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Πρόλογος 

 

Αυτό που χαρακτηρίζει τις πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών από την εποχή της εµφά-

νισης των πρώτων οµάδων Τσιγγάνων στην ευρωπαϊκή ήπειρο αποτελούσε πάντα, µε 

τη µία ή την άλλη µορφή, η άρνηση των ανθρώπων, του πολιτισµού και της γλώσσας 

τους, ο κοινωνικός αποκλεισµός, η µη αποδοχή του «διαφορετικού», του «άλλου». Τα 

παραδείγµατα ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Γεγονός είναι πως όλα τα «κράτη» που 

εξετάζουµε έχουν εφαρµόσει τον πολιτικό αποκλεισµό των Τσιγγάνων. 

Στη Γαλλία, για παράδειγµα, απαγορευόταν οποιαδήποτε συγκέντρωση Τσιγγά-

νων πέραν των τριών ή τεσσάρων ατόµων και από το 1647 και µόνο το να είναι κανείς 

Τσιγγάνος, ένας µποέµ, αποτελούσε «έγκληµα» που τιµωρούνταν µε εργασία στα κά-

τεργα. Στη Γερµανία από το 1496 και µετά τα «κοινοβούλια» των κρατιδίων επανει-

ληµµένα κατήγγειλαν τους Τσιγγάνους ως προδότες της χριστιανοσύνης, κατασκόπους 

των Τούρκων και φορείς πανούκλας. Κατηγορήθηκαν ακόµη για µαγεία και αποπλάνη-

ση παιδιών και γι� αυτό µπορούσαν να θανατώνονται χωρίς οι θύτες να τιµωρούνται. Ο 

Κάρολος ο VI είχε διατάξει την εξολόθρευση των ενηλίκων Τσιγγάνων ή το κόψιµο 

του ενός αυτιού σε όσους δεν εγκατέλειπαν τη χώρα. Στην Πρωσία ο Λουδοβίκος Γου-

λιέλµος ο Α΄ καταδίκαζε σε θάνατο τους Τσιγγάνους άνω των 18 ετών που συλλαµβά-

νονταν στην επικράτειά του. 

Στις Κάτω Χώρες είχε οργανωθεί από τον 17ο αιώνα το κυνήγι των (ειδωλολα-

τρών) Τσιγγάνων. Το ίδιο συνέβαινε στην Ελβετία και σε άλλες χώρες. Μερικές φορές 

µάλιστα έπαιρνε το χαρακτήρα λαϊκού κυνηγίου, κάποτε και µε χτύπηµα των καµπάνων 

των εκκλησιών, και οι «κυνηγοί» είχαν εντολή να τουφεκίζουν τα θύµατα που προέβα-

λαν αντίσταση. Αλλού το κυνήγι αυτό έπαιρνε τη µορφή οργανωµένης πολιτικής επι-

χείρησης και µε τη συµµετοχή του στρατού. Η θέσπιση αµοιβής για σύλληψη Τσιγγά-

νων είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση επαγγελµατιών κυνηγών. Στη Βενετία προσφέ-

ρονταν αµνηστία σε κατάδικους που εξέτιναν φυλακή στα κάτεργα έως δέκα χρόνια, µε 

τον όρο να καταδιώκουν Τσιγγάνους. Τέτοιες πολιτικές εφαρµόστηκαν και στις Σκαν-

διναβικές χώρες. 

Σε όλες τις χώρες που εξετάζουµε η στερεότυπη εικόνα για τους Τσιγγάνους απο-

τελεί τον κοινό παρονοµαστή: «κλέφτες», «φυγόπονοι», «απροσάρµοστοι». Το γεγονός 



και µόνο ότι κάποιος ήταν Τσιγγάνος αρκούσε για να καταδικαστεί ο ίδιος, η οικογέ-

νειά του, η οµάδα και συνολικά η φυλή: συλλογική συνυπευθυνότητα, συλλογική κατα-

δίκη. Καταγγέλλονταν για τον «µποέµικο» τρόπο ζωής τους και θεωρούνταν ύποπτοι 

για κάθε κακό, ακόµη και όταν δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα. 

Η ναζιστική Γερµανία προχώρησε ακόµη παραπέρα. Κοντά στην τελική εξολό-

θρευση των Εβραίων σκηνοθέτησε και την εκστρατεία εναντίον των Τσιγγάνων, αντι-

µετωπίζοντάς τους στη βάση ρατσιστικών-φυλετικών κριτηρίων. Η εξόντωσή τους ή-

ταν σχεδόν ολοκληρωτική στις χώρες που κατείχε ο γερµανικός στρατός και η εκδίωξή 

τους συνεχίζεται ακόµη και σήµερα «εν ονόµατι της εθνικής κάθαρσης».  

Η καταστροφική εµπειρία του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου συνετέλεσε στο 

να εµφανιστούν στο πολιτικό προσκήνιο ιδέες µε ουµανιστική διάσταση. Η πολιτική 

που ακολουθείται σήµερα αποβλέπει στην ενσωµάτωση / αφοµοίωση των κοινωνικά 

«απροσάρµοστων» Τσιγγάνων. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος έχει εµπλακεί στον τύπο αυτής 

της πολιτικής, αν και στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισµού» η πολιτική αυτή υπήρξε 

πιο εµφανής. Στις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνική ενσωµάτωση των Τσιγγάνων χα-

ρακτήριζε και συνεχίζει να χαρακτηρίζει την πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών. Κάτω 

από αυτές τις συνθήκες, θα είναι δύσκολη η διατήρηση της ταυτότητας των Τσιγγάνων. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των αλλαγών και των δυσκολιών, οι Τσιγ-

γάνοι παρέµειναν στο περιθώριο της πολιτικής. Έχουν αποκλειστεί από την πολιτική 

σκηνή και δεν συµµετέχουν στα σώµατα λήψης αποφάσεων.  

Στην Ευρώπη ζούνε σήµερα περίπου οχτώ εκατοµµύρια Τσιγγάνοι ή Rom-Ροµά, 

όπως επικράτησε να αποκαλούνται πια διεθνώς·3 οι περισσότεροι απ΄ αυτούς στη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη και την Ισπανία. Επειδή ο αριθµός των Ροµ διαφέρει από χώρα 

σε χώρα, µεγάλες είναι και οι αποκλίσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη διαφορετική 

τους αντιµετώπιση από την πλευρά των κρατών και των κυβερνήσεών τους, αλλά και 

τη διαφοροποίηση των προβληµάτων που συναντούν.  

Αν και ο αυτοπροσδιορισµός Ροµά έγινε ήδη αποδεκτός από τα κράτη-µέλη του 

ΟΗΕ το 1979, οι Τσιγγάνοι είναι ακόµη και σήµερα αναγκασµένοι να εξηγήσουν ποιοι 

είναι, γιατί φέρουν αυτό το όνoµα και γιατί αγωνίζονται για την αναγνώρισή τους. Αυτό 

                                                 
3 Παρόλα αυτά, επικρατούν σε πολλές χώρες οι παλιοί χαρακτηρισµοί: Gypsies, Sinti, Tsiganes, Cale 
κ.τ.λ.  



και µόνο το γεγονός κάνει σαφές ότι �παρά την εδώ και εφτά αιώνες παρουσία τους 

στην Ευρώπη� δεν έχει διεξαχθεί µέχρι σήµερα, δυστυχώς, ούτε ένας διάλογος µεταξύ 

µειοψηφίας και πλειοψηφίας, αλλά ούτε και µεταξύ των Ροµ-οµάδων.  

Το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Σύνοδος των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης µε το ψήφισµα 89/1989 αναγνώρισε τους Ροµά ως «ευρωπαίους πολίτες», υπο-

γραµµίζοντας ότι ο πολιτισµός και η γλώσσα τους αποτελούν για περισσότερο από 500 

χρόνια µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κοινότητας. Αυτό, όµως, από ό,τι έδει-

ξαν τα γεγονότα που ακολούθησαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγ-

µα η στάση του γερµανικού κράτους και µερίδας του πληθυσµού του απέναντι στο κύ-

µα Ροµά-προσφύγων από τη Ρουµανία ή τα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία, δεν 

αρκούν για να απολαµβάνει ο κάθε Ροµά πολίτης τα δικαιώµατά του, όπως και οι µη-

Ροµά πολίτες.  

Οι εξελίξεις που διαµορφώνονται από τις ελίτ των Ροµά χαρακτηρίζονται από την 

αναζήτηση αυτού που τους ενώνει και την προσπάθεια διαµόρφωσης κοινωνικής και 

πολιτικής προοπτικής. Όµως, λόγω της εσωτερικής ανοµοιογένειας που διακρίνει τις 

κοινότητες των Ροµά αυτό είναι µια δύσκολη πορεία, την παραπέρα εξέλιξη της οποίας 

δεν µπορούµε ακόµη να προδικάσουµε.  

Ανεξαρτήτως αυτού επιβάλλεται να διασφαλιστεί η προστασία των Ροµά σε όλες 

τις χώρες της Ευρώπης. Οι πολιτικές αλλαγές που έγιναν στην Ανατολική Ευρώπη 

πρόσφεραν µεν στους Ροµά από τη µια πλευρά αστικές ελευθερίες, από την άλλη όµως 

και µια συσσώρευση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων �περίπου 30 πο-

γκρόµ εναντίον Ροµά στη Ρουµανία, το ίδιο και στη Βουλγαρία, πολυάριθµοι νεκροί σε 

αιφνιδιασµούς από Skinheads σε Ροµά στην Τσεχία και τη Σλοβακία, δολοφονία πέντε 

Ροµά πολιτών το Φεβρουάριο του 1995 στην Αυστρία�, µολονότι οι Τσιγγάνοι είναι 

συνταγµατικά αναγνωρισµένοι από το 1993 ως µειονότητα, και µια παραπέρα χειροτέ-

ρευση της οικονοµικής τους θέσης. 

Το κύµα µετανάστευσης και φυγής των Ροµά από τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, που άρχισε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 και εντάθηκε µετά τις πολιτικές 

εξελίξεις σ΄ αυτές τις χώρες, έφερε αρκετές δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες προς τις χώρες 

της ∆υτικής Ευρώπης και κυρίως προς τη Γερµανία. Παραµένοντας στη χώρα αυτή µε 



αδιευκρίνιστο ή επισφαλές status, δεν µπορούν, όπως και στο παρελθόν, ούτε εδώ ούτε 

στις χώρες καταγωγής τους να αναπτυχθούν προοπτικές για ένα σίγουρο µέλλον. 

Εδώ η πολιτική εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο. Κοντά στη διασφάλιση των 

ατοµικών ελευθεριών, των µειονοτικών δικαιωµάτων και της ανάπτυξης οικονοµικών 

προοπτικών επιβάλλεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες µια αλλαγή του δηµοσίου δια-

λόγου. Για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και κάθε είδους διακρί-

σεις σε βάρος των Ροµά, πρέπει να υπάρξει µια έγκυρη και πλήρης ενηµέρωση, τόσο 

της τσιγγάνικης όσο και της µη-τσιγγάνικης κοινωνίας αναφορικά µε την ιστορία, τη 

γλώσσα, τα ήθη και τα έθιµα, την προσφορά και την αλληλεπίδραση του τσιγγάνικου 

µε τον µη-τσιγγάνικο πολιτισµό. Αδιαφορία ή προκατειληµµένες δηµόσιες αναφορές 

πολυάριθµων κρατικών λειτουργών για τους Ροµά πρέπει να αντικατασταθούν από έ-

ναν κριτικό διάλογο, προσανατολισµένο προς την επίλυση των προβληµάτων της τσιγ-

γάνικης κοινωνίας. 

Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια να παρουσιάσει πε-

ριληπτικά τη µέχρι τώρα πολιτική διακρίσεων που εφάρµοσαν τα ευρωπαϊκά κράτη 

απέναντι στο λαό των Τσιγγάνων. Έτσι, η οποιαδήποτε χρησιµότητά του πρέπει να ανα-

ζητηθεί στη µεταφορά πληροφοριών �κυρίως από τη γερµανική βιβλιογραφία�4 µε 

σκοπό να πληροφορήσει τον έλληνα αναγνώστη για την απάνθρωπη µεταχείριση που 

υπέστησαν οι Τσιγγάνοι από τους «πολιτισµένους» ευρωπαϊκούς λαούς και ειδικότερα, 

από το γερµανικό ναζιστικό καθεστώς. 

 

                                                 
4 Στα πλαίσια του προγράµµατος του Υ.Π.Ε.Θ. «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων», το οποίο υλοποιείται στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, όπου και εκπονήθηκε αυτή η εργασία, άλλοι συνάδελφοι έχουν αναλάβει το 
έργο να κάνουν χρήση της αγγλικής, της γαλλικής ή της ισπανικής βιβλιογραφίας αντίστοιχα. 
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Α. Οργάνωση και χειραφέτηση των Τσιγγάνων 

 

Εγκαταλείποντας την πατρική τους γη, την Ινδία, οι Τσιγγάνοι έπαιρναν µαζί τους και 

ένα δυσβάσταχτο «φορτίο». Σ� αυτό το «φορτίο» το σύστηµα της κάστας-γένους (µορ-

φή κοινωνικής οργάνωσης) αποτελούσε µε όλα τα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα το 

µεγαλύτερο βάρος. Αν και εκτός Ινδίας το σύστηµα αυτό δε διατηρούσε πλέον την 

πρωταρχική του δύναµη και εξουσία, όµως συνέχισε να επιδρά ακόµη στην επιλογή της 

απασχόλησης και κατ� επέκταση του τρόπου ζωής, του γάµου και της επικοινωνίας 

τους µε τις διάφορες φυλές και οµάδες. Οι µεταξύ τους διαφορές, ενίοτε φαινοµενικά 

ασήµαντες, ήταν και παρέµεναν, ωστόσο, συχνά εµπόδιο για την οικοδόµηση µονιµό-

τερων και στενότερων δεσµών µεταξύ των Ροµά, Sinti και Cale. 

Όσο διαρκούσαν οι διώξεις και οι κατατρεγµοί, πρωταρχικό µέληµα των Ροµά 

αποτελούσε η επιβίωσή τους. Έτσι, εκ των πραγµάτων δεν τους δόθηκε η δυνατότητα 

να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της κοινής οργάνωσης και δράσης. Αφότου, 

όµως, εµφανίστηκαν οι πρώτοι Τσιγγάνοι διανοούµενοι, η συνειδητοποίηση ενός κοι-

νού µέλλοντος και µιας αξιοπρεπούς ανθρώπινης ζωής απόκτησε προτεραιότητα σε 

σχέση µε το παρελθόν και τις διαφορές θρησκευτικής, γεωγραφικής, πολιτισµικής, και 

κοινωνικής προέλευσης. 

Με την κατάργηση της δουλείας στα µέσα του 19ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσε-

ται µια «εθνική» συνείδηση των Ροµά. Μια πρώτη προσπάθεια «εθνικής σύναξης» υ-

πήρξε το 1878 στη Στουτγάρδη της Γερµανίας, αλλά οι γερµανικές κρατικές αρχές δεν 

επέτρεψαν αυτή τη συνάντηση και απαγόρευσαν στη συνέχεια κάθε παρόµοια συνά-

θροιση των Ροµά. Την ίδια τύχη είχε και µια δεύτερη προσπάθεια συνάντησης των Ρο-

µά το Σεπτέµβριο του 1879 στο χωριό Κίσφαλ της Ουγγαρίας. Η συγκέντρωση µαται-

ώθηκε εξαιτίας της τότε πολιτικής της Αυστροουγγαρίας. Από την ίδια περίπου περίοδο 

χρονολογείται και το µανιφέστο των Ροµά της Βουλγαρίας που απαιτούσε τη διασφά-

λιση των δικαιωµάτων του πολίτη και τη θρησκευτική ελευθερία. 

Η ίδρυση του «Πανρωσικού Τσιγγάνικου Συνδέσµου» στα τέλη της δεκαετίας του 

1920 στη Σοβιετική Ένωση µπορεί να αξιολογηθεί ως η πρώτη συγκροτηµένη προσπά-

θεια χειραφέτησής τους. Ενώ το κίνηµα των Ροµά στη ΣΕ περιελάµβανε ένα διευρυµέ-
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νο πρόγραµµα και ευαγγελιζόταν µια αναγέννηση, τουναντίον οι οργανώσεις των Ροµά 

στην Πολωνία είχαν περισσότερο παραδοσιακό παρά εθνικοπολιτικό χαρακτήρα. Όλες 

οι δραστηριότητές τους υπαγόταν στην εκλογή του «Βασιλιά των Τσιγγάνων», τον ο-

ποίο η εκάστοτε κρατική εξουσία χρησιµοποιούσε ως όργανο για τους πολιτικούς της 

σκοπούς. 

Αντίθετα, το κίνηµα των Ροµά στη Ρουµανία στις αρχές του 1930 διέθετε µια σα-

φώς διευρυµένη βάση και ένα λεπτοµερέστερο πρόγραµµα. Με πρωτοβουλία του Grig-

orije Nicolescu συγκλήθηκε το Νοέµβριο του 1933 στο Βουκουρέστι ένα συνέδριο µε 

σκοπό την ίδρυση µιας διεθνούς οργάνωσης των Ροµά. Εκεί γεννήθηκε και η ιδέα της 

«επιστροφής στη µητέρα πατρίδα και της ίδρυσης ενός κράτους των Ροµά στις όχθες 

του ποταµού Γάγγη ή στη Βόρεια Αφρική». Με την άνοδο, όµως, του φασισµού στη 

Ρουµανία υπό την αιγίδα του στρατηγού Antonescu απαγορεύτηκε κάθε µορφή οργά-

νωσης και δραστηριότητας των Ροµά. Η «κάθαρση της χώρας από όλες τις εθνικές 

µειονότητες», προπάντων των Ροµά και των Εβραίων, αποτελούσε τον επίδοξο στόχο 

του καθεστώτος. 

Παρόµοιες προσπάθειες οργάνωσης υπήρξαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ωστόσο, λόγω της ενδυνάµωσης του φασισµού και του επαπειλούµενου πολέµου κατα-

πνίγηκε η ιδέα της «εθνικής αναγέννησης» και ενός ενοποιηµένου κινήµατος. Τους Ρο-

µά της Ευρώπης απασχολούσε τώρα ένα πολύ σηµαντικότερο θέµα: η φυσική τους ύ-

παρξη. ∆ιότι το να δήλωνε κανείς Ροµ / Τσιγγάνος στην κατεχόµενη Ευρώπη σήµαινε 

πολύ συχνά και τη θανατική ποινή. Η εκστρατεία εξόντωσης εναντίον των Sinti και 

Ροµά από τον εθνικοσοσιαλισµό, καθώς και η αµετάβλητη θέση απέναντί τους από τη 

µεριά της πλειοψηφίας του πληθυσµού µετά τον πόλεµο, κατέπνιξε και πάλι τη συνεί-

δηση για την καταγωγή τους για αρκετό χρονικό διάστηµα.  

Η κατάσταση αυτή άλλαξε ριζικά µόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1950 µε την 

ίδρυση εθνικών οργανώσεων των Ροµά. Ωστόσο, αυτές οι οργανώσεις δε διέθεταν κά-

ποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα και οι δραστηριότητές τους προσανατολίζονταν κυρίως 

στη λύση επειγόντων συνήθως κοινωνικών προβληµάτων στην κάθε χώρα. Μόλις το 

1969 µε τη δηµιουργία της «Κίνησης των Ροµά» στη Γιουγκοσλαβία επήλθε η µεταξύ 

τους συνεργασία. Το αίσθηµα της κοινής καταγωγής, της γλώσσας και του κοινού πε-

πρωµένου µετατρέπεται σε µια νέα συνείδηση, που παραµερίζει τις µεταξύ τους διαφο-
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ρές και τους ενώνει στον κοινό αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους, στον 

αγώνα ενάντια στο ρατσισµό και την πολιτική του κοινωνικού αποκλεισµού. Προϊόν 

αυτής της συνειδητοποίησης αποτέλεσε η σύγκληση του πρώτου παγκοσµίου συνεδρίου 

των Ροµά τον Απρίλιο του 1971 στο Λονδίνο, καθώς και η ίδρυση της διεθνούς οργά-

νωσης των Ροµά, η «Ροµάνι Ουνιόν», η οποία θα τους αντιπροσωπεύει στο εξής στις 

διεθνείς οργανώσεις, στα διεθνή φόρουµ και στα σωµατεία. Το 1979 η «Ροµάνι Ου-

νιόν» αναγνωρίστηκε τελικά από τα Ηνωµένα Έθνη, απόκτησε συµβουλευτικό status 

και καταχωρήθηκε ως διεθνής µη κυβερνητική οργάνωση στη λίστα D 9424. Το Μάιο 

του 1981 αντιπρόσωποί της έγιναν δεκτοί για πρώτη φορά από το Ευρωπαϊκό Συµβού-

λιο στο Στρασβούργο. Μεταξύ των προβληµάτων που συζητήθηκαν µεγαλύτερη προ-

σοχή δόθηκε στο ζήτηµα της παιδείας και της κουλτούρας. 

Παρόλα αυτά, την περίοδο εκείνη πολλαπλασιάστηκαν οι διακρίσεις σε βάρος 

των Ροµά σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Τσεχοσλοβακία προσέλαβαν µεγά-

λες διαστάσεις και δραστικότερες µορφές, φθάνοντας µέχρι και τη στείρωση Ροµά γυ-

ναικών. 

Η επιβολή του στρατιωτικού νόµου στην Πολωνία έπληξε πολύ σκληρά και τους 

Ροµά. Σε πολλά χωριά και πόλεις ο τσιγγάνικος πληθυσµός υπέφερε από την πείνα. Σε 

πολύ δύσκολη κατάσταση βρέθηκαν οι Τσιγγάνοι και στη Ρουµανία. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις 

χώρες του λεγόµενου υπαρκτού σοσιαλισµού, προµηνύονταν αλλαγές. Αντί της αναµε-

νόµενης δηµοκρατίας και ελευθερίας για όλους τους πολίτες και λαούς ενδυνάµωνε 

παντού ο εθνικισµός της κυρίαρχης πλειοψηφίας, λαµβάνοντας σε µερικές χώρες �

ιδιαίτερα στην πρώην Γιουγκοσλαβία� και φασιστικές µορφές. 

Με την κατάρρευση των πολιτικών καθεστώτων στις προαναφερθείσες χώρες α-

πελευθερώθηκαν και εκεί νέες δυνάµεις. Έτσι, για πρώτη φορά συµµετείχαν το 1990 

στο συνέδριο των Ροµά που έγινε στη Βαρσοβία αντιπρόσωποι από τη Ρωσία, τη Λι-

θουανία και την Αλβανία, και κοντά στους ήδη γνωστούς αντιπροσώπους της Ρουµανί-

ας και της Βουλγαρίας ήλθαν και πολλές άλλες οµάδες που αντιπροσώπευαν τα πιο 

διαφορετικά κόµµατα. 

Αν και ο βαθµός οργάνωσης των Ροµά, Sinti, και Cale έχει βελτιωθεί σηµαντικά 

και τυγχάνουν διεθνούς οργάνωσης και εκπροσώπησης, κινδυνεύουν σήµερα εξίσου το 
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ίδιο, όπως και πριν. Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των Ροµά παραµένει όπως και πριν ανέ-

ντακτη, ζει στο περιθώριο της κοινωνίας. Και θα παραµένει ακόµη εκεί, για όσο χρονι-

κό διάστηµα δεν εξαλειφθούν οι γενεσιουργές αιτίες που τους στερούν το δικαίωµα για 

αλλαγή του τρόπου ζωής, εξασφάλιση ανθρώπινης κατοικίας, δικαίωµα στην εργασία 

και την εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλιση και τη διασφάλιση των πολιτικών τους 

δικαιωµάτωνú µε άλλα λόγια, αν δεν πάψουν να αποτελούν πολίτες δεύτερης κατηγορί-

ας. 
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1. Το ιστορικό πλαίσιο: Από την Ινδία στην Ευρώπη 

 

Μέσω Ιράν και Αφγανιστάν οµάδες Ροµά προερχόµενες από τη βορειοδυτική Ινδία 

κατέφθασαν στην Αρµενία. Αφού παρέµειναν εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρι-

σµένοι σε φυλές συνέχισαν το «ταξίδι» τους προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μια ο-

µάδα απ΄ αυτές έφθασε µέσω του Καυκάσου στη Ρωσία, µια άλλη κατευθύνθηκε προς 

την Ελλάδα και τη βαλκανική χερσόνησο. 

Μια τρίτη οµάδα κινούµενη νότια ακολούθησε τη ροή των ποταµών Τίγρη και 

Ευφράτη. Μερικές φυλές αυτής της οµάδας κατευθύνθηκαν αργότερα προς τις όχθες 

της Κασπίας θάλασσας, ενώ µερικές άλλες προς τη Συρία. Η πλειοψηφία αυτών των 

οµάδων κατέληξε τελικά στην ασιατική Τουρκία. Εκείνες οι οµάδες που είχαν εισχω-

ρήσει βαθιά στο Νότο συνέχισαν την πορεία τους κατά µήκος της Μεσογείου θάλασσας 

και µέσω της Παλαιστίνης έφθασαν στην Αίγυπτο. Μερικές άλλες οµάδες φυλών, κι-

νούµενες κατά µήκος των βορειοαφρικανικών παραλίων, έφθασαν στον κόλπο του Γι-

βραλτάρ. Πιστεύεται ότι από εκεί πέρασαν στην Ισπανία. Αντίθετα, µερικοί ερευνητές 

ισχυρίζονται πως οι Τσιγγάνοι έφθασαν στην Ισπανία µέσω Γαλλίας και άλλοι υποστη-

ρίζουν ότι έφθασαν εκεί µαζί µε τους Άραβες. Η οµάδα που παρέµεινε στην Τουρκία, 

περνώντας στη συνέχεια το Βόσπορο κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα και τις άλλες 

βαλκανικές περιοχές.  

Σε βυζαντινές και ευρωπαϊκές πηγές της εποχής των Σταυροφοριών υπάρχουν αρ-

κετές ενδείξεις για οµάδες ανθρώπων που θα µπορούσαν κάλλιστα να ταξινοµηθούν 

στους Ροµά, παρότι η ένταξή τους παραµένει τελικά αδιευκρίνιστη. Τα άτοµα αυτά 

εµφανίζονται µε τους χαρακτηρισµούς Αθίγγανοι, Αιγύπτιοι, ειδωλολάτρες, Τάταροι 

κ.ά. 

Η πρώτη αναφορά για την παρουσία Τσιγγάνων στο Βυζάντιο βρίσκεται σε ένα 

αγιολογικό κείµενο, τον «Βίος του αγίου Γεωργίου του Αθωνίτη», ο οποίος πέθανε το 

1056. Στο κείµενο αυτό παραδίδεται ένας θρύλος, σύµφωνα µε τον οποίο το 1054 ο 

βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μονοµάχος προκειµένου να εξαλείψει τα 

άγρια θηρία από το αυτοκρατορικό άλσος κάλεσε κάποιους µάγους, απόγονους του 

Σίµωνα του Μάγου, που αποκαλούνταν «Ατσίγγανοι» ή «Αθίγγανοι» («άθικτοι», «α-

πλησίαστοι») και κατάφεραν µε δηλητηριασµένο κρέας να ελευθερώσουν τελικά το 
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άλσος από τα άγρια θηρία. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν την εποχή αυτή υπήρξε η αίρε-

ση των Αθίγγανων, αν µεταξύ αυτής και των Τσιγγάνων υπήρξε µια πραγµατική σύν-

δεση ή αν είναι µια φανταστική σύνδεση στην αντίληψη της πλειοψηφίας του πληθυ-

σµού. Σήµερα οι ερευνητές συµφωνούν ότι ο γενικός χαρακτηρισµός «Τσιγγάνοι» προ-

έρχεται αφενός από το «αθίγγανοι» (βουλγαρικά: Ατσίγγαν, ρουµανικά: Τιγγάν, πολω-

νικά: Τσιγγάνοι, ρωσικά: Τσιγγάν, τούρκικα: Τσιγγιανέ), αφετέρου από το «Αιγύπτιοι» 

(αγγλικά: Gypsies, Citans). 

Πολύ πιθανόν και µια εγκύκλιος του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Αθανα-

σίου Ι΄ (1209-1293 και 1303-1309) να αναφέρεται στους Τσιγγάνους. Η εγκύκλιος αυτή 

εφιστούσε την προσοχή στους κληρικούς να φροντίζουν, ώστε τα µέλη της κοινότητας 

να µην έρχονται σε επαφή µε µάντεις, αρκουδιάρηδες και γητευτές φιδιών, ή να επιτρέ-

πουν στους «Αθίγγανους» να εισέρχονται στα σπίτια τους. 

Με την κατάκτηση ολόκληρης της Μικράς Ασίας από τους Οθωµανούς θα επι-

κρατήσει στη συνέχεια ο τύπος του ονόµατος «Τσιγγάνοι» σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊ-

κές γλώσσες. Το όνοµά τους, πάντως, όποιο κι αν είναι αυτό, έχει περιβληθεί µε αρνη-

τικό περιεχόµενο. Ωστόσο, ο στιγµατισµός προέρχεται από την Εκκλησία και το ζήλο 

της να εξαφανίσει από το λαό την παγανιστική σκέψη. Παρόλα αυτά, στο πολυφυλετικό 

Βυζάντιο οι Τσιγγάνοι δεν πρέπει να έτυχαν διώξεων, αφού ο τρόπος ζωής τους και η 

κοινωνική τους οργάνωση δεν ήσαν και τόσο άγνωστα στην περιοχή. 

Με την επέκταση της οθωµανικής αυτοκρατορίας (12ος αιώνας) οι Τσιγγάνοι, 

προκειµένου να αποφύγουν την εµπλοκή τους στις διάφορες πολεµικές συρράξεις, χω-

ρισµένοι σε µικρές οµάδες µετακινήθηκαν προς άλλες περιοχές. Μερικές απ΄ αυτές τις 

οµάδες έφθασαν σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και της υπόλοιπης βαλκανικής χερσο-

νήσου. Έτσι, αρχίζει και η πέµπτη φάση της ιστορίας των Τσιγγάνων, η ευρωπαϊκή. 

Η µετανάστευση των Τσιγγάνων στη ∆υτική Ευρώπη συµπίπτει χρονικά µε την 

παραπέρα εξάπλωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία και τη Νοτιοα-

νατολική Ευρώπη. Παρά τη φυγή ορισµένων οµάδων, το µεγαλύτερο τµήµα του πλη-

θυσµού των Τσιγγάνων παρέµεινε στα κατεχόµενα από τους Οθωµανούς Βαλκάνια. 

Αποφασιστικό ρόλο σ΄ αυτό �αν εξαιρέσει κανείς, βέβαια, την παλιά Ρουµανία, όπου οι 

Τσιγγάνοι ζούνε ακόµη σε καθεστώς δουλείας� φαίνεται να έπαιξε η έµµεση άσκηση 

εξουσίας των Οθωµανών κατακτητών. Αν και τους ηττηµένους µη µουσουλµανικούς 
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λαούς τους θεώρησαν ανθρώπους δευτέρας κατηγορίας, άφησαν ωστόσο σχεδόν άθικτη 

την υφιστάµενη τοπική διοικητική δοµή, διατηρώντας, βέβαια, για τον εαυτό τους τις 

κεντρικές θέσεις ελέγχου. Το ίδιο περίπου ίσχυε και για το καθεστώς της ανεξιθρησκί-

ας. Ένας µεγάλος αριθµός Τσιγγάνων, όπως συνέβη και µε άλλες εθνότητες, εξισλαµί-

στηκε. Αυτή η µεταστροφή τους εξηγείται πολύ εύκολα. Η ένταξή τους στην κυρίαρχη 

θρησκεία της αυτοκρατορίας τούς πρόσφερε µια ανετότερη διαβίωση και τους εξυπη-

ρετούσε στις ελεύθερες µετακινήσεις τους, αφού ο αχανής χώρος της αυτοκρατορίας 

προσφερόταν για την ανάπτυξη των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων. 

Μερικές οµάδες Τσιγγάνων που βρίσκονταν στη ∆υτική Ευρώπη συνέχισαν να 

ταξιδεύουν από µια περιοχή ή χώρα σε άλλη, ενώ άλλες οµάδες µείωσαν ή σταµάτησαν 

τη µετανάστευση και προσάρµοσαν τις πρακτικές εργασίας τους ανάλογα µε τις τοπικές 

απαιτήσεις, αναλαµβάνοντας π.χ. εµπόριο, χειροτεχνήµατα ή εποχικές γεωργικές εργα-

σίες. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους αυτές οι οµάδες των Τσιγγάνων συνάντησαν 

άλλους πλάνητες ευρωπαίους αυτόχθονες. Για παράδειγµα, στην Ιρλανδία από τον 12ο 

αιώνα µια οµάδα που είναι γνωστή ως «Tinklers» ή «Tynkers» έχει διατηρήσει µια ταυ-

τότητα, κοινωνική οργάνωση και κελτικές γλωσσολογικές παραλλαγές, που διαφέρουν 

από εκείνες του περιβάλλοντος πληθυσµού. 

Οµοίως, οι «Quinquis» της Ισπανίας από τον 16ο αιώνα και οι «Jenisch» στη Γερ-

µανία από το 17ο αιώνα, έχουν διατηρήσει ξεχωριστές ταυτότητες. Οι συναντήσεις αυ-

τές οδήγησαν σε πολιτισµικές και κοινωνικές ανταλλαγές που κατέληξαν σε διαστρω-

µάτωση και εκτεταµένη γλωσσολογική και πολιτισµική διαφοροποίηση, τόσο από πε-

ριοχή σε περιοχή όσο και σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

Τα ονόµατα που αποδόθηκαν στις κοινότητες αυτές από µη ανήκοντες σ� αυτές, 

όπως και τα ονόµατα που χρησιµοποιήθηκαν από τις ίδιες τις κοινότητες, διαφέρουν 

επίσης σηµαντικά. Έχουν πάρει βαθιά υποτιµητικές αποχρώσεις στις περισσότερες 

γλώσσες· τα πολιτικά και διοικητικά κείµενα χρησιµοποιούν όρους καθηµερινής (αγο-

ραίας) γλώσσας ή εφευρίσκουν παραφράσεις ή µεταφορές που συνοψίζουν την εκάστο-

τε πολιτική της εποχής. Για παράδειγµα, λαός νοµαδικής προέλευσης, όρος που ακυρώ-

νει κάθε αναφορά στον πολιτισµό και που προτιµήθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του 

1970, όταν η πολιτική ήταν µια πολιτική αφοµοίωσης. Ο όρος «Γύφτος» δεν εκλαµβά-

νεται γενικά µε υποτιµητική έννοια. Ωστόσο, έχει πραγµατικά µερικές αρνητικές απο-
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χρώσεις, όπως π.χ. στη Γερµανία, εξαιτίας του στίγµατος που προσδόθηκε στη λέξη 

«Zigeuner» κατά τη διάρκεια της εποχής των Ναζί. 

Ωστόσο, παρόλο που οι κοινότητες που καλύπτουµε µε τους προσδιορισµούς αυ-

τούς δεν έχουν συλλογικό όνοµα για τον εαυτό τους και χρησιµοποιούν τους όρους 

αυτούς στο πολιτικό πλαίσιο (π.χ. Τσιγγάνος στην Ελλάδα και τη Γαλλία, Γύφτος στην 

Αγγλία, Σιντί και Ροµά στη Γερµανία κτλ.), είναι αποδεκτές επιλογές, ιδιαίτερα για τη 

∆υτική Ευρώπη. Όσον αφορά το όνοµα Rom ή Ροµά, παρότι δεν καλύπτει όλες τις εν-

διαφερόµενες οµάδες, χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο στην πολιτική σφαίρα και 

έχει πραγµατικά το πλεονέκτηµα της σαφούς διάκρισης από όρους που επιβάλλονται 

από έξω. Περαιτέρω, είναι ο αυτοπροσδιορισµός ενός σηµαντικού αριθµού αυτών των 

οµάδων και αυτό που αντιστοιχεί καλύτερα στην κοινωνικο-πολιτισµική πραγµατικότη-

τα και την πολιτική βούληση των οµάδων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που 

συνιστά το 70 % του πληθυσµού που προσδιορίζονται ως Γύφτοι / Τσιγγάνοι στην Ευ-

ρώπη.5 

Αν εξαιρέσει κανείς µερικές χώρες οι οποίες ανέχτηκαν την παρουσία τους, οι 

Τσιγγάνοι υπέστησαν διώξεις και κάθε είδους διακρίσεις παντού. Ήδη από την αρχή 

του 16ου αιώνα οι Τσιγγάνοι σε µερικές χώρες φυλακίστηκαν ή στάλθηκαν δια της βίας 

στις νέες αποικίες τους. Γύρω στο 1600 εκτοπίστηκαν από την Πορτογαλία στην Αγκό-

λα και σε µερικά αφρικανικά νησιά, αργότερα τους µετέφεραν στην Ινδία και τη Βραζι-

λία. Το 1665 εξορίστηκαν από τη Σκοτία στην Τζαµάικα και τα Μπάρµπαδος, ενώ το 

1715 µια οµάδα Τσιγγάνων στάλθηκε στη Βιρτζίνια. Από την Πολωνία στάλθηκαν στη 

Σιβηρία και η Γαλλία τους εξόρισε στις αποικίες της. Το 1802 µια πολυάριθµη οµάδα 

Βάσκων Τσιγγάνων εξαναγκάζεται να µεταναστεύσει στη Λουϊζιάνα, στην περιοχή 

µεταξύ Μισισιπή και Μισούρι, που ήταν τότε γαλλική αποικία. Το ίδιο ισχύει, επίσης, 

για την Ισπανία, την Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα παρατηρείται µια ύφεση των εντάσεων ανάµεσα 

στους Τσιγγάνους και την πολιτική εξουσία, αν και µάλλον περιφερειακά και συχνά 

µόνο πρόσκαιρα. Έτσι, για παράδειγµα στη Ρουµανία δεν επιτρεπόταν πια επίσηµα να 

κρατούνται οι Τσιγγάνοι σε καθεστώς δουλείας. Στη µια ή την άλλη χώρα καταργήθη-

                                                 
5 Βλ. και Liegeois, J.-P. και Gheorghe, N.: Γύφτοι: Μια Ευρωπαϊκή Μειονότητα. Έκθεση της Minority 
Rights Group International (∆ιεθνούς Οµάδας ∆ικαιωµάτων Μειονοτήτων). Μετάφραση-Ελεύθερη από-
δοση: Νταλάκας Θ., Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.  
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καν οι ειδικοί νόµοι που νοµιµοποιούσαν µέχρι τότε τις διακρίσεις και τις διώξεις ενα-

ντίον των Τσιγγάνων. Αυτή η νέα κατάσταση οδήγησε αφενός στο να διατυπωθούν για 

πρώτη φορά εκ µέρους και των ίδιων των Τσιγγάνων αξιώσεις για την προστασία των 

πολιτικών τους δικαιωµάτων, αφετέρου στις πρώτες απόπειρες αυτοοργάνωσής τους. 
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2. Οι Τσιγγάνοι στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

 

2.1. Τουρκία  

 

Σύµφωνα µε τους τούρκους ερευνητές Ιναλντζίγκ και Σερτόγλου, οι Τσιγγάνοι είχαν τη 

δική τους διοικητική οργάνωση, δηλαδή το τσιγγάνικο Σαντζάκι. Αυτό δεν είχε δικό 

του έδαφος, συµπεριλάµβανε όµως όλους τους Τσιγγάνους της Ρωµυλίας, το ευρωπαϊ-

κό µέρος της Τουρκίας και την Κωνσταντινούπολη. Ο διοικητής τους ονοµάζονταν 

Τσιγγάνος-Μπέγκ. 

Το αρχαιότερο από τα υπάρχοντα έγγραφα που αναφέρεται στους Τσιγγάνους 

χρονολογείται από το τέλος της δεκαετίας του ΄90 του ενδέκατου αιώνα. Πρόκειται για 

την είσπραξη απαιτούµενων φόρων, εκ των οποίων φαίνεται ότι χριστιανοί Τσιγγάνοι 

υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη, τη Σόφια, τη Φιλιππούπολη, τη Νις και τη Βοσνία. 

Συνολικά είχαν καταµετρηθεί σ� αυτήν τη λίστα 3.237 κανονικά νοικοκυριά. 

Ένα άλλο έγγραφο από το έτος 1522/23 παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τον α-

ριθµό των τσιγγάνικων νοικοκυριών, τη θρησκευτική ένταξη, την απασχόληση και το 

νοµικό καθεστώς τους. Το έγγραφο αυτό δηµοσιεύθηκε από τον τούρκο ιστορικό 

Μπαρκάν και τον Στογιανόφσκι από τα Σκόπια. Ο τελευταίος αναφέρει λεπτοµερειακά 

ότι στη συνολική επικράτεια της Ρωµυλίας ζούσαν περίπου 66.000 Τσιγγάνοι, από τους 

οποίους οι 47.000 ήσαν Χριστιανοί. Στην ίδια την Τουρκία καταµετρήθηκαν περίπου 

16.000 άτοµα, στην Ελλάδα 12.560, στη Βουλγαρία 28.500, στην Αλβανία 1.870 και 

στο γιουγκοσλαβικό έδαφος γύρω στα 21.900 άτοµα. 

Βάσει ενός διατάγµατος του σουλτάνου Μεχµέτ του Β΄ (1451-1481) κάθε τσιγγά-

νικη οικογένεια στην οθωµανική αυτοκρατορία πλήρωνε 42 «άκτσε» φόρο ανεξάρτητα 

από τη θρησκευτική της ένταξη. Απαλλαγµένοι από αυτόν το φόρο ήσαν µόνο οι σιδε-

ράδες και εκείνοι οι Τσιγγάνοι που εργάζονταν στα φρούρια. Αργότερα, το 1530, ο 

σουλτάνος Σουλεϊµάν ο µεγαλοπρεπής (1520-1566) εξέδωσε ένα νόµο για τους Τσιγγά-

νους της επαρχίας της Ρωµυλίας, ο οποίος επικύρωνε το υπάρχον status των Τσιγγάνων 

στην οθωµανική αυτοκρατορία. Απολάµβαναν µια σχετική προστασία, αφού εκτελού-

σαν πολλών ειδών χρήσιµες δραστηριότητες και εκτός αυτού πληρώνοντας τους αντί-

στοιχους φόρους ήταν και πηγή εσόδων για το οθωµανικό κράτος,. Σε περίπτωση αδυ-
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ναµίας πληρωµής των φόρων οι κρατικές αρχές τους µεταχειρίζονταν όπως και τον 

υπόλοιπο πληθυσµό. 

Οι Τσιγγάνοι κατατάσσονταν, επίσης, στο στρατό. Εργάζονταν εκεί ως σιδεράδες, 

ιπποκόµοι, διατηρούσαν τους δρόµους σε τάξη και έκτιζαν γέφυρες. Με την πάροδο 

του χρόνου αποµακρύνθηκαν από τη στρατιωτική και κρατική υπηρεσία, χάνοντας έτσι 

τα προνόµια που τους είχαν παραχωρηθεί. 

Κάποιοι ασπάστηκαν στη συνέχεια τον ισλαµισµό, απαλλασσόµενοι έτσι από τον 

κεφαλικό φόρο. Άλλοι Τσιγγάνοι για να αποφύγουν τους φόρους άρχισαν να µετακι-

νούνται προς άλλες χώρες, κυρίως προς εκείνες που συνόρευαν µε το οθωµανικό κρά-

τος. Αντιδρώντας οι εξουσιαστές από την πλευρά τους, απάλλαξαν τους εξισλαµισµέ-

νους Τσιγγάνους µερικών περιοχών της αυτοκρατορίας από τους φόρους. Κατόπιν δια-

ταγής του Σελίµ του Β΄ οι Τσιγγάνοι στην Ανατολή απαλλάχθηκαν από την επιβολή 

φόρων, όπως και οι Τσιγγάνοι της Βοσνίας. 

Οι Τσιγγάνοι αναφέρονται και σε πολλά άλλα έγγραφα, τα οποία εκδόθηκαν κατά 

τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η αναγκαστική µετοίκιση είχε σαν αποτέλεσµα να δη-

µιουργηθούν τσιγγάνικες συνοικίες σε πολλές πόλεις και χωριά. Με την ενσωµάτωσή 

τους στο στρατό και τις κρατικές υπηρεσίες, παρατηρείται και µια τάση µόνιµης εγκα-

τάστασης και παραµονής τους στη βαλκανική χερσόνησο. Ωστόσο, πολλοί ακόµη συ-

νέχισαν να ζουν ως νοµάδες, ιδιαίτερα στη Βοσνία. 

Σε σύγκριση µε το παρελθόν δεν γνωρίζει κανείς και πολλά πράγµατα για τους 

Τσιγγάνους στη σηµερινή Τουρκία. Περί τα 30.000 άτοµα ζούνε στα προάστια της 

Κωνσταντινούπολης, µερικές χιλιάδες στη συνοικία Τσιντσικάγια κοντά στην Άγκυρα. 

Τσιγγάνοι ζούνε ακόµη και στη Σµύρνη και σε άλλες πόλεις και χωριά. Επίσηµες έρευ-

νες αναφορικά µε την κοινωνική τους κατάσταση δεν υπάρχουν, αλλά µπορεί κανείς 

εύκολα να υποθέσει κάτω από ποιες συνθήκες βρίσκονται. Πολλοί δεν κατέχουν πια τη 

δική τους γλώσσα, τη Ροµανί, και δεν θεωρούν πλέον τον εαυτό τους ως Ροµά.  

Επειδή, όµως, διατήρησαν τον παραδοσιακό τους τρόπο ζωής, πράγµα που οφείλεται 

στην κοινωνική και οικονοµική πίεση, στην οποία είναι όπως και πρώτα εκτεθειµένοι, 

παραµένουν παρόλα αυτά Τσίνγκενε ή Κίπτι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι τους αποκα-

λούν οι Τούρκοι. 
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2.2. Ελλάδα 

 

Η επιστήµη δέχεται ότι ήδη από το 850 µπορεί να µιλά κανείς για την παρουσία Τσιγ-

γάνων στην Ελλάδα και µάλιστα στην Ήπειρο. Αργότερα, το 1050 κατέφθασε εκεί και 

µια άλλη οµάδα Τσιγγάνων από την Αρµενία. Σύµφωνα µε την παράδοση κλήθηκαν 

εκεί, προκειµένου µέσω µαγείας να εξαφανίσουν τα κακά πνεύµατα.  

Σύµφωνα µε άλλες εκτιµήσεις, οι Τσιγγάνοι πρέπει να έφθασαν στην Ελλάδα στις 

αρχές του 14ου αιώνα. Το γεγονός αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά το 1322 σε µια 

έκθεση του Σίµωνα Σιµεώνος, ενός µοναχού από την Ιρλανδία, που ως προσκυνητής 

από το ∆ουβλίνο ταξιδεύοντας για τους Αγίους Τόπους σταµάτησε στην Κρήτη. Στην 

εξιστόρηση αναφέρεται πως οι άνθρωποι αυτοί δεν έµεναν στον ίδιο τόπο παραπάνω 

από 30 ηµέρες και ότι µεταφέρονταν µε τα µικρά τετράγωνα αντίσκηνά τους, µαύροι 

και ρακένδυτοι όπως οι Άραβες, από χωράφι σε χωράφι και από σπηλιά σε σπηλιά. Αυ-

τοί οι άνθρωποι ζούσαν εκτός της πόλεως και υποστήριζαν ότι ήσαν απόγονοι του 

Κάιν, ενός από τα παιδιά του Νώε. Το ίδιο εξιστορούσαν αργότερα µερικοί Τσιγγάνοι 

που έφθασαν στη Γερµανία. 

Επίσης, και σε ένα βενετσιάνικο έγγραφο του 1444 γίνεται αναφορά στους Τσιγ-

γάνους που είναι εγκατεστηµένοι στο βενετοκρατούµενο Ναύπλιο. Σύµφωνα µε τις 

µαρτυρίες του Leonardo de Nicolo Frescobaldi από το 1384, Τσιγγάνους συναντά κα-

νείς αυτήν την εποχή και στη Μεθώνη της Πελοποννήσου, η οποία από το 1206 αποτε-

λούσε βενετσιάνικο εµπορικό σταθµό στο θαλάσσιο δρόµο προς τη Γιάφα και τους 

Αγίους Τόπους. Όπως αναφέρεται, οι Τσιγγάνοι κατοικούσαν εκτός της πόλης σε δική 

τους περιοχή, την Gyppe ή µικρή Αίγυπτο, την οποία πολλοί από τους πλάνητες Τσιγ-

γάνους αναφέρουν αργότερα και ως τόπο καταγωγής τους. Με την κατάληψη της Πε-

λοποννήσου από τους Οθωµανούς οι Τσιγγάνοι περνούν στα βενετοκρατούµενα Εφτά-

νησα και στη ∆υτική Ευρώπη. 

Στην Κέρκυρα συναντά κανείς αυτήν την εποχή ίσως την πολυπληθέστερη κοινό-

τητα Τσιγγάνων, η οποία συνιστά ανεξάρτητο τιµάριο, το Feudum Acinganorum, που 

είχε εκχωρηθεί στον Μιχαήλ de Huguot και τους κληρονόµους του. Ο Βαρόνος είχε 

δικαιοδοσία όχι µόνο στους Τσιγγάνους του νησιού, αλλά και σε εκείνους που κατοι-
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κούσαν στα απέναντι παράλια της Ηπείρου. ∆ίκαζε και τιµωρούσε τους υποτελείς του, 

επιβάλλοντας κάθε είδους ποινή, εξαιρουµένης εκείνης του θανάτου.  

Αρχαιολόγοι διαπίστωσαν αργότερα ότι στην Πελοπόννησο και συγκεκριµένα 

στην περιοχή του Ναυπλίου, καθώς και σε ορισµένα νησιά µέχρι τη Μικρά Ασία και τη 

Μαύρη θάλασσα, υπήρξαν οικισµοί Τσιγγάνων που τους αποκαλούσαν «Γυφτόκα-

στρα». Πιστεύεται ότι οι Τσιγγάνοι παρέµειναν στην πρώην περιοχή, στην οποία η ελ-

ληνική γλώσσα κυριαρχούσε 200 µέχρι 500 χρόνια. 

Με την κατάκτηση της βαλκανικής χερσονήσου από τους Οθωµανούς ένα σηµα-

ντικό µέρος των Τσιγγάνων που κατοικούσε στη σηµερινή βόρεια Ελλάδα εξισλαµί-

στηκε. Η µεταστροφή τους αυτή πολύ πιθανόν να έγινε όχι λόγω θρησκευτικής πεποί-

θησης, αλλά λόγω των οικονοµικών ευκολιών που τους προσέφερε ο αχανής χώρος της 

αυτοκρατορίας στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων. 

Η διάλυση της οθωµανικής αυτοκρατορίας και η δηµιουργία των εθνικών βαλκα-

νικών κρατών σήµαινε και το τέλος της ανεµπόδιστης µετακίνησης των Τσιγγάνων, οι 

οποίοι στο εξής θα περιορίσουν τις δραστηριότητές τους µέσα στα σύνορα του εκάστο-

τε κράτους. Έτσι, οι οικογένειες που είναι εγκατεστηµένες στις πόλεις και τις κωµοπό-

λεις σε ξεχωριστή δική τους συνοικία (το λεγόµενο γυφτοµαχαλά) ασχολούνται µε τη 

σιδηρουργία και την καλαθοπλεκτική, οι υπόλοιποι µη έχοντας δική τους αγροτική έ-

κταση προς καλλιέργεια ζούνε πουλώντας την εργατική τους δύναµη. Αντίθετα, άλλοι 

εγκαταστάθηκαν σε ακατοίκητες περιοχές δηµιουργώντας αποκλειστικά δικά τους τσιγ-

γάνικα χωριά, όπως το χωριό Καλλιθέα (παλιά ονοµασία Γυφτοχώρι) Σπερχειάδας του 

νοµού Φθιώτιδας ή το Αθιγγανοχώρι του νοµού Ξάνθης.6 

Σύµφωνα µε την πρώτη γενική απογραφή της οθωµανικής αυτοκρατορίας που 

πραγµατοποιήθηκε το 1831 και κάλυπτε µόνο τον άρρενα πληθυσµό, στο Βιλαέτι της 

Θεσσαλονίκης κατοικούσαν 7.047 Τσιγγάνοι. Με την απογραφή του 1928 που διενήρ-

γησε το ελληνικό κράτος καταγράφηκαν µόνο 4.998. Αντίθετα, στην απογραφή του 

1951 που περιείχε και το κριτήριο της µητρικής γλώσσας εµφανίζονται 7.429 άτοµα να 

οµιλούν την «αθιγγανική».7 Με την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσµών µεταξύ Ελλά-

                                                 
6 Ντούσας, ∆.: Rom και φυλετικές διακρίσεις στην ιστορία, την κοινωνία, την κουλτούρα και τα ανθρώ-
πινα δικαιώµατα, σελ. 52, Αθήνα 1997. 
7 Βλ. Γενική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος από την 7η Απριλίου 1951, Τόµ. Β΄.  
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δας και Τουρκίας το 1923 και Ελλάδας-Βουλγαρίας 1922-1929 ήρθαν µαζί µε τους άλ-

λους έλληνες πρόσφυγες από τις χώρες αυτές και διάφορες φυλετικές οµάδες Τσιγγά-

νων, που εγκαταστάθηκαν στις παρυφές των αστικών κέντρων, δηµιουργώντας τους 

γνωστούς τσαντιροµαχαλάδες. Σε πολλά χωριά, όµως, της επικράτειας οι Τσιγγάνοι 

είναι εγκατεστηµένοι προ πολλών δεκαετιών. Έτσι, στην Ηράκλεια του νοµού Σερρών 

οι Ροµά, όπως αυτοαποκαλούνται εκεί, θεωρούν τον εαυτό τους ντόπιο στοιχείο. Στο 

Φλάµπουρο Σερρών, µάλιστα, οι Τσιγγάνοι συνεργάστηκαν µε τα ελληνικά κοµιτάτα 

εναντίον των τουρκικών και βουλγαρικών. Στη Μαυροθάλασσα Σερρών οι Ροµά είναι 

όλοι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια από τις αρχές του αιώνα. Αντίθετα, στην κωµό-

πολη του νοµού Καρδίτσας, όπου οι Ροµά αποτελούν σχεδόν το ήµισυ του πληθυσµού, 

η εγγραφή τους στα µητρώα του ∆ήµου άρχισε το 1979. 

Η ίδρυση του «Πανελλήνιου Μορφωτικού Συλλόγου των Ελλήνων Αθιγγάνων» 

στις 16-10-1939 (κυρίως κατόπιν πρωτοβουλίας των Τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας) 

αποτέλεσε και την πρώτη µορφή έκφρασης πολιτικής οργάνωσης. Αξίζει ακόµη να α-

ναφερθεί ότι στις εκλογές που έγιναν για πρώτη φορά στις 26-12-1986 ψήφισαν 617 

άτοµα, εκ των οποίων 236 ήσαν γυναίκες. Έτσι, οι Τσιγγάνοι της Ελλάδας εκπροσω-

πούνται µέσω του Συλλόγου στα παγκόσµια συνέδρια και στο Συµβούλιο της Ευρώπης. 

Οχτώ χρόνια πριν και µε πρωτοβουλία της τσιγγάνας Σοφίας Σταύρου κυκλοφόρησε η 

εφηµερίδα η «Φωνή των Τσιγγάνων». Λόγω οικονοµικών δυσκολιών µέχρι σήµερα 

έχουν κυκλοφορήσει µόνο έξι φύλλα.  

Στην Ελλάδα η εθνοτική οµάδα «ethnik group»8 των Ροµά αποτελείται από 200 

περίπου κοινότητες, διάσπαρτες σ΄ όλη σχεδόν την επικράτεια της χώρας και είναι στην 

πλειοψηφία τους χριστιανοί ορθόδοξοι στο θρήσκευµα, αν εξαιρέσει κανείς τους 

22.000 Mουσουλµάνους Τσιγγάνους της Θράκης.9 Γεγονός που αξίζει ακόµη να ανα-

φερθεί είναι ότι οι Έλληνες Τσιγγάνοι δεν ανέπτυξαν µέχρι σήµερα εθνικιστικές τάσεις, 

αλλά ούτε και απέκτησαν ισχυρή συνείδηση, ώστε να θεωρηθούν εθνική µειονότητα, 

τέτοια που θα µπορούσε να δηµιουργήσει διαδικασίες συνείδησης εθνικής µειονότητας, 

ώστε να εγείρουν διεκδικήσεις γειτονικά κράτη. Έτσι, µέχρι σήµερα δεν αποτέλεσε, 

                                                 
8 Στην Ελλάδα ο όρος «ethnik group» έχει µεταφραστεί ως «εθνότητα» και ως «εθνοτική οµάδα». Σύµ-
φωνα µε τον A.D. Smith, 1986 µια εθνοτική οµάδα είναι ένας διακριτός �βάσει ονόµατος� πληθυσµός, 
που µοιράζεται µύθους καταγωγής, ιστορίες και πολιτισµό, διατηρεί µια σχέση µε µια συγκεκριµένη 
γεωγραφικά περιοχή και διακατέχεται από ένα αίσθηµα αλληλεγγύης. 
9  Bλ. την έκθεση Σιγκουάν της ΕΟΚ 1988. 
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ούτε πρόκειται να αποτελέσε, «µειονοτικό πρόβληµα» στο ελληνικό κράτος. Άλλωστε, 

οι ίδιοι δηλώνουν όχι µόνο Έλληνες, αλλά και αισθάνονται ως τέτοιοι. Μόνο που το 

ελληνικό κράτος δεν τους αντιµετώπιζε µέχρι πρόσφατα ως Έλληνες, αλλά ως «αλλο-

δαπούς» κατοίκους. 

Είναι γνωστό ότι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως το 1978 οι Τσιγγάνοι 

στερούνταν της ελληνικής υπηκοότητας. Εφόσον δεν ήταν πολιτογραφηµένοι, δεν είχαν 

ούτε ατοµικά ούτε πολιτικά δικαιώµατα. Στερούνταν του δικαιώµατος ψήφου (µόλις το 

1980 άρχισαν να το αποκτούν) και εργασίας στον δηµόσιο τοµέα, αφού δεν είχαν την 

ιδιότητα του έλληνα πολίτη. Μόλις το 1978 άρχισε το ελληνικό κράτος να τους πολιτο-

γραφεί, παρότι υπήρχε σχετικό ψήφισµα του ΟΗΕ από το 1954. Μέχρι τότε σε διοικη-

τικές πράξεις αναφέρονταν ρητά ως µειονοτική οµάδα. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας περί της «Τακτοποίησης από απόψεως ιθαγενείας 

των διαβιούντων στη χώρα µας Αθιγγάνων»10 και «Περί της εγγραφής των αδήλωτων 

Τσιγγάνων»11 και αφού εγγράφηκαν όσοι κρίθηκαν «Έλληνες» στα µητρώα αρρένων 

και δηµοτολογίου, άλλαξαν και οι σχέσεις των Τσιγγάνων προς το ελληνικό κράτος. 

Όσοι στη συνέχεια απόκτησαν την ελληνική υπηκοότητα και έχασαν εκείνη του «αλλο-

δαπού», έχουν έστω και τυπικά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έλληνα 

πολίτη. 

Ωστόσο, η διευθέτηση αυτής της «εκκρεµότητας» για πολλούς Τσιγγάνους δεν 

έφερε και κάποια ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνική τους κατάσταση. Συνεχίζουν α-

κόµη και σηµέρα -εκτός των ενταγµένων- να ζουν στο περιθώριο της ελληνικής κοινω-

νίας, αντιµετωπίζοντας την κοινωνική αδικία, τις διώξεις, τις φυλετικές διακρίσειςú 

διακρίσεις που πηγάζουν κύρια από την κοινωνικοοικονοµική διάρθρωση της ελληνι-

κής κοινωνίας και κατ΄ επέκταση την οικονοµική και κοινωνική θέση που κατέχει κάθε 

Τσιγγάνος στην παραγωγή και την κοινωνία. Για µερικούς Έλληνες οι Τσιγγάνοι -όπως 

αποκαλούνται στην Ελλάδα- παραµένουν ακόµη και σήµερα «ακάθαρτοι», «µολυσµέ-

νοι», «κλέφτες»: «∆εν τους συµπαθούµε εµείς οι Έλληνες τους Τσιγγάνους, γιατί το δέρµα 

τους µυρίζει διαφορετικά από το δικό µας, βρωµάει!».12 

                                                 
10 Βλ. τη Γενική ∆ιαταγή της ∆ιεύθυνσης Ιθαγενείας του Υπουργείου Εσωτερικών, αρ. 
69468/212/20.10.1978. 
11 Βλ. τη Γενική ∆ιαταγή, αρ. 16701/51/12.3.1979. 
12 Βλ. Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία της 17-1-1998, σ. 29. 
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Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρεµβαίνει εκεί όπου καθηµερινά παραβιάζο-

νται τα δικαιώµατα των πολιτών της και να συνδράµει υλικά και ψυχολογικά στην κοι-

νωνική ένταξη των Ροµά. Αυτό αρχίζει µε την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων και τη 

σταδιακή τους ένταξη στα ίδια «κοινά» σχολεία µε εκείνα των Ελληνοπαίδων. Κάθε 

άλλη προτεινόµενη λύση θα αποβεί µακροπρόθεσµα σε βάρος των Τσιγγάνων. Η γενι-

κή υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί «µονόδροµο» για τους Τσιγγάνους. Ένα κοινό 

σχολείο, µε κοινό διδακτικό υλικό και εισαγωγή στοιχείων από την ιστορία και τον πο-

λιτισµό των Ροµά, θα συµβάλει στη δηµιουργία κλίµατος αποδοχής και κατανόησης 

του «διαφορετικού», του «άλλου».  

 

 

2.3. Βουλγαρία 

 

Στη Βουλγαρία οι Τσιγγάνοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: στους ορθόδοξους 

βουλγαρόφωνους, τους ορθόδοξους ρουµανόφωνους και τους µουσουλµάνους τουρκό-

φωνους Ροµά. Στην περίοδο της µοναρχίας (1878-1946) οι Τσιγγάνοι δεν απολάµβαναν 

εκείνα τα πολιτικά δικαιώµατα που ίσχυαν για τον υπόλοιπο πληθυσµό. Αξίζει, όµως, 

να σηµειωθεί ότι ο βασιλιάς Μπόρις αρνήθηκε να παραδώσει τους Εβραίους και τους 

Ροµά στο χιτλερικό καθεστώς για εξόντωση. 

Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η πολιτική απέναντι στους Ροµά συµβαδί-

ζει µε την πολιτική απέναντι στις άλλες µειονότητες και παρατηρείται µια σύντοµη φά-

ση αλφαβητισµού στη µητρική τους γλώσσα, τη Ροµανί. Ο αλφαβητισµός απόβλεπε 

περισσότερο στην πολιτική, παρά στην εθνική και κοινωνική εξοµοίωση. Τον Απρίλη 

του 1956 στην ολοµέλεια του κυβερνώντος κοµµουνιστικού κόµµατος αποφασίζεται 

αλλαγή πορείας, µε την οποία εισάγεται η πολιτική της αφοµοίωσης, που στη συνέχεια 

σφραγίζεται από την ιδέα της «εθνικής συνείδησης» (1965), του «ενιαίου σοσιαλιστι-

κού βουλγαρικού έθνους» (1971-1974) και του µονοεθνικού κράτους (1974). Ήδη στο 

Σύνταγµα του 1971 οι µειονότητες χαρακτηρίζονται ως πολίτες µη-βουλγαρικής κατα-

γωγής. 
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Με τη λήξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου διορίστηκε εντός του «πατριω-

τικού µετώπου» µια επιτροπή Τσιγγάνων, η οποία ανέλαβε και την έκδοση της εφηµε-

ρίδας «Nevo Drom».13 Στα τέλη του 1958 απαγορεύθηκε επίσηµα στους Ροµά η νοµα-

δική ζωή. Ως εναλλακτική λύση οι κρατούντες προτείνουν τη µόνιµη εγκατάστασή τους 

κοντά σε οικισµούς πόλεων. Στο εξής απαγορεύεται κάθε έρευνα σχετική µε ζητήµατα 

µειονοτήτων. Στους Ροµά απαγορεύθηκε η φροντίδα των εθίµων και η τήρηση των πα-

ραδόσεών τους. Αρχικά η αναγκαστική αφοµοίωση -κυρίως η υιοθέτηση βουλγαρικών 

ονοµάτων- προχωρούσε χωρίς τη χρήση βίας. Αντίθετα, στα µέσα της δεκαετίας του 

1980 παρατηρείται µια σκλήρυνση της πολιτικής των εθνικοτήτων, ενώ ήδη από το 

1974 οι Ποµάκοι είχαν χρησιµοποιηθεί ως πειραµατική οµάδα αναγκαστικής αφοµοίω-

σης. Η πολιτική αυτή συνεχίζεται και µετά την καθεστωτική αλλαγή στη Βουλγαρία. 

Στο νέο βουλγαρικό σύνταγµα (ισχύει από τη 12η Ιουλίου του 1991) υπάρχουν 

µερικά χωρία από τα οποία συνάγεται η µη αναγνώριση εθνικών και εθνοτικών µειονο-

τήτων. Στο άρθρο 11 (4) αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση κοµµάτων εθνικής, 

φυλετικής ή θρησκευτικής υπόστασης, ενώ το άρθρο 13 (4) γίνεται πιο συγκεκριµένο: 

θρησκευτικές κοινότητες δεν επιτρέπεται να εκφέρουν γνώµη σε πολιτικά θέµατα. Το 

ίδιο ισχύει για συλλόγους και άλλες µορφές οργάνωσης. Ένα τµήµα των Ροµά απορρί-

πτει την ένταξή του στην τσιγγάνικη εθνότητα και δέχεται στην προκειµένη περίπτωση 

την ένταξή του στην τουρκική εθνικότητα. Αυτό γίνεται για λόγους καθαρά πολιτικού 

οπορτουνισµού, κυρίως λόγω της επιρροής που άσκησε το τουρκόφωνο µειονοτικό 

«κίνηµα για δικαιώµατα και ελευθερίες» στις αρχές της δεκαετίας. Από τον Οκτώβρη 

του 1992 οι Τσιγγάνοι άρχισαν να δραστηριοποιούνται εκ νέου µε την ίδρυση του «Ε-

νιαίου Συνδέσµου των Ροµά» και την έκδοση δικού τους περιοδικού. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του τρίτου παγκοσµίου συνεδρίου των Ροµά α-

ναφέρθηκε πως το 40 % των ποινικών κρατουµένων στη Βουλγαρία είναι Τσιγγάνοι. 

Αν και ο αριθµός αυτός µπορεί στο µεταξύ να έχει αλλάξει, παραµένει ωστόσο γεγονός 

ότι τους Τσιγγάνους τους κακοµεταχειρίζονται στις φυλακές όπως και πρώτα και για 

ασήµαντα παραπτώµατα τους επιβάλλονται µακροχρόνιες ποινές. ∆ιεθνείς οργανώσεις 

όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία προσπαθούν να θέσουν τις βουλγαρικές αρχές υπό πίεση, 

προκειµένου να διευκολύνουν την αποφυλάκιση ορισµένων κρατουµένων.  

                                                 
13 Το σηµαντικότερο έντυπο της Τσιγγανολογίας αποτελεί το από το 1888 ανελλιπώς εκδιδόµενο Jοurnal 
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Με την κατάργηση του οικονοµικού συστήµατος της κρατικής σχεδιασµένης οι-

κονοµίας κατάρρευσε και το όποιο κράτος πρόνοιας ίσχυε για τους Τσιγγάνους. Έτσι, η 

παρούσα οικονοµική κρίση που επικρατεί στη Βουλγαρία πλήττει περισσότερο απ΄ ό-

λους τους Τσιγγάνους. Ο βουλευτής Μανούς Ροµάνοφ εκτιµά ότι η ανεργία στον τσιγ-

γάνικο πληθυσµό ανέρχεται στο 70 %. Η Πόλη Πλόβντιφ (Φιλιππούπολη) προσπαθεί 

µε τη βοήθεια ενός πιλοτικού προγράµµατος να βελτιώσει την εκπαίδευση των Ροµά. 

Ήδη από το 1900 είχε δηµιουργηθεί για τα Τσιγγανόπαιδα ένα δηµοτικό σχολείο. 

Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και συγκεκριµένα, στις αρχές της δεκαετίας του 

΄60 άρχισαν να λειτουργούν περίπου 145 ειδικά σχολεία, τα οποία έδιναν περισσότερο 

βάρος στις τεχνικές κατευθύνσεις και λιγότερο στη γενική µόρφωση. Παρά τις υποκει-

µενικές και αντικειµενικές δυσκολίες πολλά Τσιγγανόπαιδα αποφοίτησαν από το Γυ-

µνάσιο· περίπου σαράντα µαθητές κάθε χρόνο εγγράφονταν στα πανεπιστήµια. Έτσι, 

στα τέλη του ΄70 υπήρχαν περίπου 450 Ροµά µε πτυχίο πανεπιστηµίου, οι οποίοι εργά-

ζονταν ως γιατροί, δάσκαλοι, γεωπόνοι, µηχανικοί και καλλιτέχνες. Παράλληλα µε τη 

βοήθεια εκπαιδευτικών σεµιναρίων έγινε προσπάθεια αλφαβητισµού εκατοντάδων ενη-

λίκων Ροµά. Εντούτοις, το ποσοστό αναλφαβητισµού βρίσκεται ακόµη σε υψηλά επί-

πεδα. 

Οι επιτυχίες στην πολιτική της εκπαίδευσης διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, 

διότι δοκιµάστηκαν διάφορα εκπαιδευτικά µοντέλα. Ενθαρρυντικά λειτουργεί, βέβαια, 

το να εντάσσονται παιδιά Τσιγγάνων και Βουλγάρων στο ίδιο κοινό σχολείο, πράγµα 

που συνέβη στο Ντουνάβτσι. Περίπου το 70 % των Τσιγγανοπαίδων τελειώνουν σήµε-

ρα µε επιτυχία τη µέση εκπαίδευση. 

 

2.4. Ρουµανία  

 

Μετά την Ινδία, το Ιράν, την Αρµενία και την Ελλάδα η Ρουµανία αποτέλεσε το µεγα-

λύτερο και από ιστορική άποψη το σηµαντικότερο κέντρο των Ροµά. Αν και τα στατι-

στικά στοιχεία δεν αποδίδουν πάντα την πραγµατικότητα, ωστόσο σύµφωνα µε την 

τελευταία επίσηµη απογραφή (1977) περίπου 409.000 δηλώθηκαν ως Τσιγγάνοι µε 

                                                                                                                                               
of the Gypsy Lore Society. 
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βάση τη µητρική γλώσσα. Σύµφωνα, όµως, µε άλλες εκτιµήσεις υπολογίζεται ότι η ε-

θνοτική οµάδα των Τσιγγάνων κυµαίνεται ανάµεσα σε δύο µε τρία εκατοµµύρια άτοµα. 

Οι Τσιγγάνοι της Ρουµανίας κατανέµονται σε 30 περίπου αυτοδύναµες οµάδες και δια-

κρίνονται ακόµη σε κάστες και επαγγελµατικές συντεχνίες. 

Με βάση τα ιστορικά έγγραφα συνάγεται ότι οι Τσιγγάνοι έφθασαν πριν το 1330 

στη Βλαχία. Από ένα άλλο σηµαντικό έγγραφο χρονολογίας του 1541, που ανακάλυψε 

ο επιστήµονας Χατζέου, πληροφορούµαστε ότι οι Τσιγγάνοι βρίσκονταν από την εποχή 

εκείνη σε καθεστώς δουλείας. Κοντά στους ελεύθερους αγρότες και δουλοπάροικους 

υπήρξαν και στις δύο ηγεµονίες οι ονοµαζόµενοι Robi, οι ανελεύθεροι, που στην 

πλειοψηφία τους ήσαν Ροµά. 

Οι Τσιγγάνοι γεννιόνταν ως σκλάβοι και δεν αναγνωρίζονταν ως φυσικά πρόσω-

πα δικαίου, αλλά ως ιδιοκτησία του δουλοκτήτη. Για τους Ροµά υπήρχε ένας ειδικός 

κώδικας ποινικού δικαίου, καθώς και ειδικές φυλακές, εκ των οποίων µερικές ανήκαν 

σε ιδιώτες. Οι ιδιοκτήτες των Ροµά-σκλάβων παρέµεναν ατιµώρητοι για βασανιστήρια, 

δολοφονίες και παντός άλλου είδους εγκλήµατα. Πολλοί Ροµά προκειµένου να σωθούν, 

προσπαθούσαν να πωληθούν στα µοναστήρια. Στη Ρουµανία δεν έλλειπαν, επίσης, και 

τα σκλαβοπάζαρα. Συνήθως, πωλούνταν ολόκληρη η οικογένεια ή το δυναµικότερο και 

ανθεκτικότερο µέλος της. Οι γάµοι µεταξύ Ροµά και µη-Ροµά απαγορεύονταν, όπως 

επίσης και οι γάµοι µεταξύ Ροµά που ανήκαν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. 

Ενώ στο Ζίµπενµπουργκεν η δουλεία καταργήθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα, στη 

Βλαχία και τη Μολδαβία παρέµενε σε ισχύ. Ακόµη και το 1833 η Μολδαβία έθετε στον 

κώδικα του ποινικού δικαίου το νόµο της «συνήθειας της δουλείας» υπεράνω των θε-

µελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το άρθρο 1, (37) ανέφερε: «Μολονότι η δουλεία 

αντιτίθεται στο φυσικό δίκαιο του ανθρώπου, εντούτοις ήταν σε ενεργό δράση από αρ-

χαιοτάτων χρόνων». Αργότερα, οι Τσιγγάνοι στη Μολδαβία υποχρεώνονταν να κατα-

βάλλουν κεφαλικό φόρο.  

Βασικές διατάξεις σχετικά µε το καθεστώς των σκλάβων στη Βλαχία και τη Μολ-

δαβία επέφεραν το 1830 και το 1835 µικρές διευκολύνσεις. Σ΄ αυτές τις διατάξεις ανα-

φέρεται ότι ο σκλάβος δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα πρόσωπο, το οποίο µαζί µε την 

οικογένειά του εξαρτάται από ένα άλλο πρόσωπο. Η απαγόρευση γάµου παρέµενε ακό-

µη σε ισχύ. Σύµφωνα µε τη θέληση του κυρίου του µπορούσε ο σκλάβος να αποκτήσει 
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την ελευθερία του και µε την έγκριση του κυρίου του να χτίσει ένα σπίτι στο κτήµα 

του. Σε µια τέτοια περίπτωση οι Τσιγγάνοι µετατρέπονταν σε υπηρέτες, που εργάζο-

νταν για πολύ λίγα χρήµατα ή γεωργικά προϊόντα. Επειδή οι Τσιγγάνοι ήταν εργατικοί 

και επιµελείς, σπανίως τους παραχωρούσαν την ελευθερία τους και όσο περισσότερες 

ικανότητες διέθεταν, τόσο λιγότερες ήταν οι πιθανότητες απελευθέρωσής τους έναντι 

χρηµατικού ποσού. 

Ο πρώτος Βογιάρος που χάρισε την ελευθερία στους σκλάβους του ήταν ο βλάχος 

αριστοκράτης Ιon Cimpeanu το έτος 1834. Σε έγγραφα είναι τεκµηριωµένο ότι µεταξύ 

των ετών 1833 και 1839 περίπου 185 οικογένειες Ροµά πέρασαν σε «κρατική ιδιοκτη-

σία», αποκτώντας έτσι περισσότερα δικαιώµατα και προστασία. Στις 31 Ιανουαρίου 

1844 ο ηγεµόνας της Μολδαβίας Mihail Sturdza χάρισε στους Τσιγγάνους της περιφέ-

ρειάς του µε νόµο την ελευθερία. Σηµαντικό ρόλο στη χειραφέτηση των Τσιγγάνων 

έπαιξε και ο λογοτέχνης, ιστορικός και πολιτικός, Mihail Kogalniceanu, ο οποίος αρ-

θρογραφώντας σε πολλές εφηµερίδες υποστήριζε την απελευθέρωσή τους. Μέχρι την 

επανάσταση του 1848 οι ονοµαζόµενοι «ιδιωτικοί Τσιγγάνοι» έφεραν ακόµη αλυσίδες. 

Στις 11 Ιουνίου 1848 ανακοινώθηκε στο Βουκουρέστι η «Μεγάλη επαναστατική διακή-

ρυξη», στην οποία αναφερόταν ότι: «Ο ρουµανικός λαός απελευθερώνεται από την α-

πανθρωπιά και την εντροπή να διατηρεί σκλάβους και διακηρύσσει την ελευθερία όλων 

των Τσιγγάνων σκλάβων». Το Σεπτέµβρη του 1848 η επανάσταση κατεπνίγη από τον 

τουρκικό και το ρωσικό στρατό και τα πιστοποιητικά απελευθέρωσης των σκλάβων 

θεωρήθηκαν αµέσως άκυρα. 

Οι νέες οικονοµικές και ηθικές αναγκαιότητες συνετέλεσαν ώστε µε τη διακήρυξη 

της Μολδαβίας (10 ∆εκεµβρίου 1855) και της Βλαχίας (8 Φεβρουαρίου 1856) να κα-

ταργηθεί οριστικά η δουλεία. Από τους 200.000 περίπου ελεύθερους Ροµά αρκετοί πή-

ραν το δρόµο της µετανάστευσης προς τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Σερβία, την 

Ουγγαρία και τη Ρωσία. Μερικές άλλες οµάδες µετακινήθηκαν προς τη ∆υτική και Βό-

ρεια Ευρώπη. Η πλειοψηφία, ωστόσο, των Ροµά παρέµεινε στη περιοχή στην οποία 

είχαν σκλαβωθεί. «Ελεύθεροι» πλέον είχαν το δικαίωµα να προσφέρουν την εργατική 

τους δύναµη στην αγορά εργασίας, συνέχιζαν, όµως, να ζούνε όπως και πρώτα σε κοι-

νωνική και γεωγραφική αποµόνωση. Μερικοί απ΄ αυτούς συνέχισαν να ασχολούνται µε 

τα παραδοσιακά τους επαγγέλµατα. 
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Από την κατάργηση της δουλείας και έως ότου οι κυβερνήσεις των ετών 1929 και 

1933 καταργήσουν σταδιακά τις ατοµικές ελευθερίες, οι Τσιγγάνοι αφέθηκαν να ζή-

σουν «εν ειρήνη». Με την όξυνση της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης άρχισε 

µια διαδικασία οργάνωσης και πολλαπλής πολιτικής άρθρωσης των Ροµά µε αίτηµα την 

αναγνώριση και διατήρηση της ταυτότητάς τους. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 

1920, µετά από πρωτοβουλία του τσιγγάνου Λάζαρε Ναφταναΐλα ιδρύθηκε η «Νέα 

Αγροτική Αδελφότητα» µε βασικά αιτήµατα την κοινωνική αναγνώριση και καλύτερες 

δυνατότητες εκπαίδευσης για όλους τους Τσιγγάνους. Με διαλέξεις και άλλες πολιτι-

στικές εκδηλώσεις καταβάλλονταν προσπάθειες να επηρεασθούν οι Τσιγγάνοι προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Την ίδια χρονική περίοδο εκδόθηκαν και τα περιοδικά «Τι-

µπούλ» και «Νεαµούλ Τιγκανέσκ». Στα επόµενα χρόνια δηµιουργήθηκαν και άλλες 

οργανώσεις, ενώ πολιτικές διαδηλώσεις έλαβαν χώρα µέχρι που ο Σερµποριάνου το 

1933 ίδρυσε τη «Γενική Ένωση των Τσιγγάνων Ρουµανίας».  

Στον αγώνα προώθησης προσωπικών επιδιώξεων ο πρώην στενός συνεργάτης του 

Σερβοριάνου, Λαζαρέσκου Λαζουρίκα, ίδρυσε έναν ακόµη σύνδεσµο, τη «Γενική Έ-

νωση Τσιγγάνων Ρουµανίας», στέφοντας τον εαυτό του µοναδικό αντιπρόσωπο των 

Τσιγγάνων της Ρουµανίας. Βασικό µέληµα της οργάνωσης αποτέλεσε η νοµική ισότητα 

των Τσιγγάνων µε νοµοταγή συµπεριφορά από την πλευρά τους απέναντι στο κράτος. 

Ο Σερµποριάνου ίδρυσε στη συνέχεια στην πυκνοκατοικηµένη από Τσιγγάνους περιοχή 

Ολτένιεν, µε τη βοήθεια του δηµοφιλή διοργανωτή πολιτιστικών εκδηλώσεων και ποιη-

τή Σιµιόν, ένα συνδικάτο για την προώθηση των δικαιωµάτων των Τσιγγάνων. Και οι 

δύο οργανώσεις συνυπήρξαν για µια χρονική περίοδο, µέχρι που ο Λαζουρίκα αποχώ-

ρησε κατηγορούµενος για διαφθορά, παραδίδοντας την προεδρία στον Γ. Νικολέσκου. 

Στις 9 του Σεπτέµβρη 1943 συνήλθε στην πόλη Σίβιου (Χέρµανστατ) το συνέδριο 

του «Γενικού Συνδέσµου». Οι βασικοί οµιλητές του, Σίµιον και Νικολέσκου, απαίτη-

σαν «Ισότητα στα δικαιώµατα του πολίτη, στο σχολείο, στην εκκλησία και σ� όλους 

τους κοινωνικούς τοµείς». Οι σκοποί και των δύο συνδέσµων στην ουσία ταυτίζονταν. 

Στον κοινωνικό τοµέα το κύριο βάρος δινόταν στην υποστήριξη των άπορων Ροµά, την 

επιµέλεια των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς και τη φροντίδα των ασθενών. Στον 

τοµέα της κουλτούρας αγωνίζονταν για ένα πρόγραµµα αλφαβητισµού και την εφαρµο-

γή της γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριο-

τήτων και το άνοιγµα βιβλιοθηκών.  
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Αντιπαραθέσεις και εντάσεις µεταξύ των δύο συνδέσµων και των αντιπροσώπων 

τους εµπόδιζαν τη συνεπή προώθηση των προγραµµάτων τους. Συγχρόνως, εµπλέκο-

νταν στον αγώνα επιρροής της συνολικής πολιτικής και γίνονταν έτσι όλο και πιο ευ-

πρόσβλητοι στη διαφθορά. Έτσι, η εφηµερίδα των Τσιγγάνων «Τίµπουλ» που είχε συµ-

µαχήσει µε το «Εθνικό Χριστιανικό Κόµµα» τύπωσε σε µία από τις εκδόσεις της (του 

έτους 1937) αγκυλωτούς σταυρούς. Τελικά, ο «Γενικός Σύνδεσµος των Τσιγγάνων 

Ρουµανίας» θα παρέµεινε µέχρι το 1940 σε δράση. 

Τον Αύγουστο του 1944 οι ρουµανικές ένοπλες δυνάµεις παραδόθηκαν στον σο-

βιετικό στρατό και µέχρι το 1948 η Ρουµανία µετατρέπεται σε Λαϊκή ∆ηµοκρατία σο-

βιετικού τύπου. Ήδη από το 1944 το κοµµουνιστικό κόµµα είχε επεξεργασθεί ένα πρό-

γραµµα για τη µόνιµη εγκατάσταση όλων των Ροµά. Η περιουσία τους δηµεύθηκε. Στο 

εξής οι Τσιγγάνοι δεν αναφέρονταν πλέον ως µειονότητα και θεωρούνταν ανεπιθύµη-

τοι. Η εφαρµογή των µέτρων που είχαν επινοηθεί για τους Ροµά, βρισκόταν στα χέρια 

της αστυνοµίας ή των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Το 1977 το κοµµουνιστικό κόµµα θα προσπαθήσει εκ νέου και µε το πρόσχηµα 

της ένταξης να αφοµοιώσει τους Ροµά. Για το σκοπό αυτό τους απαγόρευσαν τις παρα-

δοσιακές τους συναντήσεις, την πανάρχαια ενδυµασία τους και τους υποχρέωσαν σε 

εργασία εργοστασίου. Τα κυβερνητικά µέτρα απέβλεπαν στο να υποδαυλίσουν το µίσος 

και τη ζηλοφθονία. Συχνά εγκαθιστούσαν Τσιγγάνους στα σπίτια που εγκατέλειπαν οι 

επαναπατριζόµενοι γερµανικής καταγωγής κάτοικοι των περιοχών Ζιµπενµπούργκεν 

και Μπανάτ. Κατά την περίοδο κατασκευής των πολυτελών κτισµάτων του Τσαουσέ-

σκου στο Βουκουρέστι αρκετοί Τσιγγάνοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και µετα-

φέρθηκαν σε συνοικίες που ήταν «ώριµες» για κατεδάφιση. Ακόµη και η αφθονία των 

παιδιών προξενούσε το µίσος της πλειοψηφίας του πληθυσµού, αν και αυτό ήταν απο-

τέλεσµα της αντιουµανιστικής πολιτικής της πολυάριθµης οικογένειας που προωθούσε 

το καθεστώς Τσαουσέσκου. Καταπιεζόµενοι οι ίδιοι οι Ρουµάνοι από το καθεστώς, 

έστρεφαν το µίσος τους εναντίον της πιο αδύναµης κοινωνικής οµάδας, στην προκειµέ-

νη περίπτωση εναντίον των Τσιγγάνων. Αµερικάνοι επιστήµονες που ερεύνησαν την 

κατάσταση των Ροµά από το 1974 έως το 1980 επεσήµαναν ότι µεταχειρίζονταν τους 

Τσιγγάνους όπως άλλοτε τους Νέγρους στην Αµερική. Θεωρητικά το φυλετικό µίσος 

απαγορευόταν, επισήµως δεν υπήρχαν καθόλου Τσιγγάνοι, παρά µονάχα ακοινώνητοι 
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άνθρωποι. Ωστόσο, ο διορισµός στην περιβόητη µυστική αστυνοµία Σεκουριτά δεν 

επιτρεπόταν σε ανθρώπους µε «µελαψό δέρµα». 

Στα γεγονότα του ∆εκέµβρη του 1989, που οδήγησαν τελικά στην πτώση της κυ-

ριαρχίας Τσαουσέσκου, σηµαντική ήταν και η συµβολή των Ροµά. Στην Τεµεσουάρ, 

όπου ξεκίνησε και η ανταρσία, λέγεται πως ο πρώτος νεκρός ήταν Τσιγγάνος. 

Με την πτώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου οι Τσιγγάνοι άρχισαν να αισθάνο-

νται ως «ελεύθεροι πολίτες». Σε κάθε ευκαιρία επιβεβαίωναν το αίτηµά τους: να υπε-

ρασπιστούν ως ισότιµοι πολίτες τις µε δυσκολία αποκτηθείσες δυνατότητές τους και να 

συµπράξουν στην οικοδόµηση της Ρουµανίας. ∆ηµιουργήθηκαν νέοι σύλλογοι και πο-

λιτικά κόµµατα. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1990 κανένα τσιγγάνικο κόµµα δεν 

κατάφερε -λόγω της πολυδιάσπασης- να εκλέξει βουλευτή. Μόνο ο Gheorghe Radu-

canu κατέλαβε τη µοναδική έδρα στο κοινοβούλιο, αφού έτσι ή αλλιώς σε κάθε εθνική 

µειονότητα αντιστοιχούσε µια έδρα. Με την πρωτοβουλία του Ioan Cioba και του Nico-

lae Gheorghe δηµιουργείται ένα δευτεροβάθµιο όργανο των Ροµά, η «∆ηµοκρατική 

Ένωση των Τσιγγάνων Ρουµανίας» (UDRR). Στην προσπάθειά του να ενώσει όλες τις 

διαφορετικές τάσεις, ο κοινωνιολόγος Nicolae Gheorghe ίδρυσε στη διάρκεια των ερ-

γασιών του δευτέρου εθνικού συνεδρίου της UDRR την «Εθνική Οµοσπονδία των 

Τσιγγάνων της Ρουµανίας» και κατάφερε σε διεθνές επίπεδο επανειληµµένα να κάνει 

γνωστή την κατάσταση των Ροµά στην Ανατολική Ευρώπη. Στη συνεδρίαση της ∆ΑΣΕ 

τον Ιούνη του 1990 στην Κοπεγχάγη αναφορικά µε την «ανθρώπινη διάσταση» επιτεύ-

χθηκε για πρώτη φορά να αναφερθούν οι Τσιγγάνοι στην τελική απόφαση της ∆ΑΣΕ. 

Η νέα κυβέρνηση δεν άργησε να δείξει το πραγµατικό της πρόσωπο. Στην ετήσια 

έκθεση του 1994 για τη νέα κρατική ασφάλεια πληροφοριών (SRI) χαράσσεται σαφέ-

στατα αυτή η κατεύθυνση. Οι Τσιγγάνοι στιγµατίζονται ως εθνικός κίνδυνος για τη 

Ρουµανία, επειδή έβλαψαν το «πρόσωπο της Ρουµανίας στο εξωτερικό» και συνέβαλαν 

σε «αποσταθεροποιητικές, αντισυνταγµατικές ενέργειες». Και αυτό, γιατί είχαν καταγ-

γελθεί στο εξωτερικό οι 36 βίαιες επιθέσεις εναντίον των τσιγγάνικων καταυλισµών και 

η διεθνής κοινή γνώµη είχε πληροφορηθεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιω-

µάτων στη Ρουµανία. 

 

2.5. Γιουγκοσλαβία 
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Με βάση την τελευταία επίσηµη στατιστική στην πρώην πολυεθνική Γιουγκοσλαβία 

ζούσαν περίπου 220.000 Τσιγγάνοι. Επιστηµονικές εκτιµήσεις ανεβάζουν, όµως, τον 

αριθµό στο ένα εκατοµµύριο άτοµα. Οι περισσότεροι απ΄ αυτούς (600.000) κατοικούν 

στη ∆ηµοκρατία της Σερβίας και γύρω στις 400.000 στην ΠΓ∆Μ. Τσιγγάνοι κατοικούν, 

επίσης, στη Βοσνία, την Κροατία, τη Σλοβενία και το Μαυροβούνιο. Ως σηµαντικότε-

ρες οµάδες θεωρούνται οι Γκουρµπέτι, Αρλίγιε και Καλντεράς.14 

Όπως αναφέρει ο Τατοµίρ Βουκάνοβιτς (συγγραφέας της µελέτης «Οι Τσιγγάνοι 

της Γιουγκοσλαβίας»), οι Τσιγγάνοι µνηµονεύονται για πρώτη φορά σ� αυτήν την πε-

ριοχή ανάµεσα στο 1289 και το 1309. Σε µια εγκύκλιο του πατριάρχη της Κωνσταντι-

νούπολης, απευθυνόµενη προς την ηγεσία της Εκκλησίας και τον κλήρο, επισηµαίνεται 

η αναγκαιότητα να επιστήσουν την προσοχή στους πιστούς ότι «µάντεις, χαρτορίχτρες 

και γητευτές φιδιών δεν επιτρέπεται να ενταχθούν στην κοινότητα των πιστών». Προ-

πάντων, δεν έπρεπε να επιτραπεί να εισέρχονται οι Τσιγγάνοι στα σπίτια, επειδή ασχο-

λούνταν µε επικίνδυνη µαγεία.  

Την πρώτη γραπτή πληροφορία για τη ζωή των Τσιγγάνων στη Γιουγκοσλαβία 

βρήκε ο Ν. Πέτροβιτς σε αρχείο της πόλης του Ντουµπρόβνικ. Πρόκειται για ένα έγ-

γραφο χρονολογούµενο στις 5 Νοεµβρίου 1362. Έξι χρόνια αργότερα γίνεται λόγος για 

Τσιγγάνους σε έγγραφα της πόλης του Ζάγκρεµπ, όπου αυτήν την εποχή υπήρχε και µια 

αποικία Τσιγγάνων, και το 1387 στη Λουµπλιάνα. Οι περισσότεροι απ� αυτούς ασχο-

λούνταν µε το εµπόριο και έπρεπε να εµφανίζονται συχνά στο δικαστήριο. Μόνο από 

αυτήν την εποχή -µεταξύ 1378 και 1397- είναι γνωστές 37 δικαστικές κλήσεις. Αρκετά 

έγγραφα από τον 15ο αιώνα κάνουν γνωστή την ύπαρξη Τσιγγάνων στην αυτόνοµη ∆η-

µοκρατία της πόλης του Ντουµπρόβνικ. Αυτό επιβεβαιώνεται και έναν αιώνα αργότερα 

µε την κατάληψη της πόλης το 1526 από τους Οθωµανούς. Βρέθηκαν σηµειώσεις που 

δείχνουν ότι οι Ροµά ήσαν στρατιώτες της ∆ηµοκρατίας του Ντουµπρόβνικ. 

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των Τσιγγάνων στις νοτιοσλαβικές χώρες κα-

τά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας ρυθµίζονταν µε κοινωνικούς και νοµικούς 

κανόνες, οι οποίοι ίσχυαν για όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Μόνο µερικοί 
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απ� αυτούς ίσχυαν αποκλειστικά για τους Τσιγγάνους. Αν και το οθωµανικό κράτος 

παρείχε στους Ροµά, όπως και στους άλλους υπηκόους του, από κάθε άποψη νοµική 

προστασία, εντούτοις γινόταν διάκριση µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων Τσιγγά-

νων. Γενικά, οι µωαµεθανοί Ροµά κατείχαν σε σχέση µε τους χριστιανούς προνοµιακή 

θέση. 

Αµέσως µετά το διάταγµα του Σουλτάνου Σουλεϊµάν (1530), το οποίο αποσκο-

πούσε στην ενσωµάτωση των Ροµά, άρχισε να µειώνεται αισθητά ο αριθµός των Τσιγ-

γάνων και σε εκείνα τα εδάφη τα οποία πέρασαν στη µετέπειτα γιουγκοσλαβική επι-

κράτεια. Αρκετοί Τσιγγάνοι αναγκάστηκαν να µετοικήσουν σε άλλες χώρες ή απέφυ-

γαν απλώς την καταγραφή.  

Σύµφωνα µε την απογραφή του 1536, στο Βελιγράδι υπήρχαν δύο οµάδες Τσιγ-

γάνων: οι Τσιγγάνοι Μουσελέµι (muselem = απαλλαγµένοι της καταβολής φόρου, προ-

νοµιούχοι) και οι λοιποί Τσιγγάνοι. Οι Μουσελέµι είχαν αναλάβει κατόπιν γραπτής 

συµφωνίας µε τις αρχές την επισκευή των πλοίων που προσάραζαν στο λιµάνι της πό-

λης. Για την υπηρεσία τους αυτή απαλλάχτηκαν από τους φόρους και τις άλλες οικονο-

µικές επιβαρύνσεις. 

Ενόψει της επερχόµενης διάλυσης της οθωµανικής αυτοκρατορίας, οι Τούρκοι 

άρχισαν να εντείνουν την καταπιεστική τους πολιτική. Η πολιτική αυτή οδήγησε στις 

µεγάλες σερβικές εξεγέρσεις υπό την αρχηγία των Καραντόρδη (1804-1813) και Μίλος 

Οµπρένοβιτς (1815-1817), που στρέφονταν εναντίον της αυθαιρεσίας της οθωµανικής 

εξουσίας. Με τους εξεγερθέντες συµπαρατάχθηκαν και αρκετοί Τσιγγάνοι, εκπληρώνο-

ντας µε επιτυχία κάθε αποστολή που τους ανατέθηκε. 

Κατά την απογραφή του έτους 1834 στη Σερβία βρέθηκαν 18.000 Ροµά, ενώ το 

έτος 1854 καταµετρήθηκαν µόνο 12.000 µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι. Σηµαντική 

µείωση παρουσίασε ο αριθµός τους και στις επόµενες απογραφές. Από αυτό συνάγεται 

πως πολλοί Τσιγγάνοι απέφυγαν να δηλώσουν την πραγµατική τους καταγωγή ή κατα-

τάχθηκαν αυθαίρετα σε άλλες εθνικότητες, συνήθως στη σερβική. Ένας από τους λό-

γους άρνησης της εθνικής τους ταυτότητας πιθανόν να έγκειται στο γεγονός ότι αυτήν 

την εποχή πολλοί Τσιγγάνοι άρχισαν να βαφτίζονται. Έτσι, µέσα σε τρία χρόνια, από το 

                                                                                                                                               
14 Το υλικό για τη Γιουγκοσλαβία όπως και για τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προέρχεται 
βασικά από το βιβλίο των Rajko Djurić/Jörg Βecken/A. Bertolt Bengsch: Ohne Heim ohne Grab, βλ. 
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1892 έως το 1895, στην επαρχία Τίµοκ βαφτίστηκαν 2.223 Τσιγγάνοι. Η διαδικασία 

αφοµοίωσης είναι, επίσης, σε σχέση µε την εφαρµογή της µητρικής γλώσσας ορατή, 

αφού στις απογραφές η πλειοψηφία των Τσιγγάνων δήλωνε σερβική, ρουµάνικη ή 

τούρκικη εθνικότητα.  

Σύµφωνα µε έναν φορολογικό νόµο από το έτος 1864 και τον τότε ισχύοντα ε-

κλογικό νόµο, στους νοµάδες Τσιγγάνους απαγορευόταν να συµµετάσχουν στην εκλο-

γή των βουλευτών, εάν προηγουµένως δεν είχαν πληρώσει τα απαιτούµενα τέλη και 

φόρους. Οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν στους Τσιγγάνους να πάνε για προσκύνηµα σε τζαµί 

ή να ενταφιάσουν τους δικούς τους σε τουρκικά νεκροταφεία. Ακόµη και µετά την α-

πελευθέρωσή τους από την τουρκική κυριαρχία επιβαρύνονταν µε την καταβολή διά-

φορων φόρων, διότι µερικοί οθωµανικοί νόµοι βρίσκονταν ακόµη σε ισχύ. Οι Ροµά 

ήσαν υποχρεωµένοι να πληρώνουν τον λεγόµενο «τσιγγάνικο φόρο».  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, και οι έρευνες σχετικά µε τον πολιτικό προ-

σανατολισµό των Τσιγγάνων εκείνης της εποχής. Στις εξεγέρσεις της Βοϊβοντίνας κατά 

τη διάρκεια του πρώτου µισού του 19ου αιώνα αρκετοί Τσιγγάνοι συντάχθηκαν µε το 

µέρος των εξεγερθέντων Σέρβων και βοήθησαν στη διάδοση της επαναστατικής ιδέας. 

Όταν οι δυνάµεις της Αυστροουγγαρίας κατέπνιξαν την εξέγερση, εκτέλεσαν όλους 

τους Τσιγγάνους που είχαν συµπαρασταθεί στους εξεγερθέντες Σέρβους. Αντίθετα, σε 

άλλες περιπτώσεις πολλοί Τσιγγάνοι υπό την επιρροή συντηρητικών οµάδων συµπαρα-

τάχθηκαν µε την αντεπανάσταση. Εδώ αναφέρουµε τη στράτευσή τους εναντίον της 

ουγγρικής επανάστασης του 1848 και τους Τσιγγάνους µουσουλµανικού θρησκεύµα-

τος, που κατά τη διάρκεια των απελευθερωτικών αγώνων στο τέλος του 19ου αιώνα 

πολέµησαν στο πλευρό του τουρκικού στρατού.  

Στο χρονικό διάστηµα από το 1901 έως το 1918 οι Τσιγγάνοι συµµερίστηκαν τη 

µοίρα των άλλων γιουγκοσλαβικών λαών. Ενώ ένα µέρος απ� αυτούς ανήκε στο ελεύ-

θερο και ανεξάρτητο κράτος της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, το άλλο βρισκόταν 

υπό την κυριαρχία ξένων δυνάµεων. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέ-

µου οι Τσιγγάνοι που κατοικούσαν στη «Μακεδονία» ανήκαν στο κράτος της Σερβίας. 

Ακόµη και τµήµατα από τα Μετόχια και το Σαντζάκι του Νοβί Παζάρ µοιράστηκαν 

µεταξύ της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Στη µετέπειτα περίοδο από το 1919 έως το 

                                                                                                                                               
σχετικά Βιβλιογραφία. 
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1941 η κατάσταση των Τσιγγάνων δεν διέφερε εκείνης των φτωχών αγροτών και εργα-

τών. 

Αδιερεύνητη παραµένει µέχρι σήµερα η συµµετοχή των Τσιγγάνων στους βαλκα-

νικούς πολέµους. Όσοι απ� αυτούς είχαν επιστρέψει ως ανάπηροι από τον πόλεµο, ζού-

σαν ζητώντας ελεηµοσύνη και µόνο µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο τους παρα-

χωρήθηκε κοινωνική βοήθεια. Το ίδιο παρατηρείται και µε την εµπλοκή των Τσιγγάνων 

στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι από τον 12ο έως τον 20ό αιώνα υπήρξαν 

συµβιώσεις, αφοµοιώσεις και µεταµορφώσεις των Τσιγγάνων σε όλες τις εθνικότητες 

που υπήρξαν και υπάρχουν στις γιουγκοσλαβικές χώρες: από την αλβανική, τη σερβική, 

την ουγγρική, τη ρουµανική, την κροατική, τη µαυροβούνια και αργότερα τη «µακεδο-

νική» και µουσουλµανική. 

Η διαδικασία µετανάστευσης των Τσιγγάνων καθ� όλη τη διάρκεια του 20ού αιώ-

να συνεχίζεται στις γιουγκοσλαβικές χώρες µέχρι σήµερα. Οι περισσότεροι µετανά-

στευσαν προς τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Μεµονωµένες οµάδες, προπάντων οι 

Καλντεράρι και Λοβάρι, κατευθύνθηκαν προς τον Καναδά, τις ΗΠΑ και τη Λατινική 

Αµερική. Τσιγγάνοι από την ΠΓ∆Μ εργάζονται σήµερα ως µισθωτοί εργάτες στην Αυ-

στραλία. 

 

2.5.1. Οι Τσιγγάνοι στη µεταπολεµική Γιουγκοσλαβία 

 

Κοντά στις έξι βασικές εθνικότητες του πολυεθνικού κράτους της µεταπολεµικής Γιου-

γκοσλαβίας πρέπει να προστεθούν µεγάλες εθνικότητες και εθνοτικές οµάδες, όπως π.χ. 

οι Τσιγγάνοι. Ενώ οι κατηγορίες «έθνος» και «φυλή» αποτελούσαν συστατικό στοιχείο 

του γιουγκοσλαβικού Συντάγµατος, η κατηγορία «εθνική οµάδα» υπήρχε µόνο στα συ-

ντάγµατα των ∆ηµοκρατιών. Τελικά, µόνο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη κάθε εθνική οµάδα 

θεωρείτο ως «έθνος». Στις εθνικές οµάδες αναγνωριζόταν το δικαίωµα να ιδρύουν δικές 

τους κοινωνικές και πολιτιστικές ενώσεις, να καλλιεργούν τις παραδόσεις και την 

κουλτούρα τους.  
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Στο ιδρυτικό του συνέδριο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γιουγκοσλαβίας είχε εξάρει 

«την προστασία των εθνικών µειονοτήτων, την πλήρη νοµική και πολιτική ισότητα για 

όλους τους πολίτες και τους µη-πολίτες του γιουγκοσλαβικού κράτους». Μετά από την 

άνοδό του στην εξουσία το 1945 οι επικαλούµενες αρχές περί «ανεξιθρησκίας» και «ε-

λευθερίας της σκέψης» απείχαν επανειληµµένως πολύ από την πραγµατικότητα. ∆εί-

κτης αυτών παραµένει και πάλι η συµπεριφορά των Τσιγγάνων κατά τις επόµενες απο-

γραφές. Ενώ στην πρώτη µεταπολεµική απογραφή που έγινε στις 31 Μαρτίου 1948 

72.736 άτοµα δήλωσαν Τσιγγάνοι, το 1961 ήταν µόνο 31.674 άτοµα.  

Με το τέλος της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι 

Τσιγγάνοι άρχισαν να οργανώνονται. Προσπάθειες οργάνωσης είχαν ξεκινήσει από τη 

δεκαετία του 1920 µε την ίδρυση του «πρώτου σερβικο-τσιγγάνικου οµίλου», βασικό 

µέληµα του οποίου ήταν η βοήθεια των φτωχών Τσιγγάνων και όσων έχρηζαν έκτακτης 

βοήθειας. Επίσης, και σε θρησκευτική βάση είχαν οργανωθεί οι Τσιγγάνοι. Αυτό επι-

βεβαιώνεται από την ιδρυθείσα στη δεκαετία του 1930 «εταιρία των Τάντχεν Μπίµπι», 

η οποία έδωσε αφορµή σε µερικούς διανοούµενους (όπως π.χ. στον Ζβετοζάρ Σίµιτς) 

να ιδρύσουν την εφηµερίδα «Ροµάνο Ντροµ», από την οποία κυκλοφόρησαν µόνο τρία 

τεύχη. Μετά το 1945 ιδρύθηκαν πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι Τσιγγάνων, αλλά 

ήταν µικρής διάρκειας. Στη δεκαετία του 1960 ιδρύθηκε ο «Πολιτιστικός και Εκπαιδευ-

τικός Σύλλογος των Τσιγγάνων Σερβίας» µε έδρα την Παριτσίν. 

Την 1η του Ιούνη του 1969 οι Τσιγγάνοι του Βελιγραδίου ίδρυσαν τον «Όµιλο 

Ροµ του Βελιγραδίου». Σκοπός του οµίλου ήταν να βγάλει τα καθυστερηµένα στρώµα-

τα των Τσιγγάνων από την καθυστέρηση στην οποία βρίσκονταν και να καταστήσει 

δυνατή την οικονοµική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισµική χειραφέτησή τους. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα οι κρατικές αρχές να αρχίσουν να ασχολούνται µε τη λύση των 

οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων των Τσιγγάνων. Βαθµιαία άρχισε να δη-

µιουργείται ένα ευνοϊκότερο κλίµα και ένα αίσθηµα αυτεπίγνωσης και αυτοπεποίθησης 

µεταξύ των Τσιγγάνων. Από το 1974 διοργανώνεται κανονικά µια «πολιτιστική έκθεση 

των Σέρβων Τσιγγάνων». Τον ίδιο χρόνο δηµιουργήθηκε και ο «Σύνδεσµος των Τσιγ-

γάνικων Συλλόγων της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας», ένα είδος δευτεροβάθµιου οργάνου 

για σαράντα τσιγγάνικες οργανώσεις. 
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2.5.2. Οι Τσιγγάνοι στην πρώην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 

 

Συνοδευόµενη από µια οικονοµική κρίση άρχισε το 1988 η εσωτερική διάλυση του 

πολυεθνικού κράτους της Γιουγκοσλαβίας. Με την εισβολή του οµοσπονδιακού γιου-

γκοσλαβικού στρατού στη Σλοβενία και την Κροατία τον Ιούνη του 1991 ξεκίνησε και 

ο πόλεµος στη Γιουγκοσλαβία, που βαθµιαία εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Μία από τις 

συνέπειες αυτού του πολέµου ήσαν και οι «εθνικές εκκαθαρίσεις». Η Σερβία συµπερι-

λαµβανοµένης της Βοϊβοντίνας και του Κόσοβου ίδρυσε µαζί µε το Μαυροβούνιο την 

Οµοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία. Το «Σερβικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα» του Βογισλάβ Σέ-

σελι, που στις εκλογές της Σερβίας / Μαυροβουνίου το ∆εκέµβρη του 1992 απέσπασε 

το 20 % των ψήφων, καθώς και τα άλλα εθνικιστικά κόµµατα αξιώνουν σήµερα να µην 

υπάρχει στη Σερβία καµιά θέση για τους µη Σέρβους. Αυτή η αξίωση ισχύει φυσικά, 

όπως για όλες τις µειονότητες, επίσης και για τους Τσιγγάνους, τους οποίους, χωρίς να 

έχουν πολιτικές ή εδαφικές βλέψεις και ζώντας ως επί το πλείστον σε γκέτο, τους απα-

σχολούσε αυτή την εποχή µόνο η απλή επιβίωσή τους. Όπως συνέβη µε τους Αλβανούς 

του Κόσοβου και τους Ούγγρους της Βοϊβοντίνας, διακόπηκε η λειτουργία των ιδρυµά-

των που ανήκαν στους Τσιγγάνους και η συµµετοχή στην πολιτική, οικονοµική και 

πολιτιστική ζωή της χώρας έγινε εκ των πραγµάτων αδύνατη. Στο νέο Σύνταγµα της 

χώρας οι Τσιγγάνοι δεν αναφέρονται καθόλου ως µειονότητα. Αντίθετα, στρατολογή-

θηκαν αµέσως για τον πόλεµο και εν µέρει υποχρεώθηκαν στην ανίχνευση ναρκοπεδί-

ων, κάτι που σήµαινε στην ουσία θανατική καταδίκη. 

Στη Βοσνία, όπου οι «εθνικές εκκαθαρίσεις» έπληξαν όλες τις εθνικότητες, από 

τους 80.000 Τσιγγάνους που ζούσαν πριν τον πόλεµο, δεν ζει σήµερα σχεδόν κανείς 

πλέον στη χώρα. Άλλοι σκοτώθηκαν στις πολεµικές συρράξεις ή διέφυγαν σε γειτονι-

κές χώρες, ακόµη και προς τη Γερµανία. 

Η Κροατία, η οποία προσπάθησε να οικοδοµήσει τη νέα κρατική ταυτότητα από 

το στυλιζάρισµα της κροατικής εθνικότητας, απαίτησε από όλες τις εθνικότητες άδεια 

παραµονής, την οποία µπορούσε να αποκτήσει µόνο εκείνος που είχε γεννηθεί και ζή-

σει στην Κροατία. Οι Τσιγγάνοι έπρεπε να αγωνιστούν γι� αυτό, ώστε να γίνουν καταρ-

χήν αποδεκτοί ως πολίτες του νέου κράτους. Παρά την ύπαρξη νόµων για τις εθνικές 

µειονότητες και παρότι αποσαφηνίστηκε το νοµικό ζήτηµα, εντούτοις οι διακρίσεις 
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συνεχίζονται. Έτσι, όχι και λίγες φορές καταστρέφονται σπίτια Τσιγγάνων από τις κρα-

τικές αρχές. Παρόλα αυτά, από το τέλος του 1994 οι Τσιγγάνοι της Κροατίας εκδίδουν 

ένα δικό τους περιοδικό, το «Ροµάνο Ακχαρίπε». 

Αντίθετα, στο Σύνταγµα της Σλοβενίας και της ΠΓ∆Μ οι Τσιγγάνοι αναγνωρίζο-

νται ως εθνική µειονότητα. Ο Αβντίκ Φαΐκ είναι ένας από τους δύο βουλευτές ενός 

τσιγγάνικου κόµµατος, που κατέχει δύο θέσεις στο κοινοβούλιο της ΠΓ∆Μ, και το 

κρατίδιο της Ρηνανίας Βεστφαλίας ανέλαβε να οργανώσει σε ένα αµφιλεγόµενο πρό-

γραµµα την επιστροφή 596 Τσιγγάνων από τη Γερµανία προς τα Σκόπια. Για το σκοπό 

αυτό κατασκευάστηκαν 114 επιπλωµένα λυόµενα σπίτια ως «Βοήθεια για τους Τσιγγά-

νους», οργανώθηκαν µετεκπαιδεύσεις και δηµιουργήθηκαν 215 θέσεις εργασίας. Η α-

ναµενόµενη «επιτυχία» αυτής της πανάκριβης «απέλασης» δεν έφερε ακόµη τα επιθυ-

µητά αποτελέσµατα. 

 

 

2.6. Αλβανία 

 

Σύµφωνα µε µια οθωµανική καταγραφή των Τσιγγάνων στη Ρουµελία (1522/23), πλη-

ροφορούµαστε ότι στην Αλβανία καταµετρήθηκαν 374 τσιγγάνικα νοικοκυριά. Κατά τα 

φαινόµενα, οι Τσιγγάνοι πρέπει να έφθασαν σ΄ αυτήν την περιοχή πολύ ενωρίτερα. Α-

κόµη και σήµερα οι επιστήµονες δεν έλυσαν το αίνιγµα της εθνικής καταγωγής των 

Ασκάλ ή Ασκαλίγε, όπως αναφέρονται από συγγραφείς της Ανατολής και Βυζαντινο-

λόγους σε γραφτά για τους Σλάβους και τους Άντεν. Ο χαρακτηρισµός Άντεν αποδίδε-

ται στους Τσιγγάνους εκείνων των περιοχών όπου σήµερα ζούνε Αλβανοί. Οι Ασκαλίγε 

είναι εκείνοι οι Τσιγγάνοι, οι οποίοι έχουν ξεχάσει τη µητρική τους γλώσσα. 

Για το παρελθόν των Τσιγγάνων στην Αλβανία έχουν γραφτεί πάρα πολύ λίγα. Ο 

άγγλος ερευνητής Στιουρτ Μαν συνέγραψε, βέβαια, µια εργασία, η οποία όµως δεν έχει 

δηµοσιευθεί ακόµη. Οι Τσιγγάνοι, προπάντων οι Γκαµπελίγι, που µιλάνε ακόµη τη Ρο-

µανί, και οι Αρλιγέ, οι οποίοι δεν µιλάνε πλέον αυτήν τη γλώσσα, ζούνε σήµερα ως επί 

το πλείστον στα Τίρανα, τη Σκόδρα, την Κορυτσά και µερικές άλλες πόλεις κάτω από 

τις αθλιότερες συνθήκες ζωής. Κοντά στις άλλες διακρίσεις οι Τσιγγάνοι στην Αλβανία 
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είναι και θύµατα του «οικολογικού ρατσισµού», αφού είναι αναγκασµένοι να κατοικούν 

σε γκέτο πλησίον πετρελαιοπηγών. Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των Τσιγγάνων στην 

Αλβανία ανέρχεται σήµερα περίπου στις 80.000. Οι βασικές οµάδες είναι οι Γκαµπελί-

γοι και οι Αρλίγοι. Στα νότια της χώρας ζούνε Τσιγγάνοι ακόµη σε ηµινοµαδική κατά-

σταση. 

Με την πολιτική αλλαγή του 1991 καταγράφονται και οι πρώτες προσπάθειες δη-

µιουργίας πολιτιστικών συλλόγων και οργανώσεων. Από το 1991 εκδίδεται για πρώτη 

φορά και η εφηµερίδα: «Αµάρο Ντάιβες». Ένας αριθµός Τσιγγάνων εγκατέλειψαν τη 

χώρα και ζούνε σήµερα στην Ελλάδα ως οικονοµικοί πρόσφυγες. 
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3. Οι Τσιγγάνοι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 

3.1. Ουγγαρία 

 

Στην Ουγγαρία ο αριθµός των Ροµά κυµαίνεται µεταξύ των 500.000 και 700.000. Οι 

Τσιγγάνοι που ζούνε στην Ουγγαρία µπορούν να διακριθούν µε βάση τη γλώσσα τους, 

την καταγωγή της φυλής και τα παραδοσιακά τους επαγγέλµατα. Ο γενικά αποδεκτός 

διαχωρισµός βασίζεται στα αποτελέσµατα έρευνας του τσιγγανολόγου Καµίλ Ερντός, ο 

οποίος έζησε για πολλά χρόνια κοντά στους Ροµά.  

Έτσι, στην πρώτη οµάδα συγκαταλέγονται οι Τσιγγάνοι µε τη Ροµανί ως µητρική 

γλώσσα. Αυτοί είναι βασικά οι Τσιγγάνοι µε την καρπαθιακή διάλεκτο, οι οποίοι ζούνε 

στην περιοχή της Βουδαπέστης και της υπερδουνάβιας ενδοχώρας. Βλάχικα ή βλάχικη 

διάλεκτο οµιλούν εκείνοι οι Τσιγγάνοι που µετά την κατάργηση της δουλείας στη Μολ-

δαβία και τη Βλαχία µετανάστευσαν στην Ουγγαρία.  

Τη δεύτερη οµάδα αποτελούν εκείνοι οι Τσιγγάνοι που για µητρική τους γλώσσα 

δεν έχουν τη Ροµανί, αλλά µιλούν ουγγρικά (Τσιγγανο-Ούγγροι) ή ρουµάνικα (Τσιγγα-

νο- Ρουµάνοι).15 

Είναι διαφιλονικούµενο πότε ακριβώς οι Τσιγγάνοι εισήλθαν στο ουγγρικό έδα-

φος. Λέγεται ότι Ροµά ανήκαν ήδη στο στράτευµα του ούγγρου βασιλιά Ανδρέα του Β΄ 

(1205-1235). ∆εν αµφισβητείται, όµως, η πληροφορία της άφιξης των Ροµά από το έτος 

1417, την εποχή της κυριαρχίας του Σιγισµόνδου, του τελευταίου βλαστού της δυνα-

στείας των Λουξεµβουργίων, ο οποίος το 1411 στέφθηκε γερµανός αυτοκράτορας. Ο 

Σιγισµόνδος παρέδωσε στον Λαντισλάους, τον αρχηγό των Ροµά, µια επιστολή προ-

στασίας µε την οποία τους παραχωρούσε ελευθερία κινήσεων εντός της αυτοκρατορίας. 

Οι Τσιγγάνοι απολάµβαναν στην Ουγγαρία τη φιλοξενία και µερικά προνόµια που 

αυτήν την εποχή δεν δίνονταν πουθενά αλλού. Ενώ σε πολλά κράτη της ∆υτικής Ευρώ-

πης, ιδιαιτέρα στα γερµανικά κράτη, εκδίδονταν όλο και νέα κατασταλτικά µέτρα ενα-

ντίον των Ροµά, στην Ουγγαρία αντίθετα αποδέχονταν ακόµη τις εκδοθείσες συστατι-

                                                 
15 Bλ. την εργασία του Szabό György: Die Ροµά in Ungarn, Frankfurt am Main etc., 1991. 
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κές επιστολές του Ζιγισµόνδου. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι και οι ίδιοι οι 

Ούγγροι δεν έφθασαν και πολύ ενωρίτερα στην Ευρώπη απ΄ ό,τι οι Τσιγγάνοι.  

Σε περίπτωση πολέµου οι Τσιγγάνοι χρησιµοποιούνταν προπαντός για την οχύ-

ρωση των πόλεων. Να σηµειωθεί εδώ ότι το 1557 χιλιάδες Ροµά υπερασπίστηκαν την 

πόλη Νάγκι. Αυτό µας το θυµίζει µέχρι σήµερα και η οµώνυµη µελωδία «Νάγκι - Ιντάι 

Νότα». 

Το βασίλειο της Ουγγαρίας αποσυντέθηκε µετά το 1526 σε τρία κέντρα εξουσίας. 

Το βορειοδυτικό υπό την κυριαρχία των Αψβούργων, το Ζίµπενµπουργκεν υπό οθωµα-

νική επικυριαρχία καθώς και η υπό οθωµανική κυριαρχία δυτική και κεντρική Ουγγα-

ρία. Μετά τον τελευταίο µεγάλο τουρκικό πόλεµο (1683-1699) η οθωµανική κυριαρχία 

έφθασε στο τέλος και οι Αψβούργοι θα κυριαρχήσουν πλέον σε όλη την Ουγγαρία. Υπό 

την ηγεσία της Μαρίας Θηρεσίας (1740-1780), του Ιωσήφ του Β΄(1765-1790) και του 

Λεοπόλδου του Β΄ (1790-1792) σχηµατίστηκε µια διαφοροποιηµένη µορφή εξουσίας, 

αυτή της «πεφωτισµένης απολυταρχίας», και άρχισε η προσπάθεια επιβολής µιας πιο 

σύγχρονης οικονοµικοκοινωνικής πολιτικής. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από σκλη-

ρές αντιπαραθέσεις µεταξύ της αυτοκρατορικής πολιτικής και της ουγγρικής αντίστα-

σης (επανάσταση του 1848). Σε αντιστάθµιση αυτού ήρθε ο σχηµατισµός της αυστρο-

ουγγρικής διπλής µοναρχίας, η οποία κατέρρευσε µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο.  

Οι Τσιγγάνοι που κατοικούσαν στο Ζίµπενµπουργκεν είχαν, σε σχέση µε το υπό-

λοιπο βασίλειο, ένα ιδιαίτερο πλαίσιο ζωής, πράγµα που είχε να κάνει µε µια άλλη κρα-

τική ύπαρξη σ΄ αυτήν την περιοχή: αυτή της εθνοπολιτισµικά ποικιλόµορφης περιοχής, 

της Τρανσυλβανίας, που από το σχηµατισµό της φεουδαρχίας στον 13ο αιώνα και παρά 

την ένταξή της στην ουγγρική και αυστροουγγρική σφαίρα κυριαρχίας ήταν σε µεγάλο 

βαθµό αυτοδύναµη. 

Μέχρι τον 18ο αιώνα οι Τσιγγάνοι στην Ουγγαρία δεν αποτελούσαν κάποια ασυ-

νήθιστη εθνική µειονότητα. Το πρώτο συµβόλαιο δουλοπαροικίας του Ζίµπενµπουρ-

γκεν τεκµηριώνεται από το 1712. Η δουλοπαροικία διατηρήθηκε µέχρι την κατάργησή 

της από τον αυτοκράτορα Ιωσήφ το Β΄ το έτος 1786. Πολλοί Ροµά ζούσαν στις παρυ-

φές των πόλεων. Για παράδειγµα, και στη Χέρµανστατ υπήρχαν τρεις τσιγγάνικες συ-

νοικίες, οι κάτοικοι των οποίων υποχρεώνονταν να προσφέρουν κοινοτική εργασία. Το 

1762 η αυλή της Βιέννης απεφάσισε ότι οι Τσιγγάνοι δικαιούνταν να υπηρετήσουν 
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στην πολιτοφυλακή. Μέσω αναγκαστικής αφοµοίωσης και µόνιµης εγκατάστασης η 

αυλή προσπαθούσε να αποκτήσει έναν έλεγχο πάνω στους Ροµά όπως και σ� όλους 

τους άλλους φορολογούµενους υπηκόους της. Με µια σειρά διατάξεις η αυτοκράτειρα 

Μαρία Θηρεσία άρχισε µια εκτεταµένη προσπάθεια αφοµοίωσης των Ροµά. 

Οι αποστελλόµενες σε τακτικά χρονικά διαστήµατα προς τις τοπικές διοικητικές 

αρχές διατάξεις είχαν ως στόχο να εξαναγκάσουν τους Τσιγγάνους σε µόνιµη εγκατά-

σταση, σε κανονική εργασία και στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών τρόπων ζωής. 

Μια τέτοια µεταχείριση συνέβαλε αρκετά στο να επιρρίπτει κανείς χωρίς ενδοιασµούς 

την ευθύνη στους Τσιγγάνους για κάθε είδους εγκλήµατα: κλοπές, βιασµούς, αρπαγή 

παιδιών ακόµη και κανιβαλισµό! 

Με ισχύ από τις 13 Νοεµβρίου 1761 ο χαρακτηρισµός «Τσιγγάνοι» µετεξελίχτηκε 

σε «Νέοι αγρότες» ή «Νεο-Ούγγροι». ∆ύο φορές το χρόνο διεξάγονταν απογραφές πλη-

θυσµού και οι Τσιγγάνοι ήταν υποχρεωµένοι να αποδεικνύουν ότι έχουν έναν σταθερό 

τόπο κατοικίας στο έδαφος της αυτοκρατορίας. Παραδοσιακά επαγγέλµατα, όπως το 

εµπόριο αλόγων, απαγορεύτηκαν. Μόνο η αγροκαλλιέργεια επιτρεπόταν. Ενώ ο γάµος 

µεταξύ Τσιγγάνων απαγορευόταν από το 1763, ευνοούνταν µεταξύ Τσιγγάνων και µη 

Τσιγγάνων. Επίσης, έγιναν προσπάθειες αποµάκρυνσης των Τσιγγανοπαίδων από τις 

οικογένειές τους, αρχής γενοµένης την 27η Νοεµβρίου 1767. Νέοι που είχαν υπερβεί το 

δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους καλούνταν να παρουσιαστούν στο στρατό, νεαρότε-

ροι δε υποχρεώνονταν στην εκµάθηση ενός χειρωνακτικού επαγγέλµατος. 

Αυτή η πολιτική συνεχίστηκε και κατά τη βασιλεία του Ιωσήφ του Β΄. Με τη διά-

ταξη της 9ης Οκτωβρίου 1783 απαγορευόταν στους Τσιγγάνους να παρουσιάζονται σε 

εµποροπανηγύρεις και αγορές ή να αφήνουν τα παιδιά τους να τριγυρνούν γυµνά, και 

επιβαλλόταν ποινή σε όποιον έκανε δηµοσίως χρήση της τσιγγάνικης γλώσσας.  

Τελικά, το πρόγραµµα αφοµοίωσης δεν πέτυχε τους στόχους του. Οι αιτίες της 

αποτυχίας βρίσκονται αφενός στην παθητική αντίσταση των Ροµά και αφετέρου στη µη 

πλήρη εφαρµογή των διατάξεων από τις εκάστοτε τοπικές αρχές.  

Μέχρι την εποχή της δυαρχίας (1867-1918) οι Τσιγγάνοι έζησαν εκ νέου ένα σχε-

τικά ήσυχο διάλειµµα. Την Αυστροουγγαρία απασχολούσαν τώρα σηµαντικότερα εσω-

τερικά προβλήµατα. Στην αντίσταση του ουγγρικού κινήµατος απέναντι στην πολιτική 

της αυτοκρατορίας έπρεπε να δοθεί µια λύση. Όταν, όµως, οι υποθέσεις της αυτοκρα-
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τορίας σταθεροποιήθηκαν κατ΄ έναν τρόπο, τα προβλήµατα των Ροµά ήρθαν εκ νέου 

στην επικαιρότητα. Έτσι, εναντίον των µη µόνιµα εγκατεστηµένων Ροµά πάρθηκαν 

διάφορα µέτρα, τα οποία, όπως και επί Μαρίας Θηρεσίας, είχαν ως στόχο τη διοικητική 

καταστολή. Με την κατάρρευση της µοναρχίας των Αψβούργων στο σαφώς περιορι-

σµένο έδαφος της Ουγγαρίας ζούσαν περίπου ογδόντα έως και εκατό χιλιάδες Ροµά. 

Μεταξύ του 1920 και 1944 η Ουγγαρία µετατράπηκε σε «Αποστολικό Βασίλειο» 

µε κοινοβούλιο, αλλά χωρίς βασιλιά. Η συνθήκη του Τριανού καθόριζε το µοίρασµα 

του ουγγρικού κράτους, το οποίο έχασε πάνω από τα δύο τρίτα της εδαφικής του επι-

κράτειας και το ένα τρίτο του πληθυσµού του από τα διάδοχα κράτη της µοναρχίας του 

∆ούναβη. Ακολούθως περιήλθε και ο τσιγγάνικος πληθυσµός σε διαφορετικά κρατικά 

εδάφη. 

Με την έναρξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, στον οποίο η Ουγγαρία 

προσεταιρίστηκε τη Γερµανία, συνεχίστηκε η µέχρι πρότινος εφαρµοζόµενη κατασταλ-

τική πολιτική εναντίον των Ροµά. Η ποινή της καταναγκαστικής εργασίας από το 1928 

εφαρµόστηκε και πάλι εναντίον Ροµά και άλλων «εγκληµατιών». Επίσηµα στοιχεία 

σχετικά µε εκτοπίσεις Τσιγγάνων στα ναζιστικά στρατόπεδα δεν υπάρχουν. Στα χρόνια, 

όµως, 1944-45 εκτοπίστηκαν από την Ουγγαρία περί τους 30.000 Ροµά και Sinti, από 

τους οποίους δύο ή τρεις µεταφορές πήγαν κατευθείαν στο στρατόπεδο Άουσβιτς.  

 

 

3.1.1. Από το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι το 1989 

 

Την περίοδο αυτή, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες στατιστικές εκθέσεις, πολύ σπάνια γίνε-

ται αναφορά στους Τσιγγάνους. Από το 1957 έως το 1961 η δραστηριότητα που παρα-

τηρείται από τον «Πολιτιστικό Σύνδεσµο των Ούγγρων Τσιγγάνων» δεν έχει να κάνει 

τόσο µε την επίλυση ουσιαστικών προβληµάτων που απασχολούν την τσιγγάνικη κοι-

νότητα, όσο µε το να αποκτήσει µια λειτουργία άλλοθι. Από το 1961 η δραστηριότητα 

του Συνδέσµου εντάχθηκε στο Υπουργείο Πολιτισµού και η ενσωµάτωση των Ροµά θα 

θεωρηθεί γενικό κοινωνικό πρόβληµα. Η ένταξη των Ροµά στην παραγωγή, η διάλυση 

µερικών τσιγγάνικων οικισµών, η προώθηση της σχολικής εκπαίδευσης των Τσιγγανο-



 41

παίδων, η βελτίωση της υγειονοµικής περίθαλψης και η ανάπτυξη της συνεργασίας µε 

τους κρατικούς φορείς θα αποτελέσει τον πυρήνα ενός κοινωνικού προγράµµατος µέχρι 

το τέλος της δεκαετίας του ΄70. Αν και το ποσοστό απασχόλησης των Τσιγγάνων αυξή-

θηκε µέσω της εκτεταµένης βιοµηχανικής ανάπτυξης των δεκαετιών του ΄50 και του 

΄60 σε σηµαντικό βαθµό, αυτό ήταν συνδυασµένο και µε ατοµικές θυσίες. Οι Τσιγγάνοι 

ήταν από τη µια αναγκασµένοι να διανύουν µεγάλες αποστάσεις µεταξύ του τόπου κα-

τοικίας τους και των νεοδηµιουργηµένων εργατικών θέσεων εργασίας, και από την άλ-

λη οι ανειδίκευτοι Τσιγγάνοι εργάτες τοποθετούνταν ως επί το πλείστον µόνο σε σκλη-

ρές χειρωνακτικές εργασίες. 

Μετά από διάφορες δραστηριότητες που άρχιζαν κυρίως από τη Γιουγκοσλαβία 

και µετά το πρώτο παγκόσµιο συνέδριο των Ροµά (1971, Λονδίνο), στο οποίο έλαβαν 

µέρος και αντιπρόσωποι των Ροµά Ουγγαρίας, άρχισε να διαµορφώνεται µέσα στη νέα 

γενιά των Ροµά διανοουµένων µια τάση αναζήτησης µιας εθνικής συνείδησης. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα να ιδρυθούν καλλιτεχνικοί όµιλοι, πολιτιστικές λέσχες και να δια-

µορφωθεί µια τσιγγάνικη λογοτεχνία. Έτσι, το 1974 δηµιουργήθηκε στη Βουδαπέστη η 

πολιτιστική λέσχη των Ροµά που εξέδιδε και την εφηµερίδα «Τσιγγάνοι σοµ». Στην 

πορεία η ουγγρική κυβέρνηση θα διαφοροποιήσει την πολιτική της γραµµή, που µέχρι 

τώρα ήταν προσηλωµένη µόνο στην κοινωνική πολιτική, προς όφελος µιας διευρυµένης 

στρατηγικής στους τοµείς εθνικής αναγνώρισης και κουλτούρας. Έκφραση αυτής της 

πολιτικής αποτέλεσε και η απόφαση του υπουργικού συµβουλίου το 1979 αναφορικά 

µε τους Τσιγγάνους όπου µεταξύ των άλλων τονίζονταν ότι: «Θα πρέπει να χορηγηθεί 

περισσότερη βοήθεια στους ταλαντούχους, επιµελείς νέους Τσιγγάνους, για να διευκο-

λυνθεί η είσοδός τους στα πανεπιστήµια και τις ανώτερες σχολές και να µπορέσουν να 

τελειώσουν τις σπουδές τους µε επιτυχία. Θα πρέπει ακόµη να διασφαλιστεί όλο και 

περισσότεροι Τσιγγάνοι διανοούµενοι να µπορούν να συµπράξουν στην κοινωνική εν-

σωµάτωση των Τσιγγάνων. Στο έργο τους οι επιτροπές που ασχολούνται µε την κατά-

σταση του τσιγγάνικου πληθυσµού θα πρέπει να ενισχυθούν µε πρόσωπα τσιγγάνικης 

καταγωγής και να στηριχθούν στη συνεργασία τους (...). Οι περαιτέρω σπουδές του 

τσιγγάνικου πληθυσµού εκτός των σχολικών ιδρυµάτων πρέπει να εξασφαλιστούν βα-

σικά στα πλαίσια των λοιπών δυνατοτήτων εκπαίδευσης. Συγχρόνως, µε την παροχή 

της ουγγρικής και παγκόσµιας κουλτούρας πρέπει να διασφαλιστεί η έρευνα πολύτιµης 

τσιγγάνικης πνευµατικής αξίας και η φροντίδα της, καθώς και η υποστήριξη τσιγγάνι-
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κων πρωτοβουλιών». Με την απόφαση αυτή η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατία της Ουγγα-

ρίας έθετε τις βάσεις για µια νέα πολιτική απέναντι στους Τσιγγάνους. 

 

 

3.1.2. Η κατάσταση µετά το 1989 

 

Ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής των µειονοτήτων της νέας ουγγρικής κυβέρνησης 

ήταν η αποτελεσµατική διακοπή της διαδικασίας αφοµοίωσης. Η νέα αντίληψη προ-

βλέπει ενεργητική προστασία των µειονοτήτων στην υποστήριξη της ταυτότητας και 

της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την πολιτισµική αυτονοµία. Σε σχέση µε τις 

διάφορες µειονότητες που ζούνε στην Ουγγαρία οι οργανώσεις των Τσιγγάνων είναι οι 

πιο πολύπτυχες. Και µόνο ο αριθµός εκείνων των συλλόγων που ασχολούνται µε την 

υποστήριξη και προώθηση των συµφερόντων των Ροµά (το 1993 έφθαναν τους διακό-

σιους) υποδηλώνει την παρούσα κατάσταση µιας εσωτερικής πολυδιάσπασης των 

Τσιγγάνων της Ουγγαρίας. 

Η πολιτική και πολιτισµική διάσπασή τους επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από 

τον διαφορετικό αυτοπροσδιορισµό των διάφορων εθνικών υποοµάδων και τον αγώνα 

τους για την αρχηγία. Οι βασικές διαφορές εκδηλώνονται µεταξύ των πολιτισµικών 

συστηµάτων των οµιλούντων τη Ροµανί (Βλαχο-Τσιγγάνων) και εκείνων που οµιλούν 

την ουγγρική γλώσσα (Τσιγγανο-Ούγγρων), οι οποίοι αν και διατήρησαν, βέβαια, την 

κουλτούρα τους, αφοµοιώθηκαν γλωσσικά. 

Σύµφωνα µε τον «νόµο περί των µειονοτήτων» που ψηφίστηκε τον Ιούλη του 

1993, σε κάθε αντιπρόσωπο των µόνιµα εγκατεστηµένων δεκατριών εθνικών και εθνο-

τικών οµάδων στην Ουγγαρία παραχωρείται µία κοινοβουλευτική έδρα στο ουγγρικό 

κοινοβούλιο.  

Με βάση τις κοινωνιολογικές σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης φαίνεται πως 

τον τελευταίο καιρό µειώθηκε η προκατάληψη απέναντι στους Τσιγγάνους, ωστόσο, οι 

καθηµερινές εµπειρίες µαρτυρούν µια χειροτέρευση της κοινωνικής τους κατάστασης: 

Η πλειοψηφία των Ροµά συνεχίζει να ζει κάτω και από το ελάχιστο απαιτούµενο όριο 

συντήρησης. Το µορφωτικό τους επίπεδο είναι όπως και πρώτα αρκετά χαµηλό. Σύµ-
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φωνα µε στοιχεία του 1990, µόνο το 47 % των Τσιγγάνων είχαν απολυτήριο του δηµο-

τικού σχολείου. Γύρω στο 50 µε 60 % τις εκατό των Τσιγγάνων ικανών προς απόκτηση 

εργασίας είναι άνεργοι. Ως συνέπεια της άδικης κοινωνικής κατάστασης το ποσοστό 

εγκληµατικότητας των Τσιγγάνων βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο. Έτσι, το ήµισυ 

των κρατουµένων στις φυλακές είναι Τσιγγάνοι. Ωστόσο, οι Τσιγγάνοι τον τελευταίο 

καιρό γίνονται όλο και συχνότερα οι ίδιοι θύµατα εγκληµατιών και νεοφασιστικών επι-

θέσεων. 

Για τη θρησκευτική ένταξη των Τσιγγάνων ισχύει ο γενικός κανόνας: οι τοπικές 

τσιγγάνικες οµάδες συντάσσονται µε τη θρησκεία της περιβάλλουσας πλειοψηφίας. Επί 

του παρόντος, µόνο σε λίγες εκκλησίες διεξάγεται η θεία λειτουργία στη Ροµανί γλώσ-

σα. Η ουγγρική τηλεόραση εκπέµπει εβδοµαδιαίως µία φορά µισής ώρας πρόγραµµα 

για τους Τσιγγάνους και από το 1995 εκπέµπεται ένα αυτοδύναµο ραδιοφωνικό πρό-

γραµµα. Στις έξι εφηµερίδες τους δηµοσιεύονται λογοτεχνικά και δηµοσιογραφικά κεί-

µενα στην ουγγρική και ροµανί γλώσσα. Οι Τσιγγάνοι στην Ουγγαρία έχουν πρόσβαση 

σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. Ακόµη, αξίζει να αναφερθεί ότι από την 

άνοιξη του 1994 λειτουργεί στην πόλη Πέκς (Νότια Ουγγαρία) το πρώτο τσιγγάνικο 

γυµνάσιο της Ουγγαρίας, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ροµανί. 

 

 

3.2. Τσεχία και τη Σλοβακία  

 

Και στα δύο κράτη ζούνε σήµερα κυρίως Τσιγγάνοι από τη Σλοβακία, οι οποίοι µετά 

από τους δύο παγκοσµίους πολέµους µετανάστευσαν προς τη Βοηµία και µέχρι σήµερα 

δεν έχουν αποκτήσει µόνιµη κατοικία. Περίπου το 60 % των Ροµά και στα δύο κράτη 

αυτοχαρακτηρίζονται ως Ούγγροι Ροµά· το 20 % του συνολικού αριθµού είναι Ολάχ, 

Ούγγροι Τσιγγάνοι που ζούνε κυρίως στη νότια Σλοβακία. Την τρίτη µεγάλη οµάδα µε 

10 έως 15 % αποτελούν οι Βλαχο-Τσιγγάνοι.  

Ο αριθµός των Ροµά στην Τσεχία υπολογίζεται σήµερα γύρω στις 300.000 και 

στη Σλοβακία γύρω στις 500.000. Οι πρώτοι Τσιγγάνοι, οι ονοµαζόµενοι Καρταζί, εµ-

φανίστηκαν κατά τον 13ο αιώνα. Στα εδάφη που αποτελούν σήµερα την Τσεχία και τη 
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Σλοβακία οι πρώτοι Τσιγγάνοι έφθασαν επί εποχής Σιγισµόνδου, βασιλιά της Ουγγαρί-

ας (1386-1437) και της Βοηµίας (1419-1421 και 1434-1437). Στις 23 του Απρίλη του 

1423 λέγεται πως ο αρχηγός των Ροµά Βλαντισλάβ θα πρέπει να απέσπασε κατά την 

επίσκεψή του στο βασιλιά Σιγισµούνδο στο κάστρο Σπίς την πασίγνωστη επιστολή 

προστασίας, η οποία συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία σχετικά µε τους Ροµά. Η πα-

ραχώρηση ελεύθερου τόπου διαµονής και ξεχωριστής δικαιοδοσίας δεν κράτησε και 

πολύ. Έτσι, στο συνέδριο του Άουξµπουργκ το 1551 ο Φερδινάνδος Α΄ ψήφισε µέτρα 

εναντίον των Ροµά, τα οποία δικαιολογούσαν ακόµη και την αυθαίρετη θανάτωσή τους. 

Αποφασίστηκε ακόµη η καταστροφή των διαβατηρίων και των συστατικών επιστολών 

τους, ανεξάρτητα από πού προέρχονταν. Νέα διαβατήρια δεν επιτρεπόταν να εκδοθούν. 

Έτσι, οι Τσιγγάνοι όφειλαν να εγκαταλείψουν τη γερµανική αυτοκρατορία, στην οποία 

συµπεριλαµβάνονταν επίσης και οι χώρες του στέµµατος της Βοηµίας, εντός τριών 

µηνών, διαφορετικά έχαναν τα δικαιώµατά τους. 

Ιδιαίτερα στην πορεία του 16ου αιώνα οι Τσιγγάνοι κατηγορήθηκαν εκ νέου ότι 

ήσαν µυστικοί σύµµαχοι των Οθωµανών, µε αποτέλεσµα οι διακρίσεις κατά των Τσιγ-

γάνων σ΄ αυτήν την περιοχή να µη βρίσκουν τέλος. Ακόµη, στον 18ο αιώνα επιτρεπό-

ταν, βάσει διατάγµατος του Μπερούν, να σκοτώνει κανείς ατιµώρητα Τσιγγάνους και 

να τους εκδιώκει από τη χώρα. Ωστόσο, οι Τσιγγάνοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ αυτό το 

κοµµάτι της Ευρώπης.  

 

 

3.2.1. Πρώτη ∆ηµοκρατία και Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Τσεχοσλοβακίας  

 

Στην Τσεχοσλοβακία (ιδρύθηκε το 1918) οι Τσιγγάνοι υποχρεώνονταν δια ειδικού νό-

µου στην απόδειξη ενός µόνιµου τόπου κατοικίας. Ειδικά, η κατηγορία του «κανιβαλι-

σµού» (!) έµελλε να χρησιµεύσει στις κρατικές αρχές ως δικαιολογία των σκληρών 

µέτρων που εφάρµοσαν εναντίον των Τσιγγάνων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσµα πολλοί 

από αυτούς να αναγκαστούν να αποδηµήσουν. Την πρώτη του Οκτώβρη 1928 ο τσε-

χοσλοβάκικος στρατός επιτέθηκε ξαφνικά εναντίον πολλών τσιγγάνικων οικισµών 

πλησίον της πόλης Τρεντσίν, προξενώντας εκ νέου ένα ισχυρό κύµα µετανάστευσης. 
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Αντίθετα, στην Κόσιτσε, ένα από τα κέντρα των Τσιγγάνων, ιδρύθηκε το 1929 η 

«Λίγα για την πολιτιστική υποστήριξη των Τσιγγάνων». Λίγο αργότερα άρχισαν να 

λειτουργούν στην Κόσιτσε, Χουγιεµέν και Λεβότσα σχολεία για τα παιδιά των Ροµά, 

καθώς και ένα θέατρο. 

Μετά τη λήξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, κατά τη διάρκεια του οποίου 

οι Τσιγγάνοι υπέστησαν αµέτρητα δεινά, έγιναν επιτέλους υπήκοοι στην επανιδρυµένη 

∆ηµοκρατία της Τσεχοσλοβακίας. Την εποχή αυτή λαµβάνει χώρα και µια εσωτερική 

µετανάστευση Τσιγγάνων από τα εδάφη της Σλοβακίας προς εκείνα της βόρειας Βοη-

µίας και του Μέρεν. Την ήττα της ναζιστικής Γερµανίας ακολούθησε η «εκδίωξη» των 

περίπου 2-3 εκατοµµυρίων Σουδιτών Γερµανών. Το νέο καθεστώς της χώρας, προκει-

µένου να εξασφαλίσει εργατικό δυναµικό για τα ανθρακωρυχεία και τη χηµική βιοµη-

χανία της περιοχής, µετέφερε τσιγγάνικο πληθυσµό από τα εδάφη της Σλοβακίας. Ως 

«ανταµοιβή» στους Τσιγγάνους παραχωρήθηκαν διαµερίσµατα, επιδόµατα τέκνων και 

συµµετοχή στα κοινά. Έτσι, όλοι οι εκεί ζώντες σήµερα Ροµά κατάγονται από τη Σλο-

βακία, αφού οι Τσιγγάνοι του τσεχικού τµήµατος εξοντώθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου 

στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το ελεύθερο ταξίδι κηρύχθηκε µε το νόµο 

74/1958 ως παράνοµο, επειδή 40.000 Τσιγγάνοι, κυρίως της φυλής των Ολάχ, ζούσαν 

ακόµη ως νοµάδες. Εξάλλου, οι λαϊκές επιτροπές προσπαθούσαν να δεσµεύσουν τους 

Ροµά σε ένα σταθερό τόπο κατοικίας. Έπρεπε, ωστόσο, να διαχωριστούν, για να απο-

φευχθεί αλληλοεπηρεασµός µεταξύ των τσιγγάνικων οικογενειών. Εκτός αυτού, οι ηλι-

κιωµένοι υποχρεώθηκαν να έχουν ένα επάγγελµα και τα Τσιγγανόπαιδα αδιακρίτως 

καταγωγής να επισκέπτονται το σχολείο. 

Στο χρονικό διάστηµα διακυβέρνησης της χώρας από τον Αλέξανδρο Ντούµπτσεκ 

(1968/69), κατά τη διάρκεια της αποκαλούµενης «Άνοιξης της Πράγας», οι Τσιγγάνοι 

συνειδητοποιούσαν όλο και περισσότερο την αναγκαιότητα ξεχωριστής οργάνωσης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή Ροµά διανοούµενοι απευθύνθηκαν στον πρόεδρο του κρά-

τους Ζβόµποντα, εκθέτοντας τη δυσχερή θέση των Ροµά στη Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία 

της Τσεχοσλοβακίας, πράγµα που βρίσκονταν σε αντίφαση µε την οικοδόµηση του 

σοσιαλισµού. Οι κυβερνώντες κάνοντας µια κίνηση καλής θέλησης εξέλεξαν τον τσιγ-

γάνο Εµίλ Ρίγκο ως µέλος του προεδρείου της κεντρικής επιτροπής του κυβερνώντος 

κοµµουνιστικού κόµµατος. Λίγο αργότερα, ιδρύθηκαν δύο ενώσεις των Τσιγγάνων: 

«Svezcigan-Ροµά» στο τσέχικο και «Ροµάno Jeketliania» στο σλοβάκικο µέρος της χώ-
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ρας Ροµανί, µία στην Τσεχία και µία στη Σλοβακία. Η εισβολή του Συµφώνου της 

Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία έκανε τη δράση αυτών των οργανώσεων αδύνατη. 

Τυπικά διατηρήθηκαν µέχρι τις 30 του Απρίλη 1973 και στη συνέχεια αποκλείστηκαν 

από το «εθνικό µέτωπο», κάτι που στην πράξη ισοδυναµούσε µε απαγόρευση.  

Στα επόµενα χρόνια υπήρξαν πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες ίδρυσης τσιγγά-

νικων οργανώσεων στη Μπρατισλάβα και σε άλλα µέρη. Από την πλευρά της η κυβέρ-

νηση έθεσε εκ νέου σε εφαρµογή το πρόγραµµα ενσωµάτωσης και αφοµοίωσης. Τάσεις 

χειραφέτησης δεν είχαν πια καµιά δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι 

πολιτικά ενεργοί Τσιγγάνοι να εγκαταλείψουν µετά το 1973 τη χώρα. 

Η Τσεχοσλοβακία ήταν τελικά µία από τις λίγες χώρες που δεν επέτρεψε τη συµ-

µετοχή αντιπροσώπων στα παγκόσµια συνέδρια των Τσιγγάνων και των άλλων διεθνών 

εκδηλώσεων. Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε και από τη «Χάρτα των 77». Σ΄ αυτούς 

οφείλεται και η δηµοσιοποίηση ότι οι Τσιγγάνοι καταδιώκονταν όπως και πρώτα. Γυ-

ναίκες Ροµά είχαν εξαναγκαστεί ακόµη και σε στείρωση. Σύµφωνα µε ένα νόµο του 

1966, σε γυναίκες µε τρία παιδιά επιτρεπόταν µετά το τριακοστό πέµπτο έτος της ηλι-

κίας τους να κάνουν στείρωση. Ως ανταµοιβή τους προσφερόταν το χρηµατικό ποσό 

των 25.000 κορωνών, ποσό που αντιστοιχούσε στον ετήσιο µισθό ενός εργαζόµενου. 

Οι στειρώσεις γυναικών συνεχίστηκαν στην Τσεχοσλοβακία µέχρι τα µέσα του 1991. 

 

 

3.2.2. ∆ιαίρεση της χώρας: ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και της Σλοβακίας  

 

Από την 1η του Γενάρη του 1993 οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι ζούνε σε ξεχωριστά, σε 

δικά τους κράτη. Έτσι, το πρόβληµα της κρατικής υπηκοότητας έπρεπε να συζητηθεί εκ 

νέου. Οι Τσιγγάνοι της Τσέχικης ∆ηµοκρατίας έχουν µεταξύ των άλλων, µε την «Τσιγ-

γάνικη πρωτοβουλία πολιτών», µια δική τους πολιτική αντιπροσώπευση, που είναι τµή-

µα του «Φόρουµ των Πολιτών» και έχει τους εκπροσώπους της στο κοινοβούλιο. Οι 

δηµοτικές αρχές µε την επιβολή έκτακτων µέτρων βάλλουν εναντίον των Ροµά, οι ο-

ποίοι λόγω της οικονοµικής κρίσης πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική 

οµάδα. Μερικοί δήµοι και κοινότητες επέβαλαν και το νυχτερινό περιορισµό κατ� οίκον 
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(όπως για παράδειγµα στην πόλη Γίρκοφ). Οι κάτοικοι της οδού Μάτιτσνι στην πόλη 

Ούστι κοντά στα σύνορα µε τη Γερµανία προχώρησαν ακόµη παραπέρα: είχαν την ιδέα 

να χτίσουν ένα τείχος µεταξύ των ιδιόκτητων σπιτιών των τσέχων κατοίκων που βρί-

σκονται στη µια πλευρά του δρόµου και των 39 Ροµά οικογενειών που κατοικούν στην 

άλλη και ζουν κυρίως από κρατικά επιδόµατα.  

Τα κρούσµατα των Skinheads εναντίον νεαρών Τσιγγάνων στη ∆ηµοκρατία της 

Τσεχίας αυξήθηκαν ανησυχητικά τα τελευταία έτη. Στην πόλη Πίσεκ µια οµάδα Skin-

heads επιτιθέµενοι εναντίον τεσσάρων νεαρών Τσιγγάνων µε την κραυγή «τώρα θα 

µάθουµε τους Τσιγγάνους να κολυµπάνε», τους εξώθησαν προς τον ποταµό Οτάβα, 

προξενώντας έτσι το θάνατο του τσιγγάνου Τιµπόρ Ντανίχελ. Να σηµειωθεί ακόµη ότι 

ο γενικός εισαγγελέας της Τσεχίας κατέθεσε στις αρχές του 1993 έναν νόµο, που απο-

σκοπεί στον περιορισµό εισόδου Τσιγγάνων από τη γειτονική Σλοβακία. 

Από την πρώτη του Γενάρη του 1993 στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας τέθηκε σε ισχύ 

ο νέος νόµος «περί απόκτησης υπηκοότητας». Σύµφωνα µε τον νέο νόµο, περίπου 

100.000 άτοµα θεωρούνται ως «αλλοδαποί», διότι κατάγονται από τη νυν ∆ηµοκρατία 

της Σλοβακίας. Η τσέχικη υπηκοότητα δίνεται τώρα µόνο σε εκείνον τον πολίτη της 

Σλοβακίας που είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει για δύο συνεχόµενα χρόνια σταθερή 

κατοικία στην Τσεχία και δεν έχει τιµωρηθεί τα πέντε τελευταία χρόνια. Να σηµειωθεί 

ότι µεταξύ δολοφονίας και µικροπταίσµατος δε γίνεται καµιά διάκριση. Μια επιτροπή 

του κογκρέσου των ΗΠΑ που έδειξε ενδιαφέρον για το θέµα, έφθασε στο σηµείο να 

δηλώσει ότι πρόκειται για τη «µεγαλύτερη περίπτωση συλλογικής απώλειας υπηκοότη-

τας από την εποχή του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου». 

Οι Τσιγγάνοι είναι τελικά οι χαµένοι της λεγόµενης βελούδινης επανάστασης. 

Περίπου το 70 % είναι άνεργοι. Ενώ την εποχή του σοσιαλιστικού καθεστώτος υπήρχε 

απέναντί τους µια ανοχή όσον αφορά την καταβολή ενοικίου, σήµερα πληρώνουν ακό-

µη και αναδροµικά. Τα καταλύµατα των αστέγων γέµισαν από Τσιγγάνους και οι οικι-

σµοί στις παρυφές της πόλης του Τσανόβ, στο «γκέτο» των Τσιγγάνων της Τσεχίας, 

επεκτείνονται. Τα παραδοσιακά τους επαγγέλµατα υποβαθµίζονται όλο και περισσότε-

ρο και τείνουν προς εξαφάνιση, ενώ η µόρφωσή τους περιορίζεται συνήθως σε λίγα 

χρόνια «ειδικής εκπαίδευσης». Όσοι είχαν την οικονοµική ευχέρεια εγκατέλειψαν τη 

χώρα και µόνον πρόσφατα ξεκίνησαν ορισµένες κρατικές πρωτοβουλίες για περαιτέρω 
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εκπαιδευτικά προγράµµατα. Σήµερα, µόνο λίγοι Τσιγγάνοι αισθάνονται παλαιοί Τσέχοι 

και είναι σε θέση να πιστοποιήσουν ότι οι προγονοί τους ζούσαν πάντοτε στη Βοηµία. 

Αυτοί είναι και οι τελευταίοι που διατηρούν ακόµη τις παραδόσεις της φυλής τους και 

µιλούν τη Ροµανί, ενώ η πλειονότητα των νέων παιδιών οµιλεί µόνο τσέχικα. 

Στη Σλοβακία η κατάσταση των Τσιγγάνων δεν είναι καλύτερη. Ο πρωθυπουργός 

της χώρας, Βλαδίµηρος Μετσίαρ, εκφωνώντας στις 3 Σεπτεµβρίου 1993 µια οµιλία 

στην περιοχή Ζίπτσερ, ακριβώς εκεί όπου το 1423 ο αρχηγός των Τσιγγάνων Βοεβόδας 

Βλαντισλάβ είχε παραλάβει την επιστολή προστασίας από τον αυτοκράτορα, επιτέθηκε 

εναντίον των Τσιγγάνων µε ρατσιστικές φράσεις, προκαλώντας 50 χρόνια µετά το ολο-

καύτωµα τη διεθνή διαµαρτυρία: «Θα πρέπει να εξακολουθήσουµε να σκεφτόµαστε το 

αυξανόµενο ποσοστό γεννήσεων του κοινωνικά απροσάρµοστου πληθυσµού. ∆εν µπο-

ρούµε απλά να παρακολουθούµε µια πολιτική οικογενείας  µε παιδικά επιδόµατα και 

τον τονισµό της µεγάλης οικογένειας-, η οποία υποστηρίζει αυτό το ποσοστό γεννήσε-

ων, αφού λαµβάνει χώρα σε µια κοινωνική οµάδα, όπου ήδη παιδιά γεννούν παιδιά, 

πνευµατικά δύσκολα προσαρµοζόµενα, κοινωνικά δύσκολα προσαρµοζόµενα, µε πολύ 

σοβαρά προβλήµατα υγείας, τα οποία αποτελούν για αυτήν την κοινωνία µια µεγάλη 

επιβάρυνση... Οι Τσιγγάνοι πρέπει να κατανοηθούν ως µια οµάδα-πρόβληµα που αυξά-

νεται... Η πιθανότητα είναι ότι η αναλογία των αριθµών µεταξύ «Λευκών» και Ροµά 

αλλάζει υπέρ των Ροµά. Αυτό σηµαίνει, εάν εµείς δεν ασχοληθούµε µ΄ αυτούς τώρα, 

τότε θα ασχοληθούν αυτοί σε λίγο καιρό µε µας» (σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων 

TASR). 

Όπως στην Τσεχία, έτσι και εδώ οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης επέβαλαν 

απαγόρευση της νυκτερινής κυκλοφορίας. Προκειµένου να αντισταθούν και να αντιπα-

ρατεθούν απέναντι στα µεγάλα και πολλαπλά κοινωνικά προβλήµατα, δεκαεφτά ενώ-

σεις Ροµά συγκρότησαν το 1993 ένα πολιτικό κόµµα. Ο Μετσία, που ξαφνικά ανακά-

λυψε ότι στις επόµενες εκλογές για την επανεκλογή του θα χρειαζόταν και τους ψήφους 

των Τσιγγάνων, έκανε στροφή 180 µοιρών, υποστηρίζοντας τώρα την ίδρυση µιας ε-

νιαίας «Πρωτοβουλίας Τσιγγάνων Πολιτών» µε κρατική µάλιστα χρηµατική επιχορή-

γηση. Παρόλα αυτά, τα γεγονότα στη Σλοβακία δε σηµειώθηκαν ακροδεξιές παρεκτρο-

πές, όπως εκείνες των γειτονικών χωρών. Η κυβέρνηση στη Σλοβακία είναι γνώστης 

των προβληµάτων, υποστηρίζει µια πληθώρα προγραµµάτων, τα οποία έχουν ως σκοπό 

να βοηθήσουν στη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των Ροµά. Εκτός αυτού, δι-
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καίως η Σλοβακία παραπέµπει στην αναγκαιότητα εύρεσης µιας πανευρωπαϊκής λύσης 

του προβλήµατος των Τσιγγάνων. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η «Ένωση 

του Ελσίνκι», υποστηρίζοντας στην πόλη Λεβοτσά της Σλοβακίας ένα σχολικό πρό-

γραµµα δύο ειδικών τάξεων Τσιγγανοπαίδων, που προετοιµάζει τα παιδιά για την είσο-

δο στο σχολείο. Σε περίπτωση επιτυχίας θα διευρυνθεί το πρόγραµµα και σε άλλες πε-

ριοχές της χώρας. 

Σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες, στην πρώην Τσεχοσλοβακία αποδόθηκε στη 

σχολική εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων µεγάλη σηµασία. Ο νόµος περί της υποχρεω-

τικής εκπαίδευσης που ίσχυσε από το 1948 έδωσε σε πολλούς Τσιγγάνους τη δυνατό-

τητα να φοιτήσουν στο Γυµνάσιο, σε µερικούς και στο πανεπιστήµιο. Μερικοί Ροµά 

απέκτησαν µάλιστα και διδακτορικό τίτλο. Ακόµη και αυτή η ύπαρξη των τσιγγάνων 

λογοτεχνών της πρώην Τσεχοσλοβακίας πρέπει να τονιστεί ότι οφείλεται στην υποχρε-

ωτική εκπαίδευση που ίσχυε στην πρώην Τσεχοσλοβακία.  

 

 

3.3. Οι Τσιγγάνοι στην Πολωνία  

 

Στο έδαφος της Πολωνίας ζούνε σήµερα τέσσερις οµάδες Τσιγγάνων. Την πολυπληθέ-

στερη απ΄ όλες αποτελούν οι Πόλσκα Ροµά. Ζούνε σε µικρές οµάδες σε κωµοπόλεις 

και µέχρι το 1964 ήταν πλανόδιοι, συνήθως όµως εντός των κρατικών συνόρων. Στα 

νότια της χώρας κατοικούν στα υψίπεδα, συνήθως σε µεγάλη φτώχεια, οι Καρπάθιοι 

Τσιγγάνοι. Στις µεγαλουπόλεις κατοικούν πολλοί Ροµά που ανήκουν στις φυλές των 

Καλντεράς και των Λοβάρι. Ρωσο-Τσιγγάνους συναντά κανείς σε µικρές πόλεις και 

χωριά στα ανατολικά της χώρας. ∆ιάφορες οµάδες Ροµά ζούνε και στη Βαρσοβία. 

Η Πολωνία ήταν και παραµένει για τους Ροµά και Sinti µια σηµαντική χώρα 

τράνζιτο µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής Ευρώπης. Κατά τον 15ο αιώνα εγκαταστάθη-

καν εδώ ως πρώτη οµάδα οι Καρπάθιοι Ροµά. Περίπου 2.000 άτοµα απ΄ αυτούς ζούνε 

ακόµη και σήµερα στα πρωταρχικά τους χωριά. Οι Καλντεράς έφθασαν στην Πολωνία 

κατά το δεύτερο ήµισυ του 19ου αιώνα από τη Ρουµανία και οι Λοβάρι από την περιο-

χή του Ζίµπενµπουρκεν. Τα αίτια των µετακινήσεων αυτών είναι βασικά η κατάργηση 
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της δουλείας (1856), η συνένωση της Βλαχίας και της Μολδαβίας (1858 και 1861 σε 

Ρουµανία), καθώς και η εξέγερση στο Κόσουθ της Ουγγαρίας. 

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου ένα τµήµα των Ροµά µετα-

νάστευσε στη Ρωσία. Οι περισσότεροι απ΄ αυτούς επέστρεψαν µετά την Οκτωβριανή 

επανάσταση και το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο στην Πολωνία. Μερικοί, όµως, συνέ-

χισαν το ταξίδι τους προς τη ∆υτική Ευρώπη. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 

µεγάλες οµάδες µετανάστευσαν προς τη ∆υτική Γερµανία και τη Σουηδία. Το νέο κύµα 

µετανάστευσης Τσιγγάνων έφθασε στην Πολωνία το 1990, όταν Ροµά από τη Ρουµανία 

στην πορεία τους προς τη ∆υτική Ευρώπη χρησιµοποίησαν την Πολωνία ως ενδιάµεσο 

σταθµό. 

Για πρώτη φορά συζητείται στη βουλή της Βαρσοβίας το 1557 η εκδίωξη των Ρο-

µά από τη χώρα. Μια δεύτερη απόφαση ακολουθεί το 1565 στην πόλη Πιότρκοφ, η 

οποία, όµως, όπως και οι άλλες αποφάσεις, δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Εξαίρεση α-

ποτέλεσε µόνο η περιοχή της δυτικής Πολωνίας. Θετική για τους Ροµά υπήρξε και η 

νοµοθεσία του µεγάλου πριγκιπάτου της Λιθουανίας (αργότερα περιήλθε στο πολωνικό 

βασίλειο), αφού δεν περιείχε κανενός είδους διάκριση σε βάρος των Ροµά και ακολου-

θούσε περισσότερο πολιτική αφοµοίωσης. 

Μοναδική στην ιστορία των Ροµά και Sinti αποτελεί η περίπτωση των Πολωνών 

βασιλέων, οι οποίοι δηµιούργησαν από τον 16ο αιώνα για τους αρχηγούς µεγάλων ο-

µάδων Ροµά ένα είδος βασιλικών αξιωµάτων, προκειµένου να ελέγξουν έτσι καλύτερα 

τους νοµαδοποιηµένους Ροµά και να απλοποιήσουν και την είσπραξη των φόρων. 

Μέχρι την κατάληψη της χώρας από την Πρωσία, τη Ρωσία και την Αυστρία τον 

18ο αιώνα δεν αναφέρονται αξιόλογες εχθρικές συµπεριφορές εναντίον των Ροµά. Μό-

λις τον 19ο αιώνα άρχισαν να λειτουργούν όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη προγράµ-

µατα µόνιµης εγκατάστασης και αφοµοίωσης. 

Με την ανεξαρτησία της Πολωνίας το έτος 1918 αναβίωσε η παλιά παράδοση, να 

αποδίδουν δηλαδή και πάλι βασιλικά αξιώµατα στους Ροµά. Έτσι η βασιλεία επιδόθηκε 

για παράδειγµα στη φυλή των Καλντεράς των Κβίεκς. Κατά χρονικά διαστήµατα υπήρ-

χαν µάλιστα δύο µέχρι τρεις αυτοαποκαλούµενοι βασιλείς. Αυτήν την περίοδο µεταξύ 

των διάφορων οµάδων Ροµά της Πολωνίας κυριαρχεί η φυλή των Καλντεράς. Σε αντί-

θεση µε τους Πόλσκα Ροµά οι «βασιλείς» των Καλντεράς συνεργάζονται πολύ στενά µε 
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το εκάστοτε κυρίαρχο καθεστώς, προκειµένου να αποκτήσουν για τη φυλή τους τα µε-

γαλύτερα πλεονεκτήµατα, συχνά µάλιστα σε βάρος των άλλων τσιγγάνικων οµάδων. 

Κάτι τέτοιο συνέβη µετά τον πόλεµο, όταν ο Ροδόλφος Κβίεκ έχρισε τον εαυτό του 

βασιλιά των Τσιγγάνων, και µόλις το 1964 αµέσως µετά το θάνατό του έγινε γνωστό το 

βεβαρυµένο παρελθόν του ως πράκτορα και συνεργάτη των Γερµανών Ναζί στην πολι-

τική εξόντωσης των οµοφύλων του. 

Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο άρχισε εκ νέου η µετανάστευση. Ο ακρι-

βής αριθµός όσων επέζησαν από το ολοκαύτωµα είναι ανεξακρίβωτος. Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις, υπολογίζεται ότι πριν τον πόλεµο ζούσαν στο έδαφος της Πολωνίας περί-

που 20.000 Τσιγγάνοι. Οι νέες κρατικές αρχές αποφάσισαν την ένταξη των Τσιγγάνων 

στην παραγωγική διαδικασία, µε σκοπό να απορροφηθούν τελικά από την κοινωνία. 

Μη γνωρίζοντας τα έθιµα, την εθνική και κοινωνική ιδιαιτερότητα των Ροµά, προσπά-

θησαν µε γρήγορο ρυθµό να µεταλλάξουν ριζικά τις συνήθειες ζωής, παραδόσεις και 

βαθιά ριζωµένους κοινωνικούς κανόνες, χωρίς βέβαια να φθάσουν ποτέ στο στόχο 

τους. 

Στις 24 του Μάη του 1952 η κυβέρνηση της Πολωνίας αποφάσισε να βοηθήσει 

τον «τσιγγάνικο πληθυσµό» στη µόνιµη εγκατάσταση. Οι κρατικές δραστηριότητες 

επικεντρώθηκαν αρχικά στον σχολικό τοµέα, στον τοµέα υγείας, στην παραγωγική δια-

δικασία και τη σταθερή κατοίκιση. Με κυβερνητική απόφαση του 1964 απαγορεύτηκε 

στους Ροµά να ταξιδεύουν µελλοντικά σε ποµπή και υποχρεώθηκαν να µην εγκαταλεί-

πουν τον τόπο του τελευταίου χειµερινού τους καταλύµατος. Και αυτή η διάταξη, ό-

µως, δεν έγινε δυνατό να εφαρµοσθεί µε συνέπεια. Θεωρητικά, βέβαια, ήταν κάθε µε-

τακίνηση αδύνατη, αλλά οι Τσιγγάνοι χρησιµοποιούσαν τώρα στις µετακινήσεις τους 

όλο και περισσότερο το σιδηρόδροµο και το ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

Με την αστικοποίηση εξαφανίστηκαν και τα παραδοσιακά επαγγέλµατα των 

Τσιγγάνων. Από την εποχή αυτή η γενική οικονοµική και επαγγελµατική κατάσταση 

των Ροµά έχει διαφοροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό. Οι περισσότεροι απ΄ αυτούς είναι 

άνεργοι ή απασχολούνται σε ανειδίκευτες εργασίες, διότι δεν µπορούν να ανταγωνι-

στούν τους ειδικευµένους πολωνούς εργάτες. Μόνο ένα τµήµα των Ροµά είναι οργα-

νωµένο σε συνεταιρισµούς.  
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Επίσηµα οι Τσιγγάνοι δεν αποτελούν εθνική µειονότητα και η νέα τάση που επι-

κρατεί στη χώρα οδηγεί στον παραπέρα περιορισµό ή κατάργηση των µέχρι τώρα ι-

σχυόντων ειδικών µειονοτικών δικαιωµάτων. Έτσι, περιορίζεται για παράδειγµα η κρα-

τική οικονοµική επιχορήγηση για την έκδοση των περιοδικών των Ροµά και η Ροµανί 

ως ιδιαίτερη γλώσσα διατηρείται µόνο στον προφορικό λόγο.  

Παρά τη σχολική υποχρεωτική εκπαίδευση µέχρι το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας 

τα περισσότερα Τσιγγανόπαιδα δεν κατορθώνουν να τελειώσουν το οκτατάξιο βασικό 

σχολείο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση των Ροµά µε πτυχίο επαγγελ-

µατικών σχολών και είναι ευδιάκριτη η προσπάθεια δηµιουργίας µιας δικής τους ελίτ 

διανοουµένων. Ωστόσο, µέχρι σήµερα µόνο ένας πολύ µικρός αριθµός Τσιγγάνων έχει 

καταφέρει να αποκτήσει πανεπιστηµιακό πτυχίο. Στις αρχές του 1994 εγκαινιάστηκε 

στην περιοχή Σουβαλικί και η πρώτη καθολική σχολή για Ροµά στην Ανατολική Ευρώ-

πη. Από το 1963 λειτουργεί στο Τάρνοβ ένα πολιτιστικό κέντρο για Ροµά. 

 

 

3. 4. Οι Τσιγγάνοι στη Ρωσία και την πρώην Σοβιετική Ένωση 

Από το µισό εκατοµµύριο Ροµά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 400.000 ζούνε σήµερα 

στη Ρωσία, 60.000 στην Ουκρανία, 15.000 στη Λευκορωσία, 1.500 στην Εσθονία, 

3.500 στη Λετονία και 4.000 στη Λιθουανία. Η Tanja Wenzel διακρίνει µε βάση τη 

διάλεκτό τους έξι οµάδες Τσιγγάνων: τη βαλτική, τη γερµανική, την ουκρανική, τη 

βαλκανική, τη βλάχικη και την καρπαθιακή.  

Ο µισός πληθυσµός των Τσιγγάνων ανήκει στην οµάδα των Ρώσων Τσιγγάνων 

(Ρούσκα Ροµά) και ήλθαν πιθανώς στις αρχές του 18ου αιώνα από την Πολωνία, εποι-

κώντας αρχικά τη Λευκορωσία, ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν προς τη Σιβηρία. Τα ονόµα-

τά τους οι περισσότεροι τα έπαιρναν σε συνάρτηση µε τον τόπο κατοικίας τους: Σµο-

λένσκι Ροµά, Μοσκοβίτες Ροµά κτλ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους Ροµά έχουν 

πολωνικά επίθετα, µερικοί λευκορωσικά. Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο τα 

µέλη αυτής της οµάδας κατευθύνθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Σήµερα ζούνε κυ-

ρίως στη Λευκορωσία, στις Βαλτικές χώρες, στην Ουκρανία και στη Βεσσαραβία.  
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Σηµαντικές οµάδες Ροµά µετακινήθηκαν από το 1928 προς τις ρωσικές µεγαλου-

πόλεις: από τη Ρουµανία προς το Χάρκοβο και το Λένινγκραντ (Πετρούπολη), από τη 

Γιουγκοσλαβία για το Βόλγογκραντ (Στάλινγκρατ), από την Ουγγαρία προς το Κίεβο 

και από την Αυστρία για τη Μόσχα. 

 

 

3. 4. 1. Οι Τσιγγάνοι στην αυτοκρατορία των Τσάρων 

 

Στη Ρωσία οι Τσιγγάνοι αναφέρονται εγγράφως από τον 15ο αιώνα. Στην Ουκρανία, 

στην Κριµαία και τη Μαύρη θάλασσα κατοικούσαν ήδη πολύ πριν. Σε βαλτικές πηγές η 

παρουσία τους αναφέρεται από τον 17ο αιώνα. Στις 16 Αυγούστου 1759 η Τσαρίνα 

Ελισάβετ η Α΄ εµπόδισε την είσοδο των Τσιγγάνων στην Αγία Πετρούπολη, επιτρέπο-

ντας µόνο στους µουσικούς και τις χορεύτριες να ζούνε στην πόλη. Μερικοί από αυ-

τούς πέτυχαν µάλιστα µέσω του γάµου την άνοδό τους στην αριστοκρατική τάξη. Στην 

εποχή της Αικατερίνης της Β΄ (1729-1796, αυτοκράτειρα από το 1762) οι Τσιγγάνοι 

αποκτούν το ίδιο status µε τους αγρότες δουλοπάροικους του στέµµατος. 

Στη Λετονία ο γενικός διοικητής της Ρίγας διέταξε στις 24 του Γενάρη του 1784 

να απελαθούν όσοι Ροµά εισήλθαν τελευταία στη χώρα υπό την επίβλεψη των αρχών 

στις χώρες καταγωγής τους. Αντίθετα, ο ρώσος πρίγκιπας Ορλόφ προσκάλεσε στην 

Πετρούπολη γύρω στα 1774 τσιγγάνους µουσικούς από τη Μολδαβία, από τους οποί-

ους σχηµατίστηκε µετέπειτα και η πρώτη ρωσική τσιγγάνικη χορωδία. 13 χρόνια αργό-

τερα θα καταργήσει ως πρώτος πρίγκιπας στη Ρωσία τη δουλοπαροικία. Το παράδειγµά 

του θα βρει πολλούς µιµητές στην αριστοκρατία της χώρας. 

Ένα πλήθος κανονισµών αφορούσε τους Ροµά της Βεσσαραβίας, η οποία το 1828 

προσαρτήθηκε στη Ρωσία. Μια απόφαση για τα δικαιώµατα των συντεχνιών από το 

1824 δήλωνε ότι τα δικαιώµατα ισχύουν, επίσης, και για τους ασχολούµενους µε το 

εµπόριο στη Βεσσαραβία Έλληνες, Μπουχάρους, Τατάρους, Εβραίους και Τσιγγάνους. 

Με διαταγή του Τσάρου το έτος 1828 οι Τσιγγάνοι περνούν σε καθεστώς δουλείας και 

ανήκουν πλέον στον ρώσο γαιοκτήµονα. 
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Στη Βεσσαραβία γύρω στα 1836 υπήρξε µια περιοχή Τσιγγάνων, που αποτελού-

νταν από δύο οικισµούς, τα ονόµατα των οποίων αναφέρονται στην Αίγυπτο: ο οικι-

σµός Κάιρο µε 141 καλύβες και ο οικισµός Φαραώ µε 146. Οι Τσιγγάνοι µε την άδεια 

του Τσάρου καλλιεργούσαν εκεί εδάφη του στέµµατος. Ακόµη, τους είχε προσφερθεί 

οικονοµική υποστήριξη για την κατασκευή σπιτιών, την αγορά σπόρων, καθώς και α-

παλλαγή από τη φορολογία και τη στρατιωτική υποχρέωση. Από το 1847 ρυθµίζονται 

µε διατάξεις η κατάργηση της δουλοπαροικίας και η διατήρηση δικαιωµάτων των Ροµά 

έναντι των γαιοκτηµόνων τους. 

 

3.4.2. Οι Τσιγγάνοι στη Σοβιετική Ένωση 

 

Μετά την Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 και την ίδρυση της ΣΕ το 1922 συµπερι-

λήφθηκαν και οι Τσιγγάνοι στο σχηµατισµό µιας νέας πολιτικής των εθνικοτήτων. Για 

τους Τσιγγάνους ίσχυαν τυπικά οι ίδιες προϋποθέσεις, όπως και για τους άλλους λαούς 

αυτής της πολυεθνικής χώρας. Στις 23 Ιουλίου 1925 ιδρύθηκε ο «Πανρωσικός Τσιγγά-

νικος Σύλλογος». Στη διαδήλωση της Πρωτοµαγιάς του 1926 στα πανό των Τσιγγάνων 

κυριαρχούσαν τα συνθήµατα: «Τσιγγάνοι όλων των χωρών ενωθείτε» και «Πρέπει να 

παραµείνουµε αιώνια τα παράσιτα των λαών;» ή «Εγγραφείτε στο σύνδεσµο των Τσιγ-

γάνων».  

Βάσει κυβερνητικών διατάξεων των ετών 1926 και 1928 οι Τσιγγάνοι όφειλαν να 

εγκατασταθούν µόνιµα µια για πάντα. Αποκτήσανε ξεχωριστά δηµοτικά σχολεία και 

από το 1927 δηµιουργήθηκαν Ροµά κολχόζ στο βόρειο Καύκασο, στην Ουκρανία και 

σε µερικές άλλες ρωσικές περιοχές. 

Η µόνιµη εγκατάστασή τους προχώρησε µε γοργούς ρυθµούς. Σ΄ αυτό συνέβαλε 

και η δηµιουργία τσιγγάνικων συνεταιρισµών. Τα σχολεία τους καταργήθηκαν στη δε-

καετία του 1930 και τα κολχόζ τους συγχωνεύθηκαν µε τα ρωσικά. Στις σταλινικές 

«εκκαθαρίσεις» που ακολούθησαν πολλοί Ροµά µεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα και ήταν 

από τους πρώτους που χάθηκαν. Ωστόσο, στον τοµέα της κουλτούρας έλαβαν χώρα 

σηµαντικές εξελίξεις και σταδιακά δηµιουργήθηκε και ένα στρώµα διανοουµένων. Σ΄ 

αυτούς οφείλεται και η έκδοση µερικών τευχών διάφορων τσιγγάνικων περιοδικών, 
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καθώς και η έκδοση στη γλώσσα Ροµανί ορισµένων λογοτεχνικών έργων, όπως λ.χ. το 

«Ροµάny Zorja». Η κουλτούρα και η γλώσσα των Ροµά έτυχαν αυτήν την εποχή σηµα-

ντικής γενικής αποδοχής και υποστήριξης. Στο πολιτιστικό επίπεδο είχε αρχίσει µια 

διαφωτιστική καµπάνια για τη µετάβαση από τη νοµαδική ζωή στη µόνιµη εγκατάστα-

ση και για πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη των τσιγγάνικων µαζών. Παντού σχη-

µατίζονται κλαµπ και θεατρικοί όµιλοι, ακόµη και στο κρατικό θέατρο της Μόσχας 

δηµιουργήθηκε ένα ξεχωριστό στούντιο για τους Ροµά. Σκοπός αυτής της πολιτικής 

ήταν να υποστηριχθεί ο απαιτούµενος κοινωνικός αναπροσανατολισµός των Ροµά να 

υποστηριχθεί µε την αντίστοιχη προπαγάνδα. 

Παράλληλα µ� αυτό συντελούνταν και µια άλλη εξέλιξη. Ήδη από το 1929 η 

«Πανρωσική Ένωση Προλετάριων Μουσικών» είχε οργανώσει µια καµπάνια εναντίον 

της «Τσιγγαντσίνας», του Τσιγγανισµού. Μεταγενέστερα ο Τσιγγανισµός θεωρήθηκε 

ως «Σαµποτάζ στο µουσικό µέτωπο». Ταύτισαν τους Τσιγγάνους µουσικούς µε εκείνη 

την παρακµάζουσα κοινωνία, για την οποία οι Τσιγγάνοι είχαν τραγουδήσει σε προη-

γούµενες εποχές στις ταβέρνες της Μόσχας. Όλα τα σχετικά εστιατόρια έπαψαν πέραν 

τούτου να λειτουργούν, µεταξύ των άλλων και το γνωστό «Γιαρ» στη Μόσχα, στο ο-

ποίο όπως λέγεται ο Πούσκιν είχε κρυφακούσει τις πρώτες τσιγγάνικες ιστορίες. Στους 

µουσικούς δεν δόθηκαν άλλες δυνατότητες εµφάνισης. Η τσιγγάνικη κουλτούρα όπως 

και οι µελωδίες της κιθάρας εξαρτιώνταν πλέον από την προφορική µετάδοση. Πολλοί 

όµιλοι Τσιγγάνων, όµως, εγκατέλειψαν τη χώρα και άρχισαν να κάνουν καριέρα στα 

θέατρα των δυτικοευρωπαϊκών µητροπόλεων. 

Το σοβιετικό κράτος πρόταξε απέναντι στην εξαφάνιση τη δική του επίσηµη πο-

λιτική κουλτούρας. Με πρωτοβουλία του Λουνατσάρσκι δηµιουργήθηκε το 1931 το 

θέατρο «Romen» στη Μόσχα, το οποίο αποτέλεσε και το πρώτο επαγγελµατικό τσιγγά-

νικο θέατρο του κόσµου. Μέχρι το 1940 τα έργα παίζονταν στη ροµανί γλώσσα. ∆ια-

φώτιση µε παράλληλη βελτίωση του νοµικού καθεστώτος έδρασαν ως µέσα προσαρµο-

γής των Ροµά στη σοσιαλιστική κοινωνία.  

Στις 5 του Οκτώβρη του 1956 µια διάταξη του Ανώτατου Σοβιέτ «περί προσαρ-

µογής των νοµαδοποιηµένων Τσιγγάνων στην εργασία» απαγόρευε στους Ροµά τον 

πλάνητα τρόπο ζωής. Κάθε εγκατάλειψη του µόνιµου τόπου διαµονής τιµωρούνταν 

αυστηρά. Στα διαβατήρια των Ροµά κάτω από τη στήλη «Εθνικότητα» δεν υπήρχε πλέ-



 56

ον ο χαρακτηρισµός «Τσιγγάνος», αλλά σηµειωνόταν το όνοµα του λαού της εκάστοτε 

∆ηµοκρατίας, στην οποία ήταν υποχρεωµένος να ζει ο κάθε τσιγγάνος πολίτης.  

Στις επόµενες δεκαετίες του «υπαρκτού σοσιαλισµού» οι Τσιγγάνοι δε ζούσαν 

πολύ χειρότερα απ΄ ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσµός. Ωστόσο, η πολιτιστική ζωή των Ροµά 

έπαψε να υπάρχει σε µεγάλη έκταση. 

Με την ίδρυση του «Τµήµατος Τσιγγάνικης Κουλτούρας» το 1989 οι Τσιγγάνοι 

θα έχουν και πάλι µια δική τους οργάνωση. Με την έξαρση του εθνικισµού άρχισαν να 

πολλαπλασιάζονται και οι επιθέσεις εναντίον των Ροµά. Προς την κατεύθυνση αυτή 

συµβάλλει και ο ακροδεξιός εθνικιστής Ζιρινόφσκι, διεγείροντας το µίσος πλατιών 

στρωµάτων λαού εναντίον των Ροµά. Παρά τις αντιξοότητες οι Τσιγγάνοι της Ρωσίας 

αναπτύσσουν µια νέα αυτοσυνείδηση και προσπαθούν να ρυθµίσουν τις υποθέσεις τους 

µε τον δικό τους τρόπο. 

 

 

3.5. Οι Sinti και Ροµά στη Γερµανία 

 

Όταν οι πρώτοι Τσιγγάνοι έφθασαν στη Γερµανία, η µεσαιωνική τάξη πραγµάτων έβαι-

νε προς το τέλος της. Η ενότητα του χριστιανικού κόσµου, η universitas christiana, βρι-

σκόταν υπό διάλυση, η αυτοκρατορία έχανε σε επιρροή, τα αιτήµατα ανεξαρτησίας των 

ξεχωριστών κρατών απέναντι στον αυτοκράτορα εντείνονταν όπως και οι αξιώσεις των 

µεσαίων τάξεων απέναντι στους µονάρχες των ξεχωριστών κρατών.  

Στη Γερµανία, σύµφωνα µε µια σηµείωση που υπάρχει στο αρχειοφυλακείο της πόλης 

του Χιλντεσχάιµ, οι Τσιγγάνοι εµφανίστηκαν εκεί για πρώτη φορά στις 20 Σεπτεµβρίου 

του 1407. Ως «Τατάρους ή «Τατέρν» χαρακτήριζε κανείς εκείνη την εποχή στη Βόρεια 

Γερµανία, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες τους Τσιγγάνους.  

Η άφιξη πολλών οµάδων Τσιγγάνων συµπίπτει µε τη βασιλεία του Σιγισµόνδου (1368-

1437), ο οποίος ήταν ήδη από το 1378 βασιλιάς της Ουγγαρίας. Το έτος 1411 του εκ-

χωρήσανε το αυτοκρατορικό στέµµα, πράγµα που σήµαινε ότι γινόταν de facto κυρίαρ-

χος του Αγίου Ρωµαϊκού αυτοκρατορικού Γερµανικού Έθνους, αν και ο Πάπας τον 

ενθρόνισε µόλις το 1433. 
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Η παρουσία των Ροµά στις βορειοανατολικές οµόσπονδες πόλεις της Γερµανίας κατα-

γράφεται σε χρονογραφήµατα του έτους 1417, ακόµη λέγεται πως µια οµάδα Ροµά επι-

σκέφθηκε τον Σιγισµούνδο κατά την παραµονή του το 1417 στην Κωνστάνζα, και ότι 

αυτός τους εφοδίασε µε επιστολές προστασίας που τους εξασφάλιζαν «συνοδεία και 

ελεύθερη πορεία» στις µετακινήσεις τους. Σε αντάλλαγµα των επιστολών προστασίας ο 

Σιγισµούνδος έπαιρνε πληροφορίες από τους Ροµά για περιοχές που ακόµα δεν έλεγχε 

ή πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση στην Ουγγαρία, που αυτήν την εποχή απει-

λούνταν από τους Τούρκους. Σε κάθε περίπτωση η επιστολή προστασίας του βασιλιά 

Σιγισµούνδου αποτελεί µια από τις λίγες επίσηµες γραφτές µαρτυρίες ενός ηγεµόνα που 

εκδόθηκε για την προστασία των Τσιγγάνων, και η οποία επιδοκίµαζε ρητώς τον τρόπο 

ζωής τους.  

Στη Βαυαρία οι Τσιγγάνοι εµφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1439. Αυτό αναφέρεται 

από τον ουµανιστή Johannes Thoumair στα «Βαυαρικά χρονικά»: «οι Τσιγγάνοι υπό 

την αιγίδα του βασιλιά τους Ζίντελ διασχίζουν τη χώρα µας». Το όνοµα Ζίντελ θα µπο-

ρούσε να αποτελέσει µια ένδειξη ότι ο αρχηγός των Τσιγγάνων αυτοχαρακτηριζόταν ως 

βασιλιάς των Sinti. Αν αυτό αληθεύει, τότε έχουµε ένα πρώτο αποδεικτικό στοιχείο για 

την εµφάνιση της οµάδας των Sinti στη Γερµανία. 

Περίπου 100 χρόνια µετά την εµφάνιση της πρώτης οµάδας Τσιγγάνων στη Γερµανία 

γίνεται αναφορά από τον θεολόγο, µαθηµατικό και γεωγράφο Σεµπάστιαν Μίνστερ 

(1488-1552). Στην «Cosmographia universa» του, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 

1544 και στη γερµανική γλώσσα το 1629 περιγράφει τους Τσιγγάνους ως: µαύρο, ακαλ-

λιέργητο, ρυπαρό λαό, ο οποίος κλέβει ιδιαιτέρως ευχάριστα, ως επί το πλείστον οι γυ-

ναίκες...κατά την απουσία των χωρικών στα χωράφια τους, εισέρχονται στα αφύλακτα 

σπίτια τους και παίρνουν ό,τι τους αρέσει... 

Αυτή η περιγραφή αντιστοιχεί σε µεγάλο βαθµό στην τότε επικρατούσα άποψη και το 

πνεύµα εκείνης της εποχής και έκφρασε για τους επόµενους αιώνες τη στερεότυπη «ει-

κόνα του Τσιγγάνου». Υπό την έννοια αυτή µπορεί κανείς να ερµηνεύσει την περιγρα-

φή του Μίνστερ, ότι οι Τσιγγάνοι, στις πρώτες δεκαετίες που παρέµειναν στην Ευρώπη, 

έζησαν χωρίς διωγµούς και εξοντώσεις. Ωστόσο η φιλοφροσύνη και η περιέργεια φαί-

νεται πως πέρασε πολύ γρήγορα. Στους Τσιγγάνους απέδωσαν µαύρη µαγεία και µια 

υποτιθέµενη µαγική δύναµη, προκειµένου να βάλλουν εναντίον τους. Στο διάστηµα 
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µεταξύ των ετών 1448 και 1497 εκδιώκονται Τσιγγάνοι επανειληµµένα από την πόλη 

της Φρανκφούρτης. Ο Πρίγκιπας του Βραδεβούργου Achilles τους απαγόρευσε την 

παραµονή στην επικράτεια του. Άλλοι όµως τοπικοί άρχοντες επέτρεψαν στους Τσιγ-

γάνους την παραµονή στα εδάφη τους. 

Η εποχή της ανοχής και της µη παρενόχλησης έφθασε κάποτε στο τέλος της. Τα κοινο-

βούλια του Λίνταου και του Φράιµπουργκ κήρυξαν επίσηµα το 1496 και το 1498 αντί-

στοιχα τις επιστολές προστασίας του Σιγισµόνδου άκυρες και τους Τσιγγάνους παρά-

νοµους. Αυτές οι αποφάσεις ανανεώθηκαν το έτος 1500 από τον αυτοκράτορα Μαξιµι-

λιανό στο κοινοβούλιο του Άουξµπουργκ. Την εποχή αυτή έντονος ήταν κι ο φόβος 

µιας τουρκικής επίθεσης. Με την πολιορκία της Βιέννης και την επιβολή της οθωµανι-

κής αυτοκρατορίας σε τµήµατα της Ευρώπης γίνεται συχνά επίκληση της «Τουρκοφο-

βίας». Οι Τσιγγάνοι από την άλλη προφανώς προκαλούσαν δια του τρόπου ζωής, την 

ξενότροπη εµφάνιση και την ακατανόητη γλώσσα τους την καχυποψία του ντόπιου 

πληθυσµού. Τους κατηγορούσαν λοιπόν ότι ήταν κατάσκοποι των Τούρκων, διασπορείς 

απιστίας και επιδηµικών ασθενειών. Έτσι, πολύ εύκολα ο λαός των Τσιγγάνων, ο «ξέ-

νος λαός», θεωρήθηκε ως άµεση απειλή για την τοπική κοινωνία. 

Η ζητιανιά και η ελεηµοσύνη στην εποχή του Μεσαίωνα ήταν καθιερωµένη. Στην Ινδία 

καθορίζει ακόµη και σήµερα τον τρόπο ζωής µεγάλων οµάδων και κοινωνικών στρω-

µάτων. Στα γερµανικά κρατίδια τέτοιοι τρόποι συµπεριφοράς χαρακτηρίζονταν ως πα-

ρασιτικοί και αµαρτωλοί. Ιδιαίτερα πολύ διαδοµένη ήταν αυτή η αντίληψη από την ε-

ποχή της άνθησης του προτεσταντισµού. Αυτήν την εποχή µάλιστα είχε εκδοθεί και το 

σηµαντικό έργο «Eoconomia Christiana», που πρότασσε την εργασία, την τάξη και την 

εργατικότητα στο κέντρο της χριστιανικής καθηµερινής ζωής. Αυτές οι αλλαγές του 

κοινωνικού συστήµατος αξιών έσπρωξαν τους Τσιγγάνους ακόµη παραπέρα στο περι-

θώριο. Ο τρόπος ζωής τους, οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητές τους και η ακατανόητη 

γλώσσα τους αποκρυσταλλώνονταν στους εγχώριους ως κτυπητή αντίθεση µε το δικό 

τους τρόπο ζωής που είχε αναγορευθεί σε κανόνα. Στα επόµενα χρόνια µεταχειρίστη-

καν τους Τσιγγάνους ως «ξένο σώµα», σαν λεπρούς, οι οποίοι έπρεπε να εκδιωχθούν 

από το γερµανικό έδαφος και έπρεπε να κρατηθούν σε απόσταση από τους πολίτες του. 

Το κοινοβούλιο του Άουγκσµπουργκ επαναψηφίζοντας το 1498 τις διατάξεις του κοι-

νοβουλίου του Φράιµπουργκ προσθέτει σ΄ αυτές, ότι οι Τσιγγάνοι είναι κατάσκοποι 
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των Τούρκων και «εχθροί της χριστιανοσύνης». Μέσα σε τρεις µήνες έπρεπε να εγκα-

ταλείψουν την αυτοκρατορία, διαφορετικά θα θεωρούνταν ως παράνοµοι, και κάθε «τί-

µιος άνθρωπος» αποκτούσε το δικαίωµα να τους θανατώσει ατιµώρητα εντός της ιδιο-

κτησίας του. Στη συνέχεια το κοινοβούλιο του Άουγκσµπουργκ σκλήρυνε τα µέτρα 

εναντίον των Τσιγγάνων, γιατί τους υποπτευόταν ως πιθανούς συνεργούς των Τούρ-

κων, και ακύρωσε τα επίσηµα έγγραφά τους. Η αστυνοµία πολλών πόλεων διέταξε να 

τους αφαιρεθεί η προσωπική ιδιοκτησία τους και να εκδιωχθούν µαζί µε τις οικογένειές 

τους.  

Όπως είναι γνωστό µερικές οµάδες Τσιγγάνων κέρδιζαν τα προς «το ζην» µε το επάγ-

γελµα του πλανόδιου σιδερά. Είναι εµφανές ότι λόγω της δεξιοτεχνίας και ευκαµψίας 

τους καθώς και της ελεύθερης διαµόρφωσης των τιµών υπερείχαν σε σχέση µε τους 

οργανωµένους σε συντεχνίες βιοτέχνες του µόνιµα εγκατεστηµένου πληθυσµού. Εξαι-

τίας αυτής της ανταγωνιστικής κατάστασης καταβαλλόταν προσπάθεια να εκδιωχθούν 

οι Τσιγγάνοι από τις αγορές. 

Αυτές οι συλλογικές αρνητικές καταγραφές βρίσκονται σε στενή σχέση µε πολύ διαδε-

δοµένους (µετά)-µεσαιωνικούς φόβους. Έτσι, η κατηγορία της κλεψιάς παραπέµπει 

στην εύθραυστη κοινωνική τάξη πραγµάτων, η µοµφή της µαντείας παραπέµπει στη 

διάλυση της µονοκρατορίας της, στο µεταξύ, διχοτοµηµένης χριστιανικής εκκλησίας, η 

µοµφή της κατασκοπίας παραπέµπει στην αδυναµία των κρατούντων να σταµατήσουν 

την προέλαση των Τούρκων, η µοµφή κατά του άσχηµου µελαψού χρώµατος παραπέ-

µπει στο φόβο της πανούκλας που έρχεται από την Ανατολή. ∆ηµιουργείται η εντύπω-

ση ότι οι χρονογράφοι που βρίσκονταν σε κρατική ή εκκλησιαστική υπηρεσία και απο-

κτούσαν, σε αυξάνοντα βαθµό, λειτουργίες σχηµατισµού γνώµης συνειδητά ή ασυνεί-

δητα προσπαθούσαν να αποπροσανατολίσουν τον πληθυσµό της εκάστοτε χώρας από 

τις δυσκολίες του. «Οι Τσιγγάνοι, που στην εποχή της µετανάστευσής τους αποτελούσαν 

µια άγραφη σελίδα, µεταβλήθηκαν σε επιφάνεια προβολής για µετα-µεσαιωνικούς φόβους 

και δυσκολίες».16 

Κατά τη διάρκεια του τριακονταετούς πολέµου πολλοί Τσιγγάνοι στρατεύθηκαν ως 

µισθοφόροι, όπως για παράδειγµα στο στρατό ξηράς του Wallenstein και της ακολου-

θίας του. Συχνά έζησαν στο περιθώριο της κοινωνίας µαζί µε άλλα εξαθλιωµένα και 

                                                 
16 Katrin Reemtsma: Sinti und Ροµά, München 1966, σελ.31. 
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στερούµενα δικαιωµάτων στρώµατα του πληθυσµού. Η οικονοµία της χώρας είχε πα-

ραλύσει, οι πόλεις φτώχαιναν, και η οµοσπονδία βρισκόταν σε διάλυση. Η διαµάχη 

µεταξύ των προτεσταντικών ηγεµόνων και των καθολικών τάξεων όξυνε ακόµη περισ-

σότερο την κατάσταση. Σ� αυτό το γενικό χάος κανείς πια δεν σκεφτόταν τη δίωξη των 

Τσιγγάνων. Στην κοινωνία άρχισε να σχηµατίζεται σταδιακά µια µεγάλη υποκουλτούρα 

χαρακτηριζόµενη, από φτώχεια και πείνα. Συµµορίες κλεφτών δηµιουργούσαν µεγάλη 

ανασφάλεια. Πολλοί εξαθλιωµένοι και κυνηγηµένοι, περιπλανώµενοι και απατεώνες 

βρήκαν καταφύγιο στους ούτως ή άλλως έµπειρους στη δύσκολη ζωή Τσιγγάνους. Οι 

µέχρι πριν από λίγο αυστηρά κλειστές οµάδες ανοίχτηκαν. «Ανάγκα και θεοί πείθο-

νται». 

Μετά τον τριακονταετή πόλεµο και µετά από µια φάση αντιφατικής νοµοθεσίας έγινε 

προσπάθεια να επαναφέρουν τους Τσιγγάνους στο προηγούµενο καθεστώς της στέρη-

σης των δικαιωµάτων τους. Κάθε ένα από τα τριακόσια περίπου κυρίαρχα κράτη που 

δηµιουργήθηκαν µετά την ειρήνη της Βεστφαλίας στο γερµανικό έδαφος, δρούσε δια-

φορετικά. Στη Σαξονία κατά τη διάρκεια των ετών 1706 και 1711 οι γυναίκες των τσιγ-

γάνικων οµάδων που εµφανίζονταν στις πόλεις µαστιγώνονταν δηµόσια µε το «σκου-

πόξυλο» και «κατάσχονταν» τα παιδιά τους. 

Έναν αυστηρότερο νόµο εξέδωσε ο Φρειδερίκος ο πρώτος, βασιλιάς της Πρωσίας, στις 

24 Νοέµβρη του 1710 «ένεκα των Τσιγγάνων και άλλων περιπλανώµενων κλεφτών». 

Ένας νόµος στη Θουριγγία τους καταδίκαζε ως παράνοµους. Στους νόµους που εκδό-

θηκαν κατά τον 18ο αιώνα εναντίον των Sinti και Ροµά, περιέχονται ήδη όλα τα σπέρ-

µατα για την επιχειρηµατολογία και τις µεθόδους των εθνικοσοσιαλιστών. Κοντά στον 

αντισηµιτισµό υπήρχε και ένας χαρακτηριστικός αντιτσιγγανισµός. Τους Τσιγγάνους 

επιτρεπόταν να τους καταδιώκουν ατιµώρητα, να τους βασανίζουν, να τους φυλακίζουν 

και να τους δολοφονούν ενώ τα κρατίδια άρχισαν το ένα µετά το άλλο να εναρµονίζουν 

τη νοµοθεσία τους. Ο αυτοκράτορας Κάρολος ο Ε΄ ως αρµόδια ανώτερη εξουσία δηµο-

σίευσε στις 15 Ιανουαρίου 1721 µια γενική εντολή, όπου διέταξε τη σύλληψη και εξό-

ντωση των Τσιγγάνων. Στις εισόδους των πόλεων στήθηκαν ταµπλό στα οποία απεικο-

νίζονταν οι ποινές που θα επιβάλλονταν στους Τσιγγάνους, οι οποίοι θα παρέβαιναν τις 

συγκεκριµένες διαταγές. Στην πράξη αυτό σήµαινε µαστίγωµα, κρέµασµα και άλλους 

ακρωτηριασµούς. Σε Τσιγγάνους από τη Βοηµία κόβανε το δεξί αυτί, σε εκείνους από 

το Μέρεν το αριστερό, σε αυστριακούς σχηµάτιζαν µια αγχόνη µε κάψιµο στην πλάτη. 
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Η δικαιοσύνη του 18ου αιώνα δεν αντιµετωπίζει τους Sinti και Ροµά όπως τα άλλα µέλη 

του «όχλου», αλλά τονίζει ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερο κοινωνικό στοιχείο. Η τέτοιου 

βαθµού έλλειψη δικαιωµάτων και η στέρηση όλων των προς το ζην ανάγκασαν, όχι 

σπάνια, τους Τσιγγάνους να δηµιουργήσουν συµµορίες. 

Στο Γκίσεν της Έσσης το 1726 πολλοί Τσιγγάνοι απαγχονίστηκαν δηµόσια κατηγορού-

µενοι για ληστεία. Αντίθετα ο κόµης του Έσσεν-Ντάρµστατ άσκησε απέναντι στους 

Τσιγγάνους φιλικότερη πολιτική. Στο σχηµατισµό του στρατού του στρατολόγησε και 

ένα σηµαντικό αριθµό Τσιγγάνων και επέτρεψε στις οικογένειές τους να εγκαταστα-

θούν στην κοµητεία. Στην ουσία ο Λουδοβίκος καταπατούσε µ� αυτήν του την πράξη 

τις ισχύουσες διατάξεις της αυτοκρατορίας. Αυτό είχε σαν συνέπεια να ζήσει ο τσιγγά-

νικος πληθυσµός για µισό αιώνα ελεύθερα και ειρηνικά. Μια παρόµοια εξέλιξη παρα-

τηρείται και στην κοµητεία του Wittgenstein, όπου υπήρξε µια συνεργασία µε τους 

Sinti και τα εις βάρος τους εγκλήµατα έπρεπε πρώτα να αποδειχτούν. Στο Wittgenstein 

δηµιουργήθηκε το 1771 και ο πρώτος οικισµός Τσιγγάνων της Γερµανίας. Με την άνο-

δο όµως στην εξουσία του νέου κόµη Λουδοβίκου του Ι΄, έπαψε να υπάρχει αυτή η 

µικρή, σχετικά ειρηνική όαση. 

Στην εποχή του ∆ιαφωτισµού παρατηρείται µια τάση αποδοχής των Τσιγγάνων από τον 

ντόπιο πληθυσµό. Το ενδιαφέρον δεν προσανατολιζόταν βέβαια στις ανάγκες και την 

κουλτούρα αυτού του λαού, αλλά στην αφοµοίωσή του. Πράγµα που ήταν άλλωστε 

σύµφωνο και µε την πολιτική αφοµοίωσης της Μαρίας Θηρεσίας και του Ιωσήφ του 

Β΄. 

Το έτος 1783 εκδόθηκε η εργασία του Heinrich Moriz Gottlieb Grellmanns µε τίτλο: 

«Ιστορικό δοκίµιο για τους Τσιγγάνους, που αφορούσε τον τρόπο ζωής και το σχηµατι-

σµό, τα έθιµα και πεπρωµένα αυτού του λαού στην Ευρώπη, καθώς και την καταγωγή 

του». Αυτό το βιβλίο καθόρισε σε µεγάλο βαθµό τα κλισέ και την αντιτσιγγάνικη επι-

χειρηµατολογία στη Γερµανία. ∆ιατύπωσε νέες, ψευτοεπιστηµονικές προκαταλήψεις 

για τους Τσιγγάνους. Στις κληρονοµικές ιδιότητες ανήκουν κατά τη γνώµη του συγ-

γραφέα κοντά στην κλασική τεµπελιά και την τάση προς το κλέψιµο µια χαρακτηριστι-

κή σεξουαλική βιαιότητα. Στους Τσιγγάνους βλέπει τελικά µόνο «µισάνθρωπους», οι 

οποίοι πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν µε τη βοήθεια κρατικής βίας και να παραµείνουν 
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για τόσο χρονικό διάστηµα κάτω από αυστηρό έλεγχο, µέχρις ότου επιτευχθεί ο παιδα-

γωγικός σκοπός.  

Τον 19ο αιώνα οι Τσιγγάνοι στη Γερµανία περιέπεσαν σε µεγάλη φτώχεια, αποτελώντας 

έτσι συστατικό στοιχείο του προλεταριάτου των µεγαλουπόλεων. Στις παρυφές των 

περισσοτέρων γερµανικών πόλεων δηµιουργήθηκαν τσιγγάνικες συνοικίες. Με την 

κατάργηση της δουλοπαροικίας στη Ρουµανία νέες οµάδες Τσιγγάνων κατέφθασαν στη 

Γερµανία. Η εκβιοµηχάνιση της χώρας άρχισε να προσελκύει εργατικά χέρια στις πό-

λεις, καταστρέφοντας συγχρόνως τον παραδοσιακό τρόπο απασχόλησης των Τσιγγά-

νων. 

 

3.5.1. Πολιτική Τσιγγάνων στην περίοδο του Βίσµαρκ και της δηµοκρατίας της 

Βαϊµάρης. 

 

Αν η ίδρυση του σύγχρονου γερµανικού εθνικού κράτους συνοδευόταν και από µια 

γρήγορη βιοµηχανοποίηση, τότε έπρεπε να επιλυθούν και οι απορρέουσες από αυτήν 

εντάσεις στην πολιτική και την κοινωνία. Στην εξασθένηση του δυναµικού αντιπαρά-

θεσης συµπεριελήφθησαν εκ νέου οι Sinti και Ροµά, οι οποίοι έβλεπαν ότι διαστρεβλω-

νόταν η πραγµατική τους εικόνα και τους χρησιµοποιούσαν πολιτικά. Sinti και Ροµά 

έτυχαν ακόµη, εκτός των γλωσσολογικών ερευνών, και αυξανόµενης επιστηµονικής 

προσοχής. Η χαραχθείσα εικόνα σ� αυτές τις διατριβές συνέχιζε τον καθιερωµένο σχη-

µατισµό των στερεοτύπων, κατά τον οποίο η εγκληµατικότητα αποτελεί µια όψη της ως 

κατώτερης θεωρούµενης κουλτούρας τους και ότι µεταξύ της κουλτούρας των Sinti και 

Ροµά και εκείνης της πλειοψηφίας του πληθυσµού υπάρχει δήθεν ανυπέρβλητη αντίθε-

ση. Πολυάριθµοι εγκληµατολόγοι, νοµικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι που ασχολήθηκαν 

επαγγελµατικά µε τους Sinti και Ροµά εκφράστηκαν σ� αυτό το πνεύµα νοµιµοποιώ-

ντας έτσι τα προωθούµενα από αυτούς µέτρα εναντίον των Sinti και Ροµά. Επί πλέον η 

ειδησεογραφία του τύπου σχετικά µε τους Sinti και Ροµά ήταν κατά το πλείστον αρνη-

τική και αναφερόταν κατά κανόνα σε συνάρτηση µε διαµάχες ή παραπτώµατα.17  

                                                 
17 Katrin Reemtsma: Sinti und Ροµά, ό.π., σελ. 84 
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Στην αρθρογραφία ενυπάρχει η κατηγορία ότι η εγκληµατικότητα ανήκει στα φυσικά 

χαρακτηριστικά των Τσιγγάνων και ανεξάρτητα από την προσωπική ευθύνη του καθε-

νός έπρεπε να απαγορευθεί η είσοδος τους στο γερµανικό κράτος.  

Η εκτίµηση περί της πολιτιστικής κατωτερότητας των Τσιγγάνων και η ειδησεογραφία 

στον τύπο που περιορίζονταν µόνο στη γενική εγκληµατικότητα αποτέλεσαν κατευθυ-

ντήρια γραµµή στη διατύπωση της κρατικής πολιτικής έναντι των Τσιγγάνων. 

Ήδη σε µια επιστολή του προς το υπουργείο των εσωτερικών από της 1-7-1886 ο κα-

γκελάριος της αυτοκρατορίας Βίσµαρκ είχε αναγορεύσει την από πριν εφαρµοζόµενη 

διάκριση µεταξύ των «σε κατοχή της υπηκοότητας του Ράιχ ευρισκοµένων» και των «αλ-

λοδαπών Τσιγγάνων» σε επίσηµη πολιτική, για να «απαλλάξει το έδαφος της οµοσπον-

δίας από τη...µάστιγα σε βάθος και σε διάρκεια».18 

Ενώ οι «αλλοδαποί Τσιγγάνοι» έπρεπε καταρχήν να απελαύνονται, οι Γερµανοί Sinti 

και Ροµά, δηλαδή εκείνοι οι Τσιγγάνοι, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί µόνιµα στο έδα-

φος της οµοσπονδίας, και κατά καιρούς είχαν εγκαταλείψει την µόνιµη κατοικία τους 

και συνήθιζαν να περιφέρονται οµαδικώς και σε µεγάλο αριθµό στη Γερµανία, έπρεπε 

να τύχουν προληπτικής µεταχείρισης. Βασικός στόχος όµως παρέµενε η διάλυση τέ-

τοιων επικίνδυνων συµµοριών που έθεταν σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια» 

τα µέλη των οποίων έπρεπε να στραφούν προς έναν µόνιµο τρόπο ζωής.19 

Ένα δεύτερο ανακοινωθέν του Βίσµαρκ της 27-11-1886 δεν επέτρεπε να δοθεί στους 

εισερχόµενους αλλοδαπούς Τσιγγάνους για το λόγο και µόνο της διαφορετικής τους 

υπηκοότητας, η άδεια ασκήσεως πλανόδιου επαγγέλµατος. Αν και ο αριθµός όπως και 

η πολιτική σηµασία των Sinti και Ροµά ήταν µηδαµινή ο Βίσµαρκ τους χρησιµοποιούσε 

για τους πολιτικούς του σκοπούς. Με την εικασία ενός «εσωτερικού κινδύνου» προ-

σπαθούσε να προωθήσει την κοινωνική και πολιτική ενοποίηση του Ράιχ. 

Επί πλέον ο στιγµατισµός των Sinti και Ροµά βοηθούσε στην κοινωνική σταθεροποίη-

ση. Σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού λόγω της γρήγορης βιοµηχανοποίησης της χώ-

ρας και της δηµιουργίας µιας εθνικής αγοράς εργασίας µετακινούνταν από την ύπαιθρο 

προς τις πόλεις για προσωρινή ή µόνιµη εγκατάσταση. Αυτές οι διαδικασίες κινητοποί-

                                                 
18 Reichsamt des Innern am 1. 7. 1886, Hehemann Reiner: Die �Bekämpfung des Ziegeunerunwesens�,  
im Wilhelminischen Deutschland und in der Weimarer Republik, 1871-1933, Dissertation 1987, σ. 247. 
19 Heheman Reiner, ό.π. σ. 249. 
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ησης και κοινωνικής αναδιάταξης οδήγησαν στην καταστροφή των µέχρι τώρα κοινω-

νικών δεσµών. Η διάλυση τους χωρίς την επιβολή µιας νέας τάξης πραγµάτων σήµαινε 

σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και το πολιτικό κατεστηµένο. Με το να προβάλ-

λουν αυτόν τον κίνδυνο πάνω στους Sinti και Ροµά, δηµιουργούνταν η εντύπωση, ότι οι 

αιτίες για την «αταξία» θα µπορούσαν κι αυτές να εκλείψουν µέσω της απέλασης των 

αλλοδαπών Τσιγγάνων.  

Εκτός απ� αυτό τις κατώτερες τάξεις τις απασχολούσε σηµαντικά η παραπέρα οικονο-

µική τους ύπαρξη. Αυτό γίνεται σαφές από την καταγγελία των βιοτεχνών για τον «ενο-

χλητικό» ανταγωνισµό που δέχονταν από τους Sinti και Ροµά. Ιδιαίτερα ενοχληµένοι 

φαίνονταν οι έµποροι αλόγων, οι οποίοι παραπονιόνταν µε τη δικαιολογία, ότι η υποθε-

τική χειροτέρευση της οικονοµικής των κατάστασης δια της µηχανοποίησης, θα ενταθεί 

ακόµη περισσότερο µέσω των Sinti και Ροµά, που ζούνε επίσης από το εµπόριο των 

αλόγων. Κατανοώντας ο Βίσµαρκ τα παράπονα των µεσαίων τάξεων που απειλούνταν 

µέσω της εκβιοµηχάνισης µε κοινωνικό ξεπεσµό και θέλοντας να τους απελευθερώσει 

από πραγµατικό ή υποτιθέµενο ανταγωνισµό, κατάφερε να τους εντάξει στο σύγχρονο 

κράτος, αντί να τους σπρώξει στην αγκαλιά πολιτικών του αντιπάλων. 

Τελικά ο Βίσµαρκ καθόρισε και τις κατευθυντήριες γραµµές της σύγχρονης «πολιτικής 

έναντι των Τσιγγάνων» στην Γερµανία, πολιτική η οποία διατηρήθηκε µέχρι το τέλος 

της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Η µεταχείριση των Sinti και Ροµά από τα µέσα του 

19ου αιώνα αποτελούσε πρόβληµα πολιτικής τάξης, το οποίο έπρεπε να επιλύσουν µε 

την απέλαση των αλλοδαπών Τσιγγάνων και τη διοικητική-αστυνοµική διάλυση εκεί-

νων των υπηκόων που ζούσαν τις οικογένειές τους από το πλανόδιο εµπόριο. Αυτή η 

µεταχείριση ανακηρύχθηκε από τον Βίσµαρκ σε επίσηµη πολιτική. 

Μετά από αυτό η επιβολή της µοντέρνας «πολιτικής έναντι των Τσιγγάνων» επανήλθε 

στην αρµοδιότητα των κρατιδίων. Η Βαυαρία και η Πρωσία ήσαν οι χώρες που στις 

επόµενες δεκαετίες προώθησαν τη διεύρυνση και το συντονισµό αυτής της πολιτικής, 

προσθέτοντας νέους νόµους και διατάξεις. Η παρεµπόδιση της µετακίνησης αποσκο-

πούσε στη µόνιµη εγκατάσταση εκείνων που ζούσαν από τα πλανόδια επαγγέλµατα. 

Μεταξύ των διατάξεων ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η διάταξη άσκηση επαγγέλµατος, η 

οποία - συνδεόµενη µε συµπληρωµατικές τυπικές απαιτήσεις για τους Sinti και Ροµά - 

δυσκόλευε την απόκτηση µιας άδειας άσκησης πλανόδιου επαγγέλµατος και εξαιτίας 
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αυτού η νόµιµη εξάσκηση ενός επαγγέλµατος στην πράξη γινόταν τελείως αδύνατη. Με 

αυτόν τον τρόπο σπρώχτηκαν αρκετές οικογένειες στην οικονοµική αθλιότητα και πα-

ρανοµία. Παιδιά που συνταξίδευαν τα µετέφεραν σε οικοτροφεία και τους τιµωρηµέ-

νους ενήλικες τους εγκαθιστούσαν σε σωφρονιστήρια. Σε άλλα κράτη, όπως για παρά-

δειγµα στη Βάδη-Βηδεµβέργη, Σαξωνία, Μεκλεµβούργο-Ποµανία και Έσση εκδόθηκαν 

από την ίδρυση του Γερµανικού Ράιχ διατάξεις που απαγόρευαν τις οµαδικές µετακι-

νήσεις.  

Τόσο στην Πρωσία όσο και στη Βαυαρία επικαλούνταν επανειληµµένα τις διατάξεις 

που αφορούσαν τους Sinti και Ροµά. Στην Πρωσία ανακοινώθηκε τελικά στις 17-2-

1906 η «διάταξη για την καταπολέµηση της Τσιγγάνικης αταξίας», η οποία υιοθετήθηκε 

και από άλλες χώρες. Αυτή η διάταξη παρουσίαζε µια επανάληψη των προηγούµενων. 

«Αλλοδαποί Τσιγγάνοι» - κοντά σ΄ αυτούς ανήκαν επίσης και εκείνοι που δεν µπορού-

σαν να αποδείξουν χωρίς αµφιβολία τη γερµανική τους υπηκοότητα - έπρεπε βασικά να 

απελαύνονται. Γι� αυτόν το σκοπό υπήρχαν συµφωνίες αποδοχής µε την Ελβετία, την 

Αυστροουγγαρία, τη Ρωσία, την Ιταλία, τη ∆ανία, την Ολλανδία, το Λουξεµβούργο, τη 

Γαλλία και το Βέλγιο. Ηµεδαποί Τσιγγάνοι όφειλαν να γίνουν «µόνιµοι» και να µην 

επιβαρύνουν τον πληθυσµό µε την περιπλάνησή τους. Οι µεταξύ «προληπτικών» και 

«κατασταλτικών» µέτρων διαφοροποιούµενες οδηγίες δράσεως εντείνανε την επέµβαση 

στην κουλτούρα, ειδικότερα στην οικονοµική ανεξαρτησία και στην κοινωνική δοµή 

των οικογενειών που ζούσαν από τα πλανόδια επαγγέλµατα.20  

Με την εντατικοποίηση των διοικητικών µέτρων καθιερώθηκε και η αυστηρή παρακο-

λούθηση των Sinti και Ροµά. Επειδή από τα µέσα του 19ου αιώνα είχαν αρχίσει σε µερι-

κές περιοχές να ανοίγονται «φάκελοι για Τσιγγάνους», δηµιουργήθηκε στις 28 Μαρτίου 

1899 στη βασιλική αστυνοµική διεύθυνση του Μονάχου η «υπηρεσία πληροφοριών 

αποκλειστικά για τους Τσιγγάνους». Η συστηµατική συλλογή πληροφοριών για τους 

«Τσιγγάνους» στο γερµανόφωνο χώρο συµβάδιζε πάντα µε την επιθυµία, να τους έχουν 

υπό έλεγχο.21 

Παρά τις εξαγγελθείσες διατάξεις δεν έγινε δυνατό να εξαφανιστεί η «τσιγγάνικη µά-

στιγα». Τούτο οφειλόταν µεταξύ των άλλων και στο ότι οι διαταγές των ανωτέρων αρ-

                                                 
20 Katrin Reemtsma, ό.π., σελ. 88. 
21 Lucassen Leo: Zigeuner. Die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsbegriffes in Deutschland 1700-
1945. 
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χών δεν εφαρµόζονταν µε συνέπεια από τις µεσαίες και κατώτερες αρχές, διότι κάτι 

τέτοιο θα είχε σαν συνέπεια την ανεπιθύµητη εποίκιση των περιοχών από ηµεδαπούς 

Sinti και Ροµά. 

Η απέλαση των «αλλοδαπών Τσιγγάνων» ήταν για τις αρχές αρκετά κοπιαστική. Στην 

περίπτωση όµως φτωχών οικογενειών ήταν επίσης και πολυδάπανη. Οι κρατικές αρχές 

προκειµένου να µειώσουν τα έξοδα του ταξιδιού και να πληρωθούν τα γενικά έξοδα της 

απέλασης, πωλούσαν προηγουµένως τα ζώα και τις άµαξες των απελαθέντων οικογε-

νειών. Μερικές φορές, για να αποφύγουν τον εποικισµό των ηµεδαπών Sinti και την 

απέλαση των αλλοδαπών Τσιγγάνων, οι τοπικές αρχές χορηγούσαν παρανόµως άδειες 

άσκησης πλανόδιου επαγγέλµατος. Έτσι οι Sinti και Ροµά εκβιάζονταν να συνεχίσουν 

το ταξίδι τους. 

Το 1910 το ζήτηµα των Sinti και Ροµά βρισκόταν στην ηµερήσια διάταξη της βουλής 

του Ράιχ. Το 1907 ψηφίστηκε µια απόφαση από τη βουλή σχετικά µε το διακανονισµό 

του προβλήµατος των Τσιγγάνων. Το 1909 υποβλήθηκε µια αίτηση από τον «Dr. Frei-

herr von Hertling και άλλους» για την ψήφιση ειδικού νόµου. Σύµφωνα µε τον οποίο η 

βουλή όφειλε να αποφασίσει: «να ζητήσει από τον Καγκελάριο, να καταθέσει σχέδιο 

νόµου, που να απαγορεύεται η οµαδική περιπλάνηση των Τσιγγάνων».22  

Σ� αυτή την πρόκληση ο Καγκελάριος δεν ενέδωσε. Και η Βαυαρία επιτάχυνε την πολι-

τική της. Σε ένα «υπόµνηµα σχετικά µε την καταπολέµηση της τσιγγάνικης µάστιγας» 

επανήλθε εκ νέου η απαίτηση για τυποποίηση των διοικητικών διατάξεων σε όλα τα 

κρατίδια και επέκταση της σήµανσης µε τη βοήθεια των δακτυλικών αποτυπωµάτων. 

Το υπόµνηµα ήταν αποτέλεσµα µιας συζήτησης πολλών κρατών που έγινε στο βαυαρι-

κό υπουργείο εσωτερικών στις 18/19-12-1911 και αφορούσε «την καταπολέµηση της 

τσιγγάνικης µάστιγας». 

Παράλληλα µε την επιτόπια ελεγχόµενη απόδοση εργασίας τέθηκε πάλι σε αντιπαρα-

βολή και η καταλογισµένη οκνηρία του πλάνητα βίου. Ο στιγµατισµός των Sinti και 

Ροµά, που καταλογίζονται ως επικίνδυνοι ταραχοποιοί της δηµόσιας τάξης για επαιτεία, 

κλοπή κ. ά. προσφέρονταν άριστα στην εποχή της κρίσης που συµβάδιζε µε την ανα-

διάρθρωση της οικονοµίας και της αγοράς εργασίας. Η χρήση αριθµών και κατηγοριών 

ενάντια στους Sinti και Ροµά ήταν τυχαία. Κατά τη διάρκεια του πολέµου 1870/71 επα-
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ναφέρθηκε για παράδειγµα η κατηγορία της κατασκοπείας, χωρίς βέβαια να αποδεικνύ-

εται. Σε έγγραφο που στάλθηκε προς τους δηµάρχους της περιοχής Frankenthal το 1870 

αναφερόταν ότι οι Sinti και Ροµά: «υπηρετούν τον εχθρό ως κατάσκοποι και αυξάνουν 

και τη φρίκη του πολέµου, απογυµνώνοντας τα πεδία των µαχών και τα εγκαταλειµµέ-

να χωριά.» 

Επίσης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου εκφράστηκε ο φόβος ότι 

οι κατάσκοποι του εχθρού θα επωφελούνταν αυτού του τρόπου περιπλάνησης προκει-

µένου να ασκήσουν κατασκοπεία. Πέραν αυτών στους Sinti και Ροµά καταλογίζονταν 

γενικά ότι απέφευγαν τη στράτευση δια της παραχάραξης εγγράφων ή πρόσφεραν προ-

στασία σε λιποτάχτες. Αναφορικά µε αυτό αρκετοί Sinti ουδόλως επέδειξαν τη «γνω-

στή αναξιοπιστία των Τσιγγάνων», αλλά ακολούθησαν την πρόσκληση στράτευσης 

στον πόλεµο και παρασηµοφορήθηκαν για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην «πατρί-

δα». Αρκετοί έπεσαν στα πεδία των µαχών για τη Γερµανία. 

Σε µερικά µέρη στη δηµοκρατία της Βαϊµάρης επικρατούσε η εντύπωση πως οι Sinti 

και Ροµά πλούτισαν κερδοσκοπώντας στον πόλεµο µέσω του εµπορίου αλόγων, συναλ-

λάγµατος και λαθρεµπορίου. Η πολιτική απέναντι στους Τσιγγάνους συνέχισε να πα-

ραµένει θέµα των κρατιδίων. 

Αν και η «τσιγγάνικη µάστιγα», όπως την αποκαλούσε η αστυνοµική διεύθυνση του 

Μονάχου, σύµφωνα µε πληροφορίες πολυάριθµων διοικητικών περιοχών δεν έπαιζε πια 

κανέναν ρόλο, εν τούτοις το βαυαρικό κοινοβούλιο ψήφισε στις 16 Ιουλίου 1926 το 

«νόµο για την καταπολέµηση των Τσιγγάνων, των «ταξιδιωτών» και των φυγόπονων».  

Ο νόµος, που το 1929 υιοθετήθηκε και από το κρατίδιο της Έσσης στρεφόταν πρωτί-

στως εναντίον των Γερµανών Σιντί και Ροµά, διότι η µονοετής άσκηση ενός πλανόδιου 

επαγγέλµατος επιτρεπόταν µόνο µε την άδεια της αστυνοµίας. Αυτή η άδεια δινόταν 

βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν συµµετείχαν παιδιά σχολικής ηλικίας και δεν ταξί-

δευαν σε «ορδές!». Σύµφωνα µε τον µέχρι τώρα ορισµό ως «ορδή» θεωρούνταν επίσης 

και «µια οµάδα ανθρώπων που ζούσε κατά τρόπο ίδιον µε εκείνον µιας οικογένειας». 

Ανάλογα µε τις ανάγκες µπορούσε να υπονοείται ακόµη και µια ολιγοµελής οικογένεια. 

Επί πλέον η αστυνοµία καθόριζε το συγκεκριµένο σηµείο στάθµευσης στους «ταξιδιώ-

τες», οι οποίοι όφειλαν να διατηρήσουν την προδιαγραµµένη πορεία. Όσοι Sinti δεν 

                                                                                                                                               
22 Στο ίδιο, σελ. 92. 
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κατάφερναν να προσκοµίσουν την απόδειξη µιας κανονικής εργασίας, εξαναγκάζονταν 

σε καταναγκαστική εργασία, όπως προέβλεπαν τα αντίστοιχα µέτρα. 

Οι αρχές που συµµετείχαν στη διαµόρφωση της «τσιγγάνικης πολιτικής» στην εποχή 

της αυτοκρατορίας και της δηµοκρατίας της Βαϊµάρης, έδρασαν µε ειδικές διατάξεις 

που συµπλήρωναν τους υπάρχοντες νόµους. Αυτοί οι νόµοι στρέφονταν κυρίως εναντί-

ον εκείνων των Sinti και Ροµά που ζούσαν από το πλανόδιο εµπόριο. 

Η «τσιγγάνικη πολιτική» παλινδροµούσε µεταξύ µόνιµης εγκατάστασης και διώξεως. 

Οι ανώτατες πολιτικές και διοικητικές αρχές του κράτους και των κρατιδίων συνέχισαν 

την πολιτική της αφοµοίωσης και της µόνιµης εγκατάστασης για τους Γερµανούς Sinti. 

Οι τοπικές αρχές απέρριπταν όµως τη µόνιµη εγκατάσταση και εκδίωκαν τους Sinti και 

Ροµά. Μερικοί απ΄ αυτούς κατάφεραν να εκµεταλλευθούν προς όφελός τους τις αντι-

θέσεις της κρατικής πολιτικής. Σε τελευταία ανάλυση όµως όλες οι κρατικές αρχές επε-

δίωκαν την «εξαφάνιση» των ταξιδιωτών. Όλοι απέβλεπαν στην εξαφάνιση του τρόπου 

ζωής των Τσιγγάνων. Ο «νόµος περί των Τσιγγάνων και της φυγοπονίας» ήταν ένας 

αθόρυβος αποχαιρετισµός αυτής της πολιτικής. Ήταν ένας νόµος εκτάκτου και προλη-

πτικού χαρακτήρα που νοµιµοποιούσε µέτρα χωρίς την ύπαρξη µιας ποινικής πράξης. 

Ακόµη καθιστούσε δυνατή την επέµβαση σε όλους - τόσο στους ταξιδιώτες όσο και 

στους µόνιµα εγκατεστηµένους.23 

Με την εισαγωγή της φυλετικής υγιεινής στη νοµοθεσία της χώρας από τους εθνικοσο-

σιαλιστές η σχεδιαζόµενη εξαφάνιση τρόπων ζωής θα καταλήξει τελικά σε εξαφάνιση 

ανθρώπων. 

                                                 
23 Katrin Reemtsma, ό.π., σελ. 98. 
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3. 6.  Οι Τσιγγάνοι στη Γαλλία  

 

Οι πρώτοι Τσιγγάνοι έφθασαν στη Γαλλία διαβαίνοντας το 1419 τα σύνορα της σηµε-

ρινής χώρας,24 επιδεικνύοντας έγγραφα του µονάρχη της Σαβοΐας, ενώ µεταξύ των 

γαλλικών και αγγλικών βασιλικών οίκων µαινόταν ακόµη ο εκατονταετής πόλεµος. Τον 

Αύγουστο του 1427 εµφανίστηκαν για πρώτη φορά µπροστά στις πύλες του Παρισιού, 

το οποίο βρισκόταν ακόµη υπό την κατοχή των Άγγλων. Η είσοδος στην πόλη δεν τους 

επιτράπηκε, αλλά τους δόθηκε η άδεια να εγκατασταθούν στη La Chapel de St. Denis. 

Τον 16ο αιώνα άλλαξε η καταρχήν φιλική συµπεριφορά των Γάλλων απέναντι στους 

Ροµά. Η αµφιβολία και η καχυποψία εντάθηκαν, ενώ οι Τσιγγάνοι κατηγορούνταν τώ-

ρα όλο και συχνότερα για διάφορα εγκλήµατα όπως µαγεία και αγυρτεία. Επειδή όµως 

οι Τσιγγάνοι δεν απολάµβαναν καµιάς θεµελιώδους νοµικής προστασίας, εκείνες οι 

πόλεις που µέχρι τώρα είχαν προσφέρει προστασία στις οµάδες των Τσιγγάνων, άρχι-

σαν να κλείνουν µπροστά στην εµφάνισή τους τις πύλες τους, αναγκάζοντάς τους σε 

συνεχή µετακίνηση. 

Μια πρώτη δικαστική διάταξη εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου το 1504. Ο Λουδοβίκος ο 12ος 

(1498-1515) διέταξε την εκτόπιση όλων των Ροµά από τη Γαλλία, και στις 13 ∆εκεµ-

βρίου 1534 ορίστηκε σ� όλο το βασίλειο να ληφθούν µέτρα κατά των «µποέµ». Οι Ροµά 

κάτοικοι του Παρισιού έπρεπε εντός τριών ηµερών να εγκαταλείψουν την πόλη, διαφο-

ρετικά θα καταδικάζονταν σε ισόβια κάτεργα. Το 1539 το κοινοβούλιο του Παρισιού 

αποφάσισε µε διάταγµα τη συλλογική τους εκτόπιση. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας 

του Λουδοβίκου του 13ου το κοινοβούλιο ανανέωσε την ισχύ αυτού του διατάγµατος.  

Ο Λουδοβίκος ο 14ος (1643-1715) συνέχισε την πολιτική του προκατόχου του. Στην 

προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο πάνω στους υποτελείς των δικών του γαιών, 

εξέδωσε το 1682 ένα µανιφέστο, στο οποίο µεταξύ των άλλων διάτασσε (...) να συλλη-

φθούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται µποέµ ή Αιγύπτιοι µαζί µε τις γυναί-

κες και τα παιδιά τους ... Οι άνδρες να αλυσοδεθούν και να µεταφερθούν στα κάτεργα, 

όπου θα παραµείνουν µέχρι το θάνατό τους. Όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια, 

                                                 
24 Σήµερα ο αριθµός τους υπολογίζεται γύρω στις 220.000-300.000. 
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διατάσσεται, πως, αν ανακαλυφθούν για πρώτη φορά να συµπεριφέρονται τσιγγάνικα, 

θα κουρεύονται µε την ψιλή µηχανή. Τα παιδιά θα µεταφέρονται στα κάτεργα και στην 

περίπτωση που δεν είναι ικανά για εργασία στα παρακείµενα σπίτια. Γι΄ αυτό θα δια-

τρέφονται και θα εκπαιδεύονται όπως και τα άλλα φυλακισµένα παιδιά. Στην περίπτω-

ση που οι γυναίκες συνεχίσουν την περιπλάνηση, θα ξυλοκοπούνται και θα εκδιώκο-

νται από το βασίλειο... Απαγορεύω σ΄ όλους τους ευγενείς να προσφέρουν στα σπίτια 

και στα παλάτια τους καταφύγιο στους αναφερόµενους µποέµ και τις γυναίκες τους. 

Στην περίπτωση που οι ευγενείς δεν συµµορφωθούν µε τις διατάξεις χάνουν τα δικαιώ-

µατά τους και οι δουλοπάροικοί τους γίνονται κρατική ιδιοκτησία(...).25 

Τον επόµενο µήνα δολοφονήθηκαν στην Τολούζη και σε άλλα µέρη αρκετοί Ροµά. Με-

ρικοί αριστοκράτες κατηγορήθηκαν, διότι προστάτευαν Τσιγγάνους που εργάζονταν 

στα κτήµατά τους. Σε µεµονωµένες περιπτώσεις µάλιστα οι Τσιγγάνοι είχαν ενταχθεί 

ως στρατιώτες στο σύστηµα άµυνας των παλατιών. Οι διατάξεις διασκευάστηκαν το 

1740 όταν ο Λουδοβίκος ο 15ος (1715-1774) ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια 

οριστική εκτόπιση δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί πια. Έτσι τονίστηκε η αξίωση ότι, οι 

Τσιγγάνοι όφειλαν να καταβάλλουν προσπάθειες για εύρεση εργασίας, να εγκαταστα-

θούν και να ασχοληθούν µε την αγροτική καλλιέργεια ή άλλες δραστηριότητες. Αντί-

ποινα συνέχισαν ωστόσο να υπάρχουν και σχεδόν για κάθε ατασθαλία οι Τσιγγάνοι 

θεωρούνταν ως οι κύριοι υπεύθυνοι. 

Η επανάσταση του 1789 έφερε και για τους Ροµά µερική ανακούφιση, ωστόσο αυτό 

που είχε γράψει στη σηµαία της - ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα -, ίσχυε για αυτούς 

τόσο, σαν να µην υπήρχε καθόλου. Κλοπές, ληστείες και άλλα εγκλήµατα συνέχισαν να 

εγγράφονται στο λογαριασµό των Τσιγγάνων και τους απαγορεύτηκε ρητά να ζητια-

νεύουν. Όποιος τους πρόσφερε ελεηµοσύνη, απειλούνταν µε χρηµατική ποινή ύψους 

δύο εργάσιµων ηµερών.  

Μετά το τέλος της επανάστασης διατάχθηκε στις 21 Νοεµβρίου η σύλληψη όλων των 

Ροµά. Οι συλληφθέντες θα εκτοπίζονταν σε διάφορα νησιά. Μόνο οι ναπολεόντειοι 

πόλεµοι δεν επέτρεψαν να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Οι ηλικιωµένοι, οι άρρωστοι, οι 

γυναίκες και τα παιδιά εισήχθησαν σε φτωχοκοµεία. Οι νέοι άνδρες όφειλαν να παρου-

σιαστούν στο στρατό και το ναυτικό, ενώ οι γεροδεµένοι ενήλικες άνδρες είχαν να ε-

                                                 
25 Αναφέρεται από τους Djuric Rajko/Jörg becken/A. Bertolt Bengsch: Ohne Heim.Ohne Grab., σ. 219. 



 71

κτελέσουν καταναγκαστική εργασία. Στις εκστρατείες του Ναπολέοντα συµµετείχαν 

επίσης και Ροµά, η εκπλήρωση όµως αυτού του «καθήκοντος του πολίτη» δε δηµιουρ-

γούσε όµως κανένα εµπόδιο στο να συνεχίζουν να τους καταδιώκουν. 

Στις 16 Ιουνίου 1912 το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε έναν νόµο που περιλάµβανε εκεί-

να τα µέτρα που εφάρµοσε αργότερα το καθεστώς του Βισύ26. Για να διευκολυνθεί η 

αναγνώριση των «Βαγαπόντηδων» και να βελτιωθεί η επίβλεψη της αστυνοµίας, υπο-

χρεωνόταν µε τη βοήθεια αυτού του νόµου κάθε άτοµο, το οποίο ήταν µεγαλύτερο από 

13 ετών και δεν ήταν σε θέση να επιδείξει ούτε τόπο κατοικίας ούτε σταθερή εργασία, 

να φέρνει πάντα µαζί του ένα αποκαλούµενο «ανθρωποµετρικό δελτίο ταυτότητας». 

Στην κάρτα αναγράφονταν τα µεγέθη του σώµατος όπως η έκταση του στήθους, το µή-

κος του δεξιού αυτιού, των δακτύλων κ.ά. Οι αρχηγοί των οικογενειών έπρεπε επιπρό-

σθετα να έχουν ένα συλλογικό δελτίο ταυτότητας, στο οποίο να αναφέρονται όλα τα 

µέλη της οικογένειας, ακόµη και δύο ετών παιδιά, µε όλα τα χαρακτηριστικά τους. Μέ-

χρι το 1969, όταν επιτέλους καταργήθηκε αυτός ο νόµος, οι Τσιγγάνοι όφειλαν, ακόµη 

και αν ήταν οι ίδιοι Γάλλοι πολίτες, να αποδεικνύουν σε κάθε µετακίνησή τους την 

ταυτότητά τους. Ακόµη και σήµερα είναι υποχρεωµένοι, να κατέχουν ειδικά τετράδια, 

τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν κάθε µήνα. Τα αυτοκίνητά τους φέρουν το έµβληµα 

«SDF= Χωρίς Σταθερή Κατοικία», και οι οικονοµικές τους δραστηριότητες είναι όπως 

και πρώτα διακανονισµένες.  

Κατά την περίοδο του καθεστώτος του Vichy εφαρµόστηκε η καθοριζόµενη από το 

νόµο κατηγορία «Νοµάδας» προπαντός εναντίον των Ροµά. Αυτό έδινε τη δυνατότητα 

στις κρατικές αρχές για «προληπτικές» συλλήψεις και εκδιώξεις των άµεσα πληττόµε-

νων. Πολύ σπάνια γίνεται αναφορά στα δεινά που υπέστησαν οι 30.000 χιλιάδες Τσιγ-

γάνοι κρατούµενοι στα γαλλικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, το «γαλλικό προαύλιο του 

Άουσβιτς» όπως έγραψε ο Christian Bernadak, συγγραφέας του βιβλίου «Το λησµονη-

µένο ολοκαύτωµα». Σύµφωνα µε το συγγραφέα στα στρατόπεδα του Vichy φυλακίστη-

καν περίπου 30.000 Ροµά και Sinti. Οι υποδείξεις της σύλληψης και φυλάκισής τους 

είχαν ανακοινωθεί στην επίσηµη γαλλική εφηµερίδα της κυβερνήσεως στις 6 Απριλίου 

1940. Από το τέλος του 1940 λειτούργησαν είκοσι έξι στρατόπεδα στη δυτική, δεκάξι 

                                                 
26 Djuric Rajko, ό.π., σελ. 219.  
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στη βόρεια ζώνη, και άλλα εκατό ιδρύθηκαν αργότερα. Μερικά από αυτά τα στρατόπε-

δα δεν είχαν καταγραφεί ακόµη µέχρι το 1979, όπως λ.χ. το στρατόπεδο Moloy. 

Στη µεταπολεµική περίοδο η κατάσταση των τσιγγάνων δεν παρουσίασε σηµαντική 

βελτίωση. Και στη Γαλλία υπάρχει ένας βαθύς ρατσισµός, ο οποίος εµφανίζεται στον 

αγοραίο τύπο και την καθηµερινή ζωή. Εστιατόρια µε την πινακίδα: «Απαγορεύεται για 

σκύλους και Τσιγγάνους» δεν αποτελούσαν ακόµη και µετά τον πόλεµο κάτι το σπάνιο. 

Από τη δεκαετία του 1950 καταβάλλεται προσπάθεια από την επίσηµη κρατική πλευρά 

να µην αντιδρούν στην παρουσία των Τσιγγάνων µε άµεση εκτόπιση. Από το 1970 α-

ντικαταστάθηκαν οι ανθρωποµετρικές κάρτες από τα αποκαλούµενα «βιβλία κυκλοφο-

ρίας», µε τη βοήθεια των οποίων οφείλεται να διακανονίζεται η παραµονή στους τό-

πους στάθµευσης. 

Πριν από λίγο καιρό η «Ένωση των Τσιγγάνων και Ταξιδιωτών Γαλλίας» (UTVF) κα-

τέθεσε έναν κατάλογο αιτηµάτων που βασίζονται στις γενικές διατάξεις της απόφασης 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ΟΗΕ στη γαλλική κυβέρνηση και ζήτησε την εφαρ-

µογή τους. Μέχρι σήµερα η UTVF δεν έχει πετύχει να αναγνωριστεί από το γαλλικό 

κράτος ως πολιτισµική εθνότητα. Από το 1954 εκδίδεται το περιοδικό «Etudes 

Tsiganes». 

 

 

3.6. Οι Τσιγγάνοι στην Ιταλία  

 

Είναι πολύ πιθανό γύρω στα 1300 να έφθασαν οι πρώτοι Τσιγγάνοι στην νότια Ιταλία, 

προερχόµενοι από την Ελλάδα. Σ� αυτό συνηγορεί το γεγονός, ότι µεταξύ ορισµένων 

ελληνικών και ιταλικών περιοχών υπήρχε ήδη από πολύ παλιά συνεχής επικοινωνία. 

Παρόλα αυτά ως επίσηµη χρονολογία εισόδου των Ροµά στην Ιταλία ορίζεται η 18 Ιου-

λίου 1422, στα «Χρονικά της Μπολόνιας» και περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια η 

άφιξη του «∆ούκα Ανδρέα της Αιγύπτου» µε συνοδεία 100 ανδρών, γυναικών και παί-

δων. Ακόµη τα «Χρονικά του Φέρνο» από το έτος 1430 κάνουν αναφορά για µια συνο-

δευτική επιστολή του Πάπα για τους «Zengani».  
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Στην Ιταλία συναντά κανείς, λόγω της διαφορετικότητας των εθίµων, του τρόπου ζωής 

και της γλώσσας, πολύ διαφορετικές οµάδες Sinti και Ροµά. Οι δεύτεροι κατοικούν 

κυρίως στη Βόρεια Ιταλία ενώ οι Sinti ζούνε διασκορπισµένοι σε όλη τη χώρα. Ενώ οι 

Ροµά διάγουν ακόµη νοµαδική ζωή, οι Sinti είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι.27 

Στις αρχές του 20ου αιώνα ήλθαν στη χώρα Γερµανοί Sinti, µε την κατάργηση της δου-

λείας στην Μολδαβία και Βλαχία εισήλθαν Βλάχο-Ροµά (Καλντεράς) και µετά το ∆εύ-

τερο Παγκόσµιο Πόλεµο Λοβάρα από την Πολωνία. Κατά τη δεκαετία του 1960 και ΄70 

παρατηρείται ένα κύµα µετανάστευσης Τσιγγάνων από τη Γιουγκοσλαβία προς την 

Ιταλία, το οποίο εντάθηκε περισσότερο µετά τη διάλυση της Οµοσπονδίας και την έ-

ναρξη των πολεµικών συρράξεων που ακολούθησαν στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 

του 1990.  

Στην οικονοµική ζωή της χώρας οι Τσιγγάνοι έπαιζαν πάντα σηµαντικό ρόλο. Λόγω της 

γνωστής δεξιοτεχνίας τους σε διάφορες τέχνες, ιδιαίτερα στη κατεργασία του σιδήρου, 

συγκαταλέχτηκαν πολύ γρήγορα στους σεβαστούς και εκτιµώµενους πολίτες της κάθε 

πόλης. Από τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα το επάγγελµα του σιδερά ανήκε κατά απο-

κλειστικότητα στους Ροµά. Ως εκ τούτου η Γερουσία του Παλέρµου ψήφισε στις 4 

Μαΐου 1772 ένα καταστατικό της «Συντεχνίας των Τσιγγάνων σιδεράδων». Στο κατα-

στατικό συµπεριλήφθηκαν όλα τα επαγγέλµατα των σιδεράδων και αυτό ανεξάρτητα 

από την τσιγγάνικη καταγωγή. Στην Ιταλία ακόµη και σήµερα ένα άτοµο που διακρίνε-

ται από υψηλή δεξιοτεχνία στην επεξεργασία του µετάλλου χαρακτηρίζεται µε 

«Ζingaro». Σε πολλά χωριά και πόλεις υπάρχει πάντα µια «Οδός Σιδεράδων» ή µια «Ο-

δός Τσιγγάνων», που άλλοτε κατοικούνταν κυρίως από Ροµά. Ωστόσο, αυτό δε σήµαινε 

ότι οι Τσιγγάνοι στα ιταλικά κρατίδια περνούσαν γενικά καλύτερα απ΄ ό,τι στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα ιταλικά κράτη µέχρι την ενοποίησή τους κυριαρχήθηκαν σε διαφορετική κλίµακα 

από τρεις µεγάλες δυνάµεις τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αυστρία, υιοθετώντας σε 

µεγάλο βαθµό και την πολιτική τους. Οι πρώτες διώξεις των Τσιγγάνων στην Ιταλία 

καταγράφονται στις 23 Αυγούστου 1506, όταν το υπό γαλλική διοίκηση ∆ουκάτο του 

Μιλάνου εξεδίωξε στις 23 Αυγούστου 1506, εξαιτίας του φόβου της πανούκλας, τους 

Ροµά από την πόλη. Οι Ισπανοί, που το 1527 είχαν αναλάβει την κυριαρχία επί της 

                                                 
27 Περίπου 100.000 Ροµά και Sinti κατοικούν σήµερα στην Ιταλία.  
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Λοµβαρδίας και της νότιας Ιταλίας συµπεριλαµβανοµένου και του Μιλάνου, επέτρεψαν 

στις 8 Αυγούστου 1693 να θανατώνουν ατιµώρητα τους Ροµά και να δηµεύουν την 

περιουσία τους.  

Η τιµωρία που συνήθως επιβαλλόταν στις περιπτώσεις παραβιάσεων των απαγορεύσε-

ων ήταν η αναγκαστική εργασία στα κάτεργα. Το Βατικανό διέταξε το 1570 (υπό την 

ηγεσία του Πάπα Πίου του V.) τη σύλληψη όλων των Ροµά που βρίσκονταν στη ρω-

µαϊκή εκστρατεία, προκειµένου να τους χρησιµοποιήσει στη ναυµαχία του Λεπάντο 

(Ναύπακτος) το 1571 εναντίον των Τούρκων. Επίσης και στο ∆ουκάτο της Σαβοΐας 

καταδικάστηκαν Ροµά για «υπηρεσία» στα κάτεργα. Στην καταναγκαστική εργασία 

προστέθηκε και η στέγαση γυναικών και συχνά παιδιών ηλικίας έξι ή οχτώ ετών στους 

λεγόµενους «Γενικούς Ξενώνες». Αρκετοί Τσιγγάνοι πέθαναν σ΄ αυτά τα στρατόπεδα 

από υποσιτισµό. 

Κατ΄ επανάληψη εκδίδονταν νέοι νόµοι εναντίον των Ροµά. Στη Μπολόνια οι απελά-

σεις άρχισαν το έτος 1488. Αυτή την εποχή αρχίζει και η πολιορκία των πόλεων από 

αγρότες που εγκατέλειψαν την ύπαιθρο, και δεν είναι λίγες οι φορές όπου Αγρότες και 

Ροµά εκτοπίστηκαν µαζικά από τις πόλεις. Το 1600 εκδόθηκε στη Βενετία ένας νόµος 

που στρεφόταν εναντίον των Ροµά, επίσης στην Πάρµα και τη Νάπολη το 1568. Μέχρι 

και στις αρχές του εικοστού αιώνα οι διώξεις δεν σταµάτησαν. 

Κατά την περίοδο του ιταλικού φασισµού οι Ροµά και οι Sinti δεν διώχθηκαν αρχικά 

για ρατσιστικούς λόγους, αλλά οι λεγόµενοι «λόγοι ασφαλείας» ήταν εκείνοι που οδή-

γησαν στον εγκλεισµό τους από το 1938 στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Perdazde-

fugo της Σαρδηνίας και Tossicia της Αµπρουζίας. Στις 8 Σεπτεµβρίου 1943 οι Ιταλοί 

καραµπινιέροι που επιτηρούσαν το στρατόπεδο, αν και διατάχθηκαν από τους Γερµα-

νούς να προετοιµάσουν τη µεταφορά των Τσιγγάνων στη Γερµανία, αρνήθηκαν να υ-

πακούσουν, αφήνοντας ελεύθερους όλους τους κρατούµενους. Αυτοί παρέµειναν µέχρι 

το τέλος του πολέµου στη γύρω περιοχή, συχνά υπό την προστασία του ιταλικού πλη-

θυσµού. Μερικοί απ΄ αυτούς εντάχθηκαν στον ενεργό παρτιζάνικο αγώνα. Παρόλα αυ-

τά περίπου 1.000 Ροµά από την Ιταλία βρήκαν το θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα. 

Μετά τον πόλεµο η κατάσταση των Ροµά δεν βελτιώθηκε σηµαντικά. Στα τέλη της δε-

καετίας του 1960 ιδρύθηκε στη Ρώµη η «Όπερα Νοµάντι», µια ουµανιστική οργάνωση 



 75

η οποία τάσσεται υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και της διατήρησης της πο-

λιτιστικής κληρονοµιάς των Ροµά. 

Το «Centro Studi Zingari» στη Ρώµη διαθέτει µια περιεκτική συλλογή εγγράφων από 

επιθέσεις εναντίον τσιγγάνικων οικισµών. ∆ηµοτικές και κοινοτικές αρχές βρίσκουν 

πάντοτε έναν δρόµο να προσφύγουν σε κατασταλτικά µέτρα, που αναφέρονται συνή-

θως στην κατάσταση της κατοικίας τους, στους τόπους σταθµεύσεως των αυτοκινήτων 

τους ή σε κάποια γραφειοκρατικά ζητήµατα. 

Για την καλύτερη υποστήριξη των δικαιωµάτων τους σαράντα Ροµά και Sinti ίδρυσαν 

στις 12 Μαρτίου 1978 στη Ρώµη την επιτροπή «Ροµάno ande Italia», η οποία προσχώ-

ρησε στη διεθνή οργάνωση Ροµάni Union. Λόγω διαφορετικών απόψεων η επιτροπή 

δεν κατάφερε ποτέ να οργανώσει αποτελεσµατικές εκδηλώσεις. Οι περισσότεροι Τσιγ-

γάνοι είναι µέλη του «Ιδρύµατος Βοηθείας για Τσιγγάνους». Η «Όπερα Νοµάντι» εκδί-

δει το πληροφοριακό δελτίο «Ροµάνο λιλ» βασικά µε εσωτερικές ειδήσεις. Το δίµηνο 

περιοδικό «Λάτσιο-Ντρoµ» του «Centro Studi Zihgari» στρέφει την προσοχή του σε 

δηµοσιεύσεις κειµένων, λεξικών και διδακτικών υλικών για τη διατήρηση της Ροµανί 

γλώσσας. 

Σε θρησκευτική βάση εργάζεται από το 1956 το εξαρτηµένο από την καθολική επισκο-

πική σύνοδο «Ίδρυµα για την πνευµατική υποστήριξη των Νοµάδων στην Ιταλία». 

Εδώ και χρόνια άρχισε να διαδίδεται στην Ιταλία το «κίνηµα της πεντηκοστής» και δη-

µιουργείται µια υποστηριζόµενη κυρίως από τους Καλδεράρι ευαγγελική τσιγγάνικη 

εκκλησία. Το περιοδικό που εκδίδει λέγεται «Ζωή και φως». Στην Ιταλία υπήρξαν ήδη 

από τις αρχές του 1960 διάφορες προσπάθειες, πάντα σε εθελοντική βάση, µε σκοπό να 

δοθεί η δυνατότητα σχολικής εκπαίδευσης στα Τσιγγανόπαιδα. Αυτό είχε σαν αποτέλε-

σµα να δηµιουργηθεί το 1962 στο Μπολτσάνο το πρώτο σχολείο της Ιταλίας για Τσιγ-

γανόπαιδα. Σε συνεργασία µε την «Opera Nomadi» και το «Ίδρυµα βοηθείας για Νοµά-

δες» δηµιουργήθηκαν ειδικές τάξεις, στις οποίες προετοιµάστηκαν τα παιδιά για την 

εισαγωγή τους στο σχολείο. Αργότερα αποφασίστηκε να διαθέσουν στα παιδιά ένα δά-

σκαλο εµπιστοσύνης. Η διδασκαλία στη Ροµανί, αρχικά εισαχθείσα λόγω του φόβου 

σταδιακής απώλειας της ταυτότητας του λαού των Ροµά, δεν κατάφερε ακριβώς για 

τους ίδιους λόγους, αναφερόµενη σε διαφορές µερικών οµάδων-Ροµά, να εξέλθει πέρα 

των δοκιµών: Μιλώντας όλες οι οµάδες Τσιγγάνων ιταλικά, θα µπορούν να τονίζουν 
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εντονότερα την αυτοδυναµία τους µεταξύ τους, απ΄ ό,τι αυτό θα γινόταν µε την κοινή, 

ξένη για το µη- τσιγγάνικο περιβάλλον Ροµανί-γλώσσα.  
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4. Οι Τσιγγάνοι στην Ιβηρική χερσόνησο 

 

4.1. Ισπανία- Πορτογαλία 

 

Για µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν ήταν σαφές ποιοι ήταν οι Gitanos και από πού ήρθαν. 

Μολαταύτα οι Gitanos, που αυτοχαρακτηρίζονται ως Calé, δεν ήλθαν µέσω του βασι-

κού δρόµου µετανάστευσης, τη βαλκανική χερσόνησο. Σήµερα, η πλειοψηφία των επι-

στηµόνων δέχεται, ότι οι Gitanos όπως ονοµάζονται στην Ισπανία ακολουθώντας τη 

βορειοαφρικανική διαδροµή έφθασαν κάποτε στην ιβηρική χερσόνησο.  

Στην Πορτογαλία αντίθετα αποκαλούσε κανείς τους «ξένους» Ciganos. Αυτή η πραγ-

µατικότητα όπως και το γεγονός, ότι οι Τσιγγάνοι ήρθαν το 1447 από το βορρά στη 

Βαρκελώνη, έφερε µερικούς ειδήµονες στο σηµείο, να απορρίψουν τη θέση του αφρι-

κανικού δρόµου µετανάστευσης.  

Σε συνάρτηση µε τους εκάστοτε τόπους καταγωγής και του τρόπου ζωής τους οι Τσιγ-

γάνοι υποδιαιρούνται σε διαφορετικές οµάδες: Οι Gitanos betikos ή οι Τσιγγάνοι της 

Ανδαλουσίας, που ονοµάζονται και Gitanos caseros, απασχολούνται κυρίως µε σιδη-

ρουργικές εργασίες, µε το εµπόριο και την προσφορά υπηρεσιών. Οι Τσιγγάνοι, που 

µετά από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ζούνε στα περίχωρα της Μαδρίτης, είναι 

προπάντων βοηθητικοί εργάτες ή συλλέκτες παλιόχαρτων. Άλλες οµάδες είναι οι λεγό-

µενοι Hungaros, Ροµά από την Ουγγαρία καθώς και οι Βλάχο-Ροµά από τη Ρουµανία, 

την Ουγγαρία και τη Ρωσία.28 

Σύµφωνα µε τον ερευνητή Bernard Leblon, οι Τσιγγάνοι ήρθαν στην Ισπανία µεταξύ 

του 1420 και 1425, την εποχή δηλαδή της ανακατάληψης της Ισπανίας από τους Μαυ-

ριτανούς. Οι Τσιγγάνοι αρχικά ζούσαν χωρίς µεγάλα προβλήµατα. Οι πρώτες ανησυχί-

ες άρχισαν να εκφράζονται καταρχήν από την εκκλησία. Σε αρκετές αναφορές κληρι-

κών επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι Τσιγγάνοι χαίρουν της εκτίµησης των απλών αν-

θρώπων, λόγω της ικανότητά τους στη µαντεία και τη µαγεία. Το διάβηµα της εκκλησί-

ας εναντίον των Τσιγγάνων εισακούστηκε προφανώς στην αυλή του βασιλιά Φερδινάν-

δου του Ε΄,  διότι ακόµη και το1499 εκδόθηκαν διατάξεις, οι λεγόµενοι «κανονισµοί», 

                                                 
28 Λόγω της συχνής µετακίνησης ο πληθυσµός των Gitanos της Ισπανίας κυµαίνεται µεταξύ των 500.000 
και 850.000 ατόµων, ενώ στην Πορτογαλία µόλις φθάνει στις 50.000. 
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σύµφωνα µε τις οποίες οι Τσιγγάνοι όφειλαν εντός εξήντα ηµερών να εγκαταλείψουν 

τη χώρα. Όποιος δρούσε αντίθετα, καταδικαζόταν σε εκατό ραβδώσεις και απελαύνο-

νταν από την πόλη. Σε περίπτωση που µερικοί Τσιγγάνοι επέστρεφαν, τους επιβαλλό-

ταν ως ποινή το κόψιµο των αυτιών και το δέσιµο µε αλυσίδες για εξήντα ηµέρες. Αν 

και αυτή η ποινή δεν έκαµπτε τη θέλησή τους, τότε γίνονταν σκλάβοι. 

Οι ποινές διέφεραν βέβαια από περιοχή σε περιοχή. Στην Πορτογαλία, που από το 1580 

µέχρι το 1640 ήταν προσαρτηµένη στην Ισπανία, αρχικά οι Τσιγγάνοι τιµωρούνταν µε 

ραβδισµό και κατάσχεση όλων των υπαρχόντων τους. Το 1539 προβλεπόταν για τους 

εγκατεστηµένους Τσιγγάνους έξι χρόνια κάτεργα. Οι νοµάδες Τσιγγάνοι απειλούνταν 

στο τέλος του 16ου αιώνα µε θανατική ποινή. Το 1695 ο Κάρολος ο Β΄ εξέδωσε µια 

διαταγή, σύµφωνα µε την οποία κάθε Τσιγγάνος-Νοµάδας ή µόνιµα εγκατεστηµένος, 

καταδικαζόταν σε θάνατο, σε περίπτωση που εµφανιζόταν οπλισµένος σε δηµόσιες 

πλατείες παρέα µε δύο ακόµη Τσιγγάνους. Άλλοι νόµοι οδηγούσαν σε µια όλο και ι-

σχυρότερη διάκριση σε βάρος των Τσιγγάνων. Στις 17 Σεπτεµβρίου 1745 ο Φίλιππος ο 

Ε΄ εξέδωσε για παράδειγµα τη διαταγή, να τυφλώνουν Τσιγγάνους-Νοµάδες.  

 

4.1.1. Η µεγάλη έφοδος της «µαύρης» Τετάρτης 

 

Όλες αυτές οι ποινές δεν έφεραν φυσικά το επιθυµητό αποτέλεσµα, δεν βελτίωσαν την 

αναλογία της πλειοψηφίας του πληθυσµού ούτε επέβαλλαν στους Τσιγγάνους τη µόνι-

µη εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν άλλα µέτρα. Το 1579 στην Πορτογαλία 

καταβάλλεται προσπάθεια αφοµοίωσης των Τσιγγάνων, ενώ στην περιοχή Κόρτες το 

1594 άρχισαν να διαχωρίζουν τους άνδρες από τις γυναίκες εκδιώκοντας τους σε δια-

φορετικές περιοχές, ώστε να µην µπορεί να διατηρηθεί η φυλή σε συνοχή. Τα παιδιά 

τους µεταφέρονταν σε άσυλα, προκειµένου να γίνουν «καλοί χριστιανοί». 

Όσο αυξανόταν ο αριθµός των Τσιγγάνων-Cale στην Ιβηρική Χερσόνησο, τόσο αυξα-

νόταν και ο αριθµός των πόλεων που όφειλαν να τους ανοίξουν τις πύλες τους. Το 1695 

ξεπερνούσαν τον αριθµό σαράντα, ενώ το έτος 1717 οι πόλεις, που είχαν εξουσιοδοτη-

θεί να δεχθούν την εγκατάσταση περίπου 800 οικογενειών Cale, έφθαναν στις εβδοµή-

ντα πέντε. Αυτές οι προσπάθειες εγκατάστασης καθοδηγούνταν και ελέγχονταν κεντρι-
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κά από το ονοµαζόµενο «Council of Castile», τελικά όµως απέτυχαν. Τα στοιχεία και 

τα έγγραφα του αρχείου χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια, προκειµένου να οργανωθεί 

εναντίον των Τσιγγάνων µια από τις µεγαλύτερες αστυνοµικές εφόδους στην ιστορία. 

Μετά από πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες αφοµοίωσης η κεντρική εξουσία απεφά-

σισε να µεταφέρει τους Gitanos στις αποικίες, διασκορπίζοντάς τους έτσι στα πέρατα 

της οικουµένης.  

Στις 5 του Ιούλη του 1747 ο Gaspar Vásquez Tablada, επίσκοπος του Οβιέδου και 

διοικητής του «Council of Castile», το οποίο αυτήν την εποχή αποτελούσε µετά το βα-

σιλιά το ανώτερο πολιτικό σώµα στην Ισπανία, παρουσίασε στον βασιλιά Φερδινάνδο 

τον VI. τις προτάσεις του για την οριστική λύση του «προβλήµατος των Τσιγγάνων». Η 

ουσία αυτών των προτάσεων έγκειτο στο διαχωρισµό από την κοινωνία αυτών των «α-

διόρθωτων ανθρώπων». Είτε θα εξορίζονταν µια για πάντα από το βασίλειο ή θα τους 

συγκέντρωναν σε ένα κατάλληλο µέρος. Με τη µεγαλύτερη µυστικότητα και µε την 

κάλυψη του Πάπα προετοιµάστηκε ένα συντονισµένο κτύπηµα εναντίον των Cale. Η 

30η Ιουλίου 1749 έµελλε να µείνει στην ιστορία ως η «Μαύρη Τετάρτη» για όλους τους 

Gitanos. Αυτήν την ηµέρα 9.000 έως 12.000 Cale συνελήφθησαν από το στρατό και 

µεταφέρθηκαν στις φυλακές, παρά τις διαµαρτυρίες πολιτών σε µερικά µέρη. Ωστόσο 

έγινε κατορθωτό, εντός ολίγων ηµερών να συγκεντρώσουν όλους τους Τσιγγάνους που 

βρέθηκαν στη Μαδρίτη, τη Βαλένθια, τη Μάλαγα και οπουδήποτε αλλού σε ειδικές 

εγκαταστάσεις. Μια βασιλική διαταγή απαιτούσε το διαχωρισµό των θυµάτων ανάλογα 

µε την κοινωνική και οικογενειακή τους θέση. Μετά από µυστικές διαπραγµατεύσεις 

διαχώρισαν τους Cale σε «καλούς» και «κακούς». Στους «καλούς» επιτράπηκε να επι-

στρέψουν στα σπίτια τους, ενώ οι «κακοί» παρέµειναν στις φυλακές και αποφυλακί-

στηκαν µε «πράξη χάριτος» στις 16 Ιουνίου 1763. 

Παρόλο τον οικουµενικό χαρακτήρα της στρατιωτικής εφόδου του 1749 δε θα πρέπει 

να παραβλεφθεί το γεγονός ότι στην Ισπανία υπήρξαν τακτικοί έφοδοι σε όλες τις επο-

χές. Έτσι, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φερδινάνδου του VI. µεταφέρθηκαν 

9.000 Gitanos στην Αφρική. ∆εν επιτρεπόταν να φορούν την παραδοσιακή στολή τους, 

να µιλούν τη γλώσσα τους και να αυτοαποκαλούνται Calo ή Gitano. Απαγορευόταν να 

συγκατοικούν και να παντρεύονται µεταξύ τους. Απλά και µόνο τους επιτρεπόταν να 
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απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες. Ο κατάλογος των ποινών που επιβάλλονταν 

στους Τσιγγάνους έφθανε µέχρι και τη θανατική ποινή. 

Αντίθετα στην Πορτογαλία κυριαρχούσε µια, κατά έναν τρόπο, µεγαλύτερη ανεκτικό-

τητα απέναντι στους Τσιγγάνους. Από το 1760 στα Τσιγγανόπαιδα επιτρεπόταν να επι-

σκέπτονται το σχολείο και να εργάζονται σε διάφορα χειρωνακτικά επαγγέλµατα. Οι 

ηλικιωµένοι είχαν την άδεια να εργάζονται και να υπηρετούν στο στρατό. 

 

4.1.2. Από την εποχή του Καρόλου του Γ΄ µέχρι σήµερα 

 

Με την άνοδο του Κάρολου του Γ΄ στην εξουσία επήλθε µια βελτίωση της κατάστασης 

των Gitanos. Το έτος 1783 υπογράφηκε η λεγόµενη «Pragmatik»,η οποία καταργούσε 

όλους τους προηγούµενους νόµους που αναφέρονταν στην δίωξη των Gitanos. Συγχρό-

νως δηµοσιεύθηκε ένας περιεκτικός νόµος που αποτελούνταν από 41 παραγράφους και 

µε τον οποίο οι Τσιγγάνοι γίνονταν ισότιµα µέλη της ισπανικής κοινωνίας. 

Σε σύγκριση µε το παρελθόν αυτή η «ουµανιστική αρχή» αρνούνταν - και αυτό αποτε-

λούσε τη δηλωµένη πρόθεσή της - τους Calé ως εθνότητα, διότι δεν επιτρεπόταν για 

παράδειγµα «να διαφοροποιούνται σε σχέση µε τη γλώσσα, την ενδυµασία και τον τρό-

πο ζωής». Αντίθετα µε βάση το άρθρο 5 επιτρεπόταν στους Gitanos να εργάζονται και 

όποιος Ισπανός εναντιωνόταν σ� αυτό, η πράξη του θεωρείτο αξιόποινη. Από την άλλη 

πλευρά όµως δεν τους επιτρεπόταν η δραστηριότητα µε το εµπόριο αλόγων και το παί-

ξιµο µουσικής σε πανδοχεία. Ακόµη απαγορευότανε αυστηρά και η νοµαδική ζωή. 

Αν και µερικοί ερευνητές είναι της άποψης ότι η «Pragmatik» διαµορφώθηκε κάτω από 

την επιρροή των αντίστοιχων νόµων της Μαρίας Θηρεσίας και του Ιωσήφ του ΙΙ., εν 

τούτοις ήταν κατά πολύ φιλελεύθερη και ουµανιστική στην εφαρµογή της. Μερικοί 

άλλοι πιστεύουν, ότι η «Pragmatik» συνετέλεσε στο να εξασθενήσει η «ζωτικότητα» 

της τσιγγάνικης κουλτούρας. 

Με την άνοδο στην εξουσία του Αλφόνσου του Γ΄ (1885-1931) άρχισε για τους Gitanos 

ένα νέο µαρτύριο. Τώρα είχαν να υποστούν τη στρατιωτική δικτατορία του Primo de 

Rivera και του Francisco Franco. Κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέ-

µου δολοφονήθηκαν χιλιάδες Τσιγγάνοι. 
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Μόλις το 1965 δηµιουργήθηκε στη Βαρκελώνη η «Γραµµατεία των Τσιγγάνων» και τα 

επόµενα χρόνια ακολούθησε ή ίδρυση οργανώσεων και σε άλλα µέρη. Ιδρυτής και 

πρωτεργάτης αυτής της ενέργειας είναι ο δηµοσιογράφος Juan de Dios Ramirez, σο-

σιαλδηµοκράτης βουλευτής του Ισπανικού Κοινοβουλίου και από το 1983 µέλος του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε το νέο σύνταγµα του 1978 οι Calé θεωρούνται ισότιµοι πολίτες µε τους 

Ισπανούς. Οι δια νόµου περιορισµοί της συλλογής παλιών αντικειµένων (κυρίως σιδε-

ρικών) και του υπαίθριου εµπορίου που τέθηκαν σε ενέργεια το 1980 στρέφονται ενα-

ντίον τέτοιων καλοπροαίρετων προθέσεων. Μια µικτή οµάδα υποστηρικτών, η 

«Presencia Gitana», προσπαθεί να δώσει µια λύση στα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα 

που απασχολεί την εθνότητά τους. Πολλές φορές υπήρξαν αναγκαστικές µετοικίσεις 

Τσιγγάνων, όπως συνέβη για παράδειγµα το 1984 κατά την επίσκεψή του Πάπα στη 

Σαραγόσα, προκειµένου να µην έρθει σε αντιπαράθεση µε ένα τριτοκοσµικό θέαµα 

αντικρίζοντας τις καλύβες των Τσιγγάνων. Η ιστορία επαναλήφθηκε µε τον Βασιλιά 

της Ισπανίας κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας έκθεσης στη Σεβίλλη.  

Η οργάνωση των Calé στην Ισπανία είναι µια από τις ισχυρότερες στον κόσµο. ∆ιαθέ-

τει ένα επεξεργασµένο πρόγραµµα, και η φωνή των Calé ακούγεται σήµερα στο κοινο-

βούλιο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το 1986 η σοσιαλιστική κυβέρνηση δη-

µιούργησε στο υπουργείο εσωτερικών µια θέση για εθνικές µειονότητες, η οποία όµως 

παρέµεινε ακάλυπτη µετά το θάνατο του Τσιγγάνου Χουν Μανουέλ Μεντόγια το 1989.  

Το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε το 1994 το ευρωπαϊκό συνέδριο των Ροµά που γινό-

ταν στη Σεβίλλη, καθώς και έναν καταυλισµό Τσιγγάνων στη Μαδρίτη, και υπήρξε 

κατά έναν τρόπο, µια αίσθηση δικαίου. Με το νέο σύνταγµα του 1978 αναγνωρίζονται 

ως ισότιµοι πολίτες, και έχει σταµατήσει η διαρκής παρακολούθηση από την Gouardia 

Civil. Παρ� όλα αυτά οι Ισπανοί Τσιγγάνοι βρίσκονται απροστάτευτοι όπως και πρώτα 

από τις εφόδους της Αστυνοµίας και είναι εκτεθειµένοι στις κοινωνικές διακρίσεις και 

το ρατσισµό. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι Τσιγγάνοι της Πορτογαλίας. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των Gitanos παραµένει αναλφάβητο και κατοικεί σε καταυλι-

σµούς και καλύβες στις παρυφές των πόλεων, χωρίς να τους παρέχονται σχεδόν καθό-

λου δυνατότητες εργασίας. Οι προκαταλήψεις στην πλειοψηφία του πληθυσµού της 

Ισπανίας είναι βαθιά ριζωµένες, εµποδίζοντας έτσι την ενσωµάτωση και την πολιτισµι-
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κή χειραφέτηση των Gitanos. Εµποδίζεται συχνά σε Τσιγγανόπαιδα η επίσκεψη στο 

σχολείο.  
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5. Οι Τσιγγάνοι στις κάτω χώρες 

 

5.1. Ολλανδία29 

 

Οι Τσιγγάνοι αναφέρονται για πρώτη φορά σε χρονογραφήµατα από το έτος 1420. 

΄Όπως και σε άλλες χώρες έτσι και εδώ οδηγήθηκαν από κάποιον Αντρέ «∆ούκα της 

µικρής-Αιγύπτου». Αρχικά τους χορηγήθηκε παντού φιλοξενία, αργότερα όµως τους 

απαγορεύθηκε κάθε είσοδος στη χώρα και εκδιώχθηκαν από παντού.  

Ήδη από το τέλος του 15ου αιώνα για τους µεταναστεύοντες Ροµά προβλέπονταν ειδι-

κές ποινές. Οι αρχηγοί τους παρουσιάζονταν εν µέρει ως «∆ούκες από τη µικρή-Ινδία», 

δήλωναν επίσης ότι ήσαν Έλληνες πρόσφυγες, που είχαν δεχτεί στις χώρες της βυζα-

ντινής αυτοκρατορίας την επιδροµή των Οθωµανών. Πράγµατι πολλοί Έλληνες ζητού-

σαν αυτήν την εποχή άσυλο στη δυτική Ευρώπη. Όµως δεν έχει εξακριβωθεί ακόµη, αν 

οι Τσιγγάνοι έφυγαν µαζί µε τους Έλληνες ή αν δήλωσαν ως «Έλληνες πρόσφυγες», 

προκειµένου να τους υποδεχθούν φιλικά. Οι Τσιγγάνοι εκδιώκονταν ήδη στα βόρεια 

διαµερίσµατα της χώρας, ενώ αντίθετα στα νότια απολάµβαναν ακόµη την φιλανθρω-

πική βοήθεια και τη φιλοξενία του πληθυσµού.30 

Στην Ολλανδία κατοικούν σήµερα περίπου 40.000 Ροµά. Από το 1977 υποστηρίζονται 

από το κράτος. ∆ηµιουργήθηκαν ειδικά σχολεία και οι οργανώσεις των Ροµά ανέλαβαν 

δραστηριότητα. Μερικές φορές γίνονται παρεξηγήσεις και λαµβάνουν χώρα διαµάχες, 

που έχουν ως συνέπεια τις διώξεις. Κάτι τέτοιο συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 

1980 µε µια µεγάλη οµάδα Τσιγγάνων υπό την αρχηγία του Petalo. Αυτή η οµάδα και 

όσα από τα µέλη της δεν είχαν δολοφονηθεί από τους Ναζί είχαν κατορθώσει να φθά-

σουν µέσω Τσεχοσλοβακίας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας στη Γιουγκοσλαβία και εντά-

χθηκαν στον παρτιζάνικο αγώνα εναντίον των Γερµανών κατακτητών. Σε ανταπόδοση 

της προσφοράς τους ο πρόεδρος του κράτους Τίτο τους απένεµε µετά τον πόλεµο τη 

γιουγκοσλαβική υπηκοότητα. Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 για λόγους οικονοµι-

κούς η οµάδα εγκατέλειψε τη Γιουγκοσλαβία. Το µεγαλύτερο τµήµα της απέκτησε το 

                                                 
29 Όχι περισσότεροι από 40. 000. 
30 Αναφορικά για τους Τσιγγάνους στην Ολλανδία βλέπε την εργασία του Lucassen Leo: En men noemde 
hen zigeuners´. De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland: 1750-1944. Ams-
terdam/Den Haag 1944.       
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1977 τη δυνατότητα παραµονής στην Ολλανδία, διότι είχε νοµιµοποιηθεί η παραµονή 

όλων των Ροµά που µέχρι εκείνη τη στιγµή ζούσαν στην Ολλανδία. Ωστόσο, σε ένα 

τµήµα που µόλις το 1981 απεφάσισε να επιστρέψει στην οµάδα του, δεν επετράπηκε η 

είσοδος στην Ολλανδία, διότι, µπροστά στο φόβο της απέλασης, δεν δέχθηκε να κατα-

γραφεί. 

 

5.2. Βέλγιο31 

 

Σε αντίθεση µε την Ολλανδία οι Τσιγγάνοι στο Βέλγιο αντιµετωπίζονταν λίγο-πολύ ως 

απροσκάλεστοι επισκέπτες. Η κυβέρνηση της χώρας τους θεωρούσε για µεγάλο χρονι-

κό διάστηµα ως «συµµορίες µε ιδιαίτερες συνήθειες, που αποτελούσαν απειλή για την 

κοινωνική ειρήνη».  

Το Βέλγιο πρόβλεπε, στις συνθήκες µε τη Γαλλία και το µεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµ-

βούργου από τις 13 Μαΐου 1931, την απαγόρευση της παραµονής νοµάδων στην επι-

κράτειά του. Έτσι, όλοι οι Τσιγγάνοι έπρεπε να απελαύνονται. Εξαίρεση αποτελούσαν 

µόνο οι εγκατεστηµένοι στη Γαλλία και το Λουξεµβούργο. Οι Τσιγγάνοι που ζούσαν 

στο Βέλγιο ή προσπαθούσαν να φθάσουν εκεί, θεωρούνταν ως νοµάδες. Από το 1933 η 

αστυνοµία καθιέρωσε ελέγχους και κατέγραψε όλα τα υπάρχοντά τους. Κάθε Τσιγγά-

νος απέκτησε ένα είδος διαβατηρίου το οποίο ίσχυε µόνο για τρεις µήνες. Το ∆εκέµ-

βριο του 1941 αποφασίστηκε ότι «οι Τσιγγάνοι δεν έχουν πατρίδα», κάτι που αναγραφό-

ταν εξάλλου και στην ταυτότητά τους. Εκείνοι που ζούσαν στις σκηνές, ήταν αδύνατο 

να καταγραφούν και ως εκ τούτου αναγνωρίζονταν ως «παράνοµοι». Το υπουργείο δι-

καιοσύνης είχε δώσει µάλιστα στην κυκλοφορία ένα έντυπο, στο οποίο αναγραφόταν, 

ότι όσο λιγότεροι γίνονται οι Τσιγγάνοι, τόσο το καλύτερο για τη χώρα. 

Τέτοιες συνθήκες εµπόδισαν βέβαια, όπως και σε άλλες χώρες, την ανάπτυξη µιας 

τσιγγάνικης κουλτούρας. Ιδιαίτερης προσοχής έτυχαν οι Τσιγγάνοι στην ολλανδική και 

φλαµανδική ζωγραφική, µεταξύ των άλλων από τον Van Gogh και το Frans Hals, το 

δηµιουργό του ξακουστού έργου που βρίσκεται εκτεθειµένο στο µουσείο του Λούβρου 

µε τον τίτλο «Τσιγγάνα». Στο Βέλγιο ζούνε σήµερα περίπου 15.000 Τσιγγάνοι. 

                                                 
31 Γύρω στις 15.000. 
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6. Οι Τσιγγάνοι στις σκανδιναβικές χώρες 

 

6.1. Σουηδία  

 

Στη Σουηδία οι Τσιγγάνοι αναφέρονται για πρώτη φορά το 1512. Μεγαλύτερες οµάδες 

κατέφθασαν εκεί το 1515 κυρίως από τη Ρωσία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Αγ-

γλία. Η φιλοξενία που τους παραχωρήθηκε δε διήρκεσε και πολύ. Ήδη στις 1 Οκτωβρί-

ου 1815 ο Gustav Wasa, ο µετέπειτα βασιλιάς της Σουηδίας, χαρακτήρισε τους Ροµά 

ως προδότες, που ήρθαν στη χώρα, για να κατασκοπεύσουν. ∆ιέταξε µάλιστα να εκδιω-

χθούν όλοι οι Τσιγγάνοι από τη χώρα του και να τιµωρούνται σκληρά ακόµη και για 

µικροαδικήµατα. Πιο άσπλαχνα φέρθηκε στους Ροµά ο προκαθήµενος της καλβινικής 

σουηδικής εκκλησίας Λαυρέντιος Πετρί, ο οποίος το 1560 έδωσε εντολή στους κληρι-

κούς, να µην επιτρέπουν την είσοδο των Ροµά στις εκκλησιαστικές κοινότητες και ούτε 

να βαφτίζουν τα παιδιά τους ή να θάβουν τους νεκρούς τους.  

Πολύ σύντοµα απαγορεύθηκε η παραµονή των Ροµά στη Σουηδία. Μέχρι τις 8 Νοεµ-

βρίου 1637 όφειλαν να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, σε διαφορετική περίπτωση θα 

καταδικάζονταν χωρίς δίκη. Το 1748 εκδόθηκε απαγόρευση εισόδου για Τσιγγάνους 

από άλλες χώρες στη Σουηδία. Μια παρόµοια απόφαση υπήρξε και πάλι το έτος 1914, 

που ανακλήθηκε µόλις το 1954, όταν η σουηδική κυβέρνηση µετέβαλε την επί 442 έτη 

αρνητική της στάση απέναντι στους Ροµά. Τον ίδιο χρόνο στις σκανδιναβικές χώρες 

τέθηκε σε ισχύ η συµφωνία «ενοποίησης της σκανδιναβικής αγοράς εργασίας». Με την 

ελευθερία εισόδου αυξήθηκαν οι µεταναστεύσεις αρχικά Φιλανδών και µετέπειτα µη 

σκανδιναβών Τσιγγάνων προς τη Σουηδία. Η κοινωνική θέση των Ροµά στη Σουηδία 

χειροτέρεψε κατά πολύ µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, διότι λόγω της βιοµηχα-

νικής εξέλιξης τα παραδοσιακά επαγγέλµατα, ιδιαιτέρως στην επεξεργασία του µετάλ-

λου, έπαψαν να είναι προσοδοφόρα. 

Το 1962 ιδρύθηκε µια επιτροπή για ζητήµατα που αφορούσαν τους Ροµά- και ψηφί-

στηκε ένας αριθµός µέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την προώθηση 

της τσιγγάνικης κουλτούρας. Μια οµάδα ειδικών που δηµιουργήθηκε το 1971 ανέλαβε 

να εξετάσει τις ευνοϊκότερες µορφές ενσωµάτωσής τους. Το 1979 ο Erik Ljundberg 

παρουσίασε το σχολικό αλφαβητάριο «Amaro chip». Σύµφωνα µε στοιχεία του 1982 
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στη Σουηδία ζούσαν περίπου 6.000 Ροµά, οι οποίοι ως επί το πλείστον είχαν έλθει από 

τη Φιλανδία, και ήταν στην πλειοψηφία τους Καλντεράς και Λοβάρι.   

 

 

 

6.2. Φιλανδία 

 

Η πλειοψηφία των Ροµά των σκανδιναβικών χωρών διέµενε στο έδαφος της σηµερινής 

Φιλανδίας, η οποία ανήκε για µακρύ χρονικό διάστηµα στη Σουηδία και µόλις το 1581 

αποτέλεσε αυτόνοµο πριγκιπάτο. Φιλανδοί και Ροµά ήλθαν σε επαφή ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια του εµφυλίου πολέµου στα τέλη του 16ου αιώνα, όταν οι υπήκοοι του καθολι-

κού βασιλιά ανταγωνίζονταν για την εξουσία µε εκείνους του προτεστάντη Κάρολου 

του ΙΧ. 

Στη Φιλανδία ζούνε σήµερα περίπου 4.500 Ροµά, το ένα πέµπτο από αυτούς ως νοµά-

δες, περίπου τριάντα τις εκατό ως ηµι-νοµάδες, και οι υπόλοιποι ως µόνιµα εγκατεστη-

µένοι. Η πλειοψηφία εξυπηρετείται στην καθηµερινή ζωή µε τα φιλανδικά, οι υπόλοι-

ποι µιλούνε µια διάλεκτο που αποτελεί µείγµα από φιλανδικά και Ροµάni. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του 1954 ογδόντα έξι τις εκατό των Ροµά γνώριζαν ανάγνωση 

και γραφή. Στο µεταξύ αυτός ο αριθµός έχει σίγουρα αυξηθεί. Στη βελτίωση της κατά-

στασης σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η ιδρυθείσα το 1953 «τσιγγάνικη επιτροπή», η οποία 

το 1955 υπέβαλε τα αιτήµατα και τις προτάσεις της στο κοινοβούλιο. Στη συνέχεια πα-

ραχωρήθηκαν στους Ροµά επιπλωµένες κατοικίες και συµπεριλήφθησαν σε προγράµ-

µατα απασχόλησης και εκπαίδευσης. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 60 οι Τσιγγάνοι 

απέκτησαν και τους πρώτους δικούς τους διανοούµενους, που συνέβαλαν σηµαντικά 

στη χειραφέτηση του λαού τους. Με δική τους πρωτοβουλία ιδρύθηκε το 1967 η «Fin-

nish Gypsy Association», η οποία από το 1969 έως και το 1973 έκδιδε το περιοδικό 

«Zirickli» (πουλί) και ήταν επιφορτισµένη µε την παραγωγή µιας ραδιοφωνικής εκπο-

µπής. Το 1972 στο φιλανδικό θέατρο εντάχθηκε και ένα θέατρο των Ροµά.  

Τον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε στη Στοκχόλµη ο «Σύλλογος Φιλανδών Τσιγγάνων», µε τη 

βοήθεια του οποίου επιτεύχθηκε το 1973 η δηµιουργία του «Βόρειου Τσιγγάνικου Συµ-
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βουλίου», ως δευτεροβάθµιου οργάνου των Σκανδιναβών Ροµά, µε έδρα το Ελσίνκι και 

τη Στοκχόλµη. Η κύρια δραστηριότητα του συµβουλίου επικεντρώνεται στην υπερά-

σπιση των θεµελιωδών πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ροµά. 

 

6.3. Νορβηγία  

 

Στη Νορβηγία ζούνε σήµερα περίπου 4.000 Ροµά, οι οποίοι ονοµάζονται Τάττερ ή Τά-

ντερ, Βάντρινγκερ ή Οµστράιφερ. Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται ως Ροµανοάρ ή Ροµανί-

χελ. Τη µητρική τους γλώσσα Ροµανί διατήρησαν καλύτερα απ΄ όλους στην περιοχή 

Τροντχάιµ. Από τα µέσα του περασµένου αιώνα ορισµένες κρατικές αρχές, προπάντων 

η εκκλησία, προσπάθησαν να ενσωµατώσουν τους Ροµά στην κοινωνία. Το πρώτο 

πραγµατικά σηµαντικό πρόγραµµα ψήφισε το κοινοβούλιο µε την απόφαση αριθµός 37 

(1972/73): «Μέτρα για τους Νορβηγούς Τσιγγάνους». Στο πρόγραµµα προβλέπεται η 

βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, η σχολική εκπαίδευση για τα Τσιγγανόπαιδα και 

η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της εθνικής τους κουλτούρας. Η διδα-

σκαλία άρχισε το 1971 στο Όσλο και από το 1978 εισήχθηκε η Ροµανί σε µερικά σχο-

λεία.  

 

6.4. ∆ανία  

 

Στη ∆ανία πολύ πιθανόν οι πρώτοι Τσιγγάνοι να έφθασαν το 1512. Αναφορικά µε το 

παρελθόν τους δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες. Περί το 1825 πρέπει να έφθασε από 

το Schleswig-Holstein µια µεγάλη οµάδα Ροµά στη ∆ανία. Μερικές από αυτές τις οικο-

γένειες αυτής της οµάδας ανήκαν στους Γερµανούς Sinti. Αργότερα κατέφθασαν στη 

∆ανία και άλλες οµάδες από την Πολωνία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία, τη Σο-

βιετική Ένωση και τη Ρουµανία. Οι περισσότεροι από αυτούς µετανάστευσαν στη συ-

νέχεια στην Ολλανδία και τη Βόρεια Αµερική. Σήµερα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 

για τους Ροµά στη ∆ανία, διότι εκείνοι που έχουν ενσωµατωθεί δεν είναι πλέον διατε-

θειµένοι να δηλώσουν την καταγωγή τους. Νοµάδες και ηµι-νοµάδες εξάλλου δε θεω-

ρούνται ως εθνική αλλά ως κοινωνική µειονότητα. 
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7. Οι Τσιγγάνοι στη Μεγάλη Βρετανία και τη βόρεια Ιρλανδία32  

 

Στη Μεγάλη Βρετανία ζούνε περίπου 40.000 ταξιδιώτες σε σκηνές ή τροχόσπιτα, 

48.000 σε κατοικίες. Οι περισσότεροι βέβαια ζούνε στις παρυφές των µεγάλων πόλεων.  

Είναι κοινώς παραδεχτό ότι οι Τσιγγάνοι γύρω στο 1430 ή 1440 έφθασαν από τα ολ-

λανδικά λιµάνια στην Αγγλία και διασκορπίστηκαν αµέσως στα διάφορα νησιά. Από τα 

χρονογραφήµατα φαίνεται ότι συνάντησαν ισχυρή αντίσταση από την πλευρά της κρα-

τικής εξουσίας. 

Στην Αγγλία Ταξιδιώτες-Τσιγγάνοι εµφανίζονται για πρώτη φορά το 1514 σε µια ανα-

φορά για µια µάντισσα, και η πρώτη εναντίον των Ροµά στρεφόµενη διάταξη δηµοσι-

εύθηκε το 1541. Ο Ερρίκος ο Η΄ καταδίωξε σκληρά τους Ροµά, και η βασίλισσα Ελι-

σάβετ η Ι., η οποία πίστευε ακόµη ότι οι Τσιγγάνοι έκρυβαν κληρικούς και µυστικούς 

πράκτορες, ξεπέρασε κατά πολύ τον πατέρα της. Έτσι το Μάιο του 1596 εκατόν ενενή-

ντα έξι άτοµα κλήθηκαν να απολογηθούν ενώπιον του δικαστηρίου της Yorkshire. Το 

δικαστήριο επέβαλε 196 φορές την ποινή του θανάτου. Στα επόµενα χρόνια συνεχίστη-

κε η εκδίωξη των Ροµά και πολλοί απ΄ αυτούς στάλθηκαν βίαια στις αποικίες. 

Από τον 17ο αιώνα οι Τσιγγάνοι έζησαν σχετικά σε ηρεµία. Μερικές οµάδες µάλιστα 

άρχισαν να εγκαθίστανται µόνιµα. Ιδιαίτερα οι Τσιγγάνοι από την Ουαλία παρέµειναν 

πιστοί στην παράδοσή τους. ∆ιατήρησαν τη µητρική τους γλώσσα, ενώ σε άλλες χώρες 

όλο και περισσότερο ασπάστηκαν τα κυρίαρχα ήθη και έθιµα. Με την «Alien act» ψη-

φίστηκε το 1906 ένας νέος νόµος περί αλλοδαπών µε πλήρη εξουσία στην απέλαση των 

Ροµά. Στο µέλλον Τσιγγάνοι µετανάστες γίνονταν αποδεκτοί στην Αγγλία, διότι οι πε-

ρισσότεροι δήλωσαν ότι ήταν πρόσφυγες από τη Ρουµανία η από την ουγγρική εξέγερ-

ση του 1956.  

Οι Τσιγγάνοι εργάζονται ως επί το πλείστον στη µεταλλουργία, στις µεταφορές ενώ στη 

Σκοτία και την Ιρλανδία και ως πλανόδιοι µουσικοί. Βασικά αγωνίζονται για την επίλυ-

ση περίπλοκων κοινωνικών προβληµάτων, που αρχίζοντας από την άδεια παραµονής 

φθάνουν µέχρι τα προβλήµατα απασχόλησης και εκπαίδευσης. Κατά την διάρκεια της 

                                                 
32 Στην Αγγλία κατοικούν περί τις 62.000, στην Σκοτία 17.000, στην Ουαλία 9.000, στην Βόρεια Ιρλαν-
δία 2.000. 



 89

διακυβέρνησης της χώρας από την Θάτσερ οι Τσιγγάνοι έγιναν οι φτωχότεροι των φτω-

χών. Προβλήµατα µεταξύ του τοπικού πληθυσµού και των ταξιδιωτών προκύπτουν 

κάθε φορά, όταν πρόκειται για τους χώρους στάθµευσης. Το Νοέµβριο του 1994 η βρε-

τανική κυβέρνηση έθεσε σε ισχύ ένα νόµο, ο οποίος στρέφεται αρχικά εναντίον της 

«νέας εποχής των ταξιδιωτών», των απογόνων του κινήµατος των Χίπις, πλήττει όµως 

πριν απ΄ όλα τους Τσιγγάνους. Ο νόµος αυτός ποινικοποιεί και περιορίζει τον τρόπο 

ζωής τους τόσο πολύ, ώστε µια µελέτη του πανεπιστηµίου του Μπρίστολ κατηγόρησε 

την κυβέρνηση Μέϊτζορ για «εθνική κάθαρση». 

Την πρώτη σηµαντική οργάνωση των Ροµά της Μεγάλης Βρετανίας αποτέλεσε η 

«Gypsy Council» (Συµβούλιο των Ταξιδιωτών) που ιδρύθηκε το 1966, το προεδρείο της 

οποίας αποτελούσαν ο Grattan Buxon και ο Donald Kenrick. Τα αιτήµατα του συµβου-

λίου ήταν τα παρακάτω: 

Χώροι στάθµευσης σε κάθε συνοικία, δικαίωµα εκπαίδευσης για τους ταξιδιώτες, εργασία 

και κατοικία καθώς και ισότητα µε την πλειοψηφία του πληθυσµού.  

Μαζί µε µερικούς παιδαγωγούς επιστήµονες το Συµβούλιο ίδρυσε το 1970 το «National 

Gypsy Education Council».  

Στη ∆ηµοκρατία της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας µόνο το 50 % των Τσιγγανο-

παίδων αποκτούν σχολική εκπαίδευση. Το 80 % των Ροµά είναι αναλφάβητοι. Ανελλι-

πές είναι και το σύστηµα υγείας. Το ήµισυ των οικογενειών αναγκάζεται όπως και πρώ-

τα να ζει δίπλα σε δρόµους, χωρίς νοµική προστασία και υγειονοµικές εγκαταστάσεις 

Ανησυχητική αντίστοιχα είναι και η κατάσταση της υγείας. Η παιδική θνησιµότητα 

είναι τρεις φορές µεγαλύτερη από το µέσο όρο της χώρας. Στους Ταξιδιώτες και τους 

Ροµά απαγορεύεται πολλές φορές η είσοδος στις ταβέρνες, στα καταστήµατα και µερι-

κά ιδρύµατα της χώρας. Η ιδιαίτερη κουλτούρα τους δεν αναγνωρίζεται και ούτε υπο-

στηρίζεται από τις κυβερνήσεις καθώς επίσης και οι ανεξάρτητες οργανώσεις τους.  

Το ίδιο περίπου είναι και η κατάσταση για τους 100.000 Ταξιδιώτες και Ροµά στη Με-

γάλη Βρετανία. Η καθολική εκκλησία στην Ιρλανδία υποστηρίζει τις οργανώσεις των 

Ταξιδιωτών στο ∆ουβλίνο και το Μπέλφαστ. 
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8. Η εξόντωση των Sinti και Ροµά στην κατεχόµενη Ευρώπη 

 

Το πολιτικό πλαίσιο 

Με τους λεγόµενους «Νόµους της Νυρεµβέργης» από τις 15 του Σεπτέµβρη 1935 κα-

ταργούνται τα πολιτικά και ατοµικά δικαιώµατα όλων των µη Γερµανών και εφαρµόζε-

ται ο «νόµος για την προστασία του γερµανικού αίµατος και της γερµανικής τιµής».33 Η 

απαγόρευση των µεικτών γάµων και η προστασία µόνο του γάµου µεταξύ Γερµανών 

αποτελούν θεµέλιο λίθο της προάσπισης της γερµανικής τιµής, δηλαδή της καθαρότη-

τας του γερµανικού αίµατος. Έτσι, οι σεξουαλικές σχέσεις µε αλλόφυλους αποτελούν 

εγκληµατική πράξη και προσβολή της φυλής.34 Αναφορικά µε την ερµηνεία του νόµου 

για την προστασία του αίµατος το πρώτο τµήµα αστικών υποθέσεων του Ράιχ απεφάν-

θη ως εξής: «η παλαιότερη (φιλελεύθερη) αντίληψη σχετικά µε τη νοµική υπόσταση 

της προσωπικότητας δεν εµπεριέχει θεµελιακές αξιακές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

όντων µε εµφάνιση ανθρώπου (mit menschlichen Antlitz) βάσει της ποιότητας του αί-

µατος...»35 Η ιδιότητα του ανθρώπου δεν χαρακτηρίζει τις κατώτερες φυλές ή τα άτοµα 

που είναι ή θεωρούνται φορείς κληρονοµικών ασθενειών και ως εκ τούτου δεν αξίζει 

να ζήσουν. Η απαξίωση της ζωής αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόµενο του ρατσιστικού 

ανορθολογισµού του οποίου η συνεπής κατάληξη είναι ο ολοκληρωτικός πόλεµος και η 

τελική αυτοκαταστροφή. 

Το αίµα ορίζει την ιδιότητα του ανθρώπου. Η φυλετική ιεραρχία προσδιορίζει τη βιο-

λογική ιεράρχηση της ποιότητας της ζωής: στην κορυφή της πυραµίδας η άρια φυλή, 

ενώ στη βάση της, όντα απαξιωµένης ζωής µε εµφάνιση ανθρώπου. Η επιστήµη όµως 

της υγιεινής της φυλής, η οποία κατέκλυσε τα πανεπιστήµια και κυριάρχησε στη γερ-

µανική «εξαρισµένη» διανόηση -είναι σε θέση ν΄ ανιχνεύσει επιστηµονικά την απάτη 

                                                 
33 Ο νόµος αυτός αποτέλεσε ουσιαστικά τη βάση πάνω στην οποία οικοδοµήθηκε το ρατσιστικό κράτος. 
Στην πρώτη παράγραφο αυτού του νόµου αναφέρεται ότι «γάµοι µεταξύ Εβραίων και ατόµων γερµανικής 
εθνικότητας ή ατόµων συγγενικού του γερµανικού αίµατος, απαγορεύονται. Γάµοι, οι οποίοι τελέστηκαν 
στο εξωτερικό µε στόχο την αποφυγή της ισχύος του νόµου, θεωρούνται άκυροι». Στη δεύτερη παράγρα-
φο τονίζεται ότι: «Εξωσυζυγική επαφή µεταξύ Εβραίων και ατόµων γερµανικής εθνικότητας ή ατόµων 
συγγενικού του γερµανικού αίµατος απαγορεύεται»». Βλ. Jörg Friedrich: Freispruch für die Nazi-Justiz, 
Rowohlt, Hamburg 1983, σελ. 28.  
34 Αυτό βέβαια δεν ίσχυε για τον προπαγανδιστή του εθνικοσοσιαλισµού Dr. Goebbels, ο οποίος διατη-
ρούσε σχέση µε γνωστή αλλοδαπή ηθοποιό. 
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και µε τη µέθοδο της ευγονικής, ν� ανακαλύψει και εξοντώσει τους υπάνθρωπους που 

απειλούν την καθαρότητα της φυλής. Η άρνηση της ανθρώπινης ιδιότητας, της ανθρώ-

πινης υπόστασης στους µη ανήκοντες στο ίδιο έθνος, στην ίδια φυλή, στην ίδια ταυτό-

τητα αίµατος αποτέλεσε την πιο απόλυτη άρνηση της κεντρικής θεµελιακής και καθο-

ριστικής έννοιας του ορθού και πρακτικού λόγου της Νεωτερικότητας, της έννοιας του 

ανθρώπου.36  

Αυτό που ξεχωρίζει τη µοναδικότητα του ρατσισµού των εθνικοσοσιαλιστών είναι ότι 

στηρίζεται στη φυσική εξόντωση του άλλου - µε άµεσο βιοµηχανικά οργανωµένο τρό-

πο ή µέσω της καταναγκαστικής εργασίας - και της οποίας η απόλυτη έκφραση είναι το 

Auschwitz.37  

 

 

 

8.1. �στη Γερµανία 

 

Με την άνοδο του εθνικοσοσιαλισµού στην εξουσία στις 30 Ιανουαρίου του 1933 γρά-

φτηκε και το φρικτότερο κεφάλαιο µέχρι σήµερα στην ιστορία των Ροµά και Sinti. Ε-

κατοµµύρια Εβραίοι, Sinti και Ροµά εξοντώθηκαν µετά από προγραµµατισµένο θάνατο 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα κρεµατόρια της κατεχόµενης Ευρώπης. Για την 

τελειωτική τους εξαφάνιση το ναζιστικό καθεστώς στηρίχθηκε σε ένα προ πολλού προ-

ετοιµασµένο έδαφος.  

Τα δεινά που υπέστησαν οι Sinti και Ροµά στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο δεν είναι 

εύκολο να αναπαρασταθούν επακριβώς, παρά µόνο κατόπιν µεγάλης δυσκολίας. Οι 

Ναζί εγκληµατίες φρόντισαν προτού αποχωρήσουν από την πολιτική σκηνή να εξαφα-

νίσουν προσεκτικά τα ίχνη των πράξεων τους, καίγοντας αρχεία, και εξαφανίζοντας 

βουνά από πτώµατα. Πολύ συχνά ο θάνατος των Τσιγγάνων δεν καταγραφόταν, αφού 

                                                                                                                                               
35 Ingo Müller: Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vegagenheit unserer Justiz, Kindler, München 
1987, σελ. 124, αναφέρεται από Χαραλάµπη ∆ηµήτρη στο: ∆ηµοκρατία και Παγκοσµιοποίηση, Αθήνα 
1998, σελ. 33. 
36 Πρβλ. Χαραλάµπης ∆ηµήτρης, ό.π., σελ. 31-38. 
37 Πρβλ. Ε. Μπαλιµπάρ και Ι. Βαλλερστάιν: Φυλή, Έθνος, Τάξη. Οι διφορούµενες ταυτότητες, Ο Πολί-
της, Αθήνα 1991, σελ. 48-60. 
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έτσι ή αλλιώς τους προόριζαν για εξόντωση και ήταν συνήθως τόσο ολοκληρωτική, 

ώστε τελικά µόνο οι ίδιοι οι δολοφόνοι παρέµειναν ως µάρτυρες των εκτελεσθέντων 

Τσιγγάνων. Μόλις τώρα έρχεται στο φως της δηµοσιότητας η όλη τραγική αλήθεια 

επισκιασµένη και σήµερα από την αναζωπύρωση του πολέµου, των καταδιώξεων, του 

εθνικιστικού µίσους και των εθνοκαθάρσεων. Μια ολοκληρωµένη και σε πανευρωπαϊ-

κό επίπεδο τεκµηρίωση του «µικρού ολοκαυτώµατος» -όπως συνηθίζεται να λέγεται - 

δεν υπάρχει µέχρι σήµερα. 

Αν και ο τρόπος εξόντωσης των Ροµά και Sinti στην κατεχόµενη Ευρώπη ήταν διαφο-

ρετικός, είχε όµως πάντα ως στόχο το θάνατο. Να σηµειωθεί ότι πολύ λίγες ήταν οι 

χώρες στις οποίες ο πληθυσµός και οι κυβερνήσεις τους προστάτευσαν τους Τσιγγά-

νους (Βουλγαρία, Βοσνία) ή όπου το τέλος του πολέµου πρόλαβε τους εγκληµατίες 

(Ελλάδα και µερικώς στη Ρουµανία). 

Υπήρξαν µορφές βίαιων εκδιώξεων και επιτόπιων οµαδικών εκτελέσεων όπως για πα-

ράδειγµα στη δυτική Πολωνία και συστηµατικής εξόντωσης στα στρατόπεδα συγκέ-

ντρωσης (Auschwitz, Jasenovac κ.ά.). Υπήρξε ένα προµελετηµένο πρόγραµµα εξόντω-

σης δια της εργασίας, µε τη βοήθεια του οποίου έπρεπε να διατηρηθεί η παραγωγή των 

όπλων που απαιτούσε ο πόλεµος των Ναζί.38 

Αφετηρία αυτών των συµβάντων αποτέλεσε η Γερµανία. Θύµατα µεταξύ των άλλων 

ήσαν και οι Τσιγγάνοι της Ευρώπης. Ο διακηρυγµένος στόχος των Ναζί ήταν η επιβολή 

σ΄ ολόκληρη την Ευρώπη της εξολοθρευτικής τους πολιτικής. Για την υλοποίηση της 

εκτόπισης δηµιούργησαν ένα διακλαδιζόµενο σύστηµα στρατοπέδων συλλογής και 

στρατοπέδων καταναγκαστικών έργων.  

Πρέπει να τονιστεί πως στην απελευθέρωση της Ευρώπης από τον φασισµό συνέβαλαν 

και οι Τσιγγάνοι. Αρκετοί απ΄ αυτούς συντάχθηκαν στις κατεχόµενες χώρες µε τις α-

ντιστασιακές οργανώσεις. 

Αποζηµίωση και αποκατάσταση των θυµάτων, των επιζώντων των στρατοπέδων εξό-

ντωσης, της καταναγκαστικής εργασίας για τις µεγάλες γερµανικές επιχειρήσεις (όπως 

IG-Farben, Siemens/Halske και πολλών άλλων) δεν έχει υπάρξει µέχρι σήµερα σχεδόν 

                                                 
38 Στο Άουσβιτς εξοντώθηκαν 13.080 «Τσιγγάνοι» από τη Γερµανία και την Αυστρία (Zimmermann, 
Verfplgt, Vertrieben, Vernichtet, σ.77, και ο Riechert (Im Schatten von Auschwitz (1994), σ. 149 υπολο-
γίζει ότι από τις 30.000 στο Γ΄ Ράιχ περίπου το 10 % στειροποιήθηκε.  
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καθόλου. Και όχι µόνο αυτό. Υψηλά ιστάµενοι αυτουργοί παρέµειναν σε ενεργό δράση 

σε δηµόσιες υψηλές θέσεις στην Ο∆Γ µέχρι τη συνταξιοδότησή τους, όπως για παρά-

δειγµα οι θεωρητικοί και ερευνητές του ρατσισµού ∆ρ. Ritter και Eva Justin. 

Η άνοδος των εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία σήµαινε και µια σκλήρυνση των µέ-

τρων εναντίον των Sinti και Ροµά. Το πρώτο νοµικό διάταγµα για τη µετέπειτα µαζική 

εξόντωσή τους αποτέλεσε ο «νόµος για την καταπολέµηση των Τσιγγάνων, των νοµά-

δων και των φυγόπονων» που είχε ψηφιστεί στις 16 Ιουλίου 1926 στη Βαυαρία. Ο νό-

µος αυτός υιοθετήθηκε και από άλλα κρατίδια (Βρέµη 1-8-1933, Βάδη 12-1-1937), και 

στους παραβάτες επιβάλλονταν οι σκληρότερες ποινές. Οι άδειες εξασκήσεως πλανό-

διων επαγγελµάτων και κοινωνικών παροχών χορηγούνταν όλο και δυσκολότερα. Στο 

διάστηµα ανάµεσα στο 1929 και 1938 Sinti και Ροµά πολλών κοινοτήτων (π.χ. Φραν-

κφούρτη, Ντίσελντορφ, Κολωνία) µεταφέρθηκαν από την αστυνοµία και τα γραφεία 

πρόνοιας σε αυστηρά φρουρούµενους χώρους που λειτουργούσαν µε κανονισµούς 

στρατοπέδου. Στο Βερολίνο επίσης λίγο πριν από τους ολυµπιακούς αγώνες του 1936 

οι κρατικές αρχές δηµιούργησαν, σε συνεργασία µε το γραφείο πρόνοιας της πόλης, 

τους υπεύθυνους του κόµµατος του NSDAP, το φυλετικό πολιτικό γραφείο και την 

αστυνοµία, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στη συνοικία του Μαρτσάν. Εκεί, σε ένα 

γήπεδο που βρισκόταν δίπλα σε νεκροταφείο, µεταφέρθηκαν δια της βίας στις 17 Ιου-

λίου περίπου 600 Sinti και Ροµά, κάτοικοι της πόλης από πολλά χρόνια. Οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες έζησαν ήταν καταστροφικές. Αργότερα µετέφεραν στο στρατόπεδο 

και εκείνους τους Sinti που ζούσαν σε µόνιµες κατοικίες.  

Η πρόταση του προϊσταµένου του κεντρικού γραφείου πρόνοιας του Βερολίνου από το 

1939: το στρατόπεδο των Τσιγγάνων να µετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, 

έµεινε τελικά απραγµατοποίητη. Το 1943 εκτοπίστηκαν, σχεδόν χωρίς εξαίρεση όλοι οι 

κρατούµενοι, ακόµη κι εκείνοι που ζούσαν στην περιοχή της πόλης του Βερολίνου, στο 

«στρατόπεδο για Τσιγγάνους» στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου όπου και εκτελέστηκαν, ε-

κτός ολίγων εξαιρέσεων. Περίπου είκοσι Sinti και Ροµά παρέµειναν κρατούµενοι στο 

Μαρτσάν µέχρι την απελευθέρωσή τους το 1945 από το σοβιετικό στρατό.  

Η δηµιουργία τέτοιων στρατοπέδων χωρίς νοµική υπόσταση σε πολλά σηµεία της χώ-

ρας εξυπηρετούσε τον διαχωρισµό των Sinti και Ροµά από τον υπόλοιπο πληθυσµό, 
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στη βάση φυλετικών βιολογικών κριτηρίων, την εκµετάλλευση µέσω καταναγκαστικής 

εργασίας και τελικά την προετοιµασία των εκτοπίσεων. 

Μέχρι το 1936 οι Sinti και Ροµά δεν αποτελούσαν ιδιαίτερο συστατικό στοιχείο της 

ρατσιστικής προπαγάνδας, αν και συµπεριλαµβάνονταν πάντοτε στις στρατηγικές εξό-

ντωσης. Στις 5 Σεπτεµβρίου 1935 το συνέδριο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος 

διακήρυττε από τη Νυρεµβέργη το «νόµο για την προστασία του γερµανικού αίµατος 

και της γερµανικής τιµής». Με το νόµο αυτό χαρακτηρίζονταν Εβραίοι, Έγχρωµοι, 

Τσιγγάνοι και κοινωνικές οµάδες του περιθωρίου ως οι οµάδες εκείνες που απειλούσαν 

την καθαρότητα της γερµανικής φυλής. Την ακολούθησε επίταση των νοµικών µέτρων 

συστηµατοποίησης της πολιτικής των διακρίσεων καθώς και η συνεργασία πολλών 

επιστηµονικών τµηµάτων, προκειµένου να δηµιουργήσουν ψευτοεπιστηµονική υποδο-

µή για τα προγραµµατισµένα εγκλήµατα. Για να νοµιµοποιηθούν οι πράξεις των Ναζί, 

καθορίστηκαν συγκεκριµένοι «ερευνητικοί στόχοι» και εκπονήθηκαν διατριβές, οι ο-

ποίες όφειλαν να αποδείξουν την δήθεν κατωτερότητα, ενδογενή εγκληµατικότητα και 

α-κοινωνικότητα των Sinti και Ροµά. 

Ο υπουργός εσωτερικών πρότεινε τον Ιούνιο του 1936 στα κρατίδια και τις κοινότητες 

τη «διοργάνωση ηµερίδων εφόδου κατά των Τσιγγάνων». Οι ηµερίδες αυτές εξυπηρε-

τούσαν την καταγραφή στοιχείων και την εκδίωξη των Τσιγγάνων. Με την καλλιέργεια 

του αντίστοιχου εχθρικού κλίµατος στην κοινωνία περιορίστηκαν οι δυνατότητες οµα-

λής διαβίωσης για τους Τσιγγάνους. 

Η διαρκής σκλήρυνση των µέτρων και η διεύρυνσή τους και σε άλλες κατηγορίες του 

πληθυσµού προώθησαν σε εντατικό βαθµό την καθιερωµένη «πολιτική κατά των Τσιγ-

γάνων». Τα µέτρα αυτά λειτούργησαν παράλληλα µε τις επανειληµµένα εκφρασµένες 

αξιώσεις να αναχαιτιστεί η βιολογική ικανότητα αναπαραγωγής των Sinti και Ροµά. Με 

την επιδίωξη αυτού του στόχου η κρατική πολιτική απέκτησε ένα ποιοτικό άλµα απέ-

ναντι στους Sinti και Ροµά, επειδή µετατόπιζε τη δίωξη από τον τρόπο ζωής στην κα-

ταστροφή των ίδιων των ανθρώπων. 

Έτσι, το γραφείο «φυλετισµού και εποικισµού» των SS στο Βερολίνο αξίωνε ήδη το 

1933, ότι «Οι Τσιγγάνοι και οι Μιγάδες-Τσιγγάνοι - αδιάφορο αν είναι κοινωνικά προ-
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σαρµοσµένοι ή όχι - πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να καταστούν στείροι, άτε-

κνοι».39  

Από το τέλος της δεκαετίας του 1920 άρχισε να ασχολείται εντατικότερα και η «επι-

στήµη» µε τους Τσιγγάνους στη βάση ρατσιστικών µοντέλων ερµηνείας. Τα ρατσιστικά 

µοντέλα εισέβαλαν από τα µέσα της δεκαετίας του ΄30 όλο και πιο δυναµικά στην πολι-

τική και δικαστική πρακτική. Στους «Νόµους της Νυρεµβέργης» από τις 15 Σεπτεµβρί-

ου 1935 δεν αναφέρονταν βέβαια ακόµη ρητώς οι Sinti και Ροµά, αυτό το κενό το κά-

λυψε η εγκύκλιος του «υπουργού εσωτερικών του Ράιχ και της Πρωσίας περί της απα-

γόρευσης των µικτών γάµων» από τις 26 Νοεµβρίου 1935. 

Βέβαια το ποιος έπρεπε τώρα να καταλογισθεί ως «Τσιγγάνος», δεν ήταν ακόµη διόλου 

σαφές για τα εκτελεστικά όργανα. Κορυφαίος στην ψευτο-επιστηµονική κωδικοποίηση, 

εξερεύνηση και ταξινόµηση των Sinti και Ροµά στη Γερµανία, υπό την επήρεια εθνικο-

σοσιαλιστικών οιωνών, αναδείχθηκε ο γιατρός ∆όκτωρ Robert Ritter, ο οποίος πίστευε 

ότι είχε διαγνώσει ήδη από το 1935 τη «δυσµενή» θέση των Τσιγγάνων «από κοινωνι-

κής, κληρονοµικής και φυλετικής απόψεως» και αξίωνε τον περιορισµό τους «στον 

εαυτό τους από απόψεως µελλοντικής σύµµειξης». Το1934/35 άφησε τη δραστηριότητά 

του ως αρχίατρος του τµήµατος νέων στη νευρολογική κλινική του πανεπιστηµίου του 

Τύµπινγκεν, για να αφιερωθεί στην έρευνα των «µη-κοινωνικών», «βαγαπόντηδων» και 

των «Τσιγγάνων-Μιγάδων». Το Νοέµβριο του 1936 ανέλαβε κατόπιν εντολής του γερ-

µανικού υπουργείου εσωτερικών και σε συνεργασία µε τη Γερµανική Εταιρεία Έρευ-

νας (DFG) την εργασία του στο Υγειονοµείο του κράτους, στη συνοικία Dahlem του 

Βερολίνου, προκειµένου να συνεχίσει τις «επιστηµονικές» του έρευνές.  

Τη διερεύνηση των Sinti και Ροµά ο Ritter την έβλεπε ως µέρος του προβλήµατος της 

«µη κοινωνικής» έρευνας, ενώ κατασκεύασε µια σχέση καταλογιζόµενης φυλετικής 

ένταξης και υποτιθέµενης ακοινωνικότητας. Σύµφωνα µε την άποψή του: 

«Τα µέλη και οι απόγονοι τέτοιων µιγαδικών φαρών, δηλ. εκείνοι, των οποίων οι γονείς 

και οι προπάτορες είναι από την πλευρά τους ήδη µιγάδες, χαρακτηρίστηκαν από εµάς 

ως µιγάδες Τσιγγάνοι (αυτό σηµαίνει γόνοι ενός ανάµικτου πληθυσµού). Επειδή αυτοί 

οι µιγάδες Τσιγγάνοι είναι κατά κανόνα σε µεγάλο βαθµό ανισόρροποι, ακαταλόγιστοι, 

αναξιόπιστοι, νωθροί ή ασταθείς και ευερέθιστοι, κοντολογίς λοιπόν είναι φυγόπονοι 

                                                 
39 Ροµάni Rosse: Bürgerrechte für Sinti und Ροµά, Heidelberg, Juli 1981,σελ. 13 
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και ακοινώνητοι και κατ΄ ουσία αποτελούν τον πυρήνα του τσιγγάνικου λούµπεν προ-

λεταριάτου, θα ήταν τελείως λανθασµένο, αυτοί οι Τσιγγάνοι σύµφωνα µε το νόµο περί 

υπηκοότητας και του νόµου προστασίας του αίµατος να αξιολογηθούν ως γερµανικής 

καταγωγής.»40  

Ενώ η παραδοσιακή πολιτική για τους Τσιγγάνους αποσκοπούσε αρχικά στη µόνιµη 

εγκατάσταση των Sinti και Ροµά που ζούσαν από κάποιο πλανόδιο επάγγελµα, τώρα 

στρέφονταν η προσοχή του Ritter ακριβώς στους µόνιµα εγκατεστηµένους, τους δήθεν 

εκφυλισµένους Sinti και Ροµά. ∆ιαφορετικά από ό,τι στους Εβραίους θεωρούνταν ακό-

µη ως «Τσιγγάνοι», και εκείνοι που µεταξύ των γονέων του πατέρα και της µητέρας 

υπήρξαν δύο «Μιγάδες». Σύµφωνα µε την εκτίµησή του αυτό αφορούσε το 90 % των 

Sinti και Ροµά.  

Για αυτούς ο Ritter έκρινε ότι η εφαρµογή του «νόµου περί προστασίας του αίµατος» 

δεν ήταν επαρκής· πολύ περισσότερο ήταν αναγκαία µια «φυλετική και εγκληµατοβιο-

λογική λύση του ζητήµατος των Τσιγγάνων. Πράγµατι οι υπογεγραµµένες γνωµοδοτή-

σεις από τον Ritter και τους συνεργάτες του, Eva Justin, Sophie Ehrhardt, Adolf 

Wuerth, ήταν για τους περισσότερους Sinti µέσα στο αυξανόµενο εχθρικό πλαίσιο έ-

ντασης της «πολιτικής των Τσιγγάνων» ταυτόσηµη µε θανατική ποινή. To Ινστιτούτο 

του Ritter περιορίστηκε σε σχέση µε τους Sinti και Ροµά στο παλαιό Ράιχ. Ο αριθµός 

των καταγραµµένων Sinti και Ροµά που εξετάστηκαν από το Ritter και τους συνεργάτες 

του αυξήθηκε από15.000 το Μάρτιο του 1942 σε 21.498 το Μάρτιο του 1943 και σε 

23.933 το Μάρτιο του 1944.  

Στο Ινστιτούτο του Ritter διαµορφώθηκαν και εξετάστηκαν διάφορες προτάσεις λύσης 

του «προβλήµατος των Τσιγγάνων»: στείρωση και µορφές εκτόπισης. Με τη βοήθεια 

αστυνοµικών και εκκλησιαστικών αρχείων καθώς και διερευνήσεων στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης συντάχθηκαν οι λεγόµενοι γενεαλογικοί πίνακες, που περιελάµβαναν 

µέχρι και 800 ονόµατα και αναγράφονταν οι ρατσιστικές γνωµοδοτικές εκφράσεις. Στη 

βάση αυτών των γνωµοδοτήσεων έγιναν οι επιλογές για εκτόπιση στα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. 

                                                 
40 Ritter Robert: Die Bestandaufnahme der Zigeuner und Zigeunermischlinge in Deutschland, στο: Der 
öffentliche Gesundheitsdienst, 5. Februar, σελ. 482, αναφέρεται από την Katrin Reemsma, ό.π. σελ. 103. 
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Στις 8 ∆εκεµβρίου 1938 ο Χίµλερ εξέδωσε µια εγκύκλιο, σύµφωνα µε την οποία η 

«ρύθµιση του ζητήµατος των Τσιγγάνων» θα καθοριζόταν από την κοινωνική συµπερι-

φορά της φυλής. Η φυλή, η «ράτσα» επιβλήθηκε οριστικά ως το υποχρεωτικό κριτήριο 

της κρατικής πολιτικής απέναντι στους Sinti και Ροµά. 

Στις 7.10.1939 ανακοινώθηκε νέα διάταξη, που απαγόρευε στους Sinti και Ροµά να 

εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους, και η οποία απλοποιούσε την πλήρη τους κα-

ταγραφή. Με βάση µια διάταξη του Χίµλερ από τις 20.11.1939 όσες γυναίκες θεωρού-

νταν ύποπτες µαντείας έπρεπε να µεταφερθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μια 

διάταξη του υπουργού παιδείας και λαϊκής επιµόρφωσης από τις 22.3.1941 υπαγόρευε 

την υποχρεωτική εκδίωξη των Τσιγγανοπαίδων από το σχολείο. Στις 12.3.1942 µε τη 

«διάταξη για την απασχόληση Τσιγγάνων» εξισώθηκαν οι Sinti µε τους Εβραίους ερ-

γασιακά και κοινωνικά. Επειδή οι Sinti δεν διέθεταν κανένα ίδρυµα πρόνοιας, βρίσκο-

νταν µάλιστα σε χειρότερη θέση από τους Εβραίους. Στις 10.7.1942 η αρχιστρατηγία 

της Βερµαχτ διέταξε να απολυθούν οι «Τσιγγάνοι» και οι «Τσιγγάνοι-Μιγάδες» για 

λόγους φυλετικούς από τη Βερµαχτ. 

Η πλήρης αφαίρεση των δικαιωµάτων των Sinti και Ροµά συνοδεύτηκε µε εκτοπισµούς 

από τη Γερµανία και τις κατεχόµενες περιοχές στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Sinti 

και Ροµά από τη Γερµανία και την κατεχόµενη Ευρώπη δολοφονήθηκαν στο Άουσβιτς 

και στα άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης: µέσω της καταναγκαστικής εργασίας (µεταξύ 

άλλων για τη Siemens, Daimler-Benz, AEG, Heinkel, Messerschmitt, BMW, Volks-

wagen, IG Farben και των επιχειρήσεων επεξεργασίας των προϊόντων τους), των ιατρι-

κών πειραµάτων, εκτελέσεων σε θαλάµους αερίων, πέθαναν από φυµατίωση και άλλες 

µορφές εξόντωσης.  

 

8.2 Η εξόντωση των Sinti και Ροµά στην κατεχόµενη Πολωνία 

 

Με την επίθεση της Γερµανίας εναντίον της Πολωνίας την 1 Σεπτεµβρίου1939 άρχισε 

και ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος. Ύστερα από την κατάληψη της Πολωνίας το έδα-

φός της καλύφθηκε µε ένα απέραντο δίχτυ στρατοπέδων συγκέντρωσης (Auschwitz-

Birkenau, Majdanek, Sztutowo, Rogonze και Plaszow) καταναγκαστικής εργασίας κα-
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θώς και στρατοπέδων εξόντωσης. Τα στρατόπεδα εξόντωσης (Belzec, Chelmno, Sobi-

tor, Treblinka) δηµιουργήθηκαν το 1941 και συντέλεσαν στη συστηµατική εξόντωση 

ιδιαίτερα των Εβραίων και των Τσιγγάνων της Ευρώπης. 

Στις 27 Απριλίου του 1940 οργανώθηκαν από τον αρχηγό των γερµανικών SS Χίµλερ 

οι πρώτες εκτοπίσεις Sinti και Ροµά στα στρατόπεδα εργασίας και συγκέντρωσης κα-

θώς και σε εβραϊκά γκέτα στο πολωνικό έδαφος. Ακολούθησε η απαγόρευση µετακίνη-

σης των Πολωνών Τσιγγάνων, η στέγασή τους στα εβραϊκά γκέτο και η δήµευση της 

περιουσίας τους. Το γκέτο της Βαρσοβίας ήταν για πολλούς Τσιγγάνους ένας ενδιάµε-

σος σταθµός προς το στρατόπεδο της Τρεµπλίνκας. 

Με εντατικό ρυθµό άρχισε κατά πρώτον η εξοντωτική δράση εναντίον των Πολωνών 

Τσιγγάνων, ιδιαίτερα µετά την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Από φόβο µήπως 

οι Τσιγγάνοι δραπετεύσουν ή έρθουν σε επαφή µε τον πολωνικό πληθυσµό και τους 

παρτιζάνους, οι Ναζί παραιτήθηκαν από εκτοπίσεις σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ε-

κτελώντας επί τόπου τους κρατούµενους όπως συνέβη στη Βολχίνιεν κατόπιν συνεργα-

σίας µε τους Ουκρανούς φασίστες. Στο φαράγγι του Babi Jar (κοντά στο Κίεβο) εκτε-

λέστηκαν περίπου 1000.000 άτοµα, ανάµεσά τους και αναρίθµητοι Τσιγγάνοι. 

Σε όλα σχεδόν τα στρατόπεδα οι Τσιγγάνοι τοποθετούνταν χωριστά από τις άλλες εθνι-

κότητες. Στο Majdanek, Belyec και Sobitor θανατώθηκαν αρκετές χιλιάδες, χωρίς να 

γίνουν γνωστοί ποτέ ακριβείς αριθµοί. Στη δεύτερη µεγάλη πόλη της Πολωνίας, το 

Lodz, βρισκόταν το µεγαλύτερο γκέτο των κατεχοµένων εδαφών. Εδώ έλαβαν χώρα η 

δοκιµή και το προανάκρουσµα για τα περαιτέρω. Όταν το φθινόπωρο του 1941 έφθα-

σαν οι πρώτες µεταφορές, οργανωµένες και επιτηρούµενες προσωπικά από τον Αδόλφο 

Αϊχµαν, το στρατόπεδο των Τσιγγάνων αποµονώθηκε εξ ολοκλήρου από το εβραϊκό 

γκέτο. Συνολικά µεταφέρθηκαν εδώ 4.996 Τσιγγάνοι, εκ των οποίων 2.689 ήταν παιδιά 

- Καλντεράς, Λαβάρι και Sinti - εκτοπισµένα από τα αυστριακά στρατόπεδα συγκέ-

ντρωσης. Το στρατόπεδο του Lodz διατηρήθηκε περίπου για δύο χρόνια ακόµη. Στις 

αρχές Ιανουαρίου 1943 διατάχθηκε η µεταφορά των κρατουµένων στο στρατόπεδο ε-

ξόντωσης Chelmno, όπου οι κρατούµενοι βρήκαν το θάνατο σε αυτοκίνητα αερίου. ∆εν 

επέζησε ούτε ένας. Έτσι το Lodz προσέφερε τις «πρώτες εµπειρίες» για το κατά πολύ 

µεγαλύτερο κέντρο θανάτου, το οποίο λίγο αργότερα άρχισε τη λειτουργία του. 
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Το µεγαλύτερο στρατόπεδο εξόντωσης για Τσιγγάνους βρισκόταν στο Άουσβιτς-

Μπίρκεναου. Αυτό το στρατόπεδο µετατράπηκε σε άσβεστο σύµβολο της απάνθρωπης 

εξουσίας του γερµανικού εθνικοσοσιαλισµού και της συστηµατικής εξόντωσης Εβραί-

ων, Τσιγγάνων και Αντιφασιστών υπηκόων πολλών άλλων εθνών. Στις 16 ∆εκεµβρίου 

1942 µια διαταγή του Χίµλερ υπαγόρευε: 

Τσιγγάνοι-µιγάδες, Τσιγγάνοι-Τσιγγάνοι και υπήκοοι µη γερµανικής φυλής τσιγγάνικων 

σογιών βαλκανικής καταγωγής να επιλεχθούν κατόπιν συγκεκριµένων οδηγιών και εντός 

ολίγων εβδοµάδων να εισαχθούν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.  

Η πολιτική της εξόντωσης περιλάµβανε βασικά τρεις οµάδες: 

• Η πρώτη, αριθµητικά πολύ µικρή οµάδα περίπου τριακοσίων ατόµων, περιλάµβανε 

τους «καθαρόαιµους», τους «καλούς µιγάδες». Αυτοί ίσχυαν ως κληρονοµιά της «ά-

ριας φυλής» και επιτρεπόταν να επιζήσουν ως αντικείµενα έρευνας. 

• Τη δεύτερη οµάδα αποτελούσαν οι «κοινωνικά προσαρµοσµένοι». Αυτοί έπρεπε να 

υποβληθούν σε στείρωση µόλις έφθαναν στο 12 έτος της ηλικίας τους. 

• Η Τρίτη, κατά πολύ µεγαλύτερη οµάδα, συµπεριλάµβανε εκείνους τους Τσιγγάνους 

που το ταξίδι τους για το Άουσβιτς δεν είχε επιστροφή.  

Η κατανοµή στη µια ή την άλλη οµάδα γινόταν στη βάση των γνωµοδοτήσεων του Για-

τρού Ρίχτερ. Το µεγαλύτερο µέρος των Τσιγγάνων υπόκυψε στις επιδηµίες και στη φο-

βερή πείνα. Πολλοί από αυτούς είχαν εκτεθεί στα απάνθρωπα «ιατρικά» πειράµατα του 

«γιατρού» του στρατοπέδου ∆όκτωρ Μένγκελε, ο οποίος µε τα «πειράµατά» του σε 

δίδυµα, πειραµατισµούς µε τεχνητές µολύνσεις µέσω νοσογόνων ιών και άλλων αγριο-

τήτων έγινε ο φόβος και ο τρόµος όλων των κρατουµένων των στρατοπέδων συγκέ-

ντρωσης. Τον Απρίλιο του 1944 επιλέχτηκαν οι ικανοί προς εργασία Τσιγγάνοι και µε-

ταφέρθηκαν στο Ράβενσµπρικ, Φλόσενµπιργκ και Μπούχενβαλντ.  

Συνολικά βρέθηκαν στο στρατόπεδο περίπου 40.000 Τσιγγάνοι απ΄ όλη την Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες έρευνες 21.000 Τσιγγάνοι (εκ των οποίων 19.000 κατα-

γραµµένοι) βρήκαν το θάνατο, τριάντα δύο άτοµα εκτελέστηκαν στην προσπάθεια τους 

να δραπετεύσουν, 6.432 θανατώθηκαν στους θαλάµους αερίων, 13.614 υπέκυψαν στις 

απάνθρωπες συνθήκες ζωής του στρατοπέδου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 2 Αυ-

γούστου 1944 εξοντώθηκε το στρατόπεδο των Τσιγγάνων. Κατόπιν αντίστασης, κάποτε 
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µέχρις εσχάτων, µεταφέρθηκαν οι κρατούµενοι µε φορτηγά στους θαλάµους αερίων. 

Αυτές τις πρώτες µέρες του Αυγούστου σύµφωνα µε εκτιµήσεις πρέπει να έχασαν τη 

ζωή τους περίπου 2.900-4.000 Τσιγγάνοι.  
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8.3. Η εκδίωξη των Ροµά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

 

8.3.1. Γιουγκοσλαβία 

 

Η επίθεση της Βέρµαχτ στη Γιουγκοσλαβία άρχισε στις 6 Απριλίου µε το βοµβαρδισµό 

του Βελιγραδίου. Ο βοµβαρδισµός έπληξε και το τετράγωνο των Τσιγγάνων στο κέντρο 

της πόλης, όπου πολλοί άνθρωποι βρήκαν το θάνατο. Μετά το τέλος της εισβολής στις 

17 Απριλίου 1941 η Γιουγκοσλαβία µοιράστηκε µεταξύ Γερµανίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας 

και Βουλγαρίας. Η Κροατία συµπεριλαµβανοµένης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης απε-

τέλεσε το «ανεξάρτητο κράτος της Κροατίας», παρέµεινε όµως de facto κατεχόµενη 

από τη Γερµανία και την Ιταλία.  

Στη διαµοιρασµένη Γιουγκοσλαβία δεν υπήρξε µια ενιαία πολιτική δίωξης απέναντι 

στους Εβραίους και τους Τσιγγάνους. Ενώ στην Κροατία και στη γερµανική «Νοτιοα-

νατολική στρατιωτική περιοχή» ο διωγµός έφθασε µέχρι τη γενοκτονία, στις περιοχές 

που υπάγονταν στην Ιταλία και στη Βουλγαρία τα µέτρα διώξεως εναντίον των Εβραί-

ων και των Τσιγγάνων εφαρµόστηκαν µε πιο αργούς ρυθµούς. 

 

Στην Κροατία  

∆ύο εβδοµάδες µετά την άνοδο στην εξουσία της Ustascha, των φασιστών του κλήρου 

υπό τον «αρχηγό» Άντε Πάβελιτς και του υπουργού εσωτερικών Αντρίγια Αρτούκο-

βιτς, τον «Χίµλερ των Βαλκανίων», εκδόθηκαν οι πρώτοι νόµοι για τον αποκλεισµό 

των Εβραίων και των Τσιγγάνων από την κοινωνία της Κροατίας. Μιµούµενοι τους 

νόµους της Νυρεµβέργης σε σχέση µε την «υπηκοότητα», τη «φυλετική ένταξη» και 

την «προστασία του αρίου αίµατος και την τιµή του κροατικού λαού» απαγόρευσαν 

τους γάµους µεταξύ Κροατών και «µη-Κροατών», στους οποίους συµπεριλαµβάνονταν 

οι Εβραίοι και οι Τσιγγάνοι: 

«Ως Τσιγγάνος σε σχέση µε αυτόν το νόµο αναγνωρίζεται εκείνο το πρόσωπο, του οποίου 

η καταγωγή απορρέει από δύο ή περισσότερες γενεές Τσιγγάνων...»  
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Μιµούµενοι τους Γερµανούς ίδρυσαν και οι Κροάτες στο υπουργείο των εσωτερικών 

µια «φυλετική-πολιτική υπηρεσία», στην οποία µπορούσαν να προσφύγουν οι αρχές 

στην περίπτωση αδιευκρίνιστης ταξινόµησης. Στις 3.7.1941 το υπουργείο εσωτερικών 

εξέδωσε διαταγή προς όλες τις υφιστάµενες υπηρεσίες του να συγκεντρώσουν κάθε 

στοιχείο σχετικά µε τους Τσιγγάνους που ζούσαν στο «Ανεξάρτητο κράτος της Κροα-

τίας». Στη συνέχεια ακολούθησε νέα διαταγή της κυβέρνησης των «Ουστάσα», η οποία 

καλούσε όλα τα «περιφερειακά όργανα ασφαλείας» και τις στρατιωτικές µονάδες να 

συλλάβουν όλους τους Τσιγγάνους στο έδαφος της Κροατίας. Οι περιουσίες τους µοι-

ράστηκαν σε φτωχούς ανθρώπους(!) ή εκποιήθηκαν για λογαριασµό της εκάστοτε τοπι-

κής κοινότητας. Η πλειοψηφία των Τσιγγάνων εκτοπίστηκε στο στρατόπεδο συγκέ-

ντρωσης και εξόντωσης Γιασένοβακ (Jasenovac: οµώνυµη περιοχή κοντά στη συµβολή 

των ποταµών Ούνα και Σάβε) όπου και εκτελέστηκαν. Προσωρινά λειτούργησε στο 

Γιασένοβακ και ένα κρεµατόριο. Οι κρατούµενοι του «τσιγγάνικου στρατοπέδου», ό-

πως και εκείνοι των άλλων συγκροτηµάτων (στο συγκρότηµα ΙΙΙ Β στεγάζονταν Εβραί-

οι), οδηγήθηκαν στο θάνατο εξαιτίας ασθενειών, πείνας, καταναγκαστικής εργασίας και 

οµαδικών εκτελέσεων. Κοντά στο Γιασένοβακ που ήταν το φρικιαστικότερο στρατόπε-

δο, υπήρχε και µια σειρά άλλων στρατοπέδων. Κατά κανόνα στην Κροατία οι διωκόµε-

νοι εκτελούνταν, µερικοί όµως µεταφέρθηκαν σε γερµανικά στρατόπεδα εξόντωσης. 

∆ιαφορετικά από τους Εθνικοσοσιαλιστές οι Ουστάσα διεξήγαγαν όχι µόνο έναν εξο-

ντωτικό πόλεµο εναντίον των «ξένων φυλών», αλλά και εναντίον των «µη-Καθολικών» 

και ειδικά εναντίον των ορθοδόξων Σέρβων. Αξιωµατούχοι της καθολικής εκκλησίας 

ακόµη και από το Βατικανό συµµετείχαν δραστήρια σ΄ αυτήν την εκστρατεία εξόντω-

σης. 

Μετά το 1945 αρκετοί από τους άµεσα υπεύθυνους για τα εγκλήµατα που διεπράχθη-

σαν στο έδαφος της Κροατίας κατέφυγαν στο εξωτερικό. Ο Αντρίγια Αρτούκοβιτς, 

αρχικά υπουργός εσωτερικών και δικαιοσύνης αργότερα, ένας από τους κύριους υπεύ-

θυνους κοντά στον Πάβελιτς για τους οµαδικούς φόνους, κατάφερε πολύ εύκολα µέχρι 

το 1985 να εµποδίσει την έκδοσή του από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Ένας 

πρώην γνωστός του, τοπικός αστυνοµικός διευθυντής, που κατέθεσε ως µάρτυρας ανέ-

φερε ότι ο Αρτούκοβιτς τον είχε διατάξει να δολοφονεί όλους τους Σέρβους, καθέναν 

χωριστά. Το ίδιο τους Εβραίους και τους Τσιγγάνους. 
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Ο αριθµός των εκτελεσθέντων δεν είναι ακόµη δυνατόν να υπολογιστεί επακριβώς, 

διότι στο στρατόπεδο Γιασένοβακ τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι πλήρως ενηµερωµέ-

να. Περισσότερα θύµατα έχουν να θρηνήσουν οι Σέρβοι, ακολουθούµενοι από τους 

Εβραίους, τους Τσιγγάνους και τους αντιπολιτευόµενους το φασιστικό καθεστώς Κρο-

άτες. Σύµφωνα µε τη γιουγκοσλαβική επιτροπή καθορισµού των εγκληµάτων πολέµου, 

τα θύµατα κυµαίνονται από 500.000-600.000 άτοµα, µεταξύ αυτών και 20.000 Εβραίοι. 

Τα στοιχεία για τα θύµατα των Τσιγγάνων στο στρατόπεδο Γιασένοβακ κυµαίνονται 

σύµφωνα µε εκτιµήσεις µαρτύρων µεταξύ 10.000 και 30.000. 

 

Στη Σερβία 

Μόνο πέντε εβδοµάδες µετά από την κατάληψη της Σερβίας (είχε τεθεί κάτω από γερ-

µανική διοίκηση) οι εγκατεστηµένες στρατιωτικές αρχές σε συνεργασία µε τον κατα-

κτητή εξέδωσαν µια σειρά διαταγµάτων για τους 150.000 Τσιγγάνους της Σερβίας.  

Με διαταγή του στρατιωτικού διοικητή από τις 30-5-1941 άρχισαν να εφαρµόζονται 

µέτρα διώξεως εναντίον των Τσιγγάνων. Οι Ροµά υποχρεώθηκαν να εγγραφούν σε ξε-

χωριστές «λίστες Τσιγγάνων», εκδιώχθηκαν από δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιους 

οργανισµούς, υποχρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία, να φέρουν περιβραχιόνιο µε 

την επιγραφή «Τσιγγάνοι» και κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όσοι δε θα-

νατώθηκαν σε θαλάµους αερίων, µεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς και το Γιασένοβακ. Α-

ναρίθµητοι Τσιγγάνοι έχασαν τη ζωή τους στις µαζικές εκτελέσεις. Μεταξύ των θυµά-

των συµπεριλαµβάνονται και εκατοντάδες Τσιγγανόπαιδα. Οι εκτελέσεις αυτές εγγρά-

φονται κατ΄ αποκλειστικότητα στις δραστηριότητες της Βέρµαχτ, αφού είχε αναλάβει 

την ευθύνη εξόντωσης των Εβραίων και των Τσιγγάνων σε σύνδεση µε την καταπολέ-

µηση των Παρτιζάνων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα χιλιάδες Τσιγγάνοι να εκτελεστούν 

από τη Βερµαχτ σε εφαρµογή αντιποίνων στις επιθέσεις παρτιζάνων.  

Έτσι, πριν ακόµη εκδοθεί στη Γερµανία η διαταγή του Χίµλερ για το Άουσβιτς (16 ∆ε-

κεµβρίου 1942), ο αρχηγός της διοίκησης του στρατού στη Σερβία, Χάραλντ Τούρνερ, 

διαπίστωνε στις 30.8.1942 κατά την ενηµέρωση του νέου του προϊσταµένου Λερ ότι: 

«Για το συµφέρον της ειρήνευσης εξαλείφθηκε παντελώς µέσω της γερµανικής διοίκη-

σης (...) το πρόβληµα των Εβραίων όπως και εκείνο των Τσιγγάνων. Η Σερβία είναι η 
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µοναδική χώρα, στην οποία λύθηκε το ζήτηµα των Εβραίων και των Τσιγγάνων.» 

(NOKW Dokument 1486, Katrin Reemtsma 1996). 

Επειδή οι Τσιγγάνοι δεν είχαν αναγνωριστεί ως εθνοτική οµάδα, δεν τους δόθηκε ποτέ 

η ευκαιρία να εκφράσουν δηµόσια τα ερωτήµατά τους για αυτά που υπέστησαν κατά τη 

διάρκεια του πολέµου. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εκδηλώθηκε ένα πρώ-

το ενδιαφέρον, και το 1989/90, όταν στο Ινστιτούτο σύγχρονης ιστορίας στο Βελιγράδι 

προγραµµατίστηκε και η διερεύνηση του ολοκαυτώµατος των Τσιγγάνων, δηµιουργή-

θηκαν δυνατότητες για επιστηµονική διερεύνηση. Μετά από πρωτοβουλία της «United 

States Holocaust Memorial Museum» στην Ουάσιγκτον δηµιουργήθηκε στην οµοσπον-

δία των εβραϊκών κοινοτήτων της πρώην Γιουγκοσλαβίας στο Βελιγράδι µια οργανωτι-

κή επιτροπή για την προετοιµασία του υλικού σχετικά µε το ολοκαύτωµα στη Γιου-

γκοσλαβία. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος ερευνήθηκαν επίσης και τα δεινά που 

υπέστησαν κατά την διάρκεια του πολέµου οι Τσιγγάνοι της Γιουγκοσλαβίας. (Το1994 

εκδόθηκε στο Βελιγράδι το βιβλίο του Ν. Άκοβιτς µε τον τίτλο: (Η γενοκτονία των 

Τσιγγάνων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Γιασένοβακ). 

 

 

8.3.2. Ρουµανία  

 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, πριν από την κήρυξη του πολέµου, στη Ρουµανία ζούσαν πε-

ρίπου 300.000 Τσιγγάνοι. Με την άνοδο στην εξουσία της φασιστικής κυβέρνησης του 

στρατηγού Ιον Αντονέσκου το έτος 1940 χειροτέρευσε η κατάσταση των µειονοτήτων. 

Για τη λύση του «τσιγγάνικου προβλήµατος» υπήρχαν ήδη για το φασιστικό καθεστώς 

συγκεκριµένα σχέδια, τα οποία άρχιζαν από την αναγκαστική αφοµοίωση και έφθαναν 

µέχρι τη στείρωση. Στις 8 Ιουλίου 1941 ο Αντονέσκου αξίωνε σε εκφώνηση λόγου την 

εξόντωση των µειονοτήτων. Στο ίδιο πνεύµα η εφηµερίδα «Ερόικα» πρότεινε να µετα-

χειριστούν το «τσιγγάνικο πρόβληµα, µε τον ίδιο τρόπο όπως το πρόβληµα των Εβραί-

ων», να διενεργήσουν την εξαφάνιση των Τσιγγάνων από όλους τους τοµείς της κοινω-

νικής ζωής, να απαγορευθεί ο γάµος µεταξύ Ρουµάνων και Τσιγγάνων και να µεταφερ-

θούν οι νοµαδοποιηµένοι Τσιγγάνοι σε στρατόπεδο εργασίας. 
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Τα κυβερνητικά µέτρα περιορίστηκαν όµως µόνο στη δίωξη των Τσιγγάνων από µερι-

κές περιοχές της χώρας. Έτσι, το σχέδιο µιας ολοκληρωτικής εξόντωσης από πρωτο-

βουλία του καθεστώτος-Αντονέσκου δεν µπορεί να αποδειχθεί. 

Από το 1944 όταν η Γερµανία διατηρούσε την Ουγγαρία ακόµη υπό κατοχή, εκτοπί-

στηκαν οι εκεί ζώντες Εβραίοι καθώς και πολλοί «Ρουµάνοι» στο Άουσβιτς-

Μπίρκεναου. Λίγοι επέστρεψαν µετά την απελευθέρωση. 

Στα ανατολικά της χώρας ο Αντονέσκου εκτόπισε το 1942 περίπου 90.000 Τσιγγάνοι. 

Μερικοί απ΄ αυτούς προσπάθησαν, χωρίς αποτέλεσµα βέβαια, να αποδείξουν την αφο-

σίωσή τους στο καθεστώς, τυπώνοντας σε µια από τις εφηµερίδες τους αγκυλωτούς 

σταυρούς ή κάνοντας αναφορά στη χριστιανική τους πίστη και την αντικοµουνιστική 

τους τοποθέτηση. 

Κατά την εκτόπισή τους χωρίστηκαν κατά φυλές. Οι θετικά τοποθετηµένοι προς τη 

µοναρχία Τσιγγάνοι της «Γενικής Ένωσης των Τσιγγάνων Ρουµανίας» στάλθηκαν ανυ-

περθέτως στο ανατολικό µέτωπο. Ένα άλλο µέρος των Τσιγγάνων αποτελούµενο ως επί 

το πλείστον από τους Καρτοράρα στάλθηκαν στο στρατόπεδο θανάτου στην Τρανσί-

στριεν, όπου ζούσαν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, µέσα σε τρύπες, εκτεθειµένοι 

στο βαρύ κρύο και την πείνα. Κατά το τέλος του πολέµου έφθασε η διαταγή εξόντωσής 

τους. Η αργοπορία της οµάδας φρούρησης από τη µια και η συνεχής προέλαση του 

σοβιετικού στρατού από την άλλη, γλίτωσε στους λίγους εναποµείναντες Τσιγγάνους 

τη ζωή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ρουµανικής επιτροπής εγκληµατιών πολέµου 

36.000 Τσιγγάνοι πρέπει να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσµίου 

πολέµου. 
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9. Η περιπέτεια της αποζηµίωσης των Τσιγγάνων. Sinti και Ροµά στην  σκιά 

του εθνικοσοσιαλισµού 

 

Μετά την απελευθέρωση τους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι επιζήσαντες άρχι-

σαν την αναζήτηση των οικογενειών τους. Όλοι τους είχαν αποκοµίσει εξαιτίας των 

διώξεων βαρύτατα σωµατικά και ψυχικά τραύµατα. Η κοινωνική µορφή οργάνωσης 

των Sinti και Ροµά, η ενταγµένη στο µεγάλο οικογενειακό περιβάλλον µικρή οικογέ-

νεια, καταστράφηκε µερικώς ή πλήρως και διακόπηκε σε µεγάλη έκταση η µετάδοση 

της πολιτισµικής γνώσης µέσω της αλυσίδας των γενεών. Η προσπάθεια πολλών Sinti 

και Ροµά, στα πρώην κατεχόµενα εδάφη, να σταθούν οικονοµικά ξανά στα πόδια τους, 

απέτυχε. 

Στη Γερµανία µια από τις βασικές αιτίες αυτής της αποτυχίας οφείλεται στο γεγονός ότι 

στις διοικήσεις των δήµων και κοινοτήτων τα πρόσωπα που είχαν συνεργαστεί µε το 

ναζιστικό καθεστώς παρέµεναν στις θέσεις τους και µετά τον πόλεµο. Σ� αυτό θα πρέ-

πει να προστεθεί και η συνεχόµενη επίδραση πατροπαράδοτων προκαταλήψεων και της 

ιδεολογίας του εθνικοσοσιαλισµού. Για παράδειγµα ο ίδιος ο δήµαρχος του Γκρέφεν-

χαουζεν του Παλατινάτου µε ενεργό δράση στην εκτόπιση των Sinti και Ροµά, έγραφε 

το 1952 προς το νοµαρχιακό συµβούλιο της επαρχίας Μπάντ Μπέργκζαµπερν: 

«Είµαι κατηγορηµατικά εναντίον του να επανεγκατασταθούν οι Τσιγγάνοι πλησίον του 

χωριού, διότι θα ξαναδηµιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες όπως και πριν το 1939. Οι πολί-

τες της κοινότητάς µου πρέπει να εργαστούν σκληρά για το ψωµί τους, και οι Τσιγγάνοι 

θέλουν να ζούνε σε βάρος άλλων. Εδώ πρέπει να καταργήσει κανείς τον ουµανισµό(...) θα 

ήθελα ακόµη µία φορά να τονίσω, ότι δεν θα ανεχθώ την εγκατάσταση των Τσιγγάνων 

στο Χάνενµπαχταλ και πλησίον του χωριού και θα προσπαθήσω να το εµποδίσω µε όλα 

τα µέσα που βρίσκονται στη διάθεσή µου». 

Παρότι είχαν περάσει εκατοντάδες χρόνια φαίνεται ότι το κλισέ «παράσιτα» δεν είχε 

χάσει ποτέ την δραστικότητά του και παρέµεινε ζωντανό κατά τη συνολική φάση της 

επανοικοδόµησης µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 70 στις γερµανικές αρχές. Σε 

πολλά µέρη οι Τσιγγάνοι αφέθηκαν στην τύχη τους σε εξαθλιωµένα και προ πολλού 

εγκαταλειµµένα καταλύµατα προσφύγων. Σε άλλα µέρη τους παραχωρούνταν οικισµοί 

σε προάστια των πόλεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα σε πολλές κοινότητες να δηµιουρ-
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γηθούν µικροί «Τσιγγάνικοι-οικισµοί». Οι κατοικίες ή καλύτερα «οι καλύβες» βρίσκο-

νταν συνήθως στην άκρη του χωριού, της πόλης ή ακόµη και καταµεσής στο δάσος. Οι 

κατοικίες αυτές ήταν πολύ µικρές, κακής ποιότητας και εντελώς ανεπαρκείς, χωρίς η-

λεκτρικό ρεύµα ή παροχή νερού. Μια διαφυγή από αυτές τις συνθήκες ζωής ήταν δυνα-

τή µόνο σε µια περίπτωση: αποκήρυξης της τσιγγάνικης ταυτότητας.  

Περισσότερο όµως και από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τους Sinti και Ροµά τους 

ταλαιπωρούσε το γεγονός ότι δεν υπήρξε καµιά κρατική αναγνώριση για τα εις βάρος 

τους εγκλήµατα, ότι οι θύτες δεν δικάστηκαν και ότι έγινε δυνατό να διατηρηθούν δο-

µές διοικητικού αποκλεισµού χωρίς διακοπή και πέραν του 1945. Ιδιαιτέρως σαφές 

γίνεται τούτο στη δραστηριότητα της αστυνοµίας και της επιστήµης µετά το 1945. 

Για παράδειγµα ο Γιόσεφ Άιχενµπεργκερ ήταν κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλι-

σµού στο «κεντρικό γραφείο ασφαλείας του κράτους» στο Βερολίνο αρµόδιος για την 

εκτόπιση των Sinti και Ροµά. Μετά το 1945 προάχθηκε σε προϊστάµενο του τµήµατος 

«Τσιγγάνων» στο γραφείο ασφαλείας της αστυνοµίας του Μονάχου. Ο Λέο Κάρστεν, 

επίσης συνεργάτης στην κεντρική θέση στο Βερολίνο µετατέθηκε στην Καρλσρούη, 

ενώ άλλοι συνεργάτες στο Ντόρτµουντ και στη Βόννη. Αυτοί όλοι όχι µόνο πήραν µαζί 

τους στη νέα θέση εργασίας υλικό από τους φακέλους που είχαν ανοιχτεί κατά τη διάρ-

κεια του εθνικοσοσιαλισµού, αλλά συνέχισαν το αστυνοµικό ειδικό φακέλωµα στους 

επιζώντες Sinti και Ροµά. Η εναντίον µερικών αστυνοµικών κινηθείσα διαδικασία κατά 

κανόνα σταµάτησε, τα εγκλήµατα παραγράφηκαν ή οι θύτες στο µεταξύ πέθαναν. 

Η κατάργηση των νόµων της δηµοκρατίας της Βαϊµάρης και της εποχής του εθνικοσο-

σιαλισµού από τους συµµάχους αφαίρεσε από την αστυνοµία τη νοµική βάση για ένα 

τέτοιο διάβηµα. Ασκώντας επιρροή στο βαυαρικό κοινοβούλιο οι υπάλληλοι κατάφε-

ραν να επαναφέρουν το νοµικό αποκλεισµό των Sinti και Ροµά. Με την υποστήριξη 

όλων των κοµµάτων του κοινοβουλίου της Βαυαρίας ψηφίστηκε στις 22.12.1953 η 

«βαυαρική διάταξη περί ταξιδιωτών», η οποία βρισκόταν σε συνάφεια µε το «βαυαρικό 

νόµο πάταξης των Τσιγγάνων, των Ταξιδιωτών και φυγόπονων» του 1926. Η «διάταξη 

περί των Ταξιδιωτών» απαγόρευσε το ταξίδι. Όποιος όµως ήθελε να το πραγµατοποιή-

σει, χρειαζόταν τη θετική γνωµοδότηση του γραφείου ασφαλείας. Η έννοια «Ταξιδιώ-

της» για την αστυνοµία ταυτίζονταν µονοσήµαντα µε το «ανήκειν» στους Sinti και Ρο-

µά. Αυτό βέβαια δεν αποτελούσε ιδιαιτερότητα της Βαυαρίας. Και σε άλλα κρατίδια, 
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όπως στο Σάαρλαντ, την Έσση, τη Βάδη Βυρτεµβέργη κ.α. παρέµειναν νόµοι, από την 

εποχή των Ες-Ες µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970 σε ισχύ.  

Ακόµη και µετά τη σιωπηρή κατάργηση των ειδικών νόµων και διατάξεων της µεταπο-

λεµικής εποχής συνεχίστηκαν µέσω άλλων δρόµων οι διακρίσεις σε βάρος τους. Για 

παράδειγµα στις 18.4.1975 στη Φρανκφούρτη έγινε µια συνάντηση µεταξύ αντιπροσώ-

πων διαφόρων υπηρεσιών της πόλης (της αστυνοµίας, της ασφάλειας, του αρχηγείου 

αστυνοµίας της Φρανκφούρτης και άλλων αρχών της δηµόσιας τάξης), στην οποία 

πάρθηκαν µέτρα, «για να εµποδίσουν την παραµονή Τσιγγάνων εντός των ορίων της 

πόλης της Φρανκφούρτης του Ρήνου µελλοντικά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες». 

Παρόµοια σχέδια µε τον ίδιο στόχο προτάθηκαν και σε άλλες πόλεις. Κατά τη άποψη 

της αστυνοµίας οι Sinti και Ροµά απορρίπτουν µια «µόνιµη κατοικία», είναι «φυγόπο-

νοι» και έχουν «µια κλίση προς την ελεύθερη πλανόδια ζωή». Το γεγονός ότι η πλειο-

ψηφία των Sinti είχε µόνιµη κατοικία δεν λαµβάνονταν υπόψη. Γενικά στην αστυνοµία 

κυριαρχούσε µια «στάση της καταρχήν υποψίας», σύµφωνα µε την οποία όλοι οι Τσιγ-

γάνοι ήταν δυνάµει εγκληµατίες. 

Η αντίληψη της «καταρχήν» υποψίας για τους Sinti και Ροµά είχε ως συνέπεια την ε-

φαρµογή δυσανάλογων µέσων στην αστυνοµική καθηµερινή εργασία. Έτσι εµφανιζό-

ταν, µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990, σε χώρους όπου διέµεναν Γερµανοί Sinti ή 

αλλοδαποί Τσιγγάνοι, ή ακόµη στις κατοικίες ύποπτων Sinti και Ροµά, ολόκληρη οµά-

δα κοµάντος. Οι ανακρίσεις που επακολουθούσαν υπηρετούσαν τόσο στην ποινική δί-

ωξη ενός ύποπτου προσώπου όσο και της παρακολούθησης της συνολικής οµάδας. Ό-

ποιος είχε γραφτεί στα κατάστιχα της αστυνοµίας, ήταν ύποπτος. Απέναντι στους Γερ-

µανούς Sinti και Ροµά και κατά τα προηγούµενα χρόνια ιδιαιτέρως εναντίον αλλοδα-

πών Τσιγγάνων η αστυνοµία λαµβάνει µέχρι σήµερα τόσο προληπτικά όσο και κατα-

σταλτικά µέτρα σε µεγάλη έκταση. 

Επίσης και οι συµµετέχοντες στην δίωξη των Sinti και Ροµά επιστήµονες µπόρεσαν να 

συνεχίσουν σχεδόν πάντοτε ανεµπόδιστα την επαγγελµατική τους καριέρα και οι επι-

στηµονικές τους θέσεις παρέµειναν µέχρι τη δεκαετία του 1970 αδιάψευστες. Μηνύ-

σεις, είτε µέσω του «Συνδέσµου Γερµανών Sinti και Ροµά», είτε κατόπιν αυτεπάγγελ-

της δίωξης της εισαγγελίας εναντίον πρώην συνεργατών του «Ινστιτούτου Ευγονικής 

Έρευνας» µε την κατηγορία φόνου ή συµπράξαντος σε φόνο, ανεστάλησαν σε λίγα 
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χρόνια. Οι Sinti παρέµειναν «περικυκλωµένοι» από πρώην δράστες και νέους απολογη-

τές της αστυνοµίας και της επιστήµης και από κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Οι προ-

σπάθειες τους να εισακουσθούν απέτυχαν. Στα δεινά του στρατοπέδου προστέθηκε 

µετά το 1945 πολύς πόνος. 

Σε αποφάσεις σχετικά µε τις αναφορές των διωκοµένων για αποζηµίωση και αποκατά-

σταση τα δικαστήρια συµβουλεύτηκαν τους πρώην κρατικούς υπαλλήλους και επίση-

µους διώκτες των Sinti και Ροµά. Οι κληθέντες ως πραγµατογνώµονες πρώην αυτουρ-

γοί αρνήθηκαν φυσικά την άξια αποζηµίωσης δίωξη των Sinti και Ροµά για ρατσιστι-

κούς λόγους, προστατεύοντας έτσι τον εαυτό τους από ποινική δίωξη και προσφέρονται 

στις αρχές αντίστοιχα δείγµατα επιχειρηµατολογίας. Αυτό διευκόλυνε τις δικαστικές 

αρχές να δέχονται στις περισσότερες περιπτώσεις ότι οι Σιντί και οι Ροµά δεν διώχθη-

καν και φυλακίστηκαν για λόγους ρατσιστικούς, αλλά εξαιτίας της «µη κοινωνικής και 

εγκληµατικής τους στάσης». 

Το 1956 το οµοσπονδιακό δικαστήριο εξέδωσε µια απόφαση, σύµφωνα µε την οποία οι 

«Τσιγγάνοι» µόνο µετά από το 1943, δηλαδή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η «διάταξη 

του Άουσβιτς», δύναται να αντιµετωπιστούν ως διωκόµενοι για ρατσιστικούς λόγους. 

Μόλις το 1963 αναθεωρήθηκε αυτή η απόφαση. Το οµοσπονδιακό δικαστήριο αναγνώ-

ρισε τώρα ότι υφίσταται δίωξη των Sinti και Ροµά για ρατσιστικούς λόγους από το 

1938, δηλαδή από το διάταγµα του Χίµλερ για τη «Λύση του Τσιγγάνικου προβλήµα-

τος ...». Το 1963 όµως είχαν ήδη πεθάνει πολλοί απ΄ αυτούς που είχαν το δικαίωµα υ-

ποβολής αιτήσεως περί αποζηµιώσεως, ενώ άλλοι δεν ήθελαν για µια ακόµη φορά να 

υποστούν τα δεινά της γραφειοκρατίας ή µερικοί δεν το πληροφορήθηκαν καθόλου. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 1969 έληγε ούτως ή άλλως και η προθεσµία.  

Προκειµένου να ελαφρύνει την αδικία, η οµοσπονδιακή γερµανική κυβέρνηση εξέδωσε 

το 1981 νέες κατευθυντήριες γραµµές περί «αποζηµιώσεως ειδικών περιπτώσεων για 

διωκόµενους µη εβραϊκής καταγωγής». ∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεως είχαν µόνο εκεί-

νοι που δεν είχαν υποβάλλει ποτέ µια αίτηση αποζηµιώσεως. Όσων οι αιτήσεις είχαν 

απορριφθεί στο παρελθόν δεν είχαν κανένα δικαίωµα στο ούτως ή άλλως λιγοστό ανώ-

τερο ποσό των 5.000 γερµανικών µάρκων ή µιας χαµηλής σύνταξης. 

Μόνον κατόπιν πολλών µηνύσεων, και διαδηλώσεων, όπως για παράδειγµα µπροστά 

στο κτίριο της αρµόδιας υπηρεσίας αποκατάστασης στην Κολωνία το 1985, έγινε δυνα-
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τό να διορθωθούν ορισµένες διαπραχθείσες αδικίες. Με πρωτοβουλία του κεντρικού 

συµβουλίου των Γερµανών Sinti και Ροµά επαναλήφθηκε ένας µεγάλος αριθµός από µη 

διεκπεραιωµένες ή απορριπτικές εκδικάσεις αποζηµιώσεων των προηγούµενων χρό-

νων. Μέσω διαπραγµατεύσεων µε τα γραφεία αποζηµιώσεως των κρατιδίων έλαβαν 

τελικά µερικές εκατοντάδες Sinti - 50 χρόνια µετά το τέλος του τρίτου Ράιχ - µια πρό-

σθετη πληρωµή και/ή µια τρέχουσα σύνταξη. 

Αν και η πλειοψηφία των Sinti και Ροµά στη Γερµανία έλαβε τελικά µια µορφή αποζη-

µιώσεως, πολλοί απ΄ αυτούς αισθάνθηκαν την επικοινωνία τους µε τις γερµανικές αρ-

χές σαν «δεύτερη καταδίωξη». Ουδέποτε αποζηµιώθηκαν όµως οι επιζώντες Τσιγγάνοι 

από τις κατεχόµενες χώρες και τα δορυφορικά κράτη, οι οποίοι µε εγχώρια ή γερµανική 

συµµετοχή εκτοπίστηκαν σε καταναγκαστική εργασία και στρατόπεδα συγκέντρωσης 

και/ή επέζησαν των µαζικών εκτελέσεων. 

Ο ρατσιστικός λόγος για τους Sinti και Ροµά, η άρνηση της καταδίωξής τους και ο επί-

σηµος κοινωνικός αποκλεισµός συνεχίστηκαν µέχρι τη δεκαετία του 1970. Η αλλαγή 

των γενεών και ο κοινωνικοπολιτικός µετασχηµατισµός επέφεραν σταδιακές βελτιώ-

σεις στις κρατικές υπηρεσίες σχετικά µε την κατανόηση των προβληµάτων τους.  

Εντελώς διαφορετική φαινόταν η κατάσταση των Sinti στην πρώην Γερµανική Λαο-

κρατική ∆ηµοκρατία (ΓΛ∆). Μετά τον πόλεµο ζούσαν εκεί µόνο 300 Sinti, από τους 

οποίους µερικοί εγκατέλειψαν κατά τη δεκαετία του 1950 την πρώην «Ανατολική Ζώ-

νη». Αντίθετα από τους Ζόρµπεν (Sorben) δεν είχαν αναγνωριστεί ως µειονότητα. Η 

πίεση της σοσιαλιστικής καθηµερινότητας και η απουσία δυνατότητας να οργανώσουν 

ελεύθερα τη ζωή τους, πόσο µάλλον να οργανωθούν ή να ασχοληθούν µε τα ενδιαφέ-

ροντά τους, απειλούσε την πολιτισµική τους ύπαρξη. Η µοναδική διαφορά σε σύγκριση 

µε την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία βρισκόταν στο ότι από τα µέσα της δεκαετίας του 

1960 όλοι οι Sinti και Ροµά αναγνωρίστηκαν ως διωκόµενοι του ναζιστικού καθεστώ-

τος και έπαιρναν σύνταξη διωχθέντων. 

Στη δηµοσιότητα και στους δηµόσιους µνηµειακούς χώρους της πρώην ΓΛ∆ η εθνική 

εξόντωση των Sinti δεν αποτέλεσε κανένα θέµα. Μόλις στα µέσα της δεκαετίας του 

1980 πέτυχε ο λογοτέχνης και για πολλά χρόνια υποστηρικτής των Sinti στην πρώην 

ΓΛ∆, Ράιµαρ Γκίλσενµπαχ, ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες και µε την υποστήριξη 

του ιερέα της ευαγγελικής εκκλησίας του Μαρτσάν-Βερολίνου να εγκαταστήσει µια 
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µνηµειακή στήλη για τους κρατούµενους από το 1936 στο Μαρτσάν και το 1943 στο 

Άουσβιτς εκτοπισµένους Βερολινέζους Sinti. 

Στην ενοποιηµένη Γερµανία κατοικούν σήµερα περί τις 80.000 χιλιάδες Sinti, οι οποίοι 

είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι από τον 15ο αιώνα σ΄ αυτό το έδαφος. Οι Τσιγγάνοι κατέ-

φθασαν στη Γερµανία σε διαφορετικούς χρόνους. Πριν ογδόντα έως εκατόν πενήντα 

χρόνια ήρθαν κυρίως από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εγκαταστάθηκαν ως επί το 

πλείστον στην περιοχή του Ρούρ, στη Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι περισσότεροι απ΄ αυτούς 

κατέχουν τη γερµανική υπηκοότητα, ενώ άλλοι θεωρούνται ως «απάτριδες». Ένας µε-

γάλος αριθµός Ροµά έφθασε µεταπολεµικά στη Γερµανία την περίοδο που το γερµανικό 

κράτος είχε ανάγκη από εργατικά χέρια, κυρίως από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Από 

την ίδια χώρα ήρθαν στη Γερµανία στις αρχές του ΄90 εξαιτίας του πολέµου πολλοί 

Ροµά ως πρόσφυγες. Πιστεύεται ότι ο συνολικός αριθµός των Ροµά στη Γερµανία α-

νέρχεται σήµερα γύρω στις 130.000 άτοµα. 

Με βάση τη νέα νοµοθεσία περί ασύλου προχωρεί µε γρήγορους ρυθµούς η απέλαση 

των Ροµά από τη Γερµανία σε αποκαλούµενες «σίγουρες τρίτες χώρες» δια των αντα-

ποδοτικών συµφωνιών. 

Με την υπογραφή της ευρωπαϊκής συµφωνίας περί προστασίας των µειονοτήτων από 

τη Γερµανία το 1995 αναγνωρίζονται οι 80.000 στη Γερµανία ζώντες Sinti και Ροµά ως 

εθνική µειονότητα και µπορούν πλέον να ασκήσουν τα ατοµικά και πολιτικά τους δι-

καιώµατά.  

 



 112

10. Μετανάστευση και φυγή των Ροµά από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

 

Οι µεταναστεύσεις Τσιγγάνων από τις ανατολικές και ειδικότερα από τις νοτιοανατολι-

κές χώρες της Ευρώπης προς τη Γερµανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν από 

τον 15 αιώνα. Οι λόγοι µετανάστευσης δεν είναι πάντοτε γνωστοί. Μπορούµε όµως να 

υποθέσουµε πως υπήρχαν διάφορες αιτίες: πόλεµοι (π.χ. ρωσοτουρκικός πόλεµος 

1877/78 και οι βαλκανικοί πόλεµοι 1912/13)· παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµά-

των, κατάργηση της δουλείας στη Μολδαβία και τη Βλαχία 1855/56· οικονοµικοί λόγοι 

(στρατολόγηση ξένων εργατών από την Πολωνία)· πολιτισµικοί λόγοι (τότε ζούσαν 

περισσότεροι Τσιγγάνοι από τα πλανόδια επαγγέλµατα). Ο αριθµός των αλλοδαπών 

Τσιγγάνων ήταν συγκριτικά ελάχιστος. Γι΄ αυτούς ίσχυε πάντοτε η απέλαση, ωστόσο 

µια σειρά οικογενειών από την Ουγγαρία κατάφερε να νοµιµοποιήσει την παραµονή 

της στη Γερµανία. Πολλοί Γερµανοί Τσιγγάνοι ανάγουν την καταγωγή τους σ΄ αυτούς 

τους Ρουµανο-ούγγρους. 

Με την έναρξη του πρώτου παγκοσµίου πολέµου µειώθηκε ο αριθµός των αλλοδαπών 

Τσιγγάνων· βέβαια µερικοί αλλοδαποί Τσιγγάνοι κατάφεραν µέχρι τα µέσα της δεκαε-

τίας του 1930 να εισέλθουν στο γερµανικό έδαφος. Μετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πό-

λεµο παρατηρείται εκ νέου µια ισχυρή µετανάστευση προς τη Γερµανία. Αυτό συνέβη-

κε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και αυτοί ήσαν κυρίως Τσιγγάνοι από την Πολω-

νία, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν κοντά στους συγγενείς τους, στην περιοχή του Ρούρ. 

Μαζί µε τους Γερµανούς επαναπατριζόµενους απελάθηκαν επίσης και Τσιγγάνοι από 

την Πολωνία. Αυτοί ζούνε σήµερα στη µεγάλη τους πλειοψηφία στην περιοχή του 

Ρούρ, σε άλλες περιοχές της Ρηνανίας-Βεστφαλίας και στο Βερολίνο. Το νέο κύµα µε-

τανάστευσης προέρχεται κυρίως από Τσιγγάνους της πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Ρου-

µανίας και της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι αιτίες εκπατρισµού των 

Τσιγγάνων από αυτές τις χώρες. 

 

10.1. Γιουγκοσλαβία 
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Στη δεκαετία του 1970 µετανάστευσαν πολλοί Τσιγγάνοι από την πρώην Οµοσπονδια-

κή Γιουγκοσλαβία στην πορεία στρατολόγησης «ξένων εργατών» προς τη Γερµανία και 

την Αυστρία. Οι περισσότεροι κατάγονταν από τη ∆ηµοκρατία της Σερβίας και της 

Μακεδονίας και ένα µόνο µικρό µέρος από τη Βοσνία, και ανήκαν σε διαφορετικές 

οµάδες-φυλές. Στη Γερµανία απασχολήθηκαν αρχικά ως εργάτες σε εργοστάσια και 

φίρµες. Οι γυναίκες ως καθαρίστριες ή ως εργάτριες σε εργοστάσια ή ως αδελφές νο-

σοκόµες. Γύρω στις δέκα χιλιάδες Τσιγγάνοι δεύτερης και τρίτης γενεάς από την πρώην 

Γιουγκοσλαβία ζούνε σήµερα ως µετανάστες εργάτες στην Ιταλία, τη Γερµανία, το 

Βέλγιο και άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 

Η µετανάστευση Τσιγγάνων από την πρώην Γιουγκοσλαβία δεν έγινε µόνο µέσα από 

τους γνωστούς νόµιµους δρόµους. Στη δεκαετία του 1970 έφθασαν στη Γερµανία Τσιγ-

γάνοι, οι οποίοι σήµερα θα χαρακτηρίζονταν «απάτριδες». Μολονότι µερικοί διέθεταν 

γιουγκοσλαβικά διαβατήρια ή πιστοποιητικά γεννήσεως, είχαν εγκαταλείψει τη χώρα 

πριν πολλά χρόνια. Αρχικά ζούσαν για µερικούς µήνες το χρόνο από το εµπόριο µεταξύ 

των συνόρων του τριγώνου: Ιταλίας, Αυστρίας και Γιουγκοσλαβίας. Στη συνέχεια µε-

ρικές απ΄ αυτές τις οικογένειες εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην Ιταλία. Όταν όµως άρχι-

σαν να εγκαθίστανται και άλλες οικογένειες, εντάθηκε ο ανταγωνισµός και η πίεση των 

αρχών. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µερικές οικογένειες να µετακινηθούν προς το Βέλγιο, 

τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερµανία. Εδώ έζησαν σε µεγάλο βαθµό κάτω από 

άθλιες συνθήκες, σε σκουπιδότοπους των µεγαλουπόλεων και µε τη διαρκή απειλή της 

απέλασης. Τα παιδιά τους που είχαν γεννηθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν 

στην καλύτερη περίπτωση ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Ήρθαν σε οµάδες µεταξύ των 

50 και 200 ατόµων µε ηµικατεστραµµένα αυτοκίνητα. Γνωστά έµειναν στην ιστορία τα 

επεισόδια στα γερµανο-ολλανδικά σύνορα το 1977, όταν καµία από τις δύο χώρες δεν 

ήθελε να επιτρέψει την είσοδο µιας οµάδας Τσιγγάνων στο έδαφός της. Το 1979 έκανε 

την εµφάνισή της µια οµάδα Τσιγγάνων στο Ντάρµστατ, το 1980 αφίχθηκε στη Βόννη 

µια οµάδα 90 Τσιγγάνων, µεταξύ αυτών και 50 παιδιά· το φθινόπωρο του 1986 έφθα-

σαν στην Κολωνία 200-300 Τσιγγάνοι. Ένα µέρος στεγάστηκε σε καταλύµατα έκτα-

κτης ανάγκης και οι άλλοι αφέθηκαν να περιφέρονται για πολλές εβδοµάδες στην πα-

ρυφή της πόλης χωρίς να τους παρέχεται η ελάχιστη υπηρεσία, προκειµένου να εξανα-

γκαστούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Τελικά, µόνο στη πόλη της Κολωνίας απέκτη-
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σαν οι Τσιγγάνοι δικαίωµα παραµονής και αυτό συνέβη µόνο µετά από πολύχρονο α-

γώνα των οµάδων υποστήριξης.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται µια άµεση συρροή Τσιγγάνων από 

τη Γιουγκοσλαβία· υπέβαλαν αιτήσεις για την απόκτηση ασύλου, και µετά την απόρρι-

ψή τους απελάθηκαν. Μια σειρά οικογενειών κατάφεραν ωστόσο να νοµιµοποιήσουν 

την παραµονή τους στη Οµοσπονδιακή Γερµανία, λόγω του ισχύοντος ακόµη νόµου 

περί αλλοδαπών ή για λόγους πολιτικών αποφάσεων των δήµων και κοινοτήτων.  

Τα αίτια µετανάστευσης των Τσιγγάνων από την πρώην Γιουγκοσλαβία ανάγονται κα-

ταρχήν στην οικονοµική εξαθλίωση, στις εις βάρος τους διακρίσεις και σε σοβαρές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στην πλειοψηφία των αιτούντων πολιτικό 

άσυλο στην Ο∆Γ και οι τρεις αυτοί παράγοντες συνδέονται στενά µεταξύ τους. Αυτή η 

κατάσταση εξελίχθηκε ιστορικά, όµως ενόψει και των διαπραχθέντων εγκληµάτων από 

τους Γερµανούς και τους συνεργασθέντες µε αυτούς Κροάτες, και κατά ένα µέρος και 

Βουλγάρους κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, έχει και το γερµανι-

κό κράτος µια συνυπευθυνότητα. 

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία µετά το 1945 δεν µπόρεσαν να αντισταθµί-

σουν την εξαθλιωµένη κατάσταση των Τσιγγάνων. Αν και πολυάριθµοι Τσιγγάνοι τι-

µήθηκαν για την αντιστασιακή τους δράση κατά των Γερµανών (οι δολοφονηµένοι 

Τσιγγάνοι µνηµονεύθηκαν το ίδιο ακριβώς όπως και οι Σέρβοι που εκτελέστηκαν από 

τους Κροάτες), ωστόσο στη νέα κοινωνική τάξη πραγµάτων παρέµειναν συλλογικά 

αδικηµένοι. Ενώ για τις ∆ηµοκρατίες (Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Μα-

κεδονία και από το 1974 Μουσουλµάνοι) και τις εθνικές µειονότητες (των Αλβανών, 

Βουλγάρων, Τσέχων, Ουκρανών, Ουγγαρέζων, Ιταλών, Ρουµάνων, Τούρκων) είχε ρυθ-

µιστεί το νοµικό καθεστώς, για τους Τσιγγάνους - και παρ΄ όλες τις µεταρρυθµίσεις του 

συντάγµατος σε επίπεδο Οµοσπονδίας και ∆ηµοκρατιών - παρέµενε στην ουσία αδιευ-

κρίνιστο. Στα συντάγµατα όµως ορισµένων ∆ηµοκρατιών (Σερβίας και Μακεδονίας) 

και των δύο αυτόνοµων περιοχών ορίζονται ως «εθνικές οµάδες». Λόγω της ταξινόµη-

σης σε κατηγορίες δε δόθηκε στους Τσιγγάνους το συνταγµατικό αξίωµα για συλλογικά 

δικαιώµατα, όπως η διδασκαλία της µητρικής τους γλώσσας, η οικονοµική ενίσχυση 

για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ένα δικό τους µαζικό µέσο ενηµέρωσης, ώρες εκποµπής 

στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Τελικά µόνο το σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της 
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Μακεδονίας υπαγορεύει από το 1974 την ισότητα των δικαιωµάτων των Τσιγγάνων µε 

εκείνα των άλλων εθνικοτήτων. Σε τελευταία ανάλυση οι Τσιγγάνοι παρέµειναν συ-

νταγµατικά ακατοχύρωτοι, εκτεθειµένοι σε διακρίσεις. 

Αυτή η διάκριση γινόταν ακόµη οδυνηρότερη, καθώς βοηθούσε στο να συνεχιστεί και 

εδραιωθεί η ούτως ή άλλως υπάρχουσα κοινωνική αδικία. Οι καταυλισµοί των Τσιγγά-

νων, οι µαχαλάδες όπως αλλιώς ονοµάζονται στη Γιουγκοσλαβία, βρίσκονται εκτός 

των κατοικηµένων περιοχών ή στις παρυφές µεγάλων πόλεων χωρίς να είναι καταχω-

ρηµένοι στους χάρτες των πόλεων, όπως για παράδειγµα ο µαχαλάς στην πόλη Νις. 

Έρευνες που έγιναν στη δεκαετία του 1970 και στις αρχές του΄80 τεκµηριώνουν, ότι οι 

συνθήκες ζωής ενός ασυγκρίτως υψηλού αριθµού Τσιγγάνων χαρακτηρίζονται από 

άκρως κακές συνθήκες κατοικίας, φτώχειας, υψηλό βαθµό ασθενείας, έλλειψη εκπαί-

δευσης και υψηλό ποσοστό ανεργίας.  

Σε πολλούς τσιγγάνικους µαχαλάδες δεν υπάρχει µέχρι σήµερα κανενός είδους αποχέ-

τευση και µόνο δοκιµαστικά λειτουργεί ο ηλεκτρισµός. Οι καλύβες αποτελούνται συ-

νήθως µόνο από ένα δωµάτιο που χρησιµοποιείται από πολλούς ανθρώπους. Στην 

ΠΓ∆Μ στους τσιγγάνικους µαχαλάδες αντιστοιχούσαν, σύµφωνα µε έναν υπολογισµό 

που έγινε το 1983, τρία τ.µ. κατ΄ άτοµο. Ωστόσο, και οι εκτός των µαχαλάδων Τσιγγά-

νοι ζούνε, οι περισσότεροι, κάτω από άθλιες συνθήκες σε αποσυρµένα λεωφορεία, σε 

αυτοσχέδιες καλύβες, στις παρυφές του δάσους ή σε διασταυρώσεις δρόµων. 

Ανθυγιεινές συνθήκες ζωής και φτώχειας είναι οι αιτίες πολλών ασθενειών. Υποσιτι-

σµός, έλλειψη βιταµινών, πνευµονία, δερµατικές µολύνσεις και αλκοολισµός είναι αρ-

κετά διαδοµένα. Σε µερικές περιοχές ο µέσος όρος ζωής κυµαίνεται µεταξύ των 29 και 

33 ετών, και σε πολλά µέρη δεν υπάρχουν άνθρωποι άνω των 55 ετών. Ο µέσος όρος 

της βρεφικής θνησιµότητας παρέµεινε σε µερικά µέρη µεταξύ 1961 και 1982 αµετά-

βλητος στο 50 %. 

Η σχολική και επαγγελµατική κατάσταση των Τσιγγάνων ήταν σε όλες τις ∆ηµοκρατίες 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας ανεπίτρεπτη. 50 % έως 60 % δεν έχουν τελειώσει το βασικό 

οχταθέσιο σχολείο. 47 % των Τσιγγάνων στην ΠΓ∆Μ κατείχε το 1981 καµιά ή µόνο 

µερική βασική εκπαίδευση. Κατά συνέπεια ένα σηµαντικό µέρος των Τσιγγάνων παρέ-

µενε αναλφάβητο. Ο γιουγκοσλαβικός µέσος όρος έφθανε το 1981 στο 9,5 %. 
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Η έλλειψη σχολικής εκπαίδευσης συνέβαλε στον αποκλεισµό από την κρατική αγορά 

εργασίας, διότι όποιος δεν είχε περατώσει τη βασική εκπαίδευση, δεν προτεινόταν από 

το γραφείο εργασίας. Έτσι, για τους Τσιγγάνους παρέµενε η ευκαιριακή και εποχιακή 

απασχόληση και το µικρό εµπόριο. Όποιος δεν είχε δηλωθεί στο γραφείο εργασίας, δεν 

απολάµβανε καµιάς κρατικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Βεβαία υπήρξαν και 

κάποια σχολικά, οικιστικά και πολιτιστικά προγράµµατα, ωστόσο και αυτά υποστηρί-

χθηκαν µόνο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.  

Η µόνιµη φτώχεια, η έλλειψη παιδείας, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισµός συν-

δέονταν σε πολλά µέρη µε συγκεκριµένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Γι� αυτές τις παραβιάσεις ήταν υπεύθυνες συνήθως οι κατώτερες διοικητικές αρχές, 

ιδιαίτερα η τοπική αστυνοµία, χωρίς να υφίστανται οι δράστες τις ποινικές κυρώσεις 

που πρόβλεπε ο νόµος. Στην υποβολή µηνύσεων εκ µέρους των Τσιγγάνων η αστυνο-

µία παρέµενε συχνά άπραγη ή µετατρεπόταν η ίδια µερικές φορές σε δράστη, κάνοντας 

αυθαίρετες συλλήψεις, καταστρέφοντας τα προϊόντα των µικροπωλητών, ασκώντας βία 

εναντίον συλληφθέντων και εναντίον γυναικών, διενεργώντας νυκτερινές εφόδους, πα-

ρακολουθώντας και απειλώντας µέλη της οικογενείας ή εκτοπίζοντας ταξιδιώτες Τσιγ-

γάνους. 

Επίσης οι Τσιγγάνοι, των οποίων οι αιτήσεις για πολιτικό άσυλο είχαν απορριφθεί, εί-

χαν απελαθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβία και απετέλεσαν σε πολλές περιοχές θύµατα 

αστυνοµικής βίας. Στους Τσιγγάνους αυτούς κατασχέθηκαν ακόµη και τα διαβατήρια 

βάσει της § 43.5 (Βλάβη διεθνών και άλλων συµφερόντων της Γιουγκοσλαβίας στο 

εξωτερικό) του «Νόµου περί διαβατηρίων των υπηκόων της Σοσιαλιστικής Οµοσπον-

διακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας» της 27-6-1979. 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 οι Τσιγγάνοι βρίσκονταν ολοένα και περισσότερο 

ανάµεσα στα µέτωπα των εθνικοτήτων. Ως «εθνοτική οµάδα» χωρίς δική τους κρατική 

προστασία έπεφταν θύµατα των κρατικών µέτρων που στρέφονταν εναντίον των µειο-

νοτήτων, αλλά επίσης και θύµατα χειρισµών όλων των µεγαλύτερων εθνών και εθνικο-

τήτων στον αγώνα για πληθυσµούς, εδάφη, πολιτικών και πολιτισµικών αξιώσεων. Έ-

τσι στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1980 στα δυτικά της ΠΓ∆Μ Τσιγγάνοι, µόνιµοι 

κάτοικοι (εν µέρει αλβανοποιηµένοι) έπεσαν θύµατα αντιαλβανικών µέτρων της πρώην 

µακεδονικής κυβέρνησης: κλείσιµο αλβανόγλωσσων σχολείων, γκρέµισµα των παρα-
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δοσιακών µανδρότοιχων αλβανικών οικιών και αγροκτηµάτων, απαγόρευση διαδηλώ-

σεων, βίαιη διάλυση των διαδηλώσεων και σύλληψη των διαδηλωτών.  

Την ίδια εποχή η Αστυνοµία των Σκοπίων κακοµεταχειρίστηκε Τσιγγάνους που έφεραν 

τον τίτλο του ∆ερβίση, µε την κατηγορία ότι υποστήριζαν αλβανικά συµφέροντα. Κατ΄ 

επανάληψη η αστυνοµία διέλυσε τις θρησκευτικές τους συναθροίσεις και αφού συνε-

λάµβανε τους συµµετέχοντες, τους φυλάκιζε για λίγες ηµέρες, αφήνοντάς τους και πάλι 

ελεύθερους. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβανόταν για πολλαπλή φορά µέχρι που οι 

θιγόµενες οικογένειες αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη χώρα, ζητώντας στη συνέ-

χεια άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι διώξεις των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο από τη 

σερβική αστυνοµία πλήττει και τους εκεί ζώντες Τσιγγάνους. Σε συνάρτηση µε την 

καταπίεση των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο πρέπει να ειδωθεί και η αύξηση του πλη-

θυσµού των Τσιγγάνων της Σερβίας. Σύµφωνα µε τη σερβική προπαγάνδα οι Αλβανοί 

του Κοσσυφοπεδίου καταπιέζουν όχι µόνο τους εκεί ζώντες Σέρβους, αλλά και τις άλ-

λες µειονότητες όπως Τσιγγάνους, Τούρκους ή «Μακεδόνες», αναγκάζοντάς τους να 

δηλώσουν Αλβανοί. Με αυτή τη δηµογραφική δύναµη οι Αλβανοί δικαιολογούν στη 

συνέχεια τις πολιτικές τους αξιώσεις. 

Με την ίδρυση των διάδοχων κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας η κατάσταση των 

Τσιγγάνων διαµορφώνεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Στο σύνταγµα της Σερβίας 

οι Τσιγγάνοι αναφέρονται εκ νέου ως «εθνική οµάδα». Από το 1991 και µετά εγκατέ-

λειψαν τη Σερβία ακόµη δέκα χιλιάδες Τσιγγάνοι λόγω της έλλειψης πολιτικών ελευθε-

ριών, της καταστροφικής οικονοµικής κατάστασης, εξαιτίας της εκτόπισης και τέλος 

λόγω της στρατολόγησής τους στα µέτωπα του πολέµου. Μεταξύ των φυγάδων είναι 

και ο πρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης των Τσιγγάνων και πρώην υπεύθυνος σύντα-

ξης για θέµατα κουλτούρας στη γιουγκοσλαβική εφηµερίδα «Politika», Rajko Djuric, 

στον οποίο στο µεταξύ παραχωρήθηκε πολιτικό άσυλο στο Βερολίνο.  

Οι περισσότεροι Τσιγγάνοι που κατέφυγαν τα προηγούµενα χρόνια από την πρώην 

Γιουγκοσλαβία στη Γερµανία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήρθαν ως φυγάδες πο-

λέµου από τη Βοσνία. Πολλοί από εκείνους τους Τσιγγάνους που ήδη είχαν συγγενείς 

στη Γερµανία, κατάφεραν να γλιτώσουν µεταβαίνοντας στο Βερολίνο. Προς τη Μεγάλη 

Βρετανία πήγαν µέλη µιας συγκεκριµένης Τσιγγάνικης κοινότητας, της Ζερµπάγια 

Καλντεράς. Αυτή η οµάδα -περίπου 1500 άνθρωποι - ζούσε κατά το µεγαλύτερο µέρος 
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της στη Μπάνγια Λούκα αλλά και στο Σεράγεβο και άλλες πόλεις. Αυτοί οι Τσιγγάνοι 

είχαν πριν από τη φυγή τους από τη Βοσνία µια ξεχωριστή ιστορία. 

Μετά την κατάργηση της δουλείας στην παλιά Ρουµανία στα µέσα του 19ου αιώνα οι 

προγονοί τους µετανάστευσαν στη Σερβία. Εκεί παρέµειναν πάµφτωχοι, ακόµη και οι 

από πολύ πριν εκεί εγκαταστηµένοι Τσιγγάνοι του έβλεπαν αφ΄ υψηλού. Πιθανόν να 

προκάλεσε αυτό την παραπέρα µετανάστευσή τους µεταξύ του 1919 και 1939 στη 

Βοσνία. Εκεί παρέµειναν οπαδοί του ορθόδοξου δόγµατος και αποτελέσουν παράρτηµα 

των σέρβων εποίκων. Μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου άρχισε να βελ-

τιώνεται η οικονοµική τους κατάσταση, αφού οι περισσότεροι εργάζονται τώρα ως µε-

τανάστες στη ∆υτική Γερµανία. Με τα εµβάσµατά τους ενίσχυσαν οικονοµικά τις οικο-

γένειές τους στη Βοσνία, έκτισαν κατοικίες και δηµιούργησαν δικές τους µικρές επιχει-

ρήσεις. 

Με την έναρξη του πολέµου στη Βοσνία η σερβική ηγεσία τούς κατέστησε σαφές ότι 

δεν τους έβλεπε πλέον ως «σωστούς» Σέρβους. Από τη µια, διότι ήσαν Τσιγγάνοι και 

από την άλλη, γιατί µερικοί άνδρες είχαν παντρευτεί µουσουλµάνες γυναίκες. Ενώ οι 

πρώτες οικογένειες κατάφεραν να µεταφέρουν ένα µέρος της περιουσίας τους στη Με-

γάλη Βρετανία, όπου και υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ασύλου, οι µετέπειτα µετανα-

στεύσαντες έχασαν όλη την περιουσία τους. Το Σεπτέµβριο του 1992 αιχµαλώτισαν οι 

Σέρβοι στη Μπάνγια Λούκα µερικές γυναίκες και παιδιά Τσιγγάνων, προκειµένου να 

υποχρεώσουν τους άνδρες να εργαστούν σε πολεµικές υπηρεσίες. Στο Σεράγεβο αντί-

θετα τους κάλεσαν να παρουσιαστούν στο βοσνιακό στρατό, ώστε, αν χρειαζόταν, να 

πολεµήσουν εναντίον των συγγενών τους στη Μπάνγια Λούκα. Αυτό σήµαινε ότι οι 

Τσιγγάνοι είχαν χαρακτηριστεί αναξιόπιστοι λόγω της ορθόδοξης θρησκευτικής τους 

ένταξης. Οι άνδρες απέφυγαν τη στράτευση εγκαταλείποντας τη Βοσνία. Περίπου 500 

άτοµα, δηλαδή το ένα τρίτο των Ζερµπάγια Γκαλντεράς, ζούνε σήµερα στο Λονδίνο. 

Τα υπόλοιπα µέλη των Ζερµπάγια Γκαλντεράς καθώς και η πλειοψηφία των Τσιγγάνων 

από τη Βοσνία που κατά το πλείστον είναι Μουσουλµάνοι, εγκατέλειψαν τη χώρα µε 

την έναρξη των πολεµικών εχθροπραξιών και των «εθνικών καθάρσεων» ή σκοτώθη-

καν κατά τη διάρκεια του πολέµου.  

Τελικά µόνο στην ΠΓ∆Μ δεν είχαν οι πολιτικές εξελίξεις αρνητικές συνέπειες για τους 

Τσιγγάνους. Θετική µπορεί να χαρακτηριστεί η ονοµαστική αναφορά των Τσιγγάνων 
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µαζί µε άλλες µειονότητες στο προοίµιο του συντάγµατος του 1991, το οποίο εγγυάται 

σε όλες τις µειονότητες µια ισότιµη συµβίωση µε τους «Μακεδόνες» σ΄ ένα «µακεδονι-

κό εθνικό κράτος». Οι Τσιγγάνοι αντιπροσωπεύονται µε έναν εκπρόσωπο στο κοινο-

βούλιο και δύο µέλη στην «επιτροπή µειονοτήτων», και τους παραχωρείται µια εβδο-

µαδιαία ηµίωρη εκποµπή στην κρατική τηλεόραση στη µητρική τους γλώσσα, τη Ροµα-

νί. 

Στις ανησυχητικές εξελίξεις συγκαταλέγονται ωστόσο η παραπέρα χειροτέρευση της 

οικονοµικής και κοινωνικής τους θέσης και η συνεχής εκτόπισή τους στην πορεία σύ-

µπτυξης οικιστικών εκτάσεων. Παραδειγµατική είναι η τύχη τετρακοσίων Τσιγγάνων 

στις παρυφές της πόλης των Σκοπίων, οι οποίοι ζούνε όπως και πολλοί άλλοι Τσιγγάνοι 

σε ηµιπαράνοµους οικισµούς. Τους εκδίωξαν πριν περίπου εφτά χρόνια από τον πρω-

ταρχικό τους οικισµό Ντράτκερο, αφού προηγουµένως είχαν διαµαρτυρηθεί οι επισκέ-

πτες ενός πλησίον του οικισµού ευρισκόµενου νεκροταφείου και οι εργάτες µιας βιο-

µηχανίας επεξεργασίας ξύλου για τη θέα του εξαθλιωµένου οικισµού. Τελικά αποφασί-

στηκε να µεταφερθούν εκ νέου µακριά εκτός των ορίων της πόλης χωρίς καµία προ-

σφορά συγκοινωνίας, εργασίας, ιατρικής περίθαλψης και σχολικής εκπαίδευσης. 

Προβληµατικός αποδεικνύεται εξάλλου και ο νέος «νόµος περί υπηκοότητας» στην 

ΠΓ∆Μ. Όποιος δεν µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση δεκαπενταετούς κατοίκησης, δεν 

αναγνωρίζεται ως υπήκοος του κράτους. Είναι αυτόµατα «άπατρις» και δεν έχει δικαί-

ωµα απόκτησης κατοικίας, κρατικών παροχών ή εργασίας. Άµεσα θιγόµενος από αυτόν 

το νόµο είναι και ένας αυξανόµενος αριθµός υποψηφίων ασύλου, των οποίων τα πα-

λαιά γιουγκοσλαβικά διαβατήρια δεν ισχύουν πλέον. Από τους πληττόµενους απαιτεί-

ται η έξοδος από τη χώρα και δεν τους παρέχεται η «µακεδονική» υπηκοότητα και το 

διαβατήριο. 

Ενώ στην ΠΓ∆Μ στα ανώτερα πολιτικά και διοικητικά κλιµάκια υπάρχουν χωρίς άλλο 

καλές προθέσεις, που στοχεύουν να ενσωµατώσουν τους Τσιγγάνους ως συστατικό 

στοιχείο του πληθυσµού, δεν έχει επιβληθεί ακόµη αυτή η πολιτική στα κατώτερα διοι-

κητικά κλιµάκια. ∆ιακρίσεις και αστυνοµική βία υφίστανται ακόµα προπάντων δια της 

παραµονής των ίδιων προσώπων σε νευραλγικές θέσεις. 

 

10. 2. Ρουµανία 
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Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 µερικές οικογένειες Τσιγγάνων κατάφεραν να εγκα-

ταλείψουν τη Ρουµανία του Τσαουσέσκου. Με την είσοδό τους στη ∆υτική Γερµανία 

«παραιτήθηκαν» από τη ρουµάνικη υπηκοότητα. Επειδή θεωρούνταν «απάτριδες» και 

κατάγονταν από ένα κράτος της Ανατολικής Ευρώπης, δεν απελάθηκαν. 

Η µεγάλη φυγή από τη Ρουµανία άρχισε βέβαια µετά το τέλος του καθεστώτος Τσαου-

σέσκου. Όπως όλοι οι πολίτες του κράτους απολάµβαναν τώρα και οι Τσιγγάνοι τις 

αστικές ελευθερίες: ίδρυση τσιγγάνικων συλλόγων, ελευθερία έκφρασης της γνώµης, 

έκδοση εφηµερίδων, δηµόσια παρουσίαση του πολιτισµού τους. Απέκτησαν µια εβδο-

µαδιαία εκποµπή στην τηλεόραση, αντιπροσωπεύονται µε έναν βουλευτή στο κοινο-

βούλιο και µια θέση στο συµβούλιο των µειονοτήτων. Ωστόσο, η οικονοµική τους κα-

τάσταση χειροτέρευσε ακόµη παραπέρα και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµά-

των απέκτησε άλλο χαρακτήρα.  

Λόγω της οικονοµικής αναδιάρθρωσης οι Τσιγγάνοι ως µη προνοµιούχα µειονότητα 

θίχτηκαν περισσότερο. Στη βιοµηχανία και τη γεωργία ήταν οι πρώτοι που έχασαν τη 

θέση τους και συγχρόνως οι τελευταίοι που θα αποκτήσουν µια νέα. Σ΄ αυτό συνετέλε-

σε όχι µόνο η ανεπαρκής τους εξειδίκευση αλλά και ο δηµόσιος πια εκφραζόµενος ε-

θνικισµός πλατιών στρωµάτων του πληθυσµού: «η εργασία είναι για τους Ρουµάνους, 

όχι για τους Τσιγγάνους». Από αυτό το εικαζόµενο προνόµιο των Ρουµάνων στην ερ-

γασία πληγέντες ήσαν επίσης και ειδικευµένοι εργάτες. Η αύξηση της ανεργίας στους 

Τσιγγάνους πήρε δραµατικές διαστάσεις στην πορεία της ιδιωτικοποίησης της αγροτι-

κής οικονοµίας, αφού το 50 % των Τσιγγάνων εργαζόταν στην γεωργία έχοντας µια 

εποχική η ετήσια απασχόληση. Η κατάστασή τους θα χειροτερεύσει στη συνέχεια, ε-

πειδή παραδοσιακά ή περιθωριακά επαγγέλµατα - στα οποία απασχολούνταν πολλοί 

Τσιγγάνοι - δεν έχουν κανένα µέλλον και θα περιοριστούν ακόµη περισσότερο οι δυνα-

τότητες για εργασία στο εξωτερικό. 

Η ξαφνική απώλεια της θέσης εργασίας, η συνεχιζόµενη ανεργία, η ελευθερία κινήσεως 

και η ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον ήταν οι κύριοι λόγοι που το 1990 έφεραν πολ-

λούς Τσιγγάνους προς τη ∆υτική Ευρώπη, η πλειοψηφία των οποίων δεν επιθυµούσε να 

υποβάλλει καµιά αίτηση χορήγησης ασύλου. Ήθελαν να εργασθούν ώστε µε τις οικο-

νοµίες τους επιστρέφοντας στη Ρουµανία να δηµιουργήσουν µια νέα υπόσταση. Όταν 
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πληροφορήθηκαν ότι δεν υπήρχε νόµιµη δυνατότητα, υπέβαλλαν αιτήσεις χορήγησης 

ασύλου. 

Βέβαια σε µεγάλο βαθµό δεν ήταν µόνο οικονοµικά τα αίτια που ανάγκασαν πολλούς 

Τσιγγάνους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Παραµονή των ίδιων προσώπων στις κρα-

τικές αρχές, µια µέχρι το έπακρον ρατσιστική ειδησεογραφία στα ΜΜΕ, βία αστυνοµι-

κών εναντίον Τσιγγάνων, έλλειψη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η 

έκρηξη παλιών εθνικών διαφορών οδήγησαν στην ανασφάλεια πολλούς Τσιγγάνους. 

Ιδίως τα 30 πογκρόµ µεταξύ του 1990 και αρχές του 1995 και η απούσα κρατική αντί-

δραση κάνουν σαφές το δυναµικό της βίας που στράφηκε εναντίον των Τσιγγάνων. 

Αυτά τα πογκρόµ εκ των οποίων τα περισσότερα έλαβαν χώρα σε αγροτικές περιοχές 

και στα οποία αρκετοί Τσιγγάνοι έχασαν τη ζωή τους, άρχιζαν πάντοτε µε το ίδιο σχέ-

διο: µετά το αδίκηµα ενός Τσιγγάνου εναντίον µέλους της πλειοψηφίας του πληθυσµού 

«θερµαινόταν» η διάθεση των κατοίκων της εκάστοτε περιοχής εναντίον των Τσιγγά-

νων. Οι πολίτες αντιδρούσαν µε απόδοση συλλογικής ενοχής και αυτοδικία. Οπλισµέ-

νοι µε ξύλα, σίδερα, αλυσίδες και αναµένες δάδες περικύκλωναν τον οικισµό των Τσιγ-

γάνων, έβαζαν φωτιά στα σπίτια τους και ορµούσαν εναντίον των κατοίκων µε το σκο-

πό να τους διώξουν µια για πάντα από την περιοχή.  

Σε πολλές περιοχές οι επιθέσεις γίνονταν µε την ενεργητική ή παθητική υποστήριξη 

κρατικών υπαλλήλων ή εκκλησιαστικών υπηρεσιών. Κοινοτάρχες, ∆ήµαρχοι ή ακόµη 

και αστυνοµικοί συµµετείχαν ή παρακολουθούσαν άπρακτοι. Οι κληρικοί συµµετείχαν 

µε το να κτυπούν τις καµπάνες των εκκλησιών ως σηµάδι για την επίθεση. Τα πογκρόµ 

επιδοκιµάζονταν από τις αρχές στο Βουκουρέστι και η ενοχή καταλογιζόταν αποκλει-

στικά στους Τσιγγάνους. Η συνηθισµένη αιτιολογία ήταν πως οι Τσιγγάνοι είχαν «προ-

βοκατόρικη συµπεριφορά» ή επιδείκνυαν το «µε παράνοµες µεθόδους αποκτηθέν βιοτι-

κό τους επίπεδο». Πέραν τούτου οι επιθέσεις χαρακτηρίζονταν ως «τοπικές» και «κοι-

νωνικές». Η πορεία και η συχνότητα των πογκρόµ µιλούν όµως περισσότερο για ένα 

«καθολικό δείγµα εθνικών διαφορών» και ένα δοµικό πρόβληµα της ρουµάνικης κοι-

νωνίας. 

Στην αιτιολόγηση µέσω της πολιτικής αντιστοιχεί η απραξία και η µεροληψία της δι-

καιοσύνης. Ενώ οι δράστες από την πλευρά των Τσιγγάνων καταδικάζονταν πολύ γρή-
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γορα, δεν καταδικάστηκε κανείς δράστης µέχρι το 1995 από την πλευρά των Ρουµάνων 

ή των Ούγγρων. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητήθηκε η ανεπαρκής ανάπτυξη των δηµοκρατικών θεσµών 

στη Ρουµανία σε διάφορες υπηρεσίες. Το ευρωπαϊκό συµβούλιο µέµφθηκε, για παρά-

δειγµα το 1993 κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων σύνδεσης µε τη χώρα την έλ-

λειψη δικαιωµάτων των µειονοτήτων, τη διοικητική αυθαιρεσία και το ανεπαρκές σύ-

στηµα λειτουργίας της δικαιοσύνης . 

Οι αιτίες µετανάστευσης και φυγής των Τσιγγάνων από τις χώρες της ανατολικής και 

ιδιαίτερα της νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν βρίσκονται λοιπόν στην καταλογιζόµενη 

«νοµαδική» κουλτούρα και καθόλου, όπως σήµερα και πάλι υποστηρίζεται, σε ένα υπο-

τιθέµενο ένστικτο της φυλής για συνεχή µετακίνηση. Τα αίτια εντοπίζονται πολύ πε-

ρισσότερο στις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στις 

χώρες καταγωγής: στην πρώην Γιουγκοσλαβία καθοριστικό ρόλο για τη φυγή των 

Τσιγγάνων έπαιξαν ο πόλεµος, η αναπόφευκτη στη συνέχεια οικονοµική κατάπτωση 

και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στις υπόλοιπες χώρες, Ρουµανία, 

Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓ∆Μ τα αίτια βρίσκονται στην ασυγκρίτως µεγάλη φτώχεια 

πολλών τσιγγάνικων οικογενειών. Αυτή η διαδικασία εντείνεται µέσω του εθνικισµού, 

µέσω συκοφαντικής ειδησεογραφίας και εκφράσεων πολιτικών προσώπων, µέσω της 

έλλειψης νόµου προστασίας των µειονοτήτων και της απουσίας κατάλληλων κρατικών 

αντιδράσεων στις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

 

 

 

 

 



 123

11. Η κατάσταση των Sinti και Ροµά µετά τις πολιτικές εξελίξεις του   1989/90. 

 

Με την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» και το τέλος της διαίρεσης της Ευ-

ρώπης παρατηρείται ένα κύµα µετανάστευσης και φυγής από την Ανατολή προς τη ∆ύ-

ση. Λόγω του υψηλού, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αριθµού προσφύγων 

και της κρίσης της γερµανικής ενοποίησης, θέµατα όπως το άσυλο και οι αλλοδαποί 

απέκτησαν ασύγκριτα µεγάλη δηµοσιότητα. Εντός αυτής της συνάφειας δόθηκε στους 

Τσιγγάνους ιδιαίτερη θέση. 

Μεταξύ των µεταναστευτικών οµάδων οι Τσιγγάνοι αποτέλεσαν τη µοναδική οµάδα 

πληθυσµού, που βρέθηκε αντιµέτωπη µε στάσεις που είχαν εδραιωθεί στη διάρκεια 

ολόκληρων αιώνων. Αυτές οι στάσεις αναζωογονήθηκαν τοπικά και ενισχύθηκαν από 

πιο πρόσφατες εµπειρίες από τη δεκαετία του 1970, όταν µεµονωµένες µικρές οµάδες 

«απάτριδων» Τσιγγάνων έφθαναν σε διάφορες πόλεις της Οµοσπονδιακής Γερµανίας.  

Σύµφωνα µε έρευνα µιας οµάδας της «Γερµανικής Εταιρίας Ερευνών» αναφορικά µε τη 

λειτουργία του τοπικού τύπου στη διατήρηση της αρνητικής εικόνας για τους Τσιγγά-

νους, αρνητικό ρόλο στις στάσεις αυτές έπαιξε η ειδησεογραφία του τοπικού τύπου, η 

οποία ανεξάρτητα από την παρουσία των Τσιγγάνων είχε έναν «νεο-ρατσιστικό» χαρα-

κτήρα. Η ανάλυση των άρθρων έδειξε ότι οι Sinti και Ροµά αναφέρονται στον τοπικό 

τύπο σχεδόν αποκλειστικά σε συσχετισµό µε εγκληµατικότητα (60 %) και διενέξεις (37 

%). Η συχνή αναφορά σχετικά µε υπηρεσίες κοινωνικού ελέγχου αφήνει να εννοηθεί 

ότι οι Τσιγγάνοι αποτελούν πρόβληµα για τη δηµόσια ασφάλεια. 

Στην πορεία της αυξανόµενης µετακίνησης και µετανάστευσης ανθρώπων από την ανα-

τολική και νοτιοανατολική Ευρώπη - µεταξύ αυτών και πολλών Τσιγγάνων - µετά τις 

πολιτικές αλλαγές του 1989/90 πυκνώνουν και οι νέο-ρατσιστικές ειδήσεις. Παραδειγ-

µατικά για την τοπική ειδησεογραφία αξίζει να παρουσιασθεί ένα ιδιαιτέρως κακόηθες 

άρθρο που, στη φάση της αποκορύφωσης των αντιπαραθέσεων στο Λέµπαχ του Ζάρ-

λαντ τον Αύγουστο του 1990, δηµοσιεύθηκε στη «Ζάαρµπρικερ Τσάιτουνγκ» και κάτω 

από τον τίτλο «Νοµαδική ζωή στη µεγάλη οικογένεια». Μεταξύ των άλλων αναφέρεται:  

«Οι Τσιγγάνοι στη Ρουµανία ζούνε σε µεγάλες οικογένειες, οι οποίες µερικές φορές ξε-

περνούν και τα εκατό άτοµα. Ο αρχηγός της οικογενείας έχει την απόλυτη εξουσία. Λίγο 
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µαφία, λίγο ινδικό σύστηµα φυλών. Αυτή, που έχει στεγαστεί στο Λέµπαχ, ανήκει στην 

κατώτερη βαθµίδα. Ένας αρχηγός οικογενείας θεάθηκε µε µια βαριά µερσεντές µπροστά 

από ένα πρώτης κλάσεως ξενοδοχείο». 

Στους Τσιγγάνους καταλογίζεται ένας συνεχόµενος «αιώνιος» συλλογικός χαρακτήρας. 

«Οι Τσιγγάνοι αλλάζουν συνήθως τον τόπο διαµονής τους, καθόλου όµως τον τρόπο ζω-

ής τους». Η διαφορά στην ειδησεογραφία, µετά τις αλλαγές του 1989, βρισκόταν στο 

ότι εκτός του τοπικού έντυπου τύπου, τώρα ηµερήσιες εφηµερίδες και εβδοµαδιαία 

περιοδικά αφιέρωναν στους Sinti και Ροµά µακρά άρθρα και τα τοποθετούσαν στο γε-

νικό πλαίσιο της συζήτησης για το δικαίωµα του ασύλου. Ανεξαρτήτως της διαφορετι-

κής ποιότητας των άρθρων συναντά κανείς και επαναλαµβανόµενα στερεότυπα όπως 

«οι περιπλανώµενοι» και «µελαψοί νοµάδες». Το εβδοµαδιαίο γερµανικό περιοδικό 

«Der Spiegel» µιλούσε για το «µοναδικό νοµαδικό λαό µπροστά στην πόρτα µας» και 

ιχνογραφούσε λανθασµένα και ψευτο-επιστηµονικά µια εικόνα της µικρόνοιας των 

Sinti και Ροµά, οι οποίοι έχουν βέβαια µια λέξη για το «τώρα» όχι όµως προφανώς και 

για το «αύριο». Η «Φρανκφούρτερ Αλλγκεµάινε Τσάιτουνγκ» άφηνε να διαφανεί µια 

απειλή µέσω των Τσιγγάνων, επειδή η «Ευρώπη δεν έµαθε ακόµη, πως να καθυποτάξει 

τους Τσιγγάνους.» 

Τέτοιες εικόνες συνέβαλαν τόσο στην κλιµάκωση τοπικών καταστάσεων φορτωµένων 

µε διενέξεις όσο και στην πιστοποίηση µιας προκατειληµµένης γνώσης σε εκείνους 

τους αναγνώστες που δε θίγονταν ούτε από διενέξεις ούτε από συγκεκριµένες αρνητι-

κές εµπειρίες µε Τσιγγάνους. 

Από τις αρχές του 1990 µέχρι της ισχύος του νέου νόµου περί ασύλου το 1993 παρατη-

ρείται µια σαφής αύξηση σε αναφορές πολιτικών λειτουργών για τους Sinti και τους 

Ροµά που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Γερµανία. ∆ιαχειριστική αποτυχία και 

δηµόσια κατασυκοφάντηση των Τσιγγάνων µέσω πολιτικών προσώπων παρατηρήθη-

καν σε πολλά µέρη της Γερµανίας: Ο ∆ήµαρχος του Ρόστοκ για παράδειγµα αποφάν-

θηκε τον Αύγουστο του 1992 ότι «µε τους Sinti και Ροµά δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα 

καµία κοινότητα. O υπουργός εσωτερικών του κρατιδίου του Μεκλεµβούργου µίλησε 

µετά τις φασαρίες στο Ρόστοκ-Λιχτενχάγκεν, κατά τη διάρκεια µιας συνέντευξης τύπου 

για «νοµάδα λαό», ο οποίος δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένος. Ο γενικός γραµµατέας 

του χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος (CDU) της Ρηνανίας Βεστφαλίας διαπίστωνε 
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µάλιστα µια «δηλητηρίαση του δηµοσίου κλίµατος από τους Sinti και Ροµά». Στο 

Γκόλντµπεργκ του κρατιδίου του Μεκλεµβούργου σε µερικές κοινότητες ο πληθυσµός 

µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο δεν επέτρεψαν την εγκατάσταση προσφύγων Τσιγγάνων 

από τη Ρουµανία και τη Γιουγκοσλαβία. Αν και οι κάτοικοι της πρώην ΓΛ∆ µέχρι τις 

αρχές του 1990 - εκτός ορισµένων εξαιρέσεων - δε διέθεταν κανενός είδους εµπειρία µε 

Τσιγγάνους, οι περισσότεροι τους απέρριπταν εκ των προτέρων. Συνηθισµένες υποβό-

σκουσες προκαταλήψεις αναζωογονήθηκαν από τα ΜΜΕ µεταδιδόµενων εικόνων και 

µέσω πληροφοριών από δεύτερο χέρι. Με την ανακάλυψη των Τσιγγάνων µετατοπί-

στηκαν, οι ευρισκόµενοι λίγο πριν στο τελευταίο σκαλί Μαύροι, Βιετναµέζοι ή οι υπο-

ψήφιοι ασύλου, ένα σκαλί πιο πάνω. Η απόρριψη τους δεν αποτελεί πρόβληµα κοµµα-

τικής ένταξης ή συµπάθειας, αλλά είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και κατά-

σταση της αστικής κοινωνίας. 

Η «Τσιγγανοφοβία», που ξέσπασε στην πορεία ενοποίησης της Γερµανίας και της αυ-

ξανόµενης µετανάστευσης, επέδρασε σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο, κοντά στις κοινωνι-

κοψυχολογικές λειτουργίες η αρνητική εικόνα έχει και έµµεσες κοινωνικές επιδράσεις 

σταθεροποίησης. Ο τονισµός της υποτιθεµένης πολιτιστικής καθυστέρησης των Τσιγ-

γάνων µε τις αρνητικά καθορισµένες οικονοµικές (επαιτεία) και κοινωνικές (µεγάλη 

οικογένεια) όψεις επιτρέπει στον τεχνολογικό µετασχηµατισµό στην κοινωνία της πλη-

ροφόρησης και των πολυµέσων, µε τα κοινωνικά και εργασιακά του συµπτώµατα, να 

αναφαίνεται ως απεριόριστα θετικός, προοδευτικός και αναγκαίος. Στο βάθος βρίσκεται 

έµµεσα η απειλή αποκλεισµού εκείνων που βρίσκονται εκτός συστήµατος. (Katrin 

Reemtsma, ό.π., σ.171). 

Παραπέρα ο στιγµατισµός των Τσιγγάνων εξυπηρέτησε και εσωτερικούς πολιτικούς 

σκοπούς. Λειτούργησε ως µοχλός µε τον οποίο κατάφεραν να προξενήσουν αµφιβολίες 

ακόµη και στους υποστηριχτές του βασικού νόµου περί ασύλου στην πρότερη µορφή 

του. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ακολούθησε η µεταρρύθµιση του συντάγµατος και επι-

βλήθηκαν οι συµφωνίες επιστροφής των Τσιγγάνων. Η πρώτη αυτών των συµφωνιών 

υπογράφηκε το φθινόπωρο του 1992 µε τη Ρουµανία. Για αυτούς που είχαν την πρωτο-

βουλία, η πλατιά διαδεδοµένη απόρριψη των Τσιγγάνων της Ρουµανίας βοήθησε τα 

σχέδιά τους, έτσι ώστε πρακτικά η συµφωνία τέθηκε χωρίς κοινωνική αντίσταση σε 

ισχύ και άνοιξε την πόρτα για παραπέρα παρόµοιες συµφωνίες µε ην Κροατία, τη 

Βουλγαρία και το Βιετνάµ. Οι Τσιγγάνοι έπαιξαν σ΄ αυτήν τη «θερµή» φάση το ρόλο 
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της «οµάδας-πειράµατος». Το πιλοτικό πρόγραµµα της συµφωνίας επιστροφής µε τη 

Ρουµανία στόχευε από τη µια τους Τσιγγάνους και αποσκοπούσε από την άλλη - όπως 

έδειξαν οι επόµενες συµφωνίες - σε µακροπρόθεσµα προγραµµατισµένους πολιτικούς 

στόχους. 

Ανεξάρτητα από τον αριθµό των Τσιγγάνων, την κοινωνική συµπεριφορά τους ή τις 

πραγµατικές διαφωνίες, το κράτος συντήρησε µε το ξεκίνηµα της νέας εποχής την εικό-

να για τους πολιτισµικά κατώτερους, οπισθοδροµικούς, ξένους και κοινωνικά κακό-

βουλους, ασυµβίβαστους «Τσιγγάνους», η οποία συµπληρώθηκε µε εξαρτηµένα από 

την κάθε εποχή θρησκευτικά ή πολιτικά στίγµατα. Μια συµπύκνωση σε εκφράσεις και 

µέτρα κρατικών λειτουργών διαπιστώνεται ιδιαιτέρως στις µεταβατικές περιόδους της 

γερµανικής ιστορίας (Νέα εποχή, ίδρυση του σύγχρονου εθνικού κράτους 1870-71 και 

γερµανική ενοποίηση 1989). 

∆ιαφορετικά από ό,τι ο αντισηµιτισµός, ο οποίος µετά το 1945 αποτέλεσε δηµόσιο τα-

µπού, η µνησικακία κατά των Τσιγγάνων, η οποία παρουσιάζει µια αυτοδύναµη ιστορι-

κή εξέλιξη, παρέµεινε ακόµη και µετά το 1945 µια όψη του προβλήµατος και ένα ανα-

πόσπαστο συστατικό στοιχείο της κοινωνικής και πολιτικής κουλτούρας σ΄ αυτή τη 

χώρα. Ότι αυτή η µνησικακία ενδηµεί πάντοτε το τεκµηριώνουν τα αποτελέσµατα µιας 

δηµοσκόπησης για λογαριασµό της American Jewish Committee από την Εταιρία Em-

nid σχετικά µε τα παρόντα φρονήµατα απέναντι στους Εβραίους και άλλες µειονότητες 

στην Οµοσπονδιακή Γερµανία. Sinti και Ροµά φέρονται, µετά τους Εβραίους, Αφρικα-

νούς, Πολωνούς, Τούρκους, Βιετναµέζους και Άραβες, ως η λιγότερο εκτιµώµενη πλη-

θυσµιακή οµάδα. Το 68 % των ερωτηθέντων απέρριπταν τους Τσιγγάνους ως γείτονές 

τους, και 40 % εκτιµούσαν την συµπεριφορά τους ως προκλητική. 
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12. Αυτοαντιπροσώπευση και διεθνής πολιτική εξέλιξη 

 

Στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισµού» για δεκαετίες ολόκληρες οι Τσιγγάνοι θεω-

ρούνταν ως κοινωνική περιθωριακή οµάδα και τους είχε απαγορευθεί κατά διαστήµατα 

να αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι τα συµφέροντά τους. Οι πολιτικές αλλαγές όµως µετά το 

1989 τους έδωσαν τη δυνατότητα να οργανωθούν, ιδρύοντας συλλόγους σε τοπικό και 

σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτιστική και κοινωνική ανοµοιογένεια των Τσιγγάνων, η έντα-

ση µεταξύ δηµοκρατικών αρχών και παραδοσιακών αυθεντιών, κοµµατικών συµπα-

θειών και προσωπικών φιλοδοξιών οδήγησαν σε σφοδρές εντάσεις µεταξύ των τσιγγά-

νικων συλλόγων. Εκτός αυτού υπήρξε µερικώς και πολιτική αντίσταση ενάντια στην 

πολιτική οργάνωση τους. Ως παράδειγµα αναφέρεται εδώ η στέψη του Ίον Τσίοµπα ως 

«Βασιλιά των Τσιγγάνων» της Ρουµανίας το 1992, κάτι που παρουσιάστηκε ευρέως στα 

µέσα ενηµέρωσης της Γερµανίας. Το γεγονός αυτό παραµόρφωσε την εικόνα της αυτο-

οργάνωσης και ασκήθηκε έντονη κριτική από αρκετούς Ροµά, ειδικότερα δε από εκεί-

νους µε πανεπιστηµιακή µόρφωση. 

Ωστόσο, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις µεταξύ των συλλόγων, δηµιουργήθηκαν 

συµµαχίες και επιτεύχθηκε µερικώς η από κοινού δράση, αφού το περιεχόµενο των 

αιτηµάτων ήταν σχεδόν παντού το ίδιο, όχι µόνο στη Ρουµανία αλλά και σε όλες τις 

χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης: αναγνώριση των Τσιγγάνων ως εθνότητα και 

εθνική µειονότητα, αυτοδιαχείριση των πολιτιστικών κέντρων, χρόνος εκποµπής στο 

κρατικό ραδιόφωνο και την κρατική τηλεόραση, αντιπροσώπευση στα πολιτικά επιτε-

λεία για θέµατα που τους αφορούν άµεσα. Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων 

υπήρξε σηµαντική κινητοποίηση και συµµετοχή των τσιγγάνικων οµάδων. Συµµετείχαν 

ως υποψήφιοι στις λίστες πολιτικών κοµµάτων, ώστε να αντιπροσωπεύονται σήµερα ως 

εκλεγµένοι βουλευτές στα κοινοβούλια της ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακίας, 

της Ουγγαρίας, της Βουλγαρίας και της ΠΓ∆Μ. Λόγω ενός κανονισµού ποσόστωσης, 

σύµφωνα µε τον οποίο κάθε µειονότητα πρέπει να έχει έναν αντιπρόσωπο στο κοινο-

βούλιο, οι Τσιγγάνοι της Ρουµανίας έχουν ήδη τον αντιπρόσωπό τους στο κοινοβούλιο. 

Αντιπροσωπεύονται επίσης και στα συµβούλια των µειονοτήτων των εκάστοτε χωρών 

και γίνεται προσπάθεια επανασύνδεσης των παλιών και νέων επαφών µεταξύ Ανατολής 

και ∆ύσης.  
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Ύστερα από πρωτοβουλία της Ροµ και Σιντί Ουνιόν του Αµβούργου ιδρύθηκε αρχικά 

ως απάντηση στις πολιτικές αλλαγές η ΕUROM και λίγο αργότερα η Ροµά National 

Congress (RNC), µια συσπείρωση τσιγγάνικων συλλόγων των ανατολικών- και δυτικο-

ευρωπαϊκών χωρών. Η RNC τονίζει την πολιτική της θέση. Ένας από τους στόχους της 

είναι η αναγνώριση των Τσιγγάνων ως ευρωπαϊκής µειονότητας και η ψήφιση ενός 

καταστατικού χάρτη των Τσιγγάνων από τις διεθνείς οργανώσεις, δηλαδή η ρητή κατα-

γραφή των δικαιωµάτων τους. 

Η παρουσίαση της υπόθεσης των Τσιγγάνων στους διεθνείς οργανισµούς είχε και τις 

πρώτες επιτυχίες: ρητή αναφορά των Τσιγγάνων στο τελικό κείµενο του σεµιναρίου 

σχετικά µε την ανθρώπινη διάσταση, ένα παράρτηµα της ∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια 

και την Συνεργασία στην Ευρώπη (∆ΑΣΕ), τον Ιούλιο του 1990 στην Κοπεγχάγη. Εκεί 

τέθηκε για πρώτη φορά για συζήτηση το «ζήτηµα Τσιγγάνοι» σε συνάρτηση µε το ρα-

τσισµό και την ξενοφοβία. Στη συνάντηση κορυφής της ∆ΑΣΕ το 1992 στο Ελσίνκι τα 

συµµετέχοντα κράτη αναγνώρισαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους Τσιγγάνους. 

Στο τελικό πρωτόκολλο αναφέρεται: 

«Τα συµµετέχοντα κράτη (35) υπογραµµίζουν εκ νέου την αναγκαιότητα να παρθούν ά-

ρουν κατάλληλα µέτρα για τους υπηκόους οι οποίοι ανήκουν στους Ροµά και άλλες οµά-

δες που συµβατικά χαρακτηρίζονται ως Τσιγγάνοι, και να δηµιουργήσουν συνθήκες που 

θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να έχουν ισότιµη συµµετοχή στον κοινωνικό βίο...» 

Ο πρώην Επίτροπος της ∆ΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες παρουσίασε τον Σεπτέµ-

βριο του 1993 την τελική του έκθεση για την κατάσταση των Τσιγγάνων στην επικρά-

τεια της ∆ΑΣΕ και υπογράµµισε εκ νέου την αναγκαιότητα της διασφάλισης των δι-

καιωµάτων του πολίτη καθώς και την ενίσχυση των δηµοκρατικών ιδρυµάτων και του 

συστήµατος δικαίου στις εκάστοτε χώρες. Ακόµη πρότεινε εκ νέου µέτρα στους τοµείς 

εργασίας, εκπαίδευσης και υγείας µε συµµετοχή και των ίδιων των Τσιγγάνων. 

Προόδους σηµείωσαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι Τσιγγάνοι, για τους οποίους η ευ-

ρωπαϊκή κοινότητα είχε δείξει ενδιαφέρον ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1960. 

Στη συνέχεια, διάφορα τµήµατα του ευρωπαϊκού συµβουλίου καταπιάστηκαν µε τα 

προβλήµατα των «Τσιγγάνων» και των «Ταξιδιωτών». Σηµαντικό ρόλο για την υπόθε-

ση των Τσιγγάνων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έπαιξε ο Τσιγγάνος Ισπανός σοσιαλι-

στής βουλευτής Χουάν ντε Ντίος Ραµίρεζ Χερέδια. ∆ια της εισόδου ανατολικών- και 
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νοτιοανατολικών χωρών στο ευρωπαϊκό συµβούλιο αυξήθηκε ο αριθµός των Τσιγγά-

νων στο πεδίο δράσης του. 

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής επιτροπής έγινε µια συνεδρίαση το 1991 στις Βρυξέλες µε 

θέµα τους Τσιγγάνους και το 1994 ένα συνέδριο στη Σεβίλλη µε µεγάλη συµµετοχή 

Τσιγγάνων από τις δυτικές και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινοβουλευτική συ-

νέλευση του ευρωπαϊκού συµβουλίου ψήφισε το Φεβρουάριο του 1993 µια οδηγία για 

τους Τσιγγάνους και Ταξιδιώτες. Εκτός µιας σειράς προτάσεων δράσης προσδιορίστη-

κε και η θέση τους στην κοινωνία υπό την έννοια, ότι οι Τσιγγάνοι δεν πρέπει να βλέ-

πονται πλέον ως κοινωνικοοικονοµική περιθωριακή οµάδα αλλά ως πολιτιστικό σύνο-

λο. Μεταξύ των µειονοτήτων στην Ευρώπη οι Sinti και Ροµά καταλαµβάνουν µια ιδιαί-

τερη θέση, διότι ως «µη-εδαφική µειονότητα» δεν προσιδιάζουν στους καθιερωµένους 

προσδιορισµούς εδαφικής ή γλωσσικής µειονότητας. 

Αυτές οι διεθνείς εξελίξεις αποτελούν βέβαια σαφέστατη ένδειξη προόδου στην πορεία 

για την αναγνώριση των Τσιγγάνων στην Ευρώπη. Ένα σηµαντικό όµως πρόβληµα δεν 

έχει επιλυθεί ακόµη: η διασαφήνιση του status των Τσιγγάνων σύµφωνα µε το διεθνές 

δίκαιο. Είναι αναµφίβολο, ότι οι Τσιγγάνοι είναι υπήκοοι των εκάστοτε εθνικών κρα-

τών. Στα τελικά κείµενα υπογραµµίζεται η σηµασία αυτής της ρύθµισης της κρατικής 

υπηκοότητας για το µέλλον των Τσιγγάνων. 

Στη συζήτηση εντός των τσιγγάνικων κοινοτήτων, στην οποία υποστηρίζονται τελείως 

διαφορετικές θέσεις περί µειονοτήτων, αντικατοπτρίζεται η ένταση µεταξύ υπηκοότη-

τας και πέραν των κρατικών συνόρων εθνικής υπηκοότητας, αλλά επίσης και η ποικιλία 

εθνικών- πολιτισµικών ταυτοτήτων µεταξύ των Τσιγγάνων. Ενώ οι Sinti για πολλά 

χρόνια δηλώνονταν ως «γερµανική οµάδα πληθυσµού» και µόλις το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα κάνουν χρήση του νοµικού όρου «εθνική µειονότητα», οι Τσιγγάνοι στηριζό-

µενοι στη σοσιαλιστική πολιτική των µειονοτήτων δηλώνονται ως «εθνική µειονότη-

τα». Στα προηγούµενα χρόνια είχε τεθεί προς συζήτηση η ιδέα της «υπερεθνικής µειο-

νότητας». Εδώ πρέπει να γίνει σαφές ότι οι Τσιγγάνοι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

παρουσιάζουν µια µειονότητα χωρίς έδαφος ή ένα έθνος στο οποίο να ανήκουν.  

Στην ιδέα αυτή αντιτάχθηκαν οι Sinti, αλλά και µερικοί άλλοι Τσιγγάνοι, διότι αυτοί 

είναι υπήκοοι των εκάστοτε χωρών και φοβήθηκαν τον κίνδυνο αποκλεισµού των Τσιγ-

γάνων από την εθνοκρατική σφαίρα υπευθυνότητας. Η ταξινόµηση των Τσιγγάνων ως 
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«λαού χωρίς κράτος» αναφέρθηκε επανειληµµένα. Η θέση αυτή είναι µέχρι ενός σηµεί-

ου ανακριβής, καθώς η απόλυτη πλειοψηφία των Ροµά νοµικώς είναι υπήκοοι των χω-

ρών που κατοικούν µόνιµα. Επίσης και η άποψη, ότι οι Τσιγγάνοι είναι «απάτριδες», ή 

«de facto» χωρίς κράτος, επειδή και ως υπήκοοι κρατών είναι απροστάτευτοι, µπορεί 

πολιτικά να είναι ορθή και να ανταποκρίνεται στην αυτεπίγνωση πολλών Τσιγγάνων, 

έρχεται όµως σε αντίθεση µε το διεθνές δίκαιο και την αυτεπίγνωση τουλάχιστον πολ-

λών άλλων Τσιγγάνων, οι οποίοι αισθάνονται ως υπήκοοι κρατών. Περαιτέρω διευκρί-

νηση χρειάζεται και το καθεστώς της µειονότητας. Επί πλέον, µετά την πορεία αυτών 

των πρώτων διεθνών αναγνωρίσεων, οι οποίες ακολούθησαν µε το τέλος της πολιτικής 

κυριαρχίας των κοµµουνιστικών κοµµάτων στην ανατολική Ευρώπη, είναι αναγκαία 

µια δεύτερη προσπάθεια των Τσιγγάνων, ώστε οι µέχρι τώρα δηλώσεις και συστάσεις 

να πάρουν δεσµευτικό χαρακτήρα και να τεθούν σε εφαρµογή. 

∆ιότι παρά τις καλοπροαίρετες δηλώσεις, η θέση και η εφαρµογή των δικαιωµάτων των 

µειονοτήτων καθορίζονται στις εκάστοτε χώρες από το πολιτικό πνεύµα της εποχής και 

όχι µέσω διακρατικών δεσµεύσεων. Μέχρι σήµερα οι Sinti και Ροµά, από αιώνες κά-

τοικοι της Γερµανίας δεν αναγνωρίζονται ως εθνική µειονότητα, όπως οι άλλες δύο 

µειονότητες: Ζόρµπεν και ∆ανοί· στην Σερβία οι Τσιγγάνοι αναγνωρίζονται ως «εθνική 

οµάδα»· στην ΠΓ∆Μ απεναντίας αναγνωρίζονται στο σύνταγµα ως πληθυσµιακή οµά-

δα· Η Ρουµανία τουναντίον θα ήθελε να ανακαλέσει τα µικρά βήµατα που έγιναν ανα-

φορικά µε την αναγνώριση των Ροµά, τους οποίους επίσηµα πια αποκαλεί Τσιγγάνους, 

για να µην ταυτίζεται η λέξη Ροµ µε εκείνη των ρουµάνων. Ωστόσο, ακόµη και αν οι 

ίδιοι οι Τσιγγάνοι ενθαρρυνθούν για µια παραπέρα προσπάθεια, υπάρχει ο κίνδυνος της 

πολιτικής αντίστασης. Οι πολιτικές αλλαγές έδειξαν ότι οι Τσιγγάνοι στις χώρες εκεί-

νες, που έγιναν µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αποτελούν µεγάλες µειονότητες µε 

µια µικρή µεν αλλά στρατευµένη διανόηση.  
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13. Περί ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων 41 

 

«Είναι πολύ ουσιώδες να γνωρίζουν τα άτοµα ποια είναι τα δικαιώµατά τους και οι διοικητικές και δικα-

στικές αρχές ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε το Σύµφω-

νο (και µε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο κατά περίπτωση). Γι� αυτό το σκοπό το Σύµφωνο πρέπει να 

δηµοσιευθεί σε όλες τις επίσηµες γλώσσες του κράτους και να ληφθούν µέτρα για να εξοικειωθούν οι 

αρµόδιες αρχές µε το περιεχόµενο του Συµφώνου ως µέρος της εκπαίδευσής τους. Επίσης είναι επιθυµη-

τό να δοθεί δηµοσιότητα στη συνεργασία του κράτους µέλους µε την Επιτροπή».42 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά. 

Είναι προικισµένοι µε λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συµπεριφέρονται µε 

πνεύµα αδελφοσύνης ».43  

Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι και οι στόχοι της έχουν κατακτηθεί. Σήµερα, πενήντα χρό-

νια µετά και παρά την ύπαρξη Συνταγµάτων, διεθνών συνθηκών και δεσµεύσεων των 

µελών κρατών που την υπέγραψαν στις περισσότερες χώρες του πλανήτη µας «ευδοκι-

µούν» φαινόµενα και µορφές ανισότητας, κοινωνικού αποκλεισµού, ρατσισµού, ξενο-

φοβίας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

13.1. Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 

 

Η δηµιουργία οικουµενικού καθεστώτος προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου 

οφείλεται στην προσπάθεια των Ηνωµένων Εθνών. Έτσι, τρία χρόνια µετά την ήττα 

των φασιστικών δυνάµεων, το 1948, η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ψήφι-

                                                 
41 Ανθρώπινα δικαιώµατα ή δικαιώµατα του ανθρώπου: ο όρος αυτός οικείος ιδίως στις αγγλοσαξωνικές 
χώρες (human rights), έχει διαδοθεί και χρησιµοποιείται σήµερα γενικότερα, σε συνδυασµό µε την προ-
σπάθεια που γίνεται µεταπολεµικά για την προστασία των ατοµικών ελευθεριών σε διεθνές επίπεδο. Ο 
όρος «δικαιώµατα του ανθρώπου» έχει το ίδιο µειονέκτηµα µε τους όρους «θεµελιώδη δικαιώµατα» και 
«δηµόσιες ελευθερίες»: είναι ευρύτερος του δέοντος, διότι µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει όχι µόνο 
τα ατοµικά, αλλά και τα κοινωνικά ή και τα πολιτικά ακόµη δικαιώµατα. Βλ. Αριστόβουλος, Μάνεσης: 
Συνταγµατικά δικαιώµατα, ατοµικές ελευθερίες, Θεσσαλονίκη 1982, σ.15 κ.έ.   
42 Γενικό σχόλιο της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωµάτων πάνω στο άρθρο 2 του συµφώνου για τα ατο-
µικά και πολιτικά δικαιώµατα. 
43 Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Έκδοση Ελληνικού Τµήµατος ∆ιεθνούς Αµνησίας, Αθήνα 1985, σελ. 64 
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σε την «Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων». Το 1950 τα κράτη 

µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συνάπτουν την ευρωπαϊκή «Σύµβαση για την προ-

στασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών», γνωστή και 

ως «Σύµβαση της Ρώµης», που συµπληρώθηκε µε το πρόσθετο πρωτόκολλο που υπο-

γράφτηκε στο Παρίσι το 1952.44 Το 1966 υιοθετήθηκαν οµόφωνα από τη γενική Συνέ-

λευση των Ηνωµένων Εθνών, και παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις µεταξύ των κρα-

τών Ανατολής και ∆ύσης, δύο Σύµφωνα: ένα για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτι-

στικά δικαιώµατα, και ένα για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα. Χρειάστηκε όµως 

να παρέλθουν δέκα χρόνια προκειµένου να τεθούν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 1976. Μέ-

χρι της 31.5.1997 είχαν επικυρωθεί µόνο από 138 κράτη. Η Ελλάδα τα επικύρωσε µόλις 

στις 26 Φεβρουαρίου 1997.45 

Οι γενικές αρχές και τα δικαιώµατα που αναφέρονται στο Σύµφωνο και σχετίζονται µε 

την προστασία ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων, είναι οι εξής: Η αρχή της µη διά-

κρισης για λόγους φυλής, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κτλ., 

ενώ διασφαλίζεται η ισότητα ανδρών και γυναικών ως προς την απόλαυση όλων των 

εγγυηµένων από το σύµφωνο διατάξεων. Ενώ το Σύµφωνο ενσωµατώνει µια ρήτρα 

παρέκκλισης από την εφαρµογή των διατάξεων σε περίπτωση δηµόσιου κινδύνου που 

απειλεί τη ζωή του έθνους, από την άλλη µεριά προβλέπεται ότι καµία ερµηνεία του 

Συµφώνου δεν επιτρέπει σε άτοµο ή οµάδα προσώπων να προβεί σε δραστηριότητες 

που προσβάλλουν, περιορίζουν ή καταστρέφουν τα δικαιώµατα που αναγνωρίζει το 

Σύµφωνο (άρθρο 5). 

«Στις χώρες όπου υπάρχουν εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές µειονότητες, τα πρό-

σωπα που ανήκουν στις µειονότητες αυτές δεν µπορούν να στερηθούν το δικαίωµα να 

απολαµβάνουν, από κοινού µε άλλα µέλη της οµάδας τους, τον δικό τους πολιτισµό, να 

πρεσβεύουν και να ασκούν τη θρησκεία τους ή να µιλούν τη δική τους γλώσσα».46 ∆η-

λαδή, τα υποκείµενα των δικαιωµάτων που εγγυάται το άρθρο 27 είναι τα πρόσωπα που 

ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές µειονότητες και όχι οι ίδιες οι µειο-

                                                 
44 Τα δύο αυτά κείµενα επικυρώθηκαν από την Ελλάδα µετά την πτώση της δικτατορίας µε το ν. δ. 
53/1974 και ισχύουν ως εσωτερικό δίκαιο. 
45 Στην Ελλάδα όλα τα Συντάγµατα που ίσχυσαν µέχρι σήµερα, περιείχαν διατάξεις προστατευτικές των 
ατοµικών δικαιωµάτων. Το ίδιο συµβαίνει και µε το σήµερα ισχύον Σύνταγµα του 1975, το οποίο περιέ-
χει µάλιστα και µία νέα γενική διάταξη στο άρθρο 25 παρ. 1 που ορίζει ότι «τα δικαιώµατα του ανθρώ-
που, ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου τελούν υπό την εγγύηση».  
46 Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ό.π., σελ. 82 
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νότητες. Τα δικαιώµατα των µειονοτήτων τείνουν να υπογραµµίσουν αυτό που θα έ-

πρεπε σε κάθε περίπτωση να γίνεται σεβαστό στο πλαίσιο των δικαιωµάτων του αν-

θρώπου, δηλαδή να υπάρχει πραγµατική ισότητα. 

Σε έκθεσή της προς το Συµβούλιο της Ευρώπης η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει για 

πρώτη φορά γλωσσικές µειονότητες, χωρίς όµως να απεγκλωβιστεί από τη διατύπωση 

της συνθήκης της Λοζάννης. Αναφερόµενη στη µουσουλµανική µειονότητα κατονοµά-

ζει την ύπαρξη τουρκόφωνων, Ποµάκων και Τσιγγάνων. Όσο για τους τελευταίους η 

έκθεση κάνει λόγο µόνο για τους µουσουλµάνους κατοίκους της ∆υτικής Θράκης, α-

γνοώντας τους πολυπληθέστερους -συχνά χριστιανούς- οµόγλωσσούς τους, οι οποίοι 

διαβιούν διασκορπισµένοι σ΄ όλη τη χώρα.47 

Με το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και το ξεκίνηµα ενός νέου, του ψυ-

χρού πολέµου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα κατέχουν κεντρική θέση στην πολιτική αντι-

παράθεση της ∆ύσης µε την Ανατολή. Ο οικουµενικός χαρακτήρας που προσδίδεται 

από την πλευρά της ∆ύσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα θα χρησιµοποιηθεί εναντίον των 

χωρών του «υπαρκτού σοσιαλισµού». Οι τελευταίες έδιναν όµως µια δική τους ερµη-

νεία, υποτάσσοντας τα ατοµικά δικαιώµατα στα συµφέροντα του συνόλου. Τη σοβιετι-

κή ιδεολογία σχετικά µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου εξέφραζε χαρακτηριστικά η 

«διακήρυξη του εργαζοµένου και εκµεταλλευοµένου λαού». Έτσι, τα κλασσικά θεµελιώ-

δη δικαιώµατα του ανθρώπου υποχωρούσαν υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

Με την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» δεν σηµαίνει πως εξαλείφθηκε και ο 

πολιτικός τους ρόλος. Το αντίθετο µάλιστα. Πολλοί λαοί και πολλές από εκείνες τις 

χώρες που απέκτησαν την ανεξαρτησία τους µετά την κατάργηση του αποικιακού κα-

θεστώτος έχουν σηµαντικούς λόγους να τα επικαλεστούν, θεµελιώνοντας έτσι την αξί-

ωσή τους για ισοτιµία στον νέο διαµορφούµενο κόσµο. «Έτσι τα ανθρώπινα δικαιώµα-

τα έγιναν η «lingua franca» ο κοινός παρανοµαστής αυτής της παγκόσµιας κοινωνί-

ας».48  

Παρόλα αυτά η αναγνώριση της οικουµενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν 

σηµαίνει οπωσδήποτε και την εφαρµογή από τους υπερασπιστές τους. Αντί να αποτε-

λέσουν τη βάση για µια παγκόσµια συνεννόηση και ειρήνευση, γίνονταν αντίθετα πεδίο 

                                                 
47  Βλ. European commission for Democracy through Law, The Rights of Minorities, Council of Europe, 
Strasbourg 1994, σ.162. 
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αντιπαράθεσης πάνω στο οποίο οι αντιπαρατιθέµενοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη 

δική τους ερµηνεία, ταυτίζοντας µ΄ αυτόν τον τρόπο τους δικούς τους σκοπούς µε τα 

συµφέροντα όλης της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν µε τη σηµερινή συγκρότηση της πα-

γκόσµιας κοινωνίας δεν µπορούµε να οµιλούµε για ανθρώπινα δικαιώµατα υπό την 

αυστηρή έννοια του όρου. Εδώ δεν εννοούµε βέβαια τις κατ΄ επανάληψη παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων χωρίς εξαίρεση από όλα τα κράτη του κόσµου, αλλά 

αναφερόµαστε στην ίδια την ουσία του πράγµατος. Πιο συγκεκριµένα: Τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα έχουν αξία και υπόσταση µονάχα αν µπορούν να τα απολαύσουν όλοι οι 

άνθρωποι του πλανήτη ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπηκοότητας, χρώµατος, φυλής, πολι-

τικών πεποιθήσεων κ.ο.κ., χωρίς περιορισµούς σε όποια χώρα επιλέξουν να ζήσουν. 

Εφόσον κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, δηλαδή να µπορεί ένας Άραβας να απολαµβάνει τα 

ίδια δικαιώµατα στη Νέα Υόρκη µε τους αµερικανούς πολίτες, τότε δεν µπορούµε να 

µιλάµε για τον οικουµενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αλλά αν δεν 

θέλουµε να διαστρεβλώσουµε την έννοια των λέξεων, οφείλουµε να µιλάµε όχι για 

ανθρώπινα αλλά για πολιτικά δικαιώµατα.  

∆ιότι αυτά τα δικαιώµατα µπορεί να τα παρέχει και να τα εγγυάται µόνο µια κρατικά 

οργανωµένη πολιτική µονάδα, και τα παρέχει όπως είναι γνωστό µονάχα σε εκείνους 

που κατέχουν την αντίστοιχη υπηκοότητα και ισχύουν µονάχα στο εσωτερικό της εκά-

στοτε χώρας. Σε τελευταία ανάλυση για να γίνουµε πιο σαφείς κανένα κράτος δεν είναι 

σε θέση να εγγυηθεί το κατεξοχήν «ανθρώπινο δικαίωµα», όπως λ.χ. το δικαίωµα στην 

«ελευθερία του λόγου» έξω από τα δικά του σύνορα (ας µη µιλάµε για περιπτώσεις που 

πολλές φορές κάτι τέτοιο είναι αδύνατο και στην ίδια τη χώρα). Και αντίστροφα. Κανέ-

να κράτος-µέλος της ΕΕ δεν µπορεί να δώσει σήµερα σε όλους ανεξαιρέτως τους ευ-

ρωπαίους πολίτες συγκεκριµένα πολιτικά δικαιώµατα, όπως το «εκλογικό δικαίωµα» ή 

το «δικαίωµα της µόνιµης εγκατάστασης». Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι δεν 

είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι να απολαµβάνουν όλα τα πολιτικά δικαιώµατα ανεξάρ-

τητα από τον τόπο κατοικίας τους. ∆ικαιώµατα που παρέχονται από ένα συγκεκριµένο 

κράτος και ισχύουν µονάχα στην επικράτεια του και δεν διασφαλίζονται στους υπηκό-

ους του στις υπόλοιπες χώρες δεν είναι ανθρώπινα δικαιώµατα. Αυτά θα µπορούσε να 

τα προσφέρει µονάχα η ανθρωπότητα ως συντεταγµένο και ενιαίο πολιτικό υποκείµενο. 

                                                                                                                                               
48 Π. Κονδύλης: Πλανητική πολιτική µετά τον ψυχρό πόλεµο, Θεµέλιο, Αθήνα 1992, σελ. 125. 



 135

Μόνο η εξαφάνιση κάθε µορφής «κράτους» θα µπορούσε να εγκαινιάσει την εποχή των 

πραγµατικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

Η διαδικασία οικουµενοποίησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η σηµερινή αντίλη-

ψη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τείνουν να τη συνδέσουν µε την ιδέα ενός ελαχίστου 

επιπέδου διαβίωσης. Προκειµένου λοιπόν να ισχύει η αρχή ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια είναι απαραβίαστη», δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς το δικαίωµα του κάθε ανθρώπου 

στην απόκτηση του ελαχίστου ορίου καταναλωτικών αγαθών. ∆ιότι όποιος πεθαίνει 

από την πείνα (και δυστυχώς πεθαίνουν ακόµη πολλοί άνθρωποι) είναι απλώς άνθρω-

πος χωρίς ουσιαστικά δικαιώµατα, άνθρωπος χωρίς το «δικαίωµα στη ζωή». Αυτό ση-

µαίνει πως αν θελήσουµε να προσδώσουµε στα ανθρώπινα δικαιώµατα και την υλιστι-

κή τους διάσταση, και εφόσον θέλουµε να είµαστε συνεπείς ως προς την τήρησή τους, 

τότε θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι να µοιραστούµε τα «δικά µας ανθρώπινα δικαιώµατα 

µε άλλους γνωστούς και άγνωστους συµπολίτες µας.49  

Τόσο η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου όσο και ο Καταστατικός Χάρτης 

δεν προβλέπει πουθενά δικαιώµατα µελών µειονοτήτων, διότι θεωρήθηκε ότι η διατύ-

πωση µιας γενικής αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων δεν άφηνε κενό προστασίας. Το 

άρθρο 2 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου απαριθµεί τα 

χαρακτηριστικά που ενδέχεται να γίνουν αιτία διακρίσεων, ανάµεσα στα οποία αναφέ-

ρει και τη χρήση της γλώσσας. «Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δι-

καιώµατα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα ∆ιακήρυξη, χωρίς καµιά 

διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, 

(...), την εθνική ή κοινωνική καταγωγή (...)».50 

Παρά τις έντονες αντιδράσεις κυρίως από την Σοβιετική Ένωση και εκείνα τα κράτη 

που είχαν θεσµοθετήσει καθεστώς προστασίας των γλωσσικών δικαιωµάτων των µειο-

νοτήτων, οι οποίες επέµειναν και πρότειναν αντίστοιχες διατυπώσεις δικαιώµατος στη 

χρήση και στη διδασκαλία της µειονοτικής γλώσσας, τελικά η Γενική Συνέλευση αρνή-

θηκε να εισαγάγει στο τελικό κείµενο οποιαδήποτε ∆ιακήρυξη σχετικά µε δικαιώµατα 

µειονοτήτων. 

                                                 
49 Κονδύλης, Παναγιώτης, ό. π., σελ.126-132. 
50 Πρβλ. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ΟΗΕ και UESCO, ό. π.,σελ. 64 



 136

Το πολιτικό φιλελεύθερο κλίµα που διαµόρφωσαν οι επαναστατικές διακηρύξεις του 

18ου αιώνα, κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι 

διακηρύξεις αυτές και πρωτίστως της γαλλικής και αµερικανικής επανάστασης επηρέα-

σαν άµεσα τα συντάγµατα άλλων χωρών. Ωστόσο οι επαναστατικές διαδικασίες στην 

Ευρώπη, το 1848 δηµιούργησαν νέες καταστάσεις. Έτσι, στον τοµέα των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου διαµορφώθηκε µια νέα τάση: η διεκδίκηση δικαιωµάτων κοινωνικού και 

οικονοµικού χαρακτήρα. Αν και οι επαναστατηµένοι εργάτες του Παρισιού «απέτυχαν» 

στον πολιτικό τους στόχο, πέτυχαν όµως να αναγνωριστεί το δικαίωµα στην εργασία ως 

θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου. Με τη βιοµηχανική ή καλύτερα την καπιταλιστική 

επανάσταση δηµιουργείται µια νέα τάξη εργαζοµένων, η τάξη των βιοµηχανικών εργα-

τών, οι οικονοµικές και κοινωνικές διεκδικήσεις των οποίων προσέδωσαν αναπόφευκτα 

νέες διαστάσεις στο ζήτηµα των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Ο πρώτος Παγκόσµιος 

Πόλεµος του 1914-1918 ανέτρεψε τις κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές δοµές. Ως 

γνωστό, λίγο πριν το τέλος του ξέσπασε η ρωσική επανάσταση του Οκτωβρίου του 

1917, δηµιουργώντας και το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσµο. Σε σχέση µε τα 

δικαιώµατα του ανθρώπου το νέο σοβιετικό κράτος εξέδωσε στις 16 Ιανουαρίου 1918 

τη «διακήρυξη των δικαιωµάτων του εργαζόµενου και εκµεταλλευόµενου λαού». Στη 

διακήρυξη δε γίνεται αναφορά στα ατοµικά και τα κλασικά θεµελιώδη δικαιώµατα του 

ανθρώπου, παρά µόνο στο κοινωνικό σύνολο και στα συλλογικά δικαιώµατα. 

Τέλος στο Σοβιετικό Σύνταγµα του 1936 τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου που 

εµφανίζονται είναι κυρίως οικουµενικής και κοινωνικής φύσης, όπως το δικαίωµα στην 

εργασία, στην ανάπαυση, στην κοινωνική αρωγή, στη µόρφωση. Τη νέα πραγµατικότη-

τα των κοινωνικών δικαιωµάτων στον ευρωπαϊκό χώρο ήρθε να εκφράσει πρώτο το 

γερµανικό σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης το 1919, το οποίο αποτέλεσε στη 

συνέχεια πηγή έµπνευσης για πολλά άλλα συνταγµατικά κείµενα της περιόδου του µε-

σοπολέµου. 

 

13.1.1. Από τα ατοµικά στα συλλογικά δικαιώµατα 

 

Σύµφωνα µε τη διάκριση του Γερµανού συνταγµατολόγου G. Jellinek υπάρχουν τρία 

βασικά είδη δηµοσίων δικαιωµάτων: τα ατοµικά, τα κοινωνικά και τα πολιτικά. 
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Τα ατοµικά (ή διαφορετικά οι ατοµικές ελευθερίες) δικαιώµατα θεωρούνται κλασσικά, 

έλκουν την καταγωγή τους βασικά από τις διακηρύξεις της αµερικανικής και γαλλικής 

επανάστασης, έχουν αρνητικό -«αµυντικό» περιεχόµενο και διασφαλίζουν «αρνητικά» 

τη νοµική κατάσταση των κυβερνωµένων, θεµελιώνοντας αξίωση για αποχή της κρατι-

κής εξουσίας από ενέργειες που θα µπορούσαν να το προσβάλουν. Παραδείγµατα ατο-

µικών δικαιωµάτων, τα οποία το κράτος δεν επιτρέπεται να τα προσβάλλει είναι: η 

προσωπική ελευθερία, η προσωπική ασφάλεια, το άσυλο κατοικίας, το δικαίωµα συνα-

θροίσεων, το δικαίωµα συνεταιρισµού, η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης, η ελευ-

θερία γνώµης και τύπου, ελευθερία διδασκαλίας, έρευνας και εκπαίδευσης, το δικαίωµα 

ιδιοκτησίας, το απόρρητο επιστολών και ελευθερία επικοινωνίας. 

Τα πολιτικά δικαιώµατα έχουν «ενεργητικό» περιεχόµενο και θεµελιώνουν την αξίωση 

για συµµετοχή στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Παραδείγµατα πολιτικών δικαιω-

µάτων που εγγυώνται συµµετοχή είναι: το να εκλέγει κανείς και να εκλέγεται, το δι-

καίωµα να ιδρύει και να µετέχει σε πολιτικά κόµµατα και να εκφράζει πολιτικές από-

ψεις, δικαίωµα να διορίζεται δηµόσιος υπάλληλος ή δικαστής ή να είναι ένορκος. 

Τα κοινωνικά δικαιώµατα, που έχουν «θετικό» περιεχόµενο θεµελιώνουν την αξίωση 

για παροχή ορισµένων υπηρεσιών - ιδίως οικονοµικών παροχών ή θετικών ενεργειών 

όπως το δικαίωµα στην εργασία, το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωµα 

στη µόρφωση, το δικαίωµα για δίκαιες συνθήκες εργασίας, το δικαίωµα συλλογικής 

διαπραγµάτευσης, το δικαίωµα στην προστασία της υγείας, το δικαίωµα της οικογέ-

νειας για κοινωνική, νοµική και οικονοµική προστασία κλπ. Εδώ ζητείται από το κρά-

τος να παρέχει αυτό και να διασφαλίζει τα παραπάνω δικαιώµατα. Αν και έχουν εκ-

φραστεί απόψεις ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν ανήκουν στη σφαίρα των δικαιωµάτων 

του ανθρώπου, εν τούτοις στη διεθνή κοινότητα έχει παγιωθεί η άποψη ότι τα δικαιώ-

µατα του ανθρώπου είναι αδιαίρετα και εποµένως δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική 

απόλαυση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων χωρίς την ύπαρξη οικονοµικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων και το αντίστροφο.  

Αν σήµερα οι παραπάνω τρεις κατηγορίες συνυπάρχουν, αυτό όµως δεν συνέβαινε πά-

ντα, διότι η κάθε µία αντιστοιχεί σε διαφορετικά στάδια της κοινωνικοπολιτικής εξέλι-

ξης των νεωτέρων χρόνων. 
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Τα ατοµικά δικαιώµατα θεσπίστηκαν κατά την περίοδο της πολιτικής χειραφέτησης της 

αστικής τάξης (αρχικά στην Αγγλία), που διεκδικούσε νοµική προστασία απέναντι στην 

αυθαιρεσία της µοναρχικής εξουσίας, κυρίως για λόγους οικονοµικούς: ελευθερία των 

συναλλαγών και ανεµπόδιστη ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Ορισµένα 

όµως από τα ατοµικά δικαιώµατα, όπως η ελευθερία του τύπου και ιδίως τα «δικαιώµα-

τα οµαδικής δράσης» (συναθροίσεων, συνεταιρισµού, συνδικαλιστική ελευθερία), που 

δεν ανταποκρίνονται στην κλασική ατοµιστική ιδεολογία, καθιερώθηκαν κατά το δεύ-

τερο ήµισυ του 19ου αιώνα, σε συνάρτηση µε τις οικονοµικοπολιτικές διεκδικήσεις των 

εργαζοµένων. 

Τα πολιτικά δικαιώµατα υπήρξαν επίσης κατάκτηση της αστικής τάξης στον αγώνα της 

για συµµετοχή στην άσκηση της εξουσίας, την οποία µονοπωλούσε ο µονάρχης και η 

αριστοκρατία. Η διεύρυνση όµως των πολιτικών δικαιωµάτων µε την καθιέρωση ιδίως 

της καθολικής ψηφοφορίας και την επέκταση της ψήφου και των άλλων πολιτικών δι-

καιωµάτων στις γυναίκες, υπήρξε διεκδίκηση και κατάκτηση των κυριαρχούµενων τά-

ξεων, που ολοκληρώθηκε µόλις στα µέσα του 20ου αιώνα. 

Αυτό ισχύει και για τα κοινωνικά δικαιώµατα,, που η καθιέρωσή τους συνυφάνθηκε µε 

τους αγώνες της εργατικής τάξης, αλλά και τον κρατικό παρεµβατισµό. Η ένταση του 

κρατικού παρεµβατισµού κατά τον 20ό αιώνα, που είναι συνάρτηση της έντασης των 

κοινωνικών ανταγωνισµών, συνδυάστηκε, ακριβώς για να τους αµβλύνει, µε τη θέσπι-

ση κοινωνικών δικαιωµάτων, ακόµη και από δικτατορικά συνταγµατικά κείµενα, ενώ 

κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο ως προς τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα που προϋπο-

θέτουν αντίστοιχα, φιλελεύθερο και δηµοκρατικό πολιτικό καθεστώς. 

Η διάκριση των δηµοσίων δικαιωµάτων σε ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά είναι σχη-

µατική και σχετική, διότι και τα τρία είδη είναι παραπληρωµατικά µεταξύ τους. Πιο 

συγκεκριµένα: Η πρακτική δυνατότητα άσκησης ενός ατοµικού δικαιώµατος εξαρτάται 

από τη συνδροµή ορισµένων κοινωνικοοικονοµικών προϋποθέσεων, όπως για παρά-

δειγµα το άσυλο της κατοικίας προϋποθέτει την ύπαρξη κατοικίας· η ελευθερία της 

γνώµης, χωρίς µια στοιχειώδη τουλάχιστον εκπαίδευση και ελεύθερη πληροφόρηση, 

χάνει πολύ από την αξία της· η ελευθερία του τύπου δεν σηµαίνει τίποτα για έναν α-

ναλφάβητο κ.ο.κ. Εποµένως το περιεχόµενο του ατοµικού δικαιώµατος δεν είναι µόνο 

«αποχή». Για να διασφαλιστεί χρειάζεται συνήθως και κάποια «παροχή» εκ µέρους της 
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κρατικής εξουσίας. Εξάλλου, η άσκηση ορισµένων ατοµικών δικαιωµάτων λαµβάνει 

συχνά πολιτικό χαρακτήρα, διότι σηµαίνει συµµετοχή του πολίτη στη διαµόρφωση του 

πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Κατά την άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων δεν αρκεί να έχει κάποιος, π.χ. το δικαί-

ωµα να εκλέγει, αν ζει σε άθλιες βιοτικές συνθήκες. Χωρίς την εξασφάλιση ορισµένων 

κοινωνικοοικονοµικών προϋποθέσεων και ενός µίνιµουµ «παροχών», η άσκηση των 

πολιτικών δικαιωµάτων κινδυνεύει να αποβεί φενάκη. 

Το ίδιο ισχύει και µε τα κοινωνικά δικαιώµατα· και αυτά βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση 

µε τις ατοµικές και τις πολιτικές ελευθερίες. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για αποτελεσµα-

τική προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων, εάν αυτή περιορίζεται µόνο σε «παρο-

χές», π.χ. το δικαίωµα της εργασίας, και δεν συνδυάζεται και µε τη θέσπιση απαγορεύ-

σεων σχετικά µε την εργασία ανηλίκων ή τις αυθαίρετες απολύσεις. Τόσο η διεκδίκησή 

τους, όσο και η διασφάλισή και διεύρυνση τους δεν επιτυγχάνεται παρά µε την παράλ-

ληλη κατοχύρωση ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων.51 

Ανεξάρτητα από τις όποιες κατηγοριοποιήσεις σήµερα γίνεται πλέον αποδεκτό, όπως 

εξάλλου αναφέρει και η ∆ιακήρυξη της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου στη Βιέννη (1993), ότι όλα τα δικαιώµατα του ανθρώπου είναι οικουµενικά 

και αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώµενα και αλληλένδετα. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα κράτη 

ανεξαρτήτως του κοινωνικοπολιτικού τους συστήµατος οφείλουν να προωθήσουν και 

να προστατεύσουν όλα τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Κοντά σ΄ αυτά λογίζονται και το 

δικαίωµα της αυτοδιάθεσης των λαών, πράγµα που σηµαίνει ότι οι λαοί είναι ελεύθεροι 

να καθορίσουν το πολιτικό τους καθεστώς, την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 

τους ανάπτυξη.52 Μια άλλη κατηγορία συγκροτούν τα δικαιώµατα αλληλεγγύης, τα 

οποία εκφράζουν µιαν ορισµένη αντίληψη της συλλογικής ζωής και δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν παρά µε τη συνένωση των προσπαθειών όλων των κοινωνικών ε-

ταίρων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται το δικαίωµα στην ειρήνη, το δικαίωµα στην 

ανάπτυξη, το δικαίωµα στην απόλαυση της κοινής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας, το 

δικαίωµα σε ένα υγιές περιβάλλον κλπ.  

                                                 
51 Σκέψεις του Α. Μάνεση: Συνταγµατικά δικαιώµατα. Α΄ Ατοµικές ελευθερίες, Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 
18-25. 
52 Βλ. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, ό.π., σελ 72. 
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Τέλος, αν και στην παρούσα φάση δεν αναγνωρίζονται συλλογικά δικαιώµατα των 

µειονοτήτων, αντίθετα τα κράτη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική 

και χωρίς διάκριση άσκηση δικαιωµάτων του ανθρώπου των ατόµων που ανήκουν σε 

µια µειονότητα. Περαιτέρω, τα δικαιώµατα των µειονοτήτων πρέπει να συµβάλλουν 

στη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας των ατόµων που ανήκουν σε µια µειονότητα. 

Να σηµειωθεί ακόµη, ότι σ΄ ευρωπαϊκό επίπεδο αναδύεται η αρχή του ατοµικού αυτο-

προσδιορισµού, ως προσωπική επιλογή ατόµου, που θεωρεί ότι εντάσσεται σε µια 

µειονότητα. 

Η κοινωνία των πολιτών έχει αξία όταν τα µέλη της συνεργάζονται εθελοντικά και µε 

κοινούς στόχους, αλλά όχι όταν διαιρούνται µε βάση το χρώµα του δέρµατός τους ή τη 

διάθεσή τους να αποµονωθούν από άλλες εθνικές οµάδες. Οι κυβερνήσεις µπορούν να 

βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτον, αποφεύγοντας ενέργειες και κινήσεις 

που οδηγούν στη αναγκαστική ενσωµάτωση και δεύτερον, να προωθήσουν την έννοια 

της κοινωνικής εµπιστοσύνης, της αλληλοεκτίµησης και της ανεκτικότητας µέσα από 

την εκπαίδευση και την ενίσχυση ορισµένων τύπων κοινωνικής οργάνωσης. Προς την 

κατεύθυνση αυτή σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει η είσοδος περισσότερων ατόµων 

των µειονοτήτων στις δηµόσιες υπηρεσίες και ιδιαιτέρως στις ένοπλες δυνάµεις, γιατί 

αυτές µπορούν να εκπαιδεύσουν µέλη µειονοτήτων σε τρόπους κοινωνικής συγκρότη-

σης και λειτουργίας.  
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 Αντί επιλόγου 
 

Η ∆ιεθνής συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών, αναφορικά µε τα αστικά και πολιτικά δι-

καιώµατα, τονίζει κυρίως τα πολιτισµικά, θρησκευτικά και γλωσσικά δικαιώµατα των 

µειονοτήτων. Στο άρθρο 27 η συνθήκη διακηρύσσει ότι: «Στις χώρες όπου υπάρχουν 

εθνικές, θρησκευτικές και γλωσσικές µειονότητες αυτές δεν πρέπει να στερούνται του 

δικαιώµατος να απολαµβάνουν, από κοινού µε άλλα µέλη της οµάδας τους, τον δικό 

τους πολιτισµό, να πρεσβεύουν και να ασκούν τη θρησκεία τους ή να µιλούν τη δική 

τους γλώσσα».53 

 

Το ενδιαφέρον για τη προστασία της πολιτισµικής ζωής των µειονοτήτων επιβεβαιώθη-

κε ξανά από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών και µε την υιοθέτηση µιας 

διακήρυξης προχωράει πιο πέρα από τη Συνθήκη. Απαιτεί από τα κράτη όχι µόνο να 

προστατεύουν την ύπαρξη της εθνικής, πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας των 

µειονοτήτων στο έδαφός τους, αλλά και να διευκολύνουν τη δηµιουργία κατάλληλων 

συνθηκών για την προαγωγή αυτής της ταυτότητας. 

 

Ένας από τους στόχους της UNESCO τονίζει την αναγκαιότητα προστασίας της πολι-

τισµικής διαφοράς, του γλωσσικού πλουραλισµού και της ιδιαιτερότητας των µειονοτι-

κών κοινοτήτων. 

Η παγκόσµια διακήρυξη για την «εκπαίδευση για όλους» (Ταϊλάνδη 1990), στο άρθρο 

3, µε τίτλο «∆ιεθνοποίηση της πρόσβασης και προώθηση της ισότητας», διακηρύσσει: 

«πρέπει να εργαστούµε εντατικά στην κατεύθυνση της εξάλειψης των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων που ίσως υπάρχουν σε βάρος ορισµένων οµάδων (...), οι αυτόχθονες λαοί, 

οι εθνικές, γλωσσικές, και φυλετικές µειονότητες (...), δεν πρέπει να υφίστανται καµία 

διάκριση όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση». 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ΕΕ. Στην Ευρώπη το ποσοστό αναλφαβητισµού 

των ενηλίκων ξεπερνάει το 50 % και σε ορισµένες χώρες φθάνει στο 80 %. Το γεγονός 

αυτό οδήγησε την ΕΕ να επισηµάνει στα κράτη-µέλη της ότι στο ζήτηµα της εκπαίδευ-

σης θα πρέπει να προσφέρονται στους Τσιγγάνους ευκαιρίες τέτοιες που να τους επι-

τρέπουν µια καλύτερη επαγγελµατική αποκατάσταση. Σχετικά µε το ζήτηµα της κουλ-



 142

τούρας θα πρέπει να εξασφαλισθεί στους Τσιγγάνους η πολιτισµική αυτονοµία τους, 

µεριµνώντας κυρίως για τη διευκόλυνση των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων.  

 

Η εξασφάλιση της προστασίας της πολιτισµικής ταυτότητας των Τσιγγάνων και η πα-

ροχή µιας εκπαίδευσης που θα τους επιτρέπει πλήρη συµµετοχή στο κοινωνικοπολιτικό 

γίγνεσθαι της χώρας που κατοικούν, εναρµονίζονται πλήρως µε τους σκοπούς της 

UNESCO, η οποία ξεκίνησε συνεργασία µε την ΕΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης, για 

την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. 

 

Στην Ευρώπη κατοικούν σήµερα περίπου εφτά µε οχτώ εκατοµµύρια Ρόµα-Τσιγγάνοι 

εκ των οποίων τα δύο στην ΕΕ. Γύρω στο µισό του αριθµού αυτού είναι παιδιά και νέοι 

σχολικής ηλικίας. Από αυτά µόνο το 30 % φοιτά µε σχετικά κανονικούς ρυθµούς στα 

αντίστοιχα σχολεία και µόνο ένα µικρό ποσοστό καταφέρνει να φοιτήσει στη δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση. Το ποσοστό των αναλφάβητων στους ενηλίκους φθάνει σε µερικές 

περιπτώσεις και στο 100 %. 

Η πολιτική που άσκησε η ΕΕ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στον τοµέα της εκπαί-

δευσης των Τσιγγάνων εκτιµάται πως είχε σηµαντική απήχηση στους κοινωνικούς φο-

ρείς των οργανώσεων των Τσιγγάνων. 

 

Είναι πια κοινώς αποδεχτή η θέση ότι «η εκπαίδευση αποτελεί το πρώτο στάδιο στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος του κοινωνικού αποκλεισµού». Αυτό όµως από µόνο 

του δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνδυαστεί µε την επαγγελµατική κατάρτιση των Τσιγγα-

νοπαίδων, έτσι ώστε γνωρίζοντας ένα επάγγελµα να µπορούν να διεκδικήσουν µια θέση 

στην αγορά εργασίας. Μόνο έτσι µπορεί να υπάρξει µια ισότητα ευκαιριών στη ζωή και 

στην εργασία. Χωρίς επαγγελµατική κατάρτιση είναι «χαµένοι από χέρι». Ωστόσο, η 

εκπαίδευση είναι µόνο ένας κρίκος της αλυσίδας των προβληµάτων των Τσιγγάνων. Η 

λύση τους απαιτεί το συντονισµό των αρµόδιων φορέων της εκάστοτε χώρας, ώστε µε 

µια αντίληψη σφαιρική να αντιµετωπιστούν στο σύνολό τους το πρόβληµα της στέγα-

σης, της υγειονοµικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής αποκατά-

στασης. 

                                                                                                                                               
53  Βλ. Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. ΟΗΕ και UNESCO. Βασικές Συµβάσεις, σελ. 82, Αθήνα 1987. 
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Αν δεν υπάρξει µια πολυεπίπεδη πολιτική προσέγγιση του προβλήµατος µε αναφορά 

στην εκπαίδευση, στην κοινωνική πρόνοια αλλά και στην συνειδητή προώθηση της 

συµµετοχής των Τσιγγάνων στις δηµόσιες υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας γενικά, 

οι προσπάθειες που γίνονται στην εκπαίδευση, αν δηλαδή ξεκοπεί η εκπαίδευση από τα 

άλλα προβλήµατα της µειονότητας, δεν θα αποδώσει τα προσδοκώµενα, αποτελέσµατα. 


