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Περίληψη 
 
Θέµα της εργασίας αυτής είναι ο χωρικός και κοινωνικός αποκλεισµός στο αστικό 
περιβάλλον, και ειδικότερα µια ακραία µορφή του – αυτή του αστικού γκέτο. Ως µελέτη 
περίπτωσης για τη διερεύνηση του αποκλεισµού στην πόλη επιλέχθηκε ο τσιγγάνικος 
καταυλισµός του Χαλανδρίου. Κεντρικός σκοπός της εργασίας είναι η προσέγγιση ενός 
χώρου αποκλεισµού υπό το πρίσµα της σχέσης αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης χώρου 
– κοινωνίας. Επίσης, η διερεύνηση της «τσιγγάνικης ταυτότητας» πέρα από τις 
καθιερωµένες στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν στην «επίσηµη κοινωνία», µέσω 
της προσέγγισης των Τσιγγάνων όχι ως µιας εξωτικής «µειονοτικής οµάδας» αλλά ως 
αποδιοποµπαίων τράγων ενός ιεραρχικού κοινωνικού συστήµατος που χρησιµοποιεί τη 
φτώχεια, το φυλετικό µίσος και το ρατσισµό για την καθιέρωση και διαιώνιση της ταξικής 
διάρθρωσης του χώρου και της κοινωνίας. Τέλος, στην εργασία αυτή επιχειρείται η 
ανάπτυξη ενός ευρύτερου πλαισίου προβληµατισµού για το ρατσισµό στην πόλη. Ο σκοπός 
και οι υποθέσεις εργασίας παρατίθενται και αναλύονται στην Εισαγωγή.  
Στα Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV παρουσιάζονται κάποιες θεωρητικές θέσεις, βασισµένες στις 
υποθέσεις εργασίας µέσα από µια επιλεγµένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι θεωρητικές 
αυτές θέσεις αφορούν τη διερεύνηση του χώρου του περιθωρίου, την παρουσίαση των 
διαστάσεων του αποκλεισµού των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, τη µορφή και τη λειτουργία της 
σύγχρονης καπιταλιστικής πόλης, την ανάδειξη του αποκλεισµού στην πόλη. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στην έννοια της «ταυτότητας», στις αλλαγές που έχει υποστεί η έννοια και το 
περιεχόµενό της στη διάρκεια του χρόνου και στη σχέση της µε το φυλετισµό και το 
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ρατσισµό. Τέλος, παρουσιάζονται οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν στην 
«επίσηµη κοινωνία» για την «τσιγγάνικη ταυτότητα». 
Ως µεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε η µέθοδος του ερωτηµατολογίου έτσι ώστε να δοθεί 
ο λόγος στα αντικείµενα της έρευνας µέσα από την επιτόπια έρευνα. Ο σχεδιασµός του 
ερωτηµατολογίου δεν έγινε µε σκοπό να αναδειχθούν ουδέτερα και «αντικειµενικά» 
αξιώµατα, να καταγραφεί η εξαθλίωση ή τα εθνογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνικής 
οµάδας, αλλά στηρίχθηκε στην προάσπιση των συµφερόντων και των αναγκών της 
συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε στις υποθέσεις εργασίας 
και στις θεωρητικές θέσεις που αναπτύχθηκαν στην εργασία, µε βάση τις οποίες 
καθορίστηκαν οι βασικοί του άξονες: χωρικός αποκλεισµός, κοινωνικός αποκλεισµός, 
πολιτισµική ταυτότητα, ρατσισµός, εκδίωξη από την περιοχή, διάθεση της τσιγγάνικης 
κοινότητας για συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο V. 
Στο Κεφάλαιο VI παρουσιάζεται η περιοχή µελέτης. Παρατίθενται στοιχεία για το ∆ήµο 
Χαλανδρίου και τον τσιγγάνικο καταυλισµό, αναπτύσσεται το ζήτηµα της εκδίωξης της 
τσιγγάνικης κοινότητας µε αφορµή τα έργα για το µετρό που διεξάγονται στην περιοχή και 
παρουσιάζεται η θέση του ∆ήµου για το ζήτηµα των Τσιγγάνων. 
Στο Κεφάλαιο VII παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας, όπως 
διεξήχθησαν από το λόγο των Τσιγγάνων, όσον αφορά την άποψη των Τσιγγάνων για τα 
προβλήµατα του καταυλισµού, τον χωρικό και κοινωνικό αποκλεισµό της τσιγγάνικης 
κοινότητας, την «πολιτισµική ταυτότητά» τους, τον ρατσισµό που βιώνουν, την εκδίωξή 
τους από τον καταυλισµό του Χαλανδρίου, τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες του 
συλλόγου και το βλέµµα τους για αυτά που τους επιφυλάσσει το µέλλον. 
Στο Κεφάλαιο VIII παρατίθενται τα συµπεράσµατα της εργασίας όσον αφορά την ταξική 
φύση του αποκλεισµού των Τσιγγάνων, την «τσιγγάνικη ταυτότητα», τις φυλετικές 
διακρίσεις που υφίστανται οι Τσιγγάνοι και τη διάθεση συµµετοχής τους για την επίλυση 
των προβληµάτων τους. 
Τέλος, στον Επίλογο διατυπώνονται οι αναγκαίες ενέργειες προς την κατεύθυνση µιας 
βαθιάς διερεύνησης του αποκλεισµού των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων στην πόλη 
και της ουσιαστικής υπέρβασής του, η οποία θα επεκτείνεται πέρα από επιφανειακές και 
εύκολες λύσεις – µπαλώµατα. 


