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Η Σαμπιχά Σουλειμάν  
είναι μια δραστήρια 
νέα  γυναίκα,  ελλη-
νίδα, μουσουλμάνα, 

Ρομά, πρόεδρος του συλλόγου 
«Ελπίδα» και δραστηριοποιεί-
ται στο Δροσερό Ξάνθης,  δί-
νοντας χρόνια τώρα πολλούς 
αγώνες στην Ελλάδα και στα 
διεθνή φόρα για τα δικαιώμα-
τα των γυναικών και παιδιών 
Ρομά. Στόχος της να ενταχθούν 
όλα τα παιδιά Ρομά στην ελλη-
νική  εκπαιδευτική διαδικασία 
και μάλιστα να «σπάσει» το 
σχολείο –γκέτο στο Δροσερό 
και να διαμοιραστούν οι μα-
θητές Ρομά σε όλα τα σχολεία 
της Ξάνθης, μετέχοντας ισότι-
μα στην ελληνική εκπαίδευση, 
προκειμένου η κοινότητα να 
διαθέτει μελλοντικά νεαρούς 
Ρομά επιστήμονες.  
Η κ. Σουλεϊμάν μίλησε και για 
την απόσυρσή της υποψηφιό-
τητάς της από το ευρωψηφο-
δέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2013, ενώ 
αυτή είχε ήδη ανακοινωθεί, 
αλλά και για την προσπάθεια 
που γίνεται από το Τουρκικό 
Προξενείο και άλλους παράγο-
ντες της περιοχής να προσεται-
ριστούν πολιτικά την κοινότητα 
των ελλήνων Ρομά, μπερδεύο-
ντας, όπως χαρακτηριστικά 
είπε,  το θρήσκευμά τους …με 
την Τουρκία!      

Ο ρατσισμός 
στα μειονοτικά σχολεία 
«Παλέψαμε πολύ γύρω  στις 25 
γυναίκες για να φτιάξουμε το 
καταστατικό μας, γιατί φοβό-
μασταν τα δικαστήρια που εί-
ναι μόνο για να μας βάζουνε 
φυλακή.   Δεν γνωρίζαμε πως 
είχαμε δικαιώματα. Αλλά τα 
καταφέραμε μετά από προ-
σπάθειες να φτιάξουμε τον 
σύλλογό μας το 2006. Ο Σύλ-
λογος «Ελπίδα» φτιάχτηκε το 
2006 με σκοπό τα παιδιά μας 
να μπορούν να γίνουν επιστή-
μονες, όπως όλοι οι έλληνες πο-
λίτες. Ξέραμε όλες μας  ότι φοι-
τήσαμε στα μειονοτικά σχολεία 
όπου βιώσαμε τον ρατσισμό. 
Στην πορεία όμως έβγαιναν και 
άλλα κοινωνικά προβλήματα.  
Εμείς αυτό που βιώναμε τότε 
στα δικά μας χρόνια είναι πως 
οι γονείς μας δεν γνωρίζανε τί-
ποτα. Συνεχίζεται όμως αυτός 
ο ρατσισμός που είναι πανευ-
ρωπαϊκός, γιατί  το βλέπουμε 
σε επαφές μας που έχουμε 
στην Ευρώπη με Ρομά και λυ-
πάμαι πολύ γι αυτό. Όταν μια 
χώρα βλέπει πως χιλιάδες παι-
διά βρίσκονται εκτός σχολείου 
έχει αποτύχει ως χώρα. Όταν 
βλέπουμε τεράστια ιδρύματα 
που μας έχουν κάνει δωρεές, 

αλλά δεν σκύβουν στα παιδιά 
που είναι Έλληνες πολίτες, 
άσχετα με το θρήσκευμά τους, 
δεν μπορούν να πατάνε πάνω 
σ αυτό και να κάνουνε εθνικές 
πολιτικές.  Δεν υπάρχει κανείς 
να εξηγήσει στους ανθρώπους 
γιατί οι Ρομα παντρεύονται σε 
πολύ μικρή ηλικία και  ποιο ο 
είναι το σωστό και το λάθος. 
Φτιάξανε μεγάλους οικισμούς 
πάνω από οκτώ χιλιάδες και 
κανείς δεν εξήγησε τι είναι το 
θρήσκευμα, η εθνικότητα και η 
γλώσσα. Αυτά τα τρία τα μπερ-
δέψανε με την Τουρκία».

Αν είσαι μουσουλμάνος, 
ανήκεις στο τουρκικό 
προξενείο 
Αν είσαι μουσουλμάνος, δηλα-
δή θα πρέπει να ανήκεις στο 
τουρκικό προξενείο, αυτόμα-
τα. Αυτό πρέπει να το βάλουν 
σε μια σειρά οι αρμόδιοι . Πολ-
λά πράγματα η χώρα μου αργεί 
να τα κάνει, αλλά ποτέ δεν εί-
ναι αργά. Η ελληνική πολιτεία 
μπορεί να σκύψει σε χιλιάδες 
παιδιά των Ρομά σε όλη την 
χώρα και να δεί πως έμειναν 
εκτός σχολείων. Μας σπρώ-
χνουν  στην παρανομία,  ο κα-
θένας με τον τρόπο του, για 
να βρούνε το δίκιο τους. Αυτό 
δεν δείχνει καλά αποτελέσμα-
τα στην Ε.Ε την Κομισιόν, τον 
ΟΗΕ ή άλλες κατηγορίες που 
είναι αρμόδιες για θέματα των 
τσιγγάνων πανευρωπαϊκά και 
τα δικαιώματά τους. Δεν πρέ-
πει να έχουν δουλειά αυτά τα 
δύο, δηλαδή το τουρκικό προ-
ξενείο και υπουργείο εξωτερι-
κών, παρά μόνο το υπουργείο 
Παιδείας και το υπουργείο 
Εργασίας. Κάθε άλλη παρέμ-
βαση θεωρείται ότι υποκινεί 
διαφορετικά κίνητρα.  Εμείς 
σε ενάμιση χρόνο είδαμε πάνω 
από  450 άτομα να βοηθούνται 
στα κοινωνικά θέματα από τον 
σύλλογό μας. Ως σύλλογος κά-

νουμε ένα αίτημα βλέποντας 
το πρόβλημα από κοντά και 
παράλληλα αγκαλιάζουμε την 
μητέρα και το παιδί. Στην συ-
νέχεια όμως μας λένε ότι μπαί-
νουμε μπροστά και χαλάμε 
αυτό που φτιάχνει το τουρκικό 
προξενείο και τους ενοχλούμε. 
Ως σύλλογος έχουμε πάνω από 
4000 μέλη και μιλάμε για τους 
ανθρώπους που μιλάνε την 
δική μας γλώσσα, θέλοντας 
να πιστεύουμε πως θα φέρου-
νε ένα καλό αποτέλεσμα εδώ 
και 14 χρόνια. Καταφέραμε να 
σταθούμε μπροστά τους και να 
πούμε πως είμαστε έλληνες πο-
λίτες . Θα πρέπει να καθίσουν 
οι ειδικοί, αυτοί που έχουν τον 
πρώτο λόγο και να σκεφτούνε τι 
πρέπει να γίνει.  Εγώ προσωπι-
κά έχω δεχτεί μεγάλο  bulling. 
Είναι ανεπίτρεπτο την εποχή 
αυτή που φτάσαμε στο φεγγά-
ρι, να προσπαθούμε ακόμη  να 
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά 
μας . Δυστυχώς όμως μας ζη-
τάνε να είμαστε σωστοί πολίτες 
στον τόπο μας και να είμαστε 
σωστοί στις υποχρεώσεις μας. 
Δεν γίνεται όμως αυτό.  Για να 
έχεις υποχρεώσεις, πρέπει να 
έχεις και τα δικαιώματά σου. Ο 
σύλλογος μας προσπαθεί πάνω 
σ αυτό τον τομέα, δηλαδή να 
γίνεις σωστός πολίτης στον 
τόπο σου και  να μπορείς  για 
το παιδί σου να χτυπάς το χέρι 
στο τραπέζι.  αν  χρειαστεί. 
Να μπορείς να ψηφίζεις χωρίς 
να μεσολαβούν οι παράγοντες 
του καθενός, να μπορείς να 
αποφασίζεις για το παιδί σου. 
Αυτό κάνει ο σύλλογος που στο 
παρελθόν έκανε πολλές δρα-
στηριότητες για τους γονείς.  
Κάναμε τεράστιες προσπάθει-
ες για να πάρουν οι γονείς απο-
λυτήριο δημοτικού, μήπως και 
ο ΟΑΕΔ  τους ζητήσει στην ερ-
γασία ή να  μπούν σε ένα πρό-
γραμμα και να παρακολουθή-
σουν ένα σεμινάριο και να μην 

τους βουλιάζει». 

Στόχος μας να δούμε ακόμη 
περισσότερα παιδιά Ρομά 
στα σχολεία 
«Από τα 3.000 παιδιά  του οικι-
σμού φοιτούν στα σχολεία χωρίς 
παρακολούθηση από κοινωνι-
κούς λειτουργούν μόνο τα 600. 
Για τα υπόλοιπα κανείς δεν 
ενδιαφέρεται.  Όμως οι γονείς 
έρχονται σε σύγκρουση πολλές 
φορές και έχουν κουραστεί. 
Φανταστείτε πως ο οικισμός 
μας δεν έχει καν συγκοινωνία 
για να πάει ο κόσμος στα νοσο-
κομεία. Δεν έχουμε λογικούς 
ανθρώπους που θα πουν ότι 
είμαστε εκτός σχεδίου πόλεως 
από το 1922. Οι στόχοι μας για 
τον σύλλογο από τώρα και μετά 
είναι να δούμε  περισσότερα 
παιδιά των Ρομά στα σχολεία. 
Πλέον ωρίμασαν τα φρούτα 
στα δέντρα και τα μαζεύου-
με για να μην σαπίσουν.  Το 
2018 καταφέραμε μαζί με τον 
Συνήγορο του Πολίτη και τον 
Εισαγγελέα να βγάλουμε από 
τα γκέτο σχολεία του οικισμού  
μας και να βάλουμε τα παιδιά 
στα δημόσια σχολεία μέσα στη 
πόλη. Μοιραστήκανε αυτή την 
στιγμή στα σχολεία εκατό παι-
διά και αυτό είναι ένα φώς στο 
σκοτάδι. Ο σύλλογος αυτή την 
στιγμή πήρε μια εκπαιδευτικό 
για να κάνει στα παιδιά μας 
ενισχυτική διδασκαλία και ξε-
κινήσαμε με 30 παιδιά για να 
σταθούν πιο σωστά στα δημό-
σια σχολεία μέσα στην πόλη. 
Μέσα στον οικισμό  του Δρο-
σερού είναι το 15ο και το 20ο 
δημοτικό, το 8ο Γυμνάσιο και 
το 15ο Νηπιαγωγείο  και ζητά-
με να διαμοιραστούν τα παιδιά 
σ αυτά.   Για την ώρα καταφέ-
ραμε να βγουν από τα γκέτο 
σχολεία μας εκατό παιδιά σε 
σχολεία μέσα στη πόλη και έτσι 
του χρόνου περισσότερα παιδιά 
θα μοιραστούν σε σχολεία της 

Ξάνθης, μαζί με τα υπόλοιπα. 
Ο σύλλογος επίσης θέλει οι κά-
τοικοι να έχουν τουλάχιστον πέ-
ντε επιστήμονες».

Με απέσυραν από το 
ευρωψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι στη συνέχεια 
μου ζήτησαν συγγνώμη… 
«Ο σκοπός μου ήταν, ως εκπρό-
σωπος αυτού του συλλόγου, να 
κάνω τις γυναίκες να με εμπι-
στευτούν ως μοναδική γυναίκα 
που έχει φτάσει στην Ευρώπη 
για  να προβάλλει τα δικαιώ-
ματα τους σε υψηλόβαθμους 
ανθρώπους. Το πρώτο που 
σκέφτηκα είναι πως μπορώ να 
κάνω και περισσότερα πράγ-
ματα για τον τόπο, τα παιδιά 
και τις γυναίκες.  Αυτό που μου 
έμεινε είναι κάποιες γνωριμίες 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο χρόνος 
έδειξε ότι είμαι ένας άνθρω-
πος που κακώς τον απέσυραν. 
Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια 
που μου ζήτησαν συγνώμη. 
Όσοι με πολέμησαν, δεν έδει-
ξαν κανένα ενδιαφέρον για τον 
οικισμό μας. Εμείς, ως σύλ-
λογος, έχουμε αρκετούς υπο-
στηρικτές πανελλαδικά, γιατί 
είμαστε ένα κομμάτι της κοι-
νωνίας που  μας υπολογίζει και 
τους υπολογίζουμε. Θα μπο-
ρούσα να είμαι ευρωβουλευτής 
και από τη θέση αυτή  θα έλυνα 
πολλά προβλήματα των τσιγγά-
νων.  Εμείς προσπαθούμε να 
είμαστε μια οικογένεια. Πολλοί 
εθελοντές που ήθελαν να μας 
βοηθήσουν πάντα θα τους έχου-
με στις καρδιές μας και τους 
ευχαριστούμε και είναι αρκε-
τοί  αυτοί.  Δεν αφήνουμε όμως 
και τα κοινωνικά θέματα. Με 
την πανδημία τα καταφέραμε 
πάρα πολύ καλά παρ΄ όλο που 
δεν ενδιαφέρθηκαν αρκετοί να 
βοηθήσουν. Εμείς, ως κάτοι-
κοι, τα πήγαμε θαυμάσια και 
αυτό σημαίνει πως οι πολίτες 
του Δροσερού ακούσανε τους 
ειδικούς και κάνανε αυτό που 
τους ζητήθηκε για να προστα-
τευτούν και να προστατέψουνε 
και τους υπόλοιπους.». 

Θέλουμε παρουσία 
στις συζητήσεις της 
Διακομματικής για τη Θράκη 
«Σε εξέλιξη βρίσκεται μια δι-
ακομματική επιτροπή για την 
ανάπτυξη της Θράκης.  Ο σύλλο-
γος «Ελπίδα» ήδη ανέβασε στην  
ιστοσελίδα  της διακομματικής 
επιτροπής τέσσερα προβλήματα 
του οικισμού μας και στείλαμε 
αίτημα σε όλους τους βουλευ-
τές, ζητώντας όταν θα γίνεται η 
επιτροπή αυτή και θα συζητά τα 
δικά μας προβλήματα, να είμα-
στε και εμείς παρόντες». 

«Αν είσαι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, 
ανήκεις αυτόματα  στο Τουρκικό Προξενείο!»

Η Σαμπιχά Σουλεϊμάν μιλά για τον αγώνα που καταβάλλει ο Σύλλογος «Ελπίδα» και η ίδια για τα δικαιώματα 
των γυναικών και των παιδιών Ρομά, τον ρατσιμό των μειονοτικών σχολείων και τις ωμές παρεμβάσεις του 

Τουρκικού Προξενείου 


