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Αξιότιμη κα Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

με αφορμή την επίσκεψη σας στον καταυλισμό Ρομά στο Πέλεκα Κατερίνης σχετικά 

με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης 56 οικογενειών στα πρότυπα κοινωνικής 

κατοικίας, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον και την παρέμβαση σας 

σχετικά με την ενσωμάτωση των Ρομά  στην κοινωνία και την καταπολέμηση του 

ρατσισμού και των στερεοτύπων.  

   Το προηγούμενο διάστημα είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Γ. 

Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας, κ. Γεώργιο 

Σταμάτη καθώς και την «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης 

και ενσωμάτωσης των Ρομά» της περιφέρεια ΑΜΘ με σκοπό τη συζήτηση και την 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνικής Ένταξη 

των Ρομά 2021-2030». Θεωρούμε ζήτημα υψίστης σημασίας την επικοινωνία και την 

αξιοποίηση των Ρομά στην Ελληνική Κοινωνία και ιδιαίτερα στους φορείς χάραξης 

της πολιτικής για τους Ρομά, ενώ ακόμη προτείνουμε τον περιορισμό του 

συμβουλευτικού χαρακτήρα των δράσεων της ΕΣΚΕ 2021-2030 με την παράλληλη  

αξιοποίηση της πρακτικής μεθόδου. 

   Ο Σύλλογος μας έχει εργαστεί 15 χρόνια σε ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με το 

πυλώνα της ενίσχυσης της ίσης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και 

αγαθά της ΕΣΚΕ 2021-2030  (εκπαίδευση, υγεία, απασχόληση, κοινωνική περίθαλψη 
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και στέγαση). Έχοντας εμπειρία δεκαετιών στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως η 

εκπαίδευση, επιδιώκουμε να καταστεί διαθέσιμη οποιαδήποτε πληροφορία που 

έχουμε στη διάθεση μας σε κάθε αρμόδιο στον τομέα της εκπαίδευσης. Για 

παράδειγμα, το 2018-2019 στη προσπάθεια μας να εγγραφούν μαθητές Ρομά στα 

δημόσια σχολεία της πόλης, μετά από παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Ξάνθης,  καταφέραμε από τις 200 αιτήσεις εγγραφής να εγγράψουμε  μόνο μία μικρή 

ομάδα παιδιών, απομακρύνοντας τα από τα γκέτο σχολεία του οικισμού. Δυστυχώς 

όμως ακόμα και γι αυτά τα λίγα παιδιά συναντήσαμε προκλήσεις και εμπόδια από 

αρμόδιους του εκπαιδευτικού συστήματος με αποτέλεσμα σταδιακά πολλά παιδιά να 

επιστρέφουν πίσω στα σχολεία του οικισμού λόγω φυλετικού ρατσισμού. Η 

κατάσταση αυτή που συνεχώς εξελίσσεται επιδεινώνει τη περιθωριοποίηση της 

κοινότητας μας από την ευρύτερη κοινωνία. Προτεραιότητα μας αποτελεί η μικτή 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους μαθητές, γεγονός που αποτελεί 

προϋπόθεση για την ένταξη και την μελλοντική απασχόληση. 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

  

 

    

                                                                                                            

 Σουλεϊμάν Σαμπιχά 

 


