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κοινό. Κάθε αθέµιτη χρήση του κειµένου υπόκειται στις διατάξεις του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Φιλολογική επιµέλεια: Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου. 
Επιστηµονική επιµέλεια, εποπτεία, συντονισµός:  Αθανάσιος Ε. Γκότοβος. 
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EIΣAΓΩΓIKA 

 

H οµάδα των Τσιγγάνων συνιστά µια κοινωνική µειονότητα στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία. O όρος "µειονότητα" (minority), όπως άλλωστε και ο όρος 

"εθνικότητα" (ethnicity), µας εισάγει στη σφαίρα της κοινωνιολογίας και της 

ανθρωπολογίας περισσότερο παρά της ψυχολογίας. Kαι οι δύο, µε άλλα λόγια, 

εγγράφονται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς (superordinate) που 

υπερβαίνει το δια-προσωπικό (interpersonal) και ενδο-προσωπικό 

(intrapersonal) στοιχείο του ατόµου (Atkinson κ.ά., 1983). Όπως συµβαίνει µε 

την εθνότητα, έτσι και στη µειονοτική οµάδα (minority group) είναι κανείς 

µέλος όταν µοιράζεται, ίσως σε µικρότερη κλίµακα, µε τους άλλους της οµάδας 

µια µοναδική κοινωνική και πολιτισµική κληρονοµιά που µεταβιβάζεται από τη 

µια γενιά στην άλλη. ΄Eτσι, τα µέλη της θεωρούν ότι διακρίνονται από άλλα 

(διαφορετικής µειονότητας ή εθνότητας) µε κάποιο σηµαντικό τρόπο. Στο 

εσωτερικό της µειονοτικής οµάδας λαµβάνουν χώρα εξελικτικές διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης του ατόµου. Mέσα από αυτές τα άτοµα αναπτύσσουν 

συµπεριφορές, διαµορφώνουν αντιλήψεις και υιοθετούν αξίες και στάσεις που 

χαρακτηρίζουν τη συγκεκριµένη οµάδα τους, µε αποτέλεσµα να βλέπουν τους 

εαυτούς τους και τους άλλους ως µέλη τέτοιων (µειονοτικών) οµάδων. H 

διαµορφούµενη ταυτότητα κάθε µέλους µιας τέτοιας οµάδας δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά η αίσθησή του ότι ανήκει σε µια συγκεκριµένη µειονοτική οµάδα 

και ότι η σκέψη του, οι αντιλήψεις, τα συναισθήµατα και γενικότερα η 

συµπεριφορά του πηγάζουν από το γεγονός ότι είναι µέλος µιας τέτοιας οµάδας. 

Πρέπει να τονισθεί εδώ ότι η ταυτότητα ενός ατόµου ως µέλους µιας 

µειονοτικής οµάδας ή ακόµη µιας εθνότητας αποτελεί ένα ενδιαφέρον τµήµα 

µιας συνολικής ταυτότητάς του, αλλά δεν µπορεί να εξισωθεί µε αυτή. H 

τελευταία έχει ένα ευρύτερο περιεχόµενο και συµπεριλαµβάνει στοιχεία σε 
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επίπεδο ατοµικό, συλλογικό-κοινωνικό, ανθρωπολογικό, εθνογραφικό κτλ. 

(Rotheram & Phinney 1987).  

Πιστεύεται, γενικά, ότι όλα τα παιδιά µειονοτικών κοινωνικών οµάδων 

αντιµετωπίζουν extra προβλήµατα. Aπό την αρχή τα άτοµα αυτά µεγαλώνουν 

µε την ιδέα ότι "εµείς είµαστε διαφορετικά από άλλους ανθρώπους". Στη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο τα παιδιά µειονοτήτων 

γενικά εκτιµούν και επιδιώκουν τη συµµόρφωση (conformity) στους κανόνες 

λειτουργίας του σχολείου. Mε άλλα λόγια, θέλουν να είναι όπως όλα τα άλλα 

παιδιά. Έτσι, είναι σε θέση να αντιµετωπίζουν την (ενδεχόµενη) περιέργεια και 

δυσπιστία των άλλων παιδιών που εκδηλώνεται µε τη δική τους παρουσία στο 

σχολείο. Eκείνο που συµβαίνει είναι ότι δε µπορούν εξολοκλήρου να 

ταυτιστούν µε τις αντιλήψεις και παραδόσεις της µειονοτικής οµάδας στην 

οποία ανήκουν, µιας και αποστερούν από αυτά τις ευκαιρίες να έρχονται σε 

γόνιµη κοινωνική συναλλαγή µε το ευρύτερο κοινό και ταυτόχρονα, δεν τους 

επιτρέπεται να ταυτίζονται παντελώς µε την καθιερωµένη συµπεριφορά 

(standards) των "άλλων". Tο αποτέλεσµα είναι ότι υπάρχει ένας λανθάνων 

διαχωρισµός (µορφών συµπεριφοράς) µέσα στην προσωπικότητα του 

µειονοτικού ατόµου, ο οποίος συχνά δεν εκδηλώνεται µέχρι την εφηβική του 

ηλικία. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η εφηβεία σε παιδιά που προέρχονται από 

µειονοτικές οµάδες είναι συχνά µια (δια)ταραγµένη περίοδος, κατά την οποία 

έρχονται για πρώτη φορά στην επιφάνεια λανθάνουσες συγκρούσεις. 

Πιστεύεται, επίσης, ότι τα παιδιά που προέρχονται από µειονοτικές 

κουλτούρες βιώνουν extra στρες, το οποίο καλούνται να αντιµετωπίσουν, αλλά 

κατά κανόνα τούτο δεν έχει δυσάρεστες συνέπειες στην όλη λειτουργία των 

ατόµων αυτών, εκτός και αν υπάρχουν επίσης ενδο-οικογενειακές νευρωτικές 

τάσεις. Yποστηρίζεται ακόµη ότι βιωµατικά στρες σοβαρού βαθµού είναι 

συνυφασµένα µε την ιδιότητα του µέλους µιας µειονοτικής οµάδας µόνο στην 

περίπτωση κατά την οποία η οµάδα αυτή έχει ένα κατώτερο κοινωνικό status 
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µέσα σε µια ευρύτερη κοινωνία και τα µέλη της είναι στιγµατισµένα (Wolff, 

1981). 

Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα αντικοινωνικής συµπεριφοράς σε παιδιά και 

εφήβους µειονοτικών οµάδων, συναφείς επισκοπήσεις έχουν δείξει ότι τα 

άτοµα αυτά είναι περισσότερο πιθανό να συλληφθούν από τις αστυνοµικές 

αρχές και να έχουν µια σκληρή µεταχείριση από τη δικαιοσύνη (Steinberg, 

1996). Γενικά, η µειονοτική νεολαία είναι περισσότερο πιθανό να σταλεί σε 

διορθωτικά (σωφρονιστικά) καταστήµατα σε σύγκριση µε άλλους (λευκούς) 

νέους που διέπραξαν παρόµοια αδικήµατα (Krisberg κ.ά., 1986). Tούτο 

ερµηνεύεται στη βάση του ότι το στερεότυπο του εγκληµατία ανηλίκου πηγάζει 

από το υψηλότερο ποσοστό συλλήψεων που λαµβάνουν χώρα µέσα στη 

µειονοτική οµάδα και όχι από την υψηλότερη αναλογία εγκληµατικών πράξεων 

αυτής της οµάδας (Steinberg, 1996). 

Σε ό,τι αφορά, επίσης, το επίπεδο της σχολικής επίδοσης παιδιών 

µειονοτήτων σε συνάρτηση µε την πρακτική της σχολικής ενσωµάτωσης, έχει 

βρεθεί πως τα παιδιά αυτά τείνουν να έχουν ελαφρά καλύτερες επιδόσεις όταν 

φοιτούν σε τάξεις σχολικής ενσωµάτωσης και ιδιαίτερα, όταν αυτά αρχίζουν να 

παρακολουθούν παρόµοιες τάξεις πολύ νωρίς στη σχολική τους σταδιοδροµία 

(Steinberg, 1996). 

H (επαν)ένταξη των Τσιγγάνων στην κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα 

των τσιγγανοπαίδων στη σχολική κοινότητα, έχει αποτελέσει έναν από τους 

βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής της Eυρωπαϊκής 

Ένωσης. O σχεδιασµός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων που 

απευθύνονται επίσης και σε άλλες οµάδες πολιτών (όπως πολιτικοί και 

οικονοµικοί πρόσφυγες, δίγλωσσα άτοµα, παιδιά µικτών γάµων, παιδιά 

παλιννοστούντων κτλ.) αποτελεί πλέον πραγµατικότητα στη σύγχρονη Eυρώπη. 

Παρόµοιες πρακτικές που αφορούν και τον αντίστοιχο σχολικό πληθυσµό στη 

χώρα µας συµπεριλαµβάνουν επιµέρους προγράµµατα, όπως επιµόρφωση 
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εκπαιδευτικών που εµπλέκονται στην εκπαίδευση των ατόµων αυτών, 

παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού, καθώς και πιλοτικές εφαρµογές 

συναφών πολιτικών που λειτουργούν προς την κατεύθυνση αυτή. 

H αποτελεσµατικότητα, όµως, των προγραµµατικών αυτών παρεµβάσεων 

θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να εδράζεται, ανάµεσα σε άλλα, στην επαρκή 

γνώση του ψυχολογικού και κοινωνικού προφίλ των ατόµων αυτών. 

Eνδιαφέρει, µε άλλα λόγια, να γνωρίζει ο έλληνας εκπαιδευτικός, όπως 

άλλωστε και το ευρύτερο ελληνικό κοινό, θέµατα όπως: 1) Ποιότητα της 

κουλτούρας των Τσιγγάνων, δηλαδή πώς εκλαµβάνεται και τι είναι στην 

πραγµατικότητα "Τσιγγάνος" και πώς στοιχειοθετείται το ατοµικό και 

συλλογικό του προφίλ ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία. 2) Πώς η κουλτούρα 

αυτή βιώνεται στις οικογένειες των Τσιγγάνων και πώς ταυτόχρονα 

εκδηλώνεται στο σχολικό περιβάλλον από τους τσιγγανόπαιδες. 3) Ύπαρξη ή 

µη οριοθετικής γραµµής µεταξύ τσιγγανοπαίδων και κανονικού µαθητικού 

πληθυσµού σε ό,τι αφορά τη συµπεριφορά τους και ενδεχόµενη προώθηση µιας 

τέτοιας στάσης των εµπλεκόµενων φορέων σε ελληνικά σχολεία. Mε άλλα 

λόγια, υπάρχουν στερεότυπα συµπεριφοράς των ατόµων αυτών όπως αυτή 

εκδηλώνεται στη σχολική κοινότητα σύµφωνα µε αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

που διαµορφώνουν άλλωστε και ανάλογες στάσεις απέναντι στα άτοµα αυτά; 

Και 4) πώς οι εκπαιδευτικοί ερµηνεύουν παρόµοιες συµπεριφορές και πώς 

αυτοί προδιαγράφουν το µέλλον των ατόµων αυτών στην ελληνική κοινωνία;  

 

 

∆EIΓMA 

 

Προκειµένου να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω επιµέρους θέµατα- 

ερωτήµατα έχει σχεδιαστεί και έχει υλοποιηθεί µια έρευνα πεδίου (field study) 

σε έναν αριθµό κοινών ∆ηµοτικών Σχολείων (N=11) του τόπου µας, που 
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φιλοξενούν µικτές ή και αµιγείς τάξεις τσιγγανοπαίδων στη διάρκεια του 

σχολικού έτους 1998-99. Συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα πήραν µέρος 3 

∆ηµοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης {6ο ∆ηµ. Σχολείο Eυόσµου, 

6ο ∆ηµ. Σχολείο Kορδελιού και ∆ηµ. Σχολείο Mενεµένης-Παιδιά του 

(Eθελοντικού) ∆ικτύου DROM, 4 ∆ηµοτικά Σχολεία της Περιφέρειας 

Kέρκυρας (∆ηµ. Σχολείο Aγίου Iωάννη, ∆ηµ. Σχολείο Bάτου (µε σχεδόν αµιγή 

τάξη τσιγγανοπαίδων), ∆ηµ. Σχολείο Kοκκινίου και ∆ηµ. Σχολείο Nεοχωρίου 

Λευκίµης} και 4 ∆ηµοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Iωαννίνων (4ο ∆ηµ. 

Σχολείο Aνατολής, 10ο ∆ηµ. Σχολείο Λεµονιάς, 2ο ∆ηµ. Σχολείο Nέας Zωής 

και ∆ηµ. Σχολείο Παρακαλάµου). Στην έρευνα πήραν συνολικά µέρος 25 

εµπλεκόµενοι στο πρόγραµµα εκπαιδευτικοί (19 από τα ∆ηµ. Σχολεία 

Θεσσαλονίκης, 3 από τα ∆ηµ. Σχολεία Kερκύρας και 3 από τα ∆ηµ. Σχολεία 

του Nοµού Iωαννίνων), καθώς και 4 τοπικές συντονίστριες στα αντίστοιχα 

διαµερίσµατα του προγράµµατος Eπανένταξης των Tσιγγανοπαίδων (συνολικό 

δείγµα: 29 υποκείµενα-εκπαιδευτικοί και συντονίστριες µε ισάριθµες 

συνεντεύξεις).  

 

 

MEΘO∆OΣ 

 

1. Mέσα συλλογής υλικού 

 

H συλλογή του υλικού έγινε µε τη χρήση ηµιδοµηµένων µαγνητοφωνηµένων 

συνεντεύξεων µε εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν σε ατοµική ή οµαδική βάση στα προαναφερόµενα 

∆ηµοτικά Σχολεία από τον ίδιο τον ερευνητή την περίοδο Mάιος-Iούνιος 1999. 

Oι κύριοι άξονες των συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο αυτό ήταν οι 

εξής: 1) Kαταγραφή των εµπειριών και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε ό,τι 
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αφορά τη φύση της τσιγγάνικης κουλτούρας. Mε άλλα λόγια, αυτό που κυρίως 

ενδιέφερε την έρευνα ήταν να σκιαγραφηθεί το προφίλ (ψυχολογικό-κοινωνικό) 

του Τσιγγάνου και ιδιαίτερα του τσιγγανόπαιδα, όπως αυτό απεικονίζεται στις 

συναφείς αντιλήψεις και εµπειρίες των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών. 2) 

Kαταγραφή των παρατηρήσεων των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά τη 

συµπεριφορά των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο και επισήµανση τυχόν 

διαφορών σε επίπεδο επικοινωνίας τους µε τους άλλους -κανονικούς- µαθητές 

της τάξης και του σχολείου τους γενικότερα. 3) Eπισήµανση-ανίχνευση 

ενδεχόµενης οριοθετικής γραµµής που αφορά τη συµπεριφορά των 

τσιγγανοπαίδων και εκείνης των κανονικών µαθητών στο σχολείο. Στο πλαίσιο 

αυτό ενδιαφέρει αν οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί µε τη στάση τους απέναντι 

στον µειονοτικό αυτό πληθυσµό χτίζουν και ενδυναµώνουν µια τέτοια 

νοοτροπία και πρακτική, πράγµα που αναµένεται να έχει µια ανάλογη επίδραση 

στην όλη ψυχική δοµή και συµπεριφορά των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. 4) 

Oριοθέτηση του πλαισίου αναφοράς που συνήθως χαράσσουν οι εµπλεκόµενοι 

εκπαιδευτικοί προκειµένου να ερµηνεύσουν παρόµοιες συµπεριφορές και 

στάσεις (καταγραφή πιθανών γενεσιουργών αιτίων). 5) Καταγραφή προτάσεων 

εκ µέρους των υποκειµένων του δείγµατος που αφορούν τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των τσιγγανοπαίδων σε επίπεδο ψυχολογικό, κοινωνικό, αλλά 

και εκπαιδευτικό στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. 

Tα ερωτήµατα των συναφών συνεντεύξεων µε τα υποκείµενα του 

δείγµατος απέβλεπαν ιδιαίτερα στη συλλογή ποιοτικών δεδοµένων που θα 

βοηθούσαν στην ευχερή στοιχειοθέτηση µιας τυπολογίας συµπεριφορών των 

τσιγγανοπαίδων στο σχολείο και τον κοινωνικό τους περίγυρο, που θα 

αντανακλούσε συγκεκριµένα ορισµένα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας σε 

ό,τι αφορά τον πληθυσµό αυτό. Aπό τις ενδεικτικές απαντήσεις των 

υποκειµένων του δείγµατος αναµένεται συγκεκριµένα να επισηµανθούν 

αντιλήψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού κοινού σε θέµατα όπως τυχόν 
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πολιτιστικά ελλείµµατα της µειονοτικής αυτής οµάδας, µειονοτικό δίκαιο, 

κανονιστικές διατυπώσεις και θέσεις, το δικαίωµα στη διαφορά και η 

προστασία της, η αρχή της ισοτιµίας και της ανοχής, εµµονή στις 

πατρογραµµικές παραδόσεις του πληθυσµού αυτού, η αρχή της αντινοµικής 

σχέσης µεταξύ των ανθρώπων, η ορατή αντίφαση στο ταξικό και κοινωνικό, η 

εκδηλωτική συµπεριφορά της ετερότητας και διάκρισης έναντι του "άλλου", η 

ορατή πολιτική αναπηρία ορισµένων κοινωνικών οµάδων, η ύπαρξη ή µη 

κοινωνικών πολιτικών στήριξης ασθενέστερων οµάδων στις οποίες εγγράφεται 

και αυτή των Τσιγγάνων, το ιδιαίτερα συλλογικό στοιχείο των συµπεριφορών 

τους, το κόστος που συνυφαίνεται µε τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων κ.ά. 

Πριν παραθέσουµε, στη συνέχεια, τα ποιοτικά δεδοµένα της παρούσας 

έρευνας θα πρέπει να τονίσουµε ότι θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και άλλες 

τεχνικές συλλογής συναφών δεδοµένων όπως, για παράδειγµα, η άµεση 

παρατήρηση των µορφών συµπεριφοράς των τσιγγανοπαίδων στο σχολικό 

περιβάλλον, η χρήση συνεντεύξεων µε τους ίδιους τους τσιγγανόπαιδες και 

τους γονείς τους, αλλά και µε τους κανονικούς συµµαθητές τους στο φυσικό 

τους περιβάλλον που θα στρέφονταν σε συναφή θέµατα. H ενδεχόµενη 

συλλογή δεδοµένων από ετερογενείς πηγές ίσως θα µας επέτρεπε να έχουµε στη 

διαθεσή µας έναν διευρυµένο αριθµό ποιοτικών στοιχείων γύρω από την 

ποιότητα της επικοινωνίας των τσιγγανοπαίδων στη σχολική κοινότητα. 

Tαυτόχρονα, θα µας έδινε τη δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ τους, πράγµα που 

θα διευκόλυνε ενδεχοµένως την ακριβέστερη σύνθεση του ψυχο-κοινωνικού 

προφίλ του τσιγγανόπαιδα στην ελληνική κοινωνία. Aσφαλώς, ο 

προγραµµατισµός και η διεξαγωγή µιας τέτοιας έρευνας που θα περιελάµβανε 

τις προαναφερόµενες διαστάσεις απαιτεί αρκετό χρόνο, επιστράτευση ενός 

ικανού αριθµού κλινικά έµπειρων ερευνητών, αυξηµένη δαπάνη και 

ενδεχοµένως ένα κλίµα ευνοϊκό για συνεργασία εκ µέρους των υποκειµένων 
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του δείγµατος. Ίσως ο προγραµµατισµός και η διεξαγωγή µιας τέτοιας έρευνας 

να καταστεί πραγµατικότητα στο µέλλον. 

 

2. Aνάλυση των δεδοµένων 

 

H φύση των δεδοµένων της έρευνας είναι ποιοτική, πράγµα που επιβάλλει και 

την οµώνυµη ανάλυσή τους. Aσφαλώς, αν το δείγµα της έρευνάς µας ήταν 

πράγµατι ευρύ, συµπεριλαµβάνοντας υποκείµενα-εκπαιδευτικούς / συντονιστές 

που είχαν άµεση εµπλοκή στο πρόγραµµα εκπαίδευσης και επανένταξης των 

τσιγγανοπαίδων από όλη την ελληνική επικράτεια και χρησιµοποιώντας 

ενδεχοµένως και άλλες τεχνικές συλλογής δεδοµένων (για παράδειγµα, 

ερωτηµατολόγιο ή την τεχνική της άµεσης παρατήρησης της συµπεριφοράς των 

τσιγγανοπαίδων στο σχολείο), τα δεδοµένα ενδεχοµένως θα ήταν και ποσοτικά 

και ποιοτικά, οπότε η ανάλυσή τους θα είχε και διαφορετικό χαρακτήρα.  

 

 

EYPHMATA 

 

1. H τσιγγάνικη κουλτούρα και η ταυτότητα των τσιγγανοπαίδων 

 

Σύµφωνα µε τις προσωπικές αντιλήψεις και εµπειρίες εµπλεκόµενων 

εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων σε σχολεία του τόπου 

µας, η οµάδα των Τσιγγάνων συνιστά µια "ευαίσθητη µε την καλή έννοια" και 

συχνά "ευγενέστατη" οµάδα, η οποία επιδιώκει τη σχολική µάθηση (είναι 

χαρακτηριστικές οι φράσεις ∆/ντών ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης των 

Iωαννίνων: "τα παιδιά ήθελαν να µάθουν γράµµατα" ή "έχουν όρεξη να 

µάθουν" ή "µε πίεζαν ενοχλητικά πολλές φορές να µάθουν να διαβάζουν"ή 

ακόµη "το παιδί είχε όρεξη να µάθει"). 
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Όµως, η οµάδα αυτή δε βρίσκει ανάλογη κατανόηση από την ελληνική 

κοινωνία στην οποία η ίδια ζει. Eνδεικτική είναι η µαρτυρία ∆/ντή ∆ηµοτικού 

Σχολείου της πόλης των Iωαννίνων, σύµφωνα µε την οποία οι µητέρες 

τσιγγανοπαίδων ζήτησαν από τον ίδιο να δηµιουργήσει στη φετινή σχολική 

χρονιά (1998-99) προπαρασκευαστικά τµήµατα όχι µόνο για τα παιδιά τους, 

αλλά και για τις ίδιες, προκειµένου να µη βιώνουν καθηµερινά τις συνέπειες του 

λειτουργικά αναλφάβητου. H µειονοτική αυτή οµάδα έχει, ωστόσο, ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα στη µουσική και σηµαντικά ελλείµµατα στη γλώσσα. H 

διαπίστωση αυτή οδήγησε άλλωστε στη δηµιουργία "µουσικο-γλωσσικού 

εργαστηρίου" σε ∆ηµοτικό Σχολείο της πόλης των Iωαννίνων µε σχεδόν αµιγή 

τάξη τσιγγανοπαίδων, πράγµα που, σύµφωνα µε µαρτυρία του ∆/ντή του 

Σχολείου, συνέβαλε αποφασιστικά στον περιορισµό των απουσιών τους από το 

σχολείο. 

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι τα τσιγγανόπαιδα διακρίνονται για τη 

διακεκοµµένη-ελλιπή φοίτησή τους στο σχολείο {εκπαιδευτικός ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι "η (διαρκής) φοίτησή τους στο σχολείο είναι πράγµατι ένα 

µεγάλο πρόβληµα" και στο ερώτηµα "πότε θα ξανάρθουν;" η απάντηση ήταν 

"όταν θα βγουν οι ντοµάτες!"}, καθώς και για το έλλειµµα προσχολικής τους 

αγωγής ("υπάρχει παντελής έλλειψη προσχολικής αγωγής") που συνυφαίνεται 

περισσότερο µε τις τακτικές-εποχικές µετακινήσεις των γονιών τους από πόλη 

σε πόλη του τόπου µας λόγω της φύσης του επαγγέλµατός τους (συνήθως 

µικροπωλητές εποχικών αγαθών, αλλά και ειδών πρώτης ανάγκης της 

ελληνικής οικογένειας), αλλά και µε τη νοοτροπία ορισµένων τσιγγάνων γονιών 

να εκµεταλλεύονται αθέµιτα τα παιδιά τους στις εργασιακές τους 

δραστηριότητες (χαρακτηριστική είναι η φράση εκπαιδευτικού ότι οι τσιγγάνοι 

γονείς µε τα εργαζόµενα παιδιά τους "το βράδυ κάνουν ταµείο!"). ∆εν πρέπει, 

ωστόσο, να παραγνωρίζεται στην περίπτωση αυτή και η διαπίστωση 

συντονίστριας του προγράµµατος Eπανένταξης των Tσιγγάνων στην Eλλάδα 
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ότι το φαινόµενο της εγκατάλειψης του σχολείου από ορισµένους 

τσιγγανόπαιδες οφείλεται, επίσης, στις βιούµενες µαθησιακές τους δυσκολίες. 

Oρισµένοι -ελάχιστοι- εκπαιδευτικοί διατείνονται ότι "τα παιδιά αυτά δεν 

κάνουν για γράµµατα", χωρίς ωστόσο να ορίζουν και "ποια κάνουν για 

γράµµατα". 

H οµάδα των Τσιγγάνων και των τσιγγανοπαίδων θεωρείται ακόµη ότι 

είναι επιβαρυµένη µε διάφορα αµαρτήµατα ή κοινωνικά στερεότυπα ("εύκολα 

χαρακτηρίζονται ως αποδιοποµπαίοι τράγοι") όπως αυτά της κλοπής, της 

ενοχής ("αισθάνονται ένοχοι πριν ακόµη κάνουν κάτι"), του ακάθαρτου {είναι 

άλλωστε χαρακτηριστική η φράση νοµίατρου ότι "πρέπει να τους διώξουµε 

(τους Τσιγγάνους) από εκεί (δηλαδή τον καταυλισµό τους) γιατί είναι εστία 

µόλυνσης...}, του ψεύδους, του εγκλήµατος, του ανεύθυνου, του κοινωνικά 

περιθωριοποιηµένου (οι Τσιγγάνοι βιώνουν πολύ έντονα την κοινωνική τους 

περιθωριοποίηση), της συχνής τάσης για φυγή, της εκµετάλλευσης (των 

παιδιών από τους γονείς τους), της αταξίας, της ανασφάλειας κ.ά. που συνήθως 

εκτρέφονται και διαιωνίζονται µέσα από την οικογένεια του τσιγγανόπαιδα, 

στην οποία κυριαρχεί το πατριαρχικό στοιχείο. 

Πιστεύεται ακόµη ότι η ίδια η ελληνική κοινωνία µε την αρνητική στάση 

που συνήθως υιοθετεί απέναντι στον πληθυσµό αυτό (για παράδειγµα, οι 

καταυλισµοί των Τσιγγάνων λειτουργούν συνήθως χωρίς να υπάρχει παροχή 

νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος εκ µέρους των τοπικών αρχών, και αναφέρεται 

συγκεκριµένα ότι "η Πολιτεία µε τους φορείς της είναι απούσα" ή ότι "η 

κοινωνία µας λειτουργεί υπερβολικά ρατσιστικά προς τα άτοµα αυτά"), 

υποθάλπει παρόµοιες καταστάσεις. Γνωστές, άλλωστε, είναι και εκφράσεις στο 

σχολικό περιβάλλον όπως "κυρία, ο Nίκος µε είπε γύφτο!" ή "µε πείραξε ο τάδε 

γύφτος" κτλ. Aναφέρθηκε µάλιστα ότι για ορισµένα ελλείµµατα προσαρµογής 

στο σχολείο που παρατηρούνται στους τσιγγανόπαιδες ένα σηµαντικό µερίδιο 

ευθύνης φέρουν και οι γονείς των γηγενών µαθητών που αποτρέπουν τα παιδιά 
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τους να συναλλάσσονται κοινωνικά και να συνεργάζονται σε κοινές εκδηλώσεις 

µε άτοµα της οµάδας αυτής. Eίναι χαρακτηριστική η συναφής στάση των 

περισσότερων γονιών γηγενών µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου της πόλης των 

Iωαννίνων στο οποίο λειτουργεί από τη φετινή σχολική χρονιά (1998-99) 

προπαρασκευαστικό τµήµα τσιγγανοπαίδων. Oι ίδιοι, επικαλούµενοι κυρίως 

λόγους υγείας, έκαναν επίµονο αγώνα να αποτρέψουν τη λειτουργία ενός 

τέτοιου τµήµατος στο σχολείο αυτό. Στη συνέχεια, αποθάρρυναν τα παιδιά τους 

να συµµετέχουν µε τσιγγανόπαιδα σε κοινές εκδηλώσεις του σχολείου (για 

παράδειγµα, σε ηµερήσια εκδροµή κτλ.). Tο παράδοξο είναι, σύµφωνα µε 

µαρτυρία εκπαιδευτικού, ότι η πλειοψηφία των γηγενών µαθητών συνήθως 

δέχονται µε ευχαρίστηση να συνεργάζονται και να επιδίδονται σε κοινές 

δραστηριότητες µε τον τσιγγάνικο µαθητικό πληθυσµό. Tούτο, άλλωστε, 

χαρακτηρίζεται ως σχετικό, γιατί υπάρχει και µερίδα ελλήνων γονιών και 

ελληνόπουλων που δε συµπαθούν τα τσιγγανόπαιδα. Xαρακτηριστικές είναι οι 

στερεότυπες φράσεις τους: "∆ε θέλουµε τους γύφτους. Όλοι είναι κλέφτες" 

(θεωρούν την κλοπή ως εγγενές στοιχείο της τσιγγάνικης κουλτούρας) ή "είναι 

βρώµικα" ή "λένε κακές κουβέντες" ή "(υπάρχει κίνδυνος) να µας βιάσουν τα 

κορίτσια στις τουαλέτες" ή "φάγε το φαγητό σου, γιατί θα περάσει ο γύφτος να 

σε πάρει!" ή "δε µπορούν αυτά τα παιδιά (δηλαδή τα τσιγγανόπαιδα) να είναι µε 

τα δικά µας" ή ακόµη, "µε πείραξε ο τάδε γύφτος" κ.ά. Σηµειώνεται εδώ ότι 

τέτοιες στερεότυπες αντιλήψεις και στάσεις γηγενών απέναντι στον πληθυσµό 

των Τσιγγάνων διαιωνίζονται µέσα από την ελληνική οικογένεια. Aντίθετα, οι 

γονείς των τσιγγανοπαίδων (που διακρίνονται για την έλλειψη συνοχής στην 

οικογένεια) συνήθως θέλουν τα παιδιά τους να είναι µαζί µε τα ελληνόπουλα 

στο σχολείο. 

Eπισηµαίνεται ακόµη ότι παρατηρούνται και φαινόµενα εσωτερικής 

περιθωριοποίησης των Τσιγγάνων και κατ' επέκταση των τσιγγανοπαίδων µέσα 

στην ίδια τη δική τους µικρή κοινωνία. Mε άλλα λόγια, αναφέρεται ότι στην 
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ενδοτσιγγάνικη κουλτούρα υπάρχει η πλειοψηφούσα οµάδα των Τσιγγάνων, 

που συνήθως αντιµετωπίζει προβλήµατα επιβίωσης και κοινωνικής 

προσαρµογής, και η µειοψηφούσα οµάδα εκείνων που διακρίνονται για την 

οικονοµική τους άνεση και την ευρύτερη διείσδυση και δραστηριότητα στον 

εµπορικό κύκλο της ελληνικής αγοράς. ∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι οι διάφορες 

φυλές στις οποίες εντάσσονται οι Τσιγγάνοι δεν έχουν οµαλή επικοινωνία 

µεταξύ τους και συνήθως αλληλοκατηγορούνται σύµφωνα µε µαρτυρίες 

εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών και συντονιστών του προγράµµατος. 

Aναφέρεται, επίσης, ότι οι Τσιγγάνοι δεν έχουν "πολύ µεγάλη εικόνα για 

τον εαυτό τους". Eίναι, ωστόσο, αισιόδοξοι για τη ζωή τους, έχουν οράµατα και 

δε βιώνουν συνήθως αγχώδεις καταστάσεις στην καθηµερινότητά τους. Έχουν 

ελεύθερο χρόνο, βλέπουν µε φανατισµό τηλεοπτικά προγράµµατα (κυρίως 

παρακολουθούν τον τηλεοπτικό σταθµό SKY), ενώ η σχέση τους µε την 

πολιτική είναι µάλλον ρευστή. Xαρακτηριστική είναι η φράση τους: "τι να 

πούµε εµείς!". Yποστηρίζουν ότι µόνο όταν γίνονται εκλογές τους θυµούνται οι 

πολιτικοί του τόπου µας, πράγµα που το θεωρούν αρκετά εκνευριστικό. 

Eφηµερίδες συνήθως δε διαβάζουν. H µόνη ενηµέρωσή τους είναι µέσα από την 

τηλεόραση και τα περιοδικά που αναφέρονται σε συναφή προγράµµατα. H 

συµπεριφορά τους, επίσης, έχει συχνά τα στοιχεία της απλοϊκότητας, του 

αυθορµητισµού και της (απρόσµενης) οικειότητας: τσιγγανόπαιδα στην πρώτη 

τους επαφή µε ∆/ντή ∆ηµοτικού Σχολείου και απευθυνόµενα στον ίδιο 

χρησιµοποιούσαν εκφράσεις όπως "θείο", "φίλε", ή "αυτός είναι ο διευθυντάς!". 

Eκπαιδευτικός χαρακτήρισε τα τσιγγανόπαιδα ως "πολύ γλυκά παιδιά", 

"φιλότιµη ράτσα", "αισθάνονται πιο ευτυχισµένα, γελάνε συνέχεια, τραγουδούν 

τα παιδιά αυτά”. Ωστόσο, σύµφωνα µε µαρτυρίες, στο χώρο της τσιγγάνικης 

κοινωνίας επικρατεί η έλλειψη ειλικρίνειας. Oι γονείς τσιγγάνοι, από την άλλη, 

επιδεικνύουν µε το δικό τους τρόπο τη µητρική τους στοργή προς τα παιδιά 

τους. 
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Mένουν, επίσης, προσηλωµένοι στις δικές τους παραδόσεις που αφορούν 

την καθηµερινή τους ζωή, χωρίς ωστόσο αυτό να σηµαίνει πως δε µπορεί να 

υπάρξουν αλλαγές προς το καλύτερο από τη δική του πλευρά. ∆/ντής 

∆ηµοτικού Σχολείου της πόλης των Iωαννίνων στο οποίο λειτουργεί 

προπαρασκευαστικό τµήµα για τσιγγανόπαιδες µας διηγήθηκε το εξής 

περιστατικό: Kρίθηκε κάποτε σκόπιµο από το σύλλογο των εκπαιδευτικών του 

σχολείου, στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν στην καλύτερη προσαρµογή 

των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο και επιπλέον, για να είναι πιο καθαρά, να τους 

αγοράσουν ενδύµατα σαν και αυτά των άλλων-γηγενών παιδιών. Mετά την 

παράδοσή τους στα παιδιά αυτά και ενώ για λίγες µέρες τα φορούσαν µε 

ευχαρίστηση, ξαφνικά η στάση τους άλλαξε µε αποτέλεσµα να ξαναγυρίσουν 

στις δικές τους παραδοσιακές ενδυµασίες. 

Aναφέρεται, επίσης, ότι τα τσιγγανόπαιδα δεν έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά συµπεριφοράς (πέρα από τα φυσιογνωµικά τους 

χαρακτηριστικά) ικανά να τα διακρίνουν από τα άλλα γηγενή παιδιά του 

σχολείου. H οµάδα των Τσιγγάνων χαρακτηρίζεται µάλιστα ως εύκολα 

εκµεταλλεύσιµη από τους λεγόµενους "τσιγγανοπατέρες" (µη τσιγγάνους) 

γηγενείς πολίτες του τόπου µας. Oι προστάτες τους συµβαίνει να είναι πολιτικοί 

ή πολιτευόµενοι, υποψήφιοι τοπικοί άρχοντες ("άγρα ψήφων") κ.ά.  

 

 

2. H συµπεριφορά των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Aνίχνευση και 

καταγραφή προβληµάτων προσαρµογής. 

 

H γενική διαπίστωση των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών είναι ότι οι 

τσιγγανόπαιδες έχουν µια σχολική συµπεριφορά που δεν είναι διαφορετική από 

εκείνη των γηγενών συµµαθητών τους. Mε άλλα λόγια, δε θεωρούν σε γενικές 

γραµµές ότι µπορεί να υπάρξει µια σαφής διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στη 
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συµπεριφορά των τσιγγανοπαίδων και σε εκείνη των γηγενών συµµαθητών 

τους στο σχολείο, εφόσον οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί εργαστούν 

παραγωγικά προς αυτή την κατεύθυνση. Eκπαιδευτικός τόνισε επιγραµµατικά 

"δε βλέπω αποκλίνουσα συµπεριφορά στα παιδιά αυτά". O ίδιος, ωστόσο, 

διαπιστώνει ότι υπάρχει µια (ορατή) "αντιπαλότητα γύφτων και 

τσιγγανόπουλων". Aσφαλώς, η φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο 

συνιστά ένα µείζον πρόβληµα. ∆ιακρίνονται, δηλαδή, για τη "διακεκοµµένη, 

ελλιπή και άναρχη φοίτησή τους" στο σχολείο πράγµα που έχουµε τονίσει 

προηγούµενα. H διαπίστωση αυτή έχει οδηγήσει εκπαιδευτικούς να σκεφτούν 

ότι οι οικογένειες των Τσιγγάνων ενδεχοµένως να χρειάζονται, ανάµεσα σε 

άλλα, κίνητρα οικονοµικά, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διάρκεια της φοίτησης των 

παιδιών τους στο σχολείο.  

Σύµφωνα µε µαρτυρίες, η συµπεριφορά των τσιγγανοπαίδων στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς εµπεριέχει αρκετά στοιχεία από την οµώνυµη κουλτούρα 

τους {για παράδειγµα, κλοπή, ύβρις, επιθετικότητα (εκδηλώνεται συνήθως 

µεταξύ των τσιγγανοπαίδων), ψεύδος, αυτο-περιθωριοποίηση, επαιτεία (στις 

πρώτες µέρες συνήθως κάθονται στα θρανία µόνα τους ή µε τσιγγανόπαιδες 

συµµαθητές κτλ.}. Όµως, µε την πάροδο του χρόνου -συνήθως µετά από τρεις 

µήνες περίπου- και µέσα από τις παρεµβατικές στρατηγικές του σχολείου τα 

άτοµα αυτά σηµειώνουν σηµαντική ("θεαµατική") πρόοδο προς την 

κατεύθυνση της επιθυµητής-αποδεκτής συµπεριφοράς. Eκπαιδευτικός 

παρατήρησε ότι "αν το τσιγγανόπαιδο διαπιστώσει ότι δεν είναι αποδεκτό από 

το δάσκαλό του, αντιδρά µε τη φυγή". Στην αρχή τα παιδιά αυτά γίνονται δεκτά 

µε επιφυλακτικότητα από τους γηγενείς συµµαθητές τους. ∆ηλαδή, τα 

ελληνόπουλα νιώθουν ένα ξάφνιασµα-σοκ. Tους τροµάζει το άγνωστο. Kαι 

τούτο γιατί, σύµφωνα µε µαρτυρίες, τα ελληνόπουλα έχουν επηρεαστεί πολύ 

από τις στερεότυπες αντιλήψεις και στάσεις των γονιών τους απέναντι στον 

µειονοτικό αυτό πληθυσµό ("γύφτοι, κλέφτες"). Όµως, στη συνέχεια και µέσα 
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από τη συµβιωτική σχέση τσιγγανοπαίδων και γηγενών στο σχολείο τα 

πράγµατα, όπως υποστηρίζουν εκπαιδευτικοί, ανατρέπονται. Eίναι 

χαρακτηριστική η φράση τους "καταφέρνουν και αυτά να προσαρµοστούν". 

Eίναι, επίσης, πολύ εντυπωσιακή η εκτίµηση εκπαιδευτικών ότι στα σχολεία 

τους "έχουν µεγαλύτερο πρόβληµα µε τα αλβανόπουλα παρά µε τους 

τσιγγανόπαιδες". 

Eκτιµάται ότι οι όποιες δυσκολίες προσαρµογής των τσιγγανοπαίδων στη 

σχολική κοινότητα πηγάζουν κατά κύριο λόγο από το γεγονός ότι τα άτοµα 

αυτά στερούνται προσχολικής αγωγής, µε αποτέλεσµα η πρώτη συναφής 

εµπειρία τους -σχολική και κοινωνική- να ταυτίζεται µε την αρχική φοίτησή 

τους στο δηµοτικό σχολείο (δε γνωρίζουν πώς να πιάνουν το µολύβι µε το χέρι 

ή πώς να οργανώνουν τα τετράδιά τους). Tα τσιγγανόπαιδα συνήθως έχουν 

παρόµοιες δυσκολίες στις πρώτες ώρες της σχολικής ηµέρας. ∆εν έχουν την 

ακριβή αίσθηση του χρόνου και τα προσωπικά τους βιώµατα είναι 

συνυφασµένα µε τον ελεύθερο χρόνο, µε αποτέλεσµα να µην αντιλαµβάνονται 

γιατί πρέπει να παραµένουν στο σχολείο και τη σχολική αίθουσα στον 

καθορισµένο χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές εκτιµάται ότι ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών είναι "καταλυτικός". 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά -γηγενή και τσιγγανόπαιδες- µεταξύ 

τους δεν περιθωριοποιούνται στο σχολείο. Aρέσκονται και επιδιώκουν να είναι 

µαζί µέσα και έξω από την αίθουσα και να συµµετέχουν σε κοινές 

δραστηριότητες εκδηλώσεις του σχολείου (οµαδικές εργασίες, γιορτές, 

εκδροµές κτλ.). Σε ορισµένα σχολεία οι εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν ότι "δεν 

υπάρχει άτακτη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων". Aσφαλώς η διαπίστωση αυτή 

είναι σχετική και συνυφαίνεται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες διαµονής, διαβίωσης 

και όρων εργασίας των γονιών των τσιγγανοπαίδων.  

Σύµφωνα µε µαρτυρίες εκπαιδευτικών, σχεδόν το 99 % των παιδιών 

αυτών που φοιτούν στο σχολείο δε ζητιανεύει. Mάλιστα, αναφέρεται ότι η 
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πράξη αυτή συχνά καταµαρτυρείται στο σχολείο από τσιγγανόπαιδες 

συµµαθητές ("κυρία, ο τάδε ζητιανεύει"). Παρατηρούνται, επίσης, φαινόµενα 

σεξουαλικής παρενόχλησης κυρίως από µη τσιγγάνους µαθητές σε 

τσιγγανόπαιδες. Oι τελευταίοι συνηθίζουν να κάνουν συχνά παρέα µε παιδιά 

του νηπιαγωγείου, ίσως γιατί νιώθουν πιο ασφαλή και λιγότερο 

περιθωριοποιηµένα ή ακόµη γιατί έχουν βιώσει την έλλειψη της προσχολικής 

τους αγωγής. Aναπτύσσουν, επίσης, πολύ εύκολα φιλική σχέση µε το δάσκαλό 

τους και ιδιαίτερα µε τις δασκάλες τους. Προσπαθούν να είναι συνεπείς 

απέναντί τους. Eίναι, άλλωστε, χαρακτηριστική η φράση γυναικών 

εκπαιδευτικών "ως δασκάλες µας προσέχουν πάρα πολύ". Tα τσιγγανόπαιδα τις 

διαβεβαιώνουν ότι δε θα τις κλέβουν, χρησιµοποιώντας την εξής φράση: "εσάς 

(τις δασκάλες) δεν υπάρχει περίπτωση να σας κλέψουµε ποτέ". H ερµηνεία που 

οι ίδιες δίνουν στη διαπίστωση αυτή είναι ότι τα παιδιά αυτά, λόγω της φύσης 

της εργασίας του πατέρα τους, συνήθως ζουν τον περισσότερο χρόνο στον 

καταυλισµό µε τη µητέρα τους, πράγµα που τους ωθεί να αναπτύσσουν µια 

ιδιαίτερη σχέση µαζί τους. 

Aξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η µαρτυρία εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών 

ότι οι γονείς των τσιγγανοπαίδων αναγνωρίζουν το θετικό ρόλο του σχολείου 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους και πιστεύουν ταυτόχρονα ότι ο δάσκαλος 

για να ανταποκριθεί επιτυχώς στον διδακτικό του ρόλο πρέπει να κάνει χρήση 

της σωµατικής ποινής-τιµωρίας ("να δίνει ξύλο"). Tα άτοµα αυτά συνηθίζουν 

να συνδέονται συναισθηµατικά µε το σχολείο και εµπιστεύονται τους 

δασκάλους τους. Xαρακτηριστική είναι η έκφραση ενός τσιγγανόπαιδα στο 

∆ηµοτικό Σχολείο του Eυόσµου Θεσσαλονίκης (µαρτυρία του ∆/ντή του 

Σχολείου): "Aχ, σχολείο µας είσαι (ε)δώ δεν έφυγες!". Στο εν λόγω σχολείο 

λειτουργεί απογευµατινό προπαρασκευαστικό τµήµα για τσιγγανόπαιδες 

(Σχολείο Yποδοχής / Προσαρµογής). Oι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί 

διαπιστώνουν ότι η σχολική ένταξη των παιδιών αυτών επέρχεται σύντοµα, 
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δηλαδή η προσαρµογή τους στο σχολείο είναι µάλλον µια εύκολη υπόθεση γι' 

αυτά τα παιδιά, αρκεί να υπάρξει "συνεργασία και ανάλογο µεράκι" εκ µέρους 

των δασκάλων τους. ∆ιαπιστώνεται, ωστόσο, ότι τα παιδιά αυτά "δεν ακούνε 

συχνά το µη", "είναι πιο ζωηρά (ατίθασα) από τα ελληνόπουλα", "είναι 

εκδηλωτικά και εξωστρεφή", έχουν πολύ φτωχό λεξιλόγιο (χρησιµοποιούν 

ελάχιστες λέξεις και κάποτε άστοχα όπως "το λεωφορείος", "ο διευθυντάς" 

κτλ.), και γενικότερα το γνωστικό τους επίπεδο είναι πολύ ελλειµµατικό. 

Συνηθίζουν να αντιδρούν βίαια στη βία και να αλληλοϋβρίζονται στη µητρική 

τους γλώσσα. Aναφέρεται, επίσης, ότι τα παιδιά αυτά δε συγκεντρώνονται 

εύκολα στο µάθηµα ("το θέµα της προσοχής είναι κάτι το υποκειµενικό"), δε 

µπαίνουν εύκολα σε καλούπια συµπεριφοράς ("είναι στους δικούς τους 

ρυθµούς"), αυτο-προστατεύονται και σε ορισµένες περιπτώσεις διακρίνονται 

για τη µυθοµανία και τις φαντασιώσεις τους. ∆ηλαδή, οι τσιγγανόπαιδες δεν 

έχουν αναπτύξει έντονα την αίσθηση της πειθαρχίας στο σχολείο. Tα επίπεδα 

της σχολικής τους µάθησης, ιδιαίτερα στην ελληνική ή και την ξένη γλώσσα, 

είναι πολύ χαµηλά. 

Oι εκπαιδευτικοί του δείγµατος διαπιστώνουν γενικά ότι η αλλαγή 

συµπεριφοράς των τσιγγανοπαίδων είναι θέµα αντίδρασής τους σε βιούµενες 

εµπειρίες της καθηµερινότητας που συνυφαίνονται µε τη στάση των άλλων 

απέναντί τους. Θεωρούν ότι τα "κρούσµατα προβληµατικής συµπεριφοράς" των 

τσιγγανοπαίδων στο σχολείο τους είναι "αµελητέα" και ότι "τα µεγαλύτερα 

προβλήµατα των παιδιών αυτών τα δηµιουργούν οι άλλοι", δηλαδή οι 

συναλλασσόµενοι µαζί τους. 

Σύµφωνα µε µαρτυρίες, τα τσιγγανόπαιδα στο σχολείο δεν έχουν 

ενδιαφέροντα και τάξη στα προσωπικά τους αντικείµενα, δε νιώθουν ασφαλή 

στο σχολικό περιβάλλον και η εξέλιξή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο και στη 

συνέχεια στο Γυµνάσιο είναι αβέβαιη. Mε άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί 

αγωνιούν αν τα παιδιά αυτά κατορθώσουν να τελειώσουν την εννιάχρονη 
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υποχρεωτική εκπαίδευση. H αγωνία τους αυτή εδράζεται στη φύση της 

φοίτησης των παιδιών αυτών στο σχολείο (διακεκοµµένη, ελλιπής, µη 

αποτελεσµατική, εγκατάλειψη του σχολείου) και στα σηµαντικά ελλείµµατα 

που αυτά έχουν σε βασικά γνωστικά αντικείµενα και ιδιαίτερα στη γλώσσα.  

 

 

ΣYZHTHΣH-ΠPOTAΣEIΣ  

 

Tα δεδοµένα της παρούσας έρευνας αφορούν τη φύση της ταυτότητας των 

Τσιγγάνων και ιδιαίτερα των τσιγγανοπαίδων, το βαθµό προσαρµογής τους στο 

σχολείο και τις αντιλήψεις εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών και άλλων φορέων 

του εκπαιδευτικού συστήµατος του τόπου µας για το παρόν και το µέλλον των 

παιδιών αυτών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Έχουν επισηµανθεί 

παράγοντες -ενδογενείς και εξωγενείς- που παρεµβαίνουν στην πορεία 

ανάπτυξης και εκπαίδευσης των ατόµων αυτών. Tο ζητούµενο είναι ασφαλώς 

να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι εκείνοι όροι και συνθήκες που θα 

διευκολύνουν την οµαλή (επαν)ένταξη των ατόµων αυτών στο σχολείο και την 

κοινωνία γενικότερα. Eίναι ένα θέµα που στρέφεται κύρια κατά του 

αναλφαβητισµού και του υπαρκτού κινδύνου διακοπής της φοίτησής τους στο 

σχολείο. Λόγοι (ενδογενείς) όπως στάση των Τσιγγάνων γονιών έναντι της 

ελληνικής κοινωνίας (βιωµατική αφοµοίωση στερεότυπων αντιλήψεων και 

στάσεων ελλήνων πολιτών που αφορούν την κοινωνική τους περιθωριοποίηση 

και απόρριψη, διακοπή της φοίτησης ή και εγκατάλειψη του σχολείου εκ 

µέρους των τσιγγανοπαίδων κ.ά.), αλλά και λόγοι εξωγενείς (για παράδειγµα, η 

συναφής συµπεριφορά του εκπαιδευτικού µας συστήµατος απέναντι στον 

τσιγγάνικο µαθητικό πληθυσµό, το κόστος της φοίτησής του στο σχολείο κτλ.) 

δηµιουργούν, κατά την άποψή µας, µη ευνοϊκούς όρους για την οµαλή -σχολική 

και κοινωνική- (επαν)ένταξη των τσιγγανοπαίδων.  
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Oι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί έχουν προβεί σε ορισµένες προτάσεις για 

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και (επαν)ένταξης των 

τσιγγανοπαίδων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και την ελληνική κοινωνία 

γενικότερα. Oι ίδιοι θεωρούν ότι ο µειονοτικός αυτός σχολικός πληθυσµός, 

παρόλη την ύπαρξη συναφών στερεοτύπων του ελληνικού κοινού που αφορούν 

την ποιότητα διαβίωσης και συµπεριφοράς των ατόµων αυτών, δε διαφέρει 

ουσιαστικά από τα άλλα-γηγενή παιδιά του σχολείου. Eπιµένουν να πιστεύουν 

ότι "τη ζηµιά (στα τσιγγανόπαιδα) την κάνουν οι γονείς των ελληνόπουλων 

µαθητών" και γενικότερα η κοινωνία των "άλλων" που µε τη στάση της 

καλλιεργεί αντιλήψεις και θέσεις ετερότητας και περιθωριοποίησης 

µειονοτικών οµάδων. Eίναι, άλλωστε, χαρακτηριστική η εκτίµηση 

εκπαιδευτικών ότι τα παιδιά αυτά ακόµη και σε σχεδόν αµιγή 

προπαρασκευαστικά τµήµατα του σχολείου "δεν αισθάνονται κυρίαρχα" και ότι 

"θέλουν περισσότερη (ψυχολογική) στήριξη και βοήθεια και λιγότερο µάθηµα". 

Oρισµένα µέτρα που προτάθηκαν από όσους εκπαιδευτικούς πήραν µέρος 

στην έρευνα αυτή και είχαν κοινωνικά συναλλαγεί µε τσιγγανόπαιδες στο 

σχολικό περιβάλλον, για τη βελτίωση της όλης κατάστασης των παιδιών αυτών 

στο σχολείο είναι τα εξής: ενδυνάµωση του θεσµού της ενισχυτικής 

διδασκαλίας και των προπαρασκευαστικών τµηµάτων, κυρίως στη διάρκεια του 

καθηµερινού σχολικού προγράµµατος˙ εµπλουτισµός του σχολείου µε τα 

απαραίτητα οπτικο-ακουστικά µέσα˙ επάρκεια γραφικής ύλης και σχολικών 

εγχειριδίων στο σχολείο και στον καταυλισµό˙ συχνή και εποικοδοµητική 

επαφή των εκπαιδευτικών µε τους γονείς των τσιγγανοπαίδων στο χώρο του 

καταυλισµού τους, ιδιαίτερα σε περιόδους που παρατηρείται έξαρση του 

φαινοµένου διακοπής της σχολικής φοίτησης εκ µέρους των τσιγγανοπαίδων˙ 

καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και χόµπυ των παιδιών αυτών µε κύρια 

αναφορά στη ζωγραφική, το χορό, τη µουσική και τη γυµναστική˙ χορήγηση 

(οικονοµικών) κινήτρων στις οικογένειες των τσιγγανοπαίδων, έτσι ώστε να 
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περιοριστεί η τάση φυγής και µετακίνησής τους από τόπο σε τόπο στην 

ελληνική επικράτεια˙ βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους στους χώρους 

του καταυλισµού (παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος από τις τοπικές 

αρχές του τόπου µας, διασφάλιση, γενικότερα, των απαραίτητων εκείνων όρων 

υγιεινής διαβίωσής τους στους τόπους διαµονής τους, κτλ.)˙ θεσµοθέτηση 

λειτουργίας πρόσθετων προπαρασκευαστικών τµηµάτων ή φροντιστηριακών 

µαθηµάτων για τσιγγανόπαιδες στο χώρο του καταυλισµού τους˙ λειτουργία 

προγραµµάτων ενδοσχολικής επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς που 

συµµετέχουν (ή πρόκειται να συµµετάσχουν) σε παρόµοιες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στο σχολείο˙ χορήγηση επιδόµατος για την προσφερόµενη 

πρόσθετη διδακτική εργασία στη σχολική τάξη που φιλοξενεί κυρίως 

τσιγγανόπαιδες˙ προσπάθεια αλλαγής κλίµατος και νοοτροπίας ορισµένων 

εκπαιδευτικών που είναι αντίθετοι µε το θεσµό της συνεκπαίδευσης γηγενών 

και τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Oι σχολικές τάξεις που φιλοξενούν και 

τσιγγανόπαιδες πρέπει να είναι ολιγοπληθείς, όπως επίσης και τα συναφή 

προπαρασκευαστικά τµήµατα που λειτουργούν στον σχολικό χώρο, έτσι ώστε 

να υπάρχει για τον εκπαιδευτικό της τάξης περισσότερος χρόνος για επαρκή 

προετοιµασία των παιδιών αυτών ιδιαίτερα στα µαθήµατα εκείνα στα οποία τα 

ίδια υστερούν µε ιδιαίτερη έµφαση στη γλώσσα. Aπαιτείται, επίσης, 

ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή και άλλων φορέων του τόπου µας 

ιδιαίτερα µέσα από τη λειτουργία των MME, έτσι ώστε να περιοριστούν ή να 

εκλείψουν ορισµένες συναφείς προκαταλήψεις του ευρύτερου κοινού προς τον 

µειονοτικό αυτό πληθυσµό. Παρόµοιες προσπάθεις πρέπει να γίνουν εκ µέρους 

της Πολιτείας και προς την πλευρά µερίδας γονιών των τσιγγανοπαίδων για 

αλλαγή ορισµένων στερεότυπων αντιλήψεων και στάσεών τους έναντι του 

ρόλου του σχολείου και της κοινωνικής ανάπτυξης και (βασικής) κατάρτισης 

των παιδιών τους. Eίναι χαρακτηριστική η θέση εµπλεκόµενου εκπαιδευτικού 
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ότι "οι γονείς των τσιγγανοπαίδων πρέπει να πεισθούν για την αναγκαιότητα 

του σχολείου". 

Mια ευαίσθητη πλευρά του όλου θέµατος αφορά ακόµη τις (συχνές) 

µετακινήσεις των γονιών των παιδιών αυτών για εργασιακούς λόγους. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

συνέχεια στη σχολική φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο νέο ∆ηµοτικό Σχολείο 

που πρόκειται να τα φιλοξενήσει. Ίσως απαιτείται εδώ µια προσεγµένη 

παρέµβαση των εκπαιδευτικών και άλλων τοπικών φορέων του τόπου µας, έτσι 

ώστε να δέχονται µε προθυµία τα µετακινούµενα τσιγγανόπαιδα στο νέο 

σχολείο. Eίναι, επίσης, σκόπιµη η ενθάρρυνση της συµµετοχής των παιδιών 

αυτών σε κοινές εκδηλώσεις του σχολείου και η καλλιέργεια κλίµατος 

αµοιβαίας αποδοχής και συνεργασίας εκ µέρους των γηγενών συµµαθητών 

τους. 

Σε ό,τι αφορά τις τάξεις υποδοχής που λειτουργούν για τα τσιγγανόπαιδα, 

πρέπει να τονιστεί ότι σε ορισµένες από αυτές διακρίνει κανείς ένα "τρελό 

προφίλ", µε την έννοια ότι χαρακτηρίζονται ως υπερβολικά "ανοµοιογενείς". H 

διαπίστωση αυτή δε βοηθά στην εξατοµικευµένη προσέγγιση των 

τσιγγανοπαίδων, πράγµα που επανειληµµένα έχουν τονίσει εκπαιδευτικοί 

εµπλεκόµενων σχολείων. H διαπίστωση, επίσης, ότι ορισµένοι από αυτούς δεν 

έχουν ακούσει κάτι ή δεν έχουν ενηµερωθεί υπεύθυνα για το πώς πρέπει να 

δουλέψουν µε τους τσιγγανόπαιδες επιβάλλει τη λήψη µέτρων εκ µέρους της 

Πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή. Oι συχνές εξάλλου µετακινήσεις 

εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο ανά σχολικό έτος δεν τους επιτρέπουν 

να έχουν µια συνέχεια στη γνωριµία, την εκπαίδευση και την παρακολούθηση 

των τσιγγανοπαίδων που έχουν κάθε φορά στις τάξεις τους. H πρότασή τους 

είναι να παραµένουν τουλάχιστον για 2-3 χρόνια στο ίδιο σχολείο, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η συνέχεια και η αποτελεσµατικότητα στο εκπαιδευτικό τους 

έργο µε τα παιδιά αυτά. 
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Mια, επίσης, σηµαντική βοήθεια που χρειάζονται τα άτοµα αυτά είναι σε 

επίπεδο ενδυνάµωσης των χωρο-χρονικών τους αναπαραστάσεων. Tα 

τσιγγανόπαιδα επιζητούν και θέλουν µια αυτονοµία στην καθηµερινή τους ζωή 

στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η σχολική τους εµπειρία. ∆ηλαδή µπαίνουν 

µέσα στην τάξη και συνήθως "κάνουν ό,τι θέλουν", όπως σηµειώνουν 

ορισµένοι εκπαιδευτικοί. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τσιγγανόπαιδες έχουν 

µια διαφορετική αντίληψη για το χρόνο. ∆εν είναι, δηλαδή, σε θέση να 

κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ακολουθίας του χρόνου που συνυφαίνεται 

µε συγκεκριµένους χώρους όπως είναι για παράδειγµα το σχολικό πρόγραµµα 

που εκτυλίσσεται σε συγκεκριµένο χρόνο και χώρο. H εξοικείωσή τους µε τη 

δυναµική του χωρο-χρόνου µπορεί να τα βοηθήσει να αποβάλουν την αντίληψη 

της βιωµατικής ρευστότητας του χρόνου που υποθάλπεται και καλλιεργείται 

στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Παρόλο που η συνήθης πρακτική των τσιγγανοπαίδων είναι να 

ακολουθούν το (µεταπρατικό) επάγγελµα των γονιών τους, αυτό που κυρίως 

θέλουν είναι να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους. Ίσως εδώ οι 

εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς του τόπου µας πρέπει να σταθούν και να 

αξιοποιήσουν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τη φιλόδοξη αυτή προοπτική και 

προσδοκία των τσιγγανοπαίδων προς όφελος των ίδιων, αλλά και της Πολιτείας 

γενικότερα. 

Tο βασικό πρόβληµα της έλλειψης προσχολικής αγωγής που βιώνουν τα 

τσιγγανόπαιδα πρέπει, επίσης, να προσεχθεί ιδιαίτερα. Eίναι αναγκαίο, µε άλλα 

λόγια, να ενταχθεί και το τµήµα αυτό της αγωγής στο όλο φάσµα της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών αυτών. Πρέπει, εποµένως, να αλλάξουν 

ορισµένοι εκπαιδευτικοί θεσµοί προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο µιας 

δηµοκρατικότερης και πλέον σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής της ηγεσίας 

του Yπουργείου Παιδείας στον τόπο µας. Eίναι χαρακτηριστικές οι συναφείς 

εκτιµήσεις εκπαιδευτικών ότι τα σύγχρονα σχολικά προγράµµατα πρέπει να 
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έχουν διαπολιτισµικό χαρακτήρα και να επιδέχονται τροποποιήσεις και 

προσαρµογές σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

ανάγκες τόσο των γηγενών µαθητών όσων και εκείνων που προέρχονται από 

µειονοτικές οµάδες. Mάλιστα, έχει ειπωθεί ότι "αν συναφή προβλήµατα στο 

σχολείο δεν αντιµετωπιστούν τώρα από τους αρµόδιους φορείς, θα τα βρούµε 

αργότερα µπροστά µας". Mια σταδιακή βελτίωση προς την κατεύθυνση αυτή 

µπορεί να υπάρξει.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι παρόλες τις υπαρκτές και 

επίµονες στερεοτυπικές αντιλήψεις, θέσεις και στάσεις µερίδας των 

εκπαιδευτικών, αλλά και του ευρύτερου κοινού στον τόπο µας σε ό,τι αφορά 

την ταυτότητα των Τσιγγάνων και ιδιαίτερα των τσιγγανοπαίδων σε συνάρτηση 

µε τη σχολική τους εµπειρία, υπάρχουν περιθώρια ανατροπής παρόµοιων 

συµπεριφορών που µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

αλλά και της εκπαίδευσης των τσιγγανοπαίδων στο ενιαίο ελληνικό σχολείο 

µαζί µε τους γηγενείς συµµαθητές τους. Tούτο είναι δυνατό να καταστεί 

πραγµατικότητα, εφόσον διασφαλιστούν ορισµένοι όροι όπως αυτοί που 

αναφέρθηκαν προηγούµενα. Aσφαλώς το όλο εγχείρηµα, όπως διαπιστώνεται, 

δεν είναι καθόλου εύκολο. Xρειάζεται ανάλογος προγραµµατισµός και 

ρεαλιστική εκπαιδευτική πολιτική της ηγεσίας του Yπουργείου Παιδείας και 

των φορέων του προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως περισσότερα ερευνητικά 

δεδοµένα -ποιοτικά και ποσοτικά- µε ευρύτερο δείγµα είναι µια αναγκαιότητα 

και µια βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Θεωρούµε 

ότι η µε κάθε τρόπο ποιοτική αναβάθµιση της καθηµερινότητας του 

τσιγγάνικου πληθυσµού σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία κλίµατος 

(αλληλ)αποδοχής στο σχολείο και την κοινότητα γενικότερα θα µπορούσε να 

λειτουργήσει θετικά στην ενδυνάµωση της ταυτότητας των Τσιγγάνων και 

ιδιαίτερα των τσιγγανοπαίδων στην ελληνική κοινωνία. Πέρα από το 

εκπαιδευτικό, ίσως εκείνο που προέχει είναι η ενδυνάµωση των ατόµων αυτών 
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σε επίπεδο ψυχολογικό και κοινωνικό, που µπορεί να λειτουργήσει 

εξισορροπητικά στη σχολική πράξη.  
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