
Αµαγεπόπαευκολαµπορει κανειςνακαταλαβειενα
ρατσιστικοσχόλιοή μιαραταιστική συμπεριφορα; κα-
θόλου εύκολα… δεν ειοαιδεκτηςτουσχολιουκαιτης
συµπεριφοραςή αν δεν σνήκειςαεµιακδιαφσρετικήι.
ομαδαανθρώπων.
Ανήκοντας κι εγώσε µια οπατις διαφορετικες αµα…

δεςεχωγινει δεκτηςρατσισμααπαμπαλλεςφορεςμε
τσοπουςπου οι περισσοτεροιδεναντιλαμβάνονται
«Δεν µοιαζεις μετσιγγανα» σου λενε και πολλεςφα…
ρες εχοντας ολη τη διαθεση νασε κομπλιμενταρουν
με το συγκεκριμενοσχόλια. τι σημαινει οµως αυτο
για µένα: Θα επρεπενα ειμαι πιο μελαψή, πιο βρό-
µικη, πιοαµόρφωτη: καθε µορφήςστερεο…πο στο
µυαλο του ανθρώπουπου σου το λεει ερχεται μπω…
στα σου σαν εικονα. Ελεπεις ξεκαθαρα τι πιστεύει
για τους ανθρώπους της ιδιος καταγωγήςμε μενα
Και αυτο ειναι ρατσισμός…
Ραταιαμος ειναι και ο καλυμμενος, οταν δεν θα

σουπει καποιοςκαταµουτρα γιατι δεν σε θελειστη
δουλειακαι θα προτιμήσει τον αλλον µε τα λιγότερο
προσόντα αλλα που ΔΕΝ θα ε1νπιΤιπγγάνος.Ραωι-
σμας ειναι να ειναι στηνπαρεαηΚατεριναη Ελενη,
η Σοφια και η τσιγγανα ηΜαρια. Τα πρώτα πραγμα
που θα πειςγι' αυτήν οταν θα τη συστήσεις ειναιη
καταγωγή της. Γιατι δεν θα πεις ούτε για την Κατα-
γωγή της ποντιαςκατερινας ούτε για τη Μικρασι-
ατισσα Ελενη. Άλλωστεποιον αφορα η καταγωγή;
Εκτος βεβαια και αν η καταγωγή ειναι τσιγγανικη.
Εκει ειναιτα πρώταπου λες!
οσο κιανπροσπαθήσειενας τσιγγανοςνα καταξι-

ωθει καινωνικα θα ειναιπανταο γαφτας που «αλλα…

ξε»και αυτο, ναι, ειναι ρατσισμος.
οντας λοιπον σε µια ομαδα ανθρώπων που υφι…

στον…τον µεγσλι'ιτερσ ρατσισμό, η ζωή δεν ειναι
καθολου Εύκολη.Άν σκεφτεικανεις πως τα ποσοστο
του ρατσισμοι'ικατατων ταιγγανων σγγιζειτο 60%.
φανταστειτεποσα δυσκολο καθισταταινα δουλεψει

" Μαρια που"… ειναι
κοινωνικήοιαµεαολιιµήταιο.
υποψήφια ευρωβο…ι…ής

µε τονΠριν

Οσο κι αν
προσπαθήσει
έναςπιγγανος
να καιαξιω θει΄
κοινωνικά θα
είναι πάντα ο
γύφτος που
τιαΠΠαξε»και
αυτό, ναι, ει΄ναι
ρατσισµός

32 και…«:ΣΤΟΝκαι…τονΜτ…οΥ καιτα επανω…

καποιος, να παει σχολειο,να κοινωνικοποιηθειΆνα-
φσρες βεβαια στον ελλαδικα χώρα για ανθρώπους
τσιγγανικης καταγωγής υπαρχουν απο τον πο αιώνα
μ.Χ, τα οποια σηµαινει πως δεν ειμαστεεεναιστην
Ελλαδα Εχοντας οµωςπαντατηναναγκηνα το επι-
οημαινωµπορεικαποιοςνα κατανοήσειτο σχεδον
απολογητικο μου αισθημο.ποσο θλιμερο ειναι να
προσπαθεις παντα να αποδειξεις πωςδεν καταπα-
τας τη γη για την οποιαπολεµησανκαι οι δικοι σου
προγσναιµαζι µε των άλλων;
Και εκει καπουερχεταιη απαντησηστο ερώτηµα

«γιατι οι τσιγγανοι ετιιλεγουν να ζουν παντα ολοι
µαζί»»,Γιανανιώθουν ασφαλειακονταστουςοικει-
ους τους.Γιατιοταν σσυ επιτιθενταιτρεχεις να κρυ-
φτεις στην οικογενεια σαυ και η δική µουφυλή ειναι



δέκτης =πιΘ€α=ων ανα τους αιώνες,παυτόµένου-
µε "αν… ο ενας διπλα στον αλλον.και η δράση δη-
µιουργεΙ πνΠδραση και η καινωνικαιιοιηση δεν έµ-
χειαι ποτέ και δημιουρνεααι ένας φαύλος κύκλος-
Αν παραιηρησεικάποιοςΘα δει πως δεν έχω χρη-

σιµοποιήσει τον ο… Ροµά που επικμαιει κελε…αια
καιυπάρχεισυγκεκµιµεν…:λα… γι' αυτο. Στην…
ρώπη ύστερααπόψήφισµακαθιερώθηκε ο όρος μει-
ονοιητα των Ρομά ο οποίος δενπαρα… τους Η…
ληνεςΤσιγγάνους και;… δενείναιχπραΠηρισµενη
µειονότητα σκη χώρακαι επ' αυδενι δεν Θέλουν να
χαρακτηριστούνμειονόππαΠληνεςπολίτες λοι-
πάνόιιωςοριΖει κο σύνκαγµα.
Ελληνες ενανιιον…να";
Ελληνες δεύτερης κωπγοµ(ας "ο

ΟιΡοµάήταν,
είναι και θα ει"ναι
αναπόσπαστο
κοµµάτι του
ει1ι1ηνισµο ύ.
Πρέπει να
µπαύμεστη
διαδικασία να
δούμε ποια ει΄ναι
αυτήπου µας
ενώνουν

Εστω: . ετσι


