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βήµα της εκπαιδευτικής ένταξης των Τσιγγανοπαίδων στο Ηράκλειο 

 

Στην εισήγησή µας θα επικεντρωθούµε σε ένα ζήτηµα: στη µετάβαση από το 

εκπαιδευτικό εκείνο µοντέλο το οποίο στηρίζεται στον πολιτισµικό –και όχι 

µόνο– διαχωρισµό των Τσιγγανοπαίδων σε µια ξεχωριστή οµάδα, σε ένα 

ξεχωριστό σχολείο, σε µια ξεχωριστή σχολική µονάδα, στο εκπαιδευτικό 

µοντέλο το οποίο βασίζεται στη συνεκπαίδευση. Θα σας µεταφέρουµε την 

εµπειρία του Ηρακλείου. Πρώτα απ' όλα, όµως, κρίνουµε σκόπιµη µια 

συνοπτική παρουσίαση της εµπειρίας του Παραρτήµατος Τσιγγανοπαίδων. 

Μπορούµε να διαχωρίσουµε τρία βασικά στάδια, τρεις φάσεις, στην 

ανάπτυξη αυτού του Παραρτήµατος, στο οποίο φοιτούσαν παιδιά από τον 

καταυλισµό Τσιγγάνων της Νέας Αλικαρνασσού. Στην πρώτη φάση, την 

περίοδο 1995-1997, δηµιουργείται η σταθεροποίηση του Παραρτήµατος. 

Πριν από τη δηµιουργία και σταθεροποίηση του Παραρτήµατος, οι µοναδικές 

εκπαιδευτικές παρεµβάσεις σε αυτόν τον χώρο ήταν από τη Ν.Ε.Λ.Ε. Η 

µοναδική, λοιπόν, εκπαιδευτική εµπειρία των Τσιγγάνων της Νέας 

Αλικαρνασσού ήταν η συµµετοχή σε κάποια επιµορφωτικά προγράµµατα της 

Ν.Ε.Λ.Ε., τα αποτελέσµατα, όµως, ήταν πενιχρά. Όλοι οι Τσιγγάνοι του 

καταυλισµού, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παρέµειναν αναλφάβητοι. Το 

1995, λοιπόν, δηµιουργείται το Παράρτηµα Τσιγγανοπαίδων µε πρωτοβουλία 

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, µε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα: σε τρία σχολικά έτη 

έπρεπε τα παιδιά τα οποία φοιτούν στο συγκεκριµένο παράρτηµα να ενταχθούν 

σε σχολεία της περιοχής τους. 

Στην πρώτη αυτή φάση είχαµε δύο βασικά στοιχεία, τα οποία 

χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο. Το πρώτο είναι η χαµηλή 

αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου. Με άλλα λόγια, η πλειοψηφία 

των Τσιγγανοπαίδων δεν έµαθε γραφή και ανάγνωση. Ένας από τους λόγους 



ήταν η άτακτη φοίτηση. Το δεύτερο στοιχείο, πολύ ουσιαστικό, ήταν η πλήρης 

αποµόνωση του Παραρτήµατος από την υπόλοιπη σχολική κοινότητα. Είναι 

το πάγιο πρόβληµα των Παραρτηµάτων.     

Στη δεύτερη φάση, την περίοδο 1997-1999, γίνεται µια αναβάθµιση του 

Παραρτήµατος, που οφείλεται σε τρεις βασικές αιτίες:  

(α) Η πρώτη έχει σχέση µε την αλλαγή σύνθεσης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του σχολείου. Έρχονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι µόνιµοι, 

που πηγαίνουν σε καταυλισµούς Τσιγγάνους επειδή το θέλουν, επειδή αγαπάνε 

τα παιδιά και θέλουν να προσφέρουν.  

(β) Η δεύτερη έχει σχέση µε τις πρωτοβουλίες κάποιων σχολείων της περιοχής 

της Αλικαρνασσού να δεχτούν Τσιγγανόπαιδα. Εποµένως, υπάρχει µια κίνηση 

και από την πλευρά της υπόλοιπης εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία είναι 

πολύ σηµαντική και αποτέλεσε, αν θέλετε, αφετηριακό σηµείο για όλη την 

προσπάθεια που κάναµε στη συνέχεια. 

(γ) Και η τρίτη αιτία ήταν οι παρεµβάσεις του προγράµµατος των 

Τσιγγανοπαίδων. Η βασικότερη από αυτές τις παρεµβάσεις ήταν η εξασφάλιση 

της οµαλής λειτουργίας του Παραρτήµατος, η λύση, δηλαδή, όλων των 

προβληµάτων που έχουν σχέση µε την εξασφάλιση των εκπαιδευτικών, αλλά 

και πέρα από αυτήν την τυπική πλευρά, ο εµπλουτισµός των δραστηριοτήτων 

του σχολείου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό στοιχείο. Το θεατρικό 

παιγνίδι και η µουσική αγωγή, το τουµπερλέκι που βάλαµε, πιστεύουµε ότι 

έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση του έργου της συγκεκριµένης 

περιόδου.  

Το σηµαντικότερο αποκρυστάλλωµα της θετικής εµπειρίας του 

Παραρτήµατος συνίσταται στο ότι ως αποτέλεσµα µιας πολυετούς διαδικασίας 

το Παράρτηµα αρχίζει να λειτουργεί ως οµάδα˙ οµάδα εκπαιδευτικών, αλλά 

και οµάδα µαθητών, που σιγά-σιγά αρχίζουν να αναπτύσσουν µέσα στην 

πορεία –αυτό δεν ήταν εκ των προτέρων– µια προοπτική, έναν σκοπό, ένα 



νόηµα ύπαρξης, που έχει σχέση φυσικά µε την ισότιµη ένταξη στα σχολεία της 

περιοχής όπου διαµένουν τα παιδιά.  

Στην τρίτη φάση, την περίοδο 1999-2000, το αποφασιστικό ζήτηµα ήταν 

το πώς θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί αυτή η 

προοπτική, αυτό το όραµα, ο σκοπός, αν θέλετε, του Παραρτήµατος. Σε αυτή 

τη φάση µπορούµε να διακρίνουµε τρία στοιχεία, τα οποία είναι σηµαντικά. 

Το πρώτο είχε σχέση µε την εκπόνηση µιας συγκεκριµένης πρότασης 

όσον αφορά τη µεθόδευση αυτής της διαδικασίας, µιας πρότασης που 

εκπονήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του Παραρτήµατος σε συνεργασία 

φυσικά και µε το δικό µας πρόγραµµα, το πρόγραµµα Εκπαίδευσης 

Τσιγγανοπαίδων. Και γι' αυτό το ζήτηµα θα σας πει η Ελένη Ντέρα, η οποία 

ήταν και προϊσταµένη του Παραρτήµατος, συνεργάτιδα του Προγράµµατός 

µας. 

--- 

Η πρότασή µας, λοιπόν, προς το ΠΙΣΠΕ και τη ∆ιεύθυνση 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήταν να καταργηθεί το Παράρτηµα και 

συγχρόνως να γίνει η ένταξη των µαθητών σε δύο σχολεία της περιοχής της 

Αλικαρνασσού, όπου και διαµένουν. Θέλαµε η ένταξη να γίνει σε δύο σχολεία, 

για να υπάρχει η δυνατότητα παρέµβασης και υποστήριξης από το 

Πρόγραµµα, αλλά και για να µην διασπαρούν οι µαθητές, πράγµα που 

εγκυµονούσε τον κίνδυνο της διαρροής. Και είπαµε ότι τα παιδιά που είχαν 

προχωρήσει στο επίπεδο των γνωστικών δεξιοτήτων µπορούν να µπουν σε 

τάξεις κανονικά, ενώ προτείναµε τα παιδιά τα οποία προορίζονταν για την 

πρώτη τάξη δηµοτικού, να µην µπουν στην τάξη µαζί µε τα άλλα παιδιά, γιατί 

η εµπειρία από τα προηγούµενα χρόνια είχε δείξει ότι δεν µπόρεσαν να 

παρακολουθήσουν την τάξη. Παρέµειναν όχι µόνο για εκείνον τον χρόνο 

αναλφάβητοι, αλλά και για τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί περνούσαν στη δευτέρα 

τάξη, αλλά δεν µπορούσαν να καλύψουν µετά αυτό το κενό.  



Ζητήσαµε, επίσης, να υπάρξουν σε αυτά τα σχολεία δύο ξεχωριστά 

τµήµατα ταχύρυθµης µάθησης για τα παιδιά που ανέφερα πριν ότι θα 

αντιµετώπιζαν προβλήµατα αν παρακολουθούσαν την πρώτη τάξη, και επίσης 

και για τα παιδιά τα οποία ήταν µεγαλύτερης ηλικίας και ενδεχοµένως είχαν 

κάποια ανάγκη συµπληρωµατικής στήριξης και ενίσχυσης σε κάποιους τοµείς. 

Ιδιαίτερη έµφαση δώσαµε στην ένταξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 

Ακόµη, προτείναµε, όταν θα παρθεί αυτή η απόφαση, να κληθούν και να 

συµµετάσχουν στην απόφαση όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς.  

Το ΠΙΣΠΕ έκανε δεκτή την πρότασή µας και αποφάσισε ποια θα είναι 

τα δύο σχολεία: θα ήταν τα δύο σχολεία που είχαν δεχτεί και τα προηγούµενα 

χρόνια τσιγγάνους µαθητές. Όταν, όµως, ήρθε ο Σεπτέµβριος, είδαµε ότι αυτή 

η απόφαση του ΠΙΣΠΕ, που αφορούσε στην κατάργηση του Παραρτήµατος 

και στην ένταξη των παιδιών, υπήρχε ο κίνδυνος να µην εφαρµοστεί. Και αυτό 

γιατί αντέδρασαν οι διευθυντές των σχολείων, απαντώντας ότι «εµάς δεν µας 

καλέσατε, δεν µας ρωτήσατε για αυτή την απόφαση που πήρατε και ζητάµε να 

γίνει επανεξέταση στο ΠΙΣΠΕ». Αυτή η αναµονή κράτησε αρκετό χρόνο, 

µέχρι να ξαναγίνει ΠΙΣΠΕ µε το θέµα αυτό, οι µαθητές πήγαιναν στο ένα 

σχολείο και δεν τους έβαζαν καθόλου στην τάξη, δεν τους έδωσαν βιβλία, τους 

έλεγαν ότι δεν ξέρουν τι θα κάνουν µε αυτούς και νοµίζω ότι απασχολούσε τα 

παιδιά ο γυµναστής, για να είναι απλά κάποιος εκεί µαζί τους τις ώρες που ήταν 

στο σχολείο. Έγιναν παρεµβάσεις από το Πρόγραµµα και τελικά κάµφθηκαν 

οι αντιστάσεις, ειδικά της διευθύντριας του ενός σχολείου, η οποία και δέχτηκε 

τα παιδιά.  

Μετά προέκυψε ξαφνικά ένα άλλο θέµα. Επειδή δεν πείστηκαν ότι έτσι 

έπρεπε να γίνει, απευθύνθηκαν στο δήµαρχο της Αλικαρνασσού, ο οποίος έχει 

ένα πρόβληµα αποδοχής των Τσιγγάνων στα όρια του δήµου του, και τον 

ενηµέρωσαν για την ένταξη αυτών των παιδιών στο σχολείο. Ο δήµαρχος, ο 

οποίος θεωρεί ότι είναι ο ύψιστος άρχοντας στην Αλικαρνασσό, είπε ότι δεν 

ήταν δυνατό να ληφθεί µια τέτοια απόφαση, ρώτησε ποιοι ήταν αυτοί που την 



πήραν, όταν αρµόδιος για αυτή την απόφαση ήταν ο δήµος. Συγκαλεί, λοιπόν, 

µια συνάντηση, όπου παρίσταται ο προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, προϊστάµενοι των επιµέρους Γραφείων του νοµού Ηρακλείου, 

σχολικοί σύµβουλοι, οι αιρετοί εκπρόσωποι των δασκάλων στο ΠΙΣΠΕ, 

συµµετείχαµε και εµείς ως Πρόγραµµα και οι αντιπρόσωποι από το σύλλογο 

γονέων. Στη συνάντηση αυτή βέβαια η κατάσταση ήταν κωµικοτραγική. Η 

∆ιεύθυνση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης εµφανίστηκε διαιρεµένη: άλλη 

άποψη είχε ο προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, άλλη άποψη 

είχαν οι προϊστάµενοι των επιµέρους Γραφείων. Ίσως εκεί να παίζονται και 

άλλα παιχνίδια, επειδή οι προϊστάµενοι είναι σε αναµονή εκλογής. Τίθεται, 

δηλαδή, το θέµα ποιος διεκδικεί τη θέση του προϊσταµένου, ποιος θα φανεί 

καλύτερος κτλ. 

Παρόλα αυτά, ήταν αξιοπρόσεκτη η στάση ενός προϊσταµένου, ο οποίος 

–δεν κρίνουµε τώρα τους λόγους– στάθηκε στο ύψος του καθήκοντός του. Είπε 

ότι εφόσον ως ΠΙΣΠΕ πήραµε µια τέτοια απόφαση, κακώς ήρθαµε τώρα εδώ, 

διότι δεν µπορούµε να αναιρέσουµε αυτό το οποίο αποφασίσαµε. Έτσι, 

φέρνοντας στη θέση του και δυο-τρεις από τους άλλους προϊσταµένους, οι 

οποίοι είχαν ψηφίσει αυτή την απόφαση και µετά εν όψει του δηµάρχου η 

στάση τους ήταν «µε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε» («Να µην έρθουµε σε 

σύγκρουση µε το δήµαρχο…», «Και εµείς, βέβαια, προσπαθούµε…», «Και αν 

εσείς θέλετε έτσι…»), δεν είχαν, δηλαδή, καµία σαφή και ξεκάθαρη 

τοποθέτηση. 

Εµείς από τη µεριά µας, για να φέρουµε τους προϊσταµένους, αλλά και 

τους σχολικούς συµβούλους µπροστά στις αρµοδιότητές τους, επικαλεστήκαµε 

όλες τις εγκυκλίους  που υπάρχουν σχετικά µε το θέµα αυτό. Τότε υπήρξε η 

αντίδραση του δηµάρχου, ο οποίος αναφερόµενος στον Υπουργό Παιδείας 

είπε: «Ποιος είναι ο Υπουργός, ο οποίος θα µας πει τι θα κάνουµε εµείς εδώ 

στην Αλικαρνασσό;». Επήλθε µια µεγάλη σύγκρουση. Εµείς αποχωρήσαµε, 

σηκωθήκαµε και φύγαµε. Παρέλειψα να σας πω ότι είχαν έρθει και εκπρόσωποι 



των Τσιγγάνων. Ίσως, όµως, επειδή δεν µπόρεσαν να έχουν παρέµβαση οι 

άνθρωποι, κάθισαν σε µια γωνία και σηκώθηκαν και έφυγαν, δεν είπαν τίποτα. 

Για την ακρίβεια δεν «κάθισαν» σε καµία γωνία, γιατί δεν τους έδωσαν θέση. 

Όλοι καθόµασταν στις καρέκλες, γύρω-γύρω από το τραπέζι, και αυτοί στο 

περιθώριο. Καµιά φορά και αυτές οι µικρές λεπτοµέρειες έχουν σηµασία. 

Αποχωρήσαµε, λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε πραγµατικά καµία δυνατότητα 

διαλόγου. Ο προϊστάµενος έλεγε: «Και ποιος είναι ο κος ∆αφερµάκης; Και 

ποια είσαι εσύ;», «Μα, υπάρχει το χαρτί µε τους συνεργάτες του 

Προγράµµατος!», «Όχι, δεν είσαι, µου το είπαν εµένα από το Υπουργείο», µια 

συζήτηση, δηλαδή, που δεν υπήρχε πραγµατικά από την πλευρά µας καµία 

διάθεση να συµµετέχουµε. Από ό,τι µάθαµε µετά από κάποιους που έµειναν, 

εκδηλώθηκε ακόµη και αυτός ο συγκαλυµµένος «αντι-τσιγγανισµός» των 

σχολικών συµβούλων και των προϊσταµένων σε όλη του την έξαρση. 

Εµείς βέβαια είχαµε πάει µε τη διάθεση να συζητήσουµε, να δούµε από 

κοινού ποια προβλήµατα υπάρχουν, πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν, ποιοι 

είναι οι φόβοι των γονιών, πώς µπορούν κάποια πράγµατα να καµφθούν και 

χωρίς να είµαστε εριστικοί. Μετά, όµως, αποφασίσαµε ότι πρέπει να το 

ανοίξουµε το θέµα και να σταµατήσουµε την ως τότε προσπάθεια προσέγγισης. 

Και έτσι απευθυνθήκαµε στον Τύπο. 

∆εν ξέρω αν διαβάσατε αυτά τα δηµοσιεύµατα –ήταν η περίοδος των 

Χριστουγέννων, µέσα στις γιορτές– και στον τοπικό και στον αθηναϊκό τύπο, 

και στο Σύλλογο ∆ασκάλων του Ηρακλείου και στη Σύγκλητο του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και σε πολλούς άλλους φορείς του Ηρακλείου. Άρχισε 

έτσι ένας διάλογος µέσα από τις εφηµερίδες,, στον οποίο βρέθηκε να 

µειοψηφεί, να είναι πραγµατικά µόνος του ο δήµαρχος του Ηρακλείου σε αυτή 

την αντιπαράθεση. Βλέποντας τη θέση στην οποία είχε περιέλθει, αναγκάστηκε 

να αναδιπλωθεί και είπε ότι «εµείς µία διερεύνηση κάναµε, δεν ήταν απόφασή 

µας αυτή». Μετά από αυτό είπαν µόνο –γιατί έπρεπε να κρατήσουν και τα 

προσχήµατα, για να µην φαίνεται η υποχώρηση καθολική– ότι «θα το 



εξετάσουµε το θέµα µε την καινούρια σχολική χρονιά, ας αφήσουµε τώρα τα 

παιδιά, να µην διαταράξουµε τη φοίτησή τους από τώρα, θα τα πούµε το 

Σεπτέµβριο». Ευτυχώς στον Τύπο φάνηκε η ξεκάθαρη και σωστή τοποθέτηση 

κάποιου προϊσταµένου, οι άλλοι, όµως, οι οποίοι δεν καλύφθηκαν, άρχισαν ένα 

πήγαινε-έλα στις εφηµερίδες, άρχισαν να αναδιπλώνονται και αυτοί και οι 

διευθυντές των σχολείων επίσης, αγνώριστοι έγιναν και αυτοί µετά! 

Αυτό µπορούµε να πούµε, βέβαια, ότι ήταν κάτι που «καταφέραµε», ήταν 

µία «νίκη». Φοβούµαι, όµως, την καινούρια σχολική χρονιά. Θα µας πει τώρα 

η Μαργαρίτα πώς τελικά δέχτηκαν οι διευθυντές των σχολείων ή και το 

διδασκαλικό προσωπικό τις αποφάσεις αυτές. 

--- 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2000-2001 δίδαξα στην τάξη 

υποδοχής των Τσιγγανοπαίδων, στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλικαρνασσού ως 

αναπληρώτρια δασκάλα. Επέλεξα τη θέση αυτή από άµεσο ενδιαφέρον για τα 

συγκεκριµένα παιδιά, χωρίς να έχω προηγούµενη εµπειρία, παρά µόνο 

πληροφορίες από την οµάδα του Προγράµµατος. 

Κατά την πρώτη µου επαφή αντιµετώπισα δύο σηµαντικές δυσκολίες: (α) 

τη µη αποδοχή των Τσιγγανοπαίδων από τα µη Τσιγγανόπαιδα τόσο στην 

τάξη τους όσο και στην αυλή, στο παιχνίδι γενικότερα, και (β) την ελλιπή 

προσέλευση και παραµονή των Τσιγγανοπαίδων στην τάξη υποδοχής, µε µία 

και µοναδική εξαίρεση ένα παιδιού που φοιτά κανονικά στην τάξη του.  

Οι λόγοι για την πρώτη δυσκολία ήταν οι εξής: (α) η αντιδραστική 

συµπεριφορά των παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής ως άµυνα απέναντι είτε σε 

προσφωνήσεις όπως «τσιγγανάκια», «γυφτάκια» κ.ά από τα άλλα παιδιά είτε 

στην επιθετικότητα των άλλων παιδιών, (β) η εµφάνιση των παιδιών τσιγγάνικης 

καταγωγής, θέµατα υγιεινής κτλ., (γ) περιπτώσεις επιρροής από γονείς των 

άλλων παιδιών.  

Οι λόγοι για τη δεύτερη δυσκολία ήταν οι εξής: (α) η επιφυλακτικότητα 

των παιδιών, η ανασφάλεια που ένιωθαν όταν έµπαιναν στις τάξεις τους, (β) το 



διαφορετικό γνωστικό επίπεδο και (γ) και πιο σηµαντικό η έλλειψη ανάθεσης 

γνωστικών δραστηριοτήτων από τους δασκάλους των τάξεων, πράγµα βέβαια 

που συµβαίνει και σε περιπτώσεις µαθητών µη τσιγγάνων, οι οποίοι έχουν 

γνωστικές ελλείψεις.  

Όσον αφορά την τάξη υποδοχής, τα παιδιά θεώρησαν την τάξη αυτή 

αποκλειστικά δική τους, γιατί λειτουργούσαν σαν οµάδα, γιατί ένιωθαν 

ασφάλεια, άνεση και επιτέλους έκαναν µάθηµα εκεί. Σχεδιάστηκε πρόγραµµα 

για την παρακολούθηση των Τσιγγανοπαίδων στην τάξη υποδοχής κάποιες 

ώρες και στις τάξεις τους κάποιες άλλες. Σε αυτές τις άλλες ώρες θα έκαναν 

διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως άλλα µαθήµατα, µουσική, αισθητική 

αγωγή κτλ. Παρόλα αυτά τα παιδιά αρνούνταν κατηγορηµατικά να πάνε στις 

τάξεις τους. Μοναδική εξαίρεση ήταν το µάθηµα της γυµναστικής, στο οποίο 

λόγω του ύφους του µαθήµατος, αλλά και του συγκεκριµένου δασκάλου, ο 

οποίος τα είχε πλησιάσει περισσότερο, ήθελαν να συµµετέχουν καθηµερινά. 

Αυτό βέβαια ευνόησε την καλύτερη γνωριµία µεταξύ όλων των παιδιών, τη 

συνύπαρξη και την αποδοχή σιγά-σιγά.  

Αυτό που έκανα για να παροτρύνω τα παιδιά να πάνε στις τάξεις τους 

κάποιες ώρες ήταν: α) Κυρίως τα ενθάρρυνα, τους έδινα κίνητρα, για να κάνουν 

και άλλες δραστηριότητες, να παρακολουθούν και άλλα µαθήµατα, να 

γνωριστούν µε τα άλλα παιδιά, να κάνουν παρέες κτλ. β) Τα συνόδευα µέχρι τις 

τάξεις τους, τα έβαζα να καθίσουν, παρακινούσα άλλους µαθητές να τα 

παίρνουν µαζί τους, ακόµη και τους ίδιους τους δασκάλους ή κάποιες φορές 

τους το επέβαλλα και µε λίγο πιο δυναµικό τρόπο.  

Οι δάσκαλοι έδειξαν κάποια προθυµία, υπήρχε µια καλή συνεργασία, 

κάποια αποδοχή. Το αρνητικό στοιχείο ήταν ότι δεν τους ανέθεταν τίποτα 

µέσα στην τάξη. Τα είχαν παραγκωνίσει κάπως, τα δέχονταν µάλλον µε 

ευχαρίστηση, αλλά τίποτα παραπάνω. Και αυτό το παράπονο το εξέφραζαν τα 

παιδιά συνεχώς σε µένα. 



Είχαν πραγµατοποιηθεί επίσης συνδιδασκαλίες, δηλαδή κάποιες φορές 

ερχόντουσαν άλλα παιδιά στην αίθουσα υποδοχής και κάναµε όλοι µαζί 

µάθηµα. Παρατήρησα το εξής: Αρχικά υπήρχε µια αναστάτωση, µια 

επιφυλακτικότητα. Αργότερα, όµως, ο παιδικός κώδικας άρχισε να λειτουργεί. 

Υπήρχε µια χαλάρωση, µια ευχάριστη ατµόσφαιρα, και έτσι µια πολύ πιο καλή 

κατάσταση. 

Παρόλα αυτά, τα παιδιά ρόµικης προέλευσης δεν ήταν έτοιµα ακόµη να 

µπουν σε καθηµερινή βάση στις τάξεις τους και έτσι παρέµεναν στην τάξη 

υποδοχής. Το δίληµµα που δηµιουργήθηκε σε µένα ήταν ότι από τη µία 

είχαµε την ένταξη, που είναι και ο κύριος στόχος, από την άλλη όµως υπήρχε 

και ο κίνδυνος διαρροών. ∆εν µπορούσα να διακινδυνεύσω τα παιδιά να 

ζοριστούν, να πιεστούν και να µην ξανάρθουν σχολείο. Οπότε λόγω αυτού του 

κινδύνου παρέµειναν το µεγαλύτερο διάστηµα σε αυτή την τάξη. 

Παρόλες αυτές τις δυσκολίες, νοµίζω ότι τα παιδιά κατά το τέλος του 

χρόνου άρχισαν να µπαίνουν σιγά-σιγά στο πνεύµα του σχολικού συνόλου. Οι 

σχέσεις τους µε τα άλλα παιδιά άρχισαν να γίνονται αρµονικότερες, ειδικά 

προς το τέλος του χρόνου, τώρα, αυτές τις µέρες δηλαδή, τουλάχιστον στο 

παιχνίδι στην αυλή ή και όταν συµβαίνει και κάποια συνδιδασκαλία στην τάξη 

υποδοχής. Πιστεύω ότι κάποια παιδιά τόλµησαν να κάνουν και φιλίες µε άλλα. 

Νοµίζω ότι είναι περισσότερο θέµα χρόνου και καλής θέλησης από όλους τους 

παράγοντες για να συµβεί το ποθητό αποτέλεσµα. 

--- 

Να συµπληρώσω κάτι. Αυτά που ειπώθηκαν αφορούν το ένα σχολείο. 

Στο άλλο σχολείο τα παιδιά δεν πάνε στην τάξη υποδοχής, αλλά έχουν µπει 

κανονικά στις τάξεις τους, δηλαδή παρακολουθούν τα µαθήµατα. Κάποιος 

µάλιστα µαθητής φέτος θα τελειώσει και θα πάρει και απολυτήριο από το 

δηµοτικό.  

Και αυτό που επίσης θέλω να πω είναι ότι, όταν προτείναµε την ένταξη 

και την κατάργηση του Παραρτήµατος, φοβόµασταν µήπως τα παιδιά τελικά 



δεν πάνε, µήπως αυτό σηµαίνει διαρροή. Είδαµε ότι τα παιδιά που δεν είναι 

στο σχολείο της Αλικαρνασσού είναι τα µικρά παιδιά, αυτά που έπρεπε να 

γίνουν µαθητές της πρώτης τάξης, γιατί οι γονείς τους µε το να µην υπάρχει 

φέτος συνοδός, όπως υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια, και επειδή υπάρχει ένα 

µεγάλο κοµµάτι του δρόµου που πρέπει να διανύσουν από το σηµείο που τους 

αφήνει το λεωφορείο µέχρι το σχολείο, φοβούνται να τα στείλουν. Μάλιστα 

έτυχαν και κάποιες περιπτώσεις που απειλήθηκε η ζωή των παιδιών, επειδή 

είναι δρόµος ταχείας κυκλοφορίας, οπότε αυτά τα µικρά παιδιά δεν πάνε. Οι 

γονείς, δηλαδή, λένε ότι θέλουν να υπάρχει συνοδός που θα συνοδεύει τα 

παιδιά, και έχουν δίκιο, βέβαια. Ωστόσο, συνοδός δεν εξευρέθη. Η ∆ιεύθυνση 

της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λέει ότι δεν µπορεί να απαντήσει σε αυτό το 

θέµα.  

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Στην αρχή της 

χρονιάς, επειδή εγώ φέτος δεν εργάζοµαι, παρακολουθώ το πρόγραµµα της 

µετεκπαίδευσης, το διδασκαλείο, είχα χρόνο και συνόδευα αυτά τα παιδιά τον 

πρώτο καιρό µε το λεωφορείο και έρχονταν τα παιδιά, γιατί οι γονείς 

αισθάνονταν ασφαλείς ότι τα παιδιά συνοδεύονται. Μετά, όταν εγκατέλειψα εγώ 

λόγω των υποχρεώσεών µου στη σχολή αυτή την προσπάθεια, τα παιδιά 

άρχισαν να εµφανίζουν αυτή τη διαρροή. Και επίσης, διαρροή υπήρξε και από 

τα παιδιά, τα οποία δεν ήταν ούτε στο Παράρτηµα σταθερά στη φοίτησή τους, 

αλλά ούτε και σταθερά στην παραµονή τους στον καταυλισµό στην 

Αλικαρνασσό. Ερχόταν, δηλαδή, π.χ. να µείνουν ένα µήνα στο Ηράκλειο. 

Εκείνο τον ένα µήνα ερχόταν στο σχολείο, στο Παράρτηµα. Τώρα όµως δεν 

αισθάνονται την οικειότητα µε το καινούριο σχολικό περιβάλλον και δεν 

εµφανίζονται καθόλου στο σχολείο, έτσι όπως εµφανίζονταν στο Παράρτηµα, 

έστω και για ένα µήνα, δηλαδή, ως κοµήτες.  

--- 

Θα ήθελα και γω να κάνω µια µικρή συµπλήρωση, αυτό που είναι και το 

βασικό θέµα της εισήγησής µας, πώς, δηλαδή, γίνεται το αποφασιστικό βήµα 



από το διαχωριστικό µοντέλο στο µοντέλο το οποίο βασίζεται στη 

συνεκπαίδευση. Φαίνεται ότι το µεγάλο ζήτηµα που διαπραγµατευόµαστε, που 

παίζεται σε αυτή τη διαδικασία, είναι ποιο χαρακτήρα έχει το σχολείο, το 

σχολείο µε ποιο προσανατολισµό, µε ποιο σκοπό, µε ποια προοπτική. Όπως 

ειπώθηκε από τη Φουρνιώτη Μαργαρίτα, η βασική αιτία που τα παιδιά θέλουν 

να πάνε στην τάξη υποδοχής είναι ότι µέσα στην κοινή σχολική τάξη δεν 

συµµετέχουν, δεν τους δίνει ο δάσκαλος δραστηριότητες, είναι κατά κάποιον 

τρόπο στο περιθώριο, µε αποτέλεσµα η ίδια η παρουσία τους σε αυτή την 

«κανονική τάξη» να χάνει σιγά-σιγά το νόηµά της. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα 

να συµµετέχεις επί ίσοις όροις µέσα σε αυτό το παιχνίδι του διαλόγου, των 

δραστηριοτήτων, µέσα στο χώρο της τάξης, όταν φτάνεις σιγά-σιγά να είσαι 

στο περιθώριο όλου αυτού του συστήµατος των σχέσεων που δηµιουργούνται 

µέσα στο χώρο του σχολείου, η αναπόφευκτη συνέπεια είναι είτε η φυγή σε ένα 

προστατευµένο σχετικά περιβάλλον, όπως είναι η τάξη υποδοχής, είτε στην 

ακόµη χειρότερη περίπτωση η εγκατάλειψη του σχολείου. Άρα, το βασικό 

ζήτηµα είναι τι γίνεται µε το σχολείο, µε το δηµόσιο σχολείο. Σας 

ευχαριστούµε πολύ. 
 


