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Πεξίιεςε – Λέμεηο θιεηδηά 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη ζαλ ζέκα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, κηαο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, απηή ησλ Ρνκά – 

Σζηγγάλσλ. θνπφο απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη λα εμεηαζζνχλ πεξαηηέξσ ηα 

αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απηψλ ησλ αηφκσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα αθνινπζήζεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ θαηαγσγή ηνπο, ζηνλ 

γάκν θαη ζηε ζέζε ηεο Σζηγγάλαο ζηελ θνηλσλία, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ, ζηελ πξφζβαζε ηνπο ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο, θαζψο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Θξάθεο. Δθφζνλ ν ρξφλνο 

δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο δελ επέηξεπε ηελ εχξεζε αξθεηά κεγάινπ δείγκαηνο 

πεξηνξηζηήθακε ζε ηέζζεξα άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν πξνέξρνληαλ απφ 

ειιελφθσλν νηθηζκφ θαη νη άιινη δχν απφ ηνπξθφθσλν.  

  Ζ έξεπλα πεδίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο, αιιά θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ήηαλ είηε θαη’ νίθσλ είηε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Ζ έξεπλα είλαη 

πξσηνγελήο, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ησλ Ρνκά ζηε Θξάθε.  

  Σέινο, ε έξεπλα επεδίσμε λα εμάγεη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία, 

ίζσο, θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνθείκελσλ πξνβιεκάησλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ρνκά, Σζηγγάλνη, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, πεξηζσξηνπνίεζε, 

ήζε – έζηκα, δηαξξνή ζηελ εθπαίδεπζε, εθκεηάιιεπζε, ξαηζηζκφο. 
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Δηζαγσγή  

  Οη Ρνκά, έλαο ιαφο ηλδηθήο θαηαγσγήο, ν νπνίνο πίζσ απφ απηήλ ηελ 

θαηαγσγή θαη ηνλ πνιηηηζκφ, θξχβεη κεγάιε ηζηνξία ηελ νπνία πηζαλφλ, 

πνιινί απφ απηνχο λα κελ ηε γλσξίδνπλ θαλ. Ωζηφζν ην ζέκα ηεο  θαηαγσγήο 

θαη ηεο πξνέιεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ έρεη πξνβιεκαηίζεη εξεπλεηέο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Ζ εκθάληζε ηνπο ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ηνλ 15ν κε 16ν αηψλα κ.Υ, 

ελψ κία απφ ηηο πνιιέο εθδνρέο ππνζηεξίδεη πσο νη Σζηγγάλνη ήηαλ ε 

θαηψηεξε θνηλσληθή νκάδα ζηελ Ηλδία. Όηαλ πξσηνέθηαζαλ ζηε Γχζε, ηνπο 

απνθαινχζαλ Βφεκνπο, ζέινληαο λα ραξαθηεξίζνπλ θάπνηνλ ν νπνίνο ήηαλ 

άζενο. Καη νη ίδηνη θαηά ηελ άθημε ηνπο είραλ μεθηλήζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ιέμεηο Βφεκνο θαη Γχθηνο γηα λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλχπαξμεο ηνπο κε ηνπο Αηγχπηηνπο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ θάπνηα 

απφ ηα βαζηθά ηνπο δηθαηψκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ  θπξίσο κε ηε 

κεηαθίλεζε ηνπο. 

  Απνδεδεηγκέλν επίζεο, είλαη ην γεγνλφο πσο νη Σζηγγάλνη- Ρνκά δελ 

δηέζεηαλ πνηέ γξαπηή γιψζζα θαη παξάδνζε, θάηη ην νπνίν έθαλε αθφκα πην 

δπζρεξέο ην έξγν ησλ ηζηνξηθψλ πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ θαηαγσγή ηνπο. 

Σαπηφρξνλα ε γιψζζα ε νπνία νκηινχλε, δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, 

ελψ, πεξηέρεη ιέμεηο θαη απφ άιιεο γιψζζεο, φπσο είλαη ηα ειιεληθά, ηα 

ηνχξθηθα θαη ηα ζέξβηθα.   

  Αθνινχζσο, ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηνλ πνιηηηζκφ ηνλ Ρνκά, ην νπνίν θαη κέλεη 

ζρεδφλ απαξάιιαρην αλά ηνπο αηψλεο, είλαη απηφ ηνπ γάκνπ. Καηά ηε 

κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ηνπο, ηα δεπγάξηα παληξεχνληαη ζε πνιχ λεαξέο 

ειηθίεο, παξά ην γεγνλφο πσο ε παξαπάλσ πξάμε είλαη απαγνξεπκέλε απφ 

ην ειιεληθφ χληαγκα ζε ειηθίεο κηθξφηεξεο ησλ δεθανθηψ εηψλ.  Δπίζεο νη  

Ρνκά ζπλεζίδνπλ λα απνθηνχλ πνιπκειείο νηθνγέλεηεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ λα θηάλνπλ κέρξη θαη ηα δέθα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο 

ηεθλνπνίεζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο, πσο ηα παιαηφηεξα έηε, ε παηδηθή 

ζλεζηκφηεηα ήηαλ πνιχ απμεκέλε εμαηηίαο ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο. 

  Δλ ζπλερεία, αλαθεξφκελνη ζηελ εθπαίδεπζε απηψλ ησλ παηδηψλ, είλαη 

αλαγθαίν λα επηθεληξσζνχκε ζηελ αζηαζή θνίηεζε αιιά θαη ζηε δηαξξνή 

ηνπο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Όκσο παξαηεξνχκε ηδίσο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Θξάθεο φηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε 

νηθνγέλεηα μερσξηζηά, εθφζνλ ηα παηδηά ηνπο επηδηψθνπλ λα μεθχγνπλ απφ 

απηφ ην θαχιν θχθιν ηεο απιήξσηεο θαη αζηαζνχο εξγαζίαο, θαη λα 

βηνπνξηζηνχλ πάλσ ζε φηη ηνπο ελδηαθέξεη πξαγκαηηθά. 

  Αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξφζβαζε ησλ Ρνκά ζηηο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο θαη ηδίσο ζην ηνκέα ηεο Τγείαο. Δκθαλήο είλαη ε ξαηζηζηηθή πνιιέο 

θνξέο, ζπκπεξηθνξά ησλ αξκφδησλ, θάηη ην νπνίν ηνπο νδεγεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν πξνο ην δξφκν ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ. Αθφκε ε ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ Ρνκά γηα ηελ πξφιεςε αιιά 
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θαη ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιηζε, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ έληαζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο. 

  Αλαθεξφκελνη αξγφηεξα, κε πην δηεμνδηθφ ηξφπν ζηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο, θαηαιήγνπκε φηη ηα θαηλφκελα 

πεξηζσξηνπνίεζεο κπνξεί λα έρνπλ ειαηησζεί, αιιά δελ έρνπλ εθιείςεη 

ηειείσο. Αλαγθαίνο θξίλεηαη ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, ν νπνίνο ζα 

θαηαθέξεη λα εληάμεη νκαιά ηνπο Ρνκά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Ζ πινπνίεζε 

ηνπ νξάκαηνο πνπ ρξνλνινγείηαη έσο θαη ην 2020 ζα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο παηδεία ελψ, δχλαηαη λα ιχζεη θαη ην πξφβιεκα πνπ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ.   

  Σέινο παξνπζηάδεηαη κε πην αλαιπηηθφ ηξφπν ε πεξίπησζε ηεο Θξάθεο, 

θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήγαγε ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ζ πεξίπησζε απηή δηαθέξεη απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο 

ππφινηπεο Διιάδαο, εθφζνλ ε νη Ρνκά ηεο Θξάθεο έρνπλ φλεηξα, φξακα θαη 

ζηφρνπο ηδίσο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε.  

 

Η Έξεπλα 

 

Ζ έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη βαζηθή, δηφηη απιά αλαπαξηζηά ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή απνηππψλεηαη. Δίλαη έξεπλα εθηίκεζεο αλαγθψλ 

θαη απνηίκεζεο θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Απψηεξνο 

ζθνπφο ήηαλ εχξεζε ησλ ιφγσλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Ρνκά. Ζ παξαηήξεζε ήηαλ 

πιήξσο ζπκκεηνρηθή θαη δνκεκέλε, ελψ παξάιιεια, απνηεινχηαλ απφ 

βηνγξαθηθέο ζπλεληεχμεηο.  

  Ζ κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο αθνινχζεζε ηε ζηξαηεγηθή ησλ νκνηνγελψλ 

δεηγκάησλ κε ζθνπφ λα εμεηαζζεί ζε βάζνο ε πεξίπησζε ησλ Ρνκά ζηε 

Θξάθε. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δεηγκαηνιεςίαο είρε δνκεζεί ην θαηάιιειν ζρέδην 

ζπλέληεπμεο πνπ εζηίαδε ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζε ζηνηρεία ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ εξγαζία θαη ηελ θαηάξηηζε, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ νηθνγέλεηα, ηε δσή ζηελ θνηλφηεηα, θαζψο θαη ην θνκκάηη ηνπ 

απνθιεηζκνχ. Αθνινπζήζεθε, επίζεο, ε κέζνδνο ηεο δηαξθνχο ζχγθξηζεο ηνπ 

δείγκαηνο ηνπ ειιελφθσλνπ νηθηζκνχ κε απηφλ ηνπ ηνπξθφθσλνπ. Ο ππξήλαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θνηλφο γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. 

  ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο 

κε ζπλνιηθά ηέζζεξηο Ρνκά, απφ ηνπο νπνίνπο ζπγθεληξψζεθαλ θαη νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Οη Ρνκά ήηαλ δηαρσξηζκέλνη ζε δπν θαηεγνξίεο, 

ζε απηνχο πνπ δηέκελαλ ζην Γξνζεξφ ηεο Ξάλζεο θαη απνηεινχλ θαηά βάζε 

ηνπξθφθσλν νηθηζκφ θαη απηνχο ησλ Κηκκεξίσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ 

ειιελφθσλν νηθηζκφ. Οη ζπλεληεχμεηο ζηελ πεξηνρή ησλ Κηκκεξίσλ έγηλαλ ζην 
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ίδην ην ζπίηη ησλ Ρνκά, ελψ ζην ππφινηπν δείγκα έγηλαλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν.  
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Η θαηαγσγή ησλ Ρνκά 

   

   Ρνκά ,Ρνκ, Σζηγγάλνη ή Γχθηνη; Πνηα είλαη ε ιέμε απηή πνπ κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη κε αθξίβεηα απηέο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο , ηνλ απνηεινχκελν απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο;  

   Ζ δηαζπνξά απηήο ηεο λνκαδηθήο θπιήο ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 15ν θαη 

ην 16ν αηψλα. Σφηε απνθαινχληαλ απφ ηνπο ληφπηνπο ‘’Βφεκνη’’ , Γχθηνη , 

Σζηγγάλνη θαη αξαθήλνη. Οη νλνκαζίεο Βφεκνο θαη Σζηγγάλνο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Σζηγγάλνπο γηα λα 

απηναπνθαιεζηνχλ , ηδίσο φηαλ ήηαλ ζε κία δηαδηθαζία ζπλελλνήζεσλ θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνπο δνχθεο ηεο Αηγχπηνπ , έρνληαο σο απψηεξν 

ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο ε ιέμε αξαθήλνο ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο ληφπηνπο θαη γηα 

λα πεξηγξάςνπλ θάπνηνλ νπζηαζηηθά άζεν.       

   Μέζα ζην πέξαο ησλ αηψλσλ έρνπλ δηαηππσζεί επίζεο αξθεηέο ζεσξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ Ρνκά-Σζηγγάλσλ. Αξρηθά 

είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πην ζπλεζηζκέλε εθδνρή, απηή ηεο ηλδηθήο 

θαηαγσγήο ησλ Σζηγγάλσλ. Αθνινπζνχλ απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πειαζγηθή θαη πξψην- ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο , άιινη πνπ πηζηεχνπλ φηη 

θαηάγνληαη απφ ηελ Παιαηζηίλε θαη νη ηειεπηαίνη πνπ είλαη θπξίσο αξραίνη 

ζπγγξαθείο ππνζηήξηδαλ πσο είλαη ιαφο – απφγνλνη κηθξαζηαηηθψλ ε 

βαιθαληθψλ θπιψλ (Γ. Έμαξρνο,14) . 

  Θα ήηαλ επίζεο σθέιηκν λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο νπηηθέο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί απφ Έιιελεο κειεηεηέο . Πην ζπγθεθξηκέλα ν Αιέμαλδξνο 

Παζπάηεο ππνζηεξίδεη θάζεηα , φηη νη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλζξψπσλ 

είλαη ηλδηθήο θαηαγσγήο . Ο Α. Παζπάηεο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

κειέηε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα ησλ Σζηγγάλσλ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Σνπξθία ηνπο νλνκάδνπλ Rom θαη Romni θαη 

ε γιψζζα ηνπο είλαη ε Romani. Οη παξαπάλσ ιέμεηο πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ 

ζεκαίλνπλ ηνλ άλζξσπν ν νπνίνο είλαη ζθνπξφρξσκνο θαζψο θαη ηνλ 

ζειθηηθφ άλζξσπν γηα ηνπο  νπνίνπο ππάξρεη αλαθνξά ηφζν ζηνλ πνιηηηζκφ 

ηεο Αξραίαο Ρψκεο φζν θαη ζηελ Ηλδηθή Μπζνινγία .Δπηπιένλ ηνλίδεη φηη ην 

φλνκα ηνπο ,δειαδή ην Rom πξνέξρεηαη απφ έλα Θεφ , ν νπνίνο ιαηξεπφηαλ 

ζηελ Ηλδία κε ην φλνκα Raama. Σαπηφρξνλα επηζεκαίλεη πσο εμαηηίαο ηεο 

δηθήο ηνπο ακάζεηαο (ησλ Roma) αληηκεησπίζηεθαλ σο έλαο ιαφο κε ηειείσο 

δηαθνξεηηθή θαηαγσγή απφ ηελ ρψξα ζηελ νπνία εηζέξρνληαλ . 

   Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Κψζηαο Μπίξεο δηαθνξνπνηεί ηνπο Γχθηνπο απφ 

ηνπο Σζηγγάλνπο. Δθφζνλ δηεξεχλεζε ην ζέκα επηζηεκνληθά θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη Γχθηνη κέρξη πξηλ εθαηφ ρξφληα ήηαλ απφιπηα 

ζπκβηβαζκέλνη κε ηελ νλνκαζία ηνπο θαη ηδίσο ζηελ Διιάδα. Έηζη θη αιιηψο 

ήηαλ απφιπηα ηεθκεξησκέλν πσο ε ιέμε Γχθηνο πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

νκφξηδε ιέμε Αηγχπηηνο. Σν παξαπάλσ ηεθκεξησλφηαλ απφιπηα θαη απφ 

επίζεκα έγγξαθα , πνπ ηνπο αλέθεξαλ σο θαηψηεξνπο ζηξαηηψηεο ηνπ 

Ηκπξαήκ, θαη ήηαλ πξνζβιεηηθφ γηα ηνπο Έιιελεο ζηξαηηψηεο λα ληθψληαη απφ 
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Γχθηνπο. χκθσλα κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Μπίξε ζπκβαίλεη ην εμήο: ‘’Με ην 

φλνκα Ρσκ εκθαλίδνληαη κφλν φζνη ραξαθηεξίδνληαη σο Σζηγγάλνη , ελψ νη 

Γχθηνη κφλν σο Αηγχπηηνπο εκθαλίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη κφλν Γχθηνη 

νλνκάδνληαη απφ ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο... Οη κειακςνί απηνί πάξνηθνη ηεο 

Δπξψπεο , πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ έιζεη φινη απφ ηε Αίγππην , ελσκέλνη ζε κία 

θνηλή ηχρε , απνηεινχληαη απφ δχν ιανχο , απφ ηνπο Ρσκ πνπ έρνπλ ηλδηθή 

θαηαγσγή θαη απνηεινχλ θαηά πιεηνλφηεηα ηνπιάρηζηνλ ηνπο Σζηγγάλνπο θαη 

απφ ηνπο Γχθηνπο πνπ είλαη νη απηφρζνλεο Αηγχπηηνη’’ (Γ. Έμαξρνο,16). Έηζη 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη Γχθηνη πνπ είλαη αηγππηηαθήο θαηαγσγήο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο Ρσκ ή ηνπο Σζηγγάλνπο πνπ είλαη ηλδηθήο 

θαηαγσγήο. 

   Γηαθνξεηηθή είλαη θαη ε νπηηθή γσλία ηνπ Βαγγέιε Μαξζέινπ πνπ 

αζρνιείηαη θπξίσο σο ηζηγγαλνιφγνο , κε ηε γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

Διιάδα. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ζηελ Ηλδηθή Απηνθξαηνξία , ε 

θαηψηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη ηαπηφρξνλα απηή πνπ δηέζεηε ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ,ήηαλ νη Παξηέο ,ζηελ νπνία άλεθαλ νη 

δνχινη θαη γεληθφηεξα απηνί πνπ ζεσξείην πσο δηέζεηαλ θαηψηεξε θαηαγσγή. 

Οη πεξηζζφηεξεο θπιεηηθέο νκάδεο απηήο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο παξέκελαλ 

ζην πεξηζψξην. Μία εθ ησλ θπιεηηθψλ νκάδσλ ήηαλ νη Νηνκά ,νη νπνίνη 

ππνζηεξίδεηαη πσο ήηαλ πξφγνλνη ησλ Ρνκά ,δειαδή ησλ ζεκεξηλψλ 

Σζηγγάλσλ. ηελ Ηλδία εθείλε ηελ επνρή νη γαηνθηήκνλεο είραλ δερηεί ηνπο 

Νηνκά ζηελ θνηλσλία ηνπο δηφηη πίζηεπαλ πσο φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη 

αλεμαξηήησο απφ ρξψκα ,γιψζζα θαη θπιή. Ήηαλ φινη ίζνη απέλαληη ζην 

Θεφ. Απηή ε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο φκσο δελ θαξπνθφξεζε ,θαζψο δελ 

άξγεζαλ λα επέιζνπλ νη πξψηνη δησγκνί ,νη νπνίνη πξνέθπςαλ κεηά απφ 

αιιεπάιιειεο ζπγθξνχζεηο, πεξίπνπ ηνλ 9ν αηψλα κ.Υ. Έπεηηα θαη απφ 

άιινπο δησγκνχο ζηελ Πεξζία θαη ζην Ηξάθ νη Ρνκά κεηαθηλνχληαη θπξίσο 

ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ Αξκελία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα πεξίπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη Σζηγγάλνη εγθαζίζηαληαη ζηα Βαιθάληα ιφγσ ησλ επηδξνκψλ 

ησλ ειηδνχθσλ Σνχξθσλ ζηελ Μηθξά Αζία (Γ. Έμαξρνο,19-20). 

   χκθσλα κε έλα γχθηηθν κχζν πνπ επηθξαηεί ,νη Σζηγγάλνη βαζίδνληαη ζηελ 

αηγππηηαθή θαηαγσγή ηνπο ,ε νπνία ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα ηεθκεξησζεί 

θαη απφ πξνθνξηθέο παξαδφζεηο , εθφζνλ είλαη γλσζηφ πσο νη Σζηγγάλνη δελ 

δηαζέηνπλ γξαπηή γιψζζα θαη παξάδνζε. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

έξρνληαη λα δηαςεχζνπλ απηφλ ην κχζν , κε πξψην απφ φινπο ηνλ Οχγγξν 

Ηζηβαλ Βαιηπφλ ν νπνίνο ππνζηήξημε θαηά βάζε ηελ ηλδηθή πξνέιεπζε ησλ 

Σζηγγάλσλ πεξί ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα. Δλ ζπλερεία αζρνιήζεθαλ θαη άιινη 

κειεηεηέο κε ηελ πξνέιεπζε ησλ Σζηγγάλσλ φπσο νη Βηελέδνη Γθξηδειίλη 

(1780) θαη νχιηζεξ (1781) πνπ ππνζηήξηδαλ πσο νη Σζηγγάλνη έθηαζαλ 

πξψηα ζηε Βνπιγαξία θαη ζηε Ρνπκαλία κέζσ ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ .Αθφκε ν 

Γεξκαλφο Γθξέικαλ ήηαλ ν πξψηνο πνπ ηεθκεξίσζε ηελ ηλδηθή θαηαγσγή ηνπο 

κειεηψληαο δηάθνξα απφ ηα γισζζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη βαζηθφηεξεο 

φκσο κειέηεο έιαβαλ ρψξα απφ ην 19ν αηψλα θαη κεηά , φπνπ θαη ηνπνζεηνχλ 

ηελ θαηαγσγή ησλ Σζηγγάλσλ απφ ηε Μεζνπνηακία ζηε Θξάθε έσο θαη ηελ 
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Αβπζζελία. Ο Άγγινο κειεηεηήο κε ην φλνκα Γεψξγηνο Μπάξξννπ (1841) 

εζηηάδνληαο ζηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Ηζπαλίαο ηεθκεξίσζε ηελ ηλδηθή θαηαγσγή 

ηνπο βαζηδφκελνο ζηελ χπαξμε ζαλζθξηηηθψλ ξηδψλ ζηελ ηζηγγαληθή γιψζζα.       

  Έλαο άιινο Γάιινο θαζεγεηήο ν Βαγηάλ (1857) αθνχ έδεζε ζηε Ρνπκαλία 

θαη ήξζε ζε επαθή κε ηνπο Σζηγγάλνπο ησλ παξαδνπλάβησλ πεξηνρψλ , 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη Φνίληθεο. Καη φηη Φνίληθεο είλαη ε θπιή 

Ρψκληα ησλ Ιλδηψλ , νη νπνίνη αθνχ επί αηψλεο ήζαλ Πειαζγνί ή Πειεζηέη 

,δειαδή θχξηνη ηεο γεο , πνπ ηελ δηαηξέρνπλ  πξνο θάζε θαηεχζπλζε  , 

εγθαηαζηάζεθαλ ζην ηέινο ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ, ζησλ νπνίσλ ηνλ 

πνιηηηζκφ έγηλαλ απηνί νη θσηνδφηεο (Γ. Έμαξρνο,23). 

  Δπηπξφζζεηα ν Γάιινο Φξαλζνπά ληε βν Φνινηηέ ζπκθσλεί θαη απηφο ζηελ 

ηλδηθή θαηαγσγή ησλ Σζηγγάλσλ , ελψ δελ είλαη εθηθηφ θαη γηα απηφλ λα 

πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα ηελ ρξνλνινγία πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Ηλδία 

(πεξίπνπ 1000 κ.Υ). ηελ Διιάδα έιαβαλ ηελ νλνκαζία Αζίγγαλνη ή 

Αηζίγγαλνη πνπ πξνήιζε απφ ηελ νλνκαζία κηαο νκάδαο κνπζηθψλ θαη 

ρεηξνκαληψλ. Ωζηφζν είλαη ζαθέο πσο ε γισζζνινγία είλαη ν κφλνο 

θαηάιιεινο ηξφπνο γηα λα δηαζαθεληζηεί πιήξσο ε θαηαγσγή ησλ Σζηγγάλσλ 

θαη λα δηεμαρζνχλ θαηαιπηηθά ζπκπεξάζκαηα.                                                                                                                                                                                              

  Παξάιιεια έρνπλ δηαζσζεί θαη άιιεο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαγσγή 

ησλ Σζηγγάλσλ, πνπ δελ δχλαηαη λα έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ,παξφια απηά ππάξρνπλ αξθεηνί κειεηεηέο πνπ ζπλερίδνπλ 

λα ηηο ππνζηεξίδνπλ . 

  Ο Ηηαιφο ηζηνξηθφο F. Predan (1841),   ππνζηήξημε φηη νη Σζηγγάλνη είλαη ιαφο 

πξντζηνξηθφο πνπ εμαηηίαο θάπνησλ γεσινγηθψλ ή πνιηηηθψλ κεηαβνιψλ , 

κεηαηξάπεθε απφ εδξαίνο ζε λνκαδηθφο ζπλερίδνληαο έηζη κέρξη θαη ζήκεξα 

(Γ. Έμαξρνο,25). Κάπνηνη άιινη ζπγγξαθείο ππνζηήξηδαλ φηη νη Σζηγγάλνη ήηαλ 

απφγνλνη ησλ Ηνπδαίσλ θαη ζ απηφ ην γεγνλφο νθείινληαη ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζηεχνπλ πσο ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο . Δληππσζηαθή 

είλαη θαη ε ζεψξεζε ηνπ Blaise Cendrars ,πνπ ππνζηεξίδεη πσο νη Σζηγγάλνη 

είλαη απφγνλνη ησλ ιαψλ ησλ Καλάξησλ Νήζσλ , θαη ζπλεπψο νη κφλνη πνπ 

επέδεαζαλ απφ ηελ ήπεηξν Αηιαληίδα. Δλψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Mathurin 

La Croze (18νο αηψλαο) παξαηήξεζε θαη θαηέγξαςε ηηο θνηλέο ιέμεηο ησλ 

Σζηγγάλσλ κε ηνπο Αηζίνπεο (Γ. Έμαξρνο,26). 

  Απηφο ν ηλδηθήο θαηαγσγήο ιαφο  απηνπξνζδηνξίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

αλάινγα, πνιιέο θνξέο θαη κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία θαηνηθεί .Πνιινί 

νλνκαδφηαλ Γχθηνη θαη φρη Σζηγγάλνη ε Ρνπκαλφβιαρνη , νη άιινη 

απνθαινχληαλ παιηνί Έιιελεο ελψ άιινη ιέλε πσο είλαη απφ ηελ Αίγππην θαη 

άιινη απφ ηελ Ηλδία ,θαζψο ππάξρεη θαη απηή ε θαηεγνξία πνπ ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο Θξαθηψηεο. 

 

-Υαξαθηεξηδφκαζηε Έιιελεο Σζηγγάλνη ,είκαζηε απφ ηελ Ξάλζε.                                                  

 

-Θα πσ φηη είκαη Σζηγγάλα θαη θαηάγνκαη απφ ηηο έξξεο.                                                         
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-Οη άιινη καο ραξαθηεξίδνπλ ζαλ Ρνκά. Δγψ Έιιελαο πνιίηεο ζα έιεγα φηη 

είκαη, θαηάγνκαη απφ ηελ Διιάδα. 

 

  Ωζηφζν αμηνζεκείσην είλαη πσο νη απαληήζεηο ηνπο πνιιέο θνξέο κπνξνχλ 

λα απνδεηρζνχλ ηθαλέο λα θέξνπλ ζην θσο , ζηνηρεία γηα ηελ θαηαγσγή απηψλ 

ησλ ιαψλ πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί. 

 

   Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην γεγνλφο φηη θπξηφηεξεο πιένλ νλνκαζίεο πνπ 

ζπλεζίδνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα είλαη 

Σζηγγάλνη θαη Γχθηνη. Με ηε ιέμε Γχθηνη ελλννχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα 

εθείλνη νη νπνίνη δνπλ γχξσ απφ πεξηνρέο κέζα ζηηο πφιεηο θαη αζρνινχληαη 

κε κηθξνεπαγγέικαηα ηφζν ηερληθά, φζν  θαη κε δηάθνξα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηε γεσξγία. Αληίζεηα Σζηγγάλνη ελλννχληαη εθείλνπο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ζηαζεξή θαηνηθία ,ελψ ηαπηφρξνλα κεηαθέξνληαη απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή αλάινγα πνιιέο θνξέο θαη κε ην επάγγεικα ηνπο(Γ. Έμαξρνο,33). 

 

Μεηαθηλήζεηο θαη κεηαλαζηεύζεηο ησλ Ρνκά 

 

  Θα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ, επίζεο, λα αλαθεξζνχκε ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηηο 

κεηαλαζηεχζεηο ησλ Ρνκά. χκθσλα κε δηάθνξνπο κειεηεηέο, νη κεηαθηλήζεηο 

είραλ σο απαξρή ηνλ 8ν αηψλα  κ.Υ. εμαηηίαο ησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηε Βνξεηνδπηηθή Ηλδία θαη αθνξνχζαλ ηνπο Νηνκά, πξφγνλνπο ησλ 

Ρνκά. 

  Έλαο θιάδνο απφ ηνπο Σδαη θαη Νηνκά  πέξαζε απφ ην Παληδάκπ ζην 

Καζκίξ, ζην βφξεην Παθηζηάλ, ζην βνξεηναλαηνιηθφ Αθγαληζηάλ ,κεηά ζην 

Σνπξθκεληζηάλ ,ζην Σαηδηθηζηάλ θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Αζίαο πνπ 

ζήκεξα αλήθνπλ ζηελ πξψελ ΔΓ(Γ. Έμαξρνο,41). 

  Οη πξψηεο καξηπξίεο αλαθέξνληαη ζην θείκελν ηνπ Βίνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

ηνπ Αζσλίηε ζην Άγην Όξνο θαη ρξνλνινγνχληαη πεξίπνπ ην 1068. Δηδηθφηεξα, 

πεξηγξάθεηαη πσο ν Αλδξφληθφο ν Μνλνκάρνο θάιεζε θάπνηνπο απφ απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ νκάδα απηή, φκσο, είρε σο 

θχξηα αζρνιία νηηδήπνηε είρε λα θάλεη κε ηελ πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο – 

κνίξαο θαζψο θαη κε ηε καγεία. Πνιινί αθφκα ήηαλ αθξνβάηεο , γεηεπηέο 

θηδηψλ, εθπαηδεπηέο αξθνχδσλ, θαη θηελίαηξνη. Έηζη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη νη Ρνκά δηαθαηέρνληαλ απφ κία κπζηηθφηεηα , δελ ήηαλ επηζπκεηή απφ ηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία ηνπο ραξαθηήξηζε Αζίγγαλνπο (φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη θάπνηνλ αηξεηηθφ θαη ζρεκαηηθφ). 

Σφηε ,ινηπφλ, ήηαλ θαη θαηαιπηηθή πεξίνδνο , θαηά ηελ νπνία νη Σζηγγάλνη 

έιαβαλ θαη ηελ νλνκαζία ηνπο δειαδή νλνκάζηεθαλ Αζίγγαλνη, ελψ ε 

νλνκαζία Γχθηνο είρε ήδε εδξαησζεί θαη δηαδνζεί αλά ηνλ θφζκν (Γ. 

Έμαξρνο,42  θαη D. Kenrick, 46) 

  Δλ ζπλερεία νη Ρνκά κεηαλαζηεχνληαο ζηε Γχζε απφ ηελ Πεξζία ελψζεθαλ 

κε κεηθηνχο γάκνπο κε ηνπο Πέξζεο, δεκηνχξγεζαλ έλαλ ιαφ πνπ νλνκάζηεθε 

dom ή rom. Έπεηηα δηαζθνξπίζηεθαλ αλά  ηελ Δπξψπε , δεκηνπξγψληαο 
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νηθνγέλεηεο θαη δηαδίδνληαο ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο . Οη απφγνλνη ηνπο είλαη νη 

ζεκεξηλνί Ρνκά . Σαπηφρξνλα κεηά απφ κειέηεο ηνπ Άγγινπ William Marsden, 

δηαπηζηψζεθε πσο ε νλνκαζία απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο πξνέξρεηαη 

απφ ηε γιψζζα ηνπο (ξνκαλί), κέζα ζηελ νπνία πεξηθιχνληαη θαη ηλδηθέο 

δηάιεθηνη (http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-

sti-mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/).   

  Μεηά ηελ θαηάθηεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο Μηθξάο Αζίαο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο, νη Ρνκά εθδηψρζεθαλ θαη δηνρεηεχηεθαλ ζην Αηγαίν θαη ην 

Βφζπνξν , θαηαθεχγνληαο ζηε Θξάθε , ζηε Μνηζία , ηε Βιαρία θαη ην θξάηνο 

ησλ έξβσλ .Σνπο δησγκνχο ηνπο απφ ηνπο Οζσκαλνχο  αθνινχζεζαλ θαη νη 

δησγκνί ηνπο ζηε Θξάθε , απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ Οξράλ , κεηά απφ ηελ 

θαηάθηεζε ηκεκάησλ ζηε Θξάθε (1356 -1369). Πνιινί απφ απηνχο θαηέθπγαλ 

ζηελ Ρνπκαλία θαη ηελ Οπγγαξία. Ο ηφηε βαζηιηάο ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο 

Κξναηίαο ζσξείηαη πσο ήηαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο εγεκφλεο , πνπ ήηαλ 

επλντθφο απέλαληη ζηνπο Ρνκά , αθνχ κεηά ηελ ππνδνρή ηνπο ζηε ρψξα ηνπ, 

βνήζεζε ηελ κεηαθίλεζε ηνπο ζηε Γπηηθή Δπξψπε 

(http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-

mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/).   

  Σελ ίδηα «ζηάζε αλνρήο», θξάηεζε απέλαληί ηνπο θαη ν πάπαο Ησάλλεο 

23νο. «Ζ δηαγσγή φκσο ησλ αλζξψπσλ απηψλ ήηαλ ηέηνηα, πνπ δελ άξγεζε 

λα θηλήζεη πξψηα ηελ αληηπάζεηα θαη ηηο επηζέζεηο ησλ θαηνίθσλ ελαληίνλ 

ηνπο, πνιχ ζχληνκα δε θαη δησγκνχο απφ κέξνπο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο» 

(Κψζηαο Μπίξεο, «Οη Σζηγγάλνη. (Ρσκ θαη Γχθηνη»), Δθδ. 1954) 

(http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-

mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/). 

 

πλύπαξμε Σζηγγάλσλ κε ηνπο ληόπηνπο 

 

  χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Leornado Piaser, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 

Βηβιίν ηεο Άλλαο  Λπδάθε Ρνκά – Πξφζσπα πίζσ απφ ηα ζηεξεφηππα (ζει 

31), ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπλχπαξμε 

Σζηγγάλσλ θαη κε Σζηγγάλσλ. Σα ηξία απηά κνληέια είλαη είραλ μεθηλήζεη λα 

δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ηηο πξψηεο εκθαλίζεηο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

Δπξψπε. Σν 1323 είραλ παξνπζηαζηεί απφ έλαλ Ηξιαλδφ κνλαρφ πνπ ηνπο 

ζπλάληεζε ζην Ζξάθιεην ‘’σο έλαο θαηαξακέλνο ιαφο ‘’ ν νπνίνο ήηαλ 

αδχλαηνλ λα δηακείλεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν γηα πάλσ απφ έλα κήλα . 

Σαπηφρξνλα, παξαηεξήζεθε ζηελ Γπηηθή Δπξψπε ην γεγνλφο φηη είλαη 

Υξηζηηαλνί αιιά θαη αθνξηζκέλνη (Α, Λπδάθε,32).  

  Δλ ζπλερεία, φπσο αλαθέξεηαη θαίλνληαη σο έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ 

δηέκελαλ θνληά ζην ιηκάλη ηεο Μεζψλεο ζε νηθηζκφ ,νξγαλσκέλν κε θαιχβεο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο νηθηζκνχ παξαηεξήζεθε θαη αξγφηεξα ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαζψο θαη ζηε Νφηηα Ηηαιία. 

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ θαη ζηελ Κέξθπξα κεηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Βελεηνθξαηίαο ζ έλα ΄ηζηγγάληθν θένπδν ‘ φπνπ γηα ηε δηακνλή 

http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/
http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/
http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/
http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/
http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/
http://www.protothema.gr/stories/article/683158/roma-apo-tin-india-sti-mesogeio-kai-olokliri-tin-europi/
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ηνπο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πιεξψλνπλ θφξν ζηνλ άξρνληα. Οη Κεξθπξαίνη 

ηνπο ζεσξνχζαλ ηδηνθηεζία ηνπο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπλχπαξμεο 

θαίλεηαη φηη δηαηεξήζεθε θαη ζηε Ρνπκαλία έσο θαη ην 19ν αηψλα. 

  Πεξίπνπ ην 1440, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ δνχζαλ πνιινί Σζηγγάλνη θαη 

Αιβαλνί , ηνπο νπνίνπο εγθαηέζηεζαλ εθεί, θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη 

Βελεηζηάλνη. Ο επηθεθαιήο ηνπο, ν επνλνκαδφκελνο «δξνπγγάξηνο ησλ 

Σζηγγάλσλ» ,ήηαλ έλα είδνο ζηξαηησηηθνχ αξρεγνχ θαη παξάιιεια είρε 

δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη πξνλφκηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Απηφο ν ηχπνο ηνπ 

«αηηνχληα αξρεγνχ» ππήξρε ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία (Α.Λπδάθε,32) 

   Σν θπξηφηεξν επάγγεικα κε ην νπνίν αζρνινχληαλ ήηαλ απηφ ηνπ 

ζηδεξνπξγνχ , ην νπνίν φκσο δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα ηνπο πξνζθέξεη ηα 

απαξαίηεηα έζνδα.  

  Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηξία κνληέια ζρέζεσλ κεηαμχ Σζηγγάλσλ θαη κε 

Σζηγγάλσλ είλαη ην δπηηθφ , ην ηζπαληθφ θαη ην βαιθαληθφ κνληέιν. 

 

 Σν βαιθαληθφ, είλαη ην πξφηππν είλαη εθείλν βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

Σζηγγάλνη είλαη εθηθηφ λα ελζσκαησζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κφλν 

κε ηελ πιεξσκή θφξσλ ή ηελ πξνζθνξά ηεο θαηαλαγθαζηηθήο 

εξγαζίαο ηνπο . Δληνλφηαηε ήηαλ ε παξνπζία απηνχ ηνπ κνληέινπ ζηα 

Βαιθάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Σαπηνρξφλσο δελ κπνξεί λα κελ αλαθεξζεί φηη ην παξαπάλσ γεγνλφο 

είλαη απηφ ζην νπνίν νθείιεηαη ην φηη ζήκεξα ν κεγαιχηεξνο 

πιεζπζκφο ησλ Σζηγγάλσλ θαηνηθεί ζε πεξηνρέο φπνπ παιαηφηεξα 

ήηαλ ππφ ηελ θαηνρή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο .Πξνθαλψο 

αλάκεζα ζην 1700 θαη ην 1780 , φηαλ εγεκφλεπαλ νη Αςβνχξγνη , ε 

θαηαπίεζε θαη ε ζθιαβηά εμαθνινπζνχζαλ λα πθίζηαληαη. Παξάιιεια νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο Μαξίαο Θεξεζίαο θαη ηνπ Ισζήθ Β΄ ζην ηέινο ηνπ 

18νπ αηψλα θαηήξγεζαλ επηζήκσο ηε δνπινπαξνηθία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε πεξίνδνο ηεο ζθιαβηάο ηειείσζε ην 1848. 

 Σν δπηηθφ πξφηππν ηεο ζπλχπαξμεο ησλ Σζηγγάλσλ θαη ησλ κε 

Σζηγγάλσλ είλαη εθείλν βάζεη ηνπ νπνίνπ νη Σζηγγάλνη δηαζέηνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσλία , κφλν εθφζνλ ζα 

απαξληφηαλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. ην κνληέιν απηφ νη Σζηγγάλνη είραλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

αλέιημε πνπ ζεσξνχληαλ απαξαίηεηε γηα απηνχο. Ζ θχξηα αζρνιία ηνπο 

ήηαλ ε πεξηζπιινγή αγαζψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ ηνπο 

επηβαιιφκελνπο θφξνπο. Οη αξρεγνί ησλ νηθηζκψλ ησλ Σζηγγάλσλ 

ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη, δηεθδηθνχζαλ ζρεηηθά πξνλφκηα γηα απηνχο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ θενπδάξρε, θη έηζη είραλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο εληφο ηεο πεξηνρήο πνπ δηέκελαλ. ’ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε νη αξρεγνί ηνπο απνθαινχληαλ πξνζθπλεηέο, νη νπνίνη 

είραλ επηζθεθζεί ηελ Ηεξνπζαιήκ θη ήηαλ εθείλνη πνπ ζα δηεθδηθνχζαλ 

ηα αγαζά απφ ηνπο γθαηδε-θενπδάξρεο. ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο είραλ 
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ηελ ίδηα ξνή κε ηελ εμνπζία, δειαδή απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ άθημε 

ησλ Σζηγγάλσλ ζηα Βαιθάληα ρξνλνινγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο λέαο θενπδαξρίαο, ελψ ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ επνρή 

ηεο κεηαθενπδαξρίαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε πξνζπαζνχζαλ λα 

απνθχγνπλ ηνπο λένπο πθηζηάκελνπο κεραληζκνχο, νη νπνίνη 

βαζίδνληαη πηα ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη λα νηθνδνκήζνπλ 

νηθνλνκηθέο επαθέο βαζηζκέλεο ζηε δσξεά. Οη ζπγθξνχζεηο έγηλαλ 

βίαηεο θαη φηαλ εληζρχζεθε ε δνκή ηνπ θξάηνπο άξρηζαλ νη κεγάιεο 

δηψμεηο απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο.  

 Σψξα ην ηζπαληθφ κνληέιν κε ηε ζεηξά ηνπ, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη 

inclusive,  επηδηψθεη ηελ πιήξε αθνκνίσζε ησλ Σζηγγάλσλ απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Αλαπηχρζεθε θαηά ηελ επνρή ηνπ 

απνιπηαξρηζκνχ θαη ε εθαξκνγή ηνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ελζσκαηψζνπλ πιήξσο ηνπο Σζηγγάλνπο νη Ηζπαλνί βαζηιείο ηνπο 

απαγφξεπαλ λα θπθινθνξνχλ κε δηαθνξεηηθή-παξαδνζηαθή ηνπο 

ελδπκαζία, λα κηινχλ ηζηγγάληθα, αιιά θαη λα ρνξεχνπλ, λα 

πεξηπιαλψληαη, θαζψο θαη λα απνθαινχληαη Gitano. Σνπο είραλ 

νλνκάζεη «λένπο Καζηηιηαλνχο» θη έηζη έπξεπε λα απηναπνθαινχληαη. 

 

  Με ην πέξαο ηνπ 17νπ αηψλα νη ππνρξεψζεηο έγηλαλ απζηεξφηεξεο, δηφηη ζα 

έπξεπε λα θαηνηθνχλ κφλν ζε νηθηζκνχο κε πάλσ απφ 200 άηνκα ψζηε λα 

ελζσκαησζνχλ νκαιά θαη λα απαζρνινχληαη κφλν ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. 

Δπηπιένλ, δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ζηα παλεγχξηα θη 

εάλ δελ ήηαλ εθηθηφ γη’ απηνχο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο 

ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα «θιείζνπλ» ηα παηδηά ηνπο ζε θνιέγηα.  

Παξφκνην κε ην ηζπαληθφ κνληέιν πηνζεηήζεθε απφ ηνπο Αςβνχξγνπο ην 1689 

κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Σξαπζπιβαλίαο θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο Οπγγαξίαο, ηεο 

Κξναηίαο, ηνπ Μπαλάη θαη ηεο ινβαθίαο, εθφζνλ δελ ήηαλ δπλαηή ε 

εθαξκνγή ηνπ δπηηθνχ πξνηχπνπ. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Μαξία Θεξεζία επέβαιιε ηελ βίαηε ελζσκάησζε 

ηνπο ππνρξεψλνληαο ηνπο λα εγθαηαζηαζνχλ, λα πιεξψλνπλ θφξνπο θαη λα 

εξγάδνληαη. Αθφκα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ επηηξεπφηαλ λα 

δηαηεξήζνπλ δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, φπσο ε γιψζζα θαη ε ελδπκαζία, 

ελψ θξηλφηαλ απαξαίηεην λα απηναπνθαινχληαη λένη Οχγγξνη ή λένη γεσξγνί. 

Δίραλ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ελφο Οχγγξνπ πνιίηε, φπσο ηε ζηξαηησηηθή 

ζεηεία θαη ηελ ππαθνή ζην επξχηεξν ζχζηεκα δηθαηνζχλεο. Παξάιιεια, 

απαγνξεπφηαλ λα παληξεπηνχλ κεηαμχ ηνπο, ελψ ηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ 

δίδνληαλ ζε νηθνγέλεηεο κε Σζηγγάλσλ. Σν ηζπαληθφ κνληέιν δηαησλίδεηαη θαη 

ζηα ζνζηαιηζηηθά θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

 

   Ωζηφζν, παξά ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ Σζηγγάλσλ κπνξνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη κε βάζε ην ζξήζθεπκα εθφζνλ ππάξρεη θαη κηα 

κηθξή κεηνλφηεηα ζηε Θξάθε νη νπνίνη είλαη Μνπζνπικάλνη. 
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Γιώζζα 

 

  χκθσλα κε ηνπο γισζζνιφγνπο, νη Σζηγγάλνη έρνπλ ηελ δηθή ηνπο γιψζζα 

ε νπνία φπσο γλσξίδνπκε δελ είλαη γξαπηή θαη δηαζέηεη ηλδνγελή 

ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρεη φκσο έλαο πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο φζνλ αθνξά ηε 

γιψζζα , θαη είλαη απηφο ν νπνίνο γίλεηαη γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο 

δηαιέθηνπο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή.  Τπάξρνπλ νη ηζηγγάληθεο δηάιεθηνη νη 

νπνίεο νκηινχληαη ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Μαθεδνλία ,απφ λνκάδεο θαη 

εκηλνκάδεο. Δπίζεο ππάξρνπλ νη ειιελνηζηγγάληθεο ή θξενιηθέο πνπ 

αλαθέξεηαη θαη σο δηάιεθηνο  ηνπ Άξγνπο. Άιιε κία δηάιεθηνο είλαη ε 

ξνπκάληθε ε νπνία νκηιείηαη απφ ηνπο Ρνκαλφγπθηνπο θπξίσο ζηελ Ζκαζία . 

Αθφκα ππάξρνπλ θαη νη κε ηζηγγάληθεο γιψζζεο ηηο νπνίεο κηινχλ θαηά βάζε 

νη Σζηγγάλνη πνπ είλαη άζξεζθνη αιιά θαη νη ιεγφκελνη Σνπξθφγπθηνη. ηελ 

πεξίπησζε ηεο Θξάθεο κηιηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ηα ηζηγγάληθα (Γ. 

Έμαξρνο,36). 

                                                                                                                                   

- Τι γλώσσα μιλάτε μέσα στο σπίτι σαο;  

                                                                                                                                  

-Μηιάκε Σνχξθηθα(Ρνκ ,κνπζνπικάλνο)                                                                        

 

- Διιεληθά θαη ηελ γιψζζα καο ηελ κεηξηθή, ηζηγγάληθα (Ρνκ , Υξηζηηαλή)                                                                                                          

 

- Διιεληθά σο επί ησλ πιείζησλ θαη ηε Ρνκαλί θάπνηεο θνξέο (Ρνκ 

,Υξηζηηαλή)                                                                                                                                          

 

- Διιεληθά θαη ηε κεηξηθή καο γιψζζα (Ρνκ ,Υξηζηηαλή) 

 

- Μηιάκε ηζηγγάληθα (Ρνκ, κνπζνπικάλνο) 

 

  Όκσο είλαη νινθάλεξε θαη επηξξνή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζα ζηελ 

ηζηγγάληθε δηφηη ππάξρνπλ πνιιέο θνηλέο ιέμεηο , νη νπνίεο θαη ζε εκάο δελ 

είλαη φιεο γλψξηκεο , ή άιιεο ειιεληθεο  ιέμεηο πνπ έρνπλ πάξεη απφ 

βαιθαληθέο γιψζζεο. Καηαιεθηηθά ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ηζηγγαληθή γιψζζα 

απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 40% ηλδηθέο ιέμεηο , έλαο κεγάινο αξηζκφο έρνπλ 

ειιεληθή ξίδα θαη επίζεο πνιιέο απφ ηηο ππφινηπεο ηζηγγάληθεο πξνέξρνληαη 

απφ ηελ ζιαβηθή ,ηε γαιαθηηθή ,ηελ ηξαληθή, ηε ξνπκαληθή ,ηε γεξκαληθή, ηε 

γαιιηθή , ηελ ηνπξθηθή , αθφκα θαη ηελ εγγιέδηθε αιιά θαη άιιεο γιψζζεο (Γ. 

Έμαξρνο,40). 

   Ζ γιψζζα ησλ Ρνκά ηεο Διιάδαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία δηακέλνπλ, θαη ηε θχξην ζηνηρείν ζην νπνίν εληνπίδνληαη νη 

πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο είλαη, ην ιεμηιφγην. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή φκσο δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία ησλ Ρνκά δηαθνξεηηθψλ 
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πεξηνρψλ. Ζ γιψζζα ηνπο, ηα ξνκαλί ή ξνκαλέο φπσο νλνκάδνληαη 

εκπεξηέρνπλ πνιιά ηδηψκαηα, ηα νπνία είλαη ηα ξνπκέιηθα, ηα θηηζίξθα θαη ηα 

ξφκθα. (. Υαηδηζαββίδεο, 4) 

  Σα θσλεηηθά ζηνηρεία ηεο ξνκαλί, παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά  κε ηελ 

ειιεληθή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη θζφγγνη, νη νπνίνη δελ 

είλαη γλψξηκνη ζηελ Νενειιεληθή γιψζζα θη έηζη πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη 

ζχγρπζε φηαλ νη Σζηγγάλνη ζέινπλ λα κηιήζνπλ ειιεληθά. Δλ ζπλερεία, ζηε 

κνξθνινγία ε ξνκαλί δηαζέηεη δχν γέλε, δχν αξηζκνχο θαη νρηψ πηψζεηο. Σν 

ιεμηιφγην ηνπο, πέξα απφ ηηο ηλδηθέο θαη ειιεληθέο ιέμεηο, εκπεξηέρεη θαη 

πνιιέο πεξζηθέο, αξκέληθεο θαη ηνχξθηθεο. Ωζηφζν, φινη νη Ρνκά ηεο 

Διιάδαο, καδί κε ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ηε ξνκαλί, κηινχλ θαη ηα ειιεληθά. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ιεηηνπξγηθή ζπξξίθλσζε ηεο ξνκαλί, ε νπνία έρεη 

επηθέξεη θαη ηε δνκηθή ζπξξίθλσζε, πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζχληαμε. 
Γεληθά, ε ξνκαλέο παξνπζηάδεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο γιψζζαο πνπ έρεη 

παξαδνζεί κφλν πξνθνξηθά: ζπξξηθλσκέλν ιεμηιφγην, ραιαξή δνκή θαη 

κεγάιε κνξθνινγηθή πνηθηιία (. Υαηδηζαββίδεο, 12) 

 

Ο γάκνο θαη ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ηζηγγάληθε θνηλσλία 

 

   Αξρηθά θάζε θνξίηζη πνπ γελληέηαη ζε κηα ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα , γηα λα 

παληξεπηεί, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξνίθα ηελ νπνία ζα δψζεη σο πεξηνπζία 

ζην γακπξφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο  ησλ πεξηζζφηεξσλ 

Σζηγγάλσλ κε ην εκπφξην , πνιιέο θνξέο θεκνινγείηαη πσο νη γάκνη γίλνληαλ 

γηα λα ζπλαθζνχλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ.            

Δπηπξφζζεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε νηθνγέλεηα ηεο λχθεο γηα λα δψζεη 

ηε θφξε ηνπο δεηάεη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γακπξνχ ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα 

σο απνδεκίσζε γηα ηα εξγαηηθά ρέξηα πνπ ζα ραζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα.. Ο 

γάκνο ζηηο ηζηγγάληθεο θνηλσλίεο, φπσο δηαθαίλεηαη, είλαη άλδξν- πάηξν-

ηνπηθφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε λχθε ζα πξέπεη λα δηακείλεη ζην ζπίηη ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο θαη λα αθνινπζεί ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο πεζεξάο ηεο κε ην 

ζθεπηηθφ φηη έηζη ζα κάζεη. 

     ε παιαηφηεξεο επνρέο νη γνλείο ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη ήηαλ ππεχζπλνη λα 

βξνπλ ζχληξνθν ζην παηδί ηνπο, εθφζνλ απηφ ήηαλ αθφκα ζε κηθξή ειηθία. 

πλάπηνληαλ ζπλήζσο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ, κε ζθνπφ λα 

πξνβνχλ ζηνπο αξξαβψλεο. Μεηά θαη ιίγνπο αθνχ είρε γίλεη ν αξξαβψλαο, 

δξνκνινγνχληαλ ν γάκνο, ν νπνίνο δελ αθνινπζνχληαλ απαξαίηεηα θαη απφ 

ηε ζηέςε. Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο, έζηκν, ζηνλ ηζηγγάληθν πνιηηηζκφ, ήηαλ έλα 

δεπγάξη λα θιέβεηαη πξηλ απφ ην γάκν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε νηθνγέλεηα ηνπ 

γακπξνχ λα «θιέβεη» ηε λχθε εάλ απηή ήηαλ θαιή θαη αληαπνθξίλνληαλ ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. Αθφκα έλα εληππσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηγγάληθεο 

παξάδνζεο ήηαλ πσο ε ειηθία ηνπ γάκνπ δελ μεπεξλνχζε ηα δεθαέμη έηε.  



 

[16] 
 

   Ωζηφζν ε απηή θαζ’ απηή ε δηαδηθαζία ηνπ γάκνπ, είηε απηφο ήηαλ πνιηηηθφο, 

είηε ήηαλ ζξεζθεπηηθφο, δελ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ηζηγγάληθε 

θνηλσλία, ιφγσ ηνπ φηη, ζεκαληηθφηεξν γηα απηνχο είλαη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ηεο ζπκθσλίαο. ηελ αληίπεξα φρζε, θαη φζνλ αθνξά ηηο δεκνηηθέο αξρέο, δελ 

είλαη ηδηαίηεξα εχθνιν λα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ γάκνπ, εμαηηίαο 

ηνπ πνιχ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ δεπγαξηνχ. Όπσο είρε αλαθέξεη παιαηφηεξα 

ν δήκαξρνο ησλ Άλσ Ληνζίσλ (κηα πεξηνρή ζηελ Αζήλα, κε έληνλε παξνπζία 

ηνπ ηζηγγάληθνπ ζηνηρείνπ) επηθαινχληαλ σο δεκνηηθή αξρή ην άξζξν 1351 ηνπ 

αζηηθνχ θψδηθα, πνπ απαγφξεπε ηνλ γάκν ζε ειηθία θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ, 

παξαβιέπνληαο ηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεη φηη αλ ππήξραλ εηδηθνί ιφγνη, 

κπνξνχζε λα γίλεη ν γάκνο ζε λεαξφηεξε ειηθία. Γηα ηηο δεκνηηθέο αξρέο ν 

ζεβαζκφο ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηζηγγάλσλ αζθαιψο δελ είλαη 

επαξθήο ιφγνο γηα λα δνζεί άδεηα θαη λα ηειεζζεί ν γάκνο (Μπαιακέ θαη 

Ρνκά,53-54).  

   πρλφ είλαη επίζεο, ην θαηλφκελν ηνπ γάκνπ κεηαμχ ζπγγελψλ, ελψ θαη ζ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε νη γάκνη είλαη θαλνληζκέλνη απφ ηνπο γνλείο. Ζ ηειεηή 

ηνπ αξξαβψλα, ιακβάλεη ρψξα ζπλήζσο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο λχθεο, 

ελψ ην ζπίηη ηνπ γακπξνχ πξνζθέξεηαη γηα ηνλ ενξηαζκφ κεηά απφ ηελ 

ηειεηή. 

  Ζ κία νηθνγέλεηα θνξάεη ζην παηδί ηεο άιιεο, πνιχηηκα θνζκήκαηα. 

Οπζηαζηηθά απηέο νη δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ππνρξέσζε θαη ηδίσο απφ ηε 

πιεπξά ηνπ γακπξνχ απέλαληη ζηε λχθε. Σν θαζέλα απφ ηα πξνζθεξφκελα 

θνζκήκαηα, θαλεξψλεη ηελ αγάπε ηνπ θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, απφ ην 

ζφη πνπ ην πξνζθέξεη θαη ην δεπγάξη ηα έρεη πάληα καδί ηνπ. Αθφκε δελ είλαη 

ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη νηθνγέλεηεο, δηαθξίλνληαη απφ κηα ηδηαίηεξε 

νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, παξφια απηά φκσο, πάληα ζα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα 

δσξίζνπλ θάπνην ρξπζφ θφζκεκα ζηε λχθε. 

   Υσξίο ηα θνζκήκαηα ηνπ, ν Σζηγγάλνο είλαη «γπκλφο», απνμελσκέλνο, γη 

απηφ ηα θνξά πάληα αθφκε θαη ζηε δνπιεηά ηνπ. «Φνξά» θαη «θέξεη» καδί κε 

απηφ ηνπο «δηθνχο» ηνπ, θαη απηφ απνηειεί έλα επηπξφζζεην ζηνηρείν 

ηζρπξνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ ηζηγγάληθε νκάδα 

(Μπαιακέ θαη Ρνκά,57). Δπηπιένλ ζεσξείηαη πνιχ ληξνπηαζηηθφ ζε ηφζν 

θιεηζηέο θνηλσλίεο, θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα λα κελ πξνζθέξεη δψξν ζην 

δεπγάξη, δηφηη ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζρνιηαζκνχ απφ ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο. 

  Σν δεπγάξη ζηελ αξρή ηνπ γάκνπ, δηακέλεη καδί κε ηνπο γνλείο ηνπ άληξα, θαη 

ηελ ππφινηπε ηνπ νηθνγέλεηα, ελψ νη λχθεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα βνεζνχλ 

ηελ πεζεξά ηνπο ζε φιεο ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. Όηαλ ην δεπγάξη απνθηήζεη ηα 

απαξαίηεηα ρξήκαηα γηα λα ελνηθηάζεη ή λα αγνξάζεη θάπνηα θαηνηθία, ηφηε θαη 

κεηαθνκίδεη απφ ην ζπίηη ηνπ γακπξνχ. Ωζηφζν ε δηακνλή ζην παηξηθφ ζπίηη 

ηνπ γακπξνχ, απνηειεί ηελ ιηγφηεξν θνζηνβψξα ιχζε θαη γηα ηηο δχν 

νηθνγέλεηεο. Ζ κεξηά ηεο λχθεο ζα πξνζθέξεη ρξήκαηα ζην δεπγάξη ή 

ελδερνκέλσο θαη θάπνην απηνθίλεην, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο ε νηθνγέλεηα 
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ηνπ γακπξνχ ζα είλαη εθείλε πνπ ζα ‘εθκεηαιιεπηεί’ ηελ πξνίθα αιιά θαη ηα 

ρξήκαηα πνπ έιαβε ην δεπγάξη ζην γάκν(Μπαιακέ θαη Ρνκά,58). 

  Δπηπιένλ, παιαηφηεξα αμηνπξφζεθην ήηαλ ην γεγνλφο πσο γηα λα παληξεπηεί 

έλαο Γχθηνο, ζε αληίζεζε κε έλαλ Σζηγγάλν, ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δψζεη 

ζηνλ παηέξα ηεο λχθεο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ θάληαδε αξθεηά κεγάιν. 

Παξαηεξψληαο απηφ ην έζηκν θαίλεηαη ζαλ ν ζχδπγνο λα επηδηψθεη λα 

εμαγνξάζεη ηελ θφξε, ελψ ζηελ νπζία «ν γακπξφο εμαγνξάδεη ην γάια ηεο 

κάλαο πνπ γέλλεζε θαη γαινχρεζε ηελ θφξε» (Γ. Έμαξρνο,63).Δπίζεο, φζν 

πην θαηαμησκέλε είλαη ε θνπέια ηφζν απμάλεηαη θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ. 

Ωζηφζν, ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δελ ηζρχεη ε αληίιεςε φηη νη γνλείο ηεο 

λχθεο δηαιέγνπλ ην γακπξφ , δηφηη πνιιέο θνξέο αλαγθάδνληαη λα δερζνχλ 

ηελ επηινγή ηεο θφξεο ηνπο , εμαηηίαο ηνπ ιεγφκελνπ θφβνπ ηεο θινπήο ηνπ 

δεπγαξηνχ. 

   Γεληθφηεξα, νη Σζηγγάλνη ζπλεζίδνπλ λα παληξεχνληαη ζε αξθεηά κηθξέο 

ειηθίεο θαη λα δεκηνπξγνχλ πνιπκειείο νηθνγέλεηεο. Απηφ ην γεγνλφο κπνξεί 

λα εμεγεζεί, δηφηη ηδίσο ζην παξειζφλ, νη ζρεδφλ ηξαγηθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο αχμαλαλ ζπλερψο ην επίπεδν παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο ζε πνιχ 

λεαξέο ειηθίεο (Γ. Έμαξρνο,64).  

  Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ηφζν ζηε ηζηγγάληθε θνηλσλία 

φζν θαη ζην ηζηγγάληθν πνιηηηζκφ. Οη γπλαίθεο Σζηγγάλεο βηψλνπλ εληνλφηεξα 

ηνλ ξαηζηζκφ , πξψηνλ εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο, θαη δεχηεξνλ εμαηηίαο ηεο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Πνιινί επίζεο ζην άθνπζκα ηεο 

ιέμεο Σζηγγάλα, θέξλνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηελ εηθφλα ηεο γπλαίθαο πνπ θηλείηαη 

αλέθαζελ ζηνλ αληξνθξαηηθφ ρψξν , ιέεη ηε κνίξα θαη θιέβεη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο , θαίλεηαη φηη δελ έρεη 

απνβάιιεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ νξγάλσζεο ηεο 

ηζηγγάληθεο θνηλσλίαο. Ζ γπλαίθα είλαη εθείλε πνπ δηαζέηεη ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ , ελψ ν άληξαο ζπλήζσο απνπζηάδεη 

ιφγσ εξγαζίαο γηα λα εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ο ξφινο 

ηνπο παξφια απηά είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο δηφηη είλαη εθείλεο πνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ ηα πξφηππα αιιά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ θαη 

ζπλήζσο απηή ε δηαδηθαζία αθνινπζεί ηνλ παηξνπαξάδνην ηξφπν.   

   Ζ ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα παξά ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο ζε αζηηθά θέληξα, 

εμαηηίαο ηεο έθιεηςεο ησλ επαγγεικάησλ ηνπο, δελ έρνπλ ζηακαηήζεη λα 

δηαηεξνχλε ηα παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηθήο ηνπο θνηλσληθήο δνκήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζήκεξα νη 

Σζηγγάλνη θαηνηθνχλ ζην ζχλνιν ηνπο ζε νηθηζκνχο καδί κε άιινπο 

Σζηγγάλνπο .Οη ζηελέο ζρέζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα δέλνπλ ηνπο Σζηγγάλνπο 

κεηαμχ ηνπο ζπλεπάγνληαη ηελ έληνλε άζθεζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ πνπ δελ 

αθήλεη εχθνια πεξηζψξηα γηα παξεθθιίζεηο , ελψ ε θνηλσλία ηνπο παξακέλεη 

‘’θνηλσλία ηεο ληξνπήο’’, ρσξίο λα κεηεμειίζζεηαη ζε  ζχγρξνλε ‘’θνηλσλία ηεο 

ελνρήο’’. Να ζεκεηψζνπκε αθφκε φηη νη Σζηγγάλνη έρνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε 

φζνπο δηθνχο ηνπο κέλνπλ ζε άιιεο πεξηνρέο θαη ν θνηλφο ηφπνο δεκηνπξγείηαη 
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κε ην πιέγκα ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ θαη ηεο θνηλήο πνξείαο , πνπ ηνπο ελψλνπλ 

(Α.Λπδάθε,160). 

  Δθφζνλ ηψξα, ε γπλαίθα κεηά ην γάκν ηεθλνπνηήζεη , ε ζέζε ηεο 

αλαβαζκίδεηαη ζπγθξηηηθά κε απηήλ πνπ δηέζεηε πξηλ . Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ζηηο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηεο είλαη φηη ε γπλαίθα ζα πξέπεη λα ηεθλνπνηήζεη ζε 

κηθξή ειηθία θαη απηφ παξακέλεη απαξάιιαθην ζηνηρείν κέρξη θαη ζήκεξα. 

Παξάιιεια, νη Σζηγγάλνη , ζπλήζσο ή κάιινλ ζρεδφλ πάληα ζπλάπηνπλ 

γάκνπο κεηαμχ ηνπο θαη επίζεο είλαη ζπάλην λα δψζνπλ ηελ θφξε ηνπο ζε 

‘’δηθφ καο’’ , ελψ ιίγν πην πηζαλφ είλαη λα επηηξέςνπλ ζηνλ γην ηνπο λα 

παληξεπηεί ‘’δηθηά καο’’,  κφλν αλ είλαη θαιή. Όινη νη ππφινηπνη εθηφο ησλ 

Σζηγγάλσλ είλαη μέλνη θαη ππάξρεη θφβνο ζηε κεηαμχ ηνπο ζπλχπαξμε θαη 

ηδίσο ζε φηη αθνξά ηηο γπλαίθεο.  

  Ζ ηζηγγάληθε νηθνγέλεηα ζπλήζσο είλαη πνιππιεζήο , κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ , λα αλέξρεηαη κέρξη θαη ηα δέθα. Απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη νη 

γπλαίθεο ηεθλνπνηνχλ ζε πνιχ κηθξή ειηθία , πξηλ αθφκα ελειηθησζνχλ. Δίλαη 

εληππσζηαθφ επίζεο ην γεγνλφο ,πσο ηα παηδηά ηα κεγαιψλνπλ φιεο νη 

γπλαίθεο – κεηέξεο ηνπ θαηαπιηζκνχ, ελψ φπσο αλαθέξνπλ ηα κνηξάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (Μπαιακέ θαη Ρνκά,51). Με ιίγα ιφγηα νη γπλαίθεο ηεο θπιήο 

ήηαλ κεηέξεο φισλ ησλ παηδηψλ, θαζψο νπνηαδήπνηε Σζηγγάλα αλαγθαζηεί λα 

ιείςεη γηα ιίγν ή αθφκα θαη λα εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ην ρψξν ζηνλ νπνίν 

δηακέλεη, κπνξεί λα αθήζεη ηα παηδηά ηεο ζε κία άιιε γπλαίθα (Μπαιακέ θαη 

Ρνκά,52).  

  Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο εξγαδφκελεο Σζηγγάλεο βιέπνπκε πσο νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αλαγθάδνληαλ λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηδηνθηεζίαο. Λφγσ ησλ εκπνξηθψλ ή γεσξγηθψλ 

εξγαζηψλ, κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαλ, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε 

πσο νη γπλαίθεο απηέο δελ δηζηάδνπλ λα ζπλππάξμνπλ ζε θάπνηνλ 

αλδξνθξαηνχκελν ρψξν. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο νη Σζηγγάλεο 

αλαγθάδνληαλ σο επί ην πιείζηνλ λα εξγάδνληαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ρψξν. Όκσο, νη αζρνιίεο ηνπο δελ ζεκαίλεη φηη ζπλέβαιαλ ζηελ νκαιή έληαμε 

ηνπο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο ε ελδπκαζία ηνπο αιιά θαη ν 

λνκαδηθφο ηξφπνο επηβίσζεο ήηαλ απηά πνπ ηνπο αλάγθαδαλ ζπλερψο λα 

παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην.  

 

Μαγεία 

    

  Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθψλ απηψλ είλαη ε αζρνιία ηνπο κε ηε καγεία 

θαη ηε καληηθή. Απηή ε αζρνιία θαιιηεξγήζεθε έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ην 

θέξδνο, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξηζκάησλ. Σα 

ραξίζκαηα απηά ζεσξήζεθαλ σο αηηία γηα λα απνθεπρζνχλ νη ελδερφκελνη 

δησγκνί. Δπηπξφζζεηα, φπσο ππνζηεξίδεηαη θη απφ πνιινχο κειεηεηέο (B. 

Malinowski, Λνπθάηνο) θάζε θνξά πνπ νη άλζξσπνη επξφθεηην λα 

αληηκεησπίζνπλ θηλδχλνπο αλεμέιεγθηνπο επηδίδνληαλ ζηε καγεία είηε γηα λα 

καληεχζνπλ ηη ηνπο πεξηκέλεη θαη λα βξνπλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ είηε γηα 
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λα εμαλαγθάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο λα είλαη επλντθέο καδί ηνπο (Α. 

Λπδάθε,166). 

     Αμηνζαχκαζην, επίζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ γλσζηνπνηεζεί πάλσ 

απφ ζαξάληα είδε καληηθήο ηέρλεο (βηβιηνκαληεία, ξαπδνκαληεία, ζθηνκαληεία, 

αγγνπξνκαληεία, θξηζαξνκαληεία θιπ), ηα νπνία ηαπηφρξνλα ζρεηίδνληαλ θαη 

κε ηηο αζρνιίεο ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ. Αθφκε, ππήξραλ θαη 

εηδηθέο ηειεηέο πνπ αθνξνχζαλ ηα αλχπαληξα θνξίηζηα θαη αζρνινχληαλ κε 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην γάκν. Ωζηφζν, ν . Κπξηαθίδεο παξαηήξεζε πσο νη 

εμειηγκέλνη ιανί ζεσξνχλ ηε καγεία αζπκβίβαζηε πξνο ηα πξνεγκέλα ζηάδηα 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηελ απνδίδνπλ ζε εθείλνπο πνπ ζεσξνχλ θαηψηεξνπο θαη 

ιηγφηεξν εμειηγκέλνπο: ζηηο θαηψηεξεο θάζηεο νη Ιλδνί, ζηνπο Φηιαλδνχο θαη 

ηνπο Λάπσλεο νη θαλδηλαβνί, θαη ζηνπο Σζηγγάλνπο φινη γεληθψο νη 

Δπξσπατθνί ιανί (Α. Λπδάθε,167).  

  πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο δελ είλαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο απηέο 

πνπ δηαζέηνπλ νη Σζηγγάλεο, αιιά φια απηά απνηεινχλ ζηεξενηππηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζπρλά ηνπο εθκεηαιιεχνληαη. Παξ’ απηά, ε 

καγεία δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ησλ παιαηφηεξσλ ρξφλσλ, αιιά ε 

έληαζε ηεο απμάλεηαη ζπλερψο θαη ζήκεξα κέζσ ηεο ζπλερνχο πξνβνιήο ηεο 

απφ ηα Μ.Μ.Δ., ηα νπνία ηελ έρνπλ αλάγεη πιένλ ζε επηζηήκε. Άξα, ε αζρνιία 

απηή νπζηαζηηθά αλαβαζκίδεη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ παξαδνζηαθή 

θνηλσλία, ηελ αλεμαξηεηνπνηεί νηθνλνκηθά, θάηη ην νπνίν δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εχθνιν λα επηηεπρζεί εθφζνλ εθείλε εξγαδφηαλ ζθιεξά γηα λα εμαζθαιίζεη ηα 

πξνο ην δελ (Α. Λπδάθε,168). 

 

Η Δθπαίδεπζε ησλ Ρνκά 

 

  Ενχκε ζε κία ρψξα πνπ θπξηαξρνχζα αληίιεςε είλαη φηη γηα λα επηηεπρζεί ε 

θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη ζπλεπψο ε θνηλσληθή αλέιημε, απαξαίηεην πξνζφλ 

απνηειεί ε εθπαίδεπζε. Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ αληίιεςεο είλαη λα 

πξνθαινχληαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ (π.ρ ηεο πιεηνλφηεηαο κε ηηο  κεηνλφηεηεο ή ησλ κεηνλνηηθψλ 

πιεζπζκψλ κεηαμχ ηνπο ), αιιά θαη λα δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηνπο α 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε φζσλ νκάδσλ δελ ελζσκαηψλνληαη , ε ελζσκαηψλνληαη 

κεξηθψο ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε(Α.Λπδάθε,43). Δπίζεο ε απνρή απφ ηελ 

εθπαίδεπζε είλαη ν θχξηνο εθείλνο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηε γθεηνπνίεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ,ηνπο νδεγεί ζηε θηψρεηα ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαγθάδεηαη λα ηνπο δηαρσξίζεη απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Αλαπηχζζεηαη δειαδή ζπλερψο ε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε.  

  Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ε ππνεθπαίδεπζε θαη ν 

αλαιθαβεηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο Σζηγγάλνπο έρεη 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο. Δηδηθφηεξα ε δηαξξνή ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηα 

κεγάια πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ κπνξεί λα νθείινληαη ηφζν ζηηο ειιείςεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εμαηηίαο ηεο 
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αλεπάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηε ρψξα καο αιιά θαη ζε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ λα νθείινληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ Ρνκά γεληθφηεξα γηα 

ην κνληέιν ηεο εθπαίδεπζεο. Οπζηαζηηθά είλαη θαλεξφ πσο ην ρακειφ βηνηηθφ 

ηνπο επίπεδν είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνρή ηνπο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε.  

  εκαίλνληαο θαη θαζνξηζηηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ,δηφηη είλαη 

εθείλν πνπ κπνξεί λα κεγεζχλεη ε αθφκα θαη λα ειαηηψζεη ηελ έληαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Παξάδεηγκα απνηειεί φηη ζε κειέηεο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηνπο Ρνκά θαη ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πξψελ 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (E. Marushiakova , V. Popov,A. Lemon) , ηεθκεξηψλεηαη 

ην πςειφ επίπεδν κφξθσζεο ησλ Σζηγγάλσλ θαη ησλ Ρνκά ζηηο ρψξεο απηέο 

(Βνπιγαξία , Ρσζία) ζε αληίζεζε κε ηνπο Σζηγγάλνπο πνπ δνπλ ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε. 

   Με ην πνζνζηφ ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ πνπ απέρνπλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε λα αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία, ζην 

50% (Unesco-Council of Europe,2007) πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηε 

γεληθφηεξε αλάθιεμε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ηελ πιεξνθνξία (Α. Λπδάθε,66). Δπίζεο είλαη 

ζαθέο ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δελ δχλαηαη λα πξνζαξκνζηεί 

ζηε κέζνδν νξγάλσζεο ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλσληψλ θαη ησλ ηζηγγάληθσλ 

νηθνγελεηψλ , επνκέλσο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηα άηνκα 

παζεηηθνχο δέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο. Πξνβάιιεη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε 

λα ζπζρεηηζηνχλ θαη λα δηακνξθσζνχλ νη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζ απηφλ ην πιεζπζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη 

ελδηαθέξνληα. 

  Έλα εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ θαηαθέξλεη λα 

αληηκεησπίζεη ε ππφζεζε ηνπ καζεζηαθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ «ειιείκκαηνο» ησλ 

καζεηψλ απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο αθνξά ηε 

δηάζηαζε ( θαη ζπρλά ηε ξήμε ) αλάκεζα ηελ άηππε , εκπεηξηθή κάζεζε πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο εθηφο ζρνιείνπ θαη ζηελ ηππηθή ,ζρνιηθή κάζεζε ( Α. 

Λπδάθε,68-69). Ζ άηππε κάζεζε είλαη εθείλε ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαζψο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο θνηλσληθήο 

δσήο θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη θπξίσο εκπεηξηθφο. Ζ γλψζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη πξάμεσλ φπσο επίζεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζην βίν ηνπο απνηεινχλ θαη απηά έλα θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο. Ζ ηππηθή κάζεζε απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά είλαη ε 

επηηεδεπκέλε εθκάζεζε δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Α. Λπδάθε ,69). 

   Ζ δηαδηθαζία ηεο ηππηθήο κάζεζεο είλαη εθείλε πνπ απνζθνπεί νπζηαζηηθά  

ζηε φζν ην δπλαηφλ θαηαιιειφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ γηα ηελ έμνδν 

ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ,δειαδή ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ κε ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ εξγαζία. Σν έξγν ηεο 

ηππηθήο κάζεζεο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο είλαη πην δπζρεξέο δηφηη ε θχξηα 

αζρνιία ηνπο έρεη λα θάλεη κε ηηο ρεηξσλαθηηθέο θαη εκπνξηθέο εξγαζίεο. 
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Μάιηζηα απνηειεί γεγνλφο φηη ε εηζαγσγή ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζε πνιχ πξφσξεο ειηθίεο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο 

απνηξέπεη απφ  ηελ νινθιήξσζε αθφκα θαη ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο.  

Γειαδή , εθφζνλ νη Σζηγγάλνη έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ νηθνγέλεηα ηελ 

νπνία θαη ζεσξνχλ σο βαζηθή πεγή γλψζεο , ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη εθείλε πνπ έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα. Οη γνλείο επηζπκνχλ ην ζρνιείν λα 

δείμεη ζηα παηδηά ηνπο κφλν ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ ,ζεσξψληαο 

κφλν απηέο αλαγθαίεο γηα ηε κειινληηθή επεκεξία ηνπο ζηνλ θφζκν ησλ κε 

Σζηγγάλσλ (Α. Λπδάθε ,70). 

   χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Μ. Παπιή θαη Α. ηδέξε εληνπίδεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ε δπζθνιία ζην ζπζρεηηζκφ ησλ δχν θφζκσλ (ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο). Δίλαη ζρεδφλ αλέθηθην ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο γηα απηνχο γλψζεηο πνπ έιαβαλ απφ ην 

ζρνιείν κε ηηο απζφξκεηεο εκπεηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή , απφ ηελ νηθνγέλεηα (Α. Λπδάθε, 70). Ο θνξκαιηζηηθφο θαη 

ηππηθφο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί αθφκε έλα παξάγνληα 

πνπ δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο. 

   Ζ ηππηθή θαη κεραληθή δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο , κε ηελ απνζηήζηζε θαη ηε 

παζεηηθή αλαπαξαγσγή γλψζεσλ ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην ππφβαζξν ησλ 

ππνθεηκέλσλ ,ην νπνίν δηδάζθεηαη. Η θαηαλφεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

πξνυπνζέηεη ηε κειέηε : α) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνθεηκέλσλ, ηα νπνία 

εηζέξρνληαη ζηελ παηδαγσγηθή αιιειεπίδξαζε (εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εθπαηδεπφκελσλ), β) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθντζηνξηθνχ ζπγθείκελνπ ηεο 

κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζεο (Α. Λπδάθε ,71). 

  Δλψ ην κνληέιν πνπ θπξηαξρεί ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ βαζίδεηαη ζηελ 

επξχηεξε ινγηθή ηεο αληηθαηάζηαζεο νη Σζηγγαλνπαίδεο δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζ απηφ. Σν κνληέιν απηφ παξνπζηάδεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ σο ειιεηκκαηηθέο , αλαβαζκίδνληαο θαη παξνπζηάδνληαο 

έηζη ηηο πξνζθεξφκελεο γλψζεηο σο επηζηεκνληθέο ,αλαγθαίεο θαη 

νινθιεξσκέλεο. Σν κνληέιν ηεο αληηθαηάζηαζεο ππνηηκά ηηο θνηλσληθέο θαη 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ , πνπ παξνπζηάδνληαη σο αληηθείκελα θαη 

φρη σο ππνθείκελα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Α. Λπδάθε,72). 

   Έηζη ην κνληέιν ηεο αληηθαηάζηαζεο νδεγεί ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο 

λα αθήζνπλ πίζσ , έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζθέςεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

απφ ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ , πηνζεηψληαο έλαλ άιιν 

ηξφπν ζθέςεο πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ήδε δηαζέηνπλ. πλεπψο 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί πφζν δχζθνιε θαη ζθιεξή είλαη κηα ηέηνηα απαίηεζε 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο ελ ιφγσ πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Θα πξέπεη δειαδή απηά 

ηα παηδηά πνπ απφ πνιχ λεαξή ειηθία αζρνινχληαη κε ηελ εξγαζία θαη 

πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο , 

μαθληθά λα πηνζεηήζνπλ έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ θαη ελδερνκέλσο πην 

αθεξεκέλν ηξφπν ζθέςεο.   
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  Ο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, ν ρψξνο ηεο εξγαζίαο θαη ν ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ είλαη 

ηφζν δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο. Σα δηαθνξεηηθά εθφδηα πνπ παξέρεη ην θαζέλα 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζην άηνκν ην νδεγνχλ ζε κία ζχγρπζε. Δπίζεο νη Σζηγγάλνη 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη εξγάδνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία , έρνπλ 

αλαγθαζηεί λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε πξαθηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο , ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα απνβάιινπλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νδεγνχλ ζε κηα αδηαθνξία ησλ 

Σζηγγάλσλ απέλαληη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

   πκπιεξσκαηηθά παξαηεξείηαη θαη ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο αδηαθνξεί πιήξσο γηα ηε βησκαηηθή εκπεηξία θαη γλψζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ απηά ηα παηδηά , ελψ ηαπηφρξνλα απιψο ζεσξνχλ απηά ηα βηψκαηα 

εζθαικέλα θαη πξνο αληηθαηάζηαζε. Σν ζρνιείν νθείιεη λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζπκβνιηθά εξγαιεία  (έλλνηεο , ελλνηνινγηθνχο ράξηεο 

,γισζζηθνχο θψδηθεο θηι.), πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαζηνραζηνχλ , λα 

απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο ηνπο (Α.Λπδάθε,75). Έηζη ην ζρνιείν ζα πξέπεη 

λα αλαπηχζζεη ζηα παηδηά έλα θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο πνπ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ην ζρνιείν φζν θαη γηα ηηο επξχηεξεο βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο 

απνθηνχλ. 

  Έρεη παξαηεξεζεί επίζεο απφ ηνλ Γ. Παπακηραήι (1994) πσο ηα παηδηά ησλ 

Σζηγγάλσλ αληηιακβάλνληαη έλα νπνηνδήπνηε εξγαιείν σο «φξγαλν 

κεηαηξνπψλ», δειαδή αληηιακβάλνληαη ηε ιεηηνπξγία αληίζηξνθα θαη αληίζεηα 

απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Απηφ ην γεγνλφο δελ δηαζέηεη απαξαίηεηα 

αξλεηηθή δηάζηαζε θαη νπηηθή ,δηφηη νη Σζηγγαλφπαηδεο έρνληαο 

απνηππσκέλεο πεξηζζφηεξεο παξαζηάζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη απφ 

εκπεηξίεο επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ θαη είλαη πην ηθαλνί λα 

επηιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ , ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ( Α. Λπδάθε,76-77). 

 

Η εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά σο άμνλαο Πιαηζίνπ ηεο ΔΔ γηα εζληθέο 

ζηξαηεγηθέο έληαμεο  ησλ Ρνκά έσο θαη ην 2020 

 

  Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κειήκαηα ηεο Δ.Δ φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ Ρνκά είλαη απηφ ηεο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν φηη ην επίπεδν αλαιθαβεηηζκνχ ησλ Ρνκά είλαη 

πςειφηεξν απφ φιεο ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο. Δπίζεο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά 

Ρνκά πνπ θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εληάζζνληαη ζε ηκήκαηα 

εηδηθήο αγσγήο εμαηηίαο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αιιά 

θαη ηεο δπζθνιίαο ηνπο ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο. Ο πξψηνο θαη 

βαζηθφηεξνο ζηφρνο ινηπφλ είλαη φια ηα παηδηά Ρνκά κέρξη ην 2020 λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ην θνκκάηη ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο , ελψ ηαπηφρξνλα 
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ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηε θνίηεζε ηνπο 

ζηελ Γεπηεξνβάζκηα θαη ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Η. Εάηθνπ,43). 

   ην θείκελν ηνπ πιαηζίνπ έληαμεο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε κία γθεηνπνηεκέλε νκάδα φπσο είλαη νη Ρνκά. Δμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ηα παηδηά ησλ Ρνκά εηζέξρνληαη ζρεηηθά ζε κεγαιχηεξε ειηθία 

κε ηα ππφινηπα ζην ζρνιείν , ή αλαγθάδνληαη λα ην εγθαηαιείςνπλ πνιχ 

λσξίο είλαη ππνρξεσκέλνη αξγφηεξα λα αληηκεησπίζνπλ πιήζνο 

πξνβιεκάησλ , εληαζζφκελνη ζηελ θνηλσλία. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο, αλ φρη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αξγφηεξα αλαγθάδνληαη 

λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο ή θαησηεξφηεηαο. 

Οπζηαζηηθά ν ζηφρνο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλνςίδεηαη ζηελ νκαιή 

ελζσκάησζε ησλ Ρνκά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα , ,ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

νπνηεζδήπνηε κνξθέο θνηλσληθήο αληζφηεηαο(Η. Εάηθνπ,43). 

  

Η ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο κέρξη ην 2020 

 

  χκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ην 

1989 γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ 

δηθαησκάησλ γηα φια ηα παηδηά . Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν γηα λα εληαρζνχλ φια ηα παηδηά Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε ,ηα 

επίπεδα ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ παξακέλνπλ ζε ζηαζεξά πςειφ επίπεδν (Η. 

Εάηθνπ,43). 

  Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ έληαμε ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

ήηαλ ην 1997 -2000, φηαλ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε , κέζσ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ζηήξημεο,  

πξνζπάζεζε λα εληάμεη φια ηα παηδηά ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζην θνκκάηη 

ηεο εθπαίδεπζεο.  Σφηε ήηαλ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην πξφγξακκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ησλ Ησαλλίλσλ «Δθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ» , πνπ 

αθνξνχζε ηελ έληαμε ησλ ηζηγγάληθσλ νηθνγελεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν 

παξαπάλσ πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή αλέιημε 

ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ζηελ επθνιφηεξε θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε .   

  Οη δξάζεηο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη αξρηθά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηνπ αηφκνπ ,ηηο αζρνιίεο ,ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νδεγείηαη ζηελ 

απνρή απφ ηελ εθπαίδεπζε. Γεχηεξνλ, ζηφρεπε ζηελ δεκηνπξγία λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο. Σξίηνλ 

απνζθνπνχζε ζηελ δεκηνπξγία ζεκηλαξίσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ έληαμε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν αιιά θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Σέηαξηνλ, επεδίσθε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ , ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. πκπεξαίλεηαη 

πσο ε πξνζπάζεηα απηή επέθεξε πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν 

εθείλε θαζψο ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο κεηψζεθε απφ 

75% ην 1997 ζην 26% ην 2001(Η. Εάηθνπ,44-45) 
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   Σν επφκελν πξφγξακκα πνπ αθνξνχζε ηνπο Ρνκά ήηαλ ην εμήο: Γξάζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα 

ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ (2001-2008)  . 

ην πξφγξακκα απηφ ηα ζεκέιηα ηέζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχζε ηνπο Σζηγγάλνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δηνξγαλψζεθαλ ελεκεξψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ηνπο γνλείο 

ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ αιιά θαη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα εκπιέθνληαλ ζην ελ ιφγν πξφγξακκα. Σαπηφρξνλα 

δεκηνπξγήζεθαλ εληαηηθά ηκήκαηα γηα ηνπο Ρνκά ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα θελά, 

πνπ ελδερνκέλσο πνιινί απφ απηνχο λα δηέζεηαλ. Γπζηπρψο ,φκσο απηφ ην 

πξφγξακκα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζεί νινθιεξσκέλα, εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ ζα ήηαλ θαηάιιεινη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίζηαζε (Η. Εάηθνπ,46). 

   ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην Πξόγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε Ρνκά (2007-

2013). Με ηα πνζνζηά ησλ παηδηψλ(ειηθίαο 6-12 εηψλ) ,πνπ δελ είραλ 

εγγξαθεί ζην ζρνιείν λα αγγίδνπλ πεξίπνπ ηα 72 εθαηνκκχξηα παλεπξσπατθά 

θαη κέζα ζ απηφ ην πιήζνο πεξηέρνληαλ θαη Ρνκά ε ιχζε πνπ έπξεπε λα 

δνζεί ήηαλ αλαγθαία. ηελ Διιάδα ην πξφγξακκα πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013 θαη κε ηελ αηγίδα ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ θαη κε ζπκκεηνρή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Αθνξνχζε ζπγθεθξηκέλα ηα «παηδηά Ρνκά ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε», έηζη 

θιήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο φινη νη αξκφδηνη ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ππνρξεψζεθαλ λα πξνβαίλνπλ ζηελ εγγξαθή 

ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν ζε θάζε πεξίπησζε (Η. Εάηθνπ,47).  Ήηαλ 

αθφκα δπλαηφ γηα ηνπο καζεηέο λα εγγξάθνληαη ρσξίο ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά κε ζθνπφ λα επηζπεπηεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο 

εγγξαθήο.   

    Σν πξφγξακκα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ εζηίαζε ζε δξάζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ  ηελ αχμεζε ησλ εηζαγφκελσλ καζεηψλ Ρνκά ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Σαπηφρξνλα δεκηνχξγεζε δηάθνξνπο δηαδξαζηηθνχο θαη 

δηαζεκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο , ελψ ελίζρπζε ηηο βηβιηνζήθεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ησλ ελειίθσλ κέζα απφ ζρνιεία Γεχηεξεο επθαηξίαο. Οη ππφινηπεο δξάζεηο 

αθνξνχζαλ ηελ ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δξάζεσλ (Η. Εάηθνπ,48). 

   Δλ ζπλερεία, Οξίδνληαο ηεο Διιάδαο έσο θαη ην 2020 είλαη ε έληαμε ησλ 

παηδηώλ Ρνκά ζηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνπο Ρνκά.  Δθφζνλ ε Διιάδα 

αμηνινγήζεθε απφ ηελ ΔΔ ην 2014 γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ είραλ εθαξκνζηεί 

κέρξη ηφηε , επηζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε . Δπίζεο θιέγνλ δήηεκα απνηειεί 

ε ζσζηή ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ παηδηψλ απηψλ. Αθφκα 

θαλεξψλεηαη πσο ζηε ρψξα καο ηα πεξηζηαηηθά ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ 
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ξαηζηζκνχ είλαη εθείλα πνπ εκπνδίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ νκαιή έληαμε 

ησλ Ρνκά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

  Σα πεξηζηαηηθά ζηε ρψξα καο επηβεβαηψλνπλ ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

δηαθξίζεηο εκπνδίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά. Καηά ηε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ηελ πεξίνδν 2007-2013 ε Διιάδα 

θαηαδηθάζηεθε γηα ηελ πεξίπησζε ακπάλε απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην  

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ γηα ξαηζηζκφ ιφγσ ζρνιείνπ- γθέην ζηνλ 

Αζπξφππξγν θαη γηα ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2008-2010 (Η. Εάηθνπ,49). 

   Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζα απφ ηελ έθζεζε ηεο ην 2015 ηφληζε φηη ε 

πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ φια ηα θξάηε –κέιε , 

ρξεηάδεηαη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, απνθαζηζηηθφηεηα θαη πνιηηηθή 

βνχιεζε (Η. Εάηθνπ,49). Σαπηφρξνλα πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ νη ηνκείο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηε ζηέγαζε ρσξίο φκσο λα 

ζπλερίδνπλ λα πξνθαινχληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ Ρνκά. Ζ Δπηηξνπή 

δηαηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη φια εθείλα ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ. 

  Η Διιάδα ζην Πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνπο Ρνκά αλαγλσξίδεη 

φηη αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

Ρνκά εμαθνινπζεί λα είλαη αλαιθάβεην , παξφια απηά, είλαη εκθαλέο φηη ην 

πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ (Η. Εάηθνπ,49). Ωζηφζν ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ εθπαίδεπζε , 

αλαγθάδνληαη λα ηελ εγθαηαιείςνπλ πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ δψδεθα ,γηα λα 

εξγαζηνχλ, γηα λα βνεζήζνπλ ζηε εμαζθάιηζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο.  

   Οπζηαζηηθά ζηνρνζεηείηαη ε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ησλ παηδηψλ 

Ρνκά απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φπσο θαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο 

θνηλσληθήο παηδείαο, πνπ ζα είλαη ηθαλή λα απνηξέπεη φια ηα θξνχζκαηα 

μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ 

πιεζπζκνχ απηνχ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αθφκα καδί κε ηα παξαπάλσ ζα 

ήηαλ σθέιηκν λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιεια ζρνιηθά θηίξηα ,είηε λα 

βειηησζνχλ ηα ήδε ππάξρνληα, λα πξνσζεζνχλ ηα ζεκηλάξηα πνπ ζα 

αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο αιιά θαη λα ελδπλακσζεί ε ζρέζε ηεο 

νηθνγέλεηαο κε ηελ θνηλσλία θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Η. Εάηθνπ,50). 

  πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε αζηαζήο θνίηεζε θαη ε δηαξξνή ησλ Ρνκά ζην 

ζρνιείν δελ είλαη κνλνδηάζηαην πξφβιεκα , αιιά απνηειείηαη απφ ηφζνπο 

πνιινχο παξάγνληεο πνπ θαζεκεξηλά δπζρεξαίλνπλ ην θνκκάηη ηεο θνίηεζεο 

αθφκε πεξηζζφηεξν.  Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ίζσο πξνβιήκαηα είλαη ην 

θνκκάηη ηεο γιψζζαο- επηθνηλσλίαο . Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν , γηα έλαλ 

καζεηή ν νπνίνο δελ γλσξίδεη αξθεηά θαιά ηελ ειιεληθή θαη πφζν κάιινλ αλ 

δελ είλαη θαη ε κεηξηθή ηνπ, λα θαηαθέξεη λα πξνζαξκνζηεί ζ έλα ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη λα ζπλλελνεζεί. 

   εκαίλνληα ξφιν ζηελ ειιηπή, άηαθηε ε θαη εκηηειή θνίηεζε ησλ Ρνκά 

δηαδξακαηίδεη θαη ε απνπζία ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα 
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πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. Σφζν ην θξάηνο φζν θαη νη 

επξχηεξνη θνξείο εμνπζίαο, δελ έρνπλ ζέζεη σο κηα βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηα 

κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, ψζηε λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ 

νξζή θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ,ηε ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ 

αιιά θαη ηε κνξθή ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα πιένλ ην θξάηνο λα κπνξεί λα ζηεξίμεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ Ρνκά 

.Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, εάλ ην θξάηνο ζέζπηδε ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ Ρνκά ,απαγνξεχνληαο ηελ παηδηθή εξγαζία, δεκηνπξγψληαο 

ζρνιεηά δεχηεξεο επθαηξίαο( γηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο) θαη ηέινο 

ζρεδηάδνληαο ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη 

αληηπξνζψπσλ ησλ Σζηγγάλσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα(Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ,11-12) 

 

Αίηηα αζηαζνύο θνίηεζεο θαη δηαξξνήο καζεηώλ 

 

1)Η Δξγαζία 

 

  Πνηθίιινπλ ηα αίηηα εμαηηίαο ησλ νπνίσλ νη Ρνκά δελ θνηηνχλ κε ζπλέπεηα 

ζην ζρνιείν ε δελ εγγξάθνληαη θαλ. Απηά μεθηλνχλ απφ ηελ έιιεηςε εξγαζίαο 

θαη θηάλνπλ κέρξη ην θφβν ησλ γνλέσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

   Αξρηθά ε εξγαζία ε νπνία δελ είλαη ζηαζεξή ,αλαγθάδεη ηνπο Ρνκά λα κελ 

έρνπλ  έλα ζπγθεθξηκέλν θαη κφληκν ηφπν θαηνηθίαο. Γελ είλαη δειαδή εθηθηφ 

,ηα παηδία πνπ δηακέλνπλ ζε παξάγγεο θαη θάησ απφ ηξαγηθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο λα εγγξάθνληαη θαη λα θνηηνχλ κε επηκέιεηα  ζην ζρνιείν. 

Παξάιιεια πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ήηαλ θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ 

δπζθφιεπε αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζηαζεξή θνίηεζε ησλ ηζηγγαλφπαηδσλ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, ηα παηδηά ησλ Ρνκά ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα εληζρχζνπλ ελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζηελ 

νηθνγέλεηα, αλαγθάδνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία  λα εξγάδνληαη.       Απνηειεί 

γεγνλφο ινηπφλ πσο νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο 

ληψζνπλ κεηνλεθηηθά θαη ζπκθηιηψλνληαη κε ην ξφιν ηνπ «θαηψηεξνπ» ζε ζρέζε 

κε ηνπο «άιινπο», ελψ ηαπηφρξνλα θαη νη «άιινη» ηηο ππνηηκνχλ κε δηάθνξα 

πξνζρήκαηα (Α. Λπδάθε,92).    

 

2)Η έιιεηςε ελεκέξσζεο 

 

   Ζ επξχηεξε θνηλσλία ησλ Ρνκά δελ είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλε γηα ηε 

ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Γελ ζεσξείηαη απαξαίηεην γη’ απηνχο λα 

θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν, ελψ ηαπηφρξνλα δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνλ ξφιν 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη γνλείο απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηπραίλεη λα κελ έρνπλ 

ελεκεξσζεί αθφκα θαη γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Αδηαθνξνχλ 

πιήξσο γηα ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ, ελψ παξαηεξήζεθε πσο θαη νη πεξηζζφηεξνη 

γνλείο είλαη αλαιθάβεηνη. Παιαηφηεξα, δελ ζεσξνχζαλ φηη ν ηνκέαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη αξγφηεξα ζηελ εξγαζία ηνπο.  
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   Αθφκε, ελψ ηα παηδηά απφ κηθξά έβιεπαλ ηε δσή απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή 

γσλία είραλ κάζεη λα δνπλ κε άιιεο πξνηεξαηφηεηεο θαζψο ην ζρνιείν, γη’ 

απηνχο δελ είρε ζπγθεθξηκέλε ειηθία θνίηεζεο. Δλψ νη ίδηνη νη γνλείο πίζηεπαλ 

πσο φζν πην κεγάια είλαη ζε ειηθία ηα παηδηά πνπ ζα πάλε ζην ζρνιείν , ηφζν 

επθνιφηεξν ζα είλαη γηα απηά λα πξνζαξκνζηνχλ. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη πνιινί ελήιηθεο πιένλ Ρνκά θαηεγνξνχλ ηνπο γνλείο ηνπο 

γηα ηε κε θνίηεζε ηνπο ζην ζρνιείν, εθφζνλ έρνπλ αξρίζεη απφ κφλνη ηνπο λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία, εηδηθφηεξα ηε ζεκεξηλή επνρή. 

Σέινο δηθαηνινγνχλ ην παξαπάλσ , κε ηε ινγηθή φηη νπνηνδήπνηε παηδί 

κεγαιψλνληαο ζηα δεδνκέλα ηεο ηζηγγάληθεο θνηλσλίαο, δελ ζα είλαη πνηέ ζε 

ζέζε λα δεηήζεη απφ κφλν ηνπ λα θνηηήζεη ζην ζρνιείν. 

 

3)Οη πνιηηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο 

 

   Δίλαη επξχηεξα γλσζηφ πσο νη θξαηηθέο πνιηηηθέο ζηε ρψξα καο σο επί ην 

πιείζηνλ πζηεξνχλ, θαη εηδηθφηεξα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο αιιά θαη ηεο πνιηηηθέο ηεο πγείαο. Άξαγε ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ηελ 

έληαμε απηήο ηεο νκάδαο ζηελ εθπαίδεπζε; Έδεημε πνηέ θάπνηνο πξαγκαηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπο ;  

  Δηδηθφηεξα ζην παξειζφλ δελ ππήξρε θακία ελεκέξσζε πνπ λα αθνξνχζε 

ηνπο καζεηέο Ρνκά ,φπσο δελ ππήξρε θαη ε αληίζηνηρε ελεκέξσζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηξνκεξά πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δλδέρεηαη επίζεο θαη νη ιφγνη ηεο 

γεληθφηεξεο αδηαθνξίαο λα είλαη θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο, δειαδή λα κελ 

ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα ,πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιεξσκέλε 

έληαμε ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (θνλδχιηα γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ). 

  Δπηπξφζζεηα δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλν ην ζρνιηθφ ζχζηεκα λα αγθαιηάζεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ηελ εληάμεη κέζα ζην ζχλνιν. Οη θνηλφηεηα ησλ Ρνκά 

αληηκεησπίδνληαλ ζαλ θάηη μέλν ην νπνίν δελ ήηαλ εθηθηφ λα πξνζεγγηζηεί 

νινθιεξσηηθά. Έηζη θαη πάιη κπνξνχκε λα δηθαηνινγήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνληψλ, νη νπνίνη δψληαο ζην πεξηζψξην , δελ είραλ σο πξψηε ζθέςε ηε 

θνίηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην ζρνιείν. Αθφκε ζεσξνχζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

ζηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ ,δελ ήηαλ ηθαλά λα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν θαη λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

  χλεζεο πεξηζηαηηθφ γηα ηνπο Ρνκά , ήηαλ λα εγγξάθνληαη φια ηα παηδηά ηεο 

νηθνγέλεηαο καδί ζην ζρνιείν , αθφκα θαη αλ απηά είραλ δηαθνξεηηθέο ειηθίεο 

κεηαμχ ηνπο. Απηφ εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηελ απφθαζε ηνπ γνλέα θαη ην πφηε 

ζα έθξηλε θαηάιιειε ηελ επνρή γηα λα εγγξάςεη ηα παηδηά ηνπ (αζρέησο αλ 

ήηαλ ε αξρή , ε κέζε ή ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο). Αθφκε νη ιαλζαζκέλεο 

αληηιήςεηο πνπ δηέζεηαλ γηα ην ζρνιείν θαηλφηαλ θαη απφ ην γεγνλφο , φηη καδί 

κε ηα κεγάια παηδηά , πήγαηλαλ θαη ηα κηθξφηεξα ζην ζρνιείν, γηα λα ππάξρεη 

θάπνηνο λα ηα πξνζέμεη. Δπίζεο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ έζηειλαλ ηα παηδηά 
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ηνπο εθεί ήηαλ κφλν γηα λα δηδαρζνχλ ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε , ηα 

κνλαδηθά πξάγκαηα πνπ ζεσξνχζαλ απαξαίηεηα γηα ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ηνκέα, ρσξίο λα εζηηάδνπλ ζηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηνπ ζρνιείνπ( Α. 

Λπδάθε,97-98) . 

 

 

 

4)Ο θόβνο 

 

   Έλα εζσηεξηθφ πξφβιεκα αθφκα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηνπο Ρνκά είλαη ν 

δηαδεδνκέλνο θφβνο θαη ε δπζπηζηία απέλαληη ζηελ θνηλσλία κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θάζε ε γνλέα είλαη ε αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

Έηζη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε θχιαμε ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ 

απφ ηα κεγαιχηεξα θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ιείπνπλ νη γνλείο ζηελ εξγαζία. 

Απηή ε ζπλήζεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζηηο ίδηεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ λα θνηηνχλ παηδηά δηαθνξεηηθήο ειηθίαο .Αθφκα νη γνλείο 

θνβνχληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ,βαζηδφκελνη ζηελ ηδέα ηεο αξλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, θνβνχληαη φηη ζα ηα πξνζβάινπλ. 

Σέινο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θφβνο γηα ηα άηνκα ηεο 

ίδηαο θνηλσληθήο νκάδαο αιιά δηαθνξεηηθήο θάξαο (Α. Λπδάθε,99).                                                                                                

Αξρηθά δηακέζνπ ηεο ζπλνρήο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα , νη γνλείο πεξηκέλνπλ ην 

κηθξφηεξν απφ ηα παηδηά ηνπο λα θηάζεη ζηελ θαηάιιειε ειηθία ,ψζηε λα πάλε 

φια καδί ζην ζρνιείν,  αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο. Έηζη πνιιέο θνξέο ηπραίλεη ηελ πξψηεο ηάμε ηνπ ζρνιείνπ λα 

ηελ παξαθνινπζνχλ παηδηά απφ έμη έσο θαη έληεθα εηψλ .                                   

Σψξα φζνλ αθνξά ην θφβν απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο , 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηελ ηδέα φηη ηα παηδηά ηνπο κπνξεί λα γίλνπλ 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο. Δηδηθφηεξα ο θνβφηαλ φηη ηα παηδηά ηνπο, δελ ζα 

αληηκεησπίδνληαλ ηζφηηκα κε ηα ππφινηπα ,θαζψο ζεσξνχζαλ πσο ζα ηα 

ππνηηκνχζαλ. Πηζηεχνπλ δειαδή φηη νη δάζθαινη ζα ήηαλ πξνθαηεηιεκκέλνη 

απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο ,φζν θαη ζηνπο ίδηνπο.                                                

Αθφκα δηαζέηνπλ θαη θάπνηνλ αξλεηηζκφ απέλαληη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

γηαηί ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο, ελδέρεηαη λα πέζνπλ ζχκαηα βίαο αιιά θαη 

λα ηα θαθνκεηαρεηξηζηνχλ. Οη Σζηγγάλνη φληαο έλαο πεξηζσξηνπνηεκέλνο ιαφο 

πνπ δεη ζηελ απνκφλσζε , δελ έρνπλ ζπκθηιησζεί κε ηελ ηδέα ηεο νκαιήο 

ζπλχπαξμεο κε ηνλ «μέλν», παξά κφλν κε ηνπο «δηθνχο» ηνπ.  Απφ εθεί 

πεγάδεη θαη ην γεγνλφο φηη δελ εκπηζηεχνληαη ηα παηδηά ηνπο ζε άιινπο 

,θνβνχκελνη κελ απνθνκίζνπλ θάπνηνπ είδνπο ζσκαηηθή βιάβε.                                      

Να πξνζζέζνπκε φηη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί θαη 

αληηπαιφηεηεο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ Ρνκά. Λφγσ ησλ δηελέμεσλ απηψλ 

ππάξρεη θαη ν θφβνο ,κήπσο θάπνηνο απφ ηνπο «δηθνχο» ηνπο βιάςεη ηα 

παηδηά ηνπο αθφκα θαη κέζα ζην ζρνιείν. Όπσο επίζεο θνβνχληαη κήπσο 

θάπνηνο θιέςεη θάπνην απφ ηα θνξίηζηα ηνπο (Α. Λπδάθε, 100).  Καη εθφζνλ ην 
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θνξίηζη είλαη εθείλν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε θξνληίδα ησλ νηθηαθψλ θαη ηε 

θχιαμε ησλ παηδηψλ ,φηαλ ιείπεη ε κεηέξα , πνιιέο θνξέο αλαγθάδεηαη λα κελ 

πεγαίλεη ζρνιείν αλαγθάδνληαο θαη ηα ππφινηπα παηδηά λα ην αθνινπζήζνπλ. 

Παξάιιεια ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ζηνπο γάκνπο απνηειεί αθφκα έλαλ ιφγν 

πνπ απνθεχγνπλ λα ζηέιλνπλ ηηο θνπέιεο ζην ζρνιείν.                                              

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ παξαηεξείηαη ζηε θνίηεζε ησλ Ρνκά είλαη φηη 

επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο , ελψ αξθεηέο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ 

εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν απιψο γηα λα έρνπλ παξέα. Αθνχ δελ έρνπλ 

θαηαλνήζεη ηελ ζεκαζία θαη ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ,είλαη επαθφινπζν θάησ 

απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

 Ζ άζηαηε θνίηεζε θαη ε δηαξξνή ησλ καζεηψλ Ρνκά , φπσο παξνπζηάζηεθε 

δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηε δηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη πνιηηηζκφ , αιιά θαη κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έληαμεο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ γιψζζα θαη ε αδπλακία ζπλελλφεζεο απνηεινχλ 

επίζεο έλα αθφκε βαζηθφ εκπφδην ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο , κε ηελ 

απνκφλσζε θαη ξαηζηζκφ ,λα ην εληείλνπλ. 

 

Σν παξόλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο Θξάθεο 

 

  Σψξα πιένλ πνπ νη Σζηγγάλνη έρνπλ αξρίζεη λα εγθιηκαηίδνληαη ζηα 

δεδνκέλα ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο , αξρίδνπλ θαη δίλνπλ πεξηζζφηεξε βάζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαζψο αλαγλσξίδνπλ ηηο επηηαθηηθέο αλάγθεο 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 

εγγξάθνληαη ζην δεκνηηθφ ,ελψ ε θνίηεζε ηνπο ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία.  Ωζηφζν δελ ζεκαίλεη φηη νη θνβίεο 

ησλ γνλέσλ έρνπλ πεξηνξηζηεί ή φηη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ έρνπλ 

βειηησζεί. 

   Δπίζεο, πνιινί γνλείο ζπκβαίλεη λα κεηαληψλνπλ πνπ επέηξεςαλ ζηα παηδηά 

ηνπο λα παληξεπηνχλ απφ ην λα νινθιεξψζνπλ ηε θνίηεζε ηνπο. Απηφ 

απνηειεί έλα παξάδεηγκα πξνφδνπ γηα ηνλ ηζηγγάληθν πνιηηηζκφ , αθφκα θαη 

αλ πιένλ είλαη αξγά. Όκσο ππάξρνπλ θαη εθείλεο νη ιίγεο εμαηξέζεηο ,πνπ 

ρσξίο λα αθνινπζνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε λννηξνπία , θαηάθεξαλ λα θάλνπλ ηε 

δηαθνξά ,νινθιεξψλνληαο αθφκα θαη ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη 

απηνί νη γνλείο πνπ γηα ηελ επνρή ηνπο ήηαλ πξσηνπφξνη, θαηαξξίπηνληαο ην 

θαηεζηεκέλν θαη εμαζθάιηζαλ ζηα παηδηά ηνπο ηα αλαγθαία εθφδηα γηα ην 

κέιινλ, κε νπνηνδήπνηε θφζηνο.   

  πλερίδνληαο κε ηελ πεξίπησζε ηεο Θξάθεο, παξαηεξνχκε πνιχ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ δχν θαηαπιηζκψλ ,ηνπ ειιελφθσλνπ θαη ηνπ Σνπξθφθσλνπ 

νηθηζκνχ. Ζ αζρνιία ησλ αλζξψπσλ ηνπ ειιελφθσλνπ θαηαπιηζκνχ , πνπ 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζην εκπφξην , ηνπο έρεη θάλεη πην δηνξαηηθνχο ζε ζρέζε 

κε ηνπο Ρνκά ηνπ ηνπξθφθσλνπ θαηαπιηζκνχ, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ κία 

κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία αιιά ζπλήζσο είλαη άλζξσπνη ηνπ κεξνθάκαηνπ.  
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  Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ειιελφθσλν νηθηζκφ , παξαηεξνχκε φηη αθφκα θαη νη πην 

κεγάιεο ειηθίεο έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε ηνπο ζην δεκνηηθφ, ελψ νη 

κηθξφηεξεο ειηθίεο ζπλήζσο νινθιεξψλνπλ ηε θνίηεζε ηνπο      

                                                                                                                                             

–Η ειηθία κνπ είλαη 47 ρξνλψλ, είκαη παληξεκέλε εδψ θαη 30 ρξφληα, θαη έρσ 2 

παηδηά, έρσ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ, δελ άθεζα νχηε κία ηάμε(γειάεη). 

                                                                                                                              

-Δίκαη 34 ρξνλψλ ,ρσξηζκέλε κε έλα παηδί, έρσ ηειεηψζεη ην Λχθεην θαη είρα 

παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ ην πξφγξακκα δηακεζνιάβεζεο θαη ην 

πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο πνπ αθνξνχζε ηνπο Ρνκά. Όια απηά ηα 

πξνγξάκκαηα βνεζάλε γηα ιίγν κεηά ηειεηψλνπλε ,ζηακαηάλε.  

                                                                                                                               

-Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ην επίπεδν ζαο ζηε γλώζε ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο; Γειαδή μέξεηε θαιά ειιεληθά , κέηξηα; 

  

-Μέηξηα ,θαζαξεχνπζα δελ γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα, γηα απηφ ιέσ απιά 

ειιεληθά κηιάκε. Γε κηιάκε ζε θαζαξεχνπζα ξε παηδί κνπ. Τπάξρνπλ ιέμεηο-

γιψζζεο  πνπ δελ γλσξίδνπκε.(Κ1) 

-Πνιχ θαιφ έσο εμαίξεην.(Κ2) 

 

-Δε.. λαη γλσξίδσ φζν θαη λα πεηο γλσξίδσ.(Γ1) 

 

-Πνιχ θαιφ (Γ2) 

 

-Γλσξίδεηε γξαθή θαη αλάγλσζε; Πνπ κάζαηε; 

 

 -Ναη θάλσ θάπνηα νξζνγξαθηθά ιάζε. ην ζρνιείν.(Κ1) 

 

-Ναη ζην ζρνιείν.(Κ2) 

 

-Ναη ζην ζρνιείν.(Γ1) 

 

-Ναη ζην ζρνιείν.(Γ2) 

 

- H επηθνηλσλία ζαο κε ηνπο ληόπηνπο είλαη εύθνιε ή ζπλαληάηε 

πξνβιήκαηα;  

 

-Όρη εχθνιε είλαη. Καη γλσξηκίεο θαη θηιίεο θαη απ’ φια έρνπκε. (Κ1) 

 

- Παλεχθνιε.(Κ2) 

 

- Δε.. Δχθνιε.(Γ1) 

 

-Πνιχ εχθνιε θαη ηε δέρνληαη ζεηηθά.(Γ2)  
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Δλ θαηαθιείδη, ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν θνξέα 

θνηλσληθνπνίεζεο, θαζψο ν ξφινο ηεο, ηδίσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή 

νκάδα, παξακέλεη δσηηθήο ζεκαζίαο. Δίλαη εθείλε πνπ παξέρεη ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα ζηνπο λένπο, ψζηε λα εληαρζνχλ νκαιά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

 

 

 

Η πγεία ησλ Ρνκά 

 

  Οπζηαζηηθά εδψ ζα αλαθεξζνχκε ζην πσο ηα πνιηηηζηηθά ζηεξεφηππα ησλ 

Ρνκά επηδξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

λνκαδηθφηεηαο απηνχ ηνπ ιανχ, αιιά θαη νη παξαδφζεηο, επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπο.  Αο μεθηλήζνπκε φκσο απφ ηα 

βαζηθά. Έλα άηνκν ην νπνίν κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ρσξίο θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα, γηα ηνπο 

Ρνκά ζεσξείηαη πγηέο. Έηζη ινηπφλ είλαη πνιχ δχζθνιν θάπνηνο Σζηγγάλνο λα 

δψζεη ζεκαζία, ζε έλα απφ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

εθδεισζνχλ ζε κηα αζζέλεηα. Παξφια απηά ε δπζθνιία ζπκκφξθσζεο κε ηε 

ζεξαπεία ζε θάζε πεξίπησζε, αιιά θαη νη ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο 

αληηιήςεηο θαη αληηκεησπίζεηο απφ ηνπο ληφπηνπο, είλαη αθφκε θάπνηνη απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ζπληεινχλ απνηξεπηηθά ζηελ είζνδν ηνπο ζηηο Τπεξεζίεο 

Τγείαο. 

   Δπηπξφζζεηα νη Σζηγγάλνη δελ δηαζέηνπλ θάπνηα επίγλσζε, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

ελαπνζέηνπλ φιεο ηηο ειπίδεο ηνπο ζηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη είλαη γη’ απηνχο 

θαη νη κφλνη πνπ δηαζέηνπλ ηηο εηδηθέο γλψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πγεία. Γηα ηνπο 

Ρνκά νη αμηφινγνη γηαηξνί είλαη εθείλνη πνπ κε ηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχλ 

κπνξνχλ λα ζεξαπεχζνπλ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα, ελψ νη ππφινηπνη πνπ δελ 

ηα θαηαθέξλνπλ, δελ θαηαηάζζνληαη ηνπο θαινχο γηαηξνχο. 

  Δπίζεο νη Ρνκά αλακέλνπλ εσζφηνπ ε αζζέλεηα ιάβεη ηέηνηεο δηαζηάζεηο, 

πνπ ελδερνκέλσο, αθφκα θαη λα κελ δηαζέηεη ζεξαπεχζηκε κνξθή. Ζ 

λνζεξφηεηα απηψλ ησλ αηφκσλ είλαη επφκελν λα παξαηεξείηαη ζε ηδηαίηεξα 

απμεκέλα επίπεδα. Δπηπιένλ κηα αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα είλαη κεηαδνηηθή, 

εληφο ελφο κηθξνχ δηαζηήκαηνο κπνξεί λα εμαπισζεί ζε νιφθιεξε ηελ 

θνηλφηεηα. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο ε ζεξαπεία κηαο νιφθιεξεο 

θνηλφηεηαο , απνδεηθλχεηαη έξγν, εμαηξεηηθά δπζρεξέο. 

   Οκνίσο ζχκθσλα κε έξεπλεο, πνπ επίζεο αθνξνχζαλ ηνπο Ρνκά (Niksic θαη 

Kurspahic- Mujac, 2007, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε), εμεηάζζεθε πσο ε πγεία ησλ 

Ρνκά πνπ δνπλ ζην πεξηζψξην είλαη πνιχ πην επηβαξπκέλε ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ελψ ηαπηφρξνλα , ε πιεηνςεθία ησλ λνζεκάησλ 

ηνπο, νθεηιφηαλ ζηελ νκαδηθή δηακνλή θαζψο θαη ην λνκαδηθφ ηξφπν 

δηαβίσζεο. Δμάιινπ θαη ε αλαζθάιηζηε εξγαζία ησλ πεξηζζνηέξσλ, δελ ηνπο 

βνεζά ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηφζν ησλ ίδησλ, 
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φζν θαη ησλ παηδηψλ ηνπο , ελψ ζα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην λνζνθνκείν κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θξίλνπλ άθξσο 

επείγνλ θαη απαξαίηεην. πλεπψο νη αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ Ρνκά 

βαζίδνληαη θπξίσο θαη έρνπλ άκεζε ζπλάξηεζε κε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

αιιά θαη θπιεηηθνχο παξάγνληεο. Έηζη ν άληξαο θαη ηδίσο απηφο ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ζεβαζκνχ γηα ηνπο Ρνκά ζα κεηαθεξζεί ζην 

λνζνθνκείν ζε πνιχ επείγνπζα πεξίπησζε (mighealth.net). 

  Μηα δηαθνξεηηθή έξεπλα απφ ηελ άιιε, πνπ έιαβε ρψξα ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, έδεημε πσο νη αληηιήςεηο ησλ Σζηγγάλσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε βαζίδνληαη ζε ηέζζεξα ζέκαηα ηα νπνία είλαη : ε 

κεηαθίλεζε, νη ρακειέο πξνζδνθίεο πγείαο, ε επηζπκία δηαηήξεζεο ηνπ 

ειέγρνπ, ε κνηξνιαηξία θαη ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ. Η θαθή πγεία ησλ Ρνκά, σο 

απνηέιεζκα ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, γίλεηαη απνδεθηή ζησηθά θαη 

κνηξνιαηξηθά (Γηεπηζηεκνληθή θξνληίδα πγείαο, 20). 

  ε αθφκε κία έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηνπο Ρνκά, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαιίαο θαη εμέηαδε θαη ζέκαηα ηεο πξφιεςεο, κέζσ ησλ εκβνιηαζκψλ, 

αιιά θαη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηνλ γεληθφηεξν ηξφπν επηβίσζήο 

ηνπο.  ‘έλα πιεζπζκφ δηαθνζίσλ αηφκσλ, αλαθέξεηαη πσο ε πιεηνςεθία 

ηνπο ήηαλ αλαιθάβεηνη, ελψ νη πεξηζζφηεξνη είραλ ηέζζεξα παηδηά. Σν 19,2% 

ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ δεη ζε κνλνθαηνηθία, ην 23,4% ζε ζθελέο, ην 19,1% 

ζε ηξνρφζπηηα, ελψ ην 38,3% δνχζε ζε παξάγγεο (Γηεπηζηεκνληθή θξνληίδα 

πγείαο, 20). Πάλσ απφ ην κηζφ πνζνζηφ ησλ αληξψλ έθαλαλ θαζεκεξηλά 

θαηαλάισζε αιθνφι, ελψ παξφκνην πνζνζηφ ήηαλ θαπληζηέο.  Αθφκε νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δηέζεηαλ αζθάιεηα απνξίαο, ελψ ειάρηζηα ήηαλ ηα 

παηδηά εθείλα ηα νπνία είραλ εκβνιηαζηεί θαηάιιεια. Καη ζ απηφλ ηνλ νηθηζκφ 

επίζεο, ήηαλ αληίζηνηρεο κε ηα πξναλαθεξζέληα, νη αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία. 

Τγηήο δειαδή θαη εδψ ήηαλε θάπνηνο, ν νπνίνο κπνξνχζε λα απνδψζεη 

θαλνληθά ζηελ εξγαζία ηνπ, θαη δελ δηέζεηε θάπνηα αζζέλεηα, ή θάπνηα 

ελφριεζε. 

   Δπίζεο πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο νη Σζηγγάλνη, 

πξνζέξρνληαη ζην Ννζνθνκείν ρσξίο βηβιηάξην, ελψ θάπνηεο άιιεο θνξέο, 

δειψλνπλ ςεπδή ζηνηρεία, θάπνηνπ ζπγγελή ηνπο (θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο 

ηνθεηνχ), γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηε δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζε 

πεξίπησζε πνπ απφ κφλνη ηνπο δελ ηε δηθαηνχληαη.  Άιιν έλα πξφβιεκα ην 

νπνίν νη Ρνκά δελ δηαηίζεληαη λα ην δηαρεηξηζηνχλ είλαη ε ζπλνδεία ηνπ 

αζζελή. ηελ πιεηνςεθία ησλ θνξψλ πνπ νη Σζηγγάλνη επηζθέπηνληαη έλα 

λνζνθνκείν θαη ηδίσο ζε παηδηθά πεξηζηαηηθά, ζπλνδεχνπλ ηνλ αζζελή 

παξαπάλσ απφ δχν άηνκα , θάηη ην νπνίν παξαθσιχεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

νξζήο ιεηηνπξγίαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη δεκηνπξγεί αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ 

δηνίθεζε (mighealth.net). 

 

Η Σζηγγάλα ζηελ Τγεία 
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  Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη δχζθνιε δηφηη 

ζεσξείηαη πσο ε γπλαίθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκκελφξξνηαο είλαη κνιπζκέλε 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο αηκνξξαγεί ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην έιθνο. Δπίζεο 

γεληθφηεξα ε γπλαίθα ζεσξείηαη κνιπζκέλε απφ ηε κέζε θαη θάησ, αιιά αλ 

εθδεισζεί θάηη απφ απηφ ην ζεκείν θαη πάλσ, δελ ππάξρεη θάπνην ηδηαίηεξν 

θφιιεκα. Όια ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη άκεζα θαη κε ην γεγνλφο πσο νη 

πεξηζζφηεξεο Σζηγγάλεο , αλαγθαδφηαλ λα θνξνχλ καθξηέο θνχζηεο , φπσο 

θαη κε ην φηη φια απηά δελ ηζρχνπλ γηα ηηο κηθξφηεξεο θνπέιεο αιιά θαη γηα ηηο 

ειηθησκέλεο. 

  Άιιν έλα ζχλεζεο θαηλφκελν πνπ εθδειψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

ηζηγγάληθεο θνηλσλίεο, είλαη ε θαηάζιηςε. Δηδηθφηεξα ην γπλαηθείν θχιν, είλαη 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλν ζηνλ επηπνιαζκφ ηεο θαηάζιηςεο , πφζν κάιινλ θαη 

αλ δεη θάησ απφ ηφζν δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα επηδεηλψζνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Έλα παξαπάλσ θαη αλ ε 

γπλαίθα απηή δηαρεηξίδεηαη  πάλσ απφ έλαλ ξφινπο , θαη ηαπηφρξνλα ε 

εξγαζία ηεο δελ ηηο εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα. Γελ ζα κπνξνχζε λα κελ 

αλαθεξζεί φηη ζε φιε ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε, ζπκβάιιεη θαη ε θνηλσληθή 

απνκφλσζε απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Ζ γπλαίθα πνπ απηφκαηα έρεη 

πηνζεηήζεη έλαλ θαηψηεξν ξφιν ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, θέξλεη ην εαπηφ ηεο 

απηφκαηα ζε κία ζέζε ληξνπήο αιιά θαη επίζεζεο απέλαληη ζηνπο άιινπο. 

Παξάιιεια ζχκθσλα κε έξεπλα (Lehti θαη Mattson) πνπ αθνξνχζε γπλαίθεο 

Ρνκά, δηαπηζηψζεθε φηη φηαλ ηα ζπκπηψκαηα γηλφηαλ αληηιεπηά απφ απηέο , 

είραλ ιάβεη νμεία κνξθή θαη έρξεδαλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο (Γηεπηζηεκνληθή 

θξνληίδα πγείαο, 22). 

   Παξά ην γεγνλφο πσο νη Ρνκά, ζαλ Έιιελεο πνιίηεο, δηθαηνχληαη δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ε έληαμε ηνπο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο, φηη πνιιέο γπλαίθεο δελ γλψξηδαλ ην ηεζη 

ΠΑΠ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο Μαζηνγξαθίαο, ελψ ζ έξεπλα ηνπ 2007 δειψζεθε 

πσο ην 32% ησλ γπλαηθψλ δελ είραλ παξαθνινχζεζε απφ θάπνηνλ γηαηξφ, 

είηε ηδηψηε είηε ηνπ Ννζνθνκείνπ(mighealth.net). 

Δπίζεο νη γπλαίθεο Ρνκά ζε έλα πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 80% δειψλνπλ πσο 

δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ε δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα κέζνδν 

αληηζχιιεςεο, ελψ ηαπηφρξνλα ην 25% ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο ηνπο δελ έρνπλ επηζθεθηεί θαζφινπ ηνλ γπλαηθνιφγν. Δπηπιένλ 

δειψλεηαη ην 0,1% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ ράζεη ηνπιάρηζηνλ έλα παηδί ζε πνιχ 

πξφσξε ειηθία. 

  Οη Lehti θαη Mattson (2001) δηεξεχλεζαλ ηνπο ιφγνπο θαη ηα πξφηππα ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ Σζηγγάλσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηε 

νπεδία. Οη γπλαίθεο Σζηγγάλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο επηζθέπηνληαλ 

ηνπο γηαηξνχο ζρεδφλ πάληα ζε δεχγε ή ζε ηξηάδεο. Αλ θαη απηή ε ζπιινγηθή 

ζπκκεηνρή ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά γηα ηνλ αηνκηθφ παξάγνληα, παξφια απηά 

ην θνηλφ δίθηπν απνηειεί έλα ζηήξηγκα γηα ηηο γπλαίθεο. Φαίλεηαη φηη κηα 

ηζηγγάλα κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηηο αδειθέο ηεο, ή άιιεο 
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ηζηγγάλεο ηνπ θιεηζηνχ ηεο θχθινπ δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηά ηεο 

θαη έρεη θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα επηηπρή ζεξαπεία ( Κ. Καξατζαξίδνπ ,21).  

  πλερίδνληαο ζα εζηηάζνπκε ζηελ πξφζβαζή πνπ έρνπλ νη Ρνκά ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Αξρηθά καδί κε ηελ έιιεηςε αζθάιηζεο θαη ηελ 

γεληθφηεξε ηνπο απνκφλσζε αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θνξέο θαη πξνβιήκαηα 

σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. Ζ δπζθνιία ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο ληφπηνπο αιιά νη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχλ, 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηδεηλψλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Οη θαθέο 

παξνρέο πγείαο αιιά θαη νη ζπκπεξηθνξέο μελνθνβίαο, απνηεινχλ παξαβίαζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε απφ φινπο βξίζθνληαη 

ηα παηδηά ησλ Ρνκά.  

  Σα ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα βειηίσζε ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ Ρνκά απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο ελψ ηαπηφρξνλα βειηηψλεηαη 

θαη ε πξφιεςε ζ απηέο ηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα δειψλεηαη 

πσο έρνπλ κεησζεί ηα πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, απέλαληη ηνπο 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο έρνπλ κεδεληζηεί. Αθφκα εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο 

ελεκέξσζεο ησλ Ρνκά γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο Τγείαο, ηα πνζνζηά πξφιεςεο έρνπλ απμεζεί ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αληηκεησπίδεη 

ζπλερψο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη απμεζεί ν πξνιεπηηθφο εκβνιηαζκφο ησλ 

παηδηψλ, έρεη βειηησζεί ε πξφιεςε ησλ γπλαηθείσλ λνζεκάησλ, κέζσ ηνπ 

ηεζη Παπαληθνιάνπ, θαη ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη ε πεξηζζφηεξν ηζφηηκε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γηαηξψλ απέλαληη ζηνπο Ρνκά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο πνιίηεο (mighealth.net). 

  

Η πεξίπησζε ηεο Θξάθεο ζηελ Τγεία. 

 

  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, γηα λα εζηηάζνπκε ζην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα 

δηαρσξίζνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ειιελφθσλνπ νηθηζκνχ, απφ ηνλ 

ηνπξθφθσλν νηθηζκφ. Γηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ην παξαπάλσ, αξθεί λα 

αλαθέξνπκε πσο νη Έιιελεο Σζηγγάλνη φπσο ραξαθηεξίδνληαη, θαη πνπ σο 

επί ην πιείζηνλ κηινχλ ειιεληθά δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνην ζνβαξφ 

πξφβιεκα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζε αληίζεζε κε ηνπο Σνπξθφθσλνπο 

Σζηγγάλνπο πνπ έρνπλ αξθεηά θσιχκαηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο. 

   

-Δίλαη εύθνιε ε πξόζβαζε ζαο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ζηνπο 

θνξείο; Μηιήζηε καο γηα ηηο εκπεηξίεο ζαο από δεκόζηεο ππεξεζίεο 

(ζρνιείν, λνζνθνκεία, εθνξία, ΟΑΔΓ θιπ); αο αληηκεησπίδνπλ όπσο 

θαη ηνπο ππόινηπνπο δειαδή; 

 

-Δε εληάμεη ιίγν ππάξρεη δπζθνιία , φηαλ πάκε ζηα δεκφζηα φπσο ιεο. Γελ ζα 

καο εμππεξεηήζνπλ φπσο μέξσ εγψ άιινπο …(Ή εκείο ιάζνο ην 

θαηαιαβαίλνπκε;) πλήζσο ππάξρεη πξφβιεκα (Ρνκ ηνπξθφθσλνο) 
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- Ναη κηα ραξά ( Ρνκ ειιελφθσλε Κ1) 

 

-Δχθνιε (Ρνκ ειιελφθσλε, Κ2) 

 

-Μαο αληηκεησπίδνπλε θαλνληθά, αιιά ηπραίλεη θνξέο λα είλαη θαη θάπνηνη 

ξαηζηζηέο πνπ καο δεκηνπξγνχλ θάπνην πξφβιεκα (Σνπξθφθσλνο Ρνκ Κ5).  

 

Ωζηφζν, ην πξφβιεκα εληείλεηαη φηαλ νη γπλαίθεο ηνπ ηνπξθφθσλνπ νηθηζκνχ 

(Γξνζεξφ), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο ζην λνζνθνκείν, 

αλαγθάδνληαη λα απνκνλσζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο, κε ην πξφζρεκα πσο 

ζα κεηαδψζνπλ θνιιεηηθέο αζζέλεηεο. Οη ξαηζηζηηθέο, απηέο, ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο αλαγθάδνπλ λα βξεζνχλ έλα βήκα πίζσ ζην θνκκάηη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη ελζσκάησζε ησλ Ρνκά 

  

  Μεηά ηηο πξψηεο αθίμεηο ησλ Σζηγγάλσλ ζηε Γχζε ζεσξείηαη πσο ππήξραλ 

νη θαηάιιειεο δνκέο πνπ επαξθνχζαλ ζηελ απνξξφθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιεζπζκηαθνχ ξεχκαηνο. Ήηαλ νπζηαζηηθά ε έλαξμε κηαο επνρήο 

«πνιππνιηηηζκηθφηεηαο». Σφηε ήηαλ θαη ε επνρή ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ 

Σζηγγάληθνπ πνιηηηζκνχ. Ζ ηζηγγάληθε ηέρλε θαη θνπιηνχξα πέξαζε ζε κία 

επνρή θσηφο πνπ επεδίσθε ηελ αλάδεημε ηεο θνπιηνχξαο απηνχ ηνπ 

πνιπηαμηδεκέλνπ ιανχ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, απνδείρζεθε πνιχ 

δηαθνξεηηθή. Οη ηαηλίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθφκα θη αλ ήηαλ θηηαγκέλεο απφ 

Βαιθάληνπο, έδεηρλαλ κφλν ηελ έθεζε ηεο δπηηθήο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο ζε 

απηφ πνπ εχζηνρα νλνκάζηεθε «θσηνγέλεηα ηεο αζιηφηεηαο» (είδνο πνπ έρεη 

πέξαζε αθφκα ζηα κεγάια ζηνχληην9). Ωζηφζν, ήηαλ πνιχ δχζθνιν γηα έλαλ 

πνιηηηζκφ ζαλ ηνλ δπηηθφ λα δερηεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, θάηη ην ηφζν 

δηαθνξεηηθφ.  

  Ζ έλαξμε ησλ δησγκψλ ησλ Ρνκά ηνπνζεηείηαη ζηε Γαιιία. Ωο αθνξκή είρε 

πξνεγεζεί ε δνινθνλία 22ρξνλνχ Σζηγγάλνπ ζηελ πφιε ελη Δληάλ απφ 

αζηπλνκηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ηεο αξκφδηαο αξρήο ζε νηθηζκφ ησλ 

Ρνκά. Απηφ ην γεγνλφο ππξνδφηεζε ηελ αξρή ησλ έληνλσλ δηακαξηπξηψλ ησλ 

νκνγελψλ ηνπ απέλαληη ζην ηζρχνλ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Οη δηακαξηπξίεο 

εληάζεθαλ ιίγεο κέξεο αξγφηεξα φηαλ αξκφδηνη δνινθφλεζαλ 27ρξνλφ, ηνλ 

νπνίν ζεψξεζαλ χπνπην γηα ιεζηεία. Σφηε φια ηα παξαπάλσ ζπκβάληα 

ζπληέιεζαλ ζηελ απφθαζε ηνπ αξθνδί γηα δηάιπζε φισλ ησλ θαηαπιηζκψλ 

ζηνπο νπνίνπο θαη δηέκελαλ Σζηγγάλνη. Σαπηφρξνλα, ε πνιηηηθή πνπ 

εθαξκφζηεθε απφ ηνλ ίδην, παξά ηνλ απφιπην ραξαθηήξα ηεο, βξήθε 
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ππνζηεξηθηή ηνλ γαιιηθφ ιαφ. Οη δησγκνί έσο θαη ην 2010 είραλ θηάζεη ηνπο 

10ρηιηάδεο.  

  Όια ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα ήηαλ επφκελν λα πξνθαιέζνπλ θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη θξαηηθέο πνιηηηθέο ηεο Γαιιίαο, 

βξήθαλ ζχκκαρν ηελ Ηηαιία, ελψ ηα ππφινηπα θξάηε ηεο Έλσζεο έκελαλ ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε. Παξ’ φια απηά, 

νη δηακάρεο θαηά βάζε γίλνληαλ γηα ηελ απνπνίεζε ηεο επζχλεο απφ ην θάζε 

θξάηνο θαη φρη φπσο απεδείρζε γηα ηελ νπζηαζηηθή ππνζηήξημε απηνχ ηνπ 

ιανχ.  

  Δπηπξφζζεηα, ε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηέιεζε έλα 

γεγνλφο πνπ ελέηεηλε ην πξφβιεκα. Μαδί κε ηνπο ιανχο ηνπ πξψελ 

αλαηνιηθνχ κπινθ, ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο αθνινχζεζαλ θαη πνιινί 

Σζηγγάλνη. Θεσξνχζαλ πσο κε απηήλ ηελ ελέξγεηα ζα ειάθξπλαλ ην 

πξφβιεκά ηνπο θαη ζα απαιιάζζνληαλ απφ ηε δηαδηθαζία ησλ δησγκψλ. 

Αληηζέησο, ε θαηάζηαζε πνπ ηνπο πεξίκελε απνδείρηεθε πνιχ ρεηξφηεξε απφ 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο. Ζ ινβαθία, ε Ρνπκαλία, ην Κφζνβν, ε Σζερία, ε 

εξβία θαη ε Οπγγαξία βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην εμαηηίαο ηεο θαηαπάηεζεο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη 

ζηνπο Ρνκά.  

  Ζ θπβέξλεζε ηεο Βνπιγαξίαο είρε εθδψζεη λφκνπο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ηεθλνπνίεζεο ησλ Σζηγγάλσλ. ηε Ρνπκαλία, ε νπνία δηαθξίλεηαη θαη γηα ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ Ρνκά πνπ δηακέλνπλ ζε κία ρψξα, έγηλαλ αηζζεηά πνιιά 

πεξηζηαηηθά δησγκψλ απφ θαηαπιηζκνχο, θαη ηαπηφρξνλα πνιιέο ξαηζηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο αθφκε θαη ζε δεκφζην επίπεδν. Ζ Σζερία κε ηε ζεηξά ηεο 

απνηέιεζε έλα δηαθνξεηηθφ παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. πγθεθξηκέλα, 

απνκφλσλαλ ηνπο Σζηγγάλνπο, θαζψο είραλ επαλαθέξεη ηελ πνιηηηθή γηα ηε 

ζηείξσζε ησλ γπλαηθψλ Ρνκά απφ ην 1970. Σέινο, ε Οπγγαξία κε ηελ 

αλάδεημε νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ θαηάθεξε λα επηηεζεί ηνπιάρηζηνλ 

δψδεθα θνξέο ζε νηθηζκνχο φπνπ δηέκελαλ Σζηγγάλνη.  

  Γελ είλαη ηπραίν πσο φια ηα παξαπάλσ θξνχζκαηα απνδείρζεθαλ ηθαλά λα 

απμήζνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ Ρνκά ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε 

Γεξκαλία. Δδψ ε θαηάζηαζε ήηαλ αθφκα δπζθνιφηεξε, δηφηη εθηφο απφ ηελ 

ηδηαίηεξε θαηαγσγή ηνπο νη Σζηγγάλνη επηβαιιφηαλ λα βξεζνχλ θαη ζηε 

δπζκελή ζέζε ηνπ κεηαλάζηε, ν νπνίνο κεηαθηλνχληαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο ηφζν γη’ απηφλ φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

Πξψηε ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ε νπνία κεηά ηελ απαγσγή ελφο 

βξέθνπο απφ κία Σζηγγάλα έζεζε ηε ρψξα ζε θίλδπλν πνπ αθνξνχζε ηε 

δεκφζηα αζθάιεηα. Με άιια ιφγηα ε Ιηαιία απφ ην 2008 είρε πξαγκαηνπνηήζεη 

απηφ γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη ν αξθνδί ζήκεξα, ελψ ήδε απφ ηφηε είρε 

εμαγγείιεη ηε ιήςε απνηππσκάησλ απφ ηνπο πεξίπνπ 60 ρηιηάδεο Ρνκά θαη ηα 

παηδηά ηνπο πνπ δελ έρνπλ ηηαιηθή ηζαγέλεηα (12). χκθσλε κε ηνλ αξθνδί θαη 

κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο ηεο Ηηαιίαο πάλσ ζην δήηεκα ησλ Ρνκά βξίζθεηαη ε 

Μέξθει. Ζ Γεξκαλία ζθφπεπε λα απειάζεη ζην Κφζνβν πάλσ απφ 12 ρηιηάδεο 

Ρνκά, αιιά ε δηαδηθαζία απηή παξεκπνδίζηεθε εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 
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Κφζνβν δελ αλήθεη ζηελ επηθξάηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Γαλία 

έδησμε γχξσ ζηνπο ηεηξαθφζηνπο Ρνκά, φπσο θαη ε νπεδία, απέιαζε 

εθηαθφζηνπο Σζηγγάλνπο γηα επαηηεία. Άιινη εθηαθφζηνη Σζηγγάλνη δηψρζεθαλ 

απφ ην Βέιγην, ελψ νη Βξεηαλνί ζεζπίδνπλ ζπλερψο λφκνπο γηα λα θεξχμνπλ 

παξάλνκν νπνηνλδήπνηε δελ κπνξεί λα απνδείμεη κία κφληκε θαηνηθία.  

  Παξά ην γεγνλφο φηη νη Ρνκά σο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη 

λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ηεο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε δείρλεη αθφκα κία θνξά ην ζθιεξφ ηεο πξνθίι απέλαληη ζε απηφλ ηνλ 

ιαφ. Αληί, ινηπφλ, λα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα ηδίσο ηεο ειεχζεξεο 

κεηαθίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο εληφο ηεο Έλσζεο, δηψθνληαη. Απηφο είλαη θαη 

ν ρψξνο εζηίαζεο ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Σν πην ηξαγηθφ, 

φκσο, απ’ φια είλαη πσο ζηε Γαιιία, ηε ρψξα ηεο κεγαιχηεξεο επαλάζηαζεο 

θαη ηε ρψξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, είλαη δπλαηφλ ν άλζξσπνο λα 

αληηκεησπίδεηαη ζαλ αληηθείκελν.  

  Δλψ νη Ρνκά δελ δηαζέηνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα πξνέιεπζεο 

δέρνληαη ηε ζθιεξφηεξε αληηκεηψπηζε απφ ηηο ρψξεο ππνδνρήο. Οη δηψμεηο 

θαη νη απειάζεηο αθνινπζνχλ ξαγδαίνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Οη Σζηγγάλνη είλαη ζθάικα λα δέρνληαη ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο 

ζπκπεξηθνξέο κε ην πξφζρεκα φηη ηηο δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη εμαηηίαο ηεο 

ηδηνκνξθίαο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπο. Γελ είλαη ππνρξεσκέλνη, 

δειαδή, ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο λα πθίζηαληαη θαη ηελ 

απνκφλσζε.  

  Σν γεγνλφο ηεο λνκαδηθήο θαηαγσγήο θαη ηεο έιιεηςεο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη, πνιιέο θνξέο, φηη νη Σζηγγάλνη είλαη απνθιεηζκέλνη 

απφ ην δεκφζην γίγλεζζαη. Οη μελνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπρλά, βαζίδνληαη 

ζηε γθεηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, αιιά θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπο. Ζ παξαπάλσ αληίιεςε εθθξάδεηαη θαη απφ ηνλ Ηηαιφ 

Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη νη απειάζεηο αθνξνχλ θάζε 

Ηηαιφ πνιίηε, ν νπνίνο δελ δχλαηαη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 

(ειάρηζην εηζφδεκα θαη θαηάιιειε ζηέγε 14).  

   Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ πνπ νη Ρνκά ζεσξνχληαη έλαο απφ ηνπο πην 

αδηθεκέλνπο ιανχο ηφζν παγθνζκίσο φζν θαη ζηε ρψξα καο. Ο πιεζπζκφο 

πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 250 ρηιηάδεο, ελψ φπσο 

έρνπκε κειεηήζεη θαη παξαπάλσ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηνπο Ρνκά κηα 

ζπγθεθξηκέλε λννηξνπία θαη θνπιηνχξα, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπ 

ππφινηπνπ πιεζπζκνχ. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο 

δηαθνξνπνηεί αθφκα θαη ζήκεξα είλαη ν λνκαδηθφο ηξφπνο δσήο θαη ε 

εγθαηάζηαζε ζπλήζσο, ζε πεξηνρέο  πνπ είλαη ζηα πεξίρσξα ηεο πφιεο. 

    Ζ ζέζε θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ Ρνκά δηαθέξνπλ απφ νκάδα ζε 

νκάδα, ελψ θαηά βάζε παξακέλεη έλαο ιαφο ν νπνίνο δεη ζην πεξηζψξην. 

ρεδφλ θαζεκεξηλά είλαη ππνρξεσκέλνη λα πέζνπλ ζχκαηα κηαο μελνθνβηθήο 

ζπκπεξηθνξάο είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ληφπηνο, είηε απφ ην θξάηνο κέζσ 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθεί. Σνλίδεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ειιεληθή 

πνιηηεία, έρεη επηδείμεη πιήξε αδηαθνξία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Δπίζεο 
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θαίλεηαη πσο απφ ηφηε πνπ εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα πιεζπζκηαθά δείγκαηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, δελ δηεξεπλήζεθε νχηε ε 

θαηαγσγή θαη ε πξνέιεπζε ηνπο θαζψο δελ βξέζεθαλ πνηέ ηξφπνη γηα ηε 

ζσζηή αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε απηνχ ηνπ  πιεζπζκηαθνχ ξεχκαηνο. 

   Σα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηφζν γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ Ρνκά, 

φζν θαη γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δηδηθφηεξα κέζσ θπξίσο 

ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην 1997, νη 

πξνζπάζεηεο απηέο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο 

(θνίηεζε φισλ ησλ παηδηψλ Ρνκά ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε), ηεο Τγείαο 

(ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εκβνιηαζκφ), αιιά 

θαη ηελ επαλεθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κέζα απφ ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο. 

Σν φξακα ηεο Διιάδαο, ζθνπεχεη έσο θαη ην 2020, λα θνηηνχλ ηα 

ηζηγγαλφπαηδα ζην δεκνηηθφ, λα ελζαξξχλνληαη γηα ηελ είζνδν ηνπο θαη ζηηο 

ππφινηπεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη λα ππάξρεη θαη κία ζρεηηθή 

έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

  Όκσο φπσο δηεζλψο αλαγλσξίδεηαη θαη πηζηνπνηείηαη κέζα απφ αληίζηνηρεο 

έξεπλεο, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ην αληηκεησπίδνπλ νη Σζηγγάλνη νη νπνίνη 

δελ δηακέλνπλ ζε κφληκε θαηνηθία θαη ηφπν, ελψ ζπλεζίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλνπο θαηαπιηζκνχο, απηή ε θαηεγνξία είλαη νη 

επνλνκαδφκελνη  θελίηεο. Ζ νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ θεληηψλ είλαη 

εθείλε πνπ εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. Αλαιπηηθφηεξα, ηνπο 

απνηξέπεη απφ ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ηελ θνηλσληθή αλέιημε, ελψ ηνπο 

αλαγθάδεη λα παξακέλνπλ ζηε ζηαζηκφηεηα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

(ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ). 

   Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ FRA, αλαγθαία ιχζε γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο θηψρεηαο απνηειεί ε κφξθσζε ηνπ 

ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ. Βάζεη κηαο ζεηξάο εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ηα 

θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηα νπνία έκελαλ νη πεξηζζφηεξνη Ρνκά, 

είλαη μεθάζαξν φηη νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο δηαησλίδνληαη. Σα βαζηθφηεξα 

απνηειέζκαηα πνπ εμήγαγε ε έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

 

 Έλα πνζνζηφ πνπ αγγίδεη κφιηο ην 15% είλαη νη Ρνκά, νη νπνίνη 

νινθιήξσζαλ ηε δεπηεξνβάζκηα γεληθή ή ηερληθή εθπαίδεπζε.  

 Ληγφηεξν απφ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ δηαζέηνπλ ακεηβφκελε εξγαζία. 

 Γχξσ ζην 45% ησλ Ρνκά δηακέλνπλ ζε ρψξν πνπ δελ ηνπο 

παξέρνληαη αξθεηέο απφ ηηο βαζηθέο αλέζεηο ελφο λνηθνθπξηνχ. 

 Έλα πνζνζηφ θνληά ζην 40% δειψλεη πσο έζησ θαη κία θνξά ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο αλαγθάζηεθε λα 

κείλεη λεζηηθφο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξεκάησλ γηα αγνξά 

ηξνθίκσλ.(FRA) 
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  Σν ρεηξφηεξν, φκσο, πξφβιεκα είλαη απηφ πνπ ηαιαλίδεη ηα παηδηά 

ησλ Σζηγγάλσλ ιφγσ ηεο παξάλνκεο παηδηθήο εξγαζίαο πνπ πνιιέο 

θνξέο αγγίδεη ην επίπεδν ηεο εθκεηάιιεπζεο. Απηφο φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ηα παηδηά είηε απνθιείνληαη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε είηε έρνπλ άζηαηε θνίηεζε. Έηζη, ηα παξαπάλσ 

δηνγθψλνπλ ηα θχκαηα ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ελψ εληείλνπλ ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε. Ζ δηεζλήο ακλεζηία ηφληζε φηη θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

ζηακαηήζεη ν δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ Ρνκά ζηελ Διιάδα, δηφηη 

ηέηνηεο πξαθηηθέο, φπσο ππνζηήξημε θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηζνδπλακνχλ κε δηαθξίζεηο.  

  ε κία νκφθσλε απφθαζε ζηελ ππφζεζε «Λαβίδαο θαη Λνηπνί θαηά 

Διιάδαο», ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην έθξηλε φηη «ε ζπλερηδφκελε θχζε 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ε άξλεζε ηνπ Κξάηνπο λα ιάβεη κέηξα θαηά 

ηνπ δηαρσξηζκνχ ζπλεπάγεηαη δηάθξηζε θαη παξαβίαζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε»(NEWS.gr). Απηή ήηαλ ε έθηε απφθαζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ αθνξνχζε ηνπο καζεηέο Ρνκά θαη ε 

ηξίηε ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (NEWS.gr). 

 

 

 

Η πεξίπησζε ηεο Θξάθεο αλαιπηηθόηεξα 

 

  Ξεθηλψληαο κε ηε πεξίπησζε ζα ήηαλ αλαγθαίν λα αλαθέξνπκε πσο ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο, αθνξνχζε δχν άηνκα απφ ηνλ ηνπξθφθσλν νηθηζκφ ηεο 

Ξάλζεο (Γξνζεξφ) θαη ηα ζπλαληάκε ζηελ Δξγαζία κε ηηο νλνκαζίεο Γ1 θαη 

Γ2, θαη άιια δχν άηνκα απφ ηνλ ειιελφθσλν νηθηζκφ ηεο (Κηκκέξηα) πνπ ηα 

ζπλαληάκε κε ηηο νλνκαζίεο Κ1 θαη Κ2. Πην ζπγθεθξηκέλα αξγφηεξα ζα γίλνπλ 

εκθαλείο νη δηαθνξέο ησλ Ρνκά πνπ δνπλ θαη ζηηο δχν πεξηνρέο. 

   Αξρηθά αλαθεξφκελνη πξψηα ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αλαθέξνπκε πσο ν 

Γ1 είλαη άληξαο ειηθίαο 29 εηψλ, παληξεκέλνο κε ηέζζεξα παηδηά. Ο Γ2 είλαη 

επίζεο άληξαο ειηθίαο 26 εηψλ, θαη απηφο παληξεκέλνο αιιά κε δχν παηδηά. Ζ 

Κ1 είλαη γπλαίθα ειηθίαο 47 εηψλ, ε νπνία είλαη παληξεκέλε εδψ θαη 30 ρξφληα 

θαη έρεη δχν παηδηά. Ζ ηειεπηαία, δειαδή, ην Κ2 είλαη θαη απηή γπλαίθα, ειηθίαο 

34 εηψλ, ρσξηζκέλε θαη έρεη θαη έλα παηδί. 

   Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο έρεη ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν ή έζησ έρεη 

θηάζεη κέρξη ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ρσξίο φκσο λα ην έρεη νινθιεξψζεη. Όκσο 

κφλν ε 34ρξνλε κεηέξα ήηαλ εθείλε πνπ έρεη θηάζεη κέρξη θαη ηελ απνθνίηεζε 

απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηεη κφληκε 

απαζρφιεζε είηε σο εξγάηεο, είηε αζρνινχκελνη κε ην εκπφξην. Όκσο ην Γ2 

είλαη ε πεξίπησζε εθείλε ηνπ Σζηγγάλνπ, ν νπνίνο ζα αζρνιεζεί, κε 

νπνηαδήπνηε εξγαζία ηνπ πξνζθεξζεί, ρσξίο απηή λα δηαζέηεη απαξαίηεηα 

κφληκε απαζρφιεζε. Ζ ζξεζθεία θαηά βάζε ηνπ ειιελφθσλνπ νηθηζκνχ είλαη 

ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη , ελψ ηνπ ηνπξθφθσλνπ θαηαπιηζκνχ, είλαη 

κνπζνπικάλνη. Ωζηφζν φινη ηνπο ραξαθηεξίδνληαη Έιιελεο ηζηγγάλνη ή 
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Έιιελεο Ρνκά. Αθφκε, καο αλαθέξνπλ, πσο δελ κπνξνχλ λα απνθιεζνχλ 

δίγισζζνη, γηαηί δελ είλαη κεηνλφηεηα, αιιά εηδηθή νκάδα. 

 πλερίδνληαο κε ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο, θαίλεηαη πσο φινη ηνπο 

κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ εχθνια, θαζψο δηαζέηνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο. Αθφκα μέξνπλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, απφ ην 

ζρνιείν. Φαίλεηαη επίζεο απφ ηα ιεγφκελα ηνπο, πσο ζε αληίζεζε κε ηνπο 

Σζηγγάλνπο ζηελ ππφινηπε Διιάδα , δελ ζπλαληνχλ θάπνην εκπφδην ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Σα ηζηγγάληθα - ξνκαλί, ηα νπνία 

θαη κηινχλ, καο αλαθέξνπλ, φηη είλαη κία γιψζζα ζηελ νπνία εκπεξηέρνληαη 

θαη πνιιέο ηνχξθηθεο ιέμεηο, αιιά ζαλ δηάιεθηνο δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε 

πεξηνρή, ρσξίο, φκσο, απηφ λα εκπνδίδεη ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. 

  Αθνινχζσο πξνρσξάκε ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Έηζη, νη ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ κφληκε 

εξγαζία , δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εξγνδνηψλ ή 

ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, απέλαληη ηνπο θαη φηη εξγάδνληαη ζ έλα πνιχ 

θπζηνινγηθφ θαη πγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Όκσο νιφθιεξν ην δείγκα 

δειψλεη πσο ζα πξνηηκνχζε, ζε απηή ηε δχζθνιε επνρή λα αζρνιείηαη κε κία 

πην επηθεξδή θαη εχθνιε δνπιεηά, ελψ ε 47ρξνλε γπλαίθα ζεσξεί πσο γηα ηελ 

εξγαζία πνπ αζρνιείηαη, επζχλεηαη ην γεγνλφο πσο δελ γλσξίδεη γξάκκαηα. 

Αθφκε φινη ηνπο ρσξίο θάπνηα εμαίξεζε, ζεσξνχλ φηη αλ δελ εξγάδνληαλ ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε νηηδήπνηε ζα ηνπο βνεζνχζε λα βηνπνξηζηνχλ. 

  Σν 50% επίζεο ηνπ δείγκαηνο, δελ είρε ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε 

θάπνην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ο Γ1 φκσο, 

είρε παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα πνπ αθνξνχζε ην γεληθφ εκπφξην, 

αιιά φπσο αλαθέξεη «Δε φρη δελ κε βνήζεζε αιιά πήγα πήξα ην ραξηί. 

Δπεηδή  έθαλα ηε δνπιεηά απηή.» Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδνληαλ θαη ε Κ2, ε 

νπνία είρε παξαθνινπζήζεη έλα πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ Ρνκά 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έλα γηα ηε δηακεζνιάβεζε φπσο αλέθεξε ελψ 

ηφληζε φηη «Όια απηά ηα πξνγξάκκαηα βνεζάλε γηα ιίγν κεηά ηειεηψλνπλε 

,ζηακαηάλε.» 

    Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ιφγνο, ηφζν γηα ηε δσή κέζα ζηελ θνηλφηεηα, φζν θαη 

γηα ηηο παξαδφζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο. Αξρηθά 

αλαθεξφκελνη ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, φινη ηνπο ζεσξνχλ πσο είλαη ηζφηηκε κε 

ηνλ άληξα εθηφο απφ ηνλ Γ2, νπνίνο ηε ζεσξεί θαηψηεξε. χκθσλα κε ηα 

ιεγφκελα ηνπ, ε γπλαίθα είλαη γηα λα ρεηξίδεηαη ηε δχλακε ηνπ ζπηηηνχ. «Ζ 

γπλαίθα είλαη γηα ην ζπίηη θαη γηα ηα παηδηά ηεο θαη γηα ηίπνηε άιιν. Γηαηί εκείο 

δελ ζπλεζίδνπκε λα βάδνπκε ηηο γπλαίθεο καο λα δνπιεχνπλ. Ο άληξαο ζα 

θάλεη ηα πάληα γηα λα ηα θέξεη ζην ζπίηη, θαη ε γπλαίθα κε ηα παηδηά ηεο θαη ην 

ζπίηη ηεο.» 

  Έπεηηα, ζηελ νκάδα θαη ζηνλ  ειιελφθσλν νηθηζκφ ηνπο δελ ππάξρεη θάπνηα 

θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ή ηεξαξρία «απηά είλαη κχζνη» απιά φπσο ηφληζε 

θαη ε Κ1 δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ ζηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

«εκείο ζεβφκαζηε γεληθά ηε κεγάιε ειηθία , γεληθψο φηαλ είλαη θάπνηνο 

κεγαιχηεξνο ηνλ ζεβφκαζηε.»  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ πεξηνρή ηνπ 
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Γξνζεξνχ, ε δηαζηξσκάησζε πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ρξήκαηα θαη 

ηελ πεξηνπζία πνπ έρεη θάπνηνο ζηελ θαηνρή ηνπ. Οη ζρέζεηο θαη κε ηα 

ππφινηπα άηνκα  ηεο θνηλφηεηαο παξφια απηά, δείρλεη λα θπιάεη νκαιά ρσξίο 

θάπνηεο ηδηαίηεξεο δηελέμεηο θαη πξνζηξηβέο. 

 

Οηθνγέλεηα θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζηε Θξάθε 

 

   Αθνινχζσο, αλαθεξφκαζηε ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 

αιιά θαη ηα φλεηξα ηνπο γηα ην κέιινλ. Οιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ηνπ 

δείγκαηνο, αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζην ζεβαζκφ, φζν θαη ζηηο πνιχ θαιέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ καδί κε 

ηα παηδηά ηνπο. Έλαο κάιηζηα απφ απηνχο δειψλεη πσο απνηειεί κέινο κηαο 

επηπρηζκέλεο νηθνγέλεηαο. 

  Όια ηα παηδηά πνπ έρνπλ θηάζεη ζηελ θαηάιιειε ειηθία θνηηνχλ ζην ζρνιείν 

αλ θαη φπσο καο ηνλίδεη κία κεηέξα, ν γηνο ηεο δπζθνιεχεηαη ιίγν γηαηί αξγεί 

λα μππλήζεη ην πξσί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηε παηδηά ηεο Κ1, ε νπνία είλαη 

θαη κεγαιχηεξε, έρνπλ θνηηήζεη ζην ιχθεην, ελψ ε θφξε ηεο θνίηεζε θαη ζε 

ζρνιή θνκκσηηθήο αιιά ηψξα βνεζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο ζην παδάξη. 

Δληππσζηαθή είλαη ε δήισζε ηεο 34ρξνλεο ε νπνία απαληάεη ζηελ εξψηεζε 

γηα ην πψο πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κε ην παηδί ηεο,  κε ηα εμήο: «Φηιηθή. Αθνχ 

καδί κεγαιψλνπκε, 16 ρξφληα δηαθνξά έρνπκε, νχηε θαλ 16   , 15,5». 

  Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ηε ζπλχπαξμε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηα 

ζρνιεία, φια δείρλνπλ πσο δελ ππάξρεη θάπνηα ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, παξά κφλν θάπνηεο πξνζηξηβέο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ φπσο είλαη θπζηνινγηθφ. Όκσο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξνζεξνχ ην 

ζρνιείν κπνξεί λα δψζεη ηελ εηθφλα ελφο γθεηνπνηεκέλνπ, δηφηη εθεί δελ 

θνηηνχλ άιια παηδηά, παξά κφλν απφ νηθνγέλεηεο Ρνκ. Απφ απηφ ην γεγνλφο 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα παηδηά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηψλ δελ δχλαηαη 

λα αιιάδνπλ ζπρλά παξαζηάζεηο θαζψο θαζεκεξηλά πεξηζηξέθνληαη απφ ηα 

ίδηα άηνκα ηνπ νηθηζκνχ ηνπο. Όια απηά δελ απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, αιιά θαη 

ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηνπο κε ηνπο ληφπηνπο.  

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεξηνρή ησλ Κηκκεξίσλ ζχκθσλα κε ηελ Κ2, 

«εκείο εδψ δελ έρνπκε γθεηνπνηεκέλν ζρνιείν , ππάξρνπλε πεξηνρέο φκσο 

φπσο ην Γξνζεξφ, πνπ έρνπλε γθεηνπνηεκέλα ζρνιεία, δειαδή γνλείο πνπ 

δελ δέρνληαη λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιεία πνπ πάλε παηδηά ησλ 

ΡΟΜΑ. Δκείο εδψ δελ ην έρνπκε απηφ ην πξφβιεκα, ην ζρνιείν καο είλαη κηθηφ 

, έρεη θαη κνπζνπικαλάθηα , έρεη θαη κε Σζηγγάλνπο έρεη θαη Σζηγγάλνπο. Σα 

παηδηά καο αληηκεησπίδνληαη άξηζηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

δαζθάινπο , δελ έρνπκε ηέηνηα ζέκαηα εκείο ,εδψ». Έηζη, θαίλεηαη επθνιφηεξε 

ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα Κηκκέξηα, εθφζνλ δνπλ ζε κία 

κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο. Απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, πσο ηα παηδηά απηά έρνπλ 

απνθηήζεη πνιχ θαιχηεξεο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, εμαηηίαο ηεο 

ζπλχπαξμεο ηνπο κε παηδηά απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Δπηπιένλ, ε 



 

[42] 
 

πεξηνρή απηή δηαζέηεη θαη πνιιά πεξηζζφηεξα άηνκα, ηα νπνία νινθιεξψλνπλ 

επηηπρψο ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Άκεζε ζπλέπεηα φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ είλαη πσο νη Ρνκά ησλ Κηκκεξίσλ είλαη απηνί πνπ 

δηαζέηνπλ θαη κφληκε εξγαζία αθφκα θη αλ απηή είλαη ζην παδάξη.  

  Σαπηφρξνλα, φινη νη γνλείο δειψλνπλ πσο ηα παηδηά ηνπο ζέινπλ λα 

ζπνπδάζνπλ «Βέβαηα ηε κία κέξα έξρεηαη θαη κνπ ιέεη φηη ζα πάεη λα γίλεη 

γηαηξφο ζηε Βνπιγαξία, ηελ άιιε κέξα έξρεηαη θαη κνπ ιέεη φηη ζα πάεη ζην 

εκπνξηθφ λαπηηθφ ζηελ Ύδξα, κεηά κνπ ιέεη φρη ηειηθά ζα αλνίμσ καγαδί… 

(γειάεη)». Δπίζεο, φινη ηνπο ζεσξνχλ ηηο ζπνπδέο απαξαίηεηε αλάγθε 

ηνλίδνληαο πσο ζα είλαη ζηήξηγκα γηα ηα παηδηά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 

απφθαζε θη εάλ απηά πάξνπλ.  

 

Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη απνθιεηζκόο / ελζσκάησζε 

 

  Ξεθηλψληαο ηελ πεξηγξαθή καο απφ ηνλ ηνπξθφθσλν νηθηζκφ είλαη εκθαλέο 

πσο ππάξρεη κία γεληθφηεξε δπζθνιία ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο (ζρνιείν, εθνξία, Ο.Α.Δ.Γ., λνζνθνκεία). Γ2 «καο αληηκεησπίδνπλ 

θαλνληθά, αιιά ηπραίλεη θνξέο λα είλαη θαη θάπνηνη ξαηζηζηέο, ην νπνίν καο 

δεκηνπξγεί θάπνην πξφβιεκα. Σνπο ιέκε φηη θη εκείο άλζξσπνη είκαζηε θαη λα 

καο αληηκεησπίδνπλ φπσο θαη ηνπο άιινπο.» Γ1 «Δε εληάμεη ιίγν ππάξρεη 

δπζθνιία , φηαλ πάκε ζηα δεκφζηα φπσο ιεο. Γελ ζα καο εμππεξεηήζνπλ 

φπσο μέξσ εγψ άιινπο …  Ή εκείο ιάζνο ην θαηαιαβαίλνπκε; πλήζσο 

ππάξρεη πξφβιεκα.»  

  Γεληθφηεξα, νη θάηνηθνη ηνπ Γξνζεξνχ βηψλνπλ έλαλ έληνλν ξαηζηζκφ είηε 

απηφο είλαη έκκεζνο είηε άκεζνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε καηεπηηθή θιηληθή ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο ππάξρεη εηδηθή απνκνλσκέλε πηέξπγα πνπ 

αθνξά κφλν ηηο γπλαίθεο – Σζηγγάλεο, κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπζνχλ νη 

ππφινηπεο κέιινπζεο κεηέξεο.  Οη ππφινηπνη Σζηγγάλνη θαηαθξίλνπλ απηέο ηηο 

πξαθηηθέο, ελψ νη Ρνκά ησλ Κηκκεξίσλ ζεσξνχλ πσο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

έιιεηςε θνηλσληθήο κφξθσζεο.  

  ηελ άιιε φρζε, βξίζθνληαη νη θάηνηθνη ησλ Κηκκεξίσλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ 

ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνιχ εχθνιε, θαζψο δελ 

αληηκεησπίδνπλ νπνηαδήπνηε δπζθνιία. Δπηπξφζζεηα, θαλέλα άηνκν ηνπ 

δείγκαηνο δελ είρε θάπνηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα γηα Ρνκά 

πνπ έηξεραλ ην 2016.  

  πλερίδνληαο, κεηά απφ ζρεηηθή εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηηο πξνζβνιέο πνπ 

έρνπλ δερζεί γηα ηνλ ηξφπν έλδπζεο, ε απάληεζε φισλ ησλ εξσηψκελσλ 

ήηαλ αξλεηηθή. Κ1 «Όρη ,εκείο ληπλφκαζηε λνξκάι φπσο φινο ν θφζκνο 

Πνιιέο θνξέο δελ μέξνπλε θαλ φηη είκαζηε ηζηγγάλνη. Γε γξάθεη πνπζελά φηη 

είκαζηε ηζηγγάλνη , νχηε ην ληχζηκν καο δηαθέξεη απφ θαλέλαλ.» Κ2 «  Απηφ. 

Απηφ είλαη πνπ ζνπ είπε πξηλ ε θνπέια. Οη Σζηγγάλνη είλαη κία εηδηθή 

θαηεγνξία, ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη σο κηα εηδηθή νκάδα αλζξψπσλ ,φρη 

σο κηα κεηνλφηεηα. Δκείο ε εηδηθή νκάδα αλζξψπσλ φκσο ρσξηδφκαζηε ζε 

ππνθαηεγνξίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πνπ βξίζθεζαη εδψ ηψξα θαη 
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κηιάο , ζηνπο εληαγκέλνπο πνπ ιέκε, δελ ππάξρεη απηφ ην πξφβιεκα γηαηί 

ληπλφκαζηε επξσπατθά. Δδψ δειαδή δελ ζα ην βξεηο απηφ ην πξφβιεκα, φρη.»  

  Όζνλ αθνξά, ηψξα, ηηο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ δερζεί νη 

θάηνηθνη ησλ δχν πεξηνρψλ, θαίλεηαη φηη απηέο εθιείπνπλ γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ Κηκκεξίσλ, ελψ απνηεινχλ ζχλεζεο θαηλφκελν γη απηνχο ηνπ Γξνζεξνχ. 

Γ1 «Όρη. Γηαηί ζηελ Ξάλζε δειαδή, πνιινί καο γλσξίδνπλ, θαη εληάμεη δελ έρσ 

πξφβιεκα.» Γ2 «Ναη, καο είπαλε φηη είκαζηε γχθηνη, φηη φινη είκαζηε ίδηνη, θαη 

απφ εθεί θαη πέξα θη εγψ ηνπο απάληεζα φπσο ζνπ είπα θαη ηελ πξνεγνχκελε. 

Να κελ ζπκπεξηθέξνληαη έηζη, γηαηί θη εκείο άλζξσπνη είκαζηε, κπνξεί λα 

έρνπκε θάλεη θάπνην ιάζνο, αιιά αξγφηεξα λα αληαπεμέιζνπκε θαλνληθά ζαλ 

αλζξψπηλν ιάζνο. Γηα παξάδεηγκα, ην ιάζνο ήηαλ ε έθθξαζε πνπ δελ έπξεπε 

λα πνχκε κε εθείλνλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ είπακε κε άιινλ ηξφπν.» 

   Έλα ηδηαίηεξν θνκκάηη ηνπ ηζηγγάληθνπ πνιηηηζκνχ είλαη ν γάκνο, αιιά θαη ε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο. ε απηέο ηηο θνηλσλίεο, βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην ζέκα 

ηεο αγλφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο θνπέιεο. Δίλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, 

εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ, φπσο είπαλ, ηα θνξίηζηα ζέινπλ λα επηζπεχζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηνπ γάκνπ. Ωζηφζν, ην ζέκα ηεο αγλφηεηαο απνηειεί πεξηζζφηεξν 

ηηκή γηα ηνλ παηέξα ηεο θνπέιαο.  

  ρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, κπνξεί ηα θαηλφκελα ξαηζηζκνχ λα έρνπλ 

εθιείςεη ζε κεγάιν βαζκφ, παξ’ φια απηά, ε γπλαίθα παξακέλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ εμαξηεκέλε απφ ηνλ ζχδπγν ηεο. Με ζθνπφ ε γπλαίθα λα ληψζεη πην 

απειεπζεξσκέλε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ, αλαγθάδεηαη λα 

παληξεπηεί αθήλνληαο πίζσ ηηο ζπνπδέο θαη ηελ ελδερφκελε θαξηέξα ηεο. 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο δχν πεξηνρέο, νη γπλαίθεο δελ κπνξνχλ 

λα δνπιέςνπλ απνκνλσκέλα, παξά κφλν κε ηνπο άληξεο ηνπο. Παξ’ απηά νη 

ειάρηζηεο πνπ δνπιεχνπλ ζε εξγνζηάζην, έρνπλ, φπσο καο ιέλε, άκεζε 

ζπγγέλεηα κε ηνλ Αληηδήκαξρν ηνπ Γξνζεξνχ. 

 

  πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο ε πεξίπησζε ηεο Θξάθεο δηαθνξνπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε Διιάδα, αιιά θαη κε ηνπο Ρνκά 

πνπ θαηνηθνχλ ζε άιια θξάηε. Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπο, έρεη επηηεπρζεί 

ζ έλαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, φκσο ππάξρνπλ αθφκα πνιιά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο, ηδίσο γηα ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξνζεξνχ. 

Αθφκα ε ελεκέξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, ηφζν γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο Ρνκά, αιιά θαη γηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φζν θαη γηα πγεηνλνκηθά πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, απνηεινχλ πιένλ θιέγνλ δήηεκα. Όζν πεξλάεη θαη ν ρξφλνο, ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο φιν θαη εμνκαιχλνληαη, ελψ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα 

πνπ είλαη αλαγθαίν λα επηηεπρζνχλ, είλαη ε αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ηδηαίηεξα ε θνηλσληθή ηνπο 

κφξθσζε θαη λα μεθχγνπλ απφ απηφλ ην θαχιν θχθιν ζηνλ νπνίν θηλνχληαη 

θαζεκεξηλά.    
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Κξηηηθή επηζθόπεζε 

 

   Αξρηθά, ζε φιε ηελ παξαπάλσ εξγαζία παξνπζηάδνληαη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία ελφο πνιχ ελδηαθέξνληνο πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο ησλ Ρνκά. Σα 

νθέιε πνπ κπνξεί θαλείο λα απνθνκίζεη απφ κηα ηέηνηα εκπεηξία πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπο πξνζεγγίζεη. Ωζηφζν φζν πην πνιχ 

ελδηαθεξζεί θαλείο λα ηνπο γλσξίζεη, ηφζα πεξηζζφηεξα ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα 

κάζεη γηα εθείλνπο. 

  ηε Θξάθε θαη νη δχν θαηεγνξίεο ησλ Ρνκά δηακέλνπλ ζε θπζηνινγηθέο 

θαηνηθίεο ρσξίο λα θπξηαξρεί ε ηδέα ηεο κε κφληκεο θαηνηθίαο ή ηνπ 

αλνξγάλσηνπ θαηαπιηζκνχ. Απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία πνπ απνθφκηζα, 

κπνξψ λα πσ πσο γλψξηζα αλζξψπνπο θηιφμελνπο, αλζξψπνπο 

αηζηφδνμνπο, εξγαηηθνχο θαη έηνηκνπο λα αιιάμνπλ ηα ζηεξεφηππα ηα νπνία 

αλαγθάδνληαη θαζεκεξηλά λα βηψλνπλ. 

  Όκσο δελ ζα κπνξνχζα λα κελ εθθξάζσ ηηο δηαθσλίεο κνπ, φζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο, φπσο απηφ ηνπ γάκνπ. Θεσξείηαη απφ 

κεξηάο κνπ παξάινγν ζηνλ 21ν αηψλα ζηνλ νπνίν δνχκε, ε γπλαίθα λα 

πεξηνξίδεη ην νπνηνδήπνηε κέιινλ ηεο, κε ζθνπφ λα παληξεπηεί.  Οη νξίδνληεο 

απηψλ ησλ αηφκσλ είλαη αλαγθαίν λα δηεπξπλζνχλ, εθφζνλ ν γάκνο ζα πξέπεη 

λα απνηειεί ψξηκε επηινγή ηεο ίδηαο ηεο θνπέιαο. Αθφκα ζα ήηαλ ινγηθφηεξν 

λα πξνβνχλ ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, εάλ ην δεπγάξη έρεη εμαζθαιίζεη ηα 

απαξαίηεηα πξνο ην δελ. Γειαδή λα κπνξεί λα κείλεη, κφλν ηνπ ψζηε ε 

θνπέια λα κε ρξεηαζηεί λα απνηειέζεη ππνρείξην θαλελφο( π.ρ ε ζρέζε κε ηελ 

πεζεξά ηεο). Οπζηαζηηθά ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε αληίιεςε, φηη ν γάκνο δελ 

απνηειεί ην θιεηδί, γηα λα ζπλερίζεη νκαιά κηα θνπέια ηε δσή ηεο. 

  Δπίζεο έλα επίζεο παξάινγν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, 

είλαη απηφ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ παηδηθή εξγαζία. ε κηα πεξηνρή φπσο ε 

Ξάλζε, φπνπ θαη εδξεχεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα παδάξηα νιφθιεξεο ηεο 

ρψξαο, κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη πάξα πνιιά παηδηά λα εξγάδνληαη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο. Ναη κελ, απφ ηε κία πιεπξά, απηφ ηνπο βνεζά 

λα θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα κάζνπλ θαιχηεξα ηε γιψζζα, αιιά αληηηίζεηαη 

ζηα βαζηθά ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γελ απνηειεί απαξαίηεην 

δεηνχκελν ε ηφζν γξήγνξε σξίκαλζε ησλ παηδηψλ απηφλ, ηα νπνία 

αλαγθάδνληαη λα πξνζπεξάζνπλ κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θάζεηο ηεο δσήο 

ηνπο, απηή ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

  Δπηπξφζζεηα αλαγθαίν δήηεκα πξνο επίιπζε, είλαη απηφ πνπ αθνξά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ Σζηγγάλσλ θαηά ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο. Απφ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία, έρεη γίλεη πνιιέο θνξέο 

θαηαλνεηφ ην γεγνλφο πσο νη ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη βνεζνχληαη ζην λα 
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παξακείλνπλ ζην πεξηζψξην. Γελ είλαη δπλαηφλ, ζηε ζεκεξηλή επνρή, άηνκα 

πνπ έηπρε λα βξεζνχλ ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, λα παξακέλνπλ 

πεξηζζφηεξε ψξα ζηελ αλακνλή εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο ηνπο. Σαπηφρξνλα κε 

ηελ απνκφλσζε ησλ λέσλ κεηέξσλ, ζε εηδηθφ ζάιακν καηεπηηθήο κε ην 

πξφζρεκα, πσο έηζη δελ ζα κεηαδνζνχλ θάπνηα θνιιεηηθά λνζήκαηα, 

αλαγθάδνπλ ηε λέα δσή απφ ηελ ψξα πνπ ζα γελλεζεί, λα ζεσξείηαη μέλε θαη 

δηαθνξεηηθή ζε κία θνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη πνιππνιηηηζκηθή. 

   Έηζη ηφζν ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, φζν θαη θξαηηθφο έιεγρνο απνηεινχλ 

αλαγθαηφηεηα, ε νπνία θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε φισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δεηεκάησλ. 
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Δπίινγνο 

    Κιείλνληαο, παξά ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη 

αληηκέησπνο ν πιεζπζκφο ησλ Ρνκά, παξακέλεη έλαο αμηνπξεπείο ιαφο κε 

δηάζεζε γηα εξγαζία. Δίλαη επίζεο, αμηνζαχκαζην ην γεγνλφο πσο θάπνηνο 

Σζηγγάλνο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, φζν δχζθνιν θαη 

λα είλαη, γηα εμαζθαιίζεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηα απαξαίηεηα.    

  Οη Σζηγγάλνη θαη νη Σζηγγάλεο, δελ έρνπλ πιένλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε ζην 

κπαιφ καο. Ζ ελδπκαζία είλαη βάζεη ησλ δπηηθψλ πξνηχπσλ, ελψ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ηνπο μερσξίζεηο απφ ηελ νκηιία 

ηνπο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο δελ δηαηεξνχλ παξαδνζηαθά ζηνηρεία ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπο. Δπίζεο ηηκνχλ ηδηαίηεξα, φιεο ηηο αμίεο ηεο ρψξαο καο, ελψ 

δείρλνπλ θαη ηνλ αλάινγν ζεβαζκφ ζηε ζξεζθεία ηνπο νπνηαδήπνηε θαη αλ 

είλαη απηή. 

  Αθφκα φινη νη Σζηγγάλνη, δειψλνπλ πνιχ ππεξήθαλνη γηα ηνπο δηάζεκνπο, 

Έιιελεο θαη κε νη νπνίνη φπσο ιέλε είλαη «δηθνί» ηνπο. Παξάδεηγκα απνηειεί 

ν Σζάξιη Σζάπιηλ, ε Διέλε Βηηάιε, ν Γηψξγνο Μάγγαο, ν Elvis Presley , o 

Michael Caine, o Carlos Santana, αιιά ε γπλαίθα πνπ αθηέξσζε φιε ηεο ηε 

δσή ηεο ζηελ πξνζθνξά, ε κεηέξα Σεξέδα θαη πνιινί άιινη.  

  Ζ αλάδεημε, ηέινο, ηνπ αλζξσπηζηηθνχ πξνθίι ηνπ αηφκνπ, απνηειεί πιένλ 

θιέγνλ δήηεκα ζηελ θνηλσλία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ δνχκε. Έηζη θη αιιηψο 

Σν λα κηζείο ηνλ άλζξσπν γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ είλαη ξαηζηζκόο  αιιά 

θαη λα αγαπάο άλζξσπν γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ είλαη επίζεο ξαηζηζκόο. 
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