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Τσιγγανοπαίδων 

 

Θ. Μυλωνάς   

Το θέµα που θεωρήσαµε ως σηµαντικό γι’ αυτή τη φάση του Προγράµµατος, που το 

συζητήσαµε και το επεξεργαστήκαµε µε τους δύο συνεργάτες µου είναι: «ο 

Σχεδιασµός Παρεµβάσεων για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των 

Τσιγγανοπαίδων». Η ίδια η εµπειρία, οι επισκέψεις µας στους οικισµούς και οι 

επαφές µας µε τους τσιγγάνους, µε τα τσιγγανόπαιδα, µε τους δασκάλους και τα 

στελέχη της εκπαίδευσης, µας έκανε να συνειδητοποιήσουµε ότι χρειάζεται 

συστηµατικότερη προπαρασκευή  και προετοιµασία δική µας, αλλά και των τοπικών 

συνεργατών, για την προσέγγιση και επίλυση συγκεκριµένων σχετικών µε την ένταξη 

προβληµάτων. Πηγαίναµε µε όλη την καλή µας διάθεση, µε καλές προθέσεις, µε κέφι, 

στο σχολείο των τσιγγανοπαίδων, αλλά είδαµε ότι καθ’ οδόν µας προέκυπταν 

ορισµένα προβλήµατα και ζητήµατα λίγο δύσκολα. Μερικές φορές βρεθήκαµε 

αντιµέτωποι µε συµπεριφορές µη προβλέψιµες και δεν ήµαστε πολύ καλά 

προετοιµασµένοι ή θα έλεγα, και συντονισµένοι, ώστε να τις αντιµετωπίσουµε ή 

καλύτερα τις χειριστούµε σωστά και αποτελεσµατικά. 

Πρέπει να δώσουµε λοιπόν πολύ µεγάλη σηµασία στο θέµα του σχεδιασµού 

της κάθε κίνησής µας µέσα στο πλαίσιο των επιδιώξεων του Προγράµµατος. 

Σκεπτόµενοι την έννοια του σχεδιασµού είναι ευνόητο ότι κουβεντιάζουµε για 

πολιτική. Αλλά τι είναι πολιτική; 

Για την πολιτική ένας είναι ο απλούστερος και πληρέστερος ορισµός: 

Πολιτική είναι πράξεις και ενέργειες καλά σχεδιασµένες, που αποβλέπουν στην 

καλύτερη εφικτή επίλυση ενός προβλήµατος, το οποίο είναι κοινό, δηλαδή 

κοινωνικό. Το Πρόγραµµα στο οποίο µετέχουµε επιδιώκει να επιλύσει ένα κοινό, 

κοινωνικό πρόβληµα. Εµείς λοιπόν, πρέπει να διαµορφώσουµε την πολιτική της 

επίλυσης αυτού του προβλήµατος, να σκεφτούµε δηλαδή πώς θα σχεδιάσουµε τις 

πράξεις, τις ενέργειες και τις παρεµβάσεις µας, ώστε να προωθηθεί η ένταξη των 

τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. ∆εν είναι εύκολο πράγµα να κάνει κανείς παρέµβαση, η 

οποία να είναι αποτελεσµατική, όπως είπε και ο κ. Παπακωσταντίνου. Το να κάνουµε 

παρεµβάσεις, το να δίνουµε την αίσθηση ότι πηγαίνουµε, ερχόµαστε,  



υποδεικνύουµε, συµβουλεύουµε, δε σηµαίνει τίποτα. Χρειάζεται να έχουµε µελετήσει 

και σχεδιάσει µε µια ορισµένη λογική (πολιτική) αυτό που κάνουµε. 

Αντιληφθήκαµε ότι, προτού βγούµε, κατά τρόπο συστηµατικό και συνεχή, να 

κάνουµε τις επισκέψεις και τις συζητήσεις µε άλλους συνεργάτες, µε τους τσιγγάνους 

και µε το σχολείο πάνω σ’ αυτό το θέµα, θα έπρεπε περισσότερο να στοχαστούµε 

πάνω στο θέµα του τι επιδιώκουµε και να σχεδιάσουµε προσεκτικά όχι µόνο τις 

προσωπικές µας παρεµβάσεις αλλά και των ανθρώπων µε τους οποίους 

συνεργαζόµαστε. ∆ιότι οι ατοµικές ή ορθότερα οι ασυντόνιστες ατοµικές 

παρεµβάσεις και ενέργειες δεν µπορούν να έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα ή 

ενδεχοµένως µπορούν να έχουν ενίοτε και αρνητικό. Χρειάζεται προσεκτικός 

σχεδιασµός για συλλογικές παρεµβάσεις. 

Αυτός ο περίφηµος όµως σχεδιασµός δεν είναι απλώς µια κουβέντα, δεν είναι 

εύκολο πράγµα, έχει κάποιες προϋποθέσεις για να έχει συνοχή και να οδηγεί σε 

επιθυµητό αποτέλεσµα. Πρώτη προϋπόθεση, που φαίνεται να είναι αναγκαία, είναι η 

όσο το δυνατόν ακριβέστερη και αντικειµενικότερη γνώση, από πρώτο χέρι, όλων 

των διαστάσεων και όλων των παραµέτρων, και των ποσοτικών και των ποιοτικών, 

του προβλήµατος της ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Γνώση και στο 

γενικό επίπεδο, δηλαδή: δεν µπορώ να δουλέψω σε µια περιοχή, εάν δεν έχω γενική 

αντίληψη του προβλήµατος σε όλη τη χώρα, αλλά και ειδικότερα, γνώση στο τοπικό 

επίπεδο για να κατανοήσω τα συγκεκριµένα σχετικά προβλήµατα σχέσεων ενός 

τσιγγάνικου καταυλισµού και του πιο κοντινού του σχολείου. Με πράγµατα 

συγκεκριµένα, µε πρόσωπα συγκεκριµένα, µε γεγονότα και καταστάσεις 

συγκεκριµένες. 

Αυτή λοιπόν η γνώση είναι µια βασική προϋπόθεση του σχεδιασµού µιας 

συγκεκριµένης στρατηγικής µιας σειράς στόχων δηλαδή που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι ενέργειές µας, και εποµένως σ’ αυτή τη σειρά και σ’ αυτή τη 

στρατηγική, θα πρέπει όλες οι επιµέρους πράξεις µας και ενέργειες να υπακούουν, να 

υποτάσσονται. ∆ιότι υπάρχει κίνδυνος, χωρίς αυτό το σχεδιασµό και τη στρατηγική, 

να πράττουµε χωρίς να ξέρουµε γιατί πράττουµε και να χαθούµε µέσα στην πράξη. 

Να πάµε δηλαδή γι’ αυτό το συγκεκριµένο λόγο να επισκεφθούµε τον καταυλισµό 

και το σχολείο και να βρεθούµε σε σύγχυση, µε αποτέλεσµα να ενδιαφερόµαστε και 

να ενεργούµε για άλλα πράγµατα. Έτσι δεν κάνουµε τίποτα. 

Αυτή η γνώση, για την οποία µίλησα, η συστηµατική και η συγκεκριµένη, 

είναι βασική προϋπόθεση, για να αποφύγουµε τα διπλωµατικά, όπως λέω, ατοπήµατα 



κατά την άσκηση του έργου µας. ∆ιότι το έργο µας εκδηλώνεται και ως παρέµβαση 

σε ανθρώπους και είναι αναγκαίο να γνωρίζει κανείς πώς να τους πλησιάζει. Για να 

γνωρίζεις πώς θα τους πλησιάσεις πρέπει να γνωρίζεις ποιοι  είναι, να γνωρίζεις τα 

στερεότυπά τους, τις αντιλήψεις τους, τις αντιδράσεις τους, την ψυχοσύνθεσή του, 

ένα σωρό πράγµατα. Πρέπει να έχουµε στοιχειώδεις πληροφορίες για τους 

ανθρώπους µε τους οποίους µιλάµε και  µέσω των οποίων επιδιώκουµε να πετύχουµε 

κάποιους στόχους. Αλλιώς θα κάνουµε ατοπήµατα, δηλαδή θα προκαλέσουµε αντι-

στάσεις και αντι-δράσεις, (µετά το «αντί» βάζω µια παύλα), τη στιγµή που έχουµε 

ανάγκη και επιδιώκουµε τη συνεργασία τους, για να πετύχουµε κάτι. Συχνά  δεν 

έχουµε συνείδηση ότι για την αποτυχία φταίµε εµείς και όχι ο άλλος που αντιδρά.  

∆εύτερη προϋπόθεση ενός καλού σχεδιασµού είναι η ακριβής διατύπωση και 

γνώση του σκοπού. Είµαστε µέσα σ’ αυτό το Πρόγραµµα και πρέπει να έχουµε πλήρη 

και σαφή γνώση του τιί επιδιώκουµε, δηλαδή αυτό το Πρόγραµµα τι ακριβώς 

επιδιώκει και θεωρώ επίσης αναγκαίο να γνωρίζουµε γιατί το επιδιώκει. 

Η σύλληψη του σκοπού δεν είναι εύκολη, δε διατυπώνεται µε µια λέξη ή µια 

φράση, θέλει επίµονο στοχασµό και πρέπει να τον αντιληφθεί κανείς σε όλες του τις 

διαστάσεις και µέσα στη συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα. Με σχετική 

ακρίβεια πρέπει να διατυπώσουµε και συγκεκριµένους επιδιωκτέους ρεαλιστικά 

στόχους. Το καθετί δηλαδή που κάνουµε, η κάθε κίνηση, η κάθε κουβέντα, η κάθε 

ενέργεια, η κάθε επαφή δεν µπορεί να είναι έξω από ένα πλαίσιο που το καθορίζει ο 

σκοπός και το απαιτεί ο στόχος. Εκεί  εµείς, ως συνεργάτες του Προγράµµατος, 

έχουµε πρόβληµα, γιατί, όταν µπαίνουµε στη δράση µε οποιαδήποτε µορφή, 

παρασυρόµαστε και αστοχούµε. Είµαστε ευσυγκίνητοι, είµαστε άνθρωποι, έχουµε 

συναισθήµατα και συχνά χωρίς να το καταλάβουµε, υπηρετούµε άλλους σκοπούς και 

άλλους στόχους σηµαντικούς ίσως για µας, αλλά άλλους. 

Για παράδειγµα τι επιδιώκει το Πρόγραµµα όταν λέει «Ένταξη 

τσιγγανοπαίδων στο σχολείο»; Είναι εύκολο να καταλάβεις τι σηµαίνει «ένταξη»; 

Πώς την εννοούµε την «ένταξη»; Τους «εντάσσουµε» σηµαίνει τους βάζουµε σε ένα 

πλαίσιο και από την «ένταξη» αυτή έχουµε σηµάδια αφοµοίωσης, εξαφάνισης της 

ταυτότητάς τους; Είναι µια διαδικασία αποδοχής τους, όπως είναι και εµπλουτισµού 

της προσωπικότητάς τους, της κουλτούρας τους κ.τ.λ; Εννοούµε την ένταξη ως µια 

εργαλειακή προετοιµασία, ως εξοπλισµό τους µε γνώσεις και δεξιότητες, ώστε  να 

ενταχθούν στη διαδικασία της παραγωγής ή στη διαδικασία και τη λογική της 



αγοράς; Η «ένταξη» σηµαίνει τουλάχιστον εγγραφή και τακτική φοίτηση στο σχολείο 

ή µας ενδιαφέρει και η επίδοσή τους; 

Από το νόηµα που θα δώσουµε στον όρο «ένταξη» καθορίζονται όλες οι 

ενέργειές µας. Το πώς µιλάµε στον άλλο, το πώς τον προσεγγίζουµε, εξαρτάται από 

το τι έχουµε στο κεφάλι µας, από το πώς το εννοούµε αυτό που έχουµε να κάνουµε, 

αυτό που επιδιώκουµε. Αν δεν έχουµε κάτι τέτοιο, είναι πρόβληµα. Τώρα βέβαια από 

βιασύνη για να κλείσω λέω πράγµατα αποσπασµατικά.  

Αυτά όλα είναι προϋποθέσεις, για να κατανοήσουµε εµείς το «status» το δικό 

µας, µε το οποίο πηγαίνουµε σε έναν οικισµό ή σε ένα σχολείο ή σε ένα δάσκαλο ή 

στον προϊστάµενο της εκπαίδευσης. Και ως τι πηγαίνουµε; Ως εξουσίαν έχοντες; 

δηλαδή πάµε να επιβάλουµε; Να τους πούµε δηλαδή: εµείς γνωρίζουµε τι πρέπει να 

γίνει και αυτό πρέπει να κάνετε; Βέβαια µπορεί να µην το πούµε έτσι ακριβώς, αλλά 

περίπου έτσι. Αυτό δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα. Πηγαίνουµε ως βοηθοί; 

δηλαδή πάµε να τους ρωτήσουµε «τι ανάγκες έχετε, τι προβλήµατα υπάρχουν και πώς 

εµείς µπορούµε να βοηθήσουµε στην επίλυση προβληµάτων, που είναι αρµόδιοι 

εκείνοι να επιλύσουν, να λειτουργήσουµε δηλαδή βοηθητικά ως διευκολυντές, για να 

µπορέσουν να κυλήσουν οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση που θέλουµε εµείς; Το 

ύφος µας και το στυλ µας και ο τρόπος µας είναι κάθε φορά διαφορετικός, ανάλογα 

µε το «status» που έχουµε αποδεχθεί εµείς ότι µας ανήκει µέσα στη διαδικασία αυτή 

του Προγράµµατος; 

Για να κλείσω, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τελικά µόνοι µας ως 

άτοµα δε φαίνεται ότι µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Εγώ θα προτιµούσα να 

λειτουργήσουµε ως διευκολυντές  και να έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά, για να 

βλέπουµε στο πεδίο, που δουλεύουµε, µήπως υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι θα 

µπορούσαν να ενεργοποιηθούν και να βοηθήσουν, να δουλέψουν προς την 

κατεύθυνση επίτευξης του σκοπού και των στόχων του Προγράµµατος, το οποίο 

υπηρετούµε. Να κινητοποιήσουµε δηλαδή και άλλες διαθέσιµες και προσφερόµενες 

δυνάµεις.  

Από τον προσεκτικό σχεδιασµό αλλά και τον επικοινωνιακά άψογο τρόπο 

εκδήλωσης των ενεργειών και παρεµβάσεών µας, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν τα 

βέλτιστα αποτελέσµατα «Ένταξης των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο». 

Για πολύ πιο ενδιαφέροντα και σηµαντικά πράγµατα που αφορούν το σχεδιασµό 

και τις προϋποθέσεις των παρεµβάσεών µας, που απαιτεί το Πρόγραµµα, θα σας 

µιλήσουν οι καλοί µου συνεργάτες κύριοι Καµαριανός και Μάνεσης.  



Ι. Καµαριανός 

Είναι κοινή διαπίστωση πως τόσο ο σχεδιασµός, όσο και η υλοποίηση των 

παρεµβάσεων για την υποστήριξη της Σχολικής Ένταξης των Τσιγγανοπαίδων δεν 

µπορούν να ικανοποιηθούν στα πλαίσια µιας εργαλειακής λογικής και µιας 

τεχνοκρατικής πρακτικής.  

Με δεδοµένο πως κάθε προσπάθεια σε αυτά τα πλαίσια δεν µπορεί παρά να οδηγήσει 

στην υποκειµενική εµπλοκή και στη φθορά, σκεφτήκαµε πως κάθε σχετική δράση 

µας θα πρέπει να στηρίζεται από τη µια στη συστηµατική θεωρητική σύλληψη και 

από την άλλη σε µια καλοσχεδιασµένη ερευνητική στρατηγική.  

Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σηµαντική, όπως τόνισε και ο κ. Μυλωνάς η 

επιστηµονικά ακριβής και συστηµατική διατύπωση, ποσοτική και ποιοτική, του 

προβλήµατος ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Η υιοθέτηση αυτής της 

προσέγγισης σηµασιοδοτεί ουσιαστικά  την υφή της ερευνητικής µας εργασίας 

καθορίζοντας και τα ερευνητικά µας εργαλεία. 

Το ερευνητικό µας πεδίο είναι δυναµικό κι εµείς καλούµαστε στα πλαίσια 

αυτής της δυναµικής  να το αντιµετωπίσουµε συστηµατικά, αναλυτικά. Η µέχρι τώρα 

εµπειρία µας από ανάλογα δυναµικά πεδία παρέµβασης µας οδηγεί στην υιοθέτηση 

ευέλικτων ερευνητικών τεχνικών. Ιδιαίτερα µας χαροποίησε η ενθάρρυνση της 

ΠΟΣΕΑ, όπως αυτή διατυπώθηκε στην έναρξη αυτού του επιστηµονικού συνεδρίου  

“χρησιµοποιήστε ποιοτικά εργαλεία, πηγαίνετε σε βάθος, µη στέκεστε στην ποσοτική 

χαρτογράφηση”.  

Βέβαια, η ποσοτική καταγραφή και η χαρτογράφηση στην περίπτωσή µας 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική. ∆εν καταγράφουµε µόνο αριθµούς αλλά καταγράφουµε 

δυναµικές, καταγράφουµε πρακτικές και διαδικασίες, που υλοποιούνται από  τα 

υποκείµενα και νοηµατοδοτούν την καθηµερινή τους ζωή.   Ήδη από τις πρώτες 

εισηγήσεις-µαρτυρίες είναι εφικτό να προχωρήσουµε σε ερµηνεία και ανάλυση 

πρακτικών και δράσεων οµάδων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Πρέπει συνεπώς να έχουµε πάντα υπόψη µας πως αναλύουµε ευαίσθητους 

κοινωνικά και πολιτικά-µε την ευρύτερη σηµασία των λέξεων- χώρους. Γι’ αυτό η 

χρήση ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων είναι µια νοµοτελειακή ανάγκη.  

Η ποσοτική χαρτογράφηση, όπως αυτή προβλέπεται και από τον συνολικό 

σχεδιασµό του προγράµµατος, είναι αναγκαία. Με τη χαρτογράφηση µπορούµε ανά 

περιοχή να αναδείξουµε σηµαντικά για την ανάλυση δεδοµένα, όπως για παράδειγµα: 

ποια είναι η υλικοτεχνική υποδοµή στους χώρους φοίτησης των τσιγγανοπαίδων, 



πόσοι και ποιοι είναι οι τσιγγάνοι µαθητές που φοιτούν, πόσοι και ποιοι δε φοιτούν 

και βρίσκονται έξω από τη σχολική τάξη, ποιοι είναι οι γονείς, πόσοι και ποιοι είναι 

οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτές τις σχολικές τάξεις. 

Τη  χαρτογράφηση θα ακολουθήσει η χρήση τεχνικών, που λίγο πολύ όλοι 

έχετε κατά νου. Συνέντευξη, συνέντευξη βάθους, συνέντευξη δράσης,  ανάλυση 

περιεχοµένου, συµµετοχική παρατήρηση, ηµερολόγιο. Οι τεχνικές αυτές είναι οι πιο 

διαδεδοµένες για τη συλλογή δεδοµένων στα οποία ο ερευνητής και ο ερευνούµενος 

καλούνται να δώσουν αντικειµενικό νόηµα µέσα από την εµβάθυνση και τη 

λεπτοµέρεια, προσφέροντας κοινωνική γνώση. Μέσα από τις προσωπικές εµπειρίες 

θα επιχειρηθεί η ερµηνεία κοινωνικών καταστάσεων.  

Τα κοινωνικά φαινόµενα µελετώνται άµεσα, καθώς διαδραµατίζονται και όχι 

σε τεχνητές συνθήκες. Για παράδειγµα, υπό αυτό το πρίσµα, η σχολική τάξη και 

συνεπώς κάθε ένταξη σε αυτή, αποκαλύπτει τον  «πραγµατικό» της χαρακτήρα, 

αυτόν της «νόρµας» µε την οποία η πραγµατικότητα καλείται να συµµορφωθεί. 

∆εν µπορούµε συνεπώς παρά να στηρίξουµε το σχεδιασµό µας στις εξηγήσεις 

που οι ίδιοι οι εµπλεκόµενοι- γονείς, διδάσκοντες, στελέχη της εκπαίδευσης, 

µαθητές/τριες- δίνουν για τις ζωές τους.  Οι παραπάνω αποκτούν µέσω των 

ερευνητικών εργαλείων τη δυνατότητα να εκφραστούν και το σηµαντικότερο, να 

συνδιαµορφώσουν την πορεία της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασµού και της 

παρέµβασης, έχοντας την ευκαιρία να ανατρέψουν κατεστηµένες λογικές και 

παγιωµένες αντιλήψεις. Η προοπτική αυτή ίσως είναι και η σηµαντικότερη ωφέλεια 

από τη χρήση των ποιοτικών µεθόδων έρευνας και ανάλυσης.   

Απώτερος σκοπός της προσπάθειάς µας είναι µέσα από ερµηνευτικές 

αναλύσεις, αλλά και τη δηµιουργία βάσεων στατιστικών δεδοµένων, τις οποίες οι 

ερευνητές θα χρησιµοποιήσουν ως στήριγµα σε µια συνεχή και αδιάλειπτη 

προσπάθεια, να διατυπώσουµε ένα «εγχειρίδιο σχεδιασµού των παρεµβάσεων για την 

υποστήριξη της ένταξης στη σχολική τάξη,  πληθυσµών που έχουν ανάγκη».    

Συµπερασµατικά, η υποστήριξη της σχολικής ένταξης δεν είναι µια 

διαδικασία µε ορατό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης. Πέρα από τα όρια ενός τεχνικού 

δελτίου αυτή η διαδικασία είναι σηµαντικό και αναγκαίο µέσα από τη σύγκλιση 

µακροθεωρήσεων και µικροδράσεων να αποκτήσει τη δυναµική µιας συστηµατικής 

συνεχούς και αδιάλειπτης επιστηµονικής προσπάθειας. Περισσότερα και πιο 

συγκεκριµένα για τη χρήση των εργαλείων θα σας πει ο κ. Μάνεσης .  

 



Ν. Μάνεσης 

Ο κ. Καµαριανός ανέφερε προηγουµένως κάποια εργαλεία µε τα οποία µπορούµε να 

απευθυνθούµε στην οµάδα αναφοράς, ώστε να συγκεντρώσουµε τα στοιχεία που µας 

είναι χρήσιµα. Θελήσαµε να σας παρουσιάσουµε τα εργαλεία αυτά, τα οποία 

βρίσκονται υπό κατασκευή και τα οποία προτείνουµε για συζήτηση και επεξεργασία, 

γιατί θεωρούµε ότι µπορούµε να συλλέξουµε τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν, τόσο 

τα ποσοτικά, τα οποία αφορούν στη φοίτηση ή µη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, 

όσο και τα ποιοτικά, τα οποία αφορούν στις  αιτίες για τις οποίες πολλοί 

τσιγγανόπαιδες δε φοιτούν ή τους λόγους για τους οποίους υπάρχει διαρροή και 

ο,τιδήποτε είναι χρήσιµο για να κατανοήσουµε την οµάδα αναφοράς µας.  

Ένα πολύ σηµαντικό και συνάµα πρακτικό εργαλείο είναι η Χαρτογράφηση, 

διότι αποτυπώνει µε σαφή και πειστικό τρόπο την πραγµατικότητα. Σας 

παρουσιάζουµε σήµερα εδώ, µε βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των τοπικών 

συνεργατών του δικτύου, µια χαρτογράφηση των νοµών της περιφέρειας της 

Πελοποννήσου και της ∆υτικής Ελλάδος. Π.χ. στο νοµό Αχαΐας έχουµε σηµειώσει σε 

κύκλο τις περιοχές όπου υπάρχει τσιγγάνικος πληθυσµός και οι τσιγγανόπαιδες 

πηγαίνουν στο σχολείο. Στο κάτω µέρος του χάρτη υπάρχει µια καρτέλα η οποία 

περιλαµβάνει τέσσερις αριθµούς διαφορετικού χρώµατος ο καθένας. Ο πρώτος 

αριθµός αφορά στους τσιγγανόπαιδες των σχολείων του νοµού. Ο δεύτερος, αφορά 

στον αριθµό των τσιγγανοπαίδων, τα οποία διαρρέουν, δε φοιτούν κανονικά, δεν 

έχουν τακτική φοίτηση. Ο τρίτος, αφορά στο συνολικό αριθµό των µαθητών των 

δηµοτικών σχολείων στα οποία φοιτούν και τσιγγανόπαιδες. Ο τελευταίος αριθµός 

αφορά στον κατά προσέγγιση αριθµό των τσιγγάνων κατοίκων του οικισµού ή 

καταυλισµού. Θεωρούµε ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι πάρα πολύ σηµαντικά, 

για να κατανοήσουµε το πρόβληµα µε την έννοια των αριθµητικών στοιχείων. Πόσοι 

είναι οι τσιγγάνοι µαθητές που φοιτούν, πόσοι δεν φοιτούν τακτικά, πόσοι είναι σε 

σχέση µε το γενικό µαθητικό πληθυσµό του σχολείου και, τέλος, πόσοι είναι οι 

τσιγγάνοι που διαµένουν, έστω και όχι πάντα σταθερά, στην περιοχή αυτή. Σε µια 

επόµενη φάση θα προσπαθήσουµε να αποτυπώσουµε στο χάρτη τις περιοχές όπου 

φοιτούν τσιγγανόπαιδες, ώστε να έχουµε όχι µόνο τη γενική, τη συνολική εικόνα του 

νοµού, αλλά την ειδική για κάθε δήµο ή κοινότητα όπου υπάρχουν τσιγγανόπαιδες 

και φοιτούν ή όχι σε σχολεία. 

Ένα  δεύτερο εργαλείο, µε το οποίο θεωρούµε ότι θα συλλέξουµε τα στοιχεία 

που αναφέραµε προηγουµένως, είναι το ∆ελτίο Καταγραφής. Με αυτό θα 



συλλέγουµε στοιχεία που θα αφορούν στον αριθµό των τσιγγανοπαίδων σχολικής 

ηλικίας (πέντε έως δεκαπέντε ετών) του οικισµού ή καταυλισµού της περιοχής του 

κάθε σχολείου, τον αριθµό των εγγεγραµµένων  τσιγγανοπαίδων, τον αριθµό των 

τσιγγανοπαίδων τα οποία εγγράφηκαν και δεν παρακολουθούν, τον αριθµό των 

τσιγγανοπαίδων τα οποία ούτε εγγράφηκαν ούτε παρακολουθούν. Επίσης, όπου είναι 

δυνατόν, θεωρούµε πως είναι χρήσιµο να συλλέγουµε στοιχεία, έστω και κατά 

προσέγγιση, σχετικά µε το συνολικό αριθµό των τσιγγάνων που ζουν στο χώρο 

ευθύνης του σχολείου, την κύρια απασχόλησή τους και τον τύπο εγκατάστασης, ώστε 

να µπορούµε να συγκεντρώσουµε και άλλες πληροφορίες χρήσιµες για τον τρόπο 

προσέγγισης των γονέων των τσιγγανοπαίδων. 

Ένα τρίτο εργαλείο, σχετικό κι αυτό µε τα προηγούµενα, είναι η δηµιουργία 

Ατοµικής Καρτέλας Μαθητή όπου θα καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε την 

πορεία της φοίτησης του µαθητή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και τις αιτίες για 

τη µη (ή µη κανονική) φοίτησή τους. Να καταγράψουµε π.χ. ότι οι τσιγγανόπαιδες 

µιας περιοχής δεν φοιτούν, διότι υπάρχουν ελλείψεις σε δασκάλους ή σε υλικοτεχνική 

υποδοµή του σχολείου, ώστε να µπορέσουµε να παρέµβουµε. Επίσης, θα 

καταγράφονται πληροφορίες για την οικογένεια του µαθητή (µετακίνηση, ασχολίες, 

κ.ά) Γνωρίζουµε ότι αυτό που προτείνουµε είναι κάτι που είναι επίπονο και δε γίνεται 

να ολοκληρωθεί σε µια µόνο χρονιά, αλλά είναι κάτι που θα µείνει για αρκετά χρόνια. 

Μας ενδιαφέρουν λοιπόν συγκεκριµένα στοιχεία για τον κάθε µαθητή, όπως εάν 

εγγράφηκε ή όχι, εάν παρακολουθεί ή όχι, το έτος γεννήσεως του και µια σχετικά 

σταθερή καταγραφή της φοίτησης
.
 δηλαδή ήταν εκεί το Σεπτέµβρη; τον ξαναβρήκαµε 

τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο; διότι πρέπει να γνωρίζουµε και τη πορεία του. Μπορεί 

να είναι δύο µήνες στο σχολείο, τρεις να φεύγει και δύο να έρχεται αλλά, εάν είναι 

σταθερά έξι-επτά µήνες στο σχολείο, και επειδή γνωρίζουµε ότι έχουν και 

µετακινήσεις οι γονείς, καταλαβαίνουµε ότι αυτός είναι ένας µαθητής που 

παρακολουθεί. Επίσης, ποιες είναι οι αιτίες που δεν φοιτά ο συγκεκριµένος µαθητής 

στο σχολείο τακτικά; διότι µας ενδιαφέρουν και τα στοιχεία της οικογένειας. ∆ε µας 

ενδιαφέρει µόνο το ποιόν του µαθητή, αλλά και ποια είναι η οικογένεια του, ποιος 

είναι ο πατέρας, η µητέρα, πόσα παιδιά έχει, εάν έχουν µόνιµη κατοικία, εάν 

µετακινούνται. Όταν έγινε καταγραφή, ποιο µέλος απουσίαζε, ποιοι είναι οι άλλοι 

συγγενείς εκεί, ώστε να έχουµε σηµείο αναφοράς, όταν κάποια στιγµή µπορεί να 

πάµε και να µη τους βρούµε. Και τέλος, να καταγράφεται µια εκτίµηση για τη 

γενικότερη κατάσταση της οικογένειας. 



Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερης αξίας, θεωρούµε ότι είναι το Ηµερολόγιο που 

πρέπει να τηρούµε όλοι µας και να περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τις ενέργειές 

µας, τις δράσεις, τις παρατηρήσεις, τις επισηµάνσεις µας για το πώς διαµορφώνονται 

οι συνεργασίες και οι αντι-στάσεις, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι πληροφορίες αυτές θα µας δώσουν τόσο τα ποσοτικά, όσο και τα ποιοτικά 

στοιχεία που χρειάζονται, για να µπορέσουµε να παρέµβουµε περισσότερο 

αποτελεσµατικά και να συµβάλουµε, µε την παρέµβασή µας αυτή, ώστε όχι µόνο να 

διατηρηθούν οι τσιγγανόπαιδες στο σχολείο, αλλά να αυξηθεί ο αριθµός τους.  

Κλείνοντας, θεωρούµε ότι αυτά τα εργαλεία αποτελούν φυσικά µια πρόταση για 

γενικότερη συζήτηση, µε σκοπό να συµβάλουµε από τη µεριά µας στην κατά το 

δυνατόν καλύτερη συλλογή δεδοµένων τα οποία είναι χρήσιµα, ώστε να 

κατανοήσουµε την πραγµατικότητα και να µπορέσουµε να βοηθήσουµε περισσότερο 

αποτελεσµατικά.  

 


