινωνικά και πολιτικά

δικαιώματα. Εικάζεται, λοιπόν όπ στα πλαίσια μίας τόσο άνισης κοινωνίας

αναπτύχθηκαν κινήματα αντίθεσης με το σύστημα των καστών, την ταξική

διάρθρωση το" κράτο"ς και τις διακρίσεις των ανθρώπων ανάλογα μ το χρώμα, τη

καταγωγή, τη γλώσσα. Ζώντας στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, κάη σαν

σκλάβοι, ξεσηκώθηκαν απέτυχαν και οι εξεγέρσεις τους καταπνίγηκαν στο αίμα.

Όσοι σώθηκαν πήραν το δρόμο της διασποράς, αφήνοντας πίσω την {(πρώτη)~ το"ς

πατρίδα.

Μια δεύτερη θεωρία, εξίσο" αξιόπιστη, εικάζει ότι αποχώρησαν από την

Ινδία εξαιτίας των επιδρομών των μο"σουλμάνων.



2.5ΓΛΩΣΣΛ

Οι ιστορικοί στην προσπάθεια τους να λύσουν το αίνιγμα της καταγωγής και

της ιστορίας των Τσιγγάνων, εξέτασαν την γλ<i>σσα τους. Πρώτος, ο Γερμανός

Γκρέλμαν (1783), συγκρίνοντας την γλ<i>σσα που μιλούσαν οι Τσιγγάνοι με την

ινδική και άλ/.ες, διαπίστωσε ότι η καταγωγή τους είναι από την Ινδία. Στα 1841, ο

Άγγλος Εθνολόγος Γεώργιος Μπάροου, εξετάζοντας σε διάφορες χώρες και ειδικά

στην Ισπανία, τ/ γλώσσα των ΤσΙΥΎάνων, διαπιστώνει σ' αυτήν σανσκριτικές ρίζες

και καταλήΎΕΙ στο συμπέρασμα ότι πρόΚΕιται για κάποια ινδική φυλή.

Η τσΙΥΥάνικη γλώσσα είνα\, λοιπόν, σΊJYyενιΊCΉ της σανσκριτικής, και

ειδικότερα παράγωγή της. Οι έρευνες απέδειξαν όπ το λ>:ξ1λόγιο και η γραμμαπκή

σύνθεση των τσΙΥΎάνικων διαλέκτων μοιάζουν πολύ και με άλλες «ζωντανές

γλώσσες, όπως τα κασμίρι, τα χιντί, τα γκουτζαράτι, τα μαραθί, και τα νεπάλι>~.

Δεν χωράει αμφιβολίαιόn οι λαοί της Ινδίας είναι ο αποτέλεσμα, σε γενικές

γραμμές, των διοδοχικών επιδρομών που γνώρισε η χώρα. Συνεπώς, ο καθορισμός

αυτόνομων εθνικών κατηγοριών είναι πολύ δύσκολος. Οι λαοί της Ινδίας

διακρίνονται μεταξύ τους με βάση όχι τόσο την εθνική προέλευση, όσο το

γΜοοσικό ιδίωμα, που ο καθένας χρησιμοποιεί.

Το γλωσσικό ιδίωμα των Τσιnάνων όλης της Γης, η Romany, κατατάσσεται

στις ινδοάριες γλώσσες. Η cφομανική)~ γλώσσα είναι μια βορειοίνδική γλώσσα.

Αυτό σημαίνει όn οι πρόγονοι του πληθυσμού που μιλάει τη ρομανική έφυγαν από τη

Βορειοδυπκή Ινδία φέρνοντας μαζί τους και τη γλ<i>σσα, η οποία εμπλουτιζόταν με

στοιχεία από τ/ν κάθε χώρα που πέρναγαν.

Το όπ η γλ<i>σσα αποτελεί κλειδί για την ταυτότητα ενός λασύ, αληθεύει

απόλυτα στην περiπτωση των Ρομά. Διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο πάνω από 10

αιώνες, οι Ρομά έχουν κοινή γλώσσα, τη ρομάνι τσιμπ, η οποία υποδιαιρείται σε

αρκετές διΑUκτoυς. Η κοινή αυτή γλ<i>σσα φέρει τη σφραγίδα της περιπλάνησής

τους, δείχνει τους δρόμους που ακολούθησαν.2.0

Οι Τσιγγάνοι περιβαλλόμενοι πάντα, ακοΟΟια ή εκοΟΟια, από νεφελα/ματα

θρύλων και μύθων, αποτέλεσαν αντικείμενο ιστορικών ερευνών. Υποκείμενο της

δικής τους ιστορίας στο χρόνο και το χώρο έγιναν αVΠKείμενo μελετών των μη

Τσιγγάνων ιστορικών, αφού οι ίδιοι δεν έχουν γραφή. Η προφορική παράδοση είναι

2'1 Ντούσας, Δ_ (1997) Hont και φυλετικές διαιφΙσεις, Αθήνα: Gutenberg
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ικανή να σώζει γεγονότα μόνο ως τις επόμενες 2-3 γενιές. Μετά τα εμπλουτίζει και τα

ανανεώνει, τα μεταλλάσσει σε θρύλους και μύθους, μπαλάντες και τραγούδια,

σύμφωνα με τα στοιχεία και τους κανόνες της κοινωνικής οργάνωσης, της κοινωνικής

συνοχής και του κοινωνικού rJ..i:yXOu. Έτσι, έχουν ξεχάσει την μακραίωνη ιστορία

τους. Σ' αυτούς τους μακρινούς δρόμους τους, οι Τσιγγάνοι άφησαν πίσω γραφτά

πρayμαπκά ή φαντασπκά- που όμως είναι το προϊόν μόνον των μη.Τσιγγάνων.2:1

'1 Καραθανάση, Εφ (2000) Το κατοικε{ι' των 7'σΙΥγάΙ'ω\' >Ο βω·χώρος και ΚOl"α/"lο-χώρος

τωl' 7'σΙγΥάΙ'ω\', Αθήνα: Gutenberg
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2.6 ΘΡΗΣΚΕIΑ

Οι Ρομά δεν tχovν κάποια δική τους χαρακτηριστική θρησκεία, αλλά

υιοθετούν ενίοτε την επικρατούσα θρησκεία κάθε περιοχής ιcατoιΊdας τους.

Χαρακτηρίζονται από μεγάλη προσαρμοστικότητα στο θέμα της θρησκείας και

αρκετοί μελετητές εικάζουν πως παλιότερα η θρησκεία τους ήταν η ηλιολατρία.

Σήμερα, οι διάφορες φυλές είναι πιστές στο θρήσκευμα της χώρας που

κατοικούν. Έχουμε την πρώτη καταγραφή στην Κρήτη, όπου αναφέρονται ως

Χριστιανοί Ορθόδοξοι από το 1832, στη Δυτική Ευρώπη αναφέρονται ως καθολικοί.

Η Καθολική Εκκλησία αναφέρει ονόματα ιερέων, μοναχών και κάποιου Καρδιναλίου

με τσιγγάνικη καταγωγή και στη Ρουμανία υπάρχουν ιερεiς ορθόδοξοι τσιγγάνοι

Στην Τουρκία, οι περισσότεροι είναι Μουσουλμάvοι. οι γνωστοί Τουρκόγυφτοι του

Ν. Έβρου.

Οι Roma στην Ελλάδα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι σε ποσοστό που

ανέρχεται στο 85%. ενώ το υπόλοιπο 15% είναι μουσουλμάνοι.

Το γεγονός ότι ζουν στην καταφρόνια της κοινωνίας και μέσα σε μεγάλη αμάθεια που

τους επιφύλαξε το κράτος, τους εξωθεί να κατασκευάζουν μύθους και διάφορες

μεταφυσικές δοξασίες, όπως τα φαντάσματα και τις νεράιδες.

Σήμερα τον νεκρό τον θάβουν στον τόπο που είναι γραμμένος, παλιότερα

επειδή τους το απαγόρευαν Εκκλησία και tomΙCΉ αυτοδιοίκηση, τον θάβανε στο

δάσος, στο δρόμο ή έξω από κάποιο νεκροταφείο.
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2.7ΉθΗ -ΈΘΙΜΑ

.". Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου αποτελεί κύρια γιορτή των Ρομά που ζούσαν στα

εδάφη της πρώην ΓIO\1YKOOλαβiας, ορθοδόξων χριστιανών ή Μουσουλμάνων.

Εντερλέζι αποκαλείται στη γλώσσα Ρομανί και σηματοδοτεί την αρχή της

άνοιξης. Κάποια παραδοσιακά έθιμα είναι ο στολισμός του σπιτιού με λουλούδια

για τον ερχομό τ/ς άνοιξης και το πλύσιμο των χεριών με νερό από τα πηγάδια

των ΟΟ<λησιών. Ανήμερα της γlΟρτής, σuνηθiζεται στο γεύμα το ψήσιμο ενός

aρνιoύ, ενώ απαραίτ/τ/ θεωρείται η συνοδεία μουσικής 1Ία το μετέπειτα γλέντι

'" Τσιπάνικοςγάμος, όπου γlΟρτάζουνγια μέρες. Υπάρχουνδυο είδη γάμων:

(α) ο εθιμιι<ός,παραδοσιακός,ο οποίος γίνεταιχωρίς εκκλησίακαι παπά και

(β) ο θρησι<ευπι<ός,χριστιανικόή μουσουλμανικόγάμο.

Στους νομάδες ή πρόσφαταεγκατεστημένουςΤσιγγάνουςη εmλoγή του γαμπρού

ή τ/ς νύφης είναι θέμα των γονιών ή του παππού της κάθε οικογένειας. Αν και η

πατριαρχική τους θέληση είναι διαταγή, δεν είναι λίγες οι φορές η αγάπη των δυο

νέων οδηγεί στην απαγωγή: κλέβονται και κοιμούνται μια Wx.m μαζί Με αυτή

την πράξη, που σπάνια αμφισβητείταΙ., νομιμοποιείται κοινωνικά η απόφασή

τους να ζήσουν με το άτομο που θέλουν.

'" Του σεντονιού, που είναι απόδειξη της ΕVΤΨότητας της νύφης. Η νύφη οφείλει

να είναι παρθένα, αλλά και αυτό δεν είναι κανόνας. Στους KOινωVΙKά

aπoμoνωΜΈVoυς Roma τα «αποδεικπκά» στοιχεία παρουσιάζονται στους

συγγενείς, αλλά στους οικονομucά και κοινωνικά ενσωματωμένους Roma, τα

έθιμα αυτά σιγά - σιγά εγκαταλείπονται

.". Τα κεράσματα, όπου εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση των οικογενειών

του γαμπρού και της νύφης.

'" Κάθε ομάδα έχει τον δικό της αιρετό άρχοντα, που εκλέγεται συνήθως δια

βοής. Οι ομάδες συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες σχέσεις συνήθως

οικογενειακές. Ο αιρετός άρχοντας έχει και δικαστική εξουσία. Συνήθως

εκπροσωπείτην ομάδα απέναντιστις αρχές της χώραςπου ζει η ομάδα.
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2.8 ΤΟΜΕΙΣ ΤΒΣ ΤΣΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠOΛlTIΣMOY

2.8.1 Τομέας της Ηθικής

Οι ΎΚετoπoιημέvoι Roma έχουν ένα διαφορετικό, δικό τους σύστημα αξιών

και κανόνων. Είναι αποτέΜ:σμα της ανάγκης για εΠtβiωση μέσα σε μια εχθρική

κοινωνία που τους διώχνει και τους απορρίπτει Έτσι, το αίσθημα και η κοινωνική

πράξη της αλληλεΥγύης μεταξύ των μελών του γένους και της φάρας. που αποτελεί

και μια ουσιαστική κοινωνική υποχρέωση του κάθε Rom, έρχεται ως απάντηση για

να αvnμετωπίσoυν το ρατσιστικό κράτος.

2.8.2 Τομέας της ΦιλολοΥίας

Οργιάζουν οι μύθo~ τα παραμύθια. οι διάφορες θρησκευτικές δοξασίες και

δεισιδαιμονίες. Πιστεύουν στα φαντάσματα - που είναι οι ψυχές των νεκρών που

επιστρέφουν - και στις νεράιδες, ενώ οι γονείς και οι «πάπποι}) λένε παραμύθια,

τσιγγάνικα παραμύθια, στα παιδιά και εγγόνια τους.

Το 90% των Τσιγγάνων είναι αγράμματο\, και αυτό τους αναΥκάζει να έχουν

ως μοναδικό. απo'Κλεισnίcό μέσο επικοινωνίας τον προφορικό λiYyo. Η βαθιά στέρηση

του γραπτού λόγου έχει αναγορεύσει τ/ στοματική παράδοση ως το βασικό

μηχανισμό αναπαραγωγής και διαιώνισης του πολιτισμού τους και των πνευμαπκών

ανησυχιών. Ο προφορικός λάΥος λειτουργεί ως κανάλι σύνδεσης από την μια γενιά

στην άλλη.

2.8.3 Τομέας τ/ς Μουσικής

Στο χώρο της μουσικής, ως οργανοπαίχτες και τραγουδιστές έχουν από αιώνες

τώρα μια διαχρονική παρουσ1α. Δεν διατήρησαν μόνο την ελληνική δημοτική

μουσική, αλλά έδωσαν και το δικό τους χρώμα και τόνο στη μουσική και τα

τραγούδια τους.

2.8.4 Τομέας της Πολιτικής

Στο πεδίο τ/ς πολιπκής, κυρίως οι νομάδες και οι πρόσφατα εγκατεστ/ΜΈVOΙ

Τσιγγάνοι έχουν μέσα στις κοινότητές τους δικό τους σύστ/μα διακυβέρνησης. Μέσα

από κοινωνικές διαδικασίες «εκλέγουν» τον αρχηγό τ/ς κοινότητας Roma,

διατηρώντας ταυτόχρονα το συμβούλω των γερόντων, που είναι αρχηγοί των ευρέων

οικογενειών. Αν και νομικά ο αρχηγός της τσιγγάνικης κοιν6τ/τας δεν έχει καμία
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ισχύ, ωστόσο ο ίδιος την ανηπροσωπεύει προς τα έξω, προς ης κραηκές ή δημοτικές

αρχές και σ' αυτόν συνήθως ΟΙ εν λi:Yyω αρχές απευθύνονται

2.8.5 Τα ΕπαΥΥέλματα Που Ασκούν οι Roma

Η οικονομική δομή των Τσ'ΥΥάνων είναι «ανO'Kτή~) προς την

περιρρέουσα κοινωνία. Οι Τσιγγάvοι, όπως δείχνει και η ιστορία, α.Μά και η

σύΥχρονη ανάλυση, φΥάζονται πάντα στο πλαίσω της οικονομίας της χώρας όπου

ζουν. εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη οικονομία, από την αγορά εργασίας της και

με αυτή την έννοια θεωρούνταιόη έχουν «ανοικτή}} οικονομική δομή. Δεν έχουν ένα

και μοναδικό επάγγελμα. Εξασκούν διαφορεηκά επαγγέλματα από νεαρή ηλικία, τα

οποία εναλλάσσουν σε διαφορεηκές περιόδους κατά τη διάρκεια του χρόνου. ως

αυτοαπασχολούμενοιή ετεροαπασχολούμενοιστους μη-Τσιγγάνους.

Τα επαπέλματα που καταγράφηκαν στην ιστορία των Τσιγγάνων μέχρι σήμερα

είναι πολλά και κάθε φορά προσαρμόζονταιστις συνθήκες:

• Διακίνηση αΥαθών σε απομακρυσμένες περωχές, όπου δεν υπήρχαν αγορές

(εμπόριο ειδών σιδηρουργίας, ένδυσης, μαλλιών, ξύλου, ζώων).

• Επιδιόρθωση μικρών ανηκειμένων (βιολιά, κοσμήματα, ζώνες, φαπεζoμάνt1λα,

δαντw,ς, κα.).

• Καλλιτέχνες -ωιαίτερα μουσικοί- που συνέβαλαν στη διατήρηση πολιτιστικών

αγαθών και παραδόσεων κατά τη διάρκεια περιόδων με γοργές κοινωνικές αλλαγές

ή σε περιόδους κατοχής της χώρας από ξένους εισβολείς."

• ΕπαΥγέλματα θεάματος και του τσίρκου, όπως ακροβάτες, θηριοδαμαστές,

χορευτές, παραμυθάδες, μάγo~ κα.

• Πώληση και εμπόριο σης λαϊκές αγορές (φρούτα, λαχανικά, χαλιά, υφάσματα,

ρούχα).

• Αγροπκές εργασίες, συχνά εποχιακές, 1α/ρίως συγκομιδή. Ζ..

• Επεξεργασία και παραγωγή προϊόντων από διάφορες πρώτες ύλες (σίδηρο, χαλκός,

ξύλο, πηλός, ψάθα). Για παράδειγμα το επάΥγελμα του σιδεροκαμινά 

σtδηρoυργoύ, που είναι πατροπαράδοτο στην τσιγγάνικη κοινότητα. Το επάγγελμα

22 Ντούσας, Δ. (1997) Rom και φυλετικές διακρίσεις, Αθήνα: Gutenberg
23 Καραθανάση, Έφ. (2000) «Το κατοικεΙν των Τσιγγάνων)) Ο βιο-χώρος και κοινωνlO-χώρος

των Τσιγγάνων, Αθήνα: Gutenberg
24 Ζαν-Πιερ Λιεζouά, (1999) «Ρομά, Τσι)'Υάνοι, Ταξιδευτές» Οι Τσιγγάνοι της Ευρώπης.

Αθηνά Α. Σιπητάνου (Μεταφ.), Αθήνα: Καστανιώτη

35



αυτό ήταν "ψiστης σημασiας γιατί η γεωpΎiα, πο" ήταν η βασική επαγγελμαηκή

απασχόληση των Ελλήνων, είχε απόλυτη ανάγκη τα γεωργικά εργαλεία, που

κατασκεύαζαν οι ΤσιγγάνΟL

• Καλαθοποιοί Το επάγγελμα αυτό συνδέεται άμεσα με τη νομαδική ζωή των

Τσιγγάνων, καθώς τους αναγκάζει να μετακινούνται και να στήνουν το εργαστήρι

σε τόπους, όπου αφενός υπάρχουν άφθονες πρώτες ύλες, τα απαραί-ημα δηλαδή

υλικά για την κατασκευή καλαθιών, και αφετέρου υπάρχει ζήτηση του προϊόντος.

Σήμερα στις λαϊκές αγορές συναντά κανείς κάποων Τσιγγάνο που προσπαθεί να

προσελκύσει το αγορασπκό κοινό πλέκοντας εμπρός στα περίεΡΎα βλέμματα του

κόσμο" με μοναδική δεξωτεχνiα καλάθια και πανέρια. Τα καλάθια χρησίμευαν για

τη συγκομιδή των σταφυλιών, του καλαμποκωύ, των φρούτων, του καπνού, της

ελιάς και άJ..λων προϊόντων. 25

Υπάρχουν επίσης νέες δραστηριότητες που αναπτύσσονται τα τελευτα(α

χρόνια, όπως

• Εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παλαιών ειδών.

• Επαγγέλματα θεάματος.

• Εποχιακές οικοδομικές εpΎασiες, εpΎασtες ΣUντήρησης.

• Στην Φιλανδία, αναλαμβάνουν τη μεταφορά κορμών δέντρων με το ρεύμα του

ποταμού

• Στην Αυστρία, συλλέγουν μανιτάρια και σαλιγκάρια.

• Στην Ελλάδα και την Ισπανία, αναλαμβάνουν το βάψιμο των προσόψεων με

ασβέστη.

• Και τέλος, στην διάρκεια του δεύτερου μισού του 20011 αιώνα, στην Ανατολική

Ε"ρώπη, αναπτύχθηκε η έμμισθη εΡΎασία."

Είναι εργασiες που για κάποωυς λόγους δεν ασκούν οι μη-Τσιγγάνοι, είτε γιατί οι

αμοιβές είναι πολύ χαμηλές, είτε γιατί οι συγκεκριμένες εργασίες είναι μειωμένου

κύρους. Α1ώ όλες nς εpΎασiες, nς περιφρονημένες από την περφρέο"σα κοινωνία,

τελικά ασκούν αυτές που είναι προσαρμοσμένες στην tδιαιτερό-ημά τους. Είναι σε

2S Χαλκιά, Δ. (Ι 999) - Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης - Ντάκουρη Π. - Πόλη Ε.,

«Παραδοσιακά ΕΠα:ΥΥέλματα των ΤσΙΥΥάνων στην Ελλάδα". Αθήνα: Γενική Γραμματεία

Λαϊκής Επφόρφωσης.

21> Ζαν-Πιερ Λιεζουά, (J999) «Paμά. ΤσιΊ)'άνοι, Ταξιδευτtρ Οι ΤσιyyάvOl της Ευρώπης.

Αθηνά Α. Σιπητάνου (Μεταψ.), Αθήνα: Καστανιώτη
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κάθε περΙπτωση διαφορεnκές και έχουν έναν ευκαιριακό και περιοδικό χαρακτήρα,

ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν μετακινήσεις.2

27 Καραθανάση, Ί:φ. (2000) «Το κατοικε{ι' των Τσιγγάι'ωl'» Ο βιο·χώροι.; και ΚOlι'ωνΙO-χώρoς

τωl' Τσι'ft(ι.νων Αθήνα: (iulenberg
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2.9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΤΩΝ ROMA

~ ()ΙKιryένεια

Η αρχετυπική μορφή μiας τσιγγάνικης οικογένειας αποτελείται από το

ενήλικο ζευγάρΙ., από τα ανύπαντρα παιδιά τους και από έναν, τουλάχιστον,

παντρεμένο γιο μαζί με την γυναίκα του και τα παιδιά του. Αρχηγός αυτής της

οικογένειαςείναι ο παππούς- κι αν δε ζει είναι ο μεγαλύτερος παντρεμένος γιος του.

Πρόκειται για μια ευρεία και μάλιστα πατριαρχική οικογένεια.

Η μορφή, βέβαια, αυτής της οικογένειας δε ouναντιέτα~ στον iδιo βαθμό, στις

εκατοντάδες κοινότητες Roma της χώρας μας. Ο βαθμός της κοινωνικής ένταξης και

των απαρχών της αφομοίωσης μας επιτρέπει να συναντούμε ένα πολύ σημαντικό

ποσοστό πυρηνικών οικογενειών, ακόμη και μονογοvεΥκών, αν και σε πολύ μικρό

βαθμό.

c> Γένος

Το τσιΥΥάνικο γένος είναι ένα σύνολο συγγενών οικογενειών, το οποίο

κατάγεται από τον ίδιο πΡ6Υονο, τα μέλη του συνδέονται με δεσμούς αίματος και

διακρίνονται το ένα με το άλλο με ένα γενοκρατικό όνομα. Αυτό το οικογενειακό

όνομα του τσιγγάνικου γένους εκφράζει και τη συνοχή του.

Η ενδογαμία, στο γκετοποιημένο τσιγγάνικο γένος, δεν απαγορεύεται

Αρχηγός είναι συνήθως ο γηραιότερος, ικανότερος, συνετότερος και ο πιο

δραστήριος οικογενειάρχης.

c> Φάρα

Η τσιγγάνικη φάρα είναι ένα σύνολο από δυο ή και παραπάνω τσιγγάνικα

γένη, που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς «αίματος» και αγχιστείας.

Συνήθως, η κάθε φάρα αποτελεί τη δική της κοινότητα, έχει το δικό της καταυλισμό ή

συνοικισμό, κινείται στο χώρο ενιαία και έχει δική της αντιπροσώπευση προς τα έξω.

c~ Κοινωνική c<Φυλψ. των ΤσΙΥΥάνων στην Ελλάδα

Στην περαιτέρω ανάπτυξή τους και οργάνωση οι φάρες των Roma που έχουν

κοινή καταγωγή, κοινά έθιμα και ήθη, κοινή γλωσσική διάλεκτο, κοινές λα~Kές

παραδόσεις, κοινές αξίες, σιηκροτούνταισε κοινωνική φυλή.
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Σύμφωνα με έρευνες στην Ελλάδα οι Roma είναι οργανωμένοι σε εννιά κοινωνικές

φυλές: Ι) Μπατσόρια, 2) Μπαλαμανέ - Roma, 3) Roma, 4) Σουβαλιώτες,

5)TσιΎΎάνo~ 6) ΧωραχάΥια, 7) Μεσκάρηδες, 8)Δερμετζήδες, 9) Χαντούρια.

Η κάθε κοινωνική φυλή - όπως και η κάθε φάρα ακόμη και το κάθε γένος 

είναι διασκορmσμένη σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και μιλάει πέρα από την μητρική

τσιγγάνικη διάλεκτο και την ελληνική, ενώ οι Roma της Θράκης μtλoύν και τα

τούρκικα.

Κάποιοι περφτtoω Υρήσιμοl όροι:

Γκέτο

Το τσιγγάνικο γκέτο είναι η περιοχή αστική, αγροτική όπου η

μειονότητα ζει απομονωμένη από το υπόλοιπο τμήμα της κοινων'ας. Πρόκειται

για περlOχές τραγικά υποβαθμισμένες, χωρίς δρόμους, άσφαλτο, ηλεκτρικό ρεύμα,

πάρκα, αποχετεύσεις και πλήθος άλλα.

Πέρα από το μόνιμα γκέτο υπάρχουν και τα μετακινούμενα. Είναι τα

καραβάνια των Τσιγγάνων, τα οποία γυρίζουν από χωριό σε χωριό ή νομό σε νομό,

καθώς είναι απολύτως ανύπαρκτη η παρουσία οργανωμένων KάμmνyK για τους

νομάδες Roma. υποχρεώνονται να καταυλίζονται οπουδήποτε για μερικές μέρες ή

εβδαμάδες.

Το τσιγγάνικο γκέτο δεν ε'ναι μονάχα η γεωγραφική περιοχή όπου ζουν

τμήματα της μεlOνότητας, αλλά και διαχωριστική κοινωνική - ψυχολογική

γραμμή, το κοινωνικό τε'χος που υπάρχει και αναπαράγεται ανάμεσα στην

πλειονότητα της κοινωνίας με τη σU'yKεKριμένη μειονότητα. Ένα τείχος που

καταδικάζει τους ανθρώπους σε στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ενδογαμία

Για τους Roma η ενδογαμία είναι σχεδόν κανόνας για τη φυλή ή τη φάρα

που ανήκουν. Η τέλεση γάμου μεταξύ μελών του ίδιου γένους (πρώτα ξαδέρφια και

πέρα) δεν απαγορεύεται σε αρκετές κοινότητές του, κυρίως γκετοποιημένες.

Η ενδογαμία για τους Roma αποτελεί κοινωνική διαδΙKασία.'~

Ντούσας, Δ. (1997) Hom "αι φυλεrι"έςδιoxρίσεις, Αθήνα Gutenberg
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Πολιτικές Των Ευρωπαίων Έναντι Των Roma
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3. ΠΟΛΠΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

(14'" - 111" Λιώνας)

Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν απέναντι στους Ρομά υπήρξαν πάντοτε, με τον

ένα ή τον άλλο τρόπο, μια άρνηση των ανθρώπων, του πολιτισμού και της γλώσσας

τους. Οι πολιτικές αυτές μπορούν, σε γενικές γραμμές, να ενταχθούν σε τρεις κατη

γορίες: αποκλεισμό. περιορισμό Ια/Ι αφομοίωση.

3.1 Αποκλεισμός

Από την πρώτη σπγμή της άφιξής τους στη Δυτική Ευρώπη το 140 και 150

αιώνα, οι PoμάfTσιγγάνοι θεωρήθηκαν παρείσαΚΤΟL Οι τοmκές κλειστές κοινωνίες α·

ντέδρασαν με δυσπιστία, φόβο και απόρριψη απέναντι στους νεοαφιχθέντες. Αν και

ήταν μικρός ο πληθυσμός τους, αγρότες, πρίγκυτες, EKκλησiα και συντεχviες πήραν

μέτρα εναντίον των Ρομά. Η απόρριψη αυτή, σποραδική στην αρχή, γρήγορα αποτέ

λεσε κραπκή υπόθεση με την ψήφιση βασιλικών διαταγμάτων, που καταδίκαζαν τους

Ρομά! Τσιγγάνους και απαγόρευαν την κυκλοφορία τους εmβάλλoντάς τους σωμα

τικές ποινές.

Τα παραδείγματαπολιτικών αποκλεισμού είναι πολλά:

οι' Για παράδειγμα, το 1504, στη Γαλλία, ο Λουδοβίκος !Β' έθεσε τους Ρο

μάιΤσryγάνουςυπό απαγόρευση και από το 1510, η ποινή για όποων αψηφούσε το μέ

τρο αυτό ήταν θάνατος με απαγχονισμό.

οι' Στη Γερμανία από το 1496 και μετά, το κοινοβούλω επανειλημμένα κατήγγει

λε τους Ρομά ως προδότες του Χριστιανισμού, KατάσιroΠOυς των Τούρκων και φο

ρείς πανούκλας. KατηγoραύμεvOΙ για ληστεία, μαγεiα και aπαγωγές παιδιών οι Ρομά

δεν γίνονταν αποδεκτοί στη Γερμανία και μπορούσαν ατιμώρητα να θανατωθούν. Το

1721, ο Αυτοκράτορας Κάρολος ΣΓ διέταξε την εξόντωση των ενήλικων ανδρών Ρο

μά!Γσιγγάνων, ενώ για t1ζ γυναίκες και τα παιδιά προβλεπόταν να τους κόψουν το ένα

αυτί.

41



ν" Στην OUΑΝΔία, επικράτησε η απόλυτη απόρριψη. Από τον 170 μέχρι τlς αρ

χέι; του 18ου αιώνα, ΟρΥανωνόταν ιrnνή'yl Ρομά. Το !δω συνέβη στην Ελβετία και αλ

λού: γίνονταν λαΙκά ιrnνή'yια, μερικέι; φορές με σύνθημα εκκίνησης το χrύπημα της

καμπάνας της εκκλησίας, και με τη διαταγή να πυροβολείται όποως ανnστεKόταν. Με

ρικές φορέι;, το κυνήγι ωτοτελούσε καλά oρyανωμiνη στρατιωτική επιχείρηση, με

συμμετοχή του πεζικού, του ιππικσύ και της χωροφυλακής. Είχαν θεσμοθετηθεί αμοι

βές για τους συλληφθέντες Ρομά, οδηγώντας σε αύξηση του αριθμού των επαγγελμα

τιών κυνηγών Ρομά.

.ι' Τον 200 αιώνα, η ναζιστική Γερμανία οργάνωσε την υπέρτατη εκστρατεία

κατά των Ρομά/Τσιγγάνων: την εξολόθρευση. Οι Ρομά αποτέλεσαν αντικείμενο συ

νεχούς αστυνομικής παρακολούθησης. Τα μέτρα αυτά εντάθηκαν ακόμα περισσότερο

το 1938, με την ψήφιση δύο εγκυκλίων: η μια αφοροΟΟε 'αντικοινωνικά' στοιχεία

και η άλλη τον 'αΎώνα κατά της απειλής των Ρομά', η οποία τόνιζε όn 'η μέχρι σή

μερα εμπειρία από τον αγώνα κατά της απειλής των Ρομά!Γσιγγάνων, καθώς και τα

πορίσματα της βωφυλεnκής έρευνας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ζήτημα των

Ρομά πρέπει να αντιμετωπισθεί ως φυλετικό.' Αρχικά τους εmβλήθηKε κατ' οίκον

περιορισμδς και αργότερα, από το Ι939 έως το 1940, τους μετέφεραν στην

Πολωνία .Από το 1941 και μετά, στα κατεχόμενα από το γερμανικό στρατό εδάφη,

απλά, πολλούς τους τουφέκιζαν. Κατά τα έτη 1942 και 1943, οι Ρομά και όσοι ανή

καν σε μικτή φυλή, κλείνονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

ν" Η συστηματική εξολόθρευση συνεχiζεται για παράδειγμα, ολόκληρες οι

κογένειες εξολοθρεύτηκαν σε περιοχές της πρώην Ι'ιουγκοσλαβίας στο όνομα των

'εθνικών εκκαθαρίσεων '.
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3.2 Πεοιο ισιι

Σε μια πολιτική περιορισμού, δηλαδή υποχρεωτικής, βiαιης ενσωμάτωσης των

PoμάlTσιγγάνων στη 'συμβατική' κοινωνία, σκοπός παραμένει να καταστούν οι Ρο

μά 'αόρατοι'. Αντί, όμως ο στόχος αυτός να εmδιώKεται με την απομάκρυνσή τους

από μια περισχή, υλοποιείται πλέον με την υποταγή τους στην κοινωνία, αφού η ο

μάδα τους διασπαστεί, προκειμένου στη συνέχεια οι Ρομά να αναγκαστούν στη συνέ

χεια να συμβαδίσουν με τον υπόλοιπο πληθυσμό, είτε μέσω της πλήρους απορ

ρόφησης τους, είτε με το να καταστούν 'KOινωVΙKά χρήσιμοι'. Γι' αυτό το 'λiYyo, η

θανατική ποινή για όσους παραβατούσαν δεύτερη φορά αντικαταστάθηκε από την

καταδίκη στα κάτεργα, όταν υπήρχε ανάγκη από εργατικά χέρια, και αργότερα από

εκτοπισμό στις αποικίες και καταναΎκαστική ερΥασία, και εγκλεισμό σε

σωφρονιστήρια.

./ Το πιο ακραίο παράδειγμα περιορισμού συναντάται στη Ρουμανία, όπου οι

ΡομάΠσιγγάνσι,από το 140 αιώνα, ήταν σκλάβοι του κράτους, του κλήρου και των

ευγενών: ολόκληρες οικογένειες πωλούνταν σε πλειστηριασμό, παντρεμένα ζευγάρια

χωρίζονταν, παιδιά πωλούνταν σε διαφορετικούς αφέντες ή απλό χαρίζονταν ως δώ

ρα. Η κατάργηση της πρακτικής αυτής, το 1865, οδήγησε σε μια από τις σημαντι

κότερες μεταναστεύσεις των Poμάl Τσιγγάνων.

./ Πολιτική περιορισμού εφάρμοσε, επίσης, η Ισπανία από το τέλος του IS0υ

αιώνα. Οι Ρομά υποχρεώνονταννα βρουν ένα επάγγελμακαι έναν αφέντη, ενώ περιο

ρίζονταν οι μετακινήσειςτους. Τα μέτρα που εφαρμόστηκανεπανειλημμένατους ε

πόμενους αιώνες επιδεικνύουνμια ακλόνητη πολιτική βούληση βiαιης ενσωμάτωσης

των ΡομάΠσιγγάνωνστην ισπανικήκοινωνία. Η εξορίαχρησιμοποιήθηκεμόνο ως ε

ναλλακτική τιμωρίαγια όσους αντιστέκοντανστην ενσωμάτωσηκαι γρήγορααντικα

ταστάθηκεαπό υποχρεωτικήεργασία στα κάτεργα και στα ορυχεία υδραργύρου. Οι

'συνήθειεςτων Ρομά και οι φορεσιές τους,' οι συναθροίσειςκαι τα ταξίδια τους

σε ομάδες τριών ή περισσοτέρωνατόμων, οι παραδοσιακέςερΥασίες, η γλώσσα

και το ίδιο τους το όνομα, όλα κηρύχθηκανπαράνομα. Η κατοικία τους ήταν αυ

στηρά ελεγχόμενη και περιορισμένη σε 41 επιτρεπόμενες περιοχές. Το 1717, οι πε

ριοχές αυτές αυξήθηκαν σε 76, υπό τον όρο να αντιστοιχεί το πολύ μια οικογένεια

Ρομά για κάθε 100 άτομα ντόπιου πληθυσμού και όχι παραπάνω από μια ΟΙΚοΥέ-
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νεια ανά οδό. Οπλισμένες στρατιωτικές μονάδες, με την άδεια να σκοτώνοuν, χτένι

ζαν την ύπαιθρο για PoμάJTσιγγάνOUς πou ζούσαν εκτός των καθορισμένων

περωχών.

-/ Ανάμεσα σε πολλά άλλα παραδείγματαείναι αξιομνημόνευτηκαι η πολιτική

ποu εφάρμοσε,στα μέσα του 18ου αιώνα, η Μαρία Τερέζα της Αυστρίαςκαι συνέ

χισε ο γως της Ιωσήφ Β.' Με μια σειρά νομικώνδιατάξεων,ο νομαδισμός,η ενδu

μασία, η γλώσσα και τα επαΥΥέλματα των Poμά!fσιyyάνωναπαγορεύτηκανή

ρυθμίστηκανκαι τα παιδιά απομακρύΎθηκαναπό τους γονείς τους για να ανα

τραφούν από ντόπιες οικογένειες. Στα πλαίσια της πολιτικής περωρισμού,η βίαιη

απομάκρuνσητων παιδιών από τους PoμάJTσιγγάνoυςγονείς τους προτάθηκεσε πολ

λά κράτη και εφαρμόστηκεπεριστασιακά.

-/ Μια από τις mo σημαντικές περιπτώσεις των τελευτα1ων χρόνων αφορά την

Ελβετία, όποο, στο χρονικό διάστημα 1926-1973, το τμήμα «Παιδιά τοο Δρόμοο»

της φ1λανθjXι>mκής οργάνωσης Ρτο luventute απομάκρυνε παιδιά Poμάffσιyyάνων

από τις οικογένειές τους και τα εΥκατέστησε σε ιδρύματα μέχρι να υιοθετηθούν,

χωρίς δικαστική απόφαση. Οι ενέργειες αοτές οποστηρίζονταναπό τις αρχές.

3.3Αφο οία/σ

Κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, ήρθαν στο προσκήνιο ιδέες με

ανθρωmστικό περιεχόμενο. Έθεσαν τέρμα στη σωματική τιμωρία και το σωματικό

εξαναγκασμό, κηρύσσοντας εκτός νόμου τη σκλαβιά, την απομάκρυνση των παι

διών από τις οικογένειές τους, τις γενικές τιμωρίες και περωρισμούς. Ταυτόχρονα,

υιοθετήθηκε ένα νέο, ολοένα περισσότερο τεχνοκρατικό μοντέλο κοινωνίας ποu επέ

βλεπε στην απορρόφηση των Poμάlfσιyyάνων, ποο τώρα πια χαρακτηρίζοντανως

απροσάρμοστοι με κοινωνικές και ψυχολογικές δυσκολίες. Για άλλη μια φορά, ζη

τήματα πολιτισμού μεταμορφώθηκανσε 'κοινωνικά προβλήματα.'

Όλα τα ευρωπαϊκά κράτ/ ενεπλάκησαν σε αuτoύ του είδOUς την πολιτική,

αJ..M περισσότερο εμφανώς συνέβη στα σοσιαλιστικά καθεστώτατης Κεντρικής και Α

νατολικής Εορώπης.
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Η εφαρμσΥή της πολιnJ<ής αυτής έχει διάφορες μορφές. Πρώτον, υπάρχει έI.εΥ

χος όλων των εκφάνσεων της ζωής των POμάffσlπάνων μέσω πλήθους λεπτομε

ρών κανονισμών που αφορούν άμεσα: ταξίδια, στάσεις και κατασκηνώσεις, νομικό

καθεστώς, άσκηση πλανόδιων και χειροτεχνικών επαΥΥελμάτων, περισυλλογή πα

λαιών αντικειμένων, κτλ Οι κανονισμοί αυτοί δεν ήταν πάντα νόμιμοι ή σuντayματι

κοί ιδιαίτερα εκείνοι που αφορούσαν το ατομικό νομικό καθεστώς, ορίζοντάς το με α~

νηnκούς όρους ή ανnμετωπίζoντoς τους Ρομά ή τους νομαδικούς λαούς ως μια αδια

φοροποίητη ομάδα (για παράδειγμα, όταν υπόκεινται σε αυτόματες εξώσεις ή άλλη

διακριnJ<ή μεταχείριση).

Στοιχεία της πολιτικής αυτής μπορεί να είναι αίJ.η).OσυγιφOυδμενα:

Για παράδειγμα,. η νομοθεσία που περιορίζει τη διάρκεια και τοποθεσία

παραμονής σε αστικές περιοχές έναντι της νομικής υποχρέωσης των παιδιών να

παρακολουθούν το σχολείο.

Aξiζει να τονιστεί ο επιλεκτικός τρόπος με τον οποίο πολλοί νόμοι εφαρ

μόζονται για τους Ρομά. Για παράδειγμα, η νομοθεσία που ελέγχει τη στάθμευση

των καραβανιών σε οικοδομημένες περιοχές εφαρμόζεται διαφορετικά, ανάλογα με

το αν τα καραβάνια ανήκουν σε εργάτες οικοδομής, τουρίστες ή Ρομά - ακόμη και αν

οι τελευταίοι εργάζονται σε οικοδομή ή ταξιδεύουν ως τουρίστες. Με ά'J..λα λόγια, και

μόνο το γεγονός ότι είναι κάποιος Ρομ και θεωρείται ως τέτοιος προκαλεί διακρι·

τική μεταχείριση, η οποία στηρίζεται στο νόμο.2'

29 http://wWW_greekheIsInki_grlbhr/greeklarticIes_2002/roma-c.doc
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τα Πρόσφατα Προβλήματα των Roma
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4.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην Ευρώπη, ο πληθυσμός των Roma υπολογίζεται περίπου στα 12

εκατομμύρια άτομα, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται ο τρίτος σε αριθμό πληθυσμός

Ταιγγάνων στη Δυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι Roma ζουν στην Ευρώπη, σε χώρες

όπως:

., Αλβανία - μεταξύ 100 και 150 χιλιάδες. (ΣuνdλlκόςΠληθυσμός-3.544.000j

., Ρουμανία - μεταξύ 535.250 και 1.2 εκατομμύρια. (Σ. Π. -22.303.000)

., Ουγγαρία.μεταξύ 600 και 800 χιλιάδες. (Σ. Π. -10.075.000)

., Βουλγαρία - περίπου 750 χιλιάδες. (Σ. Π. -7.621.000)

"Σερβία - περίπου 800 χιλιάδες. (Σ. Π. -7.780.000)

., Ισπανία·μεταξύ600 και 800 χιλιάδες. (Σ. Π. -45.061.000)

.,Σλοβακία - μεταξύ 350 και 520 χιλιάδες. (Σ. Π. -5.422.000)

., Π.Γ.Δ.Μ. - 260 χιλιάδες. (Σ, Π. -2.054.000)

"Τσεχία - μεταξύ 150 και 300 χιλιάδες. (Σ. Π. -10.256.000)

., Γαλλία - 310 χιλιάδες. (Σ. Π. -60.765.000)

., Τουρκία.2 με 5 εκατομμύρια (Σ. Π. -71.517.000)

., Ελλάδα - Η Τomκή Αυτοδιοίκηση τους υπολογίζει σε 250.000- 300.000.

(Σ. Π. -10.645.000)
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«Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, όπως το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την

Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (ΟΠΔ), ο πληθυσμός των Ρομά στην

Ελλάδα αριθμεί περίπου 250,000-300.000 άτομα, ποσοστό 2,6% περίπου επί του

συνολικού πληθυσμού. Η Εθνική Emtpoπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

(ΕΕΔΑ) υπολόγισε, το 2001, ότι το 15% περίπου αυτού του πληθυσμού (40.000)

διαμένει σε αντίσκηνα, η εκτίμηση αυτή ωστόσο αφορά μόνο τους Έλληνες πολίτες.

Οι Ρομό, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι χριστιανοί (ορθόδοξοι), ενώ

περίπου 35.000 άτομα είναι μέλη της επίσημα αναγνωρισμένης «μουσουλμανικής

μεωνότηταζ), η οποία προστατεύεται από τη Συνθήκη της ΛOζΆVVΗς. Οι χριστιανοί

Ρομά ωτtKτησαν για πρώτη φορά ελληνική υπηκοότητα στα μέσα της δεκαετίας του

1970, καθώς παλαιότερα θεωρούνταν 'αλλοδαποί αθιγγανικής καταγωγής', ενώ έχουν

παρουσία στην Ελλάδα εδώ και 600 χρόνια.

Οι περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες είναι μόνιμα εγκαταστημένοι Ρομά με

συγκέντρωση μεγάλου πληθυσμού είναι:

η Αθήνα (Αγ. Βαρβάρα, Λιόσια, Ζεφύρι, Aσπρόπupγoς), η θεσσαλονίκη

(Δενδροπόταμος, Ελευθθριο-Κορδελιό, Εύοσμος, Μενεμένη),το Αγρίνιο, η

Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η Αμαλιάδα, η Γαστούνη, το Διδυμότειχο, το Εξαμίλι

Κορινθίας, η θήβα, η Κάτω Αχαία, το ΜεσολόΥγι, η Νέα Αλικαρνασσός, η Νέα

Ιωνία Μαγνησίας, η Ξάνθη, ο Ορχομενός, οι Σέρρες, οι Σοφάδες, η Φλώρινα και

η Νυμφ6πετρα.'"

~o hnp://elwikipedia.org
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4.2 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ DΡΟΒΛΗΜΑ

Οι Τσιγγάνοι ανήκουν σε διάφορες (συχνά και αντιμαχόμενες) «φυλέρ). δεν

αποτελούν δηλαδή μια απόλυτα ομΟ'σΥενή ομάδα -όλοι όμως ανεξαιρέτως

αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.

Αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες διαφοροποιήσεις: Η πλειονότητα των

Ελλήνων Ρομά είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που μtλoύν τη γλώσσα «βλάχουρα

Ρομά)}. Οι περισσότεροι Ρομά που ζουν στη Δ. Θράκη. αντίθετα, είναι

Μουσουλμάνοι, μέλη της μόνης αναγνωρισμένης μειονότητας στην Ελλάδα από τη

Συνθήκη της Λοζάννης του 1923 και μιλούν «να-βλάχουρα Ρομά». Τα τελευταία

χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη εισροή Ρομά αλβανικής καταγωγής, κλπ., γεγονός

που οξύνει το ήδη οξύτατο πρόβλημα των Ρομά στην Ελλάδα.

Η θέση όλων των Ρομά είναι σε γενικές γραμμές δυσμενέστατη εφόσον

παραμένουν η πιο αδικημένη και περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα στην

Ελλάδα. Υπάρχει, ωστόσο, πολύ μεγάλη διαφορά οικονομικής και κοινωνικής

κατάστασης μεταξύ των διαφόρων τσιγγάνικων ομάδων: Στην Αγία Βαρβάρα λ.χ.

ΟΙ Τσιγγάνοι που ζουν εκεί από το 1923 και μετά, δημιούρΥησαν αρκετά

ικανοποιητικές συνθήκες ζωής και ΕΡΎασίας. ζώντας σε κανονικές κατοικίες όπως οι

υπόλοιποι δημότες. Στα Άνω Λιόσια, αντίθετα, οι Τσιγγάνοι ζουν σε έναν άθλιο

καταυλισμό-σκουπιδότοπο. Αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά άκρα.

Σκηνίτες είναι ένας μεγάλος αριθμός Ρομά που ζουν σε 52 περίπου

πρόχειρους και επικίνδυνους καταυλισμούς σε όλη τ/ν επικράτεια. Υπάρχει βέβαια

η πεποίθηση ότι οι Τσιγγάνοι απολαμβάνουν τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες

καταδικάστηκαν να ζουν και οι οποίες συνδέονται, ανωτόδραστα, με τον

αναλφαβητισμό και την παραβατικότητα. Πρόκειται, βεβαίως, για

επιχειρηματολογία αφελή και ρατσιστική που επικαλείται εκτός της βιολσΥικής

διαφοράς και τις δήθεν ασύμβατες πολιτισμικές αποκλίσεις. στις οποίες ωτοδίδουν

ολοκληρωτικά την αδυναμία ομαλής ένταξης των Ρομά στην ελληνική κοινωνία.

Στην πραγματικότ/τα. όπως προαναφέρθηκε. η ελληνική πολιτεία και οι

αρμόδιοι φορείς παραμέλησαν για πάρα πολλά χρόνια αυτή την ομάδα πολιτών

και δεν προχώρησαν σε σοβαρές έρευνες-μελέτες με στόχο την κατανόηση της

ιδιαιτερότητας των κοινοτήτων των Ρομά και τη στοιχειώδη έστω επίλυση των

προβλημάτωνπου αντιμετωπίζουν. Μόνο τα τελευταία χρόνια και κυρίως χάρη στα

ευρωπαϊκά προγράμματα άρχισε μια τέτοια προσπάθεια ψηλάφησης του χώρου των
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Τσιγγάνων και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη φορά -από της ιδρύσεως

του ελληνικού κράτους που διαμορφώθηκε- δημοσιοποιήθηκε και άρχισε να

εφαρμόζεται κρατικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος ήταν μόλις το

19961

Αν δεν αλ/άξουν δραστικά τα δεδομένα, με την πάροδο του χρόνου οι

ανειδίκευτοι και αναλφάβητοι στη μεγάλη πλειονότητά τους Ρομά είναι

καταδικασμένοι να περιθωριοποιηθούν ακόμα πιο ακραία. ').jyyoo των οικονομικών

συνθηκών που επικρατούν ma. Ο, Ρομά στη χώρα μας δεν έχουν καμία

διαπραγματευτική ισχύ και ελάχιστη πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων,

είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο. Πολλές φορές δεν έχουν ούτε καν πρόσβαση

στις δράσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάποιων άλλων φορέων που

δραστηριοποιήθηκαντελευταίαυπέρ τους.
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4.3 ΤΟ ΟΙΚΙΣΤιΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το οικιστικό πρόβλημα αναγνωρίζεται από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ως

το πιο κομβικό για τους Ρομό. Είναι γεΥονός ότι, η διαμονή σε μόνιμη γνωστή

κατοικία συνδέεται με τη δυνατότητα ενός πολίτη να απολαμβάνει ορισμένα

δικαιώματα, αJJ.iJ. και με τη δυνατότητα του δημοσίου ή ιδιωτών να συναλλάσσεται

νομίμως με το πρόσωπο αυτό. Η νομαδική ζωή των Ρομά και η διαβίωσή τους σε

παράνομους καταυλισμούς στα όρια δήμων (χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει

οικογενειακή τους μερίδα εκεί) λειτουργεί ως τροχοπέδη Υια την κοινωνική ένταξή

τους.])

Συχνά έχουμε την τάση να θεωρούμε εκούσια πράξη ό,τι δεν αποτελεί παρά

μια υποχρέωση και να θέλουμε πάση θυσία να εΥκαταστήσουμε τους Τσιγγάνους

σύμφωνα με κάποωυς κανόνες, οι οποίοι πιστεύουμε ότι ταιριάζουν σε όλους. Οι

κανόνες δεν έχουν παγκόσμια ισχύ, ακόμα περισσότερο όταν οι τσιγγάνικες

οικογένειες σΤεΥάζονται τις περισσότερες φορές σε οικοδομικά συγκροτήματα, σε

συνοικίες στις οποίες οι υπόλοιποι κάτοικοι ανnμετωπίζoυν ήδη προβλήματα

ανεργίας, εγκληματικότητας, ναρκωτικών και αλκοολισμού. Ενώ θέλουμε να τους

βοηθήσουμε και να τους εντάξουμε, τους εγκαθιστούμε σε χώρους όπου γίνονται

διπλά ξένο\, απορριπτέο\, γιατί θεωρούνται περιθωριακά άτομα, όπως και οι γείτονές

τους, οι οποίοι με τη σειρά τους, τους θεωρούν κι αυτοί περιθωριακούς. Οι εργατικές

κατοικίες που προσφέρονται δεν ανταποκρίνονται συχνά στην πολιτιστική τους

υπόσταση. Βρίσκονται σε όροφο, είναι υπερβολικά στενάχωρες για να επιτρέψουν

οικογενειακές συγκεντρώσεις.32

Η αποδοχή της ετερότητας στο χώρο θα γίνει μέσω της' ουσιαστικής

συμμετοχής των ίδιων των χρηστών στο σχεδιασμό. αλλά και τη διαμόρφωση του

χώρου γεΥονός που συμβάλλει στον πραγματικό σεβασμό της διαφορετικότητας της

όποιας KOινωΝUCΉς ομάδας ή μειονότητας. Ειδικότερα για τους Τσιγγάνους, αυτό

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ο συμμετοχικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό

παράγοντα επιτυχίας ενός διαμορφωμένου χώρου διαμονής τους. ως πολυμελής

κοινωνία παρουσιάζει επιμέρους διαφορετικές κοινωνικές και κατ' επέκταση χωρικές

31 http://mighealth.net Εθνική Επιτροπή Για Τα Δικαιώματα Του Ανθρώπου, Ή

Kατάnταση Των Τσιγγάνων Στην Ελλάδα '.
32 Ζαν-Πιερ Λιεζουά, (1999) «Ρομά, ΤσιΥγάνοl, Ταξιδευτtς» Οι ΤσιΥΥάνοι της F.υρώπης.

Αθηνά Α. Σιπητάνοι> (Μεταφ.>, Αθηνα Καστανιώτη
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εκφράσεις στο κατοικείν και στον τόπο της ομάδας. Με αυτή την ΈWOια η

ΤUΠ01Wίηση ή η κοινώς νοούμενη τυπολογία στη διαμόρφωση των χώρων ή σε

κάποια στεγαστικά προγράμματα γενικά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Ενδεικτικά για ένα διαμορφωμένο χώρο διαμονής των Τσιγγάνων θα ήταν

απαραίτητες:

• Η διάθεση μίας έκτασης δίπλα στην πόλη και όχι στις υποβαθμισμένες ζώνες

της περιφέρειας, με αποκλειστική χρήση τον τόπο της ομάδας, που σημαίνει

αυτόματα τέλος στις περ'IΠέτειες ανεύρεσης «μη-τόπων)) για τη δημιουργία του δικού

τους «τόπου), αλλά κυρίως αναστολή των αστυνομικών διωγμών.

• Η διαμονή σε αυτή την έκταση μόνο μίας ομάδας -του κοινωνικού μέρους της

πολυμερούς κοινωνίας- και όχι μαζί με άλλες και μάλιστα μη-συγγενείς, ώστε να μην

υπάρχουν παρεμβάσεις μέσω του χώρου στην κοινωνική δομή τους.

• Η κατασκευή έργων υποδομής που να εξασφσλίζουν την διαβίωσή τους με

υγιεινές συνθήκες.

• Η εκχώρηση της ελευθερίας έκφρασης σ' αυτό τον τόπο με βάση τις ανάγκες

της συγκεκριμένης ομάδας, τη δική της κοινωνική δομή και την πολιτιστική

ταυτότητα Kα~ τέλος,

• Η ωwδoxΉ της συμμετοχής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του

τόπου, που είναι δυνατόν να προκύψει με το σεβασμό του κώδικα και των προτύπων

των τσιγγάνικων ομάδων, με κατανόηση της σχέσης των δυο κοινωνιών μέσα και από

την Τffiγγάνικη αντίληψη και εδαφικότητα. Μέχρι οι ίδιοι να επιλέξουν άλλες μορφές

χωρικής έκφρασης και συμπεριφσράς, οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε το

δικαίωμα «επtλoγήζ)) της στέγασής τους, έστω και αν μοιάζει να συνοψίζεται στη

δημιουργία ενός γκέτο, όπου θα ζει όλη η ομάδα μαζί και θα διασφσλίζονται οι

μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις, σJJ..ά και οι σχέσεις με την περιρρέουσα κοινωνία.33

]] Καραθανάση, ·εφ. (2000) «Το καΤΟllα:ίν των Τσιγγάνων» () βιο-χώροςκαι Koινω~'ιo-χώρoς

των Τσιγγάνων,Αθήνα: Gutenberg
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4.4 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ROMA

4.4.1 Η Ρατσιστική «Aδ,αφoρίω~ Των Κυβερνήσεων Και Του Κράτους

Στους Roma

Από την απελευθέρωση της χώρας μας. το 1830. ως το 1978, οι Τσιγγάνοι

στερούνταν την ωηνική υπηκοότητα. Δεν ήταν πουθενά πολιτικογραφημένοι, δεν

είχαν ατομικά ,κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα.

Ασφαλώς δεν είχαν ούτε το δικαίωμα στην Εκπαίδευση. μίας και το να

γραφτείς στο σχολείο απαιτούσε διάφορα πιστοποιητικά από την κοινότητα. το δήμο

κι από αλλού, που οι Roma δεν μπορούσαν να έχουν. Με αυτό τον τρόπο τα

ΤσΙΥΥανόπουλα καταδικάζονταν σε αμορφωσιά, από τη στιγμή που από τους

δήμους, τις κοινότητες και από το κράτος, λαμβάνονταν μια σεφά από μέτρα για την

εκπαίδευση των Ελληνόπουλων.

Έτοι, το κράτος θέτει τις βάσεις του φυλετικού διαχωρισμού στην εκπαίδευση

και την κοινωνία. Μιλάμε για το εκπαιδευτικό απαρτχάιντ! Αδιαφορία και

εγκατάλειψη για τα παιδιά των Roma, σε αντιδιαστολή με την φροντίδα και το

ενδιαφέρον στα Ελληνόπουλα. Πρόκειται για την άρνηση του κράτους να πάρει

εκείνα τα αναγκαία και απαραίτηταμέτρα για τη σχολική και κοινωνική ένταξη των

Τσιγγανόπουλων,περiπoυ δυο αιώνας τώρα.

Ας μην αναζητούμε τον ρατσισμό μόνο στην Αφρική • αλλά ας κοιτάξουμε

«δίπλα» μας.. Ζούμε «μ' αυτό\')) και «απ' αυτόν)) και συγχρόνως, νιώθουμε και

τυχεροί που δεν έτυχε να γεννηθούμε στη Τσιγγανική «φυλή))!!!

4.4.2 Οι Φυλετικές Και Κοινωνικές Διακρίσεις Των Διοικητικών Αρχών

Και Της Κοινωνίας Κατά Των Roma

Οι διωγμοί των μικρών Roma από τα σχολεία, οι διακρίσεις σε βάρος τους,

οι προσβλητικέςκαι στερεότυπεςεκφράσειςπου χρησιμοποιούνταιεναντίον τους, οι

διωΥμοί των τσιγγάνικων κατασκηνωτών από τα περίχωρα των πόλεων, καθιστούν

δί>σκολη. αν όχι αδύνατη, την κάθε προσπάθεια που καταβάλλουνγια τη μόρφωσή

τους.

Εκατοντάδες ρατσιστικά κρούσματα έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο και τα

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης γενικότερα, που αποδεικνύουν την ρατσιστική

συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά.
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Ενδεικτικά ανωtJέoω:

• EΞAMIΛIΛ ΚOPINθIΛΣ, 1986. Οι κάτοικοι παίρνουν τα παιδιά τους από το

δημοτικό σχολείο, όπου φοιτούν 23 Roma. Έχουμε την αποχή των «λευκών))

παιδιών ωσότου φύγουν τα Τσιγγανόπουλα. Το τραγικότερο; Οι περισσότεροι

δάσκαλοι δηλώνουν «oυδtτερoυ) στον ρατσισμό. Η αντιμετώπιση του ρατσιστικού

φαινομένου από τον νομάρχη είχε ως αποτέλεσμα τα 23 Roma να αποτελέσουν ένα

ξεχωριστό τμήμα εκπαίδευσης.

Το 1995 λειτουργεί «ειδική)) τάξη για τα Τσιγγανόπουλα, και ασφαλώς όχι μεικτή.

• ΚΟΙΝΟΤΗΤΛ ΚΛΛΛΜωΥ,ΚΛΛΛΜΛΤΛ (1995). Ο διευθυντής του δημοτικού

διώχνει τρία Roma που παρακολουθούσαν από τον Νοέμβρω. Τα οοιδιά πήγαιναν

εκεί από τον καταυλισμό τους που απείχε 2 χιλιόμετρα από το χωριό. Η

δικαωλογία του ήταν ότι δεν ήταν γραμμένα. δεν είχαν χαρτιά, δεν είχαν κάνει

εμβόλια. ότι παρακολουθούσαν από τον Νοέμβριο και μετά θα ζητούσαν κανονικά

απολυτήριο.

Ύστερα από αυτό ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του νομού, με έξοδα του

Υπουργείου Παιδείας, άρχισε να μεταφέρει τα παιδιά σχολικής ηλικίας του

καταυλισμού, όχι σε αυτό το κοντινό σχολείο α')..).,Δ σε άJ.).,n, σχολεία της

Καλαμάτας.

• IίΛTΩ λxλ14, 1992. «Στο σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά μου, έβαλαν από τη

μια τα Τσιγγανόπουλα και απ' την άλλη τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί τέτοια φυλετική

διάκριση;», θα πει ο Ρομ Bασiλης Καλατζής στην εφημερίδα Έθνος.

4.4.3 Η Καταδίκη Στην Εργασιακή Σκλαβιά Των Μικρών Roma

Το άρθρο 32, παρ. 1 και 2, της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του

Παιδιού, που υιοθετήθηκε στις 20 Νοέμβρη 1989, τoνiζει:

Τα κράτη - 'jlέλη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από

την οικονομική εκμετάλλευση και από το να εκτελεί" οποιαδήποτε εργασία, η

οποία είναι πιθανό να είναι επικίνδυνη ή να επεμβαίνει στην εκπαίδευση του

παιδιού ή να είναι επιβλαβής για την υγεία του ή τη σωματική, πvευματική,

ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπruξη του παιδιού
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Η εργασία των Roma είναι και θα παραμείνει ένα από τα μεΥαλύτερα

στίγματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι μικροί Roma ακολουθούν

τους γονείς τους στις εργατικές και αγροτικές εργασίες. Είναι «τα παιδιά του

δρόμου», που πλένουν τζάμια στα φανάρια, πουλάνε λουλούδια.. Εκτεθειμένα στον

ήλω, στην βροχή, στις λάσπες, στις ανθυγιεινές συνθήκες δουλειάς, με σοβαρές

συνέπειες σωματικής και πνευματικής υγείας. Ταυτόχρονα, πέφτουν και θύματα

εκμετάλλευσης των εργοδοτών τους, καθώς αποτελούν φθηνά χέρια, χωρίς

απαιτήσεις.

Πρόκειται για ένα αντιτσιγγανικό έγκλημα, μια ρατσιστική αδιαφορία

καθολική. Τα παιδιά αυτά «εξαναγκάζονται» στην «επιλογή» μίας ένταξης στην

εργασία, λ(ΥΥω της φτώχειας. Οι γονείς «βγάζΟUV» τα 1U1ilim τους στην ζητιανιά για

να συμπληρώσουν το πενιχρό τους εισόδημα.

Η ζητιανιά και η παιδική εργασία δεν είναι φυλετικό γνώρισμα μόνο των

Roma! Είναι και κάθε κοινωνικής ομάδας, σε κάθε χώρα του κόσμου που πεινάει,

που δεν έχει στέγη, που ζει την κρατική και κοινωνική αδιαφορία.

4.4.4 Τα Μόνιμα Και Μετακινούμενα Γκέτο Των Roma

Οι άθλιες ΣUνθήKες διαβίωσης, «τσαντίρια», «1U1ράγκες από νάιλον ή

χαρτόνια», παραπήγματα,αδυνατούννα δώσουν την πραγματική εικόνα του τρόπου

ζωής τωνRoma.

Στην Αλικαρνασσό και τα Χανιά της Κρήτης, στη Νέα Κίο, στα Εξαμίλια, στο

νομό Ηλείας, στα Πευκάκια της Αγίας Παρασκευής, στο νομό Βοιωτίας, στη Λαμία,

στα Καμποχώρια Θεσσαλίας, στην Κέρκυρα, στο νομό Θεσσαλονίκης, στη Χίο, στο

Καλαμπάκι Δράμας και σε εκατοντάδες περιοχές που ζουν Roma, οι Κδινότητές τους

αποτελούν τα χειρότερα τριτοκοσμικά γκέτο. Χωρίς δρόμους, νερό, ρεύμα,

αποχετευτικό, ιατρεία, σχολεία και άλλα χίλια χωρίς....

Είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούνδεκάδες «κοινότητες» Roma

ως Οργανισμοί Τοmκής Αυτοδιοίκησης, που θα χρηματοδοτούνται από το

Υπουργείο Εσωτερικών και θα προχωρούν σε αναπτυξιακά και έργα υποδομής στο

εσωτερικό τους. αλλιώς, είναι δύσκολο να εκδηλωθεί και να διατηρηθεί το

ενδ1αφέρονκαι η ανάγκη για το σχολείο και την εκπαίδευση.
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4.4.5 Οι Ανάγκες Και Ο Τρόπος Ζωής Των Roma Βρίσκονται Σε Αντίθεση

Με Τους ΣκοπούςΚαι Τη ΛειτουργίαΤου ΠαραδοσιακούΣχολείου

Σε αυτό το σημεto έγκειται το ερώτημα «( Τι περιμί:νσυν οι Roma από το

Ο;(ολείο;».Οι προσδοκίες των Roma βρίσκονται σε διάσταση με το σχολείο και

τους σκοπούς του. Η εKπαίδει.κJη δεν αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες τους. Για ποιο

λόγο;

Πρώτον. το σχολείο δεν υπολόγισε τα χαρακτηριστικά των συνηθειών

εργασίας των Roma.o ΤσΙΎγάνος γονιός θα ήθελε το σχολείο να είναι το

συμπλήρωματης οικογενειακής εΙCΠαίδευOης. και ιδιαίτερα αυτή για την εξάσκηση

του επαγγέλματος, διότι ο νομαδικός τρόπος ζωής τους oφείλετα~ ακριβώς, στην

εξεύρεση εποχικώνδουλειών.

Δεύτερον, το σχολικό σύστημα και οι φορείς του ειδικότερα (δάσκαλοι,

σύμβουλοΙ., προϊστάμενοι, κ.α.) αποβλέπουν στη συγχώνευση των Roma στην

εγκατεστημένη κοινότητα και ,η επιτυχία τους έγκειται σε αυτό. Κάτι τέτοιο ενώνει

τις οικογένειες των Roma, αντιδρούν αρνητικά στην αλλοτρίωση του πολιτισμού

τους, στην αφoμoiωσή τους και επιβολή του κυρίαρχου πολιτισμού της πλειοψηφίας.

Δεν υπάρχει τίποτα στα σχολικά βιβλία από την ιστορία τους. τον τρόπο ζωής τους,

τη γλώσσα τους. τον πολιτισμό τους. την προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία.

Τρίτον, η απόρριψη και η προκατάληψη πολλών εκπαιδευτικών ως προς

το πώς θα έπρεπε τα Τσιγγανόπουλα. να συμπεριφέρονται. Η απόρριψη μπορεί να

είναι ευθεία: «να φέρεται τα τάδε πιστοποιητικάγια την εγγραφή στο σχολείο». Ή και

έμμεση, όπου τα παιδιά τοποθετούνται στο πίσω μέρος της τάξης ή και αγνοούνται.

4.4.6 Ο Πρώιμος Γάμος Κι Ο Αναλφαβητισμός Των Roma Γονέων

(ως Αιτία και Αποτέλεσματης ΚρατικήςΕγκατάλειψης)

Η ενδοΥαμία και ο πρώιμος γάμος αποτελούν εθιμικό κανόνα, με παράδοση

αιώνων και δεν μπορούν να τα παρακάμψουμε.χωρίς να έρθουμε σε ρήξη μαζί τους.

Ακόμη και αν τα παιδιά πάνε σχολείο, στην ηλικία των 13 - 17 θα πρέπει να

παντρευτούν.

Ακόμη. ο υψηλός αναλφαβητισμός των γονιών και ιδιαίτερα των γυναικών,

στέκεται εμπόδιο στην εmθυμία και τον προσανατολισμό των μικρών

Τσιγγανόπουλα/ν. Η αντίληψη ότι τα πολλά γράμματα είναι άχρηστα στον τρόπο

ζωής τους έχει τις συνέπειες της.
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Παρόλα αυτά, πολλοί Roma θα ήθελαν να μάθουν γράμματα. Και οι ίδιοι και

τα παιδιά τους. εκτιμούν πολύ τους «δικού9) τους που μπορούν να διαβάζουν και να

γράφουν.

4.4.7 Η Απόσταση Του Σχολείου Από Τον Καταυλισμό

Είναι αναγκασμένα να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι προκειμένου να φθάσουν

από την συνοικία τους στο σχολείο και αναγκασμένα να περάσουν μέσα από

γειτονιές όπου δεν τα αντιμετωπίζουν διόλου φ1λικά.
34

'Ντοόσα Δ. (1997) Rom και ψlJλεrιKέ διωφισπ(, ΛΟηνα: Gutenberg
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΙΙΤΟ

Ηνωμένα Έθνη και Roma
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5. ΗΝΩΜΕΝΑ 'ΕΘΝΗ

Οι Ρομά/Τσιγγάνοι έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνιση τους σε κείμενο του

ΟΗΕ το 1977, όταν στα ευρύτερα πλαίσια της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, η Υπο-Επιτροπή για την Πρόληψη

των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων έκανε έκκληση προς τις 'χώ

'ρες στα όρια των οποίων κατοικούνΡομά (Τσιγγάνοι) να τους παραχωρήσουν, αν δε το

έχουν πράξει axόμα, όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνει ο υπόλοιπος πληθυσμός' (α

πόφαση της 31 Αυγούστου 1977). Τον Αύγουστο 1991, η Υπο-Εmτροπή για την

Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων επανέφερε την από

φαση του 1977 και επικέντρωσε την προσοχή της στο γεΥονός ότι:

'Σε ποΛλέςχώρες υπάρχουν διάφορα εμπόδια για την πλήρη συνειδητοποίηση των ατο

'μικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των ατό

'μων που ανήκουν στην κοινότητα των Ρομά. Τα εμπόδια αυτά συνιστούν διάκριση που

στρέφεται άμεσα εις βάρος της κοινότητας καθιστώνταςτην ιδιαίτερα ευάι1.ωτη.•

Ανέφερε επίσης ότι 'εκδηλώσειςπροκατάληψης,διακρίσεων, μισαλλοδοξίας

και ξενοφοβίας' επηρεάζουν την κοινότητα των PoμάITσιγγάνωνκαι πρότεινε ένα

σχέδιο απόφασης για υιοθέτηση από την Εmτροπή Ανθρώmνων Δικαιωμάτων(33η

Συνεδρίαση, 28 Αυγούατου 1991, 1991/21, Προστασία των Μειονοτήτων). Τέλος, η

Επιτροπή Ανθρώmνων Δικαιωμάτων, στη διάρκεια της συνεδρίασής της 4ης Μαρτί

ου 1992, υιοθέτησε την Απόφαση 1992/65 με τίτλο 'Για την Προστασία των Ρομά

(Τσιγγάνων) '. ~

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών

(ECOSOC) έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα το Μάρτιο 1979, όταν αναγνώρισε τη

Διεθνή Ένωση Ρομά (lRU) ως μη ΚUβερνητική σρ-Υάνωση που εκπροσωπεί τους

PoμάlΤσιγγάνους. Η ένωση αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στις συναντήσειςτης Υπο

Εmτροπήςγια την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασίατων Μειονοτήτων,

καθώς και ζωτικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στους κόλπους της

ΔΑΣΕ. Το Μάρτιο 1993, ο ΟΗΕ αναβάθμισε την Ένωση δίνοντάς της Συμβουλευτικό

Καθεστώς και κάνοντας έτσι πιο βαρύνουσατη συνδρομή της.
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Β UNESCO έχει υποστηρίξει ηθικά κάποια βραχυπρόθεσμα προγράμματα

σχετιιcά με την έρευνα. τη διδασκαλία ιcαι Ιή -ης εκδόσεις, ειδικά σε ό.τι αφορά τη

γλillσσα Ρομανί (για παράδειγμα, το σεμινάριο για την τυποποίηση της Ρομανί στη

Βαρσοβία, τον Απρίλιο 1990, στο οποίο η UNESCO έστειλε τον επικεφαλής του

γλωσσολογικού της τμήματος). Έχε~ επίσης, προσφέρει οικονομική υποστήριξη σε

δύο καλοκαιρινά σχολεία που οργανώθηκαν από τη IRU (στο Βελιγράδι το 1989 και

στη Βιέννη το 1990). Η UNESCO ασχολείται σήμερα με πιλοτικά προγράμματα αλ

φαβητισμού ιcαι εκπαίδευσης σε πολλά κράτη, καθώς και με ένα πιλοτικό πρόγραμμα

με θέμα τον πoλιnσμό των PoμάfΓσιγγάνων.

Β UNICEF, μέσω του Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξηςτου Παιδιού έχει στρέ

ψει την προσοχή της στα παιδιά των Poμάlfσιγγάνων,και ιδιαίτεραστην εκπαίδευσή

τους, σε πολλά κράτη.35

Η http://WWW.greekhelsInkl_gr/bhr/greek!articles~ 2002/roma-c.doc
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Έρευνες
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6.1 ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ROMA ΣΤΟΝΟΜΟΚΑΡΔΠΣΑΣ

Η έρευνα ξεκίνησε το 1989 στο νομό Καρδίτσας, όπου ζούσαν περίπου 4.000

TUrrr.ΆV01. Απ' αυτούς. οι 2.500 ψαν πoλιτικoγραφημΈVOl στο δήμο Σοφάδων και οι

1.500 περίπου στο δήμο Καρδίτσας. ΆΛλοι Τσιγγάνοι δεν υπήρχαν γραμμένοι σε άλλο

χωριό ή δήμο, εκrός. κω αν ήταν περιπλανώμενοι.

αΌ Το Γκέτο των Σοφάδων

Οι Σοφάδες είναι ένας τόπος στον οποίο ρίζωσαν οι Roma ωtό πολλές

δεκαετίες πριν. Αυτό ΈΥινε, πιθανόν, γιατί οι Σοφάδες βρίσκονται στο κέντρο της

Ελλάδας και είναι εύφορη η περιοχή, κι έτσι βρίσκουν εύκολα δουλειά ως φΥάτες

γης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων των Σοφάδων, αλλά και των ίδιων των

Roma, πιο πριν από το 1950 στο κέντρο των Σοφάδων υπήρχε γειτονιά που λεγόταν

«Γύφπκα}}, και ήταν μόνιμα εκεί εγκατεστημένοι αρκετοί Τσιγγάνοι Αυτοί οι Roma,

είχαν ως σημείο αναφοράς τις μόνιμες κατοικίες τους και γύριζαν στην περιφέρεια

ασκώντας τα παραδοσιακά τους επαγγέλματα.

Ύστερα από την εμφάνιση κάποιων κοινωνικών προβλημάτων, και με αφορμή

αυτά, πάρθηκε απόφαση από το δήμο να διώξει τους Τσιγγάνους από το κέντρο.

Έτσι, απαλλοτρίωσε τη γειτονιά των Τσιγγάνων και τους έδωσε, μ' ανταλλαγή,

δημοτική έκταση έξω από την πόλη. Αυτό έγινε στα μέσα της δεκαετίας τοι> 1950.

Με την ενέργεια αυτή συνέβη το εξής: οι λίγες οικογένε1Ες ποι>

τ

εγκαταστάθηκαν στον απαλλοτριωμένο χώρο που τους παραχώρησε ο δήμος

δημιούργησαν έναν πυρήνα που συσπείρωνε γύρω του κι άλλους ΤσΙΥΥάνους, καθώς

υπήρχε ελεύθερος χώρος ολόΥυρά του. Έτσ~ σιγά - σιγά αυτός ο ΠUρήνας απλωνόταν

κι έγινε ένας ολόκληρος συνοικισμός, αποκλειστικά κατοικημένος από Τσιγγάνους.

Τα σπίτια στο συνοικισμό ήταν λίγα, περίπου 100, και τα υπόλοιπα ήταν

παραπήγματα, ενώ δεν απουσίαζαν και τα τσαντίρια. Για να αγοράσει το 1991 ένας

Τσιγγάνος ένα στρέμμα αγροτικής γης έπρεπε να δώσει πάνω από ένα εκατομμύριο

δραχμές. Γεγονός που αποδεικνύει τη φανερή καταλήστευση των Roma τον καφό

εκείνο.

Με τις τότε προδιαγραφές, ο συνοικισμός των ΤσιΥΥάνων βρισκόταν έξω από

τα όρια της πόλης. Αργότερα, όταν έγινε ο παρακαμπτήριος δρόμος έξω από τους

Σοφάδες, ο οικισμός των ΤσΙΥΥάνων βρέθηκε να είναι στη μόστρα του δρόμου, που
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είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μερικοί κάτοικοι που να διαμαρτύρονται ακόμα και

για αυτό.

Ο οικισμός, βέβαια, δεν πληρούσε τους κανόνες μίας σωστής διαβίωσης,

καθώς δεν υπήρχε ολοκληρωμένη αποχέτευση, οι δρόμοι ήταν άναρχοΙ, ενώ μερικοί

από αυτούς ήταν τόσο στενοί που ούτε αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να περάσουν.

Πολλά από τα «σπίτια» δεν είχαν φωτισμό. ενώ ο συνοικισμός δεν είχε πλατεία,

παιδική χαρά ή οποιοδήποτε «δημόσιο έργω).

βΌ Τα Νομαδικά Γκέτο της Καρδίτσας

Οι ΟΙΚσΥένειες των Roma που ζούσαν στο δήμο της Καρδίτσας (περίπου 200)

δεν κάθονταν ποτέ στο iδια μέρος, στο iδια χωριό ή πόλη, για τους απλούστατους

λόγους, ότι δεν είχαν δικό τους οικόπεδο για να φτιάξουν το σπίτι τους ή την

παράγκα τους, δεν είχαν μόνιμη δουλειά και τους έδιωχναν τα δημοτικά και

κοινοτικά συμβούλια. όταν πήγαιναν να εγκατασταθούν κάπου, έστω και για λίγους

μήνες. Μάλιστα, το 1987, στη διάρκεια του βαρύ χειμώνα, ο δήμος της Καρδίτσας

δεν δίστασε ξεδιάντροπα να διώξει 30 με 40 ΟΙΚσΥένειες που είχαν φτιάξει τις

παράγκες τους στην περιοχή των Καμινάδων για να ξεχειμωvιάσoυν.

γΌ Αποκαλυπτlκές Αφηγήσεις Περιπλανώμενων Roma

Παραθέτω δυο αφηγήσεις που καταγράφηκαν από ΤσΙΥΥάνους ενός

καταυλισμούστο ΦανάριΚαρδίτσαςστα πλαίσιατης έρευνας:

«Δεν έχουμελεφτά. Τα παιδιά εί.ναι φαντάροι. Περπατάνεδεξιά και αριστερά σε πολλά

χωριά για να μας βρουν όταν έρχονται με άδεια. Μας βρίσκουν στο δρόμο. Είμαστε

δυστυχισμένοι. Νηστικοί είμαστε. Σπίτια δεν έχουμε. Τιμωρημένοι. Πρέπει να

καθίσουμεσε ένα μέρος για πάντα. Να μας δώσει το κράτος οικόπεδακαι σπίτια. Πάμε

εδώ, πάμε εκεί, έρχονται οι χωροφύλακεςκαι μας διώχνουν. Τα παιδιάμας το χειμώνα

περπατάνεμες τις λάσπες, τα χιόνια, με το φαί μες τις λάσπες. Το χειμώνα η σκηνή

παίρνει από κάτω νερό. Κρυώνω.»

[ ... ]

«Α ν είμαστε εδώ πέρα τριάντα αντίσκηνα, τα είκοσι ψοφάν από την πείνα.

Καταλαβαί.νεις; Πεινά ο κόσμος. Οι δέκα έχουν, οι είκοσι δεν έχουν. Λένε κάποιοι ότι
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οι ΤσryyΆVΟΙ έχουν χρήματα. Ψέματα.' Με τα μεροκάματα ζούμε. Εγώ είμαι νηστικός

τώρα. Με ρωτάς; Λένε ακόμη ότι μας αρέσει να Υυρίζουμε διάφορα μέρη και να

μένουμε σε τσαντίρια. ΛΑλά αν είχαμε λεφτά θα αγοράζαμε ένα οικόπεδο να μείνουμε κι

εμείς. για να μην έχουμε τον καθένα πάνω από το κεφάλι μας και να μας

δ ' "ιωχνει ,_, . , »

31 Ντούσας, Δ. (1997) Rom και φυl.~I1(tςόlαιι:ρίσειι". Aι:~ήνα: Gutenberg
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6.2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ DΛHθYΣMIAΚΩN ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Eqoal (Πρόγραμμα Κοινοτικής

Πρωτοβουλίας για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Ανισοτήτων σε σχέση με την

αγορά εργασίας), η Αναπτυξιακή Σύμπραξη EQUAL 'ΔΙ. ΚΑ. ΔΙ. - ROM' (Δίκτυο

για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων κατά των ROMj ανέλαβε τ/ν εκπόνηση του

έργου με τίτλο 'ROM Δ.Ι.ΣΥΜ.Ε" «Δράση για την Ισόπμη Συμμετοχή στην

Epγo.σiα".

Το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το έργο αυτό, είναι το φαινόμενο

των διακρίσεων σε βάρος της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των ROMA, το

οποίο δημιουργεί αρνητικές επιδράσεις στην συνοχή της ελληνικής οικονομίας και

κοινωνίας. καθώς επίσης και συνθήκες αποκλεισμού από τ/ν αγορά εργασίας.

Βασική προΜόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, δηλαδή της άρσης της

κοινωνικής και εργασιακής απομόνωσης των ROMA. θεωρήθηκε ότι ήταν ο

σχεδιασμός μΙας ολοκληρωμένης παρέμβασης, η οποία θα ενσωματώνει δράσεις

τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης, ενεργοποίησης, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης, όσο και σε επίπεδο προώθησης σε ενεργητικές μορφές απασχόλησης

και υποστήριξης των ωφελουμένων κατά τ/ν διάρκεια τ/ς εργασίας τους, για την

αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων και προβλημάτων κοινωνικής διάκρισης.

Με το έργο αυτό γίνεται προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι παραπάνω βασικές

συνθήκες εφαρμογής μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, με την υλαποίηση ενός

συνόλου αλληλένδετων δράσεων νεωτεριστικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, προβλέπεται

η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό στόχο την

αναβάθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας δομών, μηχανισμών και

μεθοδολογικών εργαλείων διευκόλυνσης της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης

των ROMA, καθώς επίσης και δράσεις που στοχεύουν στην κατάρτιση και στην

προώθηση της ομάδας στόχου σε ενεργητικές μορφές απασχόλησης.

Επίσης, το έργο προβλέπει την υλοποiηση πιλοτικών δράσεων, οι οποίες

στοχεύουν στην δημωυργία δομών και μηχανισμών ενημέρωσης της ομάδας στόχου

για νέες ευκαιρίες και νέες τάσεις απασχόλησης, με την χρήση τόσο της προηγμένης

τεχνολογίας όσο και των παραδοσιακών μεθόδων.
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Τέλος, προβλέπεται η υλοποΙηση υποστηρικτικών δράσεων

προπαρασκευαστικού χαρακτήρα. για την διάγνωση των επιμέρους συνθετικών

στοιχείων απομόνωσης και αποκλεισμού από την εργασία, με στόχο την ενσωμάτωση

των αποτελεσμάτων στα μεθοδολογικά εργαλεία και στις πολιτικές που θα

εφαρμοσθούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας των δομών κοινωνικής και

επαγγελματικής επανένταξης της ομάδα στόχου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεΙ ότι

στο έργο εμπεριέχονται και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και

ενεργοποiησης, τόσο των ωφελουμένων, όσο της τοπικής και της ευρύτερης

οικονομΙας και κοινωνίας. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της

δημοσιότητας και η χάραξη ενός πολυεπίπεδου επικοινωνιακού πλάνου αποτελεί το

βασικό συστατικό στοιχείο επιτυχίας του έργου, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που

χαρακτηρίζουν την ομάδα στόχο (φοβία, αποξένωση, γκετοποίησης, απαξίωση και

καχυποψίας για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξής τους, κ.λ.π.), καθώς επίσης και

των ειδικών στοιχείων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν και την δομή της Ελληνικής

Κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι επιδιωκόμενοι στόχοι του έργου με τίτλο 'ROM

Δ.Ι.ΣΥΜ.Ε' χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1, Βραχυπρόθεσμο επΙπεδο

• Πληροφόρηση του πληθυσμού στόχου Ύ1α την πρόσβαση του στις υποστηρικτικές

δομές που αφορούν την καταπολέμηση του φαινομένου του εργασιακού

αποκλεισμού.

• Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής γνώμης.

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

• Απόκτηση επαγγελματικών και κοινωνικών δεξωτήτων.

2. Μεσοπρόθεσμο επίπεδο

• Κοινωνική ένταξη του πληθυσμού στόχου στην τοπική κοινότητα.

• Βελτίωση και ενίσχυση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

• Ανάπτυξη δικτόου απορρόφησης στην εργασία.

• Προώθηση στην αΥΟρό εργασίας.

• Ανεύρεση εργασίας.

• Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε άμεση συνάρτηση με την

δραστηριοποίηση του πληθυσμού σε σύγχρονα επαγγέλματα.

• Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
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3. Μακροπρόθεσμο επίπεδο

• Κοινωνική ένταξη της ομάδας - στόχου στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

• ΔημιουΡΎία κοινωνικών δεσμών.

• Ευρεση μόνιμης ψιασίας.

• Άμβλυνση του φαινομένου του αναλφαβητισμού.

• Άμβλυνση του κοινωνικού στίγματος.

Το έργο έχει ως περιοχές αναφοράς τις ευρίιτερες περιοχές της Αθήνας και

της θεσσαλονίκης, ενώ τα παραγόμενα αποτελέσματά του θα διαχυθούν

πανελλαδικά με την συμμετοχή του Δικτύου ROM, του οποίου στην μετοχική

oiινθεση μετέχουν φορείς προερχόμενοι από όλη την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο

τεκμηριώνεται με τον πλέον σαφή τρόπο και η Πανελλαδική εμβέλεια του έΡΎου.

Ως ομάδα στόχος είναι' αυτή των Rom., ενώ από πλευράς ειδικής στόχευσης

και εξειδίκευσηςτων ωφελουμένωναυτή έχει ως εξής:

• Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

• Νέοι - νέες άνεργοι χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση και με χαμηλό εκπαιδευτικό

επίπεδο.

• Εμπεφοτεχνίτες - εργατοτεχνίτες άνω των 35 ετών και τέλος .

•. Νέοι-νέεςάνεργοι δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςχωρίς επαγγελματικήεξειδίκευση.

Η καταγραφή και η μελέτη της εκπαίδευσης-κατάρτισης των διαφόρων

αναγκών των τοιγγανοπαίδων(ιδιαίτεραεπαγγελματικέςκαι κοινωνικές, με σκοπό τη

δημιουργία συγκεκριμένων επιμορφωτικών ΠΡσΥρομμάτωνJ, η ερμηνεία της

σημερινής κατάστασης και η διαμόρφωση πολιτικής 'Υια την εκπαίδευση

κατάρτιση των Τσιπάνων προϋποθέτει τη μελέτη των επιμέρους παραγόντων

που εμπλέκονται σε αυτή και την επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

• το ΥΠΕΠΘ.

• το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• οι Τοιγγάνοι γονείς.

• οι εκπαιδευτικοί.

• οι μαθητές Τσιγγάνοι - μη Τσιγγάνοι

• το κοινωνικό περιβάλλον.
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Η έρευνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συντελεστή "Τσιγγάνοι γονείς" και

προσπαθεί να αναζητήσει στοιχεία που συνθέτουν τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς

των νέων Τσιγγάνων, με στόχο τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη

διαμόρφωση πολιτικής ή προσαρμαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα

εκπαίδευσης-κατάρτισης των τσιγγανοπα'ίδων. Η καταγραφή στοιχείων σχετικών με

τη ζωή των Τσιγγάνων, για παράδειγμα ο τρόπος διαμονής, η σιιχνότητα

μετακίνησης, η αντίληψη για το σχολείο και την εκπα'ίδευση των παιδιών τους, το

θετικό ή αρνητικό κλίμα του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι τους, όπως αυτά

βιώνονται και από τους 'ίδιους τους γονείς, θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία

προσαρμσΥής του εκπαιδευτικού ΠΡσΥράμματος στις ανάγκες των Τσιγγάνων.

Επίσης, η μελέτη της υπάρχουσας κοινωνικοπολιτισμικής κατάστασης των

Τσιγγάνων θα αποτελέσει τη βάση για:

• την κατάρτιση προγραμμάτων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα του

τρόπου ζωής των Τσιγγάνων,

• την παραγωγή ειδικού διδακτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις αρχές της

διαπολιτισμικής εκπαiδευσης.

Οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι εναρμoνiζoνται πλήρως με το σκοπό της

έρευνας, είναι:

• η καταγραφή βασικών δημσΥραφικών και εθνολΟ'Υικών στοιχείων,

• η καταγραφή της οικαγενειακής δομής των Τσιγγάνων και η διερεύνηση των

δεσμών της οικαγένειας,

• η διερεύνηση της κοινωνικής κατάστασης και οργάνωσης των Τσιγγάνων,

• η καταγραφή των τρόπων εγκατάστασης και η διερεύνηση των παραγόντων

μετακίνησης,

• η αναζήτηση στοιχείων για το επίπεδο εκπαίδευσης των Τσιγγάνων και η ερμηνεία

της σημερινής κατάστασης,

• η διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης στις διαφοροποιήσεις των τσιγγάνικων

ομάδων,

• η διερεύνηση των στοιχείων που σκιαγραφούν την οικονομική κατάσταση των

Τσιγγάνων,

• η διερεύνηση της στάσης των Τσιγγάνων απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον,

• η διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτισμικών στοιχείων των Τσιγγάνων,
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• η διερεύνηση του κοινωνικού ρόλου της τσιγγάνικης γλώσσας,

• η διερεύνηση των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Τσιγγάνοι και

• η διερεύνηση των διαφοροποιήσεων που συναντώνται στις τσιγγάνικες ομάδες, σε

σχέση με τη γεωγραφική κατανομή τους και τον τρόπο εγκατάστασης

Η γεωγραφική κατανομή της έρευνας βασίστηκε στον αρχ:ικό σχεδιασμό του

προγράμματος, μέσα στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε. Η έρευνα

πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, η πρώτη φάση περW\μβανε το νομό Αττικής και η

δεύτερη φάση περιλάμβανε το νομό Θεσσαλ<>νίκης.

Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκαν οι παραπάνω νομοί είναι:

• Προσπάθεια ανt1ΠΡOσωπευτικής κάλυψης των γεωγραφικών περιοχών της

Ελλάδας στις οποίες ζουν Τοιγγάνοι.

• Προσπάθεια κάλυψης των περιοχών όπου ζει ο μεγαλύτερος αριθμός Τσιγγάνων.

• Επιλογή των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας στα οποία οι Τσιγγάνοι

ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές, αναπτύσσουν ιδιαίτερη δραστηριότητα στον

KOινωVΙKό χώρο και αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Ταυτόχρονα,

έχουν επtλεγε~ από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, ομάδες Τσιγγάνων που ζουν

σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές και οι σχέσεις τους με το κοινωνικό σύνολο

έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι διαφορετικές από αυτές των αστικών

περιοχών.

• Επιλο'Υή περιοχών που αποτελούν σημεία αναφοράς εγκατάστασης Τσιγγάνων και

έχουν πολυετή παράδοση στη διαμονή τσιγγάνικου πλη&υσμού, όπως Αγία

Βαρβάρα, Λιόσια.

• Επιλογή περιοχών όπου διαμένουν Μουσουλμάνοι Τσιγγάνοι (Αθήνα), καθώς η

ύπαρξη δεδομένων από έρευνα, επαφή και δραστηριότητα σε αυτές ης περιοχές

είναι αρκετά περιορισμένη έως μηδαμινή.

• Τέλος, σημαντικό στοιχείο επιλογής ήταν οι νομοί να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη

δυνατή ΠOΙKtλία KoινωVΙKών, οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
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Το δε(γμα ήταν Τ1Υχα(ο. σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που

oρiζoυν την τυχαία δειγματοληψία. Για την έρευνα επιλέχθηκε δείγμα 432

OΙKoγεvεtών. το οποίο κατανεμήθηκε αναλoγΙKCι. σύμφωνα με τον αριθμό και τον

τρόπο εγκατάστασης των OΙKoγενεtών των Τσιγγάνων που κατοικούν στις

επιλεγμένες περιοχές.

Για τ/; ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως υποκείμενο το άτομο

(άνδρας ή γυναίκα) μέσα στα πλαίσια της οικογένειάς του. Δηλαδή, συμπληρώθηκαν

ξεχωριστά ερωτηματολ(ΥΥια από όλα τα διάφορα μέλη μιας οικογένειας (μετά από

ατομική συνέντευξη)."

Ί hιtp:ι/www:ωm.net.gr
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Ρ.lJ:Ψ/'/:Ν'.JnIΊ(Ο :J(JI)UfΣIO
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Μεθοδολογία Έρευνας
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7.\ Ο ΣΚΟΠΟΣΤΒΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- EPEVNBTIΚA ΕΡΩΤΒΜΑΤΑ

Q Αρχική επιδίωξη της έρευνάς μας ήταν να διερευνήσουμε τις σκέψεις και

τις αντιλήψεις μίας ομάδας μη Roma παιδιών 1ια την κοινωνική ομάδα των

Roma. Ειδικότερα, θέλαμε να ελέγξουμε κατά πόσο γνωρίζουν κάποια από τα

πολιτισμικά τους στοιχεία και παρά/ληλα, να προσδιορίσουμε τυχόν στερεοτυπικές

τους αVt1λήψειςγια τους Roma.

Τα ερευνητικάμου ερωτήματα ήταν:

./ Ποιες είναι οι αντιλήψεις των συγΚΕκριμένωνπαιδιών - μη Roma - για την

κοινωνική ομάδα των Roma~

Υπάρχουν στερεοτυπικές ΣΙCέψεις;

./ Ποια είναι η επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος μας σπς

προοοάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών; Υπήρξε τροποποίηση των στερεοτυπικών

αντιλήψεώντους

7.2 ΤΟ ΔΕΙΤΜΑ ΤΒΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η πορεία της έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Μάρτιο 2010.

Εmσκέφθηκα το 130 Δημοπκό σχολείο Αγίας Παρασκευής Βόλου, που βρίσκεται

κοντά σε οικισμό Roma. Στην έρευνα συμμετείχαν επτά παιδιά μη Roma τετάρτης

δημοτικού,από τα οποία τα πέντε ήταν αγόρια και τα δυο κορίτσια. Β επιλογή του

σχολείου δεν ΈΥινε τυχαία, καθώς επιθυμούσαμετα παιδιά του δείγματός να έχουν

προηγουμένως κάποιου είδους επαφή με την κοινωνική ομάδα των Roma. Και τα

επτά παιδιά του δείγματος κατοικούσαν κοντά στον οικισμό των Τσιγγάνων και

επομένως, είχαν κάποια προσωπικά βιώματα.
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7.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ι::::> Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

(επιδαπέδιο παιχνίδι) γνωριμίας με την πολιτισμική ομάδα των Roma, μέσω ενός

βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού. Θεωρήσαμε ότι αυτός ο παιγνιώδης τρόπος

μάθησης θα ήταν πιο ελιcuστικ6ς -από ότι μια απλή παραδοσιακή διδασκαλία- και τα

Μιδιά θα εμπλέκονταν με περισσότερη όρεξη και χαρά.

Q Προκειμένου να συγκεντρώσουμε δεδομένα που θα μας βοηθούσαν στο να

αντλήσουμε πληροφορίες για τις αvnλήψεις των παιδιών για την κοινωνική ομάδα

των Roma, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της συζήτησης με την ομάδα εστίασης"

προτού κάνουμε την παρέμβασή μας. Ειδικότερα, χρησιμοποιήσαμε τη συγκεκριμένη

μέθοδο και όχι ατομικές συνεντεύξεις, καθώς επιθυμούσαμε να ερευνήσουμε ης

σκέψεις των παιδιών μέσα από την αλληλεπίδραση της ομάδας.

Q Στη συνέχεια, έπειτα από την εφαρμογή του παιχνιδιού θελήσαμε να

ελέγξουμε κατά πόσο οι πρofurάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών είχαν

τροποποιηθεί, δημιουργώντας και πάλι ομάδα εστίασης.

Φ Τέλος, λόΥα/ του μικρού αριθμού του δείγματος είναι προφανές ότι η έρευνα

αποτελεί μελέτη - περίπτωσηξΌ Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά, σJ.λά μη

γενικεύσιμα.

7.3.1 ΠεΡΙΥραφή Του Εκπαιδευτικού Υλικού

Ως εργαλείο Υνωριuίαι: με την κοινωνική ομάδα των Roma και τροποποίησης

των προϋπάρχουσων αντιλήψεων των παιδιών σε σχέση με την ομάδα αυτή,

χρησιμοποίησα ένα επιδαπέδιο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για

μια πιλοτική έρευνα ενός εκπαιδευτικού υλικού, που εγώ η ίδια προετοίμασα στα

πλαίσια του μαθήματος "Σχεδιασμός, Aνάπruξη και Αξιολόγηση Διαπολιτισμικού

3& Robson C. (2007) Ι 1993) «Η έρευνα του πραγματικού κόσμου». Νταλάκου Β.- Βασιλικού Κ

(Μεταφ.). Αθήνα: Gutenberg
J9 o. π.

74



Υλικού". Το συγκεκριμένο παιχνίδι κατασκευάστηκε με βάση κάποια κριτήρια και

αρχές της διαπολιησμικής εκπαίδευσης.

Το ονόμασα «('Ένα Σχολείο που ενώνει~~ (βλ. Παράρτημα 2). Αποτελείται

από ένα ταμπλό, καρτέλες με ερωτήσεις, καρτέλες με εντολές, φωτογραφu,ς παιδιών

Roma και Ελλήνων μη Roma- και των χώρων διαμονής τους. πιόνια. ένα ζάρι και την

τσάντα που το περιέχει

Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα εκπαίδευσης

των παιδιών Roma. γνωριμία του πολιτισμού των Roma από τα υπόλοιπα παιδιά και

αλλαγή των στερεότυπων στάσεων των παιδιών απέναντι σε αυτή την κοινωνική

ομάδων.

Σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικούυλικού είναι η ευελιξία που παρέχει,

καθώς προσαρμόζεταιανάλογα με το σκοπό που καλείται να εmτελέσει. Δηλαδή, ο

εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ίδιο υλικό για

διαφορετικούςδιδακτικούςσκοπούς με μια μόνο. απλή αλλαγή των ερωτήσεωντου

παιχνιδιού. Emπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένο το ταμπλό,

επιτρέπει στα παιδιά να διαμορφώσουντις διαδρομές του παιχνιδιού. όπως εκείνα

επιθυμούν. καθώς το κάθε στοιχείο του ταμπλό δεν είναι κολλημένο ή ραμμένο σε

αυτό, αλλά τοποθετημένομε ειδική ταινία διπλής όψεως.

Θεωρώ ότι είναι απαραίτητονα εξηγήσωπώς παίζεται το παιχνίδι και ποιοι

είναι οι κανόνες του. προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητός ο βιωματικός

τρόπος που επέλεξα να χρησιμοποιήσω για την ευαισθητοποίηση των παιδιών

απέναντιστην ευπαθή κοινωνική ομάδατων Roma.

Το παιχνίδι μπορεί να παιχθεί είτε ατομικά είτε ομαδικά. Στην πρώτη

περίπτωση τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα τους ως mόνι, ενώ στη δεύτερη

χρησιμοποιούν το mόνι·λεωφορείο. Για τις ανάγκες της δικής μου έρευνας. το

ταμπλό είχε διαμορφωθεί από εμένα εκ των προτέρων και επομένως χρησιμοποίησα

ως αφετηρία το σχολείο, που βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Κάθε παίκτης

ομάδα ακολουθεί μια από τις τέσσερις διαδρομές, όπου η κάθε μια καταλήγει σε ένα

διαφορετικό χώρο διαμονής παιδιών Roma ή μη Τσιγγάνων.Σκοπόςείναι να

μεταφερθούναυτά τα παιδιά στο σχολείο. Στη διαδρομή όμως. οι παίκτες καλούνται

να απαντήσουνσε ερωτήσειςσχετικές με τον πολιτισμότων Roma και να

εκτελέσουνκαι κάποιες εντολές. Εάν οι παίκτες δεν απαντούνσωστά στις ερωτήσεις,

χάνουν τη σειρά για ένα γύρο. Πάνω στο ταμπλό κινούμαστε ανάλογα με το αριθμό
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που φέρνουμε κάθε φορά στο ζάρι Κερδίζει όποιος εmστρέψει πρώτος στο σχολείο

και απαντήσει σωστά σε δύο ερωτήσεu; του μάγου.
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7.4 Β ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΤΒΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η δtαδΙKασiα της έρευνας OJ>yανιWηKε με τον ακόλουθο τρόοο:

Αρχικά, ήρθαμε σε συνεννόηση με τον δάσκαλο του δημοτικού από όοου θα

έπαιρνα το δείγμα μου, σχεnίcά με το ανπκείμενο της έρευνάς μου, τον τρόπο

διεξαΥωγής της και το χρονικό διάστημα οου θα διαρκούσε. Στη συνέχεια,

δημωυρΥήσαμε μια ημιδομημένη συνέντευξη οου θα με βοηθούσε στη συζήτηση με

την ομάδα εστiασης.

Κατά την πρώτη συζήτηση με την ομάδα εστiασης (βλ. Παράρτημα Ι)

άντλησα αρκετές πληροφορίες για τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα των παιδιών

σχετικά με τους Roma και το επόμενο βήμα ήταν να διαμορφώσουμε κατάλληλα τις

ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα 2, εικόνες 23-24-25-26) του εκοοιδευτικού υλικού μου,

ανάλογα με τους στόχους που είχαμε. Παράλληλα, επειδή από την πρώτη κιόλας

συζήτηση με την ομάδα αντιλήφθηκα ότι οι εικόνες οου έχουν σχηματίσει για τους

Roma ήταν παγιωμένες και βαθιά ριζωμένες, αοοφάσισα να παρουσιάσω στα παιδιά

κάπΟ1ες φωτογραφίες (βλ. Παράρτημα 3) ως υοοστηρικτικό υλικό του παιχνιδιού

μου. Αυτές έδειχναν μια άλλη όψη της καθημερινής ζωή και της οολιτισμικής

κληρονομιάς αυτών των ανθρώπων. Εοομένως, κατά την επόμενη συνάντηση η

ομάδα επεξεργάστηκε το φωτογραφικό υλικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έπειτα,

έφτασε η ώρα του παιχνιδωύ, όοου τα ίδια τα παιδιά αποφάσισαν ότι ήθελαν να

συμμετέχουνόλα μαζί και όχι ατομικά. Έτσι, χωρίστηκανσε τρία ζευγάρια και ένα

παιδί έπαιζε ατομικά, αλλά έχοντας την βοήθεια ενός ζευγαριού (βλ. Παράρτημα

4}.Τέλος, ΠΡαΥματοοοιήσαμε μια τελευταiα συζήτηση με την ομάδα εστίασης

χρησιμοποιώντας περiπoυ τα ίδια ερωτήματα με την πρώτη συνάντηση, ώστε να

μοορέσουμε να προβούμε σε συγκρίσεις ανάμεσα στις προΟπάρχουσες αντιλήψεις

των παιδιώνγια τους Roma και αυτές έπειτα από την παρέμβασή μου.
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7.S.ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι δυσκoλiες που αντιμετωπίσαμε. προκειμένου να διεξάγουμε την έρευνά μας έχουν

να κάνουν:

.; πρώτον, με την εξεύρεση σχολεlου. Επειδή, αρχικά, επιθυμούσαμε να

κάνουμε την παρέμβασή μας σε παιδιά Roma και μη Roma πρωτοσχολικής ηλικίας 

δηλαδή πρώτης ή δευτέρας δημοτικού - αντιμετωπlσαμε πρόβλημα στο να μας

δεχτούν. Τα σχολεία που υπάρχουν στον Βόλο με μεικτές ομάδες παιδιών (Τσιγγάνων

και μη) σπανίζουν. επομένως καταλήξαμε να διεξάγουμε την έρευνά μας σε ομάδα

παιδιών μη Roma.

" και δεύτερον. με την παραχώρηση χρόνου από τους δασκάλους, προκειμένου

να κάνουμε την παρέμβαση μας. Ο χρόνος που μου διατέθηκε δεν ήταν όσος θα

επιθυμούσα, καθώς οι δάσκαλοι mέζOνταν για να βγάλουν την ύλη των μαθημάτων

τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Παρουσίαση και

Ανάλυση Ευρημάτων της Έρευνας
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8.1 Αντιλήψεις των παιδιών πριν από την Παρέμβαση

(βλ. Παράρτημα 1)

Προκειμένου να χειριστούμε καλύτερα τα δεδομένα που συλλέξαμε,

προβήκαμε σε κατηγοριοποιήσεις του περιεχομένου" της πρώτης συζήτησης με

την ομάδα εστίασης. Ακολουθήσαμε ανοιχτή κωδικοποίηση4Ι για την εύρεση των

κατηγοριών και την περαιτέρω ανάλυσή τους.

Επομένως. οι αντιλήψεις των παιδιών για την κοινωνική ομάδα των Roma έχουν

ομαδοποιηθείως εξής:

8.1.1 Στερεότυπα:

q ωςΠΡος

την εξωτερική

εμ"άνιση των

ROmJl

q ωςΠΡοςπς

συνθήκες

διαβίωσης

q ωςΠΡος

την οικονομική

του κατάσταση

q ως προς

την ΠΡοσ"ώνησή

τους

«Μας έρχεται ένας μαύρος άνθρωπο.»

«Ωατί" το πρόσωπό τους είναι σαν να είναι κακοΙ»

«Παραξενευόμαστε με την μορφή τους και τους ίδιους .. είναι

μαύροι .. »

«Ζει σε ένα σπίτι, όχι και πολύ κω..ό και είναι σαν φτωχός.»

«Μερικά σπίτια έχουν φύ'Υει τούβλα Ας πούμε ... είναι τρύπια!»)

«Οι Τσιγγάνοι έχουν τα λεφτά τους -το έχω ακούσει από τον

μπαμπά μοωλ

«Είναι φτωχός.»)

«(Γύφτους.!»

q ως προς (Και ότι κλέψουν.)

την πρoσωΠlκότη~ «Λένε βρισιές.)

τά τους

10 Robson C. (2007) [1993] «Η έρευνα του πραγματικού κόσμουΗ. Νταλάκου Β.- BασtλΙKoύ Κ.

(Μεταφ.). Αθήνα: Gutenberg
41 Ο. Π.
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Ανάλυση Στερεοτύπων

Αφορούν όλες τις στερεοτυπικές απόψεις των παιδιών ως προς την εξωτερική

εμφάνιση, τις συνθήκες διαβiωσης, την οικονομική κατάσταση, την προσφώνηση και

την προσωπικότητα των ανθρώπων αυτών.

Ως επί το πλείστον, τα παιδιά αναφέρονταν συχνά στους Τσιγγάνους, με τον

χαρακτηρισμό «ΓύφΤ09). Αν και γνώριζαν ότι η λέξη «Γύφτορ) έχει υποτιμητικό

περιεχόμενο -μα/ιo:rα κάθε φορά που την έλεΥαν ξέσπαγαν σε γέλια- παρόλα αυτά, το

θεωρούσαν κακό μόνο όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη αυτή για κάποιον που δεν είναι

Τσιγγάνος. Μάλιστα. ο Γιώργος είπε χαρακτηριστικά: '«Είναι κακό άμα το λέμε σε

κάποιον που δεν είναι. κoρoίδwτικά Πληγώνεται». Δεν αναγνώριζαν ότι η λέξη αυτή

έχει προσβλητικό χαρακτήρα σε όποιον άνθρωπο -Τσιγγάνο και μη- κι αν

αναφέρεται

Επιπλέον, κάποια από τα παιδιά αναγνώριζαν στο πρόσωπο των Τσιγγάνων

την φτώχεια, ενώ άλλα είχαν τη στερεοτυπική αντiληψη ότι ενώ οι Τσιγγάνοι

φαίνονται φτωχοί. αλλά παρόλα αυτά έχουν χρήματα. Για παράδειγμα, ο Θανάσης

είπε χαρακτηριστικά: «Οι Τσιγγάνοι έχουν τα λεφτά τους -το έχω ακούσει από τον

μπαμπά μου». Από αυτό φαίνεται επίσης και η επίδραση που ασκούν οι ενήλικες

στην δημιουργία των ανΌλήψεων των παιδιών.

ΕΠ1Πρόσθετα, κάποια παιδιά χαρακτηρίζουν τους Roma μαύρους και ότι αυτό

τους κάνει να μοιάζουν σαν κακοί. Η όψη τους δηλαδή. τα προϊδεάζει στο πώς θα

σκεφτούν γι' αυτούς. Εδώ oφεiλω να αναφέρω ότι στην συγκεκριμένη περιοχή που

μένουν και τα παιδΊά, οι Έλληνες μη Τσιγγάνοι και οι Τσιγγάνοι δεν ζουν

αναμεμειγμένο\,αλλά στην ουσία οι δεύτεροι διατηρούνένα καταυλισμό όντας στην

πραγματικότηταξεκομμένοιαπό τους υπόλοιπουςκατοίκους. Επομένως, είναι λοΥικό

τα παιδιά να μην είναι τόσο εξοικειωμένα με την διαφορετικότητατων ανθρώπων,

όποιου είδους και αν είναι αυτή.

Τέλος, τα παιδιά αρκετά συχνά στην συζήτησή μας αναφέρθηκαν σε κάποια

στερεοτυπικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των Roma, όπως του ότι

είναι αθυρόστομοικαι κλέφτες. Βέβαια, αυτές τις αντlλήψειςτις έχουν δημιουΡΎήσει

λiYyω των προσωπικών τους βιωμάτων. χωρίς ποτέ να τα βάλει κανείς να σκεφτούν

για τους λiYyoυς που τα παιδιάRoma προβαίνουνσε τέτοιες συμπεριφορές.
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8.1.2 θέματα:

α.) Γνωστικού

πεΡΙεΥομένου

ι:) ως προς

πινεπίσημη

oνoμασiα τους

c> ως προς

την oνoμασiα της

.,λώσσας τους

«Γύφτοι! »

«Αφρικανοί!>,

«Βούλγαροι.!»

«ΤσΙΥΥάνικα./ Αμερικάνικα! Αφρικάνικα.! Πovτιακά!»

«Δεν μιλάνε αφρικάνικα, αλ/ά μια ξεχωριστή γλώσσα λες και

είναι άλ/η χώρα»

Ανάλυση θέματος:

γνωστικού περιεχομένου

Κοιτάζοντας τις ομαδοποιήσεις παρατηρούμε ότι τα παιδιά αγνοούν ότι η

επίσημη ονομασία των Τσιγγάνων Eivat 'Roma'. Δεν αντιμετωπίζουνμε σοβαρότητα

το θέμα, αλλά περιπαικτικάαναφέρουν 'κάποιες άλλες εθνικότητες ως ονόματα των

Τσιγγάνων.Το ίδω συνέβη όταν το ρώτησα, αν γνωρ(ζο"νπώς ονομάζεταιη γλώσσα

των Roma. Μόνο δυο παιδιά μου απάντησαν με υπευθυνότητα ότι: «Δεν μιλάνε

αφρικάνικα, αλ/άμια ξεχωριστήγλώσσαλες και είναι άλ/ηχώρα».

β.) Πολιτισμικού

πεΡΙεΥομένου

~ ως προς το

εiδoς πις κατOl

κfας τους

c> ως προς

τον τόπο Kατoικfας

τους

«Elfirl κανονικότατο.!>,

«Μια χαρά.! Έχει δωμάτια, έχει κρεβάτια-.>,

«Σε τσαvτίρια.!»

«Σε παράγκες!»

«Στην Αφρική.»

«Συι Βουλγαρία, στην Ouyγαρία, στην ΤσΙΥΥανία ... »
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Φ ως προς

την κουλτούρα

τους

«Ντέφι!». «Πιατίνια!», «Ταμπούρλο!»

«Τσιφτετέλι!»

Ανάλυση θέματος:

πολιτισμικού περιεχομένου

Τα παιδιά στην αρχή της συζήτησης είχαν αναφέρει ότι οι Τσιγγάνοι ζουν σε

«τρύπια» σπίτια. θέλοντας να εξm:ριβώσω αν όντως αυτά ήταν τα βιώματά τους,

ρώτησα τα δυο παιδιά (Θανάσης, Γιώργος) που μου είχαν πει ότι είχαν φίλους

Τσιγγάνους αν είχαν πάει ποτέ σπίηα τους και πώς ήταν αυτά. Και 0\ δύο μου

απόντησαν: «Σπίτι κανονικότατο!», «Μια χαρά! Έχει δωμάτια, έχει κρεβάτια..»,

Βέβοιο, γνώριζανόη υπάρχουνΤσιγγάνοιπου ζουν σε παράγκες,καθώς είχαν δει και

στην περιοχή που έμεναν.

Ενδιαφέρονήταν ότι τα παιδιά γνώριζαν ότι Τσιγγάνοι δεν υπάρχουν μόνο

στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, όπως στην Αφρική, τη Βουλγαρία,

Ουγγαρία. Βέβαια, και εδώ υπήρχανκάποια χλευαστικάσχόλια των παιδιών ως προς

την χώρα καταγωγήςτων Τσιγγάνων.την «Τσιγγανία»όπως ανέφεραν.

Όσο για την κουλτούρα τους, εύκολα αναγνώρισαν το τσιφτετέλι ως τον

χαρακτηριστικόχορό τους και κάποια ιδιαίτερα μουσικάόργαναπου χρησιμοποιούν.

Υ.) Κοινωνικού

περιεyoμΈVoυ

c> ως προς το

εfδoς της εpγo.σiaς

των Romα

«Συνήθως δουλεύουν σαν παλιατζήδες, πουλάνε υφάσματα και

τέτοια ... »

«Πουλάνε χαλιά.»

«Ό, τι πράγματα βρουν μετά τα πουλάνε»

«Και ότι κλέψουν.))

«Η δουλειά τους μπορεί να είναι και στη λαϊκή. Γιατί

φωνάζουνε. »)
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c:> ως προς πς

ωπες σχολικής

διαρροής των

Bo/Π/l

«Τα στέλνουν, ο μπαμπάς τους και η μαμά τους για δουλειές

γιατ! δεν έχουν αρκετά χρήματα. Να πουλάνε διάφορα πράγματα

στους δρόμους κω τα πεζοδρόμια. να καθαρίζουν τα αυτοκίνητα

όταν το φανάρι είναι κόκκινο κω διάφορες δουλειές για να

πάρουν χρήματα .... })

« ο •• μπορείτα παιδιά να την κοροϊδεύουν, γι' αυτό να μην

πηγαίνει σχολείο πολλέςφορές.»

c::> ως προς ης «Ε ....μεταναστεύουνε ... »

αιτiεςoμεrΑΚΊVΗσής {(Γιατ! μπορεί να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φαί. . πηγαίνουν

τους σε άλλεςχώρες επειδή θέλουν να βρουν καλύτερη δουλειά ... »

c:> ως προς

τουςλόΥους

διακpiσεωv σε

βάΡοςτovς

c:> ωςΠΡος

τους λό7"υς της

προκληπκής

συμπεριφοράς των

παιδιών Romιι

«Τους προσβάλλουμε»,

«Εγώ μια μέρα που ήταν ο φίλους μου ο J(.ΡΙ~lάv Ρονάλντο

(Γιώργος) και παίζαμε, είχαν έρθει κάτι Τσιγγανάκια και ήταν

στο ποδήλατο και ο Γιώργος τους κοιτούσε και λέει μια -ένα

χαζό. ηλίθlO- «τι κοιτάς ρε μπάστ(ψδε» και εγώ λέω «αει

πήγαινε και mιίξoυ» και μου λέει «άμα κατέβω κάτω θα σου

σπάσω τα μούτρα» .. , ,»

{(Γιατί το πρόσωπο τους είναι σαν να είναι κακοΙ»

"Τους μιλάμε άσχημα, επειδή ΠαΡω;ενευ6μαστε με την μορφή

τους και τους ίδιους . . είναι μαύροι.».

(( Τους κοροϊδεύουμε και εμείς γι' αυτό μας κοροϊδεύουν και

αυτοί!»

((Είναι τρελοί.»

((Είναι τρελαμένοι.»

{(Μπορεί να έχουν πρόβλημα υγείας, να μην πάνε καλά .. »

{(Μπορεί να ζηλεύουνε που δεν έχουν τόσα πολλά πράγματα όσα

εμείς,»
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Ανάλυση θέματος:

κοινωνικού περιεχομένου

Τα παιδιά από τα προσωπικά τους βιώματα γνώριζαν ότι οι Τσιγγάνοι

εργάζονται ως παλιατζήδες, παλαιοπώλες, έμποροι στη λαiι<ή. Δεν γνώριζαν, όμως,

την μεΥάλη τους παράδοση ως τραγουδιστές και οργανσπαίχτες! Ο Γιώργος σε αυτό

το σημείο ανέφερε, ότι οι Τσιγγάνοι πουλάνε ότι αντικείμενα βρουν, αλλά και ότι

κλέψουν. Για να πιστοποιήσει αυτό που είπε διηγείται και μια σχετική ιστορία.

Βέβαια, κανένα παιδί δεν σχολίασε τίποτα και η συζήτηση συνέχισε κανονικά.

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις τους ως προς την σχολική διαρροή των

παιδιών Roma! Ο Χρήστος, αρκετά ώριμα, ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά είναι

αναγκασμένα να συνεισφέρουν στο εισόδημα των γονιών τους δουλεύοντας,

προκειμένου να βγάλουν τα προς το ζην. Η Κατερίνα πρόσθεσε ότι τα Τσιγγαν6παιδα

μπορεί να μην πηγαίνουν στο σχολείο, επειδή τα υπόλοιπα παιδιά τα κορο'ίδεύουν.

Στην συνέχεια, ο Χρήστος και πω..ι εντόmσε το πρόβλημα της

μετανάστευσης των Roma στην εύρεση εργασίας και χρηματικών πόρων. Η φτώχεια

και η πείνα, σημείωσε, ότι είναι αυτή που οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς να

μετακινούνται. Αξιοσημείωτο είναι, ότι σε αυτό το σημείο της συζήτησης κανένα

παιδί δεν έκανε φασαρία, δεν υπήρχε κανένα περιπαικτικό σχόλιο και επικράτησε για

λίγο μια περίεργη ησυχία. Κανένα παιδί δεν πρόσθεσε τίποτα παραπάνω. Ήταν σαν

να επεξεργάζονταν αυτό που άκουσαν.

Ως προς τους λόγους διακρίσεων σε βάρος των Roma τα παιδιά εστίασαν

στο ζήτημα της εξωτερικής εμφάνισης των ανθρώπων αυτών. Κυρίως, στο ότι

παραξενεύονταιαπό την όψη τους. Εγώ θα το μετέφραζα ως ξενοφοβία, καθώς τα

περισσότεραδεν έχουν επαφές μαζί τους και επομένως,τους φαίνονταιως κάτι το μη

οικείο, με αποτέλεσμανα τους φοβούνται.Ένας άλλος λόγος -τον οποίο εντόπισαν τα

πωδιά- για τον οποίο συχνά προσβάλλουμετους Roma είναι το ότι, οι ίδωι οι Roma

έχουν προκλητική συμπεριφορά.

Έτσι, ξεκίνησε μια συζήτηση που αφορούσε τους λόγους της προκλητικής

αντίδρασηςαυτών των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο ομολογώ ότι άκουσα πολλά!

Τόσα πολλά που ξεπερνούσαν τις δυνάμεις μου. Δεν περίμενα μια τόση ρατσιστική

αντιμετώπιση των Roma από τόσο μικρά παιδιά και ταυτόχρονα δεν ήμουν

προετοιμασμένη να το υποστώ όλο αυτό. Τα παιδιά γελούσαν ασταμάτητα και
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σιryχρόνως μου έδιναν λόγους όπως: «Είναι τρελοί.», «Είναι τρελαμένοι.», «Μπορεί

να έχουν πρόβλημα υγείας, να μην πάνε καλά ... ». Από τα επτά παιδιά μόνο δυο -ο

Χρήστος "αι ο Ξάνθιππος- μου έδωσαν ώριμες εξηγήσεις, όπως ότι τα παιδlά Roma

ανταποδίδουν την κακή συμπεριφορά που εκλαμβάνουν από εμάς ή όπ ανπδρούν

έτσι, διόπ ζηλεύουν την ευνοϊκότερη κατάστασή μας.
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ιώ ατα παιδιών:

8.1.3 Ε ι ίε, Ι «Εκεί πέρα κοντά στο σπίτι μου, υπάρχει ένα μέρος που είναι

περισσ6rεpol ΤσιΥγάνοι και γνωρίζω πολλούς και έχω και

φίλους.»

«Εγώ έχω πολλούς! Αφού παίζουμε κάθε φορά στο γήπεδο.»

«Ένα μεσημέρι με τη μαμά στο μηχανάκι, ένα παιδί μας έκανε

χειΡονομίες και μας έβγαλε τη γλώσσα έξω!»

«Στο 1-;0 σχολείο μας πετούσαν πέτρες και μας έκαναν όπως είπε

η Ραφαέλα χειρονομίες και μας πρόσβαλαν.»

«Ένας φίλoς ... χd.ζός, που με κορόιδευε. τον έπιασε ο φίλος μου

κω τον έριξε στα χόρτα. Εεε ο •• ••ένα σκαΤαΥυφτάκι».

\
«Εγώ μια μέρα που ήταν Q φίλους μου ο Κριστιάν Poνάλvτo

(Γιώργος) και παίζαμε, είχαν έρθει κάτι Τσιγγανάκια και ήταν

στο ποδήλατο και Q Γιώργος τους κοιτούσε κω λέει μια -ένα

χαζό, ηλίθlO- «τι κοιτάς ρε μπάσταρδε» κω εγώ λέω «αει

πήγαινε κω πνίξου» κω μου λέει «άμα κατέβω κάτω θα σου

σπάσω τα μούτρα» .... »

Ανάλυση εμπειριών Ι βιωμάτων παιδιών

Είναι ενδιαφέρον το όη ακόμα και τα παιδιά που είχαν φίλους Roma

ξεχώρtζαν τους φw>υς από τους UΠΌλoUΤOυς Roma. Γενικότερα, τα παιδιά εξέφραζαν

απόψεις σύμφωνα με τα προσωπικά τους βιώματα και έβλεπαν τα πράγματα αρκετά

κοντόφθαλμα και ανώριμα. Οι εμπειρίες των παιδιών ήταν πολλές και ως επί των

πλείστον κακές! Μόνο δυο παιδιά κατά την γνώμη μου, ο Χρήστος και Ξάνθιππος,

φαίνονταν όη ήταν παιδιά ευαισθητοποιημένα -λογικά από το οικογενειακό τους

περιβάλλον. και προσπαθούσαν να ανnσταθoύν στα λεγόμενα των υπολοίπων.
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8.2 Αντιλ ωειι; των παιδιών άαπό νΠα έ 8aGn

(βλ Πaράpnιμα 1)

Προκειμένου να προβούμε σε συγκρίσεις των αντtλήψεων και γνώσεων των

παιδιών για την κοινωνική ομάδα των Roma πριν και μετά την παρέμβασή μας,

ομαδοποιήσαμε τα ευρήματα της δεύτερης συζήτησης με την ομάδα εστίασης ως

εξής:

8.2.1 Στερεότυπα:

c> ως προς nιν

εξωτεριΚΙ; εμφάνιση

c> ωςπροςπς

σονθήκες

δ/άβΙωσης

c> ως προς nιν

προσφώνηση τους

« ... επειδή είναι βρώμικοι, δεν τους αγγίζουμε .... ;)

Κάποια είναι καθαρά και τακτοποιημένα. Ακόμα και οι

παράγκες, όπως στις φωτογραφίες.»

«Κάποια είναι παλιά και βρώμικα.»

«Γύφτουςl1ll/» (Γέλια)

Νιώθει άaχημα, στενοχωρημένος (όταν αποκαλούμε κάποιον

Γύφτο), ...6 ....

Τσιγγανάκι.l(Το λέει με υποτψηnκότρόπο)

Ναι, αφού παίζαμεμπάλα όχι με φίλουςμου, αιUάμε κάτι άλλα

Τσιγγανάκιακαι λένε: ((ΕίμαστεΓύφτοι εμείς>>.
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Ανάλυση Στεοεοτύπων

Τα παιδιά ακόμη και μετά την παρέμβαση αναφέρονται στους Τσιγγάνους με

την προσφώνηση «Γύφτος». Παρόλο που συζητήσαμε γα/ τον υποτιμητικό

χαρακτήρα του όρου «.Γύφτος» - που έδειχναν να τον κατανοούν - εντέλει πολύ

εύκολα έπεφταν στην παγίδα., του να τον αναφέρουν συχνά. Πολλές φορές ένιωσα ότι

ενώ γνώριζαν την επίσημη ονομασία των Τσιγγάνων - Roma - , επίτηδες

χρησιμοποιούσαν όρους όπως, «.Γύφτος» ή Τσιγγανάκι - με υποτιμητικό τρ6πο

προκειμένου να γελάσει όλη η ομάδα. Και όντως αυτό συνέβαινε - ίσως με μικρές

εξαιρέσεις, όπως αυτή του Χρήστου και του Ξάνθιππου. Αξιοσημείωτη είναι η φράση

του Θανάση: Ναι, αφού παίζαμε μπάλα 6χι με φίλους μου, αλλά με κάτι ΟΟα

Τσιγγανάκια και λένε: «Είμαστε Γύφτοι εμείς». Δεν γνωρίζω αν ανταποκρίνεται στην

πραγματικότητα., αJJ..ά είναι ένα σημανηκό στοιχείο του γιατί τα παιδιά είναι

μπερδεμένα ως προς την προοφώνηση των Roma. Εάν, δηλαδή, τα παιδιά Roma

ωroδέχoνται τον χαρακτηρισμό <<.Γύφτορ>. αυτό κάνει ακόμα mo ανθεκτικά τα

στερεότυπα των παιδιών.

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήσαμε ως υποστηρικτικό υλικό της

παρέμβασής μας, καθώς και η συζήτηση γύρω από αυτά που παρατηρήσαμε

βοήθησαν, χωρlς αμφιβολία, στο να εγκαταλείψουν τα παιδιά την ιδέα του

βρώμικου, ακατάστατου και ρημαγμένου σπιτιού των Roma. Η αλήθεια είναι ότι

τους έκανε τρομερή εντύπωση η καθαριότητακαι η τάξη που αντίκρισαν στα σπίτια,

από τον καταυλισμότων Roma στην Κρήτη (βλ. Παράρτημα 3). Επομένως, τα παιδιά

κατέληξαν στο ότι ακόμα και αν οι Roma μένουν σε καταυλισμούςκαι σε παράγκες

μπορείνα είναι καθαροίκαι τακτικοί, σε αντίθεση με αυτό που πίστευαν.

Τέλος, τα παιδιά δεν αναφέρθηκανκαθόλου στο σκούρο δέρμα των Roma,

αλλά ούτε και σε στοιχεία της προσωπικότητάς τους που είχαν αναφέρει στην πρώτη

συζήτηση, δηλαδή ότι κλέβουν και ότι είναι αθυρόστομοι Ίσως το γεγονός ότι

εμβαθύναμε στους λόγους που καμιά φορά οι Roma αντιδρούν με έναν κατά κάπΟΙ0

παραβατικό τρόπο. μπορεί να βοήθησε τα παιδιά να εντοπίσουν και την δική μας

ευθύνη στην άπρεπη αυτή συμπεριφορά.
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8.2.2 θέματα:

α.) Γνωστικού

περιεχομένου

q κάποιες

λέξεις στη ΡομανΙ

c> ως προς πιν

επΙσημη ονομαoiα

τους

c> ως προς πιν

ονομαoiα πις

Ύλώσσας τους

«Κυρία, κυρία/η.!.'.! Τσαλχ'-ράτ.f/Ι/»

«Ναι μάθαμε ..... ααα, τσαλι ... τσος ο •• »

«Να πω την καληνύχτα πρώτα; >), «Λατσχι - ράτ}»

«Εεεε. η επίσημη ονομασία τους είναι Ρομά.»)

«Δεν έχει ακουστεί ποτέ εδώ αυτό το όνομα .... );

«Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε, γι' αυτό . .κω δεν το

έχουμε ακούσει ποτέ». (EwoEt την ονομασίαRoma)

«Ρομανί»)

Ανάλυση θέματος:

γνωστικούπεριεχομένου

Ιδιαίτερα ευχάριστος ήταν ο τρόπος, με τον οποίο τα παιδιά ανnμετώπισαν

κάποιες λέξεις στην Ρομανί κατά την εφαρμογή του παιχνιδιού. EνθOUΣΙάστηKαvμε

τις καινούριες λέξεις που μάθαιναν και προσπαθοΟΟανπάση θυσία να τις θυμηθούν

τόσο κατά τη διάρκειατου παιχνιδιού,όσο και την ώρα της συζήτησης.

Παράλληλα, μετά την παρέμβαση, με εl>KOλiα πια τα παωιά απαντούσανστο

ποια είναι η επίσημη ονομασία των Τσιπάνων, καθώς και η ονομασiα της

γλώσσας τους, αλλά παρόλα αυτά επέμεναν στο όπ η λέξη «Roma}} δεν έχει

ξανακοοοτεί ποτέ στον τόπο τους. Αυτό δείχνει, με πόσο δυσκολία τα παιδιά

προθυμοποιούνται να τροποποιήσουν το ήδη στερεοτυπικά διαμορφωμένο γνωστικό

σχήμα που έχουν γω τον άνθρωπο «Τσιγγάνο)). Από την άλλη. βέβαω, υπήρξε κατά
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τη συζήτηση και ο αντίλογος ΎlΟ το λ!Υιο που δεν γνωρίζουμε το όνομα Roma. Ο

Ξάνθιππος, συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αφού εμείς δεν ενδωφερόμαοτε να μάθουμε

γι' αυτούς τους ανθρώπους, είναι επόμενο να αγνοούμε και την επίσημη ονομασία

τους. Ήταν ένα πολύ όμορφο σημείο της συζήτησης, καθώς παρατηρούμε ότι οι

διαφορετικές σκέψεΙς των παιδιών, πάνω στο ίδιο θέμα, έρχονται αντιμέτωπες! Αν

έστω και ένα παιδί μπόρεσε να δει τόσο βαθιά έπειτα από την τόσο σύντομη

παρέμβασή μου, τότε μπορώ να το θεωρήσω επιτυχία.

ρ.) Πολιτισμικού

περιεχομένου

'* ωςΠΡος το

είδος πις κaτoικiaς

τους

'* ως ΠΡος την

εθνικόπιτα τους

'* ωςΠΡος

την κουλτούρα

«Σε σκηνές, σε τροχόσπιτα, σε σπίτια ..εεεε ... »

«Σε τσαντίρια»

«Κυρία ....κυρία ... Σε παράγκες ..... »

{(Επειδή fηJώ και ο Χρήστος ήμασταvμόνo ΈΜηνες Τσιγγάνοι!»

«Ακορντεόν .... Ταμπούρλο .... Φλάουτο .. ,.Νταούλι ... Ντέφι .... »

Ανάλυση θέματος:

πολιτισμικού περιεχομένου

Ήδη από την πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει τα παιδιά γνώριζαν ότι οι

Τσιγγάνοι μπορεί να μένουν σε τσαντίρια, σπίτια και παράγκες. Αυτό που αγνοούσαν

στην αρχική συζήτησή μας ήταν τα τροχόσmτα. Κατά τη διάρκεlΟ της παρέμβασής

μου φρόνησα να φέρω εποπτικό υλικό με διάφορα είδη κατοικίας των Roma από

διάφορες χώρες του κόσμου και ομολογώ όπ τα τρoχόomtQ ήτα αυτά που τους

έκαναν τρομερή εντόπωση1

Eπιπλkν, οφείλω να αναφέρω ότι κατά τη δ1Οδικασία παρατήρησης του

εποπτικού υλικού είδαμε και φωτογραφίες με Roma από άλλες χώρες. Εκεί
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σχολιάσαμε ότι οι Τσιγγάνοι έχουν την εθνικότητα της χώρας που κατοικούν, όπως

για παράδειγμα οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα είναι Έλληνες, ενώ στην Ρουμανία είναι

Ρουμάνοι Αυτό φάνηκε εξαφετικά περίεργο στα παιδιά και πίστευα ότι ήταν κάτι

που δεν θα το αποδέχονταν εύκολα, Παρόλα αυτά, ο Γιώργος μου ανέφερε ότι του

άρεσε το παιχνίδι που έπαιξαν, διότι πήρε το ρόλο του Έλληνα Τσιγγάνου! Μου

φάνηκε εξαφετικά ενδιαφέρον το ότι τα παιδιά μπόρεσαν να αντtληφθoύν τόσο

εύκολα, κάτι που εμείς οι μεγαλύτεροι δύσκολα αποδεχόμαστε.

γ.) Κοινωνικού

πεΟΙεΥομένου

Φ ως προς το

εiδoς της ερΊ«σΕας

τωvRοmα

<:> ως προς πς

αιπες της Ο)(ολικής

διαρροής των RoΠlll

<:> ως προς πς

αιπεςτης

μετακIVΗσής τους

ωςπροςτους

λόJ'oυς διακρΙσεων

σε βάρος των Roma

«'Fραγουδιστές.!»

«Χορευτές, παίζουν μουσικά όργανα ... »

«Γεωργοί, όπως είδαμε στις φωτογραφίες.»

«Έμποροι ... έμποροι.! Στις λαϊκές .... »

«Δουλεύουν από εδώ και από εκεί. μακριά από εκεί που

υπάρχουν σχολεία για τα παιδιά....» «... και αυτό είναι

απαράύεκτο ... »

«Επειδή οι παράγκες τους ή τα τσαντίρια τους είναι κάπου

απομονωμένα και εκεί δεν έχει σχολείο να πάνε. Και γι· αυτό

θα πρέπει να φροντίσουμε να φτιάξουμε και εκεί σχολεία .. ..και

να έρχονται καθ1fYητές»

«Για άλλους που μεταναnτεύoυν για να βρούνε νέο περιβάλλον

για να βρούνε νέες δουλειές .... »

«Πηγαίνουν από τόπο σε τόπο για να βρουν σπίτι.!»

(Συνήθως κάνουν οι πλούσιοι και όλοι εμείς. επειδή είναι

βρώμικοι, δεν τους α:Υγίζουμε .... »

«Να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτούς .Να μην τους

κοροϊδεύουμε, χωρίς να ξέρουμε τι άνθρωποι είναι.»

«Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε ... »
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Ανάλυση θέματος:

κοινωνικού περιεχομένου

Έπειτα από την παρέμβαση τα παιδιά μποροΟΟαν εύκολα να απαντήσουν ως

προς το είδος των επαγγελμάτων που συνήθως ασκούν οι Roma. Κυρίως

αναφέρθηκαν επαΥΥέλματα, που δεν είχαν ευτωθεί στην πρώτη μας συζήτηση, όπως

τραγουδιστές, οργανοπαίκτες, χορευτές και γεωργοί.

Ως προς τη σχολική διαρροή τα παιδιά μου είχαν ήδη αναφέρεΙ, ότι πολλά

Τmγγανόπαιδα αναγκάζονται να εργαστούν, προκειμένου να βοηθήσουν οικονομικά

τους γονείς τους με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν σχολείο. Μετά την παρέμβασή μας

τα παιδιά μπόρεσαν να εντοπίσουν και άλλους λόγους σχολική διαρροής των Roma,

όπως ότι συνήθως ζουν απομονωμένοι και μακριά από εκεί που υπάρχουν σχολεία ή

ότι οι δουλειές τους είναι τέτοιες που αναγκάζονται να μετακινούνται συνέχεια

μακριά από τα σχολεία. Μάλιστα, προχώρησαν στο να δώσουν και κάποια λύση στο

συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως το να φροντίσουμε να κτίσουμε σχολεία στις περιοχές

που ζουν και να στείλουμε και καθηγητές.

Ως προς τους λόγους μετανάστευσης τα παιδιά από την πρώτη συζήτηση

είχαν αναφέρει ότι οι Τmγγάνοι μετακινούνται από τόπο σε τόπο, προκειμένου να

βρουν δουλειές για να διασφαλίσουν τη διαβίωσή τους. Αυτό που συμπλήρωσαν κατά

την συζήτηση μετά την παρέμβαση, είναι ότι οι Roma μεταναστεύουν, επίσης, για να

βρουν μια μόνιμη κατοικία, ένα σπίτι. Αυτό το είχαμε συζητήσει κατά τη διάρκεια

του παιχνιδιού, καθώς μια ερώτηση του μάγου αφορούσε το ζήτημα της

μετανάστευσης.

Ως προς τους λόγους των διακρίσεων σε βάρους των Roma, τα παιδιά

εστιάστηκαν και πάλι σε ζητήματα της εξωτερικής τους εμφάνισης όπως: «είναι

βρώμικοι, δεν τους αΥΥίζουμε.. »). Βέβαια, αυτή τη φορά έκριναν ότι ένας τόσο

επιφανειακός λόΥος δεν είναι αρκετός για να κρίνουμε ένα άτομο και επομένως, πριν

αρχίσουμε να κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να ενδιαφερθούμε,

ώστε να τους γνωρίσουμε καλύτερα.
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8.3 Eντυπώσειc ια το Παι ίδι

(βΑ. παριιρπιμα 1)

Το παιχνίδι άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά και αυτό το κατάλαβα τόσο από τα

λεγόμενά τους, όσο και από τις αντιδράσεις τους! Κατά τη δεύτερη συζήτηση με την

ομάδα εσriασης, τα παιδιά μο\) ανέφεραν τα εξής:

Eνroπώσειc:

vια το παι ίδι: «Εμένα πάντως μου άρεσαν όλα!»

«Μου άρεσαν και εκείνα με τα ερωτημα:cικά!»

«Εμένα μου άρεσαν οι ερωτήσεις και όταν ρίχναμε το ζάρι και

πετυχαΝαμε το μάγο. Και το ζάρι ... »

«Εμένα μου άρεσαν οι ερωτήσεις του μάγου και το

αυτοκινητάκι. »

«Και εμένα οι ερωτήσεις, α.Uά περισσότερο γιατί μαλώναμε.»

(Υπήρχε ανταγωνισμός για το ποιος θα κερδίσει)

«Πιο πολύ μου άρεσαν οι ερωτήσεις .. ήταν λίγο

παράξενες ...δεν τις ξέραμε.»

((Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ επειδή μερικές φορές κάναμε

ερωτήσεις, φώναζαντα αγόρια, επειδή ήταν αστείεςκαι οι

ερωτήσεις.. ήταν σε άλλη γλώσσα.»

«Επειδή εΥώ και ο Χρήστος ήμασταν μόνο ΈΛληνες Τσιγγάνοι.!»

Ανάλυ ο ν: Όταν ρώτησα τα παιδιά αν τους άρεσε το παιχνίδι, μου

απάντησαν όλα με μια φωνή ((Ναι.!». Μου ανέφεραν ότι τους άρεσαν τα πάντα! Οι

κάρτες με τu; εντολές, οι ερωτήσεtς του μάγου, το ζάρι, τα mόνια. Πολύ περωσότερο,

ενθουσιάστηκαν με το περιεχόμενο των ερωτήσεων, διότι τu; βρήκαν περίεργες και
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δυσκολεύονταν να τις απαντήσουν. Μου ανέφεραν ότι τους άρεσαν - συγκεκριμένα

οι ερωτήσεις που είχαν λέξεις στην γλώσσα των Τσιγγάνων, τ/ PoμΑVΊ! Επιπλέον,

τους φάνηκε ενδιαφέρον ο ανταγωνισμός που υπήρχε ανάμεσά τους, για το ποια

ομάδα θα κερδίσει.

Avτιδoάσεις των παιδιών: Η Ραφαέλα και ο Γιώργος, από την πρώτη μέρα της

επίσκεψής μου, μου είχαν δηλώσει ότι δεν θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι

διότι δεν τους ενδιέφερε το θέμα. Ωστόσο, όταν εμφανίστ/κα τ/ν επόμενη μέρα,

κατά τ/ν οποία θα γινόταν η παρέμβασή μου, με το εκπαιδευτικό υλικό κρεμασμένο

στον ώμο τα παιδιά άρχισαν να χοροπηδούν από τον ενθουσιασμό τους. Όταν δε

άνοιξαν το ταμπλό και τοποθετήσαμε όλα τα υλικά πάνω του, με πλησίασαν τα δυο

παιδιά και μου είπαν ότι είχαν μετανιώσει και ότι ήθελαν να παίξουν κι εκείνα.

Επιπλέον, τα παιδιά ήταν τόσο ενθουσιασμένα και απορροφημένα από το παιχνίδι,

που όταν χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα ούτε που έδωσαν σημασία. Συνέχιζαν

να παίζουν ανενόχλητα, προκειμένου να δουν ποιος θα κερδίσει!

Το μόνο πρόβλημα που εντόπισα στον χειρισμό του υλικού, χωρίς όμως να ειπωθεί

από τα παιδιά, ήταν η τοποθέτηση των ερωτο-απαντήσεων μέσα στους φακέλους.

Ενδεχομένως, να έπρεπε να είχα πλαστικοποιήσει τα χαρτόνια, ώστε να μπορούν να

μπαίνουν ευκολότερα στο φάκελο.
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~ Από την ανάλυση των δεδομένων, μετά την επέμβασή μα,;, φάνηκε ότι τα

στερεότυπα των συγκεκριμένων παιδιών για τους Roma είναι αρκετά ανθεκτικά και

δεν είναι δυνατόν να υπερκεραστούν με μια τόσο σύντομη παρέμβαση. Οι

προκαταλήψεις είναι βαθιά ριζωμένες και χρειάζεται μια πιο συστηματική,

ΟΡΎανωμέ\ιη και μεγαλύτερη σε διάρκεια προσπάθεια. προκεψένου να

τροποποιηθούν οι προimάρχουσες αντιλήψεις τους. Το παιχνίδι από μόνο του δεν

μπορεί να φέρει nς επιθυμητές αλλαΥές, καθώς οι απαντήσεις που δίνονται είναι

περιορισμένες και χωρίς εις βάθος επεξηγήσεις. Από την άλλη, όμως, θα μπορούσε

να αποτελέσει ένα πολύ καλό υποστηρικτικό υλικό μιας μεθοδευμένης διδασκαλία,;.

~ Παρόλα αυτά, το εκπαιδευτικό υλικό (επιδαπέδιο παιχviδι), που

χρησιμοποίησα για την έρευνά μου, ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό για τα παιδιά. Το

ενδιαφέρον που έδειξαν γι' αυτόν τον παιγv";'δη τρόπο μάθησης ήταν μεγάλα. Ακόμα

και παιδιά, όπως ο Γιώργος και η Ραφαέλα, που μου είχαν δηλώσει ότι δεν τους

ενδιέφερε το θέμα και δεν θα ήθελαν να συμμετέχουν, μόλις αντίκρισαν την τσάντα

με το εκπαιδευηκό υλικό με πλησίασαν και με ρώτησαν αν προλάβαιναν να

μετανιώσουν και τελικά να παίξουν. Ο δικός μου ο ρόλος ήταν απλά συντονιστικός 

ίσως και κάποιες φορές επεξ'D'ηματικός στις απαντήσεις του μάγου -, καθώς τα παιδιά

είχαν κατανοήσει καλά τους κανόνες και έπαιζαν χωρίς να χρειάζονται τη βοήθειά

μου .

./ Ο ευφάνταστοςτρόπος των ερωτήσεων μέσω του μάγου γοήτευσε τα παιδιά

και τα έκανε να ανυπομονούνγια την επομένη περίεργη ερώτηση που θα τους έκανε!

Αυτός, ο βιωματικός τρόπος μάθησης δημιούργησε προϋποθέσεις ενεργητικής

εμπλοκής των παιδιών στην γνωριμία με τον πολιτισμό των Roma. Από την

συζήτηση, μετά την παρέμβαση, φάνηκε ότι τα παιδιά θυμόντουσαν αρκετές

πληροφορίες σχετικά με nς διάφορες πτυχές της ζωής των Roma, καθώς, επίσης,

ήταν και σε θέση να αναστοχάζονται για την ευθύνη που έχουμε όλοι εμείς, απέναντι

στις δυσκολίες που αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν.
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.,/ Τα παιδιά, προκειμένου να βγουν νικητές στο παιχνίδι, προσπαθούσαν να

θυμούνται όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν. Για να γίνει όμως αυτό, σε

όσες ερωτήσεις εΙχαν πρόβλημα κατανόησης μου ζητούσαν περαιτέρω

επεξηγήσεις. Για παράδειγμα, στην ερώτηση του μάγου: «Γιατί τα παιδιά Roma δεν

πηγαίνουν συνήθως σχολείο;», η απάντηση ήταν: ((Επειδή εργάζονται για να

βοηθήσουν τους γονείς τους» και ((επειδή τα σχολεία απέχουν πολύ απ6 το χώρο

διαμονής τους». Στην συγκεκριμένη πληροφορία δεν καταλάβαιναν γιατί τα σχολεία

απέχουν πολύ από τον τόπο διαμονής τους. Επομένως, τους εξήγησα ότι πoλλtς

φορές οι Roma αναγκάζονται να μένουν απομονωμένοι - επειδή εμείς δεν τους

αποδεχ6μαστε - σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από την πόλη, προκειμένου να

μην έχουν προβλήματα με τους υπόλοιπους κατοίκους. Με αυτόν τον τρόπο, τα

παιδιά έπαιρναν μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση, που τα βοηθούσε στην καλύτερη

κατανόηση .

.,/ Κατά την δεύτερη συζήτηση με τα παιδιά αυτό που παρατήρησα είναι όη

είχαν λιγότερες ρατσιστικές εξάρσεις και όη προσπαθούσαν να δουν τα πράγματα

περισσότερο κριηκά. Αυτό που δεν γνωρίζω με σίγουρα είναι, αν τα πωδιά είχαν

καταλάβει τί εγώ περίμενα να ακούσω από αυτά ή αν όντως αναστοχάζονταν, όλα

όσα είχαμε συζητήσει
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Β) 'ΣVΖητή"σΕU; - 'ΠpOΤ«σΕU;

., Από τις συζητήσειςπου έκανα με τις ομάδες εστίασης εύκολα μπορεί κανείς

να παρατηρήσει την ανωριμότητα και απειρία μου στο να χειριστώ κατάλληλα τον

διάλογο που αναπτύχθηκε.Παρατήρησααδυναμίααπό μέρους μου να εκμεταλλευτώ

σωστά κάποια σημεία της συζήτησης των παιδιών, που ενδειιcνύoνταν για μια σε

βάθος έρευνα των ανηλήψεων τους στο θέμα. Επιπλέον, πολλές φορές, αισθάνθηκα

αμήχανα όταν τα παιδιά διατύπωνανυβριστικά σχόλια για τους Roma, όταν έκαναν

τρομερή φασαρία και είχαν συναισθηματικές εξάρσεις και δεν ήξερα πώς να

αντιμετωπίσω όλη αυτήν την κατάσταση .

., Κατά την δεύτερη συζήτηση με την ομάδα εστίασης, οπού ερευνούσα κατά

πόσο οι προ'Οπάρχουσες αντιλήψεις των πωδιών είχαν τροποποιηθεί μετά την

εφαρμΟ'Υή του παιJ(V1διoύ, ανηλήφθηκαόπ τα παιδιά ενδεχομένως,να μου έδιναν τις

σωστές απαντήσειςδιόπ αναγνώριζαντι περίμενα να ακούσω. Δηλαδή, παρατήρησα

ότι η τροποποίηση των αντtλήψεων τους ήταν προσωρινή, προκειμένου να μου

απαντήσουν«σωστά» σε αυτά που ρωτούσακαι όχι γιατί πραγματικάτο πίστευαν.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι μελλοντικά θα ξαναχρησιμοποιούσατο

σιryKεκριμένOεκπαιδευτικόπρόγραμμα, βέβαια, στα πλαίσια μίας πιο μεθοδευμένης

και συστηματικής διαδικασίας και όχι ως αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό.

Ενδεχομένως, να συμπεριλάμβανα περισσότερες ερωτήσεις κοινωνικού και

πολιτισμικού περιεχομένου, προκειμένου να υπάρχει μια ουσιαστικότερη και

βαθύτερη κατανόησητης περίπλοκηςζωής αυτής της εθνοπολιτισμικήςομάδας.
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Παράλληλα, ελκυστική είναι η ιδέα της εφαρμογής του προγράμματος σε ένα

μεγαλύτερο δείγμα παιδιών, ώστε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα των αντιλήψεων

των παιδιών μη Roma για τους Roma.

Ενδιαφέρον θα είχε, επίσης, η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος σε

σχολείο με μεικτές ομάδες παιδιών, Roma και μη - Roma. Μια πρώτη σκέψη θα ήταν

να ερευνήσουμε κατά πόσο τα παιδιά-μη Roma, λόγω της καθημερινής επαφής τους

με τα ΤσιγΎανόπαιδα, γνωρίζουν περισσότερα πράγματα σχετικά με τον πολιτισμό

των συμμαθητών τους. Επιπλέον, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως ένα πρόγραμμα

υποστήριξης των παιδιών Roma, που θα παρότρυνε την συμμεοοχή τους στην

εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι βέβαιο ότι η γνωριμία με το πολιτισμό αυτών των

παιδιών και η ανnμετώπισή του ως ισάξιου του δικού μας, θα συνέβαλλε

αποφασιστικά στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών Roma!
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•

)f!Jro~ΙΓΚH'lΌΦaNJl!ΣΚ 1'< 'r/YZJ{'ΓJ[rΣJ{1Σ !Μ.'Ε TJl!J{ O!M.Ά2lJl

'E'Σ'11)1.'ΣJl'Σ

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Θανάσης

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

Χρήστος

Γιώργος

Ερευνήτρια

Γιώργος

Δάσκαλος:

Ερευνήτρια

Σπύρος

Αλέξανδρος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ραφαέλα,

Κατερίνα

Θανάσης

Λοιπόν, έχετε ακούσει ποτέ τ/ λέξη Τσιγγάνος; Ναι, πες μου

Θανάση.

Ναι!

Έχετε κανένα φίλο, ο οποίος να είναι Τσιγγάνος Ναι, Κατερίνα

μου.

Οχι

Ναι.

Έχεις AπiJ πού; Που τον γνώρισες

Εκεί πέρα κοντά στο σπίτι μου, υπάρχει ένα μέρος που είναι

περισσότεροιΤσιγγάνοικαι γνωρίζωπολλούςκαι έχω και φiλoυς.

Παiζεται δηλαδή;

Ε, μερικές φορές.

Εσύ Ξάνθιππε;

ΟΧι δεν έχω.

Ραφαέλα;

ΟΧι δεν έχω.

Δεν έχω.

Εγώ έχω πολλούς!

Έχεις πoλλιJύς; Πσύ τους γνώρισεςΓιώργο;

Αφού παiζoυμεκάθε φορά στο γήπεδο.

(Συμπ/.ηρώνειότι μΈVoυνσε περιοχή που !:χει πολλούς ΓσΙΥγάνους)

Εσύ Σπύρο - ΑΜ:ξανδρε;

Όχι.

Όταν ακούτε τη λέξη Τσιnάνος τι σας έρχεται στο μυαλό; Ναι,

Χρήστο.

Μας έρχεται ένας μαύρος άνθρωπος, που ζει σε ένα σπίη, όχι και

πολύ καλό και είναι σαν φτωχός.

Είναι φτωχός.

Δεν είναι.



Χρήστος

Θανάσης

Εάνθιππος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

Θανάσης

Χρήστος

Ερευνήτρια

Γιώργος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Όλα τα

παιδιά

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

•

··

Μερικοί είναι, μερικοί δεν είναι

Οι Τσιγγάνοι έχουν τα λεφτά τους -το έχω ακούσει από τον

μπαμπά μου- μου έχει πει ότι φτιάχνουν το σπίτι τους, το χτίζουν

μια χαρά, ενώ έξω-έξω έχουν τα διακοσμηπκά τους και αυτά, ενώ

μέσα είναι μόνο ένα δωμάτιο και κάποιοι κοιμούνται κάτω στο

πάτωμα.

Εμένα μου έρχεται στο μυαλό η Παναγία των Παρισίων, η ταινία.

Α. η ταινία ...

Μερικά σπίτια έχουν φύ'Υει τούβλα. Ας πούμε... είναι τρύπια!

Δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Ωραία ...Μου είπατε ... ο Γιώργος και ο Θανάσης ότι έχετε φίλους,

γιατί μένετε κοντά. Οι φίλοι σας αυτοί πού μένoυνε~ Πώς είναι το

οίκημα που μένουν;

Είναι δίπλα στο ποτάμι, όπως είμαι και εγώ.

Ωραία. Είναι σπίτι κανονικό;

KανOVΙKότατo!

Μια χαρά! Έχει δωμάτια, έχει κρεβάτιο ..

Εκτός από τα σπίτια, γνωρίζετε και που αλλού μπορούν να

μένουν οι ΤσΙΎΎάνoι~

Σε παράγκες!

Ωραία, Γιώργο σε παράγκες, αλλά την επόμενη φορά σηκώνουμε

χεράκι. Nα~ Χρήστο.

Δηλαδή, σε ποια χώρα;

Αοα .. Ζουν σε πολλές χώρες, ε;

Στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στην Τσιγγανία ...

(Γελούν)

Δεν υπάρχει Τσιγγανία, ρε ...

Πάρα πολό ωραία ... Πού αλλού; Ναι Ραφαέλο πες μου!

Στην Αφρική.

Πάρα πολύ ωραία ... Μου είπατε σε παράγκες, σε σπίτια ... Κάπ

άλλο γνωρίζουμε;

Σε τσαντίρια!

Σε τσαντίρια, ναι σωστά Σάκη Ωραία.



Όλα τα

παιδιά

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Ερευνήτρια

Χρήστος

Κατερίνα

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Ερευνήτρια

Γιώργος

Θανάσης

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

Όλα τα

παιδιά

··

··
··
··

··

Εμείς, καμιά φορά χρησιμοποωύμε και ~ λέξεις εκτός από

Τσιγγάνος. Γνωρίζετε κάποια άλλη λέξη που χρησιμοποωύμε

συνήθως, για να χαραιcτηρίσoυμε τους Τσιnάνους

Κυρία, κυρία ...

Να\., Κατερίνα μoυ~

Γύφτους!

"Γύφτους' τους λέμε ε;

Η λέξη "Γύφτος' νομίζετε ότι έχει ένα θετικό ή αρνητικό

περ",χόμενο;

ΝαΙ, Χρήστο.

Είναι και αυτοί φτωχ.οί, μαύροι και μιλάνε άλλη γλώσσα.

(Λέει κάτι χαμηλοφώνως)

Ναι, Κατερίνα.

Αρνητικό περ",χόμενο.

Μμμμ...έχει αρνητικό περιεχόμενο ε; ... όταν λέμε κάποιον Γύφτο.

Και πώς νομίζετε ότι νιώθει ένας Τσιγγάνος όταν τον λέμε εμείς

'Γύφτο'; Τι νομίζετε ότι νιώθει; Ναι, Ξάνθι7tΠε.

Άσχημα.

Άσχημα ε; Ναι, Κατερίνα;

Άμα, είναι δεν θα νιώθει άσχημα. Αν λέει ότι εμείς είμαστε

Ελληνίδες.

Ναι, αλλά εσύ πριν δεν μου είπες ότι έχει αρνητικό περιεχόμενο η

λέξη "Γύφτος';

Άμα το λέμε σε κάποιον που δεν είνα\, κοροϊδευτικά. πληγώνεται!

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει λέει και κόκαλα τσακίζει

Ωραία .. Για πες! Μ' άρεσε αυτό που είπες Σάκη.

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει λέει και κόκαλα τσακίζει

Μάλιστα ... Γνωρίζετε μήπως ποια είναι η επίσημη ονομασία των

Τσιγγάνων; Γιατί όπως εμείς λεγόμαστε Έλληνες και αυτοί έχουν

μια επίσημη ονομασία.

Κυρία ...



Ερευνήτρια

Γιώργος

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Χρήστος

Ερευνήτρια

Όλα τα

παιδιά

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

Ερευνήτρια

Όλα τα

παιδιά

Ερευνήτρια

Σπύρος

Αλέξανδρος

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Χρήστος,

Θανάσης

Ερευνήτρια

Γιώργος

Ερευνήτρια

Γιώργος

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

Πες μο" Γιώργο.

Γύφτοι!

'Γύφτοι' νOμiζεις;

Αφρικανοί!

Βούλγαροι!

Νομίζω αύριο που θα παίξουμε, εκεί θα το ανακαλύψουμε. Και το

πώς είναι σωστό να τους φωνάζουμε.

Από n ξεκινάει;

Για πες, Ραφαέλα.

Από Θήτα (θ) νoμiζω αρχiζει...

Από θήτα νoμiζεις; Θα το ανακαλύψο"με αύριο!

Η γλώσσα το"ς; Ξέρετε πώς λέγεται;

ΤσιΎΎάVΙKα! Αμερικάνικα! AφΡΙKΆVικα! Ποντιακά!

Ναι; Σπόρε - Αλέξανδρε. Πες μο".

Δεν μιλάνε αφρικάνικα, α'λ/.ά μια ξεχωριστή γλα/σσα λες και είναι

ωληχώρα.

Ναι, Κατερίνα.

Ναι; αλ/ό. οι ΤσιγΥάνοι όποτε βλέπο"ν εμάς αρχiζo"ν και μας

κοροϊδεύουν.

Δεν μας κοροϊδεύουν!

(Γα παιδιά άρχισαν να λογομαχούν)

Ένας - ένας, χερόκι να σηκώνο"με! Ναι; Γιώργο. Πες μο" ...

Ένας φίλος... χαζάς, πο" με κορόιδευε, τον έπιασε ο φίλος μο"

και τον έριξε στα χόρτα.

Ποιος σε κορόιδευε;

Εεε .....ένα σκατογυφτάκι.

Μμμμμ... μόλιστα. (Με διακόπτει ο Θανάσης)

Όμως, κιφία δεν θα γράψετε σκατογυφτάκι.

Μήπως, μήπως όμως καμιά φορά -λέω τώρα εΥώ- μήπως καμιά

φορά και εμείς δεν το"ς μιλάμε πολύ καλά;



Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

Τους κοροΤδεύουμε και εμείς γι' αυτό μας κοροϊδεύουν και αυτοί!

: Ναι Χρήστο μου, έτσι. Ναι, Ραφαέλα.

: Ένα μεσημέρι με τη μαμά στο μηχανάκι, ένα παιδί μας έκανε

χειρονομίες και μας έβγαλε τη γλώσσα έξω!

(Γίνεται πολύ φασαρία και δεν μπορώ να ακούσω τι ακριβώς λΈΥεται)

Ερευνήτρια Για να ακούσουμε λίγο την Κατερίνα n θέλει να μας πει.

Κατερίνα Στο 170 σχολείο (λέει κάτι που &:1/ καταλαβαίνω) και μας

πετούσαν πέτρες και μας έκαναν όπως είπε η Ραφαέλα

χειρονομίες και μας πρόσβαλαν.

Μπορούμε να σκεφτούμε γιατί όμως γιατί αντιδρούν καμιά φορά

ttm τα παιδάκιααυτά;

Κάποια

παιδιά

Ερευνήτρια

Θανάσης

Γιώργος

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Αλέξανδρος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Γιώργος

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

··

··

··

··
··
:

Είναι τρελοί.

Είναι τρελαμένοι.

Να σηκώνο\)με χέρι! ΝαΙ, Σάκη.

ΜάλΜν θα έχο\)ν καρδιακό πρόβλημα ή εγκεφαλικό πρόβλημα.

Μπορεί να έχουν πρόβλημα υγείας, να μην πάνε καλά...

Ναι, Ξάνθιππε.

Μπορεί να ζηλεύουνε που δεν έχουν τόσα πολλά πράγματα όσα

εμείς.

(Η Κατερίνα λέει μια ιστορία ....)

Δεν μο\) λέτε τώρα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλλ>. Τι δοολειές

συνήθως κάνουν οι Τmγγάνοι~

Τα χεράκια σας θέλω να βλέπω. ΝαΙ, Ξάνθιππε.

ΣUΝΉθως δο\)λεί>ο\)ν σαν παλιατζήδες, πο\)λανε UφΆσματα και

τέτοια ...

Πouλάνε χαλιά.

ΝαΙ, Χρήστο.

'O,n πράγματα βρουν μετά τα πουλάνε.

Ωραία ....

Και ότι κλέψουν. (ΔΙηΥείται μια σχεnι<ή ιστορία που δεν την

καταλαβαίνω)

ΝαΙ, Ραφαέλα.

Η δουλειά τους μπορεί να είναι και στη λαΤΊCΉ. Γιατί φωνάζουνε.



Κάποιο

παιδί

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Γιώργος

Χρήστος

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

(Φωνάζει· «Εδώ μαρούλια .»)

Γέλια

Ωραία, για πείτε μου... Γιατί νoμiζετε ότι τα παιδιά τα

ΤοιγΎάνακ:ια- δεν πηγαίνουν συνήθως σχολείο;

Ναι, Χρήστο.

Τα στΕλνουν, ο μπαμπάς τους και η μαμά τους για δουλειές γιατί

δεν έχουν αρκετά χρήματα. Να πουλάνε διάφορα πράγματα στους

δρόμους και τα πεζοδρόμια, να καθαρίζουν τα αυτοκίνητα όταν

το φανάρι είναι κόκκινο και διάφορες δουλειές για να πάρουν

χρήματα....

Γιώργο μου, Γιώργο μου. περίμενε λίγο γιατί και ο Ξάνθιππος

σήκωνε το χέρι του και θα σου δώσω μετά το λό'Υο. Nα~

Ξάνθιππε.

Ναι, o)..).,f1 είναι παράνομο αυτό που κάνουν .

.... 'να\, οι γονείς....

Ναι, πρέπει να μορφώνονται. Να αφήνουν τα παιδιά να

μορφώνοvται,στο σχολείο.

Ναι πρέπει να μOρφ<OνOVΤαι, αλλά μου είπες πριν ότι πολλές

φορές δεν έχουνλεφτάαυτοί οι γονείς, το εισόδημάτους δεν είναι

μεγάλο και πρέπεινα βοηθήσουν,έτ~

Ναι, Κατερίνα μου.

Μπορεί να τα στέλνουν σχολείο, αλλά μια φορα ηταν ένα

κοριτσάκιπου ήταν με ένα ποδηλατάκινα, (μου δείχνει με το χέρι

της ότι ήταν μικρό), και ήταν μεγόλο και πήγαινε με αυτό σχολείο

μπορεί τα παιδιά να την κοροϊδεύουν, γι' αυτό να μην πηγαίνει

σχολεio πολλές φορές.

Μμμμ....μπορεί να κοροϊδεύουνπολλοί τα παιδιά - τσιγγανάκια,

γι' αυτό να μη θέλουν να πάνε σχολείο. Μάλιστα ...

Για πείτε μου τώρα, μήπως γνωρίζετε... Τσιγγάνοιυπάρχουν μόνο

αυτοί που είναι εδώ εγκατεστημένοιμόνιμα....

Και σε άλλες χώρες! Είναι σε μια χώρα, αJ.J..iI είναι σκ:ορmσμένοι

από εδώ και από εκεί.

Είναι σκορπισμένοιαπό εδώ και από εκεΙ



,

Θανάσης

Ερευνήτρια

Κάποιο

πα,δΙ

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

Χρήστος

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Κάποια

παιδιά

Θανάσης

Ερευνήτρια

Όπ..ι)( ο 'F.M lV Δ~:ν ~oυν ενωμ.tvα όπωι: παλιά'

Δηλαδή, είναι μόνιμα ε-γκ:ατεστημένοι εδώ π.::ρ

Όχι

Εσύ Ξάνθιππε, n λiς;

Ε ....μεταναστεύουνε...

Mεταναστείκ>υvε, λέει ο Ξάνθιππος.

Nα~Xρήστo.

Γιατί μπορεί να κινδυνεύουννα μείνουν χωρίς φαί. .. πηγαίνουν σε

άλλες χώρες επειδή θέλουν να βρουν καλί>τερη δοuλiιά ...

Ωραία, ωραία.. Άρα. υπάρχουν Τσιγγάνοι που ζουν μόνιμα σε

κάποιες περιοχές και αυτοί που φεύγουν για να βρουν μόνιμα

δουλειά ή γιατί κινδυνεύουν...

Γνωρίζετε,\ τώρα κάποιες από nς λiξεlς πο]) χρησιμΟΠΟΙΟUv οι

Τσιγγάνοι, έχετε ακούσει Mτέ~ Κάποωι που είστε και φίλοι.

Λένε βρισιές.

(Αρχίζει και μιλάει ακαταλαβίστικα προκειμΙ;νου να δείξει ότι

μιλούν μια άλλη γλώσσα)

Nα~ αλ/iι ξέρετε κάποια σι>γκεκριμένη λiξη στη γλώσσα τοuς;

Να.., Ξάνθιππε ... Για να ακούσουμε τον Ξάνθιππο...

Μια φορά που ήμουν στο νοσοκομείο. γιατί είχα χτυπήσει τον

σβέρκο μου, ήταν στο απέναvη δωμάτιο Χάη Τσιγγάνοι και έλεγε

μια γυναίκα στον άντρα: «Βάίλα τσέϊλα κατέκ)).

(Μερωτούσαν τα παιδιά τι σημαίνει)

Δεν ξέρω τι σημαίνει...

Να ψάξοuμε να δοί>με λοιπόν n εvνooooαν άραγε .

Δεν μου λέτε ... Γνωρίζετε κάποιον Ύ"ωστό - επώνυμο άνθρωπο

που να είναι Τσιγγάνος;

Όχι.

Εγώ δεν είπα για λέξεις ...

Nα~ σιιyyvώμη Σάκη δεν είδα όπ σήκωνες χέρι Ξέρεις καμιά

λεξοί>λο;
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··

··

··

·•
·•

:

··

••

Ναι. αρκεΊές.

Για πες μου κάποιες.

Όπως είπε ο Ξάνθιππος αυτές τις λέξεις. έχω ακούσει και .ι.Μ.ες

που λέει {(που ήταν καραβάϊ»

Και τι θα πει αυτό;

Δεν ξέρω, αλλά έχω ακούσει άπεφες λέξεις....αλλά δεν τις

θυμάμαιπολύ καλά.

Να το ψάξουμενα δούμε τι σημαίνειάραγε...

Γνωρίζετε κάποιον γνωστό χορό των Τσιγγάνων;

Ναι ... ναι...

Έλα Χρήστο πες μο\) .....

Να σας δείξω;;;;

Αν γνωρίζεις το όνομα του.

Δεν το ξέρω... Τmφτετέλι!

Και των Τούρκων είναι ....

Ναι, Χρήστοτσιφτετέλιχορεύουνε... και όχι μόνο των

Τ , 'β rσιγγανων ....μπρα ο.

Γνωρίζετεκάποια μουσικάόργανα που χρησιμοποιούν;

Ναι... ναι!

ΝαΙ, Σπύρο - Αλέξανδρε. Ναι Ραφαέλα.

Ντέφι!

Εγώ θα το έλεγα, ""ρίο...

Είναι και ένα άλλο που μοιάζει με το ντέφι....

Πιατίνια.

Ταμπούρλα.

(Εδώ τουςβοήθησα λΈΥοντάςτους το νταούλι, διότι μου έδειχναν

πώς παίζεται, αλλά δεν γνώριζαν την ονομασία του.)

Η γιαγιά μου με λέει νταούλι.



(Πλια)

Μια τελευταία ερώτ/ση να σας κάνω.

Πιστεύεται ότι γίνονται κάποιες διακρίσεις εις βάρα; των

Τσιγγάνων .

Τι είναι οι διαKρίσεις~

Τι σημαίνει κάνω διακρίσεις σε βάρος Kάπoιoυ~

(Δεν απαντά κανείς)

Σημαίνει όπ πολλές φορές δεν συμπεριφερόμαστε ή δεν

σκεφτόμαστε πολύ καλά πράγματα γι' αυτούς.

Τους προσβόλλουμε.

Αααα, τους προσβάλλουμε λέει ο Χρήστος. Nα~ Σάκη πες μου ...

Εγώ μια μέρα που ήταν ο φίλους μου ο Κριστιάν Ρονάλντο

(Γιώργος) και παίζαμε, είχαν έρθει κάτι Τσιγγανάκια και ήταν στο

ποδήλατο και ο Γιώργος τους κοιτούσε και λέει μια -ένα χαr,ό.

ηλίθιο- «τι κοιτάς ρε μπάσταρδεΝ και εγώ λέω ((αει πήγαινε και

πνίξουΝ και μου λέει ((άμα κατέβω κάτω θα σου σπάσω τα

μούτρω, ....

Χρήστος (Βρίζει τους Τσιγγάνουςδεν διακρίνω αυτά που λέει.)

(Γέλια)

Ερευνήτρια : Ναι, αλλά εσείς πριν λίγο δεν μου είπατε ότι έχετε και φίλους

Τσιγγάνους;

Γιώργος Άλλους ... όχι αυτούς!

(Άρχισαν να μιλάνε όλα μαζί και δεν μπορούσα να τα ηρεμήσω και έπρεπε να αλλάξω

κουβέντα)

Ερευνήτρια Για ποιο λ{ηο νομίζετε ότι καμιά φορά σκεφτόμαστε έτσι για τους

Τσιγγάνους; Να, η Ραφαέλα έλεγε: "Γ",τί μιλάμε Ύ'" τους

Τσιγγάνους; Δεν με ενδιαφέρει.».

Nα~Xρήστo.

Χρήστος Τους μιλάμε άσχημα, επειδή παραξενευόμαστε με την μορφή

τους και τους ίδιους ... είναι μαύροι.

Ερευνήτρια Ακούσατε τι είπε ο Χρήστος; Ότι μtλάμε και σκεφτόμαστε καμιά

φορά για τους Τσιγγάνους με αυτό τον τρόπο, γιατί μας

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Θανάσης

Κάποιο

παιδΙ

Ερευνήτρια

παιδί

Ερευνήτρια



Σπύρος

Αλέξανδρος

Κατερίνα

Χρήστος

Κατερίνα

Χρήστος

Κατερίνα

Ερευνήτρια

Θανάσης

Ερευνήτρια

Γιώργος

προδιαθέτει η μορφή τους. Δηλαδή, η εξωτερική τους εμφάνιση

μας προδιαθέτει Ύια το n θα σκεφτούμε γι' αυτοί>ς.

Γιατί το πρόσωπο τους είναι σαν να είναι κακ:οί.

ΣυΥγνώμη λίγο ... μετά συΥχωρέσεως για το Σπύρο.. Θυμάσαι μlO

φορά που ήμασταν ο Νίκος, η Ράνια, εΥώ και καθόμασταν και ο

ξάδερφός σου; (Απευθύνεται στο Χρήστο) Και βλέπουμε ένα

Μιδί να έρχεται και λέω: «Γυφτάκι είναι αυτό;) και τελικά ήσουν

εσύ!

(Γέλια)

Μην τον κοροϊδεύεις ρε .

Εγώ δεν το ήξερα όμως .

Ναι και εσένα θα σε πούμε Τσιγγάνα, άμα σε βλέπουμε από

μακριά.

Εγώ ξέρω όμως n είμαι!

Και δεν μου λέτε, εσείς μου είπατε όη έχετε και φίλους

ΤσΙΥΥάνους... ..(με διακόπτουν, γίνεται τρομερή φασαρία) Ο"' τα ίδια

σκέφτεστε και για τους φίλους σας;

Όχι εγώ τους πάω!

Τα ίδια σκέφτεσαι και για τους φίλους σου που είναι Τσιnάνοι,

που μου είπες πριν.. . Τα ίδια σκέφτεσαι και για τους φίλους σου

που είναι Τσιγγάνοι; Τα ίδια πράΎματα;

Όχ~ πιο καλά.
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Θανάσης

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

··
··
··

Λοιπόν Θα ήθελα να μου πείτε αν σας άρεσε το παιχνίδι που

παiξαμε .

Ναι, Τζά'Κσον* πες μου.

Μ' άρεσε πάρα πολύ! Ναι!

Στους υπόλοιπους; Σας άρεσε; Μπορείτε να μου πείτε όλοι μαζί..

Ναι!!!!

Ωραία ... Τι σας άρεσε περισσότερο θέλω να μου πείτε... Με τη

σειρά θα πάμε.. Έλα Τζολί μο\)!

Πω πολύ μου άρεσαν οι ερωτήσεις ... ήταν λίγο παράξενες....δεν

ης ξέραμε.

Ωραία... ναι πες μο\) Τζάκσον.

Και εμένα οι ερωτήσεις, αλλά περισσότερο γιατί μαλώναμε.

Γιατί μαλώνατε, ε; Πες μο\), Ρο\)βά μο\) εσύ.

Εμένα μου άρεσαν οι ερωτήσεις του μάγου και το αυτοκινητάκι.

Έλα, Τζόρνταν;

Εμένα μου άρεσαν οι ερωτήσεις και όταν ρίχναμε το ζάρι και

πετυχαίναμε το μάγο. Και το ζάρι...

Σας άρεσε και το ζάρι;

Ναι!!!!

Έλα Τζόρνταν...

Όχ~ πάλι...

Θα έρθω και σε εσάς, απλά θέλει να συμπληρώσει κάτι που

θ\)μήθηκε.

Μου άρεσαν και εκείνα με τα ερωτηματικά!

Α, τα ερωτηματικά. Οι εντολές ....

Ναι!

Μάλιστα. Η Αλίκη έχει σειρά.

Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ επειδή μερικές φορές κάναμε

ερωτήσεις, φώναζαν τα αγόρια. επειδή ήταν αστείες και οι
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Ερευνήτρια

Γιώργος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Χρήστος

Θανάσης

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Κάποιο

παιδί

Ερευνήτρια

Κατερίνα,

Ραφαέλα

Ερευνήτρια

Όλα τα

παιδιά

Ερευνήτρια

ερωτήσεις ήταν σε άλλη γλώσσα.

Είχατε διαμάχη με τα αγόρια. ε;

Ναι.

Ωρoiα. Εεεε, έλα Ρονάλντο, πες μοο.

Επεωή εγώ και ο Χρήστος ήμασταν μόνο Έλληνες Τσιγγάνοι!

(Γέλια) Ενώ οι άλλοι ήταν άλλοι ....

Α, ήσασταν Έλληνες Τσιγγάνοι εσείς Είδατε που μάθαμε και

κάτι; Ότι δηλαδή, οι ΤσΙΥγάνοι είναι Έλληνες;

Εμένα πάντως μου άρεσαν όλα!

Και εμένα το ίδιο!

Ωραία ... Θέλω να μου πείτε αν μάθατε καμία λέξη στη γλώσσα

των Τσιγγάνων.

Να σας πώ;;;;;;

Για πες μου, Τζόρνταν.

Ναι μάθαμε..... ααα, τσαλι ... τσος ...

Πώς ήταν η καλημέρα. ΘUμόμαστε;

Κυρία, κυρία!! !! !!Τσαλχι- ράτ!!!!

Όχl, όJ(l' Kυρiα - κυρία! Η καλημέρα;

ΈλαΠίτερ ...

Να πω την καληνύχτα πρώτα;

Λατσχι - ράτ!

Λατσχι ~ ράτ. n είναι;

Η καληνύχτα!

Μήπως θυμόμαστε και την καλημέρα;

(Κάνουν προσπάθειες να θυμηθούν την λέξη καλημέρα.

αλλά δεν μποροόν)

Είναι Λατσχο - γκιές! λ/Μ ήταν πολύ καλή η προσπάθεια, μου

άρεσε.

Τελικά πώς είναι η επίσημη ονομασία των Τσιγγάνων; Ναι,



Τζόρνταν.

Εεεε, η επίσημη ονομασία τους είναι Ρομά

Μπράβο πάρα πολύ ωραία.

Και η γλώσσα τους Πώς ονομάζεται; Έλα, Ρονάλντο.

Ρομανί!

Πάρα πολύ ωραία... θέλω να μου πείτε τώρα, πού μάθαμε ότι

μένουν οι Ρομά.

Σε σκηνές, σε τροχόσπιτα, σε σπίτια...εεεε ...

Χρήστος

Ερευνήτρια

Γιώl'Υος

Ερευνήτρια

Σπύρος

Aλtξανδρoς

Κάποια

παιδιά

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Χρήστος

Ερευνήτρια

Κάποια

παιδιά

Θανάσης

Ραφαέλα

Χρήστος

Ερευνήτρια

··

··

··
,,

Κυρία....κυρία.....

Έλα Τζολί.

Σε τσαντίρια.

Κυρία....κυρία Σε παράγκες.....

Σε παράγκες πάρα πολύ ωραία Τζορνταν!

Και δεν μου λέτε, τα οικήματα αυτά πώς είνα1;

Κυρία....κυρία.....

Κάποια είναι καθαρά και τακτοποιημένα.Ακόμα και οι παράγκες,

όπως σης φωτογραφίες...

Και κάποια είναι παλιά και βρώμικα.

Είναι φτωχοί, γι' αυτό!

Ωραία ....Δεν μου λέτε τώρα, μάθαμε για κάποιους Τσιγγάνους

που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και για τους άλλους, που τι

κάνουν;

:Ξ:άνθιππος

Χρήστος

Ερευνήτρια

Κάποια

παιδιά

Ερευνήτρια

Έλα, ρουβά....

Για άλ/ους που μεταναστεύουνγια να βρούνε νέο περιβάλλονγια

να βραύνενέες δουλε"'ς....

Πηγαίνουναπό τόπο σε τόπο για να βρουν σπίτι!

Ωραία και τι δουλειέςσυνήθωςκάνουνε;

: Κυρία κυρία....

Καθίστε λίγο, μιλάειη Αλίκη..



Κάποιο

παιδί

Τραγουδιστές.

Ερευνήτρια

Κατερίνα

Κάποιο

παιδί

,
•

Ναι τραγουδιστές, άλλα σηκώνουμε χεράκι... Nα~ Τζολί

Χορευτές, παίζουν μουσικά όργανα ...

ΓεωpΎO~ όπως εiδαμε σης φωτογραφίες.

Γtα πείτε μου τώρα, αν λέμε «ΓύφτΟ}) έναν Τσιγγάνο-Ρομά πως

νιώθει;

Έμποροι έμποροι' ΣΤU; λαϊκές ....

Ωραiα Δεν μου λέτε, γιατi τα παιδιά Ρομά δεν πάνε συνήθως

σχολείο;

Nα~ Τζόρνταν.

Επειδή οι παράγκες τους ή τα τσαντ1ptα τους είναι κάπου

απομονωμένακαι εκεί δεν έχει σχολείο να πάνε. Και γι' αυτό θα

πρέπει να φροντίσουμε να φτιάξουμε και εκεί σχολεία.....και να

έρχονται καθηγητές.

Πολύ ωραία και τι άλλα μπορούμε να κάνουμε; Έλα Τζoλ~ πες

μου.

Κ
, ,

υρια ....κυρtα...

Ερευνήτρια

Κάποια

παιδιά

Ερευνήτρια

Χρήστος

Ερευνήτρια

Δουλεύουν από εδώ και από εκεΙ μακριά από εκεί που υπάρχουν

σχολεία γtα τα παιδιά....

.Ξάνθιππος : ... και αυτό είναι απαράδεκτο

(Αρχίζουν να κουράζονται και προσπαθούν να συζητήσουν άλλα θέματα)

Ερευνήτρια Θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε ποιά μουσικά όργανα

χρησιμοποιούνοι Τσιγγάνοι;

Ακορντεόν....Ταμπούρλο....φλάουτο....Νταούλι...Ντέφι....

Κάποια

παιδιά

Κατερίνα

Χρήστος

Κάποια

παιδιά

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

Ερευνήτρια

Kυρiα... κυρiα...

: Ναι πες μου, Αλίκη.

: Νιώθει άσχημα, στενοχωρημένος, εεεε....

Και πώς είναι σωστό να τον φωνάζουμε;



··

Ραφαέλα

Γιώργος

Χρήστος,

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Θανάσης

ΤσιγγανάΊCΙ! (ΤΟ λέει με υποτιμητικό τρόπο)

ΓύφτοΙ (Γέλια)

Οχι, Ρομά!

Ρομά ... είναι η επίσημη ονομασία.

Γύφτος!! !11!!!!1!!1!!

Συνήθως κάνουν οι πλούσιοι και όλοι εμείς, επειδή είναι

βρώμlκοι, δεν τους αγγίζουμΕ ....

Μμμμ....Άρα, εμΕίς τι πρέπει να κάνουμΕ;

(Γέλια)

Ο «ΓύφtOρ~ είναι σωστή ονομασίαείπαμε;

Ναι, αφού παίζαμΕ μπάλα όχι μΕ φiλλ>υς μου, αλλ/. μΕ κάτι άλλα

ΤσιγγανάΊCιακαι λένε: «ΕίμαστεΓύφτοι εμείς,>.

Επειδή και εμείς τους φωνάζουμεέτσι έχουν συVΗθίσει~ Η σωστή

ονομασίατους, όμως είναι Τσιγγάνοιή Ρομά.

Δεν έχει ακουστείποτέ εδώ αυτό το όνομα .

Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε γι' αυτό και δεν το

έχουμε ακούσει ποτέ.

Δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε., ναι!

(Με ρωτάνε κάτι προσωπικό, άσχετο με τη συζήτηση)

Για πείτε μου, λιγάκι ... Ποιοι κάνουν διακρίσεις σε βάρος των

Ρομά; Και για ποιο λόγο;

Ααα, κυρία! Κυρία!

Ερευνήτρια

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Θανάσης ··

Ερευνήτρια

Ραφαέλα

Ξάνθιππος

Ερευνήτρια

Ερευνήτρια

Κάποια

παιδιά

Ξάνθιππος

Να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτούς. Να μην τους

κοροtδεύουμε, χωρίς να ξέρουμε τι άνθρωποι είναι.

Ε • Ω . 111 Ε "ολ'ρευνητρια ραια... υχαριστω, παρα π υ ....

*Τα παιδιά προκειμένου να κάνουμε τη συζήτηση μου ζήτησαν να αποκτήσουν

ψεuδώwμα και να τους φωνάζω μΕ αυτά. Δεν βρήκα το λόγο γιατί να μην το δεχτώ.

Τζόρνταν ~ Χρήστος Ρουβάς ~ ΞάνθlΠΠOς

Τζολί ~ Κατερίνα Τζάκσον~ Θανάσης

Ρονάλντο ~ Γιώργος

Πίτερ ~ Σπύρος - Aλtξανδρoς

Αλίκη ~ Ραφαέλα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2



Εικόνα 1

Το ταμπλό

αποτελείται από

6 χαρτόνια

μακέτας.

Εικόνα 2

Τα χαρτόνια

είναι κολλημένα

μεταξύ τους με

ένα αφρώδες

χαρτόνι,

προκειμένου το

ταμπλό να έχει

τη δυνατότητα να

διπλώνει.

Εικόνα 3

Ο τρόπος που

διπλώνει



Εικόνα 4

Το ταμπλό

διπλωμένο.

Εικόνα 5

Η κάτω μεριά

του ταμπλό.

Φαίνονται

καθαρά η

λλ,ψίδες του

αφρώδους

υλικού.

Εικόνα 6

Το τελικό

αποτέλεσμα του

πάνω μέρους

του ταμπλό. Τα

χαρτόνια έχουν

επικαλυφθεί από

λινάτσα.



Εικόνα 7

Για αισθητικούς λόγους το

πίσω μέρος του ταμπλό

επικαλύπτεται από φόδρα.

Χρησιμοποίησα βενζινόκολλα

σε όλα τα κολλήματα.

Εικόνα 8

Το τελικό

αποτέλεσμα του

κάτω μέρους.



Εικόνα 9

Η τσάντα που

περtέχει το

εκπαιδευτικό

υλικό.

Κατασκευάστη

κε από λινάτσα

που κόλλησα και

έραψα και

κομμάτια

υφάσματος.

Εικόνα 10

Έγραψα με

τέμπερες κάποια

από τα

δικαιώματα των

παιδιών και

έραψα ανάλι»'ες

φωτογραφiες.

Στο κέντρο είναι

ο τίτλος του

παιχνιδιού.

Εικόνα 11

Το πίσω μέρος

της τσάντας.



Εικόνα 12

Το ταμπλό

διαμορφωμένο

όπως το

χρησιμοποίησα

στην έρευνα.

Οι 4διαδρομές

αποτυπώνονται

με τη μορφή

των κόκκινων

Kαιμ>W;

πατούσων.

Εικόνα 13

Στο κέντρο του

ταμπλό είναι η

εικόνα ενός

σχολείου που τα

παιδιά όλα

ενώνονται σε

έναν κύκλο, ως

ένδειξη

ισότητας.

Εικόνα 14

Σε κάθε

διαδρομή tχω

τοποθετήσει

ενδεικτικές

κατοικίες και

στοιχεία

παιδιών Roma

και μη.



Εικόνα 15

Ενδωφέρον έχει

όπ τα παιδιά

Roma και μη

ξεχωρίζουν

μεταξύ τους από

την γλώσσα που

μ1λούν.

Εικόνα 16

Χρησιμοποίησα

αντιπροσωπευτι

-κάονόματα

Roma και τα

στοιχεία δεν

ανταποιφίνονται

στην

πραγματικότητα.

Εικόνα 17

Οι ταυτότητες

των παιδιών είναι

κολλημένες με

ταινία δΙΠλής

όψεως, επομένως

μπορούν να

αντικαταστα

θούν.



Εικόνα 18

Τα mόν1.α

λεωφoρεiα

φα/χτηκαν από

πηλό.

Εικόνα 19

Χρωματίστηκαν

με τέμπερες.

Εικόνα 20

Το ζάρι

φ'Πάχτηκε από

σφouyγάρι και

κόλλησα απ' έξω

υφάσματα. Τις

τελίτσες τις

ζωΥρόφισα με

τέμπερα



Εικόνα 21

(αριστερά)

Ο μάγος που

έκανε τις

ερωτήσεις.

Εικόνα 22

(δεξιά)

Δείγμα

φακέλου

ερωτήσεων.

Στο μπλε

χαρτόνι

αναγραφόταν

η ερώτηση

και στο ροζ η

απάντηση.
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Εικόνα 23

Οι ερωτήσεις που

χρησιμοποιήσαμεστην

έρευνά μας γνωστικού

περιεχομένου.
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Εικόνα 24

Ερωτήσεις κοινωνικού

περιεχομένου.

Εικόνα 25

Ερωτήσεις που θέτουν τα

παιδιά σε κατάσταση

ενσυναίσθησης.

.. Τ ......
•

στ 1\".,",,''''
..... Ρ.,φ



ΑΝΑφt:ΡΙ τ Q "ο.., ,\.4,Α. Ot>r~~A,

"1Jbν ){V..-:ttUOI\O\OVt-l ο! fuUA

Εικόνα 26

Ερωτήσεις γνωριμίας με

τον πολιτισμό τωνΡομά.

1
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Εικόνα 27

(αριστεΡ{ι.)

Κάρτα

εντολών.

Εικόνα 28

(δεξιά)

Ενδεικn-

κός

φάκελος

εντολών.
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Εικόνα 29

Οι εντολές που εμπεριέχονταν

στους φακέλους.

Αποφάσισα να nς

αναπαραστήσω με συμβολικό

τρόπο, ώστε να είναι εύκολα

αποκωδικοποιήσιμες και από

παιδιά μικρής ηλικίας.

Εικόνα 30
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Εικόνα3!

Φωτογραφίες από

καταυλισμό

Τσιγγάνων στην

Κρήτη,

Το εσωτερικό του

λυόμενου,

.
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Εικόνα 32

Στα παιδιά φάνηκε

εξαιρετικά

ενδιαφέρον το πόσο

τακτικό ήταν το

σπίτι.

Εικόνα 33

Η τάξη και η

.~. .... ~ ν ...· _ v'~'''''U '-'''_ .. _ .. .•'·ν··." "." .r..vr< καθαριότητατους
.••. '(." .~ ...• - .•.•...•.~ ~ "j..Ij;..i,.•' .~.i1:.~.ii.ii.i:.:'iί.. τράβηξε τ/ν

προσοχή!
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Εικόνα 34

Εικόνα 35

Εικόνα 3ό

Σε αυτή την εικόνα

μας δόθηκε η

ευΊCαφίανα

αναφέρουμε ότι οι

Τσιγγάνοι είναι 'Και

ΥεωρΥΟί.



Εικόνα 37

Εικόνα 38

Εικόνα 39
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Ε,κόνα40

ΦωΤσΥραφίεςαπό

εφημερίδα.

Κατασκήνωση

ΤσΙΥΥάνωνστην

Ελ/ά&ι.

Εικόνα 41

Εικόνα 42

,l(ιιWκό... /(Θ Άγ.~



Εικόνα 43

ΦωΤσΥραφίες από

παραγKOUΠόλεις.

Εικόνα 44

Εικόνα45

ΦωΤσΥραφίεςαπό

τροχόσπιτα

ΤσΙγΥάνων.



Εικδνα46

Συζητήσαμε σε ποιες

χώρες μπορεί να

βρίσκονται

Εικόνα 47

Φωτογραφ\ες από το

διαδίκτυο, σχετικά με

τον πολιτισμό Τα/ν

Ρομό.

Ι

,

Εικόνα 48

Τους έδειξακαι μια γνωστή

Ελληνίδα- Τσιγγάνα

τραγουδοποιό και μιλήσαμε

για την παράδοση των

ΤσΙΎΥάνων στο τραγούδι,

στο χορό και στα μουσικά

όργανα.
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Εικόνα 49

Η εφαρμογή του

παιχνιδιού.

Τα παιδιά προτίμησαν

να παίξουν σε ζευγάρια.

Εικόνα 50

Τα παιδιά παίζουν μόνα

χωρίς ιδιαίτερη

παρέμβασηαπό μέρους

μου.

Εικόνα 51

Το ένα ζwyάρι κάνει

ερωτήσεις στο !iλ/.o.



Εικό,'α ~2

Εικόνα 53

Εικόνα 54



Εικόνα 55

Τα περισσότερα παιδιά

είχαν βγάλει τα

παπούτσια τους για να

κινούνται άνετα στο

ταμπλό.

Εικόνα 56

Εικόνα 57

•



Εικόνα 58

Εικόνα 59

Εικόνα 60
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