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«Οι Τσιγγάνοι στη μακραίωνη ιστορία τους δεν άφησαν πίσω τους παρά μόνο τεκμήρια που δημιουργήθηκαν 
από άλλους, τόσο για το καλό όσο και για το κακό, τόσο για το πραγματικό όσο και για το φανταστικό» 

(Λιεζουά, 1999, σ. 23)

$��3�"C": Η κοινωνική ένταξη των Ρομά πάντα χαρακτηριζόταν από δυσκολίες. Στη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα, το χάσμα μεταξύ του Ρομά και του μη Ρομά πληθυσμού φαίνεται να μεγαλώνει. Οι 
πολιτισμικές διαφορές και ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής χρησιμοποιούνται συχνά για να αιτιολογήσουν την 
αδυναμία επίτευξης της ένταξης. Όμως, τι είναι τελικά η ένταξη, τι επιδιώκουμε και πώς προσπαθούμε 
να την επιτύχουμε; Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την προσέγγιση της ομάδας της 
Αντίρροπον, μέσω της οποίας επιδιώκεται και ως κάποιο βαθμό εφαρμόζεται μία ολιστική παρέμβαση.
F;K��# ������6: πολυπολιτισμικότητα, αλληλεπίδραση, αποδοχή, Ρομά

1. *�6�� �70 -��6

Οι Ρομά, που συνιστούν ένα «μωσαϊκό» διαφορετικών ομάδων, έφτασαν στον ευρωπαϊκό χώρο 
κατά τις αρχές του 13ου αιώνα από την Ινδία. Σήμερα στην Ευρώπη διαμένουν περί τους 10 έως 
12 εκατομμύρια Ρομά (στοιχεία Συμβουλίου της Ευρώπης), ενώ στην Ελλάδα υπολογίζονται, 
σύμφωνα με την Πολιτεία, στους 110.000 έως 140.000. Σύμφωνα με τις Ρόμικες οργανώσεις 
ανέρχονται στους 500.000 (Δίκτυο ΡΟΜ, 2008). 

Οι Ρομά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι πρώτοι Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς, πριν 
ακόμη η έννοια της Πολιτικής Ευρώπης υπάρξει, οι ίδιοι με τις τότε μετακινήσεις τους, κατέρριψαν 
τα γεωγραφικά σύνορα. Ένα από τα κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζει την ετερογενή ομάδα των 
Ρομά πανευρωπαϊκά, είναι το γεγονός ότι τα μέλη της ζουν περιθωριοποιημένα, ενώ συχνά είναι 
θύματα βίας και ρατσιστικών επιθέσεων. Στην πλειοψηφία τους οι Ρομά αντιμετωπίζουν δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης, υφίστανται διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ στερούνται βασικών 
δικαιωμάτων, όπως η ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, η εξασφάλιση βασικών κανόνων 
υγιεινής και η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση (στοιχεία Συμβουλίου της Ευρώπης, Απρίλιος 
2010).

Η πορεία των Ελλήνων Ρομά, από τις πρώτες καταγραφές της εμφάνισής τους στον ελλαδικό 
χώρο έως και το 1955, όπου τους αποδόθηκε από το κράτος η ελληνική ιθαγένεια και η απόκτηση 
της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη αρκετά χρόνια μετά, έως και τις πρώτες θεσμικές ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, το 1979, ήταν αναμφισβήτητα δύσκολη, εξελίσσεται όμως 
παράλληλα. Στο πλαίσιο των ευρύτερων ιστορικών και κοινωνικών μετασχηματισμών ιδιαίτερα 
στην περιοχή των Βαλκανίων, η μετεξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, οδήγησε 
στην ακόμη μεγαλύτερη περιθωριοποίησή τους, παρ’ όλες τις εντεινόμενες προσπάθειες για την 
κοινωνική τους ένταξη. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης είναι σαφές το υποβαθμισμένο επίπεδο των Ρομά, όμως εκτός από 
αυτό η κατάσταση στην εκπαίδευση έχει αρκετά τρωτά σημεία. Τα πιο σημαντικά προβλήματα 
είναι:
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ζητήματα διγλωσσίας, καθώς η μητρική γλώσσα των παιδιών Ρομά σε αρκετές περιπτώσεις • 
είναι η ρομανί και όχι η ελληνική,
 το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού στους γονείς των Ρομά μαθητών,• 
 οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, οι οποίες δεν λειτουργούν συχνά υποστηρικτικά ως • 
προς τη σχολική φοίτηση,
 προβλήματα προσβασιμότητας των Ρομά στα σχολεία, κυρίως όταν ο οικισμός της • 
κοινότητας απέχει από το σχολείο (ελλιπής συγκοινωνία),
 ελλιπής ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και ευαισθητοποίηση – «γνωριμία» με τους • 
Ρομά και
 περιπτώσεις αποκλεισμού Ρομά μαθητών από το σχολείο, έπειτα από ενέργειες μη Ρομά • 
μαθητών και γονέων τους, αλλά και εκπαιδευτικών ή διευθυντών σχολείων.

Ως απόρροια των παραπάνω, προκύπτουν τα υψηλά ποσοστά οργανικού και λειτουργικού 
αναλφαβητισμού. Έτσι, σε πολλές κοινότητες Ρομά, έως και 60% του πληθυσμού και μάλιστα 
άτομα παραγωγικής ηλικίας (18 – 50 ετών), δεν φοίτησαν ποτέ στο σχολείο, ενώ το ποσοστό του 
πληθυσμού που έχει παρακολουθήσει κάποιες τάξεις του Δημοτικού ανέρχεται στο 22% (Δίκτυο 
ΡΟΜ, 2008). Τα ποσοστά του αναλφαβητισμού είναι ακόμη υψηλότερα στις περιπτώσεις των 
μεγάλων ηλικιών, των μόνιμα εγκατεστημένων σε καταυλισμούς, των ημιεγκατεστημένων, αλλά 
και στο γυναικείο πληθυσμό.

Συνέπεια αυτού είναι η δημιουργία διαφορετικών συνθηκών πρόσβασης στη σύγχρονη 
Ελληνική πραγματικότητα, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και σε σχέση με την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

2. ( ��6�� �"# .0�3�����0

Η Αντίρροπον δραστηριοποιείται από το 2001, αρχικά ως επιστημονική ομάδα υποστήριξης 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Αχαρνών, Δήμος Ζεφυρίου, Δήμος Μαρκοπούλου 
Αττικής) και στη συνέχεια ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Στοχεύει στη δημιουργία 
συνθηκών συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης παιδιών και νέων με διαφορετικό πολιτισμικό 
υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα είμαστε σε επαφή και συνεργαζόμαστε με μέλη αφενός Κοινοτήτων 
Ρομά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Ζεφύρι, Αχαρναί, Ίλιον, Καματερό, Θήβα, Ορχομενός, 
Λιβαδειά, Άμφισσα, Καρδίτσα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Αιτωλικό, Αντίρριο, Σαγέικα, 
Πύργος, Αμαλιάδα), και αφετέρου με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη (νομός 
Ξάνθης και νομός Ροδόπης).  Από το 2011 η ομάδα μας δραστηριοποιείται και στους οικισμούς 
των περιοχών του Ασπροπύργου (οικισμοί της Νέας Ζωής, Πευκακίων, Σοφού και Νεόκτιστων), 
του Κορωπίου (οικισμός Κούπι) και του Μαρκοπούλου. 

Μία από τις πρώτες δράσεις αλλά και βασική έως και σήμερα, είναι η φιλοξενία παιδιών 
και νέων από τις προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες, σε θερινές κατασκηνώσεις, μαζί με 
συνομηλίκους τους από την «κυρίαρχη» ομάδα. Περαιτέρω, έχει δραστηριοποιηθεί στην οργάνωση 
και υλοποίηση Σαββατοκύριακων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων και ευρύτερα 
σε δράσεις που εντάσσονται στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης (εκδρομές, εκδηλώσεις, κ.λ.π.).  Γενικότερα, οι δράσεις στοχεύουν μέσω 
της συνύπαρξης και της επαφής των διαφορετικών ομάδων, α) στην δημιουργία προϋποθέσεων 
για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και β) σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μέσω της 
προτροπής των συμμετεχόντων στη συνεργασία, στην ομαδικότητα και στην μάθηση.
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Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης – μέθοδος Project, εφαρμόζεται στο σύνολο των 
δράσεων και των δραστηριοτήτων με τα παιδιά, ως επιθυμητή, απαραίτητη, αλλά και αναπόφευκτη 
συνθήκη. Μέσα από την θεωρία τόσο του Piaget όσο και του Vygotsky, γίνεται σαφές, ότι στο 
επίκεντρο της διαθεματικής προσέγγισης βρίσκεται ο άνθρωπος και όχι το θέμα. Τα ενδιαφέροντα 
και η καθημερινότητά του είναι αυτά που θα υποδείξουν το θέμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η 
εξερεύνηση των κατάλληλων θεμάτων κατέχει εξέχοντα ρόλο στην διαδικασία των δράσεών 
μας, καθώς μέσω αυτής προσανατολιζόμαστε στον σχεδιασμό των κατάλληλων δραστηριοτήτων. 
Η επιλογή του κατάλληλου θέματος έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση δραστηριοτήτων που 
θα ελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών, θα προωθούν την ενεργητική συμμετοχή τους και θα 
προάγουν την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών της ομάδας 
(Χρυσαφίδης, 2006). 

Στην περίπτωση των παιδιών προερχόμενων από την ομάδα των Ρομά, καθίσταται σαφές 
ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών διαφοροποιούνται από 
τα αντίστοιχα των μη Ρομά συνομηλίκων τους. Μέσω των projects που σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται κατά την διάρκεια των δράσεων, όλα τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν 
τις εμπειρίες τους σε ένα πλαίσιο αποδοχής και ανταλλαγής, μέσα στο οποίο αναδεικνύονται τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού. Η Κουτσουβάνου (2005) πολύ εύστοχα επισημαίνει 
ότι η διαθεματική προσέγγιση έχει ως στόχο την ενεργοποίηση προηγούμενων γνώσεων, πάνω 
στις οποίες θα οικοδομηθούν οι καινούριες από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Στους χώρους που κάθε φορά επιλέγονται (κατασκηνώσεις, ορεινά καταφύγια, κ.λ.π.) 
δημιουργούνται οι πλέον κατάλληλες προϋποθέσεις, για την εφαρμογή μοντέλων ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και δημιουργικών πρακτικών απαραίτητων για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. Σ’ ένα χώρο στη φύση δημιουργούνται προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες «άνθρωποι» 
ανακαλύπτουν «ανθρώπους» και δημιουργούν σχέσεις. Συμμετέχουν παιδιά και νέοι άνθρωποι 
επειδή έχουν την ικανότητα να εκφράζουν ιδέες χωρίς να τις στραγγαλίζουν, τους οποίους 
χαρακτηρίζει μια αθώα ελευθερία, μια ανεπιτήδευτη δημιουργικότητα, θέληση για την αλλαγή 
προς ένα καλύτερο αύριο, ένα είδος απελευθέρωσης από στερεότυπα και κλισέ. 

Μέσα από ποικίλα εργαστήρια, όπως το εργαστήρι κατασκευής κούκλας, μουσικών οργάνων, 
πηλού κ.ά. (φωτ. 1), τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά ελκυστικά, φυσικά και εύκολα 
στην επεξεργασία τους, τα οποία ανακατασκευάζουν σε δημιουργική συνεργασία. Οι κούκλες 
γεννούν ιστορίες και μιλούν για τα συναισθήματα, τα όνειρα, τους φόβους, και τις ανάγκες των 
ίδιων των παιδιών που τις δημιουργούν.

 
)��. 1: «4 ��� &�
��
����» ��� �� ��������� �����, ���%�
�������� 2009.
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Δραστηριότητες όπως οι μουσικοί αυτοσχεδιασμοί  ωθούν στην δημιουργική αυτοέκφραση, 
στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στην ενθάρρυνση της 
επικοινωνίας, στην ευαισθητοποίηση. 

Επίσης μέσω των θεατρικών αυτοσχεδιασμών, τα παιδιά αναπτύσσουν την αυτοπειθαρχία, 
καλλιεργούν τους κώδικες έκφρασής τους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εξοικειώνονται 
στην διαχείριση θεμάτων που τα απασχολούν στην καθημερινότητα τους. 

Περιβαλλοντικά παιχνίδια στο βουνό και στη θάλασσα, η επαφή με τη φύση, γεννούν την αγάπη 
για το περιβάλλον και την αυθόρμητη επιθυμία να το προστατέψουν (φωτ. 2 & 3). Η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση, μιας και το περιβάλλον εμπλέκεται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής 
και αφορά όλα τα θέματα της ανθρώπινης λειτουργίας και ύπαρξης, μπορεί να προωθηθεί μέσα 
από μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Το περιβάλλον θεωρείται μέσον για την κατάκτηση της γνώσης, 
αλλά παράλληλα συμβάλλει στην ψυχολογική και συναισθηματική επίγνωση και ωρίμανση των 
παιδιών. Η γνώση αυτή κατακτάται μέσα από την άμεση αλληλεπίδραση του κάθε παιδιού με το 
περιβάλλον αλλά και μέσα από τον προβληματισμό, τη συζήτηση και την δράση σε θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον και άπτονται της καθημερινότητας του ανθρώπου (Φλογαϊτη, 1998). 

Με σκοπό την δημιουργία ενός εποικοδομητικού πλαισίου δράσης επιλέγονται θέματα που 
θίγουν τα ίδια τα παιδιά, που λαμβάνουν μέρος κάθε φορά στις δράσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η εμπλοκή και η συμμετοχή τους. Για παράδειγμα, για την 
επίτευξη του στόχου «Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη για 
την προσέγγιση και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων», υιοθετούνται 
πολλά και διαφορετικά θέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα άμεσα ερεθίσματα των 
ομάδων, όπως υγρότοποι στην περιοχή της Θράκης, του Αμβρακικού και της Τριχωνίδας ή 
δραστηριότητες καθαρισμού ακτών, δράσεις ανακύκλωσης και υιοθέτηση πρακτικών για τη 
σωστή εφαρμογή της.

   
)��. 2 & 3: ���$
#��� ��� �������� ��
 ;����� ������, ��$�#� <����#� 2008.

Το πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων (φωτ. 4) εμπνέει τα παιδιά στην κατανόηση 
και εξοικείωση σε κανόνες της ομάδας, ενώ παράλληλα ασκούνται σωματικά σε ένα κλίμα 
ευγενούς άμιλλας.

Στα διάφορα ομαδικά παιχνίδια έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την περιπέτεια, να ασκήσουν 
τα αντανακλαστικά και το συντονισμό τους και να απολαύσουν την επιβράβευση που φέρνει μια 
τέτοια προσπάθεια. Ταυτόχρονα και μέσα στο πλαίσιο των ομαδικών παιχνιδιών, προκύπτει η 
αυθόρμητη αλληλεπίδραση και η στοχευόμενη συνεργασία μεταξύ των παιδιών, καθώς ο στόχος 
όλων των μελών της ομάδας είναι κοινός. Το άτομο ανήκει στην ομάδα, η οποία το στηρίζει και 
την οποία στηρίζει.
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Φωτ. 4: >
� «&�����» ���
 ���� ���
�� ��	��� �������
, ;������ 2010.

Τόσο ο αθλητισμός όσο και ο πολιτισμός (φωτ. 5), αναδεικνύονται σε εργαλεία, μέσα έκφρασης 
σκέψεων, συναισθημάτων αλλά και άρσης φόβων και προκαταλήψεων. Το παιδί ακούει, μιλάει, 
γράφει, παίζει μουσική, ζωγραφίζει, κινείται και εξωτερικεύει συναισθήματα και σκέψεις. Αυτός 
ο πολυαισθητικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τους μεταφέρεται στο πλαίσιο των δράσεων και 
λειτουργεί για το σύνολο των παιδιών.

5. ��3��/�#

Σε σχέση με τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που κάθε φορά συμμετέχουν, αλλά και μέσω 
της διάδρασης και της κοινής δραστηριοποίησης, έννοιες όπως η προστασία του περιβάλλοντος, 
η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η ανάπτυξη, γίνονται κατανοητές μέσα από την οπτική 
της διαμόρφωσης ξεχωριστών και πολύπλευρων προσωπικοτήτων. Αυτές οι προσωπικότητες 
διατηρούν και εκφράζουν ελεύθερα τα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, ενώ 
παράλληλα είναι ενταγμένες στην ομάδα, στην κοινότητα. Τα παιδιά κάθε φορά αποδεικνύουν 
ότι μπορούν. Εμείς οφείλουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία.

 )��. 5: «���$��������» ��� ��
 �������� ���	��� ��� �	&��� ��� ��
 $��� 
��� ������
��� ��
 ������ ������, ��$�#� <����#� 2008.
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