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Ο πληθυσµός των Τσιγγάνων στην Αρκαδία ανέρχεται περίπου στον αριθµό ων 

350 ατόµων. Ουσιαστικά όλοι είναι εγκαταστηµένοι σε έναν καταυλισµό στην 

Τρίπολη και στην περιαστική ζώνη σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Επίσης, µια µικρή 

οµάδα βρίσκεται στο Άθως για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα (είναι 

περιφερόµενοι Τσιγγάνοι). 

Οι χώροι στους οποίους κινούµαστε στην Τρίπολη είναι ο καταυλισµός 

του Τζίβα, όπου συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος πληθυσµός, Τσιγγάνοι 

εγκατεστηµένοι σε ιδιόκτητα οικόπεδα (πρόκειται συνολικά για 16 οικογένειες) 

στην περιαστική ζώνη της Τρίπολης και της Τεγέας και 8 οικογένειες που 

νοικιάζουν σπίτια στην Τρίπολη. Ο αριθµός των Τσιγγάνων στον καταυλισµό 

του Τζίβα ποικίλει ανάλογα την εποχή και την απασχόληση. Τους χειµερινούς 

µήνες, σύµφωνα µε καταγραφή που έγινε τον Γενάρη, ήταν 24 οικογένειες, τους 

καλοκαιρινούς µήνες, όµως, εξαιτίας της γεωργικής παραγωγής, το πανηγύρι, 

ξεπερνά τις 50 οικογένειες.  

Οι συνθήκες στον καταυλισµό είναι τραγικές. ∆εν υπάρχει νερό, ρεύµα, ο 

δρόµος το χειµώνα είναι αδιάβατος, πολύ κρύο το χειµώνα, πολλή ζέστη το 

καλοκαίρι. Το πιο σοβαρό µας πρόβληµα είναι ότι αυτός ο καταυλισµός, ο 

οποίος δηµιουργήθηκε πέρυσι από µετακίνηση και διάλυση άλλων 

καταυλισµών, και φέτος αντιµετωπίζει πρόβληµα από τους περίοικους. Υπάρχει 

µάλιστα µία επιτροπή αγώνα από τους κατοίκους της περιοχής για την 

αποµάκρυνση των τσιγγάνων από το Τζίβα. Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ότι τον 

καταυλισµό τον έχει δηµιουργήσει ο δήµος, έχει αγοράσει περίπου 9 

στρέµµατα (8.800 µέτρα) µε τη λογική να στήσει έναν πρότυπο καταυλισµό. 

Και ο αριθµός των Τσιγγάνων που µένουν σε σπίτια στην Τρίπολη 

µεταβάλλεται, ανάλογα µε τη δυνατότητα που έχουν να νοικιάζουν σπίτι. 



Συνήθως παρατηρείται το φαινόµενο κάποιες οικογένειες το καλοκαίρι να 

πηγαίνουν στον καταυλισµό, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα 

ενοίκια.  

Οι Τσιγγάνοι της περιαστικής ζώνης είναι, όπως είπαµε, 16 οικογένειες, 

µένουν σε δικά τους οικόπεδα και αντιµετωπίζουν και αυτοί πάρα πολλά 

προβλήµατα µε τους περιοίκους. Οι γείτονές τους µε διάφορα επιχειρήµατα, 

είτε ότι τα οικόπεδα είναι άρτια και οικοδοµήσιµα, είτε ότι κάνουν 

υγειονοµικές παραβάσεις, θέλουν να τους διώξουν από δίπλα τους. Και εδώ 

εκδηλώνονται οι πιο ακραίες µορφές ρατσιστικών συµπεριφορών, µε συνεχή 

δηµοσιεύµατα στον τύπο, τα οποία καταλογίζουν στους Τσιγγάνους 

εγκληµατικότητα και διάφορες άλλες κατηγορίες, που δεν ευσταθούν 

ουσιαστικά. 

Το πιο σηµαντικό, όµως, πρόβληµα είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει η 

κατάσταση µε τον καταυλισµό που ήταν να γίνει στο Τζίβα, άσχετα αν έχει 

γίνει η αγορά από το δήµο της Τρίπολης, και αυτή τη στιγµή συζητιέται η 

µεταφορά του σε κάποιο άλλο µέρος, µάλλον εκεί που ήταν ο σκουπιδότοπος. 

Στην  πλειονότητά τους οι Τσιγγάνοι απασχολούνται στην Αρκαδία 

κυρίως µε το εποχιακό -όπως παντού- εµπόριο. Παρατηρείται να είναι εργάτες 

γης, αν και πλέον βγάζουν πολύ λίγα µεροκάµατα, γιατί έχουν αντικατασταθεί 

από τους άλλους οικονοµικούς µετανάστες. Γενικά πάντως έχουν εποχιακή 

απασχόληση και αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα ανεργίας.  

Έχει ιδιαίτερη σηµασία να µελετήσουµε πώς συµπεριφέρεται η τοπική 

κοινωνία και οι φορείς της. Ο ∆ήµος και ιδιαίτερα ο δήµος Τρίπολης, αλλά και 

η πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου -ανάµεσά τους και ο πρώην 

δήµαρχος και νυν αξιωµατική αντιπολίτευση- τηρούν πολύ θετική στάση 

απέναντί τους. Ο ∆ήµος είναι µέλος στο ∆ίκτυο Ροµ, έχει προσπαθήσει να 

δώσει διάφορες λύσεις στα προβλήµατα και έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα-

ατζέντα για το οικιστικό. Η Νοµαρχία κρατά ουδέτερη στάση, ούτε θετική, 

ούτε αρνητική. 



Τη σηµαία του ρατσισµού, όµως, στην Αρκαδία -και αυτό είναι σοβαρό 

πρόβληµα- τη σηκώνει η µοναδική τοπική εφηµερίδα της Τρίπολης, τα 

"Καθηµερινά Νέα", η οποία έχει µεγάλη κυκλοφορία (κυκλοφορεί και στη 

Λακωνία και στους γύρω νοµούς) και µε καθηµερινά δηµοσιεύµατα προσπαθεί 

να πείσει το ∆ήµο, τη Νοµαρχία, την Αστυνοµία, να πάρουν µέτρα εναντίον 

των Τσιγγάνων. Πιέζει τις Αρχές, τροµοκρατεί όποιους διαφωνούν και έχει 

σηµασία να αναφέρω µόνο δύο χαρακτηριστικά δηµοσιεύµατα. Το πρώτο: "Η 

Τρίπολη, η νέα πρωτεύουσα του τρόµου. Αθίγγανος πυροβολεί το διοικητή της 

Ασφάλειας της Τρίπολης. Κύµατα απειλών και ύβρεων Αθιγγάνων κατά αστών 

αναβιώνουν τα γεγονότα της Ν. Κίου τώρα και στην Τρίπολη". Το δεύτερο 

είναι ένα πρωτοσέλιδο άρθρο αµέσως µετά τα γεγονότα της Ν. Κίου, στο 

οποίο χαρακτηρίζεται ως "περιοδεύοντες προβοκάτορες" η αντιπροσωπεία των 

µη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κοµµάτων που είχαν επισκεφτεί τη 

Ν. Κίο για συµπαράσταση, αλλά και να διερευνήσουν τα γεγονότα.  

Στην Αρκαδία, βέβαια, κανένας φορέας, κανένα πολιτικό κόµµα, κανένας 

συνδικαλιστικός φορέας, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν έχει πάρει θέση. ∆εν έχει 

µιλήσει κανείς. 

Ο κόσµος τώρα, τι κάνει; Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι στην πόλη 

της Τρίπολης αντιµετωπίζουν το θέµα ουσιαστικά αδιάφοροι. Όχι, βέβαια, 

αυτοί που έχουν γείτονες Τσιγγάνους. Οι Τσιγγάνοι που µένουν στα σπίτια δεν 

αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα. Το τραγικό είναι, όµως, ότι στην περιοχή 

Τζίβα έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και έχουν φτιάξει, όπως σας είπα, 

αγωνιστική επιτροπή κατά των Γύφτων του χωριού Τζίβα και είναι 

χαρακτηριστική η άποψη κάποιου που συνέταξε µια επιστολή προς το 

δήµαρχο και την επιτροπή και στη συνέχεια την κοινοποίησε στον τοπικό 

τύπο. Έγραφε, λοιπόν: "Το πιο δυσάρεστο είναι ότι µερικοί Τεγεάτες και µέλη 

του τοπικού συµβουλίου, κάτοικοι Κολωνακίου, µε το φόβο να µην 

κατηγορηθούν ως ρατσιστές πούλησαν και παραχώρησαν χρήση γης στους 

Γύφτους. Μου θυµίζουν τα λόγια του Αδόλφου Χίτλερ που είπε: 'Οι Εβραίοι 



και οι Γύφτοι είναι τα µιάσµατα των λαών, που οι µεν πρώτοι βρωµίζουν µε 

βρώµικο χρήµα τους λαούς, ενώ οι δεύτεροι βρωµίζουν τους ανθρώπους της 

υφηλίου µε βρωµιά'. Τέτοια µιάσµατα γέµισε το χωριό µας Τζίβα. 

Συγχαρητήρια στους µη ρατσιστές δηµοκράτες και στις δηµόσιες αρχές." 

∆εν είναι, όµως, µόνο έτσι τα πράγµατα, υπάρχουν και οι θετικές 

εκδηλώσεις µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τους µαθητές του 3ου 

Γυµνασίου Τρίπολης, οι οποίοι έφτιαξαν µια µαθητική εφηµερίδα και 

αφιέρωσαν ένα µεγάλο κοµµάτι της στους Τσιγγάνους, αντιµετωπίζοντας µε 

µεγάλη επιτυχία το θέµα. Επίσης, δηµοσιεύουν και µια συνέντευξη από τρία 

παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και πάνε 

στο σχολείο. Λένε τα όνειρά τους, το τι θέλουν να γίνουν κτλ. και όλα αυτά 

είναι, βέβαια, από τις θετικές πλευρές. 

Όσον αφορά τώρα την ένταξη των παιδιών στα σχολεία, µε τον Σταµάτη 

προσπαθήσαµε και ενηµερώσαµε τους κατοίκους, τις οικογένειες των 

Τσιγγάνων, για να γραφτούν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πριν ξεκινήσουµε το 

Πρόγραµµα στην Αρκαδία -δηλαδή πέρυσι- υπήρχαν έξι παιδιά. Φέτος είναι 

ενταγµένα σε κανονικές τάξεις 14 παιδιά σε σύνολο περίπου 80 παιδιών (λέµε 

περίπου διότι δεν µπορούµε να τα καταγράψουµε ακριβώς). Στο ∆ηµοτικό 

σχολείο Σταδίου Τεγέας είναι 5, στο 5ο ∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης 3, στο 7ο 

∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης 3 και στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης πάλι 3. 

Από τους παραπάνω 14 µαθητές, οι 6 είναι στην πρώτη τάξη, φετινά παιδιά, οι 

3 στη δεύτερη, οι 3 στην τρίτη και οι υπόλοιποι από ένας σε κάθε τάξη. Και 

χθες αποφοίτησαν δύο παιδιά από το σχολείο, πήραν απολυτήριο, αλλά δεν θα 

λέγαµε ότι έχουν αποκτήσει και τις αντίστοιχες γνώσεις. Απλά οι δάσκαλοι του 

περάσανε για να φύγουν από το σχολείο. 

Οι αριθµοί ίσως φαίνονται µικροί, αλλά µε τις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούν µπορούµε να πούµε ότι είναι σχετικά ικανοποιητικοί. Οι δάσκαλοι 

και οι διευθυντές από τις κουβέντες που έχουµε κάνει φαίνεται ότι τηρούν 

θετική στάση. ∆εν έχουν κανένα πρόβληµα µε τα παιδιά, ιδιαίτερα στο Στάδιο, 



όπου κατοικούν για χρόνια, είναι µέσα από οικογένειες. ∆εν υπάρχει κανένα 

πρόβληµα και µε τα άλλα παιδιά. Η µαθητική κοινότητα τους έχει αποδεχτεί 

πάρα πολύ καλά. 

Οι ίδιοι οι δάσκαλοι όταν τους πήγαµε το εκπαιδευτικό υλικό του 

Πανεπιστηµίου πριν τα Χριστούγεννα µε αρχές Γενάρη, µετά από δεύτερη 

επίσκεψή µας -να λέµε και τα θετικά- το αποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά και 

εξέφρασαν το παράπονο γιατί δεν εκδίδεται αντίστοιχο καλό υλικό και για τα 

παιδιά τα "δικά µας".  

Λειτούργησε προπαρασκευαστικό τµήµα ως παράρτηµα του ∆ηµοτικού 

σχολείου Σταδίου, στο οποίο πήγαιναν παιδιά µόνο από τον καταυλισµό. 

Ξεκίνησαν 30 παιδιά από το Τζίβα, που είναι περίπου 2-3 χλµ απόσταση, 

αρκετά µακριά. Τα παιδιά µεταφέρονταν, δεν θα λέγαµε καθηµερινά, µε 

λεωφορείο. Όποτε θυµόταν το ΚΤΕΛ έκανε το δροµολόγιο, δεν έµπαινε 

µέσα, το χειµώνα υπήρχαν πολλά προβλήµατα µε τη λάσπη και οι δύο 

δάσκαλοι µου είπαν ότι ουσιαστικά παρακολουθούσαν το Πρόγραµµα 

σταθερά γύρω στα 10-12 παιδιά. Οι περίοικοι τα αντιµετώπιζαν αρνητικά και 

ισχυριζόντουσαν διάφορα: ότι έκοβαν τα µήλα από τις µηλιές και τρώγανε και 

άλλα τέτοια. Σταµάτησε αρκετά νωρίς το Πρόγραµµα, κυρίως επειδή υπήρχε 

πρόβληµα µε τη µεταφορά των παιδιών και ιδιαίτερα το χειµώνα είναι πολύ 

δύσκολο να διανύσουν τα παιδιά µια απόσταση αρκετά µεγάλη, 500-700 

µέτρα, µέσα σε πάγο, µιας και η Τρίπολη παγώνει το χειµώνα. 

Ουσιαστικά, λοιπόν, δεν µπορούµε να πούµε ότι υπήρξε αποτέλεσµα από 

αυτό το προπαρασκευαστικό τµήµα. Μπορεί να γραφτήκανε 30 παιδιά, αρκετά 

καλό ποσοστό, αλλά κανένα αποτέλεσµα. Το κτίριο, βέβαια, ήταν τραγικό, 

ακατάλληλο, δεν υπήρχε θέρµανση, υπήρχε µία σόµπα της κακιάς ώρας που 

όποτε και αν λειτουργούσε, στην αρχή δεν υπήρχαν κάποια τζάµια… Ανήκε 

στο Στάδιο, αλλά τα παιδιά πήγαιναν στον Άγιο Σώστη σχολείο. Έχει κλείσει 

αυτό το σχολείο πλέον. Ενώ υπήρχε και ένα άλλο σχολείο κοντά, στο Θάνα, 

είχανε ξεσηκωθεί παλιά οι του Θάνα -θα θυµόσαστε- και ήθελαν να το κάνουν 



Πνευµατικό Κέντρο µε ένα νηπιαγωγείο, µε παιδικό σταθµό, και τέλος πάντων 

δεν άφησαν τα παιδιά να πάνε σε αυτό το σχολείο.  

Επίσης, όπως µου είπαν, στο προπαρασκευαστικό τµήµα υπήρχαν παιδιά 

που ήξεραν να γράφουν και κάποια που δεν ήξεραν. Ήταν, δηλαδή, τελείως 

διαφορετικό το επίπεδο και αυτό δηµιουργούσε πολλές δυσκολίες στη δουλειά 

των δασκάλων. 

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια να πείσουµε τους κατοίκους του 

καταυλισµού για την ανάγκη της φοίτησης στο σχολείο. Κανένα παιδί από τον 

καταυλισµό δεν πήγε σε κανονικό σχολείο -ούτε ένα!- και ο λόγος ήταν κυρίως 

ότι οι οικογένειες ένιωθαν µειονεκτικά να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, 

επειδή τους έλειπαν βασικά πράγµατα, αλλά και το ότι η απόσταση του 

καταυλισµού από τα σχολεία της Τρίπολης είναι πάρα πολύ µεγάλη, υφίσταται, 

δηλαδή, πρόβληµα µεταφοράς. 

Κάναµε, λοιπόν, κάποιες διαπιστώσεις. Πρώτα απ' όλα, ενταγµένα παιδιά 

στο κανονικό σχολείο είναι µόνο από τις οικογένειες που µένουν στην Τρίπολη 

και από τις οικογένειες που ζουν σε δικά τους ιδιόκτητα οικόπεδα, που έχουν 

στήσει παραπήγµατα και έχουν φτιάξει και κάποια κτίσµατα. Από τον 

καταυλισµό δεν πάει ούτε ένα παιδί στο σχολείο, σε κανονικό σχολείο. Τα 

παιδιά που είναι ενταγµένα σε µικρές οµάδες (5,3,3,3) σε σχολεία 150, 200 και 

250 ατόµων, όπου υπάρχουν παιδιά οικονοµικών µεταναστών (βούλγαροι, 

αλβανοί µετανάστες), δεν αντιµετωπίζουν σχετικά κανένα πρόβληµα. Και όχι 

µόνο αυτό, αλλά ειδικά τα µικρά παιδιά είχαν καλή επίδοση, δεν είχαν 

"µαθησιακά" προβλήµατα. Ένα παράπονο είναι ότι οι γονείς δεν συµµετέχουν 

στις διαδικασίες του σχολείου και µερικές φορές στέλνουν τα παιδιά τους εκεί 

για να τα ξεφορτωθούν. Αυτό είναι ίσως µία πραγµατικότητα. Μία ακόµη 

διαπίστωση είναι ότι υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στην ένταξη των παιδιών 

στο σχολείο και τις συνθήκες διαβίωσης. Η ένταξη των Τσιγγανοπάιδων στο 

σχολείο για να πετύχει πρέπει να λυθούν -η άποψή µου- µια σειρά από 

προβλήµατα, όπως η µόνιµη εγκατάσταση, η στέγαση, οι συνθήκες διαβίωσης, 



η υγεία, η ανεργία. Όλα αυτά τα προβλήµατα µπαίνουν φραγµός στο να 

δεχτούν τα παιδιά στο σχολείο. 

Πιστεύουµε ότι η ένταξη της οµάδας-στόχου στα σχολεία είναι 

απαραίτητη, προκειµένου να αποφύγουµε ρατσιστικές συµπεριφορές και 

θεωρούµε ότι πρέπει να στηρίζουµε αυτά τα παιδιά συνεχώς. Προτείνουµε τη 

λειτουργία ενός "διευρυµένου" σχολείου στους καταυλισµούς, που θα 

λειτουργεί κυρίως σε βάση εθελοντικής προσφοράς µε ενηµέρωση από 

γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς και θα απευθύνεται σε ενήλικες. Μέσα 

από εκεί θα µπορούσε να γίνει ίσως µια προσπάθεια για αλφαβητισµό ενηλίκων 

και µια συνεχής ενηµέρωση των Τσιγγάνων για την αναγκαιότητα της µάθησης 

και της εγγραφής των παιδιών τους στα σχολεία.  

Κλείνοντας, θα ήθελα µιλήσω για τις συνθήκες σήµερα. "Στις µέρες µας 

δεν γεννιέται κανείς φτωχός, γίνεται. Αυτή είναι η καινοτοµία. Η κοινωνία µας 

παράγει φτώχια όπως παράγει εµπορεύµατα και πλούτο" έγραφε στη Le 

Monde diplomatique το 1996. Ζούµε σε µια εποχή µε οξυµένα οικονοµικά 

και κοινωνικά προβλήµατα. Η διεθνοποίηση της οικονοµίας, η µεταφορά των 

βιοµηχανιών σε ζώνες χαµηλότερου οικονοµικού κόστους, η τεχνολογική 

επανάσταση οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας. Όπως χαρακτηριστικά χθες 

έγραφε ο Κοροβέλης στην Ελευθεροτυπία, όταν το 1955-1960 µια επένδυση 

100 δισεκατοµµυρίων µάρκων δηµιουργούσε 2 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, 

σήµερα µία αντίστοιχη επένδυση δηµιουργεί 500 χιλιάδες ανέργους. Ο στόχος 

της πλήρους απασχόλησης δεν αποτελεί παρά παλιά ανάµνηση. Η φτώχεια 

παρουσιάζεται σαν φυσική και παραδεκτή κατάληξη µιας οικονοµικής 

ανάπτυξης υπερφιλελεύθερης αντίδρασης. Παγκόσµια αυξάνεται ο αριθµός των 

ανέργων και όλο και περισσότεροι πληθυσµοί αντιµετωπίζουν το φάσµα της 

φτώχειας. Οι ζητιάνοι, οι άστεγοι χωρίς µόνιµοι κατοικία αυξάνονται αντί να 

µειώνονται.  

Σε αυτές τις συνθήκες οι πρώτοι που δέχονται τις πιέσεις είναι αυτοί που 

βρίσκονται ήδη σε δυσµενέστερη θέση, όπως οι οικονοµικοί µετανάστες και οι 



Τσιγγάνοι. Και εκτός από τον αποκλεισµό αυτών των ατόµων και µονάδων, οι 

επιδράσεις αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, καθώς ο κοινωνικός ιστός σπάει, 

φαινόµενα συγκρούσεων, κοινωνικών οµάδων και ρατσισµού οξύνονται. 

Μπορούµε, λοιπόν, να φανταστούµε το µέλλον των Τσιγγάνων να διαγράφεται 

δυσοίωνο. Οι τσιγγάνοι παρίες της κοινωνίας αντικαθίστανται στην εργασία 

από τους οικονοµικούς µετανάστες. Τη σηµερινή θέση των Τσιγγάνων 

καταλαµβάνουν οι άνεργοι και οι Τσιγγάνοι θα οδηγούνται συνεχώς σε 

περαιτέρω αποµόνωση και στην ολική περιθωριοποίηση. Η χειραφέτηση των 

Τσιγγάνων και η δηµιουργία κινήµατος θα απαιτεί περισσότερο κοινωνικό 

κράτος και η πιο δίκαιη κατανοµή του πλούτου θα µπορούσε να δώσει κάποιες 

λύσεις. Προϋποθέσεις υπάρχουν. Έγκειται να διαπιστώσουµε αν υπάρχει και η 

βούληση. Το µέλλον θα δείξει.    

Ο Σταµάτης Καραχάλιος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τσιγγάνων 

Τρίπολης. Σαν σύλλογος έχουν επεξεργαστεί κάποιες προτάσεις και απόψεις τις 

οποίες κατέθεσαν στην Περιφέρεια, τη Νοµαρχία, τους δήµους, σε όλους του 

φορείς της Αρκαδίας. Πιστεύω ότι είναι καλό να ακούσουµε… 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Ο σκοπός µας και η προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση και θεωρώ από 

την πλευρά µου υποχρέωση, ευθύνη και καθήκον να αναφερθώ στους τέσσερις 

κεντρικούς άξονες που αφορούν τους εξής τοµείς: στέγαση, εργασία, ασφάλιση, 

εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνίες µας σήµερα αναπτύσσονται 

ταχύτατα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών ανεβαίνει, υπάρχουν 

συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού που αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης. 

Οι οµάδες αυτές συνήθως χρεώνονται µια ταµπέλα και µε την πάροδο του 

χρόνου οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισµό. Γι' αυτό τα δικαιώµατα που η 

συνταγµατική τάξη προσφέρει σε όλους τους πολίτες δεν είναι ίδια µε τους 

υπόλοιπους. Οι υποχρεώσεις τους, όµως, προς την Πολιτεία εκπληρώνονται 

στο ακέραιο, όταν η δραστηριότητά τους εµπίπτει στα πλαίσια της κοινωνικής 



λειτουργίας. Μία τέτοια οµάδα πληθυσµού που διαβιώνει στα όρια της 

κοινωνικής αποµόνωσης είναι οι Τσιγγάνοι.  

Οι Τσιγγάνοι είναι κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας, είναι χριστιανοί 

ορθόδοξοι, υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, είναι έλληνες πολίτες µε τις 

ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώµατα, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες. 

Σήµερα περισσότερο από ποτέ καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προώθησης 

και λύσης των χρόνιων αιτηµάτων των Τσιγγάνων για την οριστική επίλυση του 

φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού τους και τη µόνιµη ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία. Η αρκαδική αδελφότητα προτείνει τα εξής µέτρα: 

1) Στέγαση 

Το πρόβληµα της στέγασης των Τσιγγάνων είναι ιδιαίτερα σοβαρό λόγω του 

µεγάλου πληθυσµού που είναι διασκορπισµένος σε όλη τη χώρα και λόγω της 

συχνής µετακίνησης του πληθυσµού αυτού. Οι συνθήκες ζωής στους 

καταυλισµούς είναι ιδιαίτερα υποβαθµισµένες, µε αποτέλεσµα την έκθεση σε 

σοβαρούς κινδύνους επιδηµιών. Ταυτόχρονα, δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα 

απογραφή του πληθυσµού, έτσι ώστε να µην υπάρχει σαφής εκτίµηση της 

έκτασης του προβλήµατος. Για την αντιµετώπιση του στεγαστικού 

προβλήµατος των Τσιγγάνων πρέπει να διαµορφωθεί ένα µακροχρόνιο 

πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει τρία στάδια:  

(α) εξεύρεση χώρων εγκατάστασης των οικισµών µε αγορά ή διάθεση χώρων 

από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε έτσι να εξασφαλίζεται η 

κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων, 

(β) κατασκευή οικισµών κυρίως µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέσω ειδικών προγραµµάτων µε την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

(γ) καθορισµό δικαιούχων οικογενειών µε τη θέσπιση αντικειµενικών 

κριτηρίων. 

 

2) Εργασία και απασχόληση 



Η κύρια απασχόληση των Τσιγγάνων είναι κατά τεκµήριο το πλανόδιο 

εµπόριο. Συνήθως, όµως, η άσκηση του επαγγέλµατός τους γίνεται χωρίς την 

κατοχή επίσηµης άδειας. Επίσης, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τις άδειες 

οδήγησης, οι οποίες συνιστούν σηµαντική προϋπόθεση για την άσκηση του 

επαγγέλµατός τους. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απασχόλησης 

των Τσιγγάνων προτείνουµε τα εξής: Οι άδειες επαγγέλµατος να χορηγούνται 

µε καταβολή στην αντίστοιχη εφορία ή νοµαρχία µίας εφάπαξ ετήσιας 

εισφοράς για επαγγελµατική χρήση, καθώς και άδεια για τις λαϊκές αγορές. 

Λόγω του γεγονότος ότι στην πλειοψηφία τους οι Τσιγγάνοι είναι αναλφάβητοι, 

ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την έκδοση αδειών οδήγησης. Πιο 

συγκεκριµένα, προτείνεται η επαναφορά της οπτικής εξέτασης, προφορικής, για 

τα σήµατα για τη χορήγηση διπλώµατος οδήγησης. Για όσους πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα να διευκολύνεται η πρόσληψη των Τσιγγάνων στο 

δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µέσα από την κάλυψη ενός 

συγκεκριµένου ποσοστού.   

 

3) Ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη 

Οι Τσιγγάνοι αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα µε την κοινωνική ασφάλιση 

και την υγειονοµική περίθαλψή τους. Λόγω της ιδιοµορφίας της απασχόλησής 

τους και της συνεχούς µετακίνησής τους για την αντιµετώπιση αυτών των 

ζητηµάτων η αρκαδική αδελφότητα προτείνει: επαναφορά της ισόβιας 

τιµητικής σύνταξης για τις πολύτεκνες µητέρες, καθορισµό ασφαλιστικών 

φορέων στους οποίους µπορούν να ασφαλιστούν οι Τσιγγάνοι, διερεύνηση των 

δικαιωµάτων απόκτησης σύνταξης µέσω ΕΛΓΑ για τους υπερήλικες, 

προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση στον ΕΛΓΑ για όποιον το επιθυµεί και 

διευκόλυνση όλων στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ. 

 

4) Εκπαίδευση 



Το πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγάνων είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η 

συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού είναι αναλφάβητη. Και επίσης, 

παρατηρείται συχνή µετακίνηση του πληθυσµού. Κατά συνέπεια, χρειάζεται η 

διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου, µακροχρόνιου προγράµµατος το οποίο να 

καλύπτει όχι µόνο τις παιδικές ηλικίες (βασική εκπαίδευση), αλλά και τις 

µεγαλύτερες. Για την επίλυση του εκπαιδευτικού προβλήµατος πρέπει να 

κατατεθεί ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα στηρίζεται 

στους εξής άξονες: προσχολική αγωγή και προετοιµασία για την ένταξη στη 

βασική εκπαίδευση (δηµοτικό, γυµνάσιο), πρόγραµµα αναλφάβητων για 

ενήλικες, καθιέρωση κάρτας µεταγραφής από σχολείο σε σχολείο. 
 


