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77.  7.  Επάάγγγγεελλµµαα  κκααι  ποοιιόότηητταα  ζζωωήήςς.  Τι  εεπηηρρεεάάζζεει  τηηνν  ιικκααννοοποοίησση  ποου  ππααίίρρννοουµεε  ααππόό  τοο  εεπάάγγγγεελλµµάά  µααςς;
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77.  88.  ΠΠοοιιαα  πρροοββλλήήµαατταα  ααννττιµεετωωπίίζζοουυµε  σσττοο  εεππάάγγγγεελλµάά  µααςς;  ΤΤι  κκάάννοουυµµεε  γγιιαα  νναα  ξξεεππεερράάσσοουυµε  τταα  εεπααγγ-
γγεελλµααττικκάά  πρροοββλλήµααταα  ποουυ  ααννττιµµεετωωππίζζοουυµµεε;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8800
77.  99.  ΑΑλλλάάζζοουυνν  οοι  σσυυννθθήκκεεςς  εερργαασσίααςς;;  Πώώςς  µµααςς  εππηρρεεάάζζεει  ααυυτόό;  ΤΤι  γννωωρρίζζοουυµµεε  γγιαα  ααυυτέέςς  τιςς  ααλλλλααγγέέςς;

ΠΠόόσσοο  µποορροούύµεε  νναα  ααννττιµεετωωπίίσσοουυµε  τιςς  ννέέεςς  σσυυννθθήήκκεςς  ερργγαασσίίααςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8822
77.  100.  ΣΣττεερρεεόόττυυππαα  σσχχεετικκάά  µεε  ταα  εεππααγγγγέέλλµααταα.  ΠΠώώςς  µααςς  εεµποοδδίίζζοουυνν;  ΤΤι  µπποορροούύµεε  νναα  κκάάννοουυµεε  γγιαα  ναα
ταα  αανντιµµεεττωωπίίσσοουυµε;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9911
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88.  ΡΡαατσσισσµµόόςς  -  σστεερρεεόότυπαα  κκααι  τρρόόποοι  αανντιµεετώώπισσήήςς  τοουςς   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1001
88.  11. Τι  είννααι  ««σστερεεόότυυποο»».  Η  σστεερρεεοοτυυπικκήή  σσκκέψψη  είνααι  τρρόποοςς  λλεειτοουυρργγίααςς  τηςς  ααννθθρρώώπινηςς  σσκκέέψηςς
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88.  2.  ΠΠόότεε  η  σστερρεεοοττυυππικήή  σσκέέψη  δδηµιοουυρργεείί  πρροοβλλήµµααταα;  ΑΑππόό  ταα  σστερρεόόττυυπαα  σστοονν  ρραατσσιισσµόό   .  .11044
88.  33.  ΠΠοοιεεςς  µοορρφφέέςς  ππααίίρρννεει  οο  ρραατσσισσµόόςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10066
88.  44.  ΠΠώώςς  εκκδδηλλώώννεετααι  οο  ρρααττσσισσµόόςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10099
88.  55.  ΠΠοοιοοι  είίννααιι  ρραατσσισστέέςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11111
88.  66.  ΌΌταανν  σστόόχχοοςς  τοουυ  ρρααττσσιισσµοούύ  γγιννόόµαασστε  εµεείςς  οοι  ίίδδιοοι.  Πώώςς  ααννττιιµµετωωπίζεετααιι  οο  ρραατσσιισσµόός;    .  .111133

2

     ��   



99.  ∆∆ιεεκκδδίκκηησση  κκααι  άάσσκκησση  δδικκααιωωµάάτωωνν   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1221
99.  11.  ΠΠοοιαα  εείνααι  ταα  δδιικκααιιώώµαατάά  µµααςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12222
99.  2.  ΤΤαα  ααννθθρρώώππινναα  δδικκααιώώµαατταα  έέχχοουυν  ισστοορρίαα…   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11233
99.  33.  ΤΤι  χχρρεειιάάζζεετααιι  γγιαα  νναα  εεξξαασσφφααλλίζζοοννττααι  ταα  δδικκααιώώµµααττάά  µααςς  σσεε  µµίίαα  κκοοιινωωννίαα;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1124
99.  44.  ΕΕξξαασσφφααλλίζζοοννττααι  πάάννταα  ταα  δδικκααιώώµαατάά  µααςς  σστηνν  πρρααγγµµαατικκόότητταα;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11277
99.  55.  ΠΠοοιεεςς  σσυυννθθήήκκεςς  µποορροούύνν  ναα  εεπηηρρεεάάσσοουυν  την  άάσσκκησσηη  τωων  δδικκααιωωµµάάτωων  µµααςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13300
99.  66.  ΠΠώώςς  αανντιδδρροούύµεε  όότταανν  ππααρρααββιάάζζοοντααι  ταα  δδικκααιώώµαατάά  µααςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113333
99.  7.  ΠΠώώςς  µπποορροούύµµεε  νναα  δδιεκκδδικκήσσοουυµµε  τταα  δδικκααιώώµααττάά  µααςς  πιιοο  ααπποοττεελλεεσσµµαατικκάά;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11335
99.  88.  ΠΠόόσσοο  µποορροούύνν  τταα  ΜΜΜΜΕΕ  νναα  µµααςς  ββοοηηθθήήσσοουυν  νναα  δδιιεεκκδδικκήήσσοουυµε  τταα  δδικκααιώώµµαατάά  µααςς;   .  .  .  .  .  .  .13377
ΠΑΑΡΑΑΡΤΗΜΑΑ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1441

1100.  Πααρροοχχή  ννοοµµικκήςς  ββοοήθθεειααςς  σσε  ποολλίτεςς  χχααµµηλλοούύ  εεισσοοδδήµµαατοοςς  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114499

11.  Τοο  δδικκααίίωωµαα  σστηηνν  εεκκπααίδδεευσσηη  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1533
1111.  11.  Τι  µµπποορροούύµµεε  νναα  κκάάννοουυµε  γγιαα  νναα  πάάρροουυµεε  τοο  ααποολλυυτήρριιοο  τοουυ  ∆ηµοοττιικκοούύ;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115533
111.  22.  ΠΠοούύ  µµποορροούύµµεε  νναα  εεκκππααιδδεευττοούύµµεε,  ααν  δδεεν  έέχχοουµεε  ααποολλυυτήρριοο  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11533
11.  33.  ΤΤιι  µµπποορροούύµε  νναα  κκάάνοουυµε  γγιιαα  νναα  ππάάρροουυµε  τοο  ααπποολλυυττήρριοο  τοου  Γυµνναασσίίοουυ;  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115577
1111.  44.  ΠΠοού  µπποορροούύµµεε  ναα  εεκκπααιιδδεευυτοούύµε,  αανν  έέχχοουυµεε  ααπποολλυττήρριοο  ΓΓυυµνναασσίίοουυ;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15599
1111.  55.  ΠΠώώςς  µποορροούύµεε  νναα  σσυυννεεχχίσσοουυµεε  τιςς  σσποουυδδέέςς  µααςς,  αανν  έέχχοουυµε  ααποολυυτήρριοο  ΛΛυυκκεείοουυ;  .  .  .  .  .  .11770
111.  66.  ΥΥπηρρεεσσίεεςς  ποουυ  µµποορροούύνν  ναα  µααςς  ββοοηθθήσσοουυν   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117722

122  αα.  Πλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιαα  θθέέµµααταα  ααπαασσχχόόλληησσηηςς  //  Τεεχχννικκέέςς  εεξξεεύύρρεεσσηηςς  εερργγαασσίίααςς   .  .17755
αα.  ΠΠληηρροοφφοορρίεςς  γιαα  θθέέµµααταα  ααπαασσχχόόλλησσηηςς   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117755
1122αα.  11.  ΠΠοούύ  κκααι  ππώώςς  µµποορεεί  ναα  εερργαασστεεί  κκάάποοιοοςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11775
122αα.  22.  ΠΠοοιοοι  φφοορρείίςς  κκααι  ποοιιαα  ππρροογγρράάµµααταα  µποορροούύνν  νναα  βοοηθθήήσσοουυνν  τηνν  έένντααξξήή  µααςς  σσττηνν  ααγγοορράά  εερργγαα-
σσίίααςς;  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17777
112ββ.  Τεχχννικκέέςς  εεξξεύύρεεσσηςς  εερργγαασσίίααςς.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118811
1122ββ.  11.  ΠΠοούύ  κκααι  ππώώςς  µποορροούµµεε  νναα  ψψάάξξοουυµεε  γγιαα  νναα  ββρροούύµµεε  δδοουλεειιάά;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11881
122ββ.  22.  ΤΤι  πρρέέπει  νναα  κκάάννοουυµµε,  όόταανν  ββρροούύµε  µίίαα  θθέέσση  εερργγαασσίίααςς  ποουυ  µαας  εεννδδιιααφφέέρρειι;   .  .  .  .  .  .  .  .  .118855

1133.  ∆∆ίίπλλωωµαα  ΟΟδδήγγησσηςς   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119911

144.  Εννηηµµέέρρωωσση  γγοοννέέωωνν  σσεε  θθέέµµααταα  σσχχοολλικκήήςς  έένντααξηςς  τωωνν  πααιδδιώώνν  τοουςς   .  .  .  .  .  .  .  .19933
1144.  11.  ΠΠόόσσοο  εεππηηρρεεάάζζει  ηη  οοικκοογγέένειαα  τη  φφοοίττησσηη  τωωνν  πααιιδδιιώώνν  σστοο  σσχχοολλεείοο;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19944
114.  22.  Τι  πρρέπεει  νναα  κκάάνοουυµεε  γγιαα  ναα  γρράάψψοουυµε  ταα  ππααιδδιάά  µµααςς  σστοο  σσχχοολλεείοο;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119966
114.33.  ΤΤιι  µπποορροούύµµεε  νναα  κκάάννοουυµµε  γγιαα  νναα  βοοηθθήσσοουµεε  τταα  πααιδδιάά  µµααςς  ναα  πρροοσσααρρµµοοσστοούύνν  σστηη  ζζωωή  τοουυ  σσχχοο-
λλείίοουυ;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119988
1144.44.τι  µποορροούύµε  ναα  κκάάννοουυµµεε  γιιαα  νναα  ββοοηηθθήσσοουυµµεε  ταα  πααιδδιάά  µααςς  νναα  έέχχοουυν  σστααθθεερρή  φφοοίτηησση  σστοο  σσχχοο-
λλεείοο;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .220011
114.  55.  Τιι  µµπποορροούµεε  ναα  κκάάννοουυµµεε  γιιαα  νναα  βοοηθθήσσοουµµεε  ταα  πααιδδιάά  µααςς  µµεε  ταα  µµααθθήµµααττάά  τοουυς;   .  .  .  .  .  .22004
144.66.  ΠΠώώςς  νναα  ααννττιιµετωωπίίσσοουυµε  ππιθθααννάά  πρροοββλλήήµµααταα  σσυυµπερριφφοοράάςς  κκααι  σσυγγκκρροούύσσειςς  σστοο  σσχχοολλείίοο;  ΟΟ  ρραα-
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τσσισσµόόςς  σστοο  σσχχοολλεείοο:  ππώώςς  µµπποορροούµµεε  ναα  τοονν  αανντιµεεττωωππίσσοουµµεε;;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .220088
144.7.  ΠΠώώς  µµπποορροούύµεε  νναα  ππετύύχχοουυµε  µµιαα  κκααλλή  σσυυννεερργγαασσίίαα  µεε  τοουςς  δδαασσκκάάλλοουςς  ήή  τοουυςς  κκααθθηγγηττέςς  κκααι
ττοουυςς  δδιεευυθθυυνντέέςς  τωων  σσχχοολλείίωων  όόποουυ  φφοοιττοούύνν  τταα  πααιδδιάά  µααςς;;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22111
114.88.  ΠΠοοιεεςς  ααννττιλλήψψειςς  µµπποορροούύν  νναα  µααςς  εεµποοδδίσσοουυνν  νναα  υυπποοσστηρρίξξοουυµε  ττηηνν  σσχχοολλιικκή  φφοοίίτησσηη  ττωωνν  ππααι-
δδιώώνν  µµααςς;  ΜΜποορροούµεε  νναα  ξεεπεερράάσσοουυµµε  ααυυττέςς  τις  ααννττιιλήψψεειςς;   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .221133

155.  Ισστοορρίίαα  κκααι  ΧΧααρραακκτηρρισστικκάά  ((εεπααγγγγεελλµµαατικκήή  κκααι  κκοοιννωωννικκήή  ζζωωήή,  θθρρηησσκκεείίαα))  τωωνν  ΡΡοοµµάά.
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1.  ΣΣτόόχχοοςς  τοου  πρροογγρράάµµµαατοοςς.

Τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί η µεγάλη ανάγκη για συνεχιζόµενη εκπαίδευση στους ενήλι-

κες Έλληνες Τσιγγάνους (ROMA), που στόχο έχει την ενηµέρωση και πληροφόρηση τους σε α-

πλά και καθηµερινά θέµατα που τους αφορούν. 

Στα πλαίσια αυτά, η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευµάτων σχεδιάζει, συγκροτεί δοµές και συντονίζει προγράµµατα δια βί-
ου µάθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες Τσιγγάνους

που επιθυµούν να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα της Συµβουλευτικής σε συνδυασµό µε το

πρόγραµµα του γραµµατισµού. Η επιθυµία τους αυτή συνδέεται απόλυτα και µε την επιθυµία τους

για την πλήρη ένταξη τους στην κοινωνία, άρα η προσπάθεια τους θα πρέπει να στηριχτεί από τον

Σύµβουλο.

ΣΣτόχχοοςς  ααυυτοούύ  τοουυ  δδιδδαακκτικκούύ  υυλλικκοούύ  εείνναι  η  εενίσσχχυυσσηη  τηςς  ααυτοεεκκτίµηησσηςς  τωωνν  εεκκπααιδδευόόµεννωων

κκααθώώςς  επίσσηςς  κκααι  η  αανάάδδεειξη  της  πρροοσσωωπικκής  εεξέέλλιξήςς  τοουυςς  µµέέσσωω  τηςς  εεκκπααίδδεευυσσης.  
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22.

2.11  ΙΙσστοορρίαα  ττωωνν  RROOMMAA

Η Ιστορία των ROMA, είναι Ιστορία περιπλανώµενων ανθρώπων που έφτασαν στα Βαλκάνια τον µεσαί-

ωνα και που σταδιακά εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι µόνο. 

Ξεκινώντας από τις Ινδίες, έφτασαν στην ∆υτική Ευρώπη, όπου η άφιξή τους αυτή προκάλεσε ποικί-

λα σχόλια και θεωρίες για τον τόπο καταγωγής τους. Αρκετά χρόνια µετά, διάφοροι µελετητές -γλωσ-

σολόγοι και ιστορικοί- αφού εξέτασαν στοιχεία της γλώσσας τους, µπόρεσαν να καταλήξουν στο συµπέ-

ρασµα πως η διασπορά των ROMA είχε ξεκινήσει από την Ινδία. Με το πέρασµα των αιώνων, και παρό-

τι οι ROMA ήταν εκτεθειµένοι σε πολλών ειδών πιέσεων (ρατσισµό, κοινωνικό αποκλεισµό, διώξεις και

βασανιστήρια) κατάφεραν να διατηρήσουν την πολιτισµική τους ταυτότητα και να αναδείξουν µια πραγ-

µατικά αξιοσηµείωτη δύναµη επιβίωσης. Εάν αναλογιστεί κανείς τις αντιξοότητες τις οποίες και αντιµε-

τώπισαν, θα θεωρήσει θαύµα ακόµα και το γεγονός ότι υπάρχουν.

Η Ιστορία των ROMA σε µεγάλο βαθµό είναι ασαφής, λόγω του ότι η γλώσσα τους, µέχρι και πρό-

σφατα, ήταν προφορική, αφήνοντας λιγοστά στοιχεία απ’ όπου και αν πέρασαν. Στο ερώτηµα, πότε οι

ROMA έφυγαν από την Ινδία, οι πολυάριθµες µελέτες, µας οδηγούν κάπου µεταξύ του 7ου και 13ου αι-

ώνα. Η µετανάστευσή τους αυτή, έγινε σταδιακά και για διαφορετικούς λόγους.

Από τις πρώτες αναφορές που σηµειώνονται στους ROMA στην Ευρώπη, είναι την περίοδο του βυζα-

ντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου (11ος αιώνας). Οι απόψεις αυτές δεν είναι τεκµηριωµένες, µιας και έ-

νας αριθµός µελετητών, υποστηρίζει πως η άφιξη των ROMA στην Κωνσταντινούπολη έγινε 200 χρόνια µε-

τά.

(Μελέτη του Ελ. Παρατηρητηρίου: Cleaning Operations, excluding roma in Greece, country report

series, No. 12, Απρίλιος του 2003) 

Όπως και να έχει, κάνεις δεν µπορεί να αµφισβητήσει την προσφορά των ROMA στην Ιστορία του

τότε ετοιµόρροπου Βυζαντίου από τις επιθέσεις των Οθωµανών, από το 1356 έως και την άλωση της

Κωνσταντινούπολης. Βέβαια πουθενά δεν αναφέρονται τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ROMA προ-

ασπίζοντας το δικαίωµα στην ελευθερία.

Από την πρώτη στιγµή της άφιξής τους στην ∆υτική Ευρώπη, οι ROMA θεωρήθηκαν παρείσακτοι. Οι

τοπικές, κλειστές κοινωνίες αντέδρασαν µε φόβο και απόρριψη απέναντι τους. Η απόρριψη αυτή, απο-

τέλεσε κρατική υπόθεση µε την ψήφιση βασιλικών διαταγµάτων που τους καταδίκαζαν και τους απαγό-
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ρευαν την κυκλοφορία τους τιµωρώντας τους µε σωµατικές ποινές (ακρωτηριασµό). 

Τα παραδείγµατα πολιτικών αποκλεισµών είναι πολλά, όλα τα κράτη απ’ όπου πέρασαν οι ROMA, πή-

ραν κάποια στιγµή τέτοια µέτρα. Στην Ολλανδία για παράδειγµα, από τον 17ο έως και τον 18ο αιώνα ορ-

γανωνόταν κυνήγι εναντίον των ROMA, µε σύνθηµα εκκίνησης το χτύπηµα της καµπάνας της εκκλησίας.

Θα πρέπει δε να αναφέρω ότι τιµωρία στους πολίτες δολοφόνους των ROMA, δεν υφίστατο. Ήταν ελεύ-

θεροι να βασανίζουν και να δολοφονούν οποιαδήποτε ώρα και στιγµή.

Ποιο πρόσφατο παράδειγµα είναι αυτό της ναζιστικής Γερµανίας του 20ου αιώνα, όπου οργανώθη-

κε εκστρατεία κατά των ROMA εξολοθρεύοντας όσους ανήκαν σε µικτή φυλή (Εβραίους και ROMA) κλεί-

νοντας τους στα γνωστά σε όλους µας στρατόπεδα συγκέντρωσης, στο Άουσβιτς και το Νταχάου. Σύµ-

φωνα µε κάποιους υπολογισµούς, ο αριθµός των ROMA που δολοφονήθηκαν από το Ναζιστικό καθε-

στώς υπολογίζεται στις 500.000 ίσως και παραπάνω. 

(Roma ;h Ροµά/Τσιγγάνοι: Μια Ευρωπαϊκή Μειονότητα, Jean-Pierre και Liegeois Nicolae Gheorghe)

Κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα ήρθαν στο προσκήνιο ιδέες ανθρωπιστικού χαρακτήρα, που

έθεταν τέλος στην σωµατική τιµωρία, κηρύσσοντας εκτός νόµου την σκλαβιά, τις γενικές τιµωρίες και

τους περιορισµούς. Ταυτόχρονα, υιοθετήθηκε ένα νέο µοντέλο, αυτό της τεχνοκρατικής κοινωνίας.

Στόχο είχε την αφοµοίωση τώρα πια των ROMA από το προηγούµενο µοντέλο περιορισµού, µε αποτέ-

λεσµα την απορρόφηση των ROMA οι οποίοι τώρα χαρακτηρίζονταν ως απροσάρµοστοι µε κοινωνικές

και ψυχολογικές δυσκολίες.

2.22  ΟΟιι  RROOMMAA  σσττηνν  Ελλλλάάδδαα

Η πρώτη ουσιαστική αναφορά στους ROMA γίνεται στα 1068 µ.Χ., σε ένα Γεωργιανό εκκλησιαστικό κεί-

µενο τον βίο του Αγίου Γεωργίου του Αθωνίτη. 
Αν και δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά µε τους έλληνες ROMA των περιοχών που σήµερα ανή-

κουν στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, δεν αναφέρεται πουθενά η συµ-

µετοχή τους στην Επανάσταση, είτε ως πολεµιστές, είτε ως µουσικοί, που διασκέδαζαν τους αγωνιστές. 

Όπως είδη έχω αναφέρει, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής χρονολογική περίοδος στην ο-

ποία οι ROMA έφτασαν στον ελλαδικό χώρο. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης

και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), η πρώτη οµάδα ROMA εντοπίζεται το 1323. 

∆υστυχώς, κανένα ιστορικό κείµενο, δεν αναφέρει την συνεισφορά των Ελλήνων ROMA κατά την

περίοδο των βαλκανικών πολέµων το 1912-1913, όπου οι έλληνες ROMA που διέµεναν εκείνη την πε-

ρίοδο στης Σέρρες, πολέµησαν στο πλευρό των ελλήνων συµπατριωτών τους.

Επίσης, οι ιστορικοί έχουν παραλείψει άλλο ένα πολύ σηµαντικό γεγονός, αυτό του ∆ευτέρου Πα-

γκοσµίου Πολέµου, όπου οι έλληνες ROMA συµµετείχαν στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, πολε-

µώντας ακόµη µία φορά για την Ελλάδα την οποία θεώρουσαν πατρίδα τους.

Αξίζει να σηµειωθεί πως και οι έλληνες ROMA πλήρωσαν βαρύ φόρο αίµατος κατά την Γερµανική

κατοχή. 

Παρά την προσφορά των ROMA στη διαµόρφωση του νεοελληνικού κράτους, πέρασε πολύς καιρός

µέχρι να αναγνωριστούν ως έλληνες πολίτες. Μέχρι και το 1955, οι ROMA θεωρούνταν λλααόόςς  ααγγννώώσστοουυ

πρροοελλεύύσσεωωςς. Το 1976, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της εποχής, ο αρχηγός των ελλήνων Τσιγγάνων Κων-
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σταντίνος Χαλιλόπουλος του ∆ηµητρίου συνεργάστηκε µε την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Κα-

ραµανλή, για την πολιτογράφηση των ελλήνων Τσιγγάνων. Ένα γεγονός που αποτελεί σταθµό στην ιστο-

ρία των Τσιγγάνων στην Ελλάδα. 

2.33  ΚΚοοινωωννιικκάά  χχααραακκτηρρισστικκάά

Οι ROMA, µέλη της πιο αδικηµένης ίσως µειονότητας στην Ευρώπη, είναι πληθυσµοί παραδοσιακά νοµαδι-

κοί. Είναι επίσης τα παραδοσιακά θύµατα ακραίων ρατσιστικών προκαταλήψεων σχετικά µε την µποέµικη

φιλοσοφία, τον τρόπο ζωής και τις επιλογές των κοινοτήτων τους. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα τους παραβιά-

ζονταν και εξακολουθούν να παραβιάζονται σε όλα τα κράτη. Οι ROMA υπήρξαν τα πλέον ευάλωτα και σιω-

πηλά θύµατα, από την εποχή του Ολοκαυτώµατος µέχρι και την τελευταία κρίση στο Κόσοβο.

Ωστόσο, οι µη Τσιγγάνοι αγνοώντας την ιστορία, τα ήθη και τα έθιµα τους, τα οποία και διαφέρουν

ως ένα βαθµό από τα ήθη και τα έθιµα της πλειοψηφίας αλλά θεωρούνται από τους ίδιους θεµελιώδη

στοιχεία της ταυτότητας και πηγή υπερηφάνειας, τους αντιµετωπίζουν µε καχυποψία και τους επικρίνουν

για τον τρόπο ζωής τους.

Η Ελλάδα, υπήρξε ένας βασικός σταθµός για την διασπορά των ROMA στην Ευρώπη και ένας από

τους τόπους διαµονής, όπου δεν παρατηρήθηκαν διωγµοί, θανατώσεις ή νοµοθετικές απαγορεύσεις

σε σχέση µε την γλώσσα ή την κουλτούρα τους όπως ανέφερα σε προηγούµενα παραδείγµατα. Ως εκ

τούτου ζουν στην Ελλάδα εδώ και 680 χρόνια περίπου αλλά ακόµα και σήµερα οι πρωταρχικές και θε-

µελιώδεις ανάγκες τους δεν καλύπτονται αφού παραµένουν αόρατοι, παραµένουν στο περιθώριο. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι διαφορετικού είδους: η πιο ενταγµένη οµάδα αντιµετωπί-

ζει µεγάλο πρόβληµα ισότιµης αντιµετώπισης από το ελληνικό κράτος αλλά και τους µη τσιγγάνους α-

φού είναι θύµα καθηµερινών και αλλεπάλληλων ρατσιστικών διακρίσεων, ενώ η οµάδα των σκηνιτών

αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα επιβίωσης. Κυριαρχεί µάλιστα ο γνωστός µύθος ότι οι ROMA απο-

λαµβάνουν τις άθλιες συνθήκες ζωής τους οι οποίες συνδέονται µε τον αναλφαβητισµό και την παρα-

βατικότητα. Πρόκειται για µία αφελή και ρατσιστική επιχειρηµατολογία.

Η γλώσσα που µιλούν µεταξύ τους είναι τα ROMIKA ενώ µε τους µη Τσιγγάνους συνοµιλούν στην

ελληνική. 

Στην πλειοψηφία τους είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και ένα µικρό ποσοστό είναι µουσουλµάνοι (κυρίως

αυτοί που ζουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).

Οι ROMA, αντιµετωπίζουν διακρίσεις σε όλα τα πεδία, όπως ήδη ανέφερα, στην απασχόληση, στέ-

γαση, υγεία, παιδεία και επαγγελµατικές ευκαιρίες. Επιπλέον, υφίστανται επί αιώνες τη συσσώρευση,

προκαταλήψεων και αρνητικών στερεοτύπων, που έχουν επηρεάσει δυσµενώς τις πολιτικές που εφαρ-

µόζονται απέναντί τους. 

Ρατσιστικά στερεότυπα εµφανίζονται ακόµα και στα ΜΜΕ τα οποία συχνότατα είναι φορείς ρατσιστι-

κής προπαγάνδας, ενθαρρύνοντας έτσι νοοτροπίες και συµπεριφορές απόρριψης.

ΓΓλλώώσσσσαα:

Λόγω του ότι η γλώσσα των ROMA εξαρχής ήταν βασισµένη στον προφορικό λόγο για την ασφάλεια

τους από τους µη Τσιγγάνους, λειτουργώντας ως µία ασπίδα προστασίας, άφησε λιγοστά έως ελά-

χιστα ίχνη στους τους γλωσσολόγους, στην προσπάθεια τους να αναγνωρίσουν την βάση της.
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Μετά από πολύχρονες έρευνες, κατέληξαν στο συµπέρασµα πως η ρίζα της γλώσσας τους είναι

τα Ινδικά και πιο συγκεκριµένα η διάλεκτος 

(Hindi)

Λόγω των συχνών µετακινήσεων τους, η γλώσσα παράλληλα µε κάποια από τα έθιµα τους, προσαρ-

µόστηκε και έως ένα βαθµό τροποποιήθηκε, µε τα έθιµα και τη γλώσσα των χωρών που πέρασαν. 

Γι’ αυτό τα ROMIKA διακρίνονται για τα πολλαπλά στοιχεία και τις διαλέκτους (60 εάν όχι και πε-

ρισσότερες στην Ευρώπη) µε τις οποίες όµως οι ROMA εύκολα οµιλούν µεταξύ τους. 

ΤΤοο  οοικκισσττικκόό:

Σε ένα µεγάλο βαθµό οι Έλληνες ROMA ζουν στην Ελλάδα σε µία κατάσταση φυλετικού διαχωρι-

σµού που υφίσταται από τους µη Τσιγγάνους αλλά και από την ίδια την πολιτεία, παραβιάζοντας χω-

ρίς αµφιβολία και θέτοντας εκτός νόµου το άρθρο 3 του διεθνούς δικαίου για την καταπολέµηση ό-

λων των µορφών ρατσισµού. Το άρθρο 3 κρίνει καταδικαστέα την πολιτεία που δεν αποδοκιµάζει τον

φυλετικό διαχωρισµό και δεν αναλαµβάνει απαγορευτικά µέτρα πρόληψης. 

(article 3 of the International Convention on the Elimination of All forms of Racial

Discrimination, ICERD) 

Το οικιστικό πρόβληµα αναγνωρίζεται ως το πιο κοµβικό για τους ROMA. Η νοµαδική ζωή και η

διαβίωση τους σε παράνοµους καταυλισµούς (αφού οι δήµοι δεν τους εντάσσουν στο σχέδιο πόλεως),

λειτουργεί ως τροχοπέδη για την κοινωνική ένταξή τους. 

Οι συνθήκες ζωής στους καταυλισµούς είναι άθλια κάτω από οποιαδήποτε standards. Οι ROMA

ζουν χωρίς νερό, τουαλέτες και φως στο έλεος των καιρικών φαινοµένων και των επιδηµιών. 

(Εθνική επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου)

Οι δηµότες αλλά και οι δηµοτικές αρχές θεωρούν πως η περιοχή τους υποβαθµίζεται µε την πα-

ρουσία των ROMA και προσπαθούν µε κάθε τρόπο να τους διώξουν, σε κάποιες περιπτώσεις ακό-

µα και παράνοµα. 

Οι ίδιοι επιθυµούν µια κανονική και µόνιµη κατοικία όπως ο υπόλοιπος κόσµος, και δείγµα αυτής

της επιθυµίας είναι το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ελλήνων ROMA ζουν για πάρα πολ-

λά χρόνια στο ίδιο µέρος. Οι µετακινήσεις τους γίνονται όλο και αραιότερες, και όταν αυτό συµβαί-

νει, είναι για λόγους εργασίας.

ΥΥγγεείαα:

Η κατάσταση της υγείας των ROMA δεν είναι καθόλου ικανοποιητική αν λάβουµε υπόψη, τις άσχη-

µες συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι αναγκασµένοι να ζουν (σε καταυλισµούς δίχως νερό, φως,

θέρµανση κλπ).

∆εν µπορούµε λοιπόν να µιλάµε για ένα σσύύσστηηµαα  υυγγείίααςς  σε ένα κκρράάττοος  ΠΠρρόόννοοιααςς  όταν αυτό στην

πραγµατικότητα δεν υφίσταται.

Εάν στα παραπάνω προβλήµατα προσθέσουµε και αυτό της ασφάλισης,(το µεγαλύτερο µέρος του

πληθυσµού είναι εντελώς ανασφάλιστο) τότε ορθά καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η κατάστα-

ση της υατρικής περίθαλψής τους δεν είναι καθόλου ικανοποιητική.
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Με βιβλιάρια απορίας που µόνο σε ένα µικρό αριθµό ROMA έχουν χορηγηθεί, µπορούν να κα-

ταφεύγουν στα δηµόσια νοσοκοµεία, όπου δεν είναι καν ευπρόσδεκτοι αλλά ούτε και αντιµετωπίζο-

νται όπως οι υπόλοιποι ασθενείς.

Εκκππααίδδευυσση:

Το ποσοστό αναλφαβητισµού στους ανήλικες, τα τελευταία χρόνια έχει µειωθεί σηµαντικά σε σχέ-

ση µε το πρόσφατο παρελθών. Ο τρόπος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούν, δεν παύει να

είναι ανταγωνιστικός προς το σχολείο γι αυτό ακόµη και σήµερα, ένας µεγάλος αριθµός του πληθυ-

σµού δεν έχει ολοκλήρωσει την βασική εκπαίδευση. 

Οι µετακινήσεις, (για εύρεση εποχιακής δουλειάς) τα οικονοµικά προβλήµατα, η απόσταση από

το σχολείο, η έλλειψη της µόνιµης κατοικίας και ο ρατσισµός (έµµεσος ή άµεσος από δασκάλους,

γονείς, µαθητές) συµβάλλουν αρνητικά στην προσπάθεια τους για την µόρφωση των παιδιών τους. 

Τα παιδιά αντιµετωπίζονται από τους δασκάλους αλλά και τους συµµαθητές, ως ενοχλητικοί, ως

ο λόγος που το µάθηµα καθυστερεί, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να νιώθουν ανεπιθύµητα και να εγκα-

ταλείπουν το σχολείο. ∆υστυχώς αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδία δεν έχουν την ανάλογη βοήθεια στο

σπίτι, αφού οι γονείς στερούνται το αγαθό της εκπαίδευσης. 

Μέσα από το πρόγραµµα µας, στοχεύουµε ακριβώς στην επίλυση, έως ένα βαθµό, αυτού του προ-

βλήµατος. Μέσα από το πρόγραµµα του γραµµατισµού αλλά και της συµβουλευτικής για ενήλικες,

σκοπός µας είναι η ενηµέρωση και πληροφόρησή τους. 

Η εκπαίδευση της νέας γενιάς ROMA αλλά και των αναλφάβητων όλων των ηλικιών, χρήζει µε-

γάλης σηµασίας αφού είναι το κλειδί που θα µας ανοίξει τις πόρτες της κοινωνίας. 

ΕΕπααγγγγέέλλµααταα:

Οι ROMA, παραδοσιακά ήταν και είναι µια κλειστή κοινωνία µε τα δικά της, µοναδικά στοιχεία. Όπως

είδη έχω αναφέρει, µερικά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι η µη µόνιµη κατοικία, το

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, η καθόλου εύκολη πρόσβαση τους στον κρατικό µηχανισµό, ο ρατσι-

σµός και η ανεργία. 

Στο µεγαλύτερο ποσοστό οι ασχολίες τους περιορίζονταν και περιορίζονται στο εµπόριο και την

µουσική, επαγγέλµατα που δικαιολογούν τη συχνή µετακίνησής τους. Κατά το παρελθόν, είχαν α-

σχοληθεί και µε την καλαθοπλεκτική, µε την χαλκουργική, µε το εµπόριο ζώων, αλλά και µε το πετά-

λωµα των αλόγων. Ασχολίες που συνδέονται µε τον νοµαδικό τρόπο ζωής τους και που µπορούσαν

εύκολα να µεταφερθούν και να στηθούν όποτε και όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

Οι ROMA, κατά το παρελθόν, ως έµποροι κάλυπταν βασικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσµού

µεταφέροντας τα προϊόντα τους στις δύσβατες και αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδος. 

Αλλά και ως µουσικοί, η συνεισφορά τους στην διάσωση και διάδοση του ελληνικού δηµοτικού

τραγουδιού είναι αναµφισβήτητα µεγάλη.

Άλλωστε, δεν είναι και λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως η µουσική, το τραγούδι και ο χορός κυλά

στο αίµα των Τσιγγάνων αφού βρίσκεται καθηµερινά στη ζωή τους. Ενδεικτικά µόνο θα αναφερθώ

σε δύο από τα πιο γνωστά ονόµατα της ελληνικής µουσικής, του Κώστα Χατζή και της Ελένης Βιτά-

λη. 

7

     ��   



8

     ��   



33.  Γννωωρριµµίαα  τωωνν  µµεελλώώνν  τηηςς  οοµµάάδδααςς,  πεερριγγρρααφφήή  τοου  πεερριεεχχοοµµέέννοου  κκααι  τοουυ  σστόόχχοου  τηηςς
ΟΟµάάδδααςς  ΣΣυυµµββοουυλλεευτικκήήςς,  ββιωµαατικκέέςς  αασσκκήσσεειςς

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Από την πρώτη µέρα της συνάντησης µεταξύ των επιµορφωτών και των εκπαιδευοµένων,

είναι καλό να πετύχουµε τη δηµιουργία ενός αισθήµατος οικειότητας και αλληλοσεβασµού

ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. Επίσης, είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας,

ο σκοπός και ο στόχος του προγράµµατος.
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33.  11.  ΠΠοοιιοοι  εείµµαασστεε.  Ταα  µµηνύύµααταα  ποουυ  ««σστέέλννοουυµµεε»  σσττοουυςς  άάλλλλοουυςς  γιαα  τοον  εααυυτόό  µααςς.  ΑΑυυττοοπααρροουσσίαασση
κκααι  επικκοοιννωωνίαα.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Ο επιµορφωτής ή η επιµορφώτρια και, στη συνέχεια, κάθε µέλος της οµάδας των εκπαιδευοµέ-

νων, παρουσιάζουν τον εαυτό τους στην οµάδα. Η αυτοπαρουσίαση µπορεί να «δίνει» τα παρα-

κάτω στοιχεία:

Επιµορφωτής ή επιµορφώτρια:

• Όνοµα.

• Επώνυµο.

• Οικογενειακή κατάσταση (παντρεµένος/-η ή όχι, παιδιά, αν ναι πόσα, ηλικία και φύλο των

παιδιών…).

• Σπουδές.

• Και λίγα -ή πολλά- περισσότερα…

Εκπαιδευόµενος ή εκπαιδευόµενη:

• Όνοµα.

• Επώνυµο.

• Οικογενειακή κατάσταση (παντρεµένος/-η ή όχι, παιδιά, αν ναι πόσα, ηλικία και φύλο των

παιδιών…).

• Γραµµατικές γνώσεις.

• Και λίγα -ή πολλά- περισσότερα…

Στα «λίγα -ή πολλά- περισσότερα» τόσο ο επιµορφωτής ή η επιµορφώτρια, όσο και ο εκπαι-

δευόµενος/-η, µπορούν να πουν περισσότερα πράγµατα για τον εαυτό τους, για την κοινωνική

τους ζωή, για τα παιδιά τους, αν έχουν, για το πού και µε ποιους συµβιώνουν, για τους λόγους

που δεν συνέχισαν την όποια εκπαίδευσή τους, για τις επιθυµίες και τα όνειρά τους…

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

∆εν λέµε πράγµατα για τον εαυτό µας µόνο µιλώντας. Τα ρούχα που φοράµε, οι εκφράσεις του

προσώπου µας, ο τόνος της φωνής µας, η στάση του σώµατός µας είναι κι αυτά πράγµατα που

λένε στους άλλους «ποιοι είµαστε», είτε εµείς το θέλουµε είτε όχι. ∆είτε, για παράδειγµα, τη γνω-

στή συντάκτρια µόδας Άννα Πιάτζι στη φωτογραφία. Τι µηνύµατα πιστεύετε ότι «στέλνει» στους

άλλους µε το ντύσιµό της; 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Κάποιος ή κάποια από την οµάδα ας καθίσει στην άκρη της καρέκλας. Ας σταυρώσει τα χέρια

του/της. Ας κατεβάσει τα µάτια και ας πει µε χαµηλή φωνή, χωρίς να κοιτά τους άλλους τα πα-

ρακάτω λόγια: 

«Είµαι ο Γιάννης / η Μαρία. Έχω τρία παιδιά. Ζούµε στο ίδιο σπίτι µε τους γονείς µου. Έβγαλα το

∆ηµοτικό. Τώρα δουλεύω σ’ ένα σούπερ µάρκετ. Η δουλειά είναι καλή, αλλά δεν είναι µόνιµη.

∆εν ξέρω τι θα γίνει αργότερα…» 
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Τι συµπεράσµατα βγάζει η οµάδα για τη ζωή και την προσωπικότητα του «Γιάννη» ή της «Μα-

ρίας»;

Στη συνέχεια, κάποιος άλλος από την οµάδα ας καθίσει άνετα. Ας βολέψει τα χέρια του/της

στα µπράτσα ή στην πλάτη του καθίσµατός του/της. Ας πει τα ίδια λόγια µε καθαρή φωνή, κοιτώ-

ντας τα µέλη της οµάδας και χαµογελώντας. Τι συµπεράσµατα βγάζει τώρα η οµάδα για τη ζωή

και την προσωπικότητα του «Γιάννη» ή της «Μαρίας»;

33.  2.  ΘΘαα  δδοουυλλέέψοουυµε  µααζζίί.  ΤΤοο  δδέέσιιµοο  τηςς  οοµάάδδααςς.  Εππικκοοιννωωννίίαα  κκααι  σσυυννερργγαασσίαα.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Τώρα ας µάθουµε κάτι παραπάνω για τον διπλανό µας ή τη διπλανή µας. Έχετε στα χέρια σας έ-

να παράδειγµα παρουσίασης, από αυτά που πολύ συχνά βλέπουµε στα περιοδικά. Πάρτε το και

χωριστείτε σε ζευγάρια. Χρησιµοποιείστε το για να «πάρετε συνέντευξη» ο ένας από τον άλλον.

Υπάρχουν και άλλα πράγµατα που θα θέλατε να πείτε για τον εαυτό σας ή να ρωτήσετε τον δι-

πλανό/-ή σας; Αν ναι, συµπληρώστε τη σελίδα µε όσους κύκλους θέλετε. Στη συνέχεια παρου-

σιάστε τον διπλανό σας ή τη διπλανή σας στην οµάδα. 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Στο πλαίσιο των συναντήσεων µας θα κάνουµε διάφορες δραστηριότητες. Ας πούµε, ίσως θα χρει-

αστεί να οργανώσουµε µία επίσκεψη (πχ. σε κάποια δηµόσια υπηρεσία ή σε κάποιο internet κα-

φέ). Ή να φτιάξουµε ένα φυλλάδιο. Ή να οργανώσουµε µία εκδήλωση. Χωριστείτε σε τρεις οµά-

δες, συζητείστε και καταγράψτε τους τρόπους µε τους οποίους το κάθε µέλος της οµάδας θα µπο-

ρούσε να βοηθήσει σε κάθε µία από αυτές τις δραστηριότητες. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  3:

∆ιαλέξτε όποια από τις φωτογραφίες σας φαίνεται περισσότερο ενδιαφέρουσα. Χωριστείτε σε ο-

µάδες εργασίας, ανάλογα µε τη φωτογραφία που διάλεξε ο καθένας. Προσπαθείστε να καταγρά-

ψετε και να εξηγήσετε τους λόγους, για τους οποίους η συγκεκριµένη φωτογραφία σας τράβη-

ξε την προσοχή. Με τη βοήθεια και των συµπληρωµατικών στοιχείων που θα σας δώσει ο επιµορ-

φωτής ή επιµορφώτρια, παρουσιάστε στο σύνολο της οµάδας τη φωτογραφία που διαλέξατε.

ή εναλλακτικά
∆ιαλέξτε όποιο από τα τραγούδια σας αρέσει περισσότερο. Χωριστείτε σε οµάδες εργασίας,

ανάλογα µε το τραγούδι που διάλεξε ο καθένας. Προσπαθείστε να καταγράψετε και να εξηγή-

σετε τους λόγους, για τους οποίους το συγκεκριµένο τραγούδι σας αρέσει. Με τη βοήθεια και

των συµπληρωµατικών στοιχείων που θα σας δώσει ο επιµορφωτής ή επιµορφώτρια, παρουσιά-

στε στο σύνολο της οµάδας το τραγούδι που διαλέξατε.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Συζητείστε στην οµάδα ποια προβλήµατα αντιµετώπισε η κάθε υποοµάδα στη συνεργασία των µε-

λών της. Σε ποιο βαθµό και πώς τα ξεπέρασε; 
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33.  33.  Τι  πεερριµέέννοουυµεε  ααπόό  τηη  σσυυµµµµετοοχχή  µααςς  σστηνν  ΟΟµµάάδδαα.  

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Απαντήστε ατοµικά στις παρακάτω ερωτήσεις. Στη συνέχεια, συζητείστε τις απαντήσεις σας στην

οµάδα. Ποιες από τις προσδοκίες σας είναι εφικτές;

• Από πού µάθατε για το συγκεκριµένο πρόγραµµα;

• Τι περιµένετε από το συγκεκριµένο πρόγραµµα;

• Τι νοµίζετε ότι είναι ακριβώς το συγκεκριµένο πρόγραµµα;

• Τι γνώσεις- πληροφορίες-δεξιότητες νοµίζετε ότι θα αποκτήσετε µε τη λήξη του προγράµ-

µατος;

• Έπαιξε ρόλο στη συµµετοχή σας στο πρόγραµµα το γεγονός ότι το πρόγραµµα είναι επιδο-

τούµενο;

• Τι δουλειά κάνετε τώρα;

• Τι δουλειά νοµίζετε ότι θα µπορούσατε να κάνετε µετά τη λήξη του προγράµµατος;

• Έχετε παρακολουθήσει άλλα προγράµµατα κατάρτισης; Αν ναι, ποια; Αν όχι γιατί;

• Αν έχετε παρακολουθήσει και άλλα προγράµµατα κατάρτισης, να πείτε σύντοµα τι µάθατε

και σε τι σας χρησίµευσαν αυτά που µάθατε.

• Αν δεν έχετε παρακολουθήσει άλλα προγράµµατα κατάρτισης, γιατί θελήσατε να παρακο-

λουθήσετε το συγκεκριµένο;

• Πιστεύετε ότι ένα πρόγραµµα κατάρτισης βοηθάει (α) να αποκτήσετε κάποια προσόντα και

έτσι να βρείτε πιο εύκολα δουλειά; (β) να αποκτήσετε κάποιες παραπάνω γνώσεις, µόνο για

σας; (γ) να έχετε ένα επιπλέον, ή και ίσως µοναδικό, εισόδηµα; (δ) όλα αυτά; Να εξηγήσετε

την απάντησή σας. 

33.  44.  ΟΟι  σσττόόχχοοι  τηςς  ΟΟµάάδδααςς.  Η  σσηµαασσίαα  ττηςς  ααννάάπτυυξηςς  δδεξιιοοτήήτωνν.  

Στόχος των συναντήσεων της οµάδας µας είναι η συµβουλευτική υποστήριξη των ανθρώπων που συµ-

µετέχουν στα προγράµµατα του ΚΕΕ. 

Πιο συγκεκριµένα, περιµένουµε οι άνθρωποι που θα πάρουν µέρος στις συναντήσεις της οµάδας

µας να µπορούν:

• Να πάρουν µέρος σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία µε δηµιουργικό και αποτελεσµατικό

τρόπο.

• Να πάρουν πληροφορίες για διάφορα ζητήµατα που τους ενδιαφέρουν. Ακόµα, να µπορούν να

βρίσκουν µόνοι τους τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν και να χρησιµοποιούν προς όφελός

τους αυτές τις πληροφορίες.

• Να διεκδικούν αποτελεσµατικότερα τα δικαιώµατά τους. 

Η προσωπική µας ανάπτυξη µπορεί να µας βοηθήσει στον αγώνα µας για να γίνουν οι συνθήκες της
ζωής µας καλύτερες!
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Χωριστείτε σε δύο οµάδες και παρουσιάστε στην τάξη -σαν ένα θεατράκι- τα κείµενα που έχετε

παρακάτω. Και στα δύο κείµενα παρουσιάζονται κοινωνικές περιστάσεις που φέρνουν τους αν-

θρώπους σε δύσκολη θέση. 

ΚΚείίµεννοο  ΙΙ.

Το Γραφείο Εισαγωγών - Εξαγωγών ήταν στο έκτο πάτωµα. Ευτυχώς που είχε ασανσέρ. Ο Πέ-

τρος πήγε να µπει, µα ο µικρός του έδειξε µια πινακίδα δίπλα:

Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΣ

Τράβηξε µε τα πόδια. Του φάνηκε ατελείωτη η σκάλα. Ανέβαινε, ανέβαινε… Είχε φτάσει στο τέ-

ταρτο πάτωµα, στο τζάµι του φωταγωγού είδε το πρόσωπό του. Είχε πολλά γένια. Μέρες αξύρι-

στος. Πώς θα πήγαινε έτσι; Σίγουρα θα τον διώχνανε µόλις τον βλέπανε σ’ αυτά τα χάλια.

-Τελευταία πόρτα αριστερά, του είπε ένας που ρώτησε φτάνοντας στο έκτο πάτωµα. 

Προχώρησε θαρρετά τώρα. Ήτανε φρεσκοξυρισµένος. 

-Εµπρός! µια γυναικεία φωνή.

Η κοπέλα τηλεφωνούσε εκείνη τη στιγµή. Στάθηκε κοντά στην πόρτα και περίµενε.

-Ορίστε, παρακαλώ, του είπε τελειώνοντας το τηλεφώνηµα.

-Ήθελα να σας πω…

Χτύπησε το τηλέφωνο κείνη τη στιγµή. Η κοπέλα πήρε το ακουστικό.

-Αλό! Ναι, η φορτωτική θα είναι έτοιµη το απόγευµα. Ναι, εκατόν είκοσι κιλά. Παρακαλώ!

Ξαναγύρισε σ’ αυτόν.

-Με συγχωρείτε! Λοιπόν;

-Λοιπόν, ήθελα να σας πω γι’ αυτό…

Ξαναχτύπησε το τηλέφωνο.

-Αλό! Πώς; Μια στιγµή να κοιτάξω…

Άνοιξε η κοπέλα ένα βιβλίο κι άρχισε να ψάχνει.

Έσφιγγε τη ρεµπούµπλικά του νευρικά. Κοίταξε στον τοίχο το ηµερολόγιο, τα κάδρα…

Από µέσα ακούγονταν οµιλίες. Μια βαριά αντρική φωνή έλεγε:

-Καλώς! Το εµπόρευµα θα είναι εκεί έγκαιρα.

Η κοπέλα βρήκε αυτό που ζητούσε.

-Αλό! Το νούµερο είναι δύο, οκτώ, µηδέν, µηδέν. Ναι, δυο φορές µηδέν. Γύρισε σ’ αυτόν. Μα

προτού του µιλήσει, της µίλησε αυτός.

-Ήρθα να σας πω για τη θέση. Έχω απολυτήριο γυµνασίου, ξέρω λίγα λογιστικά… Σταµάτησε

άξαφνα, γιατί είδε την έκφραση που πήρε το πρόσωπό της.

-Λυπούµαι πολύ, του είπε. Αν ερχόσασταν πριν από δέκα λεπτά, θα προφταίνατε. ∆εν ήξερε

τι να πει.
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-Πριν από δέκα λεπτά… τραύλισε. Μα πήγα να ξυριστώ. Πήγα να ξυριστώ, σας λέω!

Η κοπέλα τον κοίταζε αµίλητη.

Εκείνος γύρισε προς την πόρτα.

Αντ. Σαµαράκη, Ζητείται ελπίς, διασκευή

ΚΚεείµενοο  ΙΙΙΙ.

Ήταν εκεί από τα χαράµατα και κανένας δεν τους είχε δώσει σηµασία. Ένας γιατρός, που είχε δει

στα πεταχτά τη Φιλιώ, είχε πει ότι πρέπει να µπει στο χειρουργείο και από τότε ούτε φωνή ούτε α-

κρόαση. Η νοσοκόµα υποσχέθηκε ότι θα ειδοποιούσε κάποιον και έφυγε. Πήρε ο Θανάσης την

Ερατώ και την οδήγησε εκεί που ήταν η Φιλιώ. Σε ένα ράντζο, δηλαδή, στους διαδρόµους των ε-

ξωτερικών ιατρείων. Μια µατιά αντάλλαξαν µόνο µε την Αφροδίτη. Μόλις τους είδε εκείνη, στρά-

φηκε γεµάτη έγνοια στον Θανάση.

«Θανάση, τρέχα... Της µιλάω και δεν ξυπνάει...»

Έτρεξαν πάνω απ’ τη Φιλιώ ανήσυχοι και οι άλλοι δύο.

«Έλα, κούκλα µου... Ξύπνα... Ήρθε η ξαδέρφη σου...» µουρµούρισε µέσα στην αγωνία του ο

Θανάσης.

Η Φιλιώ δεν τον άκουγε. Είδε εκείνος ένα γιατρό που ερχόταν και έτρεξε κοντά του.

«Γιατρέ, έλα να τη δεις. ∆ε µε ακούει».

«Κοίταξε, εγώ τώρα ήρθα... Σιγά σιγά, να δω τι γίνεται...»

«Πρέπει να µπει στο χειρουργείο, τι σιγά σιγά;»

«Πού ξέρεις εσύ τι πρέπει να γίνει; Γιατρός είσαι;» είπε κοιτώντας τον ειρωνικά ο άλλος και έ-

κανε να φύγει.

Τότε τον άρπαξε από το µπράτσο η Ερατώ.

«∆εν ακούς; ∆εν ξυπνάει... Πότε θα αποφασίσεις να τη δεις;» 

Ξαφνιάστηκε ο γιατρός. Ενοχλήθηκε και που άρχισαν να µαζεύονται διάφοροι περίεργοι. Τρά-

βηξε το χέρι και της έριξε µια επιτιµητική και λίγο περιφρονητική µατιά.

«Ήσυχα, έτσι; ∆εν είναι λαϊκή εδώ».

«Τι ήσυχα... Να πεθάνει περιµένεις;» ξέσπασε εκείνη και σπρώχνοντάς τον σχεδόν τον ανά-

γκασε να σκύψει πάνω από τη Φιλιώ.

Ήρθε κοντά στη µάνα της και τον Θανάση. Η Αφροδίτη της έριξε µια µατιά και ύστερα άπλω-

σε το χέρι της και έπιασε το δικό της.

«Κατάρα λες κι έχει πέσει πάνω µας», µουρµούρισε στη γλώσσα τους.

Ο γιατρός σηκώθηκε ανήσυχος και ζήτησε να έρθει γρήγορα φορείο. Μετά γύρισε στους άλ-

λους που παρακολουθούσαν µε κοµµένη την ανάσα.

«Καλά, είναι δυνατό; Ζώα είσαστε; Από το πρωί πρέπει να χάνει αίµα. Μπορεί κι από χτες...

Τώρα τη φέρατε;».........

Από το βιβλίο των Σ. Αβδούλου και Ε. Ριτσώνη-Μποµπόλου, Ψίθυροι Καρδιάς,
«Νέα Σύνορα»-Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1998.
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Οι δεξιότητες είναι γνώσεις ή στάσεις που µας βοηθούν να τα καταφέρουµε σε κάποιο έργο. Τις

δεξιότητες δεν τις έχουµε από τη γέννησή µας. Για να τις αποκτήσουµε πρέπει να προσπαθήσου-

µε και να εξασκηθούµε. Ποιες δεξιότητες θα βοηθούσαν τους ανθρώπους των ιστοριών µας να

αντιµετωπίσουν καλύτερα περιστάσεις σαν κι αυτές που αντιµετώπισαν;

• Έπρεπε να ξέρουν να παρουσιάζουν καλύτερα τον εαυτό τους και την υπόθεσή τους στους

άλλους.

• Έπρεπε να έχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση.

• Έπρεπε να έχουν µάθει να εκφράζουν τη γνώµη τους µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο.

• Έπρεπε να ακούνε µε µεγαλύτερη προσοχή τους άλλους και να µπορούν να µπαίνουν στη

θέση τους.

• Έπρεπε να µπορούν να προσαρµοστούν καλύτερα στην κατάσταση.

• Έπρεπε να µπορούν να συνεργάζονται καλύτερα µε τους άλλους ανθρώπους. 

• Έπρεπε να έχουν µεγαλύτερη ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις.

• Έπρεπε να µπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους.

• Έπρεπε να έχουν µάθει να αντιµετωπίζουν καλύτερα τις ξαφνικές αλλαγές και να έχουν ε-

τοιµάσει εναλλακτικές λύσεις.

• Έπρεπε να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους αποτελεσµατικότερα.

• Κάτι άλλο ……… 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Ποιες συνθήκες πιστεύετε ότι εµπόδισαν τους ανθρώπους των ιστοριών µας να αναπτύξουν αυ-

τές τις δεξιότητες; Παρουσιάστε τις απόψεις σας στην οµάδα.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Μπορείτε να σκεφτείτε άλλες περιστάσεις σαν κι αυτές που αντιµετώπισαν οι άνθρωποι στις ιστο-

ρίες µας; Σηµειώστε µερικές δεξιότητες, οι οποίες πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν εσάς προσωπι-

κά να αντιµετωπίσετε «δύσκολες» κοινωνικές περιστάσεις. Ποιες από αυτές τις δεξιότητες πι-

στεύετε ότι θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε η συµµετοχή σας στις συναντήσεις της οµάδας; Πώς;

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  5:

Τώρα, που µιλήσαµε για τους στόχους της οµάδας µας, συνεργαστείτε για να σκεφτείτε «εµβλή-

µατα» για την οµάδα µας.

33.  55.  ΜΜε  πποοιαα  θθέέµααταα  θθαα  αασσχχοολληηθθοούµµεε  σστιςς  σσυυναανττήσσεειςς  µµααςς.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Παρακάτω θα βρείτε τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθούµε στις συναντήσεις της οµάδας µας.

Σηµειώστε σε ποιο βαθµό σας ενδιαφέρει το καθένα από αυτά τα θέµατα:
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ΛΛΙΓΟΟ ΑΑΡΡΚΚΕΤΑΑ ΠΟΟΛΛΥΥ

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για την ιστορία και τα χα-
ρακτηριστικά των Ροµά στην Ελλάδα.

• Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα τι σηµαίνει «πολιτισµική
ταυτότητα» και «πολιτισµική διαφορά». 

• Θα ήθελα να συζητήσω µαζί µε την Οµάδα τις εκπαιδευτι-
κές και επαγγελµατικές µου ανάγκες.

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για τον ρατσισµό και πώς
µπορώ να τον αντιµετωπίσω.

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για θέµατα που αφορούν
τις οικογενειακές σχέσεις.

• Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες για τις δυνα-
τότητές µου να σπουδάσω. 

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για το πώς µπορώ να διεκ-
δικώ και να ασκώ τα δικαιώµατά µου.

• Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες για θέµατα
απασχόλησης και για τους τρόπους µε τους οποίους θα
µπορούσα να ψάξω για δουλειά.

• Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες για θέµατα υ-
γείας, ψυχικής υγείας, υγιεινής και προληπτικής ιατρικής.

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για τις συναλλαγές µε δη-
µόσιες υπηρεσίες και φορείς.

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για ζητήµατα όπως η έκ-
δοση ταυτότητας, η έκδοση οικογενειακής µερίδας και η εγ-
γραφή στα δηµοτολόγια.

• Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες για το πώς
µπορώ να αποκτήσω τα διάφορα διπλώµατα οδήγησης.

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για το είδος της νοµικής
βοήθειας που µπορώ να έχω σε διάφορες περιπτώσεις.

• Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για το πώς µπορώ να βοη-
θήσω τα παιδιά µου στο σχολείο.
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Τώρα, σηµειώστε εκείνα από τα παραπάνω θέµατα για τα οποία πιστεύετε ότι έχετε αρκετές γνώ-

σεις και πληροφορίες, άρα µπορείτε και οι ίδιοι να βοηθήσετε στην εκπαιδευτική διαδικασία.

33.66.  ΠΠώώςς  θθαα  ξξέέρροουυµε  όόττιι  κερρδδίίσσααµµε  ααπόό  τηη  σσυυµµεετοοχχήή  µααςς  σστηνν  ΟΟµάάδδαα;

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Στο τέλος της πρώτης συνάντησης, σηµειώστε πέντε πράγµατα που θα θέλατε να έχετε «κερδί-

σει» µέχρι να τελειώσουν οι συναντήσεις της οµάδας. Αφήστε κενό χώρο και για πέντε πράγµα-

τα που ακόµα δεν µπορείτε να σκεφτείτε. Ο επιµορφωτής ή η επιµορφώτρια θα συγκεντρώσει τα

χαρτιά σας. Θα τα ξαναδείτε, και θα τα συζητήσετε, στο τέλος των συναντήσεων. 
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44.  Εκκπααιδδεευυτικκόό  σσυυµββόόλλααιοο  ((εεκκπααιδδεευτήήςς/-τρριαα  -εεκκπααιδδεευόόµεεννοοι//-εεςς)

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Για να πετύχει η συνύπαρξη και η συνεργασία ανθρώπων σε µία οµάδα, ειδικά όταν οι άν-

θρωποι αυτοί δεν είναι µικρά παιδιά, πρέπει από την αρχή να γίνουν ορισµένες συµφωνίες.

Αυτές οι συµφωνίες θα βοηθήσουν την οµάδα να πετύχει καλύτερα αποτελέσµατα στη

δουλειά της και να αποφύγει ή να ξεπεράσει πιθανά προβλήµατα.
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44.  11.  ΜΜποορροούύν  οοι  µµεγάάλλοοι  ναα  ««κκάάνοουυν  µάάθθηµαα»;  ΑΑρρχχέέςς  τηηςς  εεκκππααίδδεευσσηςς  εεννηλλίίκκωων.  

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ο παρακάτω διάλογος θα µπορούσε να έχει γίνει στην αίθουσα οποιουδήποτε σχολείου. ∆ιαβά-

στε τον διάλογο στην οµάδα. Πιστεύετε ότι η «σχολική αντιµετώπιση» είναι η κατάλληλη όταν οι

εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικες; Σκεφτείτε πώς θα µπορούσε ο επιµορφωτής ή η επιµορφώτρια

να αντιµετωπίσει καλύτερα την εεννήήλλικκη Μαρία και ξαναγράψτε τον διάλογο. 

ΕΠΙΜ. Μαρία, γιατί δεν κάνεις την εργασία σου µαζί µε την οµάδα σου;

ΜΑΡΙΑ …

ΕΠΙΜ. Μαρία, µπορείς, σε παρακαλώ, να ασχοληθείς µε την εργασία σου;

ΜΑΡΙΑ Όχι! Αυτή η εργασία που µας βάλατε είναι χαζή! Και το µάθηµά σας είναι βαρετό!

ΕΠΙΜ. Λυπάµαι που νιώθεις έτσι, αλλά πρέπει να σου πω ότι εσύ είσαι πολύ µικρή για να ξέ-

ρεις τι είναι χαζό και τι έξυπνο. Σε παρακαλώ, τέλειωνε µε αυτήν την εργασία!

ΜΑΡΙΑ Άσε µε ήσυχη!

ΕΠΙΜ. Βγες έξω από την τάξη ΤΩΡΑ! Θα τα πούµε στο γραφείο του ∆ιευθυντή!

Οι περισσότεροι από µας πιστεύουµε ότι συστηµατικό µάθηµα, όπως για παράδειγµα γίνεται

στο σχολείο, µπορούν να κάνουν µόνο τα παιδιά και οι έφηβοι. Ακόµα, πολλές φορές πιστεύου-

µε πως, από µια ηλικία και µετά, ό, τι ήταν να µάθουµε λίγο πολύ το µάθαµε. Και όµως… Στις µέ-

ρες µας, όλο και περισσότεροι µεγάλοι «ξαναγυρνάνε στα θρανία». Φυσικά, οι µεγάλοι δεν είναι

παιδιά και για το λόγο αυτό δεν θα µπορούσαν και να µάθουν, αν κάποιος αποφάσιζε να «τους

κάνει τον δάσκαλο», όπως τον θυµόµαστε από το σχολείο. ∆εν µπορεί, ας πούµε, ο επιµορφω-

τής να καθίσει κάτω τους εκπαιδευόµενους και να αρχίσει να τους λέει ό, τι ξέρει, σαν να είναι

οι ακροατές του «άγραφα χαρτιά» που περιµένουν κάποιον να τα γεµίσει. Κι ούτε βέβαια µπορού-

µε να περιµένουµε ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι θα γυρίσουν στα σπίτια τους, θα ανοίξουν τα

βιβλία τους και θα µάθουν το «µάθηµά» τους απ’ έξω, όπως περιµένουµε να κάνουν οι µικροί µα-

θητές. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει µερικές βασικές αρχές, τις οποίες σκοπεύουµε να ακολου-

θήσουµε και στις συναντήσεις µας:

1. ΜΜααθθααίίννοουυµεε  κκααλλύύτεερραα  όόταανν  σσυυµµεετέέχχοουυµεε  εννερργγητικκάά  σστηηνν  εεκκπαιδδεευτικκήή  δδιααδδικκαασίαα: Οι εκ-

παιδευόµενοι είναι ενήλικες, ακριβώς όπως και ο επιµορφωτής. Άρα, όλα τα µέλη της οµάδας

έχουν γνώσεις και εµπειρίες οι οποίες µπορεί να είναι πολύτιµες για το θέµα που εξετάζεται.

Κι ακόµα, οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι είναι σε θέση να πάρουν αποφάσεις για την πορεία της

εκπαιδευτικής διαδικασίας και µπορούν να έχουν ιδέες που θα βοηθήσουν την εκπαιδευτική

διαδικασία να προχωρήσει καλύτερα. 

ΘΘΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗΗ:

Έχω γνώσεις ή εµπειρίες σχετικές µε τα θέµατα που θα εξεταστούν στις συναντήσεις της οµά-

δας; Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτές οι γνώσεις και οι εµπειρίες στα «µαθήµατα»;
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Ποιες αποφάσεις µπορούν να πάρουν οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι σχετικά µε την οργάνωση

και την πορεία των εκπαιδευτικών συναντήσεων;

2. Η  µµάάθθησση  πρρέέπει  νναα  εείνααι  κκοοιννωωνικκή.  Εµείς οι ενήλικες συνήθως ενδιαφερόµαστε για κάτι, ό-

ταν αυτό έχει σχέση µε την κοινωνική πραγµατικότητα που ζούµε. Ακόµα περισσότερο, όταν

συµµετέχουµε σε µία εκπαιδευτική διαδικασία, περιµένουµε µέσα από αυτή να βρούµε -ή, του-

λάχιστον, να συζητήσουµε- τρόπους για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα αυτής της κοινω-

νικής πραγµατικότητας.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ποιες κοινωνικές καταστάσεις ή προβλήµατα θα ήθελα να συζητήσουµε στη διάρκεια των εκπαι-

δευτικών συναντήσεων;

3. Η  µάάθησση  πρρέπει  νναα  είννααι  ααννοοιχχτή. Αυτό σηµαίνει κυρίως δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι η εκπαι-

δευτική διαδικασία πρέπει να προσαρµόζεται στις συνθήκες ζωής και στις ανάγκες των ενηλί-

κων εκπαιδευοµένων. ∆εύτερον, ότι η εκπαίδευση δεν σταµατάει µε το τέλος των µαθηµάτων.

Φεύγοντας από τις συναντήσεις, ο κάθε εκπαιδευόµενος πρέπει να έχει πάρει όχι µόνο µερι-

κές γνώσεις, αλλά και µεθόδους ή τεχνικές που θα τον βοηθήσουν να µαθαίνει ο ίδιος αυτά

που τον ενδιαφέρουν. 

ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ποιες ανάγκες µου θα ήθελα να γίνονται σεβαστές στη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ποιες µεθόδους ή τεχνικές µάθησης θα ήθελα να κατακτήσω στη διάρκεια των εκπαιδευτικών

συναντήσεων;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• να µπορώ να κατανοώ τις πληροφορίες που έχω µπροστά µου, ακόµα και αν αντιµετωπίζω

κάποιες δυσκολίες (δυσνόητες λέξεις, στατιστικοί πίνακες κλπ.)

• να κρατάω σηµειώσεις από ένα γραπτό ή προφορικό κείµενο που µε ενδιαφέρει

• να µπορώ να ψάξω για πληροφορίες στο διαδίκτυο (internet)

• να µπορώ να βρω ένα βιβλίο για το θέµα που µε ενδιαφέρει

• να µπορώ να βρω την υπηρεσία που θα µου δώσει τις πληροφορίες που χρειάζοµαι για κά-

ποιο θέµα

• κάτι άλλο ……….
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44.  2.  ΟΟι  µέέθθοοδδοοιι  ποουυ  θθαα  χχρρησσιµµοοπποοιήσσοουυµµε.  

Μερικές από τις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσουµε στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι:

1. ΟΟ  κκαατααιγγισσµόός  ιδδεεώώνν: τα µέλη της οµάδας αυθόρµητα λένε ό, τι σκέπτονται για ένα συγκεκριµένο θέ-

µα. Έτσι «µαζεύονται» πολλές ιδέες, τις οποίες µπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε στην εκπαιδευτι-

κή διαδικασία.

2. Η  δδρρααµαατοοποοίίησσηη:  τα µέλη της οµάδας σχεδιάζουν και «παίζουν», σαν θέατρο διάφορα περιστατικά

που µπορεί να έχουµε συναντήσει ή πιθανόν να συναντήσουµε στη ζωή µας. Η δραµατοποίηση µας

βοηθάει να εκφράσουµε, όχι µόνο µε λόγια, αλλά και µε εκφράσεις, κινήσεις κλπ. διάφορες γνώσεις

που έχουµε για την κοινωνική ζωή. Επίσης, η δραµατοποίηση µας βοηθάει να δούµε από κάποια α-

πόσταση, αφού «παίζουµε», τα συναισθήµατα που νιώθουµε και τον τρόπο, µε τον οποίο αντιδρούµε

σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. 

3. Η  εργαασσίαα  σσεε  υυποοοοµάάδδες: Τα µέλη της οµάδας χωρίζονται µε µικρότερες οµάδες, που δουλεύουν

µαζί για διάφορα θέµατα. Ο επιµορφωτής, αφού δώσει τις απαραίτητες οδηγίες, δεν «ανακατεύεται»

στην εργασία των οµάδων, αλλά είναι εκεί για να προσφέρει τη βοήθειά του, όπου και όταν του τη ζη-

τήσουν. Η εργασία σε υποοµάδες βοηθάει τα µέλη της οµάδας να γνωριστούν καλύτερα µεταξύ τους,

να πάρουν πρωτοβουλίες και να πουν ή να κάνουν πράγµατα που ίσως να δίσταζαν να πουν ή να κά-

νουν µπροστά σε άλλους. Σε µια οµάδα εργασίας φαίνεται καλύτερα ότι όλοι έχουµε κάτι να προσφέ-

ρουµε σε µια εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόµα, όταν δουλεύουµε µόνοι µας σε οµάδες εργασίας, δεν

έχουµε τον επιµορφωτή για να «κανονίζει» την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ευθύνη να σεβόµαστε

τους άλλους, να τους δίνουµε χρόνο για να εκφραστούν και να τους ακούµε ακόµη και όταν διαφω-

νούµε µαζί τους είναι όλη δική µας. Και αυτό είναι ένα µεγάλο «µάθηµα». 

4. Η  εισσήγγησση.  Εισήγηση κάνει κάποιος όταν παρουσιάζει στους άλλους αυτά που ξέρει, αυτά που έχει

ζήσει και αυτά που πιστεύει για ένα συγκεκριµένο θέµα. Όταν οι εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικες εισή-

γηση µπορεί να γίνει από αυτούς και όχι µόνον από τον επιµορφωτή. Ακόµα, εισήγηση για µερικά θέ-

µατα µπορούν να κάνουν και καλεσµένοι έξω από την οµάδα. Οι ακροατές της εισήγησης µπορούν

και πρέπει να κάνουν ερωτήσεις για ό, τι δεν καταλαβαίνουν ή αν θέλουν να µάθουν κάτι περισσότε-

ρο για κάποιο κοµµάτι που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ακόµα, µπορούν και πρέπει να λένε τη γνώµη

τους για αυτά που άκουσαν. 

5. Η  πρροοσσοοµµοοίίωωσση. Οι εκπαιδευόµενοι φαντάζονται ότι βρίσκονται σε κάποιον συγκεκριµένο κοινωνικό

χώρο και περίσταση (πχ. στην εφορία ή σε µία τηλεοπτική εκποµπή), ότι έχουν συγκεκριµένους κοι-

νωνικούς ρόλους (είναι «υπάλληλοι», «φορολογούµενοι πολίτες», «τηλεπαρουσιαστές», «καλεσµένοι

της εκποµπής» κλπ.). Στη συνέχεια οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να πουν και να κάνουν ό, τι θα έλεγαν

και θα έκαναν αν πραγµατικά βρίσκονταν σε αυτόν τον χώρο και την περίσταση και αν πραγµατικά

είχαν τους συγκεκριµένους ρόλους. Η προσοµοίωση µας επιτρέπει να «δοκιµάσουµε τις δυνάµεις µας»

σε χώρους, περιστάσεις και ρόλους µε τα οποία δεν αισθανόµαστε και πολύ άνετα. Και, µε την ασφά-

λεια που νιώθουµε στην οµάδα µας, να κάνουµε όσες προσπάθειες χρειάζονται για να βελτιώσουµε

την πραγµατική µας δράση σε τέτοιους χώρους, περιστάσεις και ρόλους. 

6. Η  µέέθθοδδοοςς  pproojeecct.  Project σηµαίνει σχέδιο. Η οµάδα ετοιµάζει ένα σχέδιο δράσης για να αντιµετω-

πίσει ένα πρόβληµα (ας πούµε, να διαµαρτυρηθεί για µια άδικη απόλυση), να φτιάξει ένα προϊόν (έ-

να φυλλάδιο, µια αφίσα, µία ραδιοφωνική εκποµπή) ή για κάτι παρόµοιο. Έπειτα τα µέλη της οµάδας

µοιράζονται τις «δουλειές» που πρέπει να γίνουν και εκτελούν το σχέδιο. Στο τέλος, η οµάδα κάνει
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αξιολόγηση, δηλαδή συζητάει τι πήγε και τι δεν πήγε καλά σε όλη την προσπάθεια, τι κέρδισαν οι εκ-

παιδευόµενοι κλπ. Με αυτή τη µέθοδο, οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι µπορούν να µάθουν πολλά πράγ-

µατα ενεργώντας και όχι απλώς ακούγοντας ή βλέποντας. Ακόµα, µαθαίνουν να αξιολογούν οι ίδιοι

αυτά που κάνουν. 

7. ΟΟι  εκκπααιδδευυτικκέςς  εεπισσκκέέψψειςς  κκααι  εεκκδδρροοµές.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ξέρετε τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθούµε στην οµάδα. Πού θα προτείνατε να κάνουµε ε-

πισκέψεις ή εκδροµές;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

44.  33. Πααρράάγγοοντεεςς  πποουυ  κκάάννοουυνν  ππιιοο  εύύκκοολλη  την  εεκκπααιδδεευυτικκήή  δδιααδδικκαασσίίαα.  ΠΠώώςς  νναα  ττοουυςς  εεξξαασσφφααλλίσσοουυµµεε;;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Σηµειώστε 1 έως 5 πράγµατα που σας βοηθούν, όταν προσπαθείτε να µάθετε κάτι καινούριο. Πχ.,

όταν προσπαθώ να µάθω κάτι καινούριο, µε βοηθάει να έχω δίπλα µου ένα φλιτζάνι καφέ… 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Ποια από αυτά τα πράγµατα µπορούν να εξασφαλιστούν στις εκπαιδευτικές συναντήσεις; Από

ποιους; Πώς; Πχ., οι υπεύθυνοι του προγράµµατος µπορούν να φροντίσουν να υπάρχει µία κα-

φετιέρα για τους εκπαιδευόµενους… 

44.  44.  ΠΠααρράάγοοννττεςς  ποουυ  εεµµποοδδίζζοουυνν  τηηνν  εεκκπααιδδευυττικκήή  δδιιααδδικκαασσίίαα.  ΠΠώώςς  νναα  τοουυςς  ααννττιµεετωωπίσσοουυµµεε;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Σηµειώστε 1 έως 5 πράγµατα που θα σας ενοχλούσαν, αν συνέβαιναν στις εκπαιδευτικές µας συ-

ναντήσεις. Πχ., δεν θα ήθελα να µε διακόπτουν οι άλλοι όταν µιλάω… 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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RΠοια από αυτά τα πράγµατα µπορούµε να αποφύγουµε στις εκπαιδευτικές συναντήσεις; Πώς;

Ποιες «συµφωνίες» πρέπει να κάνουν τα µέλη της οµάδας; 

44.  55.  Έκκτταακκταα  πρροοββλλήµµααταα.  ΠΠώώςς  ναα  τταα  αανντιµεεττωωππίίσσοουυµµε;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ας υποθέσουµε ότι η Κατερίνα, που παρακολουθεί ένα πρόγραµµα παρόµοιο µε το δικό µας, πη-

γαίνει συνεχώς καθυστερηµένη στις συναντήσεις της οµάδας της. Οι άλλοι εκπαιδευόµενοι δια-

µαρτύρονται. Τελικά, ο επιµορφωτής ή η επιµορφώτρια κάνει παρατήρηση στην Κατερίνα και την

προειδοποιεί για τις συνέπειες που θα έχει, αν συνεχίσει να καθυστερεί. Η Κατερίνα λέει ότι κα-

θυστερεί, γιατί τα παιδιά της είναι άρρωστα και… Φανταστείτε τον διάλογο που γίνεται στην τάξη.

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ποια παρόµοια προβλήµατα θα µπορούσαν να προκύψουν στις εκπαιδευτικές µας συναντήσεις;

Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε; 

44.  66.  ΠΠώώςς  αανττιµεετωωπίζζοουµµε  τιιςς  σσυυγκκροούύσσειςς;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ας υποθέσουµε ότι, σε ένα πρόγραµµα παρόµοιο µε το δικό µας, οι περισσότεροι εκπαιδευόµε-

νοι είναι καπνιστές και θέλουν να καπνίζουν µερικά τσιγάρα στη διάρκεια της κάθε συνάντησης.

Υπάρχουν όµως και τρεις εκπαιδευόµενοι που όχι µόνο δεν καπνίζουν, αλλά και ενοχλούνται πο-

λύ από τον καπνό του τσιγάρου. Φανταστείτε τον διάλογο που γίνεται στην τάξη.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Τι άλλο θα µπορούσε να προκαλέσει παρόµοιες συγκρούσεις στην οµάδα; Συζητείστε τις λύσεις

που µπορούν να βρεθούν σε τέτοιες περιπτώσεις.

44.  77.  ΜΜααθθααίννοουυµµεε  µµααζζί  µεε  τοουυςς  άάλλλλοουυςς.  ΥΥποοχχρρεεώώσσεειςς,  δδικκααιιώώµααταα  κκααι  όόρριαα.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

∆ιαβάστε τον παρακάτω διάλογο. Γιατί τελικά η Μαρία δεν µίλησε για την εµπειρία της στο super

market; Η συγκεκριµένη συζήτηση βοήθησε να προχωρήσει η εκπαιδευτική διαδικασία; Τι θα

µπορούσε να κάνει ο επιµορφωτής ή η επιµορφώτρια για να «βοηθήσει» την κατάσταση; Ξανα-

γράψτε τον διάλογο, προσθέτοντας και τον «ρόλο» του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριας. 
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ΕΠΙΜ. Ποιος από σας έχει προσπαθήσει να βρει δουλειά σε κατάστηµα; Ναι, Μαρία;

ΜΑΡΙΑ Εγώ, πριν από τέσσερα χρόνια…

ΚΩΣΤΑΣ Μας δουλεύεις; Πριν από τέσσερα χρόνια εσύ ήσουν 13, 14…

ΜΑΡΙΑ Ναι, ναι! Πριν από τέσσερα χρόνια ζητούσαν υπάλληλο στο super market στην πλα-

τεία…

ΑΝΝΑ Ποιο super market; Του Κωφίδη;

ΜΑΡΙΑ Όχι, το άλλο, το µεγάλο. Ζητούσαν πωλήτρια…

ΚΩΣΤΑΣ Και πού το κατάλαβες εσύ;

ΜΑΡΙΑ Ε, είδα το χαρτί.

ΚΩΣΤΑΣ Και σιγά µην το κατάλαβες! Εδώ καλά καλά δεν µπορείς να διαβάσεις…

ΜΑΡΙΑ Άντε παράτα µε! Το κατάλαβα! Και µπήκα µέσα και βρήκα τον υπεύθυνο… 

ΑΝΝΑ Εγώ τον ξέρω αυτόν τον τύπο. Είναι πολύ στριµµένος. Πήγα κι εγώ µια φορά, ό-

πως η Μαρία. Του είπα ότι ήθελα να δουλέψω. Με κοίταξε από πάνω µέχρι κά-

τω. «Έχεις απολυτήριο γυµνασίου;», µου λέει. Τι να το κάνω, καλέ, το απολυτή-

ριο γυµνασίου; Για να ζυγίζω τον µαϊντανό; Για να πατάω τα κουµπιά της µηχα-

νής; Σιγά τη δουλειά!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κι να πεις ότι δίνουν και τίποτα σπουδαία λεφτά…

ΑΝΝΑ Εδώ που έχουν φτάσει οι τιµές, ο µισθός που δίνουν αυτοί δεν φτάνει ούτε για

το γάλα των παιδιών.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κι ούτε είναι καµιά σίγουρη δουλειά. Όποτε θέλουν σε απολύουν. Οι χαζοί ψά-

χνουν τέτοιες δουλειές!

ΕΠΙΜ. Μαρία, εσύ τι έκανες τελικά;

ΜΑΡΙΑ Τίποτα, άστο καλύτερα…

44.  88.  Τοο  Εκκπααιδδευυτικκόό  ΣΣυµβόόλλααιοο.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Τώρα, ας φτιάξουµε ένα «Εκπαιδευτικό Συµβόλαιο» µε τις συµφωνίες που θα βοηθήσουν την εκ-

παιδευτική διαδικασία να προχωρήσει καλύτερα. Ποιες υποχρεώσεις και ποια δικαιώµατα έχουν

όσοι συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
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5.αα  ΘΘέέµµααταα  οοικκοογγέέννεειααςς  ((γγάάµοοςς,  σσχχέέσσεειςς  γγοοννέέωωνν  –  πααιδδιώώνν)).

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Χωριστείτε σε οµάδες. Πρώτα, απαντήστε ατοµικά στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια,

και µε βάση τις απαντήσεις που έδωσαν τα µέλη της οµάδας, φτιάξτε στην κάθε οµάδα έναν κα-

τάλογο µε ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε για θέµατα οικογένειας: 

• Ζεις µε την οικογένειά σου;

• Από πόσα µέλη αποτελείται;

• Γράψε την ιδιότητα του καθενός σε σχέση µε σένα και τι ηλικία έχει.

• Περίγραψε µε λεπτοµέρειες τι κάνεις από την ώρα που ξυπνάς.

• Περίγραψε τι κάνουν καθηµερινά τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας σου.

• Το σπίτι σου σαν χώρος επαρκεί για τις ανάγκες της οικογένειας;

• Έχεις προσωπικό χώρο, που να τον χρησιµοποιείς µόνον εσύ όπως και όποτε θες;

• Θα ήθελες να αλλάξει ο χώρος που µένεις, το σπίτι σου; Αν ναι, τότε τι ακριβώς θα ήθελες να γίνει;

• Θα ήθελες να αλλάξει η καθηµερινότητα σου; Αν ναι, ποιες αλλαγές θα ήθελες να γίνουν;

55αα.11.  ΟΟ  γγάάµµοοςς.

Στην Ελλάδα ο θεσµός της οικογένειας ήταν και είναι ισχυρός. Το ίδιο ισχύει και για τους έλληνες Τσιγ-

γάνους. Η οικογένεια παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή και την καθηµερινότητα των µελών της. Οι Έλλη-

νες Τσιγγάνοι παντρεύονται συνήθως σε µικρή ηλικία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, κυρίως αυτοί που

κατοικούν σε αστικοποιηµένες περιοχές παντρεύονται σε µεγαλύτερη ηλικία. Συνήθως τα νεαρά ζευ-

γάρια, µένουν µε την οικογένεια του πατέρα του άντρα. Αυτό γίνεται διότι το νεαρό της ηλικίας των νε-

όνυµφων δεν τους δίνει τη δυνατότητα να τα βγάλουν πέρα µε τις υποχρεώσεις ενός γάµου. Είτε αυ-

τές είναι οικονοµικές, είτε είναι το µεγάλωµα των παιδιών και η ανατροφή τους, αφού είναι σχεδόν βέ-

βαιο ότι παιδιά θα έρθουν πολύ σύντοµα. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει µετρήσιµο ποσοστό η-

λικιωµένων σε γηροκοµεία. Οι Τσιγγάνοι, δηλαδή, δεν αφήνουν σχεδόν σε καµία περίπτωση τους ηλι-

κιωµένους γονείς τους σε ιδρύµατα.

Γάµος για τους Τσιγγάνους δε σηµαίνει απαραίτητα «στέψη» στην εκκλησία ή πολιτικός γάµος σε κά-

ποιο δηµαρχείο. Από το πρώτο βράδυ που ένα ζευγάρι θα συνευρεθεί ερωτικά, αυτοµάτως θεωρείται πα-

ντρεµένο. Η νοµική τακτοποίηση του γάµου ίσως να έρθει αργότερα. Μπορεί να µην έρθει και ποτέ...
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Αυτός είναι και ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για την πολύ µπερδεµένη αστικοδηµοτική

κατάσταση χιλιάδων ελλήνων Τσιγγάνων. Με τη σειρά της, η µπερδεµένη αυτή αστικοδηµοτική κατάστα-

ση είναι υπεύθυνη πολλές φορές για µια σωρεία άλλων προβληµάτων, κυρίως µε τις δηµόσιες υπηρε-

σίες. Για παράδειγµα, είναι λίγο δύσκολο να γραφτεί ένα παιδί στο σχολείο, εφόσον υπάρχει περίπτω-

ση να µην έχει γεννηθεί ποτέ για το κράτος. Ή υπάρχει περίπτωση να µην παίρνει η υπερπολύτεκνη µη-

τέρα το πολυτεκνικό επίδοµα, ακριβώς γιατί δε φαίνεται από πουθενά ότι είναι πολύτεκνη.

ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Είσαι παντρεµένος/-η; Σε εκκλησία, σε τζαµί, σε δηµαρχείο, µε άτυπο γάµο; Συµφωνείς µε τα πα-

ραπάνω ή όχι; Τι ισχύει και τι όχι, σύµφωνα κατά την εµπειρία σου;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

– Ξέρετε πού µπορούµε να βγάλουµε άδεια γάµου και ποια χαρτιά χρειάζονται; 

– Ξέρετε πού και πότε πρέπει να δηλώσουµε τον γάµο µας και ποια χαρτιά χρειάζονται; 

– Ξέρετε τι πρέπει να κάνουµε για να αναγνωρίσουµε τα παιδιά µας; 

ΑΑπαανντήσεειςς

– Η έκδοση γάµου γίνεται στο δηµαρχείο της περιοχής που µένει αυτός που θα παντρευτεί. Χρει-

άζονται: (α) Αίτηση, (β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης, (γ) ∆ήλωση του Ν.1599/86 ότι αυτός που έ-

κανε την αίτηση µπορεί να παντρευτεί. Όσοι είναι κάτω από 18 χρονών. χρειάζονται δικαστική

απόφαση, (δ) ∆ιαζευκτήριο για τους χωρισµένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χή-

ρους.

– Ο γάµος δηλώνεται στο ληξιαρχείο της περιοχής όπου έγινε, µέσα σε 40 µέρες από την ηµέρα

που έγινε. Χρειάζεται βεβαίωση της εκκλησίας, θεωρηµένη από τη µητρόπολη. 

– Η αναγνώριση του παιδιού γίνεται στο ληξιαρχείο. Χρειάζεται συµβολαιογραφική πράξη εκού-

σιας αναγνώρισης από το γονιό, µε σύµφωνη γνώµη της µητέρας ή µε χαρτί από το δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: Πώς - Σαρ, ΑΝΚΑ, Καρδίτσα 2000

55αα.  22.  Η  θθέέσση  τηςς  γγυυνααίίκκααςς  σστην  οοικκοογγέέννεειαα.

ΘΘΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

• Μπορείς να περιγράψεις τις καθηµερινές δραστηριότητες της µητέρας σου;

• Περίγραψε τις καθηµερινές δραστηριότητες του πατέρα σου.

• Θα ήθελες να ακολουθήσεις το επάγγελµα και γενικά την καθηµερινότητα του πατέρα σου; ∆ι-

καιολόγησε την απάντηση σου. (για τους άντρες)
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• Πιστεύεις ότι εσύ θα µπορούσες να κάνεις για µία εβδοµάδα αυτά που κάνει η µητέρα σου κά-

θε µέρα;

• Θα ήθελες να κάνεις κάτι διαφορετικό από τη µητέρα σου στην τωρινή σου ζωή ή στη µελλοντι-

κή σου πορεία ως σύζυγος και µαµά; Τι ακριβώς θα ήθελες να αλλάξεις; (για τις γυναίκες)

• Υπάρχουν κατά τη γνώµη σου αντρικές και γυναικείες δουλειές; Αν ναι, ονόµασε κάποιες.

Η γυναίκα στην οικογένεια έχει πολυδιάστατο ρόλο. Αυτή θα φροντίσει για το µεγάλωµα και την ανα-

τροφή των παιδιών, την οικονοµική πορεία της οικογένειας, την καθηµερινή διατροφή και την καθαριό-

τητα του σπιτιού. Είναι εργαζόµενη. Τις περισσότερες φορές µάλιστα είναι και νύφη και πεθερά µε ό,τι

συνεπάγεται αυτό. Ωστόσο, ο λόγος του άντρα θεωρείται πιο ισχυρός και τα δικαιώµατα του, σε σχέση

µε τις υποχρεώσεις του, είναι πολύ περισσότερα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το όποιο ολίσθηµα του άντρα

θα γίνει αποδεκτό, ακριβώς γιατί είναι άντρας. ∆ύσκολα θα χωρίσει µία γυναίκα το σύζυγό της επειδή

την απάτησε, τη χτύπησε, αδιαφορεί για το τι γίνεται στο σπίτι… ακόµα και αν αυτό γίνεται συνέχεια. ∆υ-

στυχώς αυτό κρατάει και στις µέρες µας, παρόλο που όλο και περισσότερες γυναίκες επαναστατούν.

Πάντως, το πιθανότερο είναι και οι ίδιες να µεγαλώσουν τα παιδιά τους µε το ίδιο σκεπτικό. Ότι δηλαδή

η γυναίκα πρέπει να συγχωρεί τον άντρα της, πρέπει να είναι καλή σύζυγος, καλή νύφη, καλή µητέρα,

ανεξάρτητα από το τι της δίνεται ως αντάλλαγµα. Φαίνεται πως η παλιά µορφή της πατριαρχικής οικο-

γένειας, µε τον άντρα αφέντη και τη γυναίκα - καλή νοικοκυρά, που είναι «δούλα και κυρά», δύσκολα

θα ξεχαστεί στην ελληνική πραγµατικότητα. Πάντως, για να είµαστε δίκαιοι, θα πρέπει να πούµε ότι υ-

πάρχουν όλο και περισσότεροι, νεαροί κυρίως, άντρες που έχουν καταλάβει ότι ο ρόλος τους δεν εί-

ναι µόνο -και στην καλύτερη περίπτωση- να φροντίζουν για τα καθηµερινά έξοδα της οικογένειας. Πολ-

λά ζευγάρια µεγαλώνουν µαζί τα παιδιά τους, και ο άντρας βοηθάει και στην καθηµερινή φροντίδα τους,

αλλά και στις δουλειές του σπιτιού.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

∆ιάβασε προσεχτικά την παρακάτω ιστορία (µπορεί να γίνει και η δραµατοποίηση της). Βάλε ό-

ποιο τέλος θέλεις εσύ και δικαιολόγησέ το. Πώς νοµίζεις ότι συνεχίστηκε η συµβίωση του ζευγα-

ριού; Τώρα, πάρε την ιστορία από την αρχή και επισήµανε ποια, κατά τη γνώµη σου, ήταν τα λά-

θη του Βασίλη και ποια της Ειρήνης. Πώς νοµίζεις ότι οι ήρωες της ιστορίας θα µπορούσαν να α-

ποφύγουν αυτά τα λάθη; 

Ήτανε κάποτε η Ειρήνη, 16 χρονών, και ο Βασίλης, 18 χρονών. Η Ειρήνη και ο Βασίλης είχαν τε-

λειώσει µόνο το δηµοτικό σχολείο. Εκείνη, παρόλο που ήταν καλή µαθήτρια, όπως έλεγαν οι δά-

σκαλοι, έπρεπε να µεγαλώσει τα δύο µικρότερα αδέλφια της, για να µπορούν να πηγαίνουν οι γο-

νείς της για δουλειά. Και εκείνος γιατί έπρεπε να βγει στο µεροκάµατο, να βοηθήσει στα οικονο-

µικά του σπιτιού.

Τα δυο παιδιά µεγάλωσαν µαζί, στην ίδια γειτονιά. Έτσι, κάποια στιγµή ερωτεύτηκαν και δηµι-

ουργήσανε σχέση, Μια βραδιά, µετά από τρεις τέσσερις µήνες, η Ειρήνη και ο Βασίλης δε γυρί-

σανε στα σπίτια τους. Είχανε «κλεφτεί». Έπειτα από δύο µέρες, αφού τα παιδιά γυρίσανε στα σπί-

τια τους και αφού τηρήθηκαν όλα τα εθιµοτυπικά και από τις δυο µεριές, το ζευγάρι πήγε να ζή-

σει στο σπίτι του αγοριού. 
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Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η Ειρήνη έµεινε έγκυος και έφερε στον κόσµο ένα κοριτσά-

κι. Λίγους µήνες αργότερα η Ειρήνη ήταν πάλι έγκυος και το µωρό ήταν και αυτό ένα κοριτσάκι. 

Ο Βασίλης όµως δεν συµπεριφερόταν σαν πατέρας στα παιδιά του. Ούτε και στη γυναίκα του

φερότανε σαν σύζυγος. Παρέµενε το ίδιο παιδί. Έβγαινε καθηµερινά βόλτα µε τους φίλους του,

ερχόταν όποτε ήθελε… Και η Ειρήνη καθόταν στο σπίτι και µεγάλωνε τα παιδιά της, µε τη βοή-

θεια της πεθεράς της. Αυτό δεν της άρεσε καθόλου γιατί ήθελε αυτόν το ρόλο να τον έχει ο ά-

ντρας της που άλλωστε ήταν και ο πατέρας των παιδιών. Παραπονιόταν συχνά στην πεθερά της

γι αυτό, αλλά πάντα έπαιρνε την ίδια απάντηση. Ότι, δηλαδή, είναι υπερβολική, και ότι έτσι είναι

οι άντρες, και να µην είναι εκείνη τόσο απαιτητική. Η Ειρήνη στενοχωριόταν πολύ. Σκεφτόταν

πως δε θα ήθελε αυτή τη ζωή και για τις κόρες της. ∆εν ήθελε να ακολουθήσουν τη δική της πο-

ρεία, της µαµάς της, της γιαγιάς της, της πεθεράς της… 

Όµως, κάθε φορά που ξεκινούσε συζήτηση στον Βασίλη, εκείνος θύµωνε. Της έλεγε ότι δεν

είναι δική του δουλειά να ταΐζει µωρά, να πλένει και να ασχολείται µε το σπίτι. Η Ειρήνη τού έλε-

γε ότι έπρεπε πλέον να παντρευτούν, να ανοίξουν το δικό τους σπιτικό, αλλά µάταια. Εκείνος ή-

ταν βολεµένος µε αυτή την κατάσταση και θεωρούσε χαζή και αχάριστη τη γυναίκα του, εφόσον,

κατά τη γνώµη του, δεν εκτιµούσε τη βοήθεια των γονιών του. Ό,τι και αν έλεγε η Ειρήνη, δεν α-

κουγόταν. Άρχισε να επαναστατεί. ∆ε µιλούσε πια. Φώναζε. Γκρίνιαζε όλη µέρα. Την ενοχλού-

σαν ακόµα και τα παιδιά της. Κάθε µέρα µάλωνε µε τον άντρα της. Ό, τι και αν έκανε το έβλεπε

στραβό, και ας µην ήταν. Οι συζητήσεις τους ήταν πια καυγάδες. ∆ιαβάστε έναν καθηµερινό διά-

λογο µεταξύ τους.

ΕΙΡΗΝΗ: Πάλι έξω βγαίνεις;

ΒΑΣΙΛΗΣ: Και τι να κάτσω να κάνω εδώ; Να σε ακούω όλη µέρα να µουρµουράς;

ΕΙΡΗΝΗ: Ναι, αλλά σήµερα θέλω να βγω εγώ.

ΒΑΣΙΛΗΣ: Και πού θα πάς;

ΕΙΡΗΝΗ: Όπου να 'ναι. Θέλω να βγω.

ΒΑΣΙΛΗΣ: Και ποιος σε κρατάει; Πάρε τα παιδιά σου και τράβα όπου θες.

ΕΙΡΗΝΗ: Α, όχι. Θέλω να βγω µόνη µου. Να πάω σε καµιά φίλη µου, να πω δυο κουβέντες

χωρίς να έχω την έγνοια των παιδιών µας. Κάτσε εσύ και κράτα τα. Ή πάρτα εσύ

και πήγαινε βόλτα. Είναι και δικά σου παιδιά, δεν είναι µόνο δικά µου. ∆εν τα έ-

φερα από τον πατέρα µου.

ΒΑΣΙΛΗΣ: Έτσι όπως µιλάς όµως, εκεί θα καταλήξεις.

ΕΙΡΗΝΗ: ∆εν σου αξίζει να σου µιλάει κανείς καλύτερα. Ένα άχρηστο κάθαρµα είσαι. Αν

δεν ήταν οι γονείς σου, θα πεθαίναµε από την πείνα. ∆εν είσαι άξιος για τίποτα.

ΒΑΣΙΛΗΣ: Βούλωσε το στόµα σου. Τι θες;

ΕΙΡΗΝΗ: Να ζήσω και εγώ λίγο σαν άνθρωπος.

ΒΑΣΙΛΗΣ: Γιατί, τώρα δεν ζεις; Μήπως βρήκες κανέναν άλλον;

ΕΙΡΗΝΗ: Άντε στο διάβολο, ηλίθιε. ∆εν βρήκα, αλλά τώρα που το λες, θα το κάνω…

Ο Βασίλης σήκωσε το χέρι του και άρχισε να χτυπάει την Ειρήνη. Το ίδιο έκανε και εκείνη. Τα

παιδιά µαζεύτηκαν σε µια γωνιά. Κοιτούσαν και έκλαιγαν. Φωνάζανε και στους δύο να σταµατή-

σουν, αλλά εκείνοι δεν άκουγαν. Κάποια στιγµή ο Βασίλης βρόντηξε την πόρτα και έφυγε. Η Ει-

ρήνη πήρε τα παιδιά της, που έτρεµαν, και πήγε στους γονείς της. Μετά από δεκαπέντε µέρες

ξαναγύρισε στον άντρα της…
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Γράψε κι εσύ µια ιστορία ενός ζευγαριού (όχι απαραίτητα άσχηµη, σαν την προηγούµενη). Ποιες

οι διαφορές από την προηγούµενη ιστορία; 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Γράψε τώρα πώς θα ήθελες να είναι η δική σου ζωή µέσα σε έναν γάµο. Ποιες νοµίζεις είναι οι

υποχρεώσεις σου µέσα στο γάµο και ποιες αυτές του / της συζύγου σου;

55αα.  33.  ΣΣχχέέσσειις  γοοννέωων  -  πααιιδδιιώώνν.  

ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

• Έχεις παιδιά; Αν ναι, πόσα και τι φύλου;

• Πώς θα ήθελες να δεις τα παιδιά σου; Τι σκέφτεσαι για το µέλλον τους; (απάντησε ακόµα και

αν δεν έχεις τώρα παιδιά)

• Αν µπορούσες, θα άλλαζες κάτι στο τρόπο µε τον οποίο εσύ συµπεριφέρεσαι στα παιδιά σου;

Τι;

Συνήθως τα παιδιά σε έναν γάµο έρχονται πολύ γρήγορα, πριν καλά καλά γνωριστεί το ζευγάρι πραγµα-

τικά και δοκιµαστεί η σχέση τους µέσα σε αυτόν τον γάµο. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν για τα

µέτρα αντισύλληψης και ακόµα λιγότεροι εκείνοι που τα εφαρµόζουν. Έτσι τα παιδιά γίνονται αρκετές φο-

ρές µάρτυρες άσχηµων καταστάσεων. Τα γεγονότα και τα όποια προβλήµατα έχει το ζευγάρι, διογκώνο-

νται, «φουσκώνουν», εφόσον ο λόγος των τρίτων (πεθερικά, συγγενείς), είναι πολλές φορές καταλυτικός.

Τα παιδιά συνήθως, από µικρή ηλικία, συνεχίζουν το επάγγελµα των γονιών τους (γυρολογικό εµπό-

ριο, αγροτικές δουλειές, εµπόριο παλαιών σιδήρων, µουσικοί κλπ.). Φυσικά υπάρχουν πλέον και αυτά

τα παιδιά που τελειώνουν το γυµνάσιο και το λύκειο, ή ακόµα και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ελπίζο-

ντας σε ένα καλύτερο µέλλον, σε µια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή από αυτή των γονιών τους. Όλο και

περισσότεροι νέοι αναζητούν ένα σταθερό εισόδηµα και είναι αρκετοί εκείνοι που εργάζονται σε έµµι-

σθες θέσεις εργασίας. Άλλωστε, εξαιτίας των οικονοµικών µεταναστών, η «παραδοσιακή» αγορά ερ-

γασίας για τους Έλληνες Τσιγγάνους «στένεψε» δραµατικά.

55αα.  44.  ΠΠρροοκκααττααλλήήψψεειςς  κκααι  σστεερρεεόότυυπαα  γγιιαα  ττιςς  σσχχέέσσεειςς  τωωνν  ΤΤσσιγγγγάάνωωνν  γοοννέέωωνν  µεε  ταα  πααιιδδιιάά  ττοουυςς.  

ΘΘΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Έχεις ακούσει αρνητικά πράγµατα για τη σχέση των Τσιγγάνων γονέων µε τα παιδιά τους; Σου έ-

χει συµβεί να ακούσεις µία κατηγορία ή και µία βρισιά προς εσένα ή τα παιδιά σου; Τι θα µπορού-

σες να απαντήσεις;
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Πάρα πολλά έχουν ακουστεί και ίσως ακόµα περισσότερα έχουν γραφτεί για τα τσιγγανόπαιδα και τους

γονείς τους. Ότι οι γονείς εκµεταλλεύονται τα παιδιά τους, αφού πολλά από αυτά δουλεύουν από πολύ

µικρή ηλικία. Ή ότι οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί απέναντι στα παιδιά τους, αφού µαλώνουν µε ό-

σους θεωρούν ότι τα έβλαψαν ή τα προσέβαλαν. Ή ότι οι γονείς είναι «εγκληµατίες», επειδή παντρεύ-

ουν τα παιδιά τους σε µικρή ηλικία. Ή…

Ας προσπαθήσουµε να βάλουµε, όσο µπορούµε και µας επιτρέπεται, τα πράγµατα στη θέση τους.

Είναι πολύ εύκολο, αλήθεια, να βγάζουµε συµπεράσµατα για άλλους, για άγνωστους, για ξένους…

Έχουµε όµως προσπαθήσει ποτέ να καταλάβουµε, να προβληµατιστούµε, να γνωρίσουµε, να συµπα-

ρασταθούµε; Νοµίζω πως αν το κάναµε, δεν θα µπορούσαµε να κρίνουµε και να «βάζουµε ετικέτες»

τόσο εύκολα. Και, αν µη τι άλλο, θα προσέχαµε περισσότερο τι λέµε και για ποιον.

Από την πείρα µας και απ' όσα είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, θα σας πούµε ότι ισχύουν όλα και

δεν ισχύει τίποτα. Αυτό, βέβαια, θα σας φανεί παράξενο. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν το ξετύλιγµα του σκε-

πτικού µας…

«ΟΟι  ΤΤσσιγγγγάάννοοι  εκκµεττααλλλλεεύύοονντααιι  ταα  πααιδδιάά  τοουυςς»».

Θεωρούµε πως ναι, υπάρχουν Τσιγγάνοι που µπορεί να εκµεταλλεύονται τα παιδιά τους και να έχουν

από αυτά κάποιο οικονοµικό όφελος. Τα παιδιά δουλεύουν στα φανάρια πλένοντας τζάµια αυτοκινήτων,

πουλώντας χαρτοµάντηλα, ζητιανεύοντας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΟΜΩΣ, ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:
Τι δουλειά κάνουν οι γονείς αυτών των παιδιών; Πού ζουν; Πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια; Ποιο

είναι το βιοτικό και κοινωνικοοικονοµικό τους επίπεδο; Ε, λοιπόν το πιθανότερο είναι ότι οι γονείς βρί-

σκονται στο παρακάτω φανάρι ή έξω από κάποια εκκλησία και ζητιανεύουν και αυτοί. ∆ιαµένουν σε πρό-

χειρα παραπήγµατα, παράγκες, κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς νερό, ρεύµα, φαγητό. Με την υπόλοι-

πη κοινωνία να τους έχει βάλει στο περιθώριο και συνήθως να ενδιαφέρεται µόνο για το πώς θα τους

κρατήσει αποµακρυσµένους. Πόσες δυνατότητες και ευκαιρίες νοµίζετε ότι µπορεί να έχουν αυτοί οι άν-

θρωποι, ώστε να ανέβει το βιοτικό τους επίπεδο και να σταµατήσουν τα παιδιά να δουλεύουν, να ζητια-

νεύουν ή και να κλέβουν κάποιες φορές ,να πάνε σχολείο και να χαρούν την παιδική ηλικία τους;

«ΟΟι  Τσσιιγγγγάάννοοι  είίννααι  υπερρπρροοσστταατευυττικοοίί  σσαανν  γγοονεείςς»».

Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλοί Τσιγγάνοι είναι αρκετά ανεκτικοί απέναντι στα παιδιά τους και αρκετά ευ-

ερέθιστοι µε όσους τα προσβάλουν ή τα πειράξουν. Αρκετές φορές έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα

και µέσα στο χώρο του σχολείου, τόσο µε άλλα παιδιά που πείραξαν τα δικά τους, όσο και µε δασκά-

λους που τα µάλωσαν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:
Πόσες φορές όλοι µας, ακόµα και όσοι προερχόµαστε από την τσιγγάνικη κοινότητα, δεν έχουµε πει τη

λέξη «γύφτος» κοροϊδευτικά, υποτιµητικά, υβριστικά; Είναι λογικό, όταν ζεις όλη σου τη ζωή σαν κατώ-

τερος από τους άλλους, να νιώθεις κιόλας έτσι και να έχεις κόµπλεξ κατωτερότητας. Αν για παράδειγ-

µα, πεις έναν παχύ άνθρωπο «χοντρό», θα τον πειράξει. Ενώ η λέξη δεν θα πειράξει κάποιον άλλον που

δεν είναι παχύς. Και, όταν ακούς συνέχεια κατηγορίες και δέχεσαι εξευτελισµούς, τότε ναι, είσαι λίγο

υπερβολικός µε όλους όσοι λένε κάτι ή µαλώνουν το παιδί σου. Επίσης, όταν το σχολείο, λόγου χάρη,
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δεν είναι στην κορυφή της πυραµίδας των αξιών σου, γιατί πολύ απλά εκεί βρίσκεται η καθηµερινή προ-

σπάθεια επιβίωσης, τότε δεν σε νοιάζει όσο θα έπρεπε το ότι το παιδί σου δεν θέλει να ξυπνήσει το πρωί.

Άλλωστε, µπορεί και να πιστεύεις πως «ό, τι και να κάνει, γύφτο θα τον πούνε». 

««ΟΟι  Τσσιγγγάάνοοι  εείνααιι  ««εεγγκκληµµαατίεςς»»,  γγιαατί  ππααντρρεεύύοουυν  ταα  ππααιδδιάά  ττοουυςς  σσεε  µµικκρρή  ηηλλιικκίαα».

Ναι, όντως οι Τσιγγάνοι παντρεύονται σε µικρή ηλικία. Φυσικά και είναι «έγκληµα» να παντρέψεις το παι-

δί σου τόσο µικρό ή ακόµα και απλά να συναινέσεις σε µια δική του τέτοια απόφαση. Το νεαρό της ηλι-

κίας του ζευγαριού δηµιουργεί µία σειρά άλλων προβληµάτων. Χωρισµούς, τσακωµούς και οµηρικούς

καυγάδες µπροστά στα παιδιά, χάσιµο της εφηβικής ηλικίας… Και τέτοια παραδείγµατα περνούν από

γενιά σε γενιά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:
Ποια ερεθίσµατα, ποιες διεξόδους και ποια ενδιαφέροντα έχουν τα παιδιά; Τι έχουµε κάνει όλοι εµείς

οι υπόλοιποι γι’ αυτό; Πάρα πολλές φορές οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων των σχολείων, ολόκλη-

ρες κοινότητες, οι ίδιοι οι µαθητές ή και οι δάσκαλοι έχουν ξεσηκωθεί, προκειµένου να µην πηγαίνουν

στα διάφορα, κυρίως δηµοτικά, σχολεία τα τσιγγανόπαιδα. Έτσι λοιπόν κι αυτά, µένοντας εγκλωβισµέ-

να σε έναν συγκεκριµένο τρόπο ζωής χωρίς να τους δίνεται η ευκαιρία να διαλέξουν κάτι άλλο, κάνουν

ό,τι έκαναν και οι γονείς τους, οι παππούδες τους...

Με όλα τα παραπάνω δε θέλουµε σε καµία περίπτωση να δικαιολογήσουµε εντελώς όσους βλάπτουν

τα παιδιά τους µε τις συµπεριφορές τους. Κανένας δεν είναι άµοιρος των ευθυνών του. Σίγουρα υπάρ-

χει ένας τρόπος ζωής πάρα πολλών χρόνων και είναι δύσκολο να αλλάξει. Όµως τίποτα δεν είναι ακα-

τόρθωτο, όταν, φυσικά, υπάρχουν και οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες.
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ΣΣχχέέσσεειιςς  γγοοννέέωωνν  κκααιι  ππααιιδδιιώώνν  όόππωωςς  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ννοοµοοθθεεσσίίαα  κκααιι  ττοο  ΣΣύύννττααγγµµαα.

ΆΆρρθθρροο  155ΟΟ55.  Επώώννυµοο  τωωνν  τέέκκννωωνν.

Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το επώνυµο των τέκνων τους µε κοινή αµετάκλητη δή-
λωση τους. Η δήλωση γίνεται πριν από το γάµο, είτε σε συµβολαιογράφο είτε στο λειτουργό, ενώπιον
του οποίου θα τελεσθεί ο γάµος. Ο λειτουργός οφείλει να ζητήσει τη σχετική δήλωση.

Το οριζόµενο επώνυµο, κοινό για όλα τα τέκνα, µπορεί να είναι είτε το επώνυµο του ενός από τους
γονείς είτε συνδυασµός των επωνύµων τους, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να περιλαµβά-
νει περισσότερα από δύο επώνυµα. Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυµο των τέκνων
τους, σύµφωνα µε τους όρους των προηγούµενων παραγράφων, τα τέκνα έχουν για επώνυµο το επώ-
νυµο του πατέρα τους.

Πιο απλά:

Ο παπάς ή ο δήµαρχος ή ο µουφτής, που θα αναλάβει να παντρέψει το ζευγάρι, είναι υποχρεωµένος

να το ρωτήσει ποιο επίθετο θα πάρουν τα παιδιά που θα φέρει στον κόσµο και να υπογράψουν και ο ά-

ντρας και η γυναίκα ότι συµφωνούν τα παιδιά να πάρουν το επίθετο του πατέρα ή της µητέρας ή και των

δύο. Ό,τι συµφωνηθεί γραπτά θα ισχύσει για όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν. Αν για κάποιο λόγο δεν

υπάρχει η συγκεκριµένη γραπτή δήλωση, τότε τα παιδιά παίρνουν αυτοµάτα το επίθετο του πατέρα.

ΆΆρρθρροο  155ΟΟ66.  Επώώνυυµµοο  τοου  τέέκκννοου  χχωωρρίίςς  γάάµοο  τωωνν  γγοοννέωωνν  τοου.  

Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του παίρνει το επώνυµο της µητέρας του. 0 σύζυγος
της µητέρας µπορεί να δώσει στο τέκνο, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, το επώνυµο του στη θέση του
έως τότε επωνύµου του τέκνου ή επιπρόσθετα, αν συναινέσουν σ' αυτό, κατά τον ίδιο τύπο, η µητέρα
και το τέκνο. Σε περίπτωση επιγενόµενου γάµου των γονέων του τέκνου εφαρµόζονται ως προς το ε-
πώνυµο του, εφόσον αυτό είναι ανήλικο, οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.

Αν γίνει αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική, το ενήλικο τέκνο ή, αν αυτό είναι ανήλικο, οι γονείς του
ή και ένας από αυτούς ή ο επίτροπος του δικαιούνται, µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την ολοκλή-
ρωση της αναγνώρισης να προσθέσουν, µε δήλωση στο ληξίαρχο, το πατρικό επώνυµο στο επώνυµο
του τέκνου. Αν στη δήλωση προβαίνουν οι δύο γονείς από κοινού, µπορούν να προσδιορίσουν το νέο
επώνυµο του τέκνου σύµφωνα µε τη δεύτερη παράγραφο του προηγούµενου άρθρου.

Πιο απλά:

Ένα παιδί που γεννιέται χωρίς να είναι παντρεµένοι οι γονείς του, παίρνει το επίθετο της µητέρας του.

Ο σύζυγος της µητέρας µπορεί να δώσει στο παιδί το δικό του επίθετο και έτσι να αλλάξει αυτό που εί-

χε µέχρι εκείνη τη στιγµή. Αυτή η πράξη γίνεται σε συµβολαιογράφο. Το ίδιο ακριβώς και µε τον ίδιο τρό-

πο γίνεται και από τη µητέρα, αν συµφωνούν και οι δύο. Εάν τώρα το ανύπαντρο ζευγάρι θελήσει να
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παντρευτεί, τότε το παιδί, αν είναι ανήλικο, παίρνει το όποιο επίθετο συµφωνηθεί. Εάν δε γίνει γάµος,

αλλά απλά γίνει δικαστική αναγνώριση του ανήλικου ή ενήλικου παιδιού, τότε ή ο πατέρας ή µητέρα ή

και οι δύο µαζί ή ο επίτροπος που έκανε την πράξη της αναγνώρισης, είναι υποχρεωµένοι, µέσα σε χρο-

νικό διάστηµα ενός χρόνου να πάνε στο αρµόδιο ληξιαρχείο για να δηλώσουν ότι θέλουν να προσθέ-

σουν το πατρικό επίθετο στο επίθετο που είχε το παιδί µέχρι εκείνη τη στιγµή.

ΆΆρρθθροο  115ΟΟ77.  ΑΑµοοιββααίαα  υυποχχρρέέωωσση.

Γονείς και τέκνα οφείλουν αµοιβαία µεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασµό.

Πιο απλά:

Μεταξύ των γονιών και των παιδιών πρέπει να υπάρχει βοήθεια, στοργή και σεβασµός.

ΆΆρρθθρο  115ΟΟ88.  ΥΥποοχχρρέέωωσση  γγιαα  πααροοχχή  υυπηηρρεσσιώώνν.

Το τέκνο, εφόσον αποτελεί µέρος του οίκου των γονέων του και ανατρέφεται ή διατρέφεται από αυτούς,
υποχρεούται να παρέχει στους γονείς του, για τη διοίκηση του οίκου ή την άσκηση του επαγγέλµατος τους,
υπηρεσίες ανάλογες µε τις δυνάµεις του και τις βιοτικές συνθήκες του ίδιου και της οικογένειας του.

Πιο απλά:

Το παιδί, από τη στιγµή που µένει στο ίδιο σπίτι µε τους γονείς και ανατρέφεται απ’ αυτούς, είναι υπο-

χρεωµένο να βοηθάει και στο σπίτι και στο επάγγελµα τους, αναλόγως τις δυνατότητες του, την ηλικία

του και το πώς ζούνε αυτό και η οικογένειά του.

ΆΆρρθθροο  115ΙΟΟ.  Γοοννικκήή  µέέριµναα.

Η µέριµνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωµα των γονέων (γονική µέριµνα), οι οποίοι την
ασκούν από κοινού. Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της πε-
ριουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το
πρόσωπο ή την περιουσία του.

Σε περίπτωση όπου η γονική µέριµνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης του ε-
νός γονέα, η γονική µέριµνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο. Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να α-
σκήσει τη γονική µέριµνα για πραγµατικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισµένα ικανός για δι-
καιοπραξία, την ασκεί µόνος ο άλλος γονέας. Η επιµέλεια όµως του προσώπου του τέκνου ασκείται και
από τον ανήλικο γονέα.

Η γονική µέριµνα, δηλαδή η όλη φροντίδα του παιδιού, είναι υποχρέωση και συγχρόνως δικαίωµα και

των δύο γονιών. Λέγοντας φροντίδα, γονική µέριµνα του παιδιού εννοούµε, να προσέχουµε το παιδί και

να φροντίζουµε τόσο για την σωµατική, όσο και για την ψυχική υγεία του, αλλά να διαχειριζόµαστε επί-
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σης δίκαια την όποια περιουσία του, να το στηρίζουµε σε κάθε γεγονός, και να το εκπροσωπούµε, σε

κάθε υπόθεση, ή δίκη που αφορούν το ίδιο, ή την περιουσία του. Εάν κάποιος από τους γονείς πεθά-

νει, ή εξαφανιστεί, τότε η γονική µέριµνα ανήκει στον γονέα που απέµεινε. Αν ένας από τους γονείς,

δεν µπορεί να µεγαλώσει και φροντίσει το παιδί, λόγω ανικανότητας, αναπηρίας κλπ, τότε την ευθύνη

την έχει ο άλλος γονιός. Αυτό ισχύει και για τον ανήλικο γονιό.

ΆΆρθθρροο  1151111.

Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά µε την άσκηση της γονικής µέριµνας πρέπει να αποβλέπει στο συµ-
φέρον του τέκνου. Στο συµφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, ό-
ταν, κατά τις διατάξεις του νόµου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά µε την ανάθεση της γονικής µέρι-
µνας ή µε τον τρόπο της άσκησης της. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισό-
τητα µεταξύ των γονέων και να µην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της
θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προ-
έλευσης ή της περιουσίας.

Ανάλογα µε την ωριµότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιµάται η γνώµη του πριν από
κάθε απόφαση σχετική µε τη γονική µέριµνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συµφέροντά του.

Πιο απλά:

Όλες οι αποφάσεις των γονιών σε σχέση µε το παιδί πρέπει να είναι για το καλό του και για το συµ-

φέρον του. Για το καλό και το συµφέρον του παιδιού πρέπει να είναι και οι όποιες αποφάσεις του

δικαστηρίου σχετικά µε το ποιος θα αναλάβει τη γονική µέριµνα του παιδιού και πώς θα ασκήσει αυ-

τήν, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει για το παιδί. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβε-

ται το ίδιο και τους δύο γονείς, χωρίς διακρίσεις είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, ανεξάρτητα α-

πό τη φυλή που ανήκουν, την καταγωγή τους, τη θρησκεία τους, τη γλώσσα τους, τις πολιτικές τους

ιδέες, την ιθαγένειά τους, την πατρίδα τους, την οικονοµική τους κατάσταση. Αναλόγως µε την ηλι-

κία και την ωριµότητα του παιδιού, θα πρέπει να ρωτηθεί και αυτό, για την όποια απόφαση σχετικά

µε τη γονική µέριµνα που το αφορά.

ΆΆρρθθροο  1151122.  ΣΣεε  πεερρίπτωωσσηη  δδιααφφωωνίαας.

Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας, και το συµφέρον του τέκνου επιβάλλει
να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο.

Πιο απλά:

Αν οι γονείς δε συµφωνούν σε θέµατα που αφορούν το συµφέρον που παιδιού, τότε την απόφαση την

παίρνει το δικαστήριο.
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ΆΆρρθρροο  155133.  ∆∆ιααζζύύγγιοο  ή  αακκύύρρωωσση  τοουυ  γάάµοουυ.  

Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της
γονικής µέριµνας ρυθµίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής µέριµνας µπορεί να ανατεθεί
στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συµφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαµονής του τέκνου,
στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείµει την άσκη-
ση της γονικής µέριµνας µεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον.

Πιο απλά:

Αν το ζευγάρι πάρει διαζύγιο ή κάνει ακύρωση του γάµου, και εφόσον ζουν και δύο γονείς, τότε το

ποιος θα φροντίζει το παιδί και τα συµφέροντά του, το αποφασίζει το δικαστήριο. Η απόφαση µπορεί να

λέει ότι τη γονική µέριµνα την παίρνει ο πατέρας ή η µητέρα ή, αν συµφωνούν, και οι δύο γονείς µαζί,

αλλά θα πρέπει να ορίσουν σε ποιο σπίτι θα µένει το παιδί. Το δικαστήριο όµως ίσως να έχει άλλη άπο-

ψη και να ορίσει εκείνο το πόσο θα µένει το παιδί µε τον έναν ή τον άλλον γονέα, ή και να δώσει την ε-

πιµέλεια σε κάποιον τρίτον.

ΆΆρρθθρροο  155144.  ∆∆ιαακκοοπή  τηςς  σσυµββίίωωσσηςς.

Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διακοπή της
συµβίωσης των συζύγων.

Πιο απλά:

Αν το ζευγάρι πάψει να ζει µαζί, αλλά δεν έχει πάρει διαζύγιο ή δεν υπάρχει ακύρωση του γάµου, ισχύ-

ει ό,τι και στο προηγούµενο άρθρο 1513.

ΆΆρρθθρο  1151155.  Τέέκκνναα  χχωωρρίςς  γγάάµοο  τωων  γγοννέέωωνν  τοουυςς.

Η γονική µέριµνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραµένει χωρίς γάµο των γονέων του ανή-
κει στη µητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική µέριµνα και ο πατέρας, που όµως
την ασκεί αν έπαψε η γονική µέριµνα της µητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νοµικούς ή
πραγµατικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα το δικαστήριο µπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση, και ι-
δίως αν συµφωνεί η µητέρα, να αναθέσει και σ' αυτόν την άσκηση της γονικής µέριµνας ή µέρους της,
εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του τέκνου. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην
οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική µέριµνα ούτε αναπληρώνει τη µητέρα στην άσκη-
ση της. Το δικαστήριο µπορεί, αν το επιβάλλει το συµφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά µε
αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαψε η γονική µέριµνα της µητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για
νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους ή υπάρχει συµφωνία των γονέων.

Πιο απλά:

Αν οι γονείς ενός παιδιού, δεν έχουν παντρευτεί και εξακολουθούν να παραµένουν ανύπαντροι, τό-
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τε η γονική µέριµνα είναι της µητέρας. Αν ο πατέρας αναγνωρίσει το παιδί, τότε αποκτά και ο πατέ-

ρας γονική µέριµνα αλλά την ασκεί, µόνο αν η µητέρα αδυνατεί για κάποιον λόγο. Με αίτηση του

πατέρα, το δικαστήριο µπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση, και ιδίως αν συµφωνεί και η µητέρα, να

δώσει µέρος ή όλη τη γονική µέριµνα σ’ αυτόν, αν αυτό είναι για το συµφέρον του παιδιού. Αν ο πα-

τέρας αναγνώρισε το παιδί µετά από δίκη, τότε αυτός δεν µπορεί να ασκήσει γονική µέριµνα ή να

αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τη µητέρα στην άσκησή της. Αν το δικαστήριο όµως κρίνει ότι για

το συµφέρον του παιδιού, µετά από αίτηση του πατέρα και εφόσον συµφωνεί και η µητέρα και έπα-

ψε να ασκεί εκείνη τη γονική µέριµνα για κάποιον πραγµατικό λόγο, τότε µπορεί να αποφασίσει δια-

φορετικά.

ΆΆρρθθρο  1151166.  Πρράάξξεειςς  ααπόό  τοονν  έέναα  γγοοννέέαα.  

Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και µόνος του πράξεις αναφερόµενες στην άσκηση της γονικής
µέριµνας: 

1. όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιµέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα δια-
χείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

2. όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.
Στις περιπτώσεις διακοπής της συµβίωσης των γονέων, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου τους, κα-

θώς και όταν πρόκειται για τέκνο γεννηµένο χωρίς γάµο των γονέων του, τις αξιώσεις διατροφής που
έχει το τέκνο κατά του γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιµέλεια του προσώπου του, µπορεί να τις ασκεί
αυτός που έχει την επιµέλεια και, αν δεν την έχει κανείς, αυτός µε τον οποίο διαµένει το τέκνο.

Πιο απλά:

Ο κάθε γονιός µπορεί να κάνει και µόνος του ενέργειες, σχετικές µε την άσκηση της γονικής µέριµνας:

1. όταν πρόκειται για καθηµερινές πράξεις φροντίδας του παιδιού, ή για τη διαχείριση της περιου-

σίας του, ή για επείγοντα περιστατικά.

2. όταν πρόκειται να µεταφέρει την άποψη του παιδιού για κάτι που το αφορά.

Αν οι γονείς έχουν χωρίσει µε διαζύγιο ή έχουν ακυρώσει το γάµο τους, ή αν πρόκειται για παιδί που

γεννήθηκε εκτός γάµου, τότε τις απαιτήσεις για τη διατροφή του παιδιού από το ίδιο προς το γονέα του,

τις αναλαµβάνει αυτός που έχει την επιµέλεια του, ή, αν δεν την έχει κανένας, αυτός µε τον οποίο µέ-

νει το παιδί.

ΆΆρρθθρρο  15188.  Επιµέέλλεειαα  τοουυ  πρροοσσώώποουυ.

Η επιµέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαµβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη µόρφωση
και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισµό του τόπου της διαµονής του. Κατά την ανατροφή
του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και µε κοινωνική
συνείδηση την προσωπικότητα του. Η λήψη σωφρονιστικών µέτρων επιτρέπεται µόνο εφόσον αυτά εί-
ναι παιδαγωγικές αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου.

Κατά τη µόρφωση και την επαγγελµατική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαµβάνουν υπόψη τις ι-
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κανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι' αυτό το σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται µε το σχολείο
και, αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδροµή αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών ή δηµόσιων οργανισµών.

Πιο απλά:

Η επιµέλεια του παιδιού περιλαµβάνει κυρίως την ανατροφή του, την µόρφωση του, την εκπαίδευσή του,

την επίβλεψή του και το πού θα µένει. Οι γονείς πρέπει να µεγαλώνουν το παιδί χωρίς διάκριση, και να

το κάνουν υπεύθυνο άνθρωπο µε αγάπη φροντίδα και έγνοια για τον συνάνθρωπο. Το να τιµωρείται µε

κάποιον τρόπο το παιδί επιτρέπεται µόνο όταν είναι εντελώς απαραίτητο και εφόσον η τιµωρία δεν προ-

σβάλλει το παιδί.

Οι γονείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, για τις

µελλοντικές σπουδές του. Γι αυτό θα πρέπει να συνεργαστούν µε το σχολείο και, αν θέλουν, να ζητή-

σουν πληροφορίες από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.

ΆΆρρθθρρο  1522ΟΟ.  Πρροοσσωωπικκή  εεπικκοοιννωωννίίαα.

Ο γονέας µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωµα της προσωπικής επικοινωνίας µε αυ-
τό. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου µε τους απώτερους α-
νιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων, τα
σχετικά µε την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο.

Πιο απλά:

Ο γονιός που δε µένει µαζί του το παιδί έχει το δικαίωµα να το βλέπει και να επικοινωνεί µ’ αυτό. Τα θέ-

µατα σχετικά µε την επικοινωνία κανονίζονται από το δικαστήριο. 

42

     ��   



5.ββ  ΈΈκκδδοοσσηη  τααυτόότητααςς//  ΟΟικκοογγεεννεειαακκήή  ΜΜεερρίδδαα/  Εγγγγρρααφφή  σσταα  ∆∆ηµοοτοολλόόγγιαα.

ΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗ  ΤΑΑΥΥΤΟΟΤΗΤΑΑΣΣ:

Για να εκδόσει κανείς δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας χρειάζεται τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο µπορεί να πάρει από το τµήµα του ∆ηµοτολογίου του δήµου ή της

κοινότητας που είναι γραµµένος.

2.  Παράβολο των 9 ευρώ, το οποίο αγοράζει ή από βιβλιοπωλείο ή από την εφορία.

33. 4 ασπρόµαυρες εβδοµαδιαίες φωτογραφίες, τις οποίες βγάζει ή σε οποιοδήποτε φωτογραφείο ή σε

κάποιο αυτόµατο φωτογραφικό µηχάνηµα.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος έχει χάσει την ταυτότητά του, πρέπει οπωσδήποτε να το δηλώ-

σει σε κάποιο αστυνοµικό τµήµα υπογράφοντας µία υπεύθυνη δήλωση ότι την έχασε και µετά να βγά-

λει καινούρια.

ΕΕΡΩΩΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ:

• Γιατί νοµίζετε ότι είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι χάσατε την ταυτότητα σας στην αστυνοµία;

• Γνωρίζετε τι επιπτώσεις µπορεί να έχετε εάν δεν το κάνετε αυτό;

ΟΟΙΚΚΟΟΓΕΝΝΕΙΑΑΚΚΗ  ΜΜΕΡΙ∆∆ΑΑ:

Οικογενειακή µερίδα ανοίγει όποιος παντρεύεται, µε οποιοδήποτε αναγνωρισµένο νόµιµο τρόπο.

Για να ανοίξει κανείς οικογενειακή µερίδα χρειάζεται τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση, την οποία µπορεί να πάρει από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή από

το ∆ηµαρχείο.

22. Αστυνοµική ταυτότητα.

33.  Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, έστω και µηδενικών, των 2 τελευταίων χρόνων.

44. Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ, ή ΟΤΕ.

5.  Πιστοποιητικό γέννησης.

66.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

7. Ληξιαρχική πράξη γάµου.

Αν δεν πάει ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος τότε χρειάζεται µία εξουσιοδότηση σε αυτόν που θα αναλά-

βει να να ανοίξει την οικογενειακή µερίδα για λογαριασµό του. Η εξουσιοδότηση γίνεται ή στο Κέντρο

Εξυπητέτησης Πολιτών, ή στην αστυνοµία έχοντας µαζί και οι δύο τις αστυνοµικές ταυτότητες.
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– Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ήµος, Κοινότητα, ή µέσω των ΚΕΠ.

Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης:
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6

του άρθρου 22 του Ν.1599/1986,δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή µερίδα σε άλλο ∆ήµο ή Κοι-
νότητα.

Το κόστος για το άνοιγµα της οικογενειακής µερίδας είναι ανύπαρκτο.

∆∆ΗΛΛΩΩΣΣΗ  ΤΟΟΥΥ  ΓΑΑΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΑΑ  ∆∆ΗΜΜΟΟΤΟΟΛΛΟΟΓΙΑΑ:

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να δηλώσετε το γάµο σας είναι τα εξής:

11.  Αίτηση/ Υπεύθυνη ∆ήλωση, την οποία παίρνετε ή από τα ΚΕΠ, ή από ένα περίπτερο ή βιβλιοπωλείο.

2.  Αστυνοµική ταυτότητα.

33.  Ληξιαρχική πράξη γάµου.

– Αρµόδια υπηρεσία:

∆ήµος ή Κοινότητα

Το κόστος για να δηλώσετε το γάµο σας, είναι ανύπαρκτο.

ΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗ  ΛΛΗΞΙΑΑΡΧΧΙΚΚΗΣΣ  ΠΡΡΑΑΞΗΣΣ  ΓΑΑΜΟΟΥΥ:

Τα δικαολογητικά που χρειάζονται για την ληξιαρχική πράξη γάµου είναι τα εξής:

1.  Αίτηση/ Υπεύθυνη ∆ήλωση.

22. Αστυνοµικές ταυτότητες και των δύο µελών του ζευγαριού.

33. Για θρησκευτικό γάµο, βεβαίωση της εκκλησίας, θεωρηµένη από την Μητρόπολη, δηλαδή την κεντρι-

κή εκκλησία.

33ββ. Για πολιτικό γαµο, δήλωση του ∆ήµαρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας που έγινε ο γάµος.

33γ. Για τους αλλοδαπούς, άδεια παραµονής

– Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η δήλωση πρέπει να γίνει µέσα σε διάστηµα 40 ηµερών από την ηµέρα που έγινε ο γάµος. Αν η δή-

λωση γίνει σε διάστηµα 3 µηνών από την ηµέρα που έγινε ο γάµος, τότε χρειάζεται και χαρτόσηµο των

4.40 ευρώ, ενώ αν γίνει ακόµα πιο µετά, χρειάζεται χαρτόσηµο των 13.50 ευρώ.

ΧΧΟΟΡΗΓΗΣΣΗ  ΑΑΝΝΤΙΓΡΑΑΦΦΟΟΥΥ  ΛΛΗΞΙΑΑΡΧΧΙΚΚΗΣΣ  ΠΡΑΑΞΗΣΣ  ΓΕΝΝΝΝΗΣΣΗΣΣ:

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να πάρει κανείς αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης είναι

τα εξής:

1.  Υπεύθυνη δήλωση/ Αίτηση, που δίνεται από τα ΚΕΠ ή την αγοράζετε εσείς.

22. Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο που να µην έχει λήξει, ή άδεια παραµονής για τους αλλοδαπούς

Το κόστος για το αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, είναι ανύπαρκτο.

ΧΧΟΟΡΗΓΗΣΣΗ  ΑΑΝΝΤΙΓΡΑΑΦΦΟΟΥΥ  ΛΛΗΞΙΑΑΡΧΧΙΚΚΗΣΣ  ΠΡΑΑΞΗΣΣ  ΓΑΑΜΜΟΟΥΥ:

Για να πάρει κανείς αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάµου χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Υπεύθυνη δήλωση/ αίτηση, την οποία παίρνετε από τα ΚΕΠ ή την αγοράζετε.

22. Οι αστυνοµικές ταυτότητες και των δύο µελών του ζευγαριού.

44

     ��   



– Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ήµος, ή Κοινότητα ή ΚΕΠ.

Το κόστος για την έκδοση του αντίγραφου, είναι ανύπαρκτο.

∆∆ΗΛΛΩΩΣΣΗ  ΓΕΝΝΝΝΗΣΣΕΩΩΣΣ:

Για να δηλωθεί η γέννηση ενός παιδιού χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

22.  Αίτηση/ Υπεύθυνη δηλωση, την οποία παίρνετε από το ΚΕΠ, ή την αγοράζετε.

33. Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, ή άδεια παραµονής για τους αλλοδαπούς.

44. Πιστοποιητικό γιατρού ή µαιευτήρα.

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να πάρετε για κάποιον λόγο το πιστοποιητικό γιατρού, τότε χρειάζε-

ται µια υπεύθυνη δήλωση των γονιών στην οποία να γράφετε το εξής: Πιστοποιητικό γιατρού, µαιευτή-

ρα, δεν προσκοµίζεται λόγω αδυναµίας έκδοσής του.

Για τη δήλωση γέννησης ενός παιδιού είναι υποχρεωµένος ο πατέρας του παιδιού, ή ο γιατρός/ µαι-

ευτήρας ή όποιος άλλος βρισκόταν στον τοκετό. Αν ο τοκετός έγινε σε νοσοκοµείο, κλινική, φυλακή ή

άλλο ίδρυµα, υποχρεωµένος για τη δήλωση της γέννησης του παιδιού είναι ο διευθυντής του ιδρύµα-

τος.

– Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η δήλωση πρέπει να γίνει µέσα σε 10 ηµέρες από τη γέννηση του παιδιού, αλλιώς χρειάζεται χαρτό-

σηµο των 4.40 ερώ αν γίνει µέσα σε 3 µήνες, και 13.50 ευρώ αν γίνει µετά τους 3 πρώτους µήνες

–Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ήµος ή Κοινότητα που ανήκετε.

ΑΑΝΝΤΙΓΡΑΑΦΦΟΟ  ΠΙΣΣΤΟΟΠΟΟΙΗΤΙΚΚΟΟΥΥ  ΓΕΝΝΝΝΗΣΣΗΣΣ:

Για να πάρετε αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού σας χρειάζεστε µόνο την αστυνοµι-

κή σας ταυτότητα, και το κόστος είναι, ανύπαρκτο

– Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ήµος ή Κοινότητα που ανήκετε.

ΘΘΡΗΣΣΚΚΕΥΥΤΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΑΑΜΜΟΟΣΣ:

Για να παντρευτεί κάποιος µε θρησκευτικό γάµο χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

11.  Πιστοποιητικό αγαµίας από την ενορία του τόπου της τελευταίας κατοικίας των µελλόνυµφων.

2. ∆ηµοσίευση του γάµου σε ηµερήσια αθηναική εφηµερίδα ( δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).

33.  Παράβολο των 15 ευρώ, πράσινο, που παίρνετε από την εφορία.

44.  Σε περίπτωση που για κάποιον από τους µελλόνυµφους ή και για τους δύο, δεν είναι η πρώτη φορά

που παντρεύονται, τότε χρειάζεται επιπλέον: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, ή διαζυγίου και β) βεβαί-

ωση από την Μητρόπολη που θα αναφέρει τον βαθµό του τελευταίου γάµου. Αν δηλαδή ήταν ο πρώ-

τος, ή ο δεύτερος….

∆∆ΙΕΥΥΚΚΡΙΙΝΝΙΙΣΣΕΙΙΣΣ:

• Τα ονόµατα των µελλόνυµφων στην εφηµερίδα πρέπει να είναι στα ελληνικά.
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• Για τις άδειες γάµου και την κατάθεση της αίτησης πρέπει να πηγαίνει ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος

µε την ταυτότητά του.

• Σύµφωνα µε το νόµο περί ισότητας των 2 φύλων, το ζευγάρι είναι υποχρεωµένο να δηλώσει ποιο

επίθετο θα πάρουν τα παιδιά που θα γεννηθούν. Μπορεί να πάρει του άντρα,της γυναίκας ή και

των δύο, και σε καµία περίπτωση παραπάνω από δύο.

ΠΟΟΛΛΙΤΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΑΑΜΜΟΟΣΣ:

Για να παντρευτεί κανείς µε πολιτικό γάµο χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, την οποία χορηγεί ο ∆ήµος.

22. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

33. Υπεύθυνη δήλωση όπου ο µελλόνυµφος θα γράφει ότι δεν έχει κώλυµα από τα αναφερόµενα στα

άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360, του Αστικού Κώδικα, ότι είναι κάτοικος του ∆ήµου π.χ.

Αθηναίων και ότι τον πρώτο, δεύτερο…..γάµο.

44. Για ανήλικους κάτω των18 χρόνων, χρειάζεται δικαστική απόφαση.

55. Για τους χωρισµένους χρειάζεται διαζύγιο.

6. Για τους χήρους χρειάζεται πιστοποιητικό θανάτου.

77. Ανακοίνωση του γάµου σε ηµερήσια εφηµερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).

88. Παράβολο των 15 ευρώ, πράσινο, από την εφορία. 

ΕΓΓΡΑΑΦΦΗ  ΣΣΤΑΑ  ∆∆ΗΜΜΟΟΤΟΟΛΛΟΟΓΙΑΑ:

Για να εγγραφεί κανείς στα ∆ηµοτολόγια χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση/ αίτηση, η οποία χορηγείται από τα ΚΕΠ.

22. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, αν  υπάρχει στο χρονικό διάστηµα των 90 ηµερών από τη γέννηση.

33. Ληξιαρχική πράξη γάµου. Αν δεν είναι παντρεµένος τότε των γονιών του.

44. Υπεύθυνη δήλωση που να λέει: «∆ηλώνω ότι δεν είµαι γραµµένος σε άλλο ∆ήµο ή Κοινότητα».

55. Βεβαίωση ∆ήµου ή Κοινότητας για µη εγγραφή σε δηµοτολόγια.

6. Αστυνοµική ταυτότητα.

77. Για άντρες: πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων

88. Για γυναίκες: πιστοποιητικό αρρένων του πατέρα

Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, τότε χρειάζεται: α) βεβαίωση του ιερέα που έκανε τη

βάφτιση, από το βιβλίο των βαπτίσεων της εκκλησίας ή του τεµένους, απ’ όπου θα προκύπτει η ακριβής

ηµεροµηνία και χρονολογία γεννήσεως, β) βεβαίωση διευθυντή σχολείου για την ηλικία και το έτος φοί-

τησης στο σχολείο, γ) παλαιό δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο.

∆∆ΗΛΛΩΩΣΣΗ  ΒΑΑΦΦΤΙΣΣΗΣΣ:

Για να δηλώσετε µία βάφτιση χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Υπεύθυνη δήλωση/ αίτηση, η οποία χορηγείται από τα ΚΕΠ, ή την αγοράζετε.

22.  Βεβαίωση του ιερέα που βάφτισε το παιδί.

33.  Αστυνοµική ταυτότητα.

Υποχρεωµένοι για να δηλώσουν τη βάφτιση είναι οι γονείς του παιδιού ή όποιος έχει την επιµέλεια,

ή ο/η νονός/ά του. Αν το παιδί είναι 14 χρόνων ή και παραπάνω, τότε τη δήλωση την κάνει ο πιο κοντι-

νός συγγενής του.
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Ο χρόνος δήλωσης της βάφτισης είναι 90 µέρες από τη βάφτιση. Αν περάσει αυτό το χρονικό περι-

θώριο και µέχρι 3 µήνες ακόµα, τότε χρειάζεται και χαρτόσηµο των 4.40 ευρώ. Αν γίνει ακόµα πιο αρ-

γά τότε χρειάζεται χαρτόσηµο των 13.50 ευρώ.

– Αρµόδια υπηρεσία:

∆ήµος ή Κοινότητα.
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5.γγ  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  µµεε  δδηµόόσσιεεςς  υυπηηρρεεσσίίεεςς  κκααι  φφοορρεείίςς

Κάποιες φορές όλοι µας έχουµε προβληµατιστεί αν ζητάµε κάτι από µία δηµόσια υπηρεσία, ένα έγγρα-

φο, µία πληροφορία, ή ……

Θα προσπαθήσουµε να σας δώσουµε µερικές χρήσιµες πληροφορίες για θέµατα που απασχολούν

ή που θα απασχολήσουν αρκετούς από εµάς σχετικά µε δηµόσιες υπηρεσίες.

Ξέρρεειςς  ποού  πρρέπεει  ναα  πααςς  αανν  θθεςς:  

ΠΙΣΣΤΟΟΠΟΟΙΗΤΙΚΚΟΟ  ΟΟΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΚΚΗΣΣ  ΑΑ∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΙΑΑΣΣ  ΓΙΑΑ  ΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗ  ΉΉ  ΘΘΕΩΩΡΡΗΣΣΗ  ΒΒΙΒΒΛΛΙΑΑΡΡΙΟΟΥΥ

ΑΑΝΝΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΣΣΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙ  ΟΟΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΚΚΑΑ  ΑΑ∆∆ΥΥΝΝΑΑΤΟΟΥΥ  ΠΟΟΛΛΙΤΗ.

Πρέπει να απευθυνθείς στην ∆ιεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας στην περιοχή σου.

Ξέέρρεειςς  τι  δδικκαιολλοογγηητικκάά  χχρρεειάάζζοονντααι:

• Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία.

• Βεβαίωση από κρατικό νοσοκοµέιο για την πάθηση του ενφιαφερόµενου και ότι χρειάζεται ιατροφαρ-

µακευτική περίθαλψη, µε αριθµό πρωτοκόλλου και τη στρογγυλή σφαγίδα του νοσοκοµείου. Σε περί-

πτωση νοσηλείας τότε χρειάζεται και βεβαίωση εισαγωγής από το νοσοκοµείο ακόµα και αν είναι νο-

σηλευόµενος την ηµέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών στην υπηρεσία της κοινωνικής πρόνοιας.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο.

• ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ( φωτοτυπία διπλής όψης) και την πρωτότυπη.

• Λογαριασµός ∆ΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥ∆ΑΠ, ή µισθωτήριο συµβόλαιο, ή βεβαίωση µονιµης κατοικίας από το

∆ήµο.

• Για όσους εκµισθώνουν ακίνητο έντυπο Ε9 και Ε2 σε φωτοτυπία και το πρωτότυπο.

• Όσοι δεν υποβάλλουν φορολογικη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση από την εφορία θεωρηµένη που να

γράφει: δεν υποβάλλω φορολογική δήλωση σε καµία ∆ΟΥ γιατί δεν εργάζοµαι, δεν έχω εισοδήµατα,

ούτε κινητή και ακίνητη περιουσία.

• Σε περίπτωση χωρισµένων, το διαζύγιο και σε φωτοτυπία.

• Σε περίπτωση διάστασης, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο.

• Οι άνεργοι, κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ∆ και σε φωτοτυπία.

• Σε περίπτωση που παίρνεις επίδοµα, το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής επιδόµατος και την απόφαση

της Πρωτοβάθµιας Υπηρεσιακής Υγειονοµικής Επιτροπής.
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• Για τους υπερήλικες άνω των 65 ετών, βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά

για σύνταξη ή τον αριθµό πρωτοκόλλου της κατάθεσης των δικαιολογητικών.

• Για έκδοση βιβλιαρίου, 2 φωτογραφίες.

Όπου απαιτείται µπορεί να ζητηθεί κοινωνική έρευνα.

Ξέρρεεις  ποούύ  πρέπεει  νναα  πααςς  αανν  θες:

ΕΠΙ∆∆ΟΟΜΜΑΑ  ΣΣΤΕΓΑΑΣΣΤΙΚΚΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΡΟΟΜΗΣΣ

(δίνεται µόνο σε όσους είναι πάνω από 65 χρόνων)

Πρέπει να απευθυνθείς στην ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής σου.

Ξέέρρεειςς  τι  δδικκααιολλοογγητικκάά  χχρρεειάάζζοονντααι:

• Αίτηση του ενδιαφερόµενου που ζητά το επίδοµα.

• υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει που µένει ο ενδιαφερόµενος καθώς και αν υπάρχουν άλλα άτο-

µα µαζί, αν παιρνουν σύνταξη και τι ποσό, και ποιος θα παίρνει το επιδοµα.

• ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης, θεωρηµένο από την εφορία.

• Φωτοτυπία της ταυτότητας.

• ∆ύο φωτογραφίες για τον έναν, 4 για το ζευγάρι.

• Ένα τηλέφωνο.

• Αποκόµµατα πληρωµής συντάξεων.

Ξέέρρεειςς  ποούύ  πρρέέπεει  νναα  πααςς  αανν  θθεεςς:

ΟΟΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΚΚΗ  ΕΝΝΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗ  ΑΑΠΟΟ  ΤΟΟ  ΠΡΟΟΓΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΒΒΑΑΡΙΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΗΡΙΑΑΣΣ:

Πρέπει να απευθυνθείς στην ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ξέέρρειςς  τι  δδικκααιοολλοογγηητικκάά  χχρεειάάζζοονντααι:

• Υπεύθυνη δήλωση του επιδοτούµενου ή αυτού που έχει την επιµέλειά του µε θεωρηµένο το γνήσιο

της υπογραφής.

• Γνωµάτευση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (πρωτότυπο).

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

• Πρόσφατος λογαριασµός,ότι υπάρχει στο όνοµά σας ή µισθωτήριο συµβόλαιο.

• Φωτοτυπία ταυτότητας του επιδοτούµενου ή του υπεύθυνου είσπραξης σε περίπτωση ανήλικου. 

• Βεβαίωση από ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ότι δεν παίρνει άλλη σύνταξη ή άλλη χρηµατική παροχή.

• Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθένειας την σελίδα µε τη τελευταία θεώρηση και την φωτογραφία.

• Βεβαίωση από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, εάν ο επιδοτούµενος είναι παιδί ανεξαρτήτου ηλικίας

και θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου πατέρα, µε το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης.
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• Σε περίπτωση έµµεσα ασφαλισµένου από σύζυγο ή πατέρα, βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φο-

ρέα ότι δεν παίρνει στη σύνταξή του επίδοµα ή προσαύξηση λόγω αναπηρίας της του συζύγου ή του

παιδιού.

• Εκκαθαριστικό εφορίας.

Ξέέρρειςς  ποούύ  πρρέέπεει  νναα  πααςς  αανν  θθεεςς:

ΟΟΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΚΚΗ  ΕΝΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗ  ΓΙΑΑ  ΑΑΠΡΟΟΣΣΤΑΑΤΕΥΥΤΟΟ  ΠΑΑΙ∆∆Ι:

Πρέπει να απευθυνθείς στην ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας

Ξέρρεεις  τι  δδικκααιοολλοογγητικκάά  χχρειάάζζοονντααι:

• Υπεύθυνη δήλωση που θα περιγράφεις το κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα σου και τους λόγους

που ζητάς το επίδοµα.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

• Απόδειξη ενοικίου µε τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή το µισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο α-

πό την εφορία.

• Βεβαίωση εργοδότη µε τις καθαρές µηνιαίες αποδοχές σου.

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλετε φο-

ρολογική δήλωση γιατί δεν έχετε εισοδήµατα, θεωρηµένη από την εφορία. Εάν φιλοξενείστε θα πρέ-

πει να καταθέσεις αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των ενήλικων ατόµων που σε φιλοξενούν.

∆∆ικκααιοολλοογγηητικκάά  κκαατάά  περρίπτωωσσηη:

ΣΣτρράάτευυσσηςς: Βεβαίωση Στρατού µε πιθανή ηµεροµηνία αποστρατεύσεως.

∆∆ιάάζζεευξξηςς-  εγγκκαατάάλλειψψηςς-  εξώώγγααµµοου  ααννααγγννωωρρισσµέέννοουυ  πααιδδιοού: ∆ιαζευκτήριο και δικαστική απόφαση.

σχετικά µε το ποσό της διατροφής ή βεβαίωση δικηγόρου σχετικά µε τη σηµερινή οικογενειακή κατά-

σταση και τη διατροφή. Επιµέλεια παιδιών µε δικαστική απόφαση και µετά την τετραετία, διαζύγιο.

ΟΟρρφφάάννειαας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονιού.

ΦΦυλλάάκκισσηςς:  Βεβαίωση φυλακών µε πιθανή ηµεροµηνία αποφυλάκισης.

ΑΑσσθθέέννεειααςς:  Πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Οργάνωση επίσκεψης σε κάποια διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας, ή πρόσκληση σε κάποιον υπεύ-

θυνο από τη διεύθυνση κοινωνικής πρόνοιας προκειµένου να µιλήσει για τις παροχές που δικαι-

ούνται οι εκπαιδευόµενοι αν και εφόσον εµπίπτουν στις ανάγκες τους. 
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Ξέρρεεις  ποούύ  πρέπεει  νναα  πααςς  αανν  θες:

ΕΠΙ∆∆ΟΟΜΜΑΑ  ΤΡΙΤΟΟΥΥ  ΠΑΑΙ∆∆ΙΟΟΥΥ

Πρέπει να απευθυνθείς στο ∆ήµο σου ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ξέέρρεειςς  τι  δδικκααιοολλοογγητικκάά  χχρρειάάζζοονντααι:

(για εκτός γάµου) 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ένωση Πολυτέκνων που βρίσκεται στην Αθήνα, στην

οδό Πειραιώς.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου ΟΓΑ, από το ∆ήµο.

(για εντός γάµου)

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τύπου ΟΓΑ.

• Ταυτότητες και των δύο γονέων.

Το ίδιο ισχύει και για το εφ’ άπαξ ποσό των 2000 ευρώ.
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5.δδ  Πλληρροοφφοορρίίεεςς  γγιαα  θθέέµµααταα  ΚΚοοιννωωννικκήήςς  Πρρόόννοοιααςς

55.δδ.11.  Τι  εείίννααι  ΚΚοοιννωωννικκήή  ΠΠρρόόννοοιαα;

Πρώτα πρώτα θα πρέπει να ορίσουµε ποια είναι η έννοια της Κοινωνικής Πρόνοιας. Κοινωνική Πρόνοια

είναι ο θεσµός εκείνος που εκφράζει την κοινωνική ευαισθησία και την κοινωνική ευθύνη, για όλες τις

κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες. Οµάδες που ονοµάζονται ευαίσθητες, είτε για οικονοµικές αιτίες, είτε

λόγω ηλικίας, είτε για λόγους υγείας, είτε εξαιτίας οικογενειακών προβληµάτων.

55.δδ.2.  ΠΠοοιοοςς  είίνααι  οο  σσκκοοππόόςς  τηςς  ΚΚοοινωωννικήςς  ΠΠρρόόννοοιααςς;  ΣΣε  πποοιοουυςς  ααππευυθθύύνεεττααι;  

Σκοπός της Κοινωνικής Πρόνοιας είναι να βοηθήσει όλους τους πολίτες να έχουν περισσότερες και κα-

λύτερες υπηρεσίες, µε στόχο την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Πιο συγκεκριµένα:

• Η Κοινωνική Πρόνοια έχει στόχο να βοηθήσει όλους όσοι έχουν κάποιο χρόνιο ή έκτακτο πρόβλη-

µα κίνησης, όρασης, ακοής ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, ώστε να µην µπουν στο περιθώ-

ριο, αλλά να µάθουν να ζουν µε την όποια αναπηρία τους αναπτύσσοντας περισσότερο τα χαρί-

σµατά τους.

• Να υποστηρίξει, άτοµα ή οικογένειες, που κινδυνεύουν να βρεθούν, ή βρίσκονται ήδη, σε οικονο-

µικό αδιέξοδο.

• Να βοηθήσει άτοµα ηλικιωµένα ή παιδιά, που οι οικογένειες τους δεν έχουν τη δυνατότητα να

τους παρέχουν υλικά και ηθικά ό,τι χρειάζονται.

• Να συµβάλλει στην κοινωνική και ψυχική υγεία ατόµων, οικογενειών και οµάδων, όταν οι ίδιες δεν

µπορούν να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους υγεία.

• Να επαναφέρει στην κοινωνία ανθρώπους που κάποια στιγµή παραβίασαν τους νόµους και βρέ-

θηκαν σε κάποιο σωφρονιστικό ίδρυµα, φυλακή, αναµορφωτήριο.

55.δδ.33.  Η  ΚΚοοιιννωωννικήή  ΠΠρρόόννοοιαα,  δδιικκααίωωµµαα  κκαατοοχχυυρρωωµέέννοο  ααπόό  τοο  ΣΣύύντααγγµαα  

Οι δηµόσιες υπηρεσίες Πρόνοιας στην ουσία κάνουν, ή τουλάχιστον προσπαθούν να κάνουν πράξη

αυτά που ορίζει το ελληνικό Σύνταγµα. Συγκεκριµένα στο άρθρο 21 του Συντάγµατος αναφέρεται ότι:
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1. Η οικογένεια ως βάση της συντήρησης του έθνους, καθώς και ο γάµος και η µητρότητα και η παι-

δική ηλικία, είναι στην προστασία του κράτους.

2. Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι ανάπηροι πολέµου ή ειρηνικής περιόδου, τα θύµατα πολέµου, χή-

ρες και ορφανά εκείνων που σκοτώθηκαν στον πόλεµο, και όσοι πάσχουν από ανίατη σωµατική

ή πνευµατική αρρώστια έχουν δικαίωµα ειδικής φροντίδας από το κράτος.

3. Το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νε-

ότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και της περίθαλψης των απόρων.

4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς, αποτελεί α-

ντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους.

5. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή δηµογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων

µέτρων, αποτελεί αντικείµενο ειδικής φροντίδας του κράτους.

6. Τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτο-

νοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική

ζωή της χώρας.

55.δδ.44.  ΠΠοοιοοι  εείίννααιι  οοιι  τοοµεείςς  τηηςς  ΚΚοοινωωννικκήήςς  ΠΠρρόόννοοιααςς;

((αα))  ΚΚΟΟΙΝΝΩΩΝΝΙΚΚΗ  ΠΡΟΟΣΣΤΑΑΣΣΙΑΑ  ΟΟΙΚΚΟΟΓΕΝΝΕΙΑΑΣΣ

• Οικογενειακός προγραµµατισµός και προγεννητικός έλεγχος

• Μέτρα προστασίας της µητρότητας (περιγεννητική φροντίδα, διευκολύνσεις κύησης, λοχείας και

ανατροφής του βρέφους).

• Ιατρο-παιδαγωγικά Κέντρα (για την έγκαιρη διάγνωση προβληµάτων συµπεριφοράς, εκπαίδευσης

και ανάπτυξης των παιδιών, την παρακολούθηση, θεραπεία και αποκατάστασή τους)

• Συµβουλευτικά Κέντρα Οικογένειας (για τη στήριξη των ζευγαριών ή των οικογενειών σε περιόδους

έντασης ή κρίσης, την ενηµέρωσή τους για τα δικαιώµατά τους από την Πρόνοια ή άλλες πηγές,

κ.ά.)

• Βρεφικοί και νηπιακοί σταθµοί για τις εργαζόµενες µητέρες και µέτρα διευκόλυνσης των γονιών

για να τα βγάλουν πέρα µε τις υποχρεώσεις τους (γονικές άδειες για ασθένειες παιδιών, παρακο-

λούθηση σχολικής εξέλιξης, υγειονοµικές πράξεις, φροντίδα βρέφους, κ.ά.)

• Μέτρα αρωγής για την αντιµετώπιση των βασικών αναγκών επιβίωσης της οικογένειας (ελάχιστη

οικονοµική εξασφάλιση, στέγαση, κ.ά.), καθώς και των εκτάκτων αναγκών, λόγω απρόβλεπτων

συνθηκών (θεοµηνίες, καταστροφές, θάνατος, ασθένεια, ανεργία, κ.ά.).

• Μέτρα για τη βοήθεια οικογενειών µε πολλά παιδιά (πολύτεκνοι).

(ββ))  ΚΚΟΟΙΝΝΩΩΝΝΙΚΚΗ  ΠΡΟΟΣΣΤΑΑΣΣΙΑΑ  ΠΑΑΙ∆∆ΙΩΩΝΝ,  ΕΦΦΗΒΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙ  ΝΝΕΩΩΝΝ

• Προστασία παιδιών χωρίς οικογένεια ή µε ακατάλληλη οικογένεια (ορφανά, εγκαταλελειµµένα,

κακοποιηµένα, κ.ά.).

• Υποκατάστατες µορφές βιολογικής οικογένειας (υιοθεσία, αναδοχή και τεχνητή οικογένεια).

• Προστασία εκτός οικογένειας (ιδρύµατα βρεφών, παιδιών ή εφήβων, φιλοξενία σε ξενώνες και µα-

θητικές εστίες, θεραπευτικές µονάδες, κοινωνικά διαµερίσµατα, κ.ά.).

• Συµβουλευτικά και Ενηµερωτικά Κέντρα Νέων (για θέµατα προσωπικών δυσκολιών, διαπροσωπι-
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κών σχέσεων, για τη διαχείριση κρίσεων και για ευκαιρίες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και εργα-

σίας, για να αντιµετωπιστούν σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα, όπως τα ναρκωτικά, κ.ά.)

• Σχολικές Κοινωνικές Υπηρεσίες σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα (για την υποστήριξη της εκπαιδευ-

τικής και κοινωνικής εξέλιξης των παιδιών, τη διαχείριση συγκρούσεων, την πρόληψη και έγκαιρη

παρέµβαση σε περιπτώσεις κακοποίησης, τη σύνδεση σχολείου και οικογένειας, κ. ά.). Στη χώρα

µας δεν λειτουργούν σχολικές κοινωνικές υπηρεσίες, παρά µόνο σε ελάχιστα ιδιωτικά σχολεία και

Πανεπιστήµια.

• Συνοικιακά Κέντρα Νεότητας (για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την κοινωνικοποίηση

και κοινωνική δραστηριοποίηση των νέων ανθρώπων, τη δηµιουργική απασχόληση και επικοινω-

νία, την έκφραση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους, την καλλιέργεια κοινωνικού ενδιαφέροντος

και δράσεων κοινωνική αλληλεγγύης για τον προσανατολισµό των νέων, κ.ά.). 

• Ενηµερωτικά προληπτικά και θεραπευτικά ειδικά προγράµµατα για διάφορα κοινωνικά προβλήµα-

τα (κακοποίηση, εξαρτήσεις, κρίσεις, AIDS, κ.ά.).

55.δδ.55.  ΠΠρροοσσταασσίίαα  τωωνν  εευυπααθθώώνν  πλληθθυυσσµιαακκώώνν  οοµάάδδωωνν  ααπόό  τοον  κκοοινωωννικκόό  ααποοκκλλεεισσµόό

Εφαρµόζονται:

• Μέτρα και προγράµµατα πρόληψης, αρωγής και αποκατάστασης για άτοµα ή οµάδες που αντιµε-

τωπίζουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού. ∆ηλαδή, ζουν προσωρινά ή για µεγάλη διάρκεια

κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι άνεργοι, δεν έχουν εισοδήµατα, δεν έχουν πρόσβαση στα

κοινωνικά αγαθά ή συµµετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, στερούνται ίσων ευκαιριών, εί-

ναι αντικείµενο εκµετάλλευσης ή διακρίσεων κ.ά.

• Μέτρα και παροχές στα άτοµα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και για αυτά που έχουν

πληγεί από έκτακτα γεγονότα και αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης. Επίσης, παρέχεται ιατρο-

φαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη σε ανασφάλιστους που βρίσκονται σε οικονοµική α-

δυναµία.

• Προγράµµατα κοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης ατόµων και ατόµων που βρίσκονται σε κα-

τάσταση περιθωριοποίησης ή ανήκουν σε µειονότητες (πολιτισµικές, θρησκευτικές, κ.ά.).

• Προγράµµατα άµεσης κοινωνικής βοήθειας για όσους βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ή έκτα-

κτων αναγκών για οποιοδήποτε λόγο. Παροχή άµεσης κοινωνικής βοήθειας µε ταχεία παρέµβα-

ση στο χώρο κρίσης ή µε τηλεφωνική γραµµή ΣΟΣ. Προσφορά προσωρινής στέγης, σίτισης, έν-

δυσης, υγειονοµικής καθαριότητας και φροντίδας, συµβουλευτικής ενηµέρωσης και στήριξης και

ένταξης σε κατάλληλο πρόγραµµα θεραπείας και αποκατάστασης. Μέτρα ενίσχυσης και αποκα-

τάστασης για πληγέντες από θεοµηνίες και έκτακτες καταστροφές.

• Προγράµµατα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

• Προγράµµατα για την προστασία των ηλικιωµένων.

Ιδιαίτερα για την προστασία της άγαµης µητέρας ισχύουν τα παρακάτω κοινωνικά µέτρα:

• Οικονοµική ενίσχυση της άγαµης µητέρας.

• ∆ωρεάν υγειονοµικές εξετάσεις, σχετικά µε την εγκυµοσύνη.

• Προστασία των παιδιών εκτός γάµου µέσω υιοθεσίας, αναδοχής και άλλων µέτρων
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• Υποστηρικτικές υπηρεσίες από τις κοινωνικές υπηρεσίες των µαιευτηρίων ή άλλων ειδικών ιδρυµάτων.

• ∆ιευκολύνσεις και προτεραιότητα στην εξεύρεση εργασίας (µόρια στις προσλήψεις του δηµοσίου

και επιδοτήσεις στον ιδιωτικό τοµέα).

• Προσωρινή φιλοξενία και φροντίδα, πριν και µετά τον τοκετό της άγαµης µητέρας και του παιδιού

της, σε κοινωνικά ιδρύµατα.

• Η άγαµη µητέρα έχει τα ίδια δικαιώµατα για κοινωνική προστασία της ίδιας και του παιδιού της, ό-

πως και η παντρεµένη µητέρα (άδειες κυήσεως και λοχείας κλπ.).

• Στην άγαµη µητέρα παρέχεται η δυνατότητα κατά τη δήλωση του παιδιού στο ∆ηµοτολόγιο να κα-

ταχωρήσει ένα όνοµα πραγµατικού ή υποθετικού πατέρα µε την τήρηση ορισµένης διαδικασίας,

ώστε να µην διαφοροποιείται και στιγµατίζεται το παιδί σε διοικητικά έγγραφα.

55.δδ.66.  ΠΠρροοσσταασσίαα  τωωνν  εευυπααθθώώνν  ππληηθθυυσσµµιιαακκώών  οοµάάδδωων  ααπόό  ττοονν  κκοοιιννωωνιικκόό  ααπποοκκλλεειισσµόό

Μερικά από τα επιδόµατα που δίνονται είναι:

• επίδοµα στην πολύτεκνη οικογένεια από τον ΟΓΑ.

• επίδοµα τρίτου παιδιού µέχρι έξι ετών από τον ΟΓΑ.

• επίδοµα µητρότητας (εφ’ άπαξ) .

• επίδοµα απροστάτευτων παιδιών, µέχρι την ηλικία των 16 ετών που για διάφορους λόγους (θάνα-

τος, φυλάκιση, στράτευση, χρόνια ασθένεια κ.α.) στερούνται της πατρικής προστασίας

• επίδοµα σε παιδιά που για διάφορους λόγους ο πατέρας τους δεν µπορεί να αναλάβει τη συντή-

ρησή τους.

• επίδοµα σε άρρωστους γονείς, που δεν µπορούν να εργαστούν

• επίδοµα σε παιδιά που έχουν χρόνιες ασθένειες ή είναι παιδιά µε ειδικές ανάγκες.

• επίδοµα γάµου και παιδιών, ως προσαύξηση στο µισθό των εργαζοµένων.

• επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ηλικιωµένων.

• διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών.

• επίδοµα έκτακτης ανάγκης εφ’ άπαξ, δηλαδή µία φορά, σε πολίτες που βρίσκονται σε έκτακτη α-

νάγκη (ασθένεια ή θάνατος προσώπου που βρίσκεται υπό την προστασία τους κλπ.).

• επίδοµα κοινωνικής βοήθειας, σε πολίτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα εξαιτίας φυσικών κα-

ταστροφών, οικονοµικής αδυναµίας κλπ.

Για να µάθετε πώς µπορείτε να πάρετε τα πιο βασικά επιδόµατα, µπορείτε να συµβουλευτείτε κάποι-

ον οδηγό, όπως το Πώς - Σαρ της ΑΝΚΑ (Καρδίτσα, 2000).

55.δδ.77.  ΠΠοοιαα  πρροογγρράάµµααταα  κκααι  ποοιοοι  φφοορρεείίςς  ΚΚοοιννωωνικκήήςς  ΠΠρρόόνοοιααςς  υυπάάρρχχοουυνν;

Υπάρχουν διάφορα προγράµµατα Κοινωνικής Πρόνοιας. Θα αναφέρουµε µερικά παραδείγµατα:

• Πρροοσσταατευόόµενοο  ερργγαασστήρριοο.  Αυτό το πρόγραµµα έχει να κάνει µε άτοµα που έχουν νοητική υ-

στέρηση. Σε αυτά τα εργαστήρια οι εκπαιδευόµενοι διδάσκονται συγκεκριµένες εργασίες τέτοιες

ώστε κάποια στιγµή να βοηθηθούν να βρουν δουλειά.
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• ΚΚέένντρροο  Ηµερρήσσιααςς  ΦΦροοντίδδααςς  Ηλλικκιωωµέέννωωνν.  Είναι ένα πρόγραµµα που συντελεί στην ανακούφι-

ση της οικογένειας, που τυχόν έχει στην προστασία της ανήµπορους ηλικιωµένους. Μέσα από αυ-

τό το πρόγραµµα, οι ηλικιωµένοι απασχολούνται δηµιουργικά από εξειδικευµένο προσωπικό, και

έτσι το άτοµο ή τα άτοµα που είχαν την καθηµερινή επιµέλεια του ηλικιωµένου µπορούν πλέον να

εργαστούν.

• ΚΚέένντρραα  ΑΑννοοικκτήςς  Πρροοσσταασσίίααςς  Ηλλικκιωωµµέέννωωνν.

• ΨΥΥΧΧΑΑΡΓΩΩ. Είναι ένα πρόγραµµα που έχει σαν σκοπό την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία της ψυ-

χικής ασθένειας. Επίσης βοηθάει στην επαγγελµατική αποκατάσταση ανθρώπων που αντιµετώπι-

σαν προβλήµατα ψυχικής ασθένειας. 

• Βοοήθθειαα  σστοο  σσπίίτι.

• Τηλλε-ββοοήθθειαα  σστο  σσπίίτι.  Αυτό το πρόγραµµα γίνεται σε συνεργασία µε τον ΟΤΕ Α.Ε. και απευθύ-

νεται σε ηλικιωµένους. Η τηλεφωνική συσκευή του ηλικιωµένου ατόµου συνδέεται µε κάποιο συγ-

γενικό πρόσωπο ή µε υπηρεσίες άµεσης βοήθειας, ώστε ανά πάσα στιγµή να µπορούν οι ηλικιω-

µένοι να βοηθηθούν, όταν υπάρχει ανάγκη. Το ίδιο πρόγραµµα απευθύνεται και σε όποιον άλλον

άνθρωπο µε προβλήµατα υγείας.

Υπάρχουν ακόµα πάρα πολλά προγράµµατα που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε, και που υλοποι-

ούνται στη χώρα µας. Ωστόσο αυτό δεν είναι δυνατό. Για συγκεκριµένες ερωτήσεις ή απορίες µπορεί-

τε να απευθυνθείτε στις αρµόδιες υπηρεσίες:

– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

– ΝΟΜΑΡΧΙΑ

– ∆ΗΜΟΣ

– ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

– ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΘΘΕΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

• Εσείς γνωρίζατε για τα παραπάνω επιδόµατα και προγράµµατα;

• Υπάρχουν κάποια που ακούτε για πρώτη φορά; Ποια;

• Ξέρετε πού πρέπει να απευθυνθείτε για να µάθετε περισσότερα;

• Αναφέρετε, αν υπάρχει, κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, για την οποία θα θέλατε να µάθετε αν υπάρ-

χει δικαίωµα οικονοµικής ενίσχυσης 
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66.  Πλληρροοφφοορρίεεςς  γγιαα  θθέέµµααταα  ΥΥγγεείίααςς/  ΨΨυχχικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς/  ΥΥγγιεειννήςς/  Πρροολληπτικκήήςς  Ιαατρρικκήήςς  

66.  11.  ΗΗ  ααξίαα  ττηςς  ΥΥγεείααςς

Όλοι είµαστε σύµφωνοι ότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό που µπορεί να ζητήσει να έχει ένας άν-

θρωπος. Πολλές φορές όµως το ξεχνάµε και αναλωνόµαστε σε άλλα πράγµατα, ίσως και ανούσια. Κά-

ποιες στιγµές επανερχόµαστε βίαια στην πραγµατικότητα, όταν µας συµβεί κάτι τραγικό. Για παράδειγ-

µα πόσες φορές δε στενοχωρεθήκαµε, θυµώσαµε, µαλώσαµε, είπαµε λόγια άσχηµα για συνανθρώ-

πους µας, επειδή τρακάραµε και τσαλακώθηκε το αυτοκίνητό µας; Φανταστείτε όµως, αντί για τις λα-

µαρίνες να χτυπάγαµε εµείς οι ίδιοι, ή ο άνθρωπος µε τον οποίο τρακάραµε, να µέναµε ανάπηροι, ή και

να σκοτωνόµασταν ακόµα. Πόσο ασήµαντη θα φαινόταν τότε η υλική ζηµιά ακόµα και αν το αυτοκίνη-

το µας καταστρεφόταν ολοσχερώς!

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Σκεφτείτε κάποιο παρόµοιο περιστατικό, όχι απαραίτητα τρακάρισµα, που σας συνέβη και σας ε-

κνεύρισε ιδιαίτερα. Πώς αντιδράσατε; Τώρα που το σκέφτεστε πιο ήρεµα, νοµίζετε ότι θα µπο-

ρούσε να είχε συµβεί κάτι πολύ χειρότερο που να έχει επηρεάσει την υγεία σας ή την σωµατική

σας ακεραιότητα; Τί ακριβώς;

66.  2.  ΟΟικκοογγεενεειαακκόόςς  ΠΠρροογρρααµµµµαατισσµµόόςς  κκααι  Πρροογγεννητικκόόςς  ΈΈλλεεγγχχοοςς

Καταλαβαίνουµε λοιπόν όλοι την σπουδαιότητα της φροντίδας της υγείας µας, τόσο της σωµατικής ό-

σο και της ψυχικής. Αυτή η φροντίδα θα πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς. Ας πάρουµε λοιπόν ως πα-

ράδειγµα ένα ζευγάρι που αποφασίζει να παντρευτεί ή να συζήσει και να δηµιουργήσει οικογένεια. Ο

οικογενειακός προγραµµατισµός είναι η υπηρεσία εκείνη που θθαα  ββοοηθθήσσει  τοο  ζζευγγάάρρι  ναα  κκάάννει  πααιδδιάά

όόταανν  θθέέλλει  κκααι  όόσσαα  θθέέλλεει. ∆υστυχώς ακόµα και στην εποχή µας, παρόλο που υπάρχουν πολλά και αξιό-

πιστα µέτρα αντισύλληψης, οι εκτρώσεις βρίσκονται στατιστικά σε πολύ υψηλά ποσοστά. Ακόµα, γγιαα  να

λλιγγοοσστέέψψοουυνν  τις  πιθθααννόότηητεεςς  γέέννννησσηςς  εεννόόςς  άάρρρρωωσστοουυ  πααιδδιοούύ,  οοι  µελλλλοονντικκοοί  γοοννεείςς  θθαα  πρρέπεει  νναα  κκάά-

ννοουυν  µµίαα  σσειράά  ααπόό  ιαατρρικκέέςς  εεξξετάάσσειςς. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των ιατρικών τους εξετάσεων, ο
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σύµβουλος του οικογενειακού προγραµµατισµού µπορεί να συστήσει στο ζευγάρι να κάνουν αργότε-

ρα παιδί, όταν η κατάσταση της υγείας του ζευγαριού το επιτρέψει, ώστε να µην κινδυνέψει η µητέρα,

και να αποφευχθεί η πιθανότητα γέννησης ενός προβληµατικού παιδιού. Με τον προγεννητικό έλεγχο
δδιααπισστώώννοονντααι  κκααι  τυυχχόόν  κκλληρροοννοοµικκέέςς  αασσθθέένεειεεςς  ποουυ  ίσσωωςς  µααςς  είννααι  άάγγννωωσστεεςς. Πιο συγκεκριµένα, µε

τον προγεννητικό έλεγχο µπορεί να ανιχνευθούν αρκετές ασθένειες, όπως κληρονοµικά νοσήµατα, η

µεσογειακή αναιµία, το σύνδροµο Down κλπ.

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στον προγεννητικό έλεγχο είναι: 

• το υπερηχογράφηµα από το οποίο µπορεί να διαγνωσθεί αν το έµβρυο έχει νανισµό, ανεγκεφα-

λία, υδροκεφαλισµό, συγγενή καρδιοπάθεια, ή αν είναι δίδυµη η κύηση.

• Η εµβρυοσκόπηση, από την οποία βλέπουµε για τυχόν ανωµαλίες της σωµατικής διάπλασης του

εµβρύου.

• Η αµνιοπαρακέντηση, µε την οποία ανιχνεύεται η µεσογειακή αναιµία, το σύνδροµο Down κλπ.

ΘΘΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗΗ:

Έχετε ακούσει άλλη φορά για τον οικογενειακό προγραµµατισµό;

Γνωρίζετε ζευγάρια που έκαναν οικογενειακό προγραµµατισµό;

Εσείς θα µπείτε σε αυτή τη διαδικασία, όταν και αν αποφασίσετε να δηµιουργήσετε οικογένεια;

Αν ήδη έχετε παντρευτεί ή έχετε παιδιά, κάνατε οικογενειακό προγραµµατισµό;

Νοµίζετε ότι ο οικογενειακός προγραµµατισµός είναι απαραίτητος; Ναι ή όχι και γιατί;

66.  33.  ΠΠρροοφφυυλλάάξξεειςς  σστηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεγγκκυυµοοσσύύνηςς

Αν είναι έγκυος µία γυναίκα θα πρέπει να προσέχει:

1. Την έκθεση σε ακτινοβολία.

2. Τα φάρµακα που τυχόν παίρνει.

3. Τις διάφορες λοιµώξεις. 

Πιο συγκεκριµένα: 

Αν µία έγκυος γυναίκα εκτεθεί σε ακτινοβολία, η ακτινοβολία µπορεί να προκληθεί στο έµβρυο ανεπα-

νόρθωτη ζηµιά έως και το θθάάναατοο, ααποοββοολήή, κκααρκκίνοο ή λλεευχχααιµµίαα αργότερα και ανωµαλίες τέτοιες στον ορ-

γανισµό του οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να περάσουν ως κκλληρροοννοοµικκόό  νόόσσηµαα και σε επόµενες γενιές.

Αναφέρουµε µερικές µόνο από τις ανωµαλίες που µπορεί να προκαλεστούν. Εξάλλου το τι θα προ-

κληθεί στο έµβρυο, εξαρτάται και από την ηλικία του, σε ποια εβδοµάδα δηλαδή κύησης βρισκόταν η

µητέρα όταν εκτέθηκε σε ακτινοβολία.

*Ανάλογα µε την ηλικία του εµβρύου και το τι φάρµακα πήρε η έγκυος, µπορεί να προκαλεσθεί ανωµα-

λία στο έµβρυο. Πιο επικίνδυνη είναι η περίοδος του πρώτου τριµήνου της εγκυµοσύνης και αυτό γιατί

τότε σχηµατιζόνται τα όργανα του. Αν τώρα είναι εντελώς απαραίτητο να πάρει φάρµακα η εγκυµονού-

σα θα πρέπει οοπωωσσδδήήποοττε να συµβουλευτεί γιατρό.
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* Αν µία έγκυος γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της περάσει κάποια λοίµωξη, για παράδειγ-

µα, εερρυυθθρράά, τοοξοοπλλάάσσµωωσση τότε το έµβρυο µπορεί να γεννηθεί ννεκκρρόό ή µε πνευµµαατικκή  κκααθθυσστέρρησση,

ή να ααποοββλληθθεί. Γι αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτική, να έχει κάνει ταα  ααπααρρααίίτηταα  εεµββόόλλιιαα  αρ-

κετό χρονικό διάστηµα πριν την έναρξη της εγκυµοσύνης της, και να προσέχει µε ποιους έρχεται σε ε-

παφή.

Με τον προγεννητικό έλεγχο µπορεί να ανιχνευθούν αρκετές ασθένειες όπως: 

κληρονοµικά νοσήµατα, η µεσογειακή αναιµία, το σύνδροµο down κ.ά.

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στον προγεννητικό έλεγχο είναι: 

τοο  υπερρηχχογγρράάφφηµαα  ααπόό  το  οοποοίίοο  µποορρεείί  νναα  δδιααγγννωωσσθθεεί  αανν  τοο  έέµββρρυυοο  έέχχεει  ναανισσµόό,  ααννεεγγκκεεφφααλίαα,

υυδδρροκκεεφφααλλισσµόό,  σσυυγγγγεεννήή  κκααρρδδιοοπάάθθεειαα,  ή  αανν  εείννααι  δδίδδυυµη  η  κκύύησση.

Η  εεµββρρυυοοσσκκόόπησση,  ααπόό  τηνν  οοποοίαα  ββλέέποουµε  γγιαα  τυχχόόνν  ααννωωµµααλλίεεςς  τηςς  σσωωµαατικκήςς  δδιάάπλλαασσηςς  τοουυ  εµ-

ββρρύοουυ.

Η  ααµννιοοπααρραακκέένντησση,  µεε  τηνν  οοποοίαα  αανιχχννεεύύεετααι  η  µεσσογγειαακκή  αανααιµίίαα,  τοο  σσύύννδδρροοµοο  ddown  κκ.άά.

66.44  ΨΨυυχχιικκήή  ΥΥγγεείαα:

Όσο σηµαντική είναι η σωµατική υγεία, άλλο τόσο είναι και η ψυχική υγεία. 

Πολλές φορές ενώ είµαστε ψυχικά ασθενείς, δεν το γνωρίζουµε. ∆εν είµαστε σε θέση να αντιληφθού-

µε ότι κάτι δεν πάει καλά µε την συµπεριφορά µας, ειδικά αν αυτή είναι αντιγραφή ή συνέχεια της συ-

µπεριφοράς των γονιών µας ή γενικότερα του οικείου περιβάλλοντος µας. Ακριβώς επειδή δεν κατα-

λαβαίνουµε ότι µας συµβαίνει κάτι αφύσικο, δεν απευθυνόµαστε στους ειδικούς. 

Το ίδιο µπορεί να συµβαίνει και µε τα παιδιά µας. Υπάρχουν δηλαδή κάποια συµπτώµατα που µπο-

ρεί να οφείλονται σε ψυχική ένταση και να εκδηλώνονται µε ψυχοσωµατικά συµπτώµατα. Ένα συνηθι-

σµένο σύµπτωµα, λόγου χάρη στα παιδιά είναι ο συνηθισµένος κοιλόπονος λίγο πριν το φαγητό ή την

ώρα που είναι να πάει σχολείο. Υπάρχει περίπτωση να εµφανιστούν και διαταραχές συµπεριφοράς, ό-

πως εεπιθθετικκόότηταα,  φφοοββίαα,  εεύύκκοολλοο  κκλλάάµαα…..

Πολλοί από τους γονείς αντιδρούν βάζοντας τα παιδιά τιµωρία ή δέρνοντάς τα, ή καταπιέζοντάς τα

να φάνε, να πάνε σχολείο, να….Αυτό γίνεται γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις

και την απαραίτητη παιδεία, ώστε να το αντιµετωπίσουν πιο σωστά. Το σωστό είναι να µην µειώνουµε το

παιδί µας, να µην χρησιµοποιούµε εκφράσεις όπως είσαι τεµπέλης, χαζός, δεν κάνεις τίποτα καλά…..Αντι-

θέτως θα πρέπει να ενθαρρύνουµε τις προσπάθειές του και να το επιβραβέυουµε. Υπάρχουν πολλές

µορφές εκδήλωσης των διάφορων ψυχικών διαταραχών. Συχνά έχουµε ελαφριές διαταραχές της προ-

σωπικότητας µας και προβλήµατα συµπεριφοράς. Σπανιότερα µπορεί να εκδηλώσουµε κατάθλιψη, µα-

νιακές κρίσεις, ή σχιζοφρένεια. Συνήθως δε βλάπτονται οι γύρω µας, ωστόσο όµως δηµιουργούνται προ-

βλήµατα στην οικογένεια. Το ποιο σηµαντικό πάντως είναι ότι µε τη σωστή θεραπευτική µέθοδο, από

τους ειδικούς όλα αυτά µπορούν και να αποφευχθούν και να γιατρευτούν. Είναι απαραίτητο να πούµε

πως πολλές φορές νοµίζουµε ότι αν απευθυνθούµε σε αυτούς τους ειδικούς θα µας πούνε τρελούς και

αυτό θα µας κυνηγάει σε όλη µας τη ζωή. Τα πράγµατα όµως δεν είναι έτσι. Είναι σίγουρα καλύτερο να

αντιµετωπίσουµε το όποιο πρόβληµα, από το να κάνουµε ότι δεν το βλέπουµε και να το προσπερνάµε.
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Το µόνο που θα καταφέρουµε είναι να µεγαλώσει και ενώ εµείς δεν το παραδεχόµαστε και νοµίζουµε

ότι οι άλλοι δεν το βλέπουν, να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. 

66.55  ΚΚααθθηµµεερριννήή  ΥΥγγιεειννήή:

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στο να είµαστε όσο πιο υγιείς γίνεται, είναι η καθηµερινή σωµατική

υγιεινή, η άσκηση και η σωστή διατροφή. Θα πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας µε σαπούνι αρκετές φο-

ρές την ηµέρα, τα δόντια µας το λιγότερο δύο φορές την ηµέρα, και το σώµα µας κάθε µέρα. Το ίδιο

πρέπει να φροντίσουµε να κάνουν και τα παιδιά µας, αν έχουµε. Σε µερικές περιπτώσεις τα παραπάνω

δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνουν δεδοµένου ότι είναι δυνατόν να µην υπάρχει στο σπίτι ή στο παρά-

πηγµα,τρεχούµενο νερό, ηλεκτρικό ρεύµα, ή και τουαλέτα. Σε τέτοιες συνθήκες τα πράγµατα είναι πο-

λύ δύσκολα, και είναι πιο εύκολο να αρρωστήσουµε, γι αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουµε περισσότε-

ρο αν και αναγνωρίζουµε ότι χρειάζεται πιο πολύ κόπο και κούραση. Ωστόσο αν προσπαθήσουµε πο-

λύ, ίσως καταφέρουµε να αποφύγουµε όσο το δυνατόν περισσότερες ασθένειες κι εµείς και τα παιδιά

µας. 

Εκτός από την καθηµερινή υγιεινή, εξίσου και ίσως περισσότερο σηµαντικός είναι οο  εεµββοολλιαασσµόόςς  των

παιδιών από βρεφική ηλικία. Αλλά, σε ορισµένες περιπτώσεις, και ο δικός µας. Για τους άπορους όλα

τα εµβόλια είναι δωρεάν και γίνονται κατόπιν ραντεβού σε όλα τα νοσοκοµεία που εξουσιοδοτούνται,

καθώς και στα ΠΙΚΠΑ. Για τους ασφαλισµένους σε κάποιο ταµείο, τα περισσότερα εµβόλια γίνονται δω-

ρεάν. Όταν γεννιέται ένα παιδί σε κάποιο νοσοκοµείο ή σε κάποια κλινική, οι γιατροί δίνουν στους γο-

νείς ένα µπλε βιβλιαράκι υγείας, στο οποίο καταγράφονται από τον παιδίατρο πότε και ποια εµβόλια πρέ-

πει να γίνουν, αλλά και οι αρρώστιες που έχει περάσει το παιδί. ΑΑυτόό  τοο  ββιββλλιααρράάκκι  εείίννααι  ααπααρρααίίτητοο  ναα

τοο  έέχχοουµεε  όόλλοοι  οοι  γγοονείςς  µααζζί  µααςς  κκάάθθε  φφοορράά  ποουυ  πηγγααίννοουµε  σστοονν  πααιδδίαατρροο, για να ενηµερώνεται και

εκείνος για το ιατρικό ιστορικό του παιδιού.

66.  66.  ΠΠρρόόλληψψη  

Είναι σηµαντικό και απαραίτητο να καταλάβουµε όλοι µας ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την αντι-

µετώπιση οποιουδήποτε προβλήµατος υγείας. Ας πούµε µία µικρή ιστορία για να το καταλάβουµε κα-

λύτερα:

Ο Κώστας είναι ένα νεαρό και όµορφο αγόρι. Όλα τα κορίτσια τον φλέρταραν και τον πολιορκού-

σαν. Εκείνος σπάνια έλεγε «όχι» σε κάποια καινούρια γνωριµία και πρόκληση.

Σχεδόν κάθε µέρα ήταν και µε άλλη γυναίκα. Κάποια στιγµή άρχισε να µη νιώθει καλά, να χά-

νει κιλά και η όψη του, το πρόσωπό του να είναι κίτρινο. Αποφάσισε να πάει στο γιατρό και να κά-

νει εξετάσεις. Όταν πήγε να πάρει τα αποτελέσµατα, ο γιατρός του έκανε µία σειρά από ερωτή-

σεις και αυτό φόβισε τον Κώστα. Ρώτησε επίµονα και φανερά εκνευρισµένος το γιατρό τί έχει.

Εκείνος τον κοίταξε ευθεία στα µάτια και του είπε µία µόνο λέξη «έιτζ».
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ΘΘΕΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Γιατί νοµίζετε ότι ο Κώστας αρρώστησε;

Τι θα έπρεπε να έχει κάνει ώστε να το αποφύγει;

Πώς νοµίζετε ότι αντιµετώπισε το πρόβληµά του; 

Προληπτικός έλεγχος της υγείας µας γίνεται σε διάφορα µέρη.

Νοσοκοµεία.

Ιατρεία του ΙΚΑ.

∆ιαγνωστικά κέντρα…..

Ο προληπτικός έλεγχος γίνεται είτε µε δική µας πρωτοβουλία, είτε κατόπιν ιατρικής συµβουλής και

καθοδήγησης.

Τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία, αναλαµβάνουν δωρεάν τις περισσότερες από τις εξετάσεις που εί-

ναι απαραίτητες για έναν πλήρη έλεγχο της κατάστασης της υγείας του ενδιαφερόµενου. 

Όµως και σε κάποια δηµοτικά σχολεία της χώρας διεξάγεται δωρεάν προληπτικός έλεγχος στους

µαθητές. Πιο συγκεκριµένα, στα σχολεία γίνεται:

1. έλεγχος βιβλιαρίων.
2. αντιφυµατικός εµβολιασµός.
3. οδοντιατρικός έλεγχος.
4. µέτρηση οπτικής οξύτητας.
5. µέτρηση ακουστικής οξύτητας.
6. ορθοπεδικός έλεγχος σπονδυλικής στήλης.
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77.  ∆∆ιεερρεεύννησση  εεκκπααιδδεευυτικκώώνν  κκααι  εεπααγγγγεελλµαατικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  µέέσσαα  ααπόό  σσυυγγκκεεκκρριµµέέννεεςς
ββιωµαατικκέέςς  αασσκκήήσσεειςς

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Ζούµε σε µία εποχή που τα πράγµατα αλλάζουν πολύ γρήγορα και οι απαιτήσεις από τους

ανθρώπους γίνονται ολοένα και µεγαλύτερες. Σε µια τέτοια εποχή, είναι πολύ σηµαντικό

να συνειδητοποιούµε διαρκώς τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελµατικές µας ανάγκες και

να είµαστε σε θέση να βρίσκουµε τρόπους για να καλύπτουµε αυτές τις ανάγκες.
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ΕΚΚΠΑΑΙ∆∆ΕΥΥΤΙΚΚΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΚΚΕΣΣ

7.  1.  ΗΗ  ααννάάγγννωωσση  κααι  η  γγρρααφφήή  είίνααι  ββαασσικκέέςς  δδεξξιόότητεςς  πποουυ  µααςς  εππιττρρέέποουνν  νναα  κκαατααλλααββααίίννοουυµε  τοονν  κόό-
σσµοο  κκααι  νναα  εννερργγοούµε  µέέσσαα  σσ’  ααυυττόόνν

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Ποιο είναι το νόηµα αυτής της εικόνας;

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Αν γνωρίζετε να διαβάζετε έστω και λίγο, µπορείτε να φέρετε από το σπίτι σας κάποιο, οποιοδή-
ποτε, έντυπο, που δυσκολεύεστε να καταλάβετε; Ποια, τελικά, είναι τα κείµενα που µας δυσκο-
λεύουν; Ας τα δούµε µαζί και ας προσπαθήσουµε να βρούµε τι είναι αυτό που µας δυσκολεύει.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Στο Παράρτηµα θα βρείτε ένα έντυπο αίτησης για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου. Με τη βοή-
θεια αυτού του εντύπου, και όποιων άλλων γνώσεων έχετε, προσπαθείστε να απαντήσετε στις πα-
ρακάτω ερωτήσεις:

• Τι σηµαίνει «ΚΥΑ»; Γιατί είναι σηµαντικό να ξέρουµε το περιεχόµενο της «σχετικής ΚΥΑ»; Πώς µπο-
ρούµε να το µάθουµε;

• Ας υποθέσουµε ότι θέλετε το δάνειο, για να χτίσετε σε οικόπεδο που έχετε. Πώς θα συµπληρώσετε
το αντίστοιχο κοµµάτι της αίτησης;

• Πότε τα παιδιά σας θεωρούνται «προστατευόµενα µέλη»;
• Μαζί µε την αίτηση, σας ζητάνε και αντίγραφο του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. Είναι αρκετό να

δώσετε µία φωτοτυπία της ταυτότητάς σας;
• Ας υποθέσουµε ότι είστε παντρεµένος/-η, αλλά δε ζείτε µε τον/την σύζυγό σας εδώ και 13 χρόνια. Ξέ-

ρετε όµως ότι αυτός/αυτή έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του/της και τώρα πια ζει σε ιδιόκτητο σπίτι σε κάποια
πόλη της Ελλάδας. Εσείς, έχετε δικαίωµα να κάνετε αίτηση για το συγκεκριµένο στεγαστικό δάνειο; 

• Ας υποθέσουµε ότι είστε 25 χρονών και παντρεµένος/-η. Ο πατέρας σας έχει δικό του σπίτι, εσείς ό-
χι. Έχετε δικαίωµα να κάνετε αίτηση για το συγκεκριµένο στεγαστικό δάνειο; 

• Πότε ένα σπίτι θεωρείται ότι «δεν πληρεί τις στεγαστικές ανάγκες» των ιδιοκτητών του;
• Ποια διαφορά έχει το έντυπο Ε1 από το έντυπο Ε9; 
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Στην αίτηση που είδαµε, λέει ότι: «Τα ακριβή αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9 συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου, στην οποία θα βεβαιώνεται  η ακρίβεια των στοιχεί-
ων των παραπάνω αντιγράφων». Προσπαθείστε να συµπληρώσετε µια τέτοια υπεύθυνη δήλωση.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Προσπαθείστε να ξαναπείτε, σε απλά ελληνικά, τι λέει το παρακάτω απόσπασµα:

«Γνωρίζω ότι η παρούσα αίτηση ισοδυναµεί µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και ότι η ψευ-
δής συµπλήρωσή της επιφέρει τις συνέπειες του νόµου αυτού. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι µετά την
τελική αναγνώρισή µου ως δικαιούχος στεγαστικού δανείου θα καταθέσω στο ∆ήµο/Κοινότητα
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται…».

• Υπάρχουν διάφοροι κκώώδδικκεεςς που χρειάζεται να τους ξέρουµε για να «κινηθούµε» στον κόσµο. Για πα-
ράδειγµα, τα σήµατα της τροχαίας. Ο πιο σηµαντικός ίσως από αυτούς τους κώδικες είναι η γγλλώώσσσσαα.

• Πολλοί από µας ξέρουµε να διαβάζουµε και να γράφουµε. Είτε γιατί µάθαµε στο σχολείο είτε κάπου
αλλού: στην οικογένειά µας, στη γειτονιά, στη δουλειά, στον στρατό… Μερικές φορές, όµως, ενώ
µπορούµε να αναγνωρίσουµε τα γράµµατα και να διαβάσουµε τις λέξεις, µας είναι δύσκολο να κα-
ταλάβουµε «τι λέει» το κείµενο που έχουµε µπροστά µας. Και, πολύ περισσότερο δύσκολο είναι να
χρησιµοποιήσουµε αυτά που µας «λέει» το κείµενο για να κάνουµε κάτι. Άρα, δεν µπορούµε να «λύ-
σουµε» διάφορα «προβλήµατα» που τα βρίσκουµε µπροστά µας στην καθηµερινή µας ζωή. Ας πού-
µε, πόσο εύκολα µπορούµε:

 να καταλάβουµε τι γράφει ένα ενοικιαστήριο;
 να καταλάβουµε τι γράφουν οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ, του νερού κλπ.;
 να καταλάβουµε τις οδηγίες χρήσης ενός προϊόντος;
 να βρούµε τον δρόµο µας, χρησιµοποιώντας χάρτη;
 να διαβάσουµε το πρόγραµµα της τηλεόρασης;
 να καταλάβουµε ένα δελτίο καιρού;
 να καταλάβουµε τι λέει µία διαφήµιση;
 να διαβάσουµε τις µικρές αγγελίες στις εφηµερίδες;
 να καταλάβουµε τις ερωτήσεις σε εξετάσεις, λόγου χάρη για το δίπλωµα οδήγησης;
 να διαβάσουµε τους υπότιτλους στην τηλεόραση;

 να καταλάβουµε τι λέει µία ανακοίνωση που τοιχοκολλά ο ∆ήµος;

 να καταλάβουµε ένα άρθρο στην εφηµερίδα;

 να καταλάβουµε τους όρους ενός συµβολαίου;

 να καταλάβουµε τι λέει ένας νόµος, σχετικός µε ένα ζήτηµα που µας αφορά;

• Πολλές φορές η ικανότητά µας να καταλαβαίνουµε ένα «κείµενο» δεν έχει να κάνει µε το πόσο άνε-

τα διαβάζουµε. Μπορεί να µην καταλαβαίνουµε καλά ένα κείµενο -και να µην προσπαθούµε καν να

το καταλάβουµε- γιατί χρησιµοποιούνται λέξεις που έχουν νόηµα µόνο για κάποιους ειδικούς. Ή για-

τί οι προτάσεις του είναι µακριές και µπερδεµένες και χρειαζόµαστε χρόνο και προσοχή για να τις ξε-
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διαλύνουµε. Ή µπορεί να µην καταλαβαίνουµε καλά ένα κείµενο γιατί δεν µπορούµε να «ταιριάξου-

µε» αυτά που γράφει το κείµενο µε τις κοινωνικές εµπειρίες που έχουµε. 

• Για τους λόγους που είπαµε παραπάνω, πολλές φορές νιώθουµε ότι δεν µπορούµε (ή ακόµα και ότι

δεν θέλουµε) και να κάνουµε µία κοινωνική πράξη γράφοντας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα εί-

ναι το πώς πρέπει να γράφουµε αιτήσεις σε διάφορες υπηρεσίες. Ένα πρόβληµα που µας έχει βασα-

νίσει όλους µας. Κανονικά θα έφτανε να γράψουµε τι θέλουµε από την υπηρεσία. Φτάνει όµως αυ-

τό; ∆υστυχώς όχι… Ή πόσο εύκολα µπορούµε:

 να σηµειώσουµε µία διεύθυνση;

 να φτιάξουµε έναν κατάλογο για ψώνια;

 να αντιγράψουµε σωστά κάτι που µας ενδιαφέρει;

 να συµπληρώσουµε ένα ερωτηµατολόγιο (πχ. ένα «τεστ» από αυτά που δηµοσιεύονται στα περιο-

δικά, ένα ερωτηµατολόγιο που µας δίνεται όταν ζητάµε δουλειά κλπ.);

 να γράψουµε ένα επείγον σηµείωµα;

 να στείλουµε ένα SMS;

 να γράψουµε µία πρόσκληση για γάµο, βαφτίσια, εγκαίνια;

 να γράψουµε ένα σηµείωµα, για να δικαιολογήσουµε τις απουσίες του παιδιού µας στο σχολείο;

 να γράψουµε µία µικρή αγγελία;

 να γράψουµε µία υπεύθυνη δήλωση; 

 να γράψουµε µια επιστολή διαµαρτυρίας σε κάποια εφηµερίδα;

77.  22  ΕΕκκπααίδδεευυσση  κκααι  τυυπικκάά  ππρροοσσόόνταα

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Πρώην ΕΣΣ∆, 1918. Σχολιάστε την ηλικία των µαθητών…
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

∆είτε τις µικρές αγγελίες σε όποια εφηµερίδα θέλετε. Χρησιµοποιείστε τις για να γράψετε και να

δραµατοποιήσετε έναν φανταστικό διάλογο ανάµεσα στον εργοδότη ή τον υπεύθυνο για τις προ-

σλήψεις και σε έναν υποψήφιο για τη δουλειά, ο οποίος όµως δδεεν  έέχχεει  ταα  τυυπικκάά  πρροοσσόόννταα  ποουυ

ααπααιτοούύντααι. Πώς πιστεύετε ότι θα προσπαθήσει ο υποψήφιος να δικαιολογήσει τις ελλείψεις του

σε τυπικά προσόντα; Ποια προσόντα του θα επιχειρήσει να προβάλει ο υποψήφιος για να αντι-

σταθµίσει αυτές τις ελλείψεις του; Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τα σχόλια και η τελική απόφαση του

εργοδότη;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Φανταστείτε ότι ο υποψήφιός µας τελικά πήρε τη δουλειά. Στο µυαλό του φτιάχνει έναν «κατάλο-

γο» µε τα πράγµατα που έχει αποφασίσει να κάνει από την επόµενη µέρα. Ποια θα είναι αυτά τα

πράγµατα;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  3:

Φανταστείτε ότι ο υποψήφιός µας τελικά δδεεν πήρε τη δουλειά. Στο µυαλό του φτιάχνει έναν «κα-

τάλογο» µε τα πράγµατα που έχει αποφασίσει να κάνει από την επόµενη µέρα. Ποια θα είναι αυ-

τά τα πράγµατα;

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Ας υποθέσουµε ότι µία από τις αποφάσεις του υποψηφίου µας (είτε πήρε είτε δεν πήρε τη δου-

λειά) ήταν να επισκεφθεί κάποιον ειδικό σύµβουλο για ζητήµατα κατάρτισης και απασχόλησης.

Ποιες ερωτήσεις θα κάνει στον σύµβουλο; Σε συνεργασία µε τον επιµορφωτή σας/την επιµορ-

φώτριά σας, αναζητείστε µερικές απαντήσεις που θα µπορούσε να δώσει ο σύµβουλος στην υ-

ποψήφιο. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  5:

Για ποιες από τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στις αγγελίες που χρησιµοποιήσατε πιστεύετε

ότι εσείς έχετε τα τυπικά προσόντα; Υπάρχουν θέσεις εργασίας που θα σας ενδιέφεραν, αλλά

δεν έχετε τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για αυτές τις θέσεις; 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  66:

Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις. Στη συνέχεια, να κάνετε έναν κατάλογο µε τα τυπικά προ-

σόντα που πιστεύετε ότι, αν τα είχατε, θα σας βοηθούσαν στη ζωή σας. Βάλτε τα σε µια σειρά, α-

νάλογα µε την ευκολία απόκτησής τους.

 Αν είχα απολυτήριο ∆ηµοτικού, θα ……………

 Αν είχα απολυτήριο Γυµνασίου, θα ……………

 Αν είχα απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, θα ……………

 Αν είχα απολυτήριο ΤΕΕ, θα ……………

 Αν είχα πτυχίο Πανεπιστηµίου, θα ……………
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 Αν είχα πτυχίο ΤΕΙ, θα ……………

 Αν είχα το «Lower», θα ……………

 Αν είχα το «Proficiency», θα ……………

 Αν είχα πτυχίο από σχολή Η/Υ, θα ……………

 Αν είχα δίπλωµα οδήγησης, θα ……………

 Αν είχα …………, θα ……………

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  77:

Ας υποθέσουµε ότι το παιδί σας, που για χρόνια το στέλνετε σε φροντιστήριο αγγλικών, λίγο πριν

δώσει εξετάσεις για το πτυχίο «Lower», σας ζητάει να διακόψει τα µαθήµατα. Το επιχείρηµά του

είναι ότι «πλέον µιλάει αρκετά καλά αγγλικά». Εσείς θέλετε να του αλλάξετε γνώµη. Ποια επιχει-

ρήµατα θα χρησιµοποιήσετε;

• Η εκπαίδευση δεν είναι µόνο ένας χώρος όπου µαθαίνουµε. Είναι και ένας θεσµός που πιστοποιεί τις

γνώσεις µας. Όταν ψάχνουµε για µια δουλειά, το πιθανότερο είναι ότι θα µας ζητήσουν «χαρτιά» που

να αποδεικνύουν ότι ξέρουµε αυτά που λέµε ότι ξέρουµε. Αυτά είναι τα τυπικκάά  πρροοσσόόννταα. Αν δεν έ-

χουµε τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για µία δουλειά, µάλλον δεν θα την πάρουµε, ακόµα και

αν στην πραγµατικότητα έχουµε τις γνώσεις που απαιτούνται ή και ξέρουµε ένα σωρό άλλα πράγµα-

τα που θα µας βοηθούσαν να κάνουµε πολύ καλά αυτή τη δουλειά. 

• Ανάλογα, λοιπόν, µε το επίπεδο της εκπαίδευσής µας, έχουµε και συγκεκριµένες εργασιακές δυνα-

τότητες. Ιδιαίτερα σήµερα, για κάποιον που δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (δη-

λαδή, το ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο), είναι πολύ δύσκολο να βρει οποιαδήποτε δουλειά στον δηµόσιο

τοµέα. Αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα, οι εργοδότες ζητάνε πια απολυτήριο Γυµνασίου, για θέσεις ό-

πως, λόγου χάρη, αυτή του ταµία σε super market. Επίσης, χωρίς τυπική εκπαίδευση, µπορούµε να

συναντήσουµε και διάφορα άλλα εµπόδια στη ζωή µας. Για παράδειγµα, χωρίς απολυτήριο ∆ηµοτι-

κού, δεν µπορούµε να πάρουµε επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης. Χωρίς απολυτήριο Γυµνασίου, δεν

µπορούµε να πάρουµε µέρος σε διάφορα επιδοτούµενα προγράµµατα. 

• Βέβαια, δεν είναι το ίδιο εύκολο για όλους τους ανθρώπους να σπουδάσουν και να ολοκληρώσουν

τις σπουδές τους. Ας πούµε, ένα παιδί που πρέπει να βγει στη δουλειά από νωρίς για να βοηθήσει την

οικογένειά του, δεν µπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και να παρακολουθεί τα µαθήµατά του το ίδιο εύ-

κολα µε κάποιο άλλο παιδί, που δεν έχει παρόµοια προβλήµατα. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότε-

ροι πιστεύουµε ότι τυπικά προσόντα µπορούµε να αποκτήσουµε µόνο όταν είµαστε παιδιά. Αυτό ό-

µως δεν είναι αλήθεια. 

7.  33.  ΕΕκκππααίίδδευυσσηη  κκααι  ααπόόλλααυυσσηη  τοουυ  πποολλιτισσµµοούύ

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

∆είτε τις φωτογραφίες της Μαρίας Λαζάρου. Η Μαρία, όπως λέει σε κάποια συνέντευξη, µε τις φω-
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τογραφίες της αναζητά «…το συναίσθηµα. Αυτό είναι που ψάχνω. Στα µάτια των ανθρώπων, στα χέ-

ρια, στις εκφράσεις τους…» Πώς καταφέρνει η Μαρία να καταγράψει πιο έντονα το συναίσθηµα; ∆εί-

τε ακόµα τις φωτογραφίες της Μαρίας ∆ελκάρη και της Μαρίνας Μπασοπούλου. Πώς η κάθε µία α-

πό τις φωτογράφους προσπαθεί να µας δείξει τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο βλέπει τη ζωή; 

Φωτογραφίες της Μαρίας Λαζάρου

Φωτογραφία της Μαρίας ∆ελκάρη

Φωτογραφία της Μαρίνας Μπασοπούλου
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

∆είτε τον γνωστό πίνακα του Πάµπλο Πικάσο «Γκουέρνικα». Πώς σας φαίνεται; Στη συνέχεια α-

κούστε το κείµενο που ακολουθεί. Τι σκέφτεστε τώρα για το έργο; Πόσο άλλαξε ο τρόπος που

βλέπετε αυτό που έχετε µπροστά σας; 

Η Γκουέρνικα είναι µία µικρή πόλη στην Ισπανία. Στις 26 Απριλίου 1937 η Γκουέρνικα βοµβαρδί-

στηκε από τους Γερµανούς συµµάχους του Φράνκο, που τότε ήταν δικτάτορας της Ισπανίας. Ο

Πικάσο επηρεάστηκε βαθιά από την καταστροφή της Γκουέρνικα και ζωγράφισε τον πίνακα που

βλέπετε πιο πάνω. 

Στον πίνακα βλέπουµε τέσσερις γυναίκες, το κεφάλι και τα χέρια ενός νεκρού πολεµιστή, έ-

να άλογο και έναν ταύρο. Η γυναίκα που βρίσκεται αριστερά κρατά στα χέρια της το νεκρό παι-

δί της. Η µητέρα κάθεται απελπισµένη. Το στόµα της είναι ανοιχτό. Κραυγάζει από τον πόνο και

τη φρίκη. Το κεφάλι του ταύρου, που βρίσκεται από πάνω της, συµβολίζει τον θάνατο. Ο νεκρός

πολεµιστής έχει τα χέρια του διάπλατα ανοιγµένα, σαν να είναι σταυρωµένος. Ο θάνατος του έ-

χει παραµορφώσει φριχτά το πρόσωπο.

Στο κέντρο του πίνακα παρουσιάζεται ένα άλογο µε ανοιχτό το στόµα, σαν να χλιµιντρίζει. Πά-

νω από το κεφάλι του αλόγου, µια µεγάλη ηλεκτρική λάµπα ουσιαστικά δεν φωτίζει τίποτα. ∆ίπλα

της, ένα ανθρώπινο χέρι κρατά σφιχτά µια δεύτερη λάµπα πετρελαίου.

∆εξιότερα βλέπουµε δύο ακόµα γυναικείες µορφές, οι οποίες κοιτάνε τροµαγµένες. Η πλά-

για θέση τους µας δίνει την εντύπωση ότι γκρεµίζονται σιγά σιγά. Στη δεξιά γωνία του πίνακα ει-

κονίζεται µια τέταρτη γυναίκα που έχει µεταβληθεί σε λαµπάδα από τη φωτιά του βοµβαρδισµού.

Το έργο εκφράζει τη βία και την καταστροφή, τον τρόµο και την απελπισία, το χάος και την α-

πόγνωση, όλη τη φρίκη του πολέµου. 

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ποιες από τις παρακάτω εκδηλώσεις θα θέλατε να παρακολουθείτε; 

• κινηµατογράφο • παραστάσεις χορού

• θέατρο • εκθέσεις ζωγραφικής

• συναυλίες • εκθέσεις φωτογραφίας

• λογοτεχνικές βραδιές

Στην πραγµατικότητα πηγαίνετε σε τέτοιες εκδηλώσεις όσο συχνά θέλετε; Αν όχι, γιατί;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Ας υποθέσουµε ότι φτιάχνετε έναν πολιτιστικό σύλλογο στη γειτονιά σας. Τι θα συµπεριλαµβά-

νατε στις δραστηριότητες αυτού του συλλόγου (µαθήµατα, δραστηριότητες κλπ.); Αφού αποφα-

σίσετε το πρόγραµµα του συλλόγου, φτιάξτε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώ-

τριάς σας, και τα σχετικά ενηµερωτικά φυλλάδια που θα µοιράζατε στη γειτονιά. Προσπαθείστε

να τα κάνετε ελκυστικά -σας ενδιαφέρει να τραβήξετε κόσµο στο σύλλογο!

• Η εκπαίδευση δεν είναι µόνο ένα µέσο για να «κινούµαστε» ευκολότερα στον κόσµο και για να βρί-

σκουµε δουλειά. Οι γνώσεις που έχουµε µας βοηθούν και να απολαµβάνουµε περισσότερο τον κό-

σµο. Ας πάρουµε τα κόµικς για παράδειγµα. Τα κόµικς έχουν τη δική τους «γλώσσα». Αν δεν ξέρου-

µε µερικά πράγµατα (λόγου χάρη τη σειρά µε την οποία διαβάζουµε τις εικόνες, τι σηµαίνουν τα διά-

φορα µπαλονάκια, το νόηµα που έχουν τα σύµβολα, όπως οι κεραυνοί και οι νεκροκεφαλές), δεν

µπορούµε ούτε να καταλάβουµε τα κόµικς, ούτε να τα ευχαριστηθούµε. 

• Υπάρχουν κι άλλα πράγµατα, όπως η µουσική, η ζωγραφική, η φωτογραφία, ο κινηµατογράφος, ο χο-

ρός που έχουν τη δική τους «γλώσσα». Αν γνωρίζουµε αυτή τη «γλώσσα» µπορούµε να ευχαριστη-

θούµε όλα τα παραπάνω -άρα και τη ζωή µας- περισσότερο.

77.  44.  ΑΑυυττοοµµόόρρφφωωσση.  ΟΟι  δδεεξξιιόόττηττεεςς  ποουυ  ααπααιττοούύντααι.

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ας υποθέσουµε ότι το παιδί σας έχει µια εργασία για το σχολείο του µε θέµα «Η µόλυνση του πε-

ριβάλλοντος». Πού και πώς θα προσπαθήσετε να βρείτε πληροφορίες για να βοηθήσετε το παι-

δί σας;

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Θέλετε να αγοράσετε υπολογιστή, αλλά δεν ξέρετε και πολλά από υπολογιστές. Πού θα ψάξετε

για να βρείτε πληροφορίες;
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Θέλετε να µάθετε µία ξένη γλώσσα. Τι θα µπορούσατε να κάνετε για αυτό;

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Έχετε ακούσει ότι υπάρχει το επάγγελµα του επεξεργαστή ήχου - εικόνας µε Η/Υ και δεν ξέρετε

τι ακριβώς είναι αυτό. Πού θα ψάξετε να βρείτε πληροφορίες για αυτό το επάγγελµα;  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Έχετε ακούσει για ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενίσχυσης νέων επιχειρηµατιών. Πού θα ψάξετε

να βρείτε πληροφορίες για αυτό το πρόγραµµα;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Συγκεντρώστε και φέρτε στην τάξη όσα διαφηµιστικά φυλλάδια πιστεύετε ότι προτείνουν τρόπους για

την αυτοµόρφωσή σας. Συζητείστε ποιο από τα µαθήµατα ή τις δραστηριότητες που προσφέρονται

ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα του καθενός από σας. Επίσης συζητείστε τις συνθήκες που

θα σας βοηθούσαν ή θα σας εµπόδιζαν να παρακολουθήσετε αυτά τα µαθήµατα ή αυτές τις δρα-

στηριότητες. Αν εσείς οργανώνατε στη γειτονιά σας µαθήµατα ή άλλες δραστηριότητες για την επι-

µόρφωση των ενηλίκων, πώς θα τα οργανώνατε; Φτιάξτε το δικό σας φυλλάδιο.

• Οι άνθρωποι ποτέ δεν µάθαιναν µόνο στα σχολεία. Υπάρχουν και ένα σωρό πράγµατα που µπορού-

µε να τα µάθουµε από τους άλλους ανθρώπους «ανεπίσηµα». Ή και µόνοι µας. 

• Ιδιαίτερα σήµερα, οι δυνατότητες για αυτοµόρφωση φαίνεται να είναι πολύ περισσότερες απ’ ό, τι πα-

λιότερα. Πρέπει όµως να ξέρουµε τον τρόπο. Πολλοί λένε σήµερα ότι η πιο σηµαντική δεξιότητα που

µπορεί να αποκτήσει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι να µάθει πώς να µαθαίνει.

77.  55.  ΠΠρροοββλήµµααταα  κκααι  τρρόόποοι  πααρρέέµµβαασσηηςς.  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Ποια µπορεί να είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Η ιστορία της κ. Ταξιαρχούλας θα µπορούσε να γίνει τηλεοπτική σειρά. Προσπαθείστε να ετοι-

µάσετε και να παρουσιάσετε δύο σκηνές από µία υποθετική σειρά που θα ήταν εµπνευσµένη α-

πό αυτή την πραγµατική ιστορία. Η πρώτη σκηνή θα αναφέρεται στην παιδική / εφηβική ηλικία της

κ. Ταξιαρχούλας και η δεύτερη στην περίοδο των σπουδών της.

«Πριν από δέκα χρόνια, όταν πήγα στην Α’ Γυµνάσιου, στο νυκτερινό σχολείο της Μυτιλήνης ή-
µουν στην ίδια τάξη µε τη µεσαία κόρη µου, την Ειρήνη. Μόνο που εκείνη πήγαινε στο ηµερήσιο.
Οι βαθµοί έδειχναν ότι ήµουν καλύτερη µαθήτρια».

Σήµερα, η Ειρήνη είναι δευτεροετής της Ιταλικής Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη και η κ. Ταξιαρ-

χούλα Κανιαρέλλη, στα 42 της, είναι πρωτοετής στο Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πα-

νεπιστήµιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Πέρασε µάλιστα πρώτη στη σχολή της!

Στα 32 της χρόνια, παντρεµένη και µητέρα τριών κοριτσιών, αποφάσισε να πάει στο Γυµνά-

σιο. Ο πατέρας της την είχε σταµατήσει από το σχολείο µόλις τελείωσε το ∆ηµοτικό. «Οι συγκυ-
ρίες τότε δεν επέτρεψαν στον πατέρα µου να µε αφήσει να συνεχίσω τις σπουδές µου», εξηγεί

και προφανώς εννοεί τις αντιλήψεις της εποχής για τη ζωή και τη µόρφωση των κοριτσιών. Όµως

για εκείνη το όνειρο των «γραµµάτων» παρέµεινε ζωντανό.

Συνέχισε να υπάρχει έως τη στιγµή που δηµιουργήθηκε το νυκτερινό σχολείο στο νησί. «Ήταν
αδύνατο να πάω σε ηµερήσιο σχολείο. Οι υποχρεώσεις δεν µου το επέτρεπαν». Το νυκτερινό ή-

ταν ό, τι ακριβώς ζητούσε. Ο σύζυγός της, οι γονείς της, οι συγγενείς στη µικρή κοινωνία των Τα-

ξιαρχών, το µικρό χωριό λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης, αντέδρασαν.

«Η µητέρα µου γκρίνιαζε ότι αφήνω τις δουλειές. Έχω κόρες της παντρειάς, µου έλεγε, και α-
ντί να ετοιµάζω προίκες, όπως θα έπρεπε, εγώ πηγαίνω στο σχολείο». Η κ. Ταξιαρχούλα όµως το

είχε πάρει απόφαση, θα τελείωνε το σχολείο. Και αυτό όχι από πείσµα ή αντίδραση στα όσα της

έλεγαν, αλλά από την ανάγκη της για µόρφωση και την αγάπη της για τα γράµµατα. «Ό, τι έκανα,
το έκανα για µένα. Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι είµαι ευτυχισµένη, πως νιώθω καλά µε τον
εαυτό µου. Γιατί δεν θα ήθελα να µου µείνει απωθηµένο».

Στο Γυµνάσιο δεν ήταν η µεγαλύτερη και είχε µε τους συµµαθητές της µία σχέση περισσότε-

ρο φιλική, αν και ήταν λίγο «µαµά». Μαθήτρια µε όλη τη σηµασία της λέξης, έκανε και µερικές

κοπάνες. «∆εν έχω νιώσει µεγαλύτερη ντροπή και προσβολή στη ζωή µου από τότε που µε έπια-
σε ο καθηγητής στο σχολείο µε σκονάκι. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που το έκανα», θυ-

µάται και βάζει τα γέλια. Τελείωσε το Γυµνάσιο και σταµάτησε για δεύτερη φορά το σχολείο. Η

πίεση των δικών της ανθρώπων αλλά και η κούραση δεν την άφησαν προς στιγµήν να συνεχίσει

στο Λύκειο. «∆εν ήταν και εύκολο να πηγαίνεις σχολείο µέχρι τις έντεκα το βράδυ. Το χειµώνα
είχαµε και τις ελιές. Ήταν τα παιδιά και το σπίτι που ήθελαν φροντίδα». Η κ. Ταξιαρχούλα όµως

δεν έµεινε για πολύ µακριά από το σχολείο.

Παρά τις συνεχιζόµενες αντιδράσεις του τύπου «µα τι το θέλεις πάλι το σχολείο». Αυτήν τη φο-

ρά πάντως είχε στο πλευρό της και τις τρεις κόρες της. «Μου έχουν µεγάλη αδυναµία και πάντα
µε υποστηρίζουν». Στο Λύκειο ήταν η µεγαλύτερη. Αλλά αυτό δεν είχε καµία σηµασία για εκείνη,

δεν το ένιωθε άλλωστε. Όταν ήρθε η στιγµή των εξετάσεων στην τελευταία τάξη είχε ήδη πάρει

την απόφαση ότι θα συνέχιζε και στο Πανεπιστήµιο.

«∆ε διάβαζα ιδιαίτερα. ∆εν είχα και τον χρόνο άλλωστε. Μόνο τις ηµέρες πριν γράψουµε», λέ-
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ει µε ειλικρίνεια. Φυσικά ούτε λόγος για φροντιστήριο. Τα κατάφερε µόνη της. Πέρασε πρώτη στην

Κοινωνική Ανθρωπολογία, αν και το όνειρό της ήταν το Ιστορικό-Αρχαιολογικό. «Όµως τέτοιο
τµήµα δεν υπάρχει στη Μυτιλήνη και για µένα ήταν αδύνατο να φύγω µακριά από το νησί». Πρω-

τοετής πια έχει µάθηµα καθηµερινά, πρωί και απόγευµα. Η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεω-

τική, η ίδια όµως δεν θέλει να χάνει µαθήµατα. «Όταν µπαίνω στην αίθουσα ξεχνιέµαι. Ξεχνάω
πόσο χρόνων είµαι, ότι είµαι παντρεµένη µε τρία παιδιά και απλώς ακούω τον καθηγητή. Με µα-
γεύουν όλα αυτά που µαθαίνουµε. Τελικά µου αρέσει πάρα πολύ το τµήµα µου. Πάντα ήθελα να
ασχοληθώ µε τις ανθρωπιστικές επιστήµες», λέει.

Αλλά και οι δουλειές στο σπίτι συνεχίζονται. Κάποιες γίνονται πολύ πρωί, κάποιες αργά το

βράδυ. «∆εν είναι ανάγκη να γίνονται και όλα τέλεια. ∆εν είµαι από τις νοικοκυρές που θέλουν
όλα να είναι στην εντέλεια. Απλώς ξέρω ότι κάποια πράγµατα πρέπει να γίνουν και ας θεωρώ τις
περισσότερες δουλειές του σπιτιού αγγαρεία». 

Πηγή: Εφηµερίδα «Τα Νέα» 15/12/2000

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο της οµάδας σας; Ποια προβλήµατα είχατε αντιµετωπίσει στο

παρελθόν ή αντιµετωπίζετε τώρα σε σχέση µε την εκπαίδευση; Γιατί; Τι κάνατε και τι θα µπορού-

σατε να κάνετε ακόµα για αυτά τα προβλήµατα; 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Φτιάξτε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, ένα δικό σας ερωτηµατολό-

γιο σχετικά µε τα παραπάνω ζητήµατα. Συµπληρώστε το, µαζέψτε τις απαντήσεις και συζητείστε

τα αποτελέσµατα. Ποια συµπεράσµατα βγάζετε;

• Πώς µπορούµε να αποκτήσουµε καλύτερη εκπαίδευση; Το πρώτο βήµα που έχουµε να κάνουµε εί-

ναι να συνειδητοποιήσουµε ποια είναι τα προβλήµατα που µας εµπόδισαν να µάθουµε αυτό ή το άλ-

λο και, στη συνέχεια, να αναζητήσουµε τις αιτίες τους. Μια τέτοια γνώση µπορεί να γίνει πολύτιµος

βοηθός µας όταν αρχίσουµε να αναζητούµε λύσεις, τρόπους, δηλαδή, για να ανεβάσουµε το επίπε-

δο της εκπαίδευσής µας. 

77.  66.  ΗΗ  κκααττααγγρρααφφή  κκααι  η  εερρµηννεείίαα  τηςς  εεκκπααιιδδευυτικκήήςς  µµααςς  κκαατάάσσταασσηςς.  ΣΣτεερρεεόότυυπαα  γγιαα  τηην  εεκκπααίδδεευυσση.

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ακούστε προσεκτικά την παρακάτω άπόψη (διατυπώνεται σε βιβλίο που εκδόθηκε το 1981). Πό-

σο συµφωνείτε µε αυτήν; Φανταστείτε µία συζήτηση που θα κάνατε µε τον άνθρωπο που εκφρά-

ζει τη συγκεκριµένη άποψη.
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«Τα γράµµατα είναι η γρουσουζιά των Τσιγγάνων. Μόλις εδώ και πέντε χρόνια καταλάβαµε ότι

τα παιδιά µας πρέπει να µεγαλώσουν διαφορετικά από µας και να πάνε σχολείο. Τι φταίει και δεν

πήγαιναν µέχρι τώρα; Το εύκολο κέρδος, που έχουµε συνηθίσει. Σε δυο ώρες µπορεί να βγάλου-

µε όσα βγάζει ένας δάσκαλος σε µια βδοµάδα. Μόνο στη δουλειά είµαστε έξυπνοι, πονηροί αν

θες. Σ’ όλα τ’ άλλα βασιλεύει καθυστέρηση». 

Από το βιβλίο της Νίτσας Λουλέ Θεοδωράκη, Εµείς οι Τσιγγάνοι, Καραµπερόπουλος, Αθήνα
1981: 21 - 22

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Ακούστε προσεκτικά το παρακάτω απόσπασµα. Πόσο συµφωνείτε µε τις απόψεις του ερευνητή;

Γράψτε του, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας,  ένα γράµµα µε τις δικές

σας απόψεις. 

«Το σχολείο των µη Τσιγγάνων δε γίνεται εύκολα και σχολείο των Τσιγγάνων […] Τα σχέδια των

Τσιγγάνων και των µη Τσιγγάνων σε σχέση µε το θεσµό του σχολείου παρουσιάζουν σηµαντική

απόκλιση. «Τα σχέδια και οι φιλοδοξίες των Τσιγγάνων και των µη Τσιγγάνων διαφέρουν» [...]

Μέχρι σήµερα δεν υπήρχε σχέση ανάµεσα στη σχολική και στην κοινωνική ή στην οικονοµική ε-

πιτυχία των νέων Τσιγγάνων. Μια µακρά σχολική φοίτηση, δύσκολη και συχνά επίπονη δεν κατέ-

ληγε παρά σπάνια σε µια σίγουρη ή και απλά χρήσιµη οικονοµική δραστηριότητα. Αντίθετα µάλι-

στα, το γεγονός ότι κάποιος πήγε σχολείο µπορούσε να αποτελέσει µειονέκτηµα, µε την έννοια

ότι το παιδί ή ο νέος που φοίτησε στο σχολείο δεν πήρε τις γνώσεις που θα του πρόσφερε η οι-

κογένεια, ενώ το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο και η απόρριψη δεν του πρόσφεραν την ευκαιρία

να χρησιµοποιήσει τις σχολικές του γνώσεις. Έτσι βρισκόταν διπλά περιθωριοποιηµένος». 

Από το βιβλίο του J. P. Liegeois, Ροµά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές, Καστανιώτης, 
Αθήνα 1999: 211 - 212

• Σήµερα γίνονται πολλές έρευνες για την εκπαίδευση. Γράφονται και κυκλοφορούν βιβλία για τα εκ-

παιδευτικά χαρακτηριστικά, τα εκπαιδευτικά προβλήµατα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν διά-

φορες οµάδες της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές οι έρευνες µπορεί να αναφέρονται και σε µας τους ί-

διους. Μερικές φορές τέτοιες έρευνες είναι χρήσιµες, γιατί µας βοηθούν να δούµε «απ’ έξω» τη ζωή

µας και να καταλάβουµε πράγµατα που συνήθως δεν τα βλέπουµε, έτσι όπως είµαστε µπλεγµένοι µε

τα προβλήµατα της καθηµερινότητάς µας. Μπορούν ακόµα και να µας βοηθήσουν να δούµε λανθα-

σµένες ιδέες που είχαµε για διάφορα ζητήµατα που αφορούν την εκπαίδευση. 

• Υπάρχουν όµως και έρευνες που µιλούν για µας, όµως, όταν τις διαβάζουµε, δεν αναγνωρίζουµε

τους εαυτούς µας σε αυτά που γράφουν. Και αυτές οι έρευνες, όµως, δηµιουργούν «εικόνες» για µας

και επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µας αντιµετωπίζουν οι άλλοι άνθρωποι. Τι µπορούµε να κά-

νουµε για αυτό;
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ΕΠΑΑΓΓΕΛΛΜΜΑΑΤΙΚΚΕΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΚΚΕΣΣ

7.  77.  Εππάγγγγελλµαα  κκααι  ποοιιόότηταα  ζζωωήήςς.  ΤΤι  εεπηρρεεάάζζει  τηνν  ικκααννοοπποοίησση  ποουυ  ππααίίρρννοουυµε  ααππόό  ττοο  επάάγγγγεελλµάά  µααςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ας υποθέσουµε ότι οι άνθρωποι των φωτογραφιών µιλάνε για τη δουλειά τους. Προσπαθείστε να

φανταστείτε τι λένε... (οι φωτογραφίες είναι της Μαρίας Λαζαροπούλου)

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Ας πούµε ότι σας ζητούν να ετοιµάσετε µια επααγγγγεελλµαατικκήή  µοοννοογγρρααφφίίαα  για το επάγγελµά σας ή

για ένα επάγγελµα που έχετε κάνει κάποτε στη ζωή σας και να την παρουσιάσετε στο σχολείο ό-

που φοιτά το παιδί σας. Για να φτιάξετε µια επαγγελµατική µονογραφία, πρέπει να µιλήσετε για

τα παρακάτω θέµατα:

• Περιγραφή του επαγγέλµατος (τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο επαγγελµατίας, τι εργαλεία, µη-

χανές ή υλικά χρησιµοποιεί).

• Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας (πού δουλεύει, ποιες ώρες, µε ποιους, αν υπάρχουν κίν-

δυνοι κλπ.).

• Ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα που χρειάζεται να έχει κανένας για να κάνει αυτό

το επάγγελµα.

• Γνώσεις και τυπικά προσόντα που χρειάζονται.

• Τι προσφέρει το επάγγελµα στον εργαζόµενο (υλικές και άλλες απολαβές).

• Πού µπορεί να εργαστεί κανείς. Τι εξέλιξη µπορεί να έχει κάποιος σε αυτή τη δουλειά. Τι

µέλλον έχει το επάγγελµα.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο:

Ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας εξασφαλίζει η δουλειά σας, για να είστε ικανοποιηµέ-

νος/-η από αυτήν;
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ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ποιες από τις δικές σας επαγγελµατικές αξίες θα θέλατε να µεταδώσετε στα παιδιά σας; Γιατί; 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Φανταστείτε ότι ο γιος σας ή η κόρη σας σκέφτεται να πιάσει δουλειά αµέσως µόλις τελειώσει το

Γυµνάσιο. Σας ρωτάει τι γνώµη έχετε και ακόµα σας ζητάει τη συµβουλή σας για τα επαγγέλµα-

τα που θα µπορούσε να κάνει. Εσείς τι θα λέγατε; Φτιάξτε τον διάλογο. 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  5:

Να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Αφού το κάνετε, να συγκρίνετε τις απαντήσεις

σας µε τις απαντήσεις που δώσατε στο προηγούµενο ερωτηµατολόγιο. Τελικά, πόσο σας ικανο-

ποιεί το επάγγελµά σας;

Ποια από τα παρακάτω σας εξασφαλίζει η δουλειά που κάνετε;
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ΘΘΕΛΛΩΩ… ΚΚΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΥΥ ΛΛΙΓΟΟ ΠΟΟΛΛΥΥ

να έχω οικονοµική άνεση 

να έχω ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

να έχω ασφάλιση για σύνταξη 

να έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο

να είµαι κοντά στους δικούς µου ανθρώπους

να µην κουράζοµαι πάρα πολύ 

να έχω µονιµότητα

να έχω προοπτικές εξέλιξης

να µε ενδιαφέρει η δουλειά

να αποκτώ καινούριες εµπειρίες κάνοντάς την 

να µπορώ να την κάνω καλά

να µη µου λένε οι άλλοι τι θα κάνω

να µε εκτιµούν οι άλλοι για τη δουλειά που κάνω

κάτι άλλο…
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  66:

Να αναφέρετε πέντε ικανότητες ή δεξιότητες που πιστεύετε ότι έχετε. Πόσες και ποιες από αυ-

τές πιστεύετε ότι χρησιµοποιείτε στη δουλειά σας; ∆ώστε παραδείγµατα. Υπάρχουν άλλες δου-

λειές όπου πιστεύετε ότι θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε αυτές τις ικανότητες ή δεξιότητες;

• Η δουλειά που κάνουµε δεν είναι µόνο ένας τρόπος για να βγάζουµε χρήµατα. Στην πραγµατικότη-

τα η δουλειά µας επηρεάζει και ολόκληρη τη ζωή µας. Τις ώρες που κοιµόµαστε, το πόσο και το πό-

τε βλέπουµε την οικογένειά µας, το είδος των ανθρώπων που συναντάµε κλπ. Γι’ αυτό, είναι σηµαντι-

κό η δουλειά µας να µας προσφέρει ικανοποίηση. 

• Οι άνθρωποι ψάχνουν διαφορετικές «αµοιβές» από τη δουλειά που κάνουν. Αυτά που θέλουµε να κερ-

δίζουµε από τη δουλειά που κάνουµε ονοµάζονται εεπααγγγγελλµαατικκέέςς  ααξξίεςς. 

• Οι επαγγελµατικές µας αξίες δεν επηρεάζονται µόνο από την προσωπικότητά µας, αλλά και από την

οικογένειά µας, τους φίλους µας, το µέρος στο οποίο ζούµε, τις εµπειρίες µας κλπ.

7.  88.  ΠΠοοιαα  ππρροοβλλήήµααταα  αανντιµετωωπίίζζοουµεε  σστοο  εεππάάγγγγεελλµάά  µααςς;  ΤΤιι  κκάάνοουυµεε  γγιαα  νναα  ξξεππεερράάσσοουυµεε  τταα  εεπααγ-
γγεελλµααττικκάά  πρροοββλλήµααταα  ποουυ  ααννττιµµεετωωπίζζοουυµµεε;;  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ας πούµε ότι κάθεστε στο σπίτι σας ή στο καφενείο της γειτονιάς σας και συζητάτε µε κάποιον

φίλο ή κάποια φίλη σας, που παραπονιέται για κάποιο πρόβληµα που έχει στη δουλειά του. Εσείς
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ΕΧΧΩΩ… ΚΚΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΥΥ ΛΛΙΓΟΟ ΠΟΟΛΛΥΥ

έχω οικονοµική άνεση 

έχω ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

έχω ασφάλιση για σύνταξη 

έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο

είµαι κοντά στους δικούς µου ανθρώπους

δεν κουράζοµαι πάρα πολύ 

έχω µονιµότητα

έχω προοπτικές εξέλιξης

µε ενδιαφέρει η δουλειά

αποκτώ καινούριες εµπειρίες κάνοντάς την 

µπορώ να την κάνω καλά

δεν µου λένε οι άλλοι τι θα κάνω

µε εκτιµούν οι άλλοι για τη δουλειά που κάνω

κάτι άλλο…
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ρωτάτε λεπτοµέρειες για να καταλάβετε καλύτερα το είδος και την έκταση του προβλήµατος και

στη συνέχεια προσπαθείτε να βοηθήσετε τον φίλο ή τη φίλη σας να βρει κάποια λύση. Φανταστεί-

τε τον διάλογο. Χωριστείτε σε πέντε οµάδες και η κάθε οµάδα ας ασχοληθεί µε ένα από τα πα-

ρακάτω προβλήµατα:

• «∆εν υπάρχει αρκετή δουλειά»

• «Μας κυνηγάνε»

• «∆εν βγάζουµε αρκετά από τη δουλειά µας»

• «Μας παίρνουν τις δουλειές οι ………»

• «Η δουλειά µας δεν είναι σταθερή»

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Χωριστείτε σε οµάδες. Όσοι κάνετε -ή κάνατε κάποτε- την ίδια δουλειά ή παρόµοιες δουλειές, µπεί-

τε στην ίδια οµάδα. Σκεφτείτε πραγµατικές ιστορίες που έχετε ζήσει και που δείχνουν τα προβλή-

µατα και τις δυσκολίες της δουλειάς σας. Φτιάξτε ένα «σενάριο», µε βάση µερικές από αυτές τις

ιστορίες και παρουσιάστε το στην τάξη. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστε ξανά την ιστορία σας, δίνοντάς της αυτή τη φορά «καλό τέλος».

Τι αλλάξατε από την αρχική ιστορία; Ποιες λύσεις σκεφτήκατε; Πόσο εφικτές είναι αυτές οι αλ-

λαγές και αυτές οι λύσεις στην πραγµατικότητα;

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

«Ο Κώστας έχασε τη δουλειά του. Έπρεπε να βρει καινούρια δουλειά………» Συνεχίστε την ιστορία.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Αν και εσείς αντιµετωπίζατε παρόµοιο πρόβληµα µε αυτό του Κώστα, τι θα κάνατε; ∆ιαλέξτε από

τις παρακάτω ενέργειες (µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία). Αφού τελειώσετε, συζη-

τείστε τις επιλογές που κάνατε: Γιατί τις κάνατε; Έχετε δοκιµάσει παρόµοιες λύσεις και άλλες φο-

ρές; Πόσο αποτελεσµατικές ήταν; Και επίσης σχολιάστε τις επιλογές που δεν κάνατε: Τι σας ε-

µπόδισε να κάνετε αυτές τις επιλογές;

• Θα έψαχνα µόνος µου να βρω άλλη δουλειά.

• Θα ζητούσα τη βοήθεια συγγενών, φίλων και γνωστών.

• Θα έψαχνα στις µικρές αγγελίες των εφηµερίδων.

• Θα πήγαινα σε υπηρεσίες στήριξης και επαγγελµατικού προσανατολισµού (ΟΑΕ∆ κλπ.).

• Θα προσπαθούσα να πάρω δάνειο για να κάνω κάτι καινούριο.

• Θα προσπαθούσα να βελτιώσω τα επαγγελµατικά µου προσόντα και δεξιότητες µε οποιον-

δήποτε τρόπο.

• κάτι άλλο ………

• Οι περισσότεροι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν επαγγελµατικά προβλήµατα. Ακόµα, πολλοί άνθρωποι

βρίσκονται αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της ανεργίας. 

• Είναι πολύ σηµαντικό για όλους µας να µην αφήσουµε αυτά τα προβλήµατα να «µας βάλουν κάτω».

Πρώτα πρώτα, αν υπάρχει κάτι που δεν µας ικανοποιεί στη δουλειά µας, είναι καλό να ξέρουµε τι α-

κριβώς είναι αυτό και ακόµα τι πραγµατικά κάνουµε για να το αντιµετωπίσουµε. 
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77.  99.  ΑΑλλλάάζζοουυνν  οοι  σσυυννθθήκκεεςς  εερργαασσίααςς;;  Πώώςς  µµααςς  εππηρρεεάάζζεει  ααυυτόό;  ΤΤι  γννωωρρίζζοουυµµεε  γγιαα  ααυυτέέςς  τιςς  ααλλλλααγγέέςς;
ΠΠόόσσοο  µπποορροούύµεε  νναα  ααννττιµεετωωπίίσσοουυµε  τιςς  ννέέεςς  σσυυννθθήήκκεςς  ερργγαασσίίααςς;  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Αν οι άνθρωποι στις φωτογραφίες έλεγαν «∆εν έχω δουλειά, γιατί ……...............…», πώς πιστεύετε

ότι θα µπορούσε να συµπληρωθεί η φράση τους; (οι φωτογραφίες είναι της Μαρίας ∆ηµητρίου).

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Ακούστε παρακάτω την αφήγηση του Μανώλη Αγγελόπουλου. Ποια από τα επαγγέλµατα που έ-

κανε στα νιάτα του ο Μανώλης Αγγελόπουλος µπορούν να αποδώσουν και σήµερα; 

«Στα 11 χρόνια µου, µικρό τσιγγανάκι, µε πήραν στη λαχαναγορά, στην οδό Βουτάδων. Ξεφόρ-

τωνα καρπούζια. Σκληρή δουλειά, αλλά το µεροκάµατο έβγαινε. Βοηθούσα την οικογένειά µου.

Την άλλη χρονιά γυρνούσα στις γειτονιές και δούλευα γανωτζής. Γάνωνα κατσαρόλες, ταψιά και

τεντζερέδια. Στα 13 µου άλλαξα επάγγελµα, έγινα στιλβωτής, µα κι αυτό δεν κράτησε πολύ. Όταν

ήµουν πια 15 χρονών, πήρα στους ώµους τα κιλίµια και τα χαλιά και γύριζα στους δρόµους, στις

γειτονιές της Αθήνας. ∆ιαλαλούσα την πραµάτεια µου και τραγουδούσα. Η φωνή µου φαίνεται

πως άρεσε. Οι κοπέλες έβγαιναν στα παράθυρά τους και µε γλυκοκοιτούσαν. Τις γλυκοκοιτού-

σα κι εγώ. Και πουλούσα παραπάνω κιλίµια». 

Aπό άρθρο του Πάνου Γεραµάνη στο περ. ∆ίφωνο, τ. 43, Απρίλιος 1999

     ��   



ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Ακούστε την παρακάτω συζήτηση. Πόσο εύκολη είναι στις µέρες µας µία επαγγελµατική εξέλιξη,

όπως αυτή που περιγράφεται εδώ; Γιατί; 

- Ποια ήταν η πρώτη δουλειά που κάνατε;

- Λούστρος, σε ηλικία 5 ετών. Μετά, 6-7 ετών έκανα τον λαχειοπώλη. ∆έκα ετών έγινα µικροπω-

λητής. Πούλησα χαλιά, κουβέρτες, κεντήµατα, αγάλµατα, ό, τι είχε σχέση µε το εµπόριο, δεν έ-

λεγα όχι σε τίποτε. Όταν ήµουν 16 ετών µας πίστεψαν, δύο - τρεις φίλους, και µας έδωσαν να

φτιάξουµε τσόκαρα. Τα τσόκαρα Μπακάκου ήταν δική µας πατέντα. Μας χρηµατοδότησαν και

ανοίξαµε εργοστάσιο στον Ταύρο µε 72 άτοµα προσωπικό, ήµασταν από τους καλύτερους τε-

χνίτες στην Ελλάδα. ∆υστυχώς, όµως, ενώ το εργοστάσιο πήγαινε πολύ καλά, πήγα στον Στρα-

τό και ο συνεταίρος µου δεν µπορούσε να το κρατήσει.

- Και τώρα είστε ένας από τους µεγαλύτερους εµπόρους.

- Από ανάγκη µπήκα δυναµικά στο εµπόριο. Όταν ήµουν στη Βασιλική Φρουρά -τότε που υπηρε-

τούσα έγινε η Προεδρική Φρουρά- ήταν και ο αδελφός µου στρατιώτης, η διαφορά µας ήταν 11

µήνες. Έγινε όµως ένα ατύχηµα και τον έχασα. Είχε δύο παιδιά και τα πήρα υπό την προστασία

µου. Όταν απολύθηκα λοιπόν, έπρεπε να ξεκινήσω όχι από το µηδέν, αλλά υπό το µηδέν. Άνοι-

ξα ένα κατάστηµα, µε δάνεισαν και σιγά σιγά αναπτύχθηκα […]

- Τώρα πόσα καταστήµατα έχετε;

- Τώρα τα καταστήµατα είναι πολλά. Έχει και η γυναίκα µου, έχουν και τα παιδιά µου, έχει και ο

αδελφός µου και η αδελφή µου και η µητέρα µου… 

Aπό την εφηµ. «Τα Νέα», 21 - 22/1/2006, 
συνέντευξη του Βασίλη ∆ηµητρίου στον Σταύρο Θεοδωράκη 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Τώρα δείτε και αυτό το απόσπασµα και συγκρίνετε τις παρατηρήσεις σας µε τις παρατηρήσεις του

Μανώλη Ράντη.

«… αυτή η δεκαετία (σ.σ. του 1990) είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο ανταγωνισµός πολύ µεγαλύτε-

ρος, η πληροφόρηση του καταναλωτή πολύ καλύτερη, τα κανάλια, η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα.

Ο κόσµος πια έστω και αυτή την εφηµερίδα την καθηµερινή τη διαβάζει και αυτό λειτουργεί ανα-

σταλτικά στο γυρολόγο. Όσο πιο ενηµερωµένος είναι ο καταναλωτής τόσο πιο δύσκολα θα ψω-

νίσει από αυτόν που κινείται στο δρόµο (…) Είναι φοβερός ο ανταγωνισµός. Η νοικοκυρά, ας πού-

µε, το βράδυ, έχοντας τα µπικουτί στο κεφάλι της και πίνοντας το καφεδάκι της στην πολυθρόνα

της, ξέρει ότι αν την ενδιαφέρει η ηλεκτρική σκούπα τάδε, κάνει τόσο και µάλιστα χωρίς προκα-

ταβολή, µε τόσες δόσεις και, και…

- Ο ανταγωνισµός από τα µεγάλα καταστήµατα εντέλει, που κατεβάζουν τις τιµές;
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- Είναι γενικό το φαινόµενο. Ο µικροµεσαίος πεθαίνει εδώ και αρκετά χρόνια και κερδίζουν

τα πολύ µεγάλα. Αυτό συνεχίζεται για πολύ καιρό ακόµα (…) Ο κόσµος απευθύνεται σε όσο

γίνεται µεγαλύτερες επιχειρήσεις έχοντας πολύ καλύτερη τιµή, εγγύηση, τρόπους πληρω-

µής, διακανονισµούς κτλ. Και συγκεντρωµένα, βέβαια…

Aπό συνέντευξη του Μανώλη Ράντη στην Αλίκη Βαξεβάνογλου, στο βιβλίο της Έλληνες
Τσιγγάνοι. Περιθωριακοί και Οικογενειάρχες, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001: 121-122 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Ακούστε το παρακάτω κείµενο (από το βιβλίο Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του

ΟΕ∆Β για την Γ’ Γυµνασίου). Τι σηµαίνει «Η/Υ»; Πόσο καταλαβαίνουµε όρους όπως πααγκκοοσσµιο-

ποοίηησση και τηλλερργγαασσίαα; Γνωρίζετε κάποιο παράδειγµα «δδιεεθθνήή  αανντααγωωνισσµοούύ»; Ποιες είναι οι

«νέέεεςς  τεεχχννοολλοογίεεςς  πααρρααγγωωγής  κκααι  εεπικκοοιννωωννίααςς»; Τι είναι το «ηλλεεκκτρροονικκόό  εεµµπόόρριοο»; Γνωρίζετε

επαγγέλµατα που σήµερα εξαφανίζονται; Μπορείτε να αναφέρετε µερικά από τα «νέα επαγγέλ-

µατα»; Τέλος, προσπαθείστε να συµπληρώσετε το κείµενο.

Σήµερα […] αλλάζει ριζικά ο εργασιακός χώρος µε τις νέες τεχνολογίες παραγωγής και επικοι-

νωνίας, αλλά και λόγω της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και του διεθνούς ανταγωνισµού. Ο

εργαζόµενος έχει τη δυνατότητα να εργάζεται καθισµένος µπροστά στον προσωπικό του Η/Υ. Το

ηλεκτρονικό εµπόριο είναι πια γεγονός και η τηλεργασία καθηµερινά εξαπλώνεται σε δραστηριό-

τητες που πριν λίγο καιρό, δεν µπορούσε κάποιος να διανοηθεί, όπως στην εκπαίδευση, τη δια-

κόσµηση και την ιατρική.

Ο εργαζόµενος αναλαµβάνει πολλά και διαφορετικά καθήκοντα, µε αποτέλεσµα το ωράριο

εργασίας να µην είναι πια σταθερό αλλά να προσαρµόζεται, έτσι, ώστε να ολοκληρώνει το έργο

που έχει αναλάβει.

Στο σύγχρονο κόσµο παρατηρείται η εξαφάνιση ορισµένων επαγγελµάτων, η εµφάνιση νέων

και η προσαρµογή άλλων στις νέες οικονοµικές συνθήκες […] 

Ζούµε σε µια νέα εποχή, που πολλά πράγµατα είναι ρευστά και όχι απαραίτητα σταθερά και

µόνιµα. Από τον εργαζόµενο ζητείται: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(η συνέχεια του κειµένου)
• να αλλάζει συχνά επαγγελµατικές δραστηριότητες.

• να έχει δεξιότητες, όπως ευελιξία, προσαρµοστικότητα, δυνατότητα επικοινωνίας και συ-

νεργασίας κλπ.

• να είναι σε θέση να µορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (διά βίου εκπαίδευση), ώστε

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ίδιας ή της διαφορετικής δουλειάς που θα επιλέξει.

• να αναπτύσσει διάφορες πρωτοβουλίες στον εργασιακό χώρο, αλλά και ευρύτερα στο κοι-

νωνικό του περιβάλλον (εθελοντική εργασία, επιχειρηµατικότητα, συµµετοχή σε κοινωνική
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εργασία, όπως π.χ. «Γιατροί χωρίς σύνορα», «Unicef», οικολογικές οργανώσεις, δραστη-

ριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.).

• να συνεργάζεται µε τους συναδέλφους του αποτελεσµατικά και δηµιουργικά. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Ψάξτε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας,  να βρείτε στις εφηµερίδες ειδή-

σεις για γεγονότα που σας έχουν επηρεάσει ή που µπορούν να σας επηρεάσουν στη δουλειά σας.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Το έργο του Βλάση Κανιάρη «Μετανάστες», αν και παλιό (του 1970), είναι ακόµα επίκαιρο. Αυτό

το έργο θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα «σχόλιο» για την παγκοσµιοποίηση και τις νέες συνθήκες

εργασίας. Εσείς πώς το καταλαβαίνετε αυτό; Έχετε στο µυαλό σας παρόµοιες εικόνες; Προσπα-

θείστε να τις περιγράψετε ή και να τις αναπαραστήσετε (ζωγραφικά, φωτογραφικά, µε κάποια κα-

τασκευή ή κολλάζ…)     

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  5:

Ακούστε προσεκτικά το παρακάτω κείµενο. Ποιες ικανότητες και ποιες δεξιότητες βοήθησαν τον

Γιάννη ∆ενδρινό να προσαρµόσει το επάγγελµα που γνώριζε από τον πατέρα του στις νέες οικο-

νοµικές συνθήκες; Φτιάξτε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, έναν κα-

τάλογο. 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Αν εσείς γνωρίζατε κάποιο παρόµοιο «παλιό» επάγγελµα, πώς θα το αναπτύξετε; Θα µπορούσα-

τε να κάνετε κάτι παρόµοιο στην περιοχή που ζείτε; 

Από τα έξι του χρόνια παρακολουθεί τον πατέρα του στο εργοστάσιο και εξοικειώνεται µε τη δου-

λειά του σιδηρουργού. Τα σιδηρικά και τα µεταλλικά ήταν από τα πρώτα υλικά που έµαθε να χει-

ρίζεται τέλεια.

Γι’ αυτό και σήµερα που είναι είκοσι χρονών, ο Γιάννης ∆ενδρινός είναι από τους λίγους αν-

θρώπους που µπορούν να µεταµορφώσουν σε αριστουργήµατα τα χαλασµένα µπουζί, τις εξα-

τµίσεις, τα καρµπιρατέρ, τα παξιµάδια και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανήκει στα σκουπίδια ενός συ-

νεργείου. Άλλωστε για τον ίδιο η ανακύκλωση µέσα από την τέχνη έχει γίνει πια τρόπος ζωής: «∆εν

µπορώ να φανταστώ τον εαυτό µου να ασχολείται µε κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που κάνω τώρα»,

λέει στο «Έθνος». Παράλληλα µε την πρωτότυπη αυτή απασχόληση, ο Γιάννης σπουδάζει µηχα-

νολογία δι’ αλληλογραφίας σε πανεπιστήµιο της Γαλλίας, ενώ από την επόµενη χρονιά σκοπεύ-

ει να σπουδάσει Ιστορία της Τέχνης.

Η πρώτη του επαφή µε την τέχνη του µετάλλου και τη χρησιµοποίηση «άχρηστων» υλικών ή-

ταν στην Αφρική: «Μεγάλωσα στο Ζαΐρ και βλέποντας τους ντόπιους να κάνουν καλλιτεχνήµατα

µε οποιοδήποτε υλικό έβρισκαν µπροστά τους δεδοµένου ότι συνήθως ήταν αδύνατο να έχουν

τις πρώτες ύλες που θα ήθελαν, κατάλαβα ότι η τέχνη δεν έχει να κάνει µε το τι χρησιµοποιείς

αλλά µε το πώς το µεταµορφώνεις», λέει.

Η συλλογή του αυτή τη στιγµή περιλαµβάνει ολόκληρες συνθέσεις µε φιγούρες σχετικές µε

τον αθλητισµό, τα επαγγέλµατα αλλά και θέµατα της επικαιρότητας: «Πολλά από τα πράγµατα που

φτιάχνω τα διαθέτω σε καταστήµατα µε είδη δώρων». 

Aπό το άρθρο Σιδερένια αριστουργήµατα, εφηµ. Έθνος, 14/4/1998
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  66:

Προσπαθείστε (α) να σχεδιάσετε  µία υποθετική επιχείρηση που να βασίζεται στο ηλεκτρονικό ε-

µπόριο, (β) να σκεφτείτε επαγγελµατικές δραστηριότητες που να στηρίζονται στην τηλεργασία.

Γράψτε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, µικρές αγγελίες ή διαφηµίσεις

για τις υπηρεσίες που προσφέρετε.  

• Τις δουλειές που κάνουµε δεν τις κάνουµε σε κάποιο κοινωνικό κενό, αλλά σε συγκεκριµένες ιστο-

ρικές και κοινωνικές συνθήκες. Όσα περισσότερα ξέρουµε για αυτές τις συνθήκες, τόσο καλύτερα

µπορούµε να καταλάβουµε -και, ίσως, να αντιµετωπίσουµε- αυτά που µας συµβαίνουν. 

77.  99.  ΟΟι  εεπιλοογγέέςς  πποουυ  κκάάννοουυµε  σσε  σσχχέέσσηη  µε  ττοο  εεπάάγγγελµµάά  µααςς.  ΠΠοοιοοι  ππααρράάγγοοντεεςς  εεπηηρρεεάάζζοουυνν  τιςς  εεπι-
λλοογγέέςς  µααςς;;  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Ακούστε την παρακάτω αφήγηση του Κ. Ποια φαντάζεστε ότι ήταν η εκπαιδευτική και επαγγελ-

µατική εξέλιξη του Κ.; Σε ποια στοιχεία στηρίζετε τις υποθέσεις σας;

«Σαν παιδί υπέφερα πολύ. Γυρίζαµε από το ένα µέρος στο άλλο µέρος µέχρι να καταλήξουµε ε-

δώ [...] Ο πατέρας µου ήταν από τα Πετράλωνα και η µάνα µου από τη ∆ραπετσώνα… Εκεί στή-

σαµε µία παράγκα. Ο πατέρας µου, δεν ξέρω πώς, τα κατάφερε και έµαθε λίγα γράµµατα. Ίσως

αυτό να είναι η αιτία που πήγα κι εγώ στο σχολείο. Πήγα µεγάλος γιατί γυρίζαµε. Εφτά παιδιά ή-

µαστε και µόνο εγώ και η αδελφή µου είχαµε χαρτιά για να πάµε στο σχολείο. Πήγα οκτώ χρο-

νών στην πρώτη τάξη.». 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(η συνέχεια του κειµένου)
«…Τις δυο πρώτες τάξεις πήγα κανονικά και µετά στο νυχτερινό. Το πρωί δούλευα λούστρος.

Ήθελα να µάθω γράµµατα και έµαθα. Ένας θείος µου έπαιζε ούτι και µ’ έµαθε και µένα. Ύστερα

έµαθα µόνος µου κιθάρα, τραγουδούσα κιόλας και άρχισα να κάνω τραγούδια». Σήµερα ο Κ. εί-

ναι επιτυχηµένος µουσικός. 

Aπό το βιβλίο της Άννας Λυδάκη, Οι Τσιγγάνοι στην πόλη, Καστανιώτης, Αθήνα 1998: 337 
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Παρακάτω έχουµε την αφήγηση του Α. Βάλτε σε κύκλο όποια από τις τρεις επιλογές εσείς θεω-

ρείτε πιθανότερη και, προσπαθείστε να περιγράψετε µε συντοµία τις πιθανές συνέπειες της επι-

λογής που κάνατε.

Στο τέλος ακούστε ολόκληρη την αφήγηση του Α. Ποιες επιλογές έκανε ο Α. σε σχέση µε την

επαγγελµατική του εξέλιξη; Ποιες δυσκολίες αντιµετώπισε και πώς τις ξεπέρασε; 

Το τελείωσα το σχολείο [το δηµοτικό]. Πήγα και στο γυµνάσιο, αλλά εκεί µε κόψανε σε τρία µα-

θήµατα και ….

(α) το σταµάτησα και βγήκα στη δουλειά.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(β) το σταµάτησα και πήγα σε µια τεχνική σχολή να µάθω µηχανικός.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(γ) έχασα τη χρονιά µου. Όµως συνέχισα το σχολείο.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

…σε µια τεχνική σχολή να µάθω µηχανικός. ∆ούλευα από δώδεκα χρονών και…

(α) πλήρωνα τα δίδακτρα.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(β) έβγαζα καλά λεφτά. Έτσι, τελικά την άφησα τη σχολή.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(γ) δεν τα έβγαζα πέρα. Γι’ αυτό τελικά την άφησα τη σχολή.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

…Στο συνεργείο µε έστειλε ένας καθηγητής από τη σχολή. Του λέω: «Θέλω να βρω δουλειά. Ξέ-

ρεις τίποτα;» Και µ’ έστειλε σ’ αυτόν που είναι ξάδερφός του. Την πρώτη φορά που ήρθα, τρία

λεωφορεία πήρα, χιόνιζε και ήµουνα µοναχός µου και έχασα και το δρόµο. Έκανα ώρες να το

βρω (το συνεργείο). Ακόµα και τώρα δεν ξέρω τους δόµους. Και στην Οµόνοια να µε αφήσεις,
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µπορεί να χαθώ […] Εκείνη τη µέρα, που λες, φθάνω και µου λέει: «Ποιος είσαι; Τι θες;» Του λέω:

«Μάστορα, µ’ έστειλε ο ξάδερφός σου από τη σχολή και θέλω δουλειά». Μου λέει: «Κάτσε να σε

δούµε. Να δούµε αν µας κάνεις». Και τον παίρνει στο τηλέφωνο, και του λέει ο άλλος. Με κρά-

τησε δοκιµαστικά και… 

(α) αυτό δεν µου άρεσε. Τι το έπαιζε, δηλαδή, αφεντικό; Σε λίγο καιρό έφυγα

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(β) µετά έµεινα.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(γ) µου έκανε τη ζωή δύσκολη. Στο τέλος µ’ έδιωξε κιόλας. Χωρίς λόγο. Και µου χρωστούσε

και λεφτά.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

…∆ούλευα πολλές ώρες από τότε. Στις πεντέµισι ξυπνούσα κάθε πρωί. Καµιά φορά δεν προλά-

βαινα να πάω και στη σχολή και έπαιρνε τηλέφωνο να µη µου βάλουν απουσία…

(α) Μ’ αυτά και µε τ’ άλλα, κατάφερα να την τελειώσω τη σχολή.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(β) Στο συνεργείο έµεινα. Αλλά τη σχολή την παράτησα τελικά.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(γ) Κουράστηκα πολύ. Παράτησα και το συνεργείο και τη σχολή.

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Σήµερα ο Α. δουλεύει µηχανικός αυτοκινήτων σε ένα συνεργείο στην Αθήνα.

Από το βιβλίο της Άννας Λυδάκη, Μπαλαµέ και Ροµά, Καστανιώτης, 
Αθήνα 1997: 161
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Θυµηθείτε τη δική σας «επαγγελµατική βιογραφία». Προσπαθείστε να εντοπίσετε σε αυτήν τις ε-

πιλογές που κάνατε, τους παράγοντες που επηρέασαν αυτές τις επιλογές και τις συνέπειες που

τελικά είχαν οι επιλογές σας για τη ζωή σας.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Ένας έφηβος, ο Γιάννης, µιλάει για τον εαυτό του. Αν ο Γιάννης ήταν συγγενής σας και ζητούσε

τη γνώµη σας για να σχεδιάσει το επαγγελµατικό του µέλλον, τι θα του λέγατε; Φανταστείτε τον

διάλογο.

«Αγαπάω το ποδόσφαιρο. Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Να δουλέψω στις λαϊκές. Με ενδιαφέ-

ρει και µια δουλειά στα κοµπιούτερ. Ο πατέρας µου δουλεύει στις λαϊκές, η µάνα µου το ίδιο, πα-

λιά δουλεύανε στα χωράφια. Τώρα τις δουλειές τις πήρανε οι Αλβανοί. Μου αρέσει η µουσική

και ο χορός, αλλά πιο πολύ µου αρέσει ο Ολυµπιακός…» 

Από το περιοδικό «Τσιγγάνων Λόγος», ΕΡΓΟΝ κ.ε.κ, 2001

• Οι νέες συνθήκες βάζουν εµάς τους εργαζόµενους µπροστά σε πολλά και δύσκολα «στοιχήµατα».

Μας ζητούν να αλλάζουµε συνεχώς, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις µας (δηλαδή, αυτά που ξέ-

ρουµε και αυτά που µπορούµε να κάνουµε), την ηλικία µας, τα προβλήµατα της καθηµερινής µας

ζωής. Μας ζητούν να «επενδύσουµε» χρόνο, κόπο, ακόµα και χρήµα, για τη «βελτίωσή» µας, χωρίς

κανένας να µας υπόσχεται ότι αυτή η «βελτίωση», αν τελικά την πετύχουµε, θα µας «φέρει» απαραί-

τητα και δουλειά. 

• Συχνά οι νέες συνθήκες «καταδικάζουν» τον εργαζόµενο σε ένα είδος µοναξιάς, αφού τον αφήνουν

να καταλάβει ότι το επαγγελµατικό του µέλλον εξαρτάται από την ικανότητά του να αλλάζει επαγγελµα-

τικές ταυτότητες και χώρους και ότι ο ίδιος, µόνος του, µακριά από την ασφάλεια των γνωστών του κοι-

νωνικών χώρων, και µε ελάχιστες εγγυήσεις από τους κοινωνικούς θεσµούς, είναι υπεύθυνος για ό, τι

του συµβαίνει και για ό, τι θα του συµβεί. 

• Η αλήθεια είναι ότι πάντα κάνουµε στη ζωή µας επιλογές και ότι οι επιλογές µας έχουν συγκεκριµέ-

νες συνέπειες. Όµως, οι επιλογές που κάνουµε ποτέ δεν είναι εντελώς ελεύθερες. Εξαρτώνται από

ένα σωρό παράγοντες: τις οικονοµικές δυνατότητες της οικογένειάς µας, το µέρος στο οποίο µεγα-

λώσαµε ή ζούµε, τις οικονοµικές συνθήκες… 

• Ακόµα κι έτσι, όµως, διαλέγουµε. Και είναι σηµαντικό οι επιλογές µας να είναι - όσο γίνεται - συνειδη-

τές και ενηµερωµένες. Γιατί έτσι θα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε καλύτερα τις εξελίξεις (και τον ε-

αυτό µας µέσα σε αυτές), να δούµε τι µπορούµε να αλλάξουµε και τι όχι, και τελικά να καταστρώσου-

µε νέα «σχέδια ζωής». 

90

     ��   



77.  1100.  ΣΣτεερρεεόότυυπαα  σσχχεεττικκάά  µεε  ταα  εππααγγγγέέλλµµααταα.  ΠΠώώςς  µµαας  εεµµποοδδίίζζοουυν;  ΤΤι  µποορροούύµµε  νναα  κκάάνοουµεε  γγιιαα  νναα
τταα  αανντιιµµετωωπίσσοουυµε;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Συµπληρώστε τη φράση 

«∆εν θα µπορούσα ποτέ να γίνω ……..........................…., γιατί είµαι …....…..........…............». 

Σηµειώστε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, πέντε επαγγέλµατα, τα

οποία κατά τη γνώµη σας δεν θα µπορούσατε να κάνετε ποτέ. Σκεφτείτε και το λόγο για τον ο-

ποίο το πιστεύετε αυτό. 

Στη συνέχεια συζητείστε στην οµάδα πόσο αυτά που πιστεύετε ισχύουν στην πραγµατικότητα.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Ακούστε την παρακάτω αφήγηση. Ποια φαντάζεστε ότι ήταν η εκπαιδευτική και επαγγελµατική ε-

ξέλιξη του Γιάννη; Σε ποια στοιχεία στηρίζετε τις υποθέσεις σας;

Οι γονείς του Γιάννη -δεν ζουν σήµερα- ήταν Έλληνες εκ Ρουµανίας τσιγγάνικης καταγωγής. «Ο

πατέρας µου ήταν έµπορος και η µητέρα µου γυρολόγος». Η δεκαετία του '60 ήταν δύσκολη.

Έµεναν στις προσφυγικές πολυκατοικίες του Αϊ-Γιάννη του Καρέα. «Είχαµε µεγάλες οικονοµικές

δυσκολίες, που πολλαπλασιάστηκαν όταν σε ηλικία 12 ετών έχασα τον πατέρα µου...». Τον στή-

ριξαν όµως κάποιοι άνθρωποι. «Πρώτη η µητέρα µου, που µε παρότρυνε να συνεχίσω το Γυµνά-

σιο. Έπειτα η Ειρήνη Παραντελίδου που µε βοήθησε να σπουδάσω Αγγλικά χωρίς να πληρώνω.

Κατόρθωσα να πάω στο Λύκειο αλλά δεν είχα λεφτά να συνεχίσω για σπουδές». Χωρίς σπουδές

και αναζητώντας ένα επάγγελµα πουλούσε µαχαίρια σε κρεοπωλεία………………………………………

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22  ((σσυυν.):

Τώρα ακούστε τη συνέχεια. Η εξέλιξη του Γιάννη συµφωνεί µε τις υποθέσεις που κάνατε;

(η συνέχεια του κειµένου)
Αργότερα συναντάει το θεολόγο-κοινωνιολόγο κ. Βασίλη Τσούπρα. «Ήταν αυτός που µε ώθησε

στην κοινωνιολογία. Με πάρα πολύ διάβασµα έδωσα εξετάσεις και µπήκα στο Πάντειο». Σήµερα

ο Γιάννης είναι κοινωνιολόγος και απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας. Για αρκετά χρόνια ήταν

ιδιοκτήτης φροντιστηρίου Αγγλικών. Συνεχίζει τις σπουδές του -τελειώνει το διδακτορικό του, ε-

νώ παράλληλα εργάζεται. 

Από το άρθρο Με τσιγγάνικη ψυχή, αλλά µε νέα «ταυτότητα», εφηµ. Τα Νέα, 1/11/2001. 
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Ακούστε την παρακάτω άπόψη (διατυπώνεται σε βιβλίο που εκδόθηκε το 2001). Πόσο συµφωνεί-

τε µε αυτήν; Φανταστείτε µία συζήτηση που θα κάνατε µε τον άνθρωπο που εκφράζει τη συγκε-

κριµένη άποψη.

«Κάτι που δεν έχουν συνηθίσει πολλοί Τσιγγάνοι είναι να σκύψουν το κεφάλι κάτω από ένα αφε-

ντικό. Οι περισσότεροι είναι αφεντικά οι ίδιοι. Οι ίδιοι το κεφάλαιο. Οι ίδιοι διοικούν τη µικρή επι-

χείρηση, δηλαδή την οικογένειά τους…». 

Από το βιβλίο της Αλίκης Βαξεβάνογλου, Έλληνες Τσιγγάνοι. Περιθωριακοί και Οικογενειάρ-
χες, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001: 12

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

∆είτε τα φυλλάδια στην επόµενη σελίδα. Θα προτιµούσατε κάποιο από τα προγράµµατα επαγγελ-

µατικής κατάρτισης που παρουσιάζουν αυτά τα φυλλάδια; Γιατί;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  55:

Οργανώστε µία υποθετική τηλεοπτική συζήτηση µε θέµα «Τσιγγάνοι και Εργασία». Ο συντονιστής

της συζήτησης µπορεί να κινηθεί στους παρακάτω ενδεικτικούς άξονες: (α) Τα επαγγελµατικά χα-

ρακτηριστικά των Τσιγγάνων, (β) Επαγγελµατικά προβλήµατα, (γ) Επαγγελµατικές προοπτικές.

Στη συζήτηση θα συµµετέχουν «εργοδότες», «εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας», «συνδι-

καλιστές», «εργαζόµενοι» και όποιοι άλλοι σχετικοί µε την εργασία µπορείτε να σκεφτείτε. Μοι-

ράστε τους ρόλους. Χωρίστε τους «καλεσµένους» σε δύο οµάδες. Στη µία οµάδα θα µοιράσετε

το ένα κείµενο Ι και στην άλλη κείµενο ΙΙ. Οι «καλεσµένοι» θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν στη συ-

ζήτηση τα κείµενα που τους δόθηκαν και να στηρίξουν τις θέσεις τους σε αυτά. Βιντεοσκοπείστε
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τη συζήτηση. Παρακολουθείστε την στη συνέχεια και, µε βάση τις παρατηρήσεις σας, γράψτε ό-

λοι µαζί ένα κείµενο µε θέµα «Τσιγγάνοι και εργασία: Μύθοι και πραγµατικότητες». Συζητείστε

µε τον επιµορφωτή ή την επιµορφώτριά σας τις δυνατότητες να δηµοσιευθεί αυτό το κείµενο στον

Τύπο.  

• Οι περισσότεροι από µας έχουµε ακούσει στερεοτυπικές απόψεις για τις σχέσεις διαφόρων οµάδων

µε την εργασία. «Τα κορίτσια δεν µπορούν να γίνουν πιλότοι». «Οι Έλληνες είναι τεµπέληδες». «Οι άν-

θρωποι µε κινητικά προβλήµατα δεν µπορούν να εργαστούν». Με µερικές από αυτές τις αντιλήψεις

έχουµε µεγαλώσει και ίσως τέτοιες απόψεις να έχουν επηρεάσει και τις δικές µας επαγγελµατικές ε-

πιλογές, άρα και την ίδια τη ζωή µας. Μερικές φορές ακόµα και ο σχεδιασµός προγραµµάτων επαγ-

γελµατικής κατάρτισης ή η χάραξη πολιτικής για την εργασία µπορεί να επηρεάζεται από στερεότυ-

πα. Πόσο ισχύουν, όµως, τέτοιου είδους στερεότυπα; 

ΚΚείίµεννοο  ΙΙ.

Οι Έλληνες Τσιγγάνοι:

Ζουν σε καταυλισµούς και µετακοµίζουν κατά διαστήµατα.

∆ουλεύουν ως έµποροι, µικροπωλητές, π.χ. στη λαϊκή, στα παζάρια.

Είναι συνήθως πολύτεκνοι και τα παιδιά τους εντάσσονται από πολύ νωρίς στην εργασία, ενώ

συνήθως δεν πηγαίνουν σχολείο. 

Έχουν άγραφους κανόνες τιµής, τους οποίους όποιος παραβεί δέχεται την ανάλογη ποινή.

Είναι φορείς της δικιάς τους ξεχωριστής κουλτούρας, πχ. έχουν τη δική τους διάλεκτο, παίζουν

τη δική τους µουσική, ακολουθούν έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής από τους Έλληνες.

Ως ένα περιθωριακό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας αναγκάζονται πολλές φορές να κατα-

φύγουν σε αντικοινωνικές επιλογές επιβίωσης.

Οι Τσιγγάνοι αποτελούν µια νοµαδική κοινωνία, γιατί:

∆ε ζουν µέσα σε καθορισµένα και περιορισµένα γεωγραφικά όρια.

Μετακινούνται όλοι µαζί κατά οµάδες.

Έχουν τη δική τους κουλτούρα, η οποία ενσωµατώνεται στην κοινωνία στην οποία ζούνε. Ωστό-

σο δεν περιορίζεται αυστηρά στα σύνορα µιας χώρας, αλλά εξαπλώνεται παντού.

Ο δεσµός της οικογένειας και της οµάδας είναι πολύ δυνατός κι έτσι η έντονη αλληλεξάρτη-

ση είναι βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας των Τσιγγάνων. 

Πρεντάκη ∆ήµητρα, βοήθηµα για το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’
Γυµνασίου, Σαββάλας1998: 15.

ΚΚεείίµεενοο  ΙΙΙΙ.

Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Βασιλειάδου, Παυλή - Κορρέ (1998), το 63, 5%

των Ελλήνων Τσιγγάνων είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι σε σπίτια. 26, 5% είναι µόνιµα εγκατεστη-
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µένοι σε καταυλισµούς. 5, 6% µοιράζουν τη ζωή τους σε δύο ή τρεις περιοχές. 3, 8% δηλώνουν

ότι δεν έχουν µόνιµη στέγη. Σύµφωνα µε την έρευνα του ∆ικτύου «ROM» (2000): 22,1% ζουν σε

«αµιγείς» καταυλισµούς. 24, 5% σε «µεικτούς» καταυλισµούς, δηλαδή σε γειτονιές όπου συνυ-

πάρχουν σπίτια µε καταλύµατα πρόχειρης µορφής. 31, 1% σε σπίτια σε τσιγγάνικες γειτονιές. 22,

3% είναι διεσπαρµένοι στον οικιστικό ιστό. 28, Σύµφωνα µε την πρώτη έρευνα, µόνο το 24% (ερ-

γάτες γης, γυρολόγοι και ρακοσυλλέκτες) χρειάζεται να µετακινούνται για να ασκούν το επάγγελ-

µά τους. Σύµφωνα µε τη δεύτερη έρευνα, το ποσοστό αυτών που χρειάζεται να µετακινούνται για

να ασκούν το επάγγελµά τους ανεβαίνει στο 62%. Από αυτούς το 24, 2% λείπει από το σπίτι του

µέχρι µία εβδοµάδα, ενώ το 40% µέχρι και έναν µήνα.

Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Βασιλειάδου, Παυλή - Κορρέ, 50, 3% ασχο-

λούνται µε το εµπόριο. Από αυτούς το 1% έχει δικό του κατάστηµα. 10, 53% είναι εργάτες γης.

Σύµφωνα µε την έρευνα του ∆ικτύου «ROM»: 59, 5% είναι γυρολόγοι και 1, 4% καταστηµατάρ-

χες - επιχειρηµατίες. 13% είναι εργάτες γης. Το 29, 3% των µικροπωλητών τον τελευταίο χρόνο

έχουν ασκήσει και άλλο επάγγελµα µε σύµβαση εργασίας. Στο 65, 3% των οικογενειών περισ-

σότερα από ένα µέλη συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδηµα (στο 61, 2% από αυτούς τα παι-

διά βοηθούν τον πατέρα στη δουλειά). 12, 53%, σύµφωνα µε την πρώτη έρευνα και 11%, σύµ-

φωνα µε τη δεύτερη, δηλώνουν άνεργοι. Ανεργία όµως µπορεί να «κρύβει» και το υψηλό ποσο-

στό των γυναικών που δηλώνουν οικιακά.

Το 24,1% δηλώνει ότι επέλεξε το επάγγελµα που κάνει από ανάγκη, επειδή δεν είχε άλλη ε-

πιλογή. Μόνο το 21, 8% (κυρίως έµποροι) δηλώνουν ότι κερδίζουν από τη δουλειά τους όσα χρή-

µατα χρειάζονται για να ζήσουν την οικογένειά τους. Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνστα-

ντίνου, Βασιλειάδου και Παυλή - Κορρέ, µόνο το 12,1% των Τσιγγάνων, κυρίως οι έµποροι και οι

µουσικοί, επιθυµούν να ακολουθήσουν τα παιδιά τους το δικό τους επάγγελµα. Το 43, 8% θα ή-

θελαν τα παιδιά τους να µάθουν µια τέχνη και 12, 4% θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήµο-

νες. Παρ’ όλα αυτά στο 60% των οικογενειών των εργατών γης, των εµπόρων (γυρολόγων και

καταστηµαταρχών) και των µουσικών τα παιδιά τελικά κάνουν τη δουλειά των γονιών τους. 

5.5 Εικόνα του Μαρτέν Μπερτοµιέ για το βιβλίο του Denis Huisman, Η φιλοσοφία για αρχάρι-
ους, Γράµµατα, Αθήνα 1998: 161
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ
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ΑΑριθ.  Πρρωωτ.......................

ΑΑΙΤΗΣΣΗ

Χορήγησης στεγαστικού δανείου για τηνν  ααννέέγγεερσση,  ααγγοορράά  ή  ααποοππεερράάττωωσση κατοικίας σε Έλληνες
Τσιγγάνους- POM, οι οποίοι διαβιούν σε κατασκευές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις
µόνιµης κατοικίας. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ 13576/31-3-2003 (ΦΕΚ 396 Β’ /4-4-2003) Κοινή Υπουργική Απόφαση, των
Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Προοςς  τοο  ∆∆ήήµοο  ΑΑΓΙΑΑΣΣ  ΒΑΑΡΒΑΑΡΑΑΣΣ

(συµπληρώνεται το όνοµα ΟΤΑ που κατατίθεται η αίτηση) 

Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή µου για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου, αποδεχόµενος/η ανεπι-

φύλακτα τους όρους που περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ 

(Αριθµ 13576/31-3-2003 ΦΕΚ 396 Β’ /4-4-2003)

Παρακαλώ να µου χορηγήσετε στεγαστικό δάνειο ύψους……….......................……………....... για την 

1.  ααννέέγγερρσση  κκαατοοικκίίααςς  σσε

υφιστάµενο οικόπεδο

παραχωρούµενο οικόπεδο

οικόπεδο που θα αγοραστεί
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ΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΟΟΙΧΧΕΙΑΑ  
Χώρος συµπλήρωσης

Όνοµα
Επώνυµο
Ονοµατεπώνυµο πατέρα
Ονοµατεπώνυµο συζύγου
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας
Είµαι εγγεγραµµένος/η στα ∆ηµοτολόγια του ∆ήµου

ή της Κοινότητας
∆/νση µόνιµης κατοικίας
ΑΦΜ
Ετήσιο εισόδηµα σε Euro (τελευταίο εκκαθαριστικό)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
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2.  ααγοορράά  κκαατοοικκίαας

33.  ααποοπερράάτωωσση  κκαατοοικκίίααςς

σε περίπτωση που βρίσκεται στην 

Περιφέρεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Νοµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∆ήµος ή Κοινότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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88.  ΡΡαατσσισσµµόόςς  -  σστεερρεεόότυπαα  κκααι  τρρόόποοι  αανντιµεετώώπισσήήςς  τοουςς.

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Τα στερεότυπα και ο ρατσισµός επηρεάζουν τη ζωή όλων µας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα προ-

σπαθήσουµε να δούµε πώς φτιάχνονται τα στερεότυπα, τι σχέση έχουν µε τον ρατσισµό και

πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Τέλος, θα συζητήσουµε για τους τρόπους

µε τους οποίους θα µπορούσαµε να τα αντιµετωπίσουµε τα στερεότυπα και τον ρατσισµό.
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88.  1.  Τι  είννααι  ««σστεερρεεόότυυποο».  Η  σστερρεοοτυυπικκή  σσκκέψψη  είννααι  τρρόόποοςς  λεειτοουυργγίαας  τηηςς  αανθθρρώώπιννηςς  σσκκέέψψηςς.

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Είναι όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι έτσι;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Συµπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις. Συζητείστε τις προτάσεις σας µε την Οµάδα. 

1. Οι Έλληνες είναι …….....................…

2. Οι Τούρκοι είναι ……….....................

3. Οι ξανθές είναι …......................……

4. Οι αστυνοµικοί είναι …...............……

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις πιστεύετε ότι περιγράφουν γγεεγοοννόόταα; Συζητείστε τις προτά-

σεις µε την οµάδα. 

1. Τα φίδια είναι επικίνδυνα.

2. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δουλεύουν σε δηµόσιες υπηρεσίες.

3. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι τεµπέληδες.

4. Οι Έλληνες ζουν στην Ελλάδα.

5. Οι Έλληνες είναι φιλόξενοι.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Χωριστείτε σε µικρές οµάδες και συµπληρώστε τα κενά. Παρουσιάστε και συζητείστε στην οµά-

δα τις «ιστορίες» που φτιάξατε. 

Η κυρία Λίτσα έπεσε θύµα ληστείας από κάποιον ________________________________. Όταν η αστυνοµία

έπιασε τον δράστη, αυτός είπε ότι _______________________________.Η κυρία Λίτσα, από την πλευρά της,

σκέφτηκε ότι ____________________. Από τότε, πίστευε ότι όλοι οι ________________________________ είναι

___________________________________________. Και τους αντιµετώπιζε αναλόγως. Για παράδειγµα,

__________________________________. 
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• Πολλές φορές πιστεύουµε ότι όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε µια οµάδα έχουν κάποια χαρακτηρι-

στικά ή συµπεριφέρονται µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Τότε έχουµε στερεότυπα για αυτή την οµάδα.

• Όλοι µας έχουµε στερεότυπα. Ζούµε και µεγαλώνουµε µε αυτά.

• Τα στερεότυπα µπορεί να στηρίζονται σε πραγµατικές εµπειρίες. Μπορεί όµως και να µην έχουν καµία

σχέση µε την πραγµατικότητα. Συχνά είµαστε σίγουροι ότι ξέρουµε «τι είναι» άνθρωποι που δεν τους έ-

χουµε δει ποτέ µας, µόνο και µόνο γιατί αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε µια συγκεκριµένη οµάδα.

• Έχουµε στερεότυπα, γιατί τα στερεότυπα µας χρειάζονται. Μέσα από αυτά µπορούµε να «βάλουµε σε τά-

ξη» µέσα στο µυαλό µας όλες αυτές τις πληροφορίες που συνέχεια παίρνουµε για τον κόσµο όπου ζούµε.

• Από την άλλη πλευρά, τα στερεότυπα µπορούν να µας εµποδίσουν να δούµε καθαρά την πραγµατι-

κότητα. Ακόµα, τα στερεότυπα επηρεάζουν τη συµπεριφορά µας απέναντι στους άλλους ανθρώπους.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΜΑΑ:

ΣΣτερρεόόττυυππαα έχουµε όταν πιστεύουµε ότι όόλλαα τα αντικείµενα ή τα ζώα ή οι άνθρωποι που ανήκουν σε

µία οµάδα έχουν συγκεκριµένα γνωρίσµατα. Στερεότυπο είναι να πούµε, για παράδειγµα, ότι «όλοι οι

Άγγλοι πηγαίνουν στην ώρα τους στα ραντεβού τους», αλλά «είναι ψυχροί». Ότι «οι Πελοποννήσιοι εί-

ναι πονηροί», «οι ξανθές είναι χαζές», «οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν» κλπ. ∆ηλαδή, ταα  σστεερεε-

όότυυπαα  είννααι  οοι  γγεενικκέςς  αανντιλήψψεεις  ποου  έχχοουυµµεε  γγιαα  ταα  χχααρραακκτηρρισστικκάά  κκααι  τη  σσυµµπεερριφφοορράά  σσυυγγκκεκκρριµέ-

ννωωνν  οοµάάδδωωνν. Αυτές οι αντιλήψεις µπορεί να υπάρχουν από πολύ παλιά ή να έχουν εµφανιστεί πρόσφα-

τα. Μπορεί να στηρίζονται σε πραγµατικά γεγονότα ή σε παραµύθια. Πάντως ααντέέχχοουυνν  σστηνν  ααννααµέέτρρη-

σσή  τοουςς  κκααι  µεε  τοονν  χχρρόόνοο  κκααι  µεε  τηνν  πρααγγµαατικκόότηταα. Ας πούµε, εµείς οι Έλληνες έχουµε στερεότυπα

για τους «Ευρωπαίους», παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα και ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη και είναι

εδώ και δεκαετίες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν τελικά γνωρίσουµε κάποιον από την οµάδα

που τα µέλη της υποτίθεται ότι είναι «τυπικοί», «πονηροί» ή «τεµπέληδες», ακόµα και αν αυτός που γνω-

ρίσαµε δεν είναι καθόλου τέτοιος, εµείς απλώς θα πούµε ότι «η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα». 

Τα στερεότυπα που έχουµε δείχνουν ότι ποολλλλές  φφοορρές  δδεενν  ββλλέέποουµε  ααπέένααντί  µααςς  αανθρώώποουυςς,  ααλ-

λλάά  σσύύννοολλαα: «τους Άγγλους», τους «Πελοποννήσιους», «τις ξανθές», «τους δηµοσίους υπαλλήλους»… Και

ακόµα δείχνουν ότι αυτά τα σύνολα τα θεωρούµε οµοιογενή. ∆ηλαδή, οι διαφορές που υπάρχουν ανά-

µεσα στους ανθρώπους που «φτιάχνουν» αυτά τα σύνολα, για µας περνούν σε δεύτερη µοίρα. ∆εν τις υ-

πολογίζουµε καθόλου ή, τέλος πάντων, δεν τις παίρνουµε σοβαρά για να βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας. 

Τα περισσότερα στερεότυπα είναι σσυλλλλοογγικκάά. Είναι εντυπωσιακό το πόσοι, άγνωστοι µεταξύ τους

Έλληνες, αν τους ρωτούσαν τι γνώµη έχουν για τους Σκωτσέζους, θα έλεγαν, σαν να έχουν συνεννοη-

θεί, ότι «οι Σκωτσέζοι είναι τσιγκούνηδες». Αυτό συµβαίνει γιατί τα στερεότυπα δηµιουργούνται µέέσσαα στις

ανθρώπινες οµάδες. Οι άνθρωποι, µεγαλώνοντας και ζώντας µέσα σε αυτές τις οµάδες, µεγαλώνουν

και ζουν και µε τα στερεότυπα. Ταα  σστερρεόότυυπαα  ποουυ  έέχχοουυµε  δδείχχνοουυνν  σσε  ποοιαα  οοµάάδδαα  ααννήκκοουµε  εµεείίςς  οοι

ίίδδιοοι. Ας πούµε, άλλα στερεότυπα για τους Τούρκους έχουν οι Έλληνες, άλλα οι Βούλγαροι, άλλα οι Γερ-

µανοί, άλλα οι κάτοικοι της Σαουδικής Αραβίας. Και ακόµα είναι πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι, λόγου

χάρη στο Περού, που δεν έχουν στερεότυπα για τους Τούρκους, γιατί δεν τους έχει απασχολήσει ιδι-

αίτερα η ύπαρξή τους. Από την άλλη πλευρά, εµείς οι Έλληνες προφανώς έχουµε περισσότερα στερε-

ότυπα για τους Τούρκους, παρά για τους κατοίκους της Βιρµανίας ή της Λιβερίας. Γενικά, τα περισσό-

τερα από τα στερεότυπα που έχουµε «καθρεφτίζουν» τις περιπέτειες της δικής µας οµάδας (δες στο 4ο
κεφάλαιο για τη δηµιουργία της «κοινωνικής ταυτότητας»). Βεβαίως, έχουµε στερεότυπα και για την ί-

δια µας την οµάδα. Τα περισσότερα από αυτά είναι θετικά.
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Οι ψυχολόγοι µάς έδειξαν ότι ταα  σστερρεόότυπαα  είννααι  έναας  τρρόόποοςς  γιαα  νναα  ««ννοοικκοοκκυρρεύύοουµµε»,  νναα  οορργγαα-

ννώώννοουµε  δδηλλααδδή,  τηνν  σσκκέέψψη  µααςς. Ο κόσµος µας, είπαν, είναι πάρα πολύ περίπλοκος και το άτοµο έχει

συνεχώς µπροστά του νέα δεδοµένα. Αν ο άνθρωπος κάθε φορά προσπαθεί από την αρχή να καταλά-

βει τις καταστάσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπο, τότε θα εξαντληθεί ή θα τρελαθεί. Γι’ αυτό το λό-

γο, φτιάχνει στο µυαλό του «κατηγορίες», κάνει γενικεύσεις (δηλαδή, σκέφτεται: «όλοι όσοι ανήκουν στη
Χ κατηγορία έχουν το Ψ χαρακτηριστικό") και δηµιουργεί στερεότυπα. Γιατί ο άνθρωπος, «ξέροντας» ό-

τι κάτι ή κάποιος ανήκει σε κάποια κατηγορία, µπορεί να αποφασίσει από την αρχή και τι στάση θα κρα-

τήσει ο ίδιος απέναντι σε αυτό το κάτι ή τον κάποιον. Τα στερεότυπα πολύ συχνά είναι ανακριβή λανθα-

σµένα. Όµως βοηθούν το άτοµο, γι’ αυτό και τα φτιάχνει και τα χρησιµοποιεί. Παράδειγµα: δεν είναι ό-

λα τα φίδια επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Στην πραγµατικότητα, πολύ λίγα από τα είδη που συναντούµε

στην Ελλάδα µπορούν να µας κάνουν κακό. Αν όµως συναντήσουµε ένα φίδι, δεν θα καθίσουµε να ε-

ξετάσουµε τι είναι και τι δεν είναι το συγκεκριµένο φίδι. Απλώς, θα φύγουµε γρήγορα γρήγορα από κο-

ντά του. Μπορεί και να το σκοτώσουµε. Τι γίνεται, όµως, όταν αντιµετωπίζουµε µε τον ίδιο τρόπο τους

συνανθρώπους µας;

88.  2.  ΠΠόόττε  η  σσττεερρεεοοττυππικκή  σσκκέέψψηη  δδηµµιοουυρργεί  πρροοββλλήµµααταα;;  ΑΑπόό  ταα  σσττεερρεεόόττυππαα  σσττοονν  ραατσσιισσµόό.  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Στην εικόνα βλέπετε διάφορες «ράτσες» σκυλιών. Ποιο από αυτά τα

σκυλιά θα διαλέγατε για να σας βοηθήσει στο κυνήγι; Γιατί;

Στην εικόνα βλέπετε διάφορες «ράτσες» (φυλές) ανθρώπων.

Ποιον από αυτούς τους ανθρώπους θα διαλέγατε για να σας

βοηθήσει στη δουλειά σας; Γιατί;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:  

∆ιαβάστε το παρακάτω απόσπασµα από το βιβλίο του Γιάννη Μαγκριώτη Ποµάκοι ή Ροδοπαίοι

(Ρήσος, 1990). Ταιριάζουν αυτά που γράφει ο συγγραφέας µε την εικόνα του «Νίκου» και της «Ναζ-

λί», των πρωταγωνιστών της τουρκικής τηλεοπτικής σειράς «Τα σύνορα της αγάπης»; Πού πιστεύ-

ετε ότι οφείλεται η διαφορά; 

ΑΑνθθρρωωποολλοογγικκάά  χχααρραακκτηρρισστικκάά

Αυτά είναι που καθορίζουν την κοινή καταγωγή και τη συγγένεια των διαφόρων φυλών […] Ανα-

φέρουµε αµέσως τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των τουρκικών φυλών στη Μ. Ασία και στη

Θράκη, που είναι τα χαρακτηριστικά όλων των µογγολικών φυλών.

Χρώµα προσώπου: Σκούρο καστανό προς σταχτί

Χρώµα µατιών: Μαύρο

Χρώµα µαλλιών: Μαύρο 

Ανάστηµα: Μικρό, χαµηλότερο του συνήθους

Κεφάλι: κοντό, στρογγυλό

Μήλα παρειών: προτεταµένα

Μάτια: σχιστά

Πόδια: κοντά και όχι ίσα 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:  

Τι γνώµη έχετε για την εξήγηση που δίνει ο ίδιος ο συγγραφέας; 

Οι εξαιρέσεις που υπάρχουν […] οφείλονται στην ύπαρξη µη

Τούρκου προγόνου, δηλαδή ή σε επιµιξίες…

Τι γνώµη έχετε για τις παρατηρήσεις του συγγραφέα στη συ-

νέχεια του κειµένου του;

Είναι λοιπόν πολύ εύκολο σε οιονδήποτε γνωρίζει τα ανθρωπο-

λογικά χαρακτηριστικά των δύο φυλών να ξεχωρίσει τους Ποµά-

κους από τους Τουρκικής καταγωγής πολίτες µε την ίδια ευκολία που

θα ξεχώριζε τα φασόλια από το σιτάρι.

Και στο πνευµατικό πεδίο υπάρχει µεγάλη διαφορά γιατί η πλειοψηφία των µελών της τουρκι-

κής καταγωγής κοινότητας είναι νωθροί, βραδύνοες, και πολύ συντηρητικοί. 

• «Ρατσισµός» είναι η θεωρία που λέει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε «φυλές» (ράτσες).

• Όσοι υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, πιστεύουν ότι η κάθε «φυλή» έχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Αυ-

τά τα χαρακτηριστικά, λένε, πηγαίνουν από γενιά σε γενιά. 

• Όσοι υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, πιστεύουν ότι το τι είναι ο καθένας µας εξαρτάται από τη «φυλή»

στην οποία ανήκει.

• Οι οπαδοί του ρατσισµού αντιµετωπίζουν τους ανθρώπους σαν να µην έχουν διαφορές από τα υπό-
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λοιπα είδη του ζωϊκού βασιλείου. Για αυτούς, η ιστορία, οι κοινωνικές σχέσεις, οι ατοµικές επιλογές

κλπ. δεν «µετράνε» και τόσο στη διαµόρφωση του ανθρώπου.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΜΑΑ

Τα στερεότυπα πολλές φορές µας κάνουν να χωρίζουµε τους ανθρώπους σε «είδη». Αυτός ο τρόπος

σκέψης εµφανίζεται από πολύ παλιά στην ανθρώπινη ιστορία. Από τις αρχές του 20ου αιώνα χρησιµο-

ποιήθηκε, για να τον περιγράψει, και ένας όρος. Ο όρος «ρατσισµός». «Ράτσα» σηµαίνει «φυλή». Στη

∆υτική Ευρώπη του 19ου αιώνα, οι επιστήµονες, επηρεασµένοι από τη βιολογία, προσπάθησαν να χωρί-

σουν τους ανθρώπους σε «φυλές», όπως είχαν κατατάξει σε είδη και τα υπόλοιπα είδη του ζωικού βα-

σιλείου. Ραατσσισσµόόςς,  λλοοιπόόν,  µε  τηνν  πααρρααδδοοσσιαακκήή  σσηµαασσίαα  τοου  όόρροου,  είννααι  η  πίίσστη  όότι  ταα  ααννθθρρώώπινναα  χχαα-

ρραακκτηρρισστικκάά  κκααι  οι  ααννθθρρώώπιννεςς  ικκαανόότητεεςς  εξξααρρτώώνντααι  ααπόό  τη  «φφυλλή»  σστηηνν  οοποοίίαα  ααννήκκει  οο  κκααθθέννααςς  µααςς.

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες που έφτιαξαν αυτή τη θεωρία, «οι φυλές έχουν ξεχωριστά βιολογικά
γνωρίσµατα, µορφολογικά (όπως η µύτη και το µέγεθος του κρανίου) και άλλα (όπως τα συναισθήµατα
που µπορούν να νιώσουν). Αυτά τα χαρακτηριστικά κληρονοµούνται από γενιά σε γενιά και παραµένουν
σταθερά µέσα στον χρόνο. Άλλες φυλές είναι ανώτερες και άλλες κατώτερες. Την πρώτη θέση ανάµε-
σα στις φυλές την έχει, από τη φύση, η λευκή φυλή» (δηλαδή, η «φυλή» στην οποία ανήκαν εκείνοι που

υποστήριζαν αυτή τη θεωρία).

Όταν όµως χωρίζουµε τους ανθρώπους σε είδη µε αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά αρνούµαστε την αν-

θρώπινη φύση τους. Τους περιγράφουµε όπως θα περιγράφαµε ένα είδος εντόµου ή την καφέ αρκού-

δα. ∆ηλαδή, σαν να επηρεάζονται όλοι µαζί, µε τον ίδιο τρόπο και για πάντα από κάποιους -βιολογικούς

κυρίως- παράγοντες. Και δεν υπολογίζουµε την ιστορία τους, τις κοινωνικές εµπειρίες τους, τις ατοµι-

κές διαφορές τους, τις ηθικές επιλογές τους, όλα αυτά δηλαδή που θα τα θεωρούσαµε πολύ σηµαντι-

κά αν περιγράφαµε τον ίδιο µας τον εαυτό. ∆ηλαδή, είτε το καταλαβαίνουµε είτε όχι, είτε το λέµε ξεκά-

θαρα είτε όχι, βασικά δεχόµαστε για ορισµένους ανθρώπους ότι δεν είναι τόσο «ανθρώπινοι» όσο εί-

µαστε εµείς οι ίδιοι.

88.  33.  ΠΠοοιεεςς  µµοορρφφέέςς  ππααίρρνεειι  οο  ρραατσσισσµόόςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Ποιος είναι ο «ξένος»; Τι σηµαίνει «φιλία µ’ έναν ξένο»;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

∆ιαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις. Θα µπορούσαν να έχουν γίνει για αρκετές από τις οµάδες που

ζουν στην Ελλάδα. Ποιες από αυτές τις δηλώσεις θεωρείτε ρατσιστικές; 

1. Είναι ψεύτες και κλέφτες…

2. Είναι αλλιώς. Ζουν µε τον δικό τους τρόπο. Αλλιώς χαιρετάνε, αλλιώς µιλάνε...

3. Είναι διαφορετικοί από µας τους Έλληνες. ∆εν ξέρω από πού προέρχονται, πάντως Έλλη-

νες δεν είναι…

4. ∆εν είναι κακοί άνθρωποι, τεµπέληδες είναι...

5. Αυτοί έχουν ταλέντο στη µουσική, στον χορό…

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Στο παρακάτω απόσπασµα (από το βιβλίο του Β. ∆αλκαβούκη, Η Πένα και η Γκλίτσα) κάτοικος

του Ζαγοριού περιγράφει τις σχέσεις που είχαν παλιά οι Σαρακατσάνοι µε τους µόνιµους κατοί-

κους των χωριών της περιοχής. Πώς νοµίζετε ότι εξελίχθηκαν αυτές οι σχέσεις; 

Με τους βλάχους (Σαρακατσάνους) δεν είχαµαν επαφή, σου λέω. ∆ηλαδή µόνον από απόψεως

δουλειάς κλπ. ∆εν τους είχαµαν κι εµπιστοσύν'. Επιπλέον δεν κάθονταν συνέχεια εδώ. Έφευγαν

το χειµώνα κι έρχονταν το καλοκαίρ'. Και δεν είχαν και σπίτια µέσα στο χωριό, τσαντήρια είχαν

αυτού πέρα, σαλµατερές (…) Κι επειδή ορισµένοι δεν έµεναν µόνιµα εδώ πέρα, τους θεωρούσαν

σαν … διερχόµενους, σαν ξένους [...] Ύστερα αγόρασαν [σπίτια]. Όταν κάθονταν στ’ σαλµατερή,

επειδή ήθελαν κι αυτοί να εξελιχθούν, ίσως να ένιωθαν και µειονεκτικοί. Από τότε π’ αγόρασαν

σπίτια, ήρθαν, ας το πούµε, σε περισσότερη επαφή µε µας.

Πώς εξηγείτε τη στάση της Ζαγορίσιας που περιγράφεται παρακάτω;

Άκουσα µια φορά που ήµουν στο καφεκοπτείο τ’ Κ., στα Γιάννενα κι ήταν µια Ζαγορίσια. ∆ε µε

γνώριζ’ αυτή κι άρχισε: «Ούι, µωρέ Κ., τα Σαρακατσανάκια να µάθουν γράµµατα και να γίνουν

γιατροί!» και τούτα και τ’ άλλα… «Το παιδί τ’ Γ. γιατρός!» έλεγε συνέχεια…

Ποια από τις δύο ζωγραφιές πιστεύετε ότι προωθεί αποτελεσµατικότερα το µήνυµα της ισότητας ανά-

µεσα στους ανθρώπους; Γιατί;
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• Ο «κλασικός» ρατσισµός χωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερες και κατώτερες «φυλές».

• Μια άλλη µορφή ρατσισµού, πιο µοντέρνα, χωρίζει τους ανθρώπους σε «πολιτισµούς». Οι άνθρωποι

που ανήκουν σε «διαφορετικούς πολιτισµούς» υποτίθεται ότι δεν έχουν και πολλά κοινά σηµεία µετα-

ξύ τους. 

• Ένα είδος ρατσισµού είναι να περιφρονούµε και να καταδικάζουµε όποιον πιστεύουµε ότι δεν είναι

σαν κι «εµάς».

• Ένα άλλο είδος ρατσισµού είναι να αποφασίζουµε ότι µερικοί άνθρωποι είναι διαφορετικοί από «εµάς»,

ανεξάρτητα από το τι οι ίδιοι πιστεύουν και θέλουν. Ρατσισµός επίσης είναι να περιµένουµε από αυ-

τούς να δείχνουν τη «διαφορά τους» σε κάθε εκδήλωση της ζωής τους.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΜΑΑ:

Ο «κλασικός» ρατσισµός στηρίχτηκε, όπως είδαµε στη βιολογία: το χρώµα του δέρµατος, το ύψος, το

σχήµα του κρανίου κλπ. µετρήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για να υποστηριχθεί ότι οι άνθρωποι ανή-

κουν σε διαφορετικές κατηγορίες, που δεν µπορούν να «ταιριάξουν» η µία µε την άλλη. ΑΑυτόόςς  οο  ρραατσσι-

σσµόόςς  οοννοοµάάζζεετααι  ββιοολλοογγικκόόςς. Άλλοι «ειδικοί» προσπάθησαν να χωρίσουν τους ανθρώπους σε κατηγο-

ρίες ανάλογα µε τα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά: τις συνήθειες, τη γλώσσα, τη θρησκεία κλπ. Και

κατέληξαν, από άλλο δρόµο, στο ίδιο συµπέρασµα µε τους προηγούµενους «ειδικούς»: Ότι δηλαδή οι

άνθρωποι ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, που δεν µπορούν να «ταιριάξουν» η µία µε την άλλη.

ΑΑυυτόόςς  οο  ρραατσσισσµόςς  οονοοµάάζζετααι  ποολλιτισσµικκόόςς.

Μπορούµε να γίνουµε ρατσιστές µε τον εξής τρόπο: Με το να καταδικάζουµε και να περιφρονούµε

τους «διαφορετικούς» (ή, τουλάχιστον, όσους «εµείς» θεωρούµε «διαφορετικούς») επειδή «δεν είναι σαν

κι εµάς». Γιατί, κατά τη γνώµη µας, µόνο όσοι είναι σαν και «εµάς» αξίζουν εντελώς να λέγονται άνθρω-

ποι, αφού τα «ανθρώπινα χαρακτηριστικά» είναι µόνο αυτά που «εµείς» έχουµε. Για παράδειγµα, οι

«λευκοί» µπορεί να πιστεύουν ότι οι «µαύροι» είναι ανίκανοι να νιώσουν ορισµένα συναισθήµατα ή α-

νάγκες, και άρα δεν είναι εξελιγµένοι άνθρωποι. 

Μπορούµε όµως να γίνουµε ρατσιστές και µε τον αντίστροφο τρόπο. ∆ηλαδή, µε το να καταδικάζου-

µε και να περιφρονούµε τους «διαφορετικούς» (ή, τουλάχιστον, όσους «εµείς» θεωρούµε «διαφορετι-

κούς») όταν «είναι σαν κι εµάς». Γιατί πιστεύουµε ότι οι «διαφορετικοί» έχουν «δικά τους χαρακτηριστι-

κά», και, αν δεν τα δείχνουν, τότε «προδίδουν την ταυτότητά τους». ΑΑυτόός  οο  ρραατσσισσµµόόςς  οοννοοµµάάζζεετααι  δδιαα-

φφοορρικκόόςς και είναι ίσως πιο επικίνδυνος από τον «κλασικό» ρατσισµό γιατί φαίνεται σαν αποδοχή για το

«διαφορετικό». Αν όµως πιστεύουµε ότι κάποιος είναι βασικά διαφορετικός από «εµάς», όσο και να τον

«αποδεχόµαστε», το πιθανότερο είναι ότι δεν θα του αναγνωρίσουµε τις ίδιες -ανθρώπινες- ανάγκες που

έχουµε και εµείς οι ίδιοι. Για παράδειγµα, κάποιος που ζει στην πόλη µπορεί να κατηγορήσει τους κα-

τοίκους των χωριών που «χαλάνε» τα παραδοσιακά τους σπίτια, κάνοντάς τα πιο µοντέρνα. Ο ίδιος µάλ-

λον δεν θα ζούσε σε ένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ή µπάνιο, όσο παραδοσιακό και να ήταν αυτό το σπίτι.

Του αρέσει µόνο να βλέπει τέτοια σπίτια. Ίσως και να κάνει ολιγοήµερες διακοπές σε αυτά. Και θέλει

να πιστεύει ότι οι µόνιµοι κάτοικοι τέτοιων σπιτιών δεν έχουν την ανάγκη για άνεση που έχει και ο ίδιος.

Αλλιώς θα παραδεχόταν ότι η αναπαλαίωση ενός παραδοσιακού σπιτιού ξεπερνά τις οικονοµικές δυ-

νατότητες των περισσότερων ανθρώπων, και ότι δικαιολογηµένα οι άνθρωποι στα χωριά προτιµούν την

άνεση από την παράδοση. Με άλλα λόγια, οο  δδιααφφοορρικκόόςς  ραατσσισσµόόςς  ααποοδδέέχχετααι  κκααι  σσυυχχννάά  εεξξυυµννεεί  τηη

««δδιααφφοοράά»,  όόµµωωςς  ααρρννεείτααι  σστοουυςς  ««δδιααφφοορετικκοούύςς»  τοο  δδικκααίωωµαα  νναα  κκάάνοουυνν  όό,  τι  θθέέλλοουνν  οοι  ίδδιοοι  µε  ααυυτή

τη  «δδιααφφοορράά»».
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88.  44.  ΠΠώώςς  εεκκδδηλλώώννεετααιι  οο  ρραατσσισσµµόόςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Πώς νιώθει η κοπέλα στη φωτογραφία; Πώς εξηγείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω της; Ποιες

θα µπορούσαν να είναι οι συνέπειες αυτών των αντιδράσεων για την κοπέλα; 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

∆είτε τους παρακάτω διαλόγους. Τι είδους εµπειρίες πιστεύετε ότι κάνουν τη Μαρία, τον Κώστα

και τον Γιώργο να µιλούν όπως µιλούν; Τι θα µπορούσατε να τους απαντήσετε, αν παίρνατε κι ε-

σείς µέρος στη συζήτηση; 

ΑΑ.

- Εσύ, Μαρία, τι θα κάνεις, όταν τελειώσουµε το ∆ηµοτικό;

- Τι θες να κάνω; Θα κάτσω στο σπίτι µου…

- Γιατί; Αφού είσαι καλή µαθήτρια!

- Ε, και;

- Μπορείς να τελειώσεις το σχολείο, να σπουδάσεις, να βρεις µια καλή δουλειά αργότερα…

- Σιγά! Άνθρωποι σαν και µας δεν µπορούν να σπουδάσουν. Και που τελειώνουµε το ∆ηµοτικό,

δόξα τω Θεώ να λέµε… Και να σου πω και κάτι; Πες ότι σπουδάζω, ότι γίνοµαι γιατρός, δικηγό-

ρος, ξέρω γω τι… Πιστεύεις ότι θα βρω εύκολα δουλειά; 

Β.
- Κώστα, άκουσες για το καινούριο µπαράκι που άνοιξε; ∆εν πάµε µια βόλτα να δούµε τι είναι;

- Άστο καλύτερα… ∆εν κάνει αυτό το µπαράκι για µας. ∆εν θυµάσαι τι έγινε τον περασµένο µήνα

που κατεβήκαµε στο κέντρο; Θέλεις να 'χουµε πάλι τα ίδια, βρε Γιώργο;

- Α, όχι, φίλε! Αν µου µιλήσει κανείς έτσι ξανά, εγώ θα του τα σπάσω τα µούτρα!

- Ναι, και θα χαλάσεις το βράδυ µας. Άσε που µπορεί να βρεθούµε και µέσα! Ποιος θα σου δώ-

σει δίκιο εσένα; Γι αυτό σου λέω… Πάµε καλύτερα στο καφενεδάκι µας, στη γειτονίτσα µας, να

'χουµε το κεφάλι µας ήσυχο… ∆εν µας θέλουν αυτοί µία, δεν τους θέλουµε εµείς δέκα!
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• Ο ρατσισµός µπορεί να οδηγήσει σε διώξεις εναντίον των «διαφορετικών», απελάσεις, ακόµα και γε-

νοκτονίες.

• Ακόµα και όταν δεν συµβαίνουν τέτοια ακραία γεγονότα, οι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν τον ρατσι-

σµό των άλλων αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα: στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία, στις

σχέσεις τους µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, στην καθηµερινή τους ζωή... 

• Αυτά τα προβλήµατα, µε τη σειρά τους, επηρεάζουν τα συναισθήµατα και την ψυχολογία των θυµά-

των του ρατσισµού.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Ο ρατσισµός δεν είναι µόνο ιδεολογία, είναι και πράξη, αφού το τι σκεπτόµαστε για τους άλλους µας ο-

δηγεί και σε συγκεκριµένες συµπεριφορές απέναντί τους. Υπάρχει η ρατσιστική πεποίθηση ότι οι «δια-

φορετικές» οµάδες δεν πρέπει να έχουν καµία επαφή µεταξύ τους, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα

βρουν ή και γιατί το «ανακάτεµα» µπορεί να «µολύνει» τους ανθρώπους µε ανεπιθύµητα χαρακτηριστι-

κά. Στην πράξη, αυτή η πεποίθηση µπορεί να οδηγήσει σε διώξεις εναντίον των «διαφορετικών», απε-

λάσεις, ακόµα και γενοκτονίες. Παράδειγµα, η εξόντωση των Εβραίων, των Τσιγγάνων, των οµοφυλό-

φιλων και άλλων «διαφορετικών οµάδων» από το ναζιστικό καθεστώς. 

Σύµφωνα µε µία άλλη αντίληψη, πάλι ρατσιστική, οι «διαφορετικοί» µπορούν να ζουν µαζί µε «εµάς»,

αρκεί να είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουν τη «δική τους θέση» στην κοινωνία «µας», προφανώς ξεχωριστή

και σίγουρα κατώτερη από τη «δική µας» θέση: θα ζουν σε ξεχωριστές γειτονιές, θα κάθονται σε δια-

φορετικές θέσεις στο λεωφορείο, δεν θα πηγαίνουν στα «σχολεία µας» και δεν θα κάνουν τις «δουλειές

µας» (ή, αν τις κάνουν, δεν θα τις κάνουν µε το ίδιο µεροκάµατο). Αυτός ο «ρατσισµός της εκµετάλλευ-

σης» (όπως τον ονοµάζει ο Pierre Andre Taguieff) «τρέφεται» από τις πικρίες, τους ανταγωνισµούς και

τα αντίθετα συµφέροντα που υπάρχουν στις κοινωνίες µας και χρησιµοποιείται για να στηρίξει και να

δικαιολογήσει την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Οι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν τον ρατσισµό των άλλων έχουν πολλά προβλήµατα στην καθηµε-

ρινή τους ζωή. Οι συνθήκες της ζωής τους µπορεί να είναι χειρότερες από τις συνθήκες ζωής των άλ-

λων ανθρώπων. Η εκπαίδευσή τους µπορεί να παρουσιάζει ελλείψεις. Η απασχόλησή τους µπορεί να

είναι προβληµατική. Οι δηµόσιες υπηρεσίες µπορεί να µην τους εξυπηρετούν όσο τους άλλους πολί-

τες. Οι θεσµοί µπορεί να µην τους προστατεύουν όπως τους άλλους πολίτες. Όλα αυτά, βεβαίως, επη-

ρεάζουν και τα συναισθήµατα και την ψυχολογία των «θυµάτων» του ρατσισµού.
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88.  55.  ΠΠοοιοοι  είίννααιι  ρραατσσισστέέςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Καρικατούρα που παρουσιάστηκε στο Παρίσι σε αντιεβραϊκή έκθεση το 1941. Τι γνώµη έχετε για το κοι-

νό της έκθεσης;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Στην αυλή ενός σχολείου δύο µαθητές τσακώνονται πάνω στο παιχνίδι. Η οικογένεια του ενός από

τους δύο έχει έρθει από την Αλβανία. Προσπαθείστε να φανταστείτε τον διάλογο των δύο παιδιών.

Στη συνέχεια, ο ∆ιευθυντής του σχολείου καλεί στο σχολείο τους γονείς των δύο παιδιών.

Προσπαθείστε να φανταστείτε τι λένε τα µέλη της κάθε οικογένειας. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Παρακάτω έχετε αποσπάσµατα από γράµµα που έστειλε (πολλά χρόνια µετά από τα γεγονότα)

στις εφηµερίδες µέλος της οικογένειας της Ρουµπίνης Σάρδα. Η Ρουµπίνη ήταν µια οκτάχρονη

εβραιοπούλα, η οποία ζούσε στην Κέρκυρα. Το 1891 βρέθηκε δολοφονηµένη. Η δολοφονία της

ήταν η αφορµή να ξεσπάσουν στην Κέρκυρα επεισόδια εναντίον των Εβραίων του νησιού. Ποιοι

παράγοντες πιστεύετε ότι έκαναν τους Κερκυραίους της εποχής να στραφούν εναντίον των Εβραί-

ων συµπολιτών τους;

Είµαι ανεψιός της Ρουµπίνης Σάρδα, που δολοφονήθηκε το έτος 1891 στην Κέρκυρα […]

Η οικογένεια του παππού µου Χαΐµ Σάρδα, είχε στενότατες οικογενειακές σχέσεις µε µία οι-

κογένεια ονόµατι Πηλού. Μία ηµέρα πριν από τη δολοφονία, όπως µου είπε η µητέρα µου επι-

σκέφτηκε µε την αδελφή της Ρουµπίνα Σάρδα την οικογένεια Πηλού. Μετά από παράκληση και

επιµονή του Πηλού (δεν θυµάµαι το όνοµά του) η µητέρα µου έφυγε από το σπίτι του Πηλού για

να πάει στους δικούς της, ενώ η µικρή Ρουµπίνα έµεινε µε τα παιδιά της οικογένειας Πηλού για

να παίξουν.

Την επόµενη µέρα, η θεία µου Ρουµπίνα Σάρδα βρέθηκε κατακρεουργηµένη µέσα σε ένα

σάκο, πεταµένο στο ισόγειο ενός σπιτιού […]

Τότε έγινε σχεδόν επανάσταση στην Κέρκυρα να βρεθεί ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι της Μα-

ρίας, όπως αµέσως διαδόθηκε, γιατί είπαν ψέµατα οι τότε εχθροί του εβραϊσµού της Κέρκυρας,

ότι το κορίτσι που δολοφονήθηκε ήταν χριστιανή. Και ότι την σκότωσαν οι Εβραίοι της Κέρκυρας
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για να κάνουν µε το αίµα της άζυµα. Ως γνωστόν, οι Εβραίοι τις 7 ηµέρες του Πάσχα δεν τρώνε

ένζυµα (ψωµί, ζυµάρι κλπ.) αλλά άζυµα, σε ανάµνηση της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο

προς τη Γη Χαναάν, υπό την οδηγία του Μωυσή, όταν οι Εβραίοι πήραν µαζί τους ψωµί αζύµωτο

(όχι φουσκωµένο). Το έγκληµα έγινε λίγες ηµέρες πριν από το εβραϊκό Πάσχα.

Οι αρχές της Κέρκυρας συνέλαβαν ως δολοφόνους τον πατέρα της Ρουµπίνας Σάρδα, ονό-

µατι Χαΐµ και τον γιο του Σολοµών, και ολόκληρη η οικογένεια του παππού µου µπήκε σε περιο-

ρισµό. Μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε στην συνοικία των Εβραίων εκείνες τις ηµέρες. Χωρι-

κοί επιτέθηκαν αµέσως ενάντια στα καταστήµατα και στα σπίτια των Εβραίων, αναρχία, ξυλοδαρ-

µοί, καταδιώξεις, χλευασµοί, κατάρες εναντίον του εβραϊκού στοιχείου και γεγονότα που δεν πε-

ριγράφονται, όπως µου τα εξιστόρησε η µητέρα µου και οι υπόλοιποι συγγενείς µου ονόµατι Σάρ-

δα που ζούσαν τότε […]

Όλα αυτά τα γεγονότα έγιναν για πολιτικούς λόγους, επειδή οι περισσότεροι εβραίοι της Κέρ-

κυρας ήσαν εναντίον του κόµµατος Θεοτόκη, τότε υπουργού και µετέπειτα πρωθυπουργού της

Ελλάδας. Οι Σάρδα ήταν από τους πρώτους πολιτικούς αντιπάλους του Θεοτόκη και γι’ αυτό α-

κριβώς το λόγο επλήρωσαν ακριβά την πολιτική τους ιδεολογία […] 

Η Κέρκυρα κατά την εποχή του εγκλήµατος είχε Συναγωγή […], είχε δε εβραϊκό πληθυσµό γύ-

ρω στα 6000 άτοµα. Μετά τα γεγονότα που έγιναν εναντίον του εβραϊκού στοιχείου πολλοί οµό-

θρησκοι εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία […], την Αίγυπτο […], Αµερική, Αγγλία, ενώ έµειναν στην Κέρ-

κυρα γύρω στα 3000 άτοµα.

Το Εβραϊκό στοιχείο της Κέρκυρας είχε αναπτύξει αξιόλογη δράση σε όλους τους οικονοµι-

κούς, εµπορικούς, τραπεζικούς τοµείς του τόπου […]

Ολόκληρη τη διακίνηση του εµπορίου της Κέρκυρας, προπαντός στα υφάσµατα την είχαν οι

οµόθρησκοί µου… 

Από το βιβλίο της Ευτυχίας Λιάτα, Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον κυκλώνα του αντισηµιτι-
σµού. Η «συκοφαντία για το αίµα» του 1891, Αθήνα 2006 

• Όλοι οι άνθρωποι µπορούν να σκεφτούν και να ενεργήσουν ρατσιστικά.

• Ρατσισµός µπορεί να υπάρχει ακόµα και στην ίδια την οργάνωση ενός κράτους.

• Ο ρατσισµός γίνεται πιο έντονος σε συνθήκες κρίσης, όταν δηλαδή µία κοινωνία αντιµετωπίζει προ-

βλήµατα.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΜΑΑ

Όµως, ποιοι είναι ρατσιστές; Γιατί γίνονται τέτοιοι; Μερικοί ψυχολόγοι υποστήριξαν ότι υπάρχουν λογι-

κά και παράλογα στερεότυπα. Τα δεύτερα, αυτά που τελικά µπορούν να βλάψουν τους συνανθρώπους

µας, είναι κάτι σαν αρρώστια. Ένα παθολογικό σύµπτωµα που το έχουν µερικοί µόνο άνθρωποι, είτε ε-

ξαιτίας της προσωπικότητάς τους, είτε εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο µεγάλωσαν. Αυτοί οι άνθρω-

ποι είναι οι ρατσιστές. Άλλοι ψυχολόγοι υποστήριξαν ότι όλοι µπορούµε να σκεφτούµε -και συχνά πράγ-

µατι σκεφτόµαστε- ρατσιστικά, αφού τα στερεότυπα είναι ένας τρόπος για να χτίσουµε την κοινωνική

µας ταυτότητα (δες στο 4ο κεφάλαιο). Άρα, όλοι µας µπορούµε να σκεφτούµε ρατσιστικά. Αυτό όµως

µας οδηγεί απαραίτητα σε ρατσιστικές συµπεριφορές; Στη βία; Στο έγκληµα; 
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Αν πιστεύουµε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι και τόσο άνθρωποι ή δεν είναι άνθρωποι µε τον ίδιο

τρόπο που είµαστε και εµείς, τότε είναι πολύ πιθανό να ανεχτούµε πράξεις βίας σε βάρος τους. Ή ακό-

µα και να ανακατευτούµε εµείς οι ίδιοι σε τέτοιες πράξεις. Πότε γίνεται αυτό; Κυρίως όταν «σφίγγουν

τα πράγµατα». Οι κάτοικοι µιας γειτονιάς που υποφέρει από την ανεργία είναι πιθανό να ξεσηκωθούν

και να χτυπήσουν τις γειτονιές των µεταναστών, πιστεύοντας ότι αυτοί «τους κλέβουν τις δουλειές». Οι

χαµένοι ενός πολέµου µπορεί να ψάξουν να βρουν τους «υπεύθυνους για την ήττα τους» σε συγκεκρι-

µένες οµάδες και να ξεσπάσουν εκεί. ΟΟ  ρραατσσισσµόόςς,  λοοιπόόνν,  εεννεερργγοποοιείίτααι  κκααι  µποορρεείί  νναα  έέχχεει  δδρρααµαα-

τικκέέςς  σσυυννέέπεειεεςς  σσεε  σσυγγκκεεκκρριµέέννεςς  ισστοορικκέςς  σσυυννθθήκκεεςς.

Όπως έδειξαν και αρκετοί κοινωνιολόγοι, ο ρατσισµός δεν είναι ατοµική υπόθεση. Υπάρχει στις κοι-

νωνικές σχέσεις, είναι µία πλευρά αυτών των σχέσεων. Στις κοινωνίες µας, είπαν αυτοί οι επιστήµονες,

υπάρχει θθεεσµικκόόςς  ρραατσσισσµόόςς, δηλαδή το ίδιο κράτος, έτσι όπως είναι οργανωµένο, παίρνει θέση υπέρ

ορισµένων οµάδων και κατά άλλων. Για παράδειγµα, οι µετανάστες δεν έχουν πολιτικά δικαιώµατα, ή

έχουν πολύ λίγα. Σε πολλά κράτη υπάρχει µία επίσηµη θρησκεία και οι πολίτες που έχουν διαφορετική

θρησκεία δεν µπορούν να προσληφθούν σε διάφορες θέσεις του δηµοσίου. Στα σχολεία διδάσκεται µία

γλώσσα, η επίσηµη γλώσσα του κράτους, µε αποτέλεσµα τα παιδιά που µιλούν στο σπίτι τους κάποια δια-

φορετική γλώσσα να έχουν δυσκολίες. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φέρνουν αντιρρήσεις σε αυ-

τές τις αδικίες (πολλές φορές ούτε καν τις συνειδητοποιούν), εφόσον αυτές φαίνεται ακόµα και να τους

εξυπηρετούν. Λόγου χάρη, να µειώνουν τους «ανταγωνιστές» τους για µια καλή θέση εργασίας ή να τους

εξασφαλίζουν φτηνούς εργάτες για τα χωράφια τους.

88.  66.  ΌΌταανν  σστόόχχοοςς  τοουυ  ρρααττσσιισσµοούύ  γγιννόόµαασστε  εµεείςς  οοι  ίίδδιοοι.  Πώώςς  ααννττιιµµετωωπίζεετααιι  οο  ρραατσσιισσµόός;  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Σας φαίνεται γνώριµη η εικόνα; Ποια φαντάζεστε ότι είναι η ζωή των ανθρώπων στη φωτογραφία; Ποιες

είναι οι σκέψεις τους; Στη συνέχεια, «ακούστε» τη φωνή του Γκαζµέντ Καπλάνι στο κείµενο που θα βρεί-

τε στο Παράρτηµα. Τώρα τι σκέφτεστε; Τι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει τις σκέψεις που κάνετε για

αυτούς τους ανθρώπους;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ο Κώστας στέλνει το παιδί του στο ∆ηµοτικό σχολείο της περιοχής του. Στα µισά της σχολικής

χρονιάς, γράφονται στο ίδιο σχολείο παιδιά από την «παραγκούπολη» που υπάρχει στην άκρη της

περιοχής. Οι γονείς των υπόλοιπων παιδιών διαµαρτύρονται ότι οι νέοι µαθητές «είναι βρώµικοι,

κλέβουν, βρίζουν και γενικά έχουν κακή συµπεριφορά». Ο Κώστας, ως εκπρόσωπος αυτών των

γονέων, συναντιέται µε τον ∆ιευθυντή του σχολείου. Στη συνάντηση είναι παρών και εκπρόσω-

πος των γονέων από την «παραγκούπολη». Φανταστείτε τον διάλογο.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Περιγράψτε κάποιο περιστατικό ρατσιστικής συµπεριφοράς που εσείς αντιµετωπίσατε (σε νοσο-

κοµείο, σχολείο, σε κάποια άλλη δηµόσια υπηρεσία, σε κάποια προσωπική διένεξη). Πώς ακρι-

βώς το αντιµετωπίσατε; Τελικά εξυπηρετηθήκατε ή δικαιωθήκατε;

Στη συνέχεια «δώστε» το ίδιο περιστατικό το τέλος που θα θέλατε να έχει. Τι θα αλλάζατε στον

τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίσατε τότε το περιστατικό; Πώς θα αντιµετωπίζατε το ίδιο περιστα-

τικό τώρα;

Τι γνώµη έχετε για αυτή τη µορφή διαµαρτυρίας εναντίον του ρατσισµού; Μπορείτε να σκεφτείτε και άλ-

λες µορφές διαµαρτυρίας; Πώς σας φαίνονται τα συνθήµατα των διαδηλωτών; Μπορείτε να σκεφτείτε

και άλλα; 
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Σχολιάστε αυτό το εξώφυλλο…
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Παρακάτω θα διαβάσετε ένα κοµµάτι από την εισήγηση µιας Ελληνίδας Τσιγγάνας σε κάποιο συ-
νέδριο. Με ποια µέσα προσπαθεί η εισηγήτρια να αντιµετωπίσει τον ρατσισµό; Εσείς τι θα λέγα-
τε σε κάποιο παρόµοιο συνέδριο;

… Η αλήθεια είναι ότι έχουµε ταλαιπωρηθεί και από τους διάφορους συγγραφείς, οι οποίοι επίσης
έχουν στα χέρια τους ένα δυνατό όπλο, την πένα, που κι αυτή διαµορφώνει συνειδήσεις και απόψεις.

Κατά την ταπεινή µας άποψη, αλλά και σύµφωνα µε την εµπειρία µας και τα βιώµατά µας, δεν
είναι ό, τι καλύτερο να εγκρίνονται και να χρηµατοδοτούνται από κρατικούς φορείς και ακόµα να
µοιράζονται στα σχολεία της χώρας βιβλία που αναπαράγουν στερεότυπα τέτοια όπως η «ύπαρ-
ξη του Μάγου της φυλής, του Μεγάλου Φυλαχτού ή του άτυπου λαϊκού δικαστηρίου της φυλής
που αποφασίζει για την τύχη όποιου ανήκει στη φυλή». Τέτοια στερεότυπα όχι µόνο δεν συντε-
λούν στην εξάλειψη ρατσιστικών φαινοµένων, αλλά τα υποθάλπουν ή και τα δηµιουργούν.

Και, για να µη βιαστούν κάποιοι να µας κατηγορήσουν πως τα ισοπεδώνουµε όλα, πως αρνού-
µαστε τη «φυλετική» καταγωγή µας και πως προδίδουµε τους οµοφύλους µας (διάφορα τέτοια έ-
χουµε ακούσει κατά καιρούς, πράγµα που δεν µας απασχόλησε, γιατί δεν τα ακούσαµε ουδέπο-
τε από στόµα Έλληνα Τσιγγάνου) , λέµε τα εξής:

Φυσικά και έχουµε µια δεύτερη, ή και πρώτη αν θέλετε, διαφορετική µητρική γλώσσα.
Φυσικά και έχουµε ιδιαίτερα ήθη και έθιµα (µπορούµε να συζητήσουµε για το πόσο τσιγγάνι-

κα ή όχι είναι).
Φυσικά και έχουµε θρύλους και παραδόσεις.
Αλλά έχουµε και ιστορία, έχουµε και µαρτυρίες και ντοκουµέντα για την ανάµιξή µας σε ιστο-

ρικά γεγονότα που συντάραξαν τον ελληνισµό. ∆εν είδαµε τους συγγραφείς να ενδιαφέρονται
για αυτά τα γεγονότα τόσο πολύ όσο ενδιαφέρονται να µαζέψουν συνεντεύξεις µε τα βιώµατα τα-
λαιπωρηµένων ανθρώπων και παραµύθια µε µάγους και φυλαχτά, ή να υµνήσουν την τσιγγάνικη
οµορφιά, την τσιγγάνικη πονηριά…

Όλα αυτά µπορεί, µπορεί ίσως και να υπάρχουν. Θα πρέπει όµως όλοι µαζί να κάνουµε πιο ώ-
ριµη την ελληνική κοινωνία ως προς την αποδοχή και ως προς την προσαρµογή και µετά, ναι! Να
κάψουµε τους µάγους, να εξορκίσουµε το «κακό», ώστε να µπορούν να εµφανιστούν οι καλές
νεράιδες και τα όµορφα παλικάρια! 

Όταν στόχος του ρατσισµού γινόµαστε εµείς οι ίδιοι, µπορούµε:
• Να απευθυνθούµε σε αντιρατσιστικές οργανώσεις, στους συλλόγους µας, σε πολιτικούς φορείς, σε

ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια, στην κοινή γνώµη.
• Τα βασικά βήµατα που µπορούµε να ακολουθήσουµε εναντίον του ρατσισµού που µας θίγει είναι: (α)

να κάνουµε τους άλλους να καταλάβουν ότι υπάρχει ρατσισµός, (β) να κάνουµε τους άλλους να κα-
ταλάβουν ότι τα προβλήµατά µας αφορούν και τους ίδιους και (γ) να πετύχουµε τη δέσµευση όσο το
δυνατόν περισσότερων ανθρώπων στον αγώνα µας.

Γενικά, για να αντιµετωπιστεί ο ρατσισµός, είναι σηµαντικό:
• Οι άνθρωποι διαρκώς να εξετάζουν πώς και γιατί σκέπτονται όπως σκέπτονται για τους άλλους αν-

θρώπους.
• Οι άνθρωποι να ζουν µαζί και ισότιµα στους κοινωνικούς χώρους.
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ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Και τι µπορούµε να κάνουµε όταν εµείς οι ίδιοι γινόµαστε στόχος ρατσιστικών συµπεριφορών στη ση-
µερινή κοινωνία; Υπάρχουν άάννθθρρωωποοι  ποουυ  εεπιχχεείρρηησσαανν  ναα  ««ααπαανντήήσσοουυνν»  σστοο  ρραατσσισσµόό  ποουυ  αανντιµεετώώ-
πιζζαανν  µέέσαα  ααπόό  τιςς  αατοοµικκέέςς  τοουςς  ποορρεείεεςς. Με πολύ κόπο και αγώνα ξεπέρασαν τα εµπόδια που έβαζε
ο ρατσισµός των άλλων στην εξέλιξη της ζωής τους, όπως οι ίδιοι την ονειρεύονταν. Κάποιοι από αυ-
τούς ανέλαβαν, στη συνέχεια, να αξιοποιήσουν τα προσόντα που απέκτησαν για το καλό της κοινότη-
τας από την οποία κατάγονταν, µε διάφορους τρόπους: εκπροσωπώντας την κοινότητα, δουλεύοντας
σε διάφορες θέσεις που επηρέαζαν τα µέλη της κοινότητας ή και µε έναν άλλο -πολύ απλό αλλά και πο-
λύ ουσιαστικό- τρόπο: µε το να γίνουν ορατοί στα κοινωνικά πεδία εκείνα όπου µέχρι τότε τα µέλη της
κοινότητάς τους «απουσίαζαν», επηρεάζοντας έτσι την κοινωνική εικόνα για τη συγκεκριµένη κοινότη-
τα. Για παράδειγµα, ένας επιστήµονας που δεν κρύβει την τσιγγάνικη καταγωγή του «δουλεύει» εναντίον
του στερεότυπου που θέλει τους Τσιγγάνους «να µην αγαπούν τα γράµµατα».

Έννααςς  άάλλλοοςς  τρρόποοςς  γγια  την  ααντιµεετώώπισσηη  τοουυ  ρρατσσισσµοούύ  εείννααι  νναα  ααπεευυθθυυνθθεί  κκααννεείςς  σσεε  οορργγααννώώσσειςς
γγιαα  τηνν  υπεερράάσσπισσηη  τωων  ααννθθρρώώπωωνν  ποουυ  θθίίγγοονντααι  ααπ’  ααυυτόόνν. Οι οργανώσεις αυτές, µε διάφορα µέσα,
π.χ. µε εκδηλώσεις διαµαρτυρίας, προσπαθούν να κάνουν γνωστά τέτοια προβλήµατα στην κοινή γνώ-
µη και να ασκήσουν πίεση στους αρµόδιους φορείς. Μερικές προσφέρουν και ειδικές υπηρεσίες στους
ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά τους (νοµική υποστήριξη, µαθήµατα ελληνικής γλώσσας κλπ.).

ΆΆλλλλεςς  ορργγααννώώσσεειςς  ήή  σσύύλλλλοογγοοι  µποορροούύνν  νναα  ξξεεκκινοούύν  ααπόό  τηηνν  ίδδιαα  τηην  κκοοιννόότηταα  κκααι  νναα  ααπεευυθθύύννοοντααι
ββαασσικκάά  σσταα  µέέλλη  τηςς. Η δηµιουργία τέτοιων συλλόγων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ένα βασικό ζήτηµα
είναι το πόσους και ποιους αντιπροσωπεύουν αυτοί οι σύλλογοι µε τα αιτήµατα και τη δράση τους. Και
είναι αναµενόµενο να δηµιουργούνται διαφωνίες γύρω από αυτό το θέµα, αφού στην πραγµατικότητα
οι περισσότερες από τις οµάδες που θίγονται από τον ρατσισµό δεν είναι οµοιογενείς. Οι άνθρωποι
που ανήκουν σε αυτές τις οµάδες µπορεί να έχουν πολλές διαφορές µεταξύ τους και στα κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά τους και στους στόχους τους. Από την άλλη πλευρά, σε κάθε συλλογική δράση απαιτείται
το «ζύµωµα» των ανθρώπων που συµµετέχουν. Και αντίστροφα, οι ίδιοι οι χώροι της συλλογικής δρά-
σης δίνουν ευκαιρίες γι’ αυτό το «ζύµωµα». 

ΆΆλλλλεεςς  φφοορρέέςς  οοι  άάννθθρρωωποοι  ποουυ  θθίγγοοντααι  ααπόό  τοον  ρραατσσισσµόό  ααπεευυθθύύννοονντααι  σσταα  ποολλιτικκάά  κκόόµµααταα  κκααι
σστοουυςς  άάλλλοουυς  φφοορεείςς  τηηςς  ποολλιτικκήςς  ζζωωήήςς. Συνήθως ακούνε πολλές υποσχέσεις, ιδιαίτερα σε προεκλογι-
κές περιόδους, οι οποίες σπανίως τηρούνται. Η αλήθεια είναι ότι η επιθυµία της λύσης των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει µια «ιδιαίτερη οµάδα» δεν µπορεί από µόνη της να γίνει πολιτικό πρόγραµµα. Είναι απα-
ραίτητο να συνδεθεί µε στόχους και σχέδια που αφορούν τα γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
µία κοινωνία. Όποιος δεν αναγνωρίζει αυτή την αλήθεια, µάλλον προσπαθεί να «χαϊδέψει αυτιά». 

Ένας  άάλλλλοοςς  τρρόποοςς  γγιαα  νναα  ανντιµεετωπίσσεει  κκααννεείςς  τοον  ρραατσσισσµόό  είνααι  ναα  κκαατααφφύύγγεει  σστα  δδικκαασστήήρριαα,  εείτεε
σσταα  εθθννικκάά  εείτεε  σσταα  ευρρωωπααϊκκάά. Είναι µια λύση που λίγοι την προτιµούν. Οι λόγοι είναι ότι απαιτείται χρό-
νος και χρήµα, και ότι είναι δύσκολο να έχει κανείς πληροφορίες για τις διαδικασίες. Ειδικά αν πρόκειται
για θεσµούς που λειτουργούν έξω από τη χώρα µας. Άλλωστε, µία δίκη µπορεί να δηµιουργήσει έντονες
αντιδράσεις και τελικά να προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα σ’ αυτούς που ζητούν το δίκιο τους.

Μίαα  σσηηµααντικκήή  πλλεευυρράά  τουυ  αγγώώνναα  εννααντίοον  τοουυ  ρραατσσισσµοούύ,  όόπωωςς  ααυυτόόςς  γγίνεετααι  σσήµεεραα,  είννααι  ηη  εννηη-
µέέρρωωσσηη  κκααι  ηη  εευααισσθθητοοποοίηησση  τηςς  κκοοιννήςς  γγννώώµηςς  γγιαα  ταα  πρροοββλλήµααταα  ποου  αανντιµεετωωπίζζοουυνν  οοι  σσυγγκκεεκκρρι-
µέννεςς  οοµάάδδεεςς  τωωνν  σσυνναανθθρρώώπωωνν  µµααςς. Γίνονται σεµινάρια, γράφονται βιβλία, δηµοσιεύονται άρθρα στις
εφηµερίδες, προβάλλονται τηλεοπτικές εκποµπές. Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Απ’ ό, τι φαίνεται, τα απο-
τελέσµατα δεν είναι και σπουδαία. Γιατί; Πρώτα απ’ όλα ας σκεφτούµε ποιος και για ποιον λόγο παράγει
τη γνώση σχετικά µε τις οµάδες που θίγονται από τον ρατσισµό. Συνήθως πρόκειται για ανθρώπους που
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δεν ανήκουν σ’ αυτές τις οµάδες και που ασχολούνται, µεταξύ άλλων, και µε τα συγκεκριµένα θέµατα,
στο πλαίσιο των δικών τους επαγγελµατικών σχεδίων. Ακόµα κι αν «φιλοξενηθεί» ο λόγος των ίδιων των
ενδιαφεροµένων, θα είναι οι «παραγωγοί» (οι συντονιστές, οι συγγραφείς, οι παρουσιαστές κλπ.) που θα
αποφασίσουν τι από αυτόν τον λόγο και µε ποιον τρόπο θα προβληθεί. Στη χειρότερη περίπτωση οι «ει-
κόνες» που θα δηµιουργηθούν θα έχουν µικρή σχέση µε την πραγµατικότητα και ίσως ακόµα και να προ-
σβάλλουν τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρονται. Στην καλύτερη περίπτωση, θα γίνουν σοβαρές
δουλειές. Σε ποιον όµως θα φτάσουν αυτές οι δουλειές και, κυρίως, πόσο θα επηρεάσουν τις κοινωνι-
κές πρακτικές; Οι «παραγωγοί» της γνώσης συνήθως δεν ασχολούνται και µ’ αυτά τα ζητήµατα. 

Έπειτα δεν έχουν όλα τα µέσα την ίδια επιρροή. Η νέα δύναµη των κοινωνιών µας είναι τα Μέσα Μα-

ζικής Επικοινωνίας, και κυρίως η τηλεόραση. Αυτή µπαίνει στα σπίτια των περισσότερων από µας κι αυ-

τή κυρίως επηρεάζει τις συνειδήσεις µας. Ιδιαίτερα οι ψυχαγωγικές εκποµπές της. Είναι, εποµένως, πο-

λύ πιθανότερο κάποιος να θυµάται τη δηµοφιλή τηλεπαρουσιάστρια που δηλώνει στους καλεσµένους

της ότι «τους γουστάρει γιατί αυτοί στη φυλή τους θέλουν να είναι διαφορετικοί» (ανεξάρτητα από το τι

λένε οι ίδιοι οι καλεσµένοι), παρά το άρθρο για την αµφισβήτηση της έννοιας της «φυλής» από τους σύγ-

χρονους επιστήµονες. 

Όποιο µέσο και να διαλέξει κανείς, τα «βήµατα» που ακολουθούν όσοι θίγονται από τον ρατσισµό

και προσπαθούν να τον αντιµετωπίσουν, συνήθως είναι τα εξής: Πρώτα πρώτα πρρέέπεει  ναα  γγίννεει  κκααταανοοη-

τόό  κκααι  ααπόό  τοουυς  άάλλλλοουςς  όότι  όόντωωςς  υυπάάρχχεει  ρραατσσισσµµόόςς. ∆εύτερον, πρρέέπει  ναα  µετααδδοοθθεί  κκααι  σστοουυςς  άάλλλλοουυς,

έέσστωω  σσε  κκάάποοιοουυςς  ααπόό  ααυυτοούύςς,  τοο  ββίίωωµαα  τηςς  δδιάάκκρρισσηςς. Πρέπει, δηλαδή, να καταλάβουν και όσοι δεν

θίγονται άµεσα ποιες συνέπειες έχει ο ρατσισµός στη ζωή θιγόµενων ανθρώπων. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις, οι θιγόµενοι πρέπει να αναζητήσουν «συµµάχους» έξω από τις µικροκοινωνίες όπου ζουν και να

δείξουν ότι η «διαφορετικότητα» µπορεί να γίνει δικαιολογία για την εκµετάλλευση ανθρώπου από άν-

θρωπο. Όσοι θίγονται από τον ρατσισµό τονίζουν τα κοινά στοιχεία που έχουν µε τους υπόλοιπους αν-

θρώπους, για να καταλήξουν τελικά στην κοινότητα της ανθρώπινης υπόστασης. Τρίτον, πρρέέπεει  να  πεε-

τύχχοουυµµεε  τη  δδέσσµµεευυσση  τωωνν  ααννθρρώώπωωνν  σστοονν  ααγγώώνναα  εεννάάνντιαα  σστοον  ρραατσσισσµµόό,  εείτεε  θθίγοονντααι  άάµµεεσσαα  ααπόό  ααυυ-

τόόνν,  είτε  όόχχι. Για να γίνει όµως αυτό, όσοι προσβάλλονται ή απειλούνται από τον ρατσισµό, πρέπει να α-

γωνίζονται για την παρουσία τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς χώρους. 

Γενικά, η αντιµετώπιση του ρατσισµού είναι µία πολύ σηµαντική υπόθεση για τις κοινωνίες µας. Όµως,

το «κυνήγι των ρατσιστών» είναι µία µέθοδος µε πολύ αµφίβολα αποτελέσµατα. Φανταστείτε, για παρά-

δειγµα το εξής περιστατικό: ένας µορφωµένος άνθρωπος, µε θέση κύρους, ας πούµε ένας καθηγητής

πανεπιστηµίου, κάνει µια οµιλία για τον ρατσισµό. Κάποιος από το ακροατήριό του σηκώνεται και κάνει

µια ερώτηση. Οι λέξεις που χρησιµοποιεί αυτός ο τελευταίος δείχνουν ξεκάθαρα τα στερεότυπα που έ-

χει για ορισµένες από τις οµάδες των συνανθρώπων του. Ο καθηγητής τον ειρωνεύεται και τον προσβάλ-

λει. Ο άνθρωπος που έκανε την ερώτηση κάθεται ντροπιασµένος στη θέση του και υπόσχεται στον ε-

αυτό του ότι από δω και πέρα θα µοιράζεται τις απόψεις του µόνο µε όσους «είναι σαν κι αυτόν». Πολ-

λοί από το ακροατήριο που κι αυτοί θα ήθελαν να ρωτήσουν κάτι, αλλά δεν είναι σίγουροι αν θα ρωτή-

σουν το «σωστό», παραµένουν σιωπηλοί. Προφανώς, ο αγώνας ενάντια στον ρατσισµό δεν προχώρη-

σε και πολύ… Άλλωστε και ο καθηγητής του παραδείγµατός µας κατά κάποιον τρόπο είναι κι αυτός ρα-

τσιστής, αφού χωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα µε τις γνώσεις και το κύρος που έχουν: πιθανότατα,

µέσα στο πλαίσιο της «καθώς πρέπει συµπεριφοράς», ο καθηγητής δεν θα αντιµετώπιζε µε τον ίδιο τρό-

πο (ειρωνεία, προσβολές) τις ρατσιστικές απόψεις κάποιου συναδέλφου του που ίσως συµµετείχε στην

οµάδα των οµιλητών. 
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Όλοι οι άνθρωποι µπορούµε να γίνουµε ρατσιστές, όπως είπαµε. Το ζήτηµα δεν είναι να «σβήσου-

µε» κάθε στερεότυπο από το µυαλό µας, πράγµα αδύνατο άλλωστε. Ή να προσπαθούµε να κρύβου-

µε τα στερεότυπα που έχουµε για να µην «χαλάσουµε» την εικόνα που δείχνουµε προς τα έξω. Ή, α-

κόµα χειρότερα, να «ξεµπροστιάζουµε» άλλους για να δείξουµε τη δική µας ανωτερότητα. Ούτε, βέ-

βαια, ζητούµενο είναι να «συµφιλιωθούµε» µε τον ρατσισµό, τον δικό µας και των άλλων, και να µέ-

νουµε απαθείς απέναντι στις ρατσιστικές αντιλήψεις ή συµπεριφορές, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν µας

θίγουν άµεσα. 

Αυτό που µπορούµε να κάνουµε είναι ναα  σσυυννεειδδηητοοποιούύµεε  τηην  σστεερεεοοτυπικκή  ββάάσση  τοουυ  τρρόόποουυ  ποουυ

σσκκεεπτόόµαασστε,  ναα  πρροοσσπααθθοούµµεε  δδιααρρκκώώςς  νναα  πλλοουυτίζζοουµε  τις  ««πηγγέςς»»  ποου  ««ποοτίζζοουν»  τηνν  σσκκέέψψη  µµααςς  κκααι,

αακκόόµαα,  νναα  είµαασστε  πάάννταα  έέτοοιµοοι  ναα  δδεχχτοούµε  τηνν  «ααννααµέέτρρησση»»  τωωνν  αανντιλλήήψψεώώνν  µααςς  µµε  την  πρααγγµαατι-

κκόότηταα. Ποια όµως είναι η «πραγµατική πραγµατικότητα»; Τα ρεπορτάζ των εφηµερίδων και τα δελτία

ειδήσεων της τηλεόρασης; Τα στοιχεία των επιστηµονικών ερευνών; Αυτά που λένε οι άλλοι για συγκε-

κριµένους ανθρώπους; Αυτά που λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι για τον εαυτό τους; Αυτά που βλέπουµε ε-

µείς µε τα µάτια µας; Αν θέλουµε να αξιολογήσουµε τις πράξεις µας, υπάρχει και ένα δεύτερο µέτρο,

εκτός από την αλήθεια: το αν οι πράξεις µας ωφελούν ή βλάπτουν συγκεκριµένους ανθρώπους. 

Από την άλλη πλευρά, πρααγγµαατικκή  γγννώώσσηη  γγιαα  τοουςς  άάλλλλοουυςς  ααννθθρώώποουςς  δδεενν  µποορρεεί  νναα  υυπάάρρξξεει  χχωω-

ρρίς  την  ισσόότιµµη  κκοοινωωννικκή  σσυυννύπααρρξξη. Πολλές φορές νοµίζουµε ότι ξέρουµε κάποιους από τους συναν-

θρώπους µας, επειδή «τους βλέπουµε στην τηλεόραση» ή «αγοράζουµε πράγµατα από αυτούς» ή «ζού-

µε κοντά τους». Κατά κανόνα πάντως, δεν έχουµε ουσιαστικές, ποικίλες και ισότιµες κοινωνικές σχέ-

σεις µε τους ανθρώπους για τους οποίους σκεπτόµαστε µε στερεότυπα. Γιατί, αν τις είχαµε, αν «αυτοί

οι άνθρωποι» ήταν οι συµµαθητές µας, οι συνεργάτες µας, οι φίλοι µας, οι ερωτικοί µας σύντροφοι, θα

αποκτούσαν πρόσωπα, θα γίνονταν ο Γιάννης, ή Μαρία, ο Αχµέτ, η Σβέτα κι όποιο άλλο όνοµα µπορεί-

τε να φανταστείτε… Και θα έπαυαν απλώς να εκπροσωπούν οµάδες που τα χαρακτηριστικά τους τα φτιά-

χνουµε κυρίως εµείς στο µυαλό τους. 

ΑΑλλλλααγγή  σστη  ννοοοοτροοπίαα  τωωνν  ααννθρρώώπωωνν  δδενν  µµποορρεεί  νναα  γίνεει  εύύκκοολλαα,  αανν  δδεενν  υπάάρρξει  ααλλλλααγγή  κκααι  σστιςς

κκοοιννωωννικκέέςς  σσχχέέσσειςς. Ας πούµε, πολλές εκφράσεις του καθηµερινού νεοελληνικού λεξιλογίου (πχ. «τον

αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς», «µην κάνεις γυφτιές», «µην φέρεσαι σαν βλάχος», «εί-

σαι Πόντιος» (=βλάκας), «Εβραίος είσαι και είσαι τόσο τσιγκούνης;») µπορούν να πληγώσουν συνανθρώ-

πους µας, αφού δείχνουν περιφρόνηση για αυτό που είναι οι συγκεκριµένοι άνθρωποι. Τότε, γιατί τό-

σοι άνθρωποι τις λένε µε «ελαφριά καρδιά»; Γιατί είναι σίγουροι ότι οι άνθρωποι που θα µπορούσαν να

προσβληθούν δεν µπορούν να ζουν και να κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς χώρους µε αυτούς. Και

εποµένως, ό, τι µπορεί να συµβαίνει σε αυτούς τους συνανθρώπους τους το αντιµετωπίζουν είτε µε α-

διαφορία είτε µε την περιέργεια που θα έβλεπαν κάποιο ντοκυµαντέρ µε εξωτικό θέµα, αφού πιστεύ-

ουν ότι δεν µπορεί να συµβεί και στους ίδιους.

Πεερισσσσόότεερραα  βιβλλίαα  γγιαα  τοο  θθέέµαα:  

Αζίζι-Καλατζή, Αναστασία, Ζώνιου-Σιδέρη, Αθηνά, Βλάχου, Αναστασία, Προκαταλήψεις και στερεότυ-
πα. ∆ηµιουργία και αντιµετώπιση, ΓΓΛΕ, Αθήνα 1996

Βασιλειάδου, Μαρία, ….

Ben Jeloun, Tahar, Ο ρατσισµός όπως τον εξήγησα στην κόρη µου, …

Γκότοβος, Αθανάσιος, Ρατσισµός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας ιδεολογίας και
µιας πρακτικής, ΓΓΛΕ, Αθήνα 1996
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Λαµπρίδης, Ευθύµιος, Στερεότυπο. Προκατάληψη. Κοινωνική ταυτότητα. Μελετώντας τις δυναµικές
της κοινωνικής αναπαράστασης για τους Τσιγγάνους, Gutenberg, Αθήνα 2004.

Παπαδηµητρίου, Ζήσης, Ο Ευρωπαϊκός ρατσισµός. Εισαγωγή στο φυλετικό µίσος. Ιστορική, κοινωνιο-
λογική και πολιτική µελέτη, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000.

Πρας, Ντένους, Γεννηθήκαµε ρατσιστές;, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1996.

Taguieff, Pierre - Andre, Ο Ρατσισµός, Dominos - εκδοτικός οίκος Π. Τραυλός, Αθήνα 1998.

Τσιάκαλος, Γεώργιος, Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000. 

Εικκόόννες

Γελοιογραφία από το άλµπουµ του Κώστα Μητρόπουλου Ελλάδα Ελλαδάρα µας!, Gutenberg, Αθήνα, χχ.

Εξώφυλλο του βιβλίου του Κλωντ Λεβί Στρως, Φυλές και Ιστορία, 4η έκδοση, Μπάυρον, Αθήνα 1987.

Η εικόνα να συγκριθεί µε κάποια ανάλογη από οποιαδήποτε Εγκυκλοπαίδεια Φυτών και Ζώων. 

Από την έκδοση Ανοχή στη ∆ιαφορετικότητα, 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής και ∆ηµοτικό Σχολείο Ξυ-

λαγανής, Πρόγραµµα Ολυµπιακής Παιδείας 2003 - 2004.

«Αµερικανίδα στη Φλωρεντία», 1951, φωτογραφία της Ruth Orkin. Από την επετειακή έκδοση του πε-

ριοδικού Life, τόµος 11, τεύχος 10, 1988. Επίσης θα ήθελα κάποια φωτογραφία από το διαχωρι-

σµό µαύρων και λευκών (πχ σε λεωφορεία) στις ΗΠΑ.

Από το αφιέρωµα της εφηµερίδας Καθηµερινή στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 6/12/1998.

Από το βιβλίο της Κατερίνας Στενού, Εικόνες του Άλλου, Εξάντας - Εκδόσεις UNESCO, Αθήνα 1998: 83.

Από το περιοδικό Ρωγµές εν τάξει, τεύχος 2, Καλοκαίρι 1998.
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99.  ∆∆ιεεκκδδίκκηησση  κκααι  άάσσκκησση  δδικκααιωωµάάτωωνν.

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Στην εποχή µας τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη αναγνωρίζονται και κατοχυ-

ρώνονται. Είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουµε ποια είναι τα δικαιώµατά µας. Ακόµα, πρέπει

να ξέρουµε και ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δηλαδή τι χρειάζεται να έχουµε ή να κάνου-

µε, για να απολαύσουµε αυτά τα δικαιώµατα. Τέλος, είναι σηµαντικό να συζητήσουµε ποι-

οι είναι οι πιο αποτελεσµατικοί τρόποι για να διεκδικήσουµε αυτά τα δικαιώµατα, αν κάποι-

οι δεν τα σέβονται.
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99.  11.  ΠΠοοιαα  είννααι  ταα  δδικκααιώώµµααττάά  µµααςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Όλα τα παρακάτω είναι δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από το ελληνικό Σύνταγµα. Πώς κατα-

λαβαίνετε την άσκηση αυτών των δικαιωµάτων; Να δώσετε παραδείγµατα.

• Το δικαίωµα στην ελεύθερη επιλογή επαγγέλµατος

• Το δικαίωµα στην ιδιοκτησία

• Το δικαίωµα να εγκαθίσταµαι ελεύθερα σε όποιον τόπο επιθυµώ

• Το δικαίωµα στην προσωπική ασφάλεια

• Το άσυλο της κατοικίας

• Το δικαίωµα στην εκπαίδευση

• Το δικαίωµα να ιδρύω συνδικάτα ή να συµµετέχω σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες για

να προστατεύω τα επαγγελµατικά µου συµφέροντα

• Το δικαίωµα να εκφράζω ελεύθερα τη γνώµη µου

• Η ισότητα απέναντι στο νόµο

• Το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση

Ποια άλλα ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα µπορείτε να σκεφτείτε; ∆είτε αν πράγµα-

τι τα δικαιώµατα που σκεφτήκατε κατοχυρώνονται από το ελληνικό Σύνταγµα (θα βρείτε τα αντί-

στοιχα άρθρα του ελληνικού Συντάγµατος (4 - 25) στο Παράρτηµα).

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Παρακάτω βλέπετε µία αφίσα της UNICEF για τα δικαιώµατα του παιδιού. Θα µπορούσατε να συ-

νεργαστείτε για να φτιάξετε µια δική σας αφίσα µε παρόµοιο θέµα;.
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• Στις δηµοκρατικές κοινωνίες οι άνθρωποι έχουν δικαιώµατα. Αυτά τα δικαιώµατα τα αναγνωρίζουν

και τα προστατεύουν οοι  ννόόµοοι  και τοο  ΣΣύύνντααγµαα,  που είναι ο ανώτερος νόµος κάθε κράτους. 

• Άλλα δικαιώµατα είναι ποολλιτικκάά, δηλαδή τα έχουν όσοι είναι πολίτες ενός κράτους. Για παράδειγµα,

στην Ελλάδα όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωµα να ψηφίζουν, να φτιάχνουν κόµµατα, να γί-

νονται δηµόσιοι υπάλληλοι κλπ. Άλλα δικαιώµατα είναι αατοοµµικκάά, δηλαδή τα έχουν όλοι οι άνθρωποι

που ζουν σε ένα κράτος, είτε είναι πολίτες αυτού του κράτους, είτε όχι. Ένα τέτοιο δικαίωµα είναι το

δικαίωµα των ανθρώπων να µη φυλακίζονται για κάτι, αν δεν έχουν δικαστεί προηγουµένως. Τέλος,

υπάρχουν και σσυυλλλλοογγικκάά δικαιώµατα. Για παράδειγµα το δικαίωµα µιας οµάδας ανθρώπων να κά-

νουν ελεύθερα ό, τι τους ζητάει η θρησκεία τους. 

• Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναγνωρίζονται και προστατεύονται και από δδιεθθννείίςς  οορργγαανισσµοούύςς, όπως

ο ΟΗΕ, η UNESCO, η UNICEF, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη που ανήκουν σε αυτούς τους διεθνείς

οργανισµούς, εφόσον υπογράφουν τις διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που «βγάζουν» οι

οργανισµοί, δεσµεύονται (δηλαδή, αναλαµβάνουν την υποχρέωση) να προστατεύουν τα δικαιώµατα

που αναφέρονται σε αυτές τις διακηρύξεις. 

99.  22.  ΤΤαα  ααννθθρρώώπινναα  δδικκααιώώµαατταα  έέχχοουυν  ισστοορρίίαα…

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ  

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Ξέρετε πότε απέκτησαν οι Ελληνίδες το δικαίωµα να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές;

α. το 1827, β. το 1940, γ. το 1952

Ξέρετε πότε απέκτησαν όλοι οι Έλληνες Τσιγγάνοι το δικαίωµα να έχουν κανονικό δελτίο αστυ-

νοµικής ταυτότητας;

α. το 1922, β. το 1976, γ. το 1995

Ξέρετε πότε καταργήθηκε µε νόµο ο θεσµός της προίκας στην Ελλάδα;

α. το 1952, β. το 1976, γ. το 1981

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Στη φωτογραφία της επόµενης

σελίδας βλέπετε εργάτριες

µπροστά στις µηχανές νηµα-

τουργείου της Νάουσας, τη δε-

καετία του 1920. Τι παρατηρείτε;

Αυτό που βλέπουµε στη φωτο-

γραφία, θα µπορούσαµε να το

δούµε και σήµερα σε κάποιους

εργασιακούς χώρους;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Τι πιστεύετε ότι σηµαίνει η γελοιογραφία του Κώστα Μητρόπουλου που βλέπετε παρακάτω;

• Σήµερα οι περισσότεροι συµφωνούν ότι µερικά τουλάχιστον δικαιώµατα είναι αδιαπραγµάτευτα. ∆η-

λαδή δεν χρειάζεται καν να συζητήσουµε αν οι άνθρωποι πρέπει ή δεν πρέπει να τα έχουν. ∆εν ήταν

όµως έτσι πάντοτε. 

• Πολλά από τα δικαιώµατα που έχουµε σήµερα οι άνθρωποι τα κέρδισαν πριν από λίγες µόνο δεκαε-

τίες. Και µάλιστα µετά από µεγάλους αγώνες. Και σε πολλές από τις περιοχές του κόσµου, οι αγώνες

αυτοί συνεχίζονται…

99.  33.  ΤΤι  χχρρεειάάζζεττααι  γγιαα  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζοονντααι  ταα  δδικκααιιώώµαατάά  µµααςς  σσεε  µίαα  κκοοιννωωννίαα;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Το ελληνικό Σύνταγµα προβλέπει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν το δικαίωµα ιδιαίτερης

φροντίδας από το κράτος. Ποιες υπηρεσίες πιστεύετε ότι χρειάζονται για να εξασφαλιστεί αυτό

το δικαίωµα; Ποιες ενέργειες πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει κάποιος πολύτεκνος για να ασκήσει

το δικαίωµά του για ιδιαίτερη φροντίδα (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στο κεφάλαιο12);
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ακούστε την παρακάτω περίπτωση… Τι πιστεύετε ότι έγινε τελικά;

Έµεινε έναν χρόνο στη φυλακή για χάρη του... εξαδέλφου του. Απίστευτη περιπέτεια πέρασε

26χρονος µικροπωλητής από την Ιωνία του Βόλου, όταν συνελήφθη πέρυσι τον Νοέµβριο και

βρέθηκε κατηγορούµενος για διακεκριµένες κλοπές, τις οποίες είχε διαπράξει στενός συγγενής

του µε το ίδιο ονοµατεπώνυµο…

Ποιες ενέργειες µπορεί να κάνει κάποιος που φυλακίζεται άδικα; Ακούστε ολόκληρο το σχετικό

άρθρο και «κρατείστε» τα στοιχεία που θεωρείτε χρήσιµα.

Χθες αθωώθηκε από το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε

µάλιστα την αποζηµίωσή του µε το ποσό των 3.000 δρχ. ηµερησίως, κάνοντας εφαρµογή του νέ-

ου νόµου για όσους φυλακίζονται άδικα. Φανερά ικανοποιηµένος άκουσε χθες στο ∆ικαστήριο

της Θεσσαλονίκης τα χειροκροτήµατα των συγγενών του ο 26χρονος ∆ηµήτρης Γιωργής του Ιω-

άννη και της Σωτηρίας, καθώς ύστερα από έναν χρόνο επίµονων αρνήσεών του στις αστυνοµι-

κές και δικαστικές αρχές, πως δεν είχε σχέση µε τις κλοπές, αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

«∆εν γνωρίζω τίποτα για τις κλοπές. Εγώ είµαι άλλος. ∆εν είµαι αυτός που έψαχναν οι αστυνοµι-

κοί», είπε φοβισµένος προς το δικαστήριο.

Τα προβλήµατά του άρχισαν το πρωινό της 6ης Νοεµβρίου 2000 στη ∆ράµα, όταν τον σταµά-

τησαν για τροχονοµικό έλεγχο. Οι αστυνοµικοί είδαν ότι το ονοµατεπώνυµό του συνέπιπτε µε αυ-

τό ενός 22χρονου µε τα ίδια στοιχεία, εις βάρος του οποίου εκκρεµούσε ένταλµα σύλληψης για

κλοπές που έγιναν το 1998. Παρ’ ότι ο ίδιος επέδειξε την ταυτότητά του και τόσο το πατρώνυµο

όσο και το µητρώνυµο των δύο ατόµων δεν ήταν τα ίδια, όπως και ο χρόνος και ο τόπος γέννη-

σής τους, οι αστυνοµικοί τον οδήγησαν στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Εκεί, όπως περιέγραψε χθες στο δικαστήριο, πέρασε τα ίδια. Επέµεινε ότι δεν ήταν αυτός που

αναζητούν, δείχνοντας µάλιστα και τα διαφορετικά στοιχεία των γονέων του, αλλά οι αστυνοµι-

κοί δεν πείστηκαν πιστεύοντας ότι είχε πολλά ονόµατα, όπως συµβαίνει αρκετές φορές µε κακο-

ποιούς. Ο µικροπωλητής οδηγήθηκε στον ανακριτή και αφού απολογήθηκε, αρνούµενος ότι εί-

ναι ένοχος, προφυλακίστηκε. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόµη και στα έγγραφα της δικογραφίας

που τον συνόδευε υπήρχε δακτυλοσκοπική εξέταση, µε την οποία οι κλοπές αποδίδονταν στον

εξάδελφό του και όχι στον ίδιο.

Πραγµατικός κατηγορούµενος για τη διάπραξη των κλοπών ήταν ο 22χρονος ∆ηµήτρης Γιωρ-

γής του Βασιλείου και της Τριανταφυλλιάς, που γεννήθηκε στη Νάουσα και έµενε στα ∆ιαβατά.

Ωστόσο ουδέποτε έγινε σύγκριση των αποτυπωµάτων των δύο συγγενών, µε συνέπεια να την

πληρώσει ο µικροπωλητής που είχε και λευκό ποινικό µητρώο και του οποίου τα ακριβή στοιχεία

φάνηκε ότι κανείς δεν εξέτασε. Μάλιστα και οι δύο είναι πρώτα ξαδέρφια, αλλά δεν είχαν επα-

φές µεταξύ τους, παρά µόνο όταν βρέθηκαν στη φυλακή προ ηµερών. Ο πραγµατικός κατηγο-

ρούµενος συνελήφθη για άλλες κλοπές και προφυλακίστηκε µόλις στις 22 Οκτωβρίου, λύνοντας

έτσι και το µυστήριο.

«Το δικαστήριο σε κηρύσσει αθώο, γιατί δεν είσαι εσύ που έκανες τις κλοπές, είσαι άλλος»,

ήταν τα λόγια του προέδρου του Εφετείου µετά την ολοκλήρωση της ακροαµατικής διαδικασίας.
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«Είναι κρίµα που πέρασε τόσα το παιδί, διαλύθηκε η δουλειά του, ίσως µε αυτά τα χρήµατα που

θα πάρει καταφέρει να ξανασταθεί στα πόδια του», είπε ο πατέρας του Ιωάννης Γιωργής. Κοντά

του βρέθηκαν, από την Ιωνία του Βόλου, η µητέρα του και τα αδέλφια του. Ο συνήγορος υπερά-

σπισης του άτυχου νεαρού κατέθεσε στο δικαστήριο και βεβαίωση του διευθυντή των φυλακών

∆ιαβατών πως κατά την περίοδο της κράτησής του δεν έδωσε κανένα απολύτως δικαίωµα στο

σωφρονιστικό κατάστηµα.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της δίκης ήταν πως για πρώτη φορά έγινε στη Θεσσαλονίκη εφαρ-

µογή του νέου νόµου περί αδίκως κρατουµένων, ο οποίος προβλέπει ηµερήσια αποζηµίωση σε

όσους αποδεικνύεται ότι από λάθος έµειναν στη φυλακή από 3.000 έως 10.000 δραχµές. Χθες

υπέρ του 26χρονου αποφασίστηκε να δοθεί το ποσό των 3.000 δραχµών. 

Το κείµενο προέρχεται από το άρθρο Έµεινε έναν χρόνο φυλακή από λάθος, εφηµ. Τα Νέα,
7/11/2001

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Το Σύνταγµα κατοχυρώνει τα δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής επαγγέλµατος. Από την άλλη

πλευρά, για να πουλήσει κανείς προϊόντα σε λαϊκές αγορές, πρέπει να έχει επαγγελµατική ή πα-

ραγωγική άδεια. Συµπληρώστε τον παρακάτω διάλογο:

Αστυνοµικός: Για έλα εδώ εσύ, τι κάνεις εδώ πέρα;

Μικροπωλητής: Τι κάνω κύριε αστυνοµικέ µου; Πουλάω. Λαϊκή είναι, όλοι πουλάνε, πουλώ κι

εγώ...............................................… 

Αστυνοµικός: Άδεια έχεις;

Μικροπωλητής: Άδεια! Τι άδεια; ……...................................................

Για να πουλάει κανείς προϊόντα σε λαϊκές αγορές πρέπει να έχει επαγγελµατική ή παραγωγική

άδεια.

Η άδεια δίνεται στα όρια του νοµού που µένει αυτός που θέλει να βγάλει την άδεια.

Χρειάζεται:

• αίτηση (αιτήσεις υπάρχουν στο Ταµείο Λαϊκών Αγορών)

• χαρτί πολυτεκνίας, ανέργων κλπ.

• εκκαθαριστικό σηµείωµα της τελευταίας τριετίας

• απόδειξη ότι έχει τελειώσει το στρατιωτικό ή έχει πάρει απαλλαγή

• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου

• υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί οποιαδήποτε άλλη µορφή εµπορίας ή άλλο επάγγελµα και

δεν έχει άλλη άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

• όριο ηλικίας µέχρι 55 ετών

• εγγραφή στην εφορία ως πλανόδιος έµπορος

• εγγραφή στο ΤΕΒΕ

ΠΗΓΗ: ΠΩΣ - ΣΑΡ, Εκπαιδευτικός Οδηγός, ΑΝΚΑ, Καρδίτσα 2000 
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• Για να εξασφαλίζονται τα δικαιώµατά µας σε µία κοινωνία, πρώτα από όλα, πρέπει να υπάρχει σύνταγ-

µα και νόµοι που να αναγνωρίζουν και να κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα των ανθρώπων. 

• Έπειτα, πρέπει να λειτουργούν και οι ανάλογες υυπηρρεσίεεςς για να µπορούν τα δικαιώµατά µας να γί-

νονται πράξη. Για παράδειγµα, τι νόηµα θα είχε να αναγνωρίζεται το δικαίωµα των ανθρώπων στην

εκπαίδευση, αν δεν υπήρχαν σχολεία και όλες οι άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται για να λειτουργή-

σει το εκπαιδευτικό σύστηµα; 

• Τέλος, χρειάζονται τα δδικκαασστήήρριαα, για να ελέγχουν αν και πότε παραβιάζονται τα δικαιώµατα των αν-

θρώπων. Αν πιστεύουµε ότι παραβιάζονται τα δικαιώµατά µας, µπορούµε να πάµε στα δικαστήρια και

να ζητήσουµε το δίκιο µας.

• Από την άλλη πλευρά, και εµείς οι ίδιοι, για να µπορούµε να απολαµβάνουµε τα δικαιώµατα που κα-

τοχυρώνει το Σύνταγµα, πρρέέπει  νναα  «είίµαασστεε  εεντάάξξει»  µεε  τιςς  υυποοχχρρεεώώσσεειςς  µααςς  ααπέένναανντι  σστοο  κκρράάτοςς,

σστοο  οοποίο  ζζοούµεε: να εφαρµόζουµε το νόµο, να µην έχουµε εκκρεµότητες κλπ. 

99.  44.  ΕΕξξαασσφφααλλίίζζοοννττααι  ππάάνντταα  ταα  δδικκααιιώώµαατάά  µααςς  σστηην  πρρααγµαατιικκόότηταα;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Στη φωτογραφία της επόµενης σελίδας βλέπετε ένα «κρυφό σχολείο» στην Καµπούλ. Επειδή το

καθεστώς των Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν απαγόρευε στις γυναίκες να µορφώνονται, πολλά κο-

ρίτσια µάθαιναν κρυφά γράµµατα, σε «τάξεις» χωρίς πόρτες και παράθυρα, χωρίς ηλεκτρικό και

θέρµανση. Πιστεύετε ότι στη χώρα µας το δικαίωµα των γυναικών στην εκπαίδευση γίνεται πά-

ντα σεβαστό; Έχετε υπόψη σας κάποια παραδείγµατα;
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Ακούστε τις παρακάτω περιπτώσεις. Ποια δικαιώµατα παραβιάζονται; Από ποιους;

ΠΠεερρίίππτωωσσηη  11η.

Σταµάτησα να πηγαίνω στο παζάρι από πέρσι πούγινε µια φασαρία µε κάτι δηµάρχους. Ο πατέ-
ρας µου φοβήθηκε πολύ και δεν ήθελα να µε παίρνει µαζί του… τώρα δουλεύω σε συνεργείο αυ-
τοκινήτων µέχρι τις 5 το απόγευµα και µετά έρχοµαι στο σχολείο εκτός αν µε κρατήσει το αφε-
ντικό µου και δεν προφτάσω.

Μαρτυρία του Π.Κ, 15 ετών, από τη Ρωσία στον Χρήστο Κάτσικα, Καλλιθέα 1993

ΠΠεερρίίππτωωσσηη  22η.

Εκείνο το απόγευµα είχα πάει βόλτα στη θεία µου Γεωργία, τη γυναίκα του Παναγιώτη. Ήταν µα-
ζί µε τα πέντε από τα έξι παιδιά. Κάποια στιγµή, νεαροί, 5 - 6 άτοµα, µε ξύλα στα χέρια, πλησία-
σαν την παράγκα βρίζοντας... Η θεια µου φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε. Στην προσπάθειά της να
αποµακρύνει τα παιδιά από το σπίτι, έπεσε το µωρό και χτύπησε. Καλέσαµε βοήθεια. Με το δικό
µας αυτοκίνητο το παιδί µεταφέρθηκε στην Τρίπολη, στο νοσοκοµείο. Έµεινα σπίτι µου µε τα υ-
πόλοιπα παιδιά ώσπου ήρθε ο Παναγιώτης και µας πήρε στην παράγκα.

Από το δρόµο ακούγονταν φωνές. Κόσµος πολύς, µε αυτοκίνητα, είχε κλείσει το δρόµο. Πή-
ραµε την αστυνοµία 5 - 6 φορές. ∆εν φάνηκε κανείς. Αποφασίσαµε να φύγουµε. 

Με την όπισθεν στο αυτοκίνητο µπήκα εγώ πίσω µε κάποια από τα παιδιά και ο Παναγιώτης
µπροστά µε τα υπόλοιπα. Η µάνα µε το µικρό ήταν στο νοσοκοµείο... Στο δρόµο είχανε προβο-
λείς που τους έριξαν καταπάνω µας, όταν είδαν το αµάξι, για να µη βλέπουµε... Πυροβολούσαν.
Στον αέρα; Καταπάνω µας; ∆εν ξέρω γιατί δεν µπορούσα να δω. Άκουγα όµως τους πυροβολι-
σµούς και πολλά µηχανάκια που έτρεχαν ξοπίσω µας. Πρέπει να ήταν νεαροί. Ξεφύγαµε. Όµως
λίγο αργότερα έκαψαν την παράγκα.

Τα παιδιά µου από τότε δεν µπορώ να τα κοιµίσω. Πετάγονται στον ύπνο τους και φωνάζουν. 

Η µαρτυρία αναφέρεται στα γεγονότα της Νέας Κίου (2000) και είναι από την ιστοσελίδα του
Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συµφωνιών του Ελσίνκι. 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Συµπληρώστε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, το ερωτηµατολόγιο της
επόµενης σελίδας. Όλα τα παρακάτω είναι δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από το ελληνικό Σύ-
νταγµα. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι σας εξασφαλίζονται αυτά τα δικαιώµατα; Αν πιστεύετε ότι
κάποια από τα παρακάτω δικαιώµατα σας εξασφαλίζονται λίγο µόνο ή και καθόλου, να δώσετε
παραδείγµατα. Ποιοι ή τι πιστεύετε ότι σας εµποδίζει να απολαύσετε αυτά τα δικαιώµατά σας;
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∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Στην επόµενη σελίδα µπορείτε να δείτε πώς ο Otavio Roth εικονογραφεί την παραβίαση ενός βασι-

κού ανθρώπινου δικαιώµατος (από το βιβλίο των Ruth Rocha και Otavio Roth, Η Παγκόσµια ∆ιακή-
ρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Προσαρµοσµένη για τα παιδιά, Μεταίχµιο, Αθήνα 2005). Συ-

νεργαστείτε και προσπαθείστε να κάνετε κάτι παρόµοιο για όποιο ανθρώπινο δικαίωµα θέλετε εσείς.
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Το δικαίωµα στην προσωπική ασφάλεια

Το άσυλο της κατοικίας

Το δικαίωµα στην εκπαίδευση

Το δικαίωµα να ιδρύω συνδικάτα ή να συµµετέχω σε συνδικαλιστικές

δραστηριότητες για να προστατεύω τα επαγγελµατικά µου συµφέροντα

Το δικαίωµα να εκφράζω ελεύθερα τη γνώµη µου

Το δικαίωµα να είµαι ίσος µε τους άλλους 

απέναντι στο νόµο

Το δικαίωµα να έχω κοινωνική ασφάλιση

ΑΑΠΟΟΛΛΑΑΜΜΒΑΑΝΝΩΩ ΚΚΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΥΥ ΛΛΙΓΟΟ ΠΟΟΛΛΥΥ

Το δικαίωµα στην ελεύθερη επιλογή επαγγέλµατος

Το δικαίωµα στην ιδιοκτησία

Το δικαίωµα να µένω ελεύθερα σε όποιον τόπο επιθυµώ
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• Όλοι ξέρουµε ότι στην πραγµατικότητα πολλοί άνθρωποι δεν απολαµβάνουν όλα τα κατοχυρωµένα

δικαιώµατά τους. 

• Αυτό µπορεί να συµβαίνει και σε µας τους ίδιους.

99.  55.  ΠΠοοιεες  σσυυννθθήήκκεςς  µποορροούύνν  νναα  εππηρρεεάάσοουυνν  τηνν  άάσσκκησση  ττωωνν  δδικκααιωωµάάττωωνν  µααςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ο ∆ηµήτρης, µωρό ακόµα, ήρθε µε την οικογένειά του στην Ελλάδα από την Αλβανία. Από τεσ-

σάρων χρονών πουλάει χαρτοµάντιλα στον δρόµο και µέχρι σήµερα, που είναι στα δεκαέξι, δου-

λεύει ως µικροπωλητής. Ταυτόχρονα πηγαίνει σχολείο, στην Α’ Γυµνασίου. Ποια δικαιώµατα πι-

στεύετε ότι έχει στερηθεί ο ∆ηµήτρης; Ποιος ή τι φταίει για αυτό;

Μετά τη συζήτηση, µπορείτε να δείτε τι λέει ο ίδιος ο ∆ηµήτρης, σε συνέντευξή του στον δη-

µοσιογράφο Σταύρο Θεοδωράκη.

Το ραντεβού µας ήταν στο κέντρο της Πλατείας Κολωνακίου. Ήταν απόγευµα νωρίς, είχε καβα-

τζώσει το «εµπόρευµα» σε µία γωνία, θα συζητούσαµε και µετά θα πήγαινε στο σπίτι του, στη Σό-

λωνος, για φαγητό. Θα έβγαινε ξανά για δουλειά το βραδάκι. Και µέχρι τις δύο το πρωί, θα έλε-

γε «πάρε ένα». Αυτό είναι το γιορταστικό του ωράριο. Το πρόγραµµα σήµερα είχε αναπτήρες. Και

χαρτοµάντιλα πάντα, όπως τότε που πρωτοξεκινούσε το '94 […]

- Στην Αλβανία γεννήθηκες;

- Στην Αλβανία, αλλά καπάκι ήρθα στην Ελλάδα το '91. Έχω µεγαλώσει εδώ. Εγώ αισθάνοµαι

ότι γεννήθηκα εδώ.

- Και πότε βγήκες στους δρόµους; Πόσο χρόνων ήσουν;

- Από το '94 δουλεύω στους δρόµους. Από τεσσάρων χρονών. Την κατάλαβα µόνος µου τη

ζωή και δεν την έµαθα από τους γονείς µου.

- Ποιος σε έβγαλε στους δρόµους;

- ∆εν υπάρχει «ποιος µε έβγαλε στους δρόµους». Είχαµε πολλά προβλήµατα στην Αλβανία και

δεν µπορούσαµε να ζήσουµε. Οι γονείς µου ήρθαν στην Ελλάδα και δεν ήξεραν ούτε λέξη.

Αναγκαστικά έπρεπε να δουλέψουµε όλοι. 

- Το πρώτο πράγµα που πούλησες στους δρόµους;

- Χαρτοµάντιλα. Και το πρώτο πράγµα που έµαθα ήταν «να πάρεις». Μετά «πάρε ένα χαρτο-

µάντιλο». Και µου δίνανε ένα κατοστάρικο. Μετά άρχισε και µε µάθαινε ο κόσµος και µου δί-

νανε πεντακοσάρικο. Μετά «καληµέρα», «καλησπέρα», «τι κάνεις». Μάθαινα γρήγορα. […]

- Άλλοι στην οικογένειά σου δεν δουλεύουν;

- Η µητέρα µου καθαρίζει σπίτια, ο αδερφός µου ο µεγάλος δουλεύει σε οικοδοµή. Ο πατέ-

ρας µου είναι στην Αλβανία τώρα, είναι οδηγός και έχει πάρει µαζί του και την αδερφή µου.

Θα ξανάρθουν όµως. 
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- ∆εν ήταν λίγο άγριο, τεσσάρων χρόνων να είσαι στους δρόµους;

- Έχει και τα καλά του. Αντιµετώπισα από την αρχή µόνος µου τα πράγµατα, δεν τα αντιµετώ-

πιζε η µητέρα µου. Αυτό ήταν κάτι καλό για µένα.

- Καλό αλλά και επικίνδυνο.

- Ναι, αλλά δεν είχε άλλη λύση. ∆εν είχε λεφτά, είχε τροµερά έξοδα, η Ελλάδα είναι ακριβή,

µέναµε σε ξενοδοχείο τότε.

- Και σου είπαν «βγες έξω να πουλήσεις»;

- ∆εν ντράπηκα, δεν µου είπαν «βγες να κλέψεις». […]

-Όλα αυτά που λένε ότι όσοι είναι στο δρόµο και πουλάνε πράγµατα κάποιοι τους εκµεταλλεύ-

ονται;

- Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να εκµεταλλεύονται παιδιά, αλλά εµένα δε µε εκµεταλλεύτηκε πο-

τέ η µητέρα µου. Υπήρχε ένα παιδί στην πλατεία, που το είχαν φέρει κάποιοι για να τους βγά-

λει λεφτά. Αυτός έτρωγε τις µάπες του όταν δεν δούλευε πολύ…

- Τώρα πας σχολείο πρωί και το βράδυ δουλεύεις;

- Τελειώνω στις 2 από το σχολείο, πάω στο σπίτι, διαβάζω και κατά τις 7 βγαίνω µέχρι τις 11-

12 να πουλήσω… […]

-Σχολείο πότε πήγες;

- Τρία χρόνια πάω σχολείο. Πήγα κατευθείαν Ε’ ∆ηµοτικού, µετά ΣΤ’ ∆ηµοτικού και τώρα Α’

Γυµνασίου. Στην αρχή βαριόµουν να πάω, νόµιζα ότι το σχολείο δεν έχει αξία, αλλά µεγα-

λώνοντας κατάλαβα ότι έχει πολλή αξία να ξέρεις και πέντε - έξι γράµµατα.

- Τώρα είσαι καλός µαθητής;

- ∆εν µπορώ να πω ότι είµαι από τους άριστους, αλλά µαθαίνω κάποια γράµµατα.

Αποσπάσµατα από τη συνέντευξη του ∆ηµήτρη στον Σταύρο Θεοδωράκη, 
Τα Νέα, 7-8/1/2006

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ακούστε προσεκτικά το παρακάτω κείµενο. Προσπαθείστε να καταλάβετε ποιες εκκρεµότητες και

ποια προβλήµατα εµποδίζουν, σύµφωνα µε το κείµενο, τους µικροπωλητές για τους οποίους γί-

νεται λόγος να ασκούν ελεύθερα το επάγγελµά τους. Ποια είναι η δική σας γνώµη;

Από αυτούς που δηλώνουν το επάγγελµα του πωλητή χωρίς µόνιµη επαγγελµατική εγκατάσταση,

δηλαδή του πλανόδιου πωλητή, µόνον το 20,6% δηλώνει ότι είναι κάτοχος νόµιµης άδειας µικρο-

πωλητή, ενώ το υπόλοιπο 79, 4% δηλώνει ότι δεν έχει τέτοια άδεια.

Τούτο σηµαίνει ότι η άσκηση του επαγγέλµατος γίνεται στην συντριπτική πλειοψηφία χωρίς ό-

ρους νοµιµότητας. Άρα η εργασία αυτών των ανθρώπων δεν είναι ασφαλής, µε ό, τι µπορεί να

σηµαίνει αυτό […]

Από όσους διαθέτουν αυτοκίνητο (επαγγελµατικό ή ιδιωτικό) το 37, 5% δηλώνει ότι διαθέτει

ερασιτεχνικό δίπλωµα οδήγησης, το 16, 1% δηλώνει ότι διαθέτει επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγη-

σης, και τέλος το 46, 5% δηλώνει ότι δεν διαθέτει κανένα δίπλωµα οδήγησης.

[…] Σαφώς αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµά τους χωρίς εµπόδια.

Ας σηµειωθεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν αναλφάβητο να αποκτήσει δίπλωµα οδήγη-
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σης στην Ελλάδα, καθώς οι εξετάσεις που αφορούν τους σηµατοδότες απαιτούν καλή γνώση

γραφής και ανάγνωσης. […]

Ποσοστό µόνο 8% δηλώνει ως φορέα ασφάλισης το ΤΕΒΕ, αν και οι περισσότεροι ασχολού-

νται µε κάποιο ελεύθερο επάγγελµα στον τοµέα διαφόρων µορφών εµπορίου. […]

Το γεγονός πως πολύ λίγοι από όσους δηλώνουν «ελεύθεροι επαγγελµατίες» έχουν γραφτεί

στο ΤΕΒΕ έχει να κάνει και µε το ιδιαίτερα υψηλό ασφάλιστρο του ΤΕΒΕ. Αυτό το ασφάλιστρο,

σε µία επαγγελµατική δραστηριότητα µε χαµηλά κέρδη, δεν µπορεί να είναι σταθερό κόστος για

τον επαγγελµατία. Και για αυτόν τον λόγο οι επαγγελµατίες αποφεύγουν να γραφτούν στο ΤΕΒΕ. 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πανελλαδικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο για την
Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων Πολιτών - ∆ίκτυο «ROM», Πανελλαδική Απογραφική Με-

λέτη ∆ιερεύνησης Κοινωνικών, Οικιστικών Συνθηκών και Αναγκών των Ελλήνων Τσιγγάνων Πο-
λιτών, ∆εκέµβριος 2000: 43 - 45. (µεταγραµµένο κείµενο).  

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις:

Αν δεν έχω δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, δεν µπορώ….

α. να ψηφίσω

β. να δηλώσω τη γέννηση του παιδιού µου στο ληξιαρχείο

γ. να γράψω το παιδί µου στο σχολείο

δ. να βγάλω άδεια αυτοκινήτου

Αν δεν έχω ΑΦΜ, δεν µπορώ….

α. να ψηφίσω

β. να βγάλω διαβατήριο

γ. να κάνω αίτηση για δάνειο

δ. να αγοράσω αυτοκίνητο

Αν δεν έχω απολυτήριο στρατού, δεν µπορώ….

α. να βγάλω διαβατήριο

β. να βγάλω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

γ. να βγάλω επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

δ. να βγάλω άδεια πώλησης προϊόντων σε λαϊκές αγορές

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Πριν από µερικά χρόνια, κάποιος αντινοµάρχης αποφάσισε να µοιράσει επιταγές της Κοινωνικής

Πρόνοιας (πιο συγκεκριµένα, επρόκειτο για αποζηµιώσεις πληµµυροπαθών, οι οποίες είχαν κα-

θυστερήσει να δοθούν στους δικαιούχους) την παραµονή του β’ γύρου των δηµοτικών και νοµαρ-

χιακών εκλογών. Εκπρόσωπος αντίπαλης παράταξης το θεώρησε αυτό παραβίαση της εκλογικής

νοµοθεσίας και έκανε µήνυση στον αντινοµάρχη. Όταν µάλιστα έµαθε ότι επιταγές µοιράζονταν
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στους κατοίκους κάποιου χωριού, στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού, «εισέβαλε στο χώρο, στις 9

το βράδυ, και πήρε από τα χέρια του Αντινοµάρχη τις επιταγές. Προς στιγµή απειλήθηκαν επει-

σόδια από τους κατοίκους που έβλεπαν ότι «χάνουν» τα λεφτά τους, αλλά κάτι τέτοιο απεφεύχθη

µετά από παρέµβαση των ψυχραιµότερων…» (Η Εφηµερίδα, 21/10/1998). 

Προσπαθείστε να φανταστείτε τις συζητήσεις που έγιναν ανάµεσα στους ανθρώπους που πή-

ραν µέρος στο επεισόδιο. Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι του συγκεκριµένου χωριού άσκησαν ελεύθε-

ρα το εκλογικό τους δικαίωµα;

• Όταν δεν µπορούµε να απολαύσουµε τα δικαιώµατά µας, αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβλη-

µα, το πρώτο που έχουµε να κάνουµε είναι να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε γιατί µας συµβαίνει

αυτό που µας συµβαίνει. 

• Αυτή η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν υπεύθυνοι για την στέρηση των δικαιωµάτων µας

δεν είναι συγκεκριµένοι άνθρωποι, αλλά οι ίδιες οι συνθήκες της ζωής µας. 

• Οι δύσκολες συνθήκες ζωής, οι εκκρεµότητες απέναντι στον νόµο, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και

άλλα είναι συνθήκες που µας εµποδίζουν να απολαύσουµε τα δικαιώµατά µας.

99.  66.  ΠΠώώςς  αανντιδδρροούύµεε  όόταανν  ππααρρααββιάάζζοοννττααι  ταα  δδικκααιιώώµαατάά  µααςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ακούστε τους παρακάτω διαλόγους. Προσπαθούν οι άνθρωποι που παραβιάζονται τα δικαιώµα-

τά τους να διεκδικήσουν το δίκιο τους; Πώς; Αν όχι, γιατί δεν το κάνουν; Εσείς τι θα κάνατε στη

θέση τους; Αλλάξτε τους διαλόγους, «προσαρµόζοντας» την στάση των «ηρώων» µε όποιον τρό-

πο θεωρείτε εσείς αποτελεσµατικότερο…

Εσείς, µπορείτε να σκεφτείτε και να παρουσιάσετε, µε τη µορφή διαλόγων, παρόµοια περιστατικά;

∆∆ιάάλλοογγοοςς  11.

Εργοδότης: Λοιπόν, όπως τα συµφωνήσαµε µε το µεροκάµατο… Θα σε περιµένω αύριο, στις

6. Καλά;

Εργάτης: Καλά, αφεντικό. Πολύ καλά! 

Εργοδότης: Άντε στο καλό, λοιπόν. Τα λέµε αύριο.

Εργάτης: ...

Εργοδότης: Τι έγινε, τι περιµένεις;

Εργάτης: Με το ΙΚΑ...

Εργοδότης: Ποιο ΙΚΑ; Άµα σου πληρώνω και ΙΚΑ, εµένα τι θα µου µείνει; Στη δουλειά µας δεν

έχει τέτοια.

Εργάτης: Ναι, αλλά...

Εργοδότης: ∆εν έχει «αλλά»! Το µεροκάµατο είναι καλό, το λες και µόνος σου. Αντί να λες

«ευχαριστώ» και «δόξα σοι ο Θεός», µου κάνεις και παράπονα; 
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Εργάτης: Όχι, όχι, προς Θεού, µην µε παρεξηγείς αφεντικό…
Εργοδότης: Έτσι µπράβο! Τα πράγµατα είναι απλά: άµα θες, την παίρνεις τη δουλειά. ∆εν

θες, ουρές περιµένουν απ’ έξω. ∆ιαλέγεις και παίρνεις. Συνεννοηθήκαµε; 
Εργάτης: Εντάξει, αφεντικό, συνεννοηθήκαµε….

∆∆ιάάλλοογγοοςς  22.

Ένα νεαρό ζευγάρι, που ψάχνει σπίτι να νοικιάσει, συναντιέται µε την ιδιοκτήτρια κάποιου ενοι-
κιαζόµενου διαµερίσµατος. 
- Καληµέρα σας.
- Καληµέρα σας.
- Σας πήραµε εχθές στο τηλέφωνο και κλείσαµε ραντεβού, για να δούµε το σπίτι που νοικιάζετε.
- Α, µάλιστα. Περάστε µέσα. Το σπίτι έχει δύο υπνοδωµάτια και µια σαλοκουζίνα…

Το ζευγάρι βλέπει το σπίτι, εξετάζουν τους χώρους και τελικά συµφωνούν ότι το σπίτι τους ε-
ξυπηρετεί.
- Λοιπόν, το σπίτι εµάς µας κάνει. Τώρα να δούµε και πόσο το νοικιάζετε… 
- Ναι, το ενοίκιο είναι 350 ευρώ. Και θα µου δώσετε δυο µηνιάτικα εγγύηση και ένα που θα τρέχει.
- Εντάξει. Αλλά το σπίτι θέλει άσπρισµα. Οι πόρτες, τα παράθυρα, όλα θέλουν βάψιµο. Τι θα γί-

νει µ’ αυτά;
- Α, εγώ δεν αναλαµβάνω. Εσείς, κάντε ό, τι θέλετε. Αλήθεια, εσείς έχετε παιδιά;
- Ναι, έχουµε τρία παιδιά.
- Τρία παιδιά, ε; Να σας ζήσουν. Μικρά πολύ;
- Όχι, όχι, το µικρότερο πάει ∆ευτέρα ∆ηµοτικού.
- Μα πότε προλάβατε και τα κάνατε; Κι εσείς µικροί είστε.
- Ναι, είπαµε να τα κάνουµε κοντά το ένα µε το άλλο, για να µεγαλώσουν µαζί.
- Ωραία λοιπόν, είµαστε σύµφωνοι;
- Ναι, σύµφωνοι. Πώς θα γίνει όµως; Θα σας δώσουµε τώρα προκαταβολή, αύριο; Τι θέλετε;
- Αν έχετε, µπορείτε και τώρα να µου δώσετε µια προκαταβολή. Να σας δώσω κι εγώ µια απόδει-

ξη και, όταν µετακοµίσετε, µου δίνετε τα υπόλοιπα. Να κάνουµε και τα συµβόλαια.
- Λοιπόν, φέρτε εσείς τα χαρτιά κι εµείς θα σας δώσουµε τα λεφτά.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού φεύγει και πάει στο δικό της σπίτι, που είναι δίπλα ακριβώς. Σε πέ-
ντε λεπτά επιστρέφει. 
- ∆εν άργησα…
- Όχι, βέβαια. Ορίστε, πάρτε 500 ευρώ καπάρο και τα υπόλοιπα όπως συµφωνήσαµε.
- Ευχαριστώ. Πάρτε µια απόδειξη. Τώρα να κάνουµε και το συµφωνητικό. Έχετε µαζί ταυτότητα;
- Ναι, ναι, να, πάρτε τη δική µου.
- Βασιλείου;
- Ναι, Βασιλείου Γεώργιος.
- Συγγνώµη, να ρωτήσω κάτι;
- Ναι, τι θέλετε;
- Μήπως είστε Τσιγγάνοι;
- … Ναι, είµαστε Τσιγγάνοι.
- Αµάν, τι πήγα να πάθω! Συγγνώµη, παιδιά, αλλά δεν γίνεται να σας δώσω το σπίτι. Εγώ δεν έχω
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κανένα πρόβληµα, ούτε ρατσίστρια είµαι, όλοι το ίδιο είµαστε… Αλλά, οι υπόλοιποι στην πολυ-
κατοικία θ’ αρχίσουν να µου φωνάζουν. Κι εγώ δεν θέλω προβλήµατα.

- Μα δεν θα έχετε κανένα πρόβληµα. Είµαστε ήσυχοι άνθρωποι. Και δεν είναι ανάγκη να ανακοι-
νώσετε ότι είµαστε Τσιγγάνοι. Άλλωστε θα µπορούσα και να µην σας το πω.

- Και πώς θα το ‘κανες αυτό; Το «Βασιλείου» είναι χαρακτηριστικό επώνυµο των Τσιγγάνων της
περιοχής.

- Ε, κι εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν είµαι Τσιγγάνος. Ποιος και πώς µπορεί ν’ αποδείξει το αντίθετο;
- Τέλος πάντων, άστο… ∆εν θέλω µπερδέµατα. Ορίστε, πάρε τα λεφτά σου, δώσε µου την από-

δειξη κι άντε να πάτε στο καλό. Κάπου θα βρείτε…
- Όχι, κυρία µου, ούτε τα λεφτά παίρνω, ούτε την απόδειξη σας δίνω! Αν θέλετε, προσθέστε ό, τι

όρο νοµίζετε στο συµβόλαιο, για να είστε πιο ασφαλής. Μη µας ταλαιπωρείτε. Ψάχνουµε πολύ
καιρό για να βρούµε ένα σπίτι.

- Το καταλαβαίνω, αλλά γιατί θα πρέπει να µπω εγώ σε φασαρίες;
- Μα τι φασαρίες; Είµαστε καλοί, νοικοκυραίοι άνθρωποι, τα παιδιά µας πάνε σχολείο…
- Λυπάµαι, αλλά δεν γίνεται! ∆ώστε µου την απόδειξη και πάρτε τα λεφτά σας. Άντε, γιατί πρέπει

να φύγω κιόλας. Με περιµένουνε…
- Κι εγώ λυπάµαι, αλλά, που να χτυπιέσαι, απόδειξη δεν σου δίνω!
- Θα φωνάξω την αστυνοµία και θα δείτε!
Η γυναίκα µπαίνει στη µέση.
- Γιατί θα φωνάξεις την αστυνοµία; Τι νοµίζεις, ότι έχεις εσύ κάτι παραπάνω από µένα; Ε, λοιπόν,

ξέρεις τι είσαι; Μια ………
- Τώρα θα δεις πώς θα σου κόψω εγώ τη γλώσσα…

Η ιδιοκτήτρια παίρνει το κινητό της και αρχίζει να πατάει κουµπιά. Η γυναίκα παίρνει από τα
χέρια της ιδιοκτήτριας το κινητό και το πετάει στον απέναντι τοίχο. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού άρ-
χισε να καλεί σε βοήθεια. Και το ζευγάρι έφυγε µε βρισιές και κατάρες, αφού πήραν τα λεφτά
τους και «πέταξαν την απόδειξη στα µούτρα της ιδιοκτήτριας"… 

• Μερικές φορές, όταν παραβιάζονται τα δικαιώµατά µας, δεν αντιδρούµε καθόλου. Αυτό µπορεί να
συµβαίνει επειδή «τα πράγµατα» επιτρέπουν σε κάποιους να µας εκβιάζουν. Μπορεί όµως και να συµ-
βαίνει από δική µας άγνοια ή δισταγµό να ζητήσουµε βοήθεια από τους αρµόδιους φορείς.

• Άλλες φορές πάλι, αντιδρούµε µε «λάθος τρόπο». Το αποτέλεσµα είναι να χάνουµε το δίκιο µας.

99.  77.  ΠΠώώςς  µποορροούύµµε  νναα  δδιεκκδδικήσσοουυµµε  τταα  δδικκααιώώµαατάά  µααςς  ππιοο  ααποοτεελλεεσσµµαατιικκάά;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  :

Στις 30/4/2005, η εφηµερίδα «Η Πατρίς» δηµοσίευσε το παρακάτω άρθρο για τη ζωή και το έρ-
γο του Κώστα Χαλιλόπουλου, ο οποίος µόλις είχε πεθάνει. Πιστεύετε ότι τα προβλήµατα που α-
ναφέρονται στο άρθρο υπάρχουν ακόµα; Ποιοι από τους τρόπους διεκδίκησης δικαιωµάτων που
αναφέρονται στο άρθρο θα µπορούσαν να είναι αποτελεσµατικοί και σήµερα;
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Ο Κώστας Χαλιλόπουλος γεννήθηκε το 1932 στον Πύργο και ήταν ο γιος του «Βασιλιά» των αθίγ-

γανων. Το 1976 στέφθηκε Αρχηγός της φυλής και µία από τις πρώτες του πρωτοβουλίες, ιστορι-

κή πραγµατικά στιγµή για την φυλή των Τσιγγάνων, ήταν, σε συνεργασία µε την τότε κυβέρνηση

του Κωνσταντίνου Καραµανλή, η πολιτογράφηση όλων των Τσιγγάνων σε Έλληνες πολίτες.

Έτσι, για πρώτη φορά οι τσιγγάνοι αποκτούν το δικαίωµα να πηγαίνουν σχολείο, στρατιώτες

και να έχον γενικότερα όλα τα δικαιώµατα που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Πολλές φορές χρειά-

στηκε να παρέµβει στα νοσοκοµεία τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού προκειµένου να

γίνονται δεκτοί για νοσηλεία και να χειρουργούνται οι τσιγγάνοι, ενώ οι παρεµβάσεις του τόσο στην

τοπική και Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση όσο και στην Πολιτεία για την αντιµετώπιση των προβληµά-

των της τσιγγάνικης φυλής ήταν παραπάνω από τακτικές.

Ανέπτυξε µεγάλη πολιτική δράση και συνεργάστηκε µε διάφορους πολιτικούς αρχηγούς και

κόµµατα, ενώ διατηρούσε ιδιαίτερο φιλικό δεσµό µε τον πρώην πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κω-

στή Στεφανόπουλο.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Ξέρετε τι είναι και τι κάνουν τα ΚΕΠΥΤ; Αναζητείστε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορ-

φώτριάς σας, ανάλογες υπηρεσίες στην περιοχή σας.
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

∆ύο οµάδες πολιτών, στην Κοµοτηνή και στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου, αντιµετωπίζουν το ίδιο

πρόβληµα. ∆ηλαδή, τον κίνδυνο να τους διώξουν από την περιοχή που µένουν. Προσπαθούν να

διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους µε διαφορετικούς τρόπους. Στην Κοµοτηνή κάνουν πορεία δια-

µαρτυρίας προς τη Νοµαρχία και το ∆ηµαρχείο. Στην Αλικαρνασσό κάνουν προσφυγή στον Συ-

νήγορο του Πολίτη και διεκδικούν δικαστικά την «ανακοπή» της απόφασης που τους διώχνει α-

πό την περιοχή τους (περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο Παράρτηµα). Ποια «στρα-

τηγική» θεωρείτε εσείς αποτελεσµατικότερη; Εσείς, τι θα κάνατε στη θέση αυτών των ανθρώπων;

Στις µέρες µας, αν χρειαστεί να διεκδικήσουµε τα δικαιώµατά µας, τέσσερα φαίνεται να είναι τα

πιο σηµαντικά «βήµατα», τα οποία πρέπει να δούµε αν µπορούµε να τα κάνουµε: 

• Πρέπει να ψάξουµε να βρούµε όσο το δυνατόν περισσότερες πλληρροοφφοορρίεεςς σχετικές µε την

υπόθεση που µας ενδιαφέρει (περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο 18). 

• Πρέπει να πάµε για βοήθεια σε όσο το δυνατόν περισσότερους ααρµόόδδιοουυςς  φοορρεείς  και να

φροντίσουµε για τη ννοοµικκή  κκαατοοχχύρρωωσση  των διεκδικήσεών µας Να είµαστε, δηλαδή, σίγου-

ροι ότι ο νόµος µας υποστηρίζει σε αυτά που ζητάµε (περισσότερες πληροφορίες στο κε-

φάλαιο 16). 

• Πρέπει να αναζητήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερους σσυµµµµάάχχοουυς. 

• Πρέπει να δδηµοοσσιοοποοιήσσοουµε (να κάνουµε, δηλαδή, γνωστή στον κόσµο) την υπόθεσή µας.

99.  88.  ΠΠόόσσοο  µπποορροούνν  τταα  ΜΜΜΜΕΕ  νναα  µααςς  ββοοηηθθήήσσοουυνν  ναα  δδιεκκδδικκήσσοουυµµε  ταα  δδιικκααιώώµµαατάά  µµααςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Στο παρακάτω άρθρο (Ο Χρόνος, 18/11/2005), µια νεαρή ανύπαντρη µητέρα τριών παιδιών κα-

ταγγέλλει ότι κακοποιείται και απειλείται από τον βίαιο σύντροφό της, τον οποίο θέλει να χωρίσει.

Ποια αποτελέσµατα πιστεύετε ότι είχε για τη νεαρή γυναίκα το συγκεκριµένο δηµοσίευµα; Αν ε-

σείς ήσαστε δηµοσιογράφοι, πώς θα παρουσιάζατε την υπόθεση; Εσείς, τι θα κάνατε στη θέση

αυτής της γυναίκας;

Ζητά την συνδροµή της εφηµερίδας µας δηµοσιοποιώντας το µαρτύριό της
Νεαρή ανύπαντρη µητέρα τριών παιδιών κακοποιείται από τον βίαιο σύντροφό της που θέλει

να τον χωρίσει και ν’ απαλλαγεί από τις απειλές του

Η µαρτυρία της Ν.Χ. (στο άρθρο γράφονται τα πλήρη στοιχεία της γυναίκας, ενώ το κείµενο
συνοδεύεται από φωτογραφία της µαζί µε το µικρότερο παιδί της) γίνεται επώνυµα µήπως κι έτσι

δηµοσιοποιώντας το πρόβληµά της καταφέρει να δει µια άσπρη µέρα. Η 22χρονη γυναίκα είναι

ανύπαντρη µητέρα τριών παιδιών, το ένα το πήραν για υιοθεσία και ζητιανεύοντας ή καθαρίζο-

ντας σπίτια προσπαθεί να τα ζήσει. Κάποτε κλέφτηκε σε πολύ µικρή ηλικία µε κάποιον Μ. (στο άρ-
θρο γράφεται ολόκληρο το µικρό όνοµα), µετά ήρθαν τα µωρά το ένα πίσω από το άλλο, γιατί δεν

γνώριζε µεθόδους αντισύλληψης. Κράτησε τα παιδάκια που είναι όλα υγιέστατα.
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Τα έφτιαξε µε ένα άλλο οµοεθνή της µουσουλµάνο (sic) τον Ο. (στο άρθρο γράφεται ολόκλη-
ρο το µικρό όνοµα), που όµως τελευταία η ζωή της έχει γίνει µαρτύριο, αφού την απειλεί, την χτυ-

πά, παίρνει πράγµατα από το σπίτι της και γενικά έχει µια συµπεριφορά σατράπη προς την ίδια,

αλλά και κάποιες φορές και στα παιδιά. Θέλει να απαλλαγεί από την παρουσία του, εξάλλου δεν

είναι παντρεµένη µαζί του, ούτε έχει αναγνωρίσει κάποιο από τα παιδιά της. Μάλιστα το ένα παι-

δάκι της κατέληξε στο νοσοκοµείο για αρκετό διάστηµα όταν ο Ο. το πότισε µε ρετσίνα.

Ο σύντροφός της, όπως λέει η Ν. όταν ήταν έγκυος κι ενώ τα είχαν, παντρεύτηκε µε πολιτικό

γάµο µια άλλη γυναίκα. Λίγο αργότερα χώρισε µε αυτήν κι επέστρεψε στην ίδια, ενώ διατηρεί δε-

σµό µε γυναίκα στη Βουλγαρία, όπως µας λέει και όταν θυµάται και τα χαλά από αυτήν έρχεται

και την βρίσκει σαν αφέντης στο σπίτι που νοικιάζει και πληρώνει η ίδια για να ζει µε τα παιδιά της.

Τα περιστατικά ξυλοδαρµού και απειλών µε µαχαίρι είναι πολλά, στα περισσότερα υπάρχουν και

µάρτυρες. ∆υστυχώς η Κοµοτηνή δεν διαθέτει ξενώνα κακοποιηµένων γυναικών για να µπορέ-

σει να προσφύγει και να έχει µια άλλη αντιµετώπιση, όπως συµβαίνει στην Καβάλα για παράδειγ-

µα. Οι µόνοι που την συµπαρίστανται είναι οι δικοί της γονείς και αδέλφια, αλλά και αυτοί είναι

φτωχοί άνθρωποι και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν για να κοπεί αυτός ο βραχνάς. Άνθρωποι

αµόρφωτοι που ζουν τον δικό τους βραχνά καθηµερινά και θα έπρεπε να έχουν τη βοήθεια κά-

ποιας κοινωνικής στήριξης. ∆εν προσεγγίζουµε µε τα επίθετα και τα ακριβή στοιχεία τον καταγ-

γέλλοντα δράστη (sic), γιατί αυτό που προέχει είναι να 'ρθει στην επιφάνεια το περιστατικό και η

νεαρή αυτή µουσουλµάνα µητέρα να υποστηριχθεί.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Ποια από τις παρακάτω φωτογραφίες θα διαλέγατε για να εικονογραφήσετε ένα άρθρο µε θέµα

«Τα δικαιώµατα των Ελλήνων Τσιγγάνων»; Γιατί;
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∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Ας υποθέσουµε ότι ζείτε σε κάποια υποβαθµισµένη και παραµεληµένη από τις αρχές περιοχή.

Παίρνετε τελικά την απόφαση να φωνάξετε στην περιοχή σας τους δηµοσιογράφους κάποιας τη-

λεοπτικής εκποµπής και να δηµοσιοποιήσετε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε. Ποιες συµφω-

νίες θα κάνατε µε τους δηµοσιογράφους σχετικά µε τον τρόπο που θα παρουσιάσουν το ζήτηµα;

Πώς θα προσπαθούσατε να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι συµφωνίες θα γίνουν σεβαστές;

• Σήµερα, οι πολίτες καταφεύγουν συχνά στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (εφηµερίδες, τηλεόραση κλπ.)

για να «βρουν το δίκιο τους». 

• Μερικές φορές αυτό, αντί να βοηθήσει, δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα.

Εικκόόννεεςς  

Κοινωνική και Πολιτική αγωγή. Στ’ ∆ηµοτικού, ΟΕ∆Β, Αθήνας 1999.

Αρχείο Παναγή Κύρτση. Από το αφιέρωµα της εφηµ. Καθηµερινή, Το Εργατικό Λαϊκό Τραγούδι, 4/5/2003.

Από το άλµπουµ του Κώστα Μητρόπουλου, Της κουλτούρας, Gutenberg.

Περιοδικό Ε, της εφηµ. Ελευθεροτυπία, 30/12/2001

Περιοδικό Ε, της εφηµ. Ελευθεροτυπία, 13/11/2005.

Φωτογραφία της Άννας ∆ελκάρη.
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ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ
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100.  Πααρροοχχήή  ννοοµικκήςς  ββοοήήθθεειααςς  σσεε  ποολλίτεεςς  χχααµµηλλοούύ  εεισσοοδδήήµµαατοοςς.

Κάποιες φορές ίσως βρεθήκαµε ή εµείς ή φιλικά και συγγενικά πρόσωπα αντιµέτωποι µε το νόµο. 

Γνωρίζετε ότι µπορείτε να έχετε δωρεάν νοµική βοήθεια, αν και εφόσων πληρείτε κάποιες προϋπο-

θέσεις;

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΥΥποουυρργγείοο  ∆∆ικκααιοοσσύύνηςς.    

ΆΆρρθθρρο  1.

1. ∆ικαιούχοι νοµικής βοήθειας είναι οι χαµηλού εισοδήµατος πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, αλλά και όσοι είναι πολίτες τρίτου κράτους ή χωρίς ιθαγένεια, αν έχουν νόµιµη κατοι-

κία σε κάποια χώρα της Ευρώπης.

2. Το ότι έχουν χαµηλό εισόδηµα φαίνεται από τη φορολογική τους δήλωση.

ΆΆρρθθρροο  2.

1. Για να εχεις νοµική βοήθεια, πρέπει κατ’ αρχήν να κάνεις µία αίτηση. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιγρά-

φει µε λίγα και απλά λόγια για ποιο πράγµα ζητάς νοµική βοήθεια, τι δίκη δηλαδή πρόκειται να γίνει

2. Μαζί µε την αίτηση καταθέτεις τα αποδεικτικά για την οικονοµική κατάσταση σου δηλαδή αντίγραφο

της φορολογικής σου δήλωσης ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν είσαι υποχρεωµένος να κάνεις

φορολογική δήλωση.

3. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν 15 τουλάχιστον µέρες πριν από τη δίκη ή την

πράξη για την οποία ζητάς νοµική βοήθεια. Για να καταθέσεις την αίτηση και τα δικαιολογητικά, δεν

πληρώνεις και δεν χρειάζεται δικηγόρος. 

4. Ο αρµόδιος δικαστής που θα πάρει την αίτηση, µπορεί να ζητήσει να εξετάσει µάρτυρες ή κι εσένα

που κάνεις την αίτηση, µε όρκο ή χωρίς όρκο για συγκεντρώσει κάθε αναγκαία πληροφορία και να

διατάξει να ερθει ο αντίδικος.

5. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Νέα αίτηση µπορεί να υποβλη-

θεί αν υπάρχει κάποιο πρόσθετο, νέο στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση έχεις δικαίωµα να κάνεις συµπλη-

ρωµατική αίτηση.
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ΆΆρρθθροο  33.

1. Σε περίπτωση που χρειάζεται να διορίσεις δικηγόρο, τότε µπορείς να τον διαλέξεις από µία ονοµα-

στική κατάσταση του δικηγορικού συλλόγου της περιοχής σου. Κάθε δικηγορικός σύλλογος φτιάχνει

µία τέτοια κατάσταση κάθε µήνα που ισχύει για τον επόµενο µήνα, ξεχωριστά για ποινικές υποθέσεις

και για υποθέσεις του αστικού ή του εµπορικού κώδικα  και τη στέλνει στο αρµόδιο οικείο δικαστή-

ριο. Επίσης στέλνει κάθε µέρα  κατάσταση µε ονόµατα δικηγόρων για την παροχή νοµικής βοήθειας

στην ανάκριση και στη δίκη κακουργηµάτων ή αυτόφωρων πληµµεληµάτων.

2. Οι δικηγόροι υπηρεσίας ορίζονται µε αλφαβητική σειρά από την αντίστοιχη κατάσταση του δικηγορικού

συλλόγου. Αν δεν έχει σταλεί η καθηµερινή κατάσταση τότε ορίζεται δικηγόρος από την µηνιαία κατά-

σταση. Αν δεν έχει σταλεί ούτε αυτή τότε η επιλογή γίνεται από όλους τους δικηγόρους. Αν όµως στο

παρελθόν έχει χειριστεί την υπόθεση σου κάποιος δικηγόρος, µπορείς να τον επιλέξεις και πάλι.

3. Κάθε δικηγόρος µπορεί να χρεωθεί µία µόνο υπόθεση.

4. Ο διοριζόµενος δικηγόρος, συµβολαιογράφος, ή δικαστικός επιµελητής έχει την υποχρέωση να δε-

χτεί και να εκτελέσει την εντολή χωρίς πληρωµή.

ΆΆρθθρροο  44.

1. Η νοµική βοήθεια παύει µε το θάνατο του δικαιούχου. Πράξεις που δεν µπορούν να πάρουν αναβο-

λή, µπορούν να γίνουν αργότερα µε βάση τη βοήθεια που δόθηκε.

2. Η νοµική βοήθεια µπορεί να σταµατήσει εντελώς ή να περιορισθεί µε απόφαση του αρµόδιου δικα-

στή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέ-

σεις της παροχής, είτε δεν υπήρχαν ποτέ, είτε έπαψαν να ισχύουν τώρα.

3. Μαζί µε την ανάκληση, το σταµάτηµα δηλαδή της νοµικής βοήθειας, µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο

στον αιτούντα, για αναληθή στοιχεία, από 15 έως 150 ευρώ.

Ωστόσο, δωρεάν νοµική βοήθεια παρέχουν και κάποια ιδρύµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε το Ίδρυµα Μα-

ραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα ( ΙΜ∆Α).

Το ΙΜ∆Α προσφέρει δωρεάν νοµική βοήθεια σε άτοµα, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκεύµατος, φύλου,

γλώσσας, εθνικής ή κοινωνικης καταγωγής, των οποίων θίγονται τα δικαιώµατά τους, και δεν έχουν την

οικονοµική δυνατότητα, ώστε να προσλάβουν δικηγόρο. Το ΙΜ∆Α έχει κατά καιρούς αναλάβει διάφο-

ρες υποθέσεις, όπως:

• Νοµική βοήθεια σε αλλοδαπούς, για να αποκτήσουν πολιτικό άσυλο.

• Συνδροµή σε φυλακισµένους ή υπόδικους και υπεράσπιση τους στο δικαστήριο.

• Έλεγχο των προϋποθέσεων και των συνθηκών κράτησης φυλακισµένων, υπόδικων, και ψυχικά αρρώ-

στων.

• Ενίσχυση άστεγων, ανασφάλιστων ανθρώπων και γενικότερα ανθρώπων που είναι θύµατα κοινωνι-

κού αποκλεισµού.

• Παροχή νοµικής βοήθεια σε ανθρώπους που θίγονται τα δικαιώµατά τους από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

ΝΝοµικκήή  ββοοήθθεειαα  µποορρούύµεε  νναα  ζζητήήσσοουυµεε  κκααι  ααπόό  τονν  ΣΣΥΥΝΝΗΓΟΟΡΡΟΟ  ΤΟΟΥΥ  ΠΟΟΛΛΙΤΗ.

Ο συνήγορος του πολίτη είναι µία ανεξάρτητη αρχή που έγινε το 1997 και ελέγχεται µόνο από την Βου-

λή των Ελλήνων και οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν.
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ΑΑΡΡΜΜΟΟ∆∆ΙΟΟΤΗΤΕΣΣ:

• Υποθέσεις που αναφέρονται στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου.

• ∆ήµοι.

• Κοινότητες. 

• Νοµαρχίες. 

• Νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου

• Κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

• ∆ηµόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των ∆ήµων και των Κοινοτήτων.

• Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

∆∆ΕΝΝ  ΕΙΝΝΑΑΙ  ΑΑΡΜΟΟ∆ΙΟΟΣΣ;

• Αν ο πολίτης έχει ενηµερωθεί τουλάχιστον 6 µήνες πριν σχετικά µε την υπόθεσή του και δεν έχει κά-

νει τίποτα.

• Σε διαφορές µεταξύ ιδιωτών.

• Ζητήµατα που εκκρεµούν ενώπιον δικαστηρίων.

• Θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα ορισµένων αρχών π.χ. δικαστικές αρχές, Εθνική Υπηρεσία

Πληροφοριών, ή άλλων ανεξάρτητων αρχών όπως το ΑΣΕΠ.

• Θέµατα που αφορούν την κρατική ασφάλεια.

• Θέµατα που αφορούν την Εθνική ασφάλεια.

• Τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.

• Οι πράξεις Υπουργών και Υφυπουργών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής τους λειτουργίας.

• Οι υπηρεσίες των Υπουργείου Εξωτερικών για ενέργειες εξωτερικής πολιτικής ή των διεθνών σχέσε-

ων της χώρας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, δηµιούργησε επίσης τµήµα που ασχολείται ιδιαίτερα µε τα δικαιώµατα του

παιδιού, µε επισκέψεις και παρεµβάσεις στο οικογενειακό, στο σχολικό, ή σε όποιο ίδρυµα ζει το παιδί.

Ακόµα δηµιουργήθηκε ειδικό τµήµα που ασχολείται µε τα δικαιώµατα των πολιτών σχετικά µε την Υ-

γεία και την νοσοκοµειακή τους περίθαλψη, τα ιατρικά λάθη, την τήρηση του ιατρικού απορρήτου κ.τ.λ.  
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11.  Τοο  δδικκααίωωµµαα  σστηνν  εεκκπααίδδεευυσσηη.

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Σήµερα, το δικαίωµα όλων στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται και είναι κατοχυρωµένο από

τους νόµους και το Σύνταγµα. Ωστόσο, πάρα πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν το σχολείο,

πριν ακόµα ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή το Γυµνάσιο. Από την άλ-

λη πλευρά, στις µέρες µας υπάρχουν πολλές δυνατότητες να συµπληρώσουµε την εκπαί-

δευσή µας σε όποια φάση της ζωής µας και αν βρισκόµαστε. Στόχος αυτού του κεφαλαί-

ου είναι να µάθουµε αυτές τις δυνατότητες.
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111.  1.  Τι  µµποορροούµµεε  ναα  κκάάννοουυµµε  γγιαα  νναα  πάάρροουµµεε  τοο  ααπποολλυυτήήρριοο  τοουυ  ∆ηµµοοτιικκοούύ;

Αν κάποιος έχει αφήσει το σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη του ∆ηµοτικού, µπορεί να δώσει ειδικές εξε-

τάσεις και, αν τις περάσει, να πάρει το απολυτήριο του ∆ηµοτικού. ΣΣτόόχχοοςς  τοουυ  ΠΠρροογγρράάµµµαατοοςς  ποουυ  ππαα-
ρραακκοολλοουυθθεείτεε  εείννααι  ναα  ββοοηθθήήσσεειι  όόσσοους  ααπόό  εεσσάάςς  δδεεν  έέχχεετε  ααπποολλυυτήρριοο  ∆ηµµοοτικκοούύ,  νναα  δδώώσσεετεε  ααυυτέςς
ττιςς  εεξξετάάσσειςς  κααι  νναα  πάάρρετε  τοο  ααπποολλυτήρριόό  σααςς. Για να µάθετε περισσότερα για αυτές τις εξετάσεις, µπο-

ρείτε να ρωτήστε και τον ∆ιευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου της περιοχής σας ή στα Γρρααφφεείαα και στις

∆∆ιεευθθύύννσσεειςς  Πρρωωτοοββάάθθµιααςς  Εκκπααίδδεευυσσηςς της περιοχής σας. ∆ιευθύνσεις και τηλέφωνα θα βρείτε στην

ιστοσελίδα του ΥΥποουρργγείοουυ  Εθθνικκήςς  Πααιδδεείαας  κκααι  ΘΘρρησσκκευυµµάάτωωνν  ((ΥΥΠΕΠΘΘ)):

www.ypepth.gr

111.  22.  ΠΠοούύ  µµποορροούύµµεε  νναα  εεκκππααιδδεευττοούύµµε,  ααν  δδεεν  έέχχοουµµεε  ααπποολλυτήρριοο  Γυυµµνναασσίοουυ;;

αα)  ΣΣταα  Πρροογγρράάµµααταα  ΣΣυυννεεχχιζζόόµεεννηςς  Επααγγγγελλµαατικκήήςς  ΚΚαατάάρρτισηςς  του  ΟΟΑΑΕ∆∆.  

Τι  εείννααι;  

Ο ΟΟρργγααννισσµόόςς  ΑΑπαασσχχόόλλησσηςς  Ερργγαατικκοούύ  ∆∆υννααµικκοούύ  ((ΟΟΑΑΕ∆∆)  οργανώνει διάφορα προγράµµατα κατάρ-
τισης για νέους που δεν τελείωσαν το Γυµνάσιο, όπως και για αποφοίτους Γυµνασίου και Λυκείου. 

ΠΠοού  γγίνοονντααι;

Σε όλη την Ελλάδα.

ΠΠοοιοοι  µπποορροούύνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθθήσσοουυν;  

• άνεργοι, ακόµα και αν αυτοί δεν παίρνουν επίδοµα ανεργίας, 

• άνεργοι που είναι γραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ και παίρνουν επίδοµα ανεργίας, 

• νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο,

• οµάδες ανθρώπων που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού ή απειλούνται α-

πό αυτόν,

• εργαζόµενοι σε διάφορες επιχειρήσεις,

• αυτοαπασχολούµενοι (σε µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που απασχολούν 1 έως 5 άτοµα). 

ΠΠόόσσοο  δδιιααρρκκεεί  η  φφοοίττηησση;  

Η διάρκεια της φοίτησης εξαρτάται από το πρόγραµµα.

Πληροφορίες:
Στα τηλέφωνα 210 5247479 και 210 5245244 (Υπουργείο Εργασίας (ΟΑΕ∆)/Πρότυπο Κέντρο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Απασχόλησης Νέων/ Τµήµα Πληροφόρησης) και στην ι-
στοσελίδα http://www.oaed.gr
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ββ))  ΣΣταα  πρροογρράάµµααταα  τωωνν  ΚΚΕΚΚ.

ΤΤι  είίνααι;

Στην Ελλάδα τα περισσότερα προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων σχεδιάζονται από το ΥΥποουυρργγείο

Ερργγαασσίααςς, χρηµατοδοτούνται από την Ευρρωωπααϊκκή  Έννωωσση, εποπτεύονται από το Εθθνικκόό  ΚΚέέντρροο  Πισστοο-

ποοίησσηςς  ((ΕΚΚΕΠΙΣΣ) και υλοποιούνται από τα ΚΕΚ. Τα ΚΚέέντρραα  Επααγγγγελµαατικκήςς  ΚΚαατάάρρτισσηςς  ((ΚΚΕΚΚ)  µπο-

ρούν να ανήκουν σε ιδιωτικούς ή σε δηµόσιους φορείς, σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σε ∆ήµους κλπ.

Οργανώνουν προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης. Όποιος ενδιαφέρεται, µπορεί να µιλήσει µε

τον ∆ιευθυντή ή τον Υπεύθυνο Κατάρτισης του ΚΕΚ, για να µάθει ποια προγράµµατα υπάρχουν κάθε

φορά και για να συζητήσει ποια από αυτά τα προγράµµατα του ταιριάζουν. Τα ΚΕΚ συνεργάζονται µε

ΚΚέένντρραα  πααρροχχήήςς  ΣΣυυννοοδδεευτικκώώνν  -  ΥΥποοσστηρρικκτικκώώνν  ΥΥπηρρεεσσιώώνν  (ΚΚΕΣΣΥΥΥΥ). Έργο αυτών των Κέντρων είναι

να υποστηρίξουν ψυχολογικά και κοινωνικά τους εκπαιδευόµενους, αλλά και τις οικογένειές τους. 

ΠΠοούύ  γγίίνοονντααιι;

Σε όλη την Ελλάδα.

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;  

Άνθρωποι κάθε µορφωτικού επιπέδου.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  η  φφοοίτησση;  

Η διάρκεια της φοίτησης εξαρτάται από το πρόγραµµα.

ΕΕπιδδόόµαατταα.  

Πολύ συχνά οι εκπαιδευόµενοι παίρνουν κάποιο επίδοµα για τις ώρες που παρακολουθούν το πρό-

γραµµα.

ΤΤιι  µπποορροούύνν  νναα  κκάάννοουυνν  οοι  ααππόόφφοοιττοοι;

Όσοι παρακολουθούν τέτοια προγράµµατα δεν παίρνουν κάποιον τίτλο σπουδών που να τους δίνει συγκε-

κριµένα εργασιακά δικαιώµατα. Όµως, σε πολλά από αυτά τα προγράµµατα οι εκπαιδευόµενοι, µετά τη

λήξη του προγράµµατος, υποστηρίζονται, προκειµένου να βρουν κάποια θέση στην αγορά εργασίας. 

Πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.ekepis.gr

γγ)) ΣΣταα  Ερργγαασστήήρριαα  του  ΕΟΟΜΜΜΕΧΧ.

Τι  εείννααι;

Στο Ερργγαασστήήρριοο  ΜΜετααλλλλοοτεεχχνίααςς του Ελληννικκοούύ  ΟΟρργγααννισσµοούύ  ΜΜικκρροοµµεσσααίίωωνν  Επιχχειρρήσσεωωνν  κκααι  ΧΧειρροοτε-

χχνίααςς  ((ΕΟΟΜΜΜΕΧΧ)  οι εκπαιδευόµενοι διδάσκονται ό, τι έχει σχέση µε τη µεετααλλλλοοττεεχχννίίαα (κοσµήµατα και

άλλα καλλιτεχνήµατα). Στο Εργαασστήρριοο  ΜΜετααλλλλοοτεεχχννίααςς οι εκπαιδευόµενοι διδάσκονται ό, τι έχει σχέ-

ση µε την ξξυυλοογγλλυππτικκή και την ααγγιοογρρααφφίίαα. Στο Ερργγαασστήρριοο  ΥΥφααντικκήςς  οι εκπαιδευόµενοι κάνουν πρα-

κτική εξάσκηση στην υυφφαανντικκή. 
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ΠΠοού  ββρρίσσκκοοντααι;

Στην Αθήνα.

ΠΠοοιοοι  µπποορροούύνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθθήσσοουυν;  

Άνθρωποι κάθε µορφωτικού επιπέδου, από 18 µέχρι 40 χρονών.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεείί  ηη  φφοοίίτησση;  

Η φοίτηση διαρκεί µέχρι 3 µήνες.

ΈΈξξοοδδαα  ποουυ  ππρρέέππει  νναα  κάάνοουυνν  οοι  εκκπααιδδευυόόµµεννοοι.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, αλλά οι ενδιαφερόµενοι πληρώνουν οι ίδιοι για τα υλικά που θα χρειαστούν. 

Πληροφορίες 
στα τηλ. 210 7491100 και 210 3474596 και στην ιστοσελίδα www.eommex.gr

δδ)) ΣΣτηνν  ΛΛααµπρριάάδδεειοο  ΟΟικκοκκυυρρικκή  ΣΣχχοολλήή  (µόννοο  γιαα  ννέέεεςς  γυυνααίκκεεςς).

ΤΤι  είννααιι;

Στη ΛΛααµπρριάάδεειο  ΟΟικκοκκυυρρικκήή  ΣΣχχοολλήή οι µαθήτριες κάνουν διάφορα µαθήµατα γενικής µόρφωσης αλλά,

κυρίως, παίρνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους τοµείς της τααππηηττοουυρργγίααςς, της υυφφαανντικκήήςς,

της ρααππτικκήςς και της κκεεννττητικκήςς. Στο τελευταίο χρόνο, οι µαθήτριες ειδικεύονται σε έναν από αυτούς

τους τοµείς. 

ΠΠοούύ  ββρρίσσκκεετααι;

Στα Άνω Πεδινά, στα Ζαγόρια της Ηπείρου.

ΠΠοοιοοι  µπποορροούύνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν;  

Στη Σχολή γίνονται δεκτά µόόννοο  κκοορρίττσσιαα, από 12 χρονών και πάνω, απόφοιτες ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ή

Λυκείου.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεείί  ηη  φφοοίίτησση;  

Τα µαθήµατα γίνονται από τον Σεπτέµβριο µέχρι τον Ιούνιο και η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια.

∆∆υνναατόότηηττεςς  σσίίτιισσηης  κααιι  σστέέγγαασσηςς.  

Τα κορίτσια µένουν και τρώνε δωρεάν, στο οικοτροφείο της Σχολής.

Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτεεςς;;

Οι απόφοιτες µπορούν να δουλέψουν µόνες τους στον τοµέα της ειδικότητάς τους ή να εργαστούν ως

τεχνίτριες στην Σχολή και να πληρώνονται, ανάλογα µε τα έργα που φτιάχνουν. 

Πληροφορίες: 
στο τηλ. 26530 71210
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111.  33.  Τι  µµποορροούµµεε  ναα  κκάάννοουυµµε  γγιαα  νναα  πάάρροουµµεε  τοο  ααπποολλυυτήήρριοο  τοουυ  Γυυµµνναασσίοουυ;;

αα)  ΜΜποορρούύµεε  νναα  γγρρααφφτοούύµε  σσε  ΣΣχχοολλείίοο  ∆∆εύύτερρηςς  Ευυκκααιρρίίααςς.

Τι  εείννααι;

Οι µαθητές των ΣΣχχοολλεείίωωνν  ∆∆εεύύτερρηςς  Ευκκααιρρίααςς δεν κάνουν τα συνηθισµένα µαθήµατα. Ούτε τα µαθή-

µατα γίνονται µε τον συνηθισµένο τρόπο. Γιαα  ττοονν  κκάάθθεε  µααθθηητήή  φφτιάάχχννεεττααι  έέναα  ιδδιααίττεερροο  πρρόόγγρρααµµαα
σσπποουυδδώώνν,  ποουυ  νναα  ττααιρριάάζζεει  σστιιςς  δδικκέέςς  τοουυ  ααννάάγγκκεεςς  κκααι  σστταα  δδικκάά  τοουυ  εννδδιιααφφέέρροονντταα. Οι µαθητές διδάσκο-

νται βασικά µαθήµατα, απαραίτητα για τη γενική τους µόρφωση: ελληνική γλώσσα, µαθηµατικά, κοινω-

νικές επιστήµες, ξένη γλώσσα, πληροφορική κλπ. Κάνουν όµως και άλλα µαθήµατα, που µπορούν να

τους βοηθήσουν στην επαγγελµατική τους κατάρτιση. Στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, εκτός από τους

καθηγητές, δουλεύει και ένας ψυχολόγος και ένας σύµβουλος σταδιοδροµίας. Αυτοί βοηθούν τους

µαθητές να διαλέξουν τα µαθήµατα που τους ταιριάζουν και να συνεργαστούν µε τους καθηγητές τους.

ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκοοννττααι;

Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Υπεύθυνο για όλα τα Σχο-

λεία ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι το Ι∆∆ΕΚΚΕ  ((Ινσστιτοούύτοο  ∆∆ιααρρκκοούύςς  Εκκπααίδδεευσσηςς  Ενηλλίκκωωνν). Στο τηλέφωνο

του Ι∆ΕΚΕ, το 210 3314931, µπορείτε να µάθετε αν λειτουργεί Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας κοντά στην

περιοχή σας. Στη συνέχεια, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε αυτό το σχολείο, για να πάρετε περισσότε-

ρες πληροφορίες. 

ΠΠοοιοοι  µποορροούύν  νναα  ππααραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν;

Στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας µπορούν να γραφτούν άνθρωποι πάνω από 18 χρονών που δεν έχουν

τελειώσει το Γυµνάσιο. 

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκεείί  η  φφοοίίτησσηη;

Τα σχολεία αυτά λειτουργούν το απόγευµα, τα περισσότερα από τις πέντε µέχρι τις εννέα. Η φοίτηση

διαρκεί 18 µήνες.

ΤΤι  µπποορροούύνν  νναα  κάάνοουυνν  οοι  ααπόόφφοοιττοοι;

Ο τίτλος σπουδών που παίρνουν οι απόφοιτοι είναι ισότιµος, δηλαδή αξίζει το ίδιο, µε το απολυτήριο Γυ-

µνασίου. Με αυτόν τον τίτλο µπορεί να γραφτεί κανείς σε Ενιαίο Λύκειο, σε ΤΕΕ, σε ΙΕΚ και σε προγράµ-

µατα κατάρτισης που χρειάζεται απολυτήριο Γυµνασίου για να τα παρακολουθήσει κανείς. 

ββ)) Μπορροούύµεε  νναα  γγρρααφφτοούύµεε  σσε  Εσπεερριννόό  Γυµννάάσσιοο.

Τι  εείννααι;

Τα Εσσπεερριννάά  Γυµννάάσσιαα  λειτουργούν και αυτά το απόγευµα, συνήθως από τις επτά µέχρι τις έντεκα. Οι

µαθητές κάνουν 22 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί τριάντα λεπτά. Οι µα-

θητές έχουν δικαίωµα να κάνουν τριάντα απουσίες περισσότερες από τους µαθητές των πρωινών Γυ-

µνασίων (δηλαδή, 146 απουσίες τον χρόνο).
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ΠΠοού  ββρρίσσκκοοντααι;

Μπορείτε να µάθετε αν λειτουργεί Εσπερινό Γυµνάσιο στην περιοχή σας, τηλεφωνώντας στα Γρρααφφεείίαα

και στις ∆ιεευυθθύύννσσειςς  ∆∆εευυτερροοββάάθθµιααςς  Εκκπααίίδδευυσηςς  της περιοχής σας. ∆ιευθύνσεις και τηλέφωνα θα

βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΥποουυρργγεείοουυ  Εθθννικκήςς  Πααιδδεείααςς  κκααι  ΘΘρησσκκεευµάάτωωνν  (ΥΥΠΕΠΘΘ): www.ypepth.gr

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκεείί  η  φφοοίίτησσηη;

Στα Εσπερινά Γυµνάσια η φοίτηση διαρκεί 4 και όχι 3 χρόνια. 

γγ))  Μποορροούύµε  νναα  σσποουδδάάσσοουµε  σσεε  ΜΜέσσοο  Εκκκκλλησσιαασστικκόό  Φροονντισστήρριοο

ΤΤι  είίνααι;

Τα ΜΜέέσσαα  Εκκκκλλησσιαασστικκάά  ΦΦρροοντισστήρριαα ανήκουν στο ΥΥποουυρργγεείοο  Εθθνικκήςς  Πααιδδεείααςς  κκααι  ΘΘρησσκκεευµάάτωωνν

(ΥΥΠΕΠΘΘ). Σε αυτά οι µαθητές παρακολουθούν µαθήµατα γενικής παιδείας και επιπλέον µααθθήήµµααταα  θθεε-
οολλοογγικκοούύ  περριεχχοοµέέννοου  κκααιι  ββυυζααννττιινήήςς  µοουυσσικκήήςς. 

ΠΠοούύ  ββρρίσσκκοονντααι;

Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια λειτουργούν στην Αθήνα (νυχτερινό), στην Καλαµάτα, στην Καρδίτσα και

στην Κατερίνη.

ΠΠοοιοοι  µπποορροούύνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθθήσσοουυν;

Στο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο γίνονται δεκτά µµόόννοο  ααγγόόρριιαα. Μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι ∆ηµο-

τικού, που είναι πάνω από 16 χρονών. Επίσης χρειάζεται συστατική επιστολή από τον ιεράρχη του τό-

που µόνιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου και συστατική επιστολή του πνευµατικού του. Η επιλογή

των µαθητών γίνεται ύστερα από συνέντευξη.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκεείί  η  φφοοίίτησσηη;

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 χρόνια.

∆∆υυνναατόότηττεςς  σσίτισσηηςς  κκααι  σστέγγαασσηςς.  

Σε όλα τα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια, εκτός από αυτό της Αθήνας, λειτουργούν οικοτροφεία, όπου

οι µαθητές µένουν και τρώνε δωρεάν. 

Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;

Οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µε τους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων.

∆ηλαδή, µπορούν να γίνουν ιερείς και κατατάσσονται στην ∆’ µισθολογική κατηγορία.

Πληροφορίες: 
∆ιεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ: 210 3246381 και 210 3239575, Εκκλησια-
στικό Φροντιστήριο Αθηνών: 210 7239084, Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Καλαµάτας: 27210
20818, Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Καρδίτσας: 24410 29458, Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο Κα-
τερίνης: 23510 22679 και 23510 29552.
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δδ) ΑΑνν  ««χχρρωωσστάάµµε»»  µααθθήµααταα  της  Γ’  Γυυµνναασσίοουυ,  µποορροούύµε  νναα  εεπααννααλλάάββοουυµε  τιςς  ααποολλυυτήρριες  εξετάάσσεεις.  

Αν κάποιος δεν έχει απολυτήριο Γυµνασίου επειδή «κόπηκε» σε µαθήµατα της Γ’ Γυµνασίου, µπορεί να

πάει στο Γυµνάσιο όπου φοιτούσε και να κάνει αίτηση, για να τον εξετάσουν ξανά σ’ αυτά τα µαθήµα-

τα. Μπορεί να πάρει τελικά το απολυτήριό του, αν βέβαια περάσει στις εξετάσεις. Οι περισσότεροι κα-

θηγητές είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν όσους παρουσιάζονται σε αυτές τις εξετάσεις να βρουν την ύ-

λη, να τους πουν ποια είναι τα βασικά σηµεία που πρέπει να προσέξουν σε κάθε µάθηµα κλπ. ΟΟι  εεξξεταα-
σστικκέέςς  περρίοοδδοοι  εείίννααιι  τρρεειιςς:  ττοον  ΣΣεεππττέέµµββρριοο,  ττοον  Ιοούύννιοο  κκααι  τοον  Ιααννοουυάάρριοο  -  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο.  

111.  44.  ΠΠοούύ  µπποορροούύµεε  νναα  εεκκπααιιδδεευυτοούύµε,  αανν  έέχχοουυµεε  ααπποολλυυττήήρριοο  ΓΓυυµνναασσίίοουυ;

αα) Μποορροούύµε  νναα  σσυυννεχχίσσοουυµε  τις  σσποουυδδέέςς  µαας  σστοο  Εννιααίίοο  ΛΛύύκκειοο.  

ΤΤι  είίνααι;

Το Εννιααίοο  ΛΛύύκκεειοο  έχει τρεις τάξεις. Στη Β’ τάξη ο µαθητής διαλέγει µία από τις τρεις κατευθύνσεις: (α)

ΘΘεεωωρρηηττικκήή  ΚΚααττεύθθυυννσσηη, (β) ΘΘεετικκή  ΚΚαατεεύύθθυυννσση, (γ) Τεχχννοολλοογικκή  ΚΚαατεεύθθυυνσση. Το ίδιο κάνει και στην Γ’

τάξη. Σε αυτή την τάξη, η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο κύκλους: (α) τον ΚΚύύκκλλοο  Τεχχννοολλοο-
γγίίααςς  κκααι  ΠΠααρρααγγωωγγήςς και (β) τον ΚΚύύκκλλοο  Πλληρροοφφοορρικκήήςς  κκααιι  ΥΥπηρρεσσιώώνν. Στη Β’ και στην Γ’ τάξη, τα µαθή-

µατα που διδάσκονται οι µαθητές χωρίζονται: (α) σε µαθήµατα γενικής παιδείας και (β) σε µαθήµατα κα-

τευθύνσεων (υποχρεωτικά και επιλογής). 

Στο τέλος της κάθε χρονιάς, οι µαθητές δίνουν εξετάσεις, για να περάσουν στην επόµενη τάξη. Στην

Γ’ τάξη οι µαθητές πρέπει να δώσουν εννδδοοσσχχοολλικκέέςς εξξεεττάάσσεειςς σε µερικά µαθήµατα (δηλαδή, εξετάζο-

νται σε θέµατα που διαλέγουν οι ίδιοι οι καθηγητές του κάθε Λυκείου) και πααννεελλλλααδδικκέέςς  εξξεεττάάσσεειςς σε

άλλα µαθήµατα (δηλαδή, εξετάζονται σε θέµατα κοινά για τους µαθητές όλων των Λυκείων της Ελλά-

δας). Για να πάρει ο µαθητής απολυτήριο Λυκείου, υπολογίζονται οι βαθµοί που πήρε σε όλα τα παρα-

πάνω µαθήµατα. 

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;

Κατά κανόνα, οι διευθυντές των Λυκείων δέχονται όσους αποφοίτους Γυµνασίου θέλουν να γραφτούν

στο σχολείο τους, όποια και αν είναι η ηλικία τους.

ΠΠρρόόσσθθετη  ∆∆ιδδαακκτικκήή  ΣΣτήήρριξη.

Οι µαθητές που έχουν «κενά» ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες στα µαθήµατά τους, µπορούν να παρακο-

λουθήσουν δωρεάν µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας ((ΠΠρρόόσσθθεετη  ∆∆ιδδαακκτικκήή  ΣΣτήρριιξξη)  µέσα στο σχο-

λείο. Αυτά τα µαθήµατα γίνονται όταν τελειώνει το κανονικό ωράριο.

ΤΤι  µπποορροούύνν  νναα  κάάνοουυνν  οοι  ααπόόφφοοιττοοι;

Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου είναι απαραίτητο προσόν για διάφορες θέσεις εργασίας στο ∆ηµό-

σιο, στους ∆ήµους κλπ. Επίσης µπορεί να µας βοηθήσει να βρούµε κάποια δουλειά στην «ελεύθερη» α-

γορά εργασίας. Αν τώρα ο µαθητής που τελειώνει το Ενιαίο Λύκειο θέλει να «µπει» σε κάποιο ΑΑνώώταατοο

Εκκπααιδδευτικκόό  Ίδδρρυµαα  ((ΑΑΕΙ)) ή σε κάποιο ΑΑννώώταατοο  Τεχχννοολλοογγικκόό  Ίδδρρυυµµαα  ((ΤΕΙ)), υπολογίζονται µόνο οι βαθ-
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µοί που πήρε στα µαθήµατα που εξετάζονται πανελλαδικά. Οι σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ χωρίζονται σε

πέντε επιστηµονικά πεδία ((ΠΠεεδδίίοο  Ι:  ΑΑννθθρρωωππισστικκέέςς,  ΝΝοοµικκέές  κααι  ΚΚοοιννωωννικκέςς  Επισστήήµεςς,  ΠΠεδδίοο  ΙΙΙ:  ΘΘετικκέέςς
ΕΕπισστήήµεςς,  ΠΠεεδδίοο  ΙΙΙΙΙ:  Εππιισσττήήµεεςς  ΥΥγγείίααςς,  ΠΠεεδδίίοο  ΙΙVV:  ΤΤεχχννοολλοογγικκέέςς  ΕΕπισστήµεςς,  ΠΠεδδίοο  VV:  Επισστήήµεεςς  ΟΟικκοοννοο-
µίααςς  κκααι  ∆∆ιοοίίκκηησσηςς). Οι µαθητές, ανάλογα µε την κατεύθυνση που έχουν παρακολουθήσει, µπορούν να

δηλώσουν ότι επιθυµούν την εισαγωγή τους σε σχολές από δύο από αυτά τα πεδία. Τις σχολές που θέ-

λουν, οι µαθητές τις δηλώνουν µε σειρά προτίµησης (δηλαδή, σηµειώνουν ποια σχολή θέλουν πρώτη, ποια

δεύτερη κλπ.). ΗΗ  σσεειρράά  πρροοττίίµησσηςς  έέχχεει  σσηηµαασσίίαα,  γιααττίί,  αανν  κκάάπποοιοοςς  µααθθητήήςς  µποορρεείί  ναα  «µµπεειι»»  σσεε  πεερρισσ-
σσόόττεερρεεςς  ααπόό  µίαα  σσχχοολλέέςς,  τελλιικκάά  µππααίννεει  σσεε  ααυυττήνν  ποουυ  δδήήλλωωσσεε  µµε  τηνν  ψψηλλόόττεερρηη  σσεειρράά  ππρροοτίµηησσηηςς. Οι σχο-

λές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ δέχονται τους µαθητές που έχουν δηλώσει ότι τις επιθυµούν, ξεκινώντας από

αυτόν που έχει την υψηλότερη βαθµολογία και συνεχίζοντας προς τα κάτω, µέχρι να συµπληρώσουν τις

θέσεις που έχουν. ΑΑππόό  τη  σσχχοολλικκήή  χχρροοννιάά  22000055  -  22000066,,  γγιαα  ναα  µππεειι  κκάάπποοιιοοςς  υυποοψψήήφφιιοοςς  σσεε  µίίαα  ααννώώταατη
σσχχοολλήή,  πρρέέππεειι  ναα  γγρράάψψεει  ττοουυλλάάχχιισσττοον  τη  ββάάσσηη  σσε  όόσσαα  µααθθήήµααταα  εξξεττάάζζοονντααι  ππααννεελλλλααδδικκάά.

ββ) Μποορροούύµε  νναα  σσυννεεχχίσσοουµε  τιςς  σσποουδδέςς  µααςς  σσεε  Εκκκκλλησσιαασστικκόό  Εννιααίίοο  ΛΛύύκκειοο.

ΤΤιι  είίννααι;

Στα Εκκκκλλησσιαασστικκάά  ΛΛύύκκεειαα οι µαθητές παρακολουθούν µαθήµατα γενικής παιδείας και επιπλέον µµααθθή-

µααταα  θθεοολλοογγικκοούύ  περριεχχοοµέένοου  κκααι  ββυζζαανντιννήςς  µοουσσικκήςς.  

ΠΠοούύ  ββρρίσσκκοονντααι;

Σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας.

ΠΠοοιοοι  µπποορροούύνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν;
ΓΓίνοονντααι  δδεεκκττάά  µόόννοο  ααγγόόρριαα.  Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο µπορούν να φοιτήσουν όσοι νέοι µέχρι 16 χρο-

νών έχουν τελειώσει Γυµνάσιο (όπως, φυσικά, και όσοι έχουν τελειώσει Εκκλησιαστικό Γυµνάσιο ή Μέ-

σο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο). Επίσης χρειάζεται συστατική επιστολή από τον ιεράρχη του τόπου µό-

νιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου και συστατική επιστολή του πνευµατικού του. Η επιλογή των µα-

θητών γίνεται ύστερα από συνέντευξη. 

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκεείί  η  φφοοίίτησσηη;

Η διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια υποχρεωτικά και 1 χρόνος προαιρετικός. 

Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;

Όσοι τελειώσουν την ∆’ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου, µπορούν να γίνουν ιερείς στη Β’ µισθολογική

κατηγορία. Οι απόφοιτοι των Εκκλησιαστικών Λυκείων µπορούν, µετά από εξετάσεις πανελλαδικού Τύπου,

να εισαχθούν σε κάποια από τις τέσσερις Ανώτερες Σχολές Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που λειτουρ-

γούν στην Ελλάδα (στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Βελλά, στο Καλπάκι Ιω-

αννίνων). Οι απόφοιτοι αυτών των σχολών, µπορούν να γίνουν ιερείς στην Α’ µισθολογική κατηγορία

Πληροφορίες:
∆ιεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, στα τηλέφωνα 210 3246381 και 210
3239575.

160

     ��   



γγ) Μποορροούύµµεε  νναα  σσυυνεχχίσσοουµµε  τιςς  σσποουδδέςς  µααςς  σσε  Τεεχχνικκόό  Επααγγγγεελλµαατικκόό  Εκκπααιδδεευτήρριοο  (ΤΕΕ)  τοουυ

ΥΥΠΕΠΘΘ  

ΠΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗ:  Από το σχολικό έτος 2006 - 2007, πρόκειται να ισχύσουν σηµαντικές αλλαγές στη δευτερο-

βάθµια τεχνική εκπαίδευση. Η πιο σηµαντική από αυτές τις αλλαγές είναι ότι θα δηµιουργηθούν δύο δια-

φορετικά δίκτυα και ότι ο µαθητής δεν θα µπορεί να µεταπηδήσει από το ένα δίκτυο στο άλλο. Οι από-

φοιτοι του ενός από αυτά τα δίκτυα θα µπορούν να δώσουν εξετάσεις για τα ΤΕΙ, ενώ οι απόφοιτοι του

άλλου όχι.

ΤΤι  είννααιι;

Τα Τεχχννικκάά  Επααγγγγελµαατικκάά  Εκκπααιδδεευυτήρριαα  (ΤΕΕ)  δεν δίνουν στους µαθητές τους µόνο γενική εκπαίδευ-

ση, όπως γίνεται στα Ενιαία Λύκεια. Οι µαθητές των ΤΕΕ παίρνουν και επαγγελµατική εκπαίδευση και

εφόδια για να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας. Στα ΤΕΕ της χώρας µας λειτουργούν κάθε σχολι-

κό έτος διάφορες ειδικότητες σε διάφορους τοµείς όπως: (1) ΜΜηχχαανοολλοογγικκόόςς, (2) ΗΗλλεκκτρροονικκόός, (3)

ΗΗλλεεκκτρροολλοογγικκόόςς, (4) Εφφααρρµοοσσµέένωωνν  ΤΤεεχχννώώνν, (5) ΚΚλλωωσστοοϋϋφφαανντοουυρργγίίααςς, (6) ΑΑρργγυυρροοχχρρυυσσοοχχοοΐααςς  -  ΩΩρροο-
λλοογγοοποοιίίααςς, (7) ΚΚαατταασσκκευυώών, (8) ΟΟικκοοννοοµίααςς  κκααι  ∆∆ιοοίκκησσηςς, (9) ΓΓεεωωπποοννίααςς,  ΤΤρροοφφίµωωνν  κκααι  ΠΠεερριββάάλλλλοονντοοςς,

(10) ΥΥγγεείααςς  κκααι  ΠΠρρόόνοοιιααςς, (11) ΧΧηµµικκώώνν  Ερργγαασσττηηρριαακκώώνν  Εφφααρµµοογώώνν, (12) ΝΝααυτικκόόςς  -  ΝΝααυυτιιλλιαακκόόςς, (13)

ΠΠλληροοφφοορρικκήήςς  -  ∆∆ικκτύύωωνν  ΗΗ//ΥΥ και (14) ΑΑιισσθθητικκής  -  ΚΚοοµµωωτικκήήςς. 

ΠΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗ: ∆εν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες σε κάθε ΤΕΕ, ούτε οι ειδικότητες ενός ΤΕΕ λειτουργούν
κάθε χρονιά. Αν δεν γραφτούν αρκετοί µαθητές σε µια από τις ειδικότητες που προσφέρει κάποιο ΤΕΕ,
τότε το τµήµα δε θα λειτουργήσει. Αν ενδιαφέρεστε, µπορείτε να τηλεφωνήσετε στη ∆∆ιεύθθυυνσση  ∆∆ευυτε-

ρροοββάάθθµιααςς  Εκκπααίδδεευσσηςς του νοµού σας και να µάθετε ποιες ειδικότητες υπάρχουν στα ΤΕΕ που βρί-

σκονται πιο κοντά σας. Πλήρη κατάλογο των ΤΕΕ που λειτουργούν στη χώρα µας µπορείτε να βρείτε

και στην ιστοσελίδα http://sep.pi-schools.gr.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεείί  ηη  φφοοίίτησση;

Στα ΤΕΕ υπάρχουν δύο ΚΚύύκκλλοοι  ΣΣποουυδδώών. Ο Α’ Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο χρόνια. Ο Β’ Κύκλος λει-

τουργεί ένα χρόνο. Οι σπουδαστές του πρέπει να κάνουν και πρακτική άσκηση.

ΤΤιι  µπποορροούύνν  νναα  κκάάννοουυνν  οοι  ααππόόφφοοιττοοι;

Οι απόφοιτοι του Α’ Κύκλου µπορούν να πάρουν «πτυχίο επιπέδου 2», σύµφωνα µε τους κανόνες πι-

στοποίησης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με

αυτό το πτυχίο, οι απόφοιτοι µπορούν να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, από τη Νοµαρχία, και

να εργάζονται ανεξάρτητα, ως εξειδικευµένοι επαγγελµατίες, σε χειρωνακτικές κυρίως εργασίες. Αν

πάλι θέλουν, οι απόφοιτοι του Α’ Κύκλου, µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β’ Κύκλο Σπου-

δών. Τέλος, οι απόφοιτοι του Α’ Κύκλου µπορούν να γραφτούν στην Β’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Οι α-

πόφοιτοι του Β’ Κύκλου µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµα της ειδικότητάς τους, έχοντας «πτυχίο ε-

πιπέδου 3», που τους επιτρέπει να αναλαµβάνουν και αυτόνοµες τεχνικές εργασίες. Ακόµα, µπορούν

να γραφτούν κατά προτεραιότητα σε ΙΕΚ της ειδικότητάς τους. Τέλος µπορούν να γραφτούν σε κάποιο

αντίστοιχο ΤΕΙ, µετά από πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδική ύλη, που την ορίζουν τα ίδια τα ΤΕΙ (στα Μα-

θηµατικά, τα Νέα Ελληνικά και σε µερικά µαθήµατα της κάθε ειδικότητας). 
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Τι  εείνααι  τταα  ΤΕΕΕ  Ειιδδικκήήςς  ΑΑγγωωγήςς;
Τα ΤΕΕ  Ειδδικκήςς  ΑΑγγωωγήςς, που λειτουργούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, παρέχουν ειδική αγωγή σε
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ακόµα δίνουν στους µαθητές τους επαγγελµατικές γνώσεις και
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Σε κάθε ΤΕΕ λειτουργούν
διάφορες ειδικότητες. 

Πληροφορίες: 
∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, στα τηλέφωνα 210 3314553 και 210 3235751.

δδ)  Μποορροούύµε  νναα  σσυννεεχχίσσοουµε  τιςς  σσποουδδέςς  µµααςς  σσε  Τεεχχνικκόό  Επααγγγγελλµαατικκόό  Εκκπααιδδεευυτήήρριοο  ((ΤΕΕ))  ποου  αα-
ννήκκεει  σσε  κκάάποοιοο  άάλλλλοο  ΥΥποουυρργγεείοο  

1) Γεωωρργγικκήή  ΣΣχοολλήή  ΘΘεεσσσσαλλοονίκκηηςς.

Τι  είννααι;
Η Γεωωρργγικκή  ΣΣχχοολλή  ΘΘεεσσσσααλλοοννίκκηηςς  εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ και από το Υπουργείο Γεωργίας. Στη
Σχολή λειτουργούν Ενιαίο Λύκειο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και ΤΕΕ. Οι µαθητές της Σχολής παίρνουν
θεωρητική και πρακτική γγεωωρργικκή  εεκππααίδδεευυσση.

ΠΠοοιοοι  µποορροούύν  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν;
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γραφτούν στη Σχολή όλοι οι απόφοιτοι Γυµνασίου. Προτιµούνται
όσοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  ηη  φφοοίίτησση;
Στο Ενιαίο Λύκειο η φοίτηση διαρκεί 3 χρόνια και στο ΤΕΕ η φοίτηση διαρκεί 2 ή 3 χρόνια.

∆∆υυννααττόόττητεες  σσίτισσης  κκααι  σσττέέγγαασσηςς.  
Όλοι οι µαθητές είναι οικότροφοι. Ο κάθε µαθητής δίνει ένα πολύ µικρό ποσό για τα έξοδα της διατρο-
φής του.

Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;
Το απολυτήριο της Σχολής είναι ισότιµο µε τα απολυτήρια των άλλων Λυκείων της χώρας. 

Πληροφορίες: 
στα τηλ. 2310 471803 και 2310 471824

2) Γεεωωρργικκάά  ΤΕΕ.  

ΤΤι  εείίνααιι;
Τα Γεωωρργγικκάά  ΤΕΕ  υπάγονται στον ΟΟργγααννισσµόό  Γεωωρργγικκήςς  Επααγγγγελµαατικκήήςς  Εκκπααίδδευσσηςς  ΚΚαατάάρτισσηςς  κκααι
ΑΑπαασσχχόόλλησσης  ((ΟΟΓΕΕΚΚΑΑ)  ««∆∆ήήµητρραα»  και εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας. Οι µαθητές της Σχο-
λής παίρνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ειδικότητες που έχουν σχέση µε τη γγεωωρργγίαα  και
την κκτηηνοοτρροοφφίαα.  
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ΠΠοού  ββρρίσσκκοοντααι;
Γεωργικά ΤΕΕ λειτουργούν σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Σε κάθε ένα από αυτά λειτουργούν διαφο-
ρετικές ειδικότητες. 

ΠΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗ: Αν σε κάποιο Γεωργικό ΤΕΕ δεν γραφτούν αρκετοί µαθητές, τότε αυτό µπορεί να µην λει-
τουργήσει. 

ΠΠοοιοοι  µπποορροούνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γραφτούν στη Σχολή όλοι οι απόφοιτοι Γυµνασίου. Προτιµούνται
όσοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και όσοι έχουν υψηλότερο βαθµό στο απολυτήριό τους.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  η  φφοοίττησση;
Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια και είναι αντίστοιχη µε τον Α’ Κύκλο Σπουδών των ΤΕΕ.

Τι  µποορροούνν  νναα  κάάνουυνν  οι  ααπόόφφοοιττοοι;
Οι απόφοιτοι µπορούν να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Ακόµα µπορούν να γραφτούν στο
Β’ Κύκλο Σπουδών άλλων ΤΕΕ ή στη Β’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου ή κατά προτεραιότητα σε ΙΕΚ, σε α-
ντίστοιχες ειδικότητες. 

Πληροφορίες: 
στα τηλέφωνα του ΟΓΕΕΚΑ «∆ήµητρα»: 210 8821404 - 6 
και 210 2128114.

33))  ΤΕΕ  Ξυυλλοογγλλυυπτικκήήςς  ΚΚααλλααµπάάκκααςς.  

Τι  εείννααι;
Το ΤΕΕ  Ξυυλλοογγλλυυπτικκήςς  ΚΚααλλααµπάάκκααςς  υπάγεται και αυτό στον ΟΓΕΕΚΑ «∆ήµητρα» και εποπτεύεται από
το Υπουργείο Γεωργίας. Οι µαθητές της Σχολής παίρνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις ει-
δικότητες Ξυυλλοογγλλυυπτικκήήςς  και ∆∆ιιαακκοοσσµητικκήςς  Επίίπλλοουυ.  

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γραφτούν στη Σχολή όλοι οι απόφοιτοι Γυµνασίου. Όσοι ενδια-
φέρονται, µπορούν να κάνουν αίτηση στα κατά τόπους ∆ασαρχεία. Κάθε χρόνο εισάγονται 18 µόνο
σπουδαστές. Για την επιλογή των σπουδαστών υπολογίζονται ο βαθµός του απολυτηρίου, η οικογενει-
ακή κατάσταση, η επαγγελµατική εµπειρία, η συνέντευξη και ο τόπος διαµονής του υποψηφίου.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  η  φφοοίττησση;
Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια και είναι αντίστοιχη µε τον Α’ Κύκλο Σπουδών των ΤΕΕ.

∆∆υνναατόότηητεςς  σσίτισσης  κκααι  σσττέέγγαασσηςς.  Επιδδόόµααταα.  

Η φοίτηση και η σίτιση των µαθητών είναι δωρεάν. Οι µαθητές που προέρχονται από αγροτικές οικογέ-

νειες παίρνουν και ένα επίδοµα κάθε µήνα.
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Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;

Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν στην ίδια τη Σχολή, να εργαστούν αλλού ως τεχνίτες ή να ανοί-

ξουν δικό τους εργαστήριο. Επίσης µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όπως όλοι οι απόφοιτοι

του Α’ Κύκλου Σπουδών των ΤΕΕ. 

Πληροφορίες
στα τηλ. 24320 22781 και 24320 22410

44) ΤΕΕ  Τοουυρρισστικκώώνν  Επααγγγελλµάάτωωνν.  

ΤΤι  είίνααι;

Τα ΤΕΕ  Τοουυρρισστικκώώνν  Επααγγγγεελλµάάτωωνν  ανήκουν στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Οι µαθητές της

Σχολής παίρνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ειδικότητες που έχουν σχέση µε τον τουρισµό:

Ξενοοδδοοχχειαακκήή-ΕΕσστιιαατοορρικκήή  ΤΤεχννικκήή,  ΜΜααγγεειρρικκήή  Τέέχχννη,  ΖΖααχχααρροπλλαασστικκήή  Τέέχχννη.  

ΠΠοούύ  ββρρίσσκκοοννττααι;

ΤΕΕ Τουριστικών Επαγγελµάτων λειτουργούν σε ξενοδοχειακές µονάδες των περιοχών Αναβύσσου

Αθηνών, Ηρακλείου Κρήτης, Μακεδονίας, Ρόδου, Κέρκυρας, Γαλαξιδίου, Θράκης, Ναυπλίου. 

ΠΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗ:  Οι ειδικότητες που διδάσκονται στις διάφορες περιοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες.

ΠΠοοιοοι  µποορροούύν  νναα  ππααραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν;

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γραφτούν στη Σχολή όλοι οι απόφοιτοι Γυµνασίου µέχρι 23 χρο-

νών. Τον Αύγουστο γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις. ΟΟι  υυποοψψήφφιοοι  εεξξεττάάζζοοντααι  ππρροοφφοορρικκάά  κκααιι  γρρααππττάά
σσε  µίαα  ξξέέννη  γγλλώώσσσσαα,,  ΑΑγγγλλικκάά,  ΓΓααλλλλιικκάά  ήή  Γερρµµαανικκάά.  Ο βαθµός του απολυτηρίου τους υπολογίζεται και

αυτός για την επιλογή τους. 

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  η  φφοοίτησση;

Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια. Κάθε σχολική χρονιά περιλαµβάνει δύο κύκλους σπουδών: (α) τον θεωρη-

τικό, που αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Μάιο και (β) τον πρακτικό, που αρχίζει τον Ιούνιο και

τελειώνει τον Σεπτέµβριο. Τότε, οι µαθητές ασκούνται πρακτικά σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ζαχαρο-

πλαστεία.

∆∆υνναατόότηηττεςς  σσίίτιισσηης  κααιι  σστέέγγαασσηςς.  

Λειτουργούν οικοτροφεία για τους µαθητές, όπου η διαµονή είναι υποχρεωτική τον πρώτο χρόνο.

Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;

Οι απόφοιτοι µπορούν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση ή να εργαστούν σε άλλες επιχειρήσεις. Σε ο-

ρισµένες ειδικότητες λειτουργούν και τµήµατα µετεκπαίδευσης. 

Πληροφορίες: 
στα τηλ. 210 3244578 και 210 3224602 και στην ιστοσελίδα http://www.stekdk@otenet.gr
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5) ΜΜέσσεςς  Τεχχννικκές  Επααγγγγελλµαατικκέςς  ΝΝοοσσηλλεευτικκέέςς  ΣΣχχοολλέέςς  ((ΜΜΤΕΝΝΣΣ)).  

ΤΤι  είίνααι;

Οι ΜΜέέσσεεςς  Τεεχχννικκέέςς  Επααγγγγελλµαατικκέέςς  ΝΝοοσσηλλεευυτικκέέςς  ΣΣχχοολλέέςς ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λειτουργούν µέσα σε διάφορα νοσοκοµεία. Οι µαθητές της Σχολής παίρ-

νουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να µπορούν να παρέχουν ννοοσσηλλευυτιικέέςς  υυπηρρεεσσίίεςς.  

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  η  φφοοίτησση;

Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια και είναι αντίστοιχη µε τον Α’ Κύκλο Σπουδών των ΤΕΕ. Στο Τζάνειο Νοσο-

κοµείο του Πειραιά, όπου η φοίτηση είναι απογευµατινή, διαρκεί 3 χρόνια.

∆∆υυνααττόόττητεεςς  σσίττισσηςς  κκααι  σσττέέγγαασσηηςς.  

Όπου υπάρχουν οικοτροφεία, η διαµονή και η διατροφή είναι δωρεάν.

ΤΤιι  µπποορροούύνν  νναα  κκάάννοουυνν  οοι  ααππόόφφοοιττοοι;

Οι απόφοιτοι µπορούν να δουλέψουν ως βοηθοί νοσηλευτές (δηλαδή, βοηθοί νοσοκόµοι) σε όλα τα νο-

σηλευτικά ιδρύµατα (νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας κλπ.) της χώρας ή µπορούν να συνεχίσουν τις σπου-

δές τους, όπως όλοι οι απόφοιτοι του Α’ Κύκλου Σπουδών των ΤΕΕ. 

Πληροφορίες:
∆ιεύθυνση Επαγγελµάτων Υγείας & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, στα τηλέφωνα 210 5232821 (εσωτ. 239) και 5230295. 

ε) Μποορροούύµεε  ναα  σσυυννεεχχίσσοουυµεε  τιςς  σσποουυδδέςς  µααςς  σσεε  ΤΕΕ  ΜΜααθθητεείααςς  τοουυ  ΟΟΑΑΕ∆∆.  

ΤΤι  είννααιι;

Στα ΤΕΕ  ΜΜααθθηητεείίααςς  τοουυ  ΟΟΑΑΕ∆∆ οι µαθητές κάνουν θεωρητικά µαθήµατα, ασκήσεις σε εργαστήρια και

πρακτική άσκηση σε τόπους εργασίας. Οι µαθητές εξειδικεύονται σε διάφορες ειδικότητες. Για την ερ-

γασία τους, οι µαθητές αµείβονται. Οι µαθητές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από τον εργοδότη τους, ο οποίος

πληρώνει όλα τα ασφάλιστρα που απαιτούνται. Έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µε έξοδα

του ΟΑΕ∆, µέχρι να µπορέσουν να ασφαλιστούν οι ίδιοι στο ΙΚΑ. ∆ικαιούνται την κανονική τους άδεια

και επιπλέον 30 ηµέρες σπουδαστική άδεια (µε αποδοχές). 

ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκοονντααιι;

ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ λειτουργούν σε πολλές πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

ΠΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗ:  ∆εν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες σε κάθε ΤΕΕ του ΟΑΕ∆. Αν ενδιαφέρεστε, µπορείτε να
τηλεφωνήσετε στο ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ που βρίσκεται πιο κοντά σας για να µάθετε ποιες ειδικό-
τητες υπάρχουν ή να ψάξετε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆. 

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;

Στον Α’ Κύκλο Σπουδών µπορούν να γραφτούν νέοι 15-23 χρονών, που έχουν τελειώσει το Γυµνάσιο.
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Στον Β’ Κύκλο Σπουδών µπορούν να γραφτούν οι απόφοιτοι του Α’ Κύκλου ή κάποιας ισότιµης σχολής,

ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  η  φφοοίτησση;

Ο Α’ Κύκλος Σπουδών διαρκεί 6 εξάµηνα και ο Β’ Κύκλος Σπουδών διαρκεί 2 εξάµηνα.

∆∆υυναατόότητεεςς  σσίίτισσηςς  κκααι  σστέέγγαασσηςς.  

Οι µαθητές που µένουν µακριά από την έδρα της Σχολής µπορούν να µένουν και να τρώνε δωρεάν σε

Μαθητικές Εστίες του ΟΑΕ∆. Προτεραιότητα έχουν οι µαθητές που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αν η

Σχολή δεν έχει δική της Εστία, οι µαθητές που έρχονται από άλλες πόλεις µπορούν να τρώνε φθηνότε-

ρα σε εστιατόρια της πόλης, µε κουπόνια που τους δίνει ο ΟΑΕ∆. 

Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;

Οι απόφοιτοι του Α’ Κύκλου µπορούν να αποκτήσουν «πτυχίο επιπέδου 3». Αν θέλουν, µπορούν να γρα-

φτούν στη Β’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, στον Β’ κύκλο Σπουδών του ίδιου ή κάποιου άλλου ΤΕΕ, σε πα-

ρόµοια ειδικότητα µ’ αυτήν που έχουν σπουδάσει, σε αντίστοιχη ειδικότητα των ΙΕΚ, ή, µετά από πανελ-

λαδικές εξετάσεις, σε ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας. 

Πληροφορίες:
στον ΟΑΕ∆, στα τηλέφωνα 210 9989711 - 12 - 13 - 14 - 16 και 210 9989699 ή στα τηλέφωνα 210
9989000 και 210 9989500 (∆ιεύθυνση Μαθητείας ΤΕΕ) και στην ιστοσελίδα www.oaed.gr

σστ)) Μπορροούύµε  νναα  σσυννεεχχίσσουµεε  τιςς  σσποουδδέέςς  µααςς  σσεε  Εσσπεερριννόό  Εννιααίοο  ΛΛύκκεειο  ή  σσε  Εσσπεερριννό  ΤΕΕ.

Τι  εείννααι;

Τα Εσσπερρινάά  Εννιααίαα  ΛΛύύκκειαα  και τα Εσσπεεριννάά  ΤΕΕ  λειτουργούν το απόγευµα. Όπως και στα Εσπερινά Γυ-

µνάσια, οι µαθητές κάνουν 22 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί τριάντα λε-

πτά. Οι µαθητές έχουν δικαίωµα να κάνουν τριάντα απουσίες περισσότερες από τους µαθητές των πρω-

ινών Λυκείων. 

ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκοοννττααι;

Μπορούµε να µάθουµε αν λειτουργεί Εσπερινό Λύκειο στην περιοχή µας, τηλεφωνώντας στη ∆∆ιεεύύθθυυν-

σση  ∆∆ευυτεερροοββάάθθµµιαας  Εκκπααίδδεευσσηςς του νοµού όπου ανήκουµε.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεείί  ηη  φφοοίίτησση;

Στα Εσπερινά Ενιαία Λύκεια η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια. Στα Εσπερινά ΤΕΕ ο Α’ Κύκλος Σπουδών διαρ-

κεί 3 χρόνια και ο Β’ Κύκλος διαρκεί ένα χρόνο και έξι µήνες.
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ζζ))  ΜΜποορροούύµεε  νναα  σσυννεεχχίσσοουµµε  τιςς  σσποουδδές  µααςς  σσε  άάλλλλες  σσχχοολλέέςς.

1) ΣΣχχοολλεείοο  ΚΚααλλώώνν  Τεεχχννώώνν  Πααννόόρρµοουυ  Τήννουυ.

Τι  εείννααι;

Το Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρµου Τήνου εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού. Οι µαθητές της

Σχολής προετοιµάζονται για να γίνουν επαγγελµατίες τεεχχνίτεεςς  κκααι  δδιαακκοοσσµητέέςς  µααρρµάάρροουυ.  

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;

Κάθε χρόνο εισάγονται στη Σχολή περίπου 12 µαθητές. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γυµνα-

σίου, µέχρι 25 χρονών. Μαζί µε την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν και φάκελο εργασίας, µε τα σχέ-

διά τους. Εξετάζονται στην Έκθεση και στο Ελεύθερο Σχέδιο και περνούν από συνέντευξη.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκεείί  η  φφοοίίτησσηη;

Η φοίτηση διαρκεί 3 χρόνια.

∆∆υυνναατόότηττεςς  σσίτισσηηςς  κκααι  σστέγγαασσηςς.  

Η σίτιση είναι δωρεάν.

ΤΤι  µποορροούύνν  ναα  κκάάννοουυνν  οοι  ααπόόφφοοιιτοοιι;

Οι απόφοιτοι µπορούν να δουλέψουν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή να εργαστούν για το Υπουργείο

Πολιτισµού. Οι δύο πρώτοι από τους αποφοίτους, αν έχουν αριστεύσει, µπαίνουν χωρίς εξετάσεις στην

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Πληροφορίες: 
στα τηλ. 22830 31452 και 22830 31225.

22))  ∆∆ιπλλάάρρειοοςς  Τεεχχννικκήή  ΣΣχχοολλή.

ΤΤι  είννααιι;

Οι µαθητές της ∆∆ιπλλααρρεείίοουυ  Τεεχχννικκήήςς  ΣΣχχοολλήςς εκπαιδεύονται στους τοµείς της ΗΗλλεεκκττρροολλοογγίααςς, της ΗΗλλεε-
κκτρροονικκήςς και των ΚΚααλλλλιτεεχχννιικκώώνν  Εφφααρρµοογώώνν  -  ΕΕπιππλλοοποοιίααςς.  

ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκεττααι;

Στην Αθήνα.

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γυµνασίου. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι α-

πό τις θέσεις, γίνεται επιλογή, µε µία συνέντευξη και ένα τεστ πάνω σε γενικές γνώσεις της ειδικότητας.

ΠΠόόσσοο  δδιιααρρκκεεί  η  φφοοίττηησση;

Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια.
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Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;

Οι απόφοιτοι µπορούν να δουλέψουν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή να εργαστούν στο ∆ηµόσιο, σε ορ-

γανισµούς κοινής ωφέλειας κλπ. 

Πληροφορίες: 
στο τηλ. 210 3240130.

33))  ΣΣχχοολλές  Επααγγγεελλµάάτωωνν  ΚΚρρέέαατοοςς.  

ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκοονντααιι;

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Γυµνασίου. Όσοι είναι γεννηµένοι µέχρι και το 1968, γίνονται δεκτοί και µε α-

πολυτήριο ∆ηµοτικού. Για να γίνει κάποιος δεκτός, πρέπει να υποβάλει αίτηση ή στην ίδια τη Σχολή ή

µέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας.

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκεείί  η  φφοοίίτησσηη;

Η φοίτηση διαρκεί 3 µήνες.

Τι  µµποορροούύν  νναα  κκάάννοουνν  οοι  ααππόόφφοοιτοοι;

Το ∆∆ίίππλλωµαα  ΚΚρρεοοπώώλλη  που παίρνουν οι µαθητές είναι βασική προϋπόθεση, για να ανοίξει κάποιος δι-

κό του κρεοπωλείο. 

Πληροφορίες: 
στα τηλ. 210 8222518 και 2310 521111.

44) ΣΣχχοολλέςς  τοουυ  Ελλλληννικκοούύ  ΚΚέένντρρουυ  ∆∆έρρµαατοος.  

ΤΤι  είννααιι;

Οι ΣΣχχοολλέςς  τοουυ  Ελλλληννικκοούύ  ΚΚέέντρροου  ∆∆έέρρµαατοςς είναι οι εξής: (α) ΣΣχχοολλήή  ΥΥποοδδηµαατοοποοιίίααςς, (β) ΣΣχχοολλήή  ∆∆εερρ-
µάάτιινωωνν  ΕΕιδδώώνν, (γ) ΣΣχχοολλή  ΒΒυυρρσσοοδδεψψίίααςς και (δ) Ερργγαασσττήρρι  ΒΒιιββλιοοδδεσσίααςς  ΤΤέέχχννηςς.

ΠΠοούύ  ββρρίίσσκκοονντααιι;

Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

ΠΠόόσσοο  δδιιααρρκκεεί  η  φφοοίττηησση;

Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια. Τα τµήµατα µπορούν να είναι πρωινά ή απογευµατινά.

∆∆ίίδδαακκττρραα

Οι µαθητές πληρώνουν δίδακτρα.
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Πληροφορίες:
στο τηλ. 210 2855580.

Αν έχετε κάποιο κκααλλλλιιτεεχχννικκόό  τααλέένττοο και θέλετε να το καλλιεργήσετε και να το αξιοποιήσετε επαγγελ-

µατικά, µπορείτε να προσπαθήσετε να µπείτε σε κάποια από τις ΣΣχχοολλέέςς  ΚΚααλλλλιιτεεχχννιικκήςς  ΕΕκκπααίδδεευυσσηηςς, που

εποπτεύονται από το ΥΥποουυρργγείοο  Ποολιτισσµοού.  Τέτοιες σχολές είναι, για παράδειγµα, η ΚΚρρααττικκήή  ΣΣχχοολλή
ΟΟρρχχησστρρικκήήςς  ΤΤέέχχνηςς (για σσποουυδδέέςς  χχοορροούύ), που βρίσκεται στην Αθήνα και τα ΚΚρραατικκάά  ΩΩδδεείίαα, που βρί-

σκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (για µµοουυσσικκέέςς  σσποουυδδέέςς). Σε αυτές τις σχολές συνήθως γίνο-

νται δεκτοί απόφοιτοι Γυµνασίου, µετά από εισαγωγικές εξετάσεις. Η φοίτηση είναι δωρεάν. 

Πληροφορίες: 
∆ιεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισµού, στο τηλ. 210 8201100.

η)) Μποορροούύµεε  ναα  σσυννεχχίίσσοουυµε  τιςς  σσποουδδέςς  µααςς  σσε  µετααγγυυµνναασσιαακκάά  ΙΕΚΚ.

ΤΤιι  είίννααι;

Τα Ινσστιτοούταα  Επααγγεελλµαατικκής  ΚΚαατάάρρτισσης  (ΙΕΚΚ)  διοικούνται και εποπτεύονται από τον ΟΟρργγααννισσµόό  Επααγγ-

γγελλµαατικκήςς  Εκκπααίίδδεευυσσηςς  κκααι  ΚΚαατάάρρτισσηςς  (ΟΟΕΕΚΚ). Προσφέρουν επαγγελµατική κατάρτιση σε διάφορες

ειδικότητες. Λίγες µόνο από αυτές τις ειδικότητες µπορούν να τις παρακολουθήσουν και απόφοιτοι Γυ-

µνασίου. Στη διάρκεια και στο τέλος του κάθε εξαµήνου, οι σπουδαστές δίνουν εξετάσεις. 

Ποούύ  ββρρίίσσκκοονντααι;

Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Ποοιοοι  µποορροούύνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθήσσοουυν;

Για να γραφτεί ένας απόφοιτος Γυµνασίου σε ΙΕΚ, πρέπει να έχει συµπληρώσει τα 18 του χρόνια. Η ε-

πιλογή των σπουδαστών γίνεται µε βάση τη βαθµολογία του τίτλου σπουδών, την ηλικία, την προϋπηρε-

σία, αν υπάρχει, και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Πόόσσοο  δδιααρρκκεί  η  φφοοίίτησση;

Οι σπουδές διαρκούν 2 εξάµηνα. Η φοίτηση γίνεται κυρίως τις απογευµατινές ώρες.

∆∆ίδδαακκτραα

Οι σπουδαστές πληρώνουν δίδακτρα, υπάρχει όµως και η δυνατότητα να πάρουν κάποια υποτροφία.

Τι  µποορροούύν  ναα  κκάάννοουυνν  οι  ααπόόφφοοιτοοι;

Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωµα να κάνουν πρακτική άσκηση που θεωρείται αναγνωρισµένη προϋπη-

ρεσία για να πάρουν τελικά άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Επίσης έχουν το δικαίωµα να πάρουν µέρος

στις εξετάσεις που γίνονται δύο φορές τον χρόνο, για να αποκτήσουν το ∆∆ίίπλλωωµαα  ΕΕπααγγγγελλµµαατικκήήςς  ΚΚαα-
τάάρρτιισσηςς. Αυτό το ∆ίπλωµα αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Στην Ελλάδα αναγνωρίζεται και ως τυπικό προσόν για τον διορισµό στο ∆ηµόσιο Τοµέα. 
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Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα του ΟΕΕΚ: 210 2709002 - 4. Τις διευθύνσεις, τους τοµείς και τις ειδικότητες όλων
των δηµοσίων ΙΕΚ της χώρας, µπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.oeek.gr 

111.  55.  ΠΠώώςς  µµποορροούµεε  νναα  σσυυνεχχίσσοουµεε  ττιςς  σσπποουυδδέέςς  µααςς,  αανν  έέχχοουυµµεε  ααποολυυττήρριοο  ΛΛυυκκεείίοουυ;

αα)) ΜΜποορρούύµεε  νναα  σσυυνεεχχίίσσοουυµε  τιςς  σποουυδδέέςς  µααςς  σε  ΑΑΕΙ  κκααι  ΤΕΙ  τηςς  χχώώρρααςς  µααςς.

ΠΠοοιιοοιι  µµποορροούύνν  ναα  ππααρραακκοολλοουυθθήσσοουυνν;

Οι απόφοιτοι Λυκείου µπορούν, µέσα από πααννελλλλααδδικκέέςς  εεξξεετάάσσειςς, να προσπαθήσουν να µπουν σε κά-

ποια από τις Σχολές των ΑΑννώώταατωωνν  Εκκπααιδδεευυτικκώώνν  Ιδδρρυυµάάτωωνν  (ΑΑΕΙ) ή των ΑΑννώώταατωωνν  Τεεχχννολοογγικκώώνν  Ιδδρρυυ-

µάάτωων  (ΤΕΙ))  της χώρας µας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις µπορούν να πάρουν µέρος και άνθρωποι που

τελείωσαν παλαιότερα το Λύκειο και θέλουν να γράψουν καλύτερα, για να µπουν σε κάποια σχολή. 

Χωρίς εξετάσεις µπορούν να γραφτούν στα ΑΕΙ ή στα ΤΕΙ της χώρας µας όόσσοοιι  ααπόόφφοοιτοοι  ΛΛυυκκείοουυ
πάάσσχχοουυνν  ααπόό  οορρισσµµέέννεεςς  αασσθθέέννεειεεςς. Για αυτούς τους ανθρώπους διατίθενται θέσεις που φτάνουν το 3%

του αριθµού των εισακτέων. Αν σε µια σχολή οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις θέσεις που υπάρ-

χουν, τότε η επιλογή γίνεται µε βάση τον βαθµό του απολυτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να

διεκδικήσουν θέσεις σε κάποια σχολή οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, αυτοί που πάσχουν από µεσογειακή, δρε-

πανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, αυτοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι

νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό διαβήτη τύπου 1

και διάφορες άλλες κατηγορίες ασθενών.

ΑΑθθλληττέέςς 17 έως 30 ετών, οι οποίοι έχουν πετύχει σηµαντικές διακρίσεις (διάκριση σε Ολυµπιακούς

Αγώνες, σε ευρωπαϊκά ή παγκόσµια πρωταθλήµατα ή παγκόσµιους σχολικούς αγώνες, ή που έχουν ι-

σοφαρίσει είτε καταρρίψει πανευρωπαϊκά ή παγκόσµια ρεκόρ) µπορούν να µπουν σε όποια σχολή των

ΑΕΙ ή των ΤΕΙ επιθυµούν. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και όσοι έχουν πετύχει ανάλογες διακρίσεις στο σκά-

κι. Όσοι αθλητές είναι απόφοιτοι Λυκείου και έχουν πετύχει διακρίσεις σε πανελλαδικούς αγώνες, µπο-

ρούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΦΑΑ, δηλαδή τις Σχολές Γυµναστών

(για αυτούς διατίθενται θέσεις σε ένα ποσοστό που φτάνει το 30% του αριθµού των εισακτέων) ή σε κά-

ποια άλλη σχολή των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ (για αυτούς διατίθενται θέσεις σε ένα ποσοστό που φτάνει το 1%

του αριθµού των εισακτέων). Κάποιες διευκολύνσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν και

όόσσοοι  έέχχοουυνν  πεετύύχχεει  πρρώώττη  ννίίκκη  σσεε  πααννεελλλλήήννιοουυςς  ααγγώώνεςς  ΑΑ’  Εθθννιικκήήςς  ΚΚαατηηγγοορρίίααςς  σστοο  σσκκάάκκιι.

Οι απόφοιτοι Λυκείου που είναι ΈΈλλλληηνεεςς  ποολλίτεεςς  κκααι  µοουυσσοουυλλµάάννοοιι  σσττοο  θθρρήήσσκκευυµµαα, µπορούν να

διεκδικήσουν την εισαγωγή τους χωρίς εξετάσεις σε όλες τις σχολές των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ (για αυτούς δια-

τίθενται θέσεις σε ένα ποσοστό που φτάνει το 0,5% του αριθµού των εισακτέων).

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεεί  η  φφοοίτησση;

Η διάρκεια των σπουδών εξαρτάται από τη Σχολή. Στις περισσότερες Σχολές, η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα.

∆∆υυναατόότητεεςς  σσίίτισσηςς  κκααι  σστέέγγαασσηςς.  

Η φοίτηση στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της χώρας µας είναι δωρεάν. Οι φοιτητές που προέρχονται από οικογέ-

νειες µε χαµηλά εισοδήµατα µπορούν να στεγαστούν δωρεάν στις Φοιτητικές Εστίες, εφόσον υπάρχουν

θέσεις. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι φοιτητές µπορούν να τρώνε δωρεάν. 
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ββ) ΜΜποοροούµε  νναα  σσυυννεεχχίσσοουυµε  τις  σσποουυδδέςς  µαας  σστοο  ΕΑΑΠ.

ΤΤι  είίνααι;

Το Ελλλληννικκόό  ΑΑννοιχχτόό  Πααννεεπισστήµιοο  ((ΕΑΑΠ)) είναι δηµόσιο. Έχει έδρα στην Πάτρα. Το ΕΑΠ είναι ένα ξεχω-

ριστό πανεπιστήµιο γιατί δεν χρειάζεται να πάει κανείς στην Πάτρα, αν θέλει να σπουδάσει σ’ αυτό.

Μπορεί να κάνει τις σπουδές του και στο σπίτι του, σε όποιο µέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεται. Πώς;

Μέσα από τον υπολογιστή του! Οι φοιτητές του ΕΑΠ παρακολουθούν µαθήµατα, επικοινωνούν µε τους

καθηγητές τους, στέλνουν τις εργασίες τους και τις παίρνουν πίσω διορθωµένες κλπ. µε τον υπολογι-

στή τους. Τα µαθήµατα του ΕΑΠ έχουν σχέση µε διάφορους τοµείς. 

ΠΠοοιοοι  µπποορροούύνν  νναα  πααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν;

Τα µαθήµατα του ΕΑΠ µπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Λυκείου. Γίνονται και µεταπτυχιακά

µαθήµατα, τα οποία µπορούν να τα παρακολουθήσουν πτυχιούχοι από διάφορες σχολές. Οι φοιτητές

µπαίνουν στο ΕΑΠ µε κλήρωση.

∆∆ίίδδαακκττρραα

Οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα.

Πληροφορίες: 
στα τηλέφωνα: 2610 332050 και 2610 361411 και στην ιστοσελίδα www.eap.gr 

γγ) Μποορροούµε  νναα  σσυννεχχίσσοουµε  τιςς  σσποουδδέέςς  µααςς  σσε  µετααλλυκκεειαακκάά  ΙΕΚΚ.

ΤΤιι  είίννααι;

Τα µεταλυκειακά Ιννσστιτοούύταα  Επααγγγγελλµαατικκήςς  ΚΚαατάάρτισσηςς  (ΙΕΚΚ)) του ΟΟΕΕΚΚ προσφέρουν επαγγελµατική

κατάρτιση, αρχική ή συµπληρωµατική, στις ειδικότητες διαφόρων τοµέων: ΜΜηχχααννοολλοογγίίααςς,  ∆∆οοµικκώώνν  κκααι
ΣΣυυννααφφώώνν  ΚΚααταασσκκεευυώώνν,  ΧΧηµικκήήςς  ΒΒιοοµηχχαανίίααςς,  Εφφααρρµοοσσµέέννωωνν  ΤΤεεχχνώώνν,,  Εννέέρργγεειααςς  κκααι  ΠΠεερριββάάλλλλοοννττοοςς,,
ΥΥγγείααςς,  ΑΑιισσθθητικκήήςς  κκααιι  ΚΚοοινωωννιώώνν  ΥΥπηηρρεεσσιιώών.  

ΠΠόόσσοο  δδιααρρκκεείί  η  φφοοίίττησσηη;

Οι σπουδές διαρκούν 4 εξάµηνα. Για τους πτυχιούχους Β’ Κύκλου αντίστοιχης ειδικότητας των ΤΕΕ, οι

σπουδές διαρκούν 2 εξάµηνα. 

Πληροφορίες:
στα τηλέφωνα του ΟΕΕΚ: 210 2709002 - 4 και στην ιστοσελίδα http://www.oeek.gr 

δδ) ΜΜποοροούµε  νναα  σσυυνεεχχίσσοουυµε  τις  σσποουυδδέέςς  µαας  σσεε  ΙΕΚΚ  τοουυ  ΟΟΑΑΕ∆∆.

ΤΤι  είίνααι;

Στα µεταλυκειακά Ινσστιτούύταα  Επααγγγγεελλµαατικκής  ΚΚαατάάρρτισσηςς  (ΙΕΚΚ))  του ΟΟΑΑΕ∆ οι σπουδαστές εξειδικεύονται

και σε διάφορους επαγγελµατικούς τοµείς: Στην ΠΠλληηρροοφφοορρικκήή, στην ΟΟικκοοννοοµµίαα  κκααι  ∆∆ιιοοίίκκησση, στις ΜΜεε-
ττααφφοορρέέςς  κκααι  σστοονν  ΤΤοουυρρισσµόό, στη Μηηχχααννοολλοογγίίαα, στην ΗΗλλεκκτρροολλοογίαα, στα ∆∆οοµικκάά  ΈΈρργγαα, στις Εφφααρρµοοσσµέέ-
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νεεςς  ΤΤέχχννεεςς, στην Έννδδυυσσηη  κκααι  ΥΥπόόδδησσηη, στην ΥΥγγεείαα  κκααι  σστιςς  ΚΚοοιννωωννικκέέςς  ΥΥπηρρεσσίεεςς, στον ΑΑυυτοοµαατιισσµµόό
Γρρααφφεείοου, στο ΠΠερριβάάλλλλοον. 

ΠΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗ:  ∆εν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες σε κάθε ΙΕΚ του ΟΑΕ∆. 

Πληροφορίες: 
στον ΟΑΕ∆, στα τηλέφωνα 210 9989711 - 12 - 13 - 14 - 16 
και 210 9989699 και στην ιστοσελίδα www.oaed.gr

εε)) Μποορροούµε  νναα  σσυννεχχίίσσοουµµε  τιςς  σσποουδδέέςς  µααςς  σσε  ΙΙΕΚΚ.  

ΤΤιι  είίννααι;

Τέλος, κάποιος µπορεί να γραφτεί σε Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ). Τα ΙΙΕΚ που

είναι αναγνωρισµένα από το κράτος εποπτεύονται από τον ΟΕΕΚ και οι απόφοιτοί τους έχουν παρόµοια

εργασιακά δικαιώµατα µε τους αποφοίτους των άλλων ΙΕΚ.

11.  66.  ΥΥπηρρεεσσίίεες  ποουυ  µποορροούύν  νναα  µααςς  βοοηθθήήσσοουυνν

Στην Ελλάδα λειτουργούν διάφορες υπηρεσίες που βοηθούν τους νέους και γενικότερα όλους τους εν-

διαφερόµενους να πάρουν αποφάσεις για την εκπαίδευσή τους και για την επαγγελµατική τους σταδιο-

δροµία. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:

Εθθννικκόό  ΚΚέένντρρο  Επααγγγγεελλµαατικκοούύ  Προοσσααναατοολλισσµοούύ  ((ΕΚΚΕΠ):  Το ΕΚΕΠ βρίσκεται στην Αθήνα και επο-

πτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το ΥΠΕΠΘ. Στην ιστοσελίδα

του µπορεί κανείς να ενηµερωθεί σε θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, επαγγελµατικού

προσανατολισµού, διά βίου µάθησης και κινητικότητας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8233669 και
στην ιστοσελίδα: http://www.ekep.gr

ΚΚέντρραα  ΣΣυµββοουυλλευτικκήήςς  κκααι  Πρροοσσαανναατοολλισσµοούύ  ((ΚΚΕΣΣΥΥΠ): Τα ΚΕΣΥΠ λειτουργούν σε κάθε Νοµό και ε-

ποπτεύονται από το ΥΠΕΠΘ και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΚΕΣΥΠ
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 210 6013883 και στην ιστοσελίδα: 
http://www.ypepth.gr/docs/vi_kesyp_sep.doc 

ΚΚέένντρραα  Επααγγγγεελλµαατικκοούύ  Πρροοσσααναατοολλισσµοούύ  του ΟΟΑΑΕ∆∆: Λειτουργούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και

στο Ηράκλειο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 5247479 και 210 5245244 (Αθήνα), 2310 537027 (Θεσ-
σαλονίκη) και 2810 281639 (Ηράκλειο) και στην ιστοσελίδα www.oaed.gr/apasxolisi.htm

ΚΚέένντρραα  Πλληρροοφφόόρρησσηςς  κκααι  ΣΣυµββοουυλλεευυτικκήήςς  Γυυννααικκώώνν  τηςς  Γεννικκήςς  Γρρααµµαατείίααςς  Ισσότητααςς: Λειτουργούν

στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στον Βόλο. Πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα www.kethi.gr
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ΚΚένντρροο  Πλληρροοφφόόρησσης  ΝΝέέωωνν  ((ΚΚΠΝΝ)  τηςς  Γεννικκήςς  Γρρααµµαατεάάιςς  ΝΝέαας  Γεννιάάςς  ((ΓΓΝΝΓ):  Για νέους κάτω των

30 ετών. Λειτουργούν σε πρωτεύουσες Νοµών και σε µεγάλους ∆ήµους της Αττικής και της Θεσσαλο-

νίκης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΓΓΝΓ -ΚΠΝ: 210 2599421 και 210 2599300 και στην ιστοσελί-
δα www.neagenia.gr_www.neagenia.gr/youth.html_www.eurodesk:org

Πρροογγρράάµµµααταα  Επααγγγγελλµαατικκοούύ  Πρροοσσαανναατοολλισσµοούύ  τοουυ  ΥΥποουρργγείίοου  Εθθνικκήςς  ΆΆµµυννααςς: για στρατευµένους

νέους. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.armyjob.gr

Γρααφφείαα  Επααγγγεελλµαατικκοούύ  Πρροοσσαανναατοολλισσµµοούύ λειτουργούν και στους ∆∆ήµοους της χώρας µας.

ΒΒιββλλιοογγρρααφφίαα:

ΥΠΕΠΘ, Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός. Σπουδές µετά το Γυµνάσιο 2005, ΟΕ∆Β, Αθή-

να 2005.

Μέγας Οδηγός Εκπαίδευση Επαγγέλµατα, Αχτίδα, Αθήνα 2003.

περ. Επιθεώρηση Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, ΕΛΕΣΥΠ - Ελληνικά Γράµµατα.
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122  αα.  Πλληρροοφφοορρίίεεςς  γγιαα  θθέέµµααταα  ααπαασσχχόόλληησσηηςς  //  Τεεχχννικκέέςς  εεξεεύύρρεεσσηςς  εερργγαασσίααςς.

αα.  ΠΠληηρροοφφοορρίεςς  γιαα  θθέέµµααταα  ααπαασσχχόόλλησσηηςς.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Χωριστείτε σε οµάδες. Πρώτα, απαντήστε ατοµικά στο παρακάτω ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια,

και µε βάση τις απαντήσεις που έδωσαν τα µέλη της οµάδας, φτιάξτε στην κάθε οµάδα έναν κα-

τάλογο µε ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε για θέµατα απασχόλησης: 

• Είσαι άνεργος/-η;

• Πόσον καιρό είσαι χωρίς δουλειά;

• Έχεις δουλέψει ποτέ στο παρελθόν;

• Γιατί νοµίζεις ότι δεν µπορείς να βρεις δουλειά;

• Ξέρεις πού θα ψάξεις για δουλειά;

• Τι νοµίζεις ότι πρέπει να κάνεις προκειµένου να βρεις δουλειά;

• Πώς θα το καταφέρεις;

• Είσαι ενηµερωµένος/-η για τα διάφορα προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης που υπάρ-

χουν; Αν ναι από πού ή από ποιον ενηµερώθηκες;

• Σου φαίνονται ελκυστικά τα προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης για τα οποία τυχόν έχεις

ακούσει;

• Με τι σου αρέσει να ασχολείσαι;

• Πού θα ήθελες να δουλέψεις;

1122αα.  11.  ΠΠοούύ  κκααι  πώώςς  µµποορρεί  να  ερργγαασστεί  κκάάποοιοοςς;

((αα))  Μισσθθωωτή  εεργγασσία  σστοονν  δδηηµόόσσιοο  τοοµέέαα.

Σύµφωνα µε τον νόµο του 1997, οι προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα γίνονται µε πανελλήνιο διαγωνισµό.

Την ευθύνη για τις εξετάσεις έχει το ΑΑννώώταατοο  ΣΣυυµββοούλλιοο  Επιλλοογγήςς  Προοσσωωπικκοού  ((ΑΑΣΣΕΠ). Υπάρχουν θέ-

σεις, για τις οποίες οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις. Σε αυτές τις θέσεις οι υποψήφι-

οι προσλαµβάνονται κατά προτεραιότητα, µε βάση ορισµένα αντικειµενικά κριτήρια (για παράδειγµα, αν

είναι πολύτεκνοι, αν µένουν στον τόπο όπου υπάρχει η συγκεκριµένη θέση εργασίας κλπ.). Οι θέσεις ,

η ύλη των εξετάσεων, τα κριτήρια πρόσληψης κλπ. γίνονται γνωστά µε προκηρύξεις, οι οποίες δηµοσι-
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εύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στις εφηµερίδες. Επίσης, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

(www.asep.gr). 

((ββ)  ΜΜισσθθωωτή  ερργγαασσίαα  σστοον  ιδδιωωτικκόό  τοοµέαα.

Τα δικαιώµατα όσων εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, όπως και στον δηµόσιο, εξασφαλίζονται από τις

συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Για παράδειγµα, οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να ασφαλίζουν σε

κάποιο ταµείο όσους εργάζονται για αυτούς. Περισσότερες πληροφορίες για ζητήµατα που ενδιαφέρουν

τους µισθωτούς εργαζόµενους (ωράριο, µισθοί κλπ.), θα βρείτε σε σχετικό κείµενο στο Παράρτηµα.

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την προστασία των εργαζόµενων ανηλίκων, οι οποίοι (τυπικά τουλά-

χιστον) πρέπει να έχουν συµπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο ανήλικος προσλαµβάνεται ως

µαθητευόµενος, µε το ηµεροµίσθιο του «ανήλικου µαθητευόµενου». Οι ανήλικοι πρέπει να έχουν βιβλιά-

ριο εργασίας από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, που υπάρχουν στις διάφορες περιοχές. Οι εργοδότες τους

υποχρεώνονται να τους ασφαλίσουν στο ΙΚΑ για θέµατα υγείας και για την περίπτωση εργατικών ατυ-

χηµάτων. Ο χρόνος της εργασίας τους θεωρείται συντάξιµος. 

((γγ)  ΑΑυυτοοααπαασσχχόόλλησση.

Για να εργαστεί κάποιος ως ελεύθερος επαγγελµατίας, πρέπει να πάρει άδεια εξασκήσεως επαγγέλ-
µατος, από τη Νοµαρχία ή από άλλες υπηρεσίες, ανάλογα µε το επάγγελµα. Για να ανοίξει δική του δου-

λειά, πρέπει να πάει στην Εφορία και να κάνει έναρξη επιτηδεύµατος. ΣΣεε  κκάάθθε  περρίίπτωωσσηη,  οοι  ααυυτοοααπαα-

σσχχοολλοούύµεενοοι  πρρέέπεει  νναα  αασσφφααλλισστοούύνν σε κάποιον ασφαλιστικό οργανισµό (ΤΕΒΕ κλπ.), ανάλογα µε το ε-

πάγγελµά τους.

((δδ))  ΆΆλλλλεεςς  µοορρφφέέςς  ααπαασσχχόόλλησσηςς.

Η µερική απασχόληση, δηλαδή η απασχόληση µε µειωµένο ωράριο, και, βέβαια, µε λιγότερα χρήµατα,

γίνεται ολοένα και πιο συχνά «αναγκαστική επιλογή» για πολλούς εργαζόµενους, οι οποίοι προτιµούν

να έχουν έστω ένα µικρό εισόδηµα, παρά καθόλου. 

Η εργασία στο σπίτι (φασόν, συναρµολόγηση αντικειµένων κλπ.) είναι πολλές φορές µία λύση κυρίως

για γυναίκες, που έτσι µπορούν να κερδίζουν µερικά χρήµατα, προσέχοντας ταυτόχρονα το σπίτι και τα

παιδιά τους. Όµως, οι εργαζόµενοι στο σπίτι συχνά δεν πληρώνονται ικανοποιητικά για τη δουλειά τους,

ενώ συνήθως οι εργοδότες αποφεύγουν να τους ασφαλίσουν.

Η τηλεεργασία γίνεται από το σπίτι του εργαζόµενου, µε το τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

(εε))  Πρροοσσταασσίαα  σσε  περρίπτωωσση  δδιαακκρρίσσεωων  σστηνν  ααπαασσχχόόλλησση.

Αρκετές φορές οι Τσιγγάνοι αντιµετωπίζονται άνισα από τους εργοδότες τους ή δεν τους δίνεται καν η

ευκαιρία να εργαστούν, ακριβώς επειδή είναι Τσιγγάνοι. Ο νόµος υπ. αριθ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α

(27/01/2005) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντιµετωπιστούν τέτοιου είδους συµπεριφορές. Ο νόµος

µιλάει για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης, «ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής κατα-

γωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισµού».
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1122αα.  22.  ΠΠοοιιοοιι  φφοορρείίςς  κκααι  πποοιαα  πρροογγρράάµµµαατταα  µποορροούύν  ναα  βοοηηθθήσσοουυν  τηην  έέντααξξή  µµααςς  σστηνν  ααγγοορράά  εερργγαα-
σσίίααςς;

Οι Τσιγγάνοι, όπως αναφέρεται και σε άλλο κεφάλαιο, στην πλειοψηφία τους ασχολούνται µε το γυρο-

λογικό εµπόριο, το εµπόριο γενικά, και την καλλιέργεια γης. Θα ξαναπούµε βέβαια ότι αυτό δε σηµαί-

νει πως δεν υπάρχουν Τσιγγάνοι που είναι επιστήµονες, εργάτες, τεχνίτες, δηµόσιοι υπάλληλοι, δηµο-

τικοί υπάλληλοι κ.α. 

Ο µεγάλος ανταγωνισµός όµως που υπάρχει τα τελευταία χρόνια µε την µεγάλη έλευση στη χώρα

µας οικονοµικών µεταναστών καθώς και τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµάτων, είχαν σαν αποτέλεσµα

τον όλο και µεγαλύτερο, αποκλεισµό των Τσιγγάνων από την αγορά εργασίας.

Η απασχόληση συνδέεται άµεσα µε την εκπαίδευση. Επειδή οι περισσότεροι Τσιγγάνοι δυστυχώς βρί-

σκονται ακόµα έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία, δηµιουργήθηκαν δοµές τέτοιες ώστε οι άνθρω-

ποι που δυσκολεύονται να βρουν εργασία, προκειµένου να αποκτήσουν κάποιες -έστω βασικές- επαγ-

γελµατικές δεξιότητες.

Βασικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις δοµές είναι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), το Υπουργείο

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και το Ινστιτούτο ∆ιαρ-

κούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α. Θα

πρέπει να αναφέρουµε ότι η πρώτη υπηρεσία που δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των Τσιγγάνων υλο-

ποιώντας προγράµµατα ειδικά για Τσιγγάνους, ήταν η Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης (σήµε-

ρα Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων). 

ΜΜεερριικκάά  πρροογγρράάµµααταα  ποουυ  µποορροούύνν  ναα  µααςς  ββοοηθθήήσσοουυν  νναα  εενντααχχθθοούύµε  σσττηηνν  ααγγοορράά  εερργγαασσίααςς.

Η αλήθεια είναι ότι διεξάγονται πολλά προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης σε όλη τη χώρα, που

απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα των ανέργων. Εδώ γίνεται µία ενδεικτική αναφορά.

((αα))  EQQUAAL

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που απευθύνονται σε άτοµα µε πολιτισµικές

ιδιαιτερότητες, όπως οι Τσιγγάνοι και οι Έλληνες Μουσουλµάνοι, οι οποίοι συ-

ναντούν δυσκολίες πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας και διατρέ-

χουν κίνδυνο επαγγελµατικού και κοινωνικού αποκλεισµού.

ΣΤΟΧΟΣ: Το πρόγραµµα αποσκοπεί αφενός µεν στην προώθηση και εξασφάλιση ίσων

ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τα άτοµα που ανήκουν στις

προαναφερόµενες κοινωνικές οµάδες και αφετέρου στην κοινωνική ενσω-

µάτωση αυτών των ατόµων.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕ∆.

Σύνταξη Ατοµικού Σχεδίου ∆ράσης σε συνεργασία µε τους ειδικούς Συµ-

βούλους του ΟΑΕ∆.

Η παραποµπή των ενδιαφερόµενων από τους Συµβούλους του ΟΑΕ∆

στους φορείς υλοποίησης των παρεµβάσεων.
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(ββ))  Πρροογρράάµµµααταα  τωων  ΚΚέένντρρωων  Πρροοώώθθησσηςς  σστηνν  ΑΑπαασσχχόόλλησση.

Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση είναι αποκεντρωµένες µονάδες του ΟΑΕ∆. Την εποπτεία

τους την έχει το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρµοδιότητα των Κέντρων αυ-

τών είναι:

• ο επαγγελµατικός προσανατολισµός του εργατικού δυναµικού.

• η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναµικού.

• η διευκόλυνση της επαφής µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

• η χορήγηση ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών.

Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού, οι οποίες χωρίζονται σε δύο µέρη: (α) ατοµικός ε-
παγγελµατικός προσανατολισµός που απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 14-18 ετών, αλλά και

σε άνεργους ενήλικες, που θέλουν να διαλέξουν από την αρχή ξανά ένα επάγγελµα και (β) ενερ-
γός επαγγελµατικός προσανατολισµός που απευθύνεται σε νέους 15-18 χρόνων, µία φορά το χρό-

νο και έχει σκοπό να τους πληροφορήσει σχετικά µε διάφορα επαγγέλµατα και οµάδες επαγγελ-

µάτων, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητές τους να επιλέξουν επάγγελµα.

• Υπηρεσίες προετοιµασίας και προώθησης στην απασχόληση, οι οποίες σκοπό έχουν να τοποθε-

τηθεί ο άνεργος σε µία δουλειά που θα εξασφαλίσει την οµαλή ένταξή του στο κοινωνικό και οι-

κονοµικό περιβάλλον. 

Κάθε άνεργος εγγεγραµµένος στα µητρώα του ΟΑΕ∆ µπορεί να διαλέξει κάποια από τις δυνατότη-

τες που του προσφέρει η νέα κάρτα πολλαπλής χρήσης του ΟΑΕ∆, σε συνεννόηση πάντα µε τον ειδικό

Σύµβουλο του Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση. Ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες;

• επαγγελµατική κατάρτιση.

• απόκτηση εργασιακής εµπειρίας.O

• συµµετοχή σε προγράµµατα απασχόλησης ανέργων σε επιχειρήσεις, οι οποίες επιχορηγούνται.

• συµµετοχή σε προγράµµατα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών.

• παροχή συµβουλών από τον Επαγγελµατικό Σύµβουλο του ΟΑΕ∆.

• χορήγηση τακτικού ή έκτακτου επιδόµατος ανεργίας.

Τι είναι το Σύστηµα Κάρτας Απασχόλησης από τον ΟΑΕ∆:
Σκοπός του ΟΑΕ∆ είναι η Μελέτη και Κατασκευή ενός Συστήµατος Κάρτας Απασχόλησης, µε τη χρή-

ση της «έξυπνης κάρτας». Κύριος στόχος αυτής της κάρτας είναι η καταγραφή των ποσοτικών και ποι-

οτικών χαρακτηριστικών του εργατικού δυναµικού. Αυτή η καταγραφή θα διευκολύνει τη χάραξη στρα-

τηγικών για την υλοποίηση πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας. Με

την λειτουργία του συστήµατος, θα επιτευχθεί για πρώτη φορά, η εξατοµικευµένη παρακολούθηση του

απασχολούµενου, ενώ θα καταγραφούν οι πραγµατικές ανάγκες του εργατικού δυναµικού της χώρας.

((γγ)  Προογγρράάµµααταα  τωων  ΚΚέέντρρωωνν  Εκκπααίδδεευυσσηςς  Εννηηλλίκκωωνν.  

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και
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το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δηµιούργησαν τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα ο-

ποία αποτελούν µία σύγχρονη προσέγγιση στον τοµέα της δια βίου µάθησης. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης

Ενηλίκων αποτελούν από τον Ιούλιο του 2005 κρατική δοµή. 

Όταν λέµε δια βίου µάθηση εννοούµε όλες εκείνες τις δραστηριότητες µάθησης που µπορούν να έ-

χουν οι ενήλικοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν σαν στόχο την βελ-

τίωση των γνώσεων που ήδη έχουν οι ενήλικες. Και ακόµα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους,

τη βελτίωση των επαγγελµατικών προοπτικών τους, την προσωπική και κοινωνική εξέλιξή τους, αλλά και

τη δηµιουργική και εποικοδοµητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη προώθησης της δια βίου µάθησης και ενθαρρύνει την

εφαρµογή νέων µεθόδων διδασκαλίας µε σκοπό την ανάπτυξη των εξής βασικών ικανοτήτων:

1. Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα.

2. Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες.

3. Μαθηµατικά και βασικές δεξιότητες στον τοµέα της επιστήµης.

4. Πληροφορική.

5. ∆εξιότητες αυτοµόρφωσης.

6. ∆ιαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

7. Επιχειρηµατικότητα.

8. Πολιτισµική έκφραση.

Στα προγράµµατα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ενήλικες,

άνεργοι, εργαζόµενοι, γυναίκες, άνδρες, ανεξάρτητα από µορφωτικό επίπεδο, καταγωγή, θρησκεία

κλπ. Ο ενδιαφερόµενος καταρχήν θα πρέπει να συµφωνεί ότι η µάθηση είναι µία συνεχής διαδικασία

που θα τους στηρίζει στην αντιµετώπιση καθηµερινών αναγκών και προβληµάτων. 

((δδ)  Πρροογρράάµµααταα  τηςς  Γεεννικκήςς  Γρααµµαατεείααςς  Ισσόότητααςς  γιαα  άάνεεργεεςς  γγυυννααίκκεεςς.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Το πρόγραµµα εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις υπέρ των

Γυναικών».

ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της

απασχόλησης άνεργων γυναικών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε γυναίκες

άνεργες 18-64 χρόνων οι οποίες θέλουν να δηµιουργήσουν τη δική τους µι-

κρή επιχείρηση, υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα επιχορή-

γησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελµατία ανέρχεται

στο ύψος των 9000 ευρώ. 3000 ευρώ καταβάλλονται µε την έκδοση της σχε-

τικής εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα σε δύο ισόποσες δόσεις των

3000 ευρώ η κάθε µία. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες

από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Στο πρόγραµµα µπορούν να πάρουν µέρος γυναίκες εγγεγραµµένες στον

ΟΑΕ∆ οι οποίες είναι κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ µέχρι την ηµεροµη-
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νία έναρξης της δραστηριότητας τους. Επίσης, οι γυναίκες πρέπει να έχουν

ακολουθήσει τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης. Και τέλος να

έχουν συµµετάσχει στα Σχέδια ∆ράσης Ολοκληρωµένης Παρέµβασης υπέρ

των γυναικών της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.
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122ββ.  Τεεχχννικκέέςς  εεξεεύύρρεεσσηςς  εερργγαασσίααςς.  

1122ββ.  11.  ΠΠοούύ  κκααι  ππώώςς  µπποορροούύµε  νναα  ψψάάξξοουυµεε  γγιαα  ναα  ββρροούύµµεε  δδοουλειάά;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΕΙΣΣΑΑΓΩΩΓΙΚΚΉ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Φανταστείτε ότι κάποιος γνωστός σας ή κάποια γνωστή σας ψάχνει για δουλειά και σας ρωτάει

τι θα µπορούσε να κάνει. Ποιες συµβουλές θα του/της δίνατε; (Να ξανακάνετε την ίδια δραστη-

ριότητα στο τέλος του κεφαλαίου).

(αα)  ΟΟι  µικκρέςς  ααγγγγελλίεςς  κκααι  οοι  προοκκηρρύξξειςς.

• Μικρές αγγελίες και προκηρύξεις θέσεων για το ∆ηµόσιο ή αλλού δηµοσιεύονται καθηµε-

ρινά στις περισσότερες εφφηηµερρίδδεεςς (και σε αυτές που κυκλοφορούν πανελλαδικά και στις

τοπικές), στις τελευταίες σελίδες. 

• Αρκετές εφηµερίδες έχουν, µία ηµέρα την εβδοµάδα, ένα εειδδικκόό  έέννθθεετοο  για θέµατα εργα-

σίας. Είναι χρήσιµο να παρακολουθούµε τέτοια ένθετα, όχι µόνο για να βρούµε δουλειά, αλ-

λά και για να βλέπουµε τι γίνεται, όταν έχουµε ήδη κάνει αίτηση για ορισµένες θέσεις. 

• Επίσης, υπάρχουν εεξξειδδικκεευµµέέννεες  εεφφηµµεερρίδδεεςς,  οι οποίες δηµοσιεύουν αποκλειστικά µικρές

αγγελίες. 

• Τέλος, µικρές αγγελίες δηµοσιεύονται και σε διάφορα πεερριοοδδικκάά. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Πηγαίνετε σε κάποιο περίπτερο, πρακτορείο Τύπου κλπ. της περιοχής σας και, µε τη βοήθεια του

επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, καταγράψτε τα έντυπα που δηµοσιεύουν µικρές αγγελίες,

στις οποίες προσφέρεται εργασία. Μαζί παρακολουθείστε τις εφηµερίδες που κυκλοφορούν για

µία εβδοµάδα και σηµειώστε (α) ποιες ηµέρες υπάρχουν ειδικά ένθετα για την εργασία στις µε-

γάλες εφηµερίδες και (β) ποιες ηµέρες της εβδοµάδας κυκλοφορούν οι εξειδικευµένες στις µι-

κρές αγγελίες εφηµερίδες.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Ας υποθέσουµε ότι ενδιαφέρεστε για µία από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται στις παρα-
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κάτω µικρές αγγελίες. Συµπληρώστε τις απαντήσεις που πιστεύετε ότι θα έδινε ο κάθε εργοδό-

της στις ερωτήσεις σας. Σκεφτείτε και άλλες ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε, καθώς και τις

πιθανές απαντήσεις που θα παίρνατε από τον εργοδότη.

ΥΠΟΨ.: Γεια σας! ∆ιάβασα την αγγελία που δηµοσιεύσατε σήµερα στην εφηµερίδα:

«..............................................................» …...............................................................

ΕΡΓΟ∆: Ναι…

ΥΠΟΨ: Εγώ ενδιαφέροµαι για τη θέση. Θα µπορούσα να σας κάνω µερικές ερωτήσεις;

ΕΡΓΟ∆: Φυσικά! Σας ακούω…

ΥΠΟΨ: Ποια ακριβώς προσόντα ζητάτε;

ΕΡΓΟ∆: ………………………................……………………………....................................……………

ΥΠΟΨ: Ποιο θα είναι το ωράριο;

ΕΡΓΟ∆: ………………………...................………………………………………....................................

ΥΠΟΨ: Τι ασφάλιση θα έχω, αν προσληφθώ;

ΕΡΓΟ∆: ……………………....................…………………………....................................………………

ΥΠΟΨ: Πρόκειται για µόνιµη εργασία, ή …;

ΕΡΓΟ∆: …………………..................………………………....................................……………………

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

∆είτε την παρακάτω προκήρυξη και προσπαθείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις: Ποιες θέσεις

προκηρύσσονται; Ποια προσόντα απαιτούνται για την κάθε θέση; Άτοµα από ποιες κοινωνικές ο-

µάδες θα προτιµηθούν, σύµφωνα µε την προκήρυξη; Τι πρέπει να κάνει όποιος ενδιαφέρεται για

κάποια από αυτές τις θέσεις;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Μπορείτε να καταλάβετε το παρακάτω κείµενο; Προσπαθείστε να πείτε τι λέει µε δικά σας λόγια.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Πώς θα µπορούσαµε να παρακολουθούµε όσα γράφουν οι εφηµερίδες για ζητήµατα απασχόλη-

σης, χωρίς να είµαστε αναγκασµένοι να αγοράζουµε εφηµερίδες κάθε µέρα;

F

((ββ))  ΑΑννααζζητώώνντααςς  πλληρροοφφοορρίίεεςς  σστοο  ηλλεκκτρροοννικκόό  ∆∆ιααδδίίκκτυυοο  ((Innteerneet).  

• Σήµερα, όλοι σχεδόν οι Οργανισµοί που έχουν σχέση µε ζητήµατα απασχόλησης έχουν ι-

σστοοσσελίδδες. Αν ανοίξει κανείς αυτές τις ιστοσελίδες, µπορεί να βρει πληροφορίες για θέσεις

εργασίας που υπάρχουν, για προγράµµατα που βοηθούν ανέργους να µπουν στην αγορά

εργασίας, για υπηρεσίες που µπορούν να βοηθήσουν κάποιον που ψάχνει δουλειά κλπ.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Παρακάτω βλέπετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις διαφόρων φορέων που έχουν σχέση µε την α-

πασχόληση. Με τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, χρησιµοποιείστε αυτές τις

ηλεκτρονικές διευθύνσεις και προσπαθείστε να βρείτε τις δυνατότητες απασχόλησης που έχουν

(α) ένας άνεργος νέος 20 χρονών, ο οποίος έχει εγκαταλείψει το σχολείο πριν τελειώσει το ∆η-

µοτικό, (β) µία πολύτεκνη γυναίκα 35 χρονών, απόφοιτος ∆ηµοτικού, (γ) ένας απόφοιτος Γυµνα-

σίου (άντρας ή γυναίκα), µέχρι 30 χρονών και (δ) κάποιος µικρέµπορας που θέλει να ανοίξει µία

δική του επιχείρηση.    

ΑΑννώώταατοο  ΣΣυυµββοούύλλιοο  Επιλλοογήςς  Πρροοσσωωπικκοού  (ΑΑΣΣΕΠ)):  

www. asep.gr

ΚΚέέντρραα  Προώώθθησσηςς  σστηνν  ΑΑπαασσχχόλλησσηη  ((ΚΚΠΑΑ)  τοουυ  ΟΟΑΑΕ∆∆:  

www.oaed.gr/apasxolisi.htm
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Γρρααφφείίοο  Εννηµέρωωσσηςς  ΑΑννέρργγωων  κκααι  Επιχχειρρήσσεωων  τοουυ  Εµποορικκοούύ  κκααι  ΒΒιοοµηχχααννικκοούύ  Επιµεελλητηρρί-

οουυ  ΑΑθθηννώώνν  (ΕΒΒΕΑΑ):  

http://www.acci.gr/bie/

ΚΚέέντρραα  Πλληρροοφφόόρησσηςς  κκααι  ΣΣυυµββοουυλλεευτικκήςς  Γυυννααικκώώνν  τηςς  Γεενικκήήςς  Γρρααµµαατεείααςς  Ισσόότητααςς:  

www.kethi. gr

ΚΚέένντρροο  Πλληρροοφφόόρρησσηςς  ΝΝέωων  (ΚΚΠΝΝ))  τηςς  Γεννικκήήςς  Γρρααµµαατείίααςς  ΝΝέέααςς  Γενιάάςς  ((ΓΓΝΝΓ)):  

www.neagenia.gr

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Πώς θα µπορούσε να βρει πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο κάποιος που δεν έχει ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή στο σπίτι του;

((γγ)  ΥΥπηηρρεεσσίίεεςς  Επααγγγγελλµαατικκού  Πρροοσσααναατοολλισσµούύ.  

• Πλέον λειτουργούν πολλές υπηρεσίες που προσφέρουν πληροφορίες και συµβουλές σε

ζητήµατα απασχόλησης. Μπορείτε, τηλεφωνώντας ή βλέποντας τις ιστοσελίδες τους στο

∆ιαδίκτυο, να µάθετε σε τι ακριβώς µπορεί να σας βοηθήσει η κάθε υπηρεσία. 

• Στη συνέχεια, µπορείτε να κανονίσετε µία επίσκεψη, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που λειτουρ-

γούν σε τοπικό επίπεδο. Το εξειδικευµένο προσωπικό που εργάζεται εκεί, θα σας βοηθή-

σει. Μερικές τέτοιες υπηρεσίες είναι:

ΚΚένντρραα  Πρροοώώθθηησσηςς  στηνν  ΑΑπαασχχόλλησση  (ΚΚΠΑΑ)  του ΟΟΑΑΕ∆∆  Πληροφορίες στα τηλέφωνα του

ΟΑΕ∆, 210 9989711 - 12 - 13 - 14 - 16 και 210 9989699 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.oaed.gr/apasxolisi.htm

Γρρααφφείοο  Εννηµµέέρρωωσσηςς  ΑΑνέέρργγωωνν  κκααι  Επιχχειρρήσσεωωνν  του Εµποορρικκοού  κκααι  ΒΒιοοµηχχααννικκοού  Επιµελλη-

τηηρρίίοουυ  ΑΑθθηνώώνν  ((ΕΒΒΕΑΑ). Λειτουργεί στην Αθήνα. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.acci.gr/bie/

ΚΚένντρροο  Πλληρροοφφόόρησσηςς  Ερργγααζζοοµέννωωνν  &  ΑΑννέρργγωωνν  (ΚΚΕΠΕΑΑ)  της  Γεεννικκής  ΣΣυυννοοµµοοσσποονδδίααςς  Ερργαα-

τώώνν  Ελλλάάδδααςς  ((ΓΣΣΕΕ). Λειτουργεί στην Αθήνα. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.gsee.gr/kepea/kepea/Greek/main.htm

ΚΚέένντρραα  Πλληηροοφφόρρησσηςς  κκααι  ΣΣυυµβοουυλλεευτικκήςς  Γυυννααικκώώνν  τηςς  Γεεννικκήής  Γρρααµµαατεείααςς  Ισσόότηταας. Λει-

τουργούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στον Βόλο. Πληρο-

φορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kethi. gr

ΚΚένντρροο  Πλληρροοφφόόρρηησσηςς  ΝΝέέωωνν  ((ΚΚΠΝΝ)  τηηςς  Γεεννικκήςς  Γρρααµµαατείίααςς  ΝΝέααςς  Γεννιάάςς  (ΓΓΝΝΓ). Λειτουρ-

γούν σε πρωτεύουσες Νοµών και σε µεγάλους ∆ήµους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΓΓΝΓ -ΚΠΝ, 210 2599421 και 210 2599300 ή στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση: www.neagenia.gr

Γρρααφφεείίαα  Εννηηµέέρρωωσσηςς  ΑΑννέέρργγωωνν  κκααι  Επιχχεειρρήσσεωων  ήή  ΚΚέένντρραα  ΑΑπαασσχχόόλλησσηςς  κκααι  Επιχχεειρρηµαατι-

κκόότητααςς  λειτουργούν και στους ∆ήµους της χώρας µας. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση: 

www.ota.gr/catalog/public_companies.html
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Κάντε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, έναν κατάλογο µε ερωτήσεις
για τα ζητήµατα απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια προγραµµατίστε µαζί µία ε-
πίσκεψη στην υπηρεσία Επαγγελµατικού Προσανατολισµού που λειτουργεί στον ∆ήµο σας ή στον
πιο κοντινό σας ∆ήµο, για να πάρετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.  

1122ββ.  22.  ΤΤιι  ππρρέέπεειι  νναα  κκάάννοουυµµεε,  όότταανν  ββρροούύµεε  µίαα  θθέέσση  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  µααςς  εεννδδιααφφέέρρεει;;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

(αα))  Η  υυποοββοολλή  ααίτησσηςς.

• Σε πολλές περιπτώσεις, δεν αρκεί να συνεννοηθούµε προφορικά µε τον πιθανό εργοδότη
µας. Πρέπει να υποβάλουµε και γγρρααπτήή  ααίτησση, όπου θα ζητάµε να µας πάρουν στη συγκε-
κριµένη θέση εργασίας. Το σωστό είναι οι αιτήσεις µας να έχουν µιαα  σσυγγκκεκκρριµένη  µµοορφφήή.
Ειδικά αν πρόκειται για εργασία στον ιδιωτικό τοµέα, µία κακογραµµένη αίτηση µπορεί να
χαλάσει, από την αρχή κιόλας, την εντύπωση που θα κάνουµε στον πιθανό εργοδότη µας. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ας πούµε ότι ενδιαφέρεστε για την παρακάτω θέση εργασίας. Προσπαθείστε, µε τη βοήθεια του
επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, να γράψετε την αίτηση που θα κάνατε για να ζητήσετε να
προσληφθείτε σ’ αυτή τη θέση. Στη συνέχεια, δείτε το υπόδειγµα αίτησης που σας δίνουµε και,
ακολουθώντας το, ξαναφτιάξτε την αίτησή σας.

ΑΑίίτησση  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Τοου Πρροοςς

Ξανθόπουλου Ανδρέα του Αντωνίου Τον Υπεύθυνο Προσωπικού του ξενοδοχείου Vedema Resort

∆∆/ννσσηη Σε απάντηση της αγγελίας που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα
Θερσίτου 50, 131 22 Ίλιον Αττικής «Οικο-νοµική» της 19/3/2006, παρακαλώ να δεχτείτε την αίτη-
Τηλέφωνο: 210 2626448 σή µου για τη θέση υπαλλήλου υποδοχής στο ξενοδοχείο σας
email:xanth@in.gr 

ΘΘέµα: απάντηση σε αγγελία Μαζί σας υποβάλλω: 
1. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου First Certificate

in English
3. Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας σε άλλες θέσεις εργασίας.

Ηµεερροοµηηννίίαα: 20/3/2006 Με  τιµή
ΟΟ  ααιτώώνν

(υπογραφή)
Ανδρέας Ξανθόπουλος
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(ββ)  Τοο  ββιοογρρααφφικκόό  σσηµείωωµµαα.

• Όπως και η αίτηση, έτσι και το βιογραφικό µας σηµείωµα, καλό είναι να έχει µία συγκεκρι-

µένη µορφή. Η εικόνα που δίνει το βιογραφικό µας σηµείωµα µπορεί να κάνει καλή ή κακή

εντύπωση στον πιθανό µας εργοδότη, πριν ακόµα αυτός µας συναντήσει!

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Πρώτα σηµειώστε ελεύθερα, και µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, ό-

ποιες πληροφορίες για τον εαυτό σας πιστεύετε ότι θα ενδιέφεραν τον πιθανό σας εργοδότη, αν

κάνατε αίτηση (α) για θέση πωλητή σε κατάστηµα, (β) για θέση υπαλλήλου σε γραφείο και (γ) για

θέση εργατοτεχνίτη σε εργοστάσιο. Στη συνέχεια, δείτε το υπόδειγµα που σας δίνουµε παρακά-

τω και προσπαθείστε να οργανώστε τις πληροφορίες που θέλετε να δώσετε για τον εαυτό σας,

σύµφωνα µε αυτό το υπόδειγµα.

Βιοογγρρααφφικκόό  ΣΣηµµείίωωµαα  ______________________________________________________________________________________

ΑΑννδδρέέααςς  Ξααννθθόόποουυλλοοςς

∆∆ιεύύθθυννσση Θερσίτου 50, 131 22 Ίλιον Αττικής

Τηλλέέφφωωννοο 210 2626448

Emaail xanth@in.gr

Ηµµεερροοµηνίαα  Γέννννησσηςς 2/9/1987

ΣΣποουδδέέςς 200022  Απολυτήριο Γυµνασίου, βαθµός 15

Ξέέννεεςς  Γλλώώσσσσεεςς Αγγλικά (First Certificate in English)

Γνώώσση  Η//ΥΥ Windows 98, Ms Office, Excel

ΣΣεµιννάάρριαα 22000044  Σεµινάριο Η/Υ, ΚΕΚ «Άργος», 3 µήνες 

2200055  Σεµινάριο Μηχανολογίας, ΚΕΚ του ∆ήµου Ιλίου, 6 µήνες

Εµπεειρρίίαα 22000022-22000044  Βοηθός σε συνεργείο αυτοκινήτων

Εννδδιααφφέρροοννταα Συνδροµητής σε περιοδικά µε αντικείµενο τα αυτοκίνητα και τους Η/Υ.

((γγ)  Η  σσυυννένντευξξη.

• Ας πούµε ότι η αίτησή σας και το βιογραφικό σας σηµείωµα θεωρήθηκαν ικανοποιητικά α-

πό τον πιθανό σας εργοδότη. Ή ότι, µετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο εργοδότης σκέφτη-

κε ότι µπορεί να είστε κατάλληλος/-η για τη θέση  εργασίας που προσφέρει. Το πιο πιθανό

είναι ότι µετά θα σας καλέσουν σε σσυυννένντευξξη. Η συνέντευξη, δηλαδή η προσωπική επικοι-

νωνία του υποψήφιου µε τον πιθανό εργοδότη του (ή µε όποιον τον εκπροσωπεί) είναι συ-

χνά αυτή που καθορίζει αν ο υποψήφιος θα προσληφθεί ή όχι.   

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ποια «µηνύµατα» δίνουν µε την στάση του σώµατός τους οι άνθρωποι στις εικόνες; Αν ήσαστε

εργοδότης και οι εικονιζόµενοι ήταν υποψήφιοι για κάποια θέση εργασίας, ποιον από όλους θα

προτιµούσατε; Γιατί;
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Το σκίτσα είναι του Altan 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Αν είχατε κατάστηµα οικιακών ειδών και ψάχνατε για πωλήτρια, ποια από τις εικονιζόµενες θα προ-

τιµούσατε; Γιατί;

Το σκίτσο είναι του 

Κώστα Μητρόπουλου 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Ακούστε τον παρακάτω διάλογο. Ποια «επικοινωνιακά λάθη» πιστεύετε ότι κάνει ο υποψήφιος; Ξα-

ναφτιάξτε τον διάλογο, διορθώνοντας τα λάθη που εντοπίσατε:

ΕΡΓΟ∆: Καληµέρα σας! Είστε ο κύριος Ξανθόπουλος;

ΥΠΟΨ.: Το πέτυχες! Αυτός είµαι!

ΕΡΓΟ∆: Εεεε… ∆ιαβάζω στο βιογραφικό σας σηµείωµα ότι έχετε παρακολουθήσει ένα σεµι-

νάριο µηχανολογίας. Τι ακριβώς σας προσέφερε αυτό το σεµινάριο; 

ΥΠΟΨ: Για να πω την αλήθεια, όχι και πολλά πράγµατα. Πολύ µπλα µπλα, λίγη πρακτική εξά-

σκηση… Κανείς από τους εκπαιδευόµενους δεν έµεινε ευχαριστηµένος τελικά!
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ΕΡΓΟ∆: Α, µάλιστα… Γνωρίζετε όµως αρκετά από υπολογιστές, όπως βλέπω.

ΥΠΟΨ: Α, ναι! Στους υπολογιστές είµαι και ο πρώτος! Σου φτιάχνω ό, τι θες!!!

ΕΡΓΟ∆: Σοβαρά; Καλά, θα το λάβω υπόψη µου… Από το συνεργείο όπου δουλεύατε, γιατί φύ-

γατε;

ΥΠΟΨ: Γιατί ο εργοδότης µου ήταν παλιάνθρωπος! ∆εν µου πλήρωνε την ασφάλειά µου! Τον

κανόνισα όµως εγώ! Του τράβηξα µια καταγγελία στο ΙΚΑ…

ΕΡΓΟ∆: Ναι, ε; Και µαζί µας γιατί θέλετε να δουλέψετε;

ΥΠΟΨ: Τι να κάνω; Με την ανεργία που υπάρχει, δεν τις διαλέγουµε τις δουλειές. Ό, τι βρί-

σκουµε κάνουµε…

ΕΡΓΟ∆: Μάλιστα… Καλά, κ. Ξανθόπουλε, αφήστε το τηλέφωνό σας στη γραµµατέα και θα

σας ειδοποιήσουµε. 

(δδ)  ∆∆ιααφφήµισση  τωωνν  υπηρρεσσιώών  ποου  πρροοσσφφέροουνν  οοι  εελλεεύθθερροοι  επααγγγγελλµαατίες.

• Στις µέρες µας είναι πολλές οι δυνατότητες που έχουµε όχι µόνο για να πάρουµε αλλά και

για να µεταδώσουµε πληροφορίες που θα µας βοηθήσουν να βρούµε δουλειά… 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ας υποθέσουµε ότι έχετε κάποια δεξιότητα που µπορείτε να την εκµεταλλευτείτε επαγγελµατικά.

Λόγου χάρη, ότι µπορείτε να επισκευάζετε παλιά έπιπλα. Με ποιους τρόπους θα προσπαθούσα-

τε να διαφηµίσετε αυτή σας τη δεξιότητα, έτσι ώστε να προσελκύσετε πελάτες; Χωριστείτε σε ο-

µάδες και σχεδιάστε δείγµατα. Για τα δείγµατά σας µπορείτε να επιλέξετε όποιον από τους πα-

ρακάτω τρόπους θέλετε.

Αφίσες

Έντυπο υλικό που θα µοιράζεται πόρτα πόρτα

∆ιαφήµιση στις εφηµερίδες

∆ιαφήµιση σε ραδιοφωνικό σταθµό

∆ιαφήµιση σε τηλεοπτικό σταθµό

Τηλεφωνική επικοινωνία µε τους καταναλωτές

Ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο

Μαζική αποστολή email

Κάτι άλλο…
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133.  ∆∆ίπλλωωµαα  ΟΟδδήήγγησσηςς.

Για να αποκτήσει κανείς δίπλωµα οδήγησης πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.  Να έχει την κανονική του διαµονή στην Ελλάδα.

22.  Να µην έχει άλλη άδεια οδήγησης στην ίδια κατηγορία, Ελληνική ή άλλου κράτους µέλους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης ή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχνεστάϊν.

33.  Να είναι πάνω από 18 χρόνων.

44.  Να έχει την σωµατική και διανοητική ικανότητα.

55.  Να έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, αφού έχει κάνει τα ανάλογα υποχρεωτικά µα-

θήµατα.

∆∆ΙΚΚΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΗΤΙΚΚΑΑ:

1.  Αίτηση/ Υπεύθυνη δήλωση.

2.  Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.

33.  2 πρόσφατες φωτογραφίες, όπως της ταυτότητας αλλά εγχρωµες.

44.  Πιστοποιητικά υγείας από Παθολόγο και Οφθαλµίατρο.

55.  Παράβολα από τράπεζα για οδήγηση.

Όλες τις γραφειοκρατικές εργασίες τις αναλαµβάνει η Σχολή οδηγών, στην οποία θα πάτε και θα κά-

νετε τα υποχρεωτικά µαθήµατα.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν γνωρίζει να γράφει και να διαβάζει, τότε ο δάσκαλος ο-

δήγησης έχει τη δυνατότητα να σας µάθει όλα τα απαιτούµενα χρησιµοποιώντας οπτικοακουστικά µέ-

σα, δηλαδή εκµάθηση των σηµάτων οδήγησης µέσα από φωτογραφίες, προβολή βίντεο κ.τ.λ. Έτσι ό-

ταν θα πάτε στο Υπουργείο για να δώσετε εξετάσεις, και οι εξεταστές θα χρησιµοποιήσουν την ίδια µέ-

θοδο. ∆εν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα περισσότερο από την κανονική τιµή που έχετε συµφωνήσει

µε το δάσκαλο για τα µαθήµατα. 
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144.  Εννηηµµέέρρωωσση  γγοοννέέωωνν  σσεε  θθέέµµααταα  σσχχοολλικκήήςς  έένντααξηςς  τωωνν  πααιδδιώώνν  τοουςς.

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Σύµφωνα µε το ελληνικό Σύνταγµα, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα να φοιτούν στο σχολείο

και η φοίτηση είναι δωρεάν. Επίσης, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, η φοίτηση των παιδιών στο

∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο είναι υποχρεωτική, δηλαδή -θεωρητικά τουλάχιστον- οι γονείς

µπορούν να έχουν προβλήµατα µε το νόµο αν δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο

µέχρι να τελειώσουν το Γυµνάσιο. Όµως, ο ρόλος της οικογένειας δεν σταµατάει εκεί. Σε

αυτό το κεφάλαιο θα δούµε πώς η οικογένεια µπορεί να βοηθήσει το κάθε παιδί σχολικής

ηλικίας να πάει στο σχολείο και να φοιτήσει χωρίς προβλήµατα. Κι ακόµα θα συζητήσου-

µε κάποια προβλήµατα που µπορούν να αντιµετωπίζουν πολλές οικογένειες και τα οποία

τις εµποδίζουν να αναλάβουν αυτόν τον δύσκολο ρόλο.
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114.  1.  ΠΠόόσσοο  εεππηρρεεάάζζεει  η  οοικκοογγέέννεειαα  ττη  φφοοίίτησση  τωωνν  ππααιδδιώών  σσττοο  σσχχοολλεείοο;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

∆είτε τις εκθέσεις που έγραψαν δύο µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου. Το θέµα ήταν το ίδιο: «Τι
σκοπεύω να κάνω στη ζωή µου». Ποια φαντάζεστε ότι είναι η κατάσταση στην οικογένεια του κα-

θενός από τα δύο παιδιά; Τι νοµίζετε ότι σκέφτονται οι γονείς του κάθε παιδιού για το µέλλον του

παιδιού τους και τι νοµίζετε ότι κάνουν για αυτό το µέλλον; Τι πιστεύετε ότι µπορεί να κάνει στη

ζωή του το καθένα από αυτά τα δύο παιδιά; 

Το πρώτο κείµενο είναι από το βιβλίο του Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα Εγώ ελπίζω να τη βολέψω, Γνώ-
ση, 1991. Το δεύτερο κείµενο είναι από το βιβλίο της Σταµατίας Αναστασιάδη και του Μάνου
Αναστασιάδη Γράµµατα και ζωγραφιές στη δασκάλα µας, Σπουδή, 1998.

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  11η

Κυρία.

Εγώ έχω βρει ένα σκοπό στη ζωή µου. Ο σκοπός µου είναι να κουβαλάω σωλήνες του πατέ-

ρα µου. Αυτός ο σκοπός µπήκε στη ζωή µου όταν ήµουν µικρός. Είδα τον µπαµπά µου µια µέρα

να κουβαλάει σωλήνες και αυτό που είδα µου άρεσε πάρα πολύ.

Για να πραγµατοποιήσω αυτό το σκοπό, πρέπει να µεγαλώσω, γιατί όταν σηκώνω τόσο βαρι-

ούς σωλήνες, θα πάθω καµιά κήλη, θα πάω στο νοσοκοµείο και θα κάνω εγχείρηση... 

Για να πετύχεις όµως τέτοιο σκοπό πρέπει να είσαι δυνατός, γιατί θέλεις πολύ κόπο να κάνεις

λογαριασµούς και να σηκώνεις και σωλήνες από πάνω!

ΕΚΚΘΘΕΣΣΗΗ  22η

Εγώ έχω πολλούς σκοπούς στη ζωή µου. Να πάρω το χαρτί στα Αγγλικά, να πάρω µαύρη ζώνη

στο καράτε, να τελειώσω το σχολείο και να σπουδάσω παιδίατρος. Βέβαια για να το κάνω αυτό

πρέπει να διαβάζω ατελείωτες ώρες την ηµέρα.

Αυτό το σκοπό να γίνω παιδίατρος µου τον έβαλε η µαµά µου και ο µπαµπάς στο µυαλό. Μου

είπαν: «Μην καταντήσεις σαν κι εµάς. Τουλάχιστο χρησιµοποίησε το µυαλό που έχεις, να µην πά-

ει στο καλάθι των αχρήστων».

Αλλά δεν µου το έβαλαν µε το ζόρι. Το 'θελα κι εγώ. Μου αρέσει να βοηθώ τους συνανθρώ-

πους µου και να τους κάνω να είναι καλά στην υγεία τους. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Η Ελένη είναι µαθήτρια της Ε’ ∆ηµοτικού. Ζει, µαζί µε τους γονείς της, τα τρία µικρότερα αδέλ-

φια της, τον παππού και τη γιαγιά της σε ένα σπιτάκι µε δύο δωµάτια. Οι γονείς της φεύγουν πο-
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λύ συχνά για να δουλέψουν σε άλλες περιοχές και λείπουν µέρες ολόκληρες. Τις ηµέρες εκεί-

νες, η Ελένη δεν πηγαίνει στο σχολείο. Μένει στο σπίτι για να φυλάει τα αδέλφια της. Ποια πιστεύ-

ετε ότι θα είναι η πρόοδος της Ελένης στο σχολείο; Γιατί; 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Τώρα φανταστείτε ότι εσείς είστε ο πατέρας ή η µητέρα της Ελένης, της µικρής µαθήτριας της ι-

στορίας µας, και ότι συζητάτε µε κάποιον συγγενή σας για την κόρη σας και την πρόοδό της στο

σχολείο. Συµπληρώστε τον διάλογο στην επόµενη σελίδα:

- Πώς τα πηγαίνει η Ελένη σου στο σχολείο;

- Ε, όχι και πολύ καλά _______________________________________________________________________________________

- Γιατί; Αφού η Ελένη είναι έξυπνη!

- Ναι, αλλά ___________________________________________________________________________________________________

- Κι εσύ δεν µπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτό;

- Τι να κάνω κι εγώ; Βλέπεις, ______________________________________________________________________________

- Και όµως! Κάτι µπορείς να κάνεις κι εσύ! _______________________________________________________________

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Προσθέστε τη φιγούρα ενός γονιού στην παρακάτω εικόνα.
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• Η οικογένεια επηρεάζει, ίσως περισσότερο από κάθε τι άλλο, το πώς θα τα πάει το παιδί στο σχολείο.

Επηρεάζει τα σχέδια που κάνει το παιδί για το µέλλον του, το αν το παιδί θα πηγαίνει τακτικά στο σχο-

λείο, τον χρόνο που έχει το παιδί για να µελετήσει, και ένα σωρό άλλα…

144.  2.  ΤΤιι  πρρέέπεειι  ναα  κκάάννοουυµε  γγιαα  νναα  γγρράάψψοουυµε  ταα  πααιδδιάά  µαας  σστοο  σσχχοολλεείοο;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ο Κώστας πηγαίνει στο ∆ηµοτικό σχολείο της περιοχής του, για να γράψει τον εξάχρονο γιο του. Όµως,

ο ∆ιευθυντής του σχολείου λέει στον Κώστα ότι δεν µπορεί να δεχτεί το παιδί του στο σχολείο:

(α) γιατί το παιδί δεν έχει χαρτιά,

(β) γιατί το παιδί δεν έχει κάνει τα απαραίτητα εµβόλια,

(γ) γιατί ο Κώστας και η οικογένειά του δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής. 

Χωριστείτε σε οµάδες και σκεφτείτε τι µπορεί να κάνει ο Κώστας σε κάθε µία από αυτές τις πε-

ριπτώσεις;

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Όσοι από εσάς έχετε παιδιά και πήγατε στο σχολείο για να τα γράψετε, αντιµετωπίσατε ποτέ κά-

ποιο παρόµοιο πρόβληµα; Ποιο ακριβώς; Τι κάνατε; Τι έγινε τελικά;

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Ο γιος της Αντιγόνης είναι δώδεκα χρονών. Μέχρι τώρα, προσπάθησε αρκετές φορές να πάει

στο σχολείο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φοιτήσει ολόκληρη τη χρονιά. Θα ήθελε πολύ να γρα-

φτεί στο ∆ηµοτικό και αυτή τη φορά να το τελειώσει, φοβάται όµως ότι τώρα πια είναι πολύ µεγά-

λος και δεν θα τον δεχτούν στην Α’ ∆ηµοτικού. Επίσης φοβάται ότι, ακόµα και αν τον δεχτεί το

σχολείο, οι συµµαθητές του θα τον κοροϊδεύουν, επειδή είναι µεγάλος. Πώς µπορεί η Αντιγόνη

να βοηθήσει τον γιο της;

ΧΧΡΗΣΣΙΜΜΕΣΣ  ΠΛΛΗΡΟΟΦΦΟΟΡΙΕΣΣ

ΠΟΟΤΕ  ΓΙΝΝΟΟΝΝΤΑΑΙ  ΟΟΙ  ΕΓΓΡΑΑΦΦΕΣΣ  ΣΣΤΟΟ  ΝΝΗΠΙΑΑΓΩΩΓΕΙΟΟ;  

Όταν το παιδί κλείσει τα τρία του χρόνια, το γράφουµε στο νηπιαγωγείο από 1 µέχρι 15 Ιουνίου της

προηγούµενης χρονιάς, για να πάει την επόµενη χρονιά.
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ΠΟΟΙΑΑ  ∆∆ΙΚΚΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΗΤΙΚΚΑΑ  ΧΧΡΕΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΑΑΙ  ΓΙΑΑ  ΕΓΓΡΑΑΦΦΗ  ΣΣΤΟΟ  ΝΝΗΠΙΑΑΓΩΩΓΕΙΟΟ;

1. Αίτηση των γονέων ή εκείνου που έχει τη φροντίδα του παιδιού, δηλαδή του κηδεµόνα.

2. Υπεύθυνη δήλωση διαµονής.

3. Πιστοποιητικό δήµου ή κοινότητας, στο οποίο να φαίνεται ότι το παιδί είναι γραµµένο στα µητρώα

ή στα δηµοτολόγια του δήµου ή της κοινότητας. Αν δεν φαίνεται η ακριβής ηλικία του παιδιού, να

υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησής του.

4. Το µπλε Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.

ΤΙ  ΜΠΟΟΡΕΙΤΕ  ΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΝΝΕΤΕ  ΟΟΤΑΑΝΝ  ΥΥΠΑΑΡΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΕΚΚΚΚΡΕΜΟΟΤΗΤΕΣΣ;

• Αν δεν έχετε µόνιµη διεύθυνση κατοικίας, θα κάνετε µία υπεύθυνη δήλωση που να λέει πως δεν

έχετε µόνιµη διεύθυνση αλλά θέλετε το παιδί σας να πάει σχολείο. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου εί-

ναι υποχρεωµένος να δεχτεί αυτή τη δήλωση.

• Αν το παιδί δεν είναι δηλωµένο, το λέτε στον ∆ιευθυντή και αναλαµβάνετε την υποχρέωση να το

δηλώσετε, στον ∆ήµο ή στην Κοινότητα που υπάγεται το σχολείο. Εάν µέχρι το τέλος της σχολικής

χρονιάς δεν έχετε πάει το πιστοποιητικό στο σχολείο, το παιδί δεν θα µπορεί να πάρει το απολυ-

τήριο της τάξης. ∆ε θα φαίνεται πουθενά ότι πήγε σχολείο.

• Όταν δεν υπάρχει Βιβλιάριο Υγείας, ο ∆ιευθυντής είναι υποχρεωµένος να δεχτεί το παιδί, αλλά και

εσείς να φέρετε το Βιβλιάριο µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ξεκινάτε από το ∆ήµο ή την

Κοινότητά σας. Αν δεν πάτε το Βιβλιάριο Υγείας, δε θα δώσουν στο παιδί απολυτήριο. 

Στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που λειτουρ-

γούν σε διάφορες περιοχές (βλέπε στο τέλος του κεφαλαίου), οι εργαζόµενοι µπορούν να σας βοη-

θήσουν να τακτοποιήσετε διάφορα αστικοδηµοτικά θέµατα, όπως η έκδοση ταυτότητας, η έκδοση

Βιβλιαρίου Υγείας, η διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων µε παρέµβαση εισαγγελέα, η εγγραφή των παι-

διών σε ληξιαρχεία, το άνοιγµα οικογενειακής µερίδας, η εγγραφή στα δηµοτολόγια, οι διαδικασίες

µεταδηµότευσης κλπ.

ΠΟΟΤΕ  ΓΙΝΝΟΟΝΝΤΑΑΙ  ΟΟΙ  ΕΓΓΡΑΑΦΦΕΣΣ  ΣΣΤΟΟ  ∆∆ΗΜΟΟΤΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΙΟΟ;

Όταν το παιδί κλείσει τα πέντε του χρόνια, το γράφουµε στην Πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού από 1 µέ-

χρι 15 Ιουνίου της προηγούµενης χρονιάς, για να πάει την επόµενη χρονιά.

ΠΟΟΙΑΑ  ∆∆ΙΚΚΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΗΤΙΚΚΑΑ  ΧΧΡΕΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΑΑΙ  ΓΙΑΑ  ΕΓΓΡΑΑΦΦΗ  ΣΣΤΟΟ  ∆∆ΗΜΟΟΤΙΚΚΟΟ;

1. Πιστοποιητικό γέννησης από το ∆ήµο ή την Κοινότητα. Αν δεν φαίνεται η ακριβής ηλικία του παι-

διού, να υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησής του.

2. Το µπλε Βιβλιάριο Υγείας.

3. Αποδεικτικό του τόπου κατοικίας (απόδειξη από ∆.Ε.Η., συµφωνητικό ενοικίασης κατοικίας…).

ΤΙ  ΜΜΠΟΟΡΕΙΤΕ  ΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΝΝΕΤΕ  ΟΟΤΑΑΝΝ  ΥΥΠΑΑΡΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΕΚΚΚΚΡΕΜΟΟΤΗΤΕΣΣ;

Θα κάνετε ότι θα κάνατε και για το Νηπιαγωγείο.
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ΠΡΟΟΠΑΑΡΑΑΣΣΚΚΕΥΥΑΑΣΣΤΙΚΚΑΑ  ΤΜΗΜΑΑΤΑΑ  ΚΚΑΑΙ  ΤΑΑΞΕΙΣΣ  ΥΥΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΗΣΣ  ΓΙΑΑ  ΤΗΝΝ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΚΚΗ  ΕΝΝΤΑΑΞΗ  ΠΑΑΙ∆∆ΙΩΩΝΝ

ΜΜΕΓΑΑΛΛΥΥΤΕΡΗΣΣ  ΗΛΛΙΚΚΙΑΑΣΣ

Σε αρκετά δηµοτικά σχολεία, όπου υπάρχουν σχετικές ανάγκες, λειτουργούν Προπαρασκευαστικά

Τµήµατα ή Τάξεις Υποδοχής. Εκεί, οι µαθητές που η ηλικία τους είναι µεγαλύτερη από την «κανονι-

κή» προετοιµάζονται και, όταν είναι έτοιµοι, γράφονται στην τάξη που αντιστοιχεί στην χρονολογική

τους ηλικία. Για να γίνει µία Τάξη Υποδοχής, κανονικά πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 9 υποψήφι-

οι µαθητές. Οι µαθητές µπορούν παράλληλα να παρακολουθούν σε «κανονικές» τάξεις κάποια µα-

θήµατα, όπως τα Εικαστικά, η Μουσική, η Φυσική Αγωγή (Γυµναστική) και η Ξένη Γλώσσα. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν το παιδί έχει γραφτεί στο σχολείο σε κανονική ηλικία και παρακολουθεί κανονικά, δεν υπάρχει

λόγος να φοιτήσει σε Προπαρασκευαστικό Τµήµα ή Τάξη Υποδοχής.

Επίσης, στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα µπορεί να δουλεύει παιδαγωγός, ο οποίος µπορεί να προε-

τοιµάσει στα µαθήµατα εκείνα τα παιδιά που σκέφτονται να πάνε στο σχολείο το επόµενο έτος. 

ΜΜΕΤΕΓΓΡΑΑΦΦΗ

Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο σχολείο που ήδη πάει το παιδί και να αναφέρουν γιατί θέ-

λουν να πάει το παιδί τους σε άλλο σχολείο, καθώς και να πάνε από 1 µέχρι 15 Ιουνίου της προη-

γούµενης χρονιάς στο καινούριο σχολείο.

∆∆ΙΚΚΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΗΤΙΚΚΑΑ  ΕΓΓΡΑΑΦΦΗΣΣ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΓΥΥΜΝΑΑΣΣΙΟΟ

Η φοίτηση στο Γυµνάσιο είναι υποχρεωτική για όλους τους µαθητές που κατοικούν στην ελληνική ε-

πικράτεια και έχουν αποφοιτήσει από το ∆ηµοτικό σχολείο. Ο ∆ιευθυντής του ∆ηµοτικού σχολείου,

στο οποίο το παιδί σας τελείωσε την Έκτη ∆ηµοτικού, το γράφει στο Γυµνάσιο. Εσείς θα πρέπει µό-

νο να πάτε το αργότερο µέχρι και τις 10 Σεπτεµβρίου στο Γυµνάσιο, για να υπογράψετε µία δήλωση

που λέγεται «∆ήλωση Κηδεµονίας».

∆∆ΙΚΚΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΗΤΙΚΚΑΑ  ΕΓΓΡΑΑΦΦΗΣΣ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΛΥΥΚΚΕΙΟΟ

Αφού το παιδί σας τέλειωσε µε επιτυχία το Γυµνάσιο, µπορεί να κάνει εγγραφή στο Λύκειο, δείχνο-

ντας το απολυτήριο του Γυµνασίου.

114.33.  ΤΤιι  µπποορροούύµµεε  νναα  κκάάννοουυµεε  γγιαα  νναα  βοοηθθήσσοουµεε  τταα  πααιδδιάά  µµααςς  νναα  πρροοσσααρρµµοοσστοούύνν  σστη  ζζωωή  ττοουυ  σσχχοο-
λλείίοουυ;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Φανταστείτε ότι έχετε ένα µικρό παιδί που πηγαίνει για πρώτη φορά στο σχολείο. Στο τέλος της

πρώτης εβδοµάδας γυρίζει σπίτι κλαίγοντας και λέγοντας ότι «δεν µπορεί να συνηθίσει...» Τι θα

µπορούσε να του έχει συµβεί; Τι θα λέγατε και τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί σας;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Το παρακάτω απόσπασµα είναι από το «Ματσεντότσεσκο», αυτοβιογραφικό µυθιστόρηµα του

Πέτρου Βότση, ο οποίος σήµερα είναι ένας πολύ επιτυχηµένος καθηγητής Βιολογίας. Ο Πέτρος

Βότσης ανήκει στην οµάδα των Ελλήνων που είχαν ως µητρική τους γλώσσα τα «εντόπικα» (µα-

κεδονίτικα ή σλαβοµακεδονικά). Το 1965, επίσηµες εκθέσεις υπολόγιζαν σε 130.000 - 150.000

τους σλαβόφωνους κατοίκους των νοµών Φλώρινας, Καστοριάς και Πέλλας. Αλλά και σήµερα

τα «εντόπικα» µιλιούνται σε ορισµένα µέρη της Μακεδονίας. Η σκηνή που περιγράφεται έγινε

στη Φλώρινα, γύρω στα 1950. Ο Πέτρε ή Πέτρος, από χωριό του νοµού Φλώρινας, πηγαίνει πρώ-

τη φορά στο σχολείο, µαζί µε τη µεγαλύτερη αδελφή του Πασίκα ή Ασπασία. 

Ακούστε το απόσπασµα και συζητείστε τα παρακάτω θέµατα: Ποια πράγµατα εµποδίζουν το

µικρό παιδί να συνηθίσει το σχολείο; Όταν αυτός γυρίζει στο σπίτι, τι κάνει η µητέρα του, για να

τον βοηθήσει να προσαρµοστεί; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση της; Θα µπορούσε κάποια παρόµοια

σκηνή να διαδραµατιστεί σήµερα σε κάποιο ελληνικό σχολείο; Αν ναι, πώς θα φανταζόσαστε αυ-

τήν την σκηνή;

Η ντασκαλίτσα πηγαίνει µπροστά από κάθε παιδί, κάτι λέει στον καθένα, αυτό απαντάει, κι ακού-

γεται ένα όνοµα.

Προσέχω ότι τα ίδια λόγια λέει η ντασκαλίτσα, µε τα ίδια λόγια απαντάνε τα παιδιά, µόνο το ό-

νοµα που λένε είναι διαφορετικό. Τ’ ακούω πολλές φορές και καταλαβαίνω ότι ρωτάει «Κακ τε

βίκατ;» (Πώς σε λένε;). Και το παιδί απαντάει «Μένε µε βίκατ» (Εµένα µε λένε) και λέει τ’ όνοµά

του. Ώσπου να 'ρθει η σειρά µου το έχω ακούσει τόσες φορές που το µαθαίνω.

Η ντασκαλίτσα πηγαίνει πρώτα µπροστά στην Πασίκα και τη ρωτάει:

- Πώς σε λένε;

- Εµένα µε λένε Ασπασία, απαντάει η Πασίκα. Σκέφτοµαι να τη διορθώσω ότι τη λένε «Πασί-

κα», αλλά δεν προλαβαίνω γιατί η ντασκαλίτσα βρίσκεται µπροστά µου και µε ρωτάει:

- Πώς σε λένε;

- Εµένα µε λένε Πέτρε, απαντάω εγώ. Η ντασκαλίτσα στραβώνει τα µούτρα της και µου λέει.

- Πέτρο, Πέτρο.

Περιµένω να φύγει. Όµως αυτή ξαναλέει το ίδιο πράγµα.

- Πώς σε λένε;

- Εµένα µε λένε Πέτρο.

- Μπράβο, µου λέει και προχωράει στο διπλανό µου. 

Σε µια στιγµή ακούγεται ένα καµπανάκι κι όλα τα παιδιά σηκώνονται κι αρχίζουν να βγαίνουν

στην αυλή. Το ίδιο κάνω κι εγώ. ∆εν πηγαίνω µαζί µε την Πασίκα, γιατί παίζουν, λέει, χωριστά τα

παιδιά από τα κορίτσια.
Μαζί µε τ’ άλλα παιδιά στρώσαµε παιχνίδι µιλώντας µακεδόνικα και τότε εµφανίζεται ένας µε-

γάλος άντρας µε µια πρ΄τσκα (βέργα) στο χέρι. «Ντάσκαλο! Ντάσκαλο!» (Ο δάσκαλος! Ο δάσκα-
λος!), είπαν τα παιδιά. Άρχισε και µας χτυπούσε µε τη βέργα, γιατί -είπαν τ’ άλλα παιδιά- µιλούσα-
µε τα δικά µας. Τ’ άλλα παιδιά κάτι λέγανε στα γκρ΄τσκι (ελληνικά) στο ντάσκαλ, που τους ανά-
γκαζε ν’ ανοίξουν τις παλάµες τους και στη συνέχεια τους κοπανούσε. Όταν ήρθε η σειρά µου
να µε χτυπήσει, του είπα τα µόνα γκρ’ τσι που ήξερα «εµένα µε λένε Πέτρο», αλλά αυτό δε µε έ-
σωσε. Μου τις σβούριξε κανονικά. Τα χέρια µου πονάνε πολύ και δεν ξέρω πού να τα βάλω. Πό-
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τε τα βάζω κάτω από τις µασχάλες, πότε στις τσέπες µου και κάθε τόσο αρχίζω να τα χουχουλιά-
ζω. ∆εν κλαίω, όχι γιατί δε µου 'ρχεται το κλάµα, αλλά γιατί κανένας από τους άλλους δεν κλαίει
και αν κλάψω µόνο εγώ θα µε κοροϊδεύουν. Πλησιάζω τον πιο µεγάλο και τον ρωτάω.

- Τάκα µάβατ σέκοϊπατ να σκόιλετο; (Έτσι χτυπάνε κάθε φορά στο σχολείο;) Αυτός όµως κοι-
τάζει καλά καλά γύρω και λέει:

- Μ΄τσι, ότι και νε τούρατ πακ (Σώπα, γιατί θα µας τις ξαναρίξουν).
Όταν γυρίζω από το σχολείο, πάλι έχουµε ιστορίες µε τη µάµο µου, γιατί της λέω ότι εδώ δέρ-

νουν οι µεγάλοι και δε θα πάω σχολείο. Η µάµο µου λέει:
- Σε δέρνουν για να µάθεις πίσµο (γράµµατα) και γκρ΄τσκι. Τα παιδιά µόνο µε ξύλο µαθαίνουν.
- Όταν µ’ έδειρε, εγώ είχα µάθει γκρ΄τσκι και του τα είπα. Γιατί αυτός µ’ έδειρε πάλι;
Το πρόσωπο της µάµος µου φωτίστηκε και µε ρώτησε:
- Κάζιµι µπρε σίνκο σο γκρ΄τσκι ναούτσι; (Πέσµου βρε γιόκα µου, τι ελληνικά έµαθες;)
- Εµένα µε λένε Πέτρο. Ι ντα ζνας γκρ΄τσκι ίµετο µίε Πέτρο ι νε Πέτρε (Και να ξέρεις, ελληνι-

κά το όνοµά µου είναι Πέτρο κι όχι Πέτρε).
Καταχάρηκε η µάµο µου και µου λέει.
- Είδες που άρχισες να µαθαίνεις;
- Ναι, αλλά αυτά τα έµαθα χωρίς ξύλο. Αφού έµαθα τα γκρ΄τσκι µ’ έδειρε εκείνος ο ντάσκαλ,

κι ύστερα δε µ’ αρέσουν τα γκρ΄τσκι, γιατί αλλάζουν τα ονόµατα. Η µάµο µου επιµένει.
- Πρέπει να µάθεις. Όποια γλώσσα κι αν ξέρεις είναι χρήσιµο πράγµα. Ο τάτκος σου (ο πατέ-

ρας σου) συνηθίζει να λέει ότι όσες γλώσσες ξέρεις, τόσες φορές είσαι άνθρωπος.

ΧΧΡΡΗΣΣΙΜΕΣΣ  ΠΛΛΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΕΣΣ

Η  ΣΣΗΜΜΑΑΣΣΙΑΑ  ΤΗΣΣ  ΠΡΟΟΣΣΧΧΟΟΛΛΙΚΚΗΣΣ  ΕΚΚΠΑΑΙ∆∆ΕΥΥΣΣΗΣΣ  (ΠΑΑΙ∆∆ΙΚΚΟΟΙ  ΣΣΤΑΑΘΘΜΜΟΟΙ  ΚΚΑΑΙ  ΝΝΗΠΙΑΑΓΩΩΓΕΙΑΑ))

Στην Ελλάδα, η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική. Αν όµως τα παιδιά έχουν πάει προη-
γούµενα σε παιδικό σταθµό ή σε νηπιαγωγείο, τότε είναι περισσότερο προετοιµασµένα για τις αλλα-
γές που θα φέρει στη ζωή τους η φοίτηση στο σχολείο.

Οι εργαζόµενες µητέρες µπορούν να στείλουν τα παιδιά τους, από 2, 5 χρονών και πάνω, στους
δηµόσιους παιδικούς σταθµούς της περιοχής που µένουν, αν υπάρχουν θέσεις. Οι γονείς πληρώ-
νουν περίπου 40 ευρώ τον µήνα, ποσό πολύ µικρότερο από αυτό που ζητούν στους ιδιωτικούς παι-
δικούς σταθµούς. Μετά τα 4 χρόνια του (και εφόσον το παιδί µπορεί να πάει µόνο του στην τουαλέ-
τα), το παιδί µπορεί να γραφτεί στο νηπιαγωγείο. Εκεί, η φοίτηση είναι δωρεάν.

Στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθούν «αίθουσες προένταξης»,
όπου θα συµµετέχουν δάσκαλοι έπειτα από συνεννόηση µε την Περιφέρεια και τη διεύθυνση πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης. Εκεί τα παιδιά θα µαθαίνουν κανόνες υγιεινής και καθαριότητας και κάποιες
χρήσιµες για το σχολείο πρακτικές, όπως να σηκώνουν το χέρι τους στην τάξη κλπ.

ΥΥΠΗΡΡΕΣΣΙΕΣΣ  ΥΥΠΟΟΣΣΤΗΡΙΞΗΣΣ  ΤΩΩΝ  ΜΑΑΘΘΗΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙ  ΤΩΩΝΝ  ΓΟΟΝΝΕΩΩΝΝ  ΤΟΟΥΥΣΣ

Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων συχνά δουλεύουν εξειδικευµένοι επιστήµονες (ψυχολόγοι),
οι οποίοι θα µπορούσαν να βοηθήσουν εσάς και το παιδί σας να αντιµετωπίσετε πιθανά προβλήµα-
τα, που εµποδίζουν το παιδί να προσαρµοστεί στο σχολείο.
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Στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα µπορεί να εργάζεται ψυχολόγος, ο οποίος µπορεί να αναλάβει την
ψυχολογική στήριξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων µέσα από ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες (συ-
ναντήσεις). Επίσης, µία από τις αρµοδιότητες των Κέντρων είναι η επαφή του Κέντρου µε δασκάλους,
καθηγητές, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων καθώς και τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα που ε-
µποδίζουν την προσαρµογή των παιδιών στο σχολείο. 

Τα Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης) είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας. Λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Νοµών. Αν στο σχολείο που πηγαίνει το παιδί, οι εκπαι-
δευτικοί διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα είτε προσαρµογής, είτε µαθησιακό, µπορούν
να συνεννοηθούν µε τους γονείς του παιδιού και, αν αυτοί συµφωνήσουν, τότε κανονίζεται συνά-
ντηση του παιδιού και των γονέων του µε τους επιστήµονες που εργάζονται στα Κ∆ΑΥ. 

144.44.  ΤΤιι  µπποορροούύµεε  ναα  κκάάννοουµεε  γγιαα  νναα  ββοοηθθήήσσοουµε  ταα  ππααιδδιάά  µµααςς  νναα  έέχχοουυνν  σστααθθερρήή  φφοοίτησσηη  σσττοο  σσχχοο-
λλείίοο;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Η Σοφία πηγαίνει στην Α’ Γυµνασίου και τους πρώτους µήνες είναι πολύ καλή µαθήτρια. Στα µι-
σά της χρονιάς, αρχίζει να κάνει πολλές απουσίες, µε αποτέλεσµα να µην τα καταφέρνει πια τό-
σο καλά στο σχολείο. Λέει, µάλιστα, στις φίλες της ότι µπορεί και να µη δώσει εξετάσεις στο τέ-
λος της χρονιάς. Τι µπορεί να της συµβαίνει; 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Η Μαρία είναι 10 χρονών και πηγαίνει στη Γ’ ∆ηµοτικού. Αργοπορεί συνεχώς το πρωί. Η δασκά-
λα της καταλαβαίνει ότι η Μαρία δεν το θέλει που αργεί. Πιστεύει, όµως, ότι η Μαρία, για το κα-
λό της, «πρέπει να συµµορφωθεί» -δεν υπάρχει σχολείο που να πηγαίνουν τα παιδιά όποτε θέ-
λουν. Επιπλέον εκνευρίζεται, γιατί οι αργοπορίες της Μαρίας την αναγκάζουν να καθυστερεί το
µάθηµά της. Έτσι, η δασκάλα τιµωρεί συνεχώς τη Μαρία. Το αποτέλεσµα είναι η Μαρία να κλαί-
ει µε το παραµικρό, να µην θέλει να µάθει και να την απωθεί το σχολείο (το περιστατικό από την
έκδοση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Άγχος, αυτοεκτίµηση και διαπρο-
σωπικές σχέσεις µαθητών πολυπολιτισµικών σχολείων, Μέρος ΙΙ (Α. Καλαντζή -Αζίζι, Χ. Χατζηχρή-
στου), Αθήνα 1999). Πού νοµίζετε ότι µπορεί να οφείλονται οι αργοπορίες της Μαρίας; Τι θα κά-
νατε εσείς, αν ήσαστε οι γονείς της Μαρίας, για να αντιµετωπίσετε το πρόβληµα; Τι θα κάνατε,
αν ήσαστε η δασκάλα της; Τι νοµίζετε ότι έγινε τελικά;

Τώρα ακούστε τη συνέχεια της ιστορίας. Η δασκάλα αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο µε τον
οποίο αντιµετωπίζει την περίπτωση της Μαρίας. Πηγαίνει στο σπίτι της µαθήτριας και µιλάει µε τη
µητέρα της. Μαζί συζητούν πώς ξυπνά το παιδί κάθε πρωί, τι υποχρεώσεις έχει στο σπίτι και τι θα
µπορούσε να αλλάξει. Τελικά, αγοράζουν ένα ξυπνητήρι για τη Μαρία, που το ρυθµίζουν καθο-
ρισµένη ώρα, ώστε το παιδί να έχει χρόνο να προετοιµάζεται για το σχολείο. Ακόµα, η Μαρία α-
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ναλαµβάνει δουλειές στο σπίτι το απόγευµα και όχι το πρωί. Ψάχνουν να βρουν ποιος από τους
συµµαθητές της µπορεί να συναντά τη Μαρία, για να πηγαίνουν µαζί στο σχολείο. Σιγά σιγά η Μα-
ρία µειώνει τις αργοπορίες της και, κυρίως, η σχέση της µε το σχολείο καλυτερεύει. Μπορείτε να
φανταστείτε τον διάλογο ανάµεσα στη δασκάλα και στη µητέρα της, όταν η δασκάλα επισκέφθη-
κε τη µητέρα;

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

R

Το Κορακόνερο είναι µία περιοχή που βρίσκεται 5 χιλιόµετρα µακριά από το κέντρο της πόλης.

∆εν υπάρχει συγκοινωνία, που να συνδέει το Κορακόνερο µε την πόλη. Το αποτέλεσµα είναι, κα-

νένα από τα παιδιά που µένουν στην περιοχή να µην πηγαίνει στο σχολείο, λόγω της απόστασης.

Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς αυτών των παιδιών, για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα;

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Η Μαρία είναι µαθήτρια της Γ’ ∆ηµοτικού και τα πηγαίνει αρκετά καλά στο σχολείο της. Όµως,

στη µέση της σχολικής χρονιάς, οι γονείς της Ελένης, λόγω της δουλειάς τους, πρέπει να φύγουν

από τον µόνιµο τόπο κατοικίας τους. Και πρέπει να πάρουν µαζί τους την Ελένη, γιατί δεν έχουν

πού να την αφήσουν. Η Ελένη φοβάται πως θα αναγκαστεί να διακόψει το σχολείο. Τι µπορούν

να κάνουν οι γονείς της Ελένης, για να συνεχίσει η κόρη τους κανονικά το σχολείο;  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Ο Κώστας αγαπάει το σχολείο του, όµως αρρωσταίνει συχνά και κάνει απουσίες. Επιπλέον, η µη-

τέρα του Κώστα αρχίζει να φοβάται να τον στείλει στο σχολείο. Σκέφτεται ότι είναι καλύτερα το

παιδί της «να µείνει αγράµµατο», παρά «να ταλαιπωρείται και να χαλάσει την υγεία του». Εσείς,

τι θα κάνατε στη θέση της; 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Η Σοφία πηγαίνει στην Α’ Γυµνασίου και τους πρώτους µήνες είναι πολύ καλή µαθήτρια. Ζει µε

τη µαµά της, τη µικρότερη αδελφή της, τον παππού και τη γιαγιά της και ένα ορφανό ανιψάκι της.

Ο παππούς, που είναι εργάτης γης, είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση όλων αυτών των ανθρώ-

πων και η οικογένεια δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Παρ’ όλα αυτά, ο παππούς υποστηρίζει τη

φοίτηση της εγγονής του στο σχολείο. Η γιαγιά και η µητέρα της Σοφίας όµως γκρινιάζουν: η Σο-

φία, λένε, θα έπρεπε να σταµατήσει το σχολείο και να αρχίσει να βοηθάει την οικογένεια. Να πη-

γαίνει µαζί τους στα χωράφια ή να µένει σπίτι και να φυλάει τα µικρά. Η ίδια η Σοφία νιώθει υπο-

χρεωµένη να κάνει κάτι για την οικογένειά της. Τι νοµίζετε ότι θα µπορούσε να γίνει, για να συ-

νεχίσει η Σοφία το σχολείο; 
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ΧΧΡΡΗΣΣΙΜΜΕΣΣ  ΠΛΛΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΕΣΣ

∆∆ΙΚΚΑΑΙΟΟΛΛΟΟΓΗΣΣΗ  ΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΟΟΥΥΣΣΙΩΩΝΝ

Κανονικά, οι εκπαιδευτικοί ενηµερώνουν τους γονείς µε σηµειώµατα, όταν οι απουσίες των παιδιών

τους αρχίζουν να γίνονται πολλές. Ο γονιός µπορεί και πρέπει να δικαιολογήσει τις απουσίες του παιδι-

ού του µέσα σε 10 µέρες. Μέσα σε αυτό το διάστηµα, θα πρέπει να πάει στο σχολείο. Εκεί θα του δώ-

σουν µία βεβαίωση και µία αίτηση, για να τις συµπληρώσει και να δικαιολογήσει τις απουσίες. Αν το παι-

δί έλειπε γιατί ήταν άρρωστο, τότε ο γονιός θα πάει στο σχολείο και χαρτί από τον γιατρό ή το νοσοκο-

µείο. Μόνος του (χωρίς χαρτί από γιατρό), ο γονιός µπορεί να δικαιολογήσει µέχρι 10 µέρες τον χρόνο. 

ΜΕΤΑΑΚΚΙΝΝΗΣΣΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΤΩΩΝΝ  ΠΡΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ΑΑΠΟΟ  ΤΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΙΟΟ

Αν σε ένα σχολείο φοιτούν µαθητές που µένουν µακριά από το σχολείο και δεν µπορούν να πηγαί-

νουν στο σχολείο τους καθηµερινά µε τα πόδια, τότε το σχολείο ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Εκπαί-

δευσης. Από εκεί συνεννοούνται µε τη Νοµαρχία, η οποία κάνει σύµβαση µε το ΚΤΕΛ. Οι µαθητές

παίρνουν µια ειδική κάρτα και µετακινούνται δωρεάν προς και από το σχολείο τους µε λεωφορεία.

Στη µεταφορά των µαθητών µπορεί να βοηθήσει και ο ∆ήµος. 

Σε πολλές περιοχές ζουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε ειδικά προγράµµατα και έ-

χουν γίνει σύνδεσµοι (mediators) ανάµεσα στην κοινότητά τους και στους διάφορους φορείς. Αυτοί

µπορούν να προσληφθούν από τον ∆ήµο για να συνοδεύουν τα παιδιά της περιοχής, τουλάχιστον

τις πρώτες φορές, και να τα βοηθούν να προσαρµοστούν στο σχολείο. Στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα

εργάζεται και ένας σύνδεσµος, που έχει και αυτή την αρµοδιότητα. 

ΚΚΑΑΡΡΤΑΑ  ΦΦΟΟΙΤΗΣΣΗΣΣ  ΜΜΕΤΑΑΚΚΙΝΝΟΟΥΥΜΕΝΝΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΘΘΗΤΗ

Αν δεν έχετε µόνιµη κατοικία και είστε αναγκασµένος να µετακινείστε συνέχεια, µπορεί το παιδί σας

να πάρει από το ∆ιευθυντή του σχολείου του την Κάρτα Φοίτησης Μετακινούµενου Μαθητή και να

την πάει στο καινούριο του σχολείο. Η Κάρτα αυτή γράφει µέσα τι τάξη πάει το παιδί, τι επίδοση εί-

χε σε κάθε µάθηµα, τι κενά και προβλήµατα είχε, πού χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Έτσι ο νέος

του δάσκαλος θα ξέρει πώς ακριβώς θα αντιµετωπίσει το παιδί σας. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ∆ΩΣΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ

ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ∆ΕΧΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΑΤΕ.

ΕΜΜΒΟΟΛΛΙΑΑ  ΚΚΑΑΙ  ΥΥΓΕΙΑΑ.  ΑΑΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΗ  ΑΑΠΟΟ  ΤΗ  ΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΙΚΚΗ.  ΙΑΑΤΡΙΚΚΕΣΣ  ΕΞΕΤΑΑΣΣΕΙΣΣ  ΣΣΤΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΙΟΟ.

Αν ένα παιδί σχολικής ηλικίας έχει κάνει τα απαραίτητα εµβόλια, τότε δεν κινδυνεύει να κολλήσει κά-

ποια σοβαρή αρρώστια στο σχολείο. Τα κρυώµατα και οι ιώσεις που «κολλάνε» συνήθως τα παιδιά,

είναι περαστικά και δεν θα έπρεπε να ανησυχούν τους γονείς. Τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα, όπου ερ-

γάζονται γιατρός και νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια, µπορούν να βοηθήσουν στον εµβολιασµό των παι-

διών. Επίσης, στα Κέντρα αυτά µπορεί να εργάζεται γυµναστής, ο οποίος ασχολείται µε την εκµάθη-

ση αθληµάτων σε παιδιά και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασής τους.

Κάθε µαθητής έχει δικαίωµα να ζητήσει απαλλαγή από το µάθηµα της Γυµναστικής, εφόσον έ-

χει προβλήµατα υγείας, για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά.

Στα ίδια τα σχολεία, οι µαθητές κάνουν τις βασικές ιατρικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν µπο-

ρούν να συµµετέχουν χωρίς προβλήµατα σε ιατρικές και αθλητικές δραστηριότητες. 

203

     ��   



ΕΠΙ∆∆ΟΟΜΑΑΤΑΑ

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 2/37645/0020/8-7-2002, οι γονείς και κηδεµόνες µε χαµηλά

εισοδήµατα (το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους να µην ξεπερνά τα 3. 000 ευρώ), που τα µέχρι

16 ετών παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο (∆ηµοτικό και Γυµνάσιο), επιδοτούνται µε 300 ευρώ τον χρό-

νο για κάθε παιδί - µαθητή. Ο γονιός ή ο κηδεµόνας πρέπει να πάρει µία βεβαίωση από το σχολείο

όπου φοιτά το παιδί του και να την καταθέσει, µαζί µε αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος

της φορολογικής του δήλωσης ή µε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολο-

γικής δήλωσης, αν συµβαίνει κάτι τέτοιο, στην Εφορία. Από εκεί θα πάρει το επίδοµα.

Στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα εργάζεται κοινωνικός λειτουργός, που µπορεί να σας ενηµερώσει για

επιδόµατα που τυχόν δικαιούστε και γενικά να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των κοινωνικοοικονοµι-

κών προβληµάτων του ατόµου ή της οικογένειας. Εννοείται ότι οι πληροφορίες που παίρνει ο κοινω-

νικός λειτουργός για τους πολίτες που απευθύνονται σε αυτόν µένουν µυστικές, στο πλαίσιο του ε-

παγγελµατικού απορρήτου.

ΟΟΛΛΟΟΗΜΕΡΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΙΟΟ

Σήµερα, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας λειτουργούν ολοήµερα σχολεία (τα περισσότερα, δηµοτικά).

Στα ολοήµερα σχολεία οι µαθητές µένουν µέχρι τις 4 το απόγευµα. Μαζί τους µένουν εκπαιδευτι-

κοί, οι οποίοι προσέχουν τα παιδιά και τα βοηθούν να κάνουν τα µαθήµατά τους. Σε µερικά ολοήµε-

ρα σχολεία, τα παιδιά, µετά το τέλος των κανονικών µαθηµάτων, µπορούν να µάθουν ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές ή µια δεύτερη ξένη γλώσσα (εκτός από τα αγγλικά, που τα διδάσκονται στο κανο-

νικό πρόγραµµα) ή να πάρουν µέρος σε διάφορες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

144.  5.  ΤΤι  µποορροούύµε  νναα  κκάάνοουυµε  γγιαα  ναα  βοοηθθήήσσοουυµεε  ταα  ππααιδδιάά  µµααςς  µε  τταα  µααθθήήµαατάά  ττοουυςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Συµπληρώστε τη λεζάντα.
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Φανταστείτε κάποιον καυγά ανάµεσα σε µία µικρή µαθήτρια και τους γονείς της, ο οποίος αρχί-

ζει έτσι:

ΜΑΘΗΤΡΙΑ: Είναι αδύνατον να διαβάσω µέσα σε αυτό το σπίτι! 

ΓΟΝΕΙΣ: ........................................................................................................................................

Συµπληρώστε τον διάλογο. Στη συνέχεια, προσπαθείστε να τελειώσετε την ιστορία.

Οι γονείς έµειναν σκεπτικοί. Την επόµενη µέρα, ο πατέρας .........................................................

Η µητέρα .......................................................................................................................................

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Συµπληρώστε τον παρακάτω διάλογο:

ΕΓΓΟΝΗ: Καλέ γιαγιά, δεν ακούς; Έλα, σε παρακαλώ, να µε βοηθήσεις να λύσω το πρόβλη-

µα, δεν τα καταφέρνω µόνη µου.

ΓΙΑΓΙΑ: ……………………………………………………………………............................................…..

ΕΓΓΟΝΗ: Και γιατί δεν πήγες στο σχολείο; Όλα τα παιδιά πηγαίνουν να µάθουν να γράφουν

και να διαβάζουν για να γίνουν χρήσιµοι άνθρωποι στην κοινωνία.

ΓΙΑΓΙΑ: ………………………………………………............................................………………………..

ΕΓΓΟΝΗ: Γιαγιάκα µου, δεν σου αρέσανε τα γράµµατα;

ΓΙΑΓΙΑ: ……………………………………............................................…………………………………..

ΕΓΓΟΝΗ: Όµως, γιαγιά, το πρόβληµα ποιος θα µε βοηθήσει να το λύσω;

ΓΙΑΓΙΑ: ……………...........................………………………………………………………….....................

ΕΓΓΟΝΗ: Μέχρι να περάσει ο Γιάννης, πες µου κάτι παλιό να γράψω στην έκθεση - θ’ αρέσει

στη δασκάλα µου.

ΓΙΑΓΙΑ: ………………...........................................………………………………………………………..

ΕΓΓΟΝΗ: Μα δε χρειάζονται γράµµατα. Να, έτσι θα µου τα λες, όπως κουβεντιάζουµε, κι ε-

γώ θα τα γράφω.

ΓΙΑΓΙΑ: …………………............................................……………………………………………………..

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Τώρα δείτε ολόκληρο το κείµενο. Πώς µπορεί αυτή η γιαγιά να βοηθήσει την εγγονή της στη µε-

λέτη που η µικρή κάνει για το σχολείο; Εσείς έχετε στο σπίτι γιαγιάδες ή παππούδες που µένουν

µαζί µε τα παιδιά; Τι πιστεύετε ότι µπορούν να κάνουν, για να βοηθήσουν τα παιδιά στο διάβασµά

τους; Υπάρχουν άλλοι στην οικογένεια που µπορούν να βοηθήσουν; Πώς;
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ΕΓΓΟΝΗ: Καλέ γιαγιά, δεν ακούς; Έλα, σε παρακαλώ, να µε βοηθήσεις να λύσω το πρόβλη-

µα, δεν τα καταφέρνω µόνη µου.

ΓΙΑΓΙΑ: Αχ, µωρέ κοριτσάκι µου, σου έχω πει εκατό φορές, δεν µε πήγαν στο σχολείο, γι’

αυτό δε νογάω να σου δώσω βοήθεια.

ΕΓΓΟΝΗ: Και γιατί δεν πήγες στο σχολείο; Όλα τα παιδιά πηγαίνουν να µάθουν να γράφουν

και να διαβάζουν για να γίνουν χρήσιµοι άνθρωποι στην κοινωνία.

ΓΙΑΓΙΑ: Αχ, και να µουνα µικρό παιδί να πήγαινα στο σχολειό και να µην ξαναµεγάλωνα ποτέ!

ΕΓΓΟΝΗ: Γιαγιάκα µου, δεν σου αρέσανε τα γράµµατα;

ΓΙΑΓΙΑ: Παιδάκι µου, τότε είχε φτώχεια σ’ όλη τη χώρα και λίγοι το µπορούσαν να πάνε στο

σχολειό. Για τους πολλούς είχε δουλειά, δουλειά από τότε που καταλάβαιναν τον ε-

αυτό τους.

ΕΓΓΟΝΗ: Όµως, γιαγιά, το πρόβληµα ποιος θα µε βοηθήσει να το λύσω;

ΓΙΑΓΙΑ: Περίµενε να περάσει τ’ απόγευµα ο Γιάννης της ∆ιαµάντως από δίπλα, που πάει Γυ-

µνάσιο, και τον φωνάζουµε να σου δώσει ένα χεράκι. Έλα τώρα να φάµε µια µπουκιά.

ΕΓΓΟΝΗ: Μέχρι να περάσει ο Γιάννης, πες µου κάτι παλιό να γράψω στην έκθεση - θ’ αρέσει

στη δασκάλα µου.

ΓΙΑΓΙΑ: Σου ’πα, δε γνωρίζω γραφή.

ΕΓΓΟΝΗ: Μα δε χρειάζονται γράµµατα. Να, έτσι θα µου τα λες, όπως κουβεντιάζουµε, κι ε-

γώ θα τα γράφω.

ΓΙΑΓΙΑ: Εµ, αν είναι έτσι, αρχίνα και γράφε. Που λες…

Από το βιβλίο της Ελισάβετ Σακελλαριάδου Η καλλιέργεια του µπαµπακιού και άλλες ιστορίες
από τη Λιβαδειά, Γνώση, 1982. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Όσοι από εσάς έχετε πάει -έστω και για λίγο- στο σχολείο, προσπαθείστε να θυµηθείτε ποια πράγ-

µατα σας εµπόδιζαν να διαβάσετε στο σπίτι. Με βάση αυτές τις εµπειρίες σας, και µε τη βοήθεια

του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, φτιάξτε έναν «οδηγό» µε συµβουλές για τους γονείς

που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο. Τι θα µπορούσαν να κάνουν αυτοί οι γονείς, για να

κάνουν ευκολότερη τη µελέτη των παιδιών τους στο σπίτι; 

ΧΧΡΡΗΣΣΙΜΕΣΣ  ΠΛΛΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΕΣΣ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΣΣ  ΓΟΟΝΝΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙ  ΣΣΕΜΙΝΝΑΑΡΙΑΑ  ΕΝΝΗΜΕΡΩΩΣΣΗΣΣ

Το τελευταίο διάστηµα λειτούργησαν «σχολές γονέων» υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επίσης λειτουργούν ανά περίπτωση «σχολές γονέων» στο πλαίσιο της πα-

ροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) που διοργανώνονται από Κέντρα παροχής

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ). Τέλος, µία από τις αρµοδιότητες των Ιατροκοινωνικών Κέ-

ντρων είναι να οργανώνουν σεµινάρια µε θέµατα που ενδιαφέρουν τους γονείς. 
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ΕΝΝΙΣΣΧΧΥΥΤΙΚΚΗ  ∆∆Ι∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΙΑΑ  ΜΜΕΣΣΑΑ  ΣΣΤΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΙΟΟ,  ΠΡΟΟΣΣΘΘΕΤΗ  ∆∆Ι∆∆ΑΑΚΚΤΙΚΚΗ  ΣΣΤΗΡΙΞΗ  ΑΑΠΟΟ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥΣΣ

ΦΦΟΟΡΕΙΣΣ

Οι µαθητές ∆ηµοτικού που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στα µαθήµατά τους, επειδή έχουν µητρική

γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, µπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν Φροντιστηριακά

Τµήµατα µέσα στο σχολείο. Αυτά τα µαθήµατα γίνονται όταν τελειώνει το κανονικό ωράριο. Ο γο-

νιός µπορεί και πρέπει να ζητήσει ενισχυτική διδασκαλία σε όποιο µάθηµα υστερεί το παιδί του, ε-

φόσον υπάρχει τέτοιο τµήµα στο σχολείο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα, στο πλαίσιο κάποιου προ-

γράµµατος, να εργάζονται στο σχολείο και δίγλωσσοι δάσκαλοι, οι οποίοι θα βοηθούν αυτούς τους

µαθητές να παρακολουθούν τα µαθήµατά τους. 

Αν υπάρχουν ιδιαίτερα µαθησιακά προβλήµατα, το Κ∆ΑΥ είναι ο φορέας που θα διαγνώσει αυ-

τά τα προβλήµατα και θα συζητήσει µε τον γονέα το τι µπορεί να γίνει. Εφόσον οι εκπαιδευτικοί του

σχολείου υποψιάζονται ότι υπάρχουν τέτοια προβλήµατα, συνεννοούνται µε τον γονιό και κανονίζουν

µία συνάντηση στο Κ∆ΑΥ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν πρέπει να ταυτίζουµε τους µαθητές που έχουν ιδιαίτερα

µαθησιακά προβλήµατα (πχ. δυσλεξία) µε τους µαθητές οι οποίοι απλώς δυσκολεύονται στα µαθή-

µατά τους. 

Οι µαθητές Γυµνασίου ή Λυκείου που έχουν «κενά» ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες στα µαθήµατά

τους, µπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας (Πρόσθετη ∆ιδα-

κτική Στήριξη) µέσα στο σχολείο. Αυτά τα µαθήµατα γίνονται όταν τελειώνει το κανονικό ωράριο.

Τέτοια µαθήµατα, ενισχυτικής διδασκαλίας, µπορεί να γίνονται και από άλλους φορείς (το Εθνι-

κό Ίδρυµα Νεότητας, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων, Πανεπιστήµια, Ιατροκοινωνικά Κέντρα

κλπ.), µέσα στο σχολείο ή σε κάποιον άλλον χώρο. 

ΠΗΓΕΣΣ  ΠΛΛΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙ  ΧΧΩΩΡΟΟΙ  ΜΕΛΛΕΤΗΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΗΜΜΙΟΟΥΥΡΡΓΙΚΚΗΣΣ  ΑΑΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΣΣΗΣΣ

Σε πολλά σχολεία λειτουργούν σχολικές βιβλιοθήκες. Σε αυτές οι µαθητές µπορούν να βρουν βιβλία

που τους χρειάζονται για τα µαθήµατά τους ή άλλα βιβλία κατάλληλα για την ηλικία τους και να τα

δανειστούν, να τα διαβάσουν στο χώρο της βιβλιοθήκης ή να φωτοτυπήσουν τις σελίδες που τους

χρειάζονται για τη σχολική εργασία τους. ∆ανειστικές βιβλιοθήκες µπορεί να λειτουργούν και στα Πο-

λιτιστικά Κέντρα των ∆ήµων ή από άλλους φορείς της περιοχής. Οι πιο µοντέρνες από αυτές τις βι-

βλιοθήκες έχουν και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι επίσης βοηθούν τον µαθητή να αναζη-

τήσει τις πληροφορίες που του χρειάζονται. 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους χώρους λειτουργούν και τα απογεύµατα. Αν τέτοιοι χώροι υ-

πάρχουν κοντά στο σπίτι του µαθητή, ο µαθητής, που το σπίτι του δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο για

µελέτη, θα µπορούσε να µελετά εκεί τα µαθήµατά του κάποια απογεύµατα.

Ακόµα, προβλέπεται στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα να διοργανώνονται δραστηριότητες δηµιουργι-

κής απασχόλησης για τα παιδιά: ζωγραφική, χαρτοκοπτική, χειροτεχνία, µουσική, θέατρο, κουκλο-

θέατρο, χορός, προβολές ταινιών DVD, παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, µαγειρική, κη-

πουρική, εκµάθηση αλφάβητου µέσα από το παιχνίδι κλπ. 
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114.66.  ΠΠώώςς  ναα  ααντιµµεετωωπίσσοουυµµεε  ππιθθαανάά  πρροοββλήµµαατταα  σσυυµµπεερριφφοορράάςς  κκααιι  σσυυγγκκρροούσσεειςς  σστοο  σσχχοολλεείοο;  ΟΟ  ρραα-
ττσσιισσµόόςς  σσττοο  σσχχοολλείίοο:  πώώς  µµποορροούύµεε  νναα  τοονν  αανντιµεετωωπίίσοουυµεε;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗΗ:

Πώς αντιµετωπίζει ο πατέρας του Αργύρη (ο Μανιβέλας) τη συµπεριφορά του γιου του στο σχο-

λείο; Γιατί; Αν εσείς ήσαστε ο πατέρας του Αργύρη, τι θα λέγατε και τι θα κάνατε; 

- Είστε ο κηδεµόνας του Αργύρη;

- Μάλιστα.

- Πατέρας;

- Μάλιστα. Έκανε τίποτα;

- Μάλιστα, είπε µε τη σειρά της κι η δασκάλα. Έκανε πιπί του µες στην τάξη. Ελάτε να δείτε.

Τον τράβηξε απ’ το χέρι και τον έφερε να δει τη λιµνούλα που την είχε αφήσει επίτηδες. Ο Μα-

νιβέλας την κοίταξε χωρίς έκπληξη και σκέφτηκε φωναχτά:

- Θα κατουριότανε, φαίνεται.

Η δασκάλα όµως τον κοίταξε µ’ έκπληξη.

- Συγνώµην, έκανε σαν να την πρόσβαλαν, εσείς… Εσείς κάνετε την ανάγκη σας όπου βρείτε;

Απ’ το µυαλό του Μανιβέλα πέρασε γρήγορα η έγχρωµη φωτογραφία του βουνού µε τη στά-

νη, που όλοι έκαναν την ανάγκη τους όπου έβρισκαν και µάλιστα αυτός, το κάθε δέντρο που έ-

βλεπε το κατούραγε - όπως ο Μούργος. Αλλά τι να πει;

- Αλλά έστω, είπε η δασκάλα. Θα µπορούσα να υποθέσω ότι δε συγκρατιότανε. Αυτό όµως για-

τί το ’γραψε εκεί;

Ο Μανιβέλας σήκωσε το κεφάλι του και είδε τη γραφή: Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΤΟΥΡΛΑΣ

ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ. Στενοχωρέθηκε. Καθώς δεν ήξερε γράµµατα, το µόνο που ξεχώρισε ήταν το Ο και

το Α. Τα άλλα δεν τα ήξερε. Ίσως όµως να ήξερε και το Π. Κάνοντας τάχα µου ότι διαβάζει, µέ-

τραγε από µέσα του τα Α. «Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Εφτά Α…»

- Βρε τον άτιµο! έκανε ύστερα τάχατε ότι το διάβασε και το κατάλαβε. Πώς του 'ρθε κι έγρα-

ψε τέτοιο πράµα;

- Όπως οι αναρχικοί, φώναξε η δασκάλα. Όπως οι τροµοκράτες! Τα ίδια γράφουν κι αυτοί

στους τοίχους.

- Τα ίδια και χειρότερα, είπε ο Μανιβέλας. Ακούς εκεί!

- Αρχίζουν µε τσίσα και καταλήγουν στις µπόµπες. Θα τον αφήσουµε λοιπόν να γίνει τροµο-

κράτης;

- Τι λες, κυρα-δασκάλα! Θα το σαπίσω στο ξύλο το κολόπαιδο!…

Ο Μανιβέλας προχώρησε µπροστά σκεφτικός. […] Kι ύστερα άρχισε να παραπονιέται ότι α-

γωνίζεται για να ταΐσει τέσσερα στόµατα -κι ένα της Ελενίτσας πέντε- και οι κόποι του πάνε στρά-

φι, από κει που έχει όνειρο να µην τ’ αφήσει αγράµµατα, όπως αυτός, και να τον κοιτάξουν στα

γεράµατά του, να παρατήσει τη βούρτσα, να περπατήσει σαν άνθρωπος, ν’ ανοίξει ένα µαγαζά-

κι κ.τ.λ. κ.τ.λ. Το γύρισε, δηλαδή στην κατήχηση και στις πατρικές συµβουλές, φέρνοντας ολοέ-
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να παράδειγµα τον εαυτό του «άνθρωπος αγράµµατος, ξύλο απελέκητο», αλλά βλέποντας τον

Αργύρη να κλοτσάει τις πέτρες, αγρίεψε και τον άρπαξε:

- Τι θα γίνεις, ρε, όταν µεγαλώσεις;

- Ξέρω γω;

- Ξεράδια και παλούκια!

Κι αµέσως άρπαξε µια σβουριχτή σβερκιά τόσο απότοµη και σπρωχτή, που τον έκανε να πα-

ραπατήσει καταµπρός, λες και σκόνταψε ή πήρε φόρα για να τρέξει -και πράγµατι έτρεξε 

Του Παντελή Καλιότσου, από το βιβλίο του Πατέρας και γιος, Κέδρος, γ’ έκδ. 1987 .

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ακούστε τις παρακάτω αφηγήσεις. Και οι δύο αφηγητές, όταν ήταν στο σχολείο, αντιµετώπισαν

τον ρατσισµό είτε των συµµαθητών τους είτε και των δασκάλων τους. Ο καθένας τους όµως χει-

ρίστηκε το πρόβληµα µε διαφορετικό τρόπο. Ποια πλεονεκτήµατα και ποια προβλήµατα έχει η κά-

θε µια από τις δύο στάσεις; Φανταστείτε µία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέµα ανάµεσα στους δύο

αφηγητές.

ΑΑ.

Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, και το έχω αντιµετωπίσει, κάποια στιγµή µπορεί να το πούνε

και «γυφτάκι» και ο δάσκαλος µπορεί να το βάλει στην άκρη. Μπορεί να γίνει και τώρα. Εγώ σαν

γονιός τι πρέπει να κάνω; Ξέρεις τι κάνουν οι περισσότεροι; Αφού, σου λέει, σε αντιµετωπίζουν

έτσι, σε σταµατώ από το σχολείο. Αυτό είναι το µεγαλύτερο λάθος που µπορεί να κάνει ο γονιός.

Έχει µια εξήγηση. Από τη στιγµή που σε απορρίπτουνε και έχεις µια προκατάληψη. Εγώ όταν µε

λέγανε γύφτο, δεν έλεγα. Το αντιµετώπιζα µόνος µου. Ο πατέρας µου είχε τόση δουλειά, που δεν

ασχολιότανε. Μόνος µου. είχα ας πούµε καταλάβει, όποιος ας πούµε µε αντιµετώπιζε µε διαφο-

ρετικό βλέµµα, δεν έλεγα τίποτε. Αλλά προσπαθούσα να γίνω καλύτερος. Και αυτό προτείνω. Αν

δηλαδή ένα τσιγγανάκι προσπαθεί να γίνεται καλύτερο και γίνει ο πρώτος µέσα στην τάξη θα κερ-

δίσει, ας πούµε, την εµπιστοσύνη. ∆ηλαδή εγώ αυτό θυµάµαι. ∆ηλαδή εγώ προσπάθησα αυτό και

αυτό πέτυχα. 

ΒΒ.

Εγώ στο σχολείο αντιµετώπισα πολλές φορές το ρατσισµό από τους συµµαθητές µου. Έπαιζα πιο

πολύ µε τα αγόρια γιατί µου φαινόταν βαρετό να µιλάω για µόδες και τέτοια µε τα κορίτσια, και

γονείς των συµµαθητών µου έλεγαν στα παιδιά τους να µη µε κάνουν παρέα γιατί ήµουνα Τσιγ-

γάνα και θα τους έκανα, λέει, µάγια. Και ο καθηγητής της Θεολογίας, ένας παπάς, µου είπε: «Για-

τί δεν παρατάς το σχολείο; Αφού είσαι γύφτισσα τι θα το κάνεις;» Του έκανα αναφορά σε συνεν-

νόηση µε το διευθυντή του σχολείου και αντί να φύγω εγώ από το σχολείο, έφυγε αυτός. Τον έ-

διωξαν. 

     ��   



210

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Τι πιστεύετε ότι συνέβη στους γονείς που έγραψαν αυτή την επιστολή; Εσείς, στη θέση τους, τι

θα γράφατε; Τι άλλο θα κάνατε, για να εξασφαλίσετε τη φοίτηση των παιδιών σας στο σχολείο;

∆ενδροπόταµος 1/11/93

Προς την διεύθυνση

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

Είµαστε µια οµάδα τσιγγάνων γονέων που µένουµε στο ∆ενδροπόταµο και αντιµετωπίζουµε

πρόβληµα µε τα παιδιά µας γιατί δεν πάνε στο δηµοτικό σχολείο και όσες φορές πήγανε φύγανε

γιατί υπήρχαν προβλήµατα µε τα άλλα παιδιά.

Επειδή θέλουµε τα παιδιά µας να µάθουνε πέντε γράµµατα και να µαζευτούν από τους δρό-

µους για να µην έχουν τη δική µας µοίρα σας παρακαλούµε να αρχίσετε όσο πιο γρήγορα γίνε-

ται µαθήµατα δηµοτικού και για τα παιδιά µας.

Σας ευχαριστούµε.

Ακολουθούν υπογραφές

ΧΧΡΡΗΣΣΙΜΕΣΣ  ΠΛΛΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΙΕΣΣ

ΝΝΟΟΜΙΚΚΗ  ΒΟΟΗΘΘΕΙΑΑ

Αν συµβεί τα παιδιά µας στο σχολείο να αντιµετωπίζουν προβλήµατα διακρίσεων, πρέπει να ξέρου-

µε ότι ο νόµος µας υποστηρίζει και ότι µπορούµε να αντιδράσουµε. Πιο συγκεκριµένα, νοµική υπο-

στήριξη µπορεί να ζητηθεί:

• Από τον Συνήγορο του Παιδιού, υπηρεσία που υπάγεται στον Συνήγορο του Πολίτη.

ΣΣυυννήήγγοορροοςς  τοουυ  ΠΠοολλίίτη:

Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα (περιοχή Χίλτον), 

3ος όροφος, 8.30 π.µ - 2 µ.µ

Τηλ.: 210 7289600

Φαξ: 210 7292129

• Από νοµικούς των ΚΕΣΥΥ στο πλαίσιο παροχής ΣΥΥ.

• Από τους οργανισµούς κοινωνικής φροντίδας ή και τα κοινωνικά κέντρα των Οργανισµών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

• Από το προσωπικό των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, το οποίο, σε τέτοιες περιπτώσεις, προβλέπεται

να συνεργάζεται µε εξωτερικούς συνεργάτες (δικηγόρους).

• Από τους κατά τόπους ∆ικηγορικούς Συλλόγους.

• Από τις διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (πχ. Οι Γιατροί του Κόσµου).
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114.77.  ΠΠώώςς  µπποορροούύµµεε  νναα  ππεεττύχχοουυµεε  µιιαα  κκααλλή  σσυννερργγαασσίίαα  µµεε  ττοους  δδαασσκκάάλλοουυςς  ή  ττοουυςς  κκααθθηηγηητέςς  κκααι
τοουυςς  δδιιευυθθυυνττέέςς  τωωνν  σσχχοολλείίωων  όόποουυ  φφοοιτοούύν  τταα  πααιιδδιιάά  µααςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Προσπαθείστε να παρουσιάσετε τη συνάντηση του Μανιβέλα µε τη δασκάλα του γιου του (όπως πε-

ριγράφεται στο κείµενο του Παντελή Καλιότσου) σαν ένα µικρό θεατρικό. Ποια προβλήµατα αντι-

µετωπίζει ο πατέρας του Αργύρη (ο Μανιβέλας) στην επικοινωνία του µε τη δασκάλα του γιου του; 

Στη συνέχεια, προσπαθείστε εσείς οι ίδιοι να φτιάξετε και να παρουσιάσετε µια ιστορία στη-

ριγµένη σε εµπειρίες που πιθανόν έχετε από συναντήσεις µε τους δασκάλους των παιδιών σας.

Αν δεν έχετε καµία παρόµοια εµπειρία, συζητείστε στην Οµάδα τους λόγους για τους οποίους πο-

τέ δεν συναντήσατε κάποιον από τους δασκάλους των παιδιών σας.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Φανταστείτε ότι πηγαίνετε στο σχολείο, για να συναντήσετε τη δασκάλα του παιδιού σας. Αυτή

σας υποδέχεται µε τη φράση:

- Τώρα το θυµηθήκατε να έρθετε στο σχολείο; Αν δεν βοηθάει και η οικογένεια, πώς να προχω-
ρήσει το παιδί στο σχολείο;

Τώρα χωριστείτε σε τρεις οµάδες και φανταστείτε την πιθανή εξέλιξη των διαλόγων:

ΑΑ. Εσείς απαντάτε:

- Τι λες, κυρά µου; Εµείς να βοηθήσουµε; Κι εσένα, δηλαδή, η δουλειά σου ποια είναι; 

.......................................................................................................................................................

ΒΒ.  Εσείς απαντάτε:

- Ό, τι και να πείτε, δίκιο έχετε. Αλλά τι να κάνουµε κι εµείς, τι να κάνετε κι εσείς… Τζάµπα θα πά-

ει! Αφού το παιδί δεν τα παίρνει τα γράµµατα

.......................................................................................................................................................

Γ. Εσείς απαντάτε:

- Θα θέλαµε πολύ να βοηθήσουµε το παιδί, αλλά χρειαζόµαστε και τη δική σας βοήθεια. Εµείς,

ξέρετε .........................................................................................................................................

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  3:

Σε κάποιο δηµοτικό σχολείο, δεν έχει έρθει ακόµα δάσκαλος ή δασκάλα για την Α’ τάξη, και ας

έχει περάσει ένας µήνας από την έναρξη του σχολικού έτους (η θέση προορίζεται για αναπλη-

ρωτή και οι αναπληρωτές αργούν να τοποθετηθούν). Προσωρινά, οι µαθητές της Α’ τάξης απα-

σχολούνται µαζί µε τους µαθητές της Β’. Όµως, τα παιδιά είναι πολλά, µε αποτέλεσµα ο δάσκα-

λος της Β’ τάξης να µην ξέρει τι να κάνει. Μέσα στην τάξη δηµιουργούνται συνεχώς προβλήµα-

τα. Τότε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων καλεί τους γονείς των µαθητών της Α’ και της Β’ σε

συνέλευση, για να συζητήσουν το πρόβληµα. Μοιραστείτε τους διάφορους «ρόλους» (διευθυντής

211

     ��   



ή διευθύντρια του σχολείου, δάσκαλοι, γονείς) και παρουσιάστε τη συζήτηση που ακολουθεί σαν

ένα µικρό θεατρικό. Κάποιοι από την Οµάδα, θα αναλάβουν τον «ρόλο» του παρατηρητή και, στο

τέλος, θα παρουσιάσουν στην Οµάδα τις παρατηρήσεις τους για την πορεία της συζήτησης, τη

συµµετοχή του καθενός σε αυτή κλπ. Οι παρατηρήσεις θα συζητηθούν στην Οµάδα.

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων όπου φοιτούν τα παιδιά

σας, για τα οποία θα µπορούσε να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις ο Σύλλογος Γονέων και Κη-

δεµόνων;

ΧΧΡΗΣΣΙΜΕΣΣ  ΠΛΛΗΡΟΟΦΦΟΟΡΙΕΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΗΣΣΕΙΣΣ  ΜΜΕ  ΚΚΑΑΘΘΗΓΗΤΕΣΣ,  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΟΟΙ  ΓΟΟΝΝΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙ  ΚΚΗ∆∆ΕΜΜΟΟΝΝΩΩΝΝ

Κάθε γονιός έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να ενδιαφέρεται και να ρωτάει όσο συχνά θέλει

για την πορεία του παιδιού του, για την απόδοσή του, αλλά και για την συµπεριφορά του. Μερικές

φορές οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου ορίζουν συγκεκριµένες µέρες και ώρες, και τότε µπορούν να

τους επισκέπτονται οι γονείς. Ακόµα και αν η δουλειά µας δεν µας επιτρέπει να επισκεπτόµαστε συ-

χνά το σχολείο του παιδιού µας, είναι σηµαντικό να προσπαθήσουµε να συναντήσουµε έστω µία φο-

ρά τους δασκάλους του παιδιού µας ή και τον διευθυντή του σχολείου και να µιλήσουµε µαζί τους:

και αυτοί έχουν πολλά χρήσιµα πράγµατα να µάθουν από εµάς και εµείς από αυτούς. 

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η επικοινωνία µεταξύ των γονέων και του σχολείου

είναι δύσκολη, οι σύνδεσµοι που εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων ή στα Ιατροκοι-

νωνικά Κέντρα, µπορούν να βοηθήσουν.

Οι γονείς και οι κηδεµόνες των µαθητών κάθε σχολείου έχουν το δικαίωµα να οργανωθούν σε

Σύλλογο. Αν δεν υπάρχει Σύλλογος, ο διευθυντής του σχολείου καλεί τους γονείς σε γενική συνέ-

λευση, για να φτιάξουν. Κάθε γονιός µπορεί -και είναι καλό- να είναι µέλος του Συλλόγου Γονέων

και Κηδεµόνων, να παρουσιάζεται στις συναντήσεις του Συλλόγου και να παίρνει το λόγο. Όµως, έ-

χει το δικαίωµα να παρουσιάζεται στις Συνελεύσεις και όποιος γονιός δεν είναι γραµµένο µέλος του

Συλλόγου. Αν ένας Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων λειτουργεί καλά (δηλαδή, αν έχει πολλά µέλη

που συµµετέχουν τακτικά στις συναντήσεις του Συλλόγου), τότε µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά διά-

φορες αποφάσεις που αφορούν το σχολείο. Κάθε χρόνο τα µέλη του Συλλόγου εκλέγουν το ∆ιοι-

κητικό τους Συµβούλιο. Τότε συνήθως πληρώνουν και κάποια χρήµατα (συνήθως 10 - 15 ευρώ) για

τον Σύλλογο. Τα χρήµατα αυτά χρησιµοποιούνται για να λειτουργήσει καλύτερα το σχολείο (ας πού-

µε, για να αγοράσει το σχολείο καινούριο φωτοτυπικό µηχάνηµα) και για να υποστηριχθούν οι µα-

θητές του (πχ. να µπορούν να πηγαίνουν στις σχολικές εκδροµές και οι πιο αδύναµοι οικονοµικά µα-

θητές). Αν το ∆. Σ. του Συλλόγου έχει ψηφιστεί τουλάχιστον από το 1/3 των γονιών, τότε τα µέλη του

∆. Σ. συµµετέχουν και στο Σχολικό Συµβούλιο (το Σχολικό Συµβούλιο αποτελείται επίσης από το σύλ-

λογο των εκπαιδευτικών, τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης και, στη δευτεροβάθµια εκπαί-

δευση, από τρεις εκλεγµένους εκπροσώπους των µαθητών. Ασχολείται µε θέµατα που έχουν να κά-
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νουν µε την οµαλή λειτουργία του σχολείου, την επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µα-

θητών και την υγιεινή των µαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος).

114.88.  ΠΠοοιεεςς  αανντιιλλήψψεειςς  µµποοροούύνν  ναα  µµααςς  εεµποοδδίσσοουυν  νναα  υυποοσστηηρρίξξοουυµεε  τηην  σσχχοολλιικκή  φφοοίτηησσηη  ττωων  ππααιδδιώώνν
µααςς;  ΜΜπποορρούύµεε  νναα  ξεεππερράάσσοουµµε  ααυτέέςς  τιςς  αανντιλλήψψειιςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Πόσο συµφωνείτε µε την καθεµία από τις παρακάτω απόψεις; Συµπληρώστε ατοµικά το «ερωτη-

µατολόγιο» και στη συνέχεια συζητείστε τις απόψεις σας στην Οµάδα:

Στο σχολείο υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να µπλέξουν µε κακές παρέες.

∆ε συµφωνώ καθόλου

Συµφωνώ λίγο

Συµφωνώ πολύ

Στο σχολείο τα παιδιά δεν είναι ασφαλή. Μπορεί κάποιος να τα προσβάλει ή να τα πειράξει. Γι’ αυτό, εί-

ναι καλύτερα τα παιδιά να µένουν κοντά στις οικογένειές τους.

∆ε συµφωνώ καθόλου

Συµφωνώ λίγο

Συµφωνώ πολύ

Τα κορίτσια που πηγαίνουν στο σχολείο, µπορεί να «βγάλουν κακό όνοµα» στη γειτονιά.

∆ε συµφωνώ καθόλου

Συµφωνώ λίγο

Συµφωνώ πολύ

Τα κορίτσια δεν χρειάζεται να µαθαίνουν γράµµατα. Η θέση τους είναι στο σπίτι. 

∆ε συµφωνώ καθόλου

Συµφωνώ λίγο

Συµφωνώ πολύ

Τα γράµµατα είναι πολυτέλεια, όταν οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.

∆ε συµφωνώ καθόλου

Συµφωνώ λίγο

Συµφωνώ πολύ

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Τώρα, φανταστείτε ότι κάποιος γονιός που συµφωνεί µε όλες τις παραπάνω απόψεις αρνείται να

αφήσει την κόρη του να συνεχίσει σχολείο. Το κορίτσι επιµένει. Φτιάξτε τον διάλογο.
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Τέλος, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, απευθυνθείτε σε κάποιον α-

πό τους φορείς που αναφέραµε παραπάνω και καλέστε κάποιον ειδικό (ψυχολόγο, εκπαιδευτι-

κό, κοινωνικό λειτουργό κλπ.), µε τον οποίον θα µπορέσετε να συζητήσετε τα θέµατα που σας α-

πασχολούν.

ΣΣΗΜΕΙΩΩΣΣΗ:

Ιατροκοινωνικά Κέντρα λειτουργούν (ή προβλέπεται να λειτουργήσουν) στους ∆ήµους: Αγρινίου, Αιγεί-

ρου (Ροδόπη), Αιτωλικού, Αλεξάνδρειας (Ηµαθία), Αλεξανδρούπολης, Αλικαρνασσού (Ηράκλειο Κρή-

της), Άµφισσας, Ασπρόπυργου, Αχαρνών, Βόλου, Γαστούνης, ∆ιδυµότειχου, ∆ράµας, Κοµοτηνής, Ζε-

φυρίου, Κορίνθου, Λάρισας, Λέσβου (στο ∆. Γέρας και στην περιοχή Καρά -Τεπέ Μυτιλήνης), Λιοσίων,

Μεγάρων, Μόβρης (Αχαΐα), Νέας Ιωνίας (Μαγνησία), Ξάνθης (στο ∆ροσερό), Ορεστιάδας, Ορεστίδος

(Καστοριά), Παρελείων (Κέρκυρα), Πάτρας, Σαπών (Ροδόπη), Σοφάδων, Τρικάλων, Τυρνάβου, Φαρσά-

λων, Φλώρινας, Χρυσούπολης (Καβάλα). 

Οι εικόνες είναι του Otavio Roth, από την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
προσαρµοσµένη για παιδιά, Ματαίχµιο, Αθήνα 2005 και του Παντελή Καλιότσου, από το βιβλίο του Πα-
τέρας και γιος, Κέδρος, γ’ έκδ. 1987 .
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155.  Ισστοορρίίαα  κκααι  ΧΧααρραακκτηρρισστικκάά  ((εεπααγγγγεελλµµαατικκήή  κκααι  κκοοιννωωννικκήή  ζζωωήή,  θθρρησσκκεείίαα))  τωωνν  Ροοµµάά.
ΑΑυυτοοπεερριγγρρααφφήή  ((κκααι  εετεερροοπρροοσσδδιοορισσµόόςς)).

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Μία από τις ταυτότητες πολλών ανθρώπων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο

τον κόσµο είναι η ταυτότητα του Ροµ, του Τσιγγάνου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσου-

µε θέµατα που έχουν σχέση µε τα Ροµά στην Ελλάδα. Ελπίζουµε ότι το κεφάλαιο αυτό θα

βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους (α) να παρουσιάζουν και να διαχειρίζονται αυτήν την πλευ-

ρά της ταυτότητάς τους µε ωφέλιµο για τους ίδιους τρόπο και (β) να αντιµετωπίζουν κριτι-

κά τις απόπειρες ετεροπροσδιορισµού τους, δηλαδή τις προσπάθειες των άλλων να τους

πούνε «ποιοι είναι». 
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ΕΙΣΣΑΑΓΩΩΓΙΚΚΗ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ξέρετε ότι η 8η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά» και ότι γίνονται διά-

φορες εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εσείς, ποιες εκδηλώσεις θα θέ-

λατε να γίνονται στη χώρα µας για αυτήν την ηµέρα;

Αν στέλνατε ένα µήνυµα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση)

για την «Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά», τι θα έλεγε αυτό το µήνυµα;

155.  1.  Ροοµ  σσηµααίίννει  άάνθθρρωωποοςς…  ΗΗ  γγλλώώσσσαα  τωωνν  Τσσιιγγγγάάννωωνν.  ΓΓλλώώσσσσαα  κααι  κααττααγγωωγγήή

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Μιλάτε Ροµανές; Αν ναι, ακούστε αυτά τα αποσπάσµατα από τον διάλογο ανάµεσα σε δύο εξα-

δέλφες, τη Νίκη και την Ισµήνη, που ζουν στον ∆ενδροπόταµο (από το βιβλίο της Ε. Γεριτσίδου,

Η κοινωνικοποίηση των Τσιγγάνων του ∆ενδροποτάµου Θεσσαλονίκης και η κουλτούρα τους). Πό-

σο εύκολα καταλαβαίνετε τι λένε τα δυο κορίτσια; Υπάρχουν πράγµατα που εσείς θα τα λέγατε

διαφορετικά;

Ος γκελντίν Νίκη, σο κερές; Σαρ νακχιαντάν ο µιλάι;

Γεια σου Νίκη, τι κάνεις; Πώς περάσατε το καλοκαίρι;

Ος γκελντίν Ισµήνη. Λατσέ τουµέν.

Γεια σου Ισµήνη µου. Καλά. Εσείς;
[…]

Α! Ιν αλιστίν ταρ µη ντέη; Ο εκίµο πχενάς ακανά σεµ λατσχή νταλή τζαβ πάλε κάη σχολείο.

Τα γκελέµ σόσκε ουσενίριµας κάη ο κχερ.

Α! δεν τάµαθες απ’ τη µαµά; Ο γιατρός είπε πως τώρα που είµαι καλά µπορώ να ξαναπάω
στο σχολείο. Και πήγα γιατί βαριόµουν στο σπίτι.

Τσχε σο πχενές Νίκη µου; Τε ξανατσουµίνταβ τουτ. Κανταά σι µπουτ σουκάρ µπουκή. Κά-

ντικη σεβιντίµ ιν πχεντινάολ.

Μα τι λες Νίκη µου; Να σε ξαναφιλήσω. Αυτό είναι υπέροχο νέο. Πόσο χάρηκα δε λέγε-
ται.

Τε πχενάβ τούκε οκοάντα; Σεβιντί µο ντατ ντα κάη αγκλέ σας ιν µαγκέλας. Κιρό σο πχε-

νέλ;

Να σου πω και το άλλο; Χάρηκε και ο µπαµπάς που παλιά ήταν αντίθετος. Ο δικός σου τι
λέει τώρα;

Μουντρό. Μέκλεν. Με νταντένσα ασταράβλες τε να ξανατσχινταρέρµαν, τζανές, σι κοντοϊ-
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άντα η µπουκή κάη πχενάβας τούκε κάποτε... αλλά ακανά ιν τχάβντελ κχάντσικ. Ο ντου-

νιάβα τε αριάντολ, µε καµπιτιρίριµ ο Λύκειο ντα, αέρ σαντέ ο Γυµνάσιο.

Ο δικός µου! Άστα! Με τα δόντια τον κρατώ να µη µε ξανασταµατήσει. Ξέρεις, είναι κι ε-
κείνη η περίπτωση που σου έλεγα πέρσι... αλλά δεν τρέχει τίποτα. Ο κόσµος να χαλάσει,
εγώ θα τελειώσω και το Λύκειο, όχι µόνο το Γυµνάσιο.

Τζάβταρ λα παλαµάντε. Καντιάλ µαγκάβ του. Σι µπεζέχ τε ατσχιές. Τα σαν καντική λατσχή

µαθητρια. Τζάµπα χασαρντάν γιεκ µπρες ήδη. Τα ντουσιουνούρσουν κάη κα αβές η πρώ-

τη κάη κα πουταρές ο ντροµ σιάη γιαζία αµέγκε ε τσχεέγκε. Ος ακανά σαντέ ε µρουσά τζά-

νας κάη ο Λύκειο.

Μπράβο ξαδελφούλα µου. Έτσι σε θέλω. Είναι κρίµα να σταµατήσεις. Και είσαι τόσο καλή
µαθήτρια. Τζάµπα έχασες µια χρονιά ήδη. Και να σκέφτεσαι ότι, ίσως, θα είσαι η πρώτη που
θ’ ανοίξεις το δρόµο στη µόρφωση, για µας τα κορίτσια! Ως τώρα µόνο τ’ αγόρια πηγαίνουν
στο Λύκειο.

Τσατσουκανέστε µέντα ντουσιουνούρουµ µας. Κα αβέλ µπουτ σουκάρ τε σέµα, η πρώτη

κάη κα µπιτιρίριµ ο Λύκειο. Ίσως τε µπεζτερίριµ τε τζαβ κάη ο Πανεπιστήµιο, σόσκε άερ;

Στ’ αλήθεια και γω το σκέφτοµαι. Θα είναι υπέροχα να είµαι η πρώτη που θα τελειώσει το
Λύκειο. Ίσως τα καταφέρω να πάω και στο Πανεπιστήµιο. Γιατί όχι; 

Κα αβέλ µπουτ σουκάρ. Κανταά µαγκάβ τε κερντιόλ σα µε γκιόσα. Μέλκι τε αβάλ µέντα πα-

λατούτε τεανρίρις ακανά ζερέ ριακιαρντάµ τα κα ντεν γιούργια κχερέ.

Θάναι φανταστικά. Στο εύχοµαι µε όλη µου την καρδιά. Μπορεί να σ’ ακολουθήσω κι εγώ.
Να χωρίσουµε όµως τώρα, γιατί νύχτωσε και θα µας φωνάζουν από το σπίτι.

Λατσχές πχενές κανταλά. Άντε κα πενάσλεν πάλι.

Καλά λες. Άντε γεια σου. Θα τα ξαναπούµε.

Τε ντικχάσαµεν, έτσι;

Και να βλεπόµαστε, έτσι;

Βα. Άντε γεια σου σελάµετ. Κάη κο κχερ. Πχεν κάη σάµας µαζί.

Ναι. Γεια και χαιρετισµούς στο σπίτι. Πες πως είµασταν µαζί.

Μπουτ σεβιντίµ.

Ευχαριστώ επίσης.

Μέντα λατσχή κι ριάτ...

Ευχαριστώ. Καλό ξηµέρωµα...
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

Στην επόµενη σελίδα µπορείτε να δείτε µία σελίδα από αλφαβητάριο της ροµανί, που εκδόθηκε

στο Σεράγεβο το 1990. Θα θέλατε να υπάρχει ένα παρόµοιο αλφαβητάριο στην Ελλάδα; Αν γρα-

φόταν ένα τέτοιο αλφαβητάριο, σε ποιο αλφάβητο πιστεύετε ότι θα ήταν καλό να γραφτεί (το ελ-

ληνικό ή το λατινικό); Γιατί;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Χωριστείτε σε οµάδες και, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας, προσπαθεί-

στε να φτιάξετε παρόµοιες σελίδες για διάφορα (ή και όλα) τα γράµµατα της αλφαβήτου.
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Η φωτογραφία και η λεζάντα είναι από το βιβλίο της Α. Λυδάκη Μπαλαµέ και Ροµά. Εκεί διαβά-

ζουµε ότι κάποιος Αµερικανός που είχε πάει στα Άνω Λιόσια, έλεγε στις γυναίκες ότι «είναι από

την Ινδία και πρέπει να έχουν τέτοια ελιά που κάνουν οι γυναίκες εκεί». Ο ίδιος έκανε τέτοιες «ε-

λιές» στα µέτωπα των γυναικών. Εσείς τι θα λέγατε και τι θα κάνατε, αν κάποιος σας ζητούσε κά-

τι παρόµοιο; 

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  5:

Αν µιλάτε ροµανές, προσπαθείστε να µεταφράσετε στα ελληνικά το ποίηµα του Γιάννη Αλεξίου.

Μετά, συζητείστε στην Οµάδα το περιεχόµενο του ποιήµατος.

Γιεκ τσιπ πραλά ασταρέλαµεν.

Γιεκ τσιπ πραλά σικαβέλαµεν πε καϊά πουβ,

η ροµανί η µπουτ γκιλαµπαντί.

Ρόντεν ροµάλεν λάκε όρµπε

τα αρακέν ε ντροµά κάι πιρνταµούσας

Ρόντεν ροµάλεν αµαρέ νταντέγκε ροϊνταρντέ γκιλά

κάι ντικέν ε ντουκά σαρ γκιλάµπενας.

Νάι σας βον πατρά κάι πουρντάς ζουραλί 

µπαλµπάλ, ντα κάι ουλαντάσλεν. 

(η µετάφραση του ποιήµατος στα ελληνικά)
Μια γλώσσα αδέλφια µας κρατάει.

Μια γλώσσα µας δείχνει πάνω σ’ αυτή τη γη, 

η τσιγγάνικη η πολύ τραγουδιστή.

Ψάξτε Τσιγγάνοι τις λέξεις της 

θα βρείτε τους δρόµους που περπατήσαµε.

Ψάξτε Τσιγγάνοι τα µοιρολόγια των προγόνων µας 

θα δείτε τους πόνους πώς τους τραγουδούσανε.

∆εν ήταν οι πρόγονοι φύλλα που τα φύσηξε 

ο δυνατός άνεµος και τους σκόρπισε.

• Η Ροµανί (ή ροµανές) είναι προφορική γλώσσα.

• Μιλιέται σε πολλά µέρη του κόσµου.

• Υπάρχουν πολλές διάλεκτοι, δηλαδή µορφές, της Ροµανί.

• Τον 18ο αιώνα κάποιοι παρατήρησαν ότι τα ροµανές µοιάζουν µε διαλέκτους που µιλιούνται την Ινδία.

• Γι’ αυτό πίστεψαν ότι οι Τσιγγάνοι κατάγονται από την Ινδία.

• Η θεωρία αυτή έγινε πολύ γνωστή και, µέχρι σήµερα, πολλοί την δέχονται. Όµως, είναι µία θεωρία η

οποία δεν έχει αποδειχτεί.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Ροµ σηµαίνει άνθρωπος στη Ροµανί γλώσσα, τα ροµανές. Είναι η γλώσσα που µιλούν πολλοί -αν και όχι
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όλοι- από τους ανθρώπους που στα ελληνικά ονοµάζονται Τσιγγάνοι ή Γύφτοι (στη Θράκη και Κατσίβελ-

λοι). Η ροµανί είναι προφορική γλώσσα. Μιλιέται στα Βαλκάνια, στην Κεντρική Ευρώπη, στην Πολωνία, τις

Βαλτικές χώρες, στη Φιλανδία, στη Ρωσία... Σε άλλες χώρες (στην Ισπανία, στη Γερµανία, στην Αγγλία)

τσιγγάνικες λέξεις «ντύνουν» τη γραµµατική και το συντακτικό της επίσηµης γλώσσας της χώρας. 

Άλλοτε πάλι τσιγγάνικες λέξεις χρησιµοποιούνται σε επαγγελµατικές και κοινωνικές διαλέκτους, δη-

λαδή τις ιδιαίτερες «γλώσσες» που χρησιµοποιούν µεταξύ τους άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά

ή ανήκουν σε κάποια «ιδιαίτερη» κοινωνική οµάδα. Για παράδειγµα, οι χαλκιάδες στο Καρπενήσι µιλού-

σαν µια τέτοια διάλεκτο, τα ντόρτικα. Και µάλιστα ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, που τη Γραµµατική του

χρησιµοποιούµε µέχρι σήµερα στα ελληνικά σχολεία, το 1923 δηµοσίευσε ένα µικρό γλωσσάρι των

ντόρτικων. Οι οµιλητές αυτών των διαλέκτων µπορεί να είναι ή και να µην είναι Τσιγγάνοι. 

Τέλος, να πούµε ότι πολλοί από τους ανθρώπους που σήµερα στην Ελλάδα λέγονται Τσιγγάνοι µιλούν,

εκτός από την ελληνική, όχι ροµανές, αλλά κάποια άλλη γλώσσα: τουρκικά, βλάχικα, αλβανικά κλπ.

ΣΣτη  ρροοµαανί  γλλώώσσσσαα  σστηρρίχχτηκκααν  όόσσοοι  υυποοσστηρίζζοουυν  όότι  οοι  Τσσιγγγγάάνοοι  κκαατάάγγοονντααι  ααπόό  τηνν  Ιννδδίαα. Μια

ιστορία -που την ξέρουµε από τρίτο χέρι και που δεν έχει εξακριβωθεί- λέει ότι το 1753 ή το 1754 ένας

Ούγγρος ιερέας, ο Istvan Vali, που παρακολουθούσε µαθήµατα σε κάποιο Πανεπιστήµιο στην Ολλαν-

δία, κάθισε και έγραψε 1000 από τις λέξεις της µητρικής γλώσσας τριών συµφοιτητών του οι οποίοι ή-

ταν από κάποιο µέρος της Ινδίας. Αυτό το έκανε γιατί έβρισκε οµοιότητες ανάµεσα στη γλώσσα των συµ-

φοιτητών του και στη γλώσσα που µιλούσαν οι Τσιγγάνοι στην Ουγγαρία. Όταν γύρισε στην πατρίδα του,

λένε ότι ο Vali διαπίστωσε πως οι Τσιγγάνοι συµπατριώτες του πράγµατι καταλάβαιναν τις λέξεις που εί-

χε καταγράψει. Σιγά σιγά κι άλλοι άρχισαν να παρατηρούν παρόµοιες οµοιότητες και οι «ειδικοί» πίστε-

ψαν ότι οι Τσιγγάνοι έρχονται από την Ινδία, χωρίς όµως να µπορούν να δώσουν επιστηµονικές απα-

ντήσεις σε βασικά ερωτήµατα: Από ποιο ακριβώς µέρος; Πότε έφυγαν; Γιατί; Πού πήγαν και τι έκαναν

εκεί που πήγαν; Αυτά τα αναπάντητα ερωτήµατα δείχνουν ότι η θεωρία πως οι Τσιγγάνοι κατάγονται α-

πό την Ινδία, τελικά είναι πολύ αδύναµη.

Από την άλλη πλευρά, πράγµατι µιλούν τη ροµανί όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που ονοµάζονται Τσιγγά-

νοι; Και όσοι τη µιλούν, είναι σίγουρο ότι την έµαθαν επειδή κατάγονται από εκείνους τους υποθετικούς

«πρώτους Τσιγγάνους» που έφυγαν από την Ινδία; 

Όπως συµβαίνει µε όλα τα γλωσσικά συστήµατα που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνή-

σουν µεταξύ τους, και η ροµανί που µιλιέται σε κάθε µέρος «µας λέει» την ιστορία της: σε ποιες περιο-

χές χρησιµοποιήθηκε, από ποιους, µαζί µε ποιες άλλες γλώσσες... Προσοχή, όµως! Η ιστορία που µας

«λέει» µια γλώσσα δεν είναι απαραιτήτως και η ιστορία του καθενός από τους οµιλητές της. Για παρά-

δειγµα, ο γιος δύο µεταναστών από το Πακιστάν, ο οποίος γεννήθηκε και µεγάλωσε στη χώρα µας, µι-

λάει ελληνικά. Και, αν η οικογένεια µείνει στη χώρα µας, ίσως τα παιδιά του να µιλούν µόνο ελληνικά.

Άρα, η γλώσσα που µιλάει ένας άνθρωπος, από µόνη της, δεν µπορεί να µας «δείξει» την καταγωγή αυ-

τού του ανθρώπου. 
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1155.2.  Η  «ισσττοορρίαα  τωων  Τσσιιγγγάάννωωνν».

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΗΗΣΣΗ:

∆είτε το παρακάτω απόσπασµα, από συνέντευξη της Μαρίας Σαΐνη στον Σταύρο Θεοδωράκη.

Εσείς, τι έχετε ακούσει για την ιστορία των Τσιγγάνων; Από ποιους; Ποια είναι η δική σας άποψη;

- Πού γεννήθηκες;

- Γεννήθηκα στη Θήβα, στα χωριά. Τότε γυρνούσαµε εδώ κι εκεί.

- Οι παππούδες από πού ήταν;

- Θυµάµαι τον παππού που έλεγε ότι ήταν γέννηµα θρέµµα Έλληνας. Τώρα αυτοί που έχουν

διαβάσει βιβλία λένε ότι είµαστε από την Ινδία.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Στη ναζιστική Γερµανία είχαν µεγάλη επιρροή οι εργασίες του γιατρού Robert Ritter. Ο Ritter ερευ-

νούσε τα γενεαλογικά δέντρα των ανθρώπων και έκανε εξετάσεις αίµατος, µετρήσεις κρανίων κλπ.

Ο σκοπός του ήταν να χωρίσει τους ανθρώπους που ζούσαν στη Γερµανία σε κατηγορίες και να

δείξει τις διαφορές που υπήρχαν ανάµεσα σε αυτές τις κατηγορίες. Όµως, το αποτέλεσµα των ε-

ρευνών του ήταν ότι το 90% των Τσιγγάνων που ζούσαν στη Γερµανία δεν είχαν «καθαρό τσιγγά-

νικο αίµα» (δηλαδή, κάποιος από τους γονείς ή τους παππούδες τους δεν ήταν Τσιγγάνος). Ποιες

από τις παρακάτω απόψεις θα µπορούσε να υποστηρίξει αυτό το συµπέρασµα του Ritter;

α) Οι Τσιγγάνοι δεν έχουν ουσιαστικές σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους.

β) Οι Τσιγγάνοι ζουν στο περιθώριο των κοινωνιών.

γ) Οι σηµερινοί Τσιγγάνοι είναι βιολογικοί απόγονοι των Τσιγγάνων που αναφέρονται σε διάφορα κεί-

µενα από τον 10ο αιώνα µ.Χ. µέχρι τις µέρες µας. 

• Ξεκινώντας από τη «βεβαιότητα» ότι οι Τσιγγάνοι έρχονται από την Ινδία, ορισµένοι ερευνητές συν-

δύασαν διάφορες πληροφορίες και έφτιαξαν µια ιστορία για τους Τσιγγάνους.

• Το συµπέρασµα που βγάζει κανείς αν διαβάσει αυτή την «ιστορία των Τσιγγάνων» είναι ότι οι Τσιγγά-

νοι έχουν πάντα µερικά χαρακτηριστικά που δεν αλλάζουν, όσα χρόνια κι αν περνούν. Ποια υποτίθε-

ται ότι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; Η ζωή στο περιθώριο των κοινωνιών, η αποµόνωση από τους άλ-

λους ανθρώπους, ο νοµαδισµός, δηλαδή η διαρκής µετακίνηση από µέρος σε µέρος, και οι άθλιες

συνθήκες ζωής που τελικά οδηγούν στην παρανοµία.

• Όµως, είναι πραγµατικά έτσι; Όλα τα κείµενα που χρησιµοποιούν όσοι έφτιαξαν την «ιστορία των Τσιγγά-

νων» µιλούν πράγµατι για Τσιγγάνους; Ποια σχέση έχουν οι Τσιγγάνοι των κειµένων µε τους ανθρώπους

που σήµερα ονοµάζονται Τσιγγάνοι; Πόσο σίγουρο είναι ότι οι πρώτοι είναι οι πρόγονοι των δεύτερων;
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ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Σήµερα η «ιστορία των Τσιγγάνων» θεωρείται λίγο πολύ γνωστή. Η υπόθεση ότι οι Τσιγγάνοι έρχονταν

από την Ινδία δεν εξακριβώθηκε ποτέ. Όµως από εκεί ξεκίνησαν και άλλες υποθέσεις που, όλες µαζί,

έφτιαξαν µια ιστορία. Αυτή η ιστορία, περνώντας από βιβλίο σε βιβλίο, έγινε πιστευτή και τελικά επικρά-

τησε. Τι µας λέει; Ότι «οι Τσιγγάνοι µετανάστευσαν από την Ινδία τον 9ο ή τον 10ο αιώνα µ. Χ., και σιγά
σιγά άρχισαν να µετακινούνται προς τη ∆ύση, περνώντας από τη Μέση Ανατολή και από το Βυζάντιο.
Στις αρχές του 15ου αιώνα εµφανίζονται στην κεντρική Ευρώπη και µέσα σε έναν αιώνα φτάνουν µέχρι
το βορειότερο κοµµάτι της Ευρώπης. Επειδή παντού αντιµετώπιζαν διώξεις, οι Τσιγγάνοι χωρίζονται σε
µικρότερες οµάδες και διασπείρονται σε όλα τα µέρη της Ευρώπης, αλλά και σε άλλες ηπείρους, λό-
γου χάρη στην Αµερική».

Αυτή η ιστορία, όσο δηµοφιλής και να είναι, πααρρουσσιάάζζεει  πολλλλάά  πρροοββλλήήµααταα  ωωςς  πρροοςς  τηνν  ααξξιοοπιστίίαα

τηηςς. Για να φτιαχτεί, χρησιµοποιήθηκαν διάφορες πηγές: χρονικά πόλεων, διοικητικά έγγραφα, κείµε-

να µε τις εντυπώσεις περιηγητών από τις επισκέψεις τους σε διάφορους τόπους… Τα ονόµατα που συ-

ναντάµε σε αυτές τις πηγές είναι πολλά και διαφορετικά: «Αθίγγανος», «Αιγύπτιος», «Ρωµνίτης», «Σα-
ρακηνός» ή «Βοηµός». ΉΉταανν  οι  εερρεευυννητέέςς  τωωνν  Τσιγγγγάάνωωνν  ποουυ  ααποοφφάάσσισσαανν  όότι  οοι  όόλλαα  ααυτάά  ταα  οοννόόµααταα

αανααφφέέρροοννταανν  σστοουςς  ίδδιοουςς  ααννθθρρώώποουυςς. Πολλές φορές δεν γινόταν καν λόγος για Τσιγγάνους ή κάποια

άλλη οµάδα µε ιδιαίτερο όνοµα, αλλά για «ανθρώπους µελαψού χρώµατος», «µάγους και ακροβάτες»,

«µουσικούς», «σιδεράδες», «περιπλανώµενους» κλπ. ΉΉταανν  οοι  ερρεευυνητέέςς  τωωνν  Τσσιγγγγάάννωωνν  ποουυ  ααποοφφάάσσι-

σσααν  ότι  οοι  πεερριγγρρααφφέέςς  που  εείίχχαανν  σσταα  χχέέρριαα  τοουςς  αανααφφέρροονντααν  σσε  Τσσιγγγγάάννοουυςς. 

Πρώτα πρώτα, λοιπόν, δεν ξέρουµε τι ακριβώς ήταν οι άνθρωποι για τους οποίους κάνουν λόγο οι

παραπάνω πηγές. ∆εύτερον, δεν ξέρουµε τι σχέση είχαν όλοι αυτοί µε τους ανθρώπους που σήµερα

ονοµάζονται Τσιγγάνοι σε διάφορα µέρη του κόσµου. Ωστόσο, οι «ειδικοί στους Τσιγγάνους» φαίνονται

πεπεισµένοι (και πείθουν και πολλούς άλλους) ότι όλοι οι Τσιγγάνοι που συναντούµε σήµερα είναι µία
οµάδα (φυλή, λαός ή κάτι άλλο) και µάλιστα βιολογικοί απόγονοι άλλων Τσιγγάνων, σε ένα µεγάλο βά-

θος χρόνου. Με άλλα λόγια, για χίλια ή και περισσότερα χρόνια, οι Τσιγγάνοι υποτίθεται ότι γεννούν Τσιγ-

γάνους, που πάντα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους προγόνους τους.

Ποια υποτίθεται ότι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; «Η ζωή στο περιθώριο των κοινωνιών, η αποµό-
νωση από τους άλλους ανθρώπους, ο νοµαδισµός, δηλαδή η διαρκής µετακίνηση από µέρος σε µέρος,
οι άθλιες συνθήκες ζωής που τελικά οδηγούν στην παρανοµία». Είναι όµως πραγµατικά έτσι; Όλοι ξέ-

ρουµε ότι, ανάλογα µε το µέρος που θα διαλέξεις να ρίξεις τα δίχτυα σου, θα πιάσεις αυτά ή τα άλλα

ψάρια. ΟΟι  εερρεευυννητέέςς  έέφφτιααξξαανν  τηνν  ισστορρίαα  τωωνν  Τσσιγγγγάάννωων  ψψάάχχννοονντααςς  γγιαα  σστοοιχχεείίαα  κκυυρρίίωωςς  εεκκεείί  ποουυ  κκαα-

τααγγρράάφφεετααι  η  δδιααφφοορράά  κκααι  η  σσύύγγκκροουυσση  (γγιαα  πααρράάδδεειγγµαα  σσταα  ααξξιοοπερρίεεργγαα  τωωνν  τααξιδδιωωτικκώών  εενντυπώώ-

σσεεωωνν  ή  σσταα  ααρρχχεείαα  της  αασστυννοοµµίαας  )  κκααι  ποολύύ  λλιγόότερροο  εεκκεί  ποου  κκαατααγγρράάφφεετααι  η  κκοοιννόότηταα  κκααι  η  έννταα-

ξξη  ((γγιαα  πααρράάδδειγγµαα  σσταα  λληξξιααρρχχικκάά  ααρχχείίαα  τωωνν  πόόλεωων). 

Με δυο λόγια, σήµερα επικρατούν για τους Τσιγγάνους πεποιθήσεις που δύσκολα θα µπορούσαµε

να τις θεωρήσουµε λογικές για οποιαδήποτε οµάδα ανθρώπων. Και αυτές οι πεποιθήσεις δεν είναι µό-

νο παράλογες. Είναι και επικίνδυνες. Γιατί «πετάνε» τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρονται έξω

από την ιστορία, αφού τους αρνούνται οποιαδήποτε σηµαντική εξέλιξη µέσα στον χρόνο, και έξω από

την κοινωνία, αφού τους αρνούνται οποιαδήποτε ουσιαστική επαφή µε άλλες οµάδες.
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1155.  33.  ΟΟιι  ΤΤσσιγγάάνοοι  σσττηνν  Ελλάάδδαα  κκααι  ηη  έξξωωσσήή  ττοουυςς  ααπόό  ττηην  ισσττοορρίαα

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Ακούστε το παρακάτω απόσπασµα, από το βιβλίο του Κ. Μπίρη, Ρωµ και Γύφτοι, Εθνογραφία και

Ιστορία των Τσιγγάνων, που δηµοσιεύτηκε το 1954. Εσείς, δέχεστε την άποψη του συγγραφέα ό-

τι οι άνθρωποι για τους οποίους µιλάει «έλεγαν ψέµατα»; Αν µπορούσατε να µιλήσετε µε τον συγ-

γραφέα, τι θα του λέγατε;

Έχει και η πρωτεύουσα τους Τσιγγάνους της. Το 1930 ένα καραβάνι τους, απ’ αυτά που

την επισκέπτονται συχνά, ήλθε και κατασκήνωσε στην άκρη της πόλης στα Κάτω Πετράλω-

να. Ύστερα από µερικά χρόνια, ενώ συνεχιζόταν εκεί η διαµονή τους, ακούστηκε ότι έχουν

έλθει από την Ανατολική Θράκη ως «ανταλλάξιµοι Έλληνες το γένος». Ήταν, βέβαια, ψέµ-

µα αυτό…

• Οι περισσότεροι ερευνητές δέχτηκαν ότι και οι Τσιγγάνοι που ζουν στην Ελλάδα είναι ένα κοµµάτι των

Τσιγγάνων που ξεκίνησαν από την Ινδία και, σιγά σιγά, σκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη.

• Από την άλλη πλευρά, αυτοί οι ερευνητές δεν πίστευαν όσα τους έλεγαν οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι για την

ιστορία τους και για την ιστορία των οικογενειών τους.

• Επίσης, ήταν βέβαιοι (και έπεισαν και τους αναγνώστες των βιβλίων τους γι’ αυτό) ότι τους Τσιγγάνους

στην Ελλάδα δεν τους επηρέασαν τα ίδια ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν και τους άλλους ανθρώπους.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΜΑΑ:

Ο αριθµός των Τσιγγάνων στην Ελλάδα δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, γιατί δεν υπάρχουν ε-

πίσηµα στατιστικά στοιχεία. Σύµφωνα µε στοιχεία του Συµβουλίου της Ευρώπης, οι Έλληνες Τσιγγάνοι

υπολογίζονται στις 120. 000. Στη χαρτογράφηση που έκανε η (τότε) Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρ-
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φωσης το 1996, αναφέρονται 150. 000 µε 200. 000. Οι σύλλογοι των Τσιγγάνων µιλούν για ακόµα µε-

γαλύτερο αριθµό.

Ποια είναι η ιστορία των Τσιγγάνων στην Ελλάδα; Η επίσηµη ιστορία των εθνικών κρατών ενδιαφέ-

ρεται να φτιάξει µία, όσο γίνεται, οµοιόµορφη εικόνα για όσους έζησαν και ζουν σε αυτά τα κράτη (δες
στο 4ο κεφάλαιο). Για το λόγο αυτό, δεν ξέρουµε πολλά πράγµατα για το πόσοι και ποιοι από αυτούς

που πήραν µέρος στις ιστορικές περιπέτειες του ελληνικού έθνους ήταν Τσιγγάνοι. Ούτε έχουµε ξεκά-

θαρη εικόνα για το τι ακριβώς σήµαινε η λέξη «Τσιγγάνος» ή «Γύφτος» στις διάφορες ιστορικές περιό-

δους και στις διαφορετικές µικροκοινωνίες του σηµερινού ελληνικού χώρου. Στέλνει, για παράδειγµα,

ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ένα γράµµα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που αρχίζει έτσι: «Αδελφέ Γύφτο,
ο Αλή Πασάς όποιον ήθελε να φονεύση τον έκανε συγγενή….» Τι να σήµαινε, άραγε, αυτή η προσφώ-

νηση; Ή πάλι, πολλοί από τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης είχαν το παρατσούκλι «Γύφτος». Για-

τί; Αν διαβάσει κανείς τα αποµνηµονεύµατα που έχουν γραφτεί για εκείνη την περίοδο, θα δει ότι οι «Γύ-

φτοι» ήταν τόσο «δεµένοι» µε τις τοπικές κοινωνίες, που δεν µπορεί κανείς να πει µε σιγουριά αν το ό-

νοµα «Γύφτος» οφειλόταν στην εξωτερική εµφάνιση, στο επάγγελµα ή στην καταγωγή του αγωνιστή

που το είχε.

Όµως σήµερα, όποιος έχει διαβάσει τα βιβλία για τους Τσιγγάνους που κυκλοφορούν (ή τα άρθρα

των εφηµερίδων που στηρίζονται σε αυτά τα βιβλία) δεν θα καθίσει να ασχοληθεί µε τέτοια ερωτήµατα.

Γι’ αυτόν η «ιστορία των Τσιγγάνων» στην Ελλάδα θεωρείται γνωστή. Και να τι έχει διαβάσει για αυτήν:

«Η πρώτη µαρτυρία για την παρουσία των Τσιγγάνων στο Βυζάντιο είναι του 11ου αιώνα Στην Ελλάδα οι
Τσιγγάνοι πρέπει να έφτασαν στις αρχές του 14ου αιώνα ή και νωρίτερα. Τους συναντούµε σε βενετο-
κρατούµενες κυρίως περιοχές, όπου υπήρχε σχετική σταθερότητα. Στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα
Ιόνια νησιά και στη γειτονική Ήπειρο. Στην Κέρκυρα από τον 13ο µέχρι τον 19ο αιώνα υπήρχε πολυπλη-
θής κοινότητα Τσιγγάνων, οι οποίο ζούσαν και εργάζονταν σε ξεχωριστό φέουδο (γη παραχωρηµένη,
µαζί µε τους κατοίκους της, σε ευγενείς, οι οποίοι την εκµεταλλεύονταν), το Feudum Acinganorum».

Είναι αυτά τα στοιχεία όλη κι όλη η ιστορία των Τσιγγάνων στην Ελλάδα; Πολλές αµφιβολίες µπορού-

µε να έχουµε γι’ αυτό. Πρώτα πρώτα οι µαρτυρίες στις οποίες στηρίζεται η παραπάνω «ιστορία» είναι

λίγες. Μερικές δεν είναι καν σίγουρο ότι όντως µιλάνε για Τσιγγάνους. Για παράδειγµα, ο Φραγκισκα-

νός καλόγερος Συµεών Συµεώνος, που επισκέπτεται το Ηράκλειο της Κρήτης το 1323, γράφει: «είδα-
µε ακόµα και µια φυλή έξω από την πόλη, που ακολουθούν τις τελετές των Ελλήνων και βεβαιώνουν ό-
τι είναι απόγονοι του Χαµ. Σπάνια ή και ποτέ δε σταµατούν στο ίδιο µέρος για περισσότερες από τριά-
ντα ηµέρες, αλλά πάντα περιπλανώµενοι και φυγάδες, σαν να τους έχει καταραστεί ο Θεός, µόλις πε-
ράσει η τριακοστή µέρα, µετακινούνται από αγρό σε αγρό, µαζί µε τις στενόµακρες σκηνές τους, µαύ-
ρες και χαµηλές, όπως των Αράβων, και από σπηλιά σε σπηλιά». O George Soulis, το 1961 χρησιµοποι-

εί αυτό το κείµενο και γράφει ότι πρόκειται για µία «περιγραφή ανθρώπων, οι οποίοι εύκολα µπορούν
να προσδιοριστούν ως Τσιγγάνοι». Γιατί; Επειδή είναι περιπλανώµενοι και µένουν σε σκηνές; Σύγχρο-

νη ιστορική έρευνα του Γιάννη Κ. Μαυροµάτη, που έγινε σε συµβολαιογραφικές πράξεις σε αρχεία του

Ηρακλείου Κρήτης, έδειξε ότι οι Τσιγγάνοι εκεί σε πολλές περιπτώσεις ήταν εγγράµµατοι και µάλιστα

έκαναν επαγγέλµατα µε κύρος, στην τοπική κοινωνία. Καµία σχέση δηλαδή µε τους περιπλανώµενους

σκηνίτες του Συµεώνος. Και όµως, η µαρτυρία του Συµεώνος γράφεται και ξαναγράφεται σε βιβλία, τα

οποία αντιγράφουν το ένα το άλλο, και τελικά η «πληροφορία» που παίρνει κανείς διαβάζοντας τα πε-

ρισσότερα κείµενα είναι ότι «το 1323 εµφανίζονται Τσιγγάνοι στην Κρήτη». 

∆εύτερον, δεν ξέρουµε ποια είναι η σχέση των ανθρώπων που αναφέρουν τα κείµενα µε τους Τσιγ-
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γάνους που ζουν στις ίδιες περιοχές σήµερα. Σε µερικές περιπτώσεις είναι ολοφάνερο ότι δεν υπάρ-

χει σχέση. ∆ιαβάζουµε, ας πούµε, πάλι σε κείµενο για τους Τσιγγάνους στην Ελλάδα «Τσιγγάνους συ-
ναντάµε και στην επίσης βενετοκρατούµενη Μεθώνη, να κατοικούν στη δική τους περιοχή […] Από το
τέλος του 14ου και ως τις αρχές του 16ου αιώνα, οι κάτοικοι των οικισµών αυτών ελαττώνονται σταδιακά
[…] Περνούν στα βενετοκρατούµενα Ιόνια νησιά και στη ∆υτική Ευρώπη…» Άρα η ιστορία αυτών των αν-

θρώπων δεν είναι η ιστορία των Τσιγγάνων που ζουν στην Ελλάδα.

Και µετά τι έγινε µε τους Τσιγγάνους στην Ελλάδα; Η «ιστορία τους» στα περισσότερα βιβλία σταµα-

τά µε την «άφιξή τους» στην Ελλάδα. Λες και µετά από αυτήν, οι Τσιγγάνοι έπαψαν να υπάρχουν ως ι-

στορικά υποκείµενα. 

Παρά τα προβλήµατά της, η  ««ισστοορρίίαα  τωωνν  Τσσιγγγάάννωωνν»»,  ποου  φφτιάάχχτηκκε  µµε  τοον  τρρόόποο  ποου  είίδδααµε,  µπή-

κκε  σστη  θθέέση  τωωνν  πρρααγγµαατικκώώνν  ισστοορρικκώώνν  πεερριπετεειώώνν  σστιςς  οοποίεεςς  πήήρραανν  µέέρροοςς  όόλλοοι  εκκεείίννοι  οοι  άάννθθρρωω-

ποοι  ποουυ  σστηηνν  Ελλλλάάδδαα  οοννοοµάάζζοονντααι  Τσσιγγγάάννοοι. Αυτό που δεν µπορούν να δεχτούν οι ερευνητές είναι ό-

τι οι Τσιγγάνοι συµµετείχαν στα ίδια ιστορικά γεγονότα που συµµετείχαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι.

Στην περίπτωσή µας, στα µεγάλα γεγονότα που σηµάδεψαν την ελληνική ιστορία. Οι µαρτυρίες που έ-

διναν οι ίδιοι οι άνθρωποι για την ιστορία τους και για την ιστορία των οικογενειών τους δεν γίνονταν α-

ποδεκτές από τους ειδικούς. Αυτοί πίστευαν ότι ήξεραν περισσότερα. Το 1954, ας πούµε, ένας ερευ-

νητής των Τσιγγάνων γράφει: «Έχει και η πρωτεύουσα τους Τσιγγάνους της. Το 1930 ένα καραβάνι
τους, απ’ αυτά που την επισκέπτονται συχνά, ήλθε και κατασκήνωσε στην άκρη της πόλης στα Κάτω Πε-
τράλωνα. Ύστερα από µερικά χρόνια, ενώ συνεχιζόταν εκεί η διαµονή τους, ακούσθηκε ότι έχουν έλ-
θει από την Ανατολική Θράκη ως «ανταλλάξιµοι Έλληνες το γένος». Ήταν, βέβαια, ψέµµα αυτό…»1. Για-

τί ψέµα; Είναι γνωστό ότι πολλές από τις τσιγγάνικες οικογένειες που σήµερα κατοικούν στην Αγία Βαρ-

βάρα, στον ∆ενδροπόταµο στη Θεσσαλονίκη, σε χωριά των Νοµών Ξάνθης και Ροδόπης και αλλού,

πράγµατι ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες στην περίοδο 1918 - 1923, από την Κωνσταντινούπολη, τη

Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και από άλλες περιοχές.

1155.44.  ΠΠοούύ  ναα  ψψάάξξοουυµεε  γιαα  νναα  αανναακκααλλύύψψοουυµεε  την  ισστοορρίίαα  τωων  Τσσιιγγγγάάννωωνν  σσττηνν  Ελλλλάάδδαα;  Τι  µποορροούύµε  ναα
αανναακκααλλύύψψοουυµεε  γγιαα  τοουυςς  Έλλλληηνεςς  ΤΤσσιγγγγάάννοουυςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Ας υποθέσουµε ότι σας ζητούν να γράψετε ένα άρθρο σε τοπική εφηµερίδα για την ιστορία της

οικογένειάς σας. Πού θα ψάξετε για στοιχεία;

Ας υποθέσουµε τώρα ότι σας ζητούν να γράψετε ένα άρθρο σε τοπική εφηµερίδα για την ιστο-

ρία των Τσιγγάνων στην περιοχή σας. Πού θα ψάξετε για στοιχεία;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:
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Στα βιβλία που κυκλοφορούν για την ιστορία των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, διαβάζουµε ότι στην

Κέρκυρα από τον 13ο µέχρι τον 19ο αιώνα υπήρχε πολυπληθής κοινότητα Τσιγγάνων, οι οποίοι

ζούσαν και εργάζονταν σε ξεχωριστό φέουδο (γη παραχωρηµένη, µαζί µε τους κατοίκους της,

σε ευγενείς, οι οποίοι την εκµεταλλεύονταν), το Feudum Acinganorum. Τι πιστεύετε ότι απέγιναν

οι Τσιγγάνοι του Feudum Acinganorum;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  3:

∆είτε τη φωτογραφία στην επόµενη σελίδα (από το βιβλίο του Α. Κ. Γκόγκου, Παρακάλαµος). Τι

µπορούµε να µάθουµε για τους Τσιγγάνους του Παρακαλάµου από αυτή τη φωτογραφία και α-

πό τη λεζάντα της;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Ας υποθέσουµε ότι κάποιος ερευνητής έψαχνε στοιχεία (α) για τη συµµετοχή των Ελλήνων Τσιγ-

γάνων στον πόλεµο του 1940 και (β) για τη σχέση τους µε την επίσηµη εκπαίδευση. Ποια συµπε-

ράσµατα θα έβγαζε αν στηριζόταν στο πρώτο κείµενο; Ποια συµπεράσµατα θα έβγαζε αν στηρι-

ζόταν στο δεύτερο κείµενο; Ποιο από τα δύο κείµενα πιστεύετε ότι είναι καταλληλότερη πηγή για

µια ιστορική έρευνα;

ΚΚείµενοο  ΙΙ.

Σα ερωµά εν ντουναβάκιε

σαν µπουτ λατσέ µανουσά

σιν µαγκάς τσινγκαράτα µπελάες

∆ε βέρεις γκιλά µπα στραεσαράς σα ρε τσιρικλά

Αµαρέντσα εν τσικνέ στον εισαράς

λεν γκο λατσιπέ µανγκάς

τεναγκερντόν τσορά χοχαµζία τα τελέν µπέτι ντροµά

Σε ερωµά εν ντουναβάκιε, κάνταλο µαγκάστε τραεσόρο.

Όλοι οι τσιγγάνοι του Κόσµου

είµαστε πολύ καλοί άνθρωποι

δεν θέλουµε πολέµους και µπελάδες

Αγαπάµε, τραγουδάµε, ζούµε σαν τα πουλιά

Τα παιδιά µας µικρά τα παντρεύουµε

και το καλό τους θέλουµε

να µην γίνουν κλέφτες, ψεύτες και να µην πάρουν τον κακό δρόµο

Όλοι οι τσιγγάνοι του Κόσµου έτσι θέλουµε να ζήσουµε.

Τσιγγάνικο τραγούδι, από το βιβλίο των Αγγέλη, Μ., Τασιοπούλου, Μ., Τραγουδώντας µε τους
τσιγγάνους…, ΤΕ∆ΚΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 2001

ΚΚεείµεεννοο  ΙΙΙΙ.

Λαµβάνω την τιµήν ο υπογεγραµµένος Θ. Γ., κάτοικος Μ. (κοινότητα του Ζαγορίου), ανάπηρος

πολέµου 1940 - 41, πολύτεκνος και πάντι άπορος να αναφέρω υµίν τα εξής: Κατόπιν της εγκυκλί-

ου υµών περί υποδείξεως και κληρώσεως των δέκα µαθητών υποτρόφων της Ριζαρείου εκ Ζα-

γορίου, καίτοι ο υιός µου Θ., τέκνον αναπήρου, πολυτέκνου και εντελώς απόρου πατρός, συγκε-

ντρώνοντος δε και άπαντα τα εν εγκυκλίω αναφερόµενα προσόντα, δεν επροτιµήθη όλως παρα-

νόµως υπό της αρµοδίας επιτροπής, ήτις υπέδειξεν όλως αντιθέτως τον Σ. Θ., όστις δεν δικαιού-

ται να κληρωθή […] ∆ιά ταύτα διαµαρτύροµαι ενώπιον υµών και καταγγέλλω την εν λόγω επιτρο-

πή διά την παράνοµον ταύτην πράξιν και ποιούµαι έκκλησιν ενώπιον υµών όπως ευαρεστούµε-

νοι εισαγάγητε τον υιόν µου Θ., είτε ως υπεράριθµον είτε διά κλήρου υπότροφον της Ριζαρείου,
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ενισχύοντες και ανακουφίζοντες έναν ανάπηρον και πραγµατικόν µάρτυρα πολεµήσαντα εις τον

Ιερόν κατά της Ιταλίας πόλεµον…

Αίτηση ενός Γύφτου κατοίκου του Ζαγορίου προς το διοικητικό συµβούλιο της Ριζαρείου Σχο-
λής, Αρχείο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Φακ. Εισερχοµένων Εγγράφων 1945 - 1953,

αρ. πρ. 400/18-12-1945, από το βιβλίο του ∆αλκαβούκη, Β. Κ., Η πένα και η γκλίτσα, 
Οδυσσέας, Αθήνα 2005

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  55:

Αν χρησιµοποιούσατε αυτές τις φωτογραφίες σε ένα άρθρο µε τίτλο «Οι Τσιγγάνοι στην ελληνική ι-

στορία», τι σχόλια θα κάνατε στις λεζάντες των φωτογραφιών; (Η πρώτη φωτογραφία είναι από το

πανηγύρι του Αη Συµιού στο Μεσολόγγι. Η δεύτερη φωτογραφία δείχνει το µνηµείο που έχει φτιάξει

ο ∆ήµος Ταύρου στη µνήµη Τσιγγάνων που εκτέλεσαν οι Γερµανοί στα Πετράλωνα το 1944. 
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  66:

Ας υποθέσουµε ότι τα παιδιά σας, που πηγαίνουν στο σχολείο, λίγο πριν την εθνική γιορτή της 28ης

Οκτωβρίου, σας ζητούν να τα βοηθήσετε να ετοιµάσουν κάτι για την παρουσία των Ελλήνων Τσιγγά-

νων στα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1940 -45. Ποια κείµενα θα διαλέγατε να χρησιµοποιήσετε

(µερικά κείµενα θα βρείτε στο Παράρτηµα); Πώς; Ποια άλλα στοιχεία θα ψάχνατε να βρείτε;

• Μπορούµε να ανακαλύψουµε πολλά άγνωστα στοιχεία για την ιστορία των Τσιγγάνων στην Ελλάδα,

αν δεν µείνουµε µόνο στα βιβλία που έχουν γραφτεί ειδικά για τους Τσιγγάνους και ψάξουµε και σε

πηγές διαφορετικές από αυτές που έχουν ως τώρα χρησιµοποιήσει οι περισσότεροι ερευνητές.

• Θα δούµε ότι οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα δδεενν ήταν πάντα και παντού πλάνητες, φτωχοί και περιθωρια-

κοί, όπως υποστηρίζεται συχνά. Έπειτα, υπάρχουν πολλοί Έλληνες που η τσιγγάνικη καταγωγή τους

έχει πια ξεχαστεί. Η ιστορία αυτών των ανθρώπων, που θα µπορούσε να µας δώσει πολλά νέα στοι-

χεία, δεν καταγράφεται στην «ιστορία των Τσιγγάνων».

• Οι Τσιγγάνοι συµµετείχαν, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, σε όλα τα σηµαντικά γεγονότα της νεώτε-

ρης ελληνικής ιστορίας. Σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκαν σε κακή κατάσταση, όχι εξαιτίας κάποιας

«παράδοσης», αλλά ακριβώς επειδή η ζωή τους επηρεάστηκε από αυτά τα γεγονότα. 

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Το τι µαθαίνουµε λοιπόν -για τους Τσιγγάνους ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα- εξαρτάται από το τι ψά-

χνουµε και πού το ψάχνουµε. Αν αφήσουµε κατά µέρος τα ειδικά βιβλία για την «ιστορία των Τσιγγά-

νων», τα οποία έτσι κι αλλιώς λίγα µας λένε για τους σηµερινούς Έλληνες Τσιγγάνους, και ψάξουµε αλ-

λού, θα ανακαλύψουµε πολλά στοιχεία που θα µας κάνουν να έχουµε µεγάλες αµφιβολίες για το αν η

εικόνα που συνήθως έχουµε για τους Τσιγγάνους ισχύει πράγµατι. 

ΑΑκκόόµαα  κκααι  ααν  δδεεν  είννααι  κκαανεείςς  εεπααγγγγελλµαατίααςς  ισστοορρικκόόςς,  αανν  ψάάξξεει  πρροοσσεεκκτικκάά  σσεε  ββιββλλίαα  τοοπικκήςς  ισστο-

ρρίαας,  σσε  πααλλιέέςς  εφφηµεερρίδδεεςς  κκααι  περιοοδδικκάά,  σσεε  ααποοµνηµµοοννεύύµααταα,  θθαα  ααρχχίσσεει  νναα  ααναακκααλλύπτει  ποολλλλάά

πρράάγµµααταα  γγιαα  τοουςς  Τσσιγγγγάάνοουςς. Ανεξάρτητα από την οπτική του συγγραφέα (αυτή δεν µπορεί να λείπει

από κανένα κείµενο), τέτοια κείµενα διασώζουν άγνωστα και πολύτιµα στοιχεία. Για παράδειγµα, σε έ-

να βιβλίο για τον Παρακάλαµο (χωριό της Ηπείρου) «Οι Γύφτοι» αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο µε λαο-

γραφικό κυρίως περιεχόµενο. Σε αυτό το κεφάλαιο ο συγγραφέας βάζει και µία φωτογραφία του 1944,

για να µπορεί ο αναγνώστης να πάρει µία ιδέα από την εποχή που «οι Γύφτισσες Παρακαλάµου φορού-

σαν ακόµα «τουµάνια», όπως γράφει η λεζάντα. Στη φωτογραφία, όµως, δίπλα στις «γύφτισσες µε τα

τουµάνια», εικονίζεται και ο αδελφός της µίας από αυτές, Μερσίνης Χαλιγιάννης, αντάρτης του Ε∆ΕΣ,

και πάλι σύµφωνα µε τη λεζάντα. Αυτή η φωτογραφία, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του συγγραφέα,

που πιο πολύ τον ενδιαφέρει το ντύσιµο των γυναικών, είναι µια πηγή για τη συµµετοχή των Ελλήνων

Τσιγγάνων στην Εθνική Αντίσταση. 

ΑΑπόό  κκεει  κκααι  πέέρραα,  εείννααι  δδοουυλλεειάά  τωων  ισστοορρικκώώνν  ναα  αανααζζηητήσσουυν  σσταα  ααρχχεείαα  πρρααγµαατικκάά  ισστοορικκέςς

πλληρροοφφοορρίεςς  γγιαα  τοουςς  ααννθθρρώώποουυς  ποουυ  σσήµµερραα  σστηνν  Ελλλλάάδδαα  οοννοοµάάζοονντααι  Τσσιγγγγάάνοοι. Σε µια τέτοια ανα-

ζήτηση θέση έχουν και οοι  µααρρτυυρρίίεςς  τωωνν  ίίδδιωωνν  τωωνν  ααννθθρρώώπωωνν  γγιαα  τοο  πααρρελλθθόόνν  τοουςς. Μαρτυρίες οι ο-

ποίες µέχρι τώρα «ακυρώνονταν», δεν τις έπαιρναν στα σοβαρά, αν δεν ταίριαζαν µε την (εξωτική συ-

νήθως) εικόνα που είχε για τους Τσιγγάνους αυτός που τις άκουγε. 

Τελικά, τι µπορούµε να µάθουµε για τους Τσιγγάνους στην Ελλάδα; Πρώτα πρώτα, όπως είπαµε και

πριν, δεν ξέρουµε πάντα αν οι πληροφορίες που παίρνουµε για τους Τσιγγάνους στο παρελθόν µιλούν για

229

     ��   



τους βιολογικούς προγόνους των ανθρώπων που σήµερα ονοµάζονται Τσιγγάνοι. Και ακόµα υπάρχουν

άνθρωποι που η τσιγγάνικη καταγωγή τους έχει πια ξεχαστεί. Για παράδειγµα, η Ιωάννα Αθανασοπούλου,

µετά από έρευνα σε αρχεία της Κέρκυρας από τον 16ο µέχρι τον 20ο αιώνα, αποδεικνύει ότι οι Τσιγγάνοι

του νησιού δεν παντρεύονταν µόνο ή κυρίως «µεταξύ τους» και ότι γενικά στο νησί οι διάφορες οµάδες

«ανακατεύονταν», έτσι που τελικά χάνονται οι ιδιαίτερες ρίζες του καθενός. Πολλοί σηµερινοί κάτοικοι της

Κέρκυρας, χωρίς να το ξέρουν, κατάγονται από τους Τσιγγάνους του Feudum Acinganorum. Η  εξξέέλλιξξη

ααυυτώών  τωωνν  ααννθθρρώώπωων,  πουυ  η  τσσιγγγγάάννικκη  κκαατααγγωωγγή  τοουυςς  ξξεεχχάάσστηκκεε,  δδενν  κκαατααγγρράάφφεετααι  ωωςς  «πααρράάδδοοσση  τωων

Τσσιγγγάάννωωνν».  ΚΚι  ααντίσστρροοφφαα,  όό,  τι  κκαατααγγρράάφφετααι  ωωςς  ««πααρράάδδοσση  τωων  Τσσιγγγγάάννωωνν»  µποορεεί  κκάάλλλλισσταα  νναα  εείνααι

η  πααράάδδοοσση  ποολλλλώώνν  ααπόό  τοουυςς  σσύύγχχρροοννοουυς  Έλλλληννεςς  ποου  δδενν  εείννααι  Τσσιγγάάνοοι. 

Ωστόσο, οι πληροφορίες µας -όσο σκόρπιες και αν είναι- δείχνουν ότι οοι  Τσσιγγγάάννοοι  σστηνν  Ελλλλάάδδαα  δδεενν

ήταανν  πάάννταα  κκααι  παανντοούύ  πλλάάννητεςς,  φφτωωχχοοί  κκααι  πεερριθθωωρριαακκοοίί. Να δώσουµε µερικά παραδείγµατα. Το 1950,

σε επιστολή προς την εφηµερίδα «Τα Νέα», αναφέρεται ότι 250 «γύφτισσες» του ∆ιδυµοτείχου κινητο-

ποιήθηκαν και απέκτησαν εκλογικό βιβλιάριο, και έτσι «δεν είναι απίθανον να αναδειχτούν εν καιρώ εις
υπολογισίµους ρυθµιστρίας της εκλογικής καταστάσεως»2 (να πούµε εδώ ότι οι Ελληνίδες απέκτησαν

δικαίωµα ψήφου το 1952). Το 1953, ο ερευνητής Βασίλης Σιναπίδης, µας λέει ότι, από κάποια συζήτη-

σή του, γνωρίζει θετικά πως οι «Ρωµηόγυφτοι» που έφτασαν πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, ι-

διαίτερα από την περιοχή του Λουλέ Μπουργκάζ, κι εγκαταστάθηκαν στο χωριό Εµµανουήλ Παππάς,

στην περιοχή Σερρών, εκεί που ζούσαν αποτελούσαν προοδευτικώτατο στοιχείο και πως «µερικές οι-
κογένειες ανάµεσά τους κατόρθωσαν ν’ ανέβουν την πολιτιστική κλίµακα και ν΄ αναδείξουν εκλεκτούς
επιστήµονες». Και ο Σιναπίδης συνεχίζει λέγοντας ότι µπόρεσε να εξακριβώσει και ο ίδιος αυτές τις

πληροφορίες, γιατί έτυχε να ‘χει στη διµοιρία του στρατιώτες «δυο παιδιά από τη φυλή αυτή»3 . Η ιστο-

ρική έρευνα της Αθανασοπούλου για τους Τσιγγάνους της Κέρκυρας, για την οποία µιλήσαµε λίγο πα-

ραπάνω, δείχνει ότι πολλοί από αυτούς γνώριζαν γράµµατα και είχαν καλή οικονοµική κατάσταση. Το

ίδιο και η έρευνα του Μαυροµάτη για τους Τσιγγάνους στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Για αυτό τον λόγο, επειδή δηλαδή οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα δεν ήταν παντού και πάντα περιθωρια-

κοί, θθαα  τοουςς  ««σσυνναανντήσσοουυµε»  νναα  πααίίρρννοουνν  µέέρροοςς  κκααι  σσεε  όόλλεςς  τιςς  ισστοορρικκέςς  πεερριπέέτειεςς  ποουυ  έέζζησσε  η  ελλ-

λληννικκή  κκοιννωωννίίαα,  ααφφοούύ  ήταανν  µέέλλη  ααυυτήήςς  τηςς  κκοοιννωωννίίααςς. Ας αναφέρουµε δύο µόνο παραδείγµατα. Το έ-

να έχει να κάνει µε την Ελληνική Επανάσταση. Ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο Φωτάκος, γράφει το

1899: «Η κυρίευσις της Τριπολιτσάς, διότι επήραν των Τούρκων τα άρµατα, αρµάτωσεν όλους τους Πε-
λοποννησίους, εν ω οι περισσότεροι από αυτούς, καθώς είπαµεν, ήσαν αρµατωµένοι µε µαχαίρας, τας
οποίας οι γύφτοι (σιδηρουργοί) τότε τας έκαµαν, και µε σουγλιά»4. 

Το άλλο παράδειγµα έχει να κάνει µε την Εθνική Αντίσταση κατά των Γερµανών. Το 1993 ο ερευνη-

τής ∆ηµήτρης Ντούσας καταγράφει µαρτυρίες Τσιγγάνων από το χωριό Φλάµπουρο Σερρών: «Αργό-
τερα, το '41 ήρθαν οι Γερµανοί στο χωριό. ∆ε φύγαµε. ∆ε µας πείραξαν. Πολλοί πήγαν στο ΕΑΜ. ∆ηµι-
ουργήθηκαν πυρήνες (για διαφώτιση κλπ.). Πολεµήσαµε µε τους Έλληνες, λογιστήκαµε ως Κοµµουνι-
στές, περάσαµε στρατοδικεία. Κατέβαιναν αντάρτες και µας έπαιρναν. Μέσα στους βάλτους κρυβόµα-
σταν. Το χωριό δεν ήξερε τι ήταν το ΚΚ. Μας έκαναν «κόκκινους». Εµείς αγωνιστήκαµε για την Απελευ-
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2. Τα Νέα, 12/1/1950, όπως παρατίθεται από το ΑΘΛΓΘ, 1955: 313.

3. Σιναπίδης, Β. Σ., Προσφορά στην έρευνα για την φυλετική προέλευση των Κατσιβέλλων ∆ιδυµοτείχου Θράκης, Αρχείον του Θρακικού

Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, περίοδος Β', τόµος ΙΗ', 1953: 301-302.

4. Φωτάκου (Χρυσανθόπουλου Φώτιου), Αποµνηµονεύµατα. Περί της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, Τόµος Α', Βεργίνα, Αθήνα

1996: 206 - 207.
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θέρωση. Καµιά πενηνταριά άτοµα πήγαν στο ΕΑΜ...». Ξεχωριστή µορφή αγωνιστή της Εθνικής Αντίστα-

σης είναι ο Βασίλης Μήτρου, από την Κύµη της Εύβοιας, ο οποίος οργανώθηκε και έδρασε στην περιο-

χή της Χαλκίδας, µε το ψευδώνυµο «Γύφτος». Η δράση του Β. Μήτρου, θρυλικού, µεταξύ άλλων, και

για τις µεταµφιέσεις του µε σκοπό να ξεγελάσει τους Γερµανούς, ήταν πολύ σηµαντική, µε αποκορύ-

φωµα το κατόρθωµά του να ανατινάξει, µαζί µε έναν ακόµα αντάρτη, ένα γερµανικό αντιτορπιλικό στα

παράλια της Εύβοιας. Ο Β. Μήτρου σκοτώθηκε το 1944 στη µάχη της Λαµπούσας. Επίσης Τσιγγάνοι α-

ναφέρονται και ανάµεσα στους οργανωµένους αγωνιστές της Αθήνας. Ο ∆ήµος Ταύρου έχει στήσει στην

οδό Χαµοστέρνας ένα µνηµείο προς τιµήν έντεκα Τσιγγάνων, οι οποίοι, εξαιτίας της αντιστασιακής τους

δράσης, εκτελέστηκαν από τους Γερµανούς στα Πετράλωνα το 1944. Αλλά και για σύµβολα αν µιλή-

σουµε, θα διαπιστώσουµε ότι το «εθνικό µας όργανο», το κλαρίνο, το έπαιζαν κυρίως Γύφτοι. Και στο

πανηγύρι του Αη Συµιού στο Μεσολόγγι, η συµµετοχή των Γύφτων της περιοχής στις τελετές που γίνο-

νται σε ανάµνηση της ηρωικής ιστορίας της πόλης, είναι βασική.

Από την άλλη πλευρά, οοι  µµεεταακκινήσσειςς,  οοι  οοικκοοννοοµικκές  δδυυσσκκοολλίεςς  κκααι  η  πεερριθωωρριαακκή  θθέσση  ποολλλλώών  αα-

πόό  τοουςς  Τσσιγγγγάάννοουςς  οοφφείλλοοντααι  σσε  δδρρααµαατικκάά  ισστοορρικκάά  γγεγγοονόόταα, τα οποία βέβαια επηρέασαν και τους

άλλους ανθρώπους. Ας πούµε, οι «Κατσίβελλοι», που µέχρι πρόσφατα ζούσαν σε σπηλιές στο ∆ιδυµό-

τειχο, έφτασαν στην πόλη από τη Βουλγαρία, ύστερα από τον Ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1877 (άραγε

πώς ζούσαν και ποια ήταν η κοινωνική τους θέση στη Βουλγαρία;). Στην αρχή έχτισαν ένα οικισµό και

προσπάθησαν να φτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή. Όµως ο Βαλκανικός πόλεµος του 1912 τους α-

νάγκασε να αφήσουν τον οικισµό τους και να ζητήσουν ασφάλεια πιο κοντά στην πόλη. Κι έτσι κατέλη-

ξαν στις σπηλιές. 

Έπειτα, όλοι όσοι τυχαίνει να ζουν στην ίδια «τσιγγάνικη κοινότητα», δεν έχουν απαραίτητα την ίδια

παράδοση. Τα ονόµατα που έχουν οι διάφορες «φάρες» δείχνουν συχνά τις διαφορετικές (ιστορικές,

επαγγελµατικές, κοινωνικές) πορείες που ακολούθησαν οι άνθρωποι της κοινότητας µέχρι να φτάσουν

να ζουν σε αυτήν. Για παράδειγµα, το όνοµα Φιλιππιτζία δείχνει καταγωγή από τη Φιλιππούπολη. Το ό-

νοµα Σταµπούλια δείχνει καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Μπαλκαντζή σηµαίνει άνθρωπος που

ζούσε και δούλευε στα βουνά. Και πάει λέγοντας. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, από τη στιγµή που αρ-

χίζουν να ζουν µαζί, οι άνθρωποι της κοινότητας αρχίζουν να «φτιάχνουν» και µια κοινή παράδοση.

155.  55.  ΜΜύύθθοοι  γγιαα  τηνν  κκοοιννωννικήή  ζζωωήή  τωωνν  ΤΤσσιγγγγάάννωων.  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Τι γνώµη έχετε για την εικόνα των Τσιγγάνων που προβάλλει το εξώφυλλο του φυλλαδίου που µπο-

ρείτε να δείτε στην επόµενη σελίδα; 
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ποιοι νοµίζετε ότι κάνουν αυτήν τη συζήτηση; Πότε;

- Και τώρα, ξανάρχισε ο παππούς, να συζητήσουµε και τα σχετικά µε τους αρραβώνες των παιδιών, το

µπαµπά-χακι (το δίκιο του πατέρα), την προίκα και όλα τ’ άλλα που αργότερα δηλητηριάζουν τις σχέ-

σεις του αντρόγυνου.

- Εγώ, είπε ο Πασχάλης, δεν θέλω τίποτα, όπως δεν πήρα από κανένα από τους γαµπρούς µου. Αυτό

το σύστηµα το θεωρώ πολύ παλιό και ασυµβίβαστο µε τα καινούρια χρόνια π’ άρχισαν τώρα επί Ελλά-

δας.

- Αυτό πέρα στην πατρίδα, είπε ο παππούς, ήταν ο µέτρο που µετρούσαν την αξία µιας κοπέλας, όσο

πιο πολύ µπαµπά-χακι έπαιρνε ο πατέρας της, τόσο ανέβαινε η αξία της µέσα στο γυναικόκοσµο. Ακό-

µα και το κλέψιµο ανέβαζε την αξία της. Γι’ αυτό οι πιο πολλοί γάµοι γίνονταν µε κλεµµένες τις γυναί-

κες, άσχετα αν είχαν αντιρρήσεις ή όχι οι γονείς…

- Αυτό είναι µια παλιά ιστορία, είπε ο δάσκαλος. Λένε ότι µε το κλέψιµο των γυναικών γίνονται πιο στέ-

ρεοι γάµοι και γεννιούνται πιο γερά και πιο όµορφα παιδιά. Και συνέχισε.

- Κι εγώ δεν θέλω προίκα απ’ τη γυναίκα µου. Θεωρώ και το µπαµπά-χακι και την προίκα παράλογα

πράγµατα, και µπορώ να πω, περισσότερο ταιριάζουν στους τζαµπάζηδες παρά στις προξενιές. Εµάς

µας φτάνει και µας περισσεύει η αγάπη µας… 

Το απόσπασµα είναι από το βιβλίο του Σ. Ξ. Γουδουσάκη, Αποµεινάρια Παραδείσου, Ζήτρος, Θεσσα-
λονίκη 1999. Το βιβλίο µιλάει για τις προσπάθειες µιας κοινότητας προσφύγων (µετά την ανταλλαγή
πληθυσµών του 1922) από τη Μακριά Γέφυρα της Ανατολικής Θράκης να προσαρµοστούν στη νέα

τους ζωή στην Ελλάδα. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Προσπαθείστε να συγκρίνετε τα κείµενα που θα βρείτε στην επόµενη σελίδα. Τι συµπεράσµατα

βγάζετε;

ΚΚεείίµµενοο  ΙΙ.

Στου γαµπρού, σε ορισµένες περιοχές (Βόλος, Σοφάδες) χορεύουν τα ψωµιά. Μεγάλα καρβέ-

λια σε διάφορα σχήµατα χορεύονται πάνω στα κεφάλια των γυναικών. 

Ο χορός αυτός ίσως είναι η συνέχεια µιας παλιάς τσιγγάνικης απλής και γρήγορης τελετής γά-

µου, όπου το ψωµί έπαιζε πρωταρχικό ρόλο. Μαζεύονταν οι δύο οικογένειες την ηµέρα του γά-

µου, οι γονείς ένωναν τα χέρια του ζευγαριού το οποίο µπροστά σε όλους υποσχόταν ειλικρίνεια.

Έπειτα, η µητέρα της νύφης έφερνε µία φέτα ψωµί και ο γαµπρός έκοβε και έδινε µία µπουκιά

στη νύφη και αυτή µε τη σειρά της έκανε το ίδιο για τον άντρα της. Τότε ο πατέρας της νύφης έ-

παιρνε την υπόλοιπη φέτα, την έκανε µικρά µικρά ψίχουλα, τα πέταγε ψηλά στον αέρα και έραι-

νε το ζευγάρι...

Παυλή - Κορρέ, Μ., Σπανούλη, Ρ., Καλούδη, Κ., Τσιγγάνες, Ολκός, Αθήνα 1991: 50 - 51
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ΚΚεείµεεννοο  ΙΙΙ.

Στην Οµαλή της Κοζάνης (όπου το κάλεσµα γινόταν το απόγευµα του Σαββάτου), έβγαιναν όλοι µα-
ζί στην πλατεία µαζί µε τον κουµπάρο και χόρευαν γύρω από ένα µεγάλο ψωµί («πρωτόπαστος»), που
το φύλαγε η αδελφή του γαµπρού ή άλλη συγγενής του. Μετά το χορό και το τραγούδι έκοβαν το
ψωµί και το µοίραζαν σ’ αυτούς που παραβρίσκονταν. Αλλιώς σε χωριά της Θράκης: οι νέες έφερ-
ναν µετά το στόλισµα της νύφης µια πίτα, που την έβαζαν πάνω στο κεφάλι της. Τρεις γυναίκες «πρω-
τοστέφανες» έκοβαν από ένα κοµµάτι. Το πρώτο το έδιναν στην ίδια τη νύφη, για να το έχει µαζί της
(«εν είδει φυλακτού κεκρυµµένου εντός των ενδυµάτων»). Ύστερα έπαιρναν όλες από ένα µικρότε-
ρο κοµµάτι και το έτρωγαν. Έτσι και στο νοµό Πέλλας. Η κουµπάρα, όταν φορούσε στη νύφη το πέ-
πλο, την οδηγούσε έξω να πάνε για τη στέψη. Έξω από το σπίτι ο κουµπάρος της πρόσφερε κρασί.
Έπινε τρεις φορές, το υπόλοιπο το έχυνε. Ξαναγύριζε στο δωµάτιό της για λίγο, ενώ τα κορίτσια τρα-
γουδούσαν και κρατούσαν ένα ψωµί πάνω στο κεφάλι παιδιού «αµφιθαλούς». Όταν τελείωναν, έκο-
βαν το ψωµί σε µικρά κοµµατάκια και το µοίραζαν σ’ όλους τους νέους και τα κορίτσια του χωριού…

Μερακλής, Μ. Γ., Ελληνική Λαογραφία. Β’ Τόµος: Ήθη και Έθιµα, Οδυσσέας, Αθήνα 1986: 54 

• Πολλοί «ειδικοί στους Τσιγγάνους» πιστεύουν ότι η πιο σηµαντική παράδοση των Τσιγγάνων είναι ο
νοµαδισµός, δηλαδή η µετακίνηση από µέρος σε µέρος. Όµως, είναι πραγµατικά έτσι;

• Μερικές φορές, σε βιβλία για τους Τσιγγάνους γράφονται πράγµατα που ο συγγραφέας κάπου τα διά-
βασε, αλλά δεν τα είδε ποτέ. Άλλες φορές, ο συγγραφέας παρουσιάζει σαν «ξεχωριστά τσιγγάνικα έ-
θιµα» έθιµα που τα έχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι.

• Το (επικίνδυνο) αποτέλεσµα είναι, όσοι διαβάζουν τέτοια βιβλία, να πιστεύουν ότι οι Τσιγγάνοι είναι
διαφορετικοί από τους υπόλοιπους ανθρώπους.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Έχει η κοινωνική ζωή των Τσιγγάνων ιδιαίτερα χαρακτηριστικά; Για µια ακόµα φορά, τα «ειδικά» βιβλία για
τους Τσιγγάνους µπορούν να µας οδηγήσουν σε «λάθος µονοπάτια». Πολλοί από τους ερευνητές των Τσιγ-
γάνων λένε ότι οι Τσιγγάνοι, επί αιώνες, «ζουν αποµονωµένοι από τους άλλους ανθρώπους επειδή δεν
θέλουν να χάσουν την παράδοσή τους». Λένε ακόµα ότι «βασικό κοµµάτι αυτής της παράδοσης είναι ο
νοµαδισµός, που ακόµα και αν τον έχουν εγκαταλείψει, οι Τσιγγάνοι τον «κουβαλούν» µέσα στις καρδιές
τους». Και όµως, όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες, οι περισσότεροι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα είναι µόνι-
µα εγκατεστηµένοι σε σπίτια ή σε καταυλισµούς. Οι πιο πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να µετακινηθούν
από τον τόπο της κατοικίας τους. Εκείνοι που το θέλουν είναι οι κάτοικοι των καταυλισµών, όπου οι συν-
θήκες ζωής είναι άθλιες. Οι µετακινήσεις που γίνονται έχουν να κάνουν µε τις ανάγκες της εργασίας των
ανθρώπων και οι περισσότερες δεν έχουν πολύ µεγάλη διάρκεια (κρατούν µέχρι έναν µήνα)5. 
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5. Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Βασιλειάδου, Παυλή - Κορρέ (1998), 63, 5% είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι σε σπίτια. 26, 5%

είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι σε καταυλισµούς. 5, 6% µοιράζουν τη ζωή τους σε δύο ή τρεις περιοχές. 3, 8% δηλώνουν ότι δεν έχουν µόνιµη

στέγη. Σύµφωνα µε την έρευνα του ∆ικτύου «ROM» (2000): 22,1% ζουν σε «αµιγείς» καταυλισµούς. 24, 5% σε «µικτούς» καταυλισµούς, δηλα-

δή σε γειτονιές όπου συνυπάρχουν σπίτια µε καταλύµατα πρόχειρης µορφής. 31, 1% σε σπίτια σε τσιγγάνικες γειτονιές. 22, 3% είναι διεσπαρ-

µένοι στον οικιστικό ιστό. 28, Σύµφωνα µε την πρώτη έρευνα, µόνο το 24% (εργάτες γης, γυρολόγοι και ρακοσυλλέκτες) χρειάζεται να µετακι-

νούνται για να ασκούν το επάγγελµά τους. Σύµφωνα µε τη δεύτερη έρευνα, το ποσοστό αυτών που χρειάζεται να µετακινούνται για να ασκούν

το επάγγελµά τους ανεβαίνει στο 62%. Από αυτούς το 24, 2% λείπει από το σπίτι του µέχρι µία εβδοµάδα, ενώ το 40% µέχρι και έναν µήνα.
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Μερικές φορές είναι φανερό ότι ο συγγραφέας, αυτά που γράφει, δεν τα είδε ποτέ. Απλά «έδωσε»

στους ανθρώπους για τους οποίους γράφει συνήθειες που διάβασε ότι τις έχουν οι Τσιγγάνοι, συχνά

πυκνά προσθέτοντας και στοιχεία µε τη φαντασία του. ∆είτε, για παράδειγµα, αυτήν την παρατήρηση:

«Οι τσιγγάνοι έχουν δικούς τους νόµους και δικαστήρια, στα οποία η διαδικασία τηρείται µυστική»6. Εί-

ναι προφανές ότι η «ερευνήτρια» ποτέ δεν βρέθηκε σε τέτοιο «δικαστήριο». Κάπου διάβασε ότι υπάρ-

χει. Και αντιγράφει ό, τι διάβασε χωρίς κανέναν έλεγχο της πληροφορίας. Και χωρίς κανέναν δισταγ-

µό. Φυσικά υπάρχουν και πολλά βιβλία όπου οι συγγραφείς περιγράφουν συνήθειες τις οποίες πραγ-

µατικά έχουν δει. Πώς όµως «βλέπουν» και πώς εξηγούν αυτές τις συνήθειες. Αν ο συγγραφέας είναι

προκατειληµµένος ότι «οι Τσιγγάνοι είναι διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους», είναι πολύ πιθα-

νό ότι θα δει «ξεχωριστές τσιγγάνικες συνήθειες» στις πιο απλές και συνηθισµένες ανθρώπινες πρακτι-

κές. Ή ότι θα βαφτίσει «τσιγγάνικα έθιµα», έθιµα που είναι πολύ κοινά σε ολόκληρο το χώρο της Νοτιο-

ανατολικής Μεσογείου. Μπορεί ακόµα και να ξεχάσει τι τρώει αυτός ο ίδιος στο σπίτι του και να γράψει

για τους Τσιγγάνους (του ∆ενδροπόταµου) ότι «τα εθνικά τους φαγητά είναι το στιφάδο, οι ντολµάδες
και το πιλάφι»7. ΑΑυτή  η  αανντιµετώώπισση  τοου  «τσσιγγγγάάννικκοου  ποολλιτισσµοούύ»»  µµποορρεί  νναα  γίίννει  ποολύ  επικκίννδδυννη,  ε-

άάνν  πεείθθεει  τοουυςς  άάλλλλοουυςς  όότι  οοι  Τσσιγγγγάάννοι  εείννααι  «δδιααφφοορρεετικκοούύ  είίδδοουυςς  άάννθθρρωωποοι».

155.  66.  ΗΗ  κκοοιννωωννικκή  ζωωήή  τωων  ΤΤσσιγγγγάάννωωνν.  ΟΟ  ποολλιτισσµόόςς  ωωςς  κοοιιννωωννικκήή  σσχχέέσση.

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

ΘΘΕΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ποια στοιχεία (συνήθειες, αξίες κλπ.) που τα κρατάτε από τους παππούδες και τους γονείς σας,

θα θέλατε να κρατήσουν και τα δικά σας παιδιά και τα παιδιά των παιδιών σας;

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Χωριστείτε σε οµάδες και φτιάξτε διαλόγους µε θέµατα από την καθηµερινή σας ζωή ή και από

εξαιρετικές περιπτώσεις,  όπως ένας γάµος (δείτε το παράδειγµα στο Παράρτηµα). Παρουσιάστε

τους διαλόγους στην οµάδα και κάντε έναν κατάλογο µε τα πολιτισµικά στοιχεία που φαίνονται

σε αυτούς τους διαλόγους.

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Ακούστε το παρακάτω κείµενο. Έχετε εσείς ζήσει παρόµοιες εµπειρίες µε αυτές που περιγράφει

η κ. Κατερίνα; Υπάρχει κάποιο τραγούδι, παραµύθι, παροιµία ή έκφραση στη ροµανί που να σας

αρέσει ή να σας συγκινεί ιδιαίτερα; Αν ναι, προσπαθείστε, µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της

επιµορφώτριάς σας, να τα καταγράψετε.

6. Χριστοδούλου, Α., Οι Τσιγγάνοι µέσα από την Παράδοση, περ. Τσιγγάνικος Λόγος, τεύχος 2, ΙΤΣΜΕΧ, 1998: 7.

7. Γεριτσίδου, Ε. Α., Κοινωνικοποίηση των Τσιγγάνων του ∆ενδροπόταµου Θεσσαλονίκης και η κουλτούρα τους, Θεσσαλονίκη 1985-86:44.
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Μια σύγχρονη Τσιγγάνα παραµυθατζού (µασαλτζού), η κ. Κατερίνα Μακρή, αφηγείται: «Τότε δεν

είχαµε τηλεοράσεις και µαζευόντουσαν κάθε βράδυ, όπως λες τώρα «θα παίξει ένα σήριαλ και

θα πάµε το βράδυ να το δούµε. Ήταν ο Πάτροκλος, ο θείος µου, ο παππούς µου ο Μαυράκης, ο

πατέρας µου ο Γιώργος. Παίρνανε τις κιθάρες, είχαµε ένα τραπέζι και µετά το βάζανε στην άκρη

και καθόντανε. Ήµαστε µέσα, άµα σου πω, 15-20 άτοµα. Ήµουνα 8 χρονών, νοικιάζαµε τότε. Κά-

θε βράδυ γινότανε αυτό. Ανάβαµε ένα µαγκάλι έξω. ∆εν είχαµε σόµπες. Μόλις δεν είχε ντουµά-

νι, καπνό, το βάζαµε στο δωµάτιο. Γύρω γύρω καθόµασταν όλοι και το µαγκάλι στη µέση να ζε-

σταθούµε και µας έλεγε παραµύθια, µέχρι δυόµιση - τρεις η ώρα καθόµασταν. 

Ένα παραµύθι το 'λεγε καλλιτεχνικά, είχε και το δικό του το ωραίο που το ‘λεγε. ∆εν έλεγε µο-

νότονα. Σαν να τα ονειρευόταν, τα ζούσε µέσα του σαν έλεγε: «ο βασιλιάς ανέβηκε στο άλογο

και είχε τρία παιδιά και είπε να παν να βρουν την τύχη τους. Και είπε τρεις δρόµους είχε, τρεις

πέτρες και καθένας αν θα γυρίσει ζωντανός ή νεκρός. Όποιος θα έβγαζε την πέτρα και έπαιρνε

το δαχτυλίδι από κάτω, θα ξέρανε ότι πέρασε και έφυγε».

Το έλεγε έτσι, ψυχικά, από µέσα του. Σαν να βλέπαµε θέατρο. Και το ευχαριστιόµασταν. Κι ό-

πως µας στέλνουν σ’ ένα σχολείο να µάθουµε γράµµατα, έτσι ακριβώς τα παραµύθια µπήκαν στην

ψυχή µου.

∆εν αφήνω ποτέ ένα παραµύθι στη µέση, πονάει το κεφάλι µου. Πρέπει να το ολοκληρώσω.

Είναι µέσα από την ψυχή µου. Γιατί τα έζησα και τ’ αγάπησα από τους γονείς µου αυτά...

«Παντρεύτηκαν τα παιδιά, παντρεύτηκαν και τα παιδιά τους και, όταν περπατάω στους δρό-

µους και µε βλέπουν, µου έχουν µεγάλη εκτίµηση». 

ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Είστε παντρεµένοι; Πόσα χρόνια; Ποιο ήταν το «ιστορικό» µέχρι να φτάσετε στο γάµο; Υπήρχαν

αντιρρήσεις ή προβλήµατα; Εάν είχατε την ευκαιρία, θα αλλάζατε κάτι σε σχέση µε τον γάµο σας;

Έχετε παιδιά; Πόσα; Τι σκέφτεστε για το µέλλον τους; Αποφασίζετε µόνο εσείς για τα παιδιά σας

ή και οι παππούδες και το σόι;
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Τι µπορεί να σκέφτεται η νεαρή νύφη;
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ΘΘΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Ποια πράγµατα κάνετε µαζί µε τους γείτονές σας; Σας έχουν βοηθήσει οι γείτονές σας; Πώς; Πό-

σο σηµαντική είναι για σας η γνώµη της γειτονιάς; Έχετε νιώσει ποτέ ότι ο «έλεγχος» των γειτό-

νων σας σάς εµποδίζει να κάνετε αυτό που πραγµατικά θέλετε;

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ:

Από ποιον πήρατε το όνοµά σας; Πώς λένε τα παιδιά σας και πώς τους γονείς σας; Πόσο χρο-

νών ήσαστε όταν βαφτιστήκατε; Περιγράψτε µια βάφτιση. Έχετε ακούσει για κάποιο θαύµα που

έχει συµβεί στην οικογένειά σας; Ήσαστε εσείς οι ίδιοι µάρτυρες κάποιου θαύµατος; Περιγράψ-

τε µία από τις γιορτινές ηµέρες, όποια θέλετε.

Ποια µπορούν να είναι τα θέµατα της συζήτησης στη γειτονιά; 

Τι µπορούµε να µάθουµε από την οικογένειά µας; 
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ΘΘΕΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗ:

Ακούστε την παρακάτω αφήγηση (του Γιάννη Γεωργίου). Ποιες κοινωνικές πρακτικές και ποια

στοιχεία πολιτισµού «πέρασε» η µητέρα στον γιο, παίρνοντάς τον µαζί της στη δουλειά; 

Εσείς έχετε πάρει από τους γονείς σας ή έχετε δώσει στα παιδιά σας τέτοια στοιχεία; 

«Μια ζωή στους δρόµους, µια ολόκληρη ζωή περπάτηµα και όπου σε βγάλει ο δρόµος. Με ζέστη

και µε κρύο, µε βροχή και µε λιακάδα και εσύ να προχωράς στο άγνωστο. Ο µόνος γνώριµος, ο

δρόµος, αυτός που σε συντρόφευε σε κάθε ταξίδι σου και σ’ έφερνε σε καινούργιες γειτονιές,

και σε οδηγούσε µπροστά στα σκαλοπάτια των σπιτιών.

Εκεί, µόλις ανοίξει η πόρτα της νοικοκυράς, θα καληµερίσεις και θα δείξεις την πραµάτεια σου

για να την πουλήσεις και να βγάλεις το καθηµερινό.

Πόσες και πόσες φορές δεν τόκανες αυτό. Πάντοτε έδειχνες τον καλύτερό σου εαυτό, ποτέ

δεν τόβαζες κάτω. Προσπαθούσες να κερδίσεις την εµπιστοσύνη του κόσµου για να δώσεις το

εµπόρευµα σου: κεντήµατα, γυαλικά, χαλιά, µαχαιροπήρουνα και διάφορα άλλα είδη.

Η αγωνία σου µεγάλωνε και αν δεν τύχαινε να πουλήσεις, δόστου και πάλι από την αρχή, στο

επόµενο σπίτι, µαγαζί και καφενείο. Μάλλιασε η γλώσσα σου από το πολύ λέγε - λέγε, αλλά όµως

είχες γίνει ξεφτέρι στη τέχνη του εµπορίου.

Αν ήξερες λίγα γράµµατα µονάχα, µανούλα µου, µε το θάρρος και την εξυπνάδα που είχες, θα ή-

σουν πρώτη, πρώτη σου λέω και το υπογράφω. Η καλύτερη πωλήτρια ή, έστω, µια από τις καλύτερες.

Περπατήσαµε µαζί πολλούς δρόµους, στενά, σοκάκια και δροµάκια. Από το ένα χέρι κρατού-

σες την τσάντα µε τα µανγκινά και από το άλλο το χεράκι µου. Με έπαιρνες σιµά σου για να µα-

θαίνω την δουλειά, ώστε σαν µεγαλώσω να ξέρω πώς βγαίνει το ψωµί αν χρειαστεί.

Τι και τι δεν είδαν τα µάτια µου σ’ αυτά τα µικρά ταξιδάκια που κάναµε αντάµα. Κάθε λογής

σπίτια και ανθρώπους συναντήσαµε.

Κάποτε, όταν πούλησες κεντήµατα σ’ ένα σπίτι στο Μαρούσι, η νοικοκυρά, θυµάµαι, µου έ-

δωσε δώρο µερικά εικοσάρικα. Πω πω, χαρά που έκανα τότε! Τα κράταγα σφιχτά στα χέρια µου,

µη µου τα πάρει κανείς. Αν τύχαινε να περνάµε από κάνα παιχνιδάδικο, σου ζήταγα να κοιτάξω

την βιτρίνα µε τα παιχνίδια και σ’ έβαζα να µου υποσχεθείς πως, άµα µε το καλό πουλούσες, θα

µου αγόραζες και µένα ένα - δυο στρατιωτάκια.

Η κούραση και η εξάντληση ήταν ζωγραφισµένη στο πρόσωπό σου. Τα πόδια σου, αχ αυτά τα

πόδια σου. Λες και ήταν ταγµένα για αυτό το σκοπό. Ποτέ δε λύγισαν, ακόµη κι όταν γέρασες.

Σαν το καράβι έµοιαζαν, που διασχίζει τις απέραντες θάλασσες. Μαθηµένα στις κακουχίες, τρα-

βούσαν πάντα µπροστά.

Και αυτές οι χούφτες σου. Από κει µέσα πόσοι δεν έφαγαν ένα κοµµάτι ψωµί. Τους έπαιρνες µα-

ζί σου στη δουλειά, για να την µάθουν και αυτοί και χώριζες στα µισά ό, τι έβγαζες εκείνη την ηµέρα.

Αργότερα, σαν µεγάλωσα και πήγαινα στο σχολείο, εσύ συνέχιζες το ίδιο βιολί. Κάθε πρωί που

ξεκίναγες για δουλειά, σε σταύρωνα να πας καλά. Θυµάµαι πως λίγο µετά το µεσηµέρι, σαν άκου-

γα το θόρυβο από το σταµατηµένο ταξί έξω από το σπίτι µας, καταλάβαινα πως ήσουν εσύ και πως

είχες τελειώσει γρήγορα. Έβγαινα στο παράθυρο και µου χαµογελούσες. Ήσουν χαρούµενη που

το µαρτύριό σου, αυτό το καθηµερινό τρεχαλητό για να µας φέρεις φαγητό, είχε πια τελειώσει.

Αυτή τη χαρά σου δεν θα την ξεχάσω ποτέ!»
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Χωριστείτε σε οµάδες (για τη γλώσσα, την οικογένεια και την κοινότητα, τη θρησκεία και την ε-

παγγελµατική ζωή). Καταγράψτε (µε τη βοήθεια του επιµορφωτή ή της επιµορφώτριάς σας) τις πλη-

ροφορίες που συγκεντρώσατε µέσα από τις συζητήσεις και τις δραστηριότητες που κάνατε µε α-

φορµή τα θέµατα του κεφαλαίου 3. 8. Συνεργαστείτε για να ετοιµάσετε ένα άρθρο, µε τίτλο «Η

ζωή µας». Πώς θα εικονογραφούσατε το άρθρο σας; Συζητείστε για τις δυνατότητες δηµοσίευ-

σης του άρθρου σας. 

Βασικά στοιχεία που µπορούν να µας βοηθήσουν να µιλήσουµε για την κοινωνική ζωή των Τσιγγάνων

είναι:

• Η ροµανί γλώσσα.

• Η αφοσίωση στην οικογένεια και ο σεβασµός για τη γνώµη της κοινότητας.

• Η βαθιά θρησκευτική πίστη.

• Η επαγγελµατική ζωή.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΜΑΑ:

Βέβαια, στις διάφορες τσιγγάνικες κοινότητες, όπως και σε όλες τις ανθρώπινες κοινότητες υπάρχουν

και ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια έγιναν και σοβαρές έρευνες που επιχειρούν να

αποτυπώσουν την πραγµατική εικόνα των ορατών Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που θα σηµει-

ώσουµε παρακάτω στηρίζονται σε αυτές τις έρευνες και, βέβαια, στις δικές µας εµπειρίες κι εκτιµήσεις.

ΌΌµωωςς,  πάάνταα,  όόταανν  κκάάποοιοος  µιλλάάει  γιαα  τηνν  κκοοιννωωννικκή  ζζωωή  κκααι  γγιαα  τοονν  ποολλιτισσµόό  άάλλλλωωνν  ααννθθρρώώπωωνν  -κκααι

µάάλλισσταα  ποολλλλώών,  κκιννδδυυννεύύει  νναα  κκάάννει  λλάάθθοοςς,  νναα  µην  περριγρράάφφει  σσωωσστάά  ααυυτόό  ποουυ  οο  κκάάθθε  άάννθθρρωωποοςς  ζζει

κκααι  ννιώώθθει.  Γι’  ααυυτόό  κκααι  οι  πααρραατηρρήσσεειςς  µααςς  εείννααι  ααννοοιχχτέέςς  σσεε  οοποοιααδδήποοτεε  σσυυµπλλήρρωωσσηη  ή  δδιόόρρθθωωσση. 

Ποιες λοιπόν φαίνεται να είναι οι βάσεις των κοινωνικών σχέσεων και των πολιτισµικών πρακτικών

στις διάφορες τσιγγάνικες κοινότητες; Πρρώώταα  πρρώώταα  η  ρροοµµαανί  γγλλώώσσσσαα,  όόποουυ  µιλλιέέτααι8,  ««κκοουυββααλάάει»  -όό-

πωωςς  κκάάθθε  γγλώώσσσσαα-  έένναα  ιδδιααίτερροο  φφοορρτίίοο. Στην πρώτη µας γλώσσα µαθαίνουµε να δίνουµε ονόµατα στα

πράγµατα του κόσµου µας, να µετράµε, να προσευχόµαστε, να γλυκοµιλάµε σε ένα µωρό, να βρίζου-

µε. Η πρώτη µας γλώσσα, λένε οι επιστήµονες, καθορίζει όχι µόνο το πώς εκφράζουµε τις σκέψεις µας

αλλά και το πώς σκεφτόµαστε. Ακόµα κι αν σε ένα σπίτι δεν πολυχρησιµοποιείται η ροµανί, αλλά υπάρ-

χει ένας παππούς ή µια γιαγιά που την µιλούν, τα λόγια τους κι οι ιστορίες τους µας επηρεάζουν, γίνο-

νται κοµµάτι της πολιτισµικής µας «περιουσίας». Κι έπειτα η γλώσσα που πρώτη µαθαίνουµε να µιλάµε

καθορίζει συχνά και τους ανθρώπους µε τους οποίους θα επικοινωνήσουµε από καρδιάς, αυτούς που

πρώτους θα θεωρήσουµε «δικούς µας ανθρώπους». 

∆∆εύτερροο  σστοοιχχείοο  ποουυ  σσυυννήήθθωωςς  επηρρεάάζει  τιςς  κκοοιννωωννικκέέςς  κκααι  ποολλιτισσµµικκέέςς  πρραακκτικκέέςς  τωωνν  Τσσιγγγγάάννωωνν

εείίνααι  η  ααφφοοσσίίωωσή  τοουςς  σστηνν  οοικκοογγέένεειαα. Η οικογένεια έτσι κι αλλιώς είναι ένας χώρος που δίνει βοήθεια

και υποστήριξη στον άνθρωπο. Αν τώρα κάποιος δεν µπορεί να απολαύσει πλήρως τα δηµόσια αγαθά

(εκπαίδευση, περίθαλψη κλπ.), αν το κράτος µε τις υπηρεσίες του καλύπτει ελάχιστες από τις ανάγκες

του, τότε ο υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας γίνεται ακόµα πιο σηµαντικός για τους ανθρώπους.
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8. Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Βασιλειάδου, Παυλή - Κορρέ, 84,7% γνωρίζουν τη ροµανί και οι περισσότεροι από

αυτούς την χρησιµοποιούν στην οικογένειά τους και µάλιστα πολύ. 57% µιλούν στην οικογένεια και ελληνικά, ενώ 10, 6% και τουρκι-

κά. Οι περισσότεροι Τσιγγάνοι πιστεύουν ότι η ροµανί δεν πρέπει να ξεχαστεί και ότι πρέπει να συνεχίσουν να την µιλούν.
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Και αυτό έχει συµβεί σε πολλές περιπτώσεις µε τους Τσιγγάνους. Η οικογένεια θα βοηθήσει στα ξεκι-

νήµατα, στις δύσκολες στιγµές κλπ.

Οι τσιγγάνικες οικογένειες είναι και σήµερα πολυµελείς, όχι όµως τόσο όσο στο παρελθόν. Μπορεί

στο ίδιο σπίτι να ζουν ακόµα και τρεις γενιές, δηλαδή οι γονείς, τα παντρεµένα παιδιά και τα παιδιά των

παιδιών. Όταν συµβαίνει αυτό, τις περισσότερες φορές το κουµάντο του σπιτιού το έχει η µεγαλύτερη

σε ηλικία γυναίκα, δηλαδή η πεθερά. Έχει λόγο στις λεπτοµέρειες της καθηµερινότητας, στις επαγγελ-

µατικές δραστηριότητες των παιδιών, στη διαχείριση των οικονοµικών τους, στην επιλογή των συζύγων

τους, στις αποφάσεις του ζευγαριού για την ανατροφή των παιδιών τους. Σε τέτοιες καταστάσεις δηµι-

ουργούνται εντάσεις και προβλήµατα µέσα στην οικογένεια. Φυσικά αυτό δεν συµβαίνει σε όλες τις οι-

κογένειες. Πάρα πολλά ζευγάρια, στο ξεκίνηµα της ζωής τους, επιλέγουν, ή, αν θέλετε, έχουν τη δυνα-

τότητα, να ζήσουν εξ αρχής στο δικό τους σπίτι, χωρίς πεθερικά. Οι δεσµοί µε το σόι είναι πάντα δυνα-

τοί. Η γνώµη του ευρύτερου σογιού επηρεάζει τη ζωή της κάθε οικογένειας.

Οι περισσότεροι παντρεύονται µέχρι την ηλικία των 20 - 25 χρονών. Οι πιο πολλοί Τσιγγάνοι παίρ-

νουν Τσιγγάνους για συντρόφους της ζωής τους, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι απαγορεύεται να παντρευ-

τούν άτοµα που δεν είναι Τσιγγάνοι. Λένε ότι αυτό το κάνουν οι Τσιγγάνοι για να «κρατήσουν την παρά-

δοσή τους». Και ίσως κάποιοι πράγµατι να σκέφτονται έτσι. Όµως, και πόσοι «γκατζέ» θα έβλεπαν θετι-

κά την προοπτική να παντρευτούν Τσιγγάνο ή Τσιγγάνα; 

Ο γάµος είναι για τους Τσιγγάνους, όπως άλλωστε και για όλους τους σκεπτόµενους ανθρώπους, έ-

να από τα σηµαντικότερα βήµατα στη ζωή τους. Παλιότερα οι περισσότεροι γάµοι γίνονταν µε προξενιό.

Οι γονείς κανόνιζαν για το ζευγάρι, χωρίς να λογαριάζουν σχεδόν καθόλου τη γνώµη των παιδιών. Συ-

νήθως το «καπάρωµα» της νύφης γινόταν σε πολύ µικρή ηλικία. Όταν η κοπέλα έφτανε σε ηλικία γάµου,

που µπορεί να ήταν και 13 χρονών, τότε συνήθως κανόνιζαν και το λεγόµενο «µπαµπαάκ». Το ποσόν, δη-

λαδή, που θα έδινε η οικογένεια του γαµπρού στην οικογένεια της νύφης για να την «εξαγοράσει». Στις

µέρες µας, πολλοί από τους Τσιγγάνους, αυτή τη συνήθεια την έχουν πια αφήσει. Ισχύει ακόµα, ας πού-

µε, για τους «ρουµενλία» που ζουν στην Κάτω Αχαΐα, στις Σέρρες και αλλού. Από το ύψος του «µπαµπα-

άκ» καθοριζόταν και καθορίζεται ακόµα και σήµερα το κύρος και η αξία και των δύο οικογενειών.

Ισχύει ακόµα η αξία της παρθενίας της νύφης. Και µάλιστα είναι µία αξία πολύ σηµαντική. Βέβαια,

αν κάποιο ζευγάρι ατυχήσει και χωρίσει, και οι δύο έχουν τη δυνατότητα να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους

µε άλλους συντρόφους. Οι Τσιγγάνοι σπάνια χωρίζουν µε διαζύγιο, αλλά δεν λείπουν και τέτοιες περι-

πτώσεις.

Πρροέέκκταασση  τηςς  οοικκογγέέννεειααςς,  ποουυ  υυποοσστηρρίζζεει  ααλλλλάά  κκααι  εελλέέγγχχεει,  µποορρεείί  νναα  γγίίννεει  η  κκοοινόότηηταα. Για να

είµαστε πιο ακριβείς, το κοµµάτι εκείνο της κοινότητας που τα µέλη µιας οικογένειας θεωρούν δικούς

τους ανθρώπους. Εφόσον η γνώµη αυτών των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα σηµαντική, οι πρακτικές πολ-

λών από τους Τσιγγάνους έχουν βασικό στόχο να δηµιουργηθεί και να διατηρηθεί µια καλή γνώµη για

την οικογένειά τους µέσα στην κοινότητα. Για τους Τσιγγάνους έχει ζωτική σηµασία να είναι αποδεκτοί

από τα υπόλοιπα µέλη της κοινότητάς τους. Έτσι, η παρθενία της νύφης, για παράδειγµα µπορεί να µην

είναι ένα προσωπικό ζήτηµα, που αφορά αποκλειστικά το νέο ζευγάρι, αλλά να γίνεται ένα κοινωνικό

ζήτηµα, που έχει σχέση µε την αξιοπρέπεια της οικογένειας της νύφης, άρα και µε τη θέση που έχει αυ-

τή η οικογένεια µέσα στην κοινότητα (βέβαια, η παρθενία της νύφης θεωρείται ακόµα σηµαντική και σε

πολλές κοινότητες στην Ελλάδα που δεν είναι τσιγγάνικες). Η επιθυµία για να αποδειχτεί το κύρος της

οικογένειας µέσα στην κοινότητα, έχει σαν αποτέλεσµα να διατηρούνται και πρακτικές όπως η εξαγο-

ρά της νύφης. 

240

     ��   



Από κει και πέρα τα έθιµα που κρατάει η κάθε οικογένεια ή η κάθε κοινότητα έχουν σχέση µε την

καταγωγή της και την πορεία της και µε τις αναµνήσεις που κουβαλάει από αυτήν την καταγωγή και α-

πό αυτή την πορεία. Από την άλλη πλευρά, τα έθιµα που κρατάµε και ο τρόπος µε τον οποίο το κάνου-

µε αυτό έχουν να κάνουν και µε άλλους παράγοντες. Παράγοντες που έχουν σχέση να κάνουν µε το

«σήµερα» της οικογένειας ή της κοινότητας: τις κοινωνικές της σχέσεις, τις πρακτικές δυνατότητές της

κλπ. Μερικά έθιµα, για παράδειγµα, είναι πολύ ακριβά για να τα κρατήσουµε.

Η οργάνωση της τσιγγάνικης κοινότητας στηρίζεται στις «φάρες». Παλιότερα, κάθε φάρα είχε τον

αρχηγό της, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν (ακόµα και µέχρι σήµερα) αρκετοί «βασιλιάδες», «πρόεδροι»

κλπ. Πολύ λίγοι Τσιγγάνοι δηλώνουν στις έρευνες ότι εκπροσωπούνται από αρχηγούς. Σήµερα οι Τσιγ-

γάνοι εκπροσωπούνται µε Συλλόγους, οι οποίοι φτιάχνονται και λειτουργούν µε τις συνηθισµένες νοµι-

κές διαδικασίες. Ο πρώτος Σύλλογος ιδρύθηκε το 1939 στην Αγία Βαρβάρα, στην Αττική. Το 1998 ιδρύ-

θηκε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Ροµ. Το 2002 ιδρύεται η Οµοσπονδία Μακεδονίας

- Θράκης - Ηπείρου - Θεσσαλίας Ελλήνων Ροµ. Το 2003 οι Οµοσπονδίες συγκροτούν την Πανελλήνια

Συνοµοσπονδία Ελλήνων Ροµ. Πρέπει, όµως, να πούµε ότι πολλοί από τους Συλλόγους που υπάρχουν

σήµερα δεν δηµιουργήθηκαν αυθόρµητα, αλλά µέσα από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

υπάρχουν διαφωνίες σχετικά µε το πόσους και ποιους εκπροσωπούν. 

ΆΆλλλλοο  σστοοιχχείοο  ποουυ  σσυχχννάά  επηηρρεάάζζεει  τιςς  αανντιλλήψψεις  κκααι  τιςς  πρραακκτικκέςς  τωων  Τσσιγγγάάννωωνν  εείννααι  η  ββααθιάά  θρη-

σσκκευτικκή  πίίσστη9. Πολλά από τα ονόµατα των Τσιγγάνων είναι από τάµατα. Τον ∆εκαπενταύγουστο στην

Τήνο θα δούµε πολλούς Τσιγγάνους να διασχίζουν γονατιστοί την καυτή άσφαλτο από το λιµάνι µέχρι

την εκκλησία. Στη θρησκεία εκφράζονται οι πνευµατικές ανησυχίες ανθρώπων που µε διάφορους τρό-

πους τους έχουν εµποδίσει να πάρουν µέρος στην επίσηµη πνευµατική ζωή του τόπου. Εκεί εκφράζο-

νται οι φόβοι και οι ελπίδες όσων δεν µπορούν µε την ίδια εµπιστοσύνη να απευθυνθούν στους θε-

σµούς. Κι ακόµα οι θρησκευτικοί χώροι διατηρούν µία δηµοκρατικότητα που δεν τη συναντάει κανείς

σε όλους τους κοινωνικούς χώρους. Για παράδειγµα, σπάνια θα διαµαρτυρηθεί κάποιος πιστός για την

παρουσία κάποιου άλλου στην εκκλησία, ενώ πολύ συχνά γονείς διαµαρτύρονται για τη φοίτηση παιδιών

από διάφορες οµάδες στα ίδια σχολεία όπου φοιτούν και τα «δικά τους παιδιά».

Έννααςς  αακκόόµαα  πααρράάγγοονντααςς  που  επηρρεάάζζεει  ααυυτάά  ποουυ  σσκκεεφφτόόµαασστε  κκααι  ααυυτάά  ποουυ  κκάάννουµεε,  δδηλλααδή  τιςς

κκοοιννωωννικκέέςς  πρραακκτικκέςς  µααςς  κκααι  τονν  ποολλιτισσµόό  µααςς,  εείνααι  τοο  εεπάάγγγγεελλµαα. Ειδικά όταν η δουλειά που κάνου-

µε δεν είναι τόσο ιδιαίτερη ατοµική µας επιλογή, όσο η συνέχεια µιας «παράδοσης» που υπάρχει στην

οικογένειά µας ή στην κοινότητά µας. Η δουλειά δηµιουργεί συµπεριφορές, κανονίζει τις καθηµερινές

µας συνήθειες και επηρεάζει τις σχέσεις µας µε τους άλλους ανθρώπους. Από τη δουλειά µας εξαρ-

τώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό οι άνθρωποι που γνωρίζουµε και τα µέρη που βλέπουµε. Μέσα από τη

δουλειά µας φτιάχνουµε εικόνες για τον κόσµο και για τον ίδιο µας τον εαυτό. Το επάγγελµα -ως παρά-

δοση και ως καθηµερινή πραγµατικότητα- µπορεί να γίνει κοµµάτι του πολιτισµού µιας κοινότητας, που

τα µέλη της διαλέγουν, ή υποχρεώνονται από τα πράγµατα, να κάνουν παρόµοιες δουλειές. Και αυτό

πράγµατι συµβαίνει σε πολλές τσιγγάνικες κοινότητες. Σύµφωνα µε τις έρευνες, το σύνολο σχεδόν των

κοινωνικά ορατών Τσιγγάνων ασκεί ελεύθερο επάγγελµα, αν και, σύµφωνα µε την έρευνα που έκανε
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9. Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Βασιλειάδου, Παυλή - Κορρέ, 15% των Ελλήνων Τσιγγάνων είναι Μουσουλµάνοι και

85% Χριστιανοί ορθόδοξοι. Σύµφωνα µε τις έρευνες, το γεγονός ότι υπάρχουν Τσιγγάνοι που δεν έχουν κάνει θρησκευτικό γάµο δεν

οφείλεται σε ελεύθερη επιλογή, αλλά στο ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήµατα µε τα «χαρτιά» τους, δηλαδή δεν είναι τακτοποιη-

µένη η αστικοδηµοτική τους κατάσταση.
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το ∆ίκτυο «ROM», το 29, 3% των µικροπωλητών τον τελευταίο χρόνο έχουν ασκήσει και άλλο επάγγελ-

µα µε σύµβαση εργασίας. Απασχολούνται σε εργασίες που δεν προϋποθέτουν ειδικές δεξιότητες: κυ-

ρίως γίνονται γυρολόγοι και εργάτες γης10. Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Βασιλειά-

δου και Παυλή - Κορρέ, µόνο το 12,1% των Τσιγγάνων, κυρίως οι έµποροι και οι µουσικοί, επιθυµούν

να ακολουθήσουν τα παιδιά τους το δικό τους επάγγελµα11. Το 43, 8% θα ήθελαν τα παιδιά τους να µά-

θουν µια τέχνη και το 12, 4% θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήµονες. Παρ’ όλα αυτά στο 60%

των οικογενειών των εργατών γης, των εµπόρων (γυρολόγων και καταστηµαταρχών) και των µουσικών

τα παιδιά τελικά κάνουν τη δουλειά των γονιών τους. Στο 65, 3% των οικογενειών περισσότερα από έ-

να µέλη συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδηµα (στο 61, 2% από αυτούς τα παιδιά βοηθούν τον πα-

τέρα στη δουλειά). 

1155.  7.  ΠΠοολιτισσµµόόςς  κκααι  επιλοογγέέςς.  Η  ««εεξξοορρίαα»»  ττωωνν  Τσσιγγγγάάννωωνν  ααπόό  τιςς  κκοοιννωωννικκέέςς  εεξξεελλίξξεειιςς,  µµίαα  κκαατάάσσταασση
πποουυ  πρρέέπεει  νναα  ααλλλλάάξξει...

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Εσείς, πώς θα συνεχίζατε αυτό το άρθρο; Μετά το τέλος της δραστηριότητας, µπορείτε να συ-

γκρίνετε αυτά που θα λέγατε εσείς µε αυτά που έγραψε ο συντάκτης του άρθρου. 

• Πολλοί πιστεύουν ότι οι Τσιγγάνοι είναι παντού ίδιοι. Και ότι µένουν πάντοτε ίδιοι, κυρίως επειδή θέ-

λουν να κρατήσουν τον «ξεχωριστό πολιτισµό» που έχουν. 

• Αυτό, βέβαια, δεν είναι αλήθεια. Στην πραγµατικότητα, αυτοί που ασχολούνται µε τους Τσιγγάνους

είναι που συνήθως διαλέγουν συγκεκριµένες εικόνες για να παρουσιάσουν τους ανθρώπους για τους

οποίους µιλούν.

• Η λανθασµένη πεποίθηση ότι «οι Τσιγγάνοι δεν αλλάζουν» συχνά εµποδίζει τους ανθρώπους που ο-

νοµάζονται Τσιγγάνοι να διαλέξουν ελεύθερα τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και, στη συνέχεια,

να προσπαθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους.
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10. Σύµφωνα µε την έρευνα των Παπακωνσταντίνου, Βασιλειάδου, Παυλή - Κορρέ, 50, 3% ασχολούνται µε το εµπόριο. Από αυτούς το

1% έχει δικό του κατάστηµα. 10, 53% είναι εργάτες γης. Σύµφωνα µε την έρευνα του ∆ικτύου «ROM»: 59, 5% είναι γυρολόγοι και 1,

4% καταστηµατάρχες - επιχειρηµατίες. 13% είναι εργάτες γης. 12, 53%, σύµφωνα µε την πρώτη έρευνα και 11%, σύµφωνα µε τη δεύ-

τερη, δηλώνουν άνεργοι. Ανεργία όµως µπορεί να «κρύβει» και το υψηλό ποσοστό των γυναικών που δηλώνουν οικιακά.

11. Το 24,1% δηλώνει ότι επέλεξε το επάγγελµα που κάνει από ανάγκη, επειδή δεν είχε άλλη επιλογή. Μόνο το 21, 8% (κυρίως έµποροι)

δηλώνουν ότι κερδίζουν από τη δουλειά τους όσα χρήµατα χρειάζονται για να ζήσουν την οικογένειά τους.
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ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΜΑΑ

Όπως είδαµε, πολλοί από τους «ειδικούς» προσπάθησαν να «εξορίσουν» τους Τσιγγάνους σε ένα «δι-

κό τους», ιδιαίτερο κοινωνικό χώρο. Έναν χώρο ο οποίος υποτίθεται ότι δεν επηρεάζεται ούτε από τις

ιστορικές συνθήκες ούτε από τις «γενικές» κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται κάθε φορά µέσα σε

αυτές τις συνθήκες. Άρα, σε έναν χώρο που τα χαρακτηριστικά του υποτίθεται ότι δεν αλλάζουν.

Ποιοι, όµως, είναι οι άνθρωποι που τροφοδοτούν την εικόνα για τα Ροµά; Κυρίως όσοι ταιριάζουν

µε τη στερεοτυπική εικόνα που έχει φτιαχτεί για τους Τσιγγάνους: την εικόνα του φτωχού, περιθωρια-

κού περιπλανώµενου (για τα στερεότυπα, θα µιλήσουµε στο κεφάλαιο 6). Είναι όλοι όσοι ζουν στις κοι-

νότητες που εξετάζουν οι «ειδικοί» Τσιγγάνοι; Όπως φαίνεται πια από διάφορες έρευνες, όχι. Είναι πλέ-

ον γνωστό ότι άνθρωποι ή και ολόκληρες οµάδες που δεν είχαν τσιγγάνικη καταγωγή έκαναν σχέσεις

και άρχισαν να ζουν µαζί µε τους Τσιγγάνους. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι Τσιγγάνοι ζουν µέσα σε

συγκεκριµένες κοινότητες, µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά; Και πάλι όχι. Υπήρξαν και υπάρχουν πά-

ρα πολλοί άνθρωποι τσιγγάνικης καταγωγής που σπούδασαν, που έκαναν διάφορες δουλειές, που συµ-

µετείχαν ενεργητικά στις πολιτικές εξελίξεις, που είχαν κοινωνικό κύρος. Ούτε, βέβαια, ζουν όλοι οι Τσιγ-

γάνοι σε «τσιγγάνικες κοινότητες». Εκείνο που συµβαίνει, τελικά, είναι ότι οο  ««Τσσιγγγγάάνοοςς»  γγίίνεετααι  κκοοιννωω-

ννικκάά  οορραατόόςς  κκααι  κκαατααγγρράάφφεετααι  µόόννοο  όόταανν  ζζει  «µααζζί  µεε  τοουςς  δδικκοούύςς  τοου»  κκααι  όόταανν  αανντααποοκκρρίννετααι,  όόταανν

««χχωωρράάεει»,  σστηνν  εεικκόόνναα  ποουυ  οοι  άάλλλοοι  έχχοουυνν  φτιάάξεει  γγιαα  ααυυτόόνν.  ΚΚααι  έτσσι  σσυυνντηρρείτααι  τοο  σστεερρεεόότυυποο  όότι  ««οοι

Τσσιγγγγάάννοοι  δδεν  ααλλλλάάζζοουνν»». Ενώ εκείνο που συµβαίνει στην πραγµατικότητα είναι ότι οι άλλοι πάντα «α-

ναζητούν τους Τσιγγάνους» σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες και καταστάσεις. 

Οι Τσιγγάνοι λοιπόν αλλάζουν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αν το δεχτούµε και το δείξου-

µε αυτό (και µάλιστα αν δείξουµε ότι οι εξελίξεις στις ζωές των Τσιγγάνων είναι ένα γενικό και φυσικό

φαινόµενο και όχι εξαιρέσεις σε κάποιον αντίθετο κανόνα), τότε θα αλλάξουν πολλά πράγµατα στην στε-

ρεοτυπική εικόνα που υπάρχει για τους Τσιγγάνους. Πολλοί άνθρωποι, ακόµα και άνθρωποι που έχουν

σηµαντικές θέσεις στον κρατικό µηχανισµό, πιστεύουν ότι οι Τσιγγάνοι είναι «αιχµάλωτοι» του πολιτισµού

τους. Το αποτέλεσµα είναι να κάνουν ή να µην κάνουν πράγµατα για τους Τσιγγάνους πολίτες, µε το ε-

πιχείρηµα ότι η πράξη τους -ή η απραξία τους- δείχνει τον σεβασµό τους για τον τσιγγάνικο πολιτισµό

(τουλάχιστον όπως τον καταλαβαίνουν οι ίδιοι). Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το «στεγαστικό». Πό-

σοι άνθρωποι δεν υποστηρίζουν ότι οι Τσιγγάνοι που µένουν σε παράγκες ή σκηνές το κάνουν επειδή

το θέλουν οι ίδιοι; Και πόσες φορές επίσηµοι φορείς δεν πρότειναν τη δηµιουργία γκέτο, δηλαδή απο-

µονωµένων οικισµών, µε το επιχείρηµα ότι «οι Τσιγγάνοι θέλουν να µένουν µακριά από τους άλλους αν-
θρώπους, για να διατηρήσουν τον πολιτισµό τους»; 

Και ακόµα, ένας άνθρωπος µε τσιγγάνικη καταγωγή, ακριβώς όπως και κάθε άλλος άνθρωπος, µπο-

ρεί να θέλει να προχωρήσει στη ζωή του διατηρώντας στενή σχέση µε την κοινότητά του ή φεύγοντας

από αυτή την κοινότητα. Μπορεί να θέλει να κρατήσει όλα όσα έµαθε από το σπίτι του, µόνο µερικά α-

πό αυτά ή και τίποτα. Αυτές είναι σκέψεις που πάντα µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Εκείνο που αλ-

λάζει είναι το πόσο µπορεί ο καθένας µας να διαλέγει. Αυτά που έχουµε δει, αυτά που έχουµε µάθει,

τα προσόντα µας, οι οικονοµικές µας δυνατότητες, η συµπεριφορά των άλλων, όλα αυτά είναι παράγο-

ντες που επηρεάζουν δραµατικά την ελευθερία µας να διαλέγουµε ζωή. Αν κάποιοι αποφασίζουν τι θα

δουν, τι θα µάθουν, πώς και µε ποιους θα ζήσουν οι Τσιγγάνοι, τότε περιορίζουν το δικαίωµα ανθρώ-

πων να διαλέξουν ζωή όσο πιο ελεύθερα γίνεται. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι; Πολλοί… Οι ιδιοκτήτες σπι-

τιών που «δεν νοικιάζουν σπίτια σε Τσιγγάνους». Οι γονείς που διαµαρτύρονται γιατί «δεν θέλουν τσιγ-

γανάκια στα σχολεία των παιδιών τους». Οι γονείς που σταµατούν το παιδί τους από το σχολείο. Οι µα-
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νάδες, οι πεθερές και οι σύζυγοι που περιορίζουν ασφυκτικά τα νέα κορίτσια, γιατί σκέφτονται «τι θα

πει ο κόσµος». Οι επιστήµονες που γράφουν βιβλία για τους Τσιγγάνους υποστηρίζοντας ότι οι Τσιγγά-

νοι δεν µπορούν να γίνουν επιστήµονες. Οι πολιτικοί που σχεδιάζουν γκέτο για τους Τσιγγάνους… Όλοι

αυτοί έχουν λόγους για να κάνουν ό, τι κάνουν. Μερικές φορές πραγµατικά δεν µπορούν να κάνουν

αλλιώς, οι πράξεις τους είναι «λύσεις της ανάγκης». Όµως, αυτές οι πράξεις έχουν µία συγκεκριµένη

συνέπεια: «αιχµαλωτίζουν» ανθρώπους σε µία ζωή που πιθανόν οι ίδιοι να µην την ήθελαν έτσι.

Πεερισσσσόότεερραα  ββιβλλίαα  κκααι  άάρρθθρραα  γγιαα  τοο  θθέέµαα:  

Βαξεβάνογλου, Α., Έλληνες Τσιγγάνοι. Περιθωριακοί και Οικογενειάρχες, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.

Γκότοβος, Α., Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήµατα ∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής, Μεταίχµιο, Αθήνα,

2002.

Ιστορικά της εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, 21/7/2001.

Λιεζουά, Z. Π., Ροµά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές. Οι Τσιγγάνοι της Ευρώπης, Καστανιώτης, Αθήνα 1999.

Λυδάκη, Α., Μπαλαµέ και Ροµά. Οι Τσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων, Καστανιώτης, Αθήνα 1997.

Λυδάκη, Α., Οι Τσιγγάνοι στην πόλη. Μεγαλώνοντας στην Αγία Βαρβάρα, Καστανιώτης, Αθήνα, 1998. 

Ντούσας, ∆., Rom και Φυλετικές διακρίσεις. Στην Ιστορία, την Κοινωνία, την Κουλτούρα, την Εκπαίδευ-
ση και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, Gutenberg, Αθήνα, 1997.

Παπακωνσταντίνου, Γ., Βασιλειάδου, Μ., Παυλή-Κορρέ, Μ., Οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική κατά-
σταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, Ιωάννινα, 1998.

Τρουµπέτα, Σ., Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους Μουσουλµάνους της Θράκης. Το παράδειγµα
των Ποµάκων και των Τσιγγάνων, ΚΕΜΟ - Κριτική, Αθήνα, 2001.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πανελλαδικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο για την Υποστήρι-

ξη των Ελλήνων Τσιγγάνων Πολιτών - ∆ίκτυο «ROM», Πανελλαδική Απογραφική Μελέτη ∆ιερεύ-
νησης Κοινωνικών, Οικιστικών Συνθηκών και Αναγκών των Ελλήνων Τσιγγάνων Πολιτών, ∆εκέµ-

βριος 2000. 

Fraser, A., Οι Τσιγγάνοι, Οδυσσέας, Αθήνα, 1997.

Εικκόόννεεςς:  
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– Γιαννη, ειδα να διαφηµιζουν στην τηλεοραση ενα πολύ ωραιο cd µε ινδικα τραγουδια. 

– Γιατι το λες αυτό; Τι σχεση εχει;

– Ε ετσι δε λενε οι µεγαλοι καθηγηταδες στα συνεδρια και γραφουν στα βιβλια τους;

– Ετσι λενε και µπορει να είναι και ολας ετσι, αλλα εµενα δε µε νοιαζει ξερεις και πολύ αυτό ∆ηλα-

δη καλο ειναι να µαθαινει κανεις για τις ριζες του, όταν όµως αυτό δε γινεται τροχοπαιδη.

– Ωχ Μαρια γινεσαι υπερβολικη. ∆εν σου αρεσει δηλαδη που εχουµε τη δικη µας γλωσσα, τα δικα

µας ηθη και εθιµα, τη δικη µας ιστορια; ∆εν είναι ωραια τα τραγουδια µας, οι γαµοι µας;

– Όλα είναι ωραια Γιαννη µου. Αλλωστε ξερεις ότι ειµαι πολύ χαρουµενη που από αυριο αρχιζει το

τριηµερο γλεντι για το γαµο της Σοφιας. Μονο που δε δεχοµαι πως όλα αυτά που λες είναι ξεχωρα α-

πο την Ελληνικη παραδοση και κουλτουρα. 

– Ε, πως δεν ειναι; Εχουν τα γκατζε ας πουµε πλετσιντα;

– Όχι δεν εχουν πλετσιντα, αλλα εχουν βασσιλοπιτα. Αφου ξερεις όµως. Το βραδυ της Πρωτοχρο-

νιας κοβουµε την πλετσιντα, για να δουµε ποιος ειναι ο τυχερος που θα βρει το φλουρι, αλλα την άλλη

µερα κοβουµε και βασσιλοπιτα. 

– Καλα, καλα… Πες µου τωρα για το γαµο της Σοφιας. Σε βλεπω πολύ ενθουσιασµενη. 

– Η αληθεια εινια πως για τον ενθουσιασµο µου δεν ευθυνεται µονο ο γαµος της φιλεναδιτσας µου. 

– Αλλα τι άλλο;

– Να µπορεσα και εξασφαλισα εισιτηρια για µενα και το γιο µου, ώστε να δουµε τη «Λιµνη των κυ-

κνων» στο θεατρο «Πετρας» οπου οι χορευτες θα χορευουν στον παγο. 

– Μαρια εισαι πολυ αντιφατικο ατοµο. Απο τη µια ο γυφτικος γαµος και από την άλλη η «Λιµνη των

Κυκνων»; Εσυ παιδακι µου δεν ξερεις τι εισαι!

– Οχι δεν καταλαβες. Ξερω και πολυ καλα µαλιστα τι ειµαι. Ειµαι Ελληνιδα τσιγγανα και µην δε θα

ηθελα να µε κατηγορησεις για Εθνικιστρια. Το να ειναι κανεις περηφανος για την πατριδα του, διαβλε-

ποντας οµως και τα «κακως κειµενα» δεν νοµιζω να ειναι Εθνικιστης. 

– Νοµιζω ότι τα εχεις λιγο µπερδεµενα µεσα σου. 

– Καθολου µπερδεµενα δεν τα εχω. Γιατι θα πρεπει να διαχωρισω και να διαλεξω να ειµαι η τσιγγα-

να η Ελληνιδα; Αφου νοιωθω να ειµαι και τα δυο.

– Ναι αλλα ετσι δε νοµιζεις πως ελοχευει κινδυνος εξαφανισης των παραδοσεων µας; ∆εν τα ισο-

πεδωνουµε όλα; ∆εν θα προσπαθησουµε δηλαδη να µαθουµε στα παιδια µας τη γλωσσα µας, την πα-

ραδοση µας

– Και βεβαια ναι. Οµως δε θα ηθελα στο ονοµα αυτης της παραδοσης, να µην εχουν τα παιδια µου

στεγη, να µην µορφωθουν γιατι κατά τους ειδικους τσιγγανολογους ετσι αλλιωνεται η κουλτουρα τους,

να µιλανε µονο την πραγµατι θαυµασια και τραγουδιστη γλωσσα µας και όχι και την Ελληνικη, την Αγγλι-

κη, την Γαλλικη… ∆εν θα ηθελα στο ονοµα αυτης της παραδοσης να µην πρεπει να τους αρεσουν και

οι κλασσικοι συνθετες, να µην εχουν σταθερη εργασια και ασφαλιση. ∆εν θα ηθελα στο ονοµα αυτης

της παραδοσης να µη µαθουν τα παιδια µου Η/Υ, αλλα να καταρτιστουν σε αυτά τα περιβοητα προγραµ-

µατα καταρτισης ως καλαθοπλεκτες. Φυσικα και ειναι µια θαυµασια τεχνη που πρεπει να διασωθει και

να διαδοθει, αλλα εφοσων πρωτιστως τα καταστισουν ανταγωνισιµα στην αγορα εργασιας. Ακου φιλε

µου. Ειµαι τσιγγανα και κανενας δε θα µε κανει να ντραπω γι αυτο. Όµως ειµαι Ελληνιδα τσιγγανα, που

ζει στην Ελλαδα του 20ου αιωνα. Και όπως οι υπολοιποι Ελληνες, ετσι κι εγω και τα παιδια µου και οι φι-

λοι µου και ολοι τελος παντων θελω να εχουν ισες ευκαιριες και επιλογες. ∆ε νοµιζω το τσαντηρι, η α-

γραµµατοσυνη, η βρωµια και τα ποντικια να ειναι παραδοση και πολιτισµος. Αλλωστε για να διασωσεις
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κατι πρεπει να εχεις και την πολυτελεια να το κανεις. Κάθε φορα ξοδευονται τοσα λεφτα, για να µας

πουν οι αλλοι τι ειµαστε και τι δεν ειµαστε. Εγω θα ηθελα να εχω ολες τις πορτες ανοιχτες και πανω απ

όλα το δικαιωµα να αυτοπροσδιοριζοµαι οπως αισθανοµαι. 

– ∆ηλαδη είναι στοιχηµα της Ελληνικης κοινωνιας να µας κερδισει η όχι. Και µαλιστα µε τετοιο τρο-

πο ώστε να ειµαστε ενεργα και προσοδοφορα µελη της. Παραγωγικα. 

– Ακριβως ετσι πιστευω κι εγω. Μονο που νοµιζω ότι το στοιχηµα ισχυει και από τις δυο πλευρες. 

– Αραγε να σκεφτονται ολοι οι τσιγγανοι ετσι; Τι λες; 

– Ευτυχως οχι Γιαννη. Ο καθε ανθρωπος εχει το δικο του σκεπτικο, τα δικα του βιωµατα, την δικη

του ιδιοσυγκρασια. Οχι. ∆εν ειµαστε ολοι οι τσιγγανοι ωσαν κλωνοποιηµενοι. 

– Ναι ευτυχως. Και νοµιζω οτι καταλαβα και το σκεπτικο σου. 

– Αληθεια φιλε µου;

– Ναι, και θα το πιστεψεις όταν θα σου προτεινω κατι. 

– Για πες

– Λοιπον, τι λες; Παµε στη Στοα του βιβλιου να παρουµε βιβλια και µετα στο σπιτι της Σοφιας, να τη

βοηθησουµε στις προετοιµασιες του τριηµερου γλεντιου για το γαµο της;

– Τωρα ναι Γιαννη. Ειµαι σιγουρη ότι καταλαβες. Παµε!!
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166.  ∆∆ιααφφοορρεετικκόότηηταα  κκααι  ποολλιτισσµµικκή  τααυτόότηταα.

ΓΕΝΝΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΟΟΧΧΟΟΣΣ

Συχνά ακούµε ή και χρησιµοποιούµε τις λέξεις «διαφορά», «ταυτότητα» και «πολιτισµός».

Οι έννοιες αυτές είναι βασικές για να καταλάβουµε και τον εαυτό µας και τις σχέσεις µας

µε τους άλλους ανθρώπους. ∆εν είµαστε όµως όλοι σύµφωνοι για το τι ακριβώς σηµαίνουν.

Γι’ αυτό και θα προσπαθήσουµε να αναπτύξουµε και να πλουτίσουµε µε κάποιες θεωρη-

τικές γνώσεις τον προβληµατισµό µας γύρω από ζητήµατα που έχουν σχέση µε τις παρα-

πάνω έννοιες. 
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116.  1.  Γιαατί  κκααι  πόότεε  ββλλέέποουµεε  δδιιααφφοορρέέςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουςς  ααννθθρρώώποουυςς;  ΤΤι  λλέέννεε  οοι  εεπισσττηµµοοννικκές  θθεεωωρίεςς
γγιαα  ααυυτόό  τοο  ζζήήτηµαα;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

«∆ιαλέξτε» κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, που -για οποιονδήποτε λόγο- τον θεωρείτε δια-

φορετικό από εσάς τον ίδιο (την ίδια). Ποιες είναι οι διαφορές σας; Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν

αυτές οι διαφορές;

Ποιες «οµάδες» ανθρώπων βλέπετε στη φωτογραφία;
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∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Ποιες οµοιότητες και ποιες διαφορές πιστεύετε ότι υπάρχουν ανάµεσα στα δύο αγόρια;

Τα δύο αγόρια γεννήθηκαν και ζουν στο ίδιο χωριό, το Γκίλχινγκ της Νότιας Γερµανίας. Είναι γεί-

τονες και ήταν συµµαθητές στο δηµοτικό σχολείο.

Η µητέρα του Μίχαελ είναι Γερµανίδα και ο πατέρας του Αφροαµερικανός. Ο Μίχαελ πηγαί-

νει συχνά στην Αµερική, στην οικογένεια του πατέρα του. Ο Σεµπάστιαν έχει µητέρα και πατέρα

Γερµανούς. Η γιαγιά του, όµως, είναι «µισοκινέζα» και έχει ακόµα φωτογραφίες από την κινεζι-

κή αυτοκρατορία.

Οι πατεράδες και των δύο αγοριών εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους. Ο Μίχαελ είχε προσπα-

θήσει, µαζί µε τη µητέρα του, να εµποδίσει τον χωρισµό. Ο Σεµπάστιαν, παίρνοντας το µέρος της

µητέρας του, ήθελε αυτόν τον χωρισµό. Οι µητέρες και των δύο παιδιών δουλεύουν τώρα όλη την

ηµέρα. 

Ο Μίχαελ πηγαίνει σε σχολείο βασικής εκπαίδευσης, ενώ ο Σεµπάστιαν πηγαίνει στο Γυµνά-

σιο. Και οι δύο κρατάνε αποστάσεις από τις «κλίκες» που φτιάχνουν οι συµµαθητές τους και από

τις συγκρούσεις ανάµεσα σε αυτές τις «κλίκες». Και τα δύο παιδιά αγαπούν πολύ το αµερικανι-

κό ποδόσφαιρο, που πρόσφατα άρχισαν να παίζουν.

Aπό το βιβλίο των Ulrich Beck και Ulf Erdmann Ziegler, Μια ζωή δική µας. Περιηγήσεις στην
άγνωστη κοινωνία που ζούµε, Νήσος, Αθήνα 2000.
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Ας υποθέσουµε ότι υποστηρίζετε τον Παναθηναϊκό και συναντιέστε µε κάποιον γείτονά σας, ο-

παδό του Ολυµπιακού, παραµονή Πρωτοχρονιάς σε κάποιο γλέντι. Φανταστείτε τον διάλογο που

θα κάνετε µεταξύ σας.

Ας υποθέσουµε τώρα ότι συναντάτε τον ίδιο γείτονα σε ένα ντέρµπι των οµάδων σας. Φανταστεί-

τε τον διάλογο που θα κάνετε µεταξύ σας.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Ποιες διαφορές πιστεύετε ότι υπάρχουν ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες;

Με ποιες από τις παρακάτω προτάσεις συµφωνείτε; Συζητείστε τις επιλογές σας στην Οµάδα.

1. Οι γυναίκες από τη φύση τους δεν µπορούν να κάνουν µερικές δουλειές.

2. Οι γυναίκες δεν µπορούν να κάνουν µερικές δουλειές, επειδή, εξαιτίας του τρόπου που ζού-

νε, δεν έχουν µάθει να τις κάνουν. 

3. Οι άντρες θέλουν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες δεν µπορούν να κάνουν µερικές δουλειές,

γιατί αυτό βοηθάει τους άντρες να νιώθουν οι ίδιοι πιο δυνατοί.

4. Οι γυναίκες δεν µπορούν να κάνουν µερικές δουλειές επειδή, στις κοινωνίες που ζούµε,

δεν τους το επιτρέπουν οι άλλοι. 

• Όλοι χωρίζουµε τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Αυτός είναι ένας µηχανισµός της ανθρώπινης σκέ-

ψης που µας βοηθάει στη ζωή µας.

• Πολλές φορές, όµως, «βλέπουµε» διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν, ενώ δεν «βλέπουµε» τις διαφο-

ρές που υπάρχουν.

• Οι διαφορές που «βλέπουµε» ανάµεσα στους ανθρώπους εξαρτώνται από το πού, το πότε, το πώς και

το γιατί συναντάµε τους άλλους ανθρώπους.

• Τελικά, γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν µεταξύ τους; Οι επιστήµονες έχουν δώσει διαφορετικές απαντή-

σεις σε αυτό το ερώτηµα. Η «βιολογική απάντηση» είναι πως οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από τη

φύση τους. Η «ανθρωπολογική απάντηση» είναι πως οι άνθρωποι, εξαιτίας των συνθηκών της ζωής

τους, αναπτύσσουν διαφορετικούς πολιτισµούς, µέσα στους οποίους «φτιάχνονται» και διαφορετικά

είδη ανθρώπων. Η «ψυχολογική απάντηση» είναι πως βλέπουµε διαφορές ανάµεσα σε µας και τους

άλλους ανθρώπους (είτε αυτές οι διαφορές υπάρχουν πραγµατικά, είτε όχι), γιατί αυτό µας βοηθάει

να καταλάβουµε ποιοι είµαστε εµείς οι ίδιοι. Και η «κοινωνιολογική απάντηση» είναι πως αρχικά οι άν-

θρωποι δεν διαφέρουν. Οι διαφορές «φτιάχνονται» µέσα στις κοινωνίες και τις «φτιάχνουµε» εµείς,

οι άνθρωποι, µε τις πράξεις µας.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Ποιος θα διαφωνούσε µε αυτό; Τοο  νναα  ββλέποουµε  ααυυτέςς  τιςς  δδιααφφοορρέέςς,

νναα  τιςς  «κκαατααγγρράάφφοουµε»»  κκααι  νναα  τιςς  θθυυµόόµαασστε,  είίνααι  έέννααςς  µηχχααννισσµόςς  τηςς  ααννθθρρώώπινηςς  σσκκέέψψηηςς  που  µααςς

ββοοηθθάάεει  σστη  ζζωωή  µααςς. Γι’ αυτό άλλωστε και υπάρχει. Ας πούµε ότι ένας πλανόδιος πωλητής λουλουδιών

µπαίνει σε µία καφετέρια. Αν δεν «χωρίσει» γρήγορα γρήγορα τους υποψήφιους πελάτες του σε κατη-

γορίες (τα «ζευγαράκια», οι «µοναχικοί», οι «φίλοι» κλπ.), πώς θα πάει να µιλήσει σε εκείνους οι οποίοι

270

     ��   



είναι πιθανότερο να αγοράσουν κάτι; ΌΌµωωςς  τοο  ποοιεςς  δδιααφοορρέςς  ββλλέέποουµε  κκααι  ποοιες  όόχχι  εξξααρτάάτααι  ααπόό

τηνν  περρίίσσταασση. Για παράδειγµα, δέκα Έλληνες που θα τύχει να συναντηθούν σε ένα πολυκατάστηµα στο

Λονδίνο, παραµονή Πρωτοχρονιάς, µάλλον δε θα ψάξουν να βρουν τις µεταξύ τους διαφορές… Κι α-

κόµα, άλλο πράγµα είναι να βλέπεις τις διαφορές κάποιου ανθρώπου από κάποιον άλλον ή ακόµα κι α-

πό εσένα τον ίδιο (λόγου χάρη, να πείτε ότι ο αδελφός σας είναι πιο ψηλός και από σας και από τους

περισσότερους συγγενείς σας) κι άλλο πράγµα να σκέπτεσαι ότι ένας άνθρωπος είναι «διαφορετικός»,

ότι ανήκει σε κάποιο άλλο «είδος ανθρώπων»… 

Σε τι, όµως, διαφέρουν οι άνθρωποι; Εδώ η απάντηση δεν είναι και τόσο εύκολη. Οι άνθρωποι δια-

φέρουν σε τόσα πολλά, που δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει να λέει… Και γιατί διαφέρουν οι άν-

θρωποι; ∆ιάφορες επιστήµες προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα προβλήµατα. ΟΟι  βιοολλόό-
γγοοι εείίπαανν  όότι  οι  άάννθθρρωωποοι  εείννααι  δδιααφφορρεετικκοοί  ααπόό  τη  φφύύση  τουςς,  όότι  οοι  δδιααφφοορρέέςς  τοουυςς  κκλληρροννοµοούύντααι

ααπό  γεενιάά  σσεε  γγεεννιάά  κκααι  πααρρααµέένοουυνν  λλίγο  ποολλύύ  σστααθθεερρέέςς. Και προσπάθησαν να κατατάξουν τους ανθρώ-

πους σε φυλές (ράτσες), περίπου µε τον ίδιο τρόπο που χώριζαν σε είδη τα φυτά ή τα έντοµα. Σήµερα

όµως πολλοί επιστήµονες, ακόµα και βιολόγοι, πιστεύουν ότι η «φυλή» είναι µία πολύ «χοντρική» κατη-

γορία, η οποία δεν µπορεί να περιγράψει µε ακρίβεια την ποικιλία των ανθρώπινων διαφορών.

Οι ααννθθρρωωπποολλόόγγοοι πάλι, µας έκαναν να δούµε διαφορετικά το ζήτηµα των ανθρώπινων διαφορών. Σύµ-

φωνα µε την επιστήµη της ανθρωπολογίας, οι άνθρωποι ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και, άρα,

σκέπτονται και εφαρµόζουν διαφορετικές λύσεις για να µπορούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που

έχουν µπροστά τους, ανάλογα µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν. Έτσσι,  αανααπτύσσσσοονντααι  δδιααφφορρετι-

κκοοί  πποολλιιττισσµοοίί,  οοι  οοποοίοοι  ««φφτιάάχχννοουνν»  κκααι  δδιααφφοορρετικκάά  εείδδηη  ααννθθρρώώπωωνν (για την έννοια του «πολιτισµού»,
θα πούµε περισσότερα στο 4.6.).

Οι ψψυυχχοολλόόγγοοι, από την πλευρά τους, έβαλαν στην κουβέντα την έννοια της ατοµικής και της κοινωνι-
κής ταυτότητας (και για την «ταυτότητα», θα πούµε περισσότερα παρακάτω, στο 4.2). Είπαν, δηλαδή, ότι

ββλλέέποουυµεε  τιςς  δδιααφφοορέέςς  µααςς  ααπόό  τοουυςς  άάλλλλοουςς  αανθθρρώώποουςς,  γγιαατί  ααυυτόό  µααςς  ββοοηθθάάεει  νναα  κκαατααλλάάβοουυµεε  ποοιοοι

εείµαασστεε  εεµείςς  οοι  ίδδιοοι. Από την άλλη πλευρά, όµως, οι διαφορές που βλέπουµε εξαρτώνται κυρίως από τις

κοινωνικές οµάδες στις οποίες εµείς ανήκουµε και µέσα στις οποίες µαθαίνουµε να σκεπτόµαστε.

Τέλος, οι κκοοιιννωωννιοολλόόγγοοι είπαν ότι οι ανθρώπινες διαφορές δεν υπάρχουν πριν και έξω από τις αν-

θρώπινες κοινωνίες. ΟΟι  δδιααφφοορέέςς  ««φφτιάάχχννοοντααι»  µέέσσαα  σστιςς  κκοοινωωνίεεςς  κκααι  τιςς  ««φφτιάάχχνοουυµε»  εεµεείςς,  οοι  άάν-

θθρρωωποοι,  µµεε  τιςς  πρράάξξειςς  µαας. Για παράδειγµα, η µετανάστευση και η ζωή των µεταναστών στη χώρα ό-

που θα πάνε, ο τρόπος που θα τους φερθούν οι ντόπιοι κλπ., είναι συνθήκες µέσα στις οποίες θα δη-

µιουργηθούν διαφορετικές οµάδες µέσα στην ίδια κοινωνία. Μερικοί από τους κοινωνιολόγους που α-

σχολούνται µε το ζήτηµα των ανθρώπινων διαφορών τονίζουν ότι στις κοινωνίες υπάρχουν συγκρού-

σεις. Άλλοι άνθρωποι αγωνίζονται για να διατηρήσουν τη δύναµη που έχουν και άλλοι για να έχουν µια

καλύτερη ζωή. Μέσα σε αυτές τις συγκρούσεις, πολύ συχνά χρησιµοποιούµε τις ανθρώπινες διαφορές

για να δικαιολογήσουµε την εκµετάλλευση ορισµένων ανθρώπων. Αν για παράδειγµα, τα περισσότερα

µέλη µίας κοινωνίας πειστούν ότι κάποιοι άνθρωποι είναι «διαφορετικοί», τότε δέχονται και πιο εύκολα

το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν την ίδια δουλειά µε άλλους για πολύ λιγότερα όµως χρήµατα.
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1166.  22.  Εµεείςς  κκααιι  οοιι  άάλλλλοοι:  ΠΠοοιοοι  εείίµαασστε  ««εεµµεείίςς»  κκααι  ποοιοοι  εείίνααι  οοι  ««άάλλλλοοι»»;  ((Η  έέννννοοιαα  κκααι  ηη  κκαατταασσκκευυήή  τηηςς
ττααυυτόότητααςς)

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Συµπληρώστε µε πέντε έως δέκα λέξεις που σας έρχονται στο µυαλό και φτιάξτε για τον εαυτό

σας ένα είδος «ταυτότητας». Στη συνέχεια, διαβάστε στην Οµάδα αυτά που έγραψε ο καθένας

(η καθεµία). Υπάρχουν «ταυτότητες» που είναι ολόιδιες η µία µε την άλλη; 

Είµαι ….….....…

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Ακούστε το παρακάτω απόσπασµα από το διήγηµα του Γ. Βιζυηνού «Το µόνον της ζωής του τα-

ξείδιον» (διασκευασµένο). Τι πίστευε ο παππούς για το φύλο του µέχρι τα 10 του χρόνια; Γιατί; 

«Τότε γινόταν το παιδοµάζωµα», στέναξε ο παππούς και σκούπισε τα δάκρυά του.

Γι’ αυτό, εξακολούθησε έπειτα, όταν εγεννήθηκα εγώ, ψυχή µου, και µ’ εβάφτισαν, µε έβγα-

λαν «Γεωργιά». Που θα πει, µου έδωκαν θηλυκό όνοµα, καθώς έβγαζαν τότε Κωνσταντινιά και

Θανασία και ∆ηµήτρω -όλα αρσενικά παιδιά, ψυχή µου, µε θηλυκόν όνοµα- Και µαζί µε τ’ όνοµα,

µ’ εφόρεσαν και κοριτσίστικα ρούχα.

Όσα χρονάκια πέρασαν, ψυχή µου, τόσες φορές από την πόρτα του σπιτιού µας δεν εβγήκα,

σαν καψοκόριτσο που θάρρευα να είµαι. Σαν έγινα καµιά δεκαριά χρονώ, µε πιάνει µιαν ηµέρα

-Θεός σχωρέστονα- ο κύρης µου, µε καθίζει στο σκαµνί, µε κόφτει τις µεγάλες µου πλεξούδες,

µου βγάζει τα φουστάνια και:

- ∆ιες εδώ, µε λέγει, Γεωργιά, από σήµερα κι εµπρός είσαι «Γεώργης», είσαι αγόρι. Από αύριο κι ε-

µπρός είσαι άνδρας, ο άνδρας της Χρουσής, που παίζετε κάθε µέρα τις κούκλες και τα πεντόβολα.

Αυτό ήταν όλο κι όλο, που µε είπε, και µ’ εφόρεσε τ’ αγορίστικα ρούχα.

Την άλλη την ηµέρα, ψυχή µου, ήλθαν τα βιολιά και τα λαγούτα, και µ’ επήραν στην εκκλησιά,

και µ’ εστεφάνωσαν µε την γιαγιά σου.

- Πώς, παππού; Έτσι µικρός που ήσουνα;

- Ναι, ψυχή µου. Είπε ο παππούς απορώντας µαζί µου και αυτός. Ακόµα δεν έµαθα πώς να

δένω το καινούριο µου παντελόνι, και µ’ έδωσαν και γυναίκα για να κυβερνήσω! Μα -είπε ύστε-

ρα συνοφρυωµένος- έπρεπε να γένη. Περισσότερον καιρό δεν ειµπορούσαν να µε κρύψουν. Και

το φερµάνι έλεγε, πως µόνον τους ανύπανδρους να παίρνουν οι Γιανίτσαροι. Μ’ επάνδρεψαν λοι-

πόν «εν ποµπή και παρατάξει». Και έτσι, ψυχή µου, αντί να µε πάρει κανένας Γιανίτσαρος -µ’ ε-

πήρεν η γιαγιά σου.

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  33:

Συµπληρώστε τις λεζάντες στις παρακάτω εικόνες (του Κ. Μητρόπουλου). Στη συνέχεια, συζητεί-

στε στην Οµάδα τις λέξεις που διαλέξατε να βάλετε σε κάθε εικόνα. 
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Συµπληρώστε µε δύο ή τρεις λέξεις που σας έρχονται στο µυαλό. Στη συνέχεια, διαβάστε στην

Οµάδα αυτά που έγραψε ο καθένας (η καθεµία). Υπάρχουν κοινές λέξεις, που τις διαλέξατε οι

περισσότεροι; Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό; 

1. Εµείς, οι … … …

2. Αυτοί, οι … … …

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  55:

Έτσι ξεκινάει ένα παλιό παραµύθι που το έλεγαν στην Αθήνα… Τι σας κάνει εντύπωση; Γιατί πι-

στεύετε ότι οι µάγισσες του παραµυθιού είναι «τούρκισσες»; 
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Επί Τουρκοκρατίας, ένας παπάς στην Αθήνα αγαπούσε µια νέα, την οποίαν άφησε και εστεφα-

νώθη άλλη. Εκείνη, για να εγδικηθεί, έριξε µάγια της γυναικός του παπά, και έλεγε πως θα την

κάµει να µη φτάσει τον άλλο χρόνο. Και τωόντι, η ωραία παπαδιά όχι µόνο έρευε καθηµέρα, αλ-

λά και κατάντησε παράλυτη, και το σώµα της έγινε σαν κουλούρα, τόσο, που το πρόσωπό της άγ-

γιζε τα γόνατα. Ο παπάς την άρχισε µε τις ευχές και τα διαβάσµατα, αλλά σαν είδε πως δεν έκα-

νε τίποτα, έτρεξε σε µια τούρκισσα µάγισσα µήπως και ιδεί θεραπεία, γιατί κατάλαβε πως η ασθέ-

νεια της γυναικός του ήτανε από µάγια. Αλλά η µάγισσα, αφού έκαµε χίλια και δύο, είδε και από-

ειδε πως δεν κατόρθωνε τίποτα, και είπε του παπά πως εκείνη οπού έριξε τα µάγια ήτανε δυνα-

τότερη απ’ αυτή, και ορµήνεψε τον παπά να πάγει στη Χαλκίδα και εκεί να έβρει και να φέρει µιαν

άλλη Τούρκισσα… 

• Η ταυτότητά µου είναι αυτό που µε κάνει να µην είµαι ολόιδιος µε κανέναν άλλο.

• Όµως, µαθαίνω «ποιος είµαι», επειδή ανήκω, µαζί µε άλλους ανθρώπους, σε διάφορες οµάδες.

• Ακόµα, µαθαίνω «ποιος είµαι» βλέποντας τις διαφορές µου από αυτούς που «δεν είναι σαν κι εµένα».

Οι «Άλλοι» µας χρειάζονται για να καταλάβουµε ποιοι είµαστε «Εµείς».

• Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές δίνουµε στους «Άλλους» τα χαρακτηριστικά εκείνα που «Εµείς» δεν

θα θέλαµε να έχουµε.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Η  τααυυτόότητάά  µµααςς  είνααι  ααυυτόό  ποουυ  είµαασστεε,  ααυυτόό  ποουυ  µααςς  κκάάννεει  νναα  µηνν  είίµαασστε  οολλόόιδδιοοι  µε  κκααννέναανν  άάλλλλοο.

Αν, όµως, προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τον εαυτό µας σε κάποιον φανταστικό συνοµιλητή, θα δού-

µε ότι τα περισσότερα από τα «ονόµατα» που δίνουµε στον εαυτό µας περιγράφουν την ένταξή µας (το

ότι, δηλαδή, ανήκουµε) σε µία οµάδα ή τη σχέση µας µε κάποιους. Συµπέρασµα: Η  τααυυτόότητάά  µααςς  εί-

ννααι  κκοοινωωνικκή.  Γιαα  ναα  εείµµαασστε  κκάάτι,  µαας  χχρειάάζζοονντααι  οοι  άάλλλλοοι  άάννθρωωποοι. Οι άλλοι είναι η αιτία για να ψά-

ξουµε ποιοι είµαστε, ώστε να βρούµε τη δική µας θέση µέσα στον κόσµο. Οι άλλοι είναι και οι οδηγοί

µας σε αυτή την αναζήτηση, και µάλιστα µε δύο -αντίθετους µεταξύ τους- τρόπους. ∆ηλαδή, κκαατααλλααββααί-

ννοουµε  τοονν  εααυυτό  µααςς  µέσσαα  ααπόό  τιςς  οοµοοιόότητέςς  µεε  κκάάποοιοουυςς  σσυυννααννθθρρώώποουυςς  µααςς  ααλλλλάά  κκααι  µέέσσαα  ααπό  τιςς

δδιααφφοορές  κκααι  τιςς  αανντιθθέσσεειςς  σσε  σσχχέσση  µε  κκάάποοιοους  άάλλλλοουυςς. Αυτοί οι δεύτεροι γίνονται για µας οι «Άλλοι».

Και χωρίς τους «Άλλους» δεν υπάρχουµε «Εµείς». Τι νόηµα θα είχε να πει κάποιος ότι είναι «λευκός»

(αφού άλλωστε δεν έχουν όλοι οι «λευκοί» και τόσο λευκή επιδερµίδα), αν δεν υπήρχαν οι «µαύροι» (που

κι αυτών οι επιδερµίδες στην πραγµατικότητα παρουσιάζουν µια ποικιλία αποχρώσεων); Τι θα ήταν οι

«Ολυµπιακοί» χωρίς τους «Παναθηναϊκούς» και τους υπόλοιπους «αντιπάλους» τους; Με άλλα λόγια, η

αίσθηση που έχουµε για την ταυτότητά µας «χτίζεται» µέσα από «τοίχους» που φτιάχνουµε στο µυαλό

µας και που µας χωρίζουν από κάποιους συνανθρώπους µας. Για να φτιαχτεί το «µέσα», πρέπει να φτια-

χτεί και το «έξω». 

Μερικές φορές «Εµείς» και οι «Άλλοι» είµαστε πολύ συγκεκριµένα άτοµα, γνωστά το ένα στο άλλο.

Για παράδειγµα, η οικογένειά µας και η οικογένεια των γειτόνων µας. Άλλες πάλι φορές -τις περισσό-

τερες- τόσο οι άνθρωποι που τους θεωρούµε «δικούς µας» όσο και οι άνθρωποι που τους θεωρούµε

διαφορετικούς από µας, ή ακόµα και εχθρούς, µας είναι προσωπικά άγνωστοι. Ωστόσο, για αυτούς

τους αγνώστους τρέφουµε συχνά έντονα συναισθήµατα, λόγου χάρη εχθρότητα ή και µίσος. Αυτό, ό-

µως, θα το συζητήσουµε σε επόµενο κεφάλαιο (στο κεφάλαιο 6).
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1166.  33.  ΠΠοούύ  «χχτίζζοονττααιι»»  οοι  τααυυτόότητεςς;;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Ακούστε αυτό το παραµύθι. Τι καταλαβαίνετε για τις συνθήκες ζωής και για τις σχέσεις ανάµεσα

στις δύο κοινότητες που παρουσιάζονται στο παραµύθι; Ο αφηγητής (αυτός που λέει το παραµύ-

θι) σε ποια κοινότητα ανήκει; Αν κάποιο µέλος της άλλης κοινότητας αφηγόνταν κάποιο παρόµοιο

παραµύθι, τι θα µας έλεγε; 

Μια φορά κι έναν καιρό µια γυναίκα γένναγε όλο κορίτσια. Αγανάχτησε ο άντρας της κι όταν ήταν πάλι έ-

τοιµη να γεννήσει, της λέει: «Άµα γεννήσεις κορίτσι και τούτη τη φορά, θα σε χωρίσω». Θαρρείς κι έφται-

γε κείνη για τούτο που γίνονταν. Τι να κάνει λοιπόν η κακοµοίρα, έτυχε κι έλειπε ο άντρας της, όταν ήρθε

η ώρα της να γεννήσει, και σκέφτηκε να κάνει µια πονηριά. Είχε µια γειτόνισσα τσιγγάνα που περίµενε και

κείνη παιδί. Πάει λοιπόν και την παρακαλάει: «Μια µεγάλη χάρη θα σου γυρέψω, γειτόνισσα. Καθώς ξέ-

ρεις εγώ έχω µονάχα κορίτσια. Άµα ξανακάνω κορίτσι τώρα που ετοιµάζοµαι πάλι να γεννήσω, θα µε χω-

ρίσει, είπε ο άντρας µου. Άµα γεννήσεις συ αγόρι και εγώ κορίτσι, δεν τ’ αλλάζουµε; Μεγάλο καλό θα µου

κάνεις, άµα δεχτείς. Θα σώσεις την οικογένειά µου ολόκληρη». Την πόνεσε πολύ η τσιγγάνα και δέχτηκε.

Και πράγµατι, σαν γέννησε κείνη τ’ αγόρι κι η γειτόνισσά της το κορίτσι, άλλαξαν τα παιδιά τους κι έτσι ο

πατέρας µε τα πολλά κορίτσια φχαριστήθηκε, που ’χε αποχτήσει πια κι αυτός ένα αγόρι.

Περνούσαν λοιπόν καλά κι οι δυο ο κογένειες γειτόνευαν και τα παιδιά έπαιζαν αναµεταξύ τους για κά-

µποσα χρόνια και κανένας δεν πήρε χαµπάρι για κείνο που ΄χε γίνει, όταν γεννήθηκαν το τσιγγανόπουλο κι η

ακράνισσα (=συνοµήλικη) η γειτονοπούλα του. Μα σαν µεγάλωσαν πολύ τα δυο παιδιά και γίνηκαν κείνος πα-

λικαράκι και κείνη κοπελούδα, άρχισαν στο χωριό να παραξενεύονται, γιατί τ’ αγόρι ήταν πολύ ζωηρό και µε-

λαχρινό και το κορίτσι πάλι πολύ άσπρο κι όµορφο και ντελ κάτο και πολύ ξεχώριζαν και τα δυο απ’ όλη τους

την οικογένεια. Μπήκαν στο τέλος σ’ υποψίες οι χωριανοί κι αποφάσισαν να τα δοκιµάσουν.

Ανέβασαν λοιπόν τα παιδιά σε δυο άλογα και τα πήγαν µπροστά σε µια µεγάλη οξιά. Εκεί στάθηκαν

και περίµεναν να δουν τι θα έκαναν τα’ αγόρι και το κορίτσι. Εκείνα κοίταζαν το δέντρο γιοµάτα θαυµα-

σµό, ώσπου τ’ αγόρι είπε: «Τι ωραίο δέντρο! Θα κάνουµε απ’ τον κορµό του πολύ ωραίο κρασνάκ για τα

κόσκινα και για τα καπνά». Κι ύστερα το κορίτσι συµπλήρωσε: «Τι ωραίο δέντρο! Θα κάνουµε απ’ τον κορ-

µό του πολύ ωραία βιβλία».

Τότε όλοι κατάλαβαν πως τούτο τα’ αγόρι ήταν τσιγγανόπουλο, γιατί κείνα τα χρόνια οι τσιγγάνοι έφτια-

χναν το κρασνάκ κι ήταν µάλιστα σ’ αυτό και πολύ καλοί µαστόροι. Πρόδωσε λοιπόν το τσιγγανόπουλο µε

τα λόγια του την τέχνη της φυλής του και τη ράτσα του. Το κορίτσι αντίθετα πρόδωσε τα µεράκια της δι-

κιάς του ράτσας, π’ αγάπαγε τα γράµµατα. Γύρισαν ύστερα στο χωριό, τα 'παν στις µανάδες τους κι έµα-

θαν από κείνες όλη την αλήθεια. Κι έτσι κάθε παιδί πήγε πια κοντά στη µάνα που το γέννησε κι οι πατερά-

δες τους, που έλειπαν στα ξένα για δουλειά, βρήκαν στο σπίτι τους, σαν γύρισαν, άλλα παιδιά απ’ αυτά

που είχαν αφήσει. Μα δε θύµωσαν, σαν έµαθαν την αλήθεια, παρά συγχώρεσαν τις γυναίκες τους κι έ-

ζησαν όλοι καλά κι εµείς καλύτερα.

Το παραµύθι αφηγήθηκε ο Καπζά Σελεϊτήν από τον Κότινο. Το άκουσε από τη µητέρα του. Από το βι-

βλίο Ο παππούς και η γιαγιά είπαν… Ντάντο ι µπάµπα κάζαχο… (επιµ. Κατάκη ∆ήµητρα). Κρασνάκ είναι

το ξύλινο τµήµα του κόσκινου ή ένα καλούπι στο ίδιο κυλινδρικό σχήµα από ευλύγιστο ξύλο, µέσα στο

οποίο τοποθετούν οι Ποµάκοι τον καπνό σε µια φάση του πασταλιάσµατος.
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

Ποια από τις παρακάτω εικόνες πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο µε τη λέξη «Βλάχος»; Συζη-

τείστε µε την οµάδα τις επιλογές σας. 

• Η ταυτότητά µας είναι κάτι που το φτιάχνουµε στο µυαλό µας, µε «υλικά» όµως που τα παίρνουµε α-

πό την πραγµατική ζωή.

• Οι ταυτότητες φτιάχνονται µέσα στην ιστορία.

• Μία ταυτότητα, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, µπορεί να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Προσοχή: Η ταυτότητά µας χτίζεται στο µυαλό µας, όµως δεν είναι µια ονειροφαντασία. Την «φτιάχνου-

µε» επειδή ζούµε σε πραγµατικές συνθήκες και µε «υλικά» που τα παίρνουµε από αυτές τις συνθήκες.

ΟΟι  τααυτόότητεεςς  δδεεν  υυπάάρρχχοουυν  πρρινν  ή  έέξξωω  ααπόό  τοονν  άάνθθρωωποο  κκααι  τηνν  ισστοορίαα  τοουυ. ∆εν «κολυµπάνε» σε κά-

ποια γυάλα, περιµένοντας εκείνους που θα τις «ψαρέψουν» και θα τις «φορέσουν». Ακόµα και βαθιά

πνευµατικές ταυτότητες, όπως η ταυτότητα του «χριστιανού» παίρνουν το νόηµά τους από πραγµατικά

ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα, στα οποία έδρασαν άνθρωποι. Με λίγα λόγια, οι ταυτότητες «χτίζονται»

και παίρνουν νόηµα από την ιστορική δράση των ανθρώπων.

Και για τον λόγο αυτό δδεεν  µποορροούύµµεε  νναα  κκαατααλλάάββοουυµεε  αακκρριββώώςς  τι  νόόηµαα  έχχεει  µιαα  τααυυτόότηταα  (κκααι  γγιαα

ααυυτοούςς  ποου  τηνν  έέχχοουνν  κκααι  γγιαα  τοουυςς  υυπόόλοοιποουςς  ααννθθρρώώποουςς  ποουυ  σσυννυυπάάρρχχοουυνν  µααζζίί  τοουςς)),  ααν  δδενν  ψψάά-
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ξξοουυµµε  ναα  ββρροούύµε  σστοοιχχείαα  γγιαα  τηνν  ισστοορρικκή  κκααι  κκοοινωωνικκή  πεερρίσσταασση. Φανταστείτε, για παράδειγµα, τι συ-

µπεράσµατα θα έβγαζε όποιος διάβαζε ότι «η Ελληνική Επανάσταση στηρίχτηκε στους κλέφτες», αν δεν

ήξερε τι ήταν τότε οι «κλέφτες». 

166.  44.  Τααυυτόότηταα  ή  τααυτόότηττεςς;  ΑΑλλλλάάζζοουυνν  οοι  τααυυττόότητεςς;  ΤΤι  κκάάνοουυνν  οοιι  άάννθθρρωποοι  µε  ττιςς  ττααυυτόότητέςς  τοουςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Φανταστείτε ότι µιλάτε για τον εαυτό σας...

1. σ’ ένα ραντεβού µε µια κοπέλα / ένα αγόρι.

2. σ’ ένα ραντεβού για δουλειά.

3. στη µελλοντική σας συµπεθέρα.

4. ως υποψήφιος /-α σε κάποιον που θέλετε να σας ψηφίσει.

Τι θα λέγατε σε κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Φτιάξτε έναν κατάλογο µε τις ταυτότητές σας...

Είµαι …, …., ….

Αν κάποιος σας ρωτούσε ποιες από αυτές τις ταυτότητες είναι οι πιο σηµαντικές για σας, ποιες

θα διαλέγατε; 

Αν κάποιος σας ρωτούσε ποιες από αυτές τις ταυτότητες θα µπορούσατε να απαρνηθείτε, ποιες

θα διαλέγατε; 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  3:

Χωριστείτε σε δύο οµάδες. Η πρώτη οµάδα θα προσπαθήσει να φανταστεί και να καταγράψει τις

ταυτότητες που θα έχουν τα µέλη της σε είκοσι χρόνια από σήµερα. 

Η δεύτερη οµάδα θα κάνει το ίδιο, υποθέτοντας όµως ότι τα µέλη της µεταναστεύουν και ζουν

στην Ολλανδία. 

Στη συνέχεια διαβάστε και συγκρίνετε τους καταλόγους των δύο οµάδων. Υπάρχουν διαφορές; 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  44:

Πριν από λίγο καιρό, προκάλεσε µεγάλη εντύπωση η επιλογή µιας νέας δικηγόρου, µουσουλµά-

νας, από τη Θράκη, ως υποψήφιας για τη θέση του υπερνοµάρχη. Αν εσείς ήσαστε δηµοσιογρά-

φος και παίρνατε συνέντευξη από την υποψήφια υπερνοµάρχη, ποιες ερωτήσεις θα της κάνατε;

Στη συνέχεια δείτε τον τίτλο και το εξώφυλλο του βιβλίου του Β. Χριστόπουλου. Ποια φαντά-

ζεστε ότι είναι η υπόθεση του βιβλίου; Μετά τη συζήτηση, ξαναδείτε τις ερωτήσεις σας. Τώρα θα

αλλάζατε κάποιες από αυτές;
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Ο δηµοσιογράφος Θ. Λάλας ρωτά τον γνωστό σκηνοθέτη του κινηµατογράφου Γούντι Άλεν

(ΒΗΜΑGAZINO, 15/1/2006), «Το γεγονός ότι έχετε εβραϊκή καταγωγή έπαιξε ρόλο στον τρόπο

µε τον οποίο µεγαλώσατε;». Αυτός απαντά: «Να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι ένα θέµα που πο-

τέ δεν το πήρα στα σοβαρά. ∆εν µε ενδιέφερε ποτέ το ότι είµαι εβραίος». Θα µπορούσε ο Γού-

ντι Άλεν να δώσει µία τέτοια απάντηση στην περίοδο των διώξεων των Εβραίων από το ναζιστικό

καθεστώς;

• ∆εν έχουµε µία, αλλά πολλές ταυτότητες. Όλες αυτές οι ταυτότητες µαζί, είµαστε «εµείς».

• Η ταυτότητά µας δεν είναι κάτι που µας δίνεται µία φορά και για πάντα. ∆ιαµορφώνεται και αλλάζει

σε όλη τη διάρκεια της ζωής µας. Όσο ζούµε, µπορούµε να αποκτήσουµε και καινούριες ταυτότητες.

• Οι άνθρωποι διαλέγουν από τις ταυτότητές τους εκείνες που είναι πιο σηµαντικές γι’ αυτούς και πά-

νω σ’ αυτές προσπαθούν να «χτίσουν» τη ζωή τους.

• ∆εν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναµη ούτε να «συνθέσουν» τις διάφορες ταυτότητές τους σε

ένα ενιαίο και αρµονικό σύνολο, ούτε να διαλέξουν τις ταυτότητες εκείνες πάνω στις οποίες θα στη-

ρίξουν τη ζωή τους.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Ποιος από µας θα µπορούσε να πει «ποιος είναι» µε µία µόνο λέξη (εξαιρείται, φυσικά, το όνοµά µας);

Μάλλον κανένας. Κι αυτό συµβαίνει γιατί οι οµάδες στις οποίες ανήκουµε και που µέσα τους καταλα-

βαίνουµε τον εαυτό µας δεν είναι µία, είναι πολλές: το έθνος στο οποίο ανήκουµε, η ιδιαίτερη περιοχή

ή γειτονιά όπου γεννηθήκαµε, η γλώσσα που µιλάµε, η θρησκεία µας, η δουλειά µας, ακόµα και η µου-

σική που ακούµε ή η ποδοσφαιρική οµάδα την οποία υποστηρίζουµε, «φτιάχνουν» για µας διάφορες ταυ-

τότητες. Άρα, είννααι  πιοο  σσωωσστόό  νναα  µιλλάάµε  όόχχι  γγιαα  τηνν  τααυυτόότητάά  µααςς,  ααλλλλάά  γγιαα  τιςς  τααυυτόότητέέςς  µµααςς.

∆εν είναι όµως όλες οι ταυτότητες το ίδιο σηµαντικές γι’ αυτούς που τις έχουν. Με άλλα λόγια, οι  άάν-

θθρρωωποοι  δδιααλλέέγοουυνν  εεκκεείννεες  ααπόό  τιςς  τααυυτόότητέςς  τοουυςς  πάάννωω  στις  οοποοίεες  θθαα  «χχτίσσοουυνν»  τη  ζζωωή  τοουςς, ενώ άλ-

λες τις «αφήνουν στην άκρη». 
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Το περιεχόµενο και η κοινωνική σηµασία των ταυτοτήτων αλλάζει µέσα στην ιστορία, όπως είπαµε

και πριν. Τέτοιες αλλαγές όµως µπορούν να γίνουν και µέσα στον «µικρό χρόνο» της ζωής των ανθρώ-

πων. Η  τααυυτόότητάά  µααςς  δδεεν  εείίννααι  κκάάτι  ποουυ  µααςς  δδίίννεετααι  µίαα  φφοορράά  κκααι  γγιαα  πάάννταα.  ∆∆ιααµοορρφφώώνεετααι  κκααι  ααλλλλάά-

ζζεει  σσεε  όόλλη  τη  δδιάάρρκκεειαα  τηςς  ζωωήήςς  µααςς. Μερικές από αυτές τις αλλαγές µπορεί να έχουν σχέση µε πολύ

σπουδαία ιστορικά γεγονότα. Για παράδειγµα, τη δηµιουργία ή τη διάλυση κρατών. Τι νόηµα να πήρε ά-

ραγε για τους «Γιουγκοσλάβους» αυτή η ταυτότητά τους, µετά από τη διάλυση του κράτους τους; 

Άλλες αλλαγές πάλι µπορεί να έχουν σχέση µε τις περιπέτειες µιας οµάδας ανθρώπων ή και τις α-

τοµικές περιπέτειες ενός ανθρώπου. Γιατί, βλέπετε, εµείς οι άνθρωποι δεν «κουβαλάµε» αυτό που εί-

µαστε µέσα σε βαλίτσες κλειστές και καλοκλειδωµένες. Αν αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής µας, αν για

παράδειγµα µεταναστεύσουµε, οι «παλιές» µας ταυτότητες παίρνουν, στο καινούριο περιβάλλον, νέες

σηµασίες. «Πόντιος», ας πούµε, στην πρώην ΕΣΣ∆, σήµαινε βασικά «Έλληνας». Κι ακόµα, ««χχτίζζοουυµε»»,

κκοονντάά  σστιςς  τααυυτόότητεεςς  πουυ  ήήδδη  εείχχααµεε,  κκααινοούύρριεεςς. Και µπορεί να έρθει η στιγµή που αυτές οι καινού-

ριες ταυτότητες θα είναι πιο βασικές για τη ζωή µας από τις παλιές. 

Άλλες φορές αυτή η εξέλιξη γίνεται οµαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Άλλες πάλι φορές οι άν-

θρωποι βιώνουν τραυµατικά τέτοιου είδους εξελίξεις. Συχνά αναγκάζονται να κάνουν επιλογές ή να βρί-

σκονται διαρκώς µπροστά σε διλήµµατα. Θα θυµάστε ίσως την περίπτωση του Οδυσσέα Τσενάι που ή-

ταν από την Αλβανία, αλλά ζούσε, µαζί µε την οικογένειά του, στην Ελλάδα. Ο Οδυσσέας πήγαινε στο

ελληνικό σχολείο και ήταν πρώτος στο σχολείο του. Έγινε γνωστός γιατί συζητήθηκε πολύ στην ελληνι-

κή κοινωνία το αν είχε ή όχι το δικαίωµα να κρατήσει, ως αριστούχος, την ελληνική σηµαία. Αρκετοί δη-

µοσιογράφοι ρωτούσαν τότε τον Οδυσσέα (ένα παιδί, σε καιρό ειρήνης!) τι θα έκανε «αν ξεσπούσε πό-

λεµος ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία», στερώντας του ουσιαστικά το φυσικό του δικαίωµα να

τρέφει αγάπη και για τη χώρα όπου γεννήθηκε και για τη χώρα όπου µεγάλωσε.

Γι’ αυτό, µη φανταστείτε ότι φτιάχνουµε την προσωπικότητά µας περίπου σαν να ψωνίζουµε από κά-

ποιο «σούπερ µάρκετ ταυτοτήτων», από όπου ελεύθερα επιλέγουµε και βάζουµε στο καλάθι µας όποιες

ταυτότητες χρειαζόµαστε εκείνη τη στιγµή. ΟΟι  τααυτόότητες  ποουυ  έχχοουυµε  -κκααι  οοι  τααυυτόότητεες  ποουυ  µµποορροούµµε

νναα  ααποοκκτήσσοουµε-  εξξααρρτώώντααι  κκααι  ααπόό  τηνν  ισστοορίίαα  µααςς  κκααι  ααπόό  τηνν  κκοοινωωνικκήή  µααςς  θθέέσση. Μερικές µάλι-

στα ταυτότητες «επιβάλλονται» σε ανθρώπους και οµάδες, είτε αυτοί τις θέλουν, είτε όχι (αυτή η διαδι-

κασία ονοµάζεται ετεροπροσδιορισµός). Πόσοι και πόσοι µουσουλµάνοι συµπολίτες µας στη Θράκη δε

θα ακούσουν να τους αποκαλούν «Τούρκους», ανεξάρτητα από το είδος της σχέσης που οι ίδιοι έχουν

µε την Τουρκία; Επίσης, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δύναµη να «προβάλλουν» προς τα έξω εκείνες

τις ταυτότητές τους που οι ίδιοι θεωρούν σηµαντικές και ανάλογα να ρυθµίσουν τη ζωή τους. Θα έχετε

ίσως ακούσει για το «Ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ». Η Άννα Φρανκ ήταν µία έφηβη εβραϊκής καταγω-

γής, η οποία, στη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, αναγκάστηκε να µείνει για πολύ καιρό κρυµ-

µένη, µαζί µε την οικογένειά της, για να γλιτώσει από την καταδίωξη των Ναζί. Στη διάρκεια του εγκλει-

σµού της η Άννα κρατούσε ηµερολόγιο. Από τα γραπτά της φαίνεται ότι την Άννα, πιο πολύ από την ε-

βραϊκή της καταγωγή, την απασχολούσαν διάφορα άλλα ζητήµατα (οικογένεια, σχέσεις, σκέψεις για τη

δικαιοσύνη και την αδικία). Ήταν όµως αυτή η καταγωγή που καθόριζε, και µάλιστα µε σκληρότατο τρό-

πο, τις συνθήκες της ζωής του κοριτσιού και η οποία τελικά οδήγησε την Άννα στο θάνατο, σε κάποιο

στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η εβραϊκή της καταγωγή άρχισε να απασχολεί την Άννα, γιατί την ανάγκα-

σαν άλλοι να το κάνει.
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1166.  55.  Τι  εείννααι  ««πποολλιττισσµόόςς»;  ««ΥΥψψηηλλέςς»»  κκααι  ««κκααθθηηµµεερριννέςς»»  µοορρφφέέςς  ποολλιιτισσµµοούύ.  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

Πού πιστεύετε ότι φαίνεται ο πολιτισµός σ’ αυτή τη φωτογραφία;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Φανταστείτε ότι σας ζητούν να διαλέξετε τι θα περιέχει ένα κουτί που θα σταλεί στο διάστηµα,

για να δώσει σε όποιον το βρει µια ιδέα για τον ανθρώπινο πολιτισµό. Τι θα βάζατε µέσα σε αυ-

τό το κουτί;

• Μερικοί πιστεύουν ότι «πολιτισµός» είναι ό, τι έχει κάποια ιδιαίτερη αξία για την ανθρωπότητα και «µέ-

νει» στο πέρασµα του χρόνου.

• Άλλοι πιστεύουν ότι ο «πολιτισµός» βρίσκεται σε όλες τις ανθρώπινες πρακτικές και σε όλα τα νοήµα-

τα που δίνουν οι άνθρωποι στις πράξεις τους.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Υπάρχουν διαφορετικές γνώµες για το τι είναι ποολλιτισσµµόόςς (ή κκοουυλλτοούύρραα). ΜΜερρικκοοίί,  όόταανν  µιλλοούύνν  γγιαα  «ποο-

λλιτισσµόό»,  ββαασσικκάά  µιλλοούύνν  γγιαα  όό,  τι  έέχχεει  ««ιδδιααίίτεερρηη  ααξξίίαα»». Πολιτισµός για αυτούς είναι τα µνηµεία, όπως η

Ακρόπολη. Πολιτισµός είναι εκείνες οι µορφές τέχνης που τις αναγνωρίζουν και τις θαυµάζουν «αυτοί

που ξέρουν» (οι ειδήµονες, οι ειδικοί). Όπως η κλασική µουσική. Πολιτισµός είναι οι επιστήµες. Και, µα-

ζί, αλλά όχι στην ίδια θέση µε αυτές τις «υψηλές» µορφές πολιτισµού, δέχονται ότι υπάρχει και ο «λαϊ-

κός πολιτισµός», δηλαδή τα παραµύθια, τα δηµοτικά τραγούδια, τα έθιµα κλπ., τα οποία, ωστόσο, συλ-

λέγουν, µερικές φορές διορθώνουν και τελικά τα παρουσίαζαν οι «ειδικοί». 

Υπάρχει όµως και µία διαφορετική θεωρία για τον πολιτισµό. Σύµφωνα µ’ αυτήν, πολιτισµός είναι ό-

λες εκείνες οοι  πρραακκτικκέέςς  ποουυ  ααννααπτύύσσσσοουν  οοι  άάνθθρρωωποοι  γγιαα  ναα  επιββιώώννοουυνν  κκααι  γγιαα  νναα  κκααλλύύπτοουν  τιςς  υπόό-

λλοοιπεεςς  ααννάάγγκκεεςς  τουυςς (ψυχολογικές, κοινωνικές κλπ.). Αν σκεφτούµε έτσι την έννοια του πολιτισµού, πο-

λιτισµική εξέλιξη -και µάλιστα µεγάλης σηµασίας- είναι η εµφάνιση του «ταπεινού» πιρουνιού, για παρά-

δειγµα ή το γεγονός ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη άρχισαν να φορούν εσώρουχα. Και µαζί, πολιτισµός

είναι τοο  ννόόηµαα  ποουυ  δδίίννοουνν  οοι  άάννθθρωωποοι  σστιςς  πρράάξειςς  τοουςς. Πραγµατικά, πίσω από τις περισσότερες πρά-
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ξεις µας «κρύβονται» σσυυµββοολλισσµοοί, ακόµα και αν δεν το καταλαβαίνουµε, γιατί τις κάνουµε τόσο συχνά

ώστε πλέον δεν τις σκεφτόµαστε. Ας πούµε, όταν κάνουµε «τυπική» επίσκεψη σε κάποιους συγγενείς µας,

δεν τους πηγαίνουµε γλυκά ή λουλούδια επειδή πιστεύουµε ότι τα χρειάζονται. Η πράξη µας (και η επί-

σκεψη και το δώρο) συµβολίζει την καλή µας διάθεση απέναντι στους συγγενείς και την επιθυµία µας να

δείξουµε τον δεσµό µας και να διατηρήσουµε τη σχέση µας µαζί τους. Και το γεγονός ότι συνήθως σε

τέτοιες περιστάσεις οι περισσότεροι από µας διαλέγουµε να προσφέρουµε γλυκά ή λουλούδια, και όχι

µπριζόλες ή µολύβια, δείχνει ότι υπάρχει µια «συµφωνία» στην κοινωνία µας σχετικά µε το ποια αντικεί-

µενα είναι κατάλληλα να συµβολίσουν τη διάθεσή µας. Αυτή η «συµφωνία», ηη  οοποοίαα  µααθθααίνεετααι, είναι έ-

να από τα στοιχεία του πολιτισµού της κοινωνίας µας.

1166.  66.  ΟΟι  δδιααφφοορρετιικκοοί  ποολλιιτισσµοοί.  ΠΠόόσσοο  µπποορροούύνν  ναα  δδιιααφφέέρροουυνν  οοιι  αανθθρρώώππινεςς  πρραακκττιικκέέςς;

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

1501. Πορτογάλοι ναυτικοί συγκρούονται µε οµάδα ιθα-

γενών που ζει στις ακτές της Αµερικής. Θα χαρακτηρίζα-

τε κάποιον από τους δύο πολιτισµούς που φαίνονται στην

εικόνα ανώτερο από τον άλλο; Γιατί;

Στη συνέχεια, δείτε τις πληροφορίες στην επόµενη σελί-

δα. Μήπως τώρα αλλάξατε κάποιες από τις απόψεις που

είχατε στην αρχή;

Επειδή οι Ίνκας (ιθαγενείς της Αµερικής) δεν είχαν γραπτή

γλώσσα, κρατούσαν αρχεία χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα α-

πό χρωµατιστές χορδές. Αυτές τις χορδές τις έπλεκαν µεταξύ

τους µε συγκεκριµένους τρόπους κι έτσι κατέγραφαν τις πλη-

ροφορίες που ήθελαν να θυµούνται.
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Από αστεροσκοπεία όπως αυτό, οι Μάγια (ιθαγενείς της Αµερικής) προσδιόρισαν το ηλιακό έτος

µε ακρίβεια µεγαλύτερη από αυτήν που είχε το ηµερολόγιο που χρησιµοποιούσαν στην Ευρώπη

µέχρι το 1582.

Παλιά οι Κινέζες των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων, από µωρά, έδεναν σφιχτά τα πόδια τους,

για να µην αναπτυχθούν. Τα µικρά πόδια -έστω και παραµορφωµένα- θεωρούνταν σηµάδι οµορ-

φιάς. Ιδιαίτερο πολιτισµικό στοιχείο ή παραβίαση ανθρώπινου δικαιώµατος;

• Αν δεχτούµε ότι όλοι οι πολιτισµοί είναι σηµαντικοί και χρήσιµοι για τους ανθρώπους που τους έχουν,

τότε θα συµφωνήσουµε ότι δεν υπάρχουν «ανώτεροι» και «κατώτεροι» πολιτισµοί.

• Υπάρχει η άποψη ότι οι άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισµούς, έχουν διαφορετικά χα-

ρακτηριστικά, συνήθειες, αξίες κλπ. Όσοι δεν ανήκουν σε κάποιον πολιτισµό, δεν µπορούν να κατα-

λάβουν και δεν έχουν δικαίωµα να κρίνουν τις αξίες αυτού του πολιτισµού.

• Υπάρχει και η αντίθετη άποψη: Μερικά χαρακτηριστικά, δικαιώµατα και αξίες είναι, ή τουλάχιστον

πρέπει να είναι, κοινά σε όλους τους ανθρώπους. Κανένας πολιτισµός δεν επιτρέπεται να απειλεί αυ-

τά τα χαρακτηριστικά, τα δικαιώµατα και τις αξίες.
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ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Η αντίληψη ότι πολιτισµός δεν είναι µόνο «ό, τι είναι υψηλό και ωραίο», αλλά το σύνολο των ανθρώπι-

νων πρακτικών και των νοηµάτων που δίνουν οι άνθρωποι στις πρακτικές τους ξεκίνησε βασικά από τους

ανθρωπολόγους. Επιστήµονες του «δυτικού κόσµου» (από την ∆υτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ) άρχισαν να

αναζητούν τον πολιτισµό σε οµάδες ανθρώπων, οι οποίες µέχρι τότε θεωρούνταν «απολίτιστες». Για πα-

ράδειγµα, σε «πρωτόγονες φυλές» της Αµερικής, της Αφρικής ή της Ασίας. Και πλέον άρχισαν να συ-

ζητούν για διαφορετικούς πολιτισµούς και όχι για ανθρώπους που έχουν και για ανθρώπους που δεν έ-

χουν πολιτισµό. Το καλό µ’ αυτήν την εξέλιξη στη συζήτηση για τον πολιτισµό είναι πως αναγνωρίστηκε

ότι όλες οι ανθρώπινες πρακτικές έχουν νόηµα (τουλάχιστον για αυτούς που τις ακολουθούν) και ότι ε-

ξυπηρετούν συγκεκριµένους σκοπούς. Άρα δδενν  υπάάρρχχοουνν  ααννώώτερροοι  κκααι  κκαατώώτερροοι  ποολλιτισσµοοίί,  ααφφοούύ  όό-

λλοοι  οοι  ποολλιτισσµοοίί  εείίννααι  χχρρήσσιµοοι  κκααι  σσηµααντικκοοί  γγιαα  τοουυςς  φφορρεείςς  τοουυςς,  δδηλλααδδήή  γγιαα  τουςς  ααννθθρρώώποουυςς  ποουυ

τοουυςς  έέχχουυνν. Το δεύτερο δίδαγµα που πήραµε ήταν ότι δεν πρέπει να κρίνουµε τις πρακτικές των ανθρώ-

πων, όταν διαφέρουν από τις δικές µας, χωρίς να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε πώς σκέπτονται και

ποιο νόηµα δίνουν στις πράξεις τους όσοι ανήκουν σε διαφορετικό πολιτισµό. 

Από την άλλη πλευρά όµως, «οι πολιτισµοί» παρουσιάστηκαν σαν ιδιαίτεροι, ξεχωριστοί µεταξύ τους

κόσµοι, που µέσα τους µεγαλώνουν διαφορετικά είδη ανθρώπων, οι οποίοι δύσκολα καταλαβαίνουν ο

ένας τον άλλον. Αυτή η αντίληψη ονοµάζεται πποολλιιτισσµµικκόόςς  σσχχεετικκισσµµόόςς και οι οπαδοί της ψάχνουν να

βρουν κυρίως τις διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους. Αντίθετα, δεν δίνουν µεγάλη σηµασία στα κοι-

νά σηµεία που έχουν οι ανθρώπινες πρακτικές και στις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στους διαφο-

ρετικούς πολιτισµούς. 

Και ακόµα, υπάρχει το εξής πρόβληµα: Ποια θέση πρέπει να παίρνει ένας άνθρωπος, όταν κάποιος

πολιτισµός απαγορεύει, για παράδειγµα, στις γυναίκες να µαθαίνουν γράµµατα ή δέχεται το γάµο πο-

λύ µικρών παιδιών; Θα σεβαστεί τέτοια φαινόµενα, επειδή θα τα θεωρήσει πολιτισµικές επιλογές, έστω

διαφορετικές από τις δικές του; Ή θα τα καταδικάσει, επειδή θα τα θεωρήσει παραβίαση κάποιων βα-

σικών δικαιωµάτων (όπως το δικαίωµα στη µόρφωση και το δικαίωµα στην παιδική ηλικία), που πρέπει

να τα έχει ο κάθε άνθρωπος; Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες και σήµερα γίνονται πολλές συζητήσεις

για αυτό το θέµα. 

166.  77.  ΤΤι  σσηµααίίννει  «κκυρρίίααρρχχοοςς  πποολλιττιισσµόόςς»».  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

«... Τα λαϊκά ελληνικά µπαλέτα, συνεχίζοντας την περιοδία τους σ’ ολόκληρο τον κόσµο, σηµειώνουν εξαιρετική επιτυχία»
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Αυτά είναι τα παραδείγµατα που επιλέγονται (µαζί µε µία παράσταση αρχαίας τραγωδίας) σε κά-

ποιο σχολικό βιβλίο για να εξηγηθεί στους µαθητές τι είναι «πολιτιστικές εκδηλώσεις». Εσείς, ποια

παραδείγµατα θα χρησιµοποιούσατε;

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ:

Θυµάστε την τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004; (δείτε φωτογραφίες ή βίντεο, αν

αυτό είναι δυνατόν). Εσείς ποιο άλλο στοιχείο πολιτισµού θα θέλατε να δείτε σ’ αυτήν την τελετή;

• Στις κοινωνίες που ζούµε, µερικές µόνο µορφές πολιτισµού θεωρούνται αξιόλογες. Αυτές διδασκό-

µαστε στα σχολεία και γενικά αυτές µαθαίνουµε να θαυµάζουµε. Είναι ο «κυρίαρχος πολιτισµός».

• Ο «κυρίαρχος πολιτισµός» δδεενν είναι ο πολιτισµός όλων των ανθρώπων που ζουν µέσα σε µία κοινωνία.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Μετά από τις εξελίξεις στη θεωρία για τον πολιτισµό που περιγράψαµε παραπάνω, οι ευρωπαίοι και α-

µερικάνοι επιστήµονες άρχισαν να ψάχνουν τους «διαφορετικούς πολιτισµούς» όχι µόνο στις µακρινές

«πρωτόγονες φυλές», αλλά και µέσα στις «εξελιγµένες» κοινωνίες όπου οι ίδιοι ζούσαν. Στις κοινωνίες

µας, είπαν, υπάρχουν µερικά µόνο πολιτισµικά στοιχεία (γλώσσες, συµπεριφορές, µορφές καλλιτεχνι-

κής έκφρασης κλπ.) που θεωρούνται αξιόλογα. Τα καταγράφουµε σε βιβλία και τα διδασκόµαστε στα

σχολεία. Όσοι τα γνωρίζουν και τα χρησιµοποιούν, έχουν τον σεβασµό και την εκτίµηση των συνανθρώ-

πων τους. Αυτός είναι ο κκυρρίααρρχχοοςς  ποολλιτισσµόός. 

∆∆εν  εείννααι  όόµωωςς  ααυυτόόςς  οο  ποολλιτισσµόόςς  όλλωωνν τωων  ααννθθρρώώπωων  ποου  ζζοουν  σστιςς  κκοοιννωωννίεεςς  µααςς. Στην πραγµα-

τικότητα, µέσα σε µία κοινωνία ζουν πολλοί άνθρωποι που µιλούν διαφορετικές γλώσσες (τουλάχιστον

στο σπίτι τους), έχουν διαφορετικές συνήθειες, δικά τους έθιµα, δικά τους τραγούδια κλπ. ΌΌµωωςς  οο  ποο-

λλιτισσµµόόςς  ααυυτώών  τωωνν  ααννθθρρώώπωωνν  δδεν  ααννααγγννωωρρίζζετααι. Οι φορείς των πολιτισµών που είναι διαφορετικοί α-

πό τον «κυρίαρχο» µαθαίνουν ότι αυτό που κουβαλούν από το σπίτι τους είναι κάτι «κακό» ή «δεύτερο»

και ότι πρέπει να το κρύβουν, να το κρατούν για τις «δικές τους στιγµές» ή και να προσπαθήσουν να το

πετάξουν από πάνω τους. Ας πάρουµε για παράδειγµα ένα παιδάκι που στο χωριό του ή στη γειτονιά

του οι άνθρωποι µιλάνε την επίσηµη γλώσσα µε «προφορά», ή ακόµα µιλούν κάποια γλώσσα διαφορε-

τική από την επίσηµη. Αυτό το παιδάκι στο σχολείο δε θα βρει τίποτα που να γράφεται ή να λέγεται µε

τον τρόπο που ξέρει από το σπίτι του. Ακόµα χειρότερα, θα το κοροϊδέψουν και θα το πιέσουν να αλλά-

ξει τον τρόπο της οµιλίας του.
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1166.  88.  ΠΠώώςς  ««χχτίζζοοννττααι»»  οοιι  εεθθννικκοοίί  ποολιτισσµοοί.  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Η Βαβυλωνία του ∆. Βυζαντίου εκδόθηκε το 1836, δηλαδή 6 χρόνια µετά την ίδρυση του νέου

ελληνικού κράτους. Περιγράφει µια συνάντηση σε ταβέρνα του Ναυπλίου αµέσως µετά τη ναυ-

µαχία του Ναυαρίνου, όταν ο στόλος του Ιµπραήµ καταστράφηκε από τους στόλους της Αγγλίας,

της Γαλλίας και της Ρωσίας. Ακούστε τα παρακάτω αποσπάσµατα. Τι καταλαβαίνετε για την ελ-

ληνική κοινωνία της εποχής;

Ο Ανατολίτης µπαίνει σε ταβέρνα στο Ναύπλιο. Βλέπει τραπέζια, καρέκλες, ποτήρια, πηρούνια

κλπ., αλλά δεν βλέπει φαγητά και απορεί.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ: Είστε κι άλλη βολά φερµένος άµατις σε λοκάντα;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Όχι.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ: ∆ίκι’ όχετεν άµατις, κι ε γλέπετεν τη λίστα;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Τι τα πη λίστα;

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ: Ορίστε, εδώ ναι γραµµένα τα φαγιά π’ ούχουµεν.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Αυτά είναι γραµµένα φιράγκικα, εγώ ντεν µπορώ να διαβάσω.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ: Ρωµαίκα ναι γραµµένα, µόν εσείς εν τα βγάνετε. Θέτενε να σας τα διαβά-

σω;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Ναι, τζάνουµ (= ψυχή µου), διάβαστο ν’ ακούσω.
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ: Σούπα από κολοκύθια.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Βάι, βάι, βάι! Χιτζ (= ποτέ) ποτές κολοκύτια τζορµπά γένεται;

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ: Βραστό βουδινό.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Εγώ άρρωστο ντεν είµαι, ντε τέλω.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ: Εντράδα, κιοφτέδες, γιουβαρλάκια, ντολµάδες, γιαχνί, µακαρόνια, ατζέµ πι-

λάφι.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Α, ιστέ (= ιδού), τούτα είναι καλό φαΐ.

Στην ταβέρνα µπαίνει ένας Πελοποννήσιος κι αρχίζει να διαβάζει εφηµερίδα. Μετά, µπαίνουν έ-

νας Χιώτης, ένας Κρητικός, ένας Αλβανός κι ένας Λογιώτατος (από την Κω), όλοι µαζί.

ΧΙΟΣ: Καλέ σεις, µάθετεν τα µαντάτα; Ήκαψαν την αρµάδα του Μπραήµη στο

Νιόκαστρο...

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Ποιος έκαψε; Αλήτεια;

ΧΙΟΣ: Κι ε γλέπετεν τα τζαγκιά (= παπούτσια) µου π’ ούν’ όλο λάσπες π’ ούτρεχα

να µάθω; Ε σας χορατεύγω, να χαρώ την τζάτζα µου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Ναίσκε, τα σωστά λέγει. Έτζι είναι. Να, το γράφει και στην εφηµερίς.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ: Πώς δε; Ηλευθέρωται Ελλάς;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Ιστέ, Μόσκοβο, Φραντζέζο, Εγγλέζο, έκαψε καράβια Ιµπραήµ πασσά, βέσ-

σελαµ. Ντε ντιαβάζεις φηµερίδα; Εσύ είσαι Λογιώτατο.

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ: Οι στόλοι των δυνάµεων;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Τι λες, άδαµ (= άνθρωπε); Κύριε των δυνάµεω; Σαρακοστή ακόµα ντεν ήρ-

τε.

ΑΛΒΑΝΟΣ: Πρα, τι χαµπέρι, ορέ;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Καινούργια χαβαντήσια (= νέες ειδήσεις).

ΑΛΒΑΝΟΣ: Πλιάτζκα (= λάφυρα), ορέ;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Πλάτζκα µάτζκα ντεν είναι. Μόσκοβο, άδαµ, Φραντζέζο, Εγγλέζο, έκαψε

καράβια Ιµπραήµ πασσά. Άκουσες τώρα;

ΑΛΒΑΝΟΣ: Πρα, πού, ορέ, να το κάψης το καράβγιες; Στο Κότρο;

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ: Τι τα πη Κότρο;

ΧΙΟΣ: Στην Κόρθο άµατις θε να πη. Όσκαι, στο Νιόκαστρο.

ΚΡΗΣ: Έµαθά το δα κι εγώ πούρι (= έξω), δεδίµ (= είπα).
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  2:

∆είτε το παρακάτω άρθρο. Γιατί πιστεύετε ότι οι κάτοικοι του χωριού Ατραπός πήραν την απόφα-

ση που πήραν; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση τους;

• Οι εθνικοί πολιτισµοί παρουσιάζουν την εικόνα που τα εθνικά κράτη θα ήθελαν να έχουν. ∆ηλαδή µια

εικόνα οµοιοµορφίας, µε τους ανθρώπους να έχουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινό παρελθόν.

• Οι άνθρωποι που δεν «ταιριάζουν» µε αυτή την εικόνα, µπορεί να θεωρούνται «ξένοι», ακόµα και αν

είναι επίσηµοι πολίτες του κράτους όπου ζουν.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Γιατί, όµως υπάρχουν «κυρίαρχοι» και «κυριαρχούµενοι» πολιτισµοί στις κοινωνίες µας; Ένας από τους ση-

µαντικότερους λόγους είναι ο τρόπος µε τον οποίο φτιάχτηκαν τα εθθννικκάά  κκρράάτηη.  Τα εθνικά κράτη -όπως

τα ξέρουµε σήµερα- άρχισαν να δηµιουργούνται περίπου τον 18ο αιώνα. Η δηµιουργία τους ήταν το απο-

τέλεσµα επαναστάσεων, πολέµων και άλλων ιστορικών περιπετειών, που κράτησαν χρόνια. Όταν τελικά

δηµιουργήθηκαν αυτά τα κράτη, στο έδαφός τους συνήθως ζούσαν άνθρωποι που µιλούσαν διαφορετι-

κές γλώσσες, είχαν διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά παρελθόντα και διαφορετικές πρακτικές. 

Αυτή ήταν µία κατάσταση συνηθισµένη και φυσική στις µεγάλες αυτοκρατορίες του παρελθόντος, δεν

γινόταν όµως εύκολα δεκτή στις νέες συνθήκες. Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής, τα νέα

κράτη έπρεπε να είναι οοµοοιοογγεννήή. ∆ηλαδή, οι πολίτες τους έπρεπε να έχουν κοινά χαρακτηριστικά (γλώσ-
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σα, θρησκεία κλπ.) και κοινό παρελθόν. Σαν να επρόκειτο για τα αδέλφια µιας φυσικής οικογένειας και ό-

χι για τα µέλη µιας πολιτικής οικογένειας. Και οι εθθνικκοοίί  ποολλιτισσµοοί  έπρεπε να προβάλλουν αυτή την οµοι-

ογένεια, την οποία επιθυµούσαν τα έθνη για τον εαυτό τους. Είτε υπήρχε πραγµατικά είτε όχι. 

Οι οµάδες εκείνες που είχαν κοινωνική και οικονοµική δύναµη αποφάσισαν ποια πολιτισµικά χαρα-

κτηριστικά θα γίνουν «εθνικά» και θα φτιάξουν τον «εθνικό πολιτισµό». Τα «άλλα» πολιτισµικά χαρακτη-

ριστικά που υπήρχαν στις κοινωνίες των εθνικών κρατών, απαγορεύτηκαν ή υποτιµήθηκαν. Και οι άν-

θρωποι που οι πολιτισµικές πρακτικές τους «απειλούσαν» την εικόνα που ήθελε να φτιάξει το εθνικό κρά-

τος για τον εαυτό του, συχνά θεωρήθηκαν «ξένοι», ακόµα κι αν ήταν επίσηµοι πολίτες του κράτους. 

1166.  99.  ΠΠοολλιιτιισσµµόόςς  κκααι  πποολλιττιισσµοοίί.  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Θυµάστε τη Βαβυλωνία του Βυζάντιου; Αν το έργο γραφόταν σήµερα, τι είδους διάλογοι θα µπο-

ρούσαν να καταγραφούν; Αν είναι δυνατόν, παρουσιάστε σαν θέατρο µερικούς από αυτούς τους

διαλόγους. 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Ας υποθέσουµε ότι ανήκετε σε έναν πολιτιστικό σύλλογο και σας καλούν να πάρετε µέρος, µε ο-

µιλίες ή άλλες δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο ∆ήµος µε θέµα «Οι πολιτισµοί

της περιοχής µας». Ποια θέµατα θα διαλέγατε να παρουσιάσετε και πώς; Συζητείστε στην Οµά-

δα τις επιλογές σας. 

• Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήµονες αναζητούν και καταγράφουν τους ιδιαίτερους πολιτισµούς που

υπάρχουν µέσα στον κάθε εθνικό πολιτισµό.

Ρούσσα, 1995. Χιντερλέζι. Ποιοί «πολιτισµοί» συνυπάρχουν σε αυτήν τη συγκέντρωση; Ποιές σχέσεις µπορούν να έχουν µεταξύ τους οι

γυναίκες που «εκπροσωπούν αυτούς τους πολιτισµούς»
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• Γράφτηκαν πολλά για τα ήθη και τα έθιµα των διάφορων πολιτισµικών οµάδων. Αυτά όµως δεν µας

βοηθούν πάντα να καταλάβουµε την ιστορία αυτών των οµάδων και τις σχέσεις που είχε η κάθε µία

από αυτές τις οµάδες µε όλες τις άλλες.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Μέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι «επιστήµονες του πολιτισµού», όπως και οι πολιτικοί, α-

ναζητούσαν την οµοιότητα. Και, όπου δεν υπήρχε, προσπαθούσαν να την κατασκευάσουν. ΑΑπόό  ταα  µέέ-

σσαα  τοουυ  2200ου ααιώώνναα  όόµωωςς,  οοι  εεπισστήµοοννες  άάρρχχισσαανν  νναα  ααννααζητοούύν  τηηνν  ποοικκιλλίαα,  τη  δδιααφφοορράά. Οι ειδικοί άρ-

χισαν να «σκαλίζουν» την πρόσοψη των εθνικών πολιτισµών και να ανακαλύπτουν τα ψηφία και τις ρωγ-

µές κάτω από την τάχα συµπαγή επιφάνεια. Άρχισαν να γίνονται συζητήσεις για τις οµάδες που είχαν

µπει στο περιθώριο των εθνικών πολιτισµών και για τον ιδιαίτερο πολιτισµό τους. Γράφτηκαν βιβλία α-

κόµα και για τον «ιδιαίτερο πολιτισµό» τµηµάτων του πληθυσµού όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι οπαδοί

του ποδοσφαίρου, οι θαµώνες του καφενείου κλπ. Αυτή η εξέλιξη είχε και θετικά, είχε και αρνητικά. 

Το θετικό ήταν ότι δόθηκε φωνή και αξία σε ανθρώπους που µέχρι τότε είχαν «µάθει» ότι πρέπει µε-

ρικά από τα χαρακτηριστικά της ζωής τους να περνούν όσο γίνεται απαρατήρητα. Που είχαν µάθει ότι

οι πρακτικές τους, ο τρόπος που εκφράζονταν και οι ιδιαίτερες ιστορίες τους δεν είχαν και τόση αξία. 

Το αρνητικό ήταν ότι µε αυτόν τον τρόπο οι κοινωνίες άρχισαν να παρουσιάζονται κοµµατιαστά, σαν

χαλαρά σύνολα από διαφορετικές οµάδες, που απλώς συνυπάρχουν, «στον κόσµο της» η κάθε οµάδα.

Γράφτηκαν πολλά για τα ήθη και τα έθιµα των διάφορων πολιτισµικών οµάδων. Γράφτηκαν όµως πολύ

λίγα για τις ιστορικές και κοινωνικές σχέσεις που είχε η κάθε µία από αυτές τις οµάδες µε όλες τις άλ-

λες Κι έτσι ξξεχχάάσστηκκεε  όότι,  σσε  µµίαα  κκοοιννωωννίαα,  τοονν  ποολλιτισσµόό  τηςς  κκάάθθεε  ιδδιααίτεερρηςς  οοµµάάδδααςς  τοον  επηρεάάζζοουυνν

πάάρραα  ποολλύ  οοι  σσχχέέσσειςς  ποου  ααυτή  έέχχει  µµε  τιςς  υπόόλλοοιπεςς  οοµάάδδεςς,  µε  τιςς  οοποοίίεεςς  σσυυµββιώώννει. Και είναι αυτές

οι σχέσεις που µας βοηθούν τελικά να καταλάβουµε τον συνολικό πολιτισµό της κοινωνίας. 

166.  100.  ΠΠοοιοοι  µιιλλοούύνν  γγιαα  τοονν  «ποολλιιτιισσµόό»»;  ((ΟΟ  οορρισσµόόςς  τοου  ποολλιιτισσµµοούύ))  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ
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Είναι έτσι οι Έλληνες; Σε τι είδους έντυπο πιστεύετε ότι δηµοσιεύτηκε αυτή η εικόνα;
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∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  1:

Έτσι περιγράφει τους Έλληνες ο Ζαν Κω, ένας Γάλλος που επισκέφτηκε την Ελλάδα τη δεκαετία

του 1950. Ποια είναι η γνώµη σας για την εικόνα που «φτιάχνει» για τους Έλληνες; Εσείς πώς θα

περιγράφατε παρόµοιες σκηνές;

∆εν ξέρω σε ποιον θα προτιµούσαν να µοιάζουν οι Έλληνες -ίσως λοιπόν κάνω πάλι 7. 000. 000

εχθρούς- οµολογώ όµως ότι η φάτσα τους µου φάνηκε περισσότερο ανατολίτικη παρά ευρωπαϊ-

κή. Είναι ευγενικοί, εξυπηρετικοί, φιλόξενοι και κάνουν πολλές χειρονοµίες. Η ταχύτητα µε την

οποία ισχυρίζονται ότι γίνονται φίλοι σου σε σαστίζει και σε ενθουσιάζει. Τα λύτρα της φιλίας τους

είναι µια χωρίς όρια αδιακρισία. «Είστε παντρεµένος; Έχετε παιδιά; Όχι; Γιατί; κλπ.» Στα νησιά, ο

ξενοδόχος δεν θα αντέξει για πολύ να µείνεις ανώνυµος πελάτης, θα σου κάνει ερωτήσεις. Θέ-

λοντας και µη, θα γίνεις ο µουσαφίρης. Αν αντισταθείς στις ερωτήσεις αυτές, θα πάρει τις πλη-

ροφορίες µόνος του, όσο θα λείπεις. Λατρεύουν τον θόρυβο, τις φωνές, ακόµα και το σαµατά:

είπα πιο πάνω ότι στην Αθήνα η κυβέρνηση κατέληξε να απαγορεύσει τη χρήση της κόρνας, για-

τί οι οδηγοί το είχαν παρακάνει µ’ αυτό το εξάρτηµα. Στη συζήτηση ανάβουν γρήγορα, αλληλο-

βρίζονται, ξεφωνίζουν, και ηρεµούν πιο γρήγορα απ’ ό, τι είχαν ξεσπάσει. Μην ανακατευτείτε πο-

τέ σε καυγά που σας φαίνεται ότι αγγίζει τα όρια της σφαγής, θα γελοιοποιηθείτε. Κάντε καλύτε-

ρα ό, τι κι εκείνοι, αν αντέχουν τα πνευµόνια σας: ουρλιάξτε! ∆εν είναι κλέφτες, αλλά σε πιάνουν

κορόιδο, έτσι, για παιχνίδι…

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Το παρακάτω παραµύθι καταγράφτηκε στην Ήπειρο. Ποιοι πιστεύετε ότι το έφτιαξαν; Εσείς, πώς

θα ξαναλέγατε το παρακάτω παραµύθι;

Όταν εµέραζεν ο Θεός τα γράµµατα, επήγαν όλες οι φυλές να γυρέψουν γράµµατα, όξω από τη

γύφτικη τη φυλή, που δεν επήγεν καθόλου, και γι’ αυτό ούτε έχουν ούτε θα 'χουν ποτέ γράµµα-

τα οι γύφτοι…

Κοντά σε όλες τις φυλές που πήραν γράµµατα ήταν και η αρβανίτικη η φυλή. Μα γιατί οι Αρβα-

νίτες δεν έχουν γράµµατα; Θα σας το πω.

Όταν εµέραζεν ο Θεός τα γράµµατα, δεν είχε βγει το χαρτί ακόµα, και εκείνοι που επήγαν να

πάρουν τα γράµµατα, τα έπαιρναν ψιλά σε φύλλα από κουµπρολάχανο και έφευγαν. Οι άλλοι ό-

λοι τα επήγαν καλά στα σπίτια τους τα λαχανόφυλλα οπού είχαν τα γράµµατα, αλλά ο καηµένος

ο Αρβανίτης δεν το επήγε το λαχανόφυλλο, γιατί στο δρόµο εδίψασε, και σκύφτοντας να πιει νε-

ρό σε µια βρύση, άφησε το φύλλο καταγής, και µια γελάδα που έβοσκε εκεί κοντά το µυρίστηκε,

και όσο να σηκώσει ο Αρβανίτης το κεφάλι του από τη βρύση, το φύλλο µε τα γράµµατα ήταν στην

κοιλιά της γελάδας!… 

Στο τέλος της δραστηριότητας, µπορείτε να ακούσετε και αυτό το παραµύθι:

Κάποτε ζούσε ένας βασιλιάς και είχε το Τσιγγάνικο αλφάβητο. Το τύλιξε µέσα σε µερικά λαχα-

νόφυλλα, µιας και εκείνο τον καιρό δεν είχαν βιβλιοθήκες να βάζουν τα βιβλία και έπεσε να κοι-
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µηθεί δίπλα σε µια πηγή. Ένας γάιδαρος ήρθε τότε εκεί για να πιει λίγο νερό και έφαγε τα λαχα-

νόφυλλα. Γι’ αυτό το λόγο δεν έχουµε αλφάβητο.

Παραµύθι που αφηγήθηκε η Αναστασία ∆ήµου το 1985, από το 
βιβλίο της D. Tong, Gypsy Folktales

• Όλοι ζούµε µέσα στον πολιτισµό και φτιάχνουµε πολιτισµό. Λίγοι, όµως, έχουν τη δύναµη να µιλούν

για τον πολιτισµό. Αυτοί έχουν τη δύναµη να φτιάξουν εικόνες και για τον πολιτισµό οµάδων στις ο-

ποίες δεν ανήκουν οι ίδιοι.

• Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτές τις οµάδες µπορεί να µην συµφωνούν µε τις εικόνες που έχουν

φτιαχτεί για να τους περιγράψουν. 

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Όλοι ζούµε µέσα στον πολιτισµό. Όλοι βιώνουµε τον πολιτισµό και παράγουµε πολιτισµό. Όµως, η  γγννώώ-

σση  ποου  έέχχοουυµεε  γγιαα  τοονν  ποολλιτισσµό  δδενν  πααρράάγγεετααι  ααπόό  όόλλουυςς. Oι «άνθρωποι του µεροκάµατου», οι άνθρω-

ποι που εξαντλούνται στον αγώνα για την επιβίωση, δεν έχουν και πολύ συχνά τον χρόνο και το κουρά-

γιο να σκεφτούν τον πολιτισµό και να µιλήσουν για αυτόν. Ο λόγος για τον πολιτισµό παράγεται σε συ-

γκεκριµένους χώρους: στα Πανεπιστήµια, στη λογοτεχνία, στους συλλόγους, στα γραφεία της διοίκη-

σης, στην τηλεόραση… Εκεί, ο «κυρίαρχος πολιτισµός» φτιάχνει και διαδίδει εικόνες και για τον πολιτι-

σµό των ανθρώπων που είναι αποκλεισµένοι από αυτούς τους χώρους. 

ΑΑυτέέςς  οοι  εεικκόόννεςς  µποορρεείί  νναα  µηνν  ββρρίίσσκκοουνν  σσύµφφωωννοουςς  τοουςς  αανθθρρώώποουυςς  ποου  πεερριγγρράάφφοονντααι  ααπόό  ααυ-

τέςς. Όµως, στην κοινωνία µας, η δύναµη αυτών που λέει κάποιος εξαρτάται πολύ από την κοινωνική του

θέση. Αν άνθρωποι χωρίς µεγάλη κοινωνική δύναµη εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για όσα λέγονται

και γράφονται για αυτούς, αυτές οι αντιρρήσεις πιθανότατα δεν θα γίνουν σεβαστές.

1166.  1111.  Τι  µπποορροούύνν  νναα  κκάάννοουυν  οοι  άάννθθρρωωποοι  µε  ττοονν  πποολλιττισσµόό  ττοουυςς;  ((ΗΗ  δδιααχχείρρισσηη  τοουυ  πποολλιιτιισσµοούύ).  

ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΕΡΓΑΑΣΣΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙ  ∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΕΣΣ

∆∆ΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  11:

Ας φανταστούµε µία σύγχρονη οικογένεια, η οποία, εκτός από τα ελληνικά, γνωρίζει και µιλά στο

σπίτι και µια άλλη γλώσσα (φανταστείτε εσείς κάποια γλώσσα). Οι γονείς κάποια στιγµή αποφασί-

ζουν να πάψουν να µιλούν µε τα παιδιά τους την ιδιαίτερη γλώσσα τους. Για ποιους λόγους θα

µπορούσε να γίνει αυτό; 

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΗΡΙΟΟΤΗΤΑΑ  22:

Σε κάποιο συνέδριο, κάποιος πολιτικός δηλώνει για µια οµάδα πολιτών: «Εσείς είστε ελεύθεροι

σαν τον αέρα, που όλοι τον αναπνέουµε και κανείς δεν τον έχει». Ποιες συνέπειες µπορεί να έ-

χει µια τέτοια αντίληψη στην πολιτική που θα ακολουθήσει ο συγκεκριµένος πολιτικός απέναντι

σ’ αυτούς τους πολίτες; 
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• ∆εν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια δύναµη να χρησιµοποιήσουν τον πολιτισµό τους για να υποστη-

ρίξουν τα σχέδια που κάνουν για τη ζωή τους.

• Στις κοινωνίες µας µερικές φορές οι ιδέες που κάποιοι έχουν για τις πολιτισµικές ταυτότητες ορισµέ-

νων ανθρώπων εµποδίζουν τη δράση αυτών των ανθρώπων.

ΠΕΡΙΣΣΣΣΟΟΤΕΡΑΑ  ΓΙΑΑ  ΤΟΟ  ΘΘΕΜΑΑ:

Σηµαντικό δεν είναι µόνο «ποιος είναι ο πολιτισµός µας», αλλά και τι  µποορροούύµεε  νναα  κκάάννοουυµεε  µέέσσαα  σσ’  ααυυ-

τόόν  κκααι  µ’  ααυυτόν  τονν  ποολλιτισσµό. Στην πραγµατικότητα, οι διαφορετικές (πολιτισµικές ή άλλου τύπου) ταυ-

τότητες δίνουν στους ανθρώπους που περιγράφονται από αυτές και διαφορετικό κοινωνικό κύρος και

διαφορετικές δυνατότητες. 

Το σηµαντικό είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν το δικαίωµα να ορίζουν και να χειρίζονται τον πολιτι-

σµό τους όπως αυτοί νοµίζουν και να µην τους λένε άλλοι τι θα κάνουν, στο όνοµα αυτού του πολιτι-

σµού. Το ίδιο σηµαντικό είναι να µπορούν οι άνθρωποι να συµµετέχουν στα διάφορα πολιτισµικά γεγο-

νότα και να τα απολαµβάνουν, είτε είναι «ιδιαίτερα», είτε είναι «γενικά». 

Αυτά τα ζητήµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στις µέρες µας, γιατί ολοένα και περισσότερο ασκούνται

πολιτικές µε κεντρικό σηµείο την «πολιτισµική ταυτότητα» των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται

αυτές οι πολιτικές. ∆ηλαδή, ο πολιτικός σχεδιασµός χωρίζει τους πολίτες σε οµάδες, ανάλογα µε τα -πραγ-

µατικά ή υποθετικά- χαρακτηριστικά τους, και καλύπτει (ή δεν καλύπτει) τις ανθρώπινες ανάγκες τους στη

βάση αυτών των «χαρακτηριστικών». Για παράδειγµα, µπορεί να µην λαµβάνονται µέτρα για τη µόνιµη

στέγαση ορισµένων ανθρώπων επειδή υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, εξαιτίας του πολιτισµού τους,

«δεν θέλουν να µένουν σε κανονικά σπίτια». Η «πολιτική των πολιτισµικών ταυτοτήτων» µπορεί, λοιπόν,

να προκαλέσει προβλήµατα σ’ εκείνους που υποτίθεται ότι σκοπεύει να βοηθήσει. 

Πεερισσσσόότεερραα  βιβλλίαα  γγιαα  τοο  θθέέµαα:  

Άντερσον, Μ., Φαντασιακές Κοινότητες. Στοχασµοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισµού,

(ελλ.µτφρ.) Νεφέλη, Αθήνα 1997.

Bauman, Z., Ο πολιτισµός ως πράξη, (ελλ.µτφρ.) Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1994.

∆εµερτζής, Ν., Κουλτούρα. Νεωτερικότητα. Πολιτική Κουλτούρα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1989

Elias, N., Η ∆ιαδικασία του Πολιτισµού. Μια ιστορία της κοινωνικής συµπεριφοράς στη ∆ύση, Αλεξάν-
δρεια, Αθήνα, 1996.

Gellner, E., Έθνη και Εθνικισµός, (ελλ.µτφρ., 2η έκδ.) Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1992.

Hobsbawm, E. J., Έθνη και Εθνικισµός από το 1870 µέχρι σήµερα. Πρόγραµµα, µύθος, πραγµατικότη-
τα, (ελλ.µτφρ.) Εκδόσεις Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1994

Μααλούφ, Αµίν, Οι φονικές ταυτότητες, Ωκεανίδα, Αθήνα, 1998.

Μπαλιµπάρ, Ε., Βαλλερστάιν, Ι., Φυλή, Έθνος, Τάξη. Οι διφορούµενες ταυτότητες (ελλ. µτφρ.), Ο Πολί-

της, Αθήνα, 1991.

Πασχαλίδης, Γ., «Η πολιτισµική ταυτότητα ως δικαίωµα και ως απειλή. Η διαλεκτική της ταυτότητας και
η αµφιθυµία της κριτικής», στο Κωνσταντοπούλου, Χ., Μαράτου - Αλιπράντη, Λ., Γερµανός, ∆.,

Οικονόµου, Θ. (επιµ.), «Εµείς» και οι «άλλοι». Αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Τυπωθήτω -

Γιώργος ∆αρδανός, Αθήνα, 1999.

Williams, R., Κουλτούρα και Ιστορία, (ελλ.µτφρ.), Γνώση, Αθήνα, 1994.
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Εικκόόννες  

Από το άλµπουµ του Νίκου Οικονοµόπουλου, «Από Μηχανής Χορός», ∆ίφωνο, Αθήνα, 2000.

Από το βιβλίο του Αστέριου Κουκούδη, Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2000. 

Παλιές φωτογραφίες από Αθήνα - Πειραιά - Καισαριανή, Έλλη Παπαδηµητρίου, Ερµής, Αθήνα, 1979 

Από την εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse, Ελληνικά Γράµµατα.

Φωτογραφία του John Thompson (1870), Peter Turner, History of Photography, Bison Group, London,

1987.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ΣΤ ∆ηµοτικού, ΟΕ∆Β, 1999.

Από το εξώφυλλο του βιβλίου του Τάσου Κωστόπουλου, Η Απαγορευµένη Γλώσσα, Μαύρη Λίστα, Αθή-

να, 2000 

Από το άλµπουµ του ∆ηµήτρη Β. Βραχιόλογλου,« Οι Μπεκτασήδες Μουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης.

Γιορτές και Λαϊκά Θρησκευτικά Έθιµα», AngloHellenic, Αλεξανδρούπολη, 2000.

Από το περιοδικό Ε της εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, 4/6/2006.
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177.  Πλληρροοφφοορρίεεςς  ((δδιεευθθύύννσσεειςς,τηλλέέφφωωνναα,σσχχεετικκέέςς  µµεε  εεκκπααίίδδεευσση,  εερργγαασσίίαα,  υυγγεείαα,  κκοοι-
ννωωννικκήή  αασσφφάάλλισσηη,ννοοµικκήή  ββοοήήθθεειαα....)

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: (καταγγελίες για νοθευµένα προιόντα, ανάρµοστη και ρατσιστική συ-
µπεριφορά...)
τηλέφωνο:1520 fax: 210 3829640- 3842642.

Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών: (καταγγελίες για αλλοτρίωση τιµών, υπερτιµολόγηση, ....)
τηλεφωνο: 8011117200.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κονωνικής Προστασίας:
τηλέφωνο:210 5295000. 
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 40, Αθήνα, Τ.Κ. 18540.

Κέντρο Ερευνών για θέµατα ισότητας: ( πληροφορίες και συµβουλευτική για εύρεση εργασίας, για
ενδοοικογενειακή βία, για σεξουαλική κακοποίηση, για διακρίσεις στην εργασία λόγω φύλου.....)
τηλέφωνο:2103898000.
διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10681.

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης:
τηλέφωνο: 2106977000.
∆ιεύθυνση: Π.Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177.

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης:
τηλέφωνο:2107711019.
∆ιεύθυνση: Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ. 11527.

Υπουργείο ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης:
∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:
τηλέφωνο:2103723000.
∆ιεύθυνση: Μητροπόλεως 15, Αθήνα, Τ.Κ. 10185.
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Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών:
τηλέφωνο:2103332000.
∆ιεύθυνση: Νϊκης 5-7, Πλατεία Συντάγµατος.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
τηλέφωνο:2105232820-9.
∆ιεύθυνση:Αριστοτέλους 19, Αθήνα, Τ.Κ. 10433.

Υπουργείο Πολιτισµού:
τηλέφωνο; 210 8201100.
∆ιεύθυνση: Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα, Τ.Κ. 10682.

Συνήγορος του πολίτη:
τηλέφωνο:2107289600 fax:2107292129.
∆ιεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, Τ.Κ. 11528.

Ίδρυµα Μαραγκοπούλου:
Τηλέφωνο:2103637455 - 2103613527.
∆ιεύθυνση: Λυκαβηττού 1Γ,  Αθήνα,  10672.

Ενωση Πολυτέκνων:
Τηλέφωνο:2105236675.
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 68β, Αθήνα

∆ιεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη:
Τηλέφωνο: 2103393101-4  3393106 3393108 3393113.
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα, Τ.Κ.10675.

ΙΚΑ:
∆ιεύθυνση:Παπαδιαµαντοπούλου 87 (3η στάση), Ιλίσια.

ΤΕΒΕ:
∆ιεύθυνση:Χρυσολωρά 19 - 12, Περιστέρι ή Ιλίου 11 και Ψαρρών, Ιλιον.

ΟΓΑ:
∆ιεύθυνση: Πατησίων 11, Οµόνοια.
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