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Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν 

υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά περαστικοί, οι οποίοι 

συνήθως έστηναν πρόχειρο καταυλισµό έξω από την πόλη. Έτσι, απόφευγαν 

συστηµατικά τις ρήξεις µε τις αρχές και τους ντόπιους κατοίκους. Μετά τα 

τέλη της δεκαετίας του ΄60, όµως, κάποιοι αγόρασαν δική τους γη στην 

περιοχή Αλιβέρι Ν. Ιωνίας και έχτισαν τα πρώτα αυθαίρετα σπίτια, µε 

αποτέλεσµα η περιοχή αυτή να γίνει ο µόνιµος χώρος υποδοχής και 

εγκατάστασης Τσιγγάνων, ικανοποιώντας και την ανάγκη συσπείρωσης τους. Η 

λαϊκή αγορά του Βόλου αποτέλεσε, επίσης, πόλο έλξης για άλλους Τσιγγάνους 

εκτός Θεσσαλίας (από Αµαλιάδα και Χαλκίδα), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε 

φθηνές οικιστικές περιοχές της πόλης (πρόκειται για τα Προσφυγικά της Ν. 

Ιωνίας). Το 1990 µια οµάδα 50 περίπου οικογενειών από την Χαλκίδα 

εγκαταστάθηκε στην περιοχή Νεάπολης Βόλου. 

Έτσι, στην περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος βρίσκονται 

σήµερα τέσσερις κοινότητες Τσιγγάνων: (α) Αγία Παρασκευή Βόλου, (β) 

Αλιβέρι Ν. Ιωνίας, (γ) Προσφυγικά Ν. Ιωνίας και (δ) Νεάπολη Βόλου. Αυτές 

οι κοινότητες διατηρούν µεταξύ τους ελάχιστες ως και εχθρικές σχέσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, στην Αγία Παρασκευή Βόλου ζουν περίπου 300 

άτοµα, τα οποία ασχολούνται µε το λιανεµπόριο, ενώ τελευταία υπάρχουν και 

κάποιοι που διατηρούν καταστήµατα µε αντίκες, καφενεία κλπ. Τα παιδιά τους 

φοιτούν στο 17ο ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου. 

Ο µεγαλύτερος πληθυσµός των Τσιγγάνων της περιοχής κατοικεί στο 

Αλιβέτι Ν. Ιωνίας. Υπολογίζονται σε 300 άτοµα µόνιµα εγκαταστηµένα και 

700-1200 διερχόµενα, πολλά από τα οποία διαθέτουν σπίτια, αλλά λόγω της 

επαγγελµατικής τους ενασχόλησης εγκαταλείπουν για µικρό ή µεγαλύτερο 

διάστηµα την περιοχή. Τα παιδιά τους φοιτούν στο 10ο ∆ηµοτικό σχολείο Ν. 



Ιωνίας, πρώην 37ο ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου. 

Στα Προσφυγικά Ν. Ιωνίας εγκαταστάθηκαν σε σπίτια τσιγγάνοι έµποροι 

λαϊκής, οι οποίοι ήρθαν στο Βόλο από την περιοχή της Αµαλιάδας κυρίως, 

αλλά και από τη Χαλκίδα. Τα σπίτια αυτά τα νοίκιασαν από πρόσφυγες, οι 

οποίοι τα εγκατέλειψαν λόγω ανόδου του βιοτικού τους επιπέδου. Ο αριθµός 

τους δεν µπορεί να προσδιοριστεί, και επειδή ζουν ανάµεσα σε µη Τσιγγάνους 

κατοίκους της περιοχής, αλλά και επειδή και οι ίδιοι δεν επιδίωξαν να 

ενταχθούν και να καταγραφούν ως δηµότες. Θεωρούν την παραµονή τους 

προσωρινή, όσο, δηλαδή, έχει δουλειά στις λαϊκές, και είναι εγγεγραµµένοι 

δηµότες Αµαλιάδας. Τα παιδιά τους φοιτούν στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. 

Ιωνίας (πρώην 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου ) και στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. 

Ιωνίας (πρώην 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου). 

Τέλος, Τσιγγάνοι εγκαταστάθηκαν στη Νεάπολη Βόλου το 1990, όπως 

ήδη είπαµε. Ο οικισµός τους αποτελείται από 50 οικογένειες που ήρθαν από 

την Χαλκίδα και ασχολούνται κυρίως µε την ανθοκοµία. Κανένας τους δεν 

είναι εγγεγραµµένος κάτοικος σε κάποιο δήµο του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος και ζουν σε παραπήγµατα κάτω από άθλιες συνθήκες. Τα 

παιδιά τους φοιτούν στο 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου. 

Στη συνέχεια θα σας αναφέρω επιγραµµατικά ποιες δραστηριότητες 

έλαβαν χώρα στην περιοχή της Μαγνησίας στα πλαίσια υλοποίησης του 

Προγράµµατός µας το έτος 2000: 

► Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση της φοίτησης των παιδιών 

τσιγγάνικης προέλευσης µε επισκέψεις που πραγµατοποιούσα σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα στα σχολεία όπου αυτά τα παιδιά φοιτούν.  

► Μοιράστηκε δείγµα εκπαιδευτικού υλικού του Προγράµµατος. 

► Κατά την περίοδο των εγγραφών τον Ιούνιο επισκέφτηκα τους οικισµούς 

των Τσιγγάνων, ενηµερώνοντας και παροτρύνοντάς τους  να γράψουν τα παιδιά 

τους έγκαιρα στο σχολείο. 

► Συνεργάστηκα µε τον ∆ΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας και το γραφείο Ροµ. 



► Υποστήριξα τη δηµιουργία 2 τµηµάτων υποδοχής τσιγγάνων µαθητών στο 

10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, το οποίο και θεωρούσα επιτακτική ανάγκη. 

► Αρθρογράφησα στον τοπικό τύπο για θέµατα που αφορούν τους 

Τσιγγάνους και κυρίως την εκπαίδευσή τους.  

Στο νοµό Μαγνησίας και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή Αλιβερίου  

υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2000 προγράµµατα από τον ∆ΟΚΠΥ  Ν. Ιωνίας, 

µέσα από τα οποία έγιναν σηµαντικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των Τσιγγάνων, την υγεία και την εκπαίδευσή τους. 

Ειδικότερα, τα παιδιά του οικισµού εµβολιάστηκαν και παρακολουθούνται από 

γιατρούς συστηµατικά. Επίσης, παρέχεται ιατρική φροντίδα και δωρεάν 

εξετάσεις σε ενήλικες τσιγγάνους, ενώ µέσω του γραφείου Ροµ τους παρέχεται 

στήριξη σε διάφορα θέµατα που τους απασχολούν. 

Παρότι ο αριθµός των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης που είναι 

εγγεγραµµένα στο σχολείο δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα από πέρσι, είναι σηµαντικό 

το ότι αυξήθηκε ο αριθµός των φοιτούντων. Για παράδειγµα, στο 10ο 

∆ηµοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας, από τους 80 εγγεγραµµένους πέρσι φοιτούσαν 

µόνο 50 και αυτοί άτακτα. Στη φετινή χρονιά από τους 84 εγγεγραµµένους 

φοιτούν οι 80 και η φοίτησή τους είναι περισσότερο τακτική. 

Η διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων µε εισήγησή τους 

ζήτησαν τη λειτουργία δυο τάξεων υποδοχής για τη σχολική χρονιά 2001-

2002. Το αίτηµά τους έγινε δεκτό από τους αρµόδιους φορείς και έτσι µετά 

από απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου οι τάξεις θεσµοθετήθηκαν και θα 

λειτουργήσουν σε αίθουσες οι οποίες θα δηµιουργηθούν από το ∆ήµο, 

συµπληρώνοντας τις ήδη υπάρχουσες αίθουσες του σχολείου. 

Επίσης, τη φετινή χρονιά για να καλυφτούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης ιδρύθηκαν και λειτουργούν 2 φροντιστηριακά 

τµήµατα, τα οποία παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία µετά τη λήξη του 

σχολικού προγράµµατος. 



Αξίζει να σας αναφέρω ότι όταν τα παιδιά αυτά πρόκειται να 

µετακινηθούν πάντα ζητούν την κάρτα µετακίνησης, αλλά τις περισσότερες 

φορές δεν φοιτούν σε σχολείο της περιοχής στην οποία πηγαίνουν. Ακόµη, 

όµως, και παιδιά της περιοχής ευθύνης µου που φοιτούν σε κάποιο άλλο 

σχολείο κατά την περίοδο µετακίνησης της οικογένειάς τους, επιστρέφουν 

χωρίς να έχουν µάθει το παραµικρό, διότι το σχολείο υποδοχής συνήθως τα 

απασχολεί για λίγες ώρες και χωρίς εκπαιδευτικούς στόχους.  

Σ΄ αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας εκθέσω κάποιους προβληµατισµούς 

µου και να επισηµάνω ταυτόχρονα κάποια "κακώς κείµενα", τα οποία θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κι όλα όσα θα σας αναφέρω µου είναι άµεσα 

γνωστά, όχι γιατί είµαι συνεργάτης του Προγράµµατος, αλλά γιατί ζω εδώ και 

µια δεκαετία την πραγµατικότητα που βιώνουν οι Τσιγγάνοι του Αλιβερίου Ν. 

Ιωνίας. 

Το Πρόγραµµά µας πραγµατικά προσπαθεί να πετύχει τη σχολική 

ένταξη των παιδιών ρόµικης προέλευσης. ∆υστυχώς, όµως, το να οδηγηθούν 

όλα αυτά τα παιδιά στο σχολείο δεν είναι εφικτό µε τα σηµερινά δεδοµένα. 

Γιατί η εκπαίδευση, όπως γνωρίζετε, αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου 

σχεδιασµού, ο οποίος εξαρτάται άµεσα από όλους τους άλλους τοµείς που 

στόχο έχουν την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού των Τσιγγάνων. Και 

ανθρώπους που δεν έχουν εξασφαλίσει στέγη, εργασία, περίθαλψη, δεν 

µπορούµε να τους αναγκάσουµε να βάλουν σε πρώτη προτεραιότητα της ζωής 

τους την εκπαίδευση των παιδιών τους και να δεχτούν τη µακροχρόνια φοίτηση 

στο σχολείο. 

∆εν µπορούµε να αµφισβητήσουµε ότι έγιναν αρκετά θετικά βήµατα σε 

όλους τους τοµείς. Μιλώντας συγκεκριµένα, ωστόσο, για την περιοχή µου και 

εκφράζοντας την προσωπική µου άποψη, δεν έχει αλλάξει σηµαντικά η ζωή των 

Τσιγγάνων και αυτό που κυρίως µε προβληµατίζει είναι το κατά πόσο τα όποια 

θετικά βήµατα έγιναν αντιστοιχούν στα ποσά που δαπανήθηκαν για την 

υλοποίησή τους. Ως κύριο λόγο αυτής της κατάστασης βλέπω το ότι όλοι οι 



φορείς που ενεργοποιήθηκαν και υλοποίησαν προγράµµατα µε στόχο τους 

Τσιγγάνους δρούσαν και δρουν ανεξάρτητα, πολλές φορές µάλιστα και 

ανταγωνιστικά µεταξύ τους, ίσως και χωρίς µακροπρόθεσµους στόχους. Και 

όλα αυτά τα επισηµαίνω γιατί τα ζω καθηµερινά στην περιοχή µου. 

Είδα, για παράδειγµα, πέρσι τη Ν.Ε.Λ.Ε. να υλοποιεί πρόγραµµα 

«Άρσης κοινωνικού αποκλεισµού Τσιγγάνων», προσπαθώντας να διδάξει σε 

αναλφάβητους ανθρώπους τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε εργαλεία 

κάποιους απαρχαιωµένους υπολογιστές, χρήσιµους τάχα για τη διαχείριση 

µικροεπιχειρήσεων. Στην πραγµατικότητα, όµως, επρόκειτο για ένα 

αντικείµενο άχρηστο στους Τσιγγάνους της περιοχής µου. Το παιχνίδι «έλα να 

φτιάξουµε χάντρες» σίγουρα ήταν περισσότερο εκπαιδευτικό. ∆εν θα έθιγα 

αυτό το θέµα, αν δεν έβλεπα σήµερα βλέπω το ∆ΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας να 

ανταγωνίζεται το έργο του σχολείου, αντί να είναι συµπαραστάτης και αρωγός 

του, θέλοντας σε συνεργασία µε τη Ν.Ε.Λ.Ε. να ιδρύσει άλλο σχολείο µέσα 

στον οικισµό, µαθητές του οποίου γνωρίζω από προηγούµενη εµπειρία ότι 

τελικά θα είναι όχι ενήλικες, αλλά µαθητές του κανονικού σχολείου, οι οποίοι 

θα διαρρεύσουν για να φοιτήσουν σ΄ αυτό. Το αποτέλεσµα θα είναι να 

υποβαθµιστεί ο ρόλος του σχολείου και να αρθούν προσπάθειες χρόνων που 

έχουν ως στόχο τους την ένταξη των παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής στην 

εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Αν πραγµατικά θέλουµε να άρουµε τον κοινωνικό αποκλεισµό των 

Τσιγγάνων, θα πρέπει να δώσουµε σε όλους να καταλάβουν ότι αυτό θα γίνει 

µόνο µέσα από τη συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων σε κάθε νοµό. Θα 

πρέπει να υπάρξει µια συντονισµένη και κοινή προσπάθεια µε στόχους 

µεσοπρόθεσµους, αλλά και µακροπρόθεσµους και αλυσιδωτές δράσεις, 

ξεκινώντας από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (µε στεγαστικά 

προγράµµατα και παροχή περίθαλψης) και τις ευκαιρίες επαγγελµατικής 

απασχόλησης, µε παράλληλη ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δικό 

µας µερίδιο σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι πολύ σηµαντικό, γιατί η 



παιδεία που παρέχει το επίσηµο ελληνικό σχολείο είναι αυτή που βάζει τα 

θεµέλια οποιασδήποτε αλλαγής σε στάσεις ζωής. 

Ένα άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω µαζί σας σήµερα είναι αυτό που 

διαπιστώνω καθηµερινά και επιβεβαιώνουν και οι τσιγγάνοι µαθητές µου. Το 

ότι, δηλαδή, όταν κατά τη µετακίνησή τους αναγκάζονται να απευθυνθούν σε 

κάποιο άλλο σχολείο έχοντας την κάρτα τους, δεν γίνονται δεκτοί και αν 

ακόµη γίνουν, το σχολείο απλώς τους απασχολεί, χωρίς να τους παρέχει 

ευκαιρίες εκπαίδευσης. Κι αυτό συµβαίνει γιατί ακόµη κι οι Τσιγγάνοι που 

βλέπουν θετικά τη µόρφωση, δεν έµαθαν, δυστυχώς, να διεκδικούν τα 

δικαιώµατα τους. 

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ πολύ σηµαντική τη δηµιουργία ενός 

δικτύου σχολείων µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, µέσα από το οποίο όχι 

µόνο θα διευκολύνεται ο µαθητής κατά τη µετακίνησή του, αλλά θα ελέγχεται 

και το έργο κάθε σχολείου υποδοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
 


