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Μ. ∆ηµητρίου 

∆εν θα πω τίποτα σχεδόν από αυτά τα οποία ετοιµαζόµουν να πω και αυτό, διότι θα 

ήθελα να υπάρχει χρόνος για συζήτηση κυρίως των παλαιών συνεργατών για ένα 

άτυπο συνέδριο, που έγινε χτες το βράδυ µεταξύ των παλαιών συνεργατών και 

έχουµε να πούµε ορισµένα παράπονα - προτάσεις.  

Απλά να σας πω ότι εµείς µαζί µε την Εύα Πολίτου όλα αυτά τα χρόνια κάναµε 

συγγραφή διδακτικού υλικού, που δεν ξέρουν καν αν υπάρχει στα σχολεία. 

Βασιστήκαµε στο να είναι αυτό το έργο µια πρόταση διδακτικού υλικού και όχι 

ακριβώς διδακτικό υλικό, να µην αλλάξει τα ήδη υπάρχοντα σχολικά βιβλία και να 

µη γίνει ένα καινούργιο σχολικό βιβλίο, το οποίο θα ήταν κουραστικό και 

ανεπιθύµητο και από τα παιδιά και από τους δασκάλους. 

Μέσα στο µυαλό µας προσπαθήσαµε να έχουµε απέναντί µας όχι έναν τσιγγάνο, 

και το τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος αλλά έναν µαθητή, ο οποίος βρίσκεται έξω 

από το σχολείο και ίσως τυχαίνει να είναι τσιγγάνος ή όχι, χωριατόπουλο κτλ. Η 

τελευταία δουλειά που κάναµε ήταν µια συµπλήρωση ερωτηµατολογίου στα σχολεία 

της Αγίας Βαρβάρας και κάναµε µια έκθεση, την οποία έχετε στη διάθεσή σας. ∆ε θα 

διαβάσω τίποτα από αυτά και επίσης από τα ιστορικά στοιχεία για την Αγία 

Βαρβάρα. Ωστόσο δεσµεύοµαι ότι αυτός ο χρόνος θα χρησιµοποιηθεί για την 

συζήτηση. 

 

Γ. Γεωργίου 

Σκοπεύαµε να παρουσιάσουµε τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας στην πόλη της 

Αγίας Βαρβάρας, µετά βέβαια από τα εισαγωγικά όσον αφορά στο τι κάναµε αυτά τα 

τρία χρόνια στο πρόγραµµα, στο οποίο µπήκαµε µε µεγάλο ενθουσιασµό και εγώ και 

όλα τα στελέχη. Θα λέγαµε λοιπόν για κάποιες µελέτες για την Αγία Βαρβάρα και 

πώς εντοπίζουν το ζήτηµα της εκπαίδευσης σ’ αυτόν τον χώρο, µέσω µιας άποψης 

ενός γλωσσολόγου.  

Η Αγία Βαρβάρα είναι µια ξεχωριστή πόλη και στη σκέψη ορισµένων ανθρώπων 

είναι η πόλη, στην οποία οι τσιγγάνοι έχουν αστικοποιηθεί, έχουν εγκατασταθεί και 

είναι βέβαια διαφορετικά και ως προς το ζήτηµα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν 



περισσότερες ευκαιρίες, οι άνθρωποι έχουν καλύτερη δουλειά και η πόλη έχει και 

φήµη στο εξωτερικό, δεδοµένου ότι σε ένα πρόσφατο συνέδριο, που έγινε στα Σκόπια 

και όπου τέθηκαν ζητήµατα οικιστικού ενδιαφέροντος, είχαµε µια εισήγηση για την 

Αγία Βαρβάρα ως µια περίπτωση αστικοποίησης και πετυχηµένης ένταξης και 

επίλυσης των προβληµάτων. 

 Επιγραµµατικά να πούµε ότι η περιοχή είναι ένας χώρος από τον οποίο έχουν 

περάσει πολλοί µετανάστες, οι ρόµηδες, άνθρωποι µεροκαµατιάρηδες µε τη δική τους 

ιστορία, που κατάφεραν να οικοδοµήσουν επιχειρήσεις και να κάνουν κάποια µικρά 

θαύµατα. Οι καταγραφές προέρχονται από τον Gordon Messing της δεκαετίας του 70, 

ο οποίος ήταν από τη σχολή εκείνη που έδινε έµφαση στη γλωσσολογία, δηλαδή ότι 

πρέπει να µελετήσουµε τους τσιγγάνους από την µεριά της γλωσσολογίας. Αναφέρει 

κάποια στοιχεία, ότι για παράδειγµα από το δείγµα των πληροφορητών που είχε στη 

διάθεσή του υπήρχαν κάποιοι που ήξεραν γράµµατα και τον βοηθούσαν να 

µεταφράσει.  

Αυτό συνέβη στην δεκαετία του 70, αλλά αργότερα µπήκαν οι άνθρωποι στη 

διαδικασία να παρακολουθούν στα σχολεία και φτάσαµε στην σηµερινή εποχή, που 

εδώ πια θέτονται ζητήµατα ταυτότητας. ∆ηλαδή θέτονται προβληµατισµοί για το εάν 

πρέπει να λέµε ότι είµαστε τσιγγάνοι και για το εάν τελικά είµαστε τσιγγάνοι, τι 

σηµαίνει να είναι κάποιος τσιγγάνος, διότι οι τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας 

απεµπολούν αυτό το πρότυπο του τσιγγάνου που έχουµε στο µυαλό µας.  

Βλέπουµε ωστόσο τα πράγµατα από την πλευρά της εκπαίδευσης να υπάρχει 

δηλαδή πολλαπλότητα σχέσεων και τα παιδιά να παρακολουθούν, διότι οι τσιγγάνοι 

τώρα πια σε σχέση µε την δεκαετία του 70, στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και 

στο φροντιστήριο. Σήµερα στις οικογένειες των τσιγγάνων υπάρχουν άλλα πρότυπα, 

καθώς υπάρχουν και πλούσιες οικογένειες, που στέλνουν τα παιδιά τους αγγλικά, 

φροντιστήρια και ξένες γλώσσες. Παρατηρούµε λοιπόν ότι πρόκειται για µια 

σηµαντική περίπτωση δυναµικής, όπου η ταυτότητα ταλαντεύεται και δεν ισχύει κάτι 

απόλυτα. 

Μάλιστα πληροφορηθήκαµε, και έχουµε τη χαρά να το ανακοινώσουµε ότι µέσα 

σ’ αυτό το πλαίσιο της δυναµικής υπάρχει και µια προσπάθεια κάποιων νέων, οι 

οποίοι σύστησαν έναν σύλλογο, µε τον τίτλο «Σύνδεσµος Ελλήνων Ροµ Επιστηµόνων 

και Συνεργατών», ο οποίος µαζεύει δυνάµεις όχι µόνο από τους τσιγγάνους και 

γύφτους, αλλά παίρνει δυνάµεις και από τσιγγάνους της διασποράς. Η επωνυµία 

αυτού του συλλόγου είναι προς τιµή του συνεργάτη µας και κορυφαίου γλωσσολόγου 



Έλληνα, του Βαγγέλη Μαρσέλλου, ο οποίος συνέβαλε στη συστηµατοποίηση της 

Ροµανί. Βλέπουµε λοιπόν αυτή τη δραστηριότητα και πολλές άλλες στην περιοχή, 

παρατηρούµε επίσης το πάλεµα της ταυτότητας, βλέπει κανείς κορίτσια που φοράνε 

παντελόνι ή που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, να κρατούνται οι παραδόσεις και να 

παντρεύονται νέες, να µπαίνουν στο Πανεπιστήµιο ή και τα αντίθετα. 

Πρέπει να πούµε πάντως ότι το πρόγραµµα εδώ και 3-4 χρόνια παρεµβαίνει στην 

Αγία Βαρβάρα αλλά, κατά την άποψη µας, πρέπει να γίνει µια πιο ενδελεχής µελέτη 

αυτής της σχέσης εκπαίδευσης και πόλης. Αυτό που είναι άξιο να ειπωθεί είναι 

κάποιες προτάσεις. Αρχίζοντας να πω ότι χρειαζόµαστε σεµινάρια για τους 

συµµετέχοντες στο πρόγραµµα για την κατάρτιση και τον προγραµµατισµό άλλων 

ενεργειών, που θα διαφωτίσουν ζητήµατα ταυτότητας. 

Η Μαρία ∆ηµητρίου είναι από τους πιο σηµαντικούς γνώστες της Ροµανί γλώσσας 

και πιστεύω ότι θα ήταν σηµαντικό, εφόσον το σεµινάριό µας τιτλοφορείται κέντρο 

∆ιγλωσσίας και Πολιτισµικής Ετερότητας, να υπήρχε και ένα σεµινάριο διδασκαλίας 

της Ροµανί, έτσι, ώστε να απαντήσουµε και σε αυτούς στην Ευρώπη που µας 

κατακρίνουν, που ασχολούµαστε µε τη γλώσσα. 

Σχετικά µε το πώς να ενισχύσουµε τους τσιγγάνους όσον αφορά στη µαθησιακή 

διδασκαλία, είµαστε της άποψης ότι θα έπρεπε το Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων µε 

τους συνεργάτες, να προσπαθήσει να καταγράψει την προφορική ιστορία των 

τσιγγάνων. Στην Αγγλία αυτό ήδη γίνεται εδώ και δεκαετίες, το πολιτισµικό 

κεφάλαιο των τσιγγάνων είναι σηµαντικό και η προφορική ιστορία τους θα µπορούσε 

να φωτίσει και την νεότερη ελληνική ιστορία και ίσως αυτό θα έπρεπε να γίνει  

θεσµοθετηµένα από ένα κέντρο προφορικής ιστορίας. Να επικαλεστώ τον Tompson,  

τον πατέρα της προφορικής ιστορίας. 

Βάζοντας τα τσιγγανόπουλα να µιλήσουν για την  οικογενειακή τους ιστορία τους, 

δίνουµε ένα έναυσµα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, εθνική αντίσταση και είναι 

πραγµατικά ένα κοµµάτι που δεν το ξέρουµε και πρέπει κάποιος να ασχοληθεί µε 

αυτό το αντικείµενο. Και όλα αυτά να γίνουν, όπως είπε και ο κ. Μυλωνάς µε 

κάποιους εξαίρετους µεταπτυχιακούς και η γνώση να πάει στην κοινότητα και να 

αποκτήσει συνείδηση της ταυτότητάς της. 

Πρέπει κανείς να περπατήσει στην Αγία Βαρβάρα, να την δει, να παρατηρήσει 

τις αντιδράσεις, να δει τους ρόλους των ανθρώπων στη Μέκκα του τσιγγάνικου 

πολιτισµού. Ευχαριστώ. 


