
            
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2017 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΡΟΜΑ 

 

Mε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην από κοινού ενημερωτική εκδήλωση και τις δράσεις 

ευαισθητοποίησης που διοργανώνουμε το Σάββατο 8 Απριλίου στο Λευκό Πύργο, από τις 

11:00-14:00. 

Στόχος είναι η γνωριμία με τους Ρομά που ζουν στο Δενδροπόταμο και την Περαία, καθώς και η 

καταγραφή για το πώς είναι η ζωή τους σήμερα από τους ίδιους αλλά και από τον κόσμο που 

δεν έχει άμεση τριβή μαζί τους.  

Σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα Ρομά 

Το  μεγαλύτερο επίτευγμα των τσιγγάνων είναι το γεγονός ότι μετά από εκατοντάδες χρόνια 

περιπλανήσεων, διώξεων, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και θανάτων και παρ’ όλα τα 

στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που ακόμα τους κατατρέχουν  διέσωσαν την γλώσσα, την 

κουλτούρα, τον πολιτισμό τους και κατάφεραν  να επηρεάσουν και να επηρεαστούν  από  κάθε 

χώρα που τους υποδέχτηκε και έγινε πατρίδα τους.  

Σαν σήμερα (αλλά και  κάθε μέρα) γιορτάζουν την περηφάνια τους. Η 8η Απριλίου αποτελεί 

μέρα γιορτής για τους τσιγγάνους όλου του κόσμου μιας και είναι η «Η παγκόσμια ημέρα Ρομά», 

σε ανάμνηση του Πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου τσιγγάνων, που πραγματοποιήθηκε στο 

Λονδίνο στις 8 Απριλίου του 1971 και έθεσε τις βάσεις για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων από τη 

διεθνή κοινότητα. Εκεί αντιπρόσωποι 14 χωρών επέλεξαν το όνομα Ρόμ ως το διεθνές όνομα 

για τους τσιγγάνους που μέχρι τότε είχαν -και έχουν ακόμα και σήμερα – πολλά άλλα ονόματα.  

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ρόμ  θα ήταν καλό να δούμε για άλλη μια φορά το σοβαρό 

θέμα των διακρίσεων που αποτελούν  το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ρομά σήμερα. Στερεότυπα 

που για χρόνια αναπαράγονται χωρίς σταματημό, καχυποψία, φόβος, άγνοια, ανύπαρκτη 

 εκπαιδευτική πολιτική μεγάλες σχολικές διαρροές. Χωρίς την διασφάλιση της παιδείας δεν 

μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορούν να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ίσες 

ευκαιρίες, ομαλή ένταξη στην κοινωνία ώστε να υπάρξει σταδιακά απογκετοποίηση και 

αποφυγή της επανάληψης του ίδιου στερεότυπου που θέλει πάντα τους τσιγγάνους 

αναλφάβητους, με καθορισμένες δουλειές που είναι μόνο για αυτούς, χωρίς σταθερότητα και 



            
 

ασφάλεια, ζώντας σε περιοχές έξω από τον αστικό ιστό σε γκέτο πολλές φορές ακατάλληλα και 

ανθυγιεινά. 

Σε μία περίοδο που τα σύνορα της Ευρώπης δυστυχώς αρχίζουν και πάλι να γίνονται πολύ 

εμφανή, οι ρομά και οι περιπλανήσεις τους μέσα στο χρόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, μπορούν 

ίσως να μας διδάξουν ότι φραγμοί, συνθήκες και συμβάσεις μπορούν να παρακαμφθούν 

μπροστά στην ανθρώπινη θέληση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Θοδωρής Διαμαντόπουλος, Υπευθ. Επικοινωνίας PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310-

214465, 6992337813, email: teodiam11@gmail.com  

Γιώργος Τσιτιρίδης,Υπευθ. Επικοινωνίας ΜΚΟ «Αντιγόνη»  τηλ. 2310 285 688, email: 

tsitiridis@antigone.gr 

 

Λίγα λόγια για την PRAKSIS  

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το 

σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. 

Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. 

Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση 

προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και καμπανιών ενημέρωσης για ποικίλα 

ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV. 

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση Παρέμβαση / 

υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση Δικαιωμάτων. Τα προγράμματα και οι δράσεις 

προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού ανεξαρτήτως από φύλο, 

χρώμα, εθνικότητα, εθνότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση, ταυτότητα φύλου ή/ 

και σεξουαλικό προσανατολισμό.  

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική 

Μακεδονία, στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα βόρεια 

σύνορα της χώρας καθώς και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Κινητές Ιατρικές 

Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά, καθώς και στα βόρεια σύνορα πάντα ανάλογα με τις ιατρικές ή 

/και ψυχοκοινωνικές καθώς και νομικές ανάγκες που προκύπτουν.  

www.praksis.gr│www.facebook.com/ngopraksis│www.youtube.com/praksisngo│twitter.com/praksisgr 

 

mailto:teodiam11@gmail.com
mailto:tsitiridis@antigone.gr
http://www.praksis.gr/
http://www.facebook.com/ngopraksis
http://www.youtube.com/praksisngo
https://twitter.com/praksisgr


            
 

Λίγα λόγια για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την 

Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

γραφεία στην Αθήνα. Από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και 

τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη 

επίλυση των συγκρούσεων. 

Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς καμία διάκριση· 

για παράδειγμα με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, το 

κοινωνικό/οικονομικό/μορφωτικό επίπεδο, την αναπηρία, την ηλικία, τη θρησκεία κ.ά.. Μέσα 

από τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή, στοχεύει επίσης στην 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα μη διάκρισης, 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πτολεμαιων 29Α 6ος οροφος, τηλ 2310 285688, info@antigone.gr  

http://www.antigone.gr 

Λίγα λόγια για το Φάρο του Κόσμου 

Ο «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», είμαστε εμείς, τα παιδιά όλου του συνοικισμού, είναι τα καθημερινά μας 

προβλήματα, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, τα όνειρα και οι φιλοδοξίες μας, είναι η μεγάλη ομάδα των 

εθελοντών, που μας νοιάζονται και στέκονται στο πλευρό μας για να χτίσουμε μαζί το μέλλον μας σε 

στέρεες βάσεις. Είναι τα νόστιμα σπιτικά φαγητά, οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και οι εμβολιασμοί, τα 

καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα τολμηρά βήματα σε ένα τοπίο ρευστό, οι μελετημένες 

αποδράσεις και οι προσοδοφόρες αλληλεπιδράσεις. Είναι οι απογοητευτικές απουσίες των φυσικών 

προστατών και οι ενθαρρυντικές παρουσίες των επιφανών επισκεπτών. Είναι οι δράσεις της προσφοράς, 

της προσπάθειας, της προόδου, της προσμονής. 

Πριν από δώδεκα χρόνια η σχολική διαρροή στον Δενδροπόταμο κατέγραφε εφιαλτικά ποσοστά, παρά τις 

φιλότιμες προσπάθειες των ευαισθητοποιημένων λειτουργών της Εκπαίδευσης στον συνοικισμό μας. 

Ήταν ο πιο απογοητευτικός από όλους τους αρνητικούς δείκτες του Δενδροποτάμου, ακριβώς επειδή η 

διόρθωση όλων των άλλων δεικτών εξαρτάται από αυτόν. 

Σήμερα, μετά από δώδεκα χρόνια συνεχούς παρουσίας του «ΦΑΡΟΥ» στον Δενδροπόταμο, ένα από τα 

παιδιά μας, που ήταν ο σημαιοφόρος του 5ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου της Μενεμένης, 

κέρδισε υποτροφία έπειτα από γραπτές εξετάσεις στο 1ο Γυμνάσιο του ANATOLIA College of 

Thessaloniki, ένας από τους αποφοίτους μας του λυκείου κέρδισε υποτροφία στο American College of 

Thessaloniki, ενώ ένας τρίτος πήρε υποτροφία από το New York CityCollege.  

farostoukosmou@gmail.com       farostoukosmou.gr   τηλ 2310387444 
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Λίγα λόγια για το Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου 

Ο Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου ιδρύθηκε το 2002 και είχε ως στόχο την ένταξη και 

πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της τσιγγάνας γυναίκας και την στήριξη της για 

την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της.   Τηλέφωνο  6945848512   E mail annoulamagga@gmail.com 

mailto:annoulamagga@gmail.com

