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ntro 
 
Στο πλαίσιο μιας ανθελληνικής αντιφασιστικής πολιτικής που θέλει να αναδείξει 

και να αποδομήσει τους βασικούς κόμβους του ελληνικού εθνικισμού και 

ρατσισμού το κέντρο βάρους του τρίτου τεύχους μας επιλέξαμε να πέσει στον ελληνικό 

αντι-τσιγγανισμό. Ήταν μια σκέψη που ήδη μας απασχολούσε καιρό και η οποία 

μορφοποιούταν όλο και περισσότερο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που ερχόμασταν 

αντιμέτωποι με έναν από τους πιο ωμούς ρατσισμούς στην ελλάδα που καλύπτεται 

μάλιστα από σχεδόν πλήρη ομοφωνία των κατοίκων της χώρας αυτής. Το λέμε και 

αργότερα – παρόλο που οι Ρομά στην ελλάδα και τη γλώσσα και τη θρησκεία 

μοιράζονταν με τους κατοίκους αυτής της χώρας και πλέον και την ίδια ιθαγένεια – το 

κυνήγι εναντίον τους από πολίτες, μπάτσους, δικαστές και τσιγγανολόγους γίνεται με 

αμείωτη ένταση από την απαρχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, κοντά δύο αιώνες 

τώρα. 

Το ζήτημα του ελληνικού αλλά και του ευρύτερου δυτικού αντι-τσιγγανισμού, εξάλλου, 

είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Στα πλαίσια του συνεχώς κλιμακούμενου αντι-τσιγγανισμού 

σε μια περιοχή της Λακωνίας τον περασμένο Μάρτη βγάλαμε μια προκήρυξη, από 

κοινού με τους συντρόφους της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας Σκάλας Λακωνίας, προκήρυξη 

που μοιράστηκε στα γύρω χωριά αλλά και διανεμήθηκε σε στέκια στην Αθήνα (βλ. «Κάτω 

τα ξερά σας από τους Ρομά και τις κοινότητες τους στη Λακωνία!»). Αλλά και στην ελλάδα, 

γενικά, παρακολουθήσαμε το 2013 τους έλληνες, το «σε-κρίση-κράτος» τους και τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης να ξεσπάνε στους Ρομά, ανασύροντας μέχρι και στερεότυπα του 

μεσαίωνα, περί απαγωγής παιδιών, και κατά τα άλλα βάζοντας σε κίνηση μια σειρά νέων 

κατηγοριών που η διατύπωση τους γύρευε ξεκάθαρα ‘αποδιοπομπαίους τράγους’ για την 

κρίση των ελλήνων (π.χ. κλέβαν τα καλώδια του ΟΣΕ, κλέβαν χαλκό, κλέβαν επιδόματα 

ασφάλισης κτλ κτλ.) Οι πρόσφατες δημοτικές εκλογές, εξάλλου, επανέφεραν την 

επικαιρότητα του θέματος. Οι έλληνες προσήλθαν σε 2 Κυριακές μέσα στο Μάιο με 

κίνητρο να ψηφίσουν ελεύθερα, μεταξύ άλλων, τους κυνηγούς των Τσιγγάνων για την 

επόμενη τετραετία, αυτούς δηλαδή που θα τους επιδώσουν τα εξώδικα στους 

καταυλισμούς, αυτούς που θα επιχειρήσουν νόμιμες ή παράνομες εξώσεις οικογενειών 

Ρομά, αυτούς που θα αποκλείουν τα παιδιά Ρομά από τα σχολεία, αυτούς που θα 

απειλούν και θα τσιτώνουν κάθε τρεις και λίγο τις κοινότητες Ρομά στην ελλάδα, 

χρεώνοντας τους εγκλήματα και συγκαλώντας δημοτικά συμβούλια, δίνοντας χώρο στον 

ελληνικό όχλο να πει και τα παράπονα του και να πετάξει και τις μολότοφ του. Το 

περιστατικό με την Σαμπιχά Σουλεϊμάν ήταν απλά προθέρμανση για την διαδικασία που 
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θα ακολουθήσει. 

Στα 2013-2014, επιπλέον, όταν χώρες σαν τη βουλγαρία και τη ρουμανία άνοιγαν τα 

σύνορα τους προς την Ε.Ε., δυτικές χώρες όπως η γαλλία, η αγγλία, η γερμανία κλπ 

καταλαμβάνονταν από ένα είδος πανικού που ‘προειδοποιούσε’ για τη μάστιγα των 

βαλκάνιων ρομά και των ‘ασυμβίβαστων με τον δυτικό πολιτισμό «συνηθειών» τους’. Το 

θέμα, πιστεύουμε, θα συνεχίσει να παίζεται στα δελτία και στις ατζέντες για πογκρόμ των 

εκάστοτε επιτροπών κατοίκων, σε μια ευρώπη που αυτο-προσδιορίζεται αρνητικά σε 

σχέση με τους ‘Άλλους/ες’ της. 

Και αν αυτά συμβαίνουν στην αυλή της ρατσιστικής ευρωπαϊκής οικογένειας, όχι και 

πολύ στα κρυφά μάλιστα, ας σκεφτούμε τι σημαίνει η περίπτωση της ελλάδας, της χώρας 

που σύμφωνα με κάθε μέτρηση και έρευνα, οι Ρομά διαβιούν στις χειρότερες συνθήκες σε 

σχέση με κάθε άλλο κράτος της οικογένειας αυτής. Και ας σκεφτούμε ξανά το δικό μας 

χρέος απέναντι σε αυτή τη ζοφερή κληρονομιά, από τη στιγμή που η κινηματική 

παραγωγή λόγου για τους ρομά στην ελλάδα είναι ελάχιστη ή και σε εμβρυακό επίπεδο. 

Δεν είναι ότι δεν εξηγείται κι αυτή η έλλειψη: οι ιδεολογικές ζυμώσεις στην αριστερά δεν 

ήταν, παρά σε μειοψηφικές νησίδες, διαμορφωμένες προς το συμφέρον των όσων 

υφίστανται ρατσισμό, των θυμάτων του ελληνικού όχλου. Η δεξιόστροφη τάση όλου του 

ελληνικού πολιτικού σκηνικού τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, επιτάχυνε ακόμη 

περισσότερο τον αποκλεισμό τέτοιων θεμάτων ή την αυστηρή τους περιφρούρηση εντός 

ιδεολογικών συζητήσεων. Οι μετανάστες, για να ασχοληθεί κανείς μαζί τους, δεν θα 

έπρεπε να είναι ‘αφεντικά’ και θα έπρεπε να παρέχουν «πιστοποιητικά ταξικής 

αλληλεγγύης» κι οι εβραίοι – σε σχέση με τον αντισημιτισμό – βολικά δεν υπήρχαν ποτέ 

στην πολιτική ατζέντα κι όπου υπήρχαν, υπήρχαν ως εχθροί. Οι ριζοσπαστικές λύσεις 

ποτέ δεν προσέγγιζαν τα άβολα για το ελληνικό κράτος ζητήματα των μειονοτήτων (π.χ. 

τουρκική και μακεδονική), ενώ και τα παραδοσιακά ‘εθνικά ζητήματα’ για το ελληνικό 

κράτος (π.χ. αλβανία, τσάμηδες, κύπρος κτλ) θίγονται στο 99% των περιπτώσεων με μια 

σκοπιά ‘ίσων αποστάσεων’, βολικής στην τελική και για τους έλληνες και τα πολυπόθητα 

εθνικά τους σύνορα. Οι ρομά, παρόμοια, σπάνια εμφανίζονταν. Και για το ότι συνέβαινε 

αυτό, υπάρχουν βέβαια λόγοι, δηλαδή δικαιολογίες. Οι μεν είναι ‘μαφία’ και ‘πουλάνε 

χόρτο’, άσε που είδαμε κι έναν ‘αλβανό χρυσαυγίτη’, οι δε είναι ‘πλούσιοι’ και 

‘εθνικιστές’, ενώ οι ρομά είναι ‘παραβατικοί’ και δεν μπορεί η ριζοσπαστική αριστερά να 

ταυτιστεί μαζί τους. Το ότι ακριβώς στον ίδιο λόγο ποντάρει και καλλιεργεί το ελληνικό 

κράτος δεν προβληματίζει βέβαια και πολλούς. 

Ελπίζουμε, βέβαια, να μην περίμενε κανείς την ευαίσθητη αριστερά του κοινοβουλίου και 

τους πυλώνες της στην ακαδημία, τις ΜΚΟ και τα ινστιτούτα να κάνουν κάτι 
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διαφορετικό. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για όλους αυτούς, απλώς εδώ να πούμε το 

αυτονόητο για εμάς. Κανένας αριστερός τσιγγανολόγος, όσα βιβλία κι αν έγραψε, δεν 

τόλμησε να αμφισβητήσει το εθνικό δόγμα πως ‘οι έλληνες δεν είναι ρατσιστές’. Έτσι, 

κανένα βιβλίο γραμμένο στην ελληνική γλώσσα δεν τολμά να βάλει δίπλα-δίπλα τις λέξεις 

‘ρατσισμός’ και ‘τσιγγάνοι’. Μπορεί να γράφανε για ‘διακρίσεις’, μπορεί για 

‘αποκλεισμούς’, μπορεί για ‘στερεότυπα’, όλες και όλοι όμως πρόσεχαν να μη 

στεναχωρήσουν πολύ το λαό τους και το κράτος τους. Έτσι, ελπίζουμε να γίνει 

κατανοητή η τεράστια θέληση μας εδώ να γράψουμε για τους μπαλαμούς χωρίς καμιά 

(αυτο)λογοκρισία και αφήνοντας τους Ρομά στην ησυχία τους. 

Ε, πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να επικαλεστούμε άλλους λόγους για το ‘γιατί ένα 

τεύχος για τον αντι-τσιγγανισμό σήμερα’. Ελπίζουμε το έντυπο να βρει το κοινό του, να 

αποτελέσει στο μέλλον σημείο αναφοράς και ίσως κινηματικής χρήσης, να στεναχωρήσει 

όσους είναι να στεναχωρήσει και να δημιουργήσει συμπάθειες, αντίστοιχα, εκεί που 

πρέπει. Η εξέταση της αποδελτίωσης που προέκυψε για τα τελευταία 15-20 χρόνια στην 

ελλάδα για τους ρομά και η αντίστοιχη βιβλιογραφία που διαβάσαμε – προειδοποιούμε! 

– εξετάζονται από αντιφασιστική σκοπιά. Οπότε ας μην μας ενοχλήσουν κριτικές περί 

μονομέρειας, υπερβολών και ανθελληνισμού. Για εμάς οι μπαλαμέ, σαν και του λόγου 

μας, που ζουν στον βούρκο και βλέπουν το μέγεθος της βίας που υφίστανται οι Ρομά, 

ΠΡΕΠΕΙ να είναι μονομερείς. Αλλιώς, ψάχνουν απλώς να βρουν δικαιολογίες του δικού 

τους ρατσισμού. 

Μολονότι το σύμβολο που κοσμεί το εξώφυλλο δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι μια καλή 

ευκαιρία να εξοικειωθούμε! Πρόκειται για ένα σύμβολο των Ρομά όλου του κόσμου, το 

οποίο μάλιστα απεικονίζεται στη σημαία που είναι γνωστή ως η σημαία των Ρομά, ενός 

πληθυσμού που αναμφίβολα έχει τις στιγμές περηφάνιας του και χαιρόμαστε γι’ αυτό. 

* * * 

Αν και το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ήταν η βασική δουλειά της συνέλευσης του 

antifa negative αυτή τη χρονιά, δεν αποτέλεσε τη μοναδική δραστηριότητα. Η 

συλλογικότητα στόχευσε να διαδώσει τις απόψεις της εκτός τειχών της μητρόπολης και 

γι’ αυτό σύντροφοι / συντρόφισσες ανταποκρίθηκαν σε καλέσματα για εκδηλώσεις και 

πολιτικές συζητήσεις τόσο στη Βιέννη, καλεσμένοι της Autonome Antifa Wien, όσο και 

στα βορειο-δυτικά, στα Γιάννινα και την Κέρκυρα, καλεσμένοι αντίστοιχα από το 

Αυτοδιαχειριζόμενο Κέντρο Ιωαννίνων και την ομάδα Citta Futura. Στη Βιέννη 

συζητήσαμε τις δικές μας εμπειρίες από την επάνοδο του εθνικισμού και του ρατσισμού 

στην ελλάδα, ‘σε περιβάλλον κρίσης’, στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων και 

συζητήσεων των αντιφασιστ(ρι)ών στην Αυστρία, οι οποίοι ετοιμάζονταν στις 24 του 
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περασμένου Γενάρη να 

αντιμετωπίσουν μπάτσους και ναζί σε 

μαζική συγκέντρωση των τελευταίων 

στο κέντρο της πόλης. Στην 

Κέρκυρα οι σύντροφοι μας κάλεσαν 

να παρουσιάσουμε το δεύτερο μας 

τεύχος, την μπροσούρα για τη 

λεγόμενη ‘2η γενιά μεταναστών’, το 

ρατσισμό και τη συκοφάντηση της, 

καθώς και την επιθετική ελληνική 

πολιτική σχετικά με το ζήτημα της 

απόδοσης ιθαγένειας. Στα Ιωάννινα, 

οι συντρόφισσες της συνέλευσης 

‘Μαρί Κιουρία’ μας ζήτησαν να 

παρουσιάσουμε την έκδοση που 

εντωμεταξύ βγάλαμε τον Δεκέμβριο 

του 2013 σχετικά με την ομοφοβία 

στο αντιφασιστικό κίνημα και την 

επιθυμία μας για την καθιέρωση -

ενός ‘πούστικου αντιφασισμού’. Η 

έκδοση αυτή, που συνυπογράφεται 

από τη συλλογικότητα terminal 

119, εκτυπώθηκε σε 500 κομμάτια 

και ήδη εξαντλήθηκε. 

Συνεχίσαμε, επιπλέον, τις παρεμβάσεις μας σε κεντρικές γειτονιές της Αθήνας, γεμίζοντας 

τους τοίχους με αντιφασιστική προπαγάνδα και, πέραν των άλλων, επιμείναμε – παρά το 

πολυδιαφημιζόμενο δήθεν νομικό τέλος των νεοναζί – να συμμετέχουμε σε 

αντιφασιστικές διαδηλώσεις 

στόμα-με-στόμα στην Αθήνα που 

διοργάνωσε η συνέλευση της 

Autonome Antifa και άλλες/οι 

αντιφασίστ(ρι)ες της πόλης. Το ίδιο 

το τεύχος, εξάλλου, που εκδίδουμε 

σήμερα τίθεται στην υπηρεσία ενός 

αντιφασισμού που είναι αναγκαίος 

και επιτακτικός ακόμη και σήμερα, 

για όλους τους λόγους του κόσμου! 

1. Εξώφυλλο της κοινής μπροσούρας για ομοφοβία και 

ισλαμοφοβία 

2. Από την πορεία στόμα με στόμα στο Βύρωνα 
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Σε αντίθεση με την τάση που βλέπουμε να διαλύονται αντιφασιστικές ομάδες και να 

χαλαρώνουν οι ευκαιριακές ή μετωπικές ή ακόμη και προεκλογικές αντιφασιστικές 

πρωτοβουλίες, πιστεύουμε, όπως κάναμε και παλιότερα, πως είμαστε μπλεγμένες και 

μπλεγμένοι μέσα στη δίνη του σύγχρονου ελληνικού φασισμού κι αν έχουμε καιρό ακόμη 

να κάνουμε κάτι, αυτό είναι να οργανωνόμαστε και να φωνάζουμε πως εκτός από τους 

φασίστες υπάρχουν και άλλοι σε αυτή την πόλη. 

Ένα άλλο κεντρικό εγχείρημα για εμάς, φέτος, ήταν η πρωτοβουλία συσπείρωσης γύρω 

από τον αντιφασιστικό λόγο του περιοδικού 0151. Ομάδες και άτομα καλέστηκαν από 

όλη τη χώρα για να διαδώσουν έναν ανθελληνικό αντιφασιστικό λόγο που δεν βρίσκει 

κανείς / καμιά σήμερα σε πολλά αντιφασιστικά έντυπα. Το 0151, εξάλλου, δεν είναι 

έντυπο που έχει κάποια ‘πολιτική γραμμή’, αλλά περισσότερο ένας χώρος ζύμωσης. Οι 

συμφωνίες μας είναι μίνιμουμ αλλά όχι και απλές, δεδομένου του απαίσιου λόγου περί 

αντι-φασισμού που κυκλοφορεί εσχάτως από το κράτος και την wanna-be-κυβερνώσα 

αριστερά: Πρώτον, δεν μιλάμε για κανέναν ‘λαό’ ως θύμα κάποιας κρίσης και ούτε 

απευθυνόμαστε σε κάποιον ‘καλό λαό’ και ούτε γενικά θεωρούμε τον ‘λαό’ ως κάτι άλλο 

πέρα απ’ αυτό που είναι: μια θάλασσα από γαλανόλευκα σκατά. Δεύτερον, όσο κάθε 

έλληνας μιλάει για «πρόβλημα μεταναστών» στο κέντρο της Αθήνας ή στην ελλάδα 

γενικά, εμείς θα πηγαίνουμε αντίθετα με το εθνικό ρεύμα, καταδικάζοντας – τουλάχιστον 

στις σελίδες του 0151 – σε πλήρη αφάνεια οποιαδήποτε σχετική ρατσιστική αναφορά. Οι 

μετανάστες για εμάς όχι μόνο δεν είναι πρόβλημα (οι έλληνες είναι και ο ρατσισμός 

τους!), αλλά θεωρούμε μάλιστα ότι όσο περισσότεροι υπάρχουν στη χώρα, τόσο το 

καλύτερο. Τρίτον, στον αντιφασιστικό λόγο που βγάζει το 0151, δεν μπαίνει καμία ταξική 

ή όποια άλλη οικουμενική, μεγάλη αφήγηση (παραμύθι), σαν προαπαιτούμενο του αντι-

φασισμού. Μας ενδιαφέρει ένας ανοιχτός αντι-φασισμός, όσο ανοιχτό κι ευρύ είναι το 

πεδίο των εχθρών του φασισμού. Και είναι – πιστέψτε μας – μπόλικοι οι εχθροί του 

φασισμού! Κάθε εγχείρημα, βέβαια, δεν μπορεί παρά να είναι πειραματικό στα πρώτα 

του βήματα, δοκιμαστικό σχεδόν. Οι σχέσεις είναι το πρώτο που ξέρουμε ότι 

δοκιμάζεται. Και το προσπαθούμε. Αλλά η συγκυρία και οι ανάγκες μας ως ανθρώπων 

που είναι εν δυνάμει στόχοι φασιστών, ως εβραίων, ως μεταναστών, ως γυναικών και 

φεμινιστριών, ως queers και ως αντιφασιστών, δεν μας επιτρέπει καμία χαλάρωση στην 

ελλάδα, παρά μόνο στα πλαίσια των δικών μας απολαύσεων. 
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3. Εξώφυλλο του πρώτου τεύχους 0151 
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Ε, για μια τέτοια απόλαυση θέλουμε να σας πούμε στο τέλος. Σαν συνέχεια της περσινής 

μας προσπάθειας να βγάλουμε λόγο και να δράσουμε ενάντια στην υποτίμηση που 

υφίσταται η λεγόμενη ‘δεύτερη γενιά μεταναστών’, διοργανώνουμε και φέτος τη συναυλία 

Don’t Call me Greek (vol. 2!), με συμμετοχή πολιτικοποιημένων, αντιφασιστικών και 

μεταναστευτικών χιπ χοπ συγκροτημάτων και καλλιτεχνών- καλλιτεχνισών . Η συναυλία 

διοργανώνεται από το Antifa Negative και υποστηρίζεται από συντρόφισσες και 

συντρόφους του περιοδικού 0151 και άλλους αντιφασιστικούς πυρήνες της πόλης. Εκεί θα 

μπορείτε να βρείτε έντυπα, μουσική – και το σημαντικότερο – κόσμο από το δικό μας 

συνάφι. 

Αυτό τον αγώνα, εξάλλου, έχουμε αποφασίσει να μην τον διεξάγουμε μόνες μας και 

μόνοι μας, αλλά σε συνεργασία με όλες και όλους εκείνους που έχουν πεισθεί για τον 

ιστορικό και βαθύ χαρακτήρα του ελληνικού ρατσισμού, καθώς και το παρόν και το 

μέλλον του στα μυαλά και τις καρδιές των ελλήνων κατοίκων αυτής της χώρας. 

Το τεύχος αυτό, τέλος, που κρατάτε στα χέρια σας, το συζητάμε από τον Οκτώβρη του 

2013 σε σταθερές εβδομαδιαίες συνελεύσεις, μαζεύοντας το υλικό του, διαβάζοντας, 

συμφωνώνας και διαφωνώντας, και το βγάζουμε πια, 8 μήνες μετά. Το χρηματοδοτήσαμε 

από την τσέπη μας, μάλιστα, γι’ αυτό έχει κι αντίτιμο! Η συνέλευση του Antifa Negative 

είναι ανοιχτή σε αντι-φασίστες, κλειστή για κάθε είδους ρατσιστές, σεξιστές και 

αντισημίτες – τόσο απλό! – η σελίδα μας στο ίντερνετ είναι αυτή http://antifa-

ngt.espivblogs.net/ και μπορείτε να μας στείλετε παρατηρήσεις, σχόλια και κριτικές εδώ 

acdc@espiv.net . Αλλά για σιγουριά, διαβάστε πρώτα τι λέμε και στο υπόλοιπο τεύχος... 

Antifa Negative, Μάης 2014. 

http://antifa-ngt.espivblogs.net/
http://antifa-ngt.espivblogs.net/
mailto:acdc@espiv.net
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4. Για δεύτερη χρονιά Don't call me greek! 
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Στις χώρες των γκατζέ 
 
Ας ξεκινήσουμε λύνοντας μια παρεξήγηση: οι 'ρομά' ή ‘τσιγγάνοι’ δεν είναι κάτι ενιαίο και 

η ένταξη  τους σε μια ενιαία, φυλετική κατηγορία είναι ήδη ένας πρώτος ρατσιστικός 

προσδιορισμός εναντίον τους, όπως εξάλλου είναι κάθε φυλετική θεώρηση γύρω από 

οποιονδήποτε πληθυσμό. Αυτοί που αποκαλούνται, για παράδειγμα, 'gypsies' στην 

Ιρλανδία δεν έχουν σε επίπεδο περιγραφικό ή και αυτοπροσδιορισμού παρά ελάχιστη 

σχέση και ομοιότητα με τους τσιγγάνους στην ελλάδα, ορισμένοι Τούρκοι τσιγγάνοι στην 

ελλάδα έχουν ελάχιστη σχέση, αν έχουν κάποια, με αυτούς της Αθήνας, οι ρομά της 

Ισπανίας δύσκολα συγκρίνονται με αυτούς της Ουγγαρίας, ακόμη και σε επίπεδο ζωής, 

κ.ο.κ. Το ενδιαφέρον για τους ρομά ως τέτοιους, ως πληθυσμό χώρας ή πληθυσμό 

πλανήτη (που μετριέται χονδρικά στα 10 με 15 εκατομμύρια ανθρώπους), ξεκινά 

αποκλειστικά και μόνον από την αφετηρία της θέασης τους ως “διαφορετικών” σε-σχέση-

με κάποιους άλλους, πλειοψηφικούς που είναι οι “κανονικοί” πολίτες. Αυτά μαθαίνει 

κανείς όταν προσκρούει στον πρώτο τοίχο της σκέψης για τον αντι-τσιγγανισμό. Τα 

ονόματά τους, προσδιορισμού και αυτοπροσδιορισμού, είναι μπόλικα [Τσιγγάνοι, Ρομά 

(π.χ. εκτός γερμανόφωνων περιοχών), Σίντι (π.χ. στην κεντρική Ευρώπη), Καλέ, 

Μανούς , άνθρωποι του ταξιδιού, κτλ] αλλά οι ομογενοποιητικές σκέψεις και πράξεις 

προς αυτούς έχουν να κάνουν κυρίως με το αντι-τσιγγάνικο κυνήγι που έχουν επιβάλλει 

εναντίον τους οι “γκατζέ” (δηλαδή, οι 'μη-τσιγγάνοι', στη ρομανί, τη γλώσσα των ρομά). 

Εκεί είναι, εξάλλου, που υπάρχει και η μεγαλύτερη, πλανητικής κλίμακας σχεδόν, 

ομοφωνία: στο πως βρίζουν τους τσιγγάνους οι διάφοροι πλειοψηφικοί και στο πως τους 

αποκλείουν από διάφορες πλευρές της ζωής των πλειοψηφικών. Οπότε ισχύει και το 

αντίστροφο: παρόλο που οι περισσότεροι αυτοαποκαλούνται ‘ρομά’, αλλά όχι όλοι, όλοι 

χρησιμοποιούν την παγκοσμίως κοινή ονομασία για τον ‘μη-τσιγγάνο’, δηλαδή ‘γκάτζο’ 

(ενώ για τους έλληνες μη-τσιγγάνους υπάρχει και το “μπαλαμός”). 

Γι' αυτό, ας συνεχίσουμε λύνοντας άλλη μια παρεξήγηση. Ο ρατσισμός κατά των 

τσιγγάνων έχει ιδιαιτερότητες τέτοιες που αν κάποιος υποτιμά τον ρατσισμό εν γένει, 

γιατί ίσως είναι ρατσιστής, π.χ. λέμε-τώρα-ένας-έλληνας, δεν θα μπορέσει να τις 'πιάσει'. 

Η δυσκολία που βιώνουν π.χ. οι Τσιγγάνοι να νοικιάσουν ένα σπίτι στην Αθήνα και άλλες 

ευρωπαϊκές μητροπόλεις μας θυμίζει έντονα την αντίστοιχη δυσκολία των μεταναστών. 

Αλλά ο αποκλεισμός που βιώνουν τα παιδιά των τσιγγάνων στα ελληνικά σχολεία είναι 

ακόμη βιαιότερος, ακόμη πιο βάναυσος, σε πολλές περιπτώσεις κι απ' αυτόν που βιώνουν 

τα παιδιά των μεταναστών. Τους τσιγγάνους τα ευρωπαϊκά κράτη τους διαχειρίζονται και 

τους αντιμετωπίζουν αναμφίβολα σαν “πρόβλημα”. Συχνότερα ίσως, το ίδιο κάνουν και 

οι “γειτονιές” των λεγόμενων 'ντόπιων' της ευρώπης. Άλλη μια αντιστοιχία με τη στάση 
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που έχουν συνηθίσει να υφίστανται οι μετανάστες αυτής της χώρας κι αυτής της ηπείρου 

κατ' επέκταση. Αλλά ο εξορισμός των καταυλισμών των τσιγγάνων έξω από τις ελληνικές 

μητροπόλεις σε συνδυασμό με την ελάχιστη παρουσία τους στην ευρώπη (αποτελούν 

μόλις το 0,3 με 0,4 του πληθυσμού της Ε.Ε. των 25) θυμίζει μάλλον τα μεσαιωνικά 

εβραϊκά γκέτο εκτός των τειχών των πόλεων. Η ομογενοποίηση απέναντι τους, επίσης, 

πάλι θυμίζει την λειτουργία του αντισημιτισμού. Ο αντι-τσιγγανισμός συνοδεύει τους 

τσιγγάνους σε κάθε χώρα και σε κάθε εποχή. 

Από τόσο παλιά τους έχουν βάλει στο μάτι που η χριστιανική (ποια άλλη;) θρησκεία 

έπρεπε να έχει μια έτοιμη απάντηση για το ... είδος τους. Σύμφωνα με την επικρατέστερη 

χριστιανική εκδοχή οι τσιγγάνοι είναι απόγονοι του Αδάμ και της Λίλιθ, μιας γυναίκας-

δαίμονα που εξορίστηκε από τον Παράδεισο γιατί ... έκανε σεξ με ένα φίδι (!). Σε όλη την 

καθολική Ευρώπη, λοιπόν, οι τσιγγάνοι αποτελούν ένα είδος 'ξένου' σώματος, το οποίο 

μάλιστα για να μπορεί να μετακινείται και να υπάρχει σε διάφορες περιοχές της 

θρησκευτικής επικράτειας του Βατικανού, θα έπρεπε να του έχει παρασχεθεί (τον 14ο 

αιώνα έγινε αυτό) η άδεια του Πάπα. Παρόλα αυτά, το 1484 στην Ισπανία, την εποχή 

περίπου που εκδιώχθηκαν όλοι οι εβραίοι της χώρας, ήταν νομοθετημένο κάθε Ισπανός 

να έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή ενός Τσιγγάνου. Στη Γαλλία, αντίστοιχα, 

θεσπίζονται νόμοι κατά των Τσιγγάνων από το 1539. Στην προτεσταντική Αγγλία η 

ιστορία τους είναι κάπως παρόμοια με αυτή των Εβραίων. Ενώ τους τελευταίους η 

'Γηραιά Αλβιόνα' τους εξόρισε τον 15ο αιώνα, τους τσιγγάνους τους ανάγκασαν οι Άγγλοι 

να δουλεύουν σε γαλέρες και μετά το 1530 εντείνεται η αντι-τσιγγάνικη νομοθεσία και σε 

ολόκληρο το νησί, με αποκορύφωμα το 1544 οπότε και εξορίζονται βίαια οι 

φυλακισμένοι ρομά στη Νορβηγία. Σαν γενική παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι από 

τον 14ο έως τον 16ο αιώνα τα ευρωπαϊκά κράτη πειραματίζονται με διάφορους τρόπους 

πάνω στις νομοθεσίες κατά των Τσιγγάνων με το ρατσιστικό εκκρεμές να κινείται μεταξύ, 

από τη μια, της περιθωριοποίηση τους και του κυνηγιού τους εντός μιας χώρας και, από 

την άλλη, της εφαρμογής ιδεών εκτοπισμού του 'ξένου μολυσματικού σώματος' σε κάποιο 

μακρινό μέρος. Η πορτογαλία, τελικά, τους εξορίζει στις αποικίες της στην Ανγκόλα και 

το Πράσινο Ακρωτήρι στην Αφρική, ενώ στην Ισπανία, αν και κάποιοι περνάνε από την 

Ιερά Εξέταση, οι περισσότεροι εκτοπίζονται στις ισπανικές αποικίες της Αμερικής. 

Παρένθεση: Αν κανείς έγραφε κάποτε μια 'ιστορία (των “ιδεών”) της εξόντωσης', τούτο 

εδώ το εκκρεμές θα είχε την αξία του μιας και αναλόγως της εποχής, των τεχνικών μέσων, 

των απαραίτητων θυμάτων και της 'ποιότητας' των όχλων, θα μπορούσαμε να 

αξιολογήσουμε προοδευτικά όλα αυτά (π.χ. τα γκέτο κατά των Εβραίων, τις σκέψεις για 

τον εκτοπισμό των τσιγγάνων, τα στρατόπεδα των άγγλων στις αποικίες, το συστηματικό 

κυνήγι των τούρκων στους αρμένιους κτλ) και θα καταλαβαίναμε και λίγο καλύτερα την 
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γερμανική ιδιαιτερότητα του Ολοκαυτώματος, η οποία άντλησε από κάθε προηγούμενη 

εμπειρία, παρέλαβε ένα ήδη υπάρχον εκκρεμές (στρατόπεδα ή εκτοπισμό στην ... 

'Μαγαδασκάρη', όπως λεγόταν παραπλανητικά κι από τον ίδιο τον Χίτλερ) και το εξέλιξε 

τεχνικά σε μια τελείως νέα ριζικά μορφή: τα στρατόπεδα θανάτου, από τα οποία βέβαια 

πέρασαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ρομά. 

Με την αυγή του καπιταλισμού, ενώ εκκοσμικεύεται το κράτος, εκκοσμικεύεται και το 

κυνήγι των τσιγγάνων, με τους παλιότερους χριστιανικούς μύθους εναντίον τους να 

συμπληρώνονται ή να τους διαδέχονται νέοι μύθοι, ενδεδυμένοι όμως με νέα φυλετικά και 

επιστημονικοφανή κριτήρια, περί κατωτερότητας πάντα, αντιστοιχώντας παράλληλα τον 

ρατσισμό εις βάρος τους σε ποσοτικά μεγέθη και οικονομικές κλίμακες κέρδους. Κατά 

τον 17ο αιώνα, τιμή πώλησης των τσιγγάνων στην Αυστρο-Ουγγαρία είναι τα 40 

φλορίνια, ενώ τον 18ο αιώνα γνωρίζουμε ότι στη Ρουμανία η τιμή ενός τσιγγάνου είχε 

ανέβει στα 700 γρόσια. Με αυτή την τιμή γίνεται, τουλάχιστον, το 1845 στο Βουκουρέστι 

ο πλειστηριασμός 200 οικογενειών Ρομά. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται αυτή την περίοδο 

στα ευρωπαϊκά (σ.σ. γερμανικά) πανεπιστήμια η 'τσιγγανολογία', ένας κλάδος καταρχήν 

της ανθρωπολογίας που μελετά τους τσιγγάνους. Ένα γαλλικό διάταγμα του 1803, 

βασισμένο και σε τέτοια ψευτο-επιστημονικά πορίσματα, ζητά εν τέλει τον εκτοπισμό 

όλων των Τσιγγάνων της Γαλλίας στην Αμερική, διάταγμα που, όμως, μένει ανεφάρμοστο 

λόγω του τότε πολέμου με την Αγγλία. Τον 19ο αιώνα, παράλληλα, διαδίδεται ραγδαία 

στο Βέλγιο, την Αγγλία και την Γαλλία ο μύθος περί αρπαγής παιδιών από τους 

Τσιγγάνους, μύθος που έχει μεγάλη πέραση μέχρι και στους ρατσιστές του 21ου αιώνα. 

“Φυσικά, όλη η ευρώπη είναι ένας βόθρος που βρωμάει, αλλά η γερμανία παραμένει 

ο κύριος σωλήνας τροφοδοσίας της” 

Cafe Morgenland 

Άλλα στερεότυπα και μύθοι που τους συνοδεύουν την περίοδο πριν το Ολοκαύτωμα, 

σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είναι: η 'βρωμιά', ο 'νομαδισμός', η 'κατασκοπεία', η 

'ελαφρότητα των ηθών', η 'τάση για ψευδολογία', οι 'κλοπές' κτλ, στερεότυπα που την 

εποχή εκείνη παίρνουν επίσης επιστημονικοφανή εξήγηση, πολλά από αυτά τα 

στερεότυπα, δε, απευθύνονται και στους Εβραίους (π.χ. κατασκοπεία, ελαφρότητα των 

ηθών κτλ). Βιολογικός και φυλετικός ορισμός, εξάλλου, μπορεί να υπήρχε για τους πάντες 

και τα πάντα στην κοσμοθεωρία του τρίτου Ράϊχ, ωστόσο μόνον οι φυλετικά ορισμένοι 

Τσιγγάνοι και Εβραίοι κατέληξαν στα στρατόπεδα θανάτου επειδή γεννήθηκαν Τσιγγάνοι 

και Εβραίοι, αντίστοιχα. Επίσης, παρόμοιες και για τους Εβραίους όσο και τους 

Τσιγγάνους ήταν οι πολιτικές των στειρώσεων και οι προβλέψεις της αναπαραγωγικής 

πολιτικής. Σύμφωνα με το νόμο για τις στειρώσεις του Ιουλίου του 1933, πολλές γυναίκες 
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Ρομά στειρώνονταν με τη βία χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σε αντίθεση, όμως, με τους 

Εβραίους, που συγκεντρώθηκαν διά της βίας από όλη την Ευρώπη, ο τσιγγάνικος 

πληθυσμός που εξοντώθηκε σε στρατόπεδα θανάτου προερχόταν κατά βάση από την 

γερμανία και από κάποιες περιφερειακές χώρες, όπως η Τσεχία, της οποίας το 90% του 

τσιγγάνικου πληθυσμού εξοντώθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, 1918-1933, οι νόμοι κατά των Ρομά ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδομένοι. Αυτοί οι νόμοι επέβαλλαν στους Ρομά να εγγράφονται σε ειδικά κρατικά 

μητρώα και να αναφέρονται στους υπαλλήλους τους κράτους, απαγορευόταν να 

ταξιδεύουν ελεύθερα, ενώ προβλεπόταν και εγκλεισμός σε στρατόπεδα καταναγκαστικής 

εργασίας. Όταν οι ναζί ήρθαν στην εξουσία, οι νόμοι αυτοί παρέμεινα σε ισχύ και 

επεκτάθηκαν. Τον Νοέμβριο του 1933 πέρασε ο «Νόμος κατά των κατ΄ επάγγελμα 

επικίνδυνων εγκληματιών». Η αστυνομία άρχισε να συλλαμβάνει Ρομά μαζί με άλλους με 

την ένδειξη «Αντι-κοινωνικοί». Ζητιάνοι. πλανόδιοι, άστεγοι και αλκοολικοί 

συνελήφθησαν και στάλθηκαν στα πρώιμα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι νόμοι της 

Νυρεμβέργης της 15ης Σεπτέμβρη του 1935 αν και δεν απευθύνονταν ειδικά στους 

Ρομά, τελικά τους συμπεριέλαβαν μαζί με τους Εβραίους και τους ‘Νέγρους’ ως 

«φυλετικά διακριτές μειονότητες με ξένο αίμα.» Ως εκ τούτου, ο γάμος με ‘Αρίους’ ήταν 

απαγορευμένος. Είχαν, επίσης, στερηθεί όλα τα πολιτικά τους δικαιώματα. Μέχρι το 

καλοκαίρι του 1938, μεγάλος αριθμός γερμανών και αυστριακών Ρομά συνελήφθησαν και 

στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης-θανάτου. 

Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι στρατόπεδα συγκέντρωσης (και όχι 

στρατόπεδα εξόντωσης) στη γερμανία υπήρξαν ήδη από το 1935, χώροι που τότε 

διακρίνονταν ανάμεσα σε αναμορφωτήρια, δεσμωτήρια, στρατόπεδα εργασίας και 

τσιγγάνικα στρατόπεδα, αν και η 'ιδέα' της συγκέντρωσης όλων των τσιγγάνων του 

Βερολίνου, οι οποίοι ως τότε ζούσαν σε ιππήλατα τροχόσπιτα, σε ένα φυλασσόμενο χώρο 

συζητιόταν ήδη από το 1934, με επιχείρημα την βλαπτικότητα, τη διαφθορά και τη 

ρυπαρότητά τους καθώς και τον κίνδυνο που διέτρεχε η γερμανική νεολαία από τη 

συναναστροφή με τους γυρολόγους τσιγγάνους. 

Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά τσιγγάνικα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν το 

Μαρτσάν (Marzahn), τοποθετημένο σε μια υποβαθμισμένη περιοχή στο ανατολικό 

Βερολίνου, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουλίου του 1936 με την ευκαιρία των 

Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Λόγω της φυλετικής καθαρότητας που θα έπρεπε να 

δείχνει η γερμανική πρωτεύουσα, οι γερμανικές αρχές εφάρμοσαν συστηματικές 

επιχειρήσεις 'σκούπα' για να συγκεντρώσουν όλους τους Τσιγγάνους από την πόλη του 

Βερολίνου. Το Μαρτσάν αρχικά «φιλοξενούσε» 600 περίπου άτομα. Στις 27 Σεπτεμβρίου 
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1938 καταγράφονται 852 Ρομά, επί το πλείστον γυναίκες και παιδιά. Το μεγαλύτερο 

τμήμα του ανδρικού πληθυσμού, ένα χρόνο πριν ξεσπάσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, 

είχε ήδη μεταφερθεί στα μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης, βάσει της διαταγής του 

Χίμλερ της 14ης Δεκεμβρίου 1937 «περί προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης 

εγκληματικών στοιχείων» στο πλαίσιο της δράσης κατά των ‘αντικοινωνικών’. Οι 

εγκαταστάσεις του στρατοπέδου συγκέντρωσης αποτελούνταν από 130 παραπήγματα της 

Υπηρεσίας Εργασίας, η οποία τις παραχώρησε στους τσιγγάνους, αφού τις είχε κρίνει 

ακατάλληλες για χρήση. Παράγωγες των απαράδεκτων συνθηκών υγιεινής και διαβίωσης, 

διφθερίτιδα, οστρακιά και φυματίωση θέριζαν τους κρατούμενους. Με την έναρξη του 

πολέμου, τα μέτρα έγιναν αυστηρότερα, η ζήτηση εργατικής δύναμης από το ναζιστικό 

καθεστώς αυξήθηκε, ώστε συνακόλουθα αναγκάστηκαν να δουλεύουν όλοι ανεξαρτήτως 

φύλου και ηλικίας, προτού καταλήξουν, από το '43 και ύστερα, στο Άουσβιτς για τον 

επίλογο της κτηνωδίας. 

5. Άγνωστη ρομ γυναίκα στην ασφάλεια 

 

Το Μαρτσάν, επιπλέον, είχε δύο ιδιαιτερότητες. Πρώτον, δεν το διοικούσαν τα SS, αλλά 

τοπικές γερμανικές υπηρεσίες. Η απόφαση για τη μεταφορά του τσιγγάνικου πληθυσμού 

του Βερολίνου στο Μαρτσάν εκτελέστηκε από την Υπηρεσία Φυλετικής Πολιτικής του 

NSDAP και την αστυνομία. Δεύτερον, το Μαρτσάν είχε την ιδιομορφία ότι δεν ήταν 

περιφραγμένο, παρά φυλασσόταν μόνο από φρουρούς και εκπαιδευμένα σκυλιά. Όποιος 

επιχειρούσε να αποδράσει, ο ίδιος και η οικογένεια του του τιμωρούνταν με έκτακτες 

ποινές, οι οποίες κορυφώνονταν με την εισαγωγή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης-

θανάτου. 
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Και από εκεί, όπως έχει δείξει η ιστορική έρευνα, δεν υπήρχε δυνατότητα εξόδου. Οι 

Ρομά κρατούμενοι των στρατοπέδων εξόντωσης φορούσαν το 'καφέ' αλλά και το 'μαύρο 

τρίγωνο' στα ρούχα τους (το σύμβολο του "asocials"), στιγματιζόμενοι ως αντι-

κοινωνικοί κρατούμενοι, ή και κάποιες πράσινες κηλίδες (το σύμβολο για τους 

επαγγελματίες εγκληματίες) και μερικές φορές προστίθετο το γράμμα "Ζ" (Zigeuners). 

Τα στρατόπεδα θανάτου που τους οδηγούσαν ήταν αυτά της πολωνίας όπως το Χέλμνο, 

το Σόμπιμπορ, η Τρεμπλίνκα και βέβαια το Άουσβιτς-Μπίρκεναου (23.000 Ρομά 

στάλθηκαν εκεί, εκ των οποίων εξοντώθηκαν τουλάχιστον οι 19.000), αλλά και της 

γερμανίας και της αυστρίας όπως το Νταχάου, το Μπέργκεν Μπέλζεν, το Μαουτχάουζεν, 

το Σάξενχάουζεν, το Μπούχενβαλντ και το Ράβενσμπρουκ. Πολλοί από αυτούς είχαν 

περάσει από τα γκέτο πιο πριν, όπως π.χ. αυτό του Λοτζ, στην Πολωνία και πάλι. Στο 

Μπίρκεναου όπου στάλθηκαν και θανατώθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς, οι 

Τσιγγάνοι/ες διέμεναν όλοι μαζί στο «Μπλοκ των Γύφτων». Στο Άουσβιτς μεταφέρθηκαν 

σχεδόν όλοι οι έγκλειστοι Ρομά, ως «κατώτερα αντικοινωνικά στοιχεία». Εκεί, εκτός της 

απάνθρωπης εργασίας μέχρι θανάτου, οι Τσιγγάνοι, όπως νωρίτερα οι Εβραίοι, 

υποβάλλονταν σε ψευδοεπιστημονικά πειράματα διερεύνησης των ορίων αντοχής του 

ανθρωπίνου οργανισμού καθώς και των "γενετικών" αιτίων διαφόρων ασθενειών από το 

επιτελείο του γιατρού Γιόζεφ Μένγκελε. Ο ψυχολόγος Ρόμπερτ Ρίτερ (Robert Ritter), 

επίσης, «ερευνούσε» ειδικά τους Τσιγγάνους για να διαπιστώσει τις σχέσεις 

κληρονομικότητας και εγκληματικότητας. Το 1938 ο Χίμλερ είχε διατυπώσει την άποψη 

(κατόπιν εισήγησης του Ρίτερ) ότι οι Τσιγγάνοι με μεικτό αίμα ήταν πιο επιρρεπείς στην 

εγκληματικότητα. Την 2η μέρα του Αυγούστου του 1944, η οποία πλέον είναι μέρα 

μνήμης για τη γενοκτονία των Ρομά, τα SS έριξαν στους θαλάμους αερίων 2.898 Ρομά, 

μεταξύ των οποίων 800 παιδιά.  

 

6. Τσιγγάνοι σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 
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Ο συνολικός αριθμός των εξοντωμένων Σίντι και Ρομά σε όλη την Ευρώπη, αν και 

είναι δύσκολος ο επακριβής προσδιορισμός του, σύμφωνα με ιστορικές πηγές 

υπολογίζεται μεταξύ 220.000 και μισού εκατομμυρίου ανθρώπων. Αυτή η δυσκολία 

προσδιορισμού του αριθμού οφείλεται σε διάφορους λόγους: έλλειψη πηγών αλλά και 

ερευνών, διαστρέβλωση των υπαρχόντων αρχείων από τους ναζί ή και το μεταβατικό 

γερμανικό καθεστώς, ακόμη και μη υπολογισμό των νεκρών τσιγγάνων που 

εκτελέστηκαν ως πολιτικοί κρατούμενοι ή μέλη των κατά τόπους εθνικών στρατών 

για τους οποίους οι φασίστες είχαν περισσότερους από έναν λόγο να τους 

σκοτώσουν. Επιπλέον, ο ιστορικός Ian Hancock που έχει ασχοληθεί με την 

γενοκτονία των Ρομά τονίζει πως οι δολοφονίες τους έλαβαν χώρα κυρίως στην 

ανατολική Ευρώπη, στις χώρες πέριξ της Ρωσίας, και διαπράχθηκαν είτε από 

φασιστικές ομάδες της κάθε χώρας είτε από εκτελεστικά αποσπάσματα, όπως τα 

Einsatzgruppen, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την συγκέντρωση 

στοιχείων. Η Ανέτ Βεβιορκά, στο βιβλίο της “Άουσβιτς”, συμπληρώνει πως ήταν 

περισσότερο τα χαμηλόβαθμα στελέχη των ναζί και οι τοπικές αρχές που 

στοχοποίησαν τους Ρομά παρά ο ίδιος ο Χίτλερ, δείχνοντας έτσι πως η εξόντωση 

των Τσιγγάνων είχε κοινωνικό έρεισμα σε διάφορους τόπους. 

Αυτές οι εκτιμήσεις για την στάση των ντόπιων φασιστών επιβεβαιώνονται μάλιστα ακόμη 

και στην περίπτωση της ελλάδας, όπου πάντως δεν εφαρμόστηκε καθολικό σχέδιο 

εξόντωσης των Ρομά: «Οι Γερμανοί ήθελαν να μας αφήσουν, αλλά παρενέβη ένας 

γερμανοτσολιάς. "Αυτοί γυρνάνε συνεχώς, είναι κατάσκοποι", είπε στους Γερμανούς και μας 

κράτησαν». Στην ελλάδα υπήρχαν δύο στρατόπεδα για Τσιγγάνους την περίοδο της 

γερμανικής κατοχής, ένα στη Σίνδο, έξω από τη Θεσσαλονίκη, κι ένα στην Λιβαδειά. 

Έχουμε μόνο μία μαρτυρία για το τι γινόταν στη Λιβαδειά από τον 15χρονο τότε (το 

1942) Ιωάννη Βρυσάκη: «Κάθε πρωί μας έβγαζαν έξω και μας έξυναν τα πρόσωπα. Οι Γερμανοί 

Ες Ες μας έτριβαν τα πρόσωπα με τούβλα για να μας ασπρίσουν. Είχαν κλομπ και χτυπούσαν 

όποιον δεν καθόταν. Αυτή η αθλιότητα κράτησε δέκα μέρες». Η Στέλλα Σερέτη έχει πει 

επιπλέον: «Ήμουνα τότε κοπέλα, ζούσαμε σε σκηνές, στην περιοχή Τρίκαλα-Καρδίτσα. Πολλές 

φορές έρχονταν οι Γερμανοί στα τσαντίρια μας και παίρνανε τους άνδρες μας για αγγαρεία. Μια 

φορά είχε έρθει ένας Γερμανός, εγώ έβραζα χόρτα για να φάμε. Ήθελε να με τραβήξει (να με 

βιάσει), δεν ήξερα τι ήθελε. Έβαλα τις φωνές, έκλαιγα και τελικά με άφησε. Τον πατέρα μου δεν 

τον πείραξαν, σκότωσαν όμως το θείο μου, εδώ στα Τρίκαλα. Πηγαίναμε ως γυρολόγοι στη Λαμία, 

στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ήμασταν μικρά παιδιά ίσως γι' αυτό οι Γερμανοί που συναντούσαμε στο 

δρόμο δεν μας πειράζανε». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί Τσιγγάνοι συμμετείχαν ενεργά στον αντιφασιστικό αγώνα, 

σημαντικότερη στιγμή του οποίου ήταν μάλλον η εξέγερση τους ενάντια στα SS στο 
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στρατόπεδο του Άουσβιτς, εξέγερση που τουλάχιστον ανάγκασε εκείνη την ημέρα τους 

γερμανούς να οπισθοχωρήσουν και να αναβάλουν την διαλογή για τα κρεματόρια. Όμως, 

και στην ελλάδα εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ήταν οι τσιγγάνοι που μπήκαν στο ΕΑΜ-

ΕΛΑΣ κι έπειτα στον ΕΔΕΣ, αρκετοί εκ των οποίων στο νομό Σερρών και άλλες περιοχές 

της Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ενταγμένου στο ΕΑΜ Γιώργου Κουτούγκα: «τον Αύγουστο του 

1944 επισκεπτόμενος τη 13η μεραρχία του ΕΛΑΣ στους Δομιανούς συνάντησα στο γυναικείο λόχο 

της και μια Τσιγγάνα αγωνίστρια. Η κύρια απασχόλησή της ήταν το ράψιμο ρούχων. Στην κατοχή 

συνάντησα Τσιγγάνους στη Θήβα. Λέγεται ότι οι Γερμανοί τους τουφεκίζανε, τους είχανε άχτι. Εγώ 

έτσι άκουσα.» Η μαρτυρία για την ενταγμένη στον ΕΛΑΣ Τσιγγάνα αγωνίστρια δεν είναι 

περίεργη μιας και, σε αντίθεση με το εθνικό στρατόπεδο, στον ΕΛΑΣ αναλάμβαναν 

επιτελικές θέσεις (καπετάνιοι/-ισσες, δηλαδή αρχηγοί λόχων εκ των οποίων προέκυπταν οι 

διοικητές) τόσο γυναίκες όσο και εκπρόσωποι κι άλλων μειονοτήτων: πλην της γνωστής 

Καπετάνισσας Σαρίκα (Σάρα Γεοσούα)1, των Κίτσο (Ισαάκ Μωυσής, Διοικητής 2ου 

τάγματος 31ου συντάγματος, έδρασε στην Εύβοια), Κεραυνού (Δαυίδ Ααρών) και 

Μακκαβαίου (Ιντό Σίμση), μια ακόμα ηγετική φυσιογνωμία του ΕΛΑΣ στην Εύβοια ήταν ο 

Καπετάν-Γύφτος (Βασίλης Μήτρου), που λέγεται ότι κατάφερε να ανατινάξει γερμανικό 

αντιτορπιλικό πριν σκοτωθεί από τους γερμανούς. Άλλοι 11 Τσιγγάνοι είναι γνωστό ότι 

εκτελέστηκαν λόγω συμμετοχής τους στην αντίσταση και στην Αθήνα.  

 

                                                 
1
 Η Σάρα Γεοσούα ήταν ανηψιά του Μορδεχάϊ Φριζή. Κατατάχτηκε αμέσως στον ΕΛΑΣ και έδρασε στην 

περιοχή της Εύβοιας. Ήταν το άτομο που συγκρότησε την πρώτη επίλεκτη ομάδα 12 γυναικών στην Εύβοια η 

οποία δρούσε εν είδει αντιπερισπασμού με κατασκευή και ρίψη βομβών μολότοφ σε γερμανικά φυλάκια. Το 

1946 η ίδια φυγαδεύτηκε στο Ισραήλ και έκτοτε έμενε στα προάστια του Τελ Αβίβ. 

7. Μνημείο για τους 11 εκτελεσθέντες Τσιγγάνους, στην οδό Χαμοστέρνας στον Ταύρο 
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Με βάση τη μαρτυρία του Τσιγγάνου Στέφανου Λαζαρίδη άλλες τσιγγάνικες ομάδες 

δρούσαν κατά των γερμανών είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με τους αντάρτες: 

«Ήμουν τότε στη Λαμία. Με τους βομβαρδισμούς της πόλης από τα γερμανικά αεροπλάνα πολύς 

κόσμος έφυγε για τα βουνά. Εμείς πήγαμε για τη Λάρισα, την Καρδίτσα. Ήρθαν οι Γερμανοί, μας 

έκαναν έλεγχο. Βρήκαν μόνο ένα όπλο, ένα «μάλιχερ». Το πήρανε και σκότωσαν τον Τσιγγάνο που 

είχε το όπλο. Το βράδυ τους είδαμε που μείνανε. Πήγαμε και τους καθαρίσαμε με τα όπλα. Από 

τους 30 ένας μόνο γλίτωσε. Εμείς ήμασταν καμιά σαρανταριά. Από εκεί εμείς πήραμε τα όπλα τα 

κρύψαμε και πήγαμε για τον Τύρναβο». 

*** 

Παρά τις στιγμές της αντίστασης, ωστόσο, η πλειοψηφία των τσιγγάνων της Ευρώπης 

κυρίως μετρούσε νεκρούς. Υπολογίζεται ότι εξοντώθηκε το 1/3 ή το 1/4 του ευρωπαϊκού 

τσιγγάνικου πληθυσμού. Κι ενώ άλλες ομάδες, απόγονοι ή συλλογικοί εκπρόσωποι των 

θυμάτων άρχισαν να διεκδικούν να γράψουν τη μνήμη της καταστροφής τους, για τους 

Τσιγγάνους ήταν πιο δύσκολο. Συνέχισαν να μην έχουν το δικό τους κράτος και μετά τον 

Β' Π.Π., πράγμα που τους ανάγκαζε να τεθούν ως άτομα ενώπιον του γερμανικού 

κράτους, όπως συνέβη και με πολλούς Εβραίους της Διασποράς. 

Απολύτως ενδεικτικό για το πως συνέχισε η ζωή για τους Ρομά μετά το Ολοκαύτωμα, 

ήταν λοιπόν ότι ελάχιστοι από τους επιζώντες έλαβαν αποζημιώσεις από τους γερμανούς 

γενικά ή και αναγνωρίστηκε καν η κατάσταση εγκλεισμού τους. Για παράδειγμα, από 

τους 20 επιζώντες του προαναφερθέντος στρατοπέδου Μαρτσάν, δύο μόνον 

αποζημιώθηκαν κι αυτοί από την ανατολική γερμανία (σ.σ. ο Κόκκινος Στρατός 

απελευθέρωσε όλους τους επιζώντες του Μαρτσάν, μόλις εισέβαλε στο Βερολίνο), ενώ 

στη δημοκρατική δυτική γερμανία δεν αποζημιώθηκε κανείς. Εξάλλου, η γερμανία μέχρι 

και 40 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, δεν αναγνώριζε ως πράξη γενοκτονίας την εξόντωση 

των Σίντι (των γερμανών Ρομά δηλαδή) και των Ρομά, μολονότι το γερμανικό 

ομοσπονδιακό δικαστήριο το 1963 δέχθηκε ότι οι φυλετικοί διωγμοί των Σίντι είχαν 

αρχίσει από το 1928 (δηλαδή και προ Χίτλερ). 

Ακόμη χειρότερα, η ναζιστική 'κληρονομιά' εις βάρος των Τσιγγάνων αξιοποιήθηκε τόσο 

από την μεταπολεμική γερμανία όσο και άλλα κράτη και η εξόντωση τους στα 

στρατόπεδα θανάτου δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει το μίσος εναντίον τους. Το 1940 ο 

γιατρός Ρίτερ, που αναφέραμε και προηγουμένως, έγραφε σε μια έκθεσή του: 

«…χαρακτηρίζουμε τους τσιγγάνους ως λαό απολύτως πρωτόγονης εθνολογικής 

προελεύσεως, των οποίων το διανοητικό υπόβαθρο τους καθιστά ανίκανους για κάθε 

πραγματική κοινωνική προσαρμογή. Το ζήτημα των τσιγγάνων θα μπορέσει να επιλυθεί 

μόνον όταν το κύριο σώμα αυτών των ακοινώνητων και άχρηστων ατόμων με μεικτό αίμα 
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συγκεντρωθεί σε μεγάλα στρατόπεδα εργασίας…». Ο Ρίτερ, αντί να διωχθεί δικαστικά 

για το έργο του διορίστηκε βέβαια το 1947 στη θέση του διευθύνοντα γιατρού για τη 

νεολαία στην υγειονομική υπηρεσία της Φρανκφούρτης και παρέμεινε στη θέση αυτή ως 

το θάνατό του το 1950. Ενώ βασικοί συνεργάτες του Ρίτερ, γιατροί, ψυχολόγοι και 

ανθρωπολόγοι, συνέχισαν την έρευνα και την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων της μετά 

το Άουσβιτς σε ιδιωτικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και δημόσιες υπηρεσίες υγείας. 

Συγκεκριμένα πορίσματα των φυλετικών ερευνών και των πειραμάτων του Άουσβιτς 

κρατούνταν σε αρχείο γερμανού ανθρωπολόγου σε πανεπιστήμιο που δούλευε, για 

παράδειγμα, τουλάχιστον μέχρι και το 1981, οπότε και Ρομά φοιτητές και πολίτες 

κατέλαβαν το πανεπιστήμιο με αίτημα να φύγουν τα αρχεία από εκεί, πράγμα που 

πέτυχαν. Μόλις το 1979 ζητήθηκε η αναγνώριση της γενοκτονίας των Σίντι και των Ρομά 

από τη γερμανία και μόλις το 1982 έγινε τελικά αυτή η αναγνώριση, περίοδος βέβαια 

κατά την οποία οι περισσότεροι επιζώντες είχαν ούτως ή άλλως πεθάνει. Η γενοκτονία 

των Ρομά στη ρομανί γλώσσα λέγεται ως 'Porajmos' ('καταστροφή') αλλά υπάρχει και η 

βαλκανική εκδοχή του 'Samudaripen' ('μαζική δολοφονία'). 

8. Ο Ρίτερ "επισκέπτεται"  άγνωστη Ρομνί  
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Επιστροφή σε μια βάναυση κανονικότητα 

Μεταπολεμικά, ενώ σε πολλές δημοκρατίες της Ευρώπης βλέπουμε να συνεχίζουν να 

υφίστανται μέτρα, άμεσα ή έμμεσα, κατά των Ρομά, η πολιτική της ΕΣΣΔ γίνεται κι αυτή 

διφορούμενη. Ενώ, παραδοσιακά, δεν υπάρχει καταπίεση π.χ. της γλώσσας Ρομανί ή της 

ελευθερίας κίνησης, το 1956 το Ανώτατο Σοβιέτ εκδίδει διάταγμα «σχετικά με την 

προσέλκυση στην εργασία των Τσιγγάνων που αλητεύουν», το οποίο εντάσσεται σε μια 

σειρά μέτρων που υιοθετούν αφομοιωτικές κινήσεις για να “εκπολιτιστούν” οι νομάδες 

τσιγγάνοι-πιθανά ταραχοποιά στοιχεία, κτλ. Μεταξύ 1970-1980, στην κομουνιστική 

Τσεχία αντίστοιχα έγιναν ισχυρές προσπάθειες αφομοίωσης των Ρομά, με αποτέλεσμα το 

35% των παιδιών Ρομά να τελειώσουν το δημοτικό (σ.σ. το ποσοστό αυτό ακόμα δεν 

είναι τόσο 'ψηλό' στην ελλάδα). Το 1980 το 17% του σχολικού πληθυσμού των Ρομά 

παρακολουθούσαν “ειδικά σχολεία”, ενώ μέχρι το 1984 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 

27,6%. Στην τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία, αντιθέτως, οι Τσιγγάνοι βρίσκουν έναν ασφαλή 

χώρο, όπου προσφεύγουν όλο και περισσότεροι, σταδιακά, για να φτάσουν τον συνολικό 

πληθυσμό των 900.000 ανθρώπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γιουγκοσλαβία προ- και 

μετα-πολεμικά η αντίθεση ήταν μεγάλη, μιας και οι βασικοί συνεργάτες των γερμανών 

στην περιοχή, οι Κροάτες, είχαν εξοντώσει ολόκληρο τον τσιγγάνικο πληθυσμό της 

Κροατίας που αριθμούσε 25.000 ανθρώπους, ενώ βέβαια ο Τίτο την εποχή της αντι-

ναζιστικής αντίστασης ηγούταν πολυεθνικών ομάδων (σέρβων, βόσνιων, κροατών, 

μουσουλμάνων, σλοβένων, εβραίων και τσιγγάνων). 

Παράλληλα στη δημοκρατική Ευρώπη αναλαμβάνουν και πάλι το έργο τους οι 

δημοκρατικοί όχλοι και τα κράτη τους. Στη Γαλλία της δεκαετίας του '60, ενδεικτικά: α) 

παρανομοποιείται η ζωή εκτός σπιτιών, β) οι ρομά στρατολογούνται στους γαλλικούς 

αποικιακούς στρατούς μονάχα, γ) τους αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου, δ) ο 

ανθρωπομετρικός φάκελος για τους ρομά καταργείται μόλις το 1969 και, τέλος, οι δήμοι 

της περιοχής της Λορένης την ίδια εποχή απειλούν με αποχή από τις δημοτικές εκλογές 

αν δεν ακυρωθεί η συνάντηση 40.000 ευαγγελικών τσιγγάνων στην περιοχή. Η 

δημοκρατική γαλλία, δηλαδή, για να το κάνουμε λιανό, ακόμη και μετά από το 

Ολοκαύτωμα που συνέβη εναντίον των Ρομά αλλά και όλα τα εσωτερικά επαναστατικά 

κινήματα στη χώρα δεν κατάφερε να κάνει αυτό που στην Οθωμανική αυτοκρατορία ήδη 

αιώνες πριν ήταν δεδομένο. Εκεί, κύριο μέλημα του Σουλτάνου ήταν η είσπραξη των 

φόρων κι όχι ο έλεγχος και ο αποκλεισμός των πληθυσμών, οπότε ακόμη και οι 

περιπλανώμενοι επαγγελματίες την εποχή εκείνη, όπως ήταν οι Τσιγγάνοι, όχι απλά δεν 

διώκονταν, αλλά θεωρούνταν μάλιστα και απαραίτητοι. 
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Στην ελλάδα, για να μην ξεχνιόμαστε, παρόλο που οι τσιγγάνοι στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι δεν τους επιτρεπόταν ποτέ να θάβονται σε 

νεκροταφεία, οπότε θάβονταν συνήθως σε κάποιο χωράφι, και δεν τους δόθηκε ποτέ 

ελληνική υπηκοότητα, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του '70. 

Στη Ρουμανία μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ δεν υπάρχει τίποτα πια να 

ανασχέσει τον ρατσιστικό βόθρο της χώρας και ξεκινούν τα αντι-ρομά πογκρόμ, στα δύο 

μεγαλύτερα εκ των οποίων τον Οκτώβριο του 1990 και τον Απρίλιο του 1991, 

αντίστοιχα, καίγονται 34 και 23 σπίτια Ρομά. 

Ωστόσο, κατά τις ψυχροπολεμικές δεκαετίες του '70 και του '80 οι καπιταλιστικές 

δυτικές χώρες, ιδιαίτερα όσες ανήκουν στην ευρωπαϊκή ένωση, αρχίζουν να 

σκέφτονται μια αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με τους τσιγγάνους, η οποία θα τους 

φέρει πιο κοντά στο στάτους των 'εσωτερικών μεταναστών'. Οι Τσιγγάνοι ανέκαθεν 

αποτελούσαν ένα κάποιου είδους 'πρόβλημα', ωστόσο στην πλειοψηφία των δυτικών 

καπιταλιστικών χωρών συνήθως τους επέτρεπαν τη διαμονή σε έναν ορισμένο και 

οριοθετημένο χώρο. Με το νόμο Μπεσόν στη Γαλλία, την δεκαετία του '90, δίνονται 

όμως παραπάνω αρμοδιότητες στους δήμους για να αντιμετωπίσουν ο κάθε δήμος 

τους Τσιγγάνους της δικής του περιοχής και συνεπώς αλλάζουν οι όροι του 

'κυνηγιού' με τους δήμους πλέον να ηγούνται των απελάσεων των Ρομά. Θυμίζει 

κάτι από ελλάδα; Αν ναι, σωστά θυμίζει, μιας που και σε αυτό το νοτιοβαλκανικό 

κρατίδιο έγινε ανάλογη μετατόπιση εξουσίας με τους δήμους, έναν δηλαδή πιο άμεσα 

συνδεδεμένο με τις τοπικές κοινωνίες μηχανισμό, να οργανώνουν τον αντι-

τσιγγανισμό των κατά τόπους όχλων. 

Αυτή η θεσμική αλλαγή παραδείγματος, βέβαια, φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την 

φασιστική χύτρα που έβραζε από το 1945 σε διάφορες ανατολικές χώρες και το καπάκι 

της οποίας άνοιξε μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Για παράδειγμα, η πρόσφατη 

(Απρίλιος 2014) επανεκλογή του εθνικιστικού Fidesz στην κυβέρνηση με ποσοστό 45% 

δεν είναι καθόλου καλά νέα για τους Τσιγγάνους της χώρας, πόσο μάλλον όταν υπάρχει 

παράλληλα και το ευσεβές ποσοστό του 20% για την νεοναζι αντιπολίτευση του Jobbik. 

Με κάτι τέτοια εκλογικά δεδομένα, που αντιστοιχούν στις κοινωνικές αντιλήψεις που 

ηγεμονεύουν στην Ουγγαρία, οι επιθέσεις εναντίον των Ρομά είναι καθημερινότητα. Τον 

Αύγουστο του 2010, για παράδειγμα, 400 μέλη της “ουγγρικής φρουράς”, 

παραστρατιωτικής ομάδας που δημιούργησε το Jobbik (αντίστοιχης με τον ουκρανικό 

“Δεξιό Τομέα” του Σβόμποντα) επιτέθηκαν σε οικογένειες Ρομά στην πόλη Cegled, 

νοτιοανατολικά της Βουδαπέστης, φωνάζοντας “Βρωμοτσιγγάνοι, θα σας σκοτώσουμε” κι 

άλλα τέτοια ωραία. Παράλληλα, ραδιοφωνικοί σταθμοί, φιλικοί προς το Fidesz, έκαναν 
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εκκλήσεις σε φασίστες να έρθουν στο Cegled για να συμμετάσχουν. Σε μια άλλη 

περίπτωση με αφορμή την δολοφονία μίας μπάτσου, συνελήφθη κάποιος Ρομ και στα 

ΜΜΕ εμφανίστηκαν ακόμη και λόγοι περί “τελικής λύσης του τσιγγάνικου 

προβλήματος”. Το Fidesz και το Jobbik υπερθεμάτισαν για την καθιέρωση της θανατικής 

ποινής στη χώρα ενώ ο αρχηγός του τελευταίου Gabor Vona δικαιολόγησε την απαίτηση 

για θανατική ποινή με τους εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς ότι το 90% των δολοφόνων είναι 

«Τσιγγάνοι», ενώ το 100% των θυμάτων Ούγγροι. Στα 2008-2009 ένα αριθμός Ούγγρων 

Ρομά τραυματίστηκε και έξι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου και ενός βρέφους, σε 

μια σειρά δολοφονικών πογκρόμ. Σε κάθε περίπτωση οι δολοφονίες λάμβαναν χώρα 

μετά από πορείες της “Ουγγρικής Φρουράς” σε καταυλισμούς Ρομά. Εντός ενός τέτοιου 

πλαισίου είναι κατανοητό γιατί μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου του 

2010, περίπου 1.000 Ούγγροι Ρομά έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο στον Καναδά. Οι 

δυτικές χώρες, φυσικά, από την πλευρά τους προσπάθησαν ποικιλότροπα να διώξουν το 

'πρόβλημα'. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της γερμανίας που προσέφερε 20 

εκατομμύρια δολάρια για να πάρει η ρουμανία πίσω τους τσιγγάνους ρομά αλλά και της 

φινλανδίας που ζήτησε από την σλοβακία χρήματα για τους 1.000 σλοβάκους τσιγγάνους 

που μετανάστευσαν στο εσωτερικό της πρώτης. Ας αναφέρουμε, τέλος, και ότι την 

περίοδο των πολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία η Ιταλία αρνήθηκε να μεταναστεύσουν 

οι Κοσοβάροι Ρομά προς τα κεί γιατί, όπως ισχυρίστηκε, “δεν διέτρεχαν κίνδυνο στο 

Κόσοβο”. 

Όταν στα τέλη του Ιουλίου του 2010 ο Νικολά Σαρκοζί εκφώνησε τον περίφημο λόγο 

του στην Γκρενόμπλ στιγματίζοντας τους Τσιγγάνους ρομά, «οι καταυλισμοί των Τσιγγάνων 

καίγονταν ο ένας μετά τον άλλο, οι βόμβες μολότοφ κατέστρεφαν τα τρέιλέρ τους. Στο Παρίσι ένας 

άνθρωπος κάηκε ζωντανός μέσα στις φλόγες, παντού διωγμοί διά της βίας…» (με τα λόγια του 

Τσιγγάνου αλγερινής καταγωγής σκηνοθέτη Τόνι Γκάτλιφ). 

Τον Μάρτιο του 2013 η ρουμανική νεοφασιστική οργάνωση Noua Dreapta (Νέα Δεξιά) 

ανακοίνωσε ότι θα πληρώνει 300 ευρώ σε κάθε νεαρή Τσιγγάνα που θα δεχθεί να 

υποβληθεί σε στείρωση, ενώ οι δήμαρχοι δύο πόλεων της Ρουμανίας, του Μπρασόβ και 

του Μπάια Μάρε, στον Βορρά, έχουν χτίσει από ένα τείχος που χωρίζει τους 

καταυλισμούς των Ρομά από τον υπόλοιπο αστικό ιστό, επικαλούμενοι την 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Η ρουμανική ΜΚΟ Romani Criss έχει 

καταγγείλει περισσότερα από 50 περιστατικά όπου ρομά έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 

δέκα χρόνια από τον υπερβάλλοντα ζήλο ρουμάνων αστυνομικών. Σε αρκετά ρουμανικά 

πανεπιστήμια βλέπει κανείς γραμμένο στους τοίχους το σύνθημα «Moarte Tiganilor!» 

(«Θάνατος στους Τσιγγάνους!»). Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρουμανίας δεν είναι καλύτερος. 

Το 2007 είχε αποκαλέσει έναν δημοσιογράφο «βρωμερό τσιγγάνο» και το 2011 είχε 
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δηλώσει στα τοπικά ΜΜΕ πως «οι Ρομά διαπράττουν κλοπές μέσα στα λεωφορεία». 

Κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Σλοβενία, ο Μπασέσκου, όταν ρωτήθηκε από 

σλοβένο δημοσιογράφο για τα μέτρα που λαμβάνουν οι ρουμανικές αρχές όσον αφορά 

το ζήτημα των Ρομά, είχε απαντήσει: «Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να επισημανθεί και 

καθιστά την ενσωμάτωση των νομάδων Ρομά δύσκολη: πολύ λίγοι θέλουν να εργαστούν. Πολλοί 

από αυτούς παραδοσιακά ζουν από αυτά που "σουφρώνουν"». Στη Ρουμανία ζει η μεγαλύτερη 

κοινότητα των Ρομά στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου δύο εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα 

με τα στοιχεία των ΜΚΟ, 620.000 άτομα σύμφωνα με την επίσημη απογραφή 

πληθυσμού. 

«Όταν την είδα [τη διαδήλωση κατά των Ρομά], σκέφτηκα… ίσως έτσι να ήταν την εποχή του 

Χίτλερ», λέει ο Μίχαλ, ένα Ρομά από το Τσέσκε Μπουντοβίτσε σε συνέντευξη του στη 

Διεθνή Αμνηστία. Το καλοκαίρι μόνο του 2013, τσέχοι φασίστες οργάνωσαν 20 

διαδηλώσεις κατά των Ρομά σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα. Σε μία 

μόνο ημέρα, τις 24 Αυγούστου, έγιναν ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε οκτώ διαφορετικές 

πόλεις. «Ήταν φρικτό. Ήμαστε πολύ φοβισμένοι… Τα παιδιά δεν μπορούσαν να 

κοιμηθούν… Κοιτούσαμε από τα παράθυρα και μας φώναζαν, μας αποκαλούσαν ‘μαύρα 

γουρούνια’ και απειλούσαν ότι θα μας σκοτώσουν… Είχαμε να κοιμηθούμε νύχτες 

ολόκληρες καθώς φοβόμαστε ότι μπορεί να μας έσπαγαν την πόρτα», λέει η Μαρτίνα, μια 

Ρομά που ζει στη συνοικία Μάι του Τσέσκε Μπουντεγιοβίτσε, σε μια ακόμα συνέντευξη. 

Στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας διαβάζουμε: “Το πρόσχημα για τις πορείες ήταν ένας 

καυγάς στην παιδική χαρά μεταξύ ενηλίκων Ρομά και μη Ρομά στις 21 Ιουνίου 2013. Σε 

αντίδραση, μια ομάδα ακροδεξιών εξτρεμιστών οργάνωσε διαδήλωση στην κεντρική πλατεία της 

πόλης. Γύρω τις 5 μ.μ. στις 29 Ιουνίου, ένα πλήθος περίπου 1.000 ατόμων. Μία εβδομάδα 

αργότερα, στις 6 Ιουλίου 2013, καθώς γονείς και παιδιά απολάμβαναν τον ήλιο στην παιδική χαρά, 

έγινε δεύτερη πορεία. Η Μαρτίνα, Ρομά κάτοικος του συγκροτήματος Μάι, είπε στη Διεθνή 

Αμνηστία: «Η αδελφή μου ήταν στο μπαλκόνι της που βλέπει στην παιδική χαρά και άρχισε να 

φωνάζει: ‘Τρέξτε πίσω στα σπίτια σας, ξανάρθαν!’ Πήραμε τα παιδιά και αρχίσαμε να τρέχουμε. 

Δεν καταλάβαιναν, έκλαιγαν και ρωτούσαν τι συμβαίνει. [...] Η αστυνομία εμπόδισε τους 

διαδηλωτές να μπουν στους δρόμους όπου κατοικούν οι Ρομά και σύμφωνα με δημοσιεύματα 

συνέλαβε 60 άτομα. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν με τη μορφή μικροσυγκεντρώσεων τα επόμενα 

τέσσερα σαββατοκύριακα. Ολόκληρο το καλοκαίρι του 2013, στους Ρομά κατοίκους του Μάι 

πρόσφεραν υποστήριξη αλληλεγγύης και προστασία ακτιβιστές από το σωματείο Konexe ...” 

Δεν θα μπορούσαμε παρά να κλείσουμε, όμως, αυτό το μίνι διεθνές ιστορικό με εξελίξεις 

από την τελευταία φασιστική επανάσταση-πραξικόπημα στην Ουκρανία. Εκεί, ως 

γνωστόν, οι νεοναζί, απόγονοι των συνεργατών των γερμανών ναζί κατά το Ολοκαύτωμα 

– υποστηριζόμενοι πλέον από δυτικά καθεστώτα – έχουν επιβάλλει την εξουσία τους σε 
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δρόμους και κοινοβούλιο από τη νύχτα της 21ης Φλεβάρη του 2014. Η εκκαθάριση στη 

χώρα έχει ξεκινήσει με τέσσερις κυρίως πληθυσμούς για θύματα. Οι κομμουνιστές και οι 

αριστεροί διώκονται σε όλη τη χώρα με ανοιχτή τρομοκρατία εις βάρος τους από τους 

νέους κυβερνήτες της χώρας, με αποκορύφωμα το κάψιμο 43 αριστερών στην Οδησσό 

στις αρχές του Μάη του 2014. Οι Τσέχοι της Ουκρανίας που μένουν στην περιοχή 

Wolyn έχουν δεχτεί επίσης επιθέσεις και απειλές. Οι Εβραίοι της Ουκρανίας 

μεταναστεύουν μαζικά προς το Ισραήλ για να σωθούν από τις αυξανόμενες αντισημιτικές 

επιθέσεις και, τέλος, βέβαια οι Ρομά υφίστανται τη βία του νέου καθεστώτος. Ο Miroslav 

Horvát, ένας Ρομ ακτιβιστής και δημοσιογράφος από το Uzhgorod έχει καταγγείλει 

δεκάδες βίαιες επιθέσεις και ανοιχτά περιστατικά διακρίσεων από την στιγμή της αλλαγής 

του καθεστώτος. Στο τελευταίο περιστατικό, που αναφέρθηκε και καταγράψαμε, νεοναζί 

μπράβοι με ρατσιστικό φεις κοντρόλ απέτρεπαν Ρομά να μπούνε μέσα σε ένα μαγαζί στο 

οποίο τραγουδούσε μια Ρομ τραγουδίστρια (!). «Το μίσος κατά των Ρομά μεγαλώνει. Όπου 

κι αν πάμε, ό,τι κι αν κάνουμε, είμαστε απλά βρωμόγυφτοι γι’ αυτούς. Στο Chop, όπου ζω, έχουν 

φτάσει να μην αφήνουν Ρομά να παίρνουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Μας φωνάζουν ότι τελείωσε 

για εμάς, θα μεταφέρουν μόνο λευκούς». Σε ένα άλλο περιστατικό, στις 6 Μαρτίου, στο 

Uzhgorod τρία αυτοκίνητα της αστυνομίας έφτασαν σε έναν καταυλισμό στις 6 το πρωί, 

έσπασαν τις πόρτες των σπιτιών των Ρομά, έδειραν έναν και ψέκασαν τα παιδιά που 

κοιμόντουσαν με ποσότητες πέπερ σπρέϊ. Η δικαιολογία ήταν ότι ένας Ρομ είχε κλέψει ... 

άχυρα από ένα διπλανό χωριό. Οι άντρες που βγήκαν από τα περιπολικά, ανέφεραν οι 

μαρτυρίες, δεν συμπεριφέρονταν σαν αστυνομικοί, αλλά σαν τραμπούκοι. Με το 

παράδειγμα της Ουκρανίας, που υποστηρίζεται πλέον από την ευρωπαϊκή ένωση 

βλέπουμε, λοιπόν, πόσο επουσιώδες είναι το περιβόητο ζήτημα των δικαιωμάτων για τα 

κράτη που, κατά τα άλλα, διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων 

από μουσουλμάνους, αφρικανούς κτλ, καθώς επίσης και ότι η Ευρώπη όχι μόνο δεν 

αλλάζει πολιτική απέναντι στους Ρομά αλλά την σκληραίνει κιόλας, σε σημείο που να 

δίνει το τιμόνι διάφορων χωρών στους νεοναζί. 

*** 

Τη στιγμή που γράφεται αυτό το έντυπο, δηλαδή την περίοδο 2013-2014, υπάρχει 

μια αναζωπύρωση στον ευρωπαϊκό αντι-τσιγγανισμό. Από 1η Ιανουαρίου του 2014 

απελευθερώθηκε τελείως το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη για τους 

πολίτες των πρόσφατα ενταγμένων χωρών όπως η Βουλγαρία κτλ. Οι δυτικοί 

κινητήρες της Ε.Ε. ανησυχούν και ήδη εδώ και ένα χρόνο βγάζουν χολή και ... 

φασιστίλα για την “απόβαση των Βούλγαρων (και άλλων) Τσιγγάνων”. Αφετηρίες 

είναι συνήθως πέρα από την Βουλγαρία και η Σερβία, η Κροατία, το Κόσοβο, η Αλβανία 

και η Μακεδονία ενώ προορισμοί αντίστοιχα η γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η 
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Σουηδία, η Ιταλία και η Ισπανία. Στη Γαλλία ο σοσιαλιστής Υπουργός Εσωτερικών 

δήλωσε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2013 πως μόνο μια μικρή μειοψηφία Ρομά μπορεί 

να αφομοιωθεί στη Γαλλία, υπονοώντας πως δεν χωράνε οι περισσότεροι στη χώρα. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν οι μαζικές απελάσεις, όπως και αυτή της 

δεκαπεντάχρονης Ρομ μαθήτριας Λεονάρντα Ντιμπράνι και της οικογένειάς της που 

μεταφέρθηκαν από τη Γαλλία στο Κόσοβο, παρότι το Κόσοβο δεν υπήρξε ποτέ ούτε 

πατρίδα δικιά της αλλά ούτε και των γονιών της (!). Στη Βόρεια Μιτρόβιτσα, εξάλλου, 

όπου εγκαταστάθηκε αρχικά η οικογένεια Ντιμπράνι, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους 

που χτύπησαν και έστειλαν στο νοσοκομείο τη μητέρα της ενώ η ίδια η Λεονάρντα και τα 

μικρότερα αδέρφια της υπέστησαν σοκ. Στις πρόσφατες εκλογές (Μάρτιος 2014) στη 

Γαλλία το Εθνικό Μέτωπο έκανε τους Ρομά βασικό μέρος της καμπάνιας του, στα 

πλαίσια της οποίας η αρχηγός του Ζαν-Μαρί Λεπέν αποκάλεσε τους Ρομά της Νις 

“βρωμιάρηδες”, τα εύσημα για τις οποίες δηλώσεις με τη σειρά τους της έδωσαν οι 

Γάλλοι ψηφοφόροι – το Εθνικό Μέτωπο πήρε την δημαρχία σε 11 πόλεις.  

Αν και η ελλάδα δεν ανήκει καν στους προορισμούς των Βαλκάνιων Ρομά, ο ελληνικός 

Τύπος δεν χάνει την ευκαιρία να ρίξει το γνωστό αντι-τσιγγάνικο δηλητήριο της, μάλλον 

από ευρωπαϊκή αλληλεγγύη: 

«μεταναστεύουν με την προσδοκία μιας παράνομης εποχικής δουλειάς και μόνιμης εγκατάστασής 

τους εφόσον αποκτήσουν, με τη βοήθεια επιτήδειων που υπάρχουν παντού, τα απαραίτητα έγγραφα. 

Αλλά και εάν δεν το πετύχουν, το κέρδος έως ότου απελαθούν δεν είναι μικρό καθώς το κοινωνικό 

κράτος των πλούσιων χωρών προβλέπει μέχρι να κριθεί το αίτημά τους για άσυλο -διαδικασία που 

μπορεί να πάρει και δύο χρόνια – υψηλά επιδόματα έως και 400 ευρώ μηνιαίως. Ακόμα και αν 

απορριφθεί η αίτησή τους, φεύγουν και μετά μια σύντομη επιστροφή στην πατρίδα, επιστρέφουν με 

την βοήθεια κυκλωμάτων και ξανά τα ίδια... Η πόλη της Βιέννης π.χ. μια περίοδο είχε κατακλυστεί 

από τσιγγάνες Βουλγάρες, ανήλικες πορτοφολούδες, μητέρες που ζητιάνευαν με μωρά στην αγκαλιά 

και χρειάστηκε η συνεργασία των δύο κυβερνήσεων για να συλληφθούν και να επαναπροωθηθούν.» 

Καθημερινή, 'Στον Καιρό των Βαλκάνιων Τσιγγάνων', 27-10-2013. 

«Η πολιτισμική εξήγηση της εγκληματικότητας των Ρομά είναι μια ανοησία», δήλωνε μάλλον 

μάταια η Ούγγρη ρομ ανθρωπολόγος Livia Jaroka η οποία αποτελεί το μόνο Ρομ μέλος 

του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Όπως της αντιτείνουν, όμως, με αυτό τον γνωστό κυνισμό 

του δυτικού “φιλελευθερισμού” ακόμη και εφημερίδες από τη μακρινή Νέα Υόρκη «τα 

δικαιώματα δίνονται μαζί με τις υποχρεώσεις κι είναι μάταιο να ρίχνει κανείς λεφτά στους Ρομά, 

εκτός εάν δεσμευτούν απολύτως να αφομοιωθούν». 
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Στη Χώρα Των Μπαλαμέ 

ΜΕΡΟΣ Α’: Φυλετικός και Πολιτισμικός Ρατσισμός ενάντια στους Ρομά 

1. Κάτι από μεσαίωνα... 
 
Επαρχιακό καφενείο κάπου στον θεσσαλικό κάμπο. Ένας τριανταπεντάρης Ρομ ζητάει 

μια μπύρα. Ο μπαλαμός μαγαζάτορας του φέρνει ένα μπουκάλι. Ο τριανταπεντάρης 

ζητάει και ποτήρι για να την πιει. Και λαμβάνει αντ’ αυτού την ερώτηση του μπαλαμού: 

«Γιατί; Για να μου το βρωμίσεις;» 

Μόνο να φανταστούμε μπορούμε πόσα αντίστοιχα περιστατικά θα είχε να διηγηθεί ένας 

Ρομ ή μια Ρομνί και σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα ήταν υπέρ των μπαλαμών. Η 

παρουσία ενός Ρομ στον δημόσιο χώρο των μπαλαμών είναι ένα σκάνδαλο για το 

ελληνικό βλέμμα και βιώνεται ως απειλή μόλυνσης. Αλλά το υγιεινομικό άγχος δεν είναι 

το μοναδικό όπλο που στρέφουν διαχρονικά οι έλληνες ενάντια στους Ρομά. Αντιθέτως, η 

παραγωγή στερεοτύπων και μύθων για τους τσιγγάνικους πληθυσμούς αποτελεί άθλημα 

στο οποίο διαπρέπουν κοντά 200 χρόνια. Μερικές από τις αιχμές του αντιτσιγγάνικου 

λόγου θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά. 

Από την άφιξη των πρώτων πληθυσμών στην Ευρώπη και πολύ πριν την δημιουργία των 

εθνικών κρατών, οι Ρομά είχαν συκοφαντηθεί ως «άπιστοι» και «αλλόθρησκοι». 

Ενδεικτικό ότι η ίδια ονομασία ‘Αθίγγανοι’  χρησιμοποιούνταν αρχικά για μια αίρεση 

που κατεδίωκε η επίσημη εκκλησία επί Βυζαντίου. Φυσικά, οι Ρομά στην πλειοψηφία 

τους υιοθέτησαν τις θρησκείες των κοινοτήτων δίπλα στις οποίες εγκαταστάθηκαν. Αυτό, 

όμως, όχι μόνο δεν έκαμψε το μίσος εναντίον τους αλλά προσέθεσε στο ρεπερτόριο των 

δολοφονικών κοινοτοπιών τους την υποψία ότι δεν είναι «αληθινοί πιστοί». 

Ίσως κάπου εκεί να πρωτοδιατυπώθηκε και ο πανευρωπαικός θρύλος που θέλει τους 

τσιγγάνους να είναι αυτοί που «έφτιαξαν τα καρφιά με τα οποία σταυρώθηκε ο Χριστός». 

Από τότε δεν μένουν σε ένα μέρος αλλά μετακινούνται σαν καταραμένοι... Υπεραρκετός 

λόγος για να τους κυνηγάνε οι χριστιανοί επί αιώνες! 

Αντισημιτισμός & Αντι-τσιγγανισμός 

Όλα αυτά ήδη παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με το άλλο χόμπυ των πλειοψηφικών, 

τον αντισημιτισμό. Προφανώς δεν τίθεται ζήτημα εξίσωσης εφόσον η κάθε πρακτική και 

ρητορική μίσους έχει την αυτονομία της και την ιδιαίτερη λειτουργία της, αλλά και 

τίποτα δεν εμποδίζει έναν αντισημίτη να είναι ταυτόχρονα και παθιασμένος αντιτσιγγάνος 

και αντίστροφα. Άλλωστε, τα διαφορετικά πλέγματα εξουσίας δεν υπάρχουν σε 
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απομόνωση αλλά αλληλεπιδρούν, συνδιαμορφώνονται, αλληλοενισχύονται. 

Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο αντιτσιγγανικός λόγος όσο και ο αντισημιτικός περνάει εύκολα 

από τον πλέον ωμό φυλετικό ρατσισμό στον πολιτικά ορθό ρατσισμό που μιλάει για 

«διαφορετικούς πολιτισμούς». Οι νεοναζί δεν διστάζουν να δηλώσουν ότι το πρόβλημα 

τους είναι με τον «εβραϊκό φανατισμό και ρατσισμό» και αντίστοιχα ακραιφνείς 

φιλελεύθεροι (βλέπε Θάνος Τζήμερος και λοιπός συρφετός) ανασύρουν στερεότυπα από 

την φυλετική επιστήμη του 19ου αιώνα όταν είναι να βρίσουν τους Ρομά. 

Καμία έκπληξη βέβαια αν σκεφτούμε πως αμφότεροι, αντιτσιγγανισμός και 

αντισημιτισμός, αποτελούν κοινό τόπο για αριστερά και δεξιά αλλά ούτε και σέβονται 

κανέναν... ταξικό φραγμό. Αντιθέτως, αποτελούν αγαθό που απολαμβάνουν πληβείοι και 

αστοί χωρίς διάκριση. Αποτελούν συνεπώς κώδικα συννενόησης για σύσσωμο τον 

κοινωνικό κορμό. Αυτά, σημειωτέον, δεν τα λέμε για να καταγγείλουμε την «διάβρωση» 

της αριστεράς από τον ρατσιστικό λόγο. Η αριστερά δεν χρειαζόταν καμιά έξωθεν κακή 

επιρροή. Της φτάνει η αγάπη της για τον λαό της. 

Άλλη αναλογία είναι η διάχυση του μίσους σε ολόκληρη τη Δύση και ύστερα και 

παγκοσμίως ώστε να φτάνουμε σήμερα στο σημείο να μην υπάρχει σήμερα σπιθαμή στον 

πλανήτη Γη που να μην ξέρει τι «είναι ένας Εβραίος» και γιατί θα έπρεπε κανείς / καμιά 

να τον μισεί. Ειρωνία στην νιοστή! Αυτοί που καταγγέλουν Εβραίους/ες και Ρομά/νι για 

το νομαδισμό τους και την μη-αναγνώριση των συνόρων είναι οι ίδιοι που δεν 

περιορίστηκαν σε κανένα σύνορο για να κυνηγήσουν τα θύματα τους. Άξιο αναφοράς 

είναι, βέβαια, και το ακόλουθο: σε έρευνα που πραγματοποίησε η New York Times 

(25/01/1999) οι Τσιγγάνοι αξιολογήθηκαν ως οι λιγότερο φερέγγυοι και αξιόπιστοι. 

Κάτω ακόμα και από τους Whisians, μια ανύπαρκτη εθνοτική ομάδα που οι 

δημοσιογράφοι της εφημερίδας επινόησαν για τους σκοπούς της έρευνας! 

Η κρίσιμη διαφοροποίηση από τον αντισημιτισμό είναι ότι ο αντιτσιγγανισμός δεν 

απέκτησε ποτέ το στάτους ολιστικής κοσμοθέασης που κατοχύρωσε ο πρώτος. Για να το 

θέσουμε χυδαία, κανένας φασίστας ή αριστερός δεν υποστηρίζει ότι οι Η.Π.Α. (ή 

εναλλακτικά όλος ο κόσμος) κυβερνώνται από ένα «τσιγγάνικο λόμπυ» και το γεγονός ότι 

ο Μπιλ Κλίντον (σύμφωνα με τον Ian Hancock) έχει Ρομ καταγωγή δεν 

χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα εναντίον του. 

Όπως και να έχει, με την δημιουργία των εθνικών κρατών οι Ρομά αποκλείστηκαν από το 

φαντασιακό σχήμα «αίμα – χώμα – καταγωγή» και αρχικά και από την ίδια τη νομική 

ιδιότητα του πολίτη. Το στίγμα του «ξένου» και του προδότη / πράκτορα των Τούρκων 

κρεμιόταν πάνω από τα κεφάλια τους από πολύ παλαιότερα. Και πόσες φορές δεν έχουμε 
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ακούσει ότι «αυτοί δεν είναι έλληνες». Και φυσικά και δειλοί. Ο λαϊκός αντι-τσιγγανισμός 

πάνω σε αυτό το στερεότυπο έχει διασωθεί και με την έκφραση: «ο τσιγγάνος ταμπούρι 

δεν βαστά». 

Και σαν να μην έφταναν αυτά, οι Ρομά απειλούν άμεσα την ευημερία των μπαλαμών. Ή 

τουλάχιστον έτσι μας προειδοποιούσαν από μικρά παιδιά. Ας μην ξεχνάμε τους θρύλους 

για τις μαγικές δυνάμεις των Ρομνί. Με τόσο θετικό όσο και αρνητικό πρόσημο. 

Διαβάζουν το μέλλον σου αλλά σε καταριούνται αν τις πειράξεις. Και αυτή η 

προκατάληψη μπορούμε να υποθέσουμε είχε χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σαν ασπίδα 

για αυτές και τις κοινότητες τους... Ειδικά αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η 

λεγόμενη «πρόοδος του  πολιτισμού» όχι μόνον δεν αποτελεί ανάχωμα στο κυνήγι των 

Ρομά (και των όποιων μειονοτικών) αλλά ίσα-ίσα προσφέρει πιο εξελιγμένα μέσα 

στιγματισμού και εξόντωσης, τότε να ένας ακόμη λόγος για να βλέπουμε με κακό μάτι τη 

δυτική πρόοδο και την άνοδο του ορθολογισμού! 

Και μιλώντας για αντιλήψεις βγαλμένες από το Μεσαίωνα, ας μην ξεχνάμε την νουθεσία 

των παιδικών μας χρόνων. «Κάτσε φρόνιμα γιατί θα σε φάει ο γύφτος». Ο ρατσιστικός 

μύθος του τσιγγάνου-απαγωγέα παιδιών, στην ελλάδα έγινε πολιτική του κράτους και της 

αστυνομίας με την υπόθεση της ‘μικρής Μαρίας’. Μυστηριωδώς τον υπόλοιπο χρόνο οι 

έλληνες και το κράτος τους δεν δείχνουν τέτοια στοργή για τα παιδιά των Ρομά. Αν 

σκεφτούμε, δε, ότι τα 502 από τα 661 παιδιά Αλβανών Ρομά που τοποθετήθηκαν στο 

κρατικό ίδρυμα ‘Αγία Βαρβάρα’ την περίοδο 1998-2002 εξακολουθούν να  αγνοούνται, 

τότε μάλλον η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίστροφη... 

2. Αυτό το έθνος είναι μια Οικογένεια (Μπαλαμών) 
 
Το ξέρουμε καλά ότι οι έλληνες δυο πράγματα αγαπούν πάνω από όλα. Την πατρίδα τους 

και την οικογένεια τους (και ίσως και το αμάξι τους). Πολλές φορές δε τα ταυτίζουν όπως 

μας έδειξε και ο ΣΥΡΙΖΑ (βλέπε «Η Ελλάδα είναι Γυναίκα» στο neaellada.gr). Το ίδιο 

το νεωτερικό έθνος-κράτος γίνεται αντιληπτό ως ένα άθροισμα οικογενειών και η 

οικογένεια ως ο πιο σημαντικός μοχλός αναπαραγωγής του έθνους. Και η «αγάπη» των 

γονιών προς τα παιδιά πάει σετάκι με τα πλέον παρανοϊκά άγχη απώλειας ή/και 

διαφθοράς («μην μιλάς σε αγνώστους», «μην κάνεις παρέα με τον τάδε γιατί είναι 

Αλβανός»κτλ). Όλοι/ες θυμόμαστε σε τι βαθμό περιόριζαν την αυτονομία μας στην 

παιδική και εφηβική ηλικία αυτές οι προτροπές  και με τι ψυχολογική και σωματική βία 

συνοδευόταν πολλές φορές, ειδικά για τις γυναίκες.  Αυτό που ίσως δεν γινόταν τότε 

αντιληπτό είναι ότι αυτοί οι φόβοι σηματοδοτούν έναν φόβο διάλυσης του εθνικού / 

κοινωνικού ιστού ευρύτερα. Και πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι αν λάβουμε υπόψην 

μας την θέση της οικογένειας στο ελληνικό φαντασιακό. Ή όπως εύστοχα το έθεσε ο 
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Στέφανος, απλό μέλος του όχλου, στην έρευνα του Λαμπρίδη: «τα παιδιά παίρνουν πρότυπα 

από τους φίλους. Και τι πρότυπο να βρει ένα παιδί σε έναν τσιγγάνο;» 

Δεν είναι περίεργο λοιπόν που η σκιώδης φιγούρα του απαγωγέα/διαφθορέα παιδιών στις 

φαντασιώσεις των γονιών και παιδαγωγών εκτός από ηθική και κοινωνική «παρακμή» 

(έμποροι ναρκωτικών, παιδόφιλοι) ενσαρκώνουν πολλές φορές και την εθνοτική ή 

θρησκευτική ετερότητα.  Από τους Εβραίους που σκοτώνουν χριστιανόπουλα το Πάσχα 

μέχρι τον Αλβανό dj που το έσκασε με την 12χρονη ελληνίδα μαθήτρια, οι Άλλοι θέλουν 

τα παιδιά μας. Ή όπως έλεγε το πανώ μιας διαδήλωσης ρατσιστών που επιτέθηκε σε έναν 

καταυλισμό Ρομά στην Ιταλία το 2008: «Είσαστε όλοι κλέφτες παιδιών». 

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Ρομά από αυτό το λόγο μίσους ο οποίος τους 

στοχοποιεί εδώ και αιώνες. Πλέον όμως αντί για την προφορική διάδοση φημών και τα 

μυθιστορήμα του Βίκτωρα Ουγκό (*spoiler*η Εσμεράλδα δεν ήταν τσιγγάνα αλλά την 

είχαν απαγάγει τσιγγάνοι ως παιδί)  έχουμε τα ΜΜΕ,τα Μέσα Μαζοποιημένης 

Εθνομαλακίας για να ρίχνουν λάδι στην φωτιά και να κινητοποιούν τον όχλο τους.  

Μερικές μόνο ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες πολύ πριν την μικρή Μαρία: «Κέντρο 

αγοραπωλησιας βρεφών η Θεσσαλονίκη» (Έθνος, 1999), «Στυγνοί εκμεταλλευτές 

ανθρώπινης σάρκας λόγω πολιτισμικης διαφορετικότητας» (Ελευθεροτυπία, 28-07-2002), 

«Ερχεται το βαν με τις βουλγάρες εγκύους»! (Βήμα, 31-10-2012). Είναι τόσο 

απάνθρωποι αυτοί οι Ρομά που όταν δεν κλέβουν τα παιδιά των άλλων, πουλάνε τα δικά 

τους! Τς τς τς... 

Αλλά οι μύθοι έχουν και πολύ πραγματικά θύματα. Εκτός από την περίπτωση των 

παιδιών Ρομά από την Αλβανία που προαναφέραμε, υπάρχει και η περίπτωση κάποιων 

άλλων παιδιών. 

Αντιγράφουμε από το σχετικό report της οργάνωσης Ελληνικό Παρατηρητήριο των 

Συμφωνιών του Ελσίνκι για τον Μάιο του 2008: «Δύο αδελφάκια έξι κι οκτώ ετών, ο Αμέτ 

και ο Αϊχάν Τσερίμπαση εξαφανίστηκαν στις 28 Μαΐου από την Ορεστιάδα. Αμέσως σήμανε 

συναγερμός στις αστυνομικές υπηρεσίες και ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας αναζήτηση με τη 

συμμετοχή του «Χαμόγελου του Παιδιού» και της ΕΜΑΚ. Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία το 

σύστημα εξαφάνισης παιδιών «Αμπερ Αλέρτ». Λίγες μέρες αργότερα (πιεζόμενη;) η μητέρα των 

παιδιών είκασε στην κατάθεσή της πως τα αγόρια δόθηκαν σε συγγενή του πρώην άνδρα της και στη 

γυναίκα του, προκειμένου να βρουν οικογένεια πρόθυμη να τα υιοθετήσει. Όλοι -των ΜΜΕ 

συμπεριλαμβανομένων- έβγαλαν το συμπέρασμα πως «τα παιδιά πουλήθηκαν». Διέρρευσαν και 

μεταδόθηκαν «ιστορίες για δράκους» πολλές: για κυκλώματα από τη Βουλγαρία που παίρνουν παιδιά 

είτε για υιοθεσία, είτε για εμπόριο οργάνων κ.λπ. Οι έρευνες αποπροσανατολίστηκαν. Η υπόθεση 
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έκλεισε για να ανοίξει μερικές μέρες μετά με ένα τραγικό τρόπο. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε 

ασανσέρ νεόδμητης οικοδομής. Εγκλωβίστηκαν στο κέντρο της πόλης και δεν τα έψαξε κανείς. Η 

ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι πέθαναν από την έλλειψη νερού και τροφής.» 

Το ίδιο φιάσκο παρακολουθήσαμε με την υπόθεση της ‘μικρής Μαρίας’ όπου τελικά 

προς απογοήτευση των ελλήνων η μικρή ήταν η ίδια Ρομνί από την Βουλγαρία και οι 

γονείς της την είχαν αναλάβει παρακάμπτοντας τους μηχανισμούς του ελληνικού 

κράτους. Του κράτους αυτού που οι ίδιοι οι έλληνες παραπονιούνται ότι το έχει κάνει 

σχεδόν αδύνατον να υιοθετήσεις παιδί. Τώρα γιατί όταν η μητέρα της μικρής Μαρίας την 

υιοθέτησε, διέπρατε έγκλημα και όταν η κάθε πρωτοκοσμική σταρ υιοθετεί ένα μωρό από 

την Αφρική ή την Ασία είναι αγία των φτωχών, δεν γνωρίζουμε. Γκουγκλάρετε ‘racism’, 

μπορεί κάτι να σας βγάλει. 

3. “Βέβαια, μερικές Τσιγγάνες είναι πολύ όμορφες ...”   
(εκδοχές σεξουαλικοποίησης των Ρομνί και φυλετικά ταμπού του 
ελληνικού όχλου) 
 
Χαρτορίχτρα, γοητεύει και ξεγελά, λέει ψέμματα συχνά, ίσως κλέβει, γαρύφαλο στ’ αυτί 

και πονηριά στο μάτι, υπερφυσικό ον που επικοινωνεί με δυνάμεις αόρατες και 

ανεξέλεγκτες, παλιότερα περισσότεροι πίστευαν ότι κάνει μάγια. Αυτές είναι κάποιες από 

τις στατικές εικόνες που δημιουργεί κανείς στην ελλάδα για τις τσιγγάνες. Μολονότι, 

λοιπόν, υπάρχουν και συγκεκριμένα κουτάκια που ένας ρατσιστής μπορεί να βάλει ‘την 

Τσιγγάνα’, το πρόσωπο αυτό αξίζει μιας ιδιαίτερης αναφοράς καθώς η ελληνική 

αντιμετώπιση ενσωματώνει ένα διττό βλέμμα πάνω της, όπως έχει γίνει βέβαια και με την 

περίπτωση πολλών άλλων γυναικών που αντιπροσώπευαν κάτι το ‘Άλλο’, το ‘διαφορετικό’, 

την ‘ξένη’. Η διττή αντιμετώπιση προς τις Ρομνί έχει να κάνει με τον φόβο απέναντι τους 

αλλά και την σεξουαλικοποίηση τους μέσα σε ένα εθνικό πάλι σύμπαν κυριαρχίας των 

κυρίαρχων ελληνικών αρρενωποτήτων πάνω τους. 

Η σεξουαλικοποίηση αναπαριστά συνήθως ένα λεγόμενο ‘θετικό στερεότυπο’. Σύμφωνα 

με αυτό, οι Τσιγγάνες θεωρούνται υπερ-σεξουαλικές, ‘καλές-στο-κρεβάτι’, σαγηνευτικές, 

ίσως πρόστυχες, πεπειραμένες σεξουαλικά, συνεπώς και περισσότερο ανοικτές σε 

σεξουαλικές προτάσεις, απ’ ότι άλλες γυναίκες. Με αυτή την έννοια, οι Τσιγγάνες, ως 

σεξουαλικά χρήσιμες στο πλαίσιο μιας αρρενωπής εθνικής φαντασίωσης, αποτελούν το 

θετικό συμπλήρωμα των Τσιγγάνων ανδρών, για τους οποίους επιφυλάσσεται η εικόνα του 

βίαιου, επικίνδυνου, τρομακτικού, σκληρού άνδρα ή και αγοριού. Στο ελληνικό εθνικό 

φαντασιακό, τουλάχιστον το παραδοσιακό, το φονταμενταλιστικό ας πούμε, τα πράγματα 

θεωρούνται τελείως αντίστροφα για τις μπαλαμέ γυναίκες. Η γυναίκα ήταν και παραμένει 

το αρνητικό συμπλήρωμα του άνδρα. 
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Για τους τσιγγάνικους γάμους, δε, μεταξύ ανηλίκων, στην ελληνική κοινωνία κυριαρχεί 

μια καταδικαστική στάση και συμπεριφορά που κρύβεται μέσα σε ένα πέπλο 

προοδευτικότητας και φιλελευθερισμού. Ωστόσο, οι έλληνες, μολονότι κι οι ίδιοι 

λογοδίνονταν και αρραβωνιάζονταν και προξενεύονταν από πολύ μικρές ηλικίες, μέχρι 

και ανήλικοι/ες, κάποιες δεκαετίες πριν, τώρα κάνουν πως δεν θυμούνται. Οι γάμοι των 

τσιγγανόπουλων για τον κυρίαρχο πληθυσμό στην ελλάδα είναι αναμφίβολα πια ένας 

αλλόκοτος θεσμός που, όμως, εξάπτει την φαντασία και διεγείρει τις φαντασιώσεις γύρω 

από τις σεξουαλικές πρακτικές των Ρομνί, σε σημείο τέτοιο μάλιστα που κοντράρεται 

ανοιχτά το ταμπού της ‘επιμειξίας με μια ξένη’. Στην ελλάδα το έργο έχει χιλιοπαιχτεί σε 

επίπεδο ελληνικής λογοτεχνίας όπου κυρίως έλληνες αλλά και ελληνίδες εμφανίζονται να 

αναπτύσσουν σχέσεις με κάθε λογής ‘ξένους’. 

Η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου που έχει ασχοληθεί με την τάση αυτή της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, φανερώνει τον σκελετό της λειτουργίας αυτής της φαντασίωσης. Η 

αδυνατότητα της επιμειξίας που συνήθως εμφανίζεται στη λογοτεχνία ανάμεσα σε 

έλληνες/-ίδες και ‘ξένους/ές’ αντανακλά ένα εθνο-φυλετικό ταμπού της κυρίαρχης 

εθνικιστικής ιδεολογίας. Αν, όμως, επιχειρηθεί επιμειξία, αυτή, δεδομένου του εθνικά 

προνομιακού ρόλου που φέρει ο έλληνας άνδρας και της μεγαλύτερης εγγύτητας, 

χρησιμότητας και πρόσβασης του στην πατριαρχική εθνική ιδεολογία, καλύτερο θα ήταν 

να γίνει ακριβώς μεταξύ ενός έλληνα άνδρα και μιας ‘ξένης γυναίκας’. Με βάση μια τέτοια 

έμφυλη προβολή, ο φαλλός σαν πολιορκητικός κριός του έθνους είναι το ικανό μέσο για 

την καθυπόταξη της ‘Άλλης’ γυναίκας μέσα στα πλαίσια της ελληνικής εθνοφυλετικής 

αρμονίας. Ο άνδρας μεταδίδει την εθνική καταγωγή και, παρά την επιμειξία, εκείνος δεν 

επηρεάζεται. Η ‘Άλλη’ γυναίκα, ως αντίπαλη χώρα, κατακτιέται ερωτικά και υποτάσσεται, 

στα πλαίσια ενός φαντασιωτικού σεξουαλικού παιχνιδιού, ορισμένου ως ανταγωνισμού, 

σύρραξης, πολέμου. Αποτελεί τη διαμεσολαβήτρια μεταξύ της εθνοφυλετικής νόρμας και 

του ‘Άλλου’. Και, ως τέτοια, η ‘Άλλη’ αποτελεί το πιο πρόσφορο υποκείμενο στην 

πολιτισμική αφομοίωση ή ενσωμάτωση του διαφορετικού στο όμοιο. Η οριενταλιστική 

ματιά που συνοδεύει, δε, αυτή τη γυναίκα συνήθως είναι απλώς το σύμπτωμα αυτής της 

έμφυλης και εθνικής ανάγνωσης της ερωτικής σχέσης. Πάντως, μολονότι η φαντασία του 

έλληνα πρέπει να εξάπτεται, τη δουλειά αυτή, είπαμε, την αναλαμβάνει η λογοτεχνία και 

κυρίως πια η τηλεόραση εργολαβικά. 

Όπως αναλύει η Αμπατζοπούλου για τον χαρακτήρα της εβραίας Ζακελίνα, ηρωίδας ενός 

ελληνικού μυθιστορήματος: «Η Ζακελίνα ακολουθεί τον τύπο της Εβραίας του 

δυτικοευρωπαϊκού μυθιστορήματος, πολύ πιο συμπαθή από τον ανδρικό: είναι όμορφη, ερωτεύεται 

χριστιανούς και εμπνέει καταστροφικά ερωτικά πάθη σε χριστιανούς, προκαλώντας άθελα της 

συμφορές σε αυτούς και στις οικογένειες τους. Πέφτει θύμα της ευπιστίας της και καταδιώκεται 
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από την οικογένεια της. Στο μυθιστόρημα η ενδογαμία προβάλλεται επίμονα ως νόμος που η 

παραβίαση του επιφέρει εκατέρωθεν καταστροφή. Παρά το γεγονός αυτό η Ζακελίνα εμφανίζεται 

ως πρόσωπο με ευαισθησίες και είναι έτοιμη να κάνει πράξεις αυτοθυσίας για τον χριστιανό 

αγαπημένο της.» 

Για τους Ρομά, σχεδόν η ίδια αφήγηση ξεδιπλώθηκε με το πιο πετυχημένο τηλεοπτικό 

σίριαλ στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης, τους ‘Ψίθυρους Καρδιάς’ (77% 

τηλεθέαση, 1 στους 5 έλληνες υπολογιζόταν τότε ότι το έβλεπε). Ένας έλληνας άντρας, 

αρχιτέκτονας, αυτοδημιούργητος, αλλά και από πλούσια οικογένεια, ερωτεύεται μια 

συμπαθητική και όμορφη Τσιγγάνα, την Ερατώ. Καταδίωξη της μικρής Τσιγγάνας από 

την οικογένεια της, παίζει. Τσακωμός του μπαλαμού με την οικογένεια του, επίσης. Ο 

αμοιβαία καταστροφικός έρωτας τελειώνει με μια ασάφεια γύρω απ’ το αν θα καταλήξουν 

μαζί στο τέλος του σίριαλ. Ενασχόληση με την επιμειξία, λοιπόν, που διεγείρει τα έμφυλα 

και εθνικά πάθη, χωρίς βέβηλες καινοτομίες. Απ’ ότι λένε οι εφημερίδες των μπαλαμών 

εκείνης της εποχής, οι καταυλισμοί έβλεπαν φανατικά το σίριαλ για να δουν «αυτό που θα 

ήθελαν να είναι η ζωή τους», μολονότι δεν λείπουν οι θυμωμένοι Τσιγγάνοι γύρω απ’ τα 

στερεότυπα που δείχνει το σίριαλ για τους ίδιους (π.χ. την τονισμένη βία των Τσιγγάνων 

ανδρών) ή οι Ρομνί που βρίσκουν τον πρωταγωνιστή «αρκετά κρύο». 

Η ‘γραμμή’ του σίριαλ εκείνη την εποχή είναι απόλυτα σύμφωνη με τις αντιλήψεις του 

ελληνικού λαού. Ο εκπαιδευτικός Ντούσας την ίδια περίοδο διεξάγει έρευνα με 

εκπαιδευτικούς και φοιτητές στους οποίους απευθύνει το ερώτημα αν θα παντρεύονταν 

Τσιγγάνο/-α και ΔΕΝ παίρνει θετικές απαντήσεις από το 77% των εκπαιδευτικών και το 

85% των φοιτητών. 

Στον μη-τηλεοπτικό κόσμο, των ανθρωπίνων σχέσεων, οι όποιες προβολές 

σεξουαλικοποίησης των Ρομνί συναντούν, λοιπόν, τα στάνταρ της ελληνικής 

πραγματικότητας. Κι αυτή η τελευταία μπορεί να δηλωθεί και με διάφορους άλλους 

τρόπους: με τα νούμερα μιας ακόμα έρευνας στην οποία, όπως λέει η Βαξεβάνογλου, 

φαίνεται πως το 93% των τσιγγάνων παντρεύεται εντός τσιγγάνικου περιβάλλοντος. Αλλά 

και με τα απλά λόγια του Αντώνη από το Αγρίνιο: «Για μας εδώ είναι ντροπή να είσαι 

δεσμευμένος με Τσιγγάνα, όλοι θα γυρίσουν και θα πουν: ‘Καλά βλάκας είναι; Τι έπαθε;’ Βέβαια, 

μερικές Τσιγγάνες είναι πολύ όμορφες (χαμηλώνει τη φωνή) και απ’ ότι έχω ακούσει κάνουν 

φοβερό κρεβάτι. Δεν θα με πείραζε να δοκιμάσω ...’». Ή και της Άννας, επίσης από το 

Αγρίνιο: «Το παιδί μου να πάρει τσιγγάνο; Ίσα που το σκοτώνω. Να το μεγαλώνω εγώ σαν 

πρίγκηπα και να μου φέρει στο σπίτι μια γύφτισσα. Όχι! Ποτέ! Εμείς λέμε πως θα γίνει να φύγουν 

από δω κι συ μου λες να έχουμε και άλλου είδους σχέσεις; Μακριά από μας αυτά!» (από την 

έρευνα Λαμπρίδη αμφότερες οι δηλώσεις). Το ότι αυτές οι αντιλήψεις των μπαλαμέ έχουν 
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κοινοποιηθεί σε κάθε ευκαιρία στους ίδιους τους Ρομά και τις Ρομνί το εξηγεί μια 

Τσιγγάνα μητέρα στη Λυδάκη: «παίρνουμε και από σας, άμα είναι καλή κοπέλα. Δεν δίνουμε 

όμως κοπέλα, γιατί φοβόμαστε ότι θα την παρατήσει ...  Είναι και τα ρούχα της που δεν τα 

θέλουν.» 

Με λίγα λόγια, οι Τσιγγάνες αναπαριστούν το ‘εξωτικό Άλλο’ που μπορεί να 

καταναλωθεί, δίχως να αναπτυχθούν σχέσεις ισοτιμίας μαζί του. Αυτή η αδυνατότητα της 

σύναψης σχέσεων με αυτές τις εξωτικές ‘Άλλες’ συνήθως τροφοδοτείται από την 

δικαιολογία του φόβου απέναντι στις Τσιγγάνες, ως εκπρόσωπες ‘της τσιγγάνικης ζωής 

και κουλτούρας’. Είπαμε στην αρχή του κομματιού αυτού πως, παλιότερα ιδιαίτερα, 

θεωρούνταν και υπερφυσικά όντα, συνδεδεμένα με μαγεία, κατάρες κτλ, φήμες που 

ανέπτυσσαν ακόμα και οι ίδιες οι Τσιγγάνες για να περιβάλλουν τον εαυτό τους με κύρος 

και έμπνευση φόβου, ώστε να προστατεύσουν τις εαυτές τους σε ένα εχθρικό γι’ αυτές 

περιβάλλον (π.χ. όταν τον μεσαίωνα αποπειρώνταν να τις κάψουν). Η ‘διαφορά’ τους 

πήγαζε κι απ’ τη συχνή τους παρουσία στον δημόσιο χώρο, σε εποχές (όχι και λίγες) που 

στην ελλάδα ο δημόσιος χώρος ήταν πλήρως ανδροκρατούμενος. Οι Τσιγγάνες, δεμένες 

κι αυτές στους τρόπους της τσιγγάνικης οικονομίας (απουσία συνήθως ιδιοκτησίας, 

καλλιεργήσιμης γης, γενικότερων προνομίων κτλ), έβγαιναν ανέκαθεν στους δρόμους για 

να βγάλουν τα προς το ζην, συνδεόμενες συχνά με την εκάστοτε οικογενειακή 

επιχείρηση. Εμφανίστηκαν έτσι, από νωρίς, ως δρώντα υποκείμενα που έχουν στόχους, 

τρόπους και στρατηγικές για να τους επιτύχουν, όπως και οι άνδρες. Ο μη-δισταγμός 

τους να μιλήσουν, να διαπραγματευτούν, να πουλήσουν πράγματα σε μπαλαμέ άνδρες 

ήταν ένα από τα πατριαρχικά ταμπού της ελληνικής κοινωνίας που αυτές κατάφερναν να 

σπάσουν, αλλά οι πρακτικές αυτές κωδικοποιούνταν και ερμηνεύονταν βέβαια μέσα από 

τις ρατσιστικές αναγνώσεις ως πρακτικές ‘ξένων γυναικών’. Αυτή η διπλή πηγή διάκρισης, 

λόγω φύλου και καταγωγής, είχε – όπως λέει η Λυδάκη – τον κοινό παρανομαστή ενός 

‘Άλλου’ «στον οποίο δε δόθηκε ποτέ το δικαίωμα να αρθρώσει λόγο και ένα βήμα για να ασκήσει 

αυτό το δικαίωμα». Μοναδική ίσως αντίσταση σε αυτή την ομοφωνία των μπαλαμέ είναι οι 

γυναικείοι σύλλογοι των Ρομνί, σύλλογοι που βγαίνουν στον δημόσιο χώρο με τον τρόπο 

που επιθυμούν οι ίδιες. 

4. “Μην είσαι γύφτος!” / “Ε, δεν είμαι και γύφτισσα!” 
(ελληνικές εκδοχές συνάρθρωσης του ρατσισμού και της ταξικής καταπίεσης 
των Ρομά) 
 
Οι κοινότητες των Ρομά, σε αντίθεση με όσα κυκλοφορούν στην πιάτσα των στερεοτύπων 

περί απόλαυσης προνομίων εκ μέρους τους, παραμένουν ένας από τους φτωχότερους 

πληθυσμούς στην ελλάδα. Ενδεικτικά, 30 χρόνια πριν, μόνον ένας στους 3 Ρομά είχε 

άμεση πρόσβαση σε βρύση ενώ την ίδια περίοδο 9 στους 10 Ρομά, ακόμα και της Αγ. 
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Βαρβάρας, όπου πολλοί ήταν εγκατεστημένοι εκεί από 6 δεκαετίες, δεν είχαν 

ασφαλιστική κάλυψη. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η περιθωριοποίηση και οι 

αποκλεισμοί δεν υπήρχαν αδιάφορα από το γεγονός ότι αισθάνονταν διαφορετικοί σε 

αυτή την κοινωνία (καθόλου άσχετα στην ίδια έρευνα υπολογίζόταν ότι μόνο το 14% των 

Ρομά δήλωναν την ελληνική σα μητρική τους γλώσσα). Ο αποκλεισμός, βέβαια, στην 

ελλάδα, υπήρχε πάντοτε. Αυτό που φαίνεται να άλλαξε τις δεκαετίες της επίσημης 

πολιτογράφησης τους στη χώρα ήταν η παράλληλη κοινωνικο-οικονομική παρακμή των 

παραδοσιακών τους επαγγελμάτων, που τον έκανε ακόμη οξύτερο. Τα κλασικά 

επαγγέλματα των Τσιγγάνων στην ελλάδα (π.χ. γυρολόγοι, μολονότι δεν ήταν οι μόνοι 

φυσικά που εξασκούσαν τέτοια επαγγέλματα, αγρότες κτλ) ξεπεράστηκαν από την τεχνική 

εξέλιξη των δεκαετιών μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Το αποτέλεσμα ήταν 

διπλό. Αφενός, η ήδη υπάρχουσα υποτίμηση της ύπαρξης τους έλαβε νέα, ‘σύγχρονα’ 

επιχειρήματα, με τους ίδιους να θεωρούνται εκπρόσωποι πια μιας καθυστέρησης, μιας 

έλλειψης προόδου και μιας άρνησης αστικοποίησης, μιας που ο πολιτισμός ταυτιζόταν 

πια με την άνετη ζωή στις πόλεις και τα τεχνολογικά άλματα. Αφετέρου, υποτιμούταν και 

η εργασία τους ηθικά και – εντελώς αντιφατικά – γινόταν αντιληπτή ως οκνηρία, μιας που 

θεωρούταν ότι δεν συνέβαλλε ορατά στην εξέλιξη του κόσμου. Όλως τυχαίως (;) με τον 

ίδιο τρόπο χαρακτηριζόταν και η γυναικεία εργασία στην ελλάδα του 19ου αιώνα, όταν 

ακόμη οι γυναίκες παρέμεναν κλεισμένες στο σπίτι, συντελώντας στην οικιακή εργασία. 

Με λίγα λόγια, οι τσιγγάνοι, αν και εκκινώντας από μια άλλη θέση από τις γυναίκες, 

πλήρωσαν έναν αιώνα αργότερα το τίμημα της μη-εκβιομηχάνισης, ή άλλιώς, της 

μικροαστικοποίησης της χώρας και της μη-απορρόφησης των ίδιων σε εργοστάσια ή και 

στο ακόμη πιο αγαπημένο των ελλήνων, ‘στο δημόσιο’. Το ότι οι εποχιακές ή 

περιθωριακές δουλειές των Ρομά δεν ήταν πλέον ικανές να συντηρήσουν ολόκληρο τον 

χρόνο την αναπαραγωγή της οικογένειας, έφερε με τη σειρά του την προσφυγή αρκετών 

στην επαιτεία ή και τη λεγόμενη ‘παρα-οικονομία’. Και έτσι ο αντι-τσιγγανισμός έλαβε 

και μια ακόμη διάσταση, αφού πρώτα ήταν το ίδιο υποκείμενο (οι ρατσιστές) που είχαν 

ωθήσει τους Ρομά στην πρωταρχική τους περιθωριοποίηση και αποκλεισμό. Έτσι 

κατέληξαν πολλοί τσιγγάνοι να είναι και φτωχοί λόγω του ρατσισμού που δέχονταν, 

ενώ παράλληλα – όσο η ελληνική κοινωνία πλούτιζε – δέχονταν επιπλέον ρατσισμό 

και επειδή ήταν φτωχοί ως τσιγγάνοι. Δηλαδή, δίπλα στις παραδοσιακές ηλιθιότητες 

αυτής της κοινωνίας προστέθηκε και ένας νεοπλουτισμός, περήφανος για την ουσία της 

υπεροχής του, που δεν ήταν άλλη από τα λεφτά. 

Ο κοινωνικο-οικονομικός αποκλεισμός λόγω ρατσισμού δεν είναι κάτι το πρωτότυπο, 

μιας και το παράδειγμα των μεταναστών είναι το πλέον ενδεικτικό πια. Και αυτό που 

συνέβαινε με τους τσιγγάνους, οι οποίοι συχνά ανήκαν σε αυτό που λέμε ‘ελεύθεροι 

επαγγελματίες’, ήταν πολύ παρόμοιο με την περίπτωση των μεταναστών, σε επίπεδο 
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μέσων που χρησιμοποιούσε η ελληνική κοινωνία και το κράτος της για να τους 

αποκλείσει. Π.χ. το 1994 τσιγγάνοι της Χίου πουλάνε ανάλογα με την εποχή πλαστικά, 

ρούχα και οικιακά σκεύη. Όποτε κατεβαίνουν στην πόλη της Χίου να τα πουλήσουν, οι 

μαγαζάτορες τους απειλούν και δεν τους αφήνουν. Συχνά, καλούν την αστυνομία, η οποία 

σε αγαστή συνεργασία με τους μπαλαμέ έλληνες μαγαζάτορες προσάγει στο τμήμα τους 

Τσιγγάνους εμπόρους μέχρι τις 2 το μεσημέρι, την ώρα δηλαδή που κλείνουν τα μαγαζιά 

τους όλοι οι υπόλοιποι και ψωνίζουν οι πάντες και μετά τους βγάζει από το κρατητήριο. 

Σε ένα άλλο παράδειγμα έρευνας, πάνω σε έλληνες εκπαιδευτικούς για τις απόψεις τους 

για τους Ρομά, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το 18,7% των ερωτηθέντων 

εκπαιδευτικών δήλωσε πως δεν θα συμμετείχε σε μια απεργία με αποκλειστικό αίτημα 

την επίλυση των εκπαιδευτικών αποκλεισμών των Ρομά, ενώ το 32,5% δήλωσε πως δεν το 

ενδιαφέρει καν το θέμα. Έτσι, είδαμε π.χ. ότι έμποροι και μπάτσοι στη Χίο 

χρησιμοποίησαν απέναντι στους Ρομά εμπόρους τις τακτικές της παρανομοποίησης της 

εργασίας των τελευταίων, ενώ στην περίπτωση της έρευνας στους έλληνες εκπαιδευτικούς, 

εκφράζονται πενιχρά αισθήματα αλληλεγγύης για τους αποκλεισμούς των Τσιγγάνων. 

Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πως και ο ρατσισμός έχει τις δικές του εξελίξιμες και 

δυναμικές πρακτικές. Και με τον καιρό τα στερεότυπα, παράλληλα, δυνάμωναν και 

εκσυγχρονίζονταν. Η Σεβαστή Τρουμπέτα παρατηρούσε, π.χ., πως σε αντίθεση με τους 

νεο-έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν συχνά επαγγελματικά ταξίδια και τους 

συνοδεύει ένα θετικό στερεότυπο γύρω απ’ αυτή την πρακτική, τους τσιγγάνους απλώς 

τους συνοδεύει το στερεότυπο του ‘περιφερόμενου μελαμψού’. Ε, με τούτα και με εκείνα, 

ο έλληνας προόδευσε την τελευταία 25ετία τουλάχιστον... 

Επίσης, οι τσιγγάνοι στην ελλάδα, μολονότι οι περισσότεροι βρίσκονταν στον κοινωνικο-

οικονομικό πάτο, αλλά συνήθως και ανεξαρτήτως τάξεως, δεν μπορούσαν λόγω του 

πρότερου αποκλεισμού τους να αποκτήσουν βαθιές ρίζες και ιστορία στις πολιτικές 

παροχές που θα μπορούσαν να λάβουν και ούτε κατ’ επέκταση συνδέθηκαν με τον 

τουρισμό, τα βασικά δηλαδή δύο σπορ των ελλήνων και τους τομείς όπου έπεσε το 

χρήμα. Ακόμα και στη λεγόμενη ‘παρα-οικονομία’, αυτόν τον σοβαρό πόλο ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας (και κοινωνίας!), παρόλο που στους τσιγγάνους επιφυλάχθηκε 

μία θέση, αυτή ήταν κυρίως της μικρο-παραβατικότητας και του μεσάζοντα σε 

μεγαλύτερα πρότζεκτ (π.χ. υπο-βοηθώντας τη λεγόμενη ‘παράνομη μετανάστευση’ σε 

τοπικό επίπεδο στα 90ς) αλλά σπάνια έως και ποτέ ο έλεγχος των τελευταίων, μιας και 

ακόμη κι αυτός στην ελλάδα είναι εθνικά προσδιορισμένος. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι, βέβαια, το ότι οι Τσιγγάνοι παραμένουν 

μέχρι σήμερα στην ελλάδα αποκλεισμένοι από την όποια παιδαγωγική διαδικασία, με 

ελάχιστους να τελειώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε λόγω ρατσισμού (βλέπε το 
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κομμάτι της μπροσούρας σχετικά με τα σχολεία) είτε λόγω ανάγκης για επιβίωση, όπως 

λέει μία Τσιγγάνα παρακάτω στην έρευνα της Λυδάκη: «Σταμάτησα το σχολείο γιατί είχα 

μικρά αδέρφια και τα πρόσεχα εγώ. Η μάνα μου πήγαινε στη δουλειά, κεντήματα. Ξέρω όμως να 

διαβάζω. Βγήκα στη δουλειά από τα 14, με τη βαλίτσα, τη δική μας δουλειά. Τότε με γυρέψανε και 

παντρεύτηκα. Κάναμε 3 παιδιά και χωρίσαμε. Δεν ήταν καλός... Τώρα ακόμα, να σου πω, 

κουράζομαι πολύ. Σκέψου να κουβαλάς όλη τη μέρα τη βαλίτσα. Στη δουλειά το κρύβουμε ότι 

είμαστε Τσιγγάνοι γιατί δεν μας ανοίγουνε. Άσε που είναι επικίνδυνο έτσι που μπαίνουμε σε σπίτια 

και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε...» (ωραίο το πως γυρνάει ανάποδα αυτή η φράση εδώ, 

έτσι;). Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ακριβώς είναι, βέβαια, η δυσκολία να ξεφύγουν 

οι Τσιγγάνοι από τον προδιαγεγραμμένο κοινωνικο-οικονομικό τους προορισμό: την 

επιβίωση. 

Οι μπαλαμοί έλληνες κάνουν πως δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά ή και αδιαφορούν. Έτσι, 

ακόμη και για τους μπαλαμούς που δεν θα θέλανε να είναι τυπικά ρατσιστές (π.χ. 

αριστεροί) και θα απέφευγαν να επικαλεστούν πλέον την κλασική σειρά στερεοτύπων του 

μεσαίωνα για τους Ρομά (είναι βρώμικοι, κάνουν μάγια, είναι άπιστοι, απαγωγείς παιδιών 

κτλ), ο επιθετικός τους νεοπλουτισμός στα 90ς, τούς έδωσε τα νέα επιχειρήματα για να 

εξαπολύσουν τον δικό τους σύγχρονο πολιτισμικό αντι-τσιγγανισμό. Ο τσιγγάνος είναι 

‘Άλλος’ και ως φτωχός. Κι εδώ εντοπίζουμε στρατηγικές λόγου που χρησιμοποιήθηκαν 

και για τους μετανάστες τη δεκαετία του ’90 (π.χ. ‘τον μετανάστη τον καταλαβαίνεις απ’ 

τα παλιά ρούχα’), στρατηγικές που γύρευαν να σταθεροποιήσουν την απόσταση των 

ελλήνων από τους ρομά, τους τσιγγάνους ή, όπως λέγεται ακόμα, τους γύφτους, 

αισθητικοποιώντας τη ‘διαφορά’. 

Στην έρευνα του Λαμπρίδη, κάποια Φωτεινή το λέει καθαρά: «Τον Τσιγγάνο τον 

καταλαβαίνεις από το χιλιόμετρο. Πρώτα απ’ όλα, απ’ το ντύσιμο. Έπειτα, πάνε πάντα σε ομάδες. 

Βλέπεις το γυφταριό που κατεβαίνει στην πόλη και δεν χρειάζεται γνώση για να καταλάβεις ότι 

είναι Τσιγγάνοι. Κι αλλού που έχω βρεθεί κι έχω δει Τσιγγάνους, ίδιοι με τους δικούς μας είναι, μια 

φάρα όλοι τους! Τώρα γι’ αυτό που είπες ότι μπορεί να είναι πολλές φυλές και να έχουν πολλές 

γλώσσες, τι να σου πω, δεν ξέρω, αλλά ούτε και μ’ ενδιαφέρει». Έτσι ακριβώς, στα πλαίσια του 

πολιτισμικού ρατσισμού, πρώτα το ντύσιμο κι έπειτα η αίσθητη της κοινότητας, του 

νομαδισμού κτλ αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του σύγχρονου αντι-

τσιγγανισμού. Η θέα τους σε ομάδες που επισκέπτονται τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια 

κτλ, είναι προσβλητική για τον έλληνα μιας και αφενός εκείνος έχει συνηθίσει να δίνει την 

εμπιστοσύνη του σε κρατικούς θεσμούς της χώρας του, αφετέρου να στέκεται απέναντι 

στους θεσμούς αυτούς σαν φορέας δικαιωμάτων και άτομο που δικαιούται απολαύσεις. 

Με λίγα λόγια, ο έλληνας έχει εμβαπτιστεί στη συμβολική σχέση με το κράτος-πατέρα, 

ενώ οι Ρομά έχουν δοκιμάσει μόνο τη γεύση ενός κράτους-τιμωρού. Η εχθρική στάση 
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που έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν, τους κάνει προφανώς (και ευτυχώς!) να 

συσπειρώνονται, ενώ αυτή η συσπείρωση με τη σειρά της – στο μυαλό του ρατσιστή – 

ισοδυναμεί με προσβολή της ζωής ή της ... αισθητικής της πλειοψηφίας. Ως συνήθως, και 

όπως σε κάθε ίσως ρατσισμό, ο αμυνόμενος περνιέται για επιτιθέμενος και αντιστρέφεται 

η σχέση θύματος-θύτη, διαδικασία που επίσης αναγνωρίζουμε συχνότατα στον 

αντισημιτισμό. 

Το αυτονόητο της ταξικής θέσης των Τσιγγάνων έχει προκαλέσει, βέβαια, και πολλά 

γελοία παράδοξα σε ευρωπαϊκό έδαφος: π.χ. στο πρώτο διεθνές συνέδριο Ρομά στη 

Σεβίλη, το 1994, κάποιοι Ρομά είχαν εκδιωχθεί βίαια γιατί δεν ήταν ρακένδυτοι. Είναι η 

ίδια έκπληξη, η ίδια ρατσιστική έκπληξη που δείχνουν τα ελληνικά ΜΜΕ ή οι έλληνες αν 

δουν επιτυχημένο επιχειρηματία Τσιγγάνο ή κάποιον Ρομ γιατρό κτλ, κάνοντας και ξανα-

κάνοντας αφιερώματα για αυτούς, για να μας πουν πως τελικά ‘υπάρχουν και καλοί 

Τσιγγάνοι’, που μοιάζουν με τους έλληνες δηλαδή. 

Μέσα σε αυτό το σύμπαν διαστρέβλωσης και συκοφάντησης, το να είσαι ντυμμένη σαν 

‘γύφτισσα’ δεν είναι κάτι που αρμόζει στον τρόπο που πρέπει να ντύνεται μια ελληνίδα 

(π.χ. γούστο, είδος, χρώματα, συνδυασμός χρωμάτων ρούχων κ.ο.κ. είναι κι αυτά τα 

άτιμα εθνικώς προσδιορισμένα και δεμένα με την καπιταλιστική εξέλιξη), ενώ ‘το-να-μην-

είσαι-γύφτος!’ είναι μια προτροπή που θυμίζει πως η αξιοπρέπεια ενός έλληνα έχει να 

κάνει με την οικονομική του ευρωστία (όχι τσιγγουνιές και ‘φτηνοπράματα’ για ρούχα), 

επίδειξη πλούτου (με φωνακλάδικο αλλά και έμμεσο τρόπο άλλοτε) και καλούς τρόπους. 

Μπορεί να ακούγονται ηλίθια όλα αυτά, αλλά αυτοί είναι οι έλληνες. Και η ξεφτίλα τους 

είναι ότι προτιμούν να ζουν έτσι. 

5.“Προτιμούνε να ζουν έτσι!” 
 (ασκήσεις στιγματισμού του νομαδισμού και η ‘ευαίσθητη τσιγγανολογία’) 
 
Με αφορμή την υπόθεση της ‘μικρής Μαρίας’, βγήκε ο κάθε πικραμένος και πέταξε τη 

ρατσιστική του μπαρούφα. Μεταξύ αυτών, των πικραμένων, είναι και οι φιλελεύθεροι της 

ελλάδας (που παρά τη φιλελευθεροσύνη τους, στον αντι-τσιγγανισμό παραμένουν 

μπαλαμοί). Ένας κεντρικός κόμβος του αντιτσιγγάνικου λόγου εκφράστηκε, λοιπόν, από 

τον φιλελεύθερο χώρο και συνοψίζεται στην μπαρούφα που λέει «δεν είμαστε ρατσιστές, 

απλώς οι Ρομά εμμένουν στο νομαδισμό ο οποίος δεν ταιριάζει στη σύγχρονη ζωή στις 

πόλεις». Πρώτος και χειρότερος ο Θάνος Τζήμερος με ένα κείμενο-βοθρόλυμα που 

αραδιάζει σχεδόν όλα τα αντιτσιγγάνικα κλισέ σε συσκευασία που συμφέρει. Στο εν λόγω 

άρθρο ο εκπρόσωπος ενός ιδιότυπου ελληνικού νεοφιλελευθερισμού χαρακτηρίζει τους 

Ρομά ως «νομάδες» και προτείνει να «γίνουν σαν εμάς» ή να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.  
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Φυσικά, οι Ρομά και Ρομνί δεν είναι νομάδες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ούτε 

είναι σαφές σε τι διαφέρουν από εμάς, εφόσον σχεδόν κάθε συμπεριφορά που στηλιτεύει 

ο φέρελπις πολιτικός ως «τσιγγάνικη» και ασύμβατη με τον δυτικό πολιτισμό (π.χ. η 

πελατειακή σχέση τους με το πολιτικό σύστημα, η κιτς αισθητική των σπιτιών τους, κτλ) 

είναι χαρακτηριστικά της συντριπτικής πλειοψηφίας των μη-Ρομά ελλήνων.  

Μετά ακολούθησε πλειάδα κειμένων τόσο στο protagon του Σταύρου Θεοδωράκη όσο 

και στην Καθημερινή στο ίδιο μοτίβο. Δεν υπάρχει ελληνικός ρατσισμός εναντίον των 

Ρομά,υπάρχει προσκόλληση των Ρομά σε έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής που πρέπει να 

ξεπεράσουν. Σε ποιά «πολιτιστική παράδοση» εντάσσεται το να έχεις μέσο όρο ζωής τα 

55 λόγω γενικευμένου απαρτχάιντ βέβαια παραμένει ανεξιχνίαστο. Αξίζει όμως να 

επιμείνουμε λίγο σε αυτό τον ελληνικό λόγο που συνοψίζεται στο μόττο του κάθε 

καθάρματος: “προτιμούν να ζουν έτσι”. 

Προφανώς δεν πρόκειται για καμιά φοβερή ανακάλυψη των φιλελεύθερων φελλών. 

Αποτελεί κοινό τόπο σύσσωμης της κοινωνίας. «Έχω έναν τσιγγάνο γνωστό, γείτονα... 

πήγαμε μαζί φαντάροι και μου είπε ότι τους αρέσει να ζουν έτσι». Ή όπως λέει η 

Αφροδίτη: «Είναι διαφορετικοί. Άλλες αρχές, άλλες αξίες, άλλα ιδανικά. Αυτό όμως δεν είναι 

κάτι που τους το επιβάλλει κανείς. Έτσι έχουν μάθει να ζουν. Πολλοί μιλάνε για πολιτισμό 

ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Μπορεί να 'ναι κι έτσι, αλλά δε νομίζω ότι οι συνθήκες στις οποίες 

ζουν είναι ρομαντικές και όμορφες. Εκεί που κατοικούν, στους συνοικισμούς τους, μάλλον αέρας 

βρώμικος φυσάει και όχι ανεξαρτησίας. Ωστόσο μένουν και δεν αλλάζουν τίποτα, προφανώς γιατί 

γι' αυτούς αυτός είναι ο διαφορετικός πολιτισμός τους.» Και πιο κοινωνιολογικά ο Μάριος: 

«Δεν τους ξέρω. Και να πω την αλήθεια ούτε θέλω να τους μάθω. Δεν ξέρω αν είναι καλοί ή 

κακοί άνθρωποι. Φτάνει να μην πειράξουν εμένα ή την οικογένεια μου. Ο κόσμος πάντως, απ' ότι 

ακούω, δεν έχει καλή γνώμη. Ακαμάτηδες και τεμπέληδες τους λένε. Και βέβαια για το μόνο που 

ακούγονται είναι για κακό. Κλοπές, ναρκωτικά και τέτοια. Νομίζω πάντως ότι γενικά τους αρέσει 

ένα άλλο είδος ζωής. Είναι λίγο όσα έρθουν κι όσα πάνε. Μπορεί με αυτό τον τρόπο να 

καταπολεμούν το άγχος που όλοι εμείς που έχουμε δουλειές και υποχρεώσεις δεν μπορούμε να 

αποβάλλουμε». 

Αλλά γιατί όλα αυτά τα καθίκια μιλάνε για «προτίμηση ενός άλλου τρόπου ζωής»; 

Για να μιλάς για προτίμηση δεν πρέπει να υπάρχει και μια άλλη δυνατή επιλογή την 

οποία απέρριψες; Ποιός άλλος «τρόπος ζωής» προτάθηκε ποτέ στους Ρομά και από 

ποιόν και πότε ακριβώς απορρίφθηκε; 

Γιατί δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί η ιδιαίτερη κουλτούρα των Ρομά με την 

συμμετοχή στην εκπαίδευση, την υγεία και λοιπά θεσμικά; Το ότι για παράδειγμα οι 
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Πόντιοι μετέχουν σε μια ιδιαίτερη ποντιακή κουλτούρα και παράδοση γιατί δεν οδηγεί 

στον αποκλεισμό τους απο την κοινωνική ζωή; Να το πάρει το Ποτάμι; 

Αυτά τα ρητορικά ερωτήματα δεν τα θέτουμε σαν ορθολογικό αντίλογο στους ρατσιστές 

(ξέρουν οι  ίδιοι οι Ρομά / Ρομνί να απαντούν καλύτερα και πιο άμεσα) αλλά για να 

δείξουμε ότι το εξοντωτικό μίσος δεν σέβεται ούτε τη στοιχειώδη λογική συνοχή και μη-

αντίφαση. Ακόμα και όταν ντύνεται με το μανδύα του φιλελευθερισμού. 

Ένας φιλελευθερισμός που ταυτίζεται με τις πιο «ψαγμένες» αναζητήσεις της άκρας δεξιάς 

στην Ευρώπη.  Εννοούμε την γενικότερη στροφή των φασιστών και ρατσιστών προς τον 

πολιτισμικό ρατσισμό. Βλέπετε μετά το πατατράκ του Δευτέρου Παγκοσμίου αλλά και 

μετά το γενικότερο ρεύμα αμφισβήτησης των ‘60ς, οι φασίστες ένιωθαν ότι όφειλαν να 

εκσυγχρονιστούν. Ακροδεξιά think tanks όπως το GRECE στην γαλλία, με 

προεξάρχοντα τον Alain de Benoist εγκατέλειψαν κάθε αναφορά σε Χίτλερ, φυλετική 

ανωτερότητα κτλ και βρίσκουν νέο λεξιλόγιο για να εκφράσουν τα σκατά που έχουν στο 

κεφάλι τους: ‘Δεν υπάρχουν φυλές, υπάρχουν κουλτούρες οι οποίες είναι ισότιμες αλλά η 

πρόσμειξη τους φέρει καταστροφή’. Και όπως οι Ινδιάνοι αγωνίζονται για την διατήρηση 

της ταύτοτητας τους έτσι πρέπει να  κάνουν και οι ...Γάλλοι, οι Γερμανοί και γενικά οι 

Ευρωπαίοι. Με τέτοιες μαλακίες κατάφεραν ο Benoist και η παρέα του να ξεφύγουν από 

το περιθώριο των «γραφικών νοσταλγών του Τρίτου Ράιχ» και να ζητιέται η γελοία γνώμη 

τους στα πιο mainstream περιοδικά και εφημερίδες όπως η Le Monde. 

Αλλά το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι: Που συναντιέται ο Τζήμερος και ο Benoist με 

τους «αντιρατσιστές «υπερασπιστές των Ρομά; Σε τι; 

Μα φυσικά στην εξωτικοποίηση. Στην κατασκεύη δηλαδή του Άλλου με όρους 

«κουλτούρας» αλλά με θετικό αυτή την φορά πρόσημο. Θετικό, για ποιούς; Σίγουρα όχι 

για τους Ρομά!  

Όλα τα στερεότυπα για την «φυσική» ικανότητα τους στην μουσική και τις τέχνες, για τη 

νομαδικότητα και τον μποέμ τρόπο ζωής τους, για την σεξουαλική ελευθεριότητα τους 

κτλ, για την ευθυμία και το χιούμορ τους2 το μόνο που κάνουν είναι να παράγουν μια 

                                                 
2 H πρακτική των διαφόρων πλειοψηφικών κωμικών να υποδύονται μια καρικατούρα μεινοτικού για να 
προκαλέσουν το γέλιο του επίσης πλειοψηφικού κοινού τους έχει μακρά παράδοση στην ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό. Στις Η.Π.Α το αντίστοιχο φαινόμενο είναι γνωστό ως blackface όπου ένας λευκός βαφόταν μαύρος 

και αναπαριστούσε επι σκηνής ή οθόνης όλα τα ρατσιστικά στερεότυπα προς τέρψιν του λευκού κοινού του. 

Το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων του ‘60 το καταδίκασε ως μια ακόμα πτυχή του ρατσιστικού 

στιγματισμού της λευκής κοινωνίας προς τους Αφροαμερικάνους και σήμερα έχει εκλείψει. Ευτυχώς στην 

ελλαδίτσα δεν έφτασε ποτέ η «τυραννία της πολιτικής ορθότητας», ούτε φυσικά τα κινήματα που επέβαλλαν 

αυτόν το αυτοπεριορισμό στον όχλο οπότε ο μέσος έλληνας μπορεί να απολαύσει άπειρα πολιτιστικά αγαθά 

πρώτης διαλογής από τον Ταμτάκο μέχρι τον «γύφτο» του Λαζόπουλου, για να μην αναφέρουμε τα άπειρα 

παραδείγματα ομοφοβικών καρικατούρων. Όπως καταλαβαίνετε ένα αντίστοιχο αίτημα «λογοκρισίας» θα 
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εικόνα του «ευγενούς βαρβάρου» που διατηρεί έναν τρόπο ζωής πέρα από την τυρρανία 

του ρολογιού καθώς και πέραν των πειθαρχήσεων της καπιταλιστικής κοινωνίας. 

Καθησυχαστικά παραμυθάκια για μπαλαμούς που φρικάρουν στην σκατοκοινωνία που 

έφτιαξαν οι ίδιοι, αλλά σίγουρα δεν έχουν να κάνουν με τις πραγματικές ζωές των Ρομά 

σε όλη τους τη συνθετότητα και την ετερογένεια. Ούτε άλλωστε είναι αυτός ο στόχος. 

Αλλά εδώ χρειάζεται ίσως μια παρένθεση για την τσιγγανολογία, το πεδίο δηλαδή όπου 

διεξάγεται η κατεξοχήν μαεστρία της εξωτικοποίησης. 

Τσιγγανολογία. Δηλαδή ο κλάδος της εθνολογίας που μελετάει επιστημονικά τους Ρομά 

και την πολιτιστική τους παράδοση. Γεννιέται στη Γερμανία του 18ου αιώνα ως 

παρακλάδι της γενικότερης τάσης της εποχής να εντοπιστούν και ταξινομηθούν οι 

διάφορες «κουλτούρες» (βλέπε Café Morgenland, «Από την κουλτούρα του φύρερ στην 

κυρίαρχη κουλτούρα») με τα γνωστά επιτυχημένα αποτελέσματα. Εμπνευστής της 

θεωρείται ο H.M.G Grellmann, καθηγητής του πανεπιστημίου του Goettingen  ο οποίος 

διακρινόταν για την συμπάθεια και την αμερόληπτη στάση του προς τους Ρομά σε 

σημείο που διέδιδε φήμες ότι οι Ούγγροι Ρομά επιδίδονται σε κανιβαλισμό! Δυστυχώς, 

οι Ούγγροι «κανίβαλοι» δεν εφάρμοσαν το χόμπυ τους αυτό επάνω του και ο κλάδος της 

τσιγγανολογίας γεννήθηκε και αναπτύχθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα 

επιμείνουμε στα τρέχοντα debates αυτού του επιστημονικού πεδίου εφόσον αδιαφορούμε 

παγερά για αυτό όσο απεχθανόμαστε αυτούς που το εξασκούν. Αλλά δυστυχώς για την 

εύθραυστη ψυχική ηρεμία μας αυτός ο κλάδος έχει αντιπροσώπους και στην ελλάδα. Στις  

πρώτες μας μάλιστα προσπάθειες να ανατρέξουμε στην βιβλιογραφία για τους Ρομά στην 

ελλάδα ανακαλύψαμε ότι η πλειοψηφία της – ούτως ή άλλως – πενιχρής βιβλιογραφίας 

ασχολείται με ...τραγούδια, γάμους και γιορτές  των Ρομά και μετρημένα στα δάχτυλα 

του ενός χεριού είναι τα βιβλία που προσεγγίζουν το θέμα από την άποψη της κοινωνικής 

θέσης των Ρομά. Και αν ψάχνει κάποιος/α ένα βιβλίο που να έχει στον τίτλο του δίπλα-

δίπλα τις λέξεις «Τσιγγάνος» και «ρατσισμός» ας παίξει καλύτερα ένα Λόττο! 

Μεγαλύτερες θα είναι οι πιθανότητες επιτυχίας.  Ως γνωστόν, στην ελλάδα δεν υπάρχει 

ρατσισμός... 

Και επόμενο είναι ότι για τους αντιρατσιστές ακαδημαικούς, μάλλον δεν υπάρχουν ούτε 

και Ρομά! Συγκεκριμένα, ο Γκοτόβος μας εξηγεί πως οι Τσιγγάνοι είναι απόλυτα έλληνες 

κα επουδενί «εθνοτική μειονότητα». Την όποια διαφορά τους την εντοπίζει στη φτώχεια 

και την εγκατάλειψη τους από την πολιτεία και προειδοποιεί πως θα καταλήξουν να γίνουν 

«εθνοτική μειονότητα» αν δεν αλλάξουν οι επίσημες πολιτικές, π.χ. σε σχέση με την 

εκπαίδευση τους στα σχολεία. Και μάλιστα στην εθνοτική αυτή μειονότητα, πάλι 

                                                                                                                                        
σήμαινε ότι σχεδόν σύσσωμα τα έργα του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης θα έπρεπε να 

παραδοθούν στις φλόγες. Χμμ, not a bad idea! 



Αντιτσιγγανισμός – ιστορίες ρατσισμού από τη χώρα των μπαλαμέ 

41 

 

προειδοποιεί ο Γκοτόβος, θα ενταχθούν και τα φτωχά ελληνόπουλα καθώς Τσιγγάνος θα 

σημαίνει να είσαι φτωχός (!!!).  Η Άννα Λυδάκη συμφωνεί και επαυξάνει: «Παρατηρώντας 

τα δρώμενα στους τρεις γάμους επιβεβαιώνεται η διαπίστωση του καθηγητή Μ.Γ. Μερακλή, όταν 

κάποτε συζητούσαμε για τους Τσιγγάνους: “Μα γιατί μιλάμε για ρατσισμό σε ό,τι αφορά τους 

Τσιγγάνους; Αυτοί είναι, παραδοσιακά θεωρούμενοι, πιο Έλληνες από τους Έλληνες”. Και αυτό 

είναι αλήθεια. Τα δρώμενα του τσιγγάνικου γάμου, ως διαβατήρια έθιμα ... είναι όμοια με εκείνα 

της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας». Θα προσθέταμε εμείς πως εφόσον τα έθιμα των 

αγροτικών κοινοτήτων μοιάζουν σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων άρα μάλλον όλοι 

είναι έλληνες! Και έτσι λύνεται και το μακεδονικό και όλα... Με έναν σμπάρο, δυο 

τρυγόνια! Η Βαξεβάνογλου βάζει και λίγο αντι-ιμπεριαλισμό στη σαλάτα λέγοντας πως 

κάθε λόγος γύρω από τους Ρομά ως εθνοτική ομάδα αλλά και η ίδια η χρήση του όρου 

«Ρομά», αν και έχει νόημα στην ανατολική Ευρώπη, στο ελληνικό πλαίσιο είναι ... 

ξενοκίνητος και πιθανόν εξυπηρετεί σκοτεινά σχέδια. Συμπέρασμα: στην ελλάδα δεν 

υπάρχει τσιγγάνικη μειονότητα, υπάρχουν φτωχοποιημένοι έλληνες που «τυγχάνει» να 

μιλάνε Ρομανί και άλλωστε τώρα με το μνημόνιο και την κρίση θα γίνουν και οι 

μπαλαμοί «τσιγγάνοι». Αν τώρα αυτές οι περισπούδαστες αντιρατσιστικές αναλύσεις των 

αριστερών ακαδημαϊκών σας θυμίζουν την επίσημη γραμμή του ελληνικού κράτους περί 

απόλυτης ομοιογένειας του ελλαδικού πληθυσμού τότε μάλλον διαβάζετε πολύ negative! 

Να το προσέξετε. 
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ΜΕΡΟΣ Β': Οι κρατικές πολιτικές διαχείρισης των Ρομά & ο Όχλος. 
 

1.Λίγα (απαραίτητα) εισαγωγικά 
 
Όσο κι αν ψάξει κανείς / καμιά από τα 1830 μέχρι και τα 1978-1979, για σχεδόν 150 

ολόκληρα χρόνια, λίγα πράγματα θα βρει σχετικά με τα δικαιώματα των Τσιγγάνων στη 

γωνιά αυτή των Βαλκανίων, παρόλο που οι τελευταίοι αποτελούν περίπου σταθερά άλλοτε 

το 1,5% κι άλλοτε το 1% του ελλαδικού πληθυσμού.3 Ακόμα και στις λεγόμενες ‘εθνικές 

εποποιίες’ των ελλήνων ή και τις λεγόμενες ‘εθνικές καταστροφές’ τους, οι Τσιγγάνοι 

συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως Τσιγγάνοι. Ως ... ήρωες των εποποιιών αυτών είναι 

άγνωστοι. Ως πρόσφυγες από τις ακτές της δυτικής τουρκίας δεν απολαμβάνουν κάποιου 

ιδιαίτερου προνομίου φροντίδας. Το 1922 κάποιοι από τους ελληνόφωνους πρόσφυγες 

των παραλίων της Τουρκίας έρχονται στην ελλάδα και εγκαθίστανται στην περιοχή της 

Αγ. Βαρβαράς, όπου και ζουν μέχρι σήμερα αυτοί και οι απόγονοι τους. 

 Μέχρι και το 1978-1979 η πλειοψηφία των Τσιγγάνων στην ελλάδα, παρόλο που 

διαμένει για δεκαετίες ή αιώνες ολόκληρους σε αυτά τα εδάφη, δεν απολαμβάνει καν της 

ελληνικής ιθαγένειας.4 Κι αυτό, επίσης, παρά το γεγονός ότι μιλάνε την ελληνική γλώσσα 

και ασπάζονται την ελληνική θρησκεία, τη χριστιανική ορθόδοξη δηλαδή. Μόνον στη 

φάση της μεταπολίτευσης και προφανώς με κίνητρο την ευρωπαϊκή νομοθετική σύγκλιση 

του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, το ελληνικό κράτος θεσπίζει τελικά την απόδοση 

ελληνικής ιθαγένειας για τους «διαβιούντες στη χώρα Αθίγγανους», όπως αναφέρει ο 

σχετικός νόμος. Αλλά η αλλαγή αυτή δεν έχει μόνον θετική χροιά. Από την άλλη μεριά, 

η ένταξη των ελλήνων Ρομά σε νομοσχέδια, προνόμια, εκλογές φανερώνει απλώς νέες, 

εκσυγχρονισμένες και για την ελλάδα, μεθόδους ελέγχου του πληθυσμού τους. Για την 

απόδοση της ιθαγένειας μεσολαβούν μπάτσοι, δημοτικές αρχές και στρατός. Οι 

αστυνομικές αρχές θα έπρεπε να καταθέσουν στις αρμόδιες νομαρχίες στοιχεία για τους 

Ρομά της περιφέρειας τους (ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά γεννήσεως, βαπτίσεως, 

γάμου κ.α.). Όποιος αποκτούσε ελληνική ιθαγένεια, καταγραφόταν στα μητρώα αρρένων 

και δημοτολογίου και έχάνε παράλληλα όποια τυχόν ιθαγένεια «αλλοδαπού». Μέχρι τότε 

θεωρούντο «αλλοδαποί τσιγγάνικης καταγωγής» και τους εκδίδονταν ειδικά έγγραφα από 

το Τμήμα Αλλοδαπών, έγγραφα που έπρεπε να ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια. 

                                                 
3 Σήμερα, οι εκτιμήσεις του συνολικού πληθυσμού των Τσιγγάνων στην ελλάδα κυμαίνονται μεταξύ 250.000 

και 350.000 ανθρώπων, περίπου το 2,5% με 3% του συνολικού ελλαδικού πληθυσμού, ενώ από την Π.Ο.Σ.Ε.Ρ. 
(όργανο εκπροσώπησης των Ρομά) καταμετρώνταν και 250 κοινότητες. 

4 Αξίζει να αναφερθεί ότι προβλεπόταν η απόδοση ιθαγένειας στους Ρομά που έχουν γεννηθεί στην ελλάδα με 

τον νέο Κώδικα Ιθαγένειας το 1955 αλλά και εκ νέου το 1968, ωστόσο και τα δύο νομοθετήματα δεν 

εφαρμόστηκαν. 
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Έτσι, το μέτρημα των Τσιγγάνων στην ελλάδα βαίνει μαζί με τον εξελληνισμό τους και το 

καναλιζάρισμα της ζωής τους μέσω της επίσημης και αποδεκτής ζωής των ελλήνων, ενώ 

δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις (π.χ. οι μουσουλμάνοι Ρομά της Θράκης παραμένουν σε 

έναν βαθμό αν-ιθαγενείς, δίχως καμιά απολύτως ιθαγένεια δηλαδή). Κι ενώ πολλοί πλέον, 

από την δεκαετία του ’80 κι έπειτα, έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ωθούνται σε 

στράτευση στον ελληνικό στρατό, συνεχίζουν να υφίστανται φυλετικές διακρίσεις. Έτσι, 

σε αντίθεση με ό,τι κυκλοφορεί ως γενική ρατσιστική αλήθεια – πως οι Ρομά δήθεν 

απολαμβάνουν προνομίων αλλά δεν εκτελούν τις υποχρεώσεις τους – το αληθές είναι 

ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ενώ εκτελούν κάθε είδους υποχρεώσεις, 

παραμένουν υποτιμημένες υπάρξεις, αιώνια ‘ξένες’, μιας και ο ρατσισμός συνεχίζει 

να υπάρχει εναντίον τους. Το συμπέρασμα αυτό θα το δούμε να επιβεβαιώνεται 

πρακτικά και στα επόμενα κείμενα της μπροσούρας αυτής (π.χ. σχέση Ρομά με 

αστυνομία, εκπαίδευση, στέγαση κτλ). Επιπλέον, καθώς σήμερα πολλοί Ρομά 

παραμένουν ακόμα χωρίς ταυτότητες και χαρτιά, δεν μπορούν να έχουν και οποιαδήποτε 

πρόσβαση σε επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεις, προνόμια για τα οποία 

επίσης τους κατηγορούν συνήθως ότι καταχρώνται. 

Σε σχέση με την στέγαση των Ρομά και ένα επίπεδο κεντρικής πρωτοβουλίας του 

ελληνικού κράτους για το θέμα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής δύο στοιχεία: Πρώτον, 

τον Ιούνιο του 1996, το (πασοκικό τότε) ελληνικό κράτος ανακοίνωσε το Πλαίσιο 

Εθνικής Στρατηγικής για τους Έλληνες Τσιγγάνους, μέσω του υπουργείου εσωτερικών, 

το οποίο πρόβλεπε σειρά εφαρμοζόμενων μέτρων για την ανακούφιση των ελλήνων ρομά 

στο ζήτημα της κατοικίας τους μέσα στην επόμενη τριετία. Τώρα, μη φανταστείτε πως 

κάτι τέτοιο έγινε βάσει κάποιου ευαίσθητου έλληνα κρατικού λειτουργού για τα θέματα 

των Τσιγγάνων. Ίσα-ίσα. Μόλις πέντε μήνες πριν, τον Φεβρουάριο του 1996, είχε λάβει 

χώρα έφοδος πάνοπλων αστυνομικών και ειδικών δυνάμεων (ΕΚΑΜ) στον καυταλισμό 

των Τσιγγάνων στον Ασπρόπυργο με σκοπό δήθεν την ανεύρεση πέντε καταζητούμενων 

ανδρών για ποινικά αδικήματα. Σκίστηκαν σκηνές Ρομά με μαχαίρια, απειλήθηκαν 

άνθρωποι με όπλα, βρίστηκαν και χτυπήθηκαν άγρια πολλοί Ρομά του καταυλισμού από 

τους ελληνόμπατσους που τους είχαν βάλει όλους μπρούμυτα στο χώμα. Έπειτα ο 

συγκεκριμένος καταυλισμός ισοπεδώθηκε από μπουλντόζες. Το λάθος της ελληνικής 

αστυνομίας ήταν να αφήσει κάμερες δημοσιογράφων να συνοδεύσουν το ντου των 

ΕΚΑΜ. Η κατακραυγή που ακολούθησε, οι πορείες στην Αθήνα κτλ ίσως έκαναν το 

κράτος να σπεύσει να ανακοινώσει το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής μόλις τον Ιούνιο της 

ίδιας χρονιάς. Φυσικά, όπως παραδέχτηκε το ίδιο το κράτος 4 χρόνια αργότερα, μέχρι 

το 2009 ελάχιστα σπίτια είχαν δοθεί στους Ρομά, ως αντάλλαγμα για το ξύλο που έφαγαν 

εκείνη τη μέρα από τα ΕΚΑΜ και τους μπάτσους και κανείς από τους 5 καταυλισμούς 

που ως τότε είχε κριθεί ότι βρίσκονταν σε άθλιες συνθήκες, δεν μετεγκαταστάθηκε σε νέα, 
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καλύτερη τοποθεσία, όπως προέβλεπε το Πλαίσιο. 

Αν προσέξετε τις δράσεις της αστυνομίας και των ρατσιστών των δημοτικών αρχών αλλά 

και του όχλου στην υπόλοιπη μπροσούρα θα παρατηρήσετε πως από τα 1998-1999 

μάλιστα και μέχρι τα 2004-2006, ενώ αναμένονται μάλιστα δύο σημαντικά γεγονότα για 

τους έλληνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας (2004) και η χρονιά της Πάτρας ως 

Πολιτιστικής Πρωτεύσουσας της Ευρώπης (2006), η ρατσιστική αγριότητα κατά των 

τσιγγάνων γνωρίζει πλήρη αποχαλιναγώγηση. Το (πασοκικό πάλι τότε) κράτος επιλέγει 

τον Μάιο του 2001 να «ενδιαφερθεί» εκ νέου για τους Τσιγγάνους, εκπονώντας ένα νέο 

σχέδιο, το Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων 

(ΟΠΔ) το οποίο προορίζεται να ξεκινήσει το 2002 και να τελειώσει το 2008. Το νέο 

κρατικό πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 4.000 σπιτιών και 100 οικιστικών μονάδων 

για τους Τσιγγάνους της ελλάδας, καθώς και την πρόβλεψη 60 νέων τοποθεσιών για 

καταυλισμούς. Το 2009, όταν πια το πρόγραμμα έχει τελειώσει, έχουν φτιαχτεί αντ’ 

αυτού μόλις 100 σπίτια, 4 οικιστικές μονάδες και και δεν προβλέφτηκε καμία νέα 

τοποθεσία για καταυλισμό πλην αυτής της Μεσσηνίας (Καλαμάτα), όπου 

εγκαταστάθηκαν 65 προ-κατ διαμερίσματα μέσα στην αθλιότερη ίσως περιοχή της 

Μεσσηνίας, δίπλα σε έλος, ποτάμια κτλ, απ’ όπου πολλοί Τσιγγάνοι αναγκάστηκαν να 

φύγουν.5 

Θέση της ομάδας είναι ότι τα παραπάνω στοιχεία, μολονότι λίγα και συμπυκνωμένα, 

καθώς και οι καταγεγραμμένες ιστορικές τομές στο πρόβλημα των ελλήνων με τους 

τσιγγάνους, πρέπει να τίθενται υπόψη σε κάθε σκέψη μας για το μέλλον αυτής της 

συνύπαρξης. 

Τέτοιοι, σαν τους παραπάνω περιγραφόμενους, είναι οι τρόποι που το ελληνικό κράτος 

έδειξε στο παρελθόν και δείχνει ακόμα στους έλληνες Ρομά πως η ζωή τους είναι 

ασύμβατη με τη λειτουργία του, συνεχίζοντας έτσι να τους θεωρεί ‘ξένους’ στη χώρα που 

μεγάλωσαν. Θα δούμε στη συνέχεια πως αυτή η συνθήκη αποκλεισμού εναντίον τους 

ισχύει τόσο στις περιπτώσεις της εκπαίδευσης των Ρομά σε ελληνικά σχολεία όσο και στη 

διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Συζητώντας πάνω σε αυτές τις ισοπεδωτικές 

αντιλήψεις και πολιτικές που ασκούν οι έλληνες εναντίον των Τσιγγάνων, διαβάσαμε 

συχνά και μπήκαμε εξίσου συχνά στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ‘αόρατοι’ 

γι’ αυτούς. Για να περιγράψουμε δηλαδή το πόσο οι έλληνες κάνουν πως δεν τους 

βλέπουν ή επιδιώκουν να μην τους βλέπουν στο άμεσο οπτικό τους πεδίο, π.χ. οι 

καταυλισμοί Ρομά επιδιώκεται να εξοβελίζονται κι από το ίδιο το μητροπολιτικό πεδίο. 

                                                 
5 Για περισσότερα πάνω στο «μεσσηνιακό» δώρο, βλέπε και «Ας μιλήσουμε για τον μεσσηνιακό ρατσισμό 

εναντίον των Ρομά!», 0151, τεύχος 2, κείμενο-ανταπόκριση ενός Αλβανού μετανάστη που ζει και εργάζεται 

στη Μεσσηνία. 
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Ακόμα και η συνθήκη του ότι πολλοί Τσιγγάνοι βρίσκουν τα υλικά μέσα της συντήρησης 

τους (φαγητό, αυτοσχέδιες κατασκευές κτλ) στα σκουπίδια των μητροπόλεων, δείχνει μια 

διαδικασία στυγνής εκμετάλλευσης όπου η ευμάρεια των μεν αυτόματα συντηρεί την 

αθλιότητα των συνθηκών στους δε. Και τα παραδείγματα είναι πολλά ακόμα. Και παρόλο 

που είναι πολλά, η διαδικασία αυτή συνεχίζει να παραμένει κρυμμένη. Κρυμμένη για 

ποιούς και από ποιους όμως; 

Αν για κάποιο λόγο, λοιπόν, είναι λάθος να χρησιμοποιήσουμε το επίθετο ‘αόρατοι’ για 

αυτούς,6 σκεφτήκαμε, είναι γιατί αυτός που δείχνει τους ‘αόρατους’ είναι αυτός που είναι 

πραγματικά αόρατος, χτίζοντας το προφίλ του σε αντίθεση με το προφίλ αυτού τον οποίο 

δείχνει. Στην ελλάδα, τουλάχιστον, αυτός που δείχνει, μιλάει, κυνηγάει, συκοφαντεί, 

συλλαμβάνει, δικάζει και καταδικάζει τους Ρομά δεν είναι άλλος από τον έλληνα, αυτό το 

υποκείμενο δηλαδή που ακόμη και μια μέινστριμ μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης για τις Μειονότητες και τις Διακρίσεις (EU-MIDIS) του 2013 τοποθετεί στην 

πρώτη θέση στην κατηγορία των διακρίσεων σε ό,τι αφορά τους Τσιγγάνους. Το 55% 

των ερωτηθέντων Ρομά στην ελλάδα το 2012 είχε πέσει θύμα διακρίσεων, με το 30% των 

περιστατικών να έχουν συμβεί κατά την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών και το 24% κατά 

την αναζήτηση δουλειάς ή στο χώρο εργασίας. Το 78% δεν το δήλωσε σε κάποια 

οργάνωση «γιατί δεν θεωρούν ότι μπορούσε να αλλάξει κάτι». Το 56% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι η αστυνομία τούς έχει σταματήσει τουλάχιστον μία φορά τον περασμένο 

χρόνο, ενώ το 69% από αυτούς θεωρεί ότι ο βασικός λόγος ήταν η εθνική καταγωγή 

τους. Όλα αυτά – με το δεδομένο ότι είναι μονάχα όσα παραδέχονται επίσημα όργανα 

και οργανισμοί μετρήσεων – άρα τα πραγματικά ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα – θα τα 

δούμε εμπειρικά, ειδησεογραφικά και αναλυτικά επιβεβαιωμένα με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο. 

Επιχειρώντας να δώσουμε, λοιπόν, έμφαση στους προβληματισμούς μας για το ποιοι 

είναι οι πραγματικά ‘αόρατοι’, επιλέξαμε να εστιάσουμε στους θύτες, τους έλληνες, παρά 

τα εν δυνάμει θύματα τους, τους τσιγγάνους. Αυτή η εστίαση είναι βασική προτεραιότητα 

και διαφοροποίηση αυτής της μπροσούρας σε σχέση με ακαδημαϊκά κείμενα 

τσιγγανολογίας και επίσημες εκθέσεις του κράτους, βιωματικές καταθέσεις ελληνικού 

                                                 
6 Βλ. «Το Βήμα» 27-10-2013, όπου ο καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Science Po (Πολιτικών 

Επιστημών) στο Παρίσι Τομάζο Βιτάλε,  οποίος έχει πραγματοποιήσει έρευνες για τους Ρομά, «παίζει» με έναν 

άλλο τρόπο με το σχήμα (α)ορατότητας: «Οι φτωχοί Ρομά είναι πολύ ορατοί ενώ οι ενσωματωμένοι στην 

κοινωνία ε ν τ ε λ ώ ς  α ό ρ α τ ο ι. Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζονται τα αρνητικά στερεότυπα και τελικά ο 

ρατσισμός εναντίον τους […]». Όμως και αυτό το σχήμα είναι άκρως προβληματικό μιας και αναδεικνύεται σε 

πρώτο πλάνο μια εξάρτηση του αντι-τσιγγανισμού από την κοινωνικά επιτυχημένη / αποτυχημένη ένταξη τους 

στην κοινωνία των μπαλαμών. Τέτοιες αναλύσεις πιστεύουμε ότι βάζουν τον παράγοντα του ρατσισμού σε 

συνάρτηση με τη συμπεριφορά των θυμάτων παρά των θυτών του ρατσισμού και άρα πρέπει να είμαστε 

καχύποπτες απέναντι τους. 
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όχλου και φιλελεύθερου λόγου ΜΚΟ και άλλων εχθρών και «φίλων» των Ρομά. Κι αυτό 

πιστεύουμε έχει μια αξία. Εξάλλου, αυτή η εστίαση είναι συνεπής με την πάγια αρχή μας 

πως για τον ρατσισμό που απευθύνει ένας θύτη απέναντι σε ένα θύμα, σε καμία περίπτωση 

δεν είναι υπεύθυνο το ίδιο το θύμα, η συμπεριφορά του, οι αντιλήψεις του και η στάση 

του. Από αυτή την άποψη, όσοι/ες ταυτίζονται με την ταυτότητα ‘έλληνας’, σε όσα 

ακολουθούν, άνετα θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τους/τις εαυτούς/ές τους, βγάζοντας 

τους/τις λίγο από την αορατοποίηση που τους προσφέρει ο καθορισμός, η ενασχόληση, 

ο έλεγχος, η συκοφάντηση και η διαχείριση της ζωής των Άλλων. 

2.Μία, δύο, τρεις, πολλές Σαμπιχά: Διαμεσολάβηση αλά ελληνικά. 
 

Κατά τη μεταπολίτευση και την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας τα μέσα καταπίεσης και 

διακρίσεων των Ρομά απλώς έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν στο νέο κοινωνικό και 

πολιτικό τοπίο. Στο μέρος αυτό της μπροσούρας θα αναφερθούμε στο πως εντοπίσαμε 

να διεξάγονται οι πολιτικές διαχείρισης του τσιγγάνικου πληθυσμού με το δεδομένο της 

πολιτογράφησης τους και, ίσως, ένα από τα λίγα ζητήματα που μπορούν πια οι ίδιοι να 

διαπραγματευτούν: την ψήφο τους. 

Όταν κάποιοι από εμάς στις αρχές του 2000 συμμετείχαν σε μαθήματα σε παιδιά Ρομά 

στον καταυλισμό του Γαλλικού ποταμού, στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν δύσκολο να 

παρατηρήσουμε πως τα παιδιά σχεδόν ποτέ δεν έλλειπαν από τα μαθήματα. Μία μέρα, 

όμως, ενώ φτάνουμε στον καταυλισμό διαπιστώνουμε ότι είχε συμβεί κάτι σαν ‘εκκένωση’ 

του καταυλισμού. Έλλειπαν σχεδόν όλοι και όλες οι Ρομά του καταυλισμού και, καθόλου 

διακριτικά, έξω από κάθε σκηνή βρισκόταν η απάντηση αυτής της απουσίας. Πάνω σε 

κάθε αντίσκοινο δέσποζε μια μικρή πλαστική σημαιούλα του ΠΑΣΟΚ και δίπλα στα 

νάϊλον των αντισκοίνων έκαναν μπαμ τα δεκάδες καινούργια παιδικά παπούτσια. 

Κλιμάκιο αυτού του άλλοτε εθνικού πυλώνα της διαμεσολάβησης είχε περάσει 

προηγουμένως από τον καταυλισμό, μοιράζοντας δώρα και παίρνοντας με πούλμαν 

όλους τους Ρομά για μια προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Πλησίαζαν 

εκλογές. Αυτή η εικόνα ήταν αρκετή για να καταλάβει κανείς / καμιά τον ωμό τρόπο με 

τον οποίο δρούσαν οι διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί εξουσίας απέναντι στους 

αποκλεισμένους πληθυσμούς των Ρομά ανέκαθεν. Ξεχασμένοι σε άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης για όλοκληρα χρόνια, με αιτήματα ανεκπλήρωτα και φωνές που τους 

επιβλήθηκε η σιωπή, δεν ήταν μυστικό λοιπόν ότι το μόνο που είχαν να ανταλλάξουν οι 

έλληνες Ρομά ήταν οι ψήφοι τους. 

Το πρόσφατο παράδειγμα με την παρολίγο υποψηφιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ της Σαμπιχά 

Σουλεϊμάν από την κοινότητα μουσουλμάνων και τούρκων Ρομά του Δροσερού Ξάνθης 

είναι ενδεικτικό αλλά όχι φυσικά το μόνο. Όσοι κι όσες διαβάσαν ως εδώ αυτό το τεύχος 
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θα έχουν καταλάβει ήδη πέντε πράγματα γύρω από τους Ρομά και φανταζόμαστε δεν 

έχουν ανάγκη να ανατρέξουν σε πιο συγκεκριμένα δεδομένα γύρω από τον ντόρο που 

έγινε γύρω από το όνομα της Σουλεϊμάν. Έχουμε ήδη δει, για παράδειγμα, πως οι Ρομά 

στην ελλάδα είναι αποκλεισμένοι και περιθωριοποιημένοι σε κάθε επίπεδο, ίσως 

περισσότερο κι από κάθε άλλο πληθυσμό δεδομένου ότι, σε σύγκριση με τους 

μετανάστες πάντα που βρίσκονται κι αυτοί στον κοινωνικό πάτο, χριστιανοί και 

μουσουλμάνοι Ρομά παραμένουν σε σταθερά κατώτερη κοινωνικο-οικονομική θέση από 

την ίδρυση του ελληνικού κράτους και δώθε. Έπειτα, είδαμε πως μολονότι οι Ρομά της 

Ευρώπης αλλά και της ελλάδας δεν είχαν ποτέ πρόβλημα να προσαρμόζονται, να 

προσηλυτίζονται και να εντρυφούν στα θρησκευτικά και κοινωνικά δεδομένα της κάθε 

χώρας όπου μετανάστευαν, οι εκάστοτε θρησκείες και κοινωνίες, ιδιαίτερα ο 

χριστιανισμός και οι δυτικές-ευρωπαϊκές κοινωνίες φυσικά, ήταν αυτές που τους 

επεφύλασσαν μια θέση ανθρώπων β’ κατηγορίας. Τα δύο αυτά μόνιμα και σταθερά 

στοιχεία μας έχουν δείξει πως οι Ρομά προκειμένου να αποφύγουν τον περαιτέρω 

αποκλεισμό τους, έχουν δεθεί κατά καιρούς και περιπτώσεις σε κάθε είδους πολιτικά 

άρματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ατομικές εξαιρέσεις (π.χ. 

δηλωμένοι φασίστες, συνειδητοποιημένοι αριστεροί κτλ).  

Αλλά ειδικά κιόλας για την τούρκικη μειονότητα στη Θράκη, ακόμη και τους μη-

τσιγγάνους, είναι γνωστό πως ακολουθώντας τις υποσχέσεις της εκάστοτε πολιτικής 

δύναμης, έχουν αλλάξει την ψήφο τους δεκάδες φορές, από την εθνικιστική ΕΠΕΝ μέχρι 

τον αριστερό ΣΥΝ των ‘90s. Το ίδιο ισχύει όπως θα δούμε στη συνέχεια και για τους 

ρομά, των οποίων την ψήφο διεκδίκησαν από φασίστες μέχρι αριστεροί και στη δεκαετία 

του 2000 και έπειτα. Ο τρόπος που ερμηνεύουμε το γεγονός αυτό είναι πολύ απλός και 

έχει να κάνει με τη ζωή των Τσιγγάνων στην ελλάδα. Το γεγονός ότι μια τέτοια 

κοινότητα, αλλά και κάθε μειονότητα ή ‘διαφορετική’ μειοψηφία του πληθυσμού, είναι 

αποκλεισμένη από σχεδόν τα πάντα και αντιμετωπίζει πολύ πρωταρχικά προβλήματα 

επιβίωσης, την κάνει αυτονόητα να ψηφίζει ή να εκφράζεται πολιτικά με κύριο και ίσως 

μοναδικό γνώμονα την επιβίωση αυτή. Λογικό. Και αυτό το απλό γεγονός είναι αυτό 

πάνω στο οποίο βασίζεται ο συμπαγής χαρακτήρας της μειονοτικής ψήφου, είτε αυτή 

είναι τούρκικη, είτε Ρομά είτε ό,τι άλλο (π.χ. εβραϊκή στο απώτερο παρελθόν, ψήφος 

ομογενών από τη ρωσία στο πιο πρόσφατο παρελθόν, μετανάστες ακόμη πιο πρόσφατα 

κτλ).  

Στην πρόσφατη υπόθεση με την Σαμπιχά Σουλεϊμάν για τις δημοτικές εκλογές του Μάη 

του 2014, ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά επέλεξε μια Ρομ υποψήφια για την περιοχή της Ξάνθης, 

στη συνέχεια όμως άλλαξε γνώμη, αποπέμποντας την με βάση μια ιδεολογική ρητορική 

περί της αρχής του αντι-εθνικισμού του κόμματος, αφήνοντας να εννοηθεί πως η 
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Σουλεϊμάν ήταν ... εθνικίστρια. Αναμφισβήτητα, αστείο, όπως είπε και η ίδια η Σαμπιχά, 

η οποία φυσικά δεν αποδέχεται τον τίτλο της εθνικίστριας. Εξάλλου, ποιόν θα έπειθε ο 

ΣΥΡΙΖΑ ότι πρόκειται για ένα αντι-εθνικιστικό επιτελείο που διευθύνει αυτό το κόμμα; 

Αν ψάξει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και σε αυτά που λέει κατά καιρούς ο δήθεν μετρ 

του αντι-εθνικισμού Δημήτρης Χριστόπουλος (π.χ. για την ιθαγένεια στους λεγόμενους 

‘μετανάστες δεύτερης γενιάς’) 7, ουκ ολίγα εθνικιστικά θα βρει. Αλλά βέβαια αντίστοιχα 

μαργαριτάρια μπορούμε να βρούμε είτε στον αριστερό εθνο-λαϊκισμό του Τσίπρα περί 

«νοικοκυραίων» είτε στους υπεύθυνους του τομέα ενόπλων δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, κ.ο.κ. 

Στο τέλος της ημέρας, εξάλλου, ό,τι πιο αριστερό έχει να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 

σήμερα (εφόσον, θυμίζουμε, καθαίρεσε τον Νάσο Θεοδωρίδη από το κόμμα, μέλος της 

Αντι-εθνικιστικής Κίνησης ‘δια λόγους ακραίων θέσεων για εθνικά ζητήματα’), είναι ο 

Χριστόπουλος. Ο ίδιος Χριστόπουλος που στην ‘υπόθεση Σουλεϊμάν’ δήλωσε δημόσια 

δις και τρις πως θα αποσύρει την υποψηφιότητα του από τον ΣΥΡΙΖΑ αν συμπεριληφθεί 

η συγκεκριμένη μουσουλμάνα ρομά γυναίκα στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Έτσι, η Σουλεϊμάν, 

αφού την έκαναν μπαλάκι από το ένα πολιτικό στρατόπεδο στο άλλο, θεωρήθηκε ως 

ενεργούμενο του ελληνικού προξενείου στη Θράκη, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη 

θα μπορούσε άνετα να θεωρηθεί και ως ... ενεργούμενο του τουρκικού προξενείου ως ρομ 

μουσουλμάνα. Συνεπές στερεότυπο, αυτό της προδότριας, για μια Ρομά που έχει βέβαια 

το σπάνιο «προνόμιο» να θεωρείται ταυτόχρονα εθνοπροδότρια δύο χωρών. Το γεγονός 

ότι ενεπλάκη σε αυτή την περίπτωση ένας εθνικός ανταγωνισμός έκανε την υπόθεση λίγο 

πιο περίπλοκη απ’ ότι συνήθως είναι πάντως, αν όμως μελετήσει κανείς / καμιά σε ένα 

βάθος χρόνου την αποδελτίωση και μόνο των ελληνικών εφημερίδων, θα βγάλει κάποια 

εύκολα συμπεράσματα για το πως δουλεύει η διαμεσολάβηση προς τους Ρομά από 

πλευράς του ελληνικού κράτους. Το κοινό στοιχείο με την περίπτωση Σουλεϊμάν είναι ότι 

στους Ρομά αποδίδονται ταυτότητες κατά το δοκούν, ανάλογα με τα πολιτικά 

στρατόπεδα που τους προσεγγίζουν σε κάθε ευκαιρία εκλογών και γενικότερα 

διαμεσολάβησης. Το σημείο αυτό της μπροσούρας, αφού εξηγήσαμε προηγουμένως γιατί 

είναι συνήθως συμπαγής η ψήφος πολλών χιλιάδων Ρομά, θέλει να δώσει κάποια 

παραδείγματα αυτής της διαμεσολάβησης, αφού απαντήσουμε όμως το βασικό ‘γιατί’ 

χρειάζεται η διαμεσολάβηση για τους Ρομά στην ελλάδα. Στο ερώτημα αυτό βρήκαμε 

τρεις κυρίως απαντήσεις: 

Πρώτον, όπως προέβλεπε κι ο Χριστόπουλος για τη ‘δεύτερη γενιά’, έτσι και με τους 

Ρομά, το καπάκι της χύτρας που και που πρέπει να ανοίγει. Μια ατέρμονη καταπίεση, 

                                                 
7 βλ. το προηγούμενο μας τεύχος όπου ο Χριστόπουλος παραινούσε τον Σαμαρά να δώσει ιθαγένεια στη 

‘δεύτερη γενιά μεταναστών’ με τα εθνικότατα επιχειρήματα ότι: α) έτσι θα αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός και 

θα μειωθεί ο ‘ξένος’ και β) το ελληνικό κράτος θα αποφύγει τους κραδασμούς τύπου ‘Παρίσι 2005’ από 

οργισμένους νεολαίους της ‘δεύτερης γενιάς’ που κάποτε θα ξεσπάσουν εξαιτίας της συνεχιζόμενης 

καταπίεσης τους. 
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καταστολή και περιθωριοποίηση σταδιακά και σωρευτικά δεν οδηγεί πουθενά αλλού 

από μια έκρηξη. Έτσι, που και που, κάποιοι πρέπει να εμφανίζονται ως σωτήρες των 

Ρομά, κάποιοι μπαλαμέ πολιτικοί πρέπει να υπόσχονται και ενίοτε να πραγματοποιούν 

κάποιο αλισβερίσι, δίνοντας «κάτι» απ’ όλα όσα υπόσχονται. Έτσι κρατιέται ο πληθυσμός 

σχετικά ήρεμος. 

Δεύτερον, υπάρχει και η Ευρώπη. Η ελλάδα έχει χαρακτηριστεί από ευρωπαίους 

απεσταλμένους πολλές φορές ως η χειρότερη χώρα για τους ρομά στην Ε.Ε. Δεν πρέπει, 

λοιπόν, να παραγνωρίσουμε την ευρωπαϊκή πίεση στο ελληνικό κράτος, πίεση εξάλλου 

στην οποία οφείλεται η ίδια η απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στους Ρομά της ελλάδας 

στα 1978-1979 εξάλλου.8 Αυτό, αναμφισβήτητα, σημαίνει μια πίεση, κάποιες καταδίκες 

από ευρωπαϊκά δικαστήρια και κάποια πρόστιμα. Π.χ. το 2001 είχαν χρησιμοποιηθεί 

κάποιες δυνατές λέξεις για τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά στην ελλάδα από την 

Josephine Verspaget, πρόεδρο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για τους Ρομά: «Υπάρχουν συνθήκες θεσμοθετημένου απαρτχάιντ για πολλούς Ρομά, 

όταν τους εγκαθιστούν διά της βίας σε απομονωμένες περιοχές μακριά από την υπόλοιπη κοινωνία», 

ενώ η Ντιμιτρίνα Πετρόβα, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα 

των Ρομά, το 1998 είχε παρατηρήσει πως «οι Ρομά στην Ελλάδα δεν λογαριάζονται για 

άνθρωποι». Και σε μια τρίτη περίπτωση το 2004, η Livia Jaroka – η μόνη ευρωβουλευτίνα 

Ρομά στην ευρώπη, εκλεγμένη με το ουγγρικό FIDESZ – είχε δηλώσει αντίστοιχα: 

«Είμαι πραγματικά σοκαρισμένη με ό,τι είδα, ειδικότερα γιατί συνάντησα τις ίδιες συνθήκες, όπως 

και πριν από τρία χρόνια που είχα επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα. Οι Ρομά στην Ελλάδα βρίσκονται 

στη χειρότερη θέση μαζί με εκείνους στη Βουλγαρία... Είναι πραγματικά μεγάλη αντίφαση σε μια 

χώρα που διοργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες και δαπανά τεράστια ποσά σε έργα υποδομής και 

ανάπτυξης να υπάρχουν κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά που ζουν μέσα στη σκόνη και τα 

σκουπίδια.» Αυτά είναι ενδεικτικά παραδείγματα. Χρειάζονται, λοιπόν, και οι 

διαμεσολαβήσεις. Το ελληνικό κράτος χρειάζεται, λοιπόν, να δείχνει τουλάχιστον ότι 

συνεκτιμά και παίρνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

Ρομά. 

Κάτι που έχει σημασία για την εποχή που γράφεται αυτή η μπροσούρα είναι ότι μέσα 

στη δεκαετία του 2000 το ελληνικό κράτος πήρε πράγματι κονδύλια, ευρωπαϊκά φυσικά, 

                                                 
8 Η ίδια η χρονιά της απόδοσης ιθαγένειας δεν είναι τυχαία. Την εποχή εκείνη ο Καραμανλής ο πρεσβύτερος 

διαπραγματευόταν με την τότε ευρωπαϊκή ένωση τη νομοθετική σύγκλιση της ελλάδας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες της ένωσης. Όχι μόνο αποδόθηκε η ιθαγένεια στους Ρομά εκείνα τα χρόνια, αλλά επίσης 

ψηφίστηκε ο πρώτος αντι-ρατσιστικός νόμος στην ελλάδα, ο ν. 927/1979. Ζήτημα εφαρμογής ευρωπαϊκής 

οδηγίας ήταν και η ψήφιση και μιας νέας σειράς ‘αντι-ρατσιστικών’ διατάξεων 25 χρόνια αργότερα, με τον ν. 

3304/2005. Φυσικά, αυτοί οι νόμοι ποτέ δεν εφαρμόστηκαν στην ελλάδα πρακτικά. Ενδεικτικά, από το 1979 

μέχρι το 2010 υπήρξε μόνο μία καταδίκη για ρατσιστικό έγκλημα εναντίον Ρομά από ελληνικά δικαστήρια με 

βάση τις παραπάνω νομοθεσίες. 
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για τους Ρομά και τα αξιοποίησε με ανταλλάγματα ψήφους. Σήμερα, σε περιβάλλον 

«κρίσης», που τα κονδύλια δεν υπάρχουν, παρόλο που εννοείται δεν καταργούνται οι 

μηχανισμοί διαμεσολάβησης, πήραμε πάντως και μια άλλη γεύση (σε όλο το 2013, με 

την υπόθεση της «αρπαγής παιδιών» κτλ) για το τι νέο επιφυλάσσεται για τους Ρομά στην 

ελλάδα. Περισσότερος βούρδουλας. Εξάλλου, οι Ρομά ήταν από τους πρώτους που 

βίωναν αλλαγές στη ζωή τους «στην κρίση», ήδη με το κόψιμο των προγραμμάτων 

ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το 2009. Π.χ. τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ) που 

προορίζονταν για αυτούς, άσθμαιναν από το 2009, με απλήρωτους εργαζόμενους για 

ολόκληρα εξάμηνα. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή τους χρηματοδότηση έγινε από τα 2005 

έως τα 2008, που σημαίνει ότι το κράτος δεν μπόρεσε καν να καλύψει ένα εξάμηνο 

πληρωμών για υπηρεσίες προς έλληνες Ρομά! 

Τρίτον, αν υπάρχει μια ιδαιτερότητα στη διαμεσολάβηση προς τους Ρομά αυτή είναι 

ότι εμφανίζεται τελείως απροκάλυπτη, στημένη και ωμή. Oι ‘χάντρες στους ιθαγενείς’ 

που τους προσφέρουν μερικές φορές μπορεί να είναι απλώς και ‘σουβλάκια’, ‘παπούτσια’ 

ή και ‘λίγα χαρτονομίσματα’, προκειμένου να εγκαταλείψουν κάποιον καταυλισμό τους, 

ενώ το γεγονός ότι είναι δύσκολος ο συντονισμός μεταξύ των πολλών και διάσπαρτων 

κοινοτήτων και καταυλισμών Ρομά πανελλαδικά, διευκολύνει τόσο το απροκάλυπτο της 

εξαγοράς κάποιων Ρομά όσο και την ψεύτικη εκπροσώπηση τους από ανύπαρκτα ή 

μονοπρόσωπα, δήθεν εκλεγμένα, «συλλογικά» όργανα. 

Το παράδειγμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Ρομ (Π.Ο.Σ.Ε.Ρ.) 

όταν κάπου στα 2001 εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως οι έλληνες Ρομά δεν βιώνουν 

ρατσισμό στην ελλάδα, δεν αποτελούν μειονότητα,9 είναι πρώτα απ’ όλα έλληνες και 

τυγχάνει να είναι τσιγγάνοι, ενώ για τους ρομά της Ευρώπης ταυτόχρονα κατήγγειλαν τον 

ρατσισμό που υφίστανται, είναι ενδεικτική. Φυσικά, μια τέτοια ανακοίνωση δεν θα 

πήγαινε χαμένη την εποχή που το ελληνικό κράτος ένιωθε να στριμώχνεται από την Ε.Ε. 

για το θέμα των Ρομά, με βάση εκθέσεις ΜΚΟ, και έτσι έκανε το γύρο όλων των 

ελληνικών ΜΜΕ. Η αριστερή ‘Ελευθεροτυπία’ διέδιδε παρόμοια ήδη ένα χρόνο πριν: 

«Οι Έλληνες Τσιγγάνοι δεν θέλουν άλλη εθνική ταυτότητα» ( Γεωργία Δάμα, 2-8-2000). 

Εκεί μέσα, τονιζόταν και λιγάκι παραπάνω ‘αντι-αμερικανισμός’ των ελλήνων Ρομά μιας 

και έπρεπε να πουληθεί ένα σχήμα πως ‘οι αμερικανο-κίνητες ΜΚΟ είναι αυτές που 

μιλάνε για τους Ρομά ως μειονότητα, για να δημιουργήσουν θέμα (και) στο ελληνικό 

κράτος’. Το ποιοι σε τοπικό επίπεδο κινούσαν τέτοιου είδους διαμεσολαβήσεις είναι 

εύκολο να γίνει κατανοητό κι από το παρακάτω περιστατικό: ενώ, για παράδειγμα, ο 

                                                 
9 Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι ενώ υπάρχουν ειδικές νομοθεσίες γι’ αυτούς, οι οποίες μάλιστα 

συνυπολογίζουν «κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες», χώρια τους μπάτσους που επιφυλάσσουν στους 

Ρομά συνήθως ειδική «περιποίηση», οι Ρομά εξακολουθούν να μη θεωρούνται μειονότητα. 
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Δήμαρχος Ασπρόπυργου είχε δηλώσει για την καταστροφή οικιών Ρομά (Ιούλιος 2002) 

πως απλώς «καθάρισε τον χώρο από απορρίματα» και ήδη είχε δημοσιεύσει το 

τετρασέλιδο προεκλογικό του πρόγραμμα στην εθνικιστική εφημερίδα ‘ΣΤΟΧΟΣ’ 

(φύλλο 22/2/2002), παράλληλα, την ίδια χρονιά (!), τύπωσε και κόλλησε χιλιάδες αφίσες 

στην περιοχή συνυπογράφοντας τες με μια ανύπαρκτη τοπική οργάνωση «αθίγγανων» για 

μια συναυλία όπου θα συμμετείχαν γνωστοί Ρομά τραγουδιστές και, βέβαια, πριν τη 

συναυλία θα μιλούσε και ο πρόεδρος της ΝΔ Κώστας Καραμανλής. Σε μια άλλη 

περίπτωση το 2008, ένας νεοσύστατος σύλλογος τσιγγάνικης νεολαίας άσκησε κριτική στη 

Χριστίνα Χαλιλοπούλου (μέλος της κεντρικής επιτροπής της Ν.Δ.) γιατί σε τηλεοπτική 

εκπομπή (της Τατιάνας Στεφανίδου) αυτο-παρουσιάστηκε ως «πριγκηπέσα των Ρομά», 

στιγματίζοντας την παράλληλα για την συκοφάντηση των Αλβανών Ρομά στο Ψάρι, στον 

Ασπρόπυργο. 

Το 2006 ο Ρομ τραγουδιστής και πολιτευόμενος Βασίλης Παϊτέρης έδωσε μια εικόνα για 

το πως λειτουργεί η κοροϊδία εις βάρος των Ρομά σε κεντρικό πολιτικό πλαίσιο: 

«Γεννήθηκα σε ένα μικρό σπίτι στη Δραπετσώνα, όχι σε τσαντίρι, αλλά είδα αυτό τον κόσμο στα 

τσαντίρια και τους έχω αφοσιωθεί. [...] Γι αυτό πολιτεύτηκα. Γι αυτό και βοήθησα και τον κ. 

Tσοβόλα και τον έβαλα στη Bουλή. Το 2004 δεν πήγα μαζί του γιατί μας χρησιμοποίησε, όπως μας 

χρησιμοποίησε και η NΔ. Είναι κυβέρνηση δύο χρόνια και δεν έβαλε ακόμα φως και νερό στους 

καταυλισμούς. [...] Όταν συνάντησα προεκλογικά τον κ. Σταϊκούρα και τον κ. Mεϊμαράκη, μου 

δώσανε ένα ραντεβού και συναντήθηκα με τον κ. Καραμανλή. Όταν βρεθήκαμε του είπα ότι 

υπάρχουν δύο δρόμοι από τους οποίους πρέπει να επιλέξουμε. O ένας ήταν να μείνω στην εκλογική 

μου περιφέρεια να δούμε πόσες ψήφους θα πάρω. Εγώ πίστευα ότι αν καθόμουν εδώ να παλέψω 

θα έβγαινα βουλευτής. Πήρα 23.000 ψήφους ενώ είχα φύγει 11 μέρες πριν από τις εκλογές, 

εφόσον συμφωνήσαμε με τον κ. Καραμανλή να πάω μέχρι την Αλεξανδρούπολη γιατί είμαι 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τσιγγάνων, να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους να 

ψηφίσουν τη NΔ. Συμφώνησα να φύγω και του είπα «αφού θέλετε να φύγω και θα περάσουμε τις 

100.000 ψήφους, θέλω να με κάνετε ειδικό σύμβουλό σας για τα θέματα ευπαθών ομάδων 

τσιγγάνικης καταγωγής. [...] Έχω κάνει δυο-τρεις αιτήσεις και του έχω στείλει δυο-τρεις 

προσωπικές επιστολές, οι οποίες πιστεύω να έχουν πάει στα χέρια του. Δεν μου έχει απαντήσει. 

Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. O κ. Παυλόπουλος με έχει τοποθετήσει σε μια Eπιτροπή για την 

Ποιότητα Zωής των Tσιγγάνων. Στο σχετικό ΦEK με γράφουν ειδικό σύμβουλο αλλά δεν έχω 

αρμοδιότητες, ούτε το γραφείο για εξυπηρέτηση των Tσιγγάνων πολιτών που είχα ζητήσει. Mε 

χρησιμοποίησαν για να πάρουν ψήφους από τους Tσιγγάνους». (‘Έθνος’, 21/1/2006). 

Η γνώση της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας λέει ότι τις διαμεσολαβήσεις η Ν.Δ. τις 

έμαθε από το ΠΑΣΟΚ (στα συνδικάτα αλλά και παντού). Έτσι τους έμαθε και η 

ακροδεξιά. Και έτσι έγινε και με την περίπτωση των Ρομά. Πριν την περίπτωση Παϊτέρη 
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ήταν το ΠΑΣΟΚ και έπειτα το ΛΑΟΣ. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2007 

ανακοινώθηκε από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομ (ΠΑΣΥΝΕΡ) η 

στήριξη της προς το ΛΑΟΣ, σε εκδήλωση των καρατζαφερικών στην Ξάνθη, όπου 

επίσης ανακοινώθηκε και η υποστήριξη προς τους φασίστες, του εθνικιστή επιχειρηματία 

Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, ο οποίος ήταν και ο συνδετικός κρίκος με τους Ρομά. Η 

εμφάνιση του Εμφιετζόγλου στην Ξάνθη δίνει μια ιδέα στους /στις ενδιαφερόμενες για 

τις κινήσεις της ελληνικής πολιτικής στους συνοριακούς ή μειονοτικούς καταυλισμούς των 

Ρομά. Η ΠΑΣΥΝΕΡ πάντως, σε κάθε περίπτωση, είχε δημιουργηθεί τον Αύγουστο 2003 

με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 

Οι «πανελλήνιες συνομοσπονδίες ρομά», έτσι, φτιάχνονταν και διαλύονταν κατά τα 

γούστα των διάφορων φραξιών του ελληνικού κράτους (χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι 

δεν υπάρχουν και κάποιες πραγματικές, μη-ψηφοθηρικές), του οποίου η πολιτική ατζέντα 

απέναντι στους Ρομά είναι βέβαια ενιαία και αδιαφοροποίητη μέσα στις δεκαετίες, από 

την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας το 1978 και έπειτα. Στο περιστατικό Σαμπιχά 

Σουλεϊμάν ήρθε απλώς η ώρα να επιβεβαιωθούν, λοιπόν, τα προαναφερθέντα. Είδαμε την 

κλασική δεξιά και την ακροδεξιά να στηρίζουν υποκριτικά μια Ρομ υποψήφια για να 

δείξουν για άλλη μια φορά το δήθεν υπαρκτό ενδιαφέρον τους για τους Ρομά, αν έχουν 

βέβαια πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, όπως και στα παραπάνω παραδείγματα. Και 

είδαμε, από την άλλη, την wanna-be κυβερνώσα αριστερά να ανακαλύπτει προεκλογικά 

τον αντι-εθνικισμό, την ίδια ώρα που έχει μαζέψει κάθε λογής εθνίκια στο προ-εκλογικό 

της ρόστερ. Και να εμφανίζουν τελικά ως «στερνή τους γνώση» τάχα πως η Σαμπιχά 

Σουλεϊμάν είναι «υπερ-κομματική» (όπως κοροϊδευτικά έγραφε ο Ιός λίγο αργότερα στην 

Εφημερίδα των Συντακτών για τις παλιότερες επαφές της υποψηφίου με Ντόρα 

Μπακογιάννη και Τέρενς Κουίκ)10, κάνοντας πως δεν γνωρίζουν πως αυτή είναι η 

πολιτική πραγματικότητα για κάθε σχεδόν Ρομ που ασχολείται με την πολιτική, κάνοντας 

πως δεν γνωρίζουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνένοχος στις πολιτικές για τους Ρομά όσο 

είναι και κάθε άλλη φράξια του ελληνικού κράτους που μοίρασε υποσχέσεις και ‘πούλησε’ 

τους Ρομά στη συνέχεια. Πολύ βολικά βέβαια όλα αυτά για τον αντι-εθνικιστή Ιό της 

Εφημερίδας των Συντακτών και όλο τον ΣΥΡΙΖΑ μιας και δεν τους είδαμε να κάνουν 

αντίστοιχη συκοφάντηση του κομματικού τους επιτελείου και του Θανάση Βαθιώτη, 

πρώην αντιδημάρχου του ΠΑΣΟΚ, πρώην αντιδημάρχου της ΝΔ, πρώην υποψήφιου 

βουλευτή του ΛΑΟΣ και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ 

«Ανεξάρτητο Περιστέρι», στο Δήμο Περιστερίου για τις εκλογές του Μάη του 2014. 

                                                 
10 «Σουλεϊμάν, ένα ελληνικό σίριαλ: Η μειονότητα, το προξνείο και το βαθύ ελληνικό κράτος», 27/04/14, Ιός, 

Εφημερίδα των Συντακτών. Μάλιστα, ο Ιός προσκομίζει φωτογραφίες της Σουλεϊμάν από βράβευση της από 

το αμερικάνικο προξενείο Θεσσαλονίκης για το «γυναικείο θάρρος» της, ως προέδρου τοπικού συλλόγου 

γυναικών... Μεγάλη αμαρτία αυτό μάλλον για αντι-αμερικάνους. 
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Αλλά εντάξει, ο Βαθιώτης δεν είναι και Ρομ, οπότε λογικό. 

Αλλά ας το πάμε και λίγο παραπέρα. Μολονότι η ίδια η Σαμπιχά Σουλεϊμάν αρνήθηκε 

τον τίτλο της εθνικίστριας, εμείς δεν χρειαζόμαστε  διαψεύσεις ή επεξηγήσεις των 

θυμάτων των ελλήνων για να καθορίσουμε τη στάση μας. Έτσι, ακόμα και στην υποθετική 

περίπτωση που ήταν εθνικίστρια, η ρατσιστική, αντι-τσιγγάνικη στάση και συμπεριφορά 

των κάθε είδους διωκτών της δεν μπορεί να σχετικοποιηθεί με τίποτε. Το αντίθετο 

μάλιστα. Τέτοιες κατηγορίες έχουν ένα και μόνο σκοπό: να χρησιμοποιηθούν σαν όπλα 

εξόντωσης, με καθαρή, αριστερή / αναρχική συνείδηση. Μοναδικός λόγος, λοιπόν – το 

ξαναλέμε – που ξέσπασε κάτι τέτοιο εναντίον της Σουλεϊμαν ήταν ότι αυτή είναι Ρομ. 

Τα παραπάνω δεδομένα και παραδοχές που εκθέσαμε πρέπει να μας οδηγήσουν στα 

εξής δύο συμπεράσματα: το ένα είναι ότι το ελληνικό κράτος και στις 

διαμεσολαβήσεις του, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα, ανταποκρινόμενο πιστά στις 

επιθυμίες των ελλήνων υπηκόων του, συμπεριφέρεται στους ρομά ως μη-υποκείμενα, 

‘αμόρφωτους ιθαγενείς’ και αντικείμενα προς εκμετάλλευση, αναδεικνύοντας συχνά 

την ψήφο ως μοχλό εκβιασμού και ανταλλαγών για στοιχειώδεις συνθήκες ζωής ή 

ακόμα και πολύ λιγότερα. Τα ρομά άτομα που συνεργάζονται με το ελληνικό κράτος 

ή δεχονται αμοιβές από τα κόμματα για να τους πάρουν την ψήφο κλπ, είτε βλέπουν 

κάποιο όφελος για τον εαυτό τους (η μία περίπτωση) ή πιστεύουν σε αυτά που λένε 

(η άλλη περίπτωση). Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι – με δεδομένη μόνον αυτή τη 

συνθήκη συνδιαλλαγής / ανταλλαγής των ρομά με το ελληνικό κράτος – ΚΑΙ οι δύο 

περιπτώσεις, είτε της αντίκρουσης είτε της υποστήριξης τέτοιων στάσεων, ΔΕΝ 

μπορούν να αφορούν εμάς, αλλά μόνον τους ίδιους τους ρομά. Αν ήταν να 

εκφραστούμε εμείς σε αυτό το θέμα, θα εκφράζαμε π.χ. το πολύ-πολύ την ευχή να 

ακριβοπληρώνονται τουλάχιστον και να μην αρκούνται στα σουβλάκια και τα 

παπούτσια ή θα κάναμε έρευνα για το με τι ποσά λαδώνονται οι έλληνες μη-ρομά για 

την ψήφο τους, έτσι ώστε να απαιτούν και οι ρομά τουλάχιστον το ίδιο αντίτιμο. Γιατί 

αλλιώς ξεχνάμε ότι απέναντι στους ρομά, δεν στέκονται διαφορετικές ιδεολογίες και 

πρακτικές αλλά μόνο έλληνες. Και αυτή η γνώση, που κυριαρχεί σε ΟΛΟΥΣ τους 

ρομά, είναι και η μοναδική μας ελπίδα, μιας και αυτή είναι η πηγή των οποιωνδήποτε 

μελλοντικών ή και άμεσων αντιστάσεων τους. 

Αυτή η ενιαία ελληνική τάση απέναντι στους Ρομά που (ελπίζουμε να λειτουργεί και 

αντίστροφα και) περιγράψαμε παραπάνω, δεν τελειώνει βέβαια με τα εκάστοτε κόλπα της 

κεντρικής κρατικής διαχείρισης. Ο ‘κρατικός βούρδουλας’, στον οποίο ανέκαθεν έχουν 

συνηθίσει οι τσιγγάνοι να υποβάλλονται, παραμένει μία κυρίαρχη στρατηγική του 

κράτους. Εγκληματοποίηση, πειθάρχηση και καταστολή, η οποία στη μεταπολίτευση 
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αναλήφθηκε από τα αρμόδια υπουργεία, αποτελούν τον φαύλο κύκλο της ζωής της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των τσιγγάνων στην ελλάδα, ανάμεσα στις εκλογές, και αυτό 

ακριβώς είναι το επόμενο θέμα. 

3.What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the 
pavement... 
(η εγκληματοποίηση, οι μπάτσοι και οι δολοφονίες) 
 
Είπαμε και πριν ότι παρόλο που το ελληνικό κράτος, τα ΜΜΕ και ο όχλος επιφυλάσσουν 

για τους Ρομά τον χαρακτηρισμό των ‘αντι-παραγωγικών παρασίτων’ που απομυζούν τον 

δημόσιο πλούτο, ενώ δεν προσφέρουν τίποτα, στην ουσία ισχύει το αντίθετο. Οι Ρομά 

είναι αποκλεισμένοι από βασικά αγαθά και προνόμια, κρατικά ή μη, ενώ αναγκάζονται 

πολλές φορές να προσφέρουν στο κράτος (π.χ. στρατιωτική θητεία, φόροι κτλ). 

Ένα άλλο κατεξοχήν αντι-παράδειγμα, επίσης, για τις σχέσεις των τσιγγάνων της ελλάδας 

και του κράτους αυτού είναι η περίπτωση της αστυνομίας. Ενώ, για παράδειγμα, οι 

τσιγγάνοι υφίστανται εγκλήματα μίσους από φασίστες και ρατσιστές, η αστυνομία όχι 

μόνο δεν τα καταγράφει (είχε καταγραφεί ένα μόλις για όλο το 2013!) αλλά ούτε και τα 

αντιμετωπίζει, αν βέβαια δεν τα διαπράττει η ίδια. Έτσι, η μαρτυρία ενός Τσιγγάνου είναι 

συνήθως μηδαμινής αξίας, στο πλαίσιο του ότι το ελληνικό κράτος στις συναλλαγές του 

με τους Τσιγγάνους, τους θεωρεί κυρίως ‘υπόλογους’ παρά ως ‘άτομα που μπορούν να 

κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους’. Ενώ, όμως, η αστυνομία αδιαφορεί για τα 

εγκλήματα εις βάρος τους, ενδιαφέρεται αρκετά για την αστυνόμευση των ίδιων. Εχεί 

συμβεί, μάλιστα, η αστυνομία να επισκεφτεί καταυλισμό (26-11-2005, στην Πάτρα) που 

μόλις λίγες ώρες πριν είχε δεχτεί επίθεση με μολότοφ όχι για να βρει τους ενόχους της 

επίθεσης και να συλλέξει στοιχεία και καταθέσεις, αλλά για να ρωτήσει μεταξύ των 

θυμάτων αν τυχόν έχουν εγκατασταθεί νέοι Αλβανοί Ρομά στον καταυλισμό! 

Η ελλάδα έχει μία από τις πιο αστυνομευόμενες κοινότητες Τσιγγάνων. Το 56% των 

ερωτηθέντων Ρομά μιας έρευνας απάντησαν πως η ελληνική αστυνομία τους έχει 

σταματήσει τουλάχιστον μία φορά μέσα στο 2012, ενώ το 70% περίπου αυτών πιστεύουν 

ότι ο αστυνομικός έλεγχος έχει να κάνει με την εθνική τους καταγωγή («Ρομά: ένας λαός 

υπό διωγμό, σε ακατάλληλους καταυλισμούς», Καθημερινή, Λίνα Γιάνναρου 23-10-

2013).11 

                                                 
11 Το ενδιαφέρον είναι εδώ, σε τέτοια άρθρα σαν κι αυτό της Καθημερινής, ότι γίνεται έμμεσα παραδεκτό πως 

οι Τσιγγάνοι στην ελλάδα δεν έχουν ελληνική εθνική καταγωγή (!), ενώ παράλληλα όπως αφήνει να εννοηθεί ο 

τίτλος του άρθρου: μπορεί οι Τσιγγάνοι να έχουν προβλήματα αλλά ... μένουν και σε ακατάλληλους 

καταυλισμούς. Τέτοιοι τίτλοι και περιεχόμενα είναι πολύ συχνά στα άρθρα των ελληνικών ΜΜΕ τα οποία, την 

ίδια ώρα που προβάλλουν κάποια στοιχεία συμπάθειας προς τους Ρομά σε σχέση με τις κακουχίες που 
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«Η αστυνομία έρχονται κάθε ένα-δυο μήνες... δε βρίσκουνε  απολύτως τίποτα... Έχω τέσσερις 

γιους, και τους τέσσερις τους έχουν πάρει μέσα πολλές φορές και τους  αφήνουν... Έρχονται έξι η 

ώρα το πρωί και μας χτυπάνε την πόρτα... τα παιδάκια τρομάζουν όταν βλέπουν [τους 

αστυνομικούς] με τα αυτόματα», λέει η Δήμητρα, κάτοικος καταυλισμού στο Χαλάνδρι. 

Αλλά με αφορμή την υπόθεση της ‘μικρής Μαρίας’, οι ίδιοι μπάτσοι, προκειμένου να 

αποδείξουν ότι ασχολούνται εντατικά με τους Τσιγγάνους, έδωσαν στοιχεία των 

επιχειρήσεων τους εναντίον του συγκεκριμένου πληθυσμού για το 2013. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, λοιπόν, κατά τους πρώτους εννέα 

μήνες του 2013 υπήρξαν 1.131 αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά σε όλη 

τη χώρα. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, 52.431 άνθρωποι ελέγχθηκαν και 19.067 απ’ αυτούς 

οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα. Από αυτούς, συνελήφθησαν τελικά 1.305. Και όλα 

αυτά στο πλαίσιο «μιας στρατηγικής για  την πρόληψη της εγκληματικότητας», όπως λένε 

οι μπάτσοι. Αυτό σημαίνει, βέβαια, ότι οι μπάτσοι προλαμβάνουν το έγκλημα 

διεξάγοντας «φυλετικά» προσανατολισμένες έρευνες σε καταυλισμούς. Αλλιώς, γιατί 

διάολο να θέλουν οι μπάτσοι να κρατάνε στατιστικά ξεχωριστά για τους Ρομά σε σχέση 

με τον υπόλοιπο πληθυσμό που ελέγχουν και συλλαμβάνουν; Πρόκειται για μια 

απαραίτητη κίνηση αν θέλουν να τους βγει η ... αυτο-εκπληρούμενη προφητεία: πως 

δηλαδή οι Τσιγγάνοι είναι εγκληματίες. 

Μολονότι δεν έχουμε ακριβή στοιχεία από την ίδια την αστυνομία για το αν διατηρούταν 

η ίδια ένταση ‘αστυνόμευσης’ και στις δεκαετίες που προηγήθηκαν αυτής του 2010, 

σκόρπιες μαρτυρίες των ίδιων των Ρομά βεβαιώνουν μια τέτοια υπόθεση. Για 

παράδειγμα, στις 12 Ιουλίου του 2001, κατά τις 6 το πρωί, 15 αστυνομικοί πήγαν στον 

καταυλισμό της Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης. Η ανακοίνωση των Ρομά αναφέρει: «Αφού 

απέκλεισαν την είσοδο και την έξοδο του καταυλισμού, ξύπνησαν όλους τους κατοίκους και τους 

ζήτησαν να βγουν έξω από τις κατοικίες τους ενώ παράλληλα δεν άφηναν κανένα να αποχωρήσει 

από τον καταυλισμό. Αφού εξέτασαν τις ταυτότητές μας (παρουσία εικαζομένου δικαστικού 

αντιπροσώπου ο οποίος φέρεται να φορούσε γάντια), οι εν λόγω αστυνομικοί προσήγαγαν κατά τις 

7:15 π.μ (όποτε και αποχώρησαν) 10 άτομα στην Ασφάλεια Ηρακλείου» και προσθέτουν 

«Παρόμοιες αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν λάβει χώρα κατά τους τελευταίους 3 με 4 μήνες, με 

συχνότητα μιας επιχειρήσεως ανά μήνα.» 

Έχουμε ήδη δει την ένταση των λόγων της εγκληματοποίησης κατά των Ρομά να 

ξεδιπλώνεται στις ... απαγωγές παιδιών και στις κλοπές. Είπαμε, επίσης, ότι ενόψει κρίσης 

ανανεώθηκαν οι λόγοι εγκληματοποίησης των τσιγγάνων. Και το ‘αστείο’, δε, είναι ότι ο 

ελληνικός αντι-τσιγγανισμός έχει γίνει τόσο αποδεκτός και ηθικά νόμιμος που δεν γίνεται 

                                                                                                                                        
περνάνε, στοιχειοθετούν παράλληλα όμως κάποια «αντι-κανονικότητα» ή «ακαταλληλότητα» της ζωής τους, 

με σκοπό βέβαια και πάλι το ελληνικό κράτος να τους έχει από κοντά. Κι αυτό ακριβώς κάνει η αστυνομία. 
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καν κατανοητός στις ωμές και απροκάλυπτες μορφές του. Έτσι, π.χ. ένας αρθρογράφος 

της Καθημερινής αναρρωτιέται γιατί είναι ρατσιστική έκφραση όταν κάποιοι λένε ότι «Οι 

Τσιγγάνοι κλέβουν χαλκό» ενώ δεν είναι ρατσιστική η έκφραση που λένε κάποιοι άλλοι, 

ότι «Οι Ρομά κλέβουν χαλκό»: «Στην πρώτη περίπτωση, όμως, αυτός που το λέει θεωρείται 

ρατσιστής, ενώ στη δεύτερη όχι. Ομως και η γλώσσα έχει τη δική της ζωή και τα δικαιώματά της. 

Οσο κι αν θέλουμε να διαγράψουμε λέξεις που ακόμη είναι ζωντανές, αυτές αντιστέκονται. Και το 

πρόβλημα με την επιβολή του «πολιτικώς ορθού» λεξιλογίου είναι ότι ακριβώς στηρίζεται σε κάποια 

«πολιτική» βούληση, η οποία επιβάλλεται στη γλώσσα, και κατά συνέπεια περιορίζει την ελευθερία 

της έκφρασης.» Μεγαλείο. Ο αρθρογράφος-σαϊνι της Καθημερινής θεωρεί ότι το 

πρόβλημα με τις παραπάνω φράσεις είναι το αν θα ονομάσεις τους ανθρώπους που 

κατηγορείς ως ‘Ρομά’ ή ‘Τσιγγάνους’, ενώ το αν είναι ρατσιστικό το να αποδώσεις μια 

κατηγορία εγκλήματος σε έναν πληθυσμό συλλήβδην, δεν του περνάει καν από το μυαλό. 

Πέρα όμως από τα παραπάνω, σε σταθερό τέμπο παίζουν κάποιοι πιο παραδοσιακοί 

λόγοι εγκληματοποίησης των Ρομά σε σχέση με την υποτιθέμενη ένταξη όλων τους σε 

κυκλώματα μαφίας, κάθε είδους απάτες προς το ελληνικό κράτος αλλά και, βέβαια, 

ναρκωτικά. Τα ελληνικά ΜΜΕ τα λένε αυτά κάθε τόσο που σκεφτήκαμε ότι είναι ανούσιο 

να αναφέρουμε απλώς δεκάδες τέτοια άρθρα που επαναλαμβάνονται κάθε χρονιά Οι, δε, 

επιτροπές κατοίκων που πριζώνουν τους μπάτσους να κάνουν ντου σε τσιγγάνικους 

καταυλισμούς λένε επίσης τα ίδια. Φυσικά, αυτά για τα οποία συνήθως οι μπάτσοι 

συλλαμβάνουν τους Ρομά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι η ‘κλοπή ηλεκτρικού 

ρεύματος’ – π.χ. κατά τους πρώτους εννέα  μήνες του 2013, 230 Ρομά συνελήφθησαν για 

κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος – «αδίκημα» άμεσα συνδεδεμένο με το ότι στους ίδιους τους 

καταυλισμούς δεν δίνεται ρεύμα, μικρο-κλοπές μετά, καθώς και εκκρεμή εντάλματα, 

δικαστήρια κτλ.12 Βάσει αυτών των τελευταίων μάλιστα οι Ρομά διώκονται συνήθως 

ερήμην, δηλαδή χωρίς να γνωρίζουν για ποιο πράγμα διώκονται και βέβαια χωρίς να 

παρίστανται σε δικαστήρια αφού διόλου περίεργα και οι ίδιες οι κλήσεις για τα 

δικαστήρια αυτά χάνονται συνήθως κάπου μεταξύ εισαγγελέων και καταυλισμών. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα, το 1/3 των Τσιγγάνων στην ελλάδα διώκεται ή 

βαρύνεται με κατηγορίες ερήμην του. Ενώ, παράλληλα, ο αριθμός των Τσιγγάνων στις 

φυλακές ανηλίκων της ελλάδας είναι 7 φορές μεγαλύτερος αναλογικά με τον πληθυσμό 

των μπαλαμών. 

Την δεκαετία του 2000 με μεγαλύτερη ένταση ξεκίνησε ένας λόγος ομογενοποίησης περί 

Ρομά και μεταναστών και άρχισε η εγκληματοποίηση του ενός να παρασύρει και τον 

                                                 
12 Ενδεικτική για τα παραπάνω και η επιχείρηση «Aρετή» της ΕΛ.ΑΣ. εναντίον Ρομά στην Αθήνα με 

συμμετοχή 10 αξιωματικών και 62 αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών, τον Αύγουστο του 2008, με σκοπό να 

βρεθούν κλεμμένα οχήματα, ναρκωτικά και όπλα. Τελικά έγινε μόνο μία σύλληψη για παράνομη κατοχή 

καραμπίνας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου για κλοπές. 
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άλλον στα πλαίσια στρατηγικών του ελληνικού κράτους να εμφανίσει ορισμένες περιοχές 

σαν «άβατα», «γκέτο» ή «ανεξέλεγκτες ζώνες εγκλήματος». Εμείς τώρα επειδή είμαστε 

υποψιασμένες/οι και το μόνο πραγματικό άβατο που γνωρίζουμε στην ελλάδα είναι αυτό 

του λεγόμενου Άγιου Όρους όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος σε γυναίκες, 

καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η φιλολογία παίζει το ρόλο της προετοιμασίας των 

κινήσεων του ελληνικού κράτους που θέλει να απλώνει τα ξερά του όλο και περισσότερο 

στους καταυλισμούς. Η περίπτωση, δε, των μεταναστών Ρομά φαίνεται ότι είναι μία από 

τις αγαπημένες του ελληνικού υπουργείου εσωτερικών προκειμένου να παρουσιάσει την 

εξίσωση της εγκληματοποίησης των ρομά στην ελλάδα: «Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν 

έρθει και άλλοι, κυρίως από την Αλβανία,13 αλλά και τη Βουλγαρία, τα Σκόπια και τη Ρουμανία. 

“Αυτοί έτσι και αλλιώς είναι παράνομοι”, λέει στην ‘Κ’ στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών.» 

(«Ζουν από τα επιδόματα πρόνοιας», Καθημερινή, 25-10-2013). ‘Αυτοί είναι έτσι κι 

αλλιώς παράνομοι... οπότε δεν χρειάζεται να αποδείξουμε καν κάτι εναντίον τους’, θα 

έλεγε το στέλεχος, αν συνέχιζε την πρόταση του. 

Τώρα, επειδή το κράτος αυτό δεν είναι ότι ντρέπεται, αλλά μάλλον ότι περηφανεύεται, για 

τις ετησίες συλλήψεις και τους ελέγχους των Ρομα, είναι εξίσου εύκολο, όσο το να 

παρακολουθούμε τα ΜΜΕ, να παρακολουθούμε και τις κινήσεις των μπάτσων στο 

θεάρεστο εθνικό τους έργο. Και, όπως εμφανίζονται οι πολιτικοί διαμεσολαβητές ενώπιον 

των Τσιγγάνων κάθε τέσσερα χρόνια, οι μπάτσοι αποτελούν τους «διαμεσολαβητές» της 

καθημερινότητας. Αναλαμβάνουν, δηλαδή, να διώχνουν Τσιγγάνους από διάφορες 

περιοχές, συνοδεύουν τις μπουλντόζες κατεδάφισης των σκηνών και των σπιτιών, 

παράλληλα συνοδεύουν κοινωνικούς λειτουργούς που ... μετράνε και αναλύουν τον 

τσιγγάνικο πληθυσμό της ελλάδας (!)14, δέχονται τα παράπονα των ρατσιστών κατοίκων, 

αποτελούν τους εντεταλμένους εισαγγελέων,15 δικαστών, δημάρχων και υπουργών για 

κάθε διάκριση που αποφασίζεται εναντίον των Ρομά, ενώ εξίσου συχνά, καθώς ανήκουν σε 

                                                 
13 Απ’ ότι διαβάσαμε, μάλιστα, για τους Αλβανούς Ρομά στην ελλάδα ακολουθήθηκε το ίδιο παράδειγμα 

καταστολής που επιλέχθηκε και για τους Αλβανούς μετανάστες γενικά. Μάλιστα, συχνά οι μπάτσοι που 

συνελάμβαναν ή ανέκριναν Ρομά ελληνικής καταγωγής, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν ανεπιτυχώς 

πολλές φορές τον διάχυτο ρατσισμό της ελληνικής κοινωνίας, τους ζητούσαν να ρουφιανέψουν Αλβανούς 

Ρομά. Από ένα τέτοιο και μόνο περιστατικό μπορεί να καταλάβει κανείς την ποιοτική διαφορά ενός ρομ και 

ενός μπαλαμού στην ελλάδα...  
14 Αυτό το αξιομνημόνευτο παράδειγμα άσκησης βιοπολιτικής εξουσίας έρχεται από την Πάτρα, όπου στις 

αρχές Οκτώβρη του 2001 εμφανίστηκαν κοινωνικοί λειτουργοί αγκαζέ με μπάτσους για να καταγράψουν τους 
Τσιγγάνους πέριξ της πλατείας Όλγας. 

15 Αυτά τα ... τρομερά κατήγγειλε ο πρώην εισαγγελέας του Άρ(ε)ιου Πάγου, Γιώργος Σανιδάς, ότι συνέβαιναν 

το 2007 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, παραινώντας τους μπάτσους να αναλάβουν δράση: 

«διαπράττονται καθημερινώς και κατ’ εξακολούθηση εγκλήματα ιδία εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, 

παράνομης πορνείας αλλοδαπών γυναικών αφρικανικής και μη προελεύσεως, η οποία συνδυάζεται και με το 

έγκλημα της σωματεμπορίας, λαθρεμπορίας και διακινήσεως κλοπιμαίων, ενώ εξάλλου από ομάδες αθίγγανων 

διεξάγεται παράνομο εμπόριο ιδία οπωροκηπευτικών». (η έμφαση δική μας) 
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κυκλώματα παρανομίας, αποκτούν και προσωπικά κίνητρα να στριμώχνουν τους 

Τσιγγάνους σε κάθε πεδίο δραστηριότητας. 

Αλλά οι μπάτσοι, επίσης, είναι έλληνες, όπως και όλοι οι άλλοι. Άρα έχουν υποτιμήσει τη 

ζωή των Τσιγγάνων, όπως τους δίδαξε ο μπαμπάς τους και η μαμά τους, όπως τους 

υπέδειξαν τα μίντια, όπως πιθανόν τους προέτρεψαν και οι ανώτεροι τους, όπως π.χ. η 

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας που κάποτε στα «Προτεινόμενα μέτρα σε 

καταστηματάρχες για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις» προέτρεπε ρητά: «να μην 

ανταλλάσσετε χρήματα με ιδιώτες και κυρίως αθιγγάνους» («Ελευθεροτυπία» 19-2-2004). 

Εξάλλου, οι μπάτσοι όταν διεξάγουν επιχειρήσεις εναντίον των Ρομά ξέρουν καλά ότι 

πάνε σε μια δουλειά στην οποία κανείς από την ελληνική κοινωνία δεν θα είχε αντίρρηση 

να ολοκληρωθεί. Γι’ αυτό και είναι αμείλικτοι, γι’ αυτό και δεν νιώθουν πως μπορούν να 

τιμωρηθούν από κανέναν.16 Μάλιστα, οι ανώτεροι μπορεί να τσιμπήσουν και καμιά 

προαγωγή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αλλιώς και τον ζήλο ορισμένων υψηλόβαθμων 

μπάτσων διαφορετικά.17 Ε, τώρα, που και που, να το πουμε κι αυτό, η επίσκεψη σε 

κάποιον καταυλισμό ή η άγρια επίθεση σε τυχαίους Ρομά μπορεί να έχει και άσχημα 

αποτελέσματα για τους ίδιους τους μπάτσους. Όπως εκείνο τον Μάρτιο του 2005, όπου 3 

αστυνομικοί της ΟΠΚΕ μετά από εξευτελιστικό έλεγχο και απόπειρα προσαγωγής ενός 

                                                 
16 Τον Ιούνιο του 1992 τρία παιδιά Ρομά συλλαμβάνονται από αστυνομικούς, ξυλοφορτώνονται και υφίστανται 

ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα. «Μας πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου μας έγδυσαν, μας ξάπλωσαν κάτω 

και μας χτύπαγαν πίσω στα πόδια, στις πλάτες, σφαλιάρες στο κεφάλι. Εμείς κλαίγαμε αλλά αυτοί δε σταμάταγαν. 

Μας έστειλαν αρκετές φορές στο διοικητή να λέμε «είμαι μαλάκας» και μετά ξανά ξύλο. Μας έσβησαν τα φώτα, 

κλείσαν τα παράθυρα και συνέχισαν να μας δέρνουν», καταγγέλει λίγο αργότερα ένας από τους ανήλικους 

συλληφθέντες. 

17 Η αλήθεια είναι ότι ο αστυνομικός επιθεωρητής νοτίου ελλάδος, αντιστράτηγος Ιωάννης Δικόπουλος ήταν 

ήδη το φαβορί, απ’ ότι λένε τα ΜΜΕ, για τη θέση του επόμενου αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Και αν μη τι άλλο οι 

περγαμηνές του μπόλικες. Μπήκε στο σώμα το 1979 και πέρασε από μάχιμες υπηρεσίες, αποσπάστηκε στην 

ΕΥΠ για πέντε χρόνια, στον τομέα της αντικατασκοπείας και αντι-τρομοκρατίας, κι έπειτα υπήρξε ο 

μακροβιότερος διευθυντής Ασφάλειας Αττικής, μέχρι και το 2012 (σ.σ. ήταν επικεφαλής της επιχείρησης που 

οδήγησε στη δολοφονία του Νίκολας Τόντι στον Βύρωνα). Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. συνήθως επιλέγεται από τον 

βαθμό των αστυνομικών επιθεωρητών. Ε, το γεγονός ότι ήταν και συντοπίτης του Σαμαρά, από τη Μεσσηνία, 

ίσως τον έσπρωξε ακόμα λίγο. Είπε να χαρεί ο άνθρωπος, λοιπόν, τη θητεία του το καλοκαίρι του 2013 και 

βάλθηκε να την πέφτει στους Τσιγγάνους της Πελοποννήσου. Προσέξτε ζήλος: 10 Ιουλίου επιχείρηση της 

αστυνομίας στην Αργολίδα, σύμφωνα με επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΓΑΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου, 20 

Ιουλίου ευρεία επιχείρηση στη Λακωνία, 2 Αυγούστου νέα αστυνομική επιχείρηση με εστίαση κυρίως τους 

καταυλισμούς των Ρομά. Ο Δικόπουλος υπήρξε επικεφαλής σε αυτό το θερινό κύμα ‘πρόληψης της 

εγκληματικότητας’. Όλα έβαιναν καλώς. Αυτό που τον οδήγησε, όμως, εκτός της προδιαγεγραμμένης πορείας 

του προς την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. ήταν η δολοφονία Φύσσα, έναν περίπου μήνα μετά τις επιχειρήσεις της 

Πελοποννήσου. Ο Δικόπουλος ξεφωνίζεται από τον Δένδια, με αφορμή τα επεισόδια της Χ.Α. στο ‘Μελιγαλά’ 

και την απουσία της αστυνομίας, ως σύνδεσμος των νεοναζί και ‘καρατομείται’. Τη θέση του παίρνει ο πρώην 

γενικός αστυνομικός δ/ντης Πελοποννήσου, υποστράτηγος Ηλίας Γεωργόπουλος, δεύτερος στην ιεραρχία κατά 

τις επιχειρήσεις κατά των Ρομά το καλοκαίρι του 2013, ο οποίος τις συνεχίζει ακάματα από το Νοέμβρη 

κιόλας του 2013, με αφορμή και την υπόθεση της ‘μικρής Μαρίας’. Έτσι, λαμβάνουν χώρα οι αστυνομικές 

επιχειρήσεις σε Εξαμίλια και Ξυλόκαστρο Κορινθίας (η εγκληματικότητα δέχεται γερό χτύπημα μάλιστα με... 

4 Ρομά να συλλαμβάνονται για ζωοκλοπή, 15 για «κλοπή» ηλεκτρικού ρεύματος και συνολικά 270 άτομα να 

ελέγχονται μέσα σε μία μόνο μέρα). 
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Ρομ έξω από τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, δέχονται επίθεση από ομάδα Τσιγγάνων 

με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των τριών αστυνομικών, δύο σπασμένα οχήματα της 

αστυνομίας και άτακτη υποχώρηση των υπόλοιπων μπάτσων. Αλλά συχνότερο είναι, 

δυστυχώς βέβαια, το αντίθετο αποτέλεσμα και τα παραδείγματα πολλά, όπως μας δείχνει 

ένα μέρος μόνον της αποδελτίωσης των καθημερινών εφημερίδων (1998-2002). 

Τον Ιανουάριο του 1998 ο αστυνομικός Ιωάννης Μπουρβάνης πυροβόλησε εξ επαφής 

στο κεφάλι τον 16χρονο Ρομ Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, ο οποίος έμεινε έκτοτε 

παράλυτος. 

Τον Απρίλιο του 1998 πέφτει νεκρός από σφαίρες αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη και ο 

29χρονος Ρομ Άγγελος Τζελάλ. 

Στις 7 Μαίου 1998 ο Λάζαρος Μπέκος και ο Ελευθέριος Κουτρόπουλος, 18χρονα 

τσιγγανόπουλα τότε, συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι για απόπειρα διάρρηξης περιπτέρου. 

Οι μπάτσοι τους βρίσανε κατάλληλα και τους χτυπήσαν ανελέητα, διανθίζοντας το 

ρεπερτόριο τους και με απειλές σεξουαλικής κακοποίησης με κίνητρο, από πλευράς 

μπάτσων, να ρουφιανέψουν κιόλας έναν άλλον Ρομ τον οποίο η αστυνομία θεωρούσε 

ύποπτο για εμπορία ναρκωτικών. Ας σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή ακολούθησαν 

δικαστήρια τόσο στην ελλάδα (αθωωτική απόφαση) όσο στην ευρώπη (καταδικαστική 

απόφαση). Στον άγριο ξυλοδαρμό των δύο παιδιών συμμετείχε ο πρώην διοικητής του 

Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου Απόστολος Τσικρίκας. Ο εισαγγελέας Γιώργος 

Σκληρής πρότεινε την απαλλαγή του κατηγορουμένου και το τριμελές εφετείο Πάτρας 

πράγματι τον κήρυξε ομόφωνα αθώο.  

Τον Ιανουάριο του 2000 ο 24χρονος Ρομ Θ. Βασιλόπουλος δολοφονείται από 

αστυνομικούς στον Ασπρόπυργο. 

Στις 14 Ιουνίου του 2001, τον Ρομ Ανδρέα Καλαμιώτη, 21 ετών, οι μπάτσοι τον βρίζανε 

και τον χτυπούσαν επί ώρες έξω από το σπίτι του, στα Πευκάκια Αγίας Παρασκευής. 

Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του θύματος: «Κάποιος αστυνομικός με σημάδεψε με το όπλο 

και μου είπε πως θα με πυροβολούσε. [...] Επειδή ήμουν ξυπόλητος, ζήτησα από την γυναίκα μου 

να μου φέρει τα παπούτσια αλλά οι αστυνομικοί μου είπαν ‘Σκάσε, ξυπόλητο θα σε πάμε’, ενώ στη 

γυναίκα που προσπάθησε να τους μιλήσει της είπαν ‘Σκάσε πουτάνα, εσύ μη μιλάς’. Αφού με 

έπιασαν, οι αστυνομικοί με έσυραν στο περιπολικό, όπου με ακούμπησαν στο καπό και άρχισαν να με 

χτυπούν... Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε άρχισαν να με κλωτσούν. Σε κάποια στιγμή με 

έβαλαν στο περιπολικό, όπου άρχισαν πάλι να με χτυπούν. Για κάποιο λόγο με έβγαλαν από το 

περιπολικό, με ξαναχτύπησαν, με έβαλαν πάλι μέσα όπου με χτύπησαν για άλλη μια φορά. Τα 

παιδιά μου στο μεταξύ είχαν βγει στην πόρτα και, βλέποντας τους αστυνομικούς να με χτυπούν, 
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άρχισαν να κλαίνε». 

Στις 4 Αυγούστου του 2001 ο Ρομ Θεόδωρος Στεφάνου, ανακρινόμενος για κλοπή από 

περίπτερο, δεχόταν μπουνιές και χαστούκια από έναν μπάτσο. Κατά τη διάρκεια του 

ξύλου, οπότε και ο συλληφθέντας υπέστη κακώσεις κρανίου, ο διοικητής του Α.Τ. 

Αργοστολίου Χωραϊτης συνέχιζε την ανάκριση σα να μη συνέβαινε τίποτα. Ο ιδιοκτήτης 

του περιπτέρου δεν αναγνώρισε τον Στεφάνου και, τελικά, αφέθηκε ελεύθερος. 

Στις 23 Οκτώβρη του 2001 ο αστυνομικός Τυλιανάκης πυροβολεί στο πίσω μέρος του 

κεφαλιού τον 17χρονο Ρομ Χριστόπουλο, οδηγό ΙΧ φορτηγού, μετά από σήμα της 

τροχαίας στο οποίο ο Χριστόπουλος δεν σταμάτησε. Ο Χριστόπουλος, πατέρας δύο 

μικρών παιδιών, μεταφέρθηκε από άλλους τσιγγάνους στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο 

θάνατός του. Μετά τη διαπίστωση του θανάτου του, εκατοντάδες Τσιγγάνοι επιτέθηκαν 

στους αστυνομικούς και έσπασαν μια μοτοσικλέτα της Αμεσης Δράσης. Τελικά, 

επενέβησαν τα ΜΑΤ με δακρυγόνα και διέλυσαν το πλήθος. Ο αστυνομικός Τυλιανάκης 

δεν τέθηκε καν σε διαθεσιμότητα. 

Το πρωί της 28ης Ιανουαρίου του 2002, περίπου 100 αστυνομικοί, εκ των οποίων 

ελάχιστοι φορούσαν στολές, οι περισσότεροι δε πολιτικά και στρατιωτικά ρούχα, 

εισβάλουν με περιπολικά και πολιτικά αυτοκίνητα, αλλά και πεζή, στον καταυλισμό της 

Νέας Ζωής προς ανεύρεση ναρκωτικών. Έσπασαν πόρτες, έλεγξαν κάθε σπίτι και 

διέταξαν όλους τους ενοίκους να βγουν έξω και να πέσουν στο έδαφος μπρούμυτα 

σημαδεύοντας τους με όπλα, απειλώντας τους και βρίζοντας τους. Έπειτα, πυροβολώντας 

στον αέρα και τρομοκρατώντας τους, άρχισαν να τους χτυπάνε. Η Γιαννούλα Τσακίρη, 

21 ετών, ενάμιση μήνα έγκυος κατά την έφοδο, κλοτσήθηκε από αστυνομικό στην πλάτη, 

με αποτέλεσμα να πάθει εσωτερική αιμορραγία και να αποβάλλει τρεις μέρες αργότερα. 

Ο Παύλος Χριστόπουλος, 22 ετών, δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με το γόνατο στο 

στομάχι από έναν αστυνομικό, ενώ ένας άλλος τον κρατούσε κάτω. Ο Μιχάλης 

Αριστόπουλος, 22 ετών, δέχτηκε τρία χαστούκια από έναν αστυνομικό. Η Αικατερίνη 

Καραγιαννοπούλου, 17 ετών, έκανε μπάνιο όταν αστυνομικοί τη διέταξαν να βγει έξω, 

την απείλησαν και έπειτα έσπασαν την πόρτα. Πρόλαβε μόνο να φορέσει ένα πουκάμισο 

πριν μεταφερθεί σε ένα κατεστραμμένο κτίριο όπου της έγινε σωματική έρευνα από 

γυναίκες αστυνομικούς, υπό την παρουσία όμως και ανδρών αστυνομικών. Η αστυνομία 

έκανε τυχαίες προσαγωγές 15 ατόμων και τελικά συνελήφθη ο Αθανάσιος Σαΐνης, 19 

ετών, για κατοχή μικροποσότητας χασίς. Ο Σαΐνης μεταφέρθηκε σε ξεχωριστό κελί, όπου 

του ζητήθηκε να καταθέσει ότι είχε αγοράσει το χασίς από μια ηλικιωμένη Ρομ που 

συνελήφθη την ίδια ημέρα. Όταν εκείνος αρνήθηκε, η αστυνομία τον χτύπησε και έπειτα 

υπέγραψε ένορκη κατάθεση για λογαριασμό του, η οποία ανέφερε ότι είχε αγοράσει τα 
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ναρκωτικά από μία ηλικιωμένη γυναίκα. Έπειτα, αστυνομικά οχήματα επέστρεψαν στον 

καταυλισμό και οι μπάτσοι έκαναν προσαγωγές 8 Ρομνί γυναικών μαζί με τέσσερα ακόμη 

παιδιά, όλα ηλικίας κάτω των 4 ετών, και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα 

Ασπροπύργου, όπου ακολούθησε σωματικός έλεγχος των γυναικών και αφού πάρθηκαν 

δακτυλικά αποτυπώματα από όλα τα άτομα Ρομά (και τα 4 ανήλικα παιδιά), τους 

ζητήθηκε να υπογράψουν ένορκες καταθέσεις, που όμως δεν τους διαβάστηκαν. Παρότι 

δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, τελικά κρατήθηκαν 5 άτομα. 

Ο κατάλογος των ονομάτων των θυμάτων είναι πραγματικά ατελείωτος και θέλουμε ξανά 

να θυμίσουμε, λίγο πριν το τέλος αυτής της αναφοράς, δύο σημαντικά σημεία με αφορμή 

την απαρίθμηση αυτών των θανάτων, των βασανισμών και των κακοποιήσεων. Το πρώτο 

είναι ότι αυτά τα απροκάλυπτα περιστατικά αποτελούν απλώς συμπυκνώσεις της 

καθημερινότητας των Τσιγγάνων έναντι του ελληνικού κράτους και, συγκεκριμένα, 

την αντιμετώπιση τους ως υποτιμημένων υπάρξεων από τους έλληνες μπάτσους. Η 

απαξίωση αυτή, δηλαδή, δεν αρχίζει εκεί. Εκεί απλώς συμπυκνώνεται σε ένα 

μέγεθος βίας τέτοιο που να έχει οριστικά αποτελέσματα πάνω στις ζωές των άλλων. 

Όμως, εξίσου προφανές θα έπρεπε να είναι ότι η απαξίωση δεν τελειώνει κιόλας εκεί. 

Το τι έπεται των θανάτων, των κακοποιήσεων, των βασανισμών έχει σημασία. Το 

δεύτερο σημείο που θέλουμε έτσι να επισημάνουμε είναι ότι κανείς από τους 

αστυνομικούς δολοφόνους δεν καταδικάζεται σε φυλάκιση από ελληνικά δικαστήρια. 

Η δικαιοσύνη που αναζητάνε οι Τσιγγάνοι, άρα, είναι αναμφίβολα μια δικαιοσύνη 

μπαλαμών. Κι αυτό δείχνει το ποιον ‘πολιτισμό’ έχουν οι μπαλαμέ και ποιον 

υποτίθενται στερούνται οι Ρομά. Αλλά και εκτός πλαισίων αστικής δικαιοσύνης, ποιος 

θυμάται τα ονόματα των μπάτσων που σκοτώσαν Τσιγγάνους όσο θυμάται τα ονόματα 

των μπάτσων που σκοτώσαν (πολιτικοποιημένους) έλληνες (π.χ. μελίστα, κορκονέα κτλ); 

Αυτή η επιλεκτική κινηματική μνήμη, όταν μια ολόκληρη αριστερά και αναρχία 

διατείνεται ότι μάχεται κατά της κρατικής καταστολής και της αστυνομικής βίας, δείχνει 

ότι και ο ελλαδικός αντιφασισμός και αντιρατσισμός είναι πρώτα ελληνικός, ένας αντι-

ρατσισμός μπαλαμών, και μετά όλα τα άλλα... 

4.Ρομά συμμαθητές! Κλωτσιές στους ρατσιστές! 
 

Το ελληνικό σχολείο είναι ένας ρατσιστικός βόθρος, γενικά μιλώντας. Το 'χουν βιώσει τα 

παιδιά κάθε μειονότητας στην ελλάδα και όλων των ειδών οι ‘αποκλίνοντες’ ή 

‘διαφορετικοί’ μαθητές. Στο προηγούμενο μας τεύχος, για τη ‘δεύτερη γενιά 

μεταναστών’, είχαμε δώσει και πάλι αρκετά στοιχεία γύρω απ’ αυτό και είχαμε μεταδώσει 

τα λόγια πολλών μεταναστών που βίωσαν τραυματικά την παιδική τους ηλικία στο 

σχολείο, αυτό τον τόπο αναγκαστικής συνύπαρξης ελλήνων και μεταναστών. Αυτός είναι 
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και ο σημαντικότερος λόγος, εξάλλου, για τον οποίο δημιουργούνται ακόμη τα εβραϊκά 

δημοτικά σχολεία στην ελλάδα (αθήνα, θεσσαλονίκη και λάρισα): Προκειμένου να 

αποφευχθούν οι αντισημιτικές επιθέσεις και τα τραύματα στα εβραιόπουλα στην πιο 

ευαίσθητη τους ηλικία (από 6 έως 12 ετών). Πρόβλημα, όμως, δεν είναι (μόνον) οι 

μπαλαμέ συμμαθητές, οι οποίοι στην τελική αναπαράγουν ό,τι βλακεία τους πούνε ‘οι 

μεγάλοι’. Οι γονείς, αν μη τι άλλο, περιφρουρούν στενά το τι γίνεται στο σχολείο. Αυτά 

τα καθίκια κάνουν συνήθως πως ενδιαφέρονται για το περιβάλλον που παρκάρουν τα 

παιδιά τους και το πρώτο που φροντίζουν συχνά, όπως θα δούμε, είναι το περιβάλλον 

αυτό να είναι γαλανόλευκο και οι παρέες εθνο-ρατσιστικά προσδιορισμένες. Οι δάσκαλοι, 

με τη σειρά τους, εξυπηρετούν την κομφορμιστική και εθνική κανονικότητα με κάθε 

δυνατό τρόπο. Οι Τσιγγάνοι, μαζί με τους μετανάστες, είναι από τις πιο εκτεθειμένες 

κοινότητες στην εκπαίδευση. Τα τσιγγανόπουλα βιώνουν έναν απροκάλυπτο ρατσισμό 

στο ελληνικό σχολείο και η κύρια αντίδραση τους είναι φυσικά, ακόμα κι αν γουστάρουν 

κάποια μάθημα του σχολείου, να το εγκαταλείπουν τελικά για λόγους ψυχικής επιβίωσης. 

Από την πλευρά μας δεν κρύβουμε πως η ενασχόληση μας με τον σχολικό αντι-

τσιγγανισμό, όξυνε το μίσος μας για τους έλληνες, αυτή την ηλίθια φάρα ρατσιστών που 

περνιούνται για κάτι το ιδιαίτερο, άνθρωποι οι οποίοι – όπως θα δείτε – είναι τόσο 

ξεφτιλισμένοι ώστε να μη διστάζουν να ρίξουν το σιχαμένο τους δηλητήριο μπροστά στα 

Ρομά παιδιά, για να τα διώξουν από τα σχολεία. 

Αριθμοί και Βιώματα 

Τα δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση που έχουν λάβει από το παρελθόν έως σήμερα 

οι Ρομά αυτής της χώρας είναι απογοητευτικά, τόσο όταν προκύπτουν από την απλή 

παρατήρηση, όσο και με βάση επίσημες έρευνες. Μια μελέτη του 1998 – 1999 έδειξε ότι 

το 69,7% του δείγματος ηλικίας 18–47, δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ σχολείο, ενώ 

μόλις το 10% είχε ολοκληρώσει το δημοτικό. Ένα ποσοστό 2,1 % είχε ολοκληρώσει το 

γυμνάσιο και ένα ποσοστό 0,9% το λύκειο. Η έρευνα αυτή επίσης απαντά στο ερώτημα 

γιατί οι Ρομά τηρούν αποστάσεις από την εκπαιδευτική διαδικασία, αν και ήμασταν ήδη 

υποψιασμένοι. Οι λόγοι που ανέφεραν οι ίδιοι οι Ρομά συμμετέχοντες στην έρευνα ότι 

τους οδηγούν στο να μη στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, περιέχουν στο 29,7% τη 

ρατσιστική συμπεριφορά των δασκάλων, των άλλων μαθητών και των γονέων τους. Παρ’ 

όλα αυτά, το 85% υποστήριξε ότι η καλύτερη εκπαίδευση θα τους βοηθούσε στην εύρεση 

καλύτερων θέσεων εργασίας. Αυτά τα συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και από επόμενη 

έρευνα του 2011 από την ΚΑΠΑ Research, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της 

UNICEF και έδειξε ότι στην Ελλάδα αν και το 68,2% των ερωτηθέντων Ρομά δήλωσε 

ότι η εκπαίδευση γενικά είναι καλή για τα παιδιά γιατί μπορεί να μειώσει τη φτώχεια, 

δήλωσε επίσης ότι είναι δύσκολο για τα παιδιά τους να παρακολουθούν σχολείο. Το 
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36,7% θεωρούσε ότι οι ρατσιστικές διακρίσεις και η κοινωνική απομόνωση που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στο σχολείο αποτελούν τη μεγαλύτερη δυσκολία. 

Από την πλευρά μας, αναγνωρίζουμε ως κρίσιμη ακόμα μία παράμετρο που καθιστά τα 

ελληνικά σχολεία εχθρικά για τους Ρομά. Παρά το γεγονός ότι οι Ρομά βρίσκονται στην 

ελλάδα για αιώνες, το ελληνικό εθνικό κράτος έχει καταφέρει να τους προσπεράσει, 

εξαφανίζοντας από τα βιβλία της ιστορίας του κάθε σύνδεση και ύπαρξη των Ρομά. 

Αναλογιζόμαστε πόσο ισοπεδωτικό είναι για ένα παιδί να πηγαίνει στο σχολείο του τόπου 

που μεγαλώνει το ίδιο αλλά και πολλές προηγούμενες γενιές και να μη διδάσκεται τίποτα 

σχετικά με το δικό του κομμάτι στο σύνολο της κυρίαρχης κουλτούρας. Αυτό ισχύει, 

μάλιστα, μολονότι υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά των Ρομά, όπως αυτό της 

θρησκείας και της ελληνικής υπηκοότητας, που θα μπορούσαν να δελεάσουν και να 

καταφέρουν κάποια συσχέτιση μεταξύ κυρίαρχης και μη ομάδας. Είπαμε βέβαια. Ζούμε 

στην ελλάδα.  

Οπότε, τα Ρομά παιδιά, από μικρά, ήδη, καλούνται να σχηματίσουν για τον/την εαυτό 

τους μια διχασμένη εικόνα. Από τη μία έρχεται η σύνδεση με τον κυρίαρχο πολιτισμό 

και από την άλλη η βίαιη αναγνώριση της διαφοράς τους από αυτόν. Οφείλουμε να 

ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι για τους μικρούς Ρομά και Ρομνί, όπως και για τους 

υπόλοιπους μειονοτικούς αυτής της χώρας, δεν υπάρχει η πολυτέλεια της εσωτερική 

επεξεργασίας θεμιτών διαφορών και ομοιοτήτων για τη συγκρότηση μιας 

αντιπροσωπευτικής εικόνας για τον/την εαυτό, σύστοιχη της ιστορίας τους. Η ελληνική 

πραγματικότητα επεμβαίνει από πολύ νωρίς και όχι απλά αδειάζει αυτά τα περιεχόμενα 

αλλά φυλάει για τους Ρομά τη θέση του εξόριστου και ανεπιθύμητου. 

Ψάχνοντας για δεδομένα και αναλύσεις γύρω από την σχολική εμπειρία των Ρομά 

παιδιών στην ελλάδα, και ενώ όλων των ειδών οι ειδήμονες κραυγάζουν ότι διακατέχονται 

από περισσό ενδιαφέρον και ευαισθησία για την κατάσταση που βιώνουν οι ευάλωτες 

ομάδες αυτής της χώρας, άλλη μία απόδειξη για το αντίθετο ήρθε μπροστά μας. Μία και 

μοναδική είναι η έρευνα που έχει γίνει για τη μελέτη της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 

στην ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας τις έννοιες «ρατσισμός-εθνικισμός». Η συγκεκριμένη 

έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις Φραγκουδάκη και Δραγώνα και το γενικό της 

πόρισμα είναι ότι ο ρατσισμός των ελλήνων δασκάλων είναι μεγαλύτερος από αυτόν των 

μαθητών, ενώ φυσικά ο ρατσισμός των ελλήνων δασκάλων είναι ακόμη μεγαλύτερος 

απέναντι σε μειονοτικούς μαθητές. Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα 

μάθεις, λέει αυτός ο λαός, που αν και καθόλου σοφός κατά τη γνώμη μας, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να έπεσε μέσα! Εξάλλου, ο μοχλός της ‘εθνο-

ρατσιστικής εκπαίδευσης’ ήταν ανέκαθεν στην ιστορία του ελληνικού κράτους, ένα 
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σεβαστό εργαλείο εξελληνισμού (π.χ. για τους σλαβόφωνους μακεδόνες, για τους 

εβραίους και άλλους). Ωστόσο, και η στάση των λευκών ελλήνων μαθητών απέναντι σε 

Ρομά παιδιά δεν έχουμε κάποιο λόγο να πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα διαφορετική. 

Χαρακτηριστική είναι η φράση ενός μικρού ελληνόπουλου «Τα τσιγγανάκια είναι ζωηρά, γι’ 

αυτό δεν τα θέλουμε στα σχολεία μας». Από την πλευρά μας εμείς δεν μπορούμε να 

θυμηθούμε κανέναν απ’ όσους πέρασαν από τα θρανία να αντιπαθεί τους ζωηρούς 

συμμαθητές με το πρόσχημα ότι χαλάνε την ηρεμία του μαθήματος. Μάλλον εδώ 

μπορούμε περισσότερο να εντοπίσουμε τις ρατσιστικές ιδέες που έχουν ήδη περάσει 

πιθανότατα από κάποιο γονιό σε αυτόν τον μαθητή και μάλιστα στη συγκαλυμμένη τους 

μορφή. Από την άλλη, αυτό λέει και η ίδια η εμπειρία των Τσιγγάνων: «Εγώ στο σχολείο 

αντιμετώπισα πολλές φορές το ρατσισμό από τους συμμαθητές μου. Οι γονείς τους τους έλεγαν να 

μη με κάνουν παρέα γιατί ήμουνα Τσιγγάνα και θα τους έκανα, λέει, μάγια...», δηλώνει μία Ρομνί 

(στην έρευνα της Λυδάκη). Ενώ μια άλλη συμπληρώνει: «Δεν πήγα στο γυμνάσιο γιατί δε 

μου άρεσαν τα γράμματα. Δε μου άρεσε. Στο σχολείο με κορόιδευαν “γύφτισσα”. Κι εγώ 

εξακολουθούσα να μην τους κάνω τίποτα κι αυτοί έλεγαν πάλι. Η δασκάλα τους έβαζε τιμωρία, 

αλλά αυτοί πάλι τα ίδια. Θα πάω κι εγώ στη δουλειά με κεντήματα....» 

Ο στόχος της εκδίωξης Ρομά παιδιών από τα σχολεία μπορεί, εξάλλου, να επιτευχθεί με 

αναρίθμητες δικαιολογίες. Το μυαλό του έλληνα γονιού και δασκάλου θα επινοήσει 

πολλά ώστε να μην παραδεχθεί δημόσια το ρατσισμό του αλλά ταυτόχρονα να κρατηθεί 

καθαρός και χωρίς προσμείξεις ο ανθός αυτού του έθνους στα εκπαιδευτήρια. Γύρω από 

αυτές τις ... αναρίθμητες δικαιολογίες, να τι λέει ένας περιφερειακός δ/ντης εκπαίδευσης 

στη Θεσσαλονίκη: «Έχω ακούσει ότι να ‘ναι. Ότι θα έχουν μαχαίρια, ότι δεν πληρώνουν φόρους 

και εμείς πληρώνουμε, να μοιραστούν ισόποσα σε όλα τα σχολεία Θερμαϊκού και Μίκρας και ίσως 

και νομού Χαλκιδικής. Θα κολλήσουν τα παιδιά μας διάφορες αρρώστιες. Δεν μπορούσα να 

φανταστώ ότι θα άκουγα όλα αυτά τα πράγματα από γονείς με αρκετούς από τους οποίους πίνεις και 

καφέ μαζί και είναι και προοδευτικοί. Το κακό είναι ότι έχουν δηλητηριαστεί τα παιδιά με όσες 

βλακείες έχουν ακούσει… Οι δάσκαλοι εντελώς αμέτοχοι. Οι περισσότεροι δε γουστάρουνε και 

έχω ακούσει κάτι τρελά… του στυλ να λένε στα παιδιά ότι δεν πρέπει να τα χτυπήσουνε αν έρθουνε 

τα παιδιά των Ρομά….». Υπάρχει και η άλλη κατηγορία γονιών, που  αυτοπαρουσιάζεται 

ως λιγότερο προβληματισμένη αναφορικά με το θέμα, θεωρώντας πως δεν διακυβεύεται 

κάτι κρίσιμο, καθώς τα Ρομά παιδιά τίθενται από μόνα τους εκτός της ένταξής τους στις 

σχολικές τάξεις. Όταν, βέβαια γίνεται ολοένα και πιο συγκεκριμένη η πιθανότητα της 

στενότερης συνύπαρξης του-δικού-τους-του-παιδιού με κάποιο Ρομά, τότε τα πράγματα 

ζορίζουν. «Τσιγγάνος σημαιοφόρος; Μάλλον δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Πώς να 

ανταγωνιστούν τα παιδιά που μεγαλώνουν με υπολογιστές, βιβλία και ιδιαίτερα; Ωστόσο αν 

συνέβαινε, μάλλον δεν θα είχα πρόβλημα. Ούτε πιστεύω ότι θα με πείραζε, αν το παιδί είχε 

συμμαθητές Τσιγγάνους. Πιστεύω όμως ότι θα το τράβαγα αν έβλεπα ότι είχε πιάσει παρέες. Δε 
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φοβάμαι μην πάθει τίποτα, αλλά τα παιδιά έχουν τους φίλους για πρότυπο, και από ένα 

τσιγγανόπουλο, τι πρότυπο να πάρει ένα παιδί;»  

Μην ξεχάσουμε, βέβαια, κι ένα από τα must επιχειρήματα της εποχής μας. Ως γνωστόν, 

ο έλλην βιώνει σήμερα βαθιά στο πετσί του την κρίση και αυτό για πολλούς φυσικά 

σημαίνει αύξηση του ρατσισμού. Ρατσισμό στο λεωφορείο γιατί άκουσε ο γείτονας 

έλληνας τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές ότι πάμε για νέο μνημόνιο και ταράχτηκε. 

Ρατσισμό στη δουλειά στο συνάδελφο μετανάστη γιατί τον πιέζει το αφεντικό και 

πετσοκόβει και το μεροκάματο από πάνω, ε, και κάπου πρέπει να ξεσπάσει κι αυτός. 

Ρατσισμό και στα σχολεία εξίσου φυσικά γιατί το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο παρόλο 

που μάνα και πατέρας έγιναν θυσία για το καλό των παιδιών τους, και σε κάποιον πρέπει 

να εκτονωθούν κι αυτά. Έχει ένα μικρό κενό η ιστορία αυτή όμως. Αν για όλα αυτά φταίει 

η ρημάδα η κρίση, τότε γιατί όλες αυτές οι ρατσιστικές αηδίες, ίδιες ή σε παραλλαγές, 

παρέλαυναν και πριν την κρίση; Ποιος καλόπιστος – ή μάλλον πολύ πονηρός πιστεύει ότι 

τα Ρομά παιδιά είχαν μια ισότιμη θέση στα σχολεία αυτής της χώρας εν προκειμένω; 

Είναι πολλά τα περιστατικά καθαρής βίας και περιθωριοποίησης αρκετές δεκαετίες πριν 

και κάποια από αυτά θα τα αναφέρουμε παρακάτω. Διαβάστε τα σε συνάρτηση με τα 

πορίσματα της τελευταίας μελέτης που παρουσιάζουμε, του 1997 (της ΟΡΙΝΙΟΝ), η 

οποία λέει ότι το 66% των μαθητών δε θέλει τσιγγάνους συμμαθητές, δεδομένο που δεν 

εκπλήσσει δίπλα σε επόμενο στοιχείο, ότι το 55% των ελλήνων δηλώνει ανοιχτά ότι 

αντιπαθεί τους Τσιγγάνους, δεδομένο τέλος που πρέπει να συνεκτιμηθεί για να γίνει 

κατανοητό πως προέκυψε ο τίτλος του εν λόγω κομματιού της μπροσούρας. 

Σκηνή 1η: Φόβος και Παράνοια στα Μεικτά Σχολεία 

Οι αριθμοί και τα ποσοστά των ερευνών είναι ένας απλός τρόπος να βγάλουμε κάποια 

γρήγορα συμπεράσματα για το ποια είναι η ελληνική εκπαίδευση για τους Τσιγγάνους. 

Ωστόσο, αυτή η κωδικοποιημένη αλήθεια δεν αρκεί, αν θέλουμε να έχουμε μια 

ρεαλιστική εικόνα του τι σημαίνει να είσαι Ρομ που προσπαθεί να ενταχθεί σε ένα 

οποιοδήποτε σχολείο αυτής της χώρας. Γνωρίζουμε καλά ότι αυτού του είδους οι 

εμπειρίες δεν πρόκειται ποτέ να καταγραφούν σε όλο τους το ελληνορατσιστικό μεγαλείο. 

Κάποιες από αυτές, όμως, θέλουμε να τις αναφέρουμε εδώ προσπαθώντας να 

συγκροτήσουμε έναν αντιπροσωπευτικό χώρο μνήμης γιατί πιστεύουμε ότι οι στάσεις και 

αξίες του γενικού πληθυσμού που καταγράφονται μέσα από ερωτηματολόγια, καταλήγουν 

αναγκαστικά σε πιο γενικόλογους στοχασμούς ενώ τα ίδια τα γεγονότα της καθημερινής 

ζωής συγκροτούν μία πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της πραγματικότητας. 

Τέσσερα χρόνια μόλις αφού αποδόθηκε ελληνική ιθαγένεια στους Ρομά της ελλάδας, το 

1983, στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς, οι κάτοικοι δεν δέχονται την παρουσία Ρομά 
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παιδιών στο σχολείο της περιοχής, ούτε την ύπαρξη του καταυλισμού των τσιγγάνων στην 

κοινόχρηστη έκταση. Κατά την έναρξη των μαθημάτων οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στο 

σχολείο και, ουρλιάζοντας, λούζουν με απειλές και κατάρες τους Ρομά. Χρειάστηκε 

μάλιστα η επέμβαση του εισαγγελέα και της αστυνομίας οι οποίοι άρπαξαν τις ελληνίδες 

μητέρες ‘σηκωτές’ για καταφέρουν να περάσουν τα τσιγγανόπουλα στις αίθουσες. Η 

γνωστή «ελληνίδα μάνα» σκιαγραφείται εδώ, που για το καλό και την προστασία του 

παιδιού της μπαίνει μπροστά και με περισσό σθένος και πάθος καθαρίζει (με όλες τις 

έννοιες). 

Εστιάζοντας στη συνύπαρξη των τσιγγάνων με τους υπόλοιπους μαθητές στα σχολεία 

είναι ξεκάθαρο ότι και μόνο η ύπαρξη των «μη καθαρόαιμων ελλήνων» σε αυτά χαλάει 

την ομοιομορφία στα μάτια των ελλήνων γονιών και δασκάλων, τόσο που πολλές φορές 

φτάνει να απασχολήσει ολόκληρη την κοινότητα. Στα Εξαμίλια Κορινθίας στις 16 

Γενάρη 1986,18 οι κάτοικοι πήραν τα παιδιά τους από το δημοτικό σχολείο με μοναδική 

αιτιολογία ότι εκεί φοιτούσαν 23 Ρομά παιδιά. Το θέμα, μάλιστα καταλήγει σε λαϊκές 

συνελεύσεις όπου οι κάτοικοι αποφασίζουν τη συνέχιση της αποχής των «λευκών» παιδιών 

από το σχολείο αν δεν φύγουν τα τσιγγανόπουλα. Και όταν το θέμα φτάνει στους άμεσα 

εμπλεκόμενους δασκάλους, εκείνοι σπεύδουν να μας υπενθυμίσουν το διακοσμητικό και 

ανιαρό ρόλο τους σε αυτό που ονομάζεται παιδεία: «Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε ουδέτεροι, 

δεν μπορούμε να πάρουμε καμία θέση. Ούτε υπέρ, ούτε κατά. Τα πράγματα στο χωριό είναι 

οξυμμένα». Οι κάτοικοι εμμένουν στην απόφασή τους να κρατήσουν μακριά από το 

σχολείο τα παιδιά τους, μην τύχει και έρθουν σε επαφή με κάποιο Ρομ παιδί και έτσι 

λειτουργεί μία μόνο τάξη στο σχολείο, αυτή με τα τσιγγανόπουλα. Ο νομάρχης της 

περιοχής υπαναχωρεί και εξετάζει προτάσεις για ξεχωριστό τροχόσπιτο-τάξη, που θα 

λειτουργήσει προσωρινά στον τόπο των Τσιγγάνων, παρουσιάζοντας ως βασική αιτία του 

όλου ζητήματος το… δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής. Τελικά, τα Ρομά παιδιά 

πήγαν σε ξεχωριστό τμήμα αλλά στο ίδιο διδακτήριο για τη συγκεκριμένη σχολική 

χρονιά. Τα περήφανα ελληνόπουλα όμως παρουσίαζαν παρατεταμένες διακοπές. Μία 

                                                 
18 Οι τοποθεσίες είναι τονισμένες για να δοθεί έμφαση στη γεωγραφική διασπορά των αντι-τσιγγάνικων 

αντιλήψεων γενικά, αλλά και του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των Ρομά παιδιών συγκεκριμένα, ανά τη χώρα. 

Είναι αδύνατον κανείς βέβαια να καταγράψει και να σχολιάσει όλα τα διαθέσιμα περιστατικά και είναι, επίσης, 

αδύνατον να θυμάται κανείς στο τέλος όλες τις τοποθεσίες των διακρίσεων. Αποφασίσαμε, όμως, να σας 

μεταδώσουμε με αυτό τον τρόπο την αίσθηση αυτής της πληθώρας και της πλημμύρας της ελληνικής 

κοινωνίας με τον αστείρευτο ρατσισμό της. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ότι φυσικά τα 

καταγγελόμενα περιστατικά είναι πολύ λιγότερα από τα όσα λαμβάνουν χώρα. Για παράδειγμα, ένα 

περιστατικό το οποίο δεν έφτασε καν στη δημοσιότητα, έγινε πριν λίγους μήνες στην Κέρκυρα και έτυχε να το 

μάθουμε πριν την εκδήλωση μας εκεί. Μια... ελληνίδα μάνα, ‘κόρη μπάτσου’ όπως συνεχώς δήλωνε, εκδήλωσε 

το μίσος της για τους Ρομά συμμαθητές του γιου της βρίζοντας και χτυπώντας ένα τσιγγανόπουλο, απειλώντας 

το δε στη συνέχεια με ένα ψαλίδι μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών, (αριστερών και μη) δασκάλων αλλά και 

γονιών, εκ των οποίων βέβαια κανείς και καμιά δεν έβγαλε τίποτα προς τα έξω, ούτε καν ανώνυμα. Όταν 

μιλάμε για ελληνικό βόθρο, να, κάτι τέτοια εννοούμε. 
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δεκαετία αργότερα, το 1995, στο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Εξαμιλίων  λειτουργεί και 

πάλι «ειδική τάξη» για τα παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής, ασφαλώς όχι μεικτή. Όπως 

περιμέναμε, βέβαια, αυτή η στάση δεν είναι μια απλή ‘παραξενιά’ μεμονωμένων χωριανών 

αλλά παράδοση δεκαετιών στο κωλοχώρι αυτό. 

Το 1992, στην Κάτω Αχαϊα τα λευκά ελληνάκια δεν κάθονται στο ίδιο θρανίο, δίπλα-

δίπλα, σε Ρομά παιδιά. Μάλιστα μέσα στις τάξεις υπάρχουν και ξεχωριστές στήλες 

θρανίων, άλλες για λευκά και άλλες για μελαμψά παιδιά. Από την άλλη, στη θέση Ψάρι / 

Ρουπάκι Ασπροπύργου, για να αποφευχθούν οι σπαζοκεφαλιές του πώς να διατηρηθούν 

οι αποστάσεις ασφαλείας μέσα σε μία τάξη με έγχρωμα παιδιά, το Σεπτέμβρη του 2004, 

το σχολείο της περιοχής σταθερά επέμεινε στη μη εγγραφή 80 Ρομά (‘Ελευθεροτυπία’ 

στις 26-09-2004).  

Σε άλλες περιοχές οι μπαλαμέ γονείς για να αποφύγουν τη σχολική συνύπαρξη των 

παιδιών τους με τους Ρομά επέλεξαν τη συνεχιζόμενη αποχή των παιδιών τους από τα 

μαθήματα τον Οκτώβρη του 2010. Αυτό συνέβη στο 5ο δημοτικό στο νομό Μαγνησίας 

και στο 5ο δημοτικό στη Λαμία, στο 3ο δημοτικό σχολείο Σπάτων καθώς και στο 3ο 

δημοτικό σχολείο Περαίας Θεσσαλονίκης ενώ στο 1ο και στο 4ο δημοτικό Περαίας 

έγινε μερική αποχή. Εν τέλει, στην Περαία παρόλο που δέχτηκαν τελικά τα παιδιά στα 

σχολεία, αρνούνταν να τα παραλάβουν και να τα επιστρέψουν με σχολικά λεωφορεία, 

όπως υποχρεώνεται το κράτος, οπότε τα παιδιά τα πήγαινε ένας Ρομ γονιός στην 

καρότσα του αυτοκινήτου του. 

 

9. Μετακίνηση Ρομά μαθητών στην Περαία 
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Τον Οκτώβριο του 2012, στο Χαλάνδρι οι 239 γονείς των παιδιών του 7ου και του 10ου 

δημοτικού σχολείου ψήφισαν για το αν θέλουν να έρθουν παιδιά Ρομά στο σχολείο. Οι 

234 από αυτούς τους γονείς ψήφισαν ‘όχι’, ενώ μόνον 4 γονείς ψήφισαν ‘ναι’!19  

Ένα ακόμη δυναμικό παράδειγμα γονιών που δεν το βάζουν κάτω, από την Καρδίτσα. 

Το Φεβρουάριο του 2012 οι γονείς των παιδιών του 6ου Δημοτικού Σχολείου 

Καρδίτσας συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κτίριο, ξεχιόνισαν την αυλή του (“τίποτα 

τίποτα δε μας σταματά…”) και μπήκαν μέσα με φωνές και με έναν και μόνο στόχο, να 

εμποδίσουν τη λειτουργία του σχολείου ώστε να μην εγγραφούν σε αυτό τρεις Ρομά. Και 

ενώ όλα αυτά λάμβαναν χώρα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

εξηγούσε ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν τίποτε με τους Τσιγγάνους, αλλά τα 

παιδιά τους είναι πιθανό να μεταφέρουν ασθένειες, καθώς και τις παραβατικές 

συμπεριφορές των γονέων τους. «Η Πολιτεία πρέπει να λύσει το πρόβλημα και να εντάξει τις 

οικογένειες των Ρομά προτού έρθουν εδώ τα παιδιά τους» φώναζαν εν χορώ οι συγκεντρωμένοι 

γονείς, ενώ ο δήμαρχος Καρδίτσας δήλωνε στο ΒΗΜΑ, σε ερώτηση αν αντίστοιχες 

συμπεριφορές δίνουν στα παιδιά λάθος μηνύματα «Είναι δράμα αυτό που γίνεται, αλλά ποιος 

μπορεί να πάρει  την ευθύνη ότι κάποιο από τα παιδιά μας δεν θα νοσήσει από ένα παιδί Ρομά που 

δεν έχει εμβολιαστεί;». Διακόσιοι πενήντα γονείς που έχουν συγκεντρωθεί στο σχολείο τον 

ακούνε και χειροκροτούν. «Φαντάζεστε να είναι όλα τα παιδιά στον ίδιο προαύλειο χώρο;» 

συνεχίζει να αναρωτιέται ο δήμαρχος. «Δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά αυτά τα παιδιά έχουν 

παραβατική συμπεριφορά. Υπάρχουν προβλήματα υγιεινής. Ο οικισμός τους άλλωστε γειτνιάζει και 

με έναν σκουπιδότοπο...». Εμείς πάλι θα προτείναμε να ξανασκεφτούν το επιχείρημα περί 

δημόσιας υγιεινής οι ρατσιστές, μιας και δεδομένης της σαπίλας τους, από άλλους λόγους 

φαίνεται να κινδυνεύουν τα παιδιά τους.  

Διαβαζοντας, όμως, τέτοια περιστατικά που εμπλέκουν και λόγους περί εμβολιασμού 

παιδιών κτλ, ένας σύντροφος θυμήθηκε ένα πολύ παλιό γεγονός στις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, στο Βερολίνο. Σε έναν παιδικό σταθμό είχαν πιάσει τα παιδάκια ψείρες. Οι 

γερμανοί γονείς αμέσως έβγαλαν τη ‘διάγνωση’ ότι τα παιδάκια τους κόλλησαν από ένα 

κοριτσάκι από την τουρκία (το μοναδικό ξένο παιδάκι σε όλον το σταθμό) και γι’ αυτό 

απαίτησαν να φύγει αμέσως το κοριτσάκι από τον παιδικό σταθμό. Όταν έκαναν έλεγχο 

τελικά οι γιατροί στα παιδάκια, ανακάλυψαν ότι το μοναδικό παιδί που δεν είχε ψείρες... 

ήταν αυτό το κοριτσάκι. Και μάλιστα ανακάλυψαν και την αιτία για αυτήν την «ανοσία»: 

Κανένα από τα γερμανόπουλα δεν έκανε παρέα και δεν έπαιζε με το κοριτσάκι. 

  

                                                 
19 Την αναγνωρίζετε? Είναι η άμεση δημοκρατία με την οποία μας είχατε πρήξει ορισμένοι! 
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Σκηνή 2η: Στείλτε «το πρόβλημα» αλλού 

Πέρα από τις συγκρουσιακές πρακτικές πάντως που υιοθέτησαν οι παραπάνω γονείς, 

εκπαιδευτικοί και τοπικές αρχές στα πλαίσια της συνύπαρξης Ρομά και μη, παιδιών σε 

κοινό σχολικό περιβάλλον, υπάρχουν και άλλου είδους παραδείγματα όπου οι κάτοικοι 

εφευρίσκουν διάφορες λύσεις και τελικά καταργούν εντελώς το μεικτό χαρακτήρα των 

σχολικών αιθουσών. Στην κοινότητα Καλαμίου, στην Καλαμάτα, το Μάρτη του 1995, ο 

διευθυντής του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου διώχνει 3 παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής 

ενώ εκείνα παρακολουθούσαν μαθήματα από το Νοέμβριο. Η δικαιολογία που 

παρουσίασε ήταν η εξής «δεν ήταν γραμμένα κανονικά, δεν είχαν χαρτιά και δεν είχαν κάνει 

εμβόλια». Το γεγονός πήρε πανελλαδική έκταση και ο διευθυντής μετέφερε τους Ρομά 

από το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο βρισκόταν κοντά στον καταυλισμό τους σε άλλα. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι 30 και πάνω τσιγγάνοι μαθητές της περιοχής διασκορπίζονται 

έκτοτε σε 3 διαφορετικά σχολεία.  

Αντίστοιχη κίνηση έκανε στις αρχές του 2000 ο δήμαρχος Εχέδωρου Θεσσαλονίκης  

στέλνοντας τα Ρομά παιδιά σε σχολεία του Δήμου Χαλάστρας. Έτσι τα παιδιά 

διασπείρονται σε 13 σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα οποία απέχουν από 4 έως και 

17 χιλιόμετρα από τον οικισμό τους.20 Είναι φανερό, ότι αυτή η διασπορά των 

μειονοτικών μαθητών σε διαφορετικά σχολεία στόχο έχει τη διάσπαση της εσωτερικής 

συνοχής τους. Όντας λίγα και μόνα σε κάθε σχολείο, αυτά τα παιδιά αυτόματα 

καθίστανται αποδυναμωμένα και δεν μπορούν να βρουν τη θέση τους σε ένα εχθρικό 

σχολικό περιβάλλον. Γεγονός, βέβαια που καθόλου δεν απασχολεί τους δασκάλους, οι 

οποίοι από τη μία είναι πρόθυμοι να καταδείξουν τον αναλφαβητισμό των τσιγγάνων  στα 

ρατσιστικά τους λογύδρια και, από την άλλη, προσθέτουν έναν παραπάνω σκόπελο στην 

παρακολούθηση των μαθημάτων για τους Ρομά, στέλνοντάς τους σε σχολεία μακριά από 

τα μέρη κατοικίας τους. Όταν, δε, οι δάσκαλοι δημοτικών αναγκάζονται να κρατήσουν τα 

ρομά παιδιά στα σχολεία, είναι η χειρότερη τους φάση και, όπως μάθαμε από σύντροφο 

που δούλευε σε δημοτικό της Σαλαμίνας (σ.σ. μην αναρρωτιέστε γιατί φτιάχνει εκεί 

γραφεία η χ.α.!), προσπαθεί ο ένας να τα «φορτώσει» στην τάξη του άλλου. 

Σκηνή 3η: Τα σχολεία-γκέτο και η αυτο-οργάνωση του Όχλου 

Τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας φαίνεται, όμως, να είναι σε επαγρύπνηση σε ό, 

τι αφορά την εκπαίδευση των Ρομά ακόμη και όταν οι ίδιοι παραμένουν καλά 

οχυρωμένοι στο ‘ασφαλές’ ομοιογενές περιβάλλον τους. Όταν στην Καρδίτσα, πριν τη 

                                                 
20 Μάλιστα ο Δήμος στον οποίο ανήκει γεωγραφικά ο συγκεκριμένος οικισμός είχε πάρει από το Υπουργείο 

Εσωτερικών 40 εκατ, για να αγοράσει κάδους σκουπιδιών για τους Τσιγγάνους δημότες του! (2,5 δις το 

συνολικό κόστος δημιουργίας του οικισμού Αγία Σοφία για τους Ρομά του Γαλλικού Ποταμού) 
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δεκαετία του ‘90 είχαν φτιαχτεί σε δημοτικό σχολείο των Σοφάδων τέσσερα τμήματα για 

τους ενήλικες αναλφάβητους Ρομά, ντόπιοι γονείς ξεσηκώθηκαν και τα έκλεισαν. 

Αντίστοιχου τύπου αμιγή σχολεία για ανήλικους τσιγγάνους μαθητές δημιουργήθηκαν 

στο 4ο Δημοτικό σχολείο Σοφάδων και το 12ο Δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου και με 

την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το 2007 εγκαινιάστηκαν χωριστές τάξεις Ρομά 

παιδιών σε Πάτρα, Σπάτα και Χαλάνδρι. Στα λεγόμενα σχολεία-γκέτο ο διαχωρισμός 

των ‘λευκών’ παιδιών από τα ‘έγχρωμα’ είναι απόλυτος. Όχι μόνο η απόσταση μεταξύ των 

παιδιών έχει επιτευχθεί αλλά και κάτι άλλο βασικό: οτιδήποτε εφαρμοστεί εις βάρος των 

Ρομά παιδιών από τους κατά τα άλλα φιλήσυχους κατοίκους που κοιτάνε το καλό του 

τόπου τους, δεν θα επηρεάσει τους μπαλαμέ μαθητές. Και ο σκοπός αυτής της επιλογής 

δεν άργησε να φανεί. 

Τον Οκτώβρη του 2005, στο 10ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο της θέσης Ψάρι / Ρουπάκι 

Ασπροπύργου τα πράγματα ξεκίνησαν παρόμοια. Αποχή μπαλαμέ μαθητών ως 

διαμαρτυρία για την ύπαρξη των Ρομά συμμαθητών τους. Έπειτα, οι γονείς-κάτοικοι 

Ασπρόπυργου προέβησαν σε εκβιασμό των γονέων των παιδιών Ρομά που 

παρακολουθούν μαθήματα εκεί, για να υπογράψουν δήλωση ότι επιθυμούν τα παιδιά τους 

να φύγουν από τα σχολεία αυτά και να πάνε σε ένα ‘παράρτημα’ με λυόμενα που 

φτιάχτηκε ώστε τα παιδιά Ρομά να φοιτούν χωριστά από τα άλλα παιδιά. Οι απειλές προς 

τους γονείς Ρομά αλλά και προς δασκάλους και εθελοντές που δεν συμμερίζονταν τη 

στάση των έξαλλων ελλήνων γονέων και βρίσκονταν εκεί συνεχίστηκαν ακόμα και 

τηλεφωνικά και συνοψίζονται σε φράσεις όπως «τα παίρνετε», «θα φάτε το κεφάλι σας», 

«ξέρουμε τις πινακίδες του αυτοκινήτου σου», «θα δεις τι θα πάθεις», ή και το, αναρχικής 

βερζιόν, «όταν ο γονιός αγωνίζεται για το παιδί του, πάει κόντρα στο νόμο και στο 

κράτος». Τελικά, η ελληνική κοινωνία κατάφερε να περάσει τα αιτήματα της. Η 

κατασκευή του νέου σχολείου ολοκληρώθηκε με τέσσερα κοντέινερ και μια υποτυπώδη 

αυλή, που γρήγορα πήραν στην περιοχή το όνομα «σχολείο των Τσιγγάνων».  

Οι μπαλαμοί έλληνες, ωστόσο, φαίνεται να μην είναι ευχαριστημένοι με καμία από αυτές 

τις λύσεις. Θέλουν να εξαφανίσουν με ακόμη πιο έκδηλο τρόπο κάθε πιθανότητα τα 

μικρά καθαρόαιμα τερατάκια τους  να συγχρωτιστούν με τα Ρομά παιδιά. Ούτε στο δικό 

τους σχολείο αλλά ούτε και σε κανένα, όσο μακριά και αν είναι, μην τύχει και 

«κολλήσουν», όχι καμιά ψείρα όπως ισχυρίζονται, αλλά  κάποιο στοιχείο 

διαφορετικότητας και μετά μπασταρδευτεί αυτό το άσπιλο έθνος. Έτσι, οι διαμαρτυρίες 

δεν κόπασαν. Το αίτημα ήταν πια να φύγουν οι Τσιγγάνοι γενικά από την περιοχή. 

Σύντομα στο σχολείο-γκέτο που αποτελούταν από κοντέινερ γράφτηκαν αντι-τσιγγάνικα 

συνθήματα. Ακολούθησε η κλοπή των air condition από το σχολείο και η λεηλασία μιας 
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από τις αίθουσες. «Μέχρι και τις πόρτες ξήλωσαν και πήραν τα πάντα από μέσα, αφήνοντας 

τέσσερις γυμνούς τοίχους», λέει ο πρόεδρος της Κοινότητας των Τσιγγάνων στο Ψάρι. Η 

δημοτική αρχή αναγκάστηκε να διαθέσει για τη φύλαξη του σχολείου εταιρεία σεκιούριτι, 

για να προστατεύσει το δικαίωμα των παιδιών να κάτσουν στα θρανία. 

Και στις 4 Απριλίου του 2007, το βράδυ της ‘μεγάλης πέμπτης’ για τους ρατσιστές 

γονιούς, το σχολείο του Ασπρόπυργου, όπου πήγαιναν 46 τσιγγάνοι μαθητές, τυλίχτηκε 

ξαφνικά στις φλόγες και αργότερα η πυροσβεστική έρευνα αποκάλυψε εμπρησμό, από 

ευσεβείς πιστούς. Οι δύο καμένες αίθουσες, μάλιστα, δεν αντικαταστήθηκαν ποτέ με 

προσχηματικά επιχειρήματα δήθεν αδυναμίας εξεύρεσης κοντέινερ. «Στο σχολείο δεν 

θέλουμε πια να πηγαίνουμε. Είναι άσχημο, μας έκαψαν την τάξη μας και φοβόμαστε να πάμε εκεί», 

λέει ένας Ρομ μαθητής.  

10. Το σχολείο στον Ασπρόπυργο μετά τον εμπρησμό 

 

 «Δεν θα αφήσω κανέναν να μου στερήσει να μάθω γράμματα. Από τα 46 παιδιά που ερχόμασταν 
για μάθημα από τον καταυλισμό, τώρα ερχόμαστε μόνο τα 13. Τα υπόλοιπα φοβούνται ότι θα 
έρθουν να τα κάψουν και αυτά, όπως συνέβη και με το σχολείο μας», λέει μία 12χρονη 
μαθήτρια. «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μου να πάνε στο σχολείο. Το θέλουν, καθημερινά με 
παρακαλούν, αλλά φοβάμαι ότι κάτι κακό μπορεί να τους συμβεί. Ας μας φτιάξουν επιτέλους το 
σχολείο για να τα στείλουμε. Παιδιά είναι κι αυτά όπως τα υπόλοιπα», λέει μία Τσιγγάνα 
μητέρα. Την επόμενη σχολική χρονιά, το ελληνικό κράτος φυσικά συνέχισε να επιμένει 
στο διαχωρισμό των παιδιών Ρομά στο 10ο Δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου, παρά την 
καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Και ενώ έχει υπάρξει το ηχηρό παράδειγμα του Ασπροπύργου, και άλλες περιοχές της 

ελλάδας στη συνέχεια προκρίνουν τη λύση αμιγών σχολείων μόνο για Ρομά. Στο 

Εργοχώρι Βέροιας λειτουργούσε και το 2010 ένα τέτοιο σχολείο, το οποίο με καμάρι η 

πολιτεία ανακοίνωσε πως αναγνώρισε και θα αποτελεί επίσημο παράρτημα κάποιου 
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Δημοτικού σχολείου Βέροιας, ενώ στην ουσία το «σχολείο» βρισκόταν σε απομονωμένη 

τοποθεσία, εγκαταλειμμένο και λεηλατημένο για χρόνια (σ.σ. αυτό το σχολείο μάλιστα 

έχει τη μοναδικότητα να έχει χορηγούς τον ελληνικό στρατό και την ορθόδοξη 

εκκλησία!). 

Αντίστοιχα, το 2011, συνολικά έξι σχολεία συνέχισαν να λειτουργούν αποκλειστικά με 

μαθητές Ρομά και αυτά ήταν το 12ο Δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου, το 4ο Δημοτικό 

σχολείο Σοφάδων, το μονοθέσιο Δημοτικό σχολείο Καστέλλας Ψαχνών, το Δημοτικό 

σχολείο Γαστούνης, το 12ο Δημοτικό σχολείο Κομοτηνής και το 3ο Δημοτικό σχολείο 

Ζεφυρίου. Σε άλλες πέντε περιοχές, υπήρχε άρνηση πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε 

δημοτικά σχολεία. Και, τέλος, σε 13 από τις κοινότητες  Ρομά που αντιστοιχούν τα 

παραπάνω σχολεία, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο σχολείο λόγω απουσίας σχολικού 

λεωφορείου. 

Ίσως οι μοναδικές εξαιρέσεις σχολείων όπου μειονοτικοί μαθητές έχουν καταφέρει να 

διασφαλίσουν μία θέση στην εκπαίδευση χωρίς πολλές εντάσεις, είναι τα δυο δημοτικά 

σχολεία στο Ζεφύρι με αμιγή μαθητικό πληθυσμό Ρομά, καθώς και αυτά των 

μουσουλμάνων ρομά στη Θράκη. Επίσης, οι εθνοτικά τούρκοι και πομάκοι μπορούν να 

φοιτήσουν σε μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923.21 Η 

διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και στα τούρκικα ενώ το σχολικό πρόγραμμα 

καταρτίζεται κατόπιν διμερών συμφωνιών μεταξύ ελλάδας και τουρκίας. 

«Where everything is bad, it is always best to know the worst! » 

Στην ελλάδα, λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικές στρατηγικές σε σχέση με την 

εκπαίδευση των Ρομά: είτε να τους βάλουν σε ξεχωριστά, «ειδικά» σχολεία μόνο με 

Ρομά συμμαθητές ή να τους αποθαρρύνουν να πάνε στο σχολείο γενικά, μέσα από 

διάφορα κόλπα. Για παράδειγμα, η προσπάθεια διασποράς των Ρομά μαθητών σε 

πολλά και διαφορετικά σχολεία, μακριά από εκεί που μένουν, ή η άρνηση να δοθεί 

σχολικό λεωφορείο για τα παιδιά αυτά είναι ο έμμεσος τρόπος να τους πείσουν να 

μην παρακολουθούν το σχολείο και να τους πετάξουν στην αναπαραγωγή της ήδη 

υπάρχουσας κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης για να λένε έπειτα ότι «έτσι 

είναι αυτοί». Από την άλλη, η δημιουργία των σχολείων «μόνο για Ρομά» δείχνει την 

προσπάθεια της απομόνωσης τους ως των αιώνια ‘Άλλων’, ως ανθρώπων που θα 

παραμείνουν πάντα κάτι το ‘διαφορετικό’ και δεν θα συγχρωτιστούν ποτέ με τους 

μπαλαμούς. Μολονότι και οι δύο λύσεις (απομόνωση ή αφομοίωση) εκπορεύονται 

από ρατσιστικό σκεπτικό και κατά βάση απλώς θα συμφωνούσαμε με όποια λύση 

                                                 
21 Οι «έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης» είναι η μοναδική ‘θρησκευτική’ μειονότητα που αναγνωρίζει 

επίσημα το ελληνικό κράτος, από το 1923. Μέσα σε αυτή τη μειονότητα υπάρχουν και 10.000 Ρομά. 
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επιθυμούσαν να ακολουθήσουν οι Ρομά μαθητές, σε ένα γενικό επίπεδο πρέπει να 

παραδεχτούμε πως τα λεγόμενα ‘σχολεία-γκέτο’ για Ρομά έχουν ένα βασικό 

πλεονέκτημα. Οι Ρομά μαθητές είναι ενήμεροι και προετοιμασμένοι για αυτή τη 

συνθήκη, προσαρμόζοντας τα ενδιαφέροντα τους, αναπτύσσοντας παράλληλα μια 

διανοητική οξύτητα που είναι προσανατολισμένη στην πρακτική πλευρά της ζωής 

και, βέβαια, την επιβίωση22, και, πάνω απ’ όλα, μένουν μακριά από τους ρατσιστές 

έλληνες και τα παιδικά τράυματα που θα μπορούσαν αυτοί να τους προκαλέσουν. 

Πιστεύουμε ότι θα έχετε ήδη καταλάβει πως οι Ρομά μαθητές βιώνουν τον ελληνικό 

ρατσισμό από πολύ νωρίς. Υπάρχει μια απόλυτη ομοφωνία εναντίον τους, πράγμα που 

τους πείθει είτε να μην βασίζονται στο σχολείο είτε να το αποφύγουν όσο πιο γρήγορα 

γίνεται. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον αναλφαβητισμό των Ρομά, σε αντίθεση με 

ό,τι μαλακία κυκλοφορεί γύρω από το ‘πως θέλουν οι ίδιοι να κάνουν τη ζωή τους’. Λόγω 

χρώματος συνήθως ή και έλλειψης σχολικών ειδών ή και «απειθαρχίας», μέσα στην 

πειθαρχημένη εθνική κανονικότητα των ελλήνων, οι Ρομά μαθητές δέχονται επιπλέον 

πίεση από ό,τι συνήθως δέχεται κάθε αποκλεισμένος μαθητής. Και έτσι με τον συνήθη 

βίαιο τρόπο γνωρίζουν και τι εστί «μπαλαμός». 

Να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ και 40 χρόνια στην ελληνική 

κοινωνία. Μην ξεχάσουμε ποτέ όλα αυτά, απέναντι σε εκείνους που εντόπισαν τον 

ρατσισμό ή τον «ακραίο» ρατσισμό ενόψει κρίσης. Μην ξεχάσουμε ποτέ όλα αυτά, την 

ώρα που τούτη εδώ η αριστερά και οι πολίτες αυτής της χώρας σε κάθε τόνο και σε κάθε 

βαθμό δεν παρέλειψαν να μας πουν πως «οι έλληνες δεν είναι ρατσιστές», ή ότι «στην 

ελλάδα δεν υπάρχει ρατσισμός, μιας και είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία». Οι 

Ρομά μαθητές γνωρίζουν από πρώτο χέρι την υποκρισία αυτών των νεο-ελληνικών 

δογμάτων. Σε μια τέτοια κοινωνία, σαν παράπλευρη ευτυχία του αποκλεισμού τους, 

βλέπουμε το γεγονός ότι τουλάχιστον δεν αναγκάζονται να μάθουν ελληνική ιστορία και 

θρησκευτικά στα ελληνικά σχολικά κλουβιά. 

5.Έργα και ημέρες του ελληνικού όχλου 
 
Συχνά στις δημοσιογραφικές και ακαδημαϊκές έρευνες γύρω από τη φτώχεια και τους 

αποκλεισμούς που υφίστανται οι Τσιγγάνοι, δίνεται η εντύπωση μιας ελληνικής κοινωνίας 

που μένει απαθής, αδιάφορη ή πολύ απασχολημένη με τα δικά της προβλήματα. 

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια εν τέλει κολακευτική εικόνα για την ελληνική κοινωνία, 

                                                 
22 Πριν κατασκευαστεί ο οικισμός Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, οι μικροί Ρομά και οι μικρές Ρομνί του 

Γαλλικού ποταμού, όντας σε μια τέτοια εγρήγορση που τους είχε δωρίσει βίαια και απλόχερα η σημερινή 

τσιγγάνικη ζωή, επαναλάμβαναν σε κάποιους από εμάς: «Μάθε μου να μετράω. Να υπολογίζω λεφτά, πατάτες, 

καρπούζια. Μάθε με να γράφω σωστά. Ορθογραφία». 
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δεδομένου του ότι ένα από τα προβλήματα της τελευταίας είναι... «οι Τσιγγάνοι». Έτσι, η 

σωστή εικόνα είναι ότι μόνον στην καλύτερη περίπτωση η ελληνική κοινωνία παραμένει 

απαθής και αδιάφορη απέναντι στους Τσιγγάνους, ενώ στη συνήθη ή χειρότερη 

περίπτωση είναι υπερ-δραστήρια και ενεργητική εναντίον τους. Το κομμάτι αυτό της 

μπροσούρας θέλει να μιλήσει για αυτή την ελληνική ενεργητικότητα, την οποία βέβαια 

είχαμε την ευκαιρία να ... θαυμάσουμε και στην περίπτωση του πολυδιάστατου 

εκπαιδευτικού αποκλεισμού των Ρομά. Στο παρακάτω ιστορικό που διαμορφώσαμε, 

αναφέρουμε ενδεικτικά μόνον περιστατικα της τελευταίας 15ετίας, δίνοντας έμφαση όμως 

κυρίως σε δύο περιπτώσεις, αυτήν της Νέας Κίου στην αρχή της δεκαετίας του 2000 και 

αυτή του Αιτωλικού που είναι η πιο πρόσφατη (2012-2013). Έτσι, το ελάχιστο στο οποίο 

προτρέπουμε είναι να μαρκάρουμε αυτές τις περιοχές και αυτές τις ημερομηνίες και να 

τις βάλουμε δίπλα στον Σεπτέμβρη του 2004 και τον Μάη του 2011, τα ρατσιστικά 

πογκρόμ εναντίων των αλβανών και των ασιατών και αφρικανών μεταναστών, αντίστοιχα, 

που έλαβαν χώρα στις ελληνικές πόλεις.  

Αλλά πριν από το ιστορικό, κάνουμε εδώ κάποια επιπλέον προκαταρκτικά σχόλια, για να 

τα ‘χετε υπόψη: 

α) Πρώτον, αυτό το μάζεμα υλικού που κάνουμε εδώ θεωρούμε, παρεπιμπτόντως, ότι 

μιλάει από μόνο του πάνω στο θέμα του αν ο ρατσισμός γεννιέται από τα κάτω ή από ... 

το κράτος και το κεφάλαιο, ερώτημα που «ταλανίζει» και τους αντι-ρατσιστικούς / αντι-

φασιστικούς χώρους στην ελλάδα. Για την ακρίβεια, όπως θα δούμε, τους Τσιγγάνους δεν 

τους ‘σώζει’ από τον ρατσισμό των ελλήνων ούτε και η καπιταλιστική τους ... 

«αφομοίωση» (π.χ. όταν πάνε να εγκατασταθούν σε αγορασμένη ή ενοικιαζόμενη απ’ 

αυτούς γη). Έτσι, τα παρακάτω πιστεύουμε ότι θεμελιώνουν δίχως μεγάλη 

επιχειρηματολογία το γιατί προτιμούμε έναν «ανθελληνικό» αντιφασισμό.  

β) Δεύτερο, οι κόμβοι που διαμόρφωσαν τις σχέσεις ρομά-μπαλαμών, ιδιαίτερα την 

τελευταία 15ετία, και φέρουν ονόματα όπως Νέα Κίος (Αργολίδα), Εξαμίλια (Κορινθία), 

Ασπρόπυργος (Αττική), Αιτωλικό (Αιτωλοακαρνανία) και διάφορα χωριά της Λακωνίας, 

είναι σταθμοί αντιμετώπισης του «προβλήματος» που έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς 

ριζώνουν στη συλλογική μνήμη των θυμάτων αλλά και των θυτών. Η διασπορά τους στον 

ελλαδικό χάρτη είναι μεγάλη, ανεξαρτήτως χωριών ή πόλεων, πράγμα που δείχνει αν μη 

τι άλλο πως δεν είναι μόνον κάποιοι, κάπου, συγκεκριμένοι και μεμονωμένοι έλληνες που 

έχουν «πρόβλημα» με τους Τσιγγάνους. 

γ) Τρίτο, η ομοφωνία των ελλήνων και η επικράτηση της εθνικής ενότητας και 

συσπείρωσης τεκμηριώνεται από την διαταξικότητα και την ... δια-κομματικότητα των 

δραστών (π.χ. δεξιοί στον Ασπρόπυργο, φασίστες στο Αιτωλικό, αριστεροί και πασόκοι 
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στη Νέα Κίο κτλ). Η υπερ-τίμηση των φασιστών στο θέμα του αντι-τσιγγανισμού μοιραία 

οδηγεί σε μια λάθος αντίληψη αφού, όπως θα διαπιστώσετε, οι φασίστες μέσα στο σύμπαν 

«ελληνικός αντι-τσιγγανισμός» είναι απλώς κάποιοι που συμπληρώνουν τον ελληνικό 

όχλο. Λόγω της ομοφωνίας δηλαδη των εκάστοτε «ντόπιων» γύρω από το «πρόβλημα των 

Τσιγγάνων» δεν υπάρχει άρα και μεγάλη δυσκολία να επανδρωθούν οι ομάδες επιθέσεων 

και οι επιτροπές κατοίκων. 

δ) Τέταρτο και τελευταίο, δεν είμαστε λάγνοι έτσι γενικά με τις πληροφορίες και δεν είναι 

προφανώς αυτός ο λόγος που θα σας γεμίσουμε το κεφάλι με μπόλικες απ’ αυτές στις 

επόμενες σελίδες. Το ‘χουμε πει μπόλικες φορές ότι ελλάδα και ρατσισμός είναι έννοιες 

με μακρά σχέση μεταξύ τους, πολύ μακριά δε από το να έχουν πρωτο-ειδωθεί στην 

κρίση. 

Νέα Κίος (2000) 

 Δεν θα μπορούσαμε, βέβαια, παρά να ξεκινήσουμε με τα γεγονότα της Νέας Κίου τα 

οποία με την απόσταση των 15 χρόνων που μας χωρίζουν (τότε που καμιά δικαιολογία 

περί κρίσης, ίσα-ίσα, δεν μπορούσε να έρθει σαν δικαιολογία της διάδοσης του 

ρατσισμού!) έχουν περάσει όλο και περισσότερο στη λήθη.23 Όλα ξεκινούν, ως συνήθως, 

με μια γέλοια πρόφαση. Στις 6 το απόγευμα της 17ης Μαίου 2000 δύο Ρομά παρκάρουν 

το αγροτικό τους με τρόπο που εμποδίζει άλλα αυτοκίνητα στην κεντρική πλατεία της 

Νέας Κίου Αργολίδας, μιας πάλαι ποτέ προσφυγικής κωμόπολης με 3.000 μπαλαμούς 

και 300 τσιγγάνους στα περίχωρά της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ρομ Δημητρίου 

Καραγκούνη, 23 ετών, παρόλο που το όχημα του δεν ήταν το μόνο που ήταν παράνομα 

σταθμευμένο, ξεκινάει ένας καυγάς εις βάρος των δύο Τσιγγάνων από τον δήμαρχο και 

τους μπαλαμέ της Νέας Κίου που γρήγορα εξελίσσεται σε βρισιές και απειλές. Η 

αστυνομία, δηλώνοντας πως η σωματική ακεραιότητα των δύο Ρομά απειλούταν, 

προχωρά στην προσαγωγή τους στο τοπικό Α.Τ. όπου τους κρατάει μέχρι τις 3 το πρωί 

της άλλης μέρας. Ωστόσο, στο τμήμα μαζεύεται κόσμος. Κάποιοι φωνάζουν: «Γύφτοι δεν 

θα βγει κανένας ζωντανός από το τμήμα, θα σας λιώσουμε». Ο αδερφός του Καραγκούνη που 

ειδοποιήθηκε να παραλάβει το αυτοκίνητο αντιμετώπισε το ίδιο κλίμα. Xτυπήθηκε από 

μαινόμενους κατοίκους και το αυτοκίνητο σπάστηκε. Το ίδιο βράδυ, ο Ρομ Νίκος 

Καλογερόπουλος, που αγνοούσε τι είχε προηγηθεί, σταμάτησε με το γιο του, ηλικίας 6 

ετών, για τσιγάρα στην πλατεία. Οι κάτοικοι επιτίθενται σε πατέρα και γιο, καθώς και το 

αυτοκίνητο τους. Την επόμενη μέρα, άλλος Ρομ που ήρθε από την Αθήνα φορτωμένος 

πλαστικές καρέκλες, δέχτηκε επίθεση από Κιώτες και μετά βίας γλίτωσε το εμπόρευμά 

                                                 
23 Το ‘Ελσίνκι’ έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα από τα γεγονότα της Νέας Κίου σε ένα ενιαίο δελτίο από το 

οποίο αντλούμε για το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών αυτού του ιστορικού. 
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του. Ανάλογη ήταν και η ιστορία του Ρομ Μαρίνου Βαγγελόπουλου από την Αθήνα που 

περνούσε από την πόλη της Κίου: « Άνθρωποι πολλοί, από 20-60 χρόνων, με μαγκούρες, 

στειλιάρια και πέτρες όρμησαν κατά πάνω μου. Τέσσερις-πέντε θα’ χαν καραμπίνα. Ο ίδιος ο 

περιπτεράς μου είπε: “Φύγε κωλόγυφτε, θα σου γαμήσω τη μάνα και το σπίτι που σε έκανε...” 

Έφαγα ξύλο στην πλάτη και το κεφάλι, το αμάξι έπαθε ζημιά (έσπασαν τον προφυλακτήρα, τη 

μάσκα, ξήλωσαν το δεξί φλας και ράγισαν το τζάμι, μπροστά στο παρμπρίζ).» 

Την ίδια μέρα, πριν εκδηλωθεί όμως η επίθεση στους δύο αρχικούς Ρομά της ιστορίας, 

στο δημοτικό συμβούλιο ήδη συζητιόταν η... εγκληματικότητα των Ρομά στην περιοχή 

και το πως θα αντιμετωπιστεί «το πρόβλημα». Η Νέα Κίος είχε δήμαρχο τον 

Κατριλιώτη, από το ΠΑΣΟΚ, και πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου της τον Μανίνη, 

από τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. Όταν πια έλαβε χώρα και το περιστατικό με το σταθμευμένο 

αγροτικό, το δημοτικό συμβούλιο πήρε κρίσιμες αποφάσεις. Την επόμενη μέρα 

καταστήματα και σχολεία στη Νέα Κίο παρέμειναν κλειστά και κάτοικοι μαζί με τα 

παιδιά τους σήκωσαν μαύρα πανό κλείνοντας δρόμους και διαδηλώνοντας έξω από τα 

κτίρια της νομαρχίας και της αστυνομίας. Τοπικό τηλεοπτικό συνεργείο προπηλακίστηκε. 

Οι κάτοικοι επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους γιατί θεώρησαν πως το ρεπορτάζ είχε 

παρουσιαστεί σε κανάλι της Αθήνας με τρόπο ρατσιστικό για τους ... κατοίκους.  

Την επόμενη μέρα, στην Αγία Τριάδα του γειτονικού Δήμου Μιδέας εκδηλώνεται 

εμπρησμός στον τοπικό καταυλισμό Ρομά. Οι τσιγγάνοι είδαν στις 3 το μεσημέρι ένα 

άσπρο αυτοκίνητο με τρία άτομα να περνά δευτερόλεπτα πριν ανάψει η πυρκαγιά από το 

δρόμο και να ρίχνουν κάτι στα χόρτα. 

Ενώ στη Νέα Κίο, μετά τη διαδήλωση, πραγματοποιείται νέα ευρεία σύσκεψη στο 

πνευματικό κέντρο της Νέας Κίου με συμμετοχή της ηγεσίας της αστυνομίας, της 

νομαρχίας, γειτονικών δήμων (Νέα Τίρυνθα, Άργος, Ασκληπιείο), βουλευτών, δημοτών, 

του διευθυντή της ΔΕΗ και άλλων καλοκάγαθων ανθρώπων. Στη σύσκεψη αυτή ο 

δήμαρχος Κατριλιώτης, εκφράζοντας φυσικά τους δημότες του, δίνει τον τόνο και 

απειλεί: «Μας είπατε ότι οι Τσιγγάνοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία πρέπει να την 

αγκαλιάσουμε και να την εντάξουμε. Σήμερα η κατάσταση είναι να έχουμε τρία όπλα ο καθένας και 

όποιος περάσει έξω από το σπίτι μας, το δρόμο να τον πυροβολήσουμε. Εκφράζω μια αγανάκτηση 

μέσα από αυτή την κινητοποίηση, για έναν ήρεμο, φιλήσυχο, δημοκρατικό λαό, μια κοινωνία που 

έχει καλές προθέσεις γι αυτόν τον τόπο. Πρώτα στρεφόμαστε κατά της πολιτείας, δεν στρεφόμαστε 

κατά των Τσιγγάνων. [...] Είναι τραγικό εμείς να απολογούμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι 

κάτι κάνουμε εμείς σαν κοινωνία στους Τσιγγάνους. [...] Τα προβλήματα πρέπει να λυθούν πριν να 

αρχίσουν να πέφτουν κουμπουριές. Γι αυτό είναι εδώ οι βουλευτές γι αυτό είναι εδώ η Νομαρχία.» 

Ο τοπικός βουλευτής πρόσθεσε: «Το πρόβλημα για τη Νέα Κίο είναι οξύτατο. Μαζί με το 
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πρόβλημα των λαθρομεταναστών προστίθεται και αυτό των Τσιγγάνων και διαρκώς βλέπουμε μια 

υποβάθμιση της κοινωνικής μας ζωής». Και ο δήμαρχος Νέας Τίρυνθας επίσης: «Θέλω να 

ευχαριστήσω τους δημότες της πόλης οι οποίοι είναι σύσσωμοι και αυτό είναι ευχάριστο, και η 

μοναδική λύση είναι η λύση που θα δώσετε εσείς, που θα δώσουμε εμείς με κινητοποιήσεις. Και η 

Νέα Τίρυνθα θα ακολουθεί ό,τι ακριβώς εσείς...». Το Άργος, επίσης: «Είναι ένα θέμα που αφορά 

όχι μόνο το δήμο σας αλλά όλους μας.»  

Στις 20 Μαίου συνεδριάζει ξανά το δημοτικό συμβούλιο καταλήγοντας, μεταξύ άλλων, 

ομόφωνα στα εξής: «... 8.Δηλώνουμε ότι δεν επιθυμούμε την παρουσία, διέλευση και παραμονή 

τσιγγάνων στο Δήμο μας μέχρι την κατ' αρχήν διευθέτηση του ζητήματος. 9. Καταγγέλλουμε όλους 

όσοι μέχρι σήμερα πούλησαν χωράφια σε τσιγγάνους και τους θεωρούμε ηθικούς αυτουργούς για 

την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Όσοι στο εξής κάνουν το ίδιο θα βρουν αντιμέτωπο σύσσωμο 

τον Δήμο Ν. Κίου και ολόκληρη την κοινωνία. Η πόλη μας δεν χωράει άλλους τσιγγάνους. 10. 

Καλούμε όσους τσιγγάνους έχουν αγοράσει χωράφια στην περιοχή, εφόσον δεν μπορούν να 

συμβιβαστούν με την έννομη τάξη, να επιστρέψουν τις ιδιοκτησίες τους, δηλώνοντας ότι είμαστε 

πρόθυμοι να συμβάλουμε αποφασιστικά σε αυτό. 11. Ζητάμε από τους καταστηματάρχες του 

Δήμου μας να αναλάβει ο καθένας τη δική του ευθύνη απέναντι στο μέλλον αυτού του τόπου. 12. 

Συγκροτούμε ομάδα περιφρούρησης με σκοπό την προστασία των κατοίκων του Δήμου μας...». 

Για να αποδοθεί σωστά το κλίμα της εποχής πρέπει να αναφέρουμε ότι τον Οκτώβριο 

του 1999 είχε παρθεί ανάλογη απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο Ρίου. Και 

παλιότερα αντίστοιχες αποφάσεις για τους Ρομά είχαν παρθεί και σε Νέα Αλικαρνασσό 

Κρήτης, Καλαμάτα, Σπάτα, Αγία Παρασκευή και Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Στο, δε, Βέλο 

Κορινθίας αναφέρθηκε τον Μάιο του 2000 ότι μαζεύτηκαν υπογραφές με αίτημα την 

εκταφή νεκρού Ρομ από το νεκροταφείο του χωριού. 

Και έπειτα το απολαυστικό: ο νυν δήμαρχος Αθηναίων Καμίνης – και τότε Συνήγορος 

του Πολίτη – αποστέλλει επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο Ν. Κίου, σχολιάζοντας την 

απόφαση του «Εν όψει του ανωτέρω κειμένου, θα ήθελα να επισημάνω, με κάθε φιλική διάθεση, 

σε εσάς κύριε Δήμαρχε, αλλά και στα λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι τέτοιες 

διατυπώσεις εύκολα θα μπορούσαν να εκληφθούν, κατά παρερμηνεία πιθανώς των αληθινών 

προθέσεών σας, ως χαρακτηριστικές εκδηλώσεις μισαλλόδοξου λόγου και -κυρίως- ως προτροπή 

άλλων -και συγκεκριμένα των δημοτών σας- σε φυλετικές διακρίσεις και πράξεις φυλετικού μίσους.» 

Οι κάτοικοι, φυσικά, καθόλου δεν ενδιαφέρονται για τα γλυψίματα του Καμίνη και 

πραγματοποιούν στις 22 Μαίου του 2000 λαϊκή συνέλευση στην πλατεία Νέας Κίου. «Για 

τις ομάδες περιφρούρησης. Υπάρχει μια ομάδα που δεν είναι ούτε Ράμπο ούτε μποξέρ. Είναι 

άνθρωποι που προσπαθούν να παραμένουν άγρυπνοι, ακριβώς για να σας κάνουν να νιώθετε λίγο 

καλύτερα. Είναι κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Δήμου, δεν είναι κάτω από κανενός επιρροή, 
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είναι όλοι ενήλικοι», εξομολογείται ο Μανίνης, στέλεχος του ΣΥΝ και 3 φορές υποψήφιος 

βουλευτής του αριστερού κόμματος στην Αργολίδα. Άλλοι συμμετέχοντες της λαϊκής 

συνέλευσης δίνουν, δε, άλλες διαστάσεις των προβληματισμών τους. Λέει ένας: «Δεν θα 

πουλήσει κανείς από δω και πέρα ούτε ένα κομμάτι γης στους Γύφτους. Τι μπορούμε να κάνουμε 

για να μην πουλήσουν;» [Δ. Αραπάκης, κάτοικος Ν. Κίου. Άποψη που εκφράστηκε στη 

Λαϊκή 

Συνέλευση της 22ης Μαΐου όπως δημοσιεύτηκε στα Νέα της Αργολίδας (24/5/00)]. Ή 

ένας άλλος: «Να μας φοβερίζουν πέντε κωλόγυφτοι εδώ πέρα στην Κίο;» [Στέλιος Πινάτσης, 

από την ίδια πηγή]. 

Έπειτα, έρχεται η σειρά της αστυνομίας. Στις 6 το πρωί της 25ης Μαίου 

πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Καρακάξα και Πάνιτσα της Νέας Κίου (όπου 

διαμένουν Ρομά) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με σκοπό «τη διακρίβωση τέλεσης 

αξιόποινης πράξης κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας». Η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε 

από την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων από 

την Κόρινθο και την Τρίπολη, με παρόντες τις δυο αντιεισαγγελείς Ναυπλίου και την 

Ειρηνοδίκη Άργους, ογδόντα άνδρες των ειδικών δυνάμεων με αλεξίσφαιρα γιλέκα, 

ασπίδες, αυτόματα και γενικά τον οπλισμό για την καταστολή κάθε ενδεχομένου 

αντίστασης ή βίας. Η επιχείρηση διήρκησε για δυόμισι περίπου ώρες, ψάχνοντας για 

ναρκωτικά, όπλα και ό,τι άλλο έχουν κατηγορηθεί οι Τσιγγάνοι. Επισημαίνεται ότι σε 

δηλώσεις του (‘Ελευθεροτυπία’, 24-5-00) που προηγήθηκαν της αστυνομικής επιχείρησης 

ο αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Αργολίδας, κ. Καπέλος, είχε δηλώσει «ότι η 

εγκληματικότητα και οι παράνομες πράξεις στην περιοχή [Νέας Κίου] δεν παρουσιάζουν κάποια 

ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νόμου.» Τελικά, 16 άτομα συνελήφθησαν 

για κλοπή ρεύματος και 3 με βάση εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους – 

τα γνωστά δηλαδή. 

Πέρα από αυτά τα ... σπουδαία ευρήματα, ο Ρομ Κώστας Δημητρόπουλος θυμάται από 

την έφοδο της αστυνομίας: «Έφαγαν ξύλο και οι δυο γιοι μου, ο Θανάσης 17 ετών και ο 

Γεράσιμος, 16. Όταν με πήρανε έξω από την παράγκα, με έβαλαν σε περιπολικό. Έτρεξε ο 

Θανάσης προς το αμάξι να δει αν είμαι εντάξει και καθώς ερχόταν αστυνομικοί τον έριξαν κάτω στο 

δρόμο και τον χτύπησαν με κλομπ και κλωτσιές. Ο Γεράσιμος έφαγε και αυτός κλωτσιές από 10 

διαφορετικά άτομα. Ακούσαμε βρισιές όπως «σκάσε», «θα σε γαμήσω», «παλιόγυφτε» και 

«πούστη». Μας πήρανε στο τμήμα, εμένα, τα παιδιά -το Γεράσιμο και τον Θανάση- και τρία ανίψια 

μου και μετά στη σήμανση. Ο γαμπρός μου, Γιώργος Καραγκούνης, που δεν είχε σχέση με το 

ρεύμα και απλά είχε έρθει από την Κόρινθο την παραμονή της επιχείρησης να δει την 

αρραβωνιαστικιά του και παρέμεινε το βράδυ μαζί μας, τον πήρανε και αυτόν στο τμήμα. Έφαγε 3-
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4 μήνες μαζί με τους άλλους που κλέβανε ρεύμα. Μπήκαμε 16 άτομα σε ένα κελί, 2 επί 2... 

Δώσαμε καταθέσεις στο Άργος για την κλοπή ρεύματος. Εγώ ως άρρωστος -μια κούτα χάπια 

παίρνω- ζήτησα από την αστυνομία να μην μπω στο κελί με τους άλλους, να με κρατήσουν αλλού. 

Βρωμούσε εκεί μέσα. Ούτε νερό δεν μου έδωσαν. Λιποθύμησα και ακόμα μέσα με είχαν. Ζήτησα 

να με δει γιατρός αλλά δεν μου το επέτρεψαν. Απλά μόνο τότε με έβγαλαν έξω να κάτσω μαζί με 

μια χήρα Ρομνί που είχαν συλλάβει μαζί μας και πήρα τα φάρμακα που στο μεταξύ είχε φέρει η 

κόρη μου. Όχι δεν μου έδωσαν ούτε διάβασαν χαρτί με τα δικαιώματά μου. Σε κανέναν μας. 

Κάποιοι ούτε τηλέφωνο δεν τους άφησαν να κάνουν.» Η χήρα Ρομνί που ανέφερε ο Κώστας 

Δημητρόπουλος στη μαρτυρία του ήταν η Νίκη Καραγκούνη 59 ετών. Ως η μόνη 

γυναίκα κρατούμενη παρέμεινε στο τμήμα, έξω από το κρατητήριο όπου ήταν οι λοιποί 

συλληφθέντες για κλοπή ρεύματος, σε καρέκλα. Οι κουβέρτες και το φαγητό που έστειλαν 

συγγενείς σε αυτήν αλλά και σε άλλους κρατούμενους δεν επετράπησαν. Η Καραγκούνη, 

η οποία ήταν με το πόδι χτυπημένο και δεμένο, ύστερα από το θάνατο του άνδρα της -ο 

οποίος είχε κάνει την παράνομη σύνδεση για την κλοπή ρεύματος- έμενε μόνη της σε 

παράγκα στην Πάνιτσα. 

Μία ακόμη Ρομνί: «Με λένε Μαρία Καραγκούνη. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο. 

Μόλις πάμε στην Κίο, κάνουν να μας χτυπήσουνε, να μην ψωνίσουμε, να μην κάνουμε, ε, όλα αυτά! 

Τα προβλήματα τα ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν τα δείξανε στην τηλεόραση το βράδυ; Δεν τα είδανε; 

Όλα τα προβλήματα, ήρθανε οι βιντεοκάμερες μας είδανε. Δεν μας δίνουν νερό, φώτα. Μας 

κόψανε τα καλώδια, όλα. Μας κυνηγήσανε που πήγαμε τα παιδιά στο σχολείο. Ο Δήμαρχος μας 

κυνηγάει.» «Εμείς είμαστε άλλη φάρα και αυτοί άλλη φάρα» λέει μια άλλη γυναίκα. «Δεν φταίμε 

εμείς που κάνανε αυτές τις ζημιές. Τα βάλανε με εμάς. Μας κυνηγάνε τα παιδιά μας από τα 

σχολεία. Ο Δήμαρχος πήρε τις καραμπίνες και τις μαύρες σημαίες. Πήρανε τις γυναίκες, τις 

χτυπάγανε, τα μωρά ήταν γυμνά από τον ύπνο. Σταματήσανε δικά μας αυτοκίνητα. Έχουν κλείσει 

όλους τους δρόμους, δεν μπορούμε να μπούμε στην Κίο. Ζητήσαμε το Δήμαρχο, να μιλήσουμε, να 

συζητήσουμε, να τα βρούμε» λέει η Χριστίνα Δημητροπούλου. «Ζητήσαμε να μας βάλουν νερό. 

Δεν δέχεται κανένα Τσιγγάνο. Και εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα πολεμήσουμε και οι άνδρες και οι 

γυναίκες;» 

«Όλοι από τη Νέα Κίο είναι πρόσφυγες» λέει ένας άλλος Ρομ. «Από το 1921 έχουν έρθει, 

κανένας από αυτούς Έλληνες ντόπιος. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύουνε και αυτοί, υποφέρανε, 

Τούρκους τους φωνάζανε. Τι ψάχνει τώρα να βρει ο Δήμαρχος; Γιατί δεν έρχεται σε επαφή μαζί 

μας; Να διαλέξουμε 5 άτομα, δικούς μας από τη Ν. Κίο να πάμε να μιλήσουμε μαζί τους. Να πει 

αυτός τα δικά του, να πούμε κι εμείς τα δικά μας. Είμαστε αποκλεισμένοι. Κυκλοφορούνε ομάδες 

περιφρούρησης, με τα ρόπαλα μας κλείνουνε το δρόμο. Δεν μας αφήνουν να κυκλοφορήσουμε. 

Εδώ μας κλείνουν το δρόμο, πιάσανε προχτές το παιδί μες την Κίο, κάπου 15-20 άτομα τον 

χτυπήσανε. Η αστυνομία μπροστά ήτανε. Γιατί να γίνονται αυτά;» «Ήρθανε χτες (25/5) και μας 
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κάνανε ένα μπλόκο» φωνάζει ένα αγόρι. «Μας πιάσανε στη σκηνή και μας πατάγανε κάτω. Μας 

βαράγανε, δεν ξέραμε και εμείς γιατί μας βαράγανε. Τα πιτσιρίκια τα πατάγανε.» «Ήρθανε από τις 

4 το πρωί -λέει η Χριστίνα- περιμένανε έξω από τις παράγκες, ενώ εμείς κοιμόμασταν. Μπήκανε 

μέσα, δεν μας ξυπνήσανε να σηκωθούμε, μας χτυπάγανε μέσα στον ύπνο. Ήταν και η 

αντιεισαγγελέας. Άμα έβλεπες πώς τραβάγανε τον πατέρα μου, θα έλεγες δεν είναι άνθρωποι 

αυτοί». 

Ως αντίδραση στην αστυνομική επιχείρηση και τις ρατσιστικές επιθέσεις στη Νέα Κίο, 

συστήνεται 40μελής επιτροπή με εκπροσώπους των Ρομά, ακτιβιστές ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και βουλευτές η οποία επιχειρεί να μεταβεί στη Νέα Κίο 

για να δει από κοντά τα γεγονότα και να μιλήσει με τον δήμαρχο. Η επιτροπή φτάνει με 

αστυνομική συνοδεία και επιχειρείται λιντσάρισμα του αυτοκινήτου του Ρομ Βασίλη 

Παϊτέρη. Ωστόσο ο δήμαρχος καλύπτει την επίθεση μιλώντας για τσιγγάνικη μαφία στα 

ΜΜΕ: «Δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιους ανήμπορους Τσιγγάνους αλλά οργανωμένο έγκλημα. 

Δεν είναι κακόμοιροι αυτοί, αλλά εμείς ως κοινωνία που πιστέψαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι με 

αυτούς. (...) Οι ομάδες περιφρούρησης λειτουργούν προληπτικά για την αποφυγή επεισοδίων. Για 

να μην υπάρχουν πολύ χειρότερα αποτελέσματα. (...)». 

Την, δε, επομένη της αστυνομικής επιχείρησης είναι η σειρά της εφημερίδας του ΣΥΝ να 

γλύψει τον λαό της Νέας Κίου («Το ‘πρόβλημα των Τσιγγάνων’», Αυγή, 26-05-2000), 

παίρνοντας ίσες αποστάσεις από ρατσιστές θύτες και θύματα. Το άρθρο ξεκινάει με την 

εξής παράγραφο: «Η ΝΠΕ του ΣΥΝ κατανοεί απολύτως την απόγνωση και την αγανάκτηση 

που βιώνουν πλατιά στρώματα του πληθυσμού ορισμένων δήμων του νομού μας εξαιτίας του 

συνεχώς οξυνόμενου αισθήματος ανασφάλειας που βαραίνει πάνω στον καθημερινό ρυθμό της ζωής 

και της εργασίας τους. Όπως και σε όλη τη χώρα, η συνεχής υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και 

η ανάπτυξη της εγκληματικότητας πλήττουν ολοένα και περισσότερο κατά κύριο λόγο τα χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα. Σαν αποτέλεσμα διαχέεται στην κοινωνία μια γενική αίσθηση αδιαφορίας του 

Κράτους και κατάλυσης της έννομης τάξης. Απ' αυτή την άποψη δεν μπορούμε παρά να 

συμφωνήσουμε με την απόφαση της συνέλευσης των πολιτών της Ν. Κίου (στις 18.5) όταν 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην ουσιαστική του διάσταση, της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ: "... σε μια πολιτεία 

που θέλει να λέγεται ευνομούμενη είναι αυτονόητο ότι οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους 

και σε κάθε κατεύθυνση...". Αυτή η διάσταση νομίζουμε ότι καταδεικνύει και τις ευθύνες εκείνων 

των υπηρεσιών της πολιτείας που είναι επιφορτισμένες με τη διατήρηση της τάξης. Υποδεικνύει 

επίσης και μια βασική αιχμή οποιασδήποτε κινητοποίησης». 

Περνάει ακόμη ένα δεκαήμερο μέχρι να συγκληθεί δημοτικό συμβούλιο στην περιοχή 

και ο δημοτικός σύμβουλος του ΚΚΕ, υπό το βάρος της δημοσιότητας που έπεσε στο 

σκατοχώρι τους, παραιτείται, εκφράζοντας αντίθεση στις μεθοδεύσεις του ... Δήμου Ν. 
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Κίου κατά των Τσιγγάνων. Ακόμη μία παραίτηση δημοτικού συμβούλου ακολουθεί λόγω 

αντίθεσης, αλλά ο παραιτηθείς Στέλιος Πινάτσης φροντίζει να παραστεί στη νέα λαϊκή 

συνέλευση των κατοίκων στις 9 Ιουνίου, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από τον όχλο.  

Την προήγουμενη ημέρα είχε προηγηθεί νέα επίσκεψη αριστερών εκπροσώπων με σκοπό 

να κατευνάσουν τα πράγματα. Η Επιτροπή Αγώνα της Νέας Κίου, που εντωμεταξύ έχει 

συγκροτηθεί, τους υποδέχεται με τον κατάλληλο και λιτό τρόπο: «Με αφορμή την 

‘επίσκεψη των Αθηναίων’ και επειδή μόνο καλές προθέσεις δεν έχουν, σας καλούμε όπως σήμερα, 

από τις 5.30 το απόγευμα και μέχρι την αναχώρησή τους γύρω στις 8 το βράδυ, οι 

καταστηματάρχες να κρατήσουν τα καταστήματά τους κλειστά, εις ένδειξη διαμαρτυρίας και 

συμπαράστασης στο Δήμο και στην Επιτροπή αγώνα και ταυτοχρόνως καλούμε τους Συμπολίτες 

μας σε συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο. Η Επιτροπή αγώνα.» Στις 8 Ιουνίου σε μια 

Νέα Κίο με κλειστά καταστήματα, λοιπόν, τους αριστερούς υποδέχονται νέα παιδιά της 

Νέας Κίου σε ρόλο αστυφύλακα να τους ρωτούν από πού έρχονται. Οι φωνές φτάνουν 

μέχρι και την αίθουσα. «Πλησιάζει το πούλμαν των Αθηναίων...» Μόνο που το πούλμαν 

δεν μπορούσε να φτάσει. Η Νέα Κίος έχει δικούς της νόμους. Εκεί επιτίθενται στον 

δημοσιογράφο της αριστερής εφημερίδας «Εποχή», Πάνο Λάμπρου. 

Το ίδιο βράδυ η οικογένειά του Ρομ Παναγιώτη Δημητρόπουλου τρομοκρατήθηκε από 

15 άτομα που επιτέθηκαν με ξύλα και όπλα εναντίον της. Ένα παιδί 14 μηνών 

τραυματίστηκε στην προσπάθεια της μητέρας να το απομακρύνει από το χώρο και 

μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρίπολης. Καταστράφηκαν η τηλεόραση, το ψυγείο και 

είδη ρουχισμού, κλάπηκαν μια γεννήτρια και 360.000 δραχμές. Ενδεικτική είναι και η 

μαρτυρία του Χρήστου Δημητρόπουλου, ανιψιού του Παναγιώτη και αυτόπτη μάρτυρα, 

στο Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (νοσοκομείο ΚΑΤ, 

16/6/00). «Εκείνο το απόγευμα είχα πάει βόλτα στη θεία μου Γεωργία Δημητροπούλου, τη 

γυναίκα του Παναγιώτη. Ήταν μαζί με τα πέντε από τα έξι παιδιά. Κάποια στιγμή, νεαροί, 5-6 

άτομα, με ξύλα στα χέρια πλησίασαν την παράγκα βρίζοντας: “Θα σας γαμήσουμε, γαμώ τη γυφτιά 

σας, γαμώ το αίμα σας”. Φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε. Στην προσπάθειά της να απομακρύνει τα 

παιδιά από το σπίτι, έπεσε το μωρό και χτύπησε. Καλέσαμε βοήθεια. Με το δικό μας αυτοκίνητο το 

παιδί μεταφέρθηκε στην Τρίπολη, στο νοσοκομείο. Έμεινα σπίτι μου με τα υπόλοιπα παιδιά ώσπου 

ήρθε ο Παναγιώτης και μας πήρε στην παράγκα. Από το δρόμο ακούγονταν φωνές. Κόσμος πολύς, 

με αυτοκίνητα, είχε κλείσει το δρόμο. Πήραμε την αστυνομία 5-6 φορές. Δεν φάνηκε κανείς. 

Αποφασίσαμε να φύγουμε. Με την όπισθεν στο αυτοκίνητο (ΜΑΖΝΤΑ, αγροτικό με καρότσα) 

μπήκα εγώ πίσω με κάποια από τα παιδιά και ο Παναγιώτης μπροστά μαζί τα υπόλοιπα. Η μάνα με 

το μικρό ήταν στο νοσοκομείο.... Στο δρόμο Κιώτες είχανε προβολείς που τους έριξαν καταπάνω 

μας, όταν είδαν το αμάξι, για να μη βλέπουμε... Πυροβολούσαν στον αέρα, καταπάνω μας, δεν 

ξέρω γιατί δεν μπορούσα να δω. Άκουγα όμως τους πυροβολισμούς και πολλά μηχανάκια που 
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έτρεχαν ξωπίσω μας. Πρέπει να ήταν νεαροί. Ξεφύγαμε. Όμως λίγο αργότερα έκαψαν την 

παράγκα.» 

Λίγο αργότερα στον «Φλας 96,1» ο δικηγόρος Γ. Mανίνης, του ΣYN, δηλώνει ότι μόνοι 

τους οι Tσιγγάνοι έκαψαν την παράγκα, για προβοκάτσια, και είναι ψέμα ότι κινδύνεψαν 

ρομά γυναίκες και παιδιά. 

Ακολουθεί το τελεσίγραφο του δημάρχου: «Έχετε περιθώριο έως τις 31 Αυγούστου να τα 

μαζέψετε και να φύγετε απ' την περιοχή!». 

Στις 15 Ιουνίου, ο Ρομ κάτοικος Νέας Κίου Αργολίδας Χρήστος Δημητρόπουλος 

καταγγέλει: «Το απόγευμα έφυγα από το σπίτι της ξαδέρφης μου και πήγαινα για το δικό μου. 

Ήμουν ακόμα κάμποσο μακριά όταν δυο νεαροί με μηχανάκι (Κιώτες, δεν ξέρω ονόματα αλλά 

μπορώ να τους αναγνωρίσω) με πλησίασαν. “Τι έγινε μάγκα;”, “καλά” απάντησα. “Τσιγγάνος 

είσαι;” με ρώτησαν. Εγώ απάντησα ναι και τότε ο ένας από τους δυο έπιασε να στρίψει το δεξί μου 

χέρι προς τα πίσω και να με σύρει. Γύρισα το κορμί μου προς την δεξιά πλευρά να αντισταθώ με το 

βάρος μου και τότε ο δεύτερος με πυροβόλησε εξ επαφής στο αριστερό χέρι. Έβγαλα αμέσως τη 

φανέλα μου και έδεσα το τραύμα ενώ αυτοί πήραν τον κάλυκα (το τραύμα ήταν διαμπερές, η σφαίρα 

μπήκε και βγήκε) και εξαφανίστηκαν». Η Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, λίγες ώρες μετά 

το συμβάν, συνέλαβε το θύμα και τη μητέρα του για ψευδορκία και αναζήτησε τον 

πατέρα του για παράνομη κατοχή όπλου, φυσιγγίων και ινδικής κάνναβης, σύμφωνα με το 

δελτίο τύπου που εξέδωσε την επόμενη ημέρα. Σε αυτό, η αστυνομία αποδίδει με πλήρη 

βεβαιότητα τον πυροβολισμό σε άλλον Ρομ «αγνώστων λοιπών στοιχείων». 

Τα γεγονότα εκτονώνονται μόνον με την αποχώρηση πολλών Τσιγγάνων από τη Νέα 

Κίο.  

Ακόμη και μέχρι το 2002, όμως, οι εναπομείναντες Ρομά συναντούν την άρνηση του 

Δήμου να τους εγγράψει στα δημοτολόγια του αλλά και να δεχτεί αιτήσεις για δάνεια από 

το κράτος (21-09-2002), ενώ η τακτική έχει πλέον ελαφρώς αλλάξει, δημιουργώντας 

διχαστικές τάσεις μεταξύ των Ρομά, χωρίζοντάς τους σε καλούς και κακούς. 

Ελλάδα, όμως, δεν είναι μόνο η Νέα Κίος! Γι’ αυτο, το ημερολόγιο όχλου συνεχίζεται... 

Τον Σεπτέμβριο του 2001, οι κάτοικοι του Ριγανόκαμπου, της Κούτσας Εγλυκάδας 

και του Νέου Σουλίου αντιτίθενται στην τοποθέτηση βρύσης στον καταυλισμό των 

Τσιγγάνων του Ριγανόκαμπου Πάτρας και ζητούν από τις τοπικές αρχές τη 

μετεγκατάσταση τους. Η επιστολή τους, που υπογράφεται από 1.200 άτομα, αναφέρει 

«εφιαλτική διαβίωση στη συνύπαρξή τους με τους Έλληνες και αλλοδαπούς τσιγγάνους που έχουν 

εγκατασταθεί στον καταυλισμό. Υποστηρίζουν ότι οι τσιγγάνοι νοσούν από μολυσματικές ασθένειες 
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και τους κατηγορούν ότι αρπάζουν αντικείμενα από τις αυλές των σπιτιών τους, βωμολοχούν και 

χτυπούν τα κουδούνια τους... » (από δελτίο τύπου του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι), 

ωστόσο αρνούνται για τον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό τους ως ρατσιστών. 

Την 1η Φεβρουαρίου του 2004 ομάδα ελλήνων ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ 

εισβάλουν σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο και με βόμβες μολότοφ καίνε τρία 

χαμόσπιτα και τρία αυτοκίνητα, ξυλοκοπώντας παράλληλα όποιους τσιγγάνους βρήκαν 

μπροστά τους. Η αστυνομία κινείται άμεσα και συλλαμβάνει 12 από αυτούς, με τους 

εισαγγελείς να τους προφυλακίζουν κιόλας. Είδατε πόσο γρήγορα κινείται ο κρατικός 

μηχανισμός εναντίον σου αν δεν κυλάει αίμα ‘100% ελληνικό’ στις φλέβες σου; Δύο μέρες 

μετά, όμως, στις 3 Φεβρουαρίου σημειώνεται νέα επίθεση και από συγγενείς των 

προφυλακισμένων με τσεκούρια, μαχαίρια κτλ, προσπαθώντας εκ νέου μάλιστα οι νέοι 

δράστες να βάλουν φωτιά στα σπίτια των Τσιγγάνων, τρέπονται όμως σε φυγή έπειτα από 

πυροβολισμούς των Ρομά. 

Μίνι διάλειμμα στο ιστορικό μας με μια κλασική έρευνα ‘στερεοτύπων’24, που εντωμεταξύ 

διεξάγεται και δημοσιεύεται πολύ πολύ προ κρίσης μάλιστα, τότε ακόμη που όλα μύριζαν 

ευφορία, δηλαδή το 2004, περίπου 200 έλληνες – εκ των οποίων πάνω από τους μισούς 

είχαν ανώτερη-ανώτατη μόρφωση – ρωτήθηκαν τι σημαίνει γι’ αυτούς ‘Τσιγγάνος’, τι 

‘Γύφτος’ και τι ‘Έλληνας’. Έπρεπε να απαντήσουν συνειρμικά. Οι έλληνες λοιπόν 

απάντησαν, σε διάφορα ποσοστά, ότι ‘Τσιγγάνος’ σημαίνει: περιπλανώμενος, βρόμικος, 

ελεύθερος (sic), γύφτος, έμπορος, άστεγος, ζητιάνος, αμόρφωτος, ‘Γύφτος’ σημαίνει πάλι: 

βρόμικος, κλέφτης, πονηρός, ζητιάνος, μαύρος, άστεγος, Τσιγγάνος, έμπορος, ενώ 

βέβαια ‘Ελληνας’ σημαίνει: πατριώτης, φιλόξενος, έξυπνος, πολιτισμός, φιλότιμος, 

χριστιανός, Ιστορία, περήφανος. 

Στις 25 Μαίου του 2005 κάτοικοι των χωριών Ραχούλα, Πλατύκαμπος και Γιάννουλη 

αντιδρούν στην εγκατάσταση Τσιγγάνων σε 96 στρέμματα γης, αγορασμένα από ντόπιο 

επιχειρηματία που ήθελε να χτίσει κατοικίες για τους Τσιγγάνους του Συλλόγου «Ελπίδα» 

της Λάρισας. Η είδηση και μόνον της αγοράς των στρεμάτων από τον επιχειρηματία 

προκαλεί αυθόρμητη συγκέντρωση πολλών κατοίκων από τα χωριά της περιοχής 

(προσέξτε συντονισμό ο όχλος!) έξω από το πρώην κοινοτικό κατάστημα της Ραχούλας. 

Τον Απρίλιο του 2008 στο δημοτικό συμβούλιο της Κω αποστέλλεται επιστολή 25 

κατοίκων που διαμαρτύρεται για την εγκατάσταση Τσιγγάνων σε δημοτικά κτίρια, 

                                                 
24 «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των Ελλήνων για τον εαυτό και τον άλλο (τον Τσιγγάνο)», Αναστασία-

Βαλεντίνη Ρήγα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας, και Σοφία Δαιμονάκου, 

καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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ζητώντας την απομάκρυνσή τους, καθώς πέραν των άλλων οχλήσεων που περιγράφουν, 

κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά ενόψει της τουριστικής σεζόν. 

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2012 οπαδοί του Παναθηναϊκού επιτίθενται σε καταυλισμό 

Τσιγγάνων στο Πυρί Θήβας γιατί, λέει, διέκριναν στον καταυλισμό σημαία του ... 

Ολυμπιακού και ακολουθεί βίαιη συμπλοκή. Αποτέλεσμα δύο τραυματίες οπαδοί του 

Παναθηναϊκού από πυροβολισμό από καραμπίνα. 

Στις 15 Μαίου του 2012 στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου οι κάτοικοι καλούν σε 

συγκέντρωση κατά των Ρομά της περιοχής. Παρίστανται χρυσαυγίτες αλλά και ο νομικός 

σύμβουλος των κατοίκων και επικεφαλής του Ανεξάρτητου Ενωτικού Συνδυασµού 

«Ανθρώπινη Πόλη» (που στήριξε ο Συνασπισμός). Οι κάτοικοι, όντας πολυσυλλεκτικοί, 

χειροκροτούν και τον Κασιδιάρη που πρότεινε μάχη «για να ξεβρωμίσει» η περιοχή. 

Στις 24 Ιουνίου του 2012, τα ελληνικά ΜΜΕ αρχίζουν να κάνουν αφιερώματα για την 

επιτυχία των νεοναζί στις πρόσφατες εκλογές: «Δύο είναι τα σκαλοπάτια που πάτησε η Χρυσή 

Αυγή στην περιοχή μας για να σημειώσει τα ποσοστά που κατέγραψε» εξηγεί ο κ. Αλέξανδρος 

Πνευματικός, δήμαρχος Κορινθίων. «Το ένα είναι η έξαρση της εγκληματικότητας που 

παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια και το άλλο είναι η μεγάλη ανεργία, κυρίως ανάμεσα 

στους νέους. Η εγκληματικότητα οφείλεται τόσο στους λαθρομετανάστες που βγαίνουν στο λιμάνι 

της Κορίνθου και κλέβουν, απειλούν και εκφοβίζουν τους πάντες όσο και στους ρομά της περιοχής. 

Δεν μας έφταναν οι δικοί μας, τώρα έχουμε και ρομά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίοι 

σε καθημερινή βάση κλέβουν ό,τι βρουν: καλώδια δημόσιου φωτισμού, μετασχηματιστές της ΔΕΗ, 

φρεάτια ομβρίων υδάτων, τρακτέρ, αγροικίες».  

Λίγο έξω από την Κόρινθο, στο χωριό Εξαμίλια, οι κάτοικοι επιβεβαιώνουν στο 

ΒΗΜΑ τις εξηγήσεις του Δήμαρχου, καθώς όπως λένε: «Ζουν την τρομοκρατία των ρομά, οι 

οποίοι επεκτείνουν τον οικισμό τους καταπατώντας, καίγοντας και κόβοντας τους ελαιώνες και τα 

κτήματα με τις βερικοκιές που υπήρχαν γύρω από τον καταυλισμό. “Δεν έχουν αφήσει τίποτε 

όρθιο” λέει ο κ. Κ. Ελένης, πρόεδρος της κοινότητας… ο οποίος σημειώνει ότι η εγκληματικότητα 

των ρομά έχει αυξηθεί δραματικά από τότε που τους έκοψαν τα επιδόματα που αδίκως έπαιρναν.» 

Και λίγο παρακάτω: «Η ψήφος στη Χρυσή Αυγή ήταν μια φωνή αντίδρασης απέναντι στα δύο 

μεγάλα κόμματα για την κατάσταση στην οποία έχουν φέρει τη χώρα. Ο κόσμος από αντίδραση την 

ψήφισε» σημειώνει ο κ. Παναγιώτης Κλέτας, πρόεδρος του Σοφικού, όπου το ποσοστό 

της Χρυσής Αυγής έφτασε το 18,2%. «Το παράδοξο είναι», συνεχίζει ο δημοσιογράφος 

από το ΒΗΜΑ, «ότι εδώ δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε με παράνομους μετανάστες ούτε 

με ρομά». 
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Στις 26 Μαρτίου του 2013 στο Ιντιμίντια ανακοινώνεται ότι την επόμενη μέρα 

πρωτοβουλία των δημοτών Μενιδίου κατά των ναρκωτικών, της εγκληματικότητας και 

του ρατσισμού (μάλλον, τα έχουν βάλει σε σειρά προτεραιότητας...) λόγω εκτεταμένου 

προβλήματος στην περιοχή, απειλεί με κλείσιμο κεντρικές οδούς του Μενιδίου. Για τα 

πρώτα δύο ... προβλήματα της περιοχής κατηγορούν βέβαια τους ντόπιους Τσιγγάνους, 

τους οποίους θέλουν μάλλον να κυνηγήσουν δίχως τη συγκατάθεση του Κασιδιάρη 

(σκάνδαλο!). «Είναι κάποιες λιγοστές οικογένειες ρομά που κάνουν όλο το εμπόριο [όπλων]!», 

λέει μία κάτοικος, προσθέτοντας: «Η αστυνομία δυστυχώς δεν χτυπά τη ρίζα του κακού»! 

Στις 31 Μαρτίου του 2013 κάτοικοι της Τραπεζοντής Λακωνίας οργανώνουν 

συγκέντρωση για την εγκληματικότητα των Ρομά. Η συγκέντρωση καταλήγει με πορεία. 

Δύο εβδομάδες αργότερα κι ενώ έχουν προηγηθεί έφοδοι της αστυνομίας σε 

καταυλισμούς οι κοινότητες των Ρομά απαντάνε στην προετοιμασία πογκρόμ σε βάρος 

τους με συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, κατευθύνοντας την οργή τους 

και προς τις τοπικές αρχές.  

Στις 9 Απριλίου του 2013 χρυσαυγίτες, βουλευτές και μέλη, μπουκάρουν στο νοσοκομείο 

της Καλαμάτας για έλεγχο ... χαρτιών των μεταναστριών αποκλειστικών νοσοκόμων. Για 

κακή τους τύχη, όμως, μετά από τυχαία συνάντηση με Ρομά που παρευρίσκονται εκεί, 

φεύγουν δαρμένοι. 

Νέα συγκέντρωση στα μέσα Απριλίου του 2013 από τους κατοίκους Λυκόβρυσης και 

Πεύκης που δεν θέλουν κοντά τους τη μετεγκατάσταση του καταυλισμού των Τσιγγάνων 

του Χαλανδρίου.  

Την 1η Ιουνίου του 2013 ντόπιοι φασίστες της Σκάλας Λακωνίας διοργανώνουν 

συγκέντρωση για τη δημιουργία επιτροπής κατοίκων που θα αντιμετωπίσει το... 

πρόβλημα με τους Ρομά, καθώς και την οργάνωση μιας διαδήλωσης ενάντια στην 

κοινότητα των Ρομά στον Βασιλοπόταμο. Οι Τσιγγάνοι εκεί το μαθαίνουν και 

προετοιμάζονται αναλόγως, πράγμα που τερματίζει άδοξα τα σχέδια των νεοναζί. Δύο 

μέρες μετά, μάλιστα, οι Τσιγγάνοι της περιοχής οργανώνουν εκείνοι διαδήλωση που 

κατευθύνεται στο Α.Τ. της Σκάλας απαιτώντας από τους μπάτσους να προστατεύσουν την 

κοινότητα τους από ρατσιστικές επιθέσεις, σε διαφορετική περίπτωση κάνουν ξεκάθαρο 

ότι θα υπερασπιστούν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Στις 7 Ιουλίου, και πάλι στη Σκάλα 

Λακωνίας, πραγματοποιείται συγκέντρωση κσι πορεία νεοναζί και ντόπιων ρατσιστών, με 

την παρουσία βουλευτών. Οι φασίστες ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα, πτυσσόμενα γκλοπς, 

γάντια του μποξ κοκ. Ένας από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της χ.α από την πόλη 

προσπαθεί να τους παροτρύνει να επιτεθούν στην κοινότητα των Ρομά, όπου όμως τους 

περίμενε και μια οργανωμένη άμυνα. 
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Στις 18 Μαρτίου του 2014 λαμβάνουν χώρα συμπλοκές στην Τραπεζοντή Λακωνίας 

μεταξύ Ρομά και ντόπιων ρατσιστών κατοίκων. Οι κάτοικοι εκεί για πρώτη φορά μετά 

από ένα χρόνο συζητάνε σοβαρά το ενδεχόμενο των πογκρόμ με την στήριξη και των 

τοπικών αρχών και των μπάτσων, ενώ 3 μέρες μετά στην διπλανή περιοχή Αμυκλών και 

Φάριδος, η Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας οργανώνει ευρεία επιχείρηση σε 

τσιγγάνικους καταυλισμούς. 

Αφήσαμε τελευταία τα γεγονότα του Αιτωλικού για τα οποία διαθέτουμε ένα πιο 

οργανωμένο χρονολόγιο μέσα στα έτη 2012-2013, για να μπορεί η αναγνώστρια να 

βγάλει τα συγκριτικά της συμπεράσματα. 

Αιτωλικό 

Ακόμα κι αν δεν υπήρχε και η έρευνα του Λαμπρίδη για τις αντιλήψεις των ελλήνων 

ρατσιστών του Αγρινίου γύρω από τους Ρομά, αντιλήψεις με τις οποίες ‘διανθίσαμε’ αυτό 

το τεύχος, δεν θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε την παρουσία του αντι-τσιγγανισμού 

στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει εξάλλου και αυτή η μεριά της 

ελλάδας από κάθε άλλο βόθρο της ελληνικής επαρχίας. Η παρακάτω ιστορία αφορά σε 

ένα χωριό της περιοχής, το Αιτωλικό, τα γεγονότα στο οποίο ίσως να θυμούνται οι 

περισσότερες/οι, αφου έλαβαν χώρα μέσα στα 2012-2013. Από την έρευνα του 

Λαμπρίδη γνωρίζουμε, λοιπόν, και απτά τις μέινστριμ αντι-τσιγγάνικες αντιλήψεις στην 

περιοχή. Από τον Ιούνη του 2012, όμως, τον μήνα δηλαδή που τελικά εκλέχθηκαν οι 

νεοναζί στην ελληνική βουλή, γνωρίζουμε και πως το πανηγύρισαν.  

Στις αρχές Ιούνη, λοιπόν, ένας 18χρονος Ρομ, ο Δημήτρης κάθεται κοντά σε ένα φαστ-

φουντ στο Μεσολόγγι μαζί με φίλους του. Μια ομάδα 10-15 νεαρών σε κοντινό μπαρ 

άρχισε να τους βρίζει ρατσιστικά. Όταν ο φίλος του Δημήτρη απαντά, οι 10-15 τους 

επιτέθηκαν. Όταν οι νεαροί Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν τρέχοντας, εκείνοι μπήκαν 

στα αυτοκίνητά τους και τους καταδίωξαν. Πρόλαβαν τον Δημήτρη και άρχισαν να τον 

χτυπούν, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει από τα χτυπήματα του κεφαλιού του στον τοίχο. 

Μια περίοικος που άκουσε τη φασαρία φώναξε στους επιτιθέμενους να σταματήσουν. Οι 

αστυνομικοί, όμως, του τοπικού Α.Τ. προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τον πατέρα του 

Δημήτρη να καταθέσει μήνυση, όταν αυτός πήγε εκεί. Ο Δημήτρης ενάμιση χρόνο μετά 

δήλωνε πως: «Από τότε που μου επιτέθηκαν φοβάμαι να πάω μέσα [στην πόλη] μόνος για καφέ. 

Φοβάμαι στο μαγαζί που δουλεύω. Πάντα πάω μέσα με παρέα, ακόμα και στη δουλειά. Όταν 

βλέπω αυτούς που μου επιτέθηκαν τρέμω από το φόβο.» 

Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις, λοιπόν, για το κλίμα που θα ακολουθούσε. Ως 

συνήθως οι επιθέσεις ξεκινούν με αφορμή έναν ασήμαντο καυγά μεταξύ ενός Ρομ και ενός 
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μπαλαμού στο κέντρο του Αιτωλικού στις 3 Αυγούστου του 2012. Την ίδια μέρα, όμως, 

λίγο αργότερα οι μπαλαμέ οργανώνονται. Στο πλήθος 200 ατόμων πέρα από κατοίκους 

του Αιτωλικού έχουν σπεύσει κάτοικοι κι άλλων διπλανών χωριών, τους οποίους σύμφωνα 

με μια μαρτυρία είχαν καλέσει τοπικά στελέχη των νεοναζί. Εκατοντάδες ντόπιοι 

συγκεντρώνονται εκείνη τη μέρα εναντίον των Ρομά, κάνοντας μια πορεία που ξεκινά από 

την κεντρική πλατεία του χωριού με συνθήματα όπως «Γύφτοι, έξω από το Αιτωλικό» και 

στη συνέχεια κατευθύνονται στα σπίτια των Ρομά της περιοχής στα οποία επιτίθενται με 

βόμβες μολότοφ. «Ήταν ανεξήγητο. Ήταν νύχτα και είδαμε ερχόντουσαν άτομα, με μπουρλότα 

και φώναζανε ότι θα μας σκοτώσουν. [Ένιωσα] πολύ φόβο. Μιλάμε για πολύ φόβο. Τα παιδιά 

κρυφτήκανε μες στο σπίτι, άλλος στα κρεβάτια, άλλος στα ντουλάπια», λέει η Παρασκευή, μια 

36χρονη Ρομνί, μητέρα επτά παιδιών. Βέβαια, τα πράγματα δεν πάνε τόσο βολικά για 

τον όχλο. Κατά τη διάρκεια των εμπρησμών των σπιτιών τους, κάποιοι Ρομά απαντούν 

με πυροβολισμούς. Έτσι, τέσσερις από τον όχλο τραυματίστηκαν. Τότε μόνον 

εμφανίζεται η αστυνομία και συλλαμβάνει 8 άνδρες Ρομά κατηγορώντας τους για 

απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοκατοχή και διατάραξη κοινής ειρήνης, 

προφυλακίζοντας τους μάλιστα για 16 μήνες! Την επόμενη μέρα στα δικαστήρια 

ακολουθεί ξύλο στους γύρω δρόμους μεταξύ μπαλαμών και Ρομά. Και ξανά στις 9 

Αυγούστου οπότε και απολογούνται οι τέσσερις τελικά συλληφθέντες Ρομά ακολουθεί 

σύρραξη με πέτρες, όπου τα ΜΑΤ διαλύουν τους Ρομά με χημικά. Έπειτα, τη στιγμή 

που το δικαστήριο καταδικάζει τους Ρομά σε ποινές φυλάκισης 16 ετών – απόφαση που 

ανακοινώνεται στους μπαλαμούς από τον πασόκο δήμαρχο Αιτωλικού Παναγιώτη 

Κατσούλη25 και τον τοπικό βουλευτή των νεοναζί Κ. Μπαρμπαρούση – ο όχλος ξεσπά σε 

χειροκροτήματα. Αυτό είναι το τίμημα της αυτοπροστασίας της κοινότητας όταν είσαι 

Ρομ. Ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου καλύπτει τους ρατσιστές μπαλαμούς για την 

διαδήλωση τους: «τα συμβάντα ήτανε συνέπεια... μιας αυξημένης παραβατικότητας από πλευράς 

των Ρομά, που οδήγησε, λόγω ελλιπούς αστυνόμευσης, στο να πάρουν οι κάτοικοι το νόμο στα χέρια 

τους....». Το ίδιο βράδυ σημειώνεται νέα επίθεση στη συνοικία των Τσιγγάνων, με φθορές 

σε δύο σπίτια και ένα αυτοκίνητο. Από ότι λένε οι ίδιοι οι Ρομά, που έδωσαν συνεντεύξεις 

στη Διεθνή Αμνηστία τον Ιανουάριο του 2014, μπόλικοι Τσιγγάνοι έφυγαν από το 

Αιτωλικό μετά από αυτή τη σειρά γεγονότων καθώς εξέλαβαν έτσι ένα καθοριστικό 

μήνυμα εναντίον της ύπαρξης τους ως τέτοιας στην περιοχή. Όμως, όπως στον πόλεμο 

όπου μια τακτική που φέρνει επιτυχίες συχνά επαναλαμβάνεται, έτσι κι εδώ, συγκεκριμένα 

στις 8 Αυγούστου, μια ομάδα 50 ντόπιων, μερικοί με καλυμμένα τα πρόσωπα, με νεοναζί 

                                                 
25 Κατσούλης: στέλεχος του ΚΚΕ, συνδικαλιστής από τη δεκαετία του ’80 στην ΕΛΜΕ. Συγγραφέας βιβλίων 

για την εκπαίδευση και την καπιταλιστική αναδιάρθρωση, σε ηλικία 30 χρονών, έπειτα άλλα βιβλία για τα 

μαθηματικά και τη φιλοσοφία ή την παγκοσμιοποίηση (!). Μέσα στη δεκαετία του 2000 μεταπηδά στο χώρο 

του ΠΑΣΟΚ όπου και τον βρίσκει το θερμό καλοκαίρι του 2012. Ποιος είπε ρε ότι ο αντι-τσιγγάνικος όχλος 

δεν έχει επίπεδο; 
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πάλι ανάμεσα τους, επιτέθηκαν ξανά στη γειτονιά των Τσιγγάνων, πυρπολώντας σπίτια και 

καταστρέφοντας αυτοκίνητα.  

Κι έπειτα ήταν η σειρά του Δήμου. Αυτή τη φορά οι δημοτικές αρχές δεν περιορίστηκαν 

σε δηλώσεις, αλλά λίγες μέρες μετά κατεδάφισαν πέντε σπίτια και παράγκες των 

οικογενειών Ρομά που είχαν φύγει, μερικά από τα οποία βρίσκονταν σε δημοτική έκταση 

και άλλα σε έκταση που ανήκε στους Ρομά. Άλλωστε, ήταν ‘ευκαιρία’, όπως τονίστηκε 

πάλι από αντιδήμαρχο της περιοχής λόγω της απουσία των Ρομά προκειμένου «να 

καθαρίσει ο χώρος αυτός από αυτές τις κατασκευές». 

Έτσι πέρασε ένα ζεστό καλοκαίρι στο Αιτωλικό, με τις ρατσιστικές κάψες των μπαλαμών 

εν μέρει να εκτονώνονται. Και ήρθε το φθινόπωρο. Στις 13 Οκτώβρη του 2012 η ρομνί 

Παρασκευή Κοκόνη, διερχόμενη το κέντρο του χωριού για να ψωνίσει ήρθε αντιμέτωπη 

με έξι- εφτά εξαγριωμένους κάτοικους που την στοχοποίησαν λέγοντας «Αυτή είναι η 

νύφη του Μπέκου [του ηγέτη των Ρομά του Αιτωλικού]», και ύστερα κυνήγησαν και 

έδειραν εκείνη, τον 11χρονο γιό της και των 23 χρονο ανηψιό της, Κώστα, που πάσχει 

από διανοητική αναπηρία. «Δυο από αυτούς ήρθαν επάνω μου και οι άλλοι χτυπούσαν τον 

Κώστα με μπουνιές και κλοτσιές. Φώναζα για βοήθεια αλλά κανένας δε σηκώθηκε να βοηθήσει. Σε 

μια στιγμή κατάφερα να ξεφύγω. Άρπαξα το παιδί μου κι έφυγα, αλλά είχαν ακόμα τον ανηψιό 

μου». Tην κλώτσησαν, τη γρονθοκόπησαν και τη χτύπησαν με καυσόξυλα που άρπαξαν 

από ένα κοντινό φορτηγό. Η Παρασκευή πήγε στο τοπικό Α.Τ. να ζητήσει βοήθεια. Είπε 

στον αξιωματικό υπηρεσίας ότι είχε χτυπηθεί και ότι ο ανεψιός της βρισκόταν πιθανότατα 

ακόμα σε κίνδυνο. H απάντηση του αξιωματικού ήταν ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, 

και ότι φοβόταν να πάει στο σημείο μόνος του.... Ο σύζυγός της είχε βρει τον Κώστα 

νωρίτερα πεσμένο αναίσθητο στον δρόμο. Τόσο η Παρασκευή, όσο και ο Κώστας 

χρειάστηκαν περίθαλψη για τα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Όταν δύο αστυνομικοί 

την γύρισαν σπίτι τελικά, ο ένας από αυτούς της είπε: «Δεν σας είπα να φύγετε από το χωριό; 

Δεν είστε ασφαλείς εδώ.» Συνεχίζει η Παρασκευή: «Η αστυνομία δε μας προστάτευσε. Φύγαμε 

από το Αιτωλικό και πήγαμε στην Πάτρα. Αφήσαμε το σπίτι μας και μένουμε στο νοίκι. Τα παιδιά 

μου δε θέλουν να γυρίσουν πίσω στο σπίτι. Φοβούνται. Αυτό είναι το σπίτι μου, αλλά ούτε εγώ 

θέλω να έρθω πίσω. Φοβάμαι… γιατί να έρθω, για να μου σκοτώσουν το παιδί;» 

Και φθάνει κι ο χειμώνας, μια δύσκολη εποχή, στην οποία οι διωγμένοι από το καλοκαίρι 

Ρομά, έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα να επιστρέψουν στο χωριό ή να μείνουν 

άστεγοι. Όσοι από αυτούς δεν τους έχει κατεδαφίσει ήδη τα σπίτια ο δήμαρχος βέβαια... 

Στις 4 Ιανουαρίου 2013, μετά από νέο καυγά μεταξύ μπαλαμού και Ρομ στην τοπική 

αγορά, υπήρξε άλλη μία οργανωμένη και άγρια επίθεση εναντίον της συνοικίας των Ρομά 

από περίπου 80 άτομα. «Μερικοί είχανε σκεπάσει τα κεφάλια τους και είχανε ρόπαλα, πέτρες, 
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μολότοφ. Φοβήθηκα. Ένας από αυτούς με κουκούλα πλησιάζει κοντά μου, αρπάζει μια πέτρα από 

τον δρόμο, τόση δα κοτρώνα… Εγώ έκατσα και τον κοίταζα, δεν το περίμενα ότι θα τη ρίξει 

επάνω μου... είχα και το παιδί μου στην αγκαλιά μου... και τρέχει με δύναμη και την ρίχνει επάνω 

μου... Πέρασε την μικρή ξυστά, επειδή κουνήθηκα», λέει η Μαρία, μια Ρομνί 21 ετών. Η 

Μαρία έτρεξε προς το σπίτι του θείου της όπου ήταν κρυμμένοι και άλλοι άνθρωποι. 

Είπε ότι άκουγε τους επιτιθέμενους να φωνάζουν: «σκατόγυφτοι, φύγετε από το Αιτωλικό, 

αλλιώς θα σας σκοτώσουμε». Η Μαρία περιέγραψε πώς οι επιτιθέμενοι έσπασαν το 

παράθυρο και πέταξαν μέσα ένα δακρυγόνο. «Δε μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Δε 

μπορούσαμε να ανοίξουμε τα μάτια μας και μας είχε πιάσει ένας ξαφνικός βήχας. Τα παιδιά είχανε 

τυφλωθεί. Κλαίγανε, λέγανε: ‘Μαμά τα μάτια μας, μαμά φοβόμαστε. Θα μας σκοτώσουν.’» Μια 

άλλη, η Ειρήνη βρισκόταν εκείνη την ώρα σε ένα άλλο σημείο της συνοικίας: «Δεν 

περιμέναμε ότι θα μας κάψουνε τα σπίτια. Τους βλέπω να έρχονται, δεν πρόλαβα να φύγω. 

Αρπάζω τα παιδιά μου και κλείνομαι στο σπίτι. Παίρνω τα παιδιά μου και κρύβομαι κάτω απ’ το 

κρεβάτι. Έκλαιγαν τα παιδιά μου, φώναζαν... Φοβήθηκαν. Κι όπως είδα από το παράθυρο, τους 

πιο πολλούς τους γνώριζα, τους γνωρίζω, μαζί μεγαλώσαμε. Κάποιους δεν τους γνώρισα, γιατί 

μερικοί φορούσαν κουκούλες, μαύρα ρούχα, κράνη, αλλά γνώρισα τους περισσότερους. Πετάξαν μια 

μπουκάλα από το παράθυρο και πήρε φωτιά το σπίτι. Ήμασταν μέσα, στο άλλο δωμάτιο. Φώναζα 

για βοήθεια. Ήρθε ο κουνιάδος μου, την ώρα που έπαιρνε φωτιά το σπίτι... μας πήρε αγκαλιά και 

βγήκαμε έξω... μέσα στον κόσμο που βρίζανε και μας πετάγανε πέτρες.» Και μια ακόμα Ρομνί, η 

Μαρία, προσθέτει λίγο αργότερα: «Όταν τους βλέπω στο χωριό και τους αναγνωρίζω, και με 

κοιτάνε με ένα μίσος. Μου έρχεται μια αδικία, λέω, κοίτα... τα δικά μας τα παιδιά... ο άντρας μου... 

κάτσανε 16 μήνες μέσα [στη φυλακή] κι αυτοί δυο μέρες δεν κάτσανε μέσα; Νιώθουμε μεγάλη 

αδικία. Νιώθουμε ότι τους υποστηρίζουνε. Δεν τους κόψανε τα φτερά ώστε να μην το ξανακάνουν. 

Τα παιδιά μου δεν κοιμόντουσαν για ένα μήνα... ξυπνούσανε μέσα στη νύχτα και λέγανε ‘μαμά, 

πάμε να φύγουμε, θα έρθει η αστυνομία και θα μας σκοτώσει’ – νομίζανε ότι ήταν η αστυνομία. 

Ακόμα και σήμερα... όταν ακούνε δυνατούς ήχους βάζουν τα κλάματα.» Έξι σπίτια και τέσσερα 

αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν ή καταστράφηκαν από τους εισβολείς εκείνη την ημέρα. 

Πολλοί Ρομά δήλωσαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι ένιωσαν προδομένοι από την 

αστυνομία. Ένας είπε: «Μπορούσα να δω από το εσωτερικό του σπιτιού μόνο δύο 

αστυνομικούς… Απλά κοιτούσαν και ζητούσαν από τους ανθρώπους να σταματήσουν. Δεν έκαναν 

τίποτα περισσότερο από αυτό». 

Μετά την επίθεση αυτή ο ντόπιος νεοναζί βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Κ. 

Μπαρμπαρούσης δήλωνε στα τοπικά ΜΜΕ: «Αφού οι Ρομά δε θέλουν να ενταχθούνε πλέον 

στην κοινωνία και αντιδρούνε, και θέλουν να ζούνε σαν τα ζώα, δικαίωμά τους είναι αν το λέει και η 

παράδοσή τους, μπορούν να ζουν σαν τα ζώα, αλλά όχι εδώ, στη ζούγκλα με τον Ταρζάν...» Ο 

Μπαρμπαρούσης αναγνωρίζεται στο πλήθος των επιτιθέμενων, όπως και ανώτατο 

στέλεχος της νομαρχίας (Καθημερινή, 06-10-2013). Η νέα επίθεση αποδεκατίζει εκ νέου 
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την κοινότητα των Ρομά αφού φεύγουν πλέον κι άλλοι από το Αιτωλικό. Ας σημειωθεί ότι 

μεταξύ των δύο τελευταίων επιθέσεων στους Τσιγγάνους του Αιτωλικού μεσολάβησε και 

εμπρησμός με μολότοφ ενός σπιτιού όπου διέμεναν Βούλγαροι εργάτες (Δεκέμβρης 

2013). Καθώς και ότι όλα αυτά τα περιστατικά ΔΕΝ είναι ενταγμένα στη δικογραφία 

κατά της χρυσής αυγής στην ποινική δίωξη που της έχει ασκηθεί ως «εγκληματικής 

οργάνωσης» από το «αντι-φασιστικό» ελληνικό κράτος. 

Ας μείνουν όλα τα παραπάνω ως αποδείξεις των αισθημάτων του ελληνικού όχλου 

απέναντι στους Τσιγγάνους και ας τρίβονται στη μούρη όσων, αριστερών και δεξιών 

ρατσιστών, μιλήσουν για «πρόβλημα» στο μέλλον με αφορμή μετανάστες και Ρομά. 

6.«Θα φύγουνε, θα πάνε αλλού... το πε κι ο δήμαρχος!»  

«Έτσι το θέλω εγώ! Κι όσο ζω εγώ, γύφτος στη Νέα Κίο δεν θα γραφτεί».26 

Kάπου μεταξύ κρατικής πολιτικής και ελληνικής κοινωνίας, έναν κρίσιμο ρόλο ιδιαίτερα 

στην επαρχία, καλείται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, το ελληνικό σύστημα 

διοίκησης παρουσίαζε μια σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς το σύστημα καποδιστριακών 

δήμων που ίσχυε από το 1997 μέχρι το 2010, ξεχώριζε σε σχέση με άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών για τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του, που αποτελούταν από έναν μεγάλο 

αριθμό δήμων, στους οποίους δήμους παρεπιμπτόντως παρατηρούνταν φαινόμενα 

αδιαφάνειας στη... χρήση των επιχορηγήσεων που λάμβαναν. Η στάση των δημοτικών 

αρχών απέναντι στις κοινότητες των ρομά ήταν πολυποίκιλη. Άλλοτε ως ρυθμιστές και 

χειριστές ενός εξαγριωμένου- αγανακτισμένου όχλου 27, άλλοτε παράγοντας και 

διασφαλίζοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω πολεοδομικών διατάξεων ή και 

αντιλήψεων περί αισθητικής28, καμιά φορά με “τακτ” (αόριστες υποσχέσεις που ποτέ δεν 

                                                 
26 Απάντηση δήμαρχου Νέας Κίου Γιώργου Κατριλιώτη σε γυναίκες ρομά που ρώτησαν γιατί δεν τους 
επιτρέπεται να εγγραφούν στα δημοτολόγια, Φλεβάρης 2002.

 

27 20-03-2013: Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου αναφέρει τον καταυλισμό Ρομά της περιοχής ως δυσεπίλυτο 

πρόβλημα, τρείς μέρες πριν συγκροτηθεί ‘επιτροπή κατοίκων’ στην περιοχή με αίτημα την απομάκρυνση του 

καταυλισμού: «Ανεξαρτήτως όμως όλων των ανωτέρω, ο Δήμος, επειδή σέβεται και το δικαίωμα των Ρομά της 

περιοχής μας για καλλίτερες συνθήκες ζωής, τηρουμένης πάντοτε της νομιμότητας, σας προτείνει σήμερα να 

αναλάβετε πρωτοβουλία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν, προσωρινά μεν σε πρώην στρατώνες του 

Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, μη φυλασσόμενους [sic], οι οποίοι, ως γνωστόν, διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 
υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση κλπ) [...]» 

28 Κοινότητα Ρομά Αγίας Παρασκευής: Παρά την αγορά ακινήτου στα Σπάτα από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής 

για τη μετεγκατάσταση 12 οικογενειών Ρομά, ο Δήμος Σπάτων αντιδρά και σε έγγραφό του προς τον 

εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών (Μάιος 2003), σημείωνε: «Είναι προφανές πως η ακαλαισθησία (μαζί 

με το σύνολο των άλλων προβλημάτων που θα αναπτυχθούν κατωτέρω) που παρατηρείται σε οποιονδήποτε 

καταυλισμό Αθιγγάνων θα προσβάλει βάναυσα την αισθητική ενός τέτοιου χώρου (...)». Όλως περιέργως 

παρόμοια αισθητική είχε και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος, τον 

Οκτώβριο του 2000, άσκησε ποινική δίωξη κατά Ρομά που είχαν εγκατασταθεί δίπλα στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Δικαστών, στο Φοίνικα, επειδή ενοχλούσαν και την αισθητική των εκπαιδευόμενων δικαστών! 
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υλοποιούνται) και άλλες χωρίς (εμπρησμοί, εξώσεις κ.λ.π). Κι όλα αυτά, βέβαια, με το 

αζημίωτο (βλ. ευρωπαϊκα κονδύλια). 

Τεράστιος ο όγκος του υλικού που προέκυψε από τις ειδήσεις των τελευταίων 15 χρόνων, 

σχετικά με τις ρατσιστικές πρακτικές των Δήμων, ενώ μπορούν να εξαχθούν και κάποια 

συμπεράσματα, ανάλογα με τη στάση τους σε χρονικές και οικονομικές συγκοιρίες. Έτσι, 

βλέπουμε σε τουριστικές περιόδους και όταν πρόκειται για ειδικά γεγονότα, τρανταχτό 

παράδειγμα οι «ολυμπιακοί αγώνες του 2004» και η «Πάτρα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης 2006»29, στα πλαίσια της διαμόρφωσης της εμπορικής εικόνας της πόλης, οι 

κοινότητες των ρομά να αντιμετωπίζονται πάντα ως προβληματικές ετερότητες που 

πρέπει να εκτοπιστούν κακήν κακώς, να εξαφανιστούν από την περιοχή30. Ωστόσο, οι 

διωγμοί σε βάρος των Ρομά-Ρομνί αποτελούν ένα ένοχο και καθόλου μυστικό των 

ελληνικών πόλεων, το οποίο δε λαμβάνει χώρα μόνο σε ‘έκτακτες’ περιπτώσεις, αλλά 

συμβαίνει και να εντάσσονται στις δημοτικές δράσεις στα πλαίσια των  «επιχειρήσεων 

καθαριότητας» ρουτίνας... Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, τις κατ’ εξακολούθηση ενέργειες του 

πρώην Δημάρχου Ασπροπύργου Γ. Λιάκου και πριν την ανάληψη «των ολυμπιακών 

αγώνων», στις οποίες η αστυνομία συνηθίζει να δρα είτε συμπληρωματικά είτε 

υποστηρικτικά.31 Η ονομασία αυτών των επιχειρήσεων, προφανώς, εμπεριέχει τον 

υποβιβασμό της παρουσίας των ρομά σε κάτι το μυαρό- μολυσματικό για την ελληνική 

κοινωνία που πρέπει να «πάει αλλού», προβάλλουν, άρα, με συνοπτικό τρόπο την 

αντίληψη  των δημοτικών αρχών για τις τσιγγάνικες μειονότητες τους. Παράλληλα, το 

                                                 
29 Οι εξώσεις της Πάτρας μάλιστα είχαν κι έναν νεκρό, τον Ρομ Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο που στις 29 

Αυγούστου του 2001 πέθανε από καρδιά μετά από ένταση που προκλήθηκε όταν οι δημοτικές αρχές πήγαν με 

μπουλντόζες να γκρεμίσουν την παράγκα του. Τον Οκτώβριο του 2004 στην Πάτρα επαναλήφθηκαν σκληρές 

σκηνές με το Δήμο Πατρέων να εξαναγκάζει τους τσιγγάνους από τους οικισμούς Γλαύκου, Μακρυγιάννη και 

Ριγανόκαμπου να διαλύσουν μόνοι τους τις παράγκες τους ή συλλαμβάνοντας δεκάδες οικογένειες Αλβανών 

Ρομά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντι-τσιγγάνικη υστερία στην Πάτρα παίζουν ιδιαίτερο ρόλο οι δικαστικοί. 

Για παράδειγμα, ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών ισχυρίζεται πως οι Ρομά «έχουν ουσιαστικά 

καταλύσει κάθε έννοια εννόμου τάξεως ... Επειδή είμεθα δέκτες και προφορικών παραπόνων, παρακαλούμεν 

όπως στο εξής η συμπεριφορά των τσιγγάνων είναι υπό τον διηνεκή έλεγχο της Πολιτείας και ειδικότερα της 

Αστυνομίας. Κάθε δε έκνομη δραστηριότητά τους να καταδιώκεται αμείλικτα, γιατί η ανοχή μέχρι σήμερα των 

αρχών απεθράσυνε αυτούς, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται μη υπολογίζοντες τίποτα, προκαλούντες την οργή 
και την αγανάκτηση νομοταγών πολιτών, οι οποίο υποφέρουν από τις παράνομες πράξεις τους.»  

30 14-07-2001: Ως μέρος των προετοιμασιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στη Αθήνα, οι κοινότητες 

των Ρομά που είναι εγκαταστημένες στις διάφορες περιοχές της Αθήνας και στα περίχωρα αντιμετωπίζουν όχι 

μόνο επανειλημμένες απειλές αλλά και ουσιαστικές βίαιες εξώσεις. Εκείνη την εποχή εφαρμόζονται όλων των 

ειδών τα κόλπα. Ενδεικτικά, τον Σεπτέμβριο του 2003 ο δήμος Αμαρουσίου φτάνει στο σημείο να μην δώσει 

καν την επιδότηση που υποσχέθηκε στους ρομά αμαρουσίου με σκοπό να τους κάνει να εγκαταλείψουν τον 
καταυλισμό τους ενόψει ολυμπιακών 2004. 

31 1999-2001: Κατ’ εξακολούθηση παράνομες «επιχειρήσεις καθαριότητας» του Δήμου Ασπροπύργου στον 

καταυλισμό Ρομά που έχουν ως αποτέλεσμα το αυθαίρετο γκρέμισμα δεκάδων παραγκών. Οι παράγκες ανήκαν 

σε οικογένειες Ελλήνων και Αλβανών Ρομά. Περιπολικά της αστυνομίας που παρευρίσκονται εκεί, δεν 

παρεμβαίνουν. 
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εύρος του λόγου που χρησιμοποιείται από τις δημοτικές αρχές για τους ρομά, ξεκινάει 

από την γκάμα του «προβληματικοί ως προς την κοινωνική ένταξη» και καταλήγει στο 

«επικίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια / υγεία», ενώ κάπου ενδιάμεσα βρίσκονται και οι 

εξευγενισμένες φυλετιστικές δηλώσεις του στυλ «μας χαλάνε την αισθητική του τόπου» 

(κάτι ανάλογο δεν είχε πει και και χρυσαυγίτης τραγουδιστής για τους μετανάστες?). 

Στα γενικά πολεοδομικά σχέδια των δήμων, οι περιοχές όπου κατοικούν ρομά συνήθως 

ξεχωρίζουν καθώς είναι εκείνες με το πιο υποβαθμισμένο δίκτυο υποδομών, όπου 

διακόπτεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης και φυσικού αερίου, το οδικό είναι ελλιπές, συχνά 

επίσης πλήττονται από πλημμύρες και αυτή είναι βέβαια μια μόνιμη συνθήκη. Το θέμα 

του ρεύματος, μάλιστα, τελείως προκλητικά χρησιμοποιείται ως ένας από τους βασικούς 

λόγους εγκληματοποίησης των Τσιγγάνων. Π.χ. τον Ιούλιο του 2011 στο Χαλάνδρι έγινε 

διακοπή ηλεκτροδότησης των σπιτιών των Ρομά από τη ΔΕΗ. Οι Ρομά 

διαμαρτυρήθηκαν κλείνοντας τη Μεσογείων, ήρθαν τα ΜΑΤ, πέσαν πέτρες και ανάψαν 

φωτιές. Μπόλικοι Ρομά τραυματίστηκαν. Τελικά, οι Ρομά επανασυνέδεσαν το ρεύμα. Και 

οι βουλευτές του ΛΑΟΣ Άδωνις Γεωργιάδης και Θ. Πλεύρης έκαναν έπειτα το δικό τους 

σόου στη Βουλή για την εγκληματικότητα στην περιοχή. Το 2012 και το 2013 γίναν 

αντίστοιχα επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας, από τον Δενδροπόταμο μέχρι την 

Καρδίτσα.  

Ο όγκος των πληροφοριών για τις συνθήκες της ζωής των Ρομά των καταυλισμών είναι 

επίσης μεγάλος. Θέλουμε να αναφέρουμε εδώ ενδεικτικά απόσπασμα από ρεπορτάζ της 

Ελευθεροτυπίας πριν χιλιάδες έλληνες μπαλαμοί γιορτάσουν την πρωτοχρονιά του 2003: 

«Από προχθές ο καταυλισμός των Τσιγγάνων στα Λαστέικα του Πύργου βρίσκεται βυθισμένος στο 

πένθος από τον θάνατο ενός μωρού που γεννήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων και άφησε 

την τελευταία του πνοή – πιθανόν από το κρύο – μέσα στο άθλιο παράπηγμα όπου βρισκόταν. Το 

μικρό της πολύτεκνης Βασιλικής Μανή βρέθηκε νεκρό από την μητέρα του μέσα στο άθλιο 

παράπηγμα όπου διέμεναν και τα υπόλοιπα τέσσερα ανήλικα αδέρφια του. Πριν από μερικές ημέρες 

ένα ακόμη μωρό κινδύνευσε να πεθάνει επειδή δαγκώθηκε από ποντίκια μέσα στην κούνια του.» Ή 

σε μια άλλη περίπτωση, τον Φεβρουάριο του 2004, ενώ οι μπαλαμέ προετοιμάζονταν για 

τους λαμπρούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες – που στην τελετή τους έναρξης χωρούσαν 

λόγω πολυπολιτισμικότητας μέχρι και ντάτσουν με τσιγγάνους – ο καταυλισμός Σπάτων 

αποκλειόταν από το χιόνι, συνεχίζοντας να μην απολαμβάνει των προνομίων του 

ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Τέτοιες ήταν και είναι οι συνθήκες σε πολλούς 

καταυλισμούς Τσιγγάνων. 
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7. Στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης 

 

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή του β’ μέρους της μπροσούρας, τις άθλιες 

στεγαστικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι ρομά στην Ελλάδα, ανέλαβε να λύσει το 

επταετές (2002- 2008) αναπτυξιακό πρόγραμμα του κράτους με τίτλο Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (ΟΔΠ), του 

οποίου τα αποτελέσματα – από τις 148 κοινότητες του προγράμματος μονάχα οι 7 

ευνοήθηκαν – είναι και αρκετά κατατοπιστικά του πως οι δημοτικές αρχές διαχειρίζονται 

τα οικονομικά ποσά για τους ρομά και τελικά σε ποιούς καταλήγουν: “Από τα 9.000 

δάνεια  έχουν εγκριθεί  τα 5.754, εκ των οποίον τα 4.837 έχουν εκταμιευθεί. Υπάρχουν όμως 

ισχυρές ενδείξεις ότι ένας μεγάλος αριθμός αν όχι η πλειονότητα των δανείων αυτών δεν 

χορηγήθηκαν σε Ρομά που ζουν σε άθλιους καταυλισμούς αλλά σε ενταγμένους Ρομά, αν όχι και σε 

μη Ρομά. Χαρακτηριστικά, ο μεγαλύτερος αριθμός δανείων έχει εγκριθεί για κάτοικους της Αγίας 

Βαρβάρας Αττικής (335 εγκεκριμένα δάνεια) και της Μενεμένης Θεσσαλονίκης (378 εγκεκριμένα 

δάνεια) (....) Όσο για την Πάτρα, όπου έγιναν οι χειρότερες μαζικές εξώσεις της τελευταίας 

δεκαετίας το 2006, σχεδόν κανένα από τα 44 δάνεια που είχαν εγκριθεί δεν αφορούσε οικογένεια 

Ρομά που ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Για την ακρίβεια, ενώ ο δήμος επίσημα ανέφερε ότι οι 

οικογένειες Ρομά που ζούσαν εκεί ήταν 80, οι αιτήσεις δανείων είχαν φθάσει τις 340!”. 

Εκτός από πολιτική στάση λοιπόν, ο αντιτσιγγανισμός αποδείχτηκε και μια αρκετά 

προσοδοφόρα τακτική πλουτισμού, όπως φαίνεται και από τα 340.000 ευρώ που δόθηκαν 

στη Νέα Τίρυνθα για έργα στις κοινότητες Ρομά, τα οποία, καλά μαντέψατε, δεν έγιναν ποτέ. 
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Αντίστοιχες περιπτώσεις εξαπάτησης των ρομά είχαμε και στα Λεχαινά ή και στη Γαστούνη. 

Ενώ το κράτος 2002 εγκρίνει τη μεταφορά «πέντε λυομένων οικίσκων στο Δήμο Λεχαινών 

Ηλείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δικτύου ROM για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών 

των Τσιγγάνων, τα λυόμενα μεταφέρθηκαν μυστικά στην περιοχή αλλά, αντί να στεγάσουν 

τους άστεγους Τσιγγάνους, οδηγήθηκαν σε διάφορα σημεία, ακόμη και εκτός του Δήμου 

Λεχαινών και παραδόθηκαν σε μη δικαιούχους δημότες» (από δελτίο τύπου του Ελσίνκι). 

Κάτοικοι των Λεχαινών κατήγγειλαν ότι στο «μοίρασμα» συμμετείχε και ένας αστυνομικός. 

Αντίστοιχα εξελίχθηκε υπόθεση με λυόμενα που προορίζονταν για άστεγους Τσιγγάνους και 

στο δημοτικό διαμέρισμα Καβασίλων του Δήμου Γαστούνης Ηλείας. 

Μάλιστα, οι περιπτώσεις όπου είτε κατοικίες είτε κονδύλια τελικά καταλήγουν να μοιράζονται 

οπουδήποτε αλλού εκτός των ρομά- δικαιούχων, συχνά συμπίπτουν την ίδια περίοδο και με 

ρατσιστικές δηλώσεις οι οποίες προετοιμάζουν το κλίμα των επόμενων επιθέσεων. Το 

σκηνικό το είδαμε και στην Πάτρα. Ένα δείγμα άψογης συνεργασίας δήμου-αστυνομίας-

ντόπιων φασιστών, η οποία έχει ως εξής: τη νύχτα της 25ης Ιουνίου του 2005 πυρπολείται με 

μολότοφ ο καταυλισμός της περιοχής από «αγνώστους», το πρωί η αστυνομία δηλώνει άγνοια 

ότι συνέβη καν ο εμπρησμός και μετά από λίγες μέρες αντιδήμαρχοι μαζί με γνωστούς 

ρατσιστές της πόλης ψάχνουν χώρους για την μετεγκατάσταση των κατοίκων του 

καταυλισμού (όπως λέει κι η Αγκάθα Κρίστι: ο δολοφόνος πάντα επιστρέφει στον τόπο του 

εγκλήματος). Φαίνεται, μάλιστα, πως οι μολότοφ ανήκουν στα μέσα που χρησιμοποιούν οι 

πελοποννησιακοί δήμοι μιας και το παράδειγμα αυτό δεν είναι μοναδικό του είδους του. Το 

μεσημέρι της 8ης Σεπτέμβρη του 2002 άγνωστοι εισήλθαν στον καταυλισμό των Ρομά στη 

Γεράμπελα Πύργου και έκαψαν τις παράγκες ολοσχερώς. Ακολούθησε τηλεφωνική 

επικοινωνία με το Α.Τ. Πύργου στις 13 Φεβρουαρίου κατά την οποία ο υπεύθυνος 

αξιωματικός απάντησε ότι δε γνώριζε τίποτε. Επισήμανε μόνο ότι ο Δήμος είχε ήδη 

προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι εννοούσε. 

Τα παραπάνω αποτελούν  μια ευρεία εικόνα μιας κατάστασης, της οποίας τα επιμέρους 

τμήματα δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας στην ελληνική πραγματικότητα. Τις παράνομες 

εξώσεις, δηλαδή  την ολοκληρωτική κατεδάφιση των οικισμάτων των καταυλισμών, κάποιες 

φορές χωρίς προειδοποίηση και συνοδευόμενες από αστυνομικές δυνάμεις, ακολουθούν 

αερολογίες για διαδικασίες μετεγκατάστασης, ενώ όταν το θέμα παίρνει παραπάνω 

διαστάσεις, ρατσιστικά παραληρήματα από τοπικούς φορείς και κατοίκους τονίζουν ότι δεν 

θα επιτρέψουν την πόλη τους να γίνει “γυφτούπολη”32. 

                                                 
32 Φεβρουάριος 2007: Αναστάσιος Κανελλόπουλος, Αντι-Εισαγγελέας Αρείου Πάγου και πρώην Προϊστάμενος 

της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας, αλλά και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: «η Πάτρα 

δεν πρέπει να καταντήσει γυφτούπολη.» 
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Ένα άλλο δείγμα για το πως οι πολεοδομικές αναπλάσεις – καμάρι για την οικονομική ζωή 

της πόλης – πάτησαν πάνω στα σπίτια των ρομά, είναι και η περίπτωση της περιοχής Γκάζι 

στην Αθήνα. Ο εξευγενισμός εκεί εφαρμόστηκε όχι μόνο με την κλασσική του έννοια περί 

αύξησης της γαιοπροσόδου και την εγκατάλειψη των κατοικιών από τους προηγούμενους 

κατοίκους που δεν άντεξαν τις νέες οικονομικές απαιτήσεις, αλλά και με τις μπουλντόζες του 

Δήμου την μέρα και τα μαχαίρια των μπράβων και φασιστών τη νύχτα. Για την ιστορία, 

λοιπόν, πόσοι από εσάς ξέρατε ότι πάνω από 1.000 τουρκόφωνες οικογένειες ρομά από τη 

Θράκη ζούσαν στην περιοχή, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970? 

Καθώς, όμως, πρέπει να βλέπουμε και τα πράγματα συναρτήσει των ιστορικών παραγόντων, 

μια διαπίστωση προκύπτει. Τον καιρό της οικονομικής ευημερίας του ελληνικού κράτους, οι 

διωγμοί των Ρομά από την τοπική αυτοδιοίκηση τελούνταν με το πρόσχημα της εύρεσης 

καταλληλότερων χώρων, και συνοδευόμενοι από υποσχέσεις για επιδόματα 

μετεγκατάστασης, παρόλο που τελικά δόθηκαν ελάχιστα ή αντ’ αυτού δόθηκαν φύκια για 

μεταξωτές κορδέλες.33 Αντίθετα, τον καιρό της οικονομικής κρίσης η πολιτική 

αντιτσιγγανισμού εκφράστηκε με άλλα πλέον μέσα, στοχοποιώντας Ρομά και Ρομνί ως 

παραβατικούς και δημόσιους κινδύνους, ασκώντας σε βάρος τους διώξεις για ρευματοκλοπές 

ή υδροκλοπές, όπου στην ουσία τους ζητούνται να πληρώσουν τεράστια πρόστιμα 34, ενώ με 

το ίδιο θράσος φορτώνει εναντίον τους οποιεσδήποτε αντίστοιχες κατηγορίες 35, 

κατασκευάζοντας την εικόνα του Ρομ- εν δυνάμει ενόχου. Πρόκειται για μια τακτική που 

πέραν των πρακτικών συνεπειών της ποινικοποίησης της παρουσίας και διαβίωσης των 

τσιγγάνων, τροφοδοτεί τον δημόσιο ρατσιστικό λόγο χτίζοντας το ρητορικό οπλοστάσιο των 

διαφόρων ‘επιτροπών κατοίκων’. Οι διωγμοί σε κάθε σημείο του Δήμου εντατικοποιούνται με 

σειρά ρατσιστικών καινοτομιών, π.χ. το κλείδωμα Χώρων Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων ώστε οι τσιγγάνοι να μην έχουν πρόσβαση ούτε στα σκουπίδια των 

μπαλαμών, τα οποία θεωρούνται ιδιοκτησία του δήμου που πρέπει να περιφρουρηθεί και να 

προστατευτεί από τους επικίνδυνους «ξένους». 

                                                 
33 Παράνομη έξωση περίπου 100 οικογενειών Ρομά από τον καταυλισμό Αγίου Πολυκάρπου στο Βοτανικό: 

«παρουσία του δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, έφυγαν προχθές από την περιοχή του Βοτανικού περίπου 

500 Τσιγγάνοι» (βλ. «Ελευθεροτυπία» 04-06-2007) των οποίων τις αντιδράσεις εξουδετέρωσε χρηματισμός 

(και … σουβλάκια) από ιδιωτικό συνεργείο που έκανε την «επιχείρηση καθαριότητας» στις 1 και 2 Ιουνίου 

2007. Ας μην ξεχνάμε, φυσικά, το ρόλο του όχλου των μπαλαμών μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα: «“Η 

Αστυνομία δεν πλησιάζει τον καταυλισμό, φοβάται”, υποστηρίζει ο κ. Νίκος Ζησάκης. “Διακινούνται όπλα και 

ναρκωτικά εκεί κάθε βράδυ, ενώ η Πυροσβεστική δέχεται καθημερινά 50 κλήσεις από περιοίκους για την καύση 

καλωδίων και ελαστικών. Οι πυροσβέστες ζητούν περιπολικά να τους συνοδεύσουν, γιατί φοβούνται να πάνε 
μόνοι τους”.» (Τα Νέα, 08-06-2007). 

34 Π.χ. τον Σεπτέμβριο του 2009 και τον Ιανουάριο του 2010 μετά από νέες απόπειρες έξωσης των τσιγγάνων 

της Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου ο Δήμος Ηρακλείου διεκδικεί δικαστικά 650.000 ευρώ από 12 Ρομά του 
εν λόγω καταυλισμού από λογαριασμούς νερού! 

35 07-01-2014: ο περιφερειάρχης Π. Τατούλης εναντιώνεται στους Ρομά, προφασιζόμενος τη λεηλασία των 

καλωδίων φωτισμού στο κάστρο της Ακροκορίνθου. 
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Όσο για τις εξαιρέσεις, δηλαδή τα ελάχιστα σπίτια που χορηγήθηκαν κατόπιν δανείων σε 

ρομά, πλέον κι αυτά βρίσκονται σε διαδικασία κατάσχεσης 36. Όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, 

και σε αυτούς τους καιρούς της οικονομικής δυσχέρειας, οι δήμοι συνεχίζουν ανενόχλητοι το 

έργο τους, δηλαδή την αποτελεσματική υπεξαίρεση όσων οικονομικών πόρων προορίζονται 

από προγράμματα για τους ρομά. 37 

Συμπερασματικά λοιπόν, αρκεί μια πρόχειρη ματιά στις πληροφορίες των ελληνικών δήμων, 

για να καταρρεύσει ο μύθος περί αυτόνομων και συνειδητά αποκομμένων από την κοινωνία 

κοινοτήτων ρομά, αλλά και να δούμε ποιους ωφελεί να συντηρούν τέτοια παραμύθια. Το 

είπαμε, εξάλλου, και αλλού. Οι Ρομά ακόμα και σαν ιδιοκτήτες γης ή ακινήτων δεν σώζονται 

από τη ρατσιστική προκατάληψη που τους ακολουθεί.38 Η απο-εδαφοποίηση τους 

χρησιμοποιείται ως ένα μέσο κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της χωρικής εξαίρεσης και της 

συντήρησης μιας διαρκούς επισφάλειας στην καθημερινή ζωή τους. Ακόμα, οι συχνές 

αναγκαστικές μετεγκαταστάσεις τους σε μέρη κάθε φορά ξένα ως προς τους νέους τους 

κάτοικους, αποδυναμώνει τις κοινότητες ρομά, καθώς η δυνατότητα να αναπτύξουν σταθερές 

σχέσεις με το περιβάλλον κίνησης τους και να το διαμορφώσουν όπως εκείνοι θέλουν, 

αυτομάτως χάνεται. Άλλωστε, η τάση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης απομάκρυνσης τους 

από τους χώρους της πλειονότητας, τους τοποθετεί εν τέλει στους «χώρους του πουθενά», 

χώρους στους οποίους όποιος εισέρχεται επιφορτίζεται με το βάρος της ετερότητας και ότι 

αυτό συνεπάγεται. 

                                                 
36 Τον Αύγουστο του 2009 στην έκθεση του Ελσίνκι παρατίθενται στοιχεία για την εγκατάλειψη εδώ και 

χρόνια του πρότυπου οικισμού Ρομά με 24 βιοκλιματικές κατοικίες στη Μενεμένη. Ο οικισμός δημιουργήθηκε 

το 2002 (κόστος: 1 εκατομμύριο ευρώ) και συνεχίζεται να αναφέρεται ως ένας από τους τέσσερις οικισμούς 

που δημιουργήθηκαν για τους Ρομά τόσο από την Ελλάδα σε διεθνείς εκθέσεις της, όσο και από ελληνικούς 

φορείς που άκριτα αντιγράφουν τις κρατικές εκθέσεις (Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΜΚΟ 

«Οικοκοινωνία», κτλ.). Επίσης, αναφέρεται πως οι τράπεζες Πειραιώς και Εμπορική αρνούνταν να 

χορηγήσουν δάνεια σε Ρομά παρά την απόφαση του κράτους. Έπειτα δίνονται στοιχεία για τις δυσκολίες 
αποπληρωμής των δανείων και τις επικείμενες κατασχέσεις. 

37 Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη στη Βουλή μόλις τον περασμένο Ιούλιο, έχουν 

πληρωθεί περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας, ενώ επιπρόσθετα έχουν εγκριθεί 7.854 

περιπτώσεις στεγαστικής δανειοδότησης οικογενειών ρομά με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής και με την 

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ποσά άνω των 60.000 ευρώ. Φυσικά, η έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) που δημοσιεύθηκε το 2009 για τα 

προηγούμενα πακέτα χρημάτων τόνιζε ότι «Το σχέδιο στεγαστικών δανείων δεν ωφελούσε πάντα τις 

στοχευόμενες ομάδες». Επειδή τώρα εμείς είμαστε καχύποπτοι, ανθέλληνες και ενεργούμενα του Σόρος, θα 
περιμένουμε μάλλον και την επόμενη έκθεση να λέει κάτι αντίστοιχο. 

38 28-09-2002: περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Ασπροπύργου με 4 άτομα καθώς και ένας μεσίτης 

προσπάθησαν να εμποδίσουν Ρομ να χτίσει κατάλυμα σε ιδιόκτητο οικόπεδο. 
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utro 

Κρατήσαμε λίγο χώρο εδώ στο τέλος για να μιλήσουμε για αντιστάσεις 

στον αντι-τσιγγανισμό. Ήδη πιο πάνω σε διάφορα κομμάτια αυτής της 

μπροσούρας φανερώσαμε πως οι Τσιγγάνοι στην ελλάδα συχνά δεν 

κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένουν τις αποφάσεις κράτους 

και δήμων, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, για το που διάλεξαν να τους πετάξουν, σε 

ποιο σχολείο να πάνε, κοντά σε ποια χωματερή να στήσουν τον καταυλισμό τους, ποια 

επιτροπή κατοίκων και ποιος μπάτσος θα διαλέξει να ξεσπάσει εναντίον τους. Ακόμη 

παραπέρα, δεν ήταν λίγες οι στιγμές σε αυτή την τελευταία 20ετία για την οποία κυρίως 

διαβάσαμε όπου είδαμε Ρομά να διοργανώνουν τις δικές τους διαδηλώσεις, να εκφράζουν 

τον δικό τους λόγο και να απαντάνε με οργή σε ενέργειες των θυτών που επιχείρησαν να 

τους στριμώξουν, να τους κυνηγήσουν, να τους διώξουν κτλ. 

Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πραγματικότητα παραμένει ζοφερή γι’ αυτούς, με τα 

θύματα εκατοντάδες, με τον αποκλεισμό τους απαρέγκλιτο και την εγκληματοποίηση 

τους συνεχή. Γι’ αυτό, ούτως ή άλλως, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε απόφαση αντίδρασης σε 

αυτή την πραγματικότητα από τη μεριά των Τσιγγάνων, δίχως να βάζουμε κολλήματα, 

ιδεολογικά ή άλλα. Για παράδειγμα, θεωρούμε εξαιρετικό το γεγονός ότι μια Τσιγγάνα 

μόνη της, η Σοφία Σταύρου, το 1978, δηλαδή πίσω στα χρόνια της απόδοσης ελληνικής 

ιθαγένειας στους Ρομά, κατάφερε να εκδίδει την εφημερίδα «Η Φωνή των Τσιγγάνων» για 

6-7 φύλλα και με 5.000 αναγνώστες, χωρίς να την βοηθάει πρακτικά κανείς. Ή, από την 

άλλη, η ένταση που δημιουργήθηκε στα 1995-1996 (συναυλίες, διαδηλώσεις κτλ) γύρω 

από το, όπως ονομάστηκε τότε, «αντι-τσιγγάνικο άπαρτχαϊντ στην ελλάδα», δημιούργησε 

πολύ σωστά έναν αρκετά αρνητικό αντίκτυπο στο ζήτημα του αντι-τσιγγανισμού, 

επικεντρώνοντας πάνω της τα φώτα των διεθνών ΜΜΕ. Στα μέσα των 90ς, βέβαια, από 

την άλλη, μπορούσαμε διαβάζοντας τα συνθήματα να πάρουμε μια επαρκή γεύση για το 

τι είχαν στο μυαλό τους οι μπαλαμέ αντι-ρατσιστές – πράγμα που δεν θα παρέλειπαν να 

μας δείξουν και στη συνέχεια με την περίπτωση της αλληλεγγύης τους στους μετανάστες. 

Π.χ. «Είμαστε όλοι Τσιγγάνοι» και «Μπαλαμέ και Ρομά, ενωμένοι, δυνατά» έλεγαν 

κάποια απ’ αυτά τα συνθήματα που φωνάζονταν στην πορεία που κατέληξε στο 

δημαρχείο της περιοχής το 1995 κι ένα άλλο έλεγε «Μπαλαμέ και Ρομά ενωμένοι 

δυνατά». 

Παρά την απαραίτητη για ... κινηματικές δράσεις ενωτική διάθεση που διαβλέπει κανείς 

σε τέτοια συνθήματα, είναι δύσκολο να μη δει και το άλλο μισό τους: το υπερφίαλο του 

χαρακτήρα τους και τον ισοπεδωτικό και χειραγωγικό παράγοντα που τα διαπερνάει. 

Γενικότερα, τα συνθήματα «Είμαστε όλοι .... κάτι (μετανάστες, τσιγγάνοι, τρανς κτλ)» δεν 

Ο 
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τα εμπιστευόμαστε γιατί είναι του είδους της ημερήσιας ανθρωπιστικής ταύτισης που 

έπειτα, εξίσου σύντομα, περνάει στη λήθη. Θα προτιμούσαμε να έχουμε να κάνουμε, αντ’ 

αυτού, με ένα αντιφασιστικό ρεύμα συμπαράστασης στους Ρομά όπου η προτεραιότητα 

θα ήταν να στοχοποιούνται οι εκάστοτε θύτες του αντι-τσιγγανισμού στην ελλάδα και να 

αφήνονται οι Ρομά στην ησυχία τους, θα προτιμούσαμε – δεδομένης και της βίας που 

υφίστανται οι Ρομά στην ελλάδα και εκθέσαμε σε αυτό το τεύχος – να μην 

σχετικοποιείται το βίωμα του Τσιγγάνου και της Τσιγγάνας, θα προτιμούσαμε, τέλος, οι 

δράσεις μας ενάντια στον αντι-τσιγγανισμό να έχουν μια συνέχεια, μια διάρκεια και μια 

στόχευση, παρά να υπόσχονται συμμαχίες έωλες και ευκαιριακές (όπως κάνουν και οι 

ελληνικοί μηχανισμοί διαμεσολάβησης). 

Πιστεύουμε ότι όσες κι όσοι ζουν ελλάδα και εναντιώνονται στον αντι-τσιγγανισμό, έχουν 

ήδη τις εμπειρίες (από τον δρόμο, το οικογενειακό τους περιβάλλον, τους φίλους τους 

κτλ) και τη γνώση που είναι απαραίτητες για να συνδράμουν στον πόλεμο ενάντια στον 

αντι-τσιγγανισμό. Δεν έχει σημασία αν μένει κανείς κοντά σε καταυλισμό ή όχι, ή αν έχει 

φίλους Ρομά ή όχι. Η ελληνική κοινωνία παρέχει ήδη αρκετές εμπειρίες για να 

γνωρίζουμε πως σκέφτονται οι δράστες, τα κίνητρα τους και το πλούσιο ρεπερτόριο 

συκοφαντιών και δράσεων τους. Όλα αυτά σημαίνουν πρακτικά ότι ο αντι-τσιγγανισμός 

δεν είναι θέμα άγνοιας, όπως προσπαθούν να μας πείσουν αριστεροί μηχανισμοί και 

τρόποι σκέψης. Και γι’ αυτό αν, πράγματι, για την μπροσούρα αυτή καθίσαμε και 

μαζέψαμε υλικό για να τεκμηριώσουμε το βάθος και την ένταση του ελληνικού αντι-

τσιγγανισμού, στοχεύοντας στην ανάδειξη του ζητήματος με αντιφασιστικούς και αντι-

ρατσιστικούς όρους, δεν πιστεύουμε καν ότι αυτό είναι όλο κι όλο που μπορεί να κάνει 

κανείς / καμιά. Μάλιστα, είναι μόλις ένα πρώτο βήμα που πιστεύουμε ότι γίνεται και 

αρκετά αργά. Σημασία και ρόλο για αυτό το βήμα, όπως και τα τυχόν επόμενα, πρέπει να 

παίζει μόνο και μόνο το κίνητρο εναντίωσης στην ρατσιστική κοινωνία και το κράτος της. 

Αυτό το κίνητρο είναι αρκετό.  

Η μπροσούρα αυτή, με άλλα λόγια, επιβεβαιώνει και συγκεντρώνει ίσως αυτά που ήδη 

ξέραμε. Οι Τσιγγάνοι στην ελλάδα αποτελούν έναν πληθυσμό για ρατσιστικό ξέδομα του 

ελληνικού όχλου, η ύπαρξη τους εγκληματοποιείται και εργαλειοποιείται, ενώ με την 

πρώτη ευκαιρία τους συμπεριφέρονται ως τον αποδιοπομπαίο τράγο. Το είδαμε εν μέσω 

κρίσης με την κυριαρχία των αντι-τσιγγάνικων ελληνικών λόγων με αφορμή την υπόθεση 

της λεγόμενης ‘μικρής Μαρίας’, τα ‘κλεμμένα καλώδια χαλκού’ ή τα ‘κλεμμένα 

επιδόματα’. 

Με το υλικό που παρουσιάσαμε, όμως, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι ο ελληνικός 

ρατσισμός, άγριος και ωμός ως συνήθως, υπήρχε και πολύ πριν την κρίση. Π.χ. 



Αντιτσιγγανισμός – ιστορίες ρατσισμού από τη χώρα των μπαλαμέ 

99 

 

Ασπρόπυργος, Νέα Κίος κτλ αποτελούν κόμβους που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ένας 

σχεδόν κόμβος για κάθε γενιά, οπότε καμιά γενιά δεν μπορεί να πει «δεν ήξερα, δεν το 

είδα να συμβαίνει». Συνεπώς, οφείλουμε να αποδεσμεύουμε ‘την κρίση’ και ‘τα 

οικονομικά κριτήρια’ από τις γενεσιουργές πηγές του ελληνικού ρατσισμού και από τον 

ίδιο τον αποκλεισμό και την έξαρση του αντι-τσιγγάνικου μίσους. 

Οι Τσιγγάνοι, όπως είδαμε, είναι ένας πληθυσμός που με διάφορους τρόπους 

εκπαιδεύεται από νωρίς να χωνέψει το συμπέρασμα πως δεν χωράει στις συνθήκες 

ύπαρξης μιας εθνικά-κρατικά-πατριαρχικά-ρατσιστικά-καπιταλιστικά ορισμένης ζωής. Η 

ζωή τους θεωρείται ‘ξεπερασμένη’ κι αυτό υποτίθεται είναι η αφορμή για να δέχονται 

περαιτέρω στρίμωγμα και καταστολή. 

Ο μεταφυσικός / φυλετικός / βιολογικός ρατσισμός παρόλο που τείνει να αποκλειστεί 

σαν ρητορική για άλλες ομάδες που υφίστανται επίσης τον ρατσισμό των ελλήνων, 

εναντίον των Τσιγγάνων στέκει αγέρωχος και απροκάλυπτος, παρά το γεγονός ότι οι 

σύγχρονοι ρατσιστές (φιλελεύθεροι κτλ) χρησιμοποιούν κυρίως τον πολιτισμικό ρατσισμό 

εναντίον τους. Το «οι Τσιγγάνοι προτιμάνε να ζουν έτσι», μάλιστα, αντηχεί σε όλη τη 

χώρα. 

Είδαμε, επίσης, και οι ίδιες οι έρευνες που κατά καιρούς γίνονται το δείχνουν (π.χ. του 

Λαμπρίδη), πως η εμπειρία και η οικεία γνώση της ζωής των Τσιγγάνων δεν αναιρεί ‘την 

προκατάληψη’. Μοναδικό φάρμακο είναι, λοιπόν, η απουσία της όποιας προκατάληψης, 

πράγμα δυσεύρετο στον ελληνικό βούρκο. Δυσεύρετο σε σημείο τέτοιο μάλιστα που 

ακόμα και οι διάφοροι Τσιγγανο-λόγοι στην ελλάδα οι οποίοι αυτο-προβάλλονται ως 

‘φίλοι’ των Τσιγγάνων, δεν είναι παρά σύμμαχοι κυρίως του κράτους τους και της 

αριστεράς που δυσκολεύονται πολύ – για να μην ταράξουν τα ήρεμα νερά – να βάλουν τις 

λέξεις ‘ρατσισμός’ και ‘τσιγγάνοι’ δίπλα-δίπλα στους τίτλους των βιβλίων τους. 

Αλλά και οι πολιτικοί χώροι που επικαλούνται και υπόσχονται ανατροπές, επαναστάσεις 

και άλλα τέτοια, ούτε αυτοί έχουν όποια διάθεση να μιλήσουν για το θέμα, 

παραχωρώντας κάποιο κομμάτι της ιδεολογίας τους στην πραγματικότητα της ελλάδας. 

Οι Τσιγγάνοι, φαίνεται, είναι πολύ απείθαρχοι για να χωράνε σε κάθε ιδεολογικό σχήμα 

εξολοκλήρου (αναρχικό, μαρξιστικό, αριστερό κτλ). Γιατί αυτό; Μα όπως είδαμε και σε 

διάφορα σημεία της μπροσούρας αυτής, ο όχλος πολλές φορές εμφανίζεται – με νεοναζί 

συμπαραστάτες ή και όχι, με δημάρχους για ηγέτες του ‘κυνηγιού Τσιγγάνων’ ή και όχι – 

πολύ πιο δηλητηριώδης και άμεσος στη στοχοποίηση των Ρομά από ότι το ίδιο το 

κράτος. Πώς, όμως, γίνεται να βρίσει κανείς τον όχλο την ίδια στιγμή που αυτό το 

υποκείμενο έχει συμπεριληφθεί σε πολιτικά προγράμματα ως ‘επαναστατικό υποκείμενο’ 

και ‘αντικείμενο απεύθυνσης’; 
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Έτσι, προσμετρώντας όλους τους παράγοντες, δεν θα πρωτοτυπήσουμε εδώ, στα δύο 

συμπεράσματα μας απέναντι στο καυτό ερώτημα «τι να κάνουμε;». Το πρώτο 

συμπέρασμα μας αφορά μόνον σε επίπεδο αντιλήψεων. Μόνον οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι, όπως 

το ‘χουν δείξει καλά αλλού, πρέπει να σταθούν και να στέκονται στις δικές τους, ολόδικες 

τους δυνάμεις αν θέλουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και οριστικά τον ρατσισμό 

των μπαλαμών, με τα μέσα και τους τρόπους που θα επιλέξουν. Το δεύτερο, ως 

μπαλαμούς, μας αφορά πιο άμεσα: να ανοίξουμε ‘χώρο’ και δώσουμε αέρα να συζητιέται 

και να πολεμιέται ο ρατσισμός των μπαλαμών. Δεδομένων των εκάστοτε συσχετισμών 

δυνάμεων πρέπει να αναμετρηθούμε επιτέλους με τους θύτες, κάνοντας τους να το 

μετανιώσουν, να οργανώσουμε τις αντιλήψεις μας και την οργή μας εναντίον τους, 

διαδηλώνοντας, προκαλώντας, μιλώντας καθαρά όταν τους δούμε μπροστά μας, 

γράφοντας εν τέλει, καταγγέλλοντας και διαδίδοντας τα εγκλήματα τους.  
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