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1 Τα κείµενα που ακολουθούν αποτελούν επιµορφωτικό υλικό στα πλαίσια του Προγράµµατος του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων. Η παρουσία τους στο διαδίκτυο εξυπηρετεί επιµορφωτικές ανάγκες και ανάγκες 
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά απευθύνεται και στο ευρύ κοινό. Κάθε αθέµιτη χρήση των κειµένων 
υπόκειται στις διατάξεις του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
2 Στα πρακτικά συµπεριελήφθησαν οι ανακοινώσεις όσων συνέδρων µπόρεσαν να παρευρεθούν στο 
συνέδριο ή να αποστείλουν το κείµενο της οµιλίας τους στην οργανωτική επιτροπή. Για τις 
επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται υπεύθυνοι είναι οι οµιλητές. Οι θέσεις και οι 
απόψεις τους δεν δεσµεύουν τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων 
στο Σχολείο» ή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Φιλολογική επιµέλεια: Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου. 
Επιστηµονική επιµέλεια, εποπτεία, συντονισµός: Αθανάσιος Ε. Γκότοβος 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
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Ιωάννινα, 8 – 9 Ιουνίου 2001 
 

Αµφιθέατρο Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων 



Παρασκευή, 8.6.2001 
Πρωινή συνεδρία: 9:30 – 14:30 

Συντονίζει:   Μαίρη Αποστόλου   
 
9:30 – 10:00  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

 Γεώργιος ∆ήµου, Αντιπρύτανης Πανεπιστήµιου Ιωαννίνων 
 Στέλλα Πριόβολου, Ειδική Γραµµατέας του Ενιαίου ∆ιοικητικού 

τοµέα Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης  
∆ηµήτριος Παπαϊωάννου, Ειδικός Γραµµατέας Θεµάτων 
Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών του ΥΠΕΠΘ 

 Αλφρέδο Στάµου, Υπεύθυνος Γραφείου Πρωθυπουργού για 
θέµατα ποιότητας ζωής 

 Γεώργιος Λαρισαίος, Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ 
Κωνσταντίνος Κώτσης, ∆ιευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
Χρήστος Λάµπρου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Σωµατείων Ελλήνων Ροµ 
Μανώλης Ράντης, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Ροµ  

  
10:00 – 11:30  Αθανάσιος Ε. Γκότοβος 

Από τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στην εθνοτική ταυτότητα: η 
αναπαραγωγή ενός ετεροπροσδιορισµού µέσα στο χρόνο 

 Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου 
∆ιοικητική αταξία και Εκπαιδευτική απάθεια: σπαράγµατα 
ψυχών 

 Γιώργος Μαυρογιώργος 
 Η σχολική µονάδα και η άσκηση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής 

πολιτικής για την ένταξη όλων των µαθητών/ τριών στην 
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση: σχετική αυτονοµία και 
συλλογική ευθύνη 
Ελένη Τσολακίδου, Σύµβουλος του Υπουργείου Γεωργίας σε 
θέµατα Εκπαίδευσης 

 
11:30 – 12:00 ∆ιάλειµµα 
 
12:00 – 12:30 Μαρία Καπιτοπούλου, Κώστας Μπενέκος 
 Το µάθηµα της γλώσσας µε νέα βοηθήµατα 
 
12:30 – 13:00 Εύα Πολίτου, Γιάννης Γεωργίου, Μαρία ∆ηµητρίου 
 Παραγωγή συµπληρωµατικού διδακτικού υλικού: ∆υνατότητες 

και όρια 
 
13:00 – 13:30 Κώστας Αγγελάκος 
 Η διοικητική ανοµία ως παράγοντας ακύρωσης εκπαιδευτικών 

αλλαγών 
 
13:30 – 14:00 Μαρία Βασιλειάδου 
 Η εµπειρία από το νοµό Έβρου 
 
14:00 – 14:30 Συζήτηση 
14:30 – 16:00 Μεσηµβρινή διακοπή – Γεύµα  



Απογευµατινή συνεδρία: 16:00 – 21:30 
 
Συντονίζει:  Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου  
 
16:00 – 16:30  ∆ηµήτριος Βεργίδης 
  Εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικά προγράµµατα και σχολική 

ένταξη των τσιγγανοπαίδων 
 
16:30 – 17:00  Μανόλης ∆αφερµάκης, Κατερίνα Οικονόµου, Ελένη Ντέρα 
 Το µετέωρο βήµα της εκπαιδευτικής ένταξης των 

Τσιγγανοπαίδων στο Ηράκλειο  
 
17:00 – 17:30  Κώστας Καµπίτης, Γεωργία Σπανού 
   Οι Τσιγγάνοι στην Αργολίδα – Εκπαιδευτική πραγµατικότητα 
 
17:30 – 18:00  Χρύσα Μανωλιά, Θανάσης Αντωνίου 
  Η εφαρµογή του Προγράµµατος «Εκπαιδευτική Ένταξη 

Τσιγγανοπαίδων» στο νοµό Ροδόπης  
 
18:00 – 18:30  Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος, Ιωάννης 

Νταλάκος 
  Πλαίσια συνεργασίας µεταξύ φορέων και προγράµµατος 

«Εκπαιδευτική ένταξη Τσιγγανοπαίδων» – Προοπτικές για το 
µέλλον  

 
18:30 – 19:00  ∆ιάλειµµα  
 
19:00 – 19:30  Αγγελική Πράππα, Αθανάσιος Καραπέτσας 
  ∆ράσεις του Προγράµµατος «Εκπαιδευτική Ένταξη 

Τσιγγανοπαίδων» στο νοµό Βοιωτίας. Σχολιασµός και 
προβληµατισµοί επί των εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε τη 
φοίτηση και εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στα δηµόσια 
σχολεία 

 
19:30 – 20:00  Άγγελος Καµπίλης, Σταµάτης Καραχάλιος 

Οι Τσιγγάνοι στην Αρκαδία: προβληµατισµοί και προτάσεις στην 
κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης και αποδοχής 
 

20:00 – 20:30  Χαρίκλεια Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου 
 Εκπαιδευτική πράξη και πραγµατικότητα στους νοµούς Ηµαθίας 

και Φλώρινας 
 
20:30 – 21:00  Κωνσταντίνα Σωτηρίου 
   Η εµπειρία από το νοµό Ρόδου 
 
21:00 – 21:30  Συζήτηση 
 
21:30 -   ∆είπνο  



Σάββατο, 9.6.2001 
Πρωινή συνεδρία: 9:30 – 14:30 

Συντονίζει:   Γιώργος Μαυρογιώργος 
 
 9:30 – 10:00: Σπυρίδωνας Γιάννος 
 Εκπαίδευση Τσγγανοπαίδων: η µάχη µε την προκατάληψη και 

την κοινωνική περιθωριοποίηση – νοµός Αιτωλοακαρνανίας  
 
10:00 – 10:30 Φραγκίσκα Κοτρέτσου 
 Η Τσιγγάνικη κοινότητα και ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στην 

εξέλιξή της  
 
10:30 – 11:00 Ηώ Αγγουρή, Μέλπω Ντόκα, Μαριάνθη Ταβανίδου 
 Σχολική ένταξη των παιδιών του οικισµού Αγία Σοφία   
 
11:00 – 11:30   Ελένη Μαχαίρα, Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου  
  Η εµπειρία από το νοµό Μεσσηνίας 
 
11:30 – 12:00  Συζήτηση 
 
12:00 – 12:30 ∆ιάλειµµα 
 
12:30 – 13:00 Τζένη Κακαϊδή, Αγγέλα Λεκατσά   
 Η πορεία του Προγράµµατος «Εκπαιδευτική Ένταξη 

Τσιγγανοπαίδων» στους νοµούς Ιωαννίνων και Άρτας 
 
13:00 – 13:30 Καλλιόπη Κούρκουλου, Ιωάννα Αθανασοπούλου 
 Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στην Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για 

τη διαρροή 
 
13:30 – 14:00 Ελένη Κοτζακιόζη  
 Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων: ∆ράσεις – αντιδράσεις και 

προοπτικές  
 
14:00 – 14:30 Άννα Νάκου 
 Η εµπειρία από το νοµό Σερρών 
 
14:30 – 16:00 Μεσηµβρινή διακοπή – Γεύµα  
 
 



Απογευµατινή συνεδρία: 16:00 – 21:30 
 
Συντονίζει:  Ελένη Μαραγκουδάκη   
 
16:00 – 16:30  Νίκος Πουτσιάκας, Κωνσταντίνος Παναγούλης, Σοφία ∆ένη  

Παρέµβαση για την αντιµετώπιση των σχολικών διαρροών και τη 
στήριξη της σχολικής επιτυχίας στο νοµό Λάρισας 

 
16:30 – 17:00  Νατάσσα Καραχάλιου 
  ∆ράσεις – Αντιδράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των 

τσιγγανοπαίδων στο νοµό Κορινθίας 
 
17:00 – 17:30  Ελένη Αντωνίου 
  Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο 

νοµό Μαγνησίας 
 
17:30 – 18:00  Χρύσα Φουτσιτζή 
  Η εµπειρία από το νοµό Εύβοιας   
 
18:00 – 18:30  Συζήτηση  
 
18:30 – 19:00  ∆ιάλειµµα  
 
19:00 – 19:30  Εύη Ταµπάκη, Παυλίνα Χατζηθεοδούλου  
 Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων: ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και 

σχολική µονάδα 
 
19:30 – 20:00  Ρέα Παϊζάνου, ∆ηµήτρης Κατσάκος  
  Νέα οικονοµία και εκπαιδευτικό περιθώριο ή αλλιώς οι µαθητές 

µε ρόµικη καταγωγή θα περάσουν τις συµπληγάδες;  
 
20:00 – 20:30  Ελένη Παπανδρέου, Νίκος Καραγιαννίδης  
   Η εµπειρία από το νοµό Ξάνθης 
 
20:30 – 21:00   Συζήτηση 
 
21:00 – 21:30  Κλείσιµο  

Αθανάσιος Ε. Γκότοβος 
 
21:30 -   ∆είπνο  
 
 
 

 
∆ιεύθυνση ιστοσελίδας: www.uoi.gr/ROMA 

 
Υπεύθυνοι οργάνωσης: 

Αναστασία Αναστασίου, Νάντια Παπαπαναγιωτάκη 
Τηλ. : 0651 -  95783, 95784 

Fax  :  0651 -  95803 
E-mail : aanastas@cc.uoi.gr 

 
 



Γεώργιος ∆ήµου, Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η κοινωνία που αναπτύσσεται βασίζεται στην καινοτοµία και η καινοτοµία 

αναπτύσσεται µόνο από ανθρώπους οι οποίοι δεν δρουν µέσα σε 

κανονικότητες. Γι΄ αυτό το λόγο, η προσέγγιση της διαφορετικής 

προσωπικότητας, η προσέγγιση της διαφορετικότητας, η αναγνώριση της 

ετερότητας, η κατανόηση της πρωτοτυπίας, είναι τα στοιχεία τα οποία θα 

βοηθήσουν την πατρίδα µας και τον κόσµο να πάει µπροστά. Σας ευχαριστώ 

ιδιαίτερα γι΄ αυτή την πρόσκληση.    

 
 



Στέλλα Πριόβολου, Ειδική Γραµµατέας του Ενιαίου ∆ιοικητικού τοµέα 

Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 

 

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, 

Λυπούµαι πρώτα για την καθυστέρηση και ζητώ συγγνώµη για αυτό. Χαίροµαι 

παράλληλα ιδιαίτερα, γιατί βρίσκοµαι σε ένα πολύ αγαπηµένο µου 

Πανεπιστήµιο. Με το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε συνδέουν πολλαπλές 

συνεργασίες και έτσι είχα την ευκαιρία να έρθω σήµερα στο τόσο ενδιαφέρον 

επιστηµονικό συνέδριο που έχετε και να πω δυο λόγια. Και τα λόγια µου αυτά 

θα είναι σχετικά µε το πρόγραµµα «Εκπαιδευτική Ένταξη των 

Τσιγγανοπαίδων», που ο αγαπητός συνάδελφος, καθηγητής κος Γκότοβος έχει 

αναλάβει, καθώς και κάποιες σκέψεις για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας.  

Όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και 

του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σε θέµατα διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης, υλοποιείται από το 1997 το πρόγραµµα «Εκπαίδευση 

Τσιγγανοπαίδων». Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται σε όλη την Ελλάδα 

αναδιάταξη της σχέσης µεταξύ σχολείου και τσιγγάνικων οικογενειών, έτσι 

ώστε οι µαθητές των οικογενειών αυτών να ενταχθούν και να ανελιχθούν στον 

εκπαιδευτικό, κοινωνικό και επαγγελµατικό τοµέα. Είναι, ας µου επιτρέψετε 

την έκφραση που έχετε και στον τίτλο του συνεδρίου σας, η αντίσταση της 

Ελλάδας στον εκπαιδευτικό αποκλεισµό. Είναι ο στόχος της πολιτικής µας για 

την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών µε ρόµικη προέλευση. Οι δράσεις του 

προγράµµατος αυτού προσπάθησαν να ανταποκριθούν στους παρακάτω 

στόχους:  

1) Τη συγκρότηση µιας στέρεης γνωστικής υποδοµής σχετικά µε τις συνθήκες 

ζωής τους, τα πολιτισµικά τους στοιχεία, τα κίνητρα µάθησης, τις αιτίες 

παράκαµψης του σχολείου, τις γλωσσικές προϋποθέσεις για τη χρήση της 

ελληνικής.  



2) Την αξιολόγηση του διδακτικού υλικού και την παραγωγή νέου σε πιλοτικό 

επίπεδο, όπως εναλλακτικά αναλυτικά προγράµµατα, επιµορφωτικά σεµινάρια 

κτλ. 

3) Το σχεδιασµό και την υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων σχετικά µε την 

κοινωνικοπολιτισµική θέση της οικογένειας του µαθητή, τις αρχές, τις 

µεθόδους και τα περιεχόµενα της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής και της 

διδασκαλίας της γλώσσας σε επίδοξους µαθητές.  

4) Τον προγραµµατισµό και την παραγωγή ειδικού γλωσσικού υλικού για τη 

διδασκαλία της ελληνικής (βοηθήµατα, οδηγός ορθογραφίας, ορολογία της 

γραµµατικής, λεξικό ελληνο-ροµανί) σε τµήµατα υποδοχής και σε 

φροντιστηριακά τµήµατα.  

Αποτέλεσµα της εφαρµογής του προγράµµατος είναι η µείωση της 

σχολικής διαρροής των παιδιών της οµάδας-στόχου στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση από 75 % το 1997 σε 26 % το 2001. Η αντιστροφή της σχέσης 

σχολείου-τσιγγανοπαίδων µέσα σε τέσσερα χρόνια δείχνει ότι ο στόχος της 

σχολικής ένταξης των µαθητών µε ρόµικη προέλευση είναι εφικτός. Αυτό 

σηµαίνει ότι η διαρροή δεν ήταν τόσο αποτέλεσµα µιας εχθρικής ή αδιάφορης 

στάσης της οικογένειας απέναντι στο σχολείο, όσο κυρίως αποτέλεσµα 

δυσχερειών πρόσβασης στο σχολείο. Η επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής 

καινοτοµίας οφείλεται στην υποστήριξη και το συντονισµό όλων των φορέων 

που εµπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών: γονείς, διοικητικά στελέχη της 

εκπαίδευσης, σχολικοί σύµβουλοι, τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογοι, µη 

κυβερνητικές οργανώσεις.  

Αξιολογώντας, κατά κάποιον τρόπο, τα αποτελέσµατα αυτής της 

προσπάθειας, οδηγούµαι στη διαπίστωση ότι χωρίς το συγκεκριµένο δίκτυο 

συνεργατών η υλοποίηση αυτού του ενταξιακού προγράµµατος δεν θα ήταν 

εφικτή, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζει ο 

πληθυσµός-στόχος και των αντιστάσεων του εκπαιδευτικού και του κοινωνικού 



συστήµατος στην ένταξη, αντιστάσεις που παραµένουν ακόµη ενεργές και δεν 

µπορούν να αντιµετωπιστούν κεντρικά και µε διοικητικά µόνο µέτρα.  

Από το Υπουργείο Εσωτερικών τέθηκαν πρόσφατα οι βασικές 

κατευθύνσεις ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος στα πλαίσια της εθνικής 

πολιτικής για τους Τσιγγάνους. Το πρόγραµµα αυτό θα λειτουργήσει µέσω του 

συντονισµού όλων των συναρµόδιων Υπουργείων και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την ένταξη των ελλήνων Τσιγγάνων και χρονικό 

ορίζοντα εξαετίας. Η χρηµατοδότηση από κοινοτικούς πόρους (Γ΄ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης) και εθνικούς πόρους ανέρχεται στο ποσό των 105 

δισεκατοµµυρίων δραχµών, το οποίο κατανέµεται στη στέγαση, την 

κατάρτιση-απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία-πρόνοια, τον πολιτισµό και 

τον ανθρωπισµό.  

Το Υπουργείο Παιδείας µε το πρόγραµµα «Εκπαιδευτική Ένταξη των 

Τσιγγανοπαίδων» σταθερό στόχο έχει την αρµονική ένταξη των παιδιών µε 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Για το στόχο 

αυτό απαιτούνται: η εξασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας, η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τεχνικών µέσων για την 

εκπαίδευση, και τέλος, κυρίως η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων, 

προκειµένου να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη της κοινωνίας των πολιτών αυτών.  

Θα πρέπει να αναφέρουµε σε αυτή την εναρκτήρια συνεδρία ότι στην 

τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα επισηµαίνεται µε 

επαινετικά λόγια η βούληση της κυβέρνησης και η εκπαιδευτική της 

παρέµβαση για την ενσωµάτωση των Τσιγγάνων, καθώς και ο ορισµός για το 

έργο αυτό ειδικού συµβούλου του πρωθυπουργού της χώρας.  

Η διαδικασία ένταξης είναι διαδικασία επίπονη και χρονοβόρα. ∆εν 

γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται µε βία, δογµατισµό και επιπόλαιους 

χειρισµούς, αλλά µε υποµονή, επιµονή και συγκεκριµένους στόχους. Θα 

συνεχίσουµε, λοιπόν, µε τους ίδιους στόχους, µε όλη την εµπειρία της 



πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος και µε χρονικό ορίζοντα εξαετίας που 

µας επιτρέπει να είµαστε περισσότερο αισιόδοξοι.  

Πριν τελειώσω θα ήθελα να συγχαρώ θερµότατα τον συνάδελφο 

καθηγητή κο Γκότοβο και τους συνεργάτες του για τη διοργάνωση αυτού του 

συνεδρίου και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις εργασίες του, τις οποίες 

δυστυχώς -λυπούµαι γι' αυτό- δεν θα µπορέσω να παρακολουθήσω τις 

επόµενες ηµέρες. Σας ευχαριστώ πολύ.  
 



Γεώργιος Λαρισαίος, Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

ΕΠΕΑΕΚ 

 

Καληµέρα σας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας για 

την Εκπαίδευση, το γνωστό ΕΠΕΑΕΚ, προσπάθησε την προηγούµενη 

προγραµµατική περίοδο (1994-1999) να στηρίξει µέσα από το Β΄ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης την προσπάθεια ένταξης ιδιαίτερα των παιδιών µε 

διαφορετικότητες, µε διαφορετική πολιτιστική, εθνική, θρησκευτική καταγωγή, 

στον κοινωνικό περίγυρο, ξεκινώντας µε την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Έγιναν πολύ µηχανικά τα συγκεκριµένα προγράµµατα, εκτελέστηκαν 

–µπορώ να πω– µε αρκετή δυσκολία, αλλά µε επιτυχία, η οποία οφείλεται 

καθαρά στον ανθρώπινο παράγοντα. Τα άτοµα που ανέλαβαν και ως υπεύθυνοι 

και ως συνεργάτες και ως συµµέτοχοι σε αυτήν προσπάθεια, σίγουρα έχουν 

εργαστεί περισσότερο από ό,τι φυσιολογικά θα περίµενε κάποιος, και κάτω 

από αντίξοες συνθήκες, κάτι που σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν 

έχει απλά µια δοµή η οποία αποφασίστηκε και εκτελείται, αλλά έχει µια πνοή, 

έχει µια σφαιρικότητα. Αυτό δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το µέλλον, παρά τις 

οποιεσδήποτε –επαναλαµβάνω– δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.  

Βεβαίως, βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο, καθώς περνούµε από 

το ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στήριξης στο άλλο, στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης για την περίοδο 2000-2006, και το ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου 

Παιδείας έχει σε µια συγκεκριµένη ενέργεια τις πράξεις αυτές, οι οποίες θα 

δώσουν τη δυνατότητα να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περισσότερο τέτοια 

προγράµµατα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο που χρηµατοδοτεί, όπως και 

άλλα ταµεία, τα επιχειρησιακά προγράµµατα, έχει έναν ιδιαίτερο άξονα 

πολιτικής πάνω στα θέµατα της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας, ιδιαίτερα των ατόµων ειδικών κατηγοριών, καθώς και 

καταπολέµησης του κοινωνικού τους αποκλεισµού. Έτσι, στο σχεδιασµό αυτό 

που ξεκινήσαµε εδώ και ένα χρόνο, ο οποίος τουλάχιστον στην πρώτη φάση 



του ολοκληρώθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα (29 Μαΐου), όταν έγινε η 

πρώτη επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και 

εγκρίθηκε το αναλυτικό θα µπορούσαµε να πούµε επιχειρησιακό πρόγραµµα, 

προβλέπεται µια συγκεκριµένη ενέργεια που ονοµάζεται «Έλευση των παιδιών 

µε πολιτισµικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστηµα». Εκεί 

εντάσσεται ακριβώς και το θέµα των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης. 

Υπάρχει, λοιπόν, µια κατηγορία πράξεων για όλες αυτές τις 

δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν για τις οµάδες-στόχους (Τσιγγάνοι, 

Παλιννοστούντες, Μουσουλµάνοι, αλλοδαποί, οµογενείς κτλ.) και παράλληλα 

γίνεται η προσπάθεια να υπάρξει και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και 

ιδιαίτερα ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων. Γιατί οι περισσότεροι που 

γνωρίζετε το πρόβληµα καταλαβαίνετε πού αυτό έγκειται: στην 

ευαισθητοποίηση της κοινότητας, και µάλιστα των ενηλίκων της κοινότητας, 

ξεκινώντας από τους γονείς των άλλων παιδιών, προχωρώντας προς τα πάνω 

στη διοίκηση, στους τοπικούς άρχοντες και παράγοντες, τους οποίους πρέπει 

να ευαισθητοποιήσουµε, να βοηθήσουµε, να επιµορφώσουµε, να 

ενηµερώσουµε και να αναπτύξουµε κατάλληλες ενέργειες, ώστε να µπορέσουµε 

να πετύχουµε τους στόχους µας. Βέβαια, απαιτείται και η εκπόνηση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και 

τους µαθητές να µπορέσουν να πετύχουν αυτό που θέλουν, την εκπαιδευτική 

ένταξη, δηλαδή, αυτών των παιδιών, διατηρώντας όλη αυτή τη 

διαφορετικότητά τους που αναφέρθηκε προηγούµενα. Πραγµατικά πιστεύω ότι 

η πολιτιστική ανάπτυξη ενός λαού είναι σύνθεση όλων των πολιτιστικών 

ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες πραγµατικά συνεισφέρουν. Σκοπός δεν είναι να 

αφοµοιωθούν, να ενταχθούν ίσως, όλες αυτές οι διαφορετικότητες, αλλά να 

κερδίσουµε όλοι από αυτές, γιατί όπως ξέρουµε πολύ καλά, υπάρχει µια 

δυναµική στο χώρο αυτό, τον πολιτισµικό. 

∆εν θα ήθελα να αναφερθώ από την πλευρά του επιχειρησιακού 

προγράµµατος σε θέµατα οικονοµικά κτλ. Απλά θα ήθελα να πω ότι έχουµε 



βάλει συγκεκριµένους στόχους που δείχνουν και την αποφασιστικότητα που 

έχουµε για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Όταν ξέρουµε ότι από αυτές τις 

οµάδες που σας ανέφερα προηγούµενα, 25.000 µαθητές έχουν εµπλακεί µέχρι 

τώρα στις δραστηριότητές µας, θέλουµε τώρα, το 2003, να φτάσουµε να είναι 

50.000 και αργότερα γύρω στις 75.000. Είναι στόχος τον οποίο έχουµε γράψει, 

έχουµε αποδεχθεί όλοι, έχουµε αποφασίσει, έχει γνωστοποιηθεί, κάτι που 

σηµαίνει ότι έχουµε υποχρέωση να τον υλοποιήσουµε. Όταν είχαµε περίπου 

300 πολιτικές µονάδες που είχαν εµπλακεί σε τέτοια προγράµµατα και 

θέλουµε να τις διπλασιάσουµε σε 600 µέχρι το 2003, καταλαβαίνετε ότι τα 

επόµενα δύο χρόνια θα υπάρχει πολλή δουλειά και θα είναι βέβαια και πιο 

δύσκολη ακόµη, µε τις διαφορετικές δυνατότητες που υπάρχουν τώρα και τις 

δυσκολίες που υπάρχουν στις αλλαγές των δοµών διαχείρισης του 

επιχειρησιακού προγράµµατος και όλων των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

που δρουν στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Όσο πιο δύσκολα 

ξεπεράσουµε αυτές τις δυσκολίες, τόσο πιο γρήγορα θα µπορέσουµε να 

πετύχουµε τους στόχους µας. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του 

συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. 

 
 



Χρήστος Λάµπρου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων 

Ελλήνων Ροµ 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Κατά µία σύµπτωση ίσως, τα δύο τελευταία συνέδρια του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων υλοποιούνται ύστερα από πολύ σηµαντικές στιγµές για τους έλληνες 

Τσιγγάνους. Σας θυµίζω ότι το περσινό συνέδριο πραγµατοποιήθηκε λίγες 

ηµέρες µετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της σύστασης 

διυπουργικής επιτροπής που ασχολείται µε τα θέµατα των ελλήνων Τσιγγάνων. 

Το φετινό πάλι πραγµατοποιείται λίγες ηµέρες µετά την εξαγγελία από την 

Υπουργό Εσωτερικών κα Παπανδρέου, του πιο φιλόδοξου -κατά την άποψή 

µου- σχεδίου που υπάρχει αυτή τη στιγµή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

την κοινωνική ένταξη των ελλήνων Τσιγγάνων. Αν, όµως, δει κάποιος καλύτερα 

τα πράγµατα, σίγουρα δεν µπορεί και δεν πρέπει να πιστεύει σε συµπτώσεις, 

και αν αυτές οι εξαγγελίες είναι το µέτρο των πιέσεων που έχει εξασκήσει κάθε 

φορέας που εµπλέκεται µε την υλοποίηση του προγράµµατος κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής ένταξης των ελλήνων Τσιγγάνων, πρέπει να αισθάνεται λίγο ή 

πολύ ευχαριστηµένος µε την όλη εξέλιξη.  

Αυτό, όµως, που εµείς παρατηρούµε είναι ότι, αν τελικά επέλθει η 

κοινωνική ένταξη των ελλήνων Τσιγγάνων και αν υλοποιηθεί και εφαρµοστεί το 

πρόγραµµα, όπως τουλάχιστον έχει σχεδιαστεί, πολύ σηµαντικό ρόλο θα 

παίξει η εκπαιδευτική ένταξη των ελλήνων Τσιγγάνων. Και το λέµε αυτό, 

επειδή η εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και µε το 

οικιστικό και φυσικά και µε την απασχόληση. Οι δικές µας θέσεις για την 

εκπαίδευση είναι γνωστές, τις έχουµε κοινοποιήσει από τον Μάρτιο του 1997 

και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Πολλές από τις 

δράσεις που είχαµε τότε προτείνει βλέπουµε ότι υλοποιούνται ή έχουν 

δροµολογηθεί να υλοποιηθούν. Ωστόσο, πρέπει να κάνουµε µερικές 



παρατηρήσεις µε αφετηρία το πώς βλέπουµε εµείς την εκπαιδευτική ένταξη των 

ελλήνων Τσιγγάνων.  

Η πρώτη παρατήρηση που πρέπει να κάνω είναι ότι κάποια στιγµή –και 

το έχουµε πει αρκετές φορές– θα πρέπει ίσως να τροποποιηθεί ο νόµος περί 

προσλήψεως των εκπαιδευτικών, µε τέτοιο τρόπο ώστε σε σχολεία στα οποία 

παρατηρείται µεγαλύτερη ποσόστωση στην προσέλευση παιδιών τσιγγάνικης 

προέλευσης να τοποθετούνται κατ' εξαίρεση δάσκαλοι που είτε έχουν 

αντικειµενική εµπειρία σε θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση 

τσιγγανοπαίδων (π.χ. έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) είτε οι ίδιοι εκφράζουν την 

επιθυµία να τοποθετηθούν σε αυτή τη θέση. 

Η δεύτερη παρατήρηση που έχουµε να κάνουµε αφορά αυτά τα 

περίφηµα "καθαρά" σχολεία, τα µονοπολιτισµικά σχολεία. Και το λέω αυτό, 

επειδή σε µια πολιτεία, σε µια κοινωνία που αποδέχεται την 

πολυπολιτισµικότητά της και σχεδιάζει µάλιστα και διαπολιτισµικές 

προσεγγίσεις, ώστε να επιτύχει την αποδοχή της πολυπολιτισµικότητας, 

πιστεύω ότι η ύπαρξη και λειτουργία τέτοιων σχολείων είναι το όνειδος της 

πολιτείας και της κοινωνίας αυτής. Και µιλάω για περιοχές όπου το σχολείο 

είναι µέσα στην πόλη, όπου γύρω-γύρω υπάρχουν σπίτια προφανώς µη 

Τσιγγάνων και όµως σε αυτό το σχολείο πηγαίνουν µόνο παιδιά τσιγγάνικης 

καταγωγής. Και ενώ ο νόµος ρητά αναφέρει ότι το κάθε παιδί πηγαίνει στο 

σχολείο που βρίσκεται στα όρια του γεωγραφικού διαµερίσµατος στο οποίο 

ανήκει η κατοικία του, παρόλα αυτά οι µη τσιγγάνοι γονείς, είτε δηλώνοντας 

πλαστές και ψεύτικες διευθύνσεις, είτε προβαίνοντας µερικές φορές και στην 

υλοποίηση πλαστών συµβολαίων ενοικίασης, παίρνουν τα παιδιά τους και τα 

πηγαίνουν σε άλλα σχολεία. Νοµίζω ότι επιτέλους κάποιος πρέπει να 

αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση. 

Η τελευταία παρατήρηση που έχω να κάνω αφορά τα λόγια που είπε ο 

κος Παπακωνσταντίνου πέρσι και αντηχούν ακόµη στα αυτιά µου: Πώς 



µπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο να παραµείνει στο σχολείο, όταν δεν βλέπει 

τον εαυτό του στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που του προσφέρεται; Κάτω από 

αυτή τη λογική, εµείς πιστεύουµε ότι ίσως ωρίµασε η κατάσταση να πάµε και 

στην τελευταία δράση που εµείς πιστεύουµε ότι είναι σηµαντική, τη 

χρησιµοποίηση Τσιγγάνων ως βοηθών δασκάλων στα σχολεία, ώστε σιγά-σιγά 

να πάµε σε αυτό που εδώ και πολλά χρόνια γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

δηλαδή στην παράλληλη, ταυτόχρονη, συνεργατική διδασκαλία. Σας 

ευχαριστώ. 
 



Μανώλης Ράντης, ∆ιευθυντής ∆ικτύου Ροµ 

 

Καλή σας ηµέρα. Σας µεταφέρω τους χαιρετισµούς και του προέδρου του 

∆ικτύου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και σας ευχαριστώ για την 

πρόσκληση που µας κάνατε. Θέλουµε να καταθέσουµε και εµείς τη δική µας 

αγωνία για την προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

και βρίσκεται ήδη στην τέταρτη χρονιά της, µε στόχο να οδηγηθεί µια 

κοινωνική οµάδα στην εκπαιδευτική ένταξη, η οποία θα οδηγήσει µε τη σειρά 

της στην κοινωνική. Μια προσπάθεια που είναι πραγµατικά δύσκολη και 

απαιτεί συστράτευση φορέων, προσώπων και θεσµών σε όλα τα επίπεδα, και 

στην οποία τουλάχιστον ο φορέας που εκφράζω σήµερα, η τοπική 

αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι µπορεί να παίξει έναν πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο.  

Στα αυτιά µας ηχούν οι φράσεις "διαπολιτισµική εκπαίδευση" ή 

"µονοπολιτισµικά σχολεία" ως δεδοµένα πια και τις θεωρούµε και κάπως 

αυτονόητες ως έννοιες, µε την προϋπόθεση πως όλοι µας ξέρουµε ότι αυτοί οι 

όροι επικράτησαν διότι για να χρηµατοδοτηθούν δράσεις µέσα από ευρωπαϊκά 

κονδύλια, έπρεπε αυτό που θέλαµε να κάνουµε ως κοινωνική πολιτική να 

βαφτίζεται κάθε φορά µε κάποιον τρόπο, ώστε να είναι επιλέξιµη δράση, να 

µπορεί, δηλαδή, να χρηµατοδοτηθεί.  

Αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουµε (Υπουργείο Παιδείας, υπουργική 

συντονιστική επιτροπή, τοπική αυτοδιοίκηση και πανεπιστήµια) είναι ότι 

κάποια στιγµή θα πρέπει τουλάχιστον στην Ελλάδα να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι αγωνιζόµαστε κάτω από µία κοινή σκέψη: να οδηγήσουµε 

ανθρώπους, κοινωνικές οµάδες ή απλώς µεµονωµένες περιπτώσεις ανθρώπων 

στην κοινωνική ένταξη ακόµη και αν δεν έχουν καµία πολιτισµική ή 

θρησκευτική ιδιαιτερότητα, αλλά απλώς προέρχονται από διαφορετική 

αφετηρία και βιώνουν µια κατάσταση που είναι χειρότερη από τη µέση 

κατάσταση που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο. Ο στόχος πρέπει να είναι αυτός 

και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες θα εξασφαλιστεί η επίτευξή του είναι 



υπόθεση όλων. ∆εν είναι µόνο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων φυσικά ή µόνο 

του Υπουργείου Παιδείας, αλλά είναι υπόθεση και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και της κεντρικής διοίκησης και τελικά όλων αυτών που µαζί επηρεάζουν και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χάραξη των πολιτικών.  

Εµείς, λοιπόν, είµαστε της άποψης ότι ασφαλώς και πρέπει να µιλήσουµε 

για κοινωνική ένταξη και για εκπαιδευτική ένταξη ανθρώπων, ελλήνων πολιτών, 

που έχουν διαφορετική αφετηρία και βιοτικό επίπεδο σε σχέση µε τον µέσο 

όρο ζωής που βιώνουν οι υπόλοιποι έλληνες πολίτες. Ως ∆ίκτυο Ροµ αυτό 

θέλουµε να υπηρετούµε, πιστεύοντας ότι οι έλληνες Τσιγγάνοι -έτσι όπως και οι 

ίδιοι λένε µέσα από την έκφραση του αυτοπροσδιορισµού τους, που µε τον 

πλέον επίσηµο τρόπο κατέθεσαν µόλις πριν από ούτε ένα µήνα- είναι ένα 

απολύτως άρρηκτα συνδεδεµένο κοµµάτι µε τον υπόλοιπο ελληνισµό και 

οποιαδήποτε άλλου τύπου λογική ή προσέγγιση θα τους βρει ασύµφωνους. 

Αυτό το λέω µε αφορµή τη µεταβατική περίοδο που διανύουµε από το Β΄ στο 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, µε δεδοµένο το ότι ακούστηκε ότι θα 

µπορέσουµε κάποια στιγµή -και µάλλον θα πετύχουµε- να διεκδικήσουµε ως 

χώρα και ένα ∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Απλώς εκφράζω την ανησυχία 

µήπως στο ∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, προκειµένου να διατεθούν 

χρήµατα για την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ελλήνων Τσιγγάνων, 

θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και κάποιοι άλλοι όροι εκτός από τις 

πολιτισµικές, γλωσσικές, θρησκευτικές ή όποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Πιστεύω, 

λοιπόν, ότι είναι υπόθεση όλων να κοιτάζουµε ανθρώπους, έλληνες πολίτες, οι 

οποίοι βιώνουν διαφορετική κατάσταση από αυτήν που κοινώς αποδεκτά 

έχουµε όλοι υπόψη µας, και τι αναλογεί στον καθένα ως αρµοδιότητα και 

δυνατότητα να πράξει, για να βελτιωθεί αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
 



Αθανάσιος Ε. Γκότοβος, Από τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στην εθνοτική 

ταυτότητα: η αναπαραγωγή ενός ετεροπροσδιορισµού µέσα στο χρόνο 

 

Καληµέρα σας, κυρίες και κύριοι, επίσηµοι από το Υπουργείο Παιδείας, το 

ηρωικό ∆ίκτυο Προγράµµατος που είναι εδώ σήµερα, και η λέξη "ηρωικό" δεν 

είναι τυχαία. Θα φανεί αργότερα ότι πράγµατι δεν είναι καθόλου εύκολο 

πράγµα να µάχεται κανείς σε ατοµικό επίπεδο όλες εκείνες τις αντιστάσεις, για 

τις οποίες θα µιλήσουµε στο συνέδριό µας, τις αντιστάσεις από εκείνους τους 

φορείς, που µερικές φορές µε πρόθεση, µερικές φορές χωρίς πρόθεση, µερικές 

φορές βασισµένοι σε καινοφανείς κατ' όνοµα θεωρίες, οι οποίες όµως είναι 

πολύ παλιές. Ευχαριστώ όλους σας που κάνατε τον κόπο και ήρθατε σε αυτή 

την αίθουσα σήµερα. Έχουµε Ιούνιο και είναι δύσκολος µήνας, είναι ο µήνας 

των εξετάσεων γενικά στη χώρα, είναι ο µήνας που δεν θα ήταν σίγουρα η 

καλύτερη ηµεροµηνία να διαλέξουµε γι' αυτό το συνέδριο. Θα έπρεπε να το 

κάνουµε τον Μάιο ή τον Απρίλιο, αλλά για να κάνει κανείς ένα συνέδριο πρέπει 

να έχει τουλάχιστον την υπόσχεση ότι θα πληρωθούν κάποια έξοδα του 

συνεδρίου και την υπόσχεση την πήραµε πολύ αργά. Αυτός είναι ο λόγος που 

σας φέραµε τον Ιούνιο σε αυτή την αίθουσα και όχι νωρίτερα. Να ευχαριστήσω 

ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΠΟΣΕ, τον κο Χρήστο Λάµπρου και τον κο 

Μανώλη Ράντη, το ∆ιευθυντή του ∆ικτύου Ροµ, για την παρουσία τους εδώ. 

Είναι για µας ιδιαίτερα σηµαντικό να ακούµε τις απόψεις τους και να συζητάµε 

µαζί τους τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε στον εκπαιδευτικό χώρο.  

Θα µου επιτρέψετε να είµαι λιγάκι βιωµατικός στην εισήγησή µου, ενόψει 

του γεγονότος ότι πέρα από τις πρακτικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε στα 

τέσσερα αυτά χρόνια, προκειµένου ένα κοµµάτι του µαθητικού πληθυσµού να 

αποκτήσει την ίδια πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, την οποία έχουν και 

οι υπόλοιποι συµµαθητές τους, να αναιρεθεί το εµπόριο της προέλευσης σε ό,τι 

αφορά την παρουσία στο σχολείο και τη µάθηση στο σχολείο, γιατί περί αυτού 

πρόκειται εν τέλει. Τον τελευταίο καιρό αρχίζουµε να αντιµετωπίζουµε και 



άλλου τύπου εµπόδια, άλλου τύπου δυσκολίες. Υπαινίχθηκε κάπως ο ∆ηµήτρης 

Παπαϊωάννου αυτές τις δυσκολίες, λέγοντας ότι µπορεί να υπάρχουν ανάµεσα 

στους ακαδηµαϊκούς διαφωνίες σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις. Το είπε πάρα 

πολύ κοµψά βεβαίως. Φαίνεται πως αυτές οι διαφωνίες, όταν δεν µένουν µέσα 

στα αµφιθέατρα και ζητούν να εισβάλουν στην παιδαγωγική πράξη, δεν είναι 

πλέον µόνο ακαδηµαϊκές διαφωνίες, απέναντι στις οποίες µπορεί κανείς να 

υποκλίνεται, αλλά κατά έναν τρόπο γίνονται πλέον σηµαντικά προβλήµατα 

προσανατολισµού και επιλογών: Θα κάνουµε αυτό ή θα κάνουµε το άλλο;  

Αν, λοιπόν, στη δεκαετία του '60 ερχόταν κάποιος από τους σηµερινούς, 

ολοένα και περισσότερο «ειδικούς» σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και 

περνούσε µόνο µία µέρα της ζωής του στον αγροτικό περίγυρο της εποχής, θα 

παρατηρούσε αξιοσηµείωτα πράγµατα. Τα σπίτια δεν είχαν τη γνωστή 

διαρρύθµιση των χώρων σε σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωµάτια και λουτρό, 

τουαλέτες εσωτερικές δεν υπήρχαν και είναι αµφίβολο αν υπήρχαν και 

εξωτερικές. Όταν όλες οι λειτουργίες σου σαλονιού, της κουζίνας και του 

υπνοδωµατίου γίνονται σε έναν και µόνο ενιαίο χώρο, ο οποίος ονοµάζεται "το 

σπίτι", οι επιµέρους λέξεις που παραπέµπουν στους αντίστοιχους χώρους είναι 

για ένα παιδί λέξεις εξωτικές, λέξεις που µυρίζουν πρόοδο και πολιτισµό. Το 

ίδιο και η λέξη "λουτρό", όταν το ρεπερτόριο της σωµατικής φροντίδας και 

καθαριότητας για τον συγκεκριµένο περίγυρο εκείνης της εποχής, τον περίγυρο 

τον οποίο εγώ έζησα και στον οποίο µεγάλωσα, καθαριότητα σήµαινε το 

καθηµερινό πλύσιµο του προσώπου και το εβδοµαδιαίο λούσιµο της κεφαλής 

και σε ειδικές περιπτώσεις και το πλύσιµο των ποδιών. Τα παιδιά είχαµε µια 

ειδική σχέση µε την ενδυµασία, δεν αλλάζαµε κάθε µέρα πουκάµισο, καταρχήν 

δεν υπήρχε πάντοτε πουκάµισο, αλλά τη θέση του έπαιρνε ένα πολυσθενές από 

πλευράς λειτουργιών µάλλινο ένδυµα, που συµπύκνωνε φανέλα, πουκάµισο και 

πουλόβερ, θα λέγαµε σήµερα. Ούτε φορούσαµε πιτζάµες πριν πάµε για ύπνο, 

διότι δεν είχαµε ενηµερωθεί ότι επιβάλλεται άλλη αµφίεση όταν κοιµάσαι και 

διαφορετική όταν είσαι ξύπνιος.  



Με την ίδια ευκολία θα µπορούσα να επεκτείνω το παράδειγµα και σε 

άλλους τοµείς από τη φυσική συµπεριφορά µέχρι τη γλώσσα, την οποία ο 

επισκέπτης µας, ο σηµερινός «ειδικός» στα θέµατα διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης µιας συγκεκριµένης κοπής, γραφειοκράτης ή όχι κάποιου 

επίσηµου φορέα (Πανεπιστηµίου, Υπουργείου Παιδείας ή κάποιου µη 

κυβερνητικού οργανισµού) θα µπορούσε να καταλάβει µόνο αν καταγόταν από 

αγροτική οικογένεια της Ηπείρου και είχε την τύχη στη ζωή του να προσθέσει 

πάνω στην αρχική επικοινωνιακή του συσκευή και την επίσηµη γλώσσα της 

εποχής, την τότε κοινή ελληνική.  

Αν προσλαµβάνω ορθά όσα λέγονται σήµερα, όταν η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση έγινε πια ακαδηµαϊκή, παιδαγωγική και πολιτική µόδα, γύρω από 

τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, την πολιτισµική και εθνοτική ταυτότητα, τότε 

µπορώ να πω ότι έστω και αργά στη ζωή µου συνειδητοποίησα, µε τη βοήθεια 

όλων αυτών των πολλές φορές –κατά την άποψή µου– ασυναρτησιών, ότι 

ήµουν –και σε ορισµένα µάλλον συνεχίζω να είµαι– «άτοµο µε πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες, µε ξεχωριστή πολιτισµική ταυτότητα», κατά κάποιον τρόπο 

«µειονοτικός» στη σηµερινή ορολογία της πολιτικής ευπρέπειας.  

Το ευτύχηµα είναι ότι στο σχολείο που πήγαινα είχαν όλοι τις ίδιες λίγο ή 

πολύ ιδιαιτερότητες, έτσι ώστε µου ήταν αδύνατο να συνειδητοποιήσω την 

πολιτισµική µου ιδιαιτερότητα ως ετερότητα και να αισθανθώ µειονοτικός 

Είναι προφανές ότι όλες αυτές τις εκφράσεις («άτοµα µε πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες», «άτοµα µε ξεχωριστή πολιτισµική ταυτότητα», «άτοµα µε 

ξεχωριστή εθνοτική ταυτότητα») προϋποθέτουν κάτι, προς το οποίο 

συγκρίνονται, για να προκύψουν οι σχετικές διαφορετικές γραµµές. Από µόνες 

τους είναι αδύνατο να προκύψουν.  Και εδώ ακριβώς είναι το µυστικό: αυτό το 

κάτι είναι συνήθως ένα µείγµα από φαντασίες και πραγµατικότητα και όταν 

υπάρχει µια προδιάθεση να συρθούν διαφορετικές γραµµές, µια διάθεση για 

πολιτισµική και εθνοτική τακτοποίηση του πληθυσµού, όπως σε παλιότερες 



καλές εποχές (πολύ καλά παραδείγµατα στην κεντρική Ευρώπη), η φαντασία 

ξεσαλώνει και καλπάζει. 

Αποτελέσµατα µιας τέτοιας δηµιουργικής εκτροπής της εθνοτικής 

φαντασίας είναι πολλά από αυτά που λέγονται και γίνονται τα τελευταία χρόνια, 

τα τελευταία δέκα χρόνια θα έλεγα, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, αλλά -πώς άλλωστε 

θα ήταν δυνατόν να µην συµβαίνει και εδώ;- και σε ελληνικό, εθνικό δηλαδή, 

επίπεδο. Μια µανία µε τις συλλογικές ταυτότητες, µια νοµιναλιστική 

κουλτούρα, ένας φονταµενταλισµός της ταυτότητας. Και όποιος αντέξει.  

Εµείς τότε ως παιδιά αντέξαµε. Ήταν ευτύχηµα ότι ο δάσκαλός µας δεν 

πίστευε σε κατασκευασµένες από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, αλλά και από 

την ιστορία της κοινωνικής περιθωριοποίησης, ταυτότητες, για να τις σεβαστεί 

µετά στο µοτίβο ενός οικολογικού ροµαντισµού στο χώρο του πολιτισµού. 

Πίστευε αντίθετα ότι είχαµε υποχρέωση να µάθουµε τα συγκεκριµένα 

ονόµατα, όχι τόσο για τα καθηµερινά µας βιώµατα, τα οποία ήδη είχαµε και 

κανείς δεν µπορούσε –και ακόµη δεν µπορεί– να µας τα πάρει, αλλά γι' αυτά 

που εκείνος θεωρούσε χρήσιµα για την προώθησή µας στο γυµνάσιο τότε, για 

το οποίο -όπως θυµόσαστε– υπήρχαν εισαγωγικές εξετάσεις, και αργότερα για 

να διεκδικήσουµε µια ζωή έξω από τον κύκλο των γεγονότων και των 

καταστάσεων που συνέθεταν το αρχικό, αγροτοκτηνοτροφικό περιβάλλον 

προέλευσης. Σε αυτό ήταν, όπως λέµε σήµερα, κάθετος. Θεωρούσε χρέος του 

να µας δώσει εκείνη τη συµβολική ώθηση που ήταν απαραίτητη για την 

αποκόλληση από έναν κόσµο, έναν «πολιτισµό», όπως θα λέγανε οι 

υποστηρικτές πολυπολιτισµικών µοντέλων, που εκείνος πίστευε ότι δεν ήταν 

επιλογή µας και ότι δεν µας άξιζε, αλλά κινδύνευε να µας αφοµοιώσει και να 

µας απορροφήσει. Γι' αυτή την αφοµοίωση δεν µιλάει τώρα κανείς. Υποτίθεται 

πως δεν είναι αυτή αφοµοίωση. Η αφοµοίωση στον κόσµο στον οποίο 

γεννήθηκες δεν λέγεται έτσι, αλλά αλλιώς.  

Αµφιβάλλω αν ο δάσκαλός µας γνώριζε κοινωνιολογία, αλλά επειδή 

διέθετε κοινό νου, δεν διέβλεπε για το τότε εγγύς µέλλον µια επανάσταση των 



αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι πλέον έφταναν στην πολιτική εξουσία, θα 

µπορούσαν να επιβάλουν το κερασοβίτικο (Κεράσοβο λέγεται το χωριό µου) 

πολυπολιτισµικό πρότυπο, από τη γλώσσα µέχρι το δίκαιο και τον τρόπο 

παραγωγής. Γι' αυτό πάσχιζε να µάθουµε τη γλώσσα, όχι αυτή που ήδη 

γνωρίζαµε, αλλά αυτή που δεν γνωρίζαµε, τη σχολική γλώσσα, ακόµη και αν η 

νέα γλώσσα περιέγραφε κόσµους µακρινούς, µυθικούς για µας κόσµους, 

κόσµους αρκετά απόµακρους από τη δική µας καθηµερινότητα. Ο δάσκαλος 

γνώριζε καλά ότι στο γυµνάσιο δεν αστειεύονται και ότι δεν χαµπαρίζουν από 

διαπολιτισµική εκπαίδευση. Θα µπορούσα κανείς να του καταλογίσει έλλειµµα 

επαναστατικής διάθεσης σε ό,τι αφορά το µακροκοινωνικό επίπεδο, αλλά σε 

καµιά περίπτωση να του καταλογίσει αφέλεια. Είχε επιλέξει το δικό του πεδίο 

για την επανάσταση και αυτό ήταν οι επιδόσεις µας, οι οποίες ορθά πίστευε ότι 

ήταν το βασικό καύσιµο για την απόδραση από τον αγροτοκτηνοτροφικό βίο, 

για την ακρίβεια τον δήθεν αγροτοκτηνοτροφικό βίο, αφού µε δέκα 

στρέµµατα, δεκαπέντε πρόβατα και δύο άλογα δεν υφίσταται βιώσιµη 

αγροτοκτηνοτροφική µονάδα.  

Εκτός από τη γλώσσα του σχολείου µάς έµαθε κάτι εξίσου σηµαντικό: 

µας έµαθε να ελπίζουµε, να ελπίζουµε στην υπέρβαση της κοινωνικής θέσης, 

στην οποία µας είχε ρίξει η ιστορία, ότι δεν είναι κανόνας το να χάνει κανείς, 

αλλά ότι προσπαθώντας µπορεί και να κερδίσει.  

Αυτό δεν θα µπορούσε να µας το είχε διδάξει, εάν δεν είχε πρώτα 

κερδίσει την εµπιστοσύνη των γονέων, αλλά και τη δική µας. Γιατί η διαφορά 

του (ήταν πιο περιποιηµένος από τους γονείς µας, µιλούσε σαν µορφωµένος, 

γνώριζε περισσότερα) δεν τον εµπόδιζε να πλησιάσει τις οικογένειες. ∆εν 

µιλούσε στους γονείς από απόσταση, οχυρωµένος πίσω από την πολιτισµική 

ταυτότητα και βολεµένος πίσω από τη διαχωριστική γραµµή. Αποφασισµένος 

να πείσει και να επιφέρει αλλαγές, πλησίαζε την οικογένεια όσο µπορούσε, 

εκδήλωνε την έγνοια του, έδειχνε πως δεν είναι αδιάφορος για την τύχη των 

παιδιών, συµµετείχε στη ζωή του χωριού, δεν τον ενοχλούσε καθόλου η βαριά 



ηπειρώτικη διάλεκτος, µάλιστα έδειχνε να του αρέσουν ορισµένες από τις 

σταράτες κουβέντες που κρυβόταν πίσω από τις στερεότυπες εκφράσεις των 

οµιλητών της συγκεκριµένης γλωσσικής κοινότητας. ∆εχόταν τις παραξενιές 

των χωριανών στην καθηµερινή τους ζωή, αλλά δεν ήταν γενικώς υπέρ της 

ισονοµίας των γνωµών σε όλα τα θέµατα, δεν ήταν τύπος µετανεοτερικός. Αν 

οι γονείς π.χ. είχαν τη γνώµη ότι κάποιο παιδί έπρεπε να λείψει από το σχολείο 

για ένα διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που εκείνος είχε προσδιορίσει ως όριο 

ανοχής, επειδή υπήρχαν δουλειές µε τα ζώα και τα κτήµατα, θύµωνε, άστραφτε 

και βρόνταγε. Υποθέτω ότι µέσα του δεν ανεχόταν να υπονοµεύουν οι ίδιοι οι 

γονείς ένα έργο που είχε ξεκινήσει αυτός, να προωθήσει δηλαδή το συµφέρον 

των ίδιων των παιδιών τους. ∆εν ανεχόταν αυτή την ακύρωση, µε αποτέλεσµα η 

πίεση προς τους γονείς αυτούς να εκδηλώνεται άµεσα, επί της ουσίας, και όχι 

έµµεσα και εκλεπτυσµένα.  

Το ευτύχηµα για το δάσκαλό µας: τα διαπολιτισµικά παρατηρητήρια που 

σήµερα βγάζουν γλώσσα και ενοχοποιούν εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάνουν τη 

δουλειά τους και κοπιάζουν για να βελτιωθούν οι επιδόσεις των µαθητών τους, 

ότι είναι φορείς ενός πολιτισµικού ιµπεριαλισµού της κυρίαρχης οµάδας, δεν 

είχαν κάνει ακόµη την εµφάνισή τους. Ο δάσκαλός µου δεν είχε λόγους να 

φοβάται τη ρετσινιά του αφοµοιωτιστή, του ανθρώπου που απορρίπτει τη 

νοοτροπία ενός φιλοτελιστή του πολιτισµού και αρνείται να κάνει κορνίζα µια 

πολιτισµική ιδιαιτερότητα, η οποία σχετίζεται άµεσα µε τα ιστορικο-κοινωνικά 

και κοινωνικο-οικονοµικά διαµορφωµένο αρχικό πολιτισµικό περιβάλλον του 

µαθητή. ∆ιότι η πολιτισµική ταυτότητα δεν είναι κάτι που αιωρείται στο κενό 

ερήµην των υπόλοιπων συνθηκών. Η ικανοποίησή του είναι ότι είδε την 

προσπάθειά του σε µεγάλο βαθµό να καρποφορεί, είδε και τους διστακτικούς 

γονείς που για ποικίλους λόγους δεν ήταν αρχικά σε θέση να διαβλέψουν την 

τακτική του, να τον δικαιώνουν εκ των υστέρων. 

Αυτή τη συνείδηση του δασκάλου, του δασκάλου που δέχεται ότι πρέπει 

να δώσει τη βοήθειά του σε κάποιους που τη χρειάζονται για να 



αντιµετωπίσουν τον υπαρκτό κόσµο, γιατί σε αυτόν θα ζήσουν, έρχονται να 

υπονοµεύσουν εκδοχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, οι οποίες θέτουν την 

πολιτισµική διαφορά, συνήθως εκείνη που έχουν στη φαντασία τους οι 

οµιλητές, στο επίκεντρο της παιδαγωγικής πράξης, ενθαρρύνουν και 

νοµιµοποιούν τις διαχωριστικές γραµµές στο όνοµα των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και ζητούν ειδικές ρυθµίσεις και ειδική προστασία για οµάδες που 

εµποδίστηκαν να έχουν, εξαιτίας ακριβώς αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής 

της ενθάρρυνσης των διαχωριστικών γραµµών, πρόσβαση στους κυρίαρχους 

πολιτισµικούς κώδικες. Ασχολούνται όχι µε τις ιδιαιτερότητες όλων των 

οµάδων, αλλά επιλεκτικά µε κάποιες ιδιαιτερότητες κάποιων οµάδων, συνήθως 

κοινωνικά περιθωριοποιηµένων οµάδων, δανειζόµενες από την παραδοσιακή 

παιδαγωγική σκέψη την ιδέα µιας ενιαίας, κυρίαρχης πολιτισµικής ταυτότητας, 

κατασκευάζουν διαρκώς επιµέρους πολιτισµικές ταυτότητες, όπου αποφασίζουν 

να δουν διαφοροποιήσεις, ανάλογες τελικά µε τις κοινωνικές διαφορές σε 

διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες και αυτές µε τη σειρά τους σε 

διαφορετικές εθνοτικές ταυτότητες. Έτσι, η αλυσίδα έχει τρεις κρίκους: 

εντοπισµός πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων, µετασχηµατισµός των πολιτισµικών 

ιδιαιτεροτήτων σε πολιτισµική ταυτότητα και µετασχηµατισµός της 

πολιτισµικής ταυτότητας σε εθνοτική ταυτότητα, σε µειονότητα. 

Με αυτόν τον τρόπο, η διαφορά πηγάζει από την αναπαραγόµενη µέσα 

στο χρόνο κοινωνική θέση µιας οµάδας, µετατρέπεται ταχυδακτυλουργικά σε 

διαφορά πολιτισµικής ταυτότητας, όπως είπα, και εν συνεχεία σε εθνοτική 

διαφορά, σε διαφορά λαού, "άλλος λαός". Έτσι, µαθαίνουµε ότι στη χώρα µας 

ζει και ο «λαός» των Τσιγγάνων, ένας λαός που έρχεται από την Ινδία ή την 

Αίγυπτο, µε τα δικά του πολιτισµικά γνωρίσµατα, µε τη δική του ψυχή και 

εθνικό χαρακτήρα, που πορεύεται αναλλοίωτος µέσα στο χρόνο, ακριβώς όπως 

τον περιέγραψε ο πρώτος διδάξας, ο γερµανός συντηρητής της ακαδηµαϊκής 

τσιγγανολογίας, ο Grellman, το 1783, και επανέλαβαν αργότερα ο Borow, o 

Πασπάτης, ο Ritter, ο Freiser σήµερα κ.ά., για να µην αναφέρω ονόµατα, 



µέχρι τους σηµερινούς συµβούλους των ευρωπαϊκών επιτροπών, αλλά και των 

ευρωπαϊκών θεσµών σε θέµατα Τσιγγάνων – κατά την άποψή µου δεν είναι οι 

καλύτεροι επιστήµονες που διαθέτει σήµερα η Ευρώπη. Πριν µας σκεπάσουν 

εντελώς αυτοί οι µετανεοτερικοί µύθοι, είναι χρέος κάθε κριτικά σκεπτόµενου 

και πολιτικά συνειδητοποιηµένου κοινωνικού επιστήµονα, αλλά και 

εκπαιδευτικού, να θέσει στο στόχαστρο της σκέψης και της δράσης του αυτή τη 

σύγχρονη ιδεολογία προς το συµφέρον της ίδιας της κοινωνικής γνώσης, της 

κοινωνίας και των µαθητών.  

Και για να έρθουµε και στα δικά µας και να σταθώ λιγάκι στα νέα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε ως Πρόγραµµα και θα αντιµετωπίσει 

οποιοσδήποτε στο τέλος κριθεί από την Πολιτεία να υλοποιήσει την επόµενη 

φάση του Προγράµµατος (ακόµη δεν ξέρουµε ποιος θα είναι αυτός, υπάρχουν 

διαδικασίες), θα βρει µπροστά του πέρα από τις πρακτικές δυσκολίες, για τις 

οποίες θα ακούσετε αυτό το διήµερο και θα ακούσουµε όλοι µαζί, ερωτήµατα. 

Και γεννώνται πράγµατι νέα ερωτήµατα. Θα αναφέρω δύο και θα επιχειρήσω 

να δώσω σχέδια απαντήσεων. ∆εν είµαι καθόλου σίγουρος αν αυτές είναι οι 

απαντήσεις και οπωσδήποτε είµαι βέβαιος ότι δεν είναι οι ολοκληρωµένες 

απαντήσεις.  

Το πρώτο ερώτηµα: Γιατί αυτός ο συντονισµός των παραγόντων της 

σηµερινής εξουσίας –πολύ συχνά το βλέπω, το ακούω σε συνέδρια, το διαβάζω, 

το ακούω σε ραδιόφωνα, το βλέπω σε εκποµπές στην τηλεόραση–, ο 

συντονισµός παραγόντων της εξουσίας οργανικών διανοουµένων, θα λέγαµε 

παλαιότερα, µε κάποιους ευρωπαϊκούς θεσµούς; Γιατί αυτή η σύµπτωση του 

λεξιλογίου, γιατί η σύµπτωση της εικόνας για την πραγµατικότητα στην 

Ελλάδα; Πώς εξηγείται αυτή η βιασύνη στην ιδεολογική σύγκλιση µε την 

Ευρώπη; Και όταν µιλάµε για σύγκλιση, όλοι είµαστε υπέρ της σύγκλισης λίγο 

ή πολύ, αλλά τόσο γρήγορα, τόσο βιαστικά µια ιδεολογική σύγκλιση στο θέµα 

των Τσιγγάνων φαίνεται ύποπτη.  



Έχω µια απάντηση, η οποία έχει δύο σκέλη. Όταν, δηλαδή, ακούω 

Υπουργούς να µιλάνε για τους Τσιγγάνους της Ελλάδας ως εθνοτική οµάδα ή 

εθνοτική µειονότητα, προσπαθώ να το εξηγήσω. Βλέπω δύο λύσεις. Η µία είναι 

ότι ζούµε σε µια εποχή της πολιτικής ευπρέπειας: πρέπει κάτι να πει κανείς, 

τέτοιο που να συντονίζεται στο µήκος κύµατος του ευρωπαϊκού διαλόγου, του 

ευρωπαϊκού ιστού. Πρέπει να δείξει µέσα στο λόγο του ότι είναι συντονισµένος 

στο µήκος κύµατος του Συµβουλίου της Ευρώπης ή κάποιας άλλης 

ευρωπαϊκής επιτροπής. Γι’ αυτό χρειάζεται δείκτες εκσυγχρονισµού 

φραστικούς, ρητορικούς δείκτες εκσυγχρονισµού, κυρίως όταν λείπουν οι 

ουσιαστικοί δείκτες εκσυγχρονισµού.  

Υπάρχει όµως και ένα δεύτερο σκέλος σε αυτή την ερµηνεία. 

Αναρωτιέµαι µήπως αυτός ο συντονισµός στο ίδιο µήκος κύµατος, αυτή η 

άκριτη –κατά την άποψή µου– αποδοχή µιας τέτοιας εικονογράφησης της 

πραγµατικότητας, µήπως είναι η νέα εκπαιδευτική ιδεολογία, µήπως είναι το 

υποκατάστατο ιδεολογιών µέσα στο χώρο της εκπαίδευσης που έχουµε ζήσει 

παλαιότερα (ευφυία… ξέρετε), οι οποίες ερµηνεύουν όλες τις διαφορές 

ανάµεσα στους µαθητές και κυρίως διαφορές στην επίδοση. Μήπως λοιπόν η 

διαπολιτισµική εκπαίδευση σε κάποιες κοπές, σε κάποιες εκδοχές της, αρχίζει 

να διαµορφώνεται ως η νέα ιδεολογία για την ερµηνεία και τη νοµιµοποίηση 

των εκπαιδευτικών ανισοτήτων; Είναι ένα ερώτηµα.  

Το δεύτερο γενικό ερώτηµα –αυτά ήταν νύξεις για µια µελλοντική 

απάντηση, δεν ισχυρίζοµαι ότι είναι µελλοντική απάντηση– είναι: Γιατί δεν 

εκδηλώνεται η ίδια ευαισθησία του κράτους που εκδηλώνεται για τους 

Τσιγγάνους µε τέτοιου π.χ. είδους τοποθετήσεις, ως ξεχωριστή οµάδα, 

ξεχωριστό λαό, κοµµάτι της εθνότητας των Τσιγγάνων διεθνώς, κοµµάτι της 

τσιγγάνικης διασποράς κτλ., γιατί δεν εκδηλώνεται αυτή η ίδια φιλοσοφία και 

ευαισθησία για άλλες οµάδες του πληθυσµού; Πώς εξηγείται η επιλεκτική 

ευαισθησία; Γιατί δεν εκδηλώνεται για τους Βλάχους π.χ., γιατί δεν 

εκδηλώνεται για άλλες οµάδες πληθυσµού και ξαφνικά αποµονώνεται µία 



οµάδα πληθυσµού και εκδηλώνεται εκεί ειδική ευαισθησία, γιατί στη 

συγκεκριµένη οµάδα;  

Όταν µια οµάδα ονοµάζεται από επίσηµους φορείς ως ξεχωριστή οµάδα 

σε σχέση µε τον ελληνικό λαό, όταν γίνεται ένας διαχωρισµός, πέφτει ένα όριο, 

νοµίζω ότι πολύ σωστά έθεσε τον προβληµατισµό ο Μανώλης Ράπτης, µήπως 

κάποιες από τις προδιαγραφές που υπάρχουν στο να χρηµατοδοτηθούν 

δράσεις κοινοτικές τώρα και στο µέλλον, αναγκάζουν τελικά την υιοθέτηση 

µιας συγκεκριµένης εικονογράφησης της πραγµατικότητας, έτσι ώστε να 

τύχουν έγκρισης και διεκπεραίωσης αργότερα˙ µήπως, δηλαδή, αυτός ο 

διαχωρισµός εµπεριέχει και αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να µας 

απασχολήσει εντονότερα. Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι πώς εξηγείται η 

επιλεκτική ευαισθησία σε ό,τι αφορά αυτήν ακριβώς την τοποθέτηση επίσηµων 

φορέων. Και δεν µιλώ για ανεπίσηµους φορείς, οι οποίοι πλέον φυτρώνουν σαν 

τα µανιτάρια και εκπέµπουν στο ίδιο µήκος κύµατος µε αυτό που σας είπα 

προηγουµένως, αυτό δηλαδή που θα ακούσετε σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες σε σχέση µε τον εν λόγω πληθυσµό. 

Μια απάντηση που πρόχειρα δίνω σε αυτό το ερώτηµα την έδωσε ο ++. 

Είναι ένα άρθρο, µια οµιλία που έκανε σε ένα συνέδριο, "Η κοινωνική 

κατασκευή της µειονοτικής ταυτότητας". ∆εν θα το επαναλάβω, θα πω δυο 

λόγια µόνο. Πιστεύω ότι πρώτον η επιλεκτική αυτή ευαισθησία σε σχέση µε τη 

συγκεκριµένη οµάδα του πληθυσµού σχετίζεται µε το γεγονός ότι στη βάση 

της βρίσκεται µια άλλη τακτική περιχαράκωσης. Μόνο που αυτή τη φορά δεν 

είναι από τις γνωστές τακτικές περιχαράκωσης, τις πολιτικά άγριες, αλλά είναι 

µία soft εκδοχή της κοινωνικής περιχαράκωσης. ∆εύτερον, η επιλεκτική αυτή 

ευαισθησία συντονίζεται µε την επίσηµη ιδεολογία περί έθνους στην Ελλάδα, η 

οποία συνεχίζει –και από τη στιγµή που µιλάµε για το εκπαιδευτικό σύστηµα τι 

είναι το ελληνικό έθνος, τι είναι η ελληνική εθνότητα κτλ.– συνεχίζει να κινείται 

πάνω στους άξονες της καταγωγής και του χαρακτήρα. Όσο η επίσηµη 

ιδεολογία για το έθνος στηρίζεται πάνω στους δύο αυτούς άξονες, όλες οι 



λαϊκές φιλοσοφίες οι οποίες µιλούν για οµάδες που έρχονται από την Ινδία ή 

την Αίγυπτο ή δεν ξέρω από πού αλλού, είναι αυτοµάτως εκτός. Με αυτό τον 

τρόπο, συνεπώς, προσπαθώ να εξηγήσω την επιλεκτική αυτή ευαισθησία.  

Πιστεύω ότι αυτά τα θεωρητικά προβλήµατα θα τα αντιµετωπίσουµε στο 

µέλλον πολύ πιο έντονα από ό,τι τα αντιµετωπίζαµε µέχρι τώρα, διότι µέχρι 

τώρα προσπαθήσαµε να δώσουµε µια απάντηση κυρίως σε ερωτήµατα που 

είχαν σχέση µε τις αντιστάσεις, όχι τόσο τις αντιστάσεις των φορέων, όπως 

πολλοί φαντάζονται, όσο τις αντιστάσεις των θεσµών και των τοπικών 

κοινωνιών. Και προσπαθήσαµε επίσης να δώσουµε λύσεις µέσα από το υλικό 

που έχει εκπονηθεί στο Πρόγραµµά µας σε σχέση µε το πολιτισµικό κεφάλαιο 

της οµάδας, το οποίο µαζί και το αντίστοιχο κεφάλαιο οποιασδήποτε άλλης 

οµάδας πρέπει να µπει στο σχολείο µε κάποιο τρόπο. Πρέπει οι µαθητές µε 

κάποιον τρόπο να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους µέσα στο 

σχολείο, χωρίς όµως αυτό να είναι το επίκεντρο της παιδαγωγικής 

δραστηριότητας. Οι λύσεις που δώσαµε έχω την αίσθηση ότι µέχρι τώρα 

περπατάνε, δεν έχουµε βρει αντιστάσεις σε αυτές και συνεπώς, δεν έχουµε 

λόγους να αµφισβητήσουµε τη µέχρι τώρα πορεία µας και τις µέχρι τώρα 

παραδοχές, που στήριξαν αυτή την πορεία. Είµαστε, όµως, ανοικτοί στο 

διάλογο και ανοικτοί σε άλλες απόψεις που ενδεχοµένως φανούν, αρκεί να είναι 

επιστηµονικά τεκµηριωµένες και καλύτερες από τις δικές µας. Εάν είναι θα 

υποκλιθούµε µπροστά τους και θα αλλάξουµε τις δικές µας. Σας ευχαριστώ 

πολύ.  

 
 



Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, ∆ιοικητική αταξία και Εκπαιδευτική απάθεια: 

σπαράγµατα ψυχών 

 

Κυρίες και κύριοι,  

Ξέρετε ασφαλώς πώς το Πρόγραµµα αυτό υλοποιείται και ποια είναι τα 

αποτελέσµατα από την εφαρµογή του τα τελευταία χρόνια. Με τη σηµερινή 

παρέµβαση θα επιχειρήσω από τη µια µεριά να συνδεθώ µε την 

πραγµατικότητα και να εστιάσω στον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση 

υποδέχθηκε µια τέτοια καινοτοµία, µια τέτοια συστηµατική παρέµβαση στα 

εκπαιδευτικά µας πράγµατα, και από την άλλη µεριά να δω µε ποιον τρόπο οι 

εκπαιδευτικοί ανέλαβαν µία ακόµα ευθύνη, δηλαδή τον τρόπο µε το οποίο το 

Πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο επίπεδο του σχολείου και της καθηµερινότητας. 

Ο υπότιτλος του θέµατός µου παραπέµπει στον τρόπο µε τον οποίο δέχτηκαν 

αυτή τη συστηµατική παρέµβαση οι µαθητές, δηλαδή θα προσπαθήσω να 

διαβάσω τις αντιλήψεις των µαθητών, τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετούνται 

απέναντι στη λειτουργία του σχολείου συνολικά οι µαθητές που έχουν την 

εµπειρία του σχολείου και οι οποίοι είδαν από µια άλλη σκοπιά το πώς στην 

περίπτωσή τους λειτούργησε το «σύστηµα», που πολύ συχνά λένε.  

 
Το Πρόγραµµα ως εκπαιδευτική καινοτοµία. Η εξέλιξή του εξέλιξή µας σε συνθήκες 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 
 

Το ενιαίο σχολείο, που ο χαρακτήρας του διεκδικείται, που σε επίπεδο 

λυκείου αποτελεί µια διεκδίκηση, που βέβαια αριθµητικά και ποιοτικά 

αναδεικνύει εκκρεµότητες, αλλά που ωστόσο σε ό,τι µας αφορά, για να είµαστε 

πιο κοντά στην πραγµατικότητα, νοµίζω ότι τα παιδιά µε ρόµικη καταγωγή θα 

πρέπει βέβαια να ελεγχθούν στα βασικά κριτήρια της αποτυχίας ή της κατά 

κάποιον τρόπο αποδέσµευσης, περιθωριοποίησής τους στο σχολείο. Να 

µιλήσουµε δηλαδή για το πόσοι γράφονται, πόσοι δεν γράφονται, ποιοι 

διαρρέουν και ποιο το ποσοστό από αυτά τα παιδιά, ποια είναι η υποεπίδοση ή 

η αξιολόγηση που γνωρίζουν στο σχολείο.  



Για να έχουµε µία εικόνα, θα έλεγα ότι το ενιαίο σχολείο που όλοι 

αντιλαµβανόµαστε και που η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος 

επιβεβαιώνει ουσιαστικά µε το Άρθρο 16, το 1997 για τους µαθητές ρόµικης 

προέλευσης είναι απροσπέλαστο σε ένα ποσοστό 70 %. Αυτή τη στιγµή θα 

µπορούσε κανένας να καταγράψει γύρω στο 25 % αυτού του είδους το 

υπόλοιπο. Μία εκκρεµότητα που αποτελεί πρόκληση-στόχο, θα έλεγα.  

Η προσέγγιση από την άλλη µεριά του εκπαιδευτικού µας συστήµατος 

δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µέχρι τώρα είναι µια κατασκευή θεωρητική, 

απορριπτική στη βάση απολυτοποιηµένων εννοιών και µηχανισµών, που 

αντλούνται από συγκεκριµένα θεωρητικά πλαίσια, σχηµατοποιήσεις που 

διεκδικούν, στην καλύτερη περίπτωση φιλοδοξούν, να εξηγήσουν τη λειτουργία 

του σχολείου. Η µελέτη πολλές φορές και στην αρχή του Προγράµµατος 

αποδείχτηκε αγκυλωµένη, παγωµένη σε έτοιµα κοµµάτια και ερµηνείες που 

πολλές φορές θετά έκαναν να λειτουργούν και στην περίπτωση της Ελλάδας 

αυτά τα έτοιµα θεωρητικά σχήµατα, που ήταν εισαγόµενα. Η θεωρητική 

σύλληψη δεν συµπεριλάµβανε πώς ο µηχανισµός αντιδρά και κυρίως πώς ο 

µηχανισµός δεν αντιδρά ή αντιδρά εξαρθρωµατικά όταν λειτουργεί, και αυτό 

δεν έχει µέχρι σήµερα ερευνηθεί, καθώς η οργάνωση και διοίκηση του 

σχολικού συστήµατος δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά και δεν έχουµε κρίνει 

πραγµατιστικά την απεικόνιση που έχουµε, δοµική και ιεραρχική, του 

συστήµατος, δηλαδή την περιγραφή του και τη θεωρητική του κατανόηση και 

µοντελοποίηση, δίνοντας κυρίως µέσα από µια κατασκευή πλασµατική, 

µυθικοποιητική θα έλεγα, της λεγόµενης γραφειοκρατίας που µιλά για το 

συγκεντρωτισµό του, αλλά που ωστόσο –επιτρέψτε µου να πω– αποτελεί µια 

κατασκευή µετέωρη, επιδερµική, που διεκδικεί µια κάποια περιγραφικότητα. 

Ουσιαστικά θα ήθελα να µην ξεχάσουµε, βλέποντας τη διοίκηση του σχολείου, 

να ξαναδούµε ότι όλα τα θέµατα που µελετήσαµε και η παρέµβαση που έγινε 

ουσιαστικά είναι σαν να αναρωτάει κάποιος, σαν να υποβάλλει ερωτήµατα στον 

διοικητικό σκελετό του σχολείου µας. Γιατί βέβαια κανένας, από ψηλά-ψηλά 



στην πυραµίδα µέχρι και τους εκπαιδευτικούς, δεν είναι απληροφόρητος για το 

πρόβληµα.  

Τις περισσότερες φορές, πρέπει εδώ να πω, το σύστηµα φάνηκε να τελεί 

σε αδράνεια. Νοµίζω ότι σε άλλες συναντήσεις εδώ και µε οδοιπορικά και µε 

περιπτώσεις και µε ποσοστά και µε περιγραφές αναλύθηκε πώς χωνεύει το όλο 

σύστηµα και πώς ουσιαστικά αδρανοποιείται, όταν παίρνει ένα µήνυµα ότι κάτι 

δεν λειτουργεί. Εδώ νοµίζω ότι η γραφειοκρατία έρχεται να περιγράψει κάτι 

που θα θέλαµε να είναι. Εδώ δεν έχουµε ένα σύστηµα και µέσα από το 

Πρόγραµµα φάνηκε ξεκάθαρα ότι το σύστηµα λειτουργεί και ότι οι διάφορες 

δοµές του έχουν µία επικοινωνία και αντιδρούν, όταν υπάρχουν προβλήµατα. 

Τα προβλήµατα τίθενται, οι εκκρεµότητες υπάρχουν, η αντίδραση του 

οργανισµού είναι ανύπαρκτη. Κανένας δεν αισθάνεται εµπλεκόµενος στην 

υπόθεση-πρόκληση.  

Αυτό νοµίζω ότι αφορά βέβαια και τον τρόπο µε τον οποίο παραδοσιακά 

διοικείται το σχολείο, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο αφοµοιώνει τις 

ευθύνες. Για να περιγράψω λίγο τις διαδικασίες ψυχοκοινωνιολογικά, θα έλεγα 

ότι το σχολείο προσφεύγει εύκολα σε ένα είδος αποκοινωνικοποίησης, 

συρρικνώνοντας σε τυπικές, µηχανικές κινήσεις, απλώς καταγράφοντας την 

παραλαβή των παραπόνων –γιατί κάπως έτσι προσλαµβάνονται τα µηνύµατα 

της λειτουργίας–, αποφεύγει, βέβαια, να κάνει έλεγχο, αποποιείται ευθύνες και 

διαχέει στο πέλαγος της κοινωνικής παθολογίας, αλλά και στις προσωπικές 

σχέσεις, την οποιαδήποτε ευθύνη. Οι υποψίες πελατιακής πρακτικής και 

νοοτροπίας επιβεβαιώνονται και θα έλεγα ότι θεσµοθετούνται µέσα από 

διαπροσωπικές δικτυώσεις κοινωνικοπολιτικών διαπλοκών: ποιος διευθυντής, 

ποιος προϊστάµενος, σε ποια ∆ιεύθυνση, µε ποιον διευθυντή σχολείου.  

Και τέλος η µεγάλη εκκρεµότητα είναι η ψυχολογικοποίηση των 

σχετικών διαδικασιών στο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο. Η πολύ απλή 

διαπίστωση «Α, τον ξέρετε αυτόν!» ή «Τον ξέρουµε τον τάδε προϊστάµενο. ∆εν 

αντιδρά, δεν καταλαβαίνει, µα δεν µπορούµε να τον αλλάξουµε», γιατί 



διακυβεύονται ισορροπίες, επιρροές, πελατιακή αντίληψη, δικτύωση πελατιακή 

και τροφοδότηση της ύπαρξης του ίδιου του συστήµατος.  

∆εν θα ήθελα να µπω σε πιο εκτεταµένη ανάλυση ακριβώς αυτών των 

αγκυλώσεων ή της αταξίας –µερικοί µιλούν για ανοµία– στο επίπεδο του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Θα ήθελα όµως να έρθω στην άλλη άκρη της 

πυραµίδας, στους εκπαιδευτικούς,  

 
Η απόσυρση των εκπαιδευτικών, η απάθεια των εκπαιδευτικών 

 
Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σπαράσσεται σήµερα από αντιφάσεις και 

προβλήµατα, που αναδείχνουν ανεπάρκειες, ελλείψεις, αδιέξοδα. Μέχρι 

πρόσφατα –και είναι νοµίζω η κυρίαρχη τάση στο χώρο της κοινωνιολογίας– 

αυτά εκλαµβάνονταν ως δυσλειτουργίες του συστήµατος. Μερικοί µε µία 

λεξιλαγνεία βλέπουν δοµικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, δοµικές εµπλοκές. 

Σκύβοντας στα λειτουργικά προβλήµατα, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους 

κυριότερους εκπροσώπους του συστήµατος. Είναι αυτοί που το ενσαρκώνουν 

και το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι σχετικά αυτόνοµο, θεωρείται συχνά 

γραµµική προέκταση του συστήµατος, ένα είδος προσωποποίησής του πάντως, 

ανεξάρτητα από την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική δοµή των παιδιών της 

σχολικής µονάδας.  

Κοµβικό σηµείο για την κατανόηση του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι 

η νεφελώδης παραδοχή της ουδετερότητας των εκπαιδευτικών µε τη 

δηµοκρατική παραδοχή και παράδοση για τη λεγόµενη ισότητα των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών, που δεν αποτελεί παρά ένα είδος εφησυχαστικής 

αχλής πάνω σε µια πραγµατικότητα, στην οποία υπάρχει η άρνηση για την 

κατανόηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η άρνηση το ίδιο το προσωπικό να 

αυτοπεριχαρακωθεί και προπάντων να γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί, δηλαδή να δει ποιο είναι και πώς λειτουργεί, δηλαδή ένα είδος και 

αυτοµόρφωσης και αγωνίας και δυνατότητας παρέµβασης στο έργο το οποίο 

παρουσιάζεται µε προκλητικό τρόπο.  



Το εκπαιδευτικό προσωπικό αναδεικνύεται στα πλαίσια του 

Προγράµµατός µας σε ένα είδος παράγοντα-δράση του σχολείου. Γιατί 

προσπαθεί να απεµπλακεί από την απραξία ή την υπηρεσιακή αντίληψη που 

διέπει το έργο και εµείς παρακινήσαµε µε όλες µας τις παρεµβάσεις την ευθύνη 

του, αναδεικνύοντας µε συγκεκριµένες πρακτικές και διαδικασίες την 

παρέµβασή του στα πράγµατα. 

Θα έλεγα ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι και παρουσιάζεται τόσο από 

την άποψη της διοίκησης, όσο και από την άποψη της αποτελεσµατικότητας, 

πάρα πολύ προβληµατικό. Όταν η διοικητική αταξία ισοδυναµεί µε απραξία, 

συνοψίζοντας, και όταν η απάθεια εγκαθίσταται, ασφαλώς έχουµε µια δυσµενή 

πραγµατικότητα. Η εκπαιδευτική, λοιπόν, πραγµατικότητα –και εδώ είναι το 

κύριο µέρος της παρέµβασής µου– παρουσιάζεται αγκυλωµένη τόσο στο 

θεσµικό-διοικητικό, όσο και στο κοινωνικό-πρακτικό επίπεδο της προσωπικής 

καθηµερινότητας των εκπαιδευτικών. Η παραπληρωµατική διάστασή της είναι 

η αθέατη πλευρά όσων δέχονται το έργο ή τις υπηρεσίες της εκπαίδευσης. Η 

προσέγγιση της αθέατης πλευράς αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον όχι αναφορικά 

µε τη διοικητικο-θεσµική λειτουργία της εκπαίδευσης, όσο µε την περίφηµη 

σχέση δάσκαλου και µαθητή, ειδικότερα στη διάσταση εκείνη που επικεντρώνει 

στην υποκειµενική, προσωπική, ανθρώπινη, δηλαδή παιδική, βιωµατική 

εµπειρία του σχολείου και της λειτουργίας του. Γιατί πραγµατικά η όψη αυτή, 

κατασπαραγµένη και αποστασιοποιηµένη από τη βίωση εµπειριών, συνοψίζει 

µέσα από την κατάλληλη διεργασία που επιφέρει η περιπέτεια της ζωής, 

δηλαδή το χώνεµα στο καµίνι του εσωτερικού ελέγχου και της πείρας µε 

διαυγή τρόπο, την κατάθεση ψυχής, το πέρασµα από το σχολείο, για το οποίο 

όλοι λένε ότι σφραγίζει την προσωπικότητα που κοινωνικοποιείται. Σκοπός, 

λοιπόν, αυτής µου της παρέµβασης είναι η καταγραφή και ανάδειξη της 

υποκειµενικής εµπειρίας των µαθητών και µαθητριών από το σχολείο και τους 

δασκάλους ή δασκάλες µε το εκπαιδευτικό τους έργο, µ' άλλα λόγια η 

συµβολή τους στην προσωπική ανάπτυξη των µαθητών και µαθητριών.  



 
Το µεθοδολογικό µου πλαίσιο  

 
Η πρόθεση καταγραφής και µελέτης της βιωµένης εµπειρίας των 

µαθητών και των µαθητριών από το σχολείο καθόρισε την κατάστρωση και 

οργάνωση ενός ερευνητικού σχεδίου, που εξαρχής προσανατολίστηκε σε µια 

ποιοτικού τύπου προσέγγιση, κυρίως εξαιτίας του αντικειµένου µελέτης, 

δηλαδή των βιωµάτων από τη σχολική φοίτηση. Αν λοιπόν ο ψυχισµός 

αναφοράς θεωρητικά δεν ήταν παρά οι απόφοιτοι του δηµοτικού σχολείου, 

όσοι δηλαδή έχουν αποκοµίσει µια ολοκληρωµένη εικόνα σχολικής ζωής και 

εµπειρίας, αυτό δεν συνεπάγεται ότι εύκολα εντοπίζονται µέλη της τσιγγάνικης 

κοινωνίας που έχουν αποφοιτήσει από το δηµοτικό σχολείο. Και βέβαια, αυτό 

ήταν το κριτήριο, να διαθέτουν δηλαδή το σχετικό δίπλωµα. Η συνθήκη αυτή, 

που σε κοινωνικό επίπεδο ισοδυναµεί µε σαφές κοινωνικό πλεονέκτηµα για το 

άτοµο που ανήκει στην οµάδα αναφοράς, όχι µόνο υπογράµµισε ένα 

εκπαιδευτικό δεδοµένο, αλλά υπαγόρευσε, αν δεν ενίσχυσε, την αρχική 

επιλογή, για µια ποιοτική προσέγγιση της σχολικής εµπειρίας τσιγγανόπαιδων-

αποφοίτων του δηµοτικού. Το ηλικιακό, εποµένως, φάσµα του πληθυσµού-

στόχου ήταν παιδιά 14-18 ετών που είχαν την εµπειρία του δηµοτικού 

σχολείου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανεύρεσή τους δεν είναι µια εύκολη 

υπόθεση και η δειγµατοληψία αποµακρυνόταν οριστικά.  

Από µεθοδολογική άποψη η µελέτη έλαβε περίπου υποχρεωτικά το 

χαρακτήρα της επισκόπησης. Στην επιλογή της συνηγορούσε η δυνατότητα 

υιοθέτησης και µιας κατάλληλης τεχνικής για την άντληση πληροφοριών που 

µπορούσαν να φωτίσουν το θέµα –και πρέπει αυτό να τονιστεί– στην 

ιδιαιτερότητά του, και µιας τεχνικής που θα επιχειρούσε την ανάλυση και 

αποκωδικοποίηση των εµπειριών που κάθε συνέντευξη θα κορφολογούσε. Η 

αρχική πρόθεση καταγραφής και ανάδειξης των βιωµένων εµπειριών από τη 

σχολική ζωή εξειδικευόταν στη λεπτοµερή περιγραφή του πώς το υποκείµενο 

αντιλαµβανόταν το έργο, δηλαδή τις παιδαγωγικές πρακτικές, την προσήλωση-



εµπλοκή, τη µετάδοση γνώσεων, τους χειρισµούς των σχέσεων µεταξύ των 

µαθητών, τις επιλογές και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της τάξης τους. Η 

αναφορά στους εξειδικευµένους τόπους πλέον της ενεργητικής διαδικασίας 

συνδέεται µε το συγκεκριµένο πλέγµα των ερωτήσεων, που η παράθεσή τους 

αποτελεί τη βάση ή απλούστερα, τον µπούσουλα εφαρµογής εκείνης της 

τεχνικής, που θα επιτρέψει τη συγκέντρωση πληροφοριών, δεδοµένων. Τα 

λεγόµενα δευτερογενή στοιχεία συνιστούν το σηµείο εκκίνησης για τη συλλογή 

πληροφοριών, η τεχνική που επιλέχθηκε ήταν η ηµιδοµηµένη ή 

ηµικατευθυνόµενη συζήτηση και η επιλογή της τεχνικής αυτής υπαγορεύτηκε 

και από το αντικείµενο µελέτης (εµπειρίες) και από τη σκοποθεσία του 

εγχειρήµατος, το οποίο εστίαζε ειδικά στη βιωµένη σχολική εµπειρία µαθητών 

που αποφοίτησαν από το δηµοτικό σχολείο. 

Οι συνεντεύξεις έγιναν σ' αυτές τις περιοχές, µε αυτά τα άτοµα, των 

οποίων τα επώνυµα ευλόγως παραλείπονται, µε τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 

και µε τη συγκεκριµένη διάρκεια˙ µια διάρκεια που µεταφράστηκε, γιατί δεν 

ήταν τόση η πραγµατική, µε την έννοια ότι υπήρχε µια εισαγωγική κτλ., έχουν 

κόψει δηλαδή τα κοµµάτια που αναφέρονται στο συγκεκριµένο θέµα. 

Το πρωτογενές υλικό που συγκεντρώθηκε από τις έξι συνεντεύξεις 

αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης και επεξεργασίας, προκειµένου µέσα από µια 

διαδικασία απόσταξης να εξαχθούν στοιχεία που ερµηνευτικά ξεκλειδώνουν, 

εξηγούν και φωτίζουν τις βιωµένες εµπειρίες των πρώην µαθητών από το 

σχολείο-εκπαιδευτικό σύστηµα και τη σχολική µονάδα µε τους εκπαιδευτικούς 

της (γι' αυτό το λόγο έγινε και η προηγούµενη αναφορά στη διοικητική αταξία 

και την απάθεια των εκπαιδευτικών). Για την επεξεργασία αυτή επιλέχθηκε η 

τεχνική της ανάλυσης περιεχοµένου ή ακριβέστερα, η ποιοτική ανάλυση 

περιεχοµένου, που επιτρέπει την ποιοτική διερεύνηση του πληροφοριακού 

υλικού και την ανίχνευση των ψυχοσυναισθηµατικών κραδασµών της εφηβικής 

ψυχής, που αναµοχλεύει κατακτηµένες εµπειρίες. Η ποιοτική ανάλυση 

περιεχοµένου εστιάζει χαρακτηριστικά στον εντοπισµό και την ανάδειξη 



συστηµάτων αναπαράστασης, που επικαλούνται τα υποκείµενα τα οποία έχουν 

δώσει την κατάθεση ψυχής τους, και στην αναζήτηση των νοηµάτων που 

παρεισφρύουν στο λόγο, έτσι όπως αποτυπώνεται στις συνεντεύξεις. Η χρήση 

της συγκεκριµένης τεχνικής επιτρέπει την αξιοποίηση των ενεργοποιηµένων 

αναπαραστάσεων και την αποµόνωση των νοηµάτων που διαπλέκονται στην 

παρουσίαση εµπειριών και διαποτίζουν θα λέγαµε το ίδιο το discour που +++. 

Έτσι, στο υλικό δεν υπάρχουν µόνο περιγραφές και στοιχεία, αλλά διαχέονται 

και αξιολογήσεις, κρίσεις, αντιλήψεις, γνώµες, βιώµατα δηλαδή, εντυπώσεις και 

υποκειµενικοί αφορισµοί που µετρούν, καταγράφουν και εκτιµούν µια 

πραγµατικότητα, έτσι όπως έχει βιωθεί. Η καταγραφή αναπαραστάσεων και 

νοηµάτων δεν είναι πραγµατικά µια καταγραφή δεδοµένων µε την εµπειρική 

έννοια του όρου. Όταν δηλαδή οι µαθητές εκφράζουν τις απόψεις και τις 

εµπειρίες τους, πλαισιώνουν και αναδεικνύουν µαζί µε τα περιγραφικά στοιχεία 

και την προσωπική κατασκευή της δικής τους εικόνας, της δικής τους 

εµπειρίας. Η κατασκευή µάλιστα αυτή είναι ιδιαίτερης αξίας και σηµασίας, 

καθώς η προσανατολισµένη λειτουργία του ίδιου του διαλόγου επιτρέπει στα 

υποκείµενα να αναπτύξουν µαζί µε την αντικειµενική εξιστόρηση 

αναπαραστάσεις και νοήµατα που εκφέρονται µε φυσικό τρόπο, καθώς η όποια 

απήχηση, κατάθεση ή περιγραφή, γίνεται µε τρόπο ορισµένο, δηλαδή 

υπακούει στον κανόνα της κατανόησης και της επικοινωνίας. 

Αν, λοιπόν, θα ήθελα να µην περιγράψω µόνο αρνητικά, αλλά και θετικά 

µερικές από αυτές τις προσεγγίσεις, θα έλεγα ότι κυριαρχεί µια 

συναισθηµατική τοποθέτηση απέναντι στο σχολείο και τους δασκάλους, όπου ο 

δάσκαλος-βοηθός είναι καθαρά χαραγµένος, µε καθαρό το προφίλ από την 

ανάµνηση που έχει ο µαθητής στο µυαλό του, δηλαδή ξέρει πολύ περισσότερα 

στοιχεία ο µαθητής για το δάσκαλό του που τον βοήθησε. Είναι πιο αδρό το 

περίγραµµά του, η συµβολή του, τα παραδείγµατα. Αντίθετα, στις τάξεις όπου 

ο µαθητής δεν γνώρισε µια τέτοιου είδους επαφή και επικοινωνία µε τους 

δασκάλους ή τις δασκάλες, το προφίλ του δασκάλου χάνεται, είναι ασαφές, 



είναι σκοτεινό, δεν µπορεί να µας δώσει χαρακτηριστικά, πώς τον βοηθούσε, 

ιδιοτυπίες, συµπεριφορές, εκφράσεις.  

Όταν κανείς προσπαθεί να ενοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, 

διαπιστώνει ότι οι δάσκαλοι δεν ήταν µονοσήµαντα καλοί ή κακοί. Υπήρχαν 

και καλές και κακές εµπειρίες από το σχολείο. Έτσι, λοιπόν, φαίνεται πως ο 

δάσκαλος ήταν πολύ συχνά αδιάφορος και οι εκφράσεις που πλαισιώνουν µια 

τέτοια αντίληψη είναι «∆εν ασχολούνταν µε µας οι δάσκαλοι πολύ. 

Καθόµασταν εκεί απλώς και ακούγαµε», «∆εν µας σήκωνε στον πίνακα. Μας 

έβαζε να γράψουµε µια λέξη, την οποία επαναλαµβάναµε για όλη την ηµέρα», 

«∆εν ασχολούνταν πολύ µε µας. ∆εν µας έγραφε στα τετράδια. Βλέπαµε τους 

άλλους, αλλά στο δικό µας το τετράδιο δεν υπήρχαν σηµειώσεις», 

«Αισθανόµασταν άσχηµα, αλλά δεν µπορούσαµε και εµείς να ανταποκριθούµε. 

∆εν µας βόηθαγε όµως και ο δάσκαλος. Μας πέρναγαν έτσι, χρονιά τη χρονιά. 

Πηγαίναµε από τη µια τάξη στην άλλη κανονικά, αλλά δεν συζητάγαµε τίποτε. 

Γυµναστική µας έβαζε ο γυµναστής, συζητάγαµε για τα µαθήµατα, πηγαίναµε 

στις εκδροµές, αλλά στα άλλα µαθήµατα τίποτε. Με µας δεν ασχολούνταν, 

επειδή ξέρανε ότι δεν γράφαµε. ∆εν ασχολήθηκαν όµως να µας µάθουν πώς να 

γράφουµε. ∆εν ασχολούνταν µε µας», «∆εν θυµάµαι τώρα να σας πω. Κάτι µας 

ρώταγε, δεν ξέραµε να απαντήσουµε, ρώταγε γρήγορα τον άλλο που ήξερε. 

Έτσι, βγαίναµε από το σχολείο, βγαίναµε από το µάθηµα, χωρίς να µας 

παίρνει κανένας υπόψη του. Καθόµασταν σε ένα θρανίο µέχρι να σχολάσουµε. 

Απλώς καθόµασταν, βγαίναµε στο διάλειµµα, έτσι πέρναγε η µέρα», «Ένα 

δάσκαλο είχα όµως που µου έδινε πολύ σηµασία. Οι άλλοι δεν ενδιαφέρονταν, 

ούτε να µε δουν. Πέρναγαν σε όλα τα παιδιά, πάνω από τα διάφορα θρανία, 

αλλά εµάς τίποτε. Στο τέλος καθόλου. ∆εν µας έδιναν σηµασία, όπως σου είπα 

καθόλου. Μας άφηναν τελευταίους, µας ξεχνούσαν. Ο δάσκαλος που µε 

πλήγωσε ήταν αυτός που µου είπε να βγω από την τάξη, που δεν µου έδινε το 

λόγο. Τι να πήγαινα; Πόσον καιρό να πήγαινα; Τι να µην πήγαινα ήταν το ίδιο 

γι' αυτόν, αφού για µένα δεν υπήρχε χώρος», «Περισσότερο σήκωναν άλλα 



παιδιά, παρά εµένα. Άλλους τους σήκωναν δυο-τρεις φορές την ίδια µέρα, 

εµένα δεν µε σήκωναν καθόλου. Ούτε που µε πλησίαζαν. Στην πρώτη και τη 

δευτέρα οι δασκάλες µου ήταν τυπικά δασκάλες. ∆εν έµαθα τίποτα. Ο 

δάσκαλος, ο άλλος που είχα στην Τρίτη, έπαιζε προ-πο, ξέρετε, όταν γίνονταν 

το µάθηµα. Κάναµε σκονάκια µπροστά του, πλήρης αδιαφορία, δεν 

ενδιαφερόταν καθόλου». 

Για να µην φανεί, όµως, ότι µόνο αυτές είναι οι εικόνες και οι δείκτες που 

καταγράφονται, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι πραγµατικά σκύβουν 

πάνω από τα συγκεκριµένα παιδιά. Η αγάπη και το ενδιαφέρον του δασκάλου 

περιγράφεται µε τον εξής τρόπο: «Με αγαπούσε πολύ. Έδειχνε µια φροντίδα, 

ένα ενδιαφέρον. Όταν µας έβαζε τεστ, πήγαινα αδιάβαστος, πάλι µε άφηνε να 

µπαίνω στο παιχνίδι. Ήµουνα µέσα πάντα στην τάξη. Φαινόταν ότι 

ενδιαφερόταν για µένα. Αυτή η δασκάλα µε ανακάλυψε ότι ήµουν καλός. Μου 

φώναζε και µε πρόσεχε, αλλά ήξερα και καταλάβαινα ότι µε αγαπούσε. Με 

κοίταζε, µε ρώταγε πολύ συχνά 'γιατί δεν διάβασες;', 'γιατί δεν έκανες την 

εργασία που έβαλα;', 'έλα δω΄. Μου έλεγε ότι 'αν ακολουθήσεις και διαβάσεις, 

θα γίνεις ο καλύτερος΄. Μέχρι εκεί ήµουν καλός, θα γίνω καλύτερος». Βλέπετε, 

θα µπορούσε να ερµηνεύσει κανείς πολλαπλά αυτού του είδους τα µηνύµατα.  

Θα ήθελα να σταθώ και σε άλλα τέτοια θέµατα, όπως στη µη παροχή 

γνώσεων («∆εν µάθαµε και τίποτα. Άλλο στο σχολείο, να σας πω την αλήθεια. 

∆εν τα έµαθα εκεί. Τα έµαθα µετά µε τη βοήθεια του πατέρα µου, εξωσχολικά. 

Κάναµε την προσευχή, µπαίναµε στο σχολείο, καθόµασταν, µας λέγανε το 

µάθηµα που θα έχουµε εκείνη την ηµέρα, γράφανε τα άλλα παιδιά, δηλαδή, 

έλεγε ο δάσκαλος και διάβαζε µε τα παιδιά που γράφανε. Αυτό εµάς µας έβαζε 

πάντα στην άκρη. Έτσι το βγάλαµε το δηµοτικό, χωρίς να ξέρουµε τίποτε. 

Μας πέρναγαν έτσι κάθε χρονιά, πηγαίναµε από τη µία τάξη στην άλλη. ∆εν 

ασχολούνταν µε µας. Ξέρανε ότι δεν γράφουµε και δεν ασχολήθηκαν να µας 

µάθουν να γράφουµε. Το γράφανε όσοι ξέρανε το µάθηµα. Εµείς που δεν 

ξέραµε, δεν γράφαµε. ∆εν µας έλεγε τίποτε εξάλλου αυτό. Είχα σηκωθεί για 



µάθηµα δύο φορές όλη τη σεζόν, τρία χρόνια που τον είχα. Όχι, δεν 

αισθάνθηκα ποτέ ότι µε βόηθαγε. Να µου πιάσει το χέρι; Ποτέ! Εδώ δεν 

πλησίαζε στο χώρο που καθόµασταν! Της τρίτης τάξης ήταν άσχετος, για µένα, 

ο δάσκαλος. Και την έκτης ήταν µια δασκάλα εξαιρετική»), την παροχή 

βοήθειας, τον τρόπο επιβράβευσης, την τιµωρία ως µέσο µάθησης, και εδώ θα 

µπορούσε να δει κανείς πώς και µε ποιους τρόπους οι δάσκαλοι και οι 

δασκάλες βοηθούν και συµβάλλουν στη γνωστική ανάπτυξη, αλλά και την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

Υπάρχει, επίσης, µία καταγραφή που αφορά τον τρόπο µε τον οποίο 

βοήθησαν εν γένει την κοινωνικοποίηση, δηλαδή την εκµάθηση κανόνων, κάτι 

που µε κανέναν τρόπο δεν φαίνεται να τους διαφοροποιεί, να τους ενοχλεί. 

Αντίθετα, θα έλεγα ότι οι µαθητές αισθάνονταν ότι σε τέτοιου είδους 

καθηµερινές δραστηριότητες η εµπλοκή τους ήταν συνυφασµένη µε το κλίµα, 

αλλά και την εργασία της τάξης. 

 Θα ήθελα να σταθώ σε ένα κεφάλαιο που περιγράφει τις πρακτικές και 

τους τρόπους αντιµετώπισης των διακρίσεων 

 
Η συµµεταχείριση, η διάκριση 

 
«∆εν µας πρόσεχαν. ∆ηλαδή, ήταν και άλλοι Τσιγγάνοι και δικοί σας». Οι 

εκφράσεις, καταλαβαίνετε, ότι είναι προς ερµηνεία. «Σηκώναν στο µάθηµα πιο 

πολύ τους λευκούς από µας», «Είχα έναν καλό δάσκαλο, αλλά οι υπόλοιποι 

πιστεύω σπάνια µε βοήθησαν να βγάλω το δηµοτικό, γιατί υπήρχε ρατσισµός. 

Υπήρχε το πρόβληµα, το αιώνιο πρόβληµα», «Ήταν καλή περίοδος, δεν είχε 

ρατσισµό, ας πούµε. Με σήκωνε για παράδειγµα, παρόλο που ήµουν 

Τσιγγάνος. 'Κοιτάξτε ο Τσιγγάνος τι έγραψε;΄ και µε πρόβαλλε. 'Και σεις δεν 

γράψατε. Πού είσαστε; Εσείς έχετε καλύτερες συνθήκες!'. Με σήκωνε στον 

πίνακα κανονικά, σαν να µην υπήρχε διάκριση. Γι' αυτό κάναµε και µεις 

γράµµατα. Όπως έβαλε το άλλο παιδί, γιατί να µην βάλει και µένα να γράφω; 

Μας πήγαινε κανονικά, δεν µάλωνε κανέναν. Μ' όλους τους µαθητές ήταν 



εντάξει. Καθόµασταν εµείς που είµασταν Τσιγγάνοι, ας πούµε, και έτσι οι 

γύφτοι σε µια δικιά µας γωνιά, σε ένα δικό µας θρανίο. Όλοι µίλαγαν, εµείς 

µέναµε σιωπηλοί. Με όλους ήταν καλοί. Κανονικά είµασταν όλοι σαν αδέλφια. 

∆εν είχε δηλαδή ρατσισµό, ας πούµε. ∆ηλαδή, αυτός είναι γύφτος και αυτός 

είναι µπαλαµός. Ήταν όχι ρατσιστές, δηλαδή εσείς εκεί, εσείς θα πάτε από κει, 

εµείς οι υπόλοιποι πάµε από δω. Αυτό το πράγµα δεν γινόταν. Θα ρώταγε και 

τους άλλους, αλλά πιο πολύ εµένα. Μέσα στο µάθηµα, άµα δεν καταλαβαίναµε 

όλοι το µάθηµα, δεν σταµατούσε. Ειδικά έδινε το λόγο σε αυτούς, αλλά σε 

µένα µου είχε αδυναµία. Ιδιαίτερα σε κάποια µαθήµατα. Εγώ όταν είχα 

αδυναµία, ας πούµε στα µαθήµατα, σήκωνε το διπλανό µου. Ερχόταν, όµως, 

και καθόταν δίπλα µου, µου έπιανε το χέρι. Έδινε το λόγο σε όλους, µε 

πρόσεχε, µου διόρθωνε τα γραπτά. Ειδικά σε αυτούς που είχαν αδυναµία στα 

µαθήµατα. Το έκανε και µε άλλους».  

Θα ήθελα να πω ότι πραγµατικά υπάρχει και η ψυχολογική διάσταση σε 

αυτά τα οποία χειριζόµαστε σήµερα. Και νοµίζω ότι οι ψυχές σας ξέρουν 

περισσότερο. Σας ευχαριστώ. 

 
 



Γιώργος Μαυρογιώργος, Η σχολική µονάδα και η άσκηση «εσωτερικής» 

εκπαιδευτικής πολιτικής για την ένταξη των όλων των µαθητών/τριών στην 

εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση: σχετική αυτονοµία και συλλογική ευθύνη 

 

Παρακολούθησα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την ιδιωµατική προσέγγιση του 

συναδέλφου κου Γκότοβου και τις κραυγές και τις φωνές των µαθητών µε 

ρόµικη προέλευση για το δάσκαλο. Και θέλω να σηµειώσω, όσον αφορά τις 

µνήµες και τα βιώµατα, ότι αυτό το σχολείο δεν είναι ανάµεσά µας πια, έχει 

αλλάξει. Το σηµερινό σχολείο είναι πιο ανοικτό, πιο δηµοκρατικό από το 

σχολείο εκείνης της εποχής και αντανακλά και εκφράζει µε πιο πιστό τρόπο τις 

όποιες κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και υλικές συνθήκες και όρους, κάτω 

από τους οποίους ζουν οι µαθητές και οι µαθήτριες που συγκροτούν το 

µαθητικό πληθυσµό ενός σχολείου στη συγκεκριµένη τοπική κοινωνία. Και δεν 

µιλώ, βέβαια, για τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία µπορούν να αντλούν από 

διάφορες περιοχές. Μιλώ για το δηµόσιο σχολείο, που σύµφωνα µε την 

καθιερωµένη πρακτική αντλεί το µαθητικό πληθυσµό από τη γειτονιά, µε όλες 

βέβαια τις καταστρατηγήσεις. 

Από κείνο το σχολείο έχει µείνει η θεσµική πρόσληψη για υποχρεωτική 

εκπαίδευση και αναρωτιέται κανείς τι να σηµαίνει άραγε σήµερα η ρύθµιση 

περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ιστορικά χρειάστηκε τότε να επιβληθεί σε µια 

εποχή. Μήπως, αναρωτιέµαι, αφορά ειδικές οµάδες µαθητών και µαθητριών; 

Ή αν ψάξουµε τα σχολεία, τα γνωστά σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων, από 

εκείνη την εποχή έχει µείνει η επιγραφή στον τοίχο "Η καθαριότητα είναι µισή 

αρχοντιά".  

Ζητώ συγγνώµη αν αυτά που θα πω πολύ συνοπτικά –γιατί έχουµε 

καθυστερήσει– ίσως µετά από λίγα χρόνια δεν θα είναι εύκολο να περιγράφουν 

το σχολείο που θα έχουµε. ∆ιαβάζει κανείς για την οικουµενικότητα, την 

παγκοσµιοποίηση µε την ετερογένεια και την οµοιογένεια, αυτό το πάντρεµα 

το διαδεκτικό, τάσεις διεθνοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, συρρίκνωση 



των κρατών-µελών για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. ∆εν είµαι 

τεχνοφοβικός, αλλά ενδεχοµένως η βία µε την οποία εισάγεται η νέα 

τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας µπορεί να δηµιουργήσει νέα 

προβλήµατα, νέα ζητήµατα ενός ψηφιακού αναλφαβητισµού. Κάποιοι 

θιασώτες, που υποστηρίζουν τις νέες τεχνολογίες ως πανάκεια, δεν αποκλείεται 

να µου πούνε ότι βρήκαν τη λύση για την εκπαίδευση και των τσιγγανοπαίδων: 

Θα τους δώσουµε έναν φορητό υπολογιστή και έτσι, δεν θα έχουν πρόβληµα 

και στις µετακινήσεις τους. Θα κουβαλάνε στον φορητό υπολογιστή το 

πρόγραµµα του σχολείου. Αλλάζουν και οι ικανότητες γραφής και οι 

ικανότητες που θα χρειάζονται τα παιδιά για ανάγνωση. Ίσως, λοιπόν, ήδη 

αρχίζει να διαφαίνεται ένα νέο υβρίδιο µαθητή και µαθήτριας.  

Θα εστιάσω την ανάλυσή µου, κάποιες σκέψεις µου, στη σχολική µονάδα. 

Η σχολική µονάδα δεν είναι, βέβαια, µόνο τα σχολικά κτήρια, δεν είναι οι 

οικοδοµές. Είναι το ανθρώπινο δυναµικό, είναι οι δάσκαλοι, είναι ο διευθυντής, 

είναι οι γονείς, είναι οι µαθητές και οι µαθήτριες, γιατί η σχολική µονάδα, 

όπως είπα και πριν, αντανακλά και εκφράζει τις ιδιαίτερες κοινωνικές, 

γεωγραφικές, υλικές και πολιτισµικές συνθήκες της τοπικής κοινωνίας. Και 

βέβαια, σε αυτά που είπε και ο κος Γκότοβος και ο κος Παπακωνσταντίνου, 

αλλά και από πολλές συζητήσεις και εµπειρίες από την πορεία αυτού του 

Προγράµµατος, θα σας περιγράψω έναν δάσκαλο για να µεταβώ στην ανάλυση 

για την εκπαιδευτική µονάδα.  

Αυτόν τον δάσκαλο τον αντλώ από την ταινία «Το καναρινί ποδήλατο». 

Ένας δάσκαλος πάρα πολύ ευαισθητοποιηµένος, µε όρεξη, µελετηµένος, 

µετατίθεται σε ένα σχολείο. Εκεί του ανατίθεται µια τάξη τυχαία και 

συµπτωµατικά. Μετά από µέρες εντοπίζει έναν µαθητή, το Λευτέρη, 

αποµονωµένο, περιθωριοποιηµένο. Η ταινία απηχεί πραγµατικό περιστατικό, 

είναι, δηλαδή, µια διασκευή µιας εµπειρίας ενός δασκάλου, η οποία έχει 

αποτυπωθεί και σε βιβλίο για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και της 

γραφής. «Έλα εδώ, Λευτέρη!». Οι µαθητές τον απέκλειαν από τα παιχνίδια και 



από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Σιγά-σιγά και πάλι χωρίς συστηµατική 

καταγραφή ή ανίχνευση µόνος του αυτός ο δάσκαλος διαπιστώνει ότι ο 

Λευτέρης έχει πολλές ικανότητες, δεξιότητες π.χ. µπορεί να φτιάχνει µόνος του 

ένα ποδήλατο, το καναρινί ποδήλατο, ψάχνοντας ανταλλακτικά από δω και από 

κει. Οπότε, αρχίζει µεταξύ τους µια συνεργασία. Αυτή η συνεργασία οδηγεί 

σιγά-σιγά το Λευτέρη και το δάσκαλο σε κάποιες ανιχνεύσεις για την απόκτηση 

της ικανότητας της γραφής και της ανάγνωσης. Ο δάσκαλος, πολύ ορεξάτος, 

κάνει και διάφορες εκδηλώσεις και αναθέτει στο Λευτέρη σε µια εκδήλωση για 

έκθεση βιβλιοθήκης του σχολείου το ρόλο του ταµία. Ο πατέρας του πάει στο 

δάσκαλο και του λέει: «Πρόσεχε, θα πέσεις έξω!». Οι συνάδελφοί του στο 

σχολείο είναι εκνευρισµένοι µε την πρωτοβουλία του δασκάλου. Ο διευθυντής 

τον καλεί και του λέει: «Σε παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά που κάνεις εδώ πέρα, 

πού πας; Οι γονείς θα αναστατωθούν, ξέρω γω, οι άλλοι θα νοµίσουν ότι εµείς 

οι άλλοι δεν κάνουµε τίποτα». Όµως, ο δάσκαλος επέµενε και ο Λευτέρης 

άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Ελάτε που ο δάσκαλος αρρωσταίνει κάποια 

µέρα και χρειάζεται κάποιος άλλος δάσκαλος να τον αναπληρώσει.  

Με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που είδαµε κάποια στιγµή αυτό το 

φιλµ υπήρχε η εκδοχή ότι «αχ, ένας τέτοιος δάσκαλος µας χρειάζεται!». Σιγά-

σιγά, όµως, κουβεντιάζοντας βρήκαµε ότι αυτός ο δάσκαλος είχε κάνει ένα 

σοβαρό λάθος: θεωρούσε ότι µόνος του, παντοδύναµος, αναντικατάστατος, 

ευφυής, ευαίσθητος, θα µπορούσε να αναλάβει την υπόθεση του Λευτέρη µόνος 

του. Ο επόµενος δάσκαλος που τον αντικατέστησε αντιµετώπισε το Λευτέρη 

µε τη συνήθη τακτική της περιθωριοποίησης, της υποτίµησης, της επίπληξης. 

Ο Λευτέρης εγκατέλειψε το σχολείο.  

Νοµίζω ότι το σενάριο αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουµε 

την άποψη ότι το ζήτηµα της εκπαίδευσης των παιδιών διακυβεύεται στο 

επίπεδο της σχολικής µονάδας. Είτε συγκεντρωτικό σύστηµα εκπαίδευσης 

έχουµε, είτε αποκεντρωµένο, είτε αποσυγκεντρωµένο, η σχολική µονάδα 

διαθέτει έναν σχετικό βαθµό αυτονοµίας. Όταν ο δάσκαλος κλείνει την πόρτα 



της τάξης του ή όταν η αυλόπορτα µετά την παρέλευση της ώρας προσέλευσης 

κλείνει, συµβολικά κατά κάποιον τρόπο εκφράζεται αυτός ο σχετικός βαθµός 

αυτονοµίας της εκπαιδευτικής µονάδας. Εποµένως, όποια και αν είναι η 

κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, η οποία και αυτή µε τη σειρά της δεν 

διαµορφώνεται σε κοινωνικό-πολιτικό κενό –υπάρχουν πολλές οµάδες πίεσης 

που δεν χρειάζεται να τις αναφέρουµε– και η εκπαιδευτική µονάδα έχει 

τουλάχιστον τρεις τρόπους να παρεµβαίνει στο είδος εκπαιδευτικής πολιτικής 

που ασκεί:  

(α) Με παρέµβαση στη διαµόρφωση της κεντρικής πολιτικής, συµµετέχοντας 

στο διάλογο ή αναδεικνύοντας καινοτόµες παρεµβάσεις στο σχολείο, έτσι ώστε 

να µπορεί να αναδειχθεί από τη σχολική µονάδα µια καινοτόµος παρέµβαση, 

την οποία θα υιοθετήσει συνολικά η κεντρική εξουσία – αν και δεν αποκλείεται, 

βέβαια, να την αλλοιώσει.  

(β) Με κριτική υποδοχή και πρόσληψη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, 

στα όρια βέβαια της σχετικής αυτονοµίας που έχει. 

(γ) Με το να αναδείξει διαδικασίες σχεδιασµού, προγραµµατισµού, εφαρµογής 

και απολογισµού εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής µονάδας. Τι είναι δυνατό 

να γίνει εδώ; Ζητήµατα όπως αναλογία διδασκόντων-διδασκοµένων, 

πολυπολιτισµική σύνθεση των τµηµάτων, κοινωνική σύνθεση, σχολική διαρροή, 

σχολική υποεπίδοση, σχολική παραβατικότητα, όλα αυτά τα ζητήµατα που 

προσδιορίζουν µε διαφορετικό τρόπο τις διάφορες εκπαιδευτικές µονάδες, 

είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο συγκροτηµένης εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής της µονάδας. Αυτό, βέβαια, µπορεί να γίνει µε 

πολλούς τρόπους, σίγουρα, όµως, ο σύλλογος διδασκόντων σε αυτή την 

περίπτωση είναι ο πυρήνας, ο οποίος µπορεί να παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις 

που να αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου, τον 

προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, τον απολογισµό του έργου, την ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων, την επαγγελµατική κουλτούρα του ίδιου του σχολείου, τις 

επιµορφωτικές προτεραιότητες, την παιδαγωγική και διδακτική του σχολείου, 



τη σύνδεσή του µε την τοπική κοινωνία. Σε κάθε, βέβαια, περίπτωση υπάρχει 

ένα πλαίσιο κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, µε βάση το 

οποίο οριοθετούνται οι κατευθυντήριες αρχές.  

Τα είπα αυτά, γιατί έχοντας την εµπειρία µετά από τρία χρόνια από την 

εφαρµογή αυτού του συγκεκριµένου Προγράµµατος, θεωρώ ότι χρειαζόµαστε 

στο σχολείο για την επιτυχία παρόµοιων Προγραµµάτων µια κουλτούρα 

συνεργασίας και συλλογικότητας στην εκπαιδευτική µονάδα. Και νοµίζω ότι 

ένα τέτοιο Πρόγραµµα µπορεί να συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

κουλτούρα αυτή στηρίζεται στην αναγνώριση της αξίας των ατόµων, αλλά και 

της αξίας των οµάδων, ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσµατικότερα οι στόχοι. 

Μια κουλτούρα συνεργασίας προωθεί το όραµα της εκπαιδευτικής µονάδας, το 

ύφος της και το επαγγελµατικό της ήθος. Ένα όραµα, ωστόσο, δεν επιβάλλεται 

από τα πάνω και από τα έξω, αλλά προκύπτει µέσα από την αξιοποίηση των 

εµπειριών και των ανησυχιών των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων 

του σχολείου. Ένα όραµα µπορεί να αποτελεί δέσµευση όλων των φορέων για 

την πορεία της εκπαιδευτικής µονάδας στο µέλλον.  

Η οργανωτική, βέβαια, δοµή της εκπαιδευτικής µονάδας θα χρειαστεί να 

αλλάξει και από διευθυντοκεντρική που είναι σήµερα να προσαρµοστεί και να 

προσανατολιστεί σε πιο συλλογικές διαδικασίες, µε το ρόλο του διευθυντή να 

είναι περισσότερο εµψυχωτικός, συντονιστικός και διευκολυντικός µιας 

συλλογικής, συνεργατικής διαδικασίας. Έτσι, ο διευθυντής καλείται να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιλογές των συναδέλφων εκπαιδευτικών, 

αλλά και των άλλων φορέων που µετέχουν στην οργάνωση και λειτουργία της 

εκπαιδευτικής µονάδας. Η ανάδειξη, λοιπόν, της εκπαιδευτικής µονάδας σε 

φορέα διαµόρφωσης και άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής µπορεί να 

διευρύνει ακόµα και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Με κέντρο, λοιπόν, τον 

εκπαιδευτικό στην εκπαιδευτική µονάδα, ευαίσθητο αποδέκτη των µηνυµάτων 

της µικροκοινωνίας στην οποία βρίσκεται το σχολείο και µε µια κουλτούρα 

σχολείου που ευνοεί τη συλλογικότητα και την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή 



στη λήψη αποφάσεων, η εκπαιδευτική µονάδα µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό 

φορέα στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Θα έλεγα, ωστόσο, ότι αυτές οι σκέψεις θα µπορούσαν να αφορούν κατά 

προτεραιότητα αυτό που λέµε «εννιάχρονο σχολείο». Γιατί; Καταρχήν, είναι το 

σχολείο που εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή µαθητών και 

µαθητριών. Είναι το λαϊκό σχολείο. ∆εύτερον, στην εκλεκτική ανασυγκρότηση 

που επιχειρείται διαµορφώνεται ένα νέο δίκτυο δια βίου συνεχιζόµενης 

ανοικτής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο εν πολλοίς αυτή τη στιγµή 

µπορεί να φαίνεται άτυπο, αλλά πολλές µορφές του είναι θεσµοθετηµένες 

(Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, ΙΕΚ, ΚΕΚ). Αυτό το 

δίκτυο θα το αξιοποιήσουν όσοι αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο το σχολείο από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό και το γυµνάσιο. Είναι, 

βέβαια, το σχολείο το εννιάχρονο εκείνο, στο οποίο µπορούµε να 

διαµορφώσουµε, να σχεδιάσουµε, να προγραµµατίσουµε, πρόγραµµα 

έγκαιρης προληπτικής παιδαγωγικής παρέµβασης για την αντιµετώπιση 

φαινοµένων σχολικής διαρροής, εγκατάλειψης, µη φοίτησης, µη εγγραφής και 

σχολικής υποεπίδοσης. Είµαι πάρα πολύ σκεπτικός για τα διάφορα 

Προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας που εξαγγέλλονται στο λύκειο. Ποια 

είναι άραγε η αποτελεσµατικότητά τους;  

Ένα άλλο σηµείο που θα ήθελα να θίξω στη συζήτηση είναι το εξής: 

Άραγε, η επιλογή του να έχουµε προγράµµατα που να απευθύνονται σε ειδικές 

κατηγορίες µαθητικού πληθυσµού, είναι αποτελεσµατική ή θα έπρεπε να 

εντάξουµε αυτές τις οµάδες σε µια πιο συνολική εκπαιδευτική πολιτική, που να 

αγκαλιάζει, να επινοεί, να σχεδιάζει και να εφαρµόζει προγράµµατα για την 

αντιµετώπιση κοινών ζητηµάτων. Όπως είναι τα πράγµατα σήµερα, φαίνεται 

δύσκολο να έχουµε µια εκτίµηση για το εύρος της σχολικής αποτυχίας. 

Βέβαια, όταν ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα στη Β΄ Λυκείου, αρχίζουν οι 

θρήνοι και ο πανικός. Η Β΄ Λυκείου, όµως, τι µας δείχνει; Μας δείχνει το 

σηµείο εκβολής µιας υφέρπουσας σχολικής αποτυχίας, η οποία έρχεται, 



ευνοείται και πριµοδοτείται µε πολιτικές αφόρητης προαγωγής και επιείκειας, 

και έτσι δεν εκφέρουµε αυτή τη στιγµή το µέγεθος της σχολικής αποτυχίας που 

σηµειώνεται στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο.  

Θα έλεγα, λοιπόν, πως µια πολιτική που έχει ως σκοπό το άνοιγµα του 

σχολείου σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες που δεν εγγράφονται στο 

σχολείο ή που αν εγγράφονται το εγκαταλείπουν ή που αντιµετωπίζουν τον 

κίνδυνο υποεπίδοσης, δεν είναι αποτελεσµατική, εκτός και αν είναι συνολική 

και συµπεριλαµβάνει το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού µε τις όποιες 

ενδεχοµένως ιδιαιτερότητες έχουν οι µαθητές και οι µαθήτριες που φοιτούν 

στο σχολείο.  

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική από αυτήν την άποψη είναι η περίπτωση της 

εκπαίδευσης παιδιών µε ρόµικη προέλευση. Η υπεράσπιση και αποθέωση της 

πολιτισµικής τους διαφοράς µάλλον ευνοεί τη διαιώνιση αντιλήψεων και 

προκαταλήψεων που παρουσιάζουν π.χ. τους Τσιγγάνους και τα παιδιά τους ως 

µια οµάδα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες τέτοιες, που να εξηγούν φαινόµενα, 

όπως άρνηση του σχολείου, ελλιπή φοίτηση, εγκατάλειψη του σχολείου και 

υποεπίδοση. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, βέβαια βρίσκουν πρόσφορο 

έδαφος πολιτικές παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές για ειδικά σχολεία, 

ειδικές τάξεις, ειδικά τµήµατα, ειδικό διδακτικό υλικό, ειδική διδακτική 

µεθοδολογία για την εκπαίδευση και άλλων πολιτισµικών οµάδων.  

Αυτό που θέλαµε να τονίσουµε εδώ είναι ότι ένα Πρόγραµµα 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης έχει περισσότερες προϋποθέσεις 

αποτελεσµατικής παρέµβασης, όταν δεν απευθύνεται κατά αποκλειστικότητα 

στους «άλλους» και τις υποτιθέµενες ιδιαιτερότητές τους. Μια τέτοια επιλογή 

είναι ανοικτή σε διολίσθηση προς παιδαγωγικές αποθέσεις διαφοράς, 

εγκλεισµού και απόκρουσης. Πρόκειται για µια άµεση αντιστοιχία και συνέπεια 

των προτάσεων για σεβασµό και για το εγκώµιο της διαφοράς µε το πρόσωπο 

ενός εκσυγχρονισµένου ρατσισµού, που παραµένει στην ιδιαίτερη παιδαγωγική 

µεταχείριση του εγκλεισµού, της κοινωνικής διάθεσης και ανισότητας. Ένα 



Πρόγραµµα που έχει ως σκοπό το άνοιγµα του σχολείου σε όλους είναι 

αποτελεσµατικότερο στο εννιάχρονο σχολείο, όταν καταγράφει, ανιχνεύει, 

σχεδιάζει και παρεµβαίνει µε ενιαίο πολιτικό-παιδαγωγικό προσανατολισµό 

προς την κατεύθυνση της άµβλυνσης των όρων και συνθηκών που εµποδίζουν 

µαθητές και µαθήτριες από µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα να έχουν 

συστηµατική σχολική φοίτηση και θετική σχολική επίδοση. Μια τέτοια 

πολιτική-παιδαγωγική αµβλύνει τον κίνδυνο αποµόνωσης και εγκλεισµού, 

σαφώς προσφέρεται για την ανάπτυξη µορφών κοινωνικής αλληλεγγύης και 

σύσφιγξης των σχέσεων ανάµεσα στα µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα 

που αντιµετωπίζουν, µε τις όποιες διαφοροποιήσεις στην ένταση και την 

έκταση, κοινά ως ένα βαθµό προβλήµατα στη σχέση µε το σχολείο.  

Πρόκειται για µια εκδοχή, θα έλεγα, που προωθεί την οµοιότητα εντός 

της διαφοράς. Αυτό σηµαίνει να έχουµε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς 

που να είναι σε σχέσεις σεβασµού και κατανόησης οµάδων που κινδυνεύουν 

από αποκλεισµό στη βάση των διαφορών οποιουδήποτε και οποιωνδήποτε 

µπορούµε να υποστηρίξουµε πως βρίσκονται οι οµοιότητες της καταπίεσης 

του αποκλεισµού, της διάκρισης, αν και µε διαφορετικούς τρόπους. Η πολιτική 

αναζήτηση των οµοιοτήτων εντός της διαφοράς προωθεί τον ορισµό της 

ταυτότητας µε όρους ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας, σε µια διαδικασία 

εκδηµοκρατισµού.  

Ένα τέτοιο Πρόγραµµα, όπως είναι αντιληπτό, µπορεί στρατηγικά να 

χρησιµοποιηθεί και ως όχηµα για την ευρύτερη ανασύνταξη του σχολείου: την 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, την παραγωγή εναλλακτικών µορφών 

διδακτικού υλικού, για εναλλακτικούς ορισµούς διδασκαλίας, γνώσης, µάθησης 

και σχολικής εργασίας. Η µονοσήµαντη εστίαση ενός Προγράµµατος σε 

µονοπολιτισµικές εκδοχές είναι ανοιχτή στην ενίσχυση εκδοχών πολιτισµικού, 

φοβικού και ανταγωνιστικού ρατσισµού. Αυτό δηµιουργεί πολλές αντιστάσεις 

στην υποδοχή και την πρόσληψή του και την πρόσκληση σε συνεργασία από 



όλους όσους εµπλέκονται, για την προώθηση αρχών πολιτικής δικαιοσύνης, 

αλληλεγγύης, σεβασµού και ισοτιµίας στο σχολείο της κοινωνίας.  

Κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πως ένα τέτοιο Πρόγραµµα µε όρους µιας 

ενιαίας συνεκτικής αντίληψης στη βάση των κοινών προβληµάτων σχολικής 

φοίτησης, υποεπίδοσης, παραβατικότητας, εγκατάλειψης, έχει πάρα πολλά να 

προσφέρει και στους µαθητές και τις µαθήτριες, αλλά και στους γονείς 

εκείνους, τα παιδιά των οποίων δεν κινδυνεύουν από δείκτες εγκατάλειψης, 

διαρροής, αποκλεισµού και διάκρισης. Σας ευχαριστώ. 

 

 
 



Ελένη Τσολακίδου, Σύµβουλος του Υπουργείου Γεωργίας σε θέµατα 

Εκπαίδευσης 

 

Γεια σας. Ήθελα να πω ορισµένα πράγµατα περισσότερο γενικά, τα οποία 

αναφέρονται και στον εκπαιδευτικό αποκλεισµό των παιδιών µε ρόµικη 

προέλευση. Θα αναφερθώ σε κάτι που είπε ο Ταρκόφσκυ, ο διάσηµος αυτός 

σκηνοθέτης, ότι όπως τα δέντρα, όταν είναι µικρά, λυγίζουν και είναι τρυφερά, 

και όταν γερνούν είναι ξηρά και ετοιµοθάνατα, έτσι η ακαµψία και η 

ανελαστικότητα στις κοινωνικές αλλαγές είναι σύντροφος του θανάτου. Ο 

άκαµπτος δεν πρόκειται ποτέ να νικήσει. Όταν ο κόσµος αλλάζει, πρέπει να 

αλλάζουµε και εµείς, για να είµαστε στην πρωτοπορία της αλλαγής. Η κοινωνία 

είναι µια δυναµική µεταµόρφωση και αν εµείς θέλουµε να αξιοποιήσουµε τη 

δυναµική µεταµόρφωση, πρέπει να συµµετάσχουµε στην πορεία αυτή. Να 

ενθαρρύνουµε τις κοινωνικές αλλαγές προς την ισότητα και το σεβασµό στη 

διαφορετικότητα των πολιτών. 

Παλαιότερα, η έννοια της δηµοκρατίας σχετιζόταν µε την επιβολή της 

θέλησης των πολλών. Σήµερα, συνδέεται µε τη δυνατότητα συµµετοχής όλων 

των πολιτών µιας κοινωνίας σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα και εκδήλωση. 

Όσες περισσότερες πρωτοβουλίες µπορεί να πάρει ο πολίτης και όσες 

περισσότερες δυνατότητες έχει, τόσο περισσότερη δηµοκρατία υπάρχει. Στις 

µέρες µας, παρόλο που η τεχνολογία φέρνει τους ανθρώπους του κόσµου πιο 

κοντά και τα πολιτικά εµπόδια καταρρέουν, οι φυλετικές διακρίσεις, η 

ξενοφοβία, ο φόβος της διαφορετικότητας, συνεχίζουν να καταδυναστεύουν και 

να χωρίζουν τους πολίτες της χώρας µας που έχουν διαφορετικό πολιτισµό 

γενικότερα. Γι' αυτό, το 1997 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε στο 

ψήφισµά της να διοργανώσει την παγκόσµια διάσκεψη κατά του ρατσισµού, 

των φυλετικών διακρίσεων, από την 31η Αυγούστου-7η Σεπτεµβρίου του 2001.  

Η εξάλειψη της φτώχειας, πρώτα από όλα, είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας αντίστασης στον εκπαιδευτικό αποκλεισµό των παιδιών και µε 



ρόµικη προέλευση. Η δηµιουργία ενός υποστηρικτικού διεθνούς 

περιβάλλοντος είναι σηµαντική για την αντιµετώπισή της. Η φτώχεια συνδέεται 

κυρίως µε την έλλειψη του ελέγχου των διαφόρων µέσων, αλλά και της γνώσης 

και των κοινωνικών επαφών. Χωρίς τη γνώση εύκολα οι άνθρωποι αγνοούνται 

από τους θεσπίζοντες τους νόµους.  

Η εξάλειψη της φτώχειας δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 

προγράµµατα. Χρειάζεται µια δηµοκρατική συµµετοχή και αλλαγές στην 

οικονοµική δοµή της χώρας µας για την πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες και στις 

υπηρεσίες, καθώς και για την ανάληψη πολιτικών για τη δίκαιη ανακατανοµή 

του πλούτου. Σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη της Κοπεγχάγης και το πρόγραµµα 

δράσης της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για την Κοινωνική Ανάπτυξη από την 6η έως 

τη 12η Μαρτίου του 1995, χρειάζονται οικονοµικές πολιτικές των χωρών για 

την εξάλειψη της φτώχειας –γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι ένας πρώτος 

παράγοντας της ισότητας γενικότερα στους πολιτικούς φορείς και ειδικότερα 

τους εκπαιδευτικούς είναι η φτώχεια–, διευρυµένες ευκαιρίες, ώστε να µπορούν 

οι φτωχοί άνθρωποι να αυξήσουν τις δυνατότητές τους και να βελτιώσουν τις 

οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της ζωής τους, πολιτικές που 

εξασφαλίζουν την παροχή οικονοµικής προστασίας  κατά της ανεργίας κτλ.  

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ, από την άλλη πλευρά, δίνει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση δυναµική βάση για να ασκήσει πολιτική κατά των 

διακρίσεων µε συναρµόδια όργανα το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και την Επιτροπή. Ευνοείται η ανάπτυξη µιας ανοικτής αγοράς εργασίας και 

υποστηρίζονται κοινωνικές οµάδες, των οποίων η πρόσβαση στην απασχόληση 

είναι δυσχερής. Και αυτό έχει να κάνει και µε τα παιδιά τα οποία έχουν ρόµικη 

προέλευση. Περιλαµβάνει, λοιπόν, η ευρωπαϊκή στατιστική για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας µέσα από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ µια νέα 

αντίληψη για την απασχόληση, η οποία οφείλει να συµφιλιώσει την 

προσαρµοστικότητα της απασχόλησης και τη µονιµότητα της εργασίας. Για 

την επίτευξη, όµως, του στόχου αυτού απαιτείται η συνεχής κατάρτιση του 



εργατικού δυναµικού και η αναβάθµιση των ικανοτήτων του. Η ευρωπαϊκή 

στρατηγική ορίζει την προώθηση της ισότητας των φύλων στις ευκαιρίες της 

αγοράς εργασίας και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτή µπορεί να 

επιτευχθεί όχι µόνο από κρατικούς φορείς, αλλά και από κοινωνικούς, για την 

πιο αποτελεσµατική αναβάθµιση των ικανοτήτων και γενικότερα του εργατικού 

δυναµικού.  

Ο σεβασµός στη διαφορετικότητα είναι ο πρώτος στόχος, ο οποίος 

καθορίζει την κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη που χαρακτηρίζει µια 

δηµοκρατική κοινωνία. Γι΄ αυτό, η παροχή των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης 

και κατάρτισης όλων των πολιτών της Ελλάδας ανεξαρτήτως φυλής, καθώς και 

η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης πρέπει να αποτελούν διαρκή στόχο 

της Πολιτείας σήµερα. Η κουλτούρα της κάθε κοινωνικής τάξης καθορίζει τη 

συµπεριφορά των εφήβων προς τη µάθηση και το σχολείο, και όχι µόνο των 

εφήβων βέβαια, γιατί το σχολείο δεν αναπτύσσει τις ικανότητες µόνο των 

µαθητών και τις γνώσεις, αλλά καλλιεργεί αξίες και ιδανικά που συνδέονται µε 

την ιδεολογία της κάθε κοινωνίας. Πρέπει να καταπολεµούνται οι κοινωνικές 

διακρίσεις, να διασφαλίζονται ίσες προοπτικές σε όλες τις κοινωνικές οµάδες. 

Άλλωστε, ό,τι διδάσκεται στα σχολεία πρέπει να συνδέεται µε την κοινωνική 

πραγµατικότητα, τις ανάγκες του εφήβου ή γενικότερα των µαθητών, γιατί τότε 

η µάθηση γίνεται πιο κατανοητή, πιο πραγµατική, µεγαλώνει η αυτοπεποίθηση 

των παιδιών και επιλύεται ένα µέρος των προβληµάτων τους. Και έτσι 

µεγαλώνει και η αυτοπειθαρχία των µαθητών µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή 

τους στην εκπαίδευση, το οποίο χρειάζονται όλες οι κοινωνικές οµάδες, και ο 

αυτοσεβασµός και η δέσµευση στη µάθηση. Τα άτοµα µε τη µεγαλύτερη 

αυτοπειθαρχία είναι εκείνα, τα οποία περισσότερο µετέχουν στις κοινωνικο-

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την ανάγκη τους για αυτονοµία 

– και εδώ αναφέροµαι στα παιδιά µε ρόλο στην εκπαίδευση, διότι η ανάγκη για 

αυτονοµία νοµίζω ότι ακριβώς είναι µεγαλύτερη.  



Θα µπορούσα να σας πω πάρα πολλά ακόµη για το ποια µπορεί να είναι 

η εκπαιδευτική συµπεριφορά, γιατί πιστεύω ότι είναι και ζήτηµα επικοινωνιακό, 

αλλά δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο που µου δόθηκε για αυτόν το 

χαιρετισµό. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι πρέπει να γίνονται εκπαιδευτικά 

προγράµµατα στους καθηγητές για το πώς πρέπει να συµπεριφέρονται στους 

µαθητές που έχουν µια διαφορετική κουλτούρα, έναν διαφορετικό πολιτισµό, 

ώστε οι µαθητές αυτοί να µην αισθάνονται µειονεκτικά και να µην έχουν 

λιγότερη απόδοση στο σχολείο. Πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τη γλώσσα 

που χρησιµοποιούν, γιατί πολλές φορές η γλώσσα εκφράζει έναν πολιτισµό και 

συνήθως ο πολιτισµός στα σχολεία είναι αυτός της µεσοαστικής τάξης, µε 

αποτέλεσµα τα παιδιά της εργατικής τάξης, στα οποία ανήκουν τα περισσότερα 

από τα παιδιά µε ρόµικη προέλευση, έχουν πρόβληµα έκφρασης και 

επικοινωνίας µε τους καθηγητές. Και βέβαια, ένας µαθητής κρίνεται πρώτα από 

όλα από τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιεί τη γλώσσα, αν είναι καλός ή 

κακός. Σας ευχαριστώ. 
 



Κώστας Μπενέκος, Μαρία Καπιτοπούλου, Το µάθηµα της γλώσσας µε νέα 

βοηθήµατα 

 

Κυρίες και κύριοι,  

Το υλικό που ανέλαβε να γράψει η οµάδα µας απευθύνεται σε παιδιά που έχουν 

µια προβληµατική σχέση µε την εκπαίδευση εξαιτίας της κοινωνικής τους 

θέσης και ο στόχος µας είναι η ταχύρυθµη εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Ευθύς εξαρχής θέλουµε να τονίσουµε ότι για να γράψουµε αυτά τα εγχειρίδια 

δεν στηριχθήκαµε ούτε σε µεγάλες θεωρίες, ούτε σε σχολές, αλλά είναι 

αποτέλεσµα προσωπικών εµπειριών και άριστης συνεργασίας µεταξύ των µελών 

της οµάδας. 

Στο πρώτο τεύχος επιλέξαµε µια µέθοδο αλφαβητισµού, η οποία 

βασίζεται στον ακουστικό διαχωρισµό των γραµµάτων, πράγµα που θα 

βοηθήσει τους µαθητές αυτών των τµηµάτων να ακούν, να διαχωρίζουν και να 

συνθέτουν σε γραπτή µορφή τα διάφορα γράµµατα. Έτσι πιστεύουµε δεν θα 

εµφανίζονται λάθη όπως π.χ. στη λέξη «χωριό», όπου που ανάµεσα στο «ρ» και 

το «ι» ακούγεται και ένα «γ». Θεωρούµε πολύ σηµαντικό οι λέξεις της πρώτης 

σελίδας, του πρώτου τεύχους όλων των γραµµάτων, να µην συλλαβίζονται, 

αλλά να προφέρονται φυσικά. Π.χ. τη λέξη «κόκορας» δεν θα τη λέµε «κό-κο-

ρας» ή το «αεροπλάνο» δεν το λέµε «α-ε-ρο-πλά-νο», αλλά θα λέµε φυσικά 

«κόκορας», «αεροπλάνο». Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο 

έλεγχος από τον εκπαιδευτικό αν ο µαθητής κατάφερε να εντοπίσει τη θέση 

του συγκεκριµένου γράµµατος από τον ήχο. Μετά µπορεί φυσικά να 

συνδυαστεί και η γραπτή µορφή του γράµµατος.  

Εδώ θα αναφερθώ πιο συγκεκριµένα στη µέθοδο αλφαβητισµού που 

επιλέξαµε. Καταρχάς, κάθε παιδί πρέπει να έχει στη διάθεσή του 

πλαστικοποιηµένα τα τρία τµήµατα του ψαριού, δηλαδή το κεφάλι, το σώµα 

και την ουρά. Κάνω σχετικά µε το ψάρι την ανάλογη επεξήγηση. Στο τέλος του 

βιβλίου για τον εκπαιδευτικό υπάρχει το περίγραµµα ενός ψαριού, το οποίο 



πρέπει να φωτοτυπήσει ο εκπαιδευτικός σε τόσα αντίτυπα, όσοι είναι οι 

µαθητές του. Προτείνουµε η φωτοτυπία να επικολληθεί σε χαρτόνι, ο µαθητής 

µε µαρκαδόρους να χρωµατίσει το κεφάλι του ψαριού κόκκινο, το σώµα 

κίτρινο και την ουρά πράσινη, και στη συνέχεια να κοπεί σε τρία κοµµάτια 

(κεφάλι, σώµα, ουρά), που καλό θα ήταν να πλαστικοποιηθούν.  

Ας πάρουµε τώρα για παράδειγµα το γράµµα «σ». Υποβάλλουµε στα 

παιδιά τις παρακάτω ερωτήσεις: «Στη λέξη ΄σαύρα΄ το ΄σ΄ ακούγεται σαν 

πρώτο γράµµα, σαν τελευταίο ή ακούγεται στη µέση της λέξης;», «Στη λέξη 

'πίνακας΄ το ΄σ΄ ακούγεται σαν πρώτο γράµµα, σαν τελευταίο ή ακούγεται στη 

µέση της λέξης;», «Στη λέξη ΄τηλεόραση΄ το ΄σ΄ ακούγεται σαν πρώτο γράµµα, 

σαν τελευταίο ή ακούγεται στη µέση της λέξης;». Είναι σπουδαίο για την 

επιτυχία του αλφαβητισµού µε αυτήν τη µέθοδο τα παιδιά να καταλάβουν µε 

παραδείγµατα τι εννοούµε µε τις παραπάνω φράσεις, ώστε µετά να είναι σε 

θέση να σηκώσουν το κόκκινο κεφάλι του ψαριού στη λέξη «σαύρα» (το «σ» 

είναι πρώτο γράµµα), την πράσινη ουρά στη λέξη «πίνακας» και το κίτρινο 

σώµα του ψαριού στη λέξη «τηλεόραση». Μετά θα ζητήσουµε από τα παιδιά να 

βάλουν Χ ή να χρωµατίσουν τα σωστά κυκλάκια, που είναι κάτω από τις 

εικονολέξεις. Είναι αντιληπτό ότι στη λέξη «τηλεόραση», όπου το «σ» είναι 

µέσα στη λέξη, τα παιδιά θα χρωµατίσουν τον µεσαίο κύκλο. Αν ζητήσουµε 

από τα παιδιά να µας πουν πού ακούγεται το «α» π.χ. στη λέξη «πατάτα», 

πρέπει να σηκώσουν το κίτρινο σώµα και την πράσινη ουρά του ψαριού και να 

βάλουν Χ στον µεσαίο και τελευταίο κύκλο, που βρίσκονται κάτω από καθεµιά 

εικονολέξη.  

Σηµειώνεται στη συνέχεια ότι τα παιδιά θα ακούσουν από τον 

εκπαιδευτικό για πρώτη φορά τη λέξη «συλλαβή» στο τέλος της ενότητας µε το 

γράµµα «σ». Θα είναι µόνο στην εκφώνηση, την οποία θα διαβάσει µόνο ο 

εκπαιδευτικός, και θα ασχοληθούν συγκεκριµένα µε συλλαβές στην ενότητα µε 

το γράµµα «γ», δηλαδή τρεις ενότητες µετά. 



Να δώσουµε µια επεξήγηση. Όταν λέµε «εικονολέξη», εννοούµε το 

σκίτσο, το οποίο βλέπει το παιδί σαν εικόνα, και τη λέξη που ακούγεται από το 

στόµα του εκπαιδευτικού ή ακόµα και του παιδιού, αν τυχόν την ξέρει και την 

ανακαλύψει.  

Όσον αφορά τώρα την παρουσίαση του γράµµατος «η», 

χρησιµοποιήθηκαν ως βοηθήµατα εικόνες, όπως π.χ. γράφουµε «η», δηλαδή 

ήτα, ακούµε «ι», δηλαδή γιώτα. Αυτά πρέπει να τα αντιληφθεί το παιδί. Ή 

γράφουµε «αι», δηλαδή άλφα γιώτα, ακούµε «ε», δηλαδή έψιλον, πάλι µε τον 

ίδιο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουµε την παρουσίαση των δίψηφων 

φωνηέντων, όπως π.χ. είναι το «αυ», δηλαδή το άλφα ύψιλον στη λέξη 

«αυτοκίνητο». Με άλλα σκίτσα παρουσιάζεται η γραπτή εµφάνιση του «α» π.χ. 

µέσα στο τρενάκι και η µεταβολή της σε ήχο, δηλαδή σε α, µέσα στον καπνό.  

Το µεγαλύτερο µέρος των ενοτήτων του πρώτου τεύχους έχει ασκήσεις 

ακουστικής αναγνώρισης του γράµµατος µε βάση τις εικονολέξεις. Εδώ πρέπει 

να γίνεται συνεχής χρήση των τριών τµηµάτων του ψαριού, τα οποία πρέπει να 

επιδεικνύουν τα παιδιά ανάλογα µε τη θέση του γράµµατος. Σε περίπτωση που 

ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο και θέλει, µπορεί να χρησιµοποιήσει 

άλλες δικές του λέξεις ή περισσότερες ασκήσεις.  

Στη συνέχεια, στο πρώτο τεύχος και πάλι, υπάρχουν ασκήσεις 

αναγνώρισης, γραφής και ανάγνωσης. Σχετικά µε τις ασκήσεις γραφής, 

νοµίζουµε ότι είναι εξίσου σηµαντικό να εξασκούνται τα παιδιά και να 

µαθαίνουν και τα κεφαλαία γράµµατα. Προτείνουµε στον εκπαιδευτικό να 

επιµείνει στη σωστή φορά της γραφής των γραµµάτων, όπως αυτή 

υποδεικνύεται µε τα βέλη στο πάνω αριστερό µέρος κάθε σελίδας. Αν κάποιος 

εκπαιδευτικός θέλει να εφαρµόσει έναν άλλο δοκιµασµένο τρόπο γραφής, είναι 

ελεύθερος να το πράξει. Στο τέλος του τεύχους ακολουθούν σε µεγέθυνση τα 

24 γράµµατα της αλφαβήτας, τα οποία µπορούν να κοπούν και να 

χρησιµοποιηθούν σε διάφορες ασκήσεις. 



Υπολογίζουµε τελικά ότι το πρώτο τεύχος, αν διδαχθεί εντατικά, µπορεί 

να τελειώσει το αργότερο µέχρι τα Χριστούγεννα, υπό την προϋπόθεση βέβαια 

ότι το τµήµα δεν θα καθυστερήσει και πολύ να λειτουργήσει.  

Σε αυτό το τεύχος καταβάλαµε ιδιαίτερη προσπάθεια για την 

παρουσίαση πολλών προτάσεων και µικρών κειµένων φυσικά, τα οποία θα 

βοηθήσουν τα παιδιά να χειρίζονται όσο το δυνατόν αρτιότερα την ελληνική 

γλώσσα, ώστε να ενταχθούν στο κανονικό σχολείο µε αρκετά εφόδια. Αυτά 

ήθελα να πω εγώ σχετικά µε το πρώτο τεύχος. Στη συνέχεια η Μαρία θα σας 

µιλήσει για το δεύτερο τεύχος, που έγραψε η οµάδα µας. Ευχαριστώ πολύ. 

--- 

Στο δεύτερο και τρίτο τεύχος ο στόχος της οµάδας ήταν να περικλείσει 

όλη τη βασική γραµµατική και το συντακτικό της ελληνικής γλώσσας, µε 

τρόπο σύντοµο αναγκαστικά, αλλά κατανοητό και ευχάριστο ελπίζουµε από 

την άλλη. Τα δύο αυτά βιβλία θα µπορούσαν να ενταχθούν σε ένα χρονικό 

διάστηµα δεκαπέντε περίπου µηνών ή πέντε σχολικών τριµήνων. Με άλλα 

λόγια, προσπαθήσαµε να συµπιέσουµε τη γλωσσική ύλη των έξι τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου σε δύο βιβλία και όπως είναι φυσικό, τα γραµµατικά ή 

συντακτικά φαινόµενα που επεξεργαζόµαστε σε κάθε ενότητα είναι 

περισσότερα από ό,τι σε µία ενότητα των σχολικών εγχειριδίων, γεγονός που 

καθιστά αυτοµάτως τα βιβλία µας πιο δύσκολα. Ελπίζουµε, όµως, ότι αυτή η 

δυσκολία εξισορροπείται πρώτον από το γεγονός ότι απευθυνόµαστε σε παιδιά 

ηλικίας 11-13 ή 14 ετών, τα οποία µπορούν να επεξεργαστούν ευκολότερα 

περισσότερα δεδοµένα, και δεύτερον από την επιλογή των κειµένων, τα οποία 

προσπαθήσαµε να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα αυτής της ηλικιακής οµάδας 

και να έχουν µια γενικότερη χρησιµότητα στην καθηµερινή τους ζωή π.χ. η 

σύνταξη µιας αγγελίας, µιας πρόσκλησης, ενός γράµµατος, µιας αίτησης κτλ. 

Η παρουσίαση των γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων γίνεται µε 

τη σειρά που εµφανίζονται στο εγχειρίδιο διδασκαλίας της ελληνικής ως 

δεύτερης ξένης γλώσσας του Γ. Μπαµπινιώτη, Ελληνική γλώσσα. Εκτός από 



αυτό, χρησιµοποιήσαµε και τη Νεοελληνική Γραµµατική του Μ. 

Τριανταφυλλίδη, τη Νεοελληνική Γραµµατική του Χρ. Τσολάκη, καθώς και το 

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής. 

Το δεύτερο τεύχος, το οποίο δεν έχει ακόµη τυπωθεί, αποτελείται από 24 

ενότητες, από τις οποίες οι πέντε είναι κεφάλαια-τεστ. Η κάθε ενότητα έχει 

κατά µέσο όρο 10 σελίδες και χωρίζεται σε 3-5 υποενότητες. Στην πρώτη 

σελίδα κάθε ενότητας έχουµε τον τίτλο, σκίτσα ή φωτογραφίες σχετικές µε το 

θέµα του κεφαλαίου και κάποιες ερωτήσεις, που σκοπό έχουν ουσιαστικά να 

εισαγάγουν το µαθητή στο θέµα το οποίο θα επεξεργαστεί στη συνέχεια, και να 

δώσουν αφορµή για συζήτηση. Για παράδειγµα, στην πρώτη σελίδα του 

κεφαλαίου 19 που φέρει τον τίτλο «Επαγγέλµατα χθες και σήµερα», οι 

φωτογραφίες είναι σχετικές µε το θέµα και παρουσιάζονται οκτώ επαγγέλµατα. 

Κάποια από αυτά παλιά και παραδοσιακά, όπως αυτά του τσαγκάρη και του 

ράφτη, και άλλα καινούρια και σύγχρονα, όπως αυτά της οδοντιάτρου, του 

πιλότου και της χειρίστριας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχος µας µε αυτή 

τη σελίδα είναι, όπως είπαµε και παραπάνω, να προκαλέσουµε µια συζήτηση 

γύρω από τα επαγγέλµατα, µε βοήθεια τις ερωτήσεις στο κάτω µέρος της 

σελίδας, αλλά και άλλες που θα θέσει ο εκπαιδευτικός (π.χ. µε τι ασχολείται ο 

οικοδόµος, αν έχει συγκεκριµένο χώρο εργασίας, αν είναι µια καλοπληρωµένη 

δουλειά, αν γνωρίζουν τα παιδιά κάποιον οικοδόµο κτλ.). 

Στην επόµενη σελίδα έχουµε το πρώτο κείµενο, όπου περιέχεται το 

γραµµατικό φαινόµενο που θα µελετηθεί αµέσως µετά, κάποιες φράσεις και 

λέξεις-κλειδιά, µια ερώτηση κατανόησης κειµένου και µια ερώτηση, στην οποία 

ο µαθητής πρέπει να δώσει την προσωπική του άποψη.  

Τα γραµµατικά ή συντακτικά φαινόµενα παρουσιάζονται συνήθως από 

δύο χαρακτήρες-σκίτσα: το ένα παιδί είναι ο επιµελής και καλός µαθητής, είναι 

αυτός που κρατά και το βιβλίο, ενώ το άλλο παρουσιάζεται σχετικά αδιάφορο 

και απρόσεκτο. Οι διάλογοι µεταξύ των δύο αυτών χαρακτήρων σκοπό έχουν 

να παρουσιάσουν το γραµµατικό φαινόµενο µε τρόπο ανάλαφρο και 



κατανοητό. Έτσι, στην τρίτη σελίδα του συγκεκριµένου κεφαλαίου έχουµε την 

παρουσίαση του παρατατικού της παθητικής φωνής από τους δύο χαρακτήρες, 

και στη συνέχεια την κλίση µέσα σε προτάσεις µε διαφορετικά ρήµατα και τις 

καταλήξεις µέσα στο πλαίσιο-µανιτάρι. Κατόπιν έχουµε τις ασκήσεις. Έχουµε 

δηλαδή µια σελίδα µε κείµενο και ερωτήσεις κατανόησης περιεχοµένου και 

κατόπιν µία ή δύο σελίδες που παραπέµπουν στο γραµµατικό φαινόµενο.  

Η τελευταία σελίδα κάθε ενότητας αποτελείται από την παρουσίαση των 

γραµµατικών ή των συντακτικών φαινοµένων µε τρόπο επιγραµµατικό, για να 

µπορεί ο µαθητής να ανατρέχει εύκολα κάθε στιγµή για να δει π.χ. πώς 

κλίνεται ένα ρήµα στον αόριστο ή να συµβουλευτεί τη λίστα µε τα ανώµαλα 

παραθετικά επιρρηµάτων κτλ. Επίσης, στο τέλος αυτής της σελίδας υπάρχει 

πάντοτε ένα πλαίσιο, στο οποίο είναι γραµµένες οι λέξεις ή φράσεις της 

ενότητας, τις οποίες κρίνουµε ότι είναι σωστό να τις µάθει το παιδί από άποψη 

ορθογραφίας, αλλά και εµπλουτισµού του λεξιλογίου του.  

Τα κεφάλαια-τεστ αποτελούνται από δύο µέρη και δεν παρουσιάζουν νέα 

γραµµατικά ή συντακτικά φαινόµενα. Στο πρώτο µέρος που εκτείνεται σε 2-4 

σελίδες περιέχονται κείµενα µιας πιο ελεύθερης θεµατολογίας, συνήθως 

λογοτεχνικά ή κείµενα από εφηµερίδες και περιοδικά, τα οποία στόχο έχουν 

εκτός από την πρόσληψη κάποιων γενικών και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων ή την 

πρόκληση διαλόγου και συζήτησης στην τάξη, να παίξουν και έναν ρόλο 

διαλείµµατος από τη σφικτή δοµή των υπόλοιπων ενοτήτων. Π.χ. στην πρώτη 

σελίδα του πρώτου κεφαλαίου-τεστ –είναι το πέµπτο κεφάλαιο στο βιβλίο–, 

στο οποίο το θέµα µας είναι το φθινόπωρο, επιλέξαµε ένα ποίηµα του Στέλιου 

Σπεράντζα µε τον ίδιο τίτλο.  

Στο δεύτερο µέρος υπάρχει τεστ µε ασκήσεις ελέγχου κατανόησης και 

εµπέδωσης των γλωσσικών φαινοµένων που επεξεργάστηκαν οι µαθητές στις 

τέσσερις ενότητες. Οι περισσότερες ασκήσεις είναι ασκήσεις συµπλήρωσης, 

δηλαδή ο µαθητής καλείται να συµπληρώσει τα κενά των ασκήσεων µε τον 



σωστό τύπο ή να διαλέξει τη σωστή απάντηση ή να βάλει τα επιρρήµατα στη 

σωστή στήλη ή ακόµη και υπογράµµιση.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στα άλλα µέλη της οµάδας. Αρχίζω 
από την κα Ειρήνη Πάντου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και 
επιµέλεια του µεγαλύτερου µέρους των κειµένων, η οποία δυστυχώς δεν 
µπόρεσε να παρευρεθεί στο συνέδριο. Μαζί µας έχουµε την κα Ευθυµία Ρήνα-
Τσικνιά, η οποία είναι υπεύθυνη για την απαιτητική εικονογράφηση του πρώτου 
τεύχους µε πάνω από 300 σκίτσα-εικόνες, αλλά και για τους δύο χαρακτήρες 
που παρουσιάζουν τα γραµµατικά φαινόµενα στο δεύτερο και τρίτο τεύχος, 
καθώς και για τα διάφορα σκίτσα, όπου χρειάστηκαν. Τέταρτο µέλος της 
οµάδας είναι η κα Αφροδίτη Οικονόµου, η οποία συνεργάστηκε µαζί µας στο 
δεύτερο τεύχος -ελπίζουµε να συνεργαστεί και στο τρίτο- και ήταν υπεύθυνη 
για το πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ 
µέρους όλης της οµάδας τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος, 
καθηγητή κο Αθ. Γκότοβο, ο οποίος µας βοήθησε σε κάθε δυσκολία που 
αντιµετωπίσαµε και κάλυψε θεωρητικά το όλο εγχείρηµα, χαράσσοντας και 
τους άξονες πάνω στους οποίος έπρεπε να κινηθούµε. Ευχαριστώ. 



Εύα Πολίτου, Γιάννης Γεωργίου, Μαρία ∆ηµητρίου, Παραγωγή 

συµπληρωµατικού διδακτικού υλικού: δυνατότητες και όρια 

 

Καλή σας µέρα και από εµάς. Θέλω να εκφράσω προσωπικά τη χαρά µου 

βρίσκοµαι εδώ, γιατί για λόγους υγείας δεν µπόρεσα να παρευρεθώ στο 

προηγούµενο συνέδριο, και έτσι έχω χάσει και τη φόρµα µου και ζητώ την 

ανοχή σας. Θα σας µιλήσουµε και εµείς για το δικό µας υλικό, τις δυνατότητες 

και τα όριά του, µε άλλα λόγια, τι έχουµε κάνει.  

Η οµάδα µας από τον Νοέµβριο του 1997 ασχολείται µε την παραγωγή 

υλικού για την αξιοποίηση του πολιτισµικού κεφαλαίου των µαθητών, 

πραγµατικών ή δυνητικών, στους οποίους απευθύνεται το Πρόγραµµά µας. 

Ποιο είναι, όµως, αυτό το πολιτισµικό κεφάλαιο;  

Στη δουλειά µας είχαµε να απαντήσουµε σε διάφορα ερωτήµατα: 

(1) Θεωρούµε ότι το πολιτισµικό κεφάλαιο των παιδιών στα οποία 

απευθυνόµαστε εξαντλείται στο ότι αυτά προσδιορίζονται ή 

ετεροπροσδιορίζονται ως Τσιγγάνοι; 

(2) Από ποιους και πώς καταγράφεται το τσιγγάνικο πολιτισµικό κεφάλαιο; 

(3) Πώς βλέπουµε τη σχέση µεταξύ πολιτισµικού και µορφωτικού κεφαλαίου;  

Η απάντησή µας στο πρώτο ερώτηµα είναι αρνητική. ∆εν θεωρούµε ότι 

τα χαρακτηριστικά των παιδιών στα οποία απευθυνόµαστε εξαντλούνται στην 

«τσιγγανοσύνη» τους. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις πιστεύουµε ότι ο όρος 

«τσιγγανοσύνη» είναι εντελώς ακατάλληλος, για να απευθυνθούµε στους 

µαθητές που εµπλέκονται στη δράση µας.  

Η αναζήτηση απαντήσεων στη δεύτερη ερώτηση, αυτή που αφορά την 

καταγραφή του τσιγγάνικου πολιτισµικού κεφαλαίου, µας οδηγεί στην ιστορία 

όχι των Τσιγγάνων, αλλά της τσιγγανολογίας, στην αναζήτηση δηλαδή των 

όρων, υπό τους οποίους οι Τσιγγάνοι κατασκευάστηκαν µέσα από 

συγκεκριµένη βιβλιογραφία ως ενιαία οµάδα, διακριτή από τις υπόλοιπες, 

ιδιαίτερη, ειδική. Έχουµε λόγους να µην εµπιστευόµαστε τα περισσότερα γύρω 



από τους Τσιγγάνους βιβλία ως πηγές για το πολιτισµικό κεφάλαιο των παιδιών 

στα οποία απευθυνόµαστε και θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε σύντοµα 

τους λόγους µας µε το παράδειγµα της δουλειάς κάποιας εθνογράφου, που θα 

µπορούσε, όµως, να είναι ο καθένας µας.  

«Το τι πιάνει ο ψαράς εξαρτάται από το µέρος του ωκεανού που διαλέγει 

να ψαρέψει, από τα σύνεργα που επιλέγει να χρησιµοποιήσει και βέβαια, από 

το είδος των ψαριών που θέλει να πιάσει", έγραφε ο κος Γ. Μαυρογιώργος στην 

Ελευθεροτυπία (20/11/1999), παραφράζοντας τον Καρ, για άλλο βέβαια 

θέµα.  

Ας πούµε ότι στις αρχές του αιώνα µας Τσιγγάνοι από τη Γιουγκοσλαβία 

και την Ελλάδα µεταναστεύουν µαζί µε πολλούς άλλους συµπατριώτες τους και 

πάνε στην Αµερική σε αναζήτηση καλύτερης τύχης. Χρόνια αργότερα κάποιοι 

αµερικανίδα εθνογράφος αποφασίζει να µελετήσει τους Τσιγγάνους και έχει 

ήδη διαβάσει στη βιβλιογραφία ότι πρόκειται για ξεχωριστούς ανθρώπους. 

Προσεγγίζει, λοιπόν, µια οµάδα από αυτούς τους Τσιγγάνους και βρίσκει ότι 

έχουν πρακτικές και συνήθειες, που της φαίνονται ξεχωριστές. Πολλές από 

αυτές τις συνήθειες, βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδοµένες στο χώρο της 

νοτιοανατολικής Μεσογείου, όµως αυτό η εθνογράφος µας δεν το ξέρει. 

Άλλωστε, το θέµα της δεν είναι η νοτιοανατολική Μεσόγειος, είναι οι 

Τσιγγάνοι. Κι έτσι, γράφει ένα βιβλίο, όπου τα χαρακτηριστικά αυτά 

επικυρώνονται ως τσιγγάνικα και συνδέονται µε όσα ήδη η εθνογράφος ξέρει 

από τη βιβλιογραφία.  

Και άλλα χρόνια περνούν και κάποιοι Έλληνες, που αρχίζουν και αυτοί 

να ασχολούνται µε τους Τσιγγάνους, διαβάζουν ανάµεσα στα άλλα και το 

συγκεκριµένο βιβλίο. Εντυπωσιάζονται πιθανόν από την οµοιότητα που 

διαπιστώνουν ανάµεσα στα «χαρακτηριστικά των αµερικανών Τσιγγάνων και σε 

αυτά των ελλήνων Τσιγγάνων». Ξεχνούν, ωστόσο, ότι πολλά από αυτά τα 

χαρακτηριστικά θα τα εύρισκαν και στις δικές τους οικογένειες, τουλάχιστον 

µέχρι πριν από µερικά χρόνια. Βέβαια, έχουν τους λόγους τους, γιατί 



εµβαπτισµένα πλέον στην ορολογία της ειδικής βιβλιογραφίας, µερικά από 

αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται στ' αλήθεια εξωτικά. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η πεποίθηση ότι οι Τσιγγάνοι ασκούν κοινωνικό έλεγχο «στα 

µέλη της φυλής τους» µέσα από µια τελετουργική διαδικασία, µια ιδιότυπη 

δίκη, το kris. Είναι στ' αλήθεια δύσκολο να αναγνωρίσουν οι µελετητές µας σε 

αυτό το εξωτικό kris τις «κρίσεις του κόσµου» που φοβόταν τόσο πολύ η µαµά 

τους και η γιαγιά τους. Άλλωστε, και το δικό τους θέµα δεν είναι η µαµά τους 

και η γιαγιά τους˙ είναι οι Τσιγγάνοι.  

Μόνο που οι τσιγγανολόγοι της ιστορίας µας έχουν ένα πρόβληµα. Όσο 

και αν ρωτάνε, δεν βρίσκουν Τσιγγάνους να τους επιβεβαιώσουν πως τους 

κάνουν µυστηριώδεις δίκες «στη φυλή τους». Α, µα γι' αυτό χρειάζεται η 

θεωρία: το ότι πουθενά δεν µαρτυρείται το kris, δεν σηµαίνει κιόλας ότι δεν 

υπάρχει ή έστω ότι δεν υπήρξε ποτέ. Είτε οι πληροφορητές τους τούς το 

κρύβουν για να διαφυλάξουν τα «ιερά έθιµά τους» από το «βέβηλο µάτι του 

ξένου», είτε σιγά-σιγά αφοµοιώθηκαν και εγκατέλειψαν αυτή την 

«πατροπαράδοτη πρακτική». Έχουµε για όλα απαντήσεις. 

Και επειδή συχνά οι θεωρίες από τη στιγµή που κατασκευάζονται, αντί να 

αναµετριούνται µε την κοινωνική πράξη που θέλουν να περιγράφουν, της 

γυρίζουν την πλάτη, προκειµένου οι ίδιες να αυτοπροστατευθούν, έφτασαν αυτά 

τα στοιχεία αυτάρεσκα να αντιγράφουν και να συµπληρώνουν το ένα το άλλο, 

ανεξάρτητα από την πραγµατικότητα, στην οποία υποτίθεται ότι αναφέρονται. 

Και επειδή συχνά οι θεωρητικές κατασκευές προκειµένου να παραµείνουν 

ισχυρές, δίνουν µεν την εκδοχή τους για την κοινωνική ιστορία, αρνούνται 

όµως να αποκαλύψουν τη δική τους στην ιστορία, η τσιγγανολογία αναδείχτηκε 

ως ξεχωριστό πεδίο, χωρίς όµως να γίνεται λόγος για τις προϋποθέσεις αυτής 

της ανάδειξης.  

Όσον αφορά τώρα την απάντηση στο τρίτο ερώτηµα, δηλαδή στο 

ζήτηµα της σχέσης που έχει το πολιτισµικό µε το µορφωτικό κεφάλαιο, η 

ταπεινή µας γνώµη είναι ότι οι περίφηµες παιδαγωγικές συλλήψεις, όπως η 



θεωρία περί πολιτισµικού κεφαλαίου, έχουν παρεξηγηθεί ευρύτατα στην 

περίπτωση των Τσιγγάνων. ∆εν νοµίζουµε ότι η θεωρία του πολιτισµικού 

κεφαλαίου φτιάχτηκε για να εξηγήσει γιατί είναι σωστό µερικοί άνθρωποι να 

µην πηγαίνουν στο σχολείο. Νοµίζουµε ότι αναπτύχθηκε προκειµένου να 

ερµηνευθούν τα δοµικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού θεσµού που 

εµποδίζουν την εξωεκπαιδευτική εµπειρία του κάθε µαθητή να µετατραπεί σε 

µορφωτικό κεφάλαιο. ∆εν υπάρχει πουθενά σε αυτή τη θεωρία –κατά τη γνώµη 

µας– κάτι που να µιλάει για πολιτισµικά κεφάλαια εγγενώς ασύµβατα µε τον 

εκπαιδευτικό θεσµό (Και ποιον θεσµό, άλλωστε; Ο εκπαιδευτικός και γενικά το 

σχολείο δεν έχει προϋποθέσεις;). Ούτε τίποτα νοµιµοποιεί ότι το σχολείο σε 

ορισµένους µαθητές θα έπρεπε να προσφέρει γενικώς «πολιτιστικές 

δραστηριότητες» αντί για κοινωνικά λειτουργικές ή ανταλλάξιµες γνώσεις. Και 

η κριτική πλευρά αυτής της θεωρίας, νοµίζουµε, ήταν η παρέµβαση στον 

πυρήνα του σχολείου και όχι η νοµιµοποίηση της άτυπης περιφέρειας για τα 

ελληνικά δεδοµένα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι κι αλλιώς, σήµερα οι 

όροι του προβλήµατος διατυπώνονται, απ’ ό,τι έχουµε δει, κάπως διαφορετικά, 

δηλαδή η ευθύνη για τη µετατροπή του πολιτισµικού κεφαλαίου σε µορφωτικό 

εκχωρείται από το σχολείο σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις στην 

οικογένεια, στην κοινότητα, οπουδήποτε. Πόσο διευκολύνει αυτή η εξέλιξη 

ανθρώπους µε αδύναµη κοινωνικο-οικονοµική θέση, όπως κατά κανόνα είναι οι 

άνθρωποι στους οποίους απευθυνόµαστε; 

Και µετά από αυτά τα όχι ολίγα εισαγωγικά θα περάσουµε σε µια 

σύντοµη παρουσίαση του υλικού µας. Μας βάλανε ελεύθερο θέµα από το 

πανεπιστήµιο αυτή τη φορά και έτσι και εµείς εκµεταλλευτήκαµε την ευκαιρία 

και αντί να παρουσιάσουµε αναλυτικά κάποια τµήµατα του υλικού µας, πράγµα 

που ίσως περίµεναν κάποιοι συνεργάτες, θα τα παρουσιάσουµε επιλεκτικά, για 

να κλέψουµε χρόνο για άλλα θέµατα. 

Εµείς λοιπόν σαν οµάδα από το 1997 έχουµε δουλέψει σε τρεις σειρές. Η 

πρώτη σειρά είναι η πρώτη που φτιάχτηκε και για λόγους που θα εξηγήσει 



αργότερα ο Γιάννης είναι η δεύτερη που θα τυπωθεί. Ακόµα βρίσκεται στο 

τυπογραφείο. Είναι η σειρά που σας είχαµε παρουσιάσει το 1998, αυτή που 

έχει ένα σώµα πηγών, ιστορικά και λογοτεχνικά κείµενα, άρθρα, συνεντεύξεις, 

αφηγήσεις, τραγούδια, παραµύθια, όπου µπορεί να ανατρέξει ο εκπαιδευτικός 

για να αντλήσει στοιχεία προς εµπλουτισµό του µαθήµατός του. Με τα 

καινούρια δεδοµένα το υλικό είναι χωρισµένο σε έξι θεµατικές ενότητες: Ο 

Χρόνος, Ο Χώρος και το Ταξίδι, Η Γλώσσα, Η Τέχνη, Η Οικονοµική Ζωή, 

Η Οικογενειακή και Κοινωνική ζωή.  

Η δεύτερη σειρά έχει φτάσει στα χέρια των συνεργατών, των 

περισσότερων πιστεύω. Είναι επτά προτάσεις παρέµβασης στο αναλυτικό 

πρόγραµµα µε έµφαση σε µαθήµατα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, η 

Ιστορία και τα Θρησκευτικά. Είναι Το Νερό, Ο Ηρακλής, Ο Οδυσσέας, Τα 

Βυζαντινά Χρόνια, Η Εθνική Γιορτή της 25ης Μαρτίου, Ο ∆ρόµος του 

Χριστού και Ο Θεός µου ο Τσιγγάνος. Σε αυτά τα βιβλία προτείνουµε 

τρόπους, µε τους οποίους οι πηγές που έχουµε συγκεντρώσει στην πρώτη 

σειρά µπορούν να αξιοποιηθούν διαπλεκόµενες µε τη σχολική ύλη.  

Έχουµε δουλέψει και µία τρίτη σειρά, στην οποία ασχολούµαστε µε 

ζητήµατα Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής, όπως είναι και ο τίτλος του 

αντίστοιχου µαθήµατος στην πέµπτη και έκτη δηµοτικού. Είναι αυτά τα 

θέµατα που άλλοι θα τα έλεγαν υλικό ευαισθητοποίησης, αλλά εµείς 

πιστεύουµε ότι τέτοια ζητήµατα σχετίζονται πιο πολύ µε αντιλήψεις που 

διαµορφώνουµε για το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και τη θέση µας µέσα 

σε αυτό, παρά µε ευαισθησίες.  Η σειρά αυτή έχει κατατεθεί στο Πρόγραµµα 

και περιµένουµε παρατηρήσεις. 

Συστηµατικές πειραµατικές εφαρµογές του υλικού µας δεν προβλέπονται 

από το πρόγραµµα. Ωστόσο, µε τη συνεργασία των τοπικών υπευθύνων 

χρησιµοποιήσαµε τµήµατα του υλικού για παρεµβάσεις σε σχολικές µονάδες 

στην Αγία Βαρβάρα, στη Θεσσαλονίκη και την Κόρινθο.  

--- 



Όπως ειπώθηκε και από την Εύα, η δεύτερη σειρά του υλικού µας 

τυπώθηκε και διανεµήθηκε πριν από την πρώτη. Αυτό δηµιούργησε κάποια 

προβλήµατα, ήταν όµως αδύνατον να γίνει διαφορετικά. Η πρώτη σειρά 

καθυστέρησε να τυπωθεί, επειδή την ξαναγράψαµε και χρειάστηκε να την 

ξαναγράψουµε, γιατί η δουλειά µας στην πρώτη της µορφή, αυτή που σας 

είχαµε παρουσιάσει, αν θυµάστε, το 1998, ήταν σε µεγάλο βαθµό επηρεασµένη 

από βιβλία περί των Τσιγγάνων. Τι φαίνεται, όµως, ότι κάνουν τα βιβλία αυτά, 

τα περισσότερα από αυτά, σε πολύ λίγο χρονικό διάστηµα;  

Ουσιαστικά εφαρµόζουν κάποιες ανθρωπολογικές στρατηγικές 

εντοπισµού των Τσιγγάνων ως διαφορετικών, µιλούν για τον εγκλεισµό τους, τη 

φυλάκισή τους, τον περιορισµό τους, µέσω µιας διαδικασίας 

αντιπροσωπευτικότητας της ουσίας τους, που ονοµάζεται «µετωνυµικό 

πάγωµα». Μια διαδικασία, στην οποία µια πτυχή της ζωής των ανθρώπων, και 

εν προκειµένω των Τσιγγάνων, έρχεται να τους αντικατοπτρίσει ως σύνολο, 

συνθέτοντας τη θεωρητική τους θέση σε µια ανθρωπολογική ταξινοµία. Επί 

παραδείγµατι, η Ινδία ισοδυναµεί µε την ιεραρχία, η Μελανησία µε την 

ανταλλαγή, η Μεσόγειος µε τη ντροπή και την τιµή, η Νέα Γουινέα επίσης µε 

την ανταλλαγή, η Αφρική µε την τµηµατοποίηση και οπωσδήποτε οι Τσιγγάνοι 

µε όλα αυτά τα επακολουθήµατα, µε τον οµαδισµό, µε τον ιδιαίτερο πολιτισµό 

κοκ.  

Εµείς οι ίδιοι, µολονότι Τσιγγάνοι, είχαµε δεχτεί τα βιβλία για την 

πραγµατικότητά µας και τις βεβαιότητές τους ως εγκυρότερα και από την ίδια 

µας την πραγµατικότητα και τις δικές µας αναζητήσεις. Και έτσι, 

συνειδητοποιήσαµε ότι αναφερόµαστε στο «χρόνο των Τσιγγάνων» και το 

«χώρο των Τσιγγάνων» σαν να ζούσαµε ή σαν να ζούσανε σε κάποιο σύµπαν 

διαφορετικό από αυτό των υπόλοιπων ανθρώπων. Συνειδητοποιήσαµε ότι 

εξαντλούσαµε την περιγραφή της κοινωνικής ζωής στα «ήθη και τα έθιµα», ενώ 

παραβλέπαµε π.χ. τα αθλητικά σωµατεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους και 

άλλες πτυχές της της ζωής τους.  



Το ότι σήµερα είµαστε σε θέση να συζητούµε κριτικά αυτές τις 

«βεβαιότητες», το θεωρούµε µια κατάκτηση, µια κατάκτηση που οφείλεται εν 

πολλοίς στη δυναµική του Προγράµµατός µας. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη και 

πολύ σηµαντική κατάκτηση του Προγράµµατός µας: η πρόοδος στην 

προβληµατική περί ταυτότητας και ετερότητας. 

∆εν θεωρούµε ότι η εργασία µας αποσκοπεί στο να πιστοποιούµε, να 

ταξινοµούµε και να διατηρούµε ταυτότητες, είτε τσιγγάνικες, είτε άλλες. Εκείνο 

που µας ενδιαφέρει είναι να παρέχονται στο σχολείο διευρυµένα πεδία 

ανακάλυψης, ανάπτυξης, σύνθεσης και αξιοποίησης όλων εκείνων των 

παραµέτρων που τελικά συµβάλλουν στον αυτοπροσδιορισµό. ∆εν αγνοούµε 

αυτή την όποια ταυτότητα των παιδιών στα οποία απευθυνόµαστε, αλλά ούτε 

την προκαθορίζουµε, ούτε την εκβιάζουµε, ούτε τη θεωρούµε στατική, ένα 

είδος µουσειακού εκθέµατος προς διατήρηση, αλλά µια ταυτότητα που έχει 

µια δυναµική, την οποία τα ίδια τα παιδιά, τα ίδια τα υποκείµενα, µπορούν να 

την εννοιολογήσουν και να την κατασκευάσουν.  

Η δεύτερη µεγάλη κατάκτηση του Προγράµµατός µας ήταν, κατά τη 

γνώµη µας, ότι επιµείναµε και επιµένουµε στην ένταξη των παιδιών στο 

δηµόσιο και ενιαίο σχολείο και ακόµη ότι επιδιώξαµε όλες οι δραστηριότητές 

µας να αποβλέπουν σε αυτόν το στόχο. Εποµένως, η αξιοποίηση του 

πολιτισµικού κεφαλαίου των µαθητών µας µάς ενδιαφέρει, κυρίως γιατί µπορεί 

να αποτελεί ένα κλειδί για την πρόσβαση των παιδιών µε ρόµικη καταγωγή, 

των οποίων έχουµε την ευθύνη, στο επίσηµο σχολικό πρόγραµµα. 

Ίσως τονίζουµε το αυτονόητο, όµως µας έχει τροµάξει, ξέρετε, η 

επικράτηση της χαρωπής ρητορικής περί της δια βίου εκπαίδευσης, η οποία 

υπόσχεται να αναδείξει άλλους, εκτός του σχολείου, κοινωνικούς χώρους 

παροχής προσόντων και να ανοίξει νέες πόρτες, ενώ καθόλου δεν τοποθετείται 

όσον αφορά το ίδιο το σχολείο και τις παλιές πόρτες, που εξακολουθούν να 

κλείνουν. Η οµάδα µας οφείλει πολλά στον Paulo Freire και πολλές φορές 

έχουµε δοκιµάσει τα αυτιά σας, χρησιµοποιώντας τον όρο 



"επανοικειοποίηση". ∆εν νοµίζουµε, όµως, ότι συνάδει µε το πνεύµα του 

παιδαγωγού να προσδοκούµε τόσα πολλά από την επανοικειοποίηση, ώστε να 

θεωρούµε φυσική την αποξένωση.  

Έτσι, θεωρούµε πολύ σηµαντικό το ότι το Πρόγραµµά µας γενικότερα 

και το υλικό µας ειδικότερα, αντιστάθηκαν στον πειρασµό της υποκατάστασης 

των µαθηµάτων του αναλυτικού Προγράµµατος από την «ιστορία της 

τσιγγάνικης φυλής» ή από την «καλαθοπλεκτική ή τη διδασκαλία της 

καλαθοπλεκτικής σε δέκα απλά µαθήµατα», αφού δραστηριότητες µε τέτοια ή 

παρόµοια θέµατα µάλλον αποδέχονται ως τετελεσµένο γεγονός την 

αποµάκρυνση των αποδεκτών τους από το κανονικό σχολείο και από τα εφόδια 

που, ευτυχώς ή δυστυχώς, µόνο το σχολείο µπορεί να παράσχει.  

--- 

Τα παιδιά που είχαµε στο µυαλό µας, όταν φτιάχναµε το υλικό µας, δεν 

είναι «εθνογραφικά παραδείγµατα». Είναι µαθητές, που η φοίτησή τους σε µια 

σχολική µονάδα θέτει συγκεκριµένα παιδαγωγικά ζητήµατα. Επίσης, η ανάγκη 

των παιδιών στα οποία απευθυνόµαστε –και αυτό το ξέρετε καλύτερα από 

εµάς– δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις εξωεκπαιδευτικές του βιογραφίες. 

Γιατί σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για µαθητές που έχουν κάνει µάθηµα σε 

δρόµους και διαδρόµους, µέχρι να βρεθεί κάποιος χώρος όπου η παρουσία 

τους «δεν θα ενοχλεί», για µαθητές που παραµένουν ένα και δύο µήνες 

«φιλοξενούµενοι» σε τάξεις, µέχρι να αρχίσουν να λειτουργούν τα 

προπαρασκευαστικά τµήµατα, για µαθητές που η φοίτησή τους σε ειδικά 

τµήµατα ή σχολεία έχει συχνά καθηλώσει τη µαθησιακή δυναµική τους, για 

µαθητές που έχουν επαναλάβει πολλές φορές ορισµένα τµήµατα την ύλης, ενώ 

αγνοούν άλλα, για µαθητές που το επίπεδό τους και η εµπειρία τους τελικά 

πιθανόν να µην αντιστοιχεί σε καµία κανονική τάξη. 

Για το λόγο αυτό, δεν είµαστε σε θέση να κάνουµε ασφαλείς προβλέψεις 

για το µαθησιακό επίπεδο αυτών στους οποίους απευθυνόµαστε. Πιστεύουµε, 

όµως, ότι δεν πέφτουµε έξω, κωδικοποιώντας τα παιδαγωγικά ζητήµατα που 



έχουµε να αντιµετωπίσουµε (και όχι µόνο εµείς, η οµάδα µας, και ούτε µόνο 

οι συνεργάτες του Προγράµµατος, αλλά όλοι οι εµπλεκόµενοι στην υπόθεση) 

ως εξής: (α) πολυδύναµη διδασκαλία κατά επίπεδα, (β) ταχύρυθµη 

αναπλήρωση των κενών που παράγονται από καθυστερήσεις, (γ) αύξηση της 

πειστικότητας του σχολείου, για να αντιµετωπιστεί όχι όλη η διαρροή, αλλά οι 

πλευρές εκείνες τουλάχιστον που αφορούν το σχολείο ή (δ) χειρισµός των 

ανισοτήτων που παράγονται ούτως ή άλλως µέσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Κινούµενοι σε αυτή την κατεύθυνση, επιδιώξαµε µε την εργασία µας δύο  

κυρίως πράγµατα: πρώτον, να βοηθήσουµε τον εκπαιδευτικό να επεξεργαστεί 

πιο ελκυστικές µορφές παράδοσης της ύλης, δηλαδή µορφές πιο πολύ ανοικτές 

στην εµπειρία των ίδιων των µαθητών, και δεύτερον, να προτείνουµε τρόπους 

για πιο ευέλικτη, πιο οικονοµική οργάνωση της ύλης. Ανεξάρτητα τελικά από 

το τι καταφέραµε εµείς, νοµίζουµε ότι έχει νόηµα όλοι µας να αναζητούµε µε 

τη δουλειά µας απαντήσεις στα παιδαγωγικά αιτήµατα που τίθενται και 

αναλόγως να Προγραµµατίζουµε τις δράσεις µας, τις συνεργασίες µας και τις 

διεκδικήσεις µας.  

Η τρίτη δυνατότητα που µας δίνει η προβληµατική, η οποία 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατός µας, είναι να ξαναδούµε στο 

σύνολό του το αναλυτικό πρόγραµµα. Η «ευαισθητοποίηση» που 

επικεντρώνεται στην παροχή πληροφοριών για τους «άλλους», όσο θετικές και 

να είναι αυτές οι πληροφορίες, έχει περιορισµένα αποτελέσµατα. Εδώ έγκειται, 

κατά τη γνώµη µας, η δυσκολία, αλλά και το στοίχηµα, κάθε παρέµβασης που 

φιλοδοξεί να είναι αντιρατσιστική: ότι, για να είναι αποτελεσµατική, δεν αρκεί 

να προκαλέσει αισθήµατα συµπάθειας για κάποιος µακρινούς ανθρώπους που 

βιώνουν αλλότριες προς εµάς καταστάσεις, ούτε αρκεί να προκαλέσει την 

εµπάθεια µέσα από την επίκληση τεχνητών καταστάσεων, «στις οποίες θα 

µπορούσαµε να βρεθούµε και εµείς». Και αυτό γιατί, εφόσον δεν 

αποδοµούνται ορισµένα στερεότυπα που αφορούν το ίδιο το «εµείς», π.χ. 



στερεότυπα που αφορούν την εθνική ταυτότητα, την εθνική παράδοση, την 

έννοια του λαού, πάντα θα υπάρχουν περιθώρια για την παραγωγή «άλλων». 

Και ελπίζουµε αυτό να εξηγεί το γιατί οι συνεργάτες του Προγράµµατος 

επιµένουµε τόσο πολύ στο ζήτηµα των ορισµών.  

∆εν µπορούµε, λοιπόν, ούτε και είναι ακριβές να παρουσιάζουµε τους 

Τσιγγάνος σαν µια ανεξάρτητη από τις άλλες οµάδα. Στο υλικό µας οι 

Τσιγγάνοι παρουσιάζονται ως τµήµα και εν µέρει ως παράγωγο ευρύτερων 

κοινωνικών και ιστορικών διαδικασιών µε όλες τους τις αντιφάσεις και 

θεωρούµε ότι το υλικό µας δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε τσιγγάνους 

µαθητές, ακριβώς όπως και η ένταξη αυτών των µαθητών δεν αφορά 

αποκλειστικά τους ίδιους ή τα προπαρασκευαστικά τµήµατα, όπου τυχαίνει να 

φοιτούν.  

Συνοψίζοντας, θα σας δώσουµε µερικές βασικές κατευθύνσεις, στις οποίες 

πιστεύουµε ότι οι συνεργάτες θα πρέπει να επιµένουν, όταν διανέµουν το υλικό 

µας στα σχολεία:  

(1) Η φιλοσοφία που υιοθετήθηκε κατά τη σύνταξη του υλικού, 

ακολουθώντας τη γενική φιλοσοφία του Προγράµµατος, απέφυγε να δώσει 

κλειστές και αποκλειστικές απαντήσεις είτε σχετικά µε τις πολιτισµικές 

ταυτότητες των αποδεκτών, είτε σχετικά µε το µαθησιακό επίπεδο και τις 

µαθησιακές τους ανάγκες. Ιδωµένο υπό αυτό το πρίσµα, το υλικό µας δεν 

αποτελεί παρά ένα σύνολο προτάσεων, ανάµεσα στις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να αναζητήσουν εκείνες τις προτάσεις που ταιριάζουν στη δική τους 

περίπτωση. 

(2) Το υλικό µας δεν µπορεί, ούτε πρέπει να αντιµετωπιστεί και να 

λειτουργήσει ως εναλλακτικό βιβλίο. Είναι ένα πακέτο ιδεών για εναλλακτική 

χρήση των υπαρχόντων σχολικών βιβλίων. 

--- 



(3) Ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας του υλικού µας, καθώς και η αποφυγή 

ενιαίας µορφής δεν έχει να κάνει τόσο µε τις δυνατότητες παραγωγής του, όσο 

µε τη φιλοσοφία µας: σχεδόν κάθε τι µπορεί να αποτελέσει διδακτικό υλικό.  

(4) Το υλικό µας έχει παραδειγµατικό χαρακτήρα. Ο Ηρακλής π.χ. είναι 

µια ενδεικτική ενότητα, όπου εξειδικεύουµε τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε 

τη σύνδεση του αναλυτικού προγράµµατος µε τον «τσιγγάνικο πολιτισµό». Ο 

Ηρακλής δεν είναι η µόνη ενότητα που έχει σηµασία να διδαχτεί από 

ολόκληρη την ιστορία της τρίτης δηµοτικού, είτε πρόκειται για Τσιγγάνους 

µαθητές είτε όχι. Αυτό δουλέψαµε εµείς. Καθόλου, επίσης, δεν είναι 

απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν όλα τα κείµενα και οι ασκήσεις που 

προτείνουµε. 

(5) Από την άλλη πλευρά, όµως, δεν είναι απαραίτητο να πεταχτούν όλα 

εκείνα τα κοµµάτια, που δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στα χαρακτηριστικά της 

κάθε οµάδας µαθητών, εφόσον βέβαια παρέχουν ιδέες που µπορούν να φανούν 

χρήσιµες στους εκπαιδευτικούς. Τα κοµµάτια αυτά µπορούν κάλλιστα να 

προσαρµοστούν. Το παράδειγµα της ροµανί γλώσσας και των διαλέκτων είναι 

ίσως χαρακτηριστικό. Έχουµε εµφιλοχωρήσει κάποια αποσπάσµατα µέσα από 

τη ροµανί γλώσσα, ενδεχοµένως όµως η διάλεκτος κάποιων παιδιών σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδος να είναι κάπως διαφορετική, να µην χρησιµοποιούν 

κάποιες λέξεις κοκ. Οι δάσκαλοι θα µπορούσαν να έχουν ως παράδειγµα αυτό 

που χρησιµοποιούµε εµείς στο υλικό µας και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

εκφραστούν µε τη δική τους τοπική και ιδιαίτερη διάλεκτο της ροµανί.  

(6) Όσα κοµµάτια, επίσης, θεωρηθούν κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν, 

χρειάζονται την παρέµβαση του εκπαιδευτικού, τόσο ως προς το περιεχόµενο 

όσο και ως προς τη µεθοδολογία, αφού ο εκπαιδευτικός είναι τελικά εκείνος ο 

οποίος γνωρίζει καλύτερα την τάξη του.  

(7) Τα κείµενα που συµπεριλαµβάνονται στο υλικό δεν τα συγκεντρώσαµε 

για να διαβαστούν στην τάξη, αλλά για να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών που 

ελπίζουµε να δώσει ιδέες και να τροφοδοτήσει µια πολλαπλότητα 



δραστηριοτήτων: θεατρικούς αυτοσχεδιασµούς, τραγούδια, παιχνίδια, εκθέσεις, 

κόµικς και ό,τι άλλο υπαγορεύσει η δυναµική της τάξης, καθώς και οι 

προτιµήσεις και τα ταλέντα του κάθε εκπαιδευτικού. 

(8) Είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί –στο βαθµό, βέβαια, που έχουν αυτή 

τη δυνατότητα– να διεκδικούν συντονισµό των δραστηριοτήτων τους µε το 

κεντρικό ρεύµα του σχολείου. 

--- 

Το υλικό µας έχει νόηµα κυρίως ως τµήµα µας συνολικής παρέµβασης, η 

οποία δεν µπορεί παρά να σχεδιαστεί σε επίπεδο περιοχής και σχολικής 

µονάδας µε κεντρική, όµως, εποπτεία και υποστήριξη. Τα πρόσωπα στα οποία 

επαφίεται να ενεργοποιήσουν τέτοιες διαδικασίες φαίνεται εκ των πραγµάτων 

να είναι οι τοπικοί συνεργάτες του Προγράµµατός µας. Και αυτοί οι 

συνεργάτες θα έρθουν ή έχουν ήδη έρθει αντιµέτωποι µε αρκετά προβλήµατα. 

Μερικά από αυτά τα προβλήµατα µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε. Τα 

υπόλοιπα θα προσπαθήσουµε να τα εκθέσουµε, µε την ελπίδα ότι θα 

συζητηθούν σε αυτήν εδώ τη συνάντηση. Ξεκινάµε από τα πρώτα: 

(α) Η δεύτερη σειρά τυπώθηκε και διανεµήθηκε χωρίς την πρώτη σειρά, η 

οποία όµως προϋποτίθετο για την κατανόηση των βιβλίων που δόθηκαν ως 

παραδειγµάτων και για την αποτελεσµατική χρήση τους. 

(β) Η µορφή του υλικού και κυρίως το γεγονός ότι ήταν βιβλία χωρίς 

δυνατότητα αυτόνοµης αναπαραγωγής επιµέρους τµηµάτων τους, ήταν 

ασύµβατο µε τη χρήση που προβλεπόταν. Επίσης, καθώς τα βιβλία 

µοιράστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και στους µαθητές, εκτεθήκαµε στον 

κίνδυνο οι αποδέκτες και οι οικογένειές τους να συναγάγουν ότι αναφερόµαστε 

σε αυτούς µε ταυτοτικούς προσδιορισµούς, τους οποίους είτε δεν αναγνώριζαν, 

είτε και απέρριπταν. 

(γ) Η δόµηση του υλικού ήταν οµολογουµένως προβληµατική σε πολλές 

περιπτώσεις. Κυρίως ήταν αισθητή η απουσία κάποιου συνοπτικού πίνακα-

οδηγού χρήσης που να χαρτογραφεί τα περιεχόµενα των τευχών και να 



υποδεικνύει δρόµους για το συνδυασµό τους µε το επίσηµο αναλυτικό 

πρόγραµµα. Και φυσικά, όπως θα ξέρουν όσοι έχουν ασχοληθεί µε τέτοια 

δουλειά, δεν αποφύγαµε και πολλά λάθη.   

Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων προτείνουµε: 

(1) Μέχρι να τυπωθεί η πρώτη σειρά, να δοθεί στα σχολεία µε τα οποία 

συνεργαζόµαστε εκτεταµένη και συνοπτικά σχεδιασµένη βιβλιογραφία, στην 

οποία θα µπορούν να ανατρέξουν οι εκπαιδευτικοί. 

(2) Με πρωτοβουλία της, και την ευχαριστούµε γι' αυτό, η κα Πράππα 

εργάστηκε για τη σύνταξη ενός οδηγού χρήσης των τευχών που έχουν τυπωθεί. 

Προτείνουµε αυτός ο οδηγός µαζί µα τα ηµερολόγια εργασίας από την 

εφαρµογή τµηµάτων του υλικού που έχει συντάξει η κα Κουρκούλου, την 

οποία επίσης ευχαριστούµε, να διανεµηθούν στους εκπαιδευτικούς που 

πρόκειται να χρησιµοποιήσουν αυτό το υλικό. 

(3) Θα µπορούσαν να οργανωθούν συναντήσεις µε τους γονείς των µαθητών 

στο χώρο του σχολείου, προκειµένου να εξηγήσουµε τις θέσεις µας όσον 

αφορά την αξιοποίηση του πολιτισµικού κεφαλαίου. Επίσης, να ζητήσουµε τις 

παρατηρήσεις τους. 

(4) Φυσικά, η οµάδα µας δεσµεύεται να εργαστεί για τη βελτίωση του υλικού 

στη βάση όσων παρατηρήσεων έχουν ήδη γίνει και πρόκειται να γίνουν. 

Χρειαζόµαστε, όµως, ένα πλαίσιο καταγραφής αυτών των παρατηρήσεων και 

συστηµατικής επικοινωνίας. Θεωρούµε, επίσης, σηµαντικό η µορφή του υλικού 

µας να είναι διαφορετική σε µια πιθανή ανατύπωση. Να µην είναι, δηλαδή, 

βιβλίο, αλλά ντοσιέ και cd-rom. 

(5) Θα ήταν αποδοτικό, κατά τη γνώµη µας, να οργανωθεί ένα πλαίσιο 

ανταλλαγής εµπειριών και τεχνογνωσίας ανάµεσα στις διαφορετικές 

συντακτικές οµάδες, µε στόχο τη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της 

χρηστικότητας των επιµέρους υλικών που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του 

Προγράµµατός µας.  

--- 



Αυτά είναι τα σχετικά εύκολα, γιατί έχουµε και µια δεύτερη σειρά 

προβληµάτων, η  αντιµετώπιση των οποίων φαίνεται να είναι πιο περίπλοκη 

υπόθεση. Υπάρχει αναντιστοιχία ανάµεσα στον πειραµατικό προσανατολισµό 

του υλικού που κάνουµε εµείς και στους όρους της διάδοσης και της 

εφαρµογής του. Αν θέλουµε οι προσπάθειές µας να αποδώσουν το νόηµά τους, 

θα είναι σηµαντικό να διεκδικήσουµε τα εξής:  

Έχει µεγάλη σηµασία οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση 

της γενικής εκπαίδευσης να λάβουν υπόψη τους τη φιλοσοφία του 

Προγράµµατος, φιλοσοφία που πια στηρίζεται σε τετραετή εµπειρία, και 

παρατηρήσεις που νοµίζουµε ότι είναι τεκµηριωµένες. Για παράδειγµα, 

αιτήµατα όπως αυτά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να προσδιορίσουµε σε 

ποια τάξη ή σε ποιο µάθηµα αναφέρονται τµήµατα του υλικού µας, δείχνουν 

ότι οι πραγµατικές συνθήκες φοίτησης των Τσιγγάνων µαθητών αγνοούνται εν 

πολλοίς από επίσηµους φορείς. ∆υστυχώς, εµείς δεν έχουµε την πολυτέλεια να 

αγνοήσουµε αυτή την άγνοια, γιατί είναι οι ίδιοι φορείς που οι εκπαιδευτικοί µε 

τους οποίους συνεργαζόµαστε, είναι υποχρεωµένοι να λάβουν υπόψη τη γνώµη 

τους.  

Θα θέλαµε, επίσης, να υπενθυµίσουµε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίως 

κουραστεί να υφίστανται µετρήσεις και αξιολογήσεις των στάσεών τους ή να 

τους ζητούνται διαρκώς υπερβάσεις, ενώ το αναλυτικό πρόγραµµα παραµένει 

άθικτο και οι συνθήκες της δουλειάς τους κάθε άλλο παρά διευκολύνουν 

εναλλακτικές παιδαγωγικές πρακτικές. Ακούσαµε από επίσηµο, ανώτερο 

στέλεχος της εκπαίδευσης να λέει –µε καλή διάθεση σίγουρα– ότι 

«αντιρατσιστής δάσκαλος είναι αυτός που παρατυπεί µε την καλή έννοια» και 

πάνω κάτω αυτό είναι το κλίµα των εγκυκλίων. ∆εν πάει, όµως, έτσι. 

Όπως έχει δείξει η εµπειρία από την εφαρµογή άλλων πειραµατικών 

υλικών, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία τους είναι η πολύπλευρη και 

διαρκής υποστήριξη των εκπαιδευτικών που καλούνται να εργαστούν µε αυτά. 

Οι όροι, όµως, χρηµατοδότησης του Προγράµµατός µας δεν προβλέπουν 



υποδοµές, ενώ η πανελλαδική του εµβέλεια καθιστά ανέφικτη την ανάπτυξη 

επιµορφωτικών δραστηριοτήτων, έτσι όπως τις θέλουµε, σε όλα τα σχολεία που 

παρεµβαίνουµε.  

Ένα τρίτο και πολύ σοβαρό πρόβληµα αφορά τη συνέχεια των 

παρεµβάσεων που µας επιτρέπεται από τους όρους χρηµατοδότησης του 

Προγράµµατός µας. Και εδώ ερχόµαστε σε ένα γενικότερο πρόβληµα, που 

µπορεί να µην είναι η δουλειά µας να το επισηµάνουµε, αλλά εµείς θα το 

κάνουµε, γιατί επηρεάζει τη δουλειά µας. Έχει το Πρόγραµµά µας τις 

προϋποθέσεις όχι µόνο να επεξεργάζεται και να τεκµηριώνει µοντέλα 

παρέµβασης, αλλά και να τα εφαρµόζει και να τα υποστηρίζει σε ευρεία 

κλίµακα, όπως εν πολλοίς προσπαθήσαµε να κάνουµε µέχρι σήµερα; Μήπως 

ένας σαφέστερος καταµερισµός ευθυνών ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

και την πολιτική ηγεσία του Προγράµµατος θα ήταν δικαιότερος και 

αποτελεσµατικότερος; Και τελικά, µπορεί να εξαρτάται η συνέχεια της 

παρέµβασής µας από τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας των συνεργατών µας 

στις σχολικές µονάδες; ∆εν θα έπρεπε µετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια 

εφαρµογής του Προγράµµατός µας, κάποιες από τις πρακτικές του να 

υιοθετηθούν και να υλοποιούνται από τους επίσηµους εκπαιδευτικούς θεσµούς; 

Φυσικά, αυτό το πρόβληµα δεν αφορά µόνο εµάς. Τα προϊόντα του 

Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, όπως και το «Αντιρατσιστικό βαλιτσάκι», που έχει 

εκπονηθεί από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, µπορεί πλέον να τα βρει κανείς όχι 

στα σχολεία, αλλά στα βιβλιοπωλεία… 

--- 

Τι προτείνουµε: 

- Θεωρούµε απαραίτητο η εφαρµογή, αλλά και η βελτίωση και ο 

εµπλουτισµός του υλικού µας να συνδυαστεί οργανικά µε συστηµατικές 

επιµορφωτικές δραστηριότητες, προσανατολισµένες στις σχολικές µονάδες.  

- Η χρησιµοποίηση σχολικών συµβούλων και εκπαιδευτικών ως συµβούλων 

και συν-συγγραφέων εκτιµούµε ότι θα συµβάλει µεταξύ άλλων και στην 



ενεργητικότερη εµπλοκή τους στη διάδοση και αξιοποίηση του υλικού. 

Σκόπιµο είναι να γίνει η ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας σε 

συνεργασία µε το Πρόγραµµα. 

- Να εξετάσουµε, επίσης, τις δυνατότητες διαµόρφωσης υποδοµών για την 

επικοινωνία των σχολικών µονάδων όπου χρησιµοποιούνται τα υλικά, τόσο 

µε τις συντακτικές οµάδες όσο και µεταξύ τους. Ακόµη, να εξετάσουµε τις 

δυνατότητες διαµόρφωσης υποδοµών για την καταγραφή και διάδοση των 

«καλών πρακτικών» που λένε και τα κοινοτικά έγγραφα.  

Υπάρχει, τέλος, και το εξής πρόβληµα: Μπορεί άραγε µια σειρά κειµένων 

να αναστρέψει τη δυναµική που παράγεται από τις ευρύτερες κοινωνικές, αλλά 

σε µεγάλο βαθµό και από τις ίδιες τις σχολικές, πρακτικές; Πόσο πειστικό 

µπορεί να είναι το κεφάλαιο «δικαίωµα στη µόρφωση» σε παιδιά που έγιναν 

καταλήψεις για να µην µπουν στο σχολείο, ή το κεφάλαιο «δικαίωµα στη ζωή» 

σε µικρά παιδιά που αγοράζουν το νερό, γιατί εκεί που µένουν δεν υπάρχει 

νερό; Πόσο πειστική µπορεί να είναι η πρόταση «Οι Έλληνες έχουν το 

δικαίωµα να κάνουν συγκεντρώσεις, σωµατεία και συνεταιρισµούς» σε ένα παιδί 

που γνωρίζει από τα οκτώ του χρόνια ότι ακόµα και όταν αδικείσαι, το 

καλύτερο είναι να σιωπάς και να υποχωρείς, εφόσον είσαι αδύναµος; 

Στο πρόβληµα αυτό χωρούν, βέβαια, και ορισµένες απαντήσεις τεχνικού 

τύπου, αλλά απαιτούνται, επίσης, και κοινωνικές απαντήσεις, απαντήσεις που 

έχουν να κάνουν µε τις δυνατότητες του σχολείου να έχει µεταρρυθµιστικό 

ρόλο.  

Τελειώνοντας, θα θέλαµε να πούµε ότι µέχρι σήµερα οι επιτυχίες του 

Προγράµµατός µας στη µάχη των αντιλήψεων ίσως αποβούν «πύρρειες», αν 

δεν διεκδικήσουµε τις αντικειµενικές εκείνες προϋποθέσεις που απαιτούνται, 

προκειµένου να έχουν αντίκρισµα οι ελπίδες και οι προσπάθειες οι δικές µας, 

αλλά και όλων εκείνων που πίστεψαν στη δουλειά µας. Ευχαριστούµε. 

 
 



Κώστας Αγγελάκος, Η διοικητική ανοµία ως παράγοντας ακύρωσης 

εκπαιδευτικών αλλαγών 

 

Φίλοι και φίλες, 

Χρησιµοποιώ αυτή την προσφώνηση, γιατί η παρουσία µου εδώ δεν έχει σχέση 

µε µια συνεδριακή, κλασική επιστηµονική εισήγηση, αλλά έχει ένα χαρακτήρα 

επικοινωνίας, όπως και όλων φαντάζοµαι, γιατί µέσα από αυτή την επικοινωνία 

βγαίνουν πολύ ουσιαστικότερα πράγµατα από τις τυπικές «επιστηµονικές» 

εισηγήσεις κάποιων συνεδρίων.  

Ακολουθώντας τους συναδέλφους που µίλησαν και που πιστεύω ότι τα 

είπαν όλα µε την εισήγηση που έκαναν, πραγµατικά δεν αισθάνοµαι αµήχανα, 

αλλά αισθάνοµαι πολύ όµορφα που ακολουθώ, για να επικυρώσω κάποια 

πράγµατα, τα οποία διαπίστωσαν αυτοί που είναι πολύ κοντά –όπως και εσείς– 

στην εκπαιδευτική πράξη.  

Όταν µου ζητήθηκε από τον κο Γκότοβο να παίξω ένα ρόλο διευκολυτή, 

κύριε Μαυρογιώργο, ή µεσολαβητή ανάµεσα στους συναδέλφους του 

Προγράµµατος και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, κατάλαβα και λόγω της 

θέσης µου, αλλά και λόγω της εµπειρίας µου όλα αυτά τα χρόνια, ότι 

ουσιαστικά έµπαινα σε πολύ µεγάλο Γολγοθά. Και όσα θα πω σήµερα δεν 

αφορούν µόνο όσα λέγονται στη βιβλιογραφία και την εκπαιδευτική έρευνα, 

αλλά αφορούν και τις εµπειρίες τις δικές σας και τις δικές µου, όπως έχουν 

καταγραφεί και στις µέχρι τώρα συναντήσεις µας, αλλά κυρίως όπως έχουν 

καταγραφεί στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαµε για 

ζητήµατα σχετικά µε διοικητικά θέµατα.  

Πριν µιλήσω για τον τίτλο της εισήγησής µου, ο οποίος έχει µια 

σηµειολογία, έχει κάποια στοιχεία που πρέπει να συζητήσουµε, πρέπει πρώτα 

να ξεκαθαρίσω δύο πράγµατα, που έχουν σχέση µε τη διοίκηση της 

εκπαίδευσης και την οργάνωσή της γενικότερα, πράγµατα τα οποία ειπώθηκαν 

ουσιαστικά και πιο πριν, αλλά καλό θα είναι κάθε εισηγητής, αν θέλει να έχει 



µια συνολική θεώρηση αυτού του χώρου, να τα θέτει: (1) ότι δεν µπορεί η 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης γενικότερα, αλλά και της ελληνικής 

πιο συγκεκριµένα, να αντιµετωπιστεί ξεκοµµένα από το ευρύτερο πολιτικό, 

οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον τόσο της χώρας µας όσο και διεθνώς, 

και (2) ότι η λειτουργία της διοίκησης της εκπαίδευσης δεν είναι κάποιο 

ιδιόµορφο χαρακτηριστικό µε τη γραφειοκρατική της λειτουργία και 

ταυτότητα, δεν είναι κάποιο παράταιρο στοιχείο, περιθωριακό στοιχείο, 

γραφικό στοιχείο του ελληνικού κοινωνικού χώρου, αλλά είναι µέρος µιας 

ευρύτερης γραφειοκρατικής λειτουργίας του κοινωνικο-πολιτικού µας 

συστήµατος. Αν έχουµε πάντα υπόψη µας αυτές τις προϋποθέσεις, σίγουρα τον 

όρο «διοικητική ανοµία» θα πρέπει να τον εντάξουµε σε αυτή τη λογική και όχι 

µόνο σε µια λογική καθαρά και µόνο συνδεδεµένη µε το εκπαιδευτικό 

σύστηµα.  

Ακολουθώντας τις γλωσσολογικές παραµέτρους και όχι τόσο τις 

κοινωνικές ή κάποιες άλλες, θα προσπαθήσω να κάνω µια ετυµολογία και µια 

σύνδεση των δύο όρων. Ο όρος «διοίκηση» ετυµολογικά σηµαίνει την 

επιµέλεια, την επιµέλεια του οίκου και γενικότερα την επιµέλεια για τις 

υποθέσεις της πόλης, της κοινωνίας. Ο όρος «ανοµία» σύµφωνα µε το Λεξικό 

του Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη, αλλά και σύµφωνα µε τον Κριαρά, δηλώνει 

δύο πράγµατα: ή την ανυπαρξία νόµων ή την παραβίασή τους.  

Αν δούµε το πρώτο µέρος αυτού του ορισµού, την ανυπαρξία νόµων, θα 

δούµε ότι δεν συµβαίνει αυτό στην εκπαίδευσή µας. Αντίθετα, συµβαίνει το 

φαινόµενο που έχει ονοµάσει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο Αποστόλης 

Ανδρέου ως «πολυνοµία». Είναι ένα φαινόµενο πραγµατικά καταιγιστικής 

πολυνοµίας µε έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων και 

αλλεπάλληλων εγκυκλίων, που πολλές φορές λειτουργούν όχι διευκρινιστικά ή 

διασαφητικά, αλλά ακυρωτικά και υπονοµευτικά των βασικών κεντρικών 

νοµοθετηµάτων για την εκπαίδευση. Άρα, λοιπόν, δεν θα ασχοληθούµε µε 

αυτή την πλευρά του ορισµού «ανοµία», την πλευρά δηλαδή που συνδέεται µε 



την πολυνοµία, παρότι και αυτή δηµιουργεί πρόβληµα – έµµεσα θα την 

εννοούµε. Κυρίως θα δούµε τη δεύτερη σηµασία της, την έννοια της 

παραβίασης των νόµων όχι µε µια στυγνή, νοµικίστικη λογική ότι κάποιος δεν 

είναι τυπικά εντάξει και δεν ακολουθεί το νόµο, αλλά µε µια λογική που 

σηµαίνει προσπάθεια αγνόησης, παραγκωνισµού, µη τήρησης και πολλές φορές 

απαξίωσης του ίδιου του νοµοθετικού πλαισίου.  

 Θα προσπαθήσω, λοιπόν, πρώτα να καταγράψω µερικά φαινόµενα αυτής 

της εκπαιδευτικής ανοµίας, µερικές εκδηλώσεις της, όχι στα πλαίσια του 

Προγράµµατος µόνο –γι’ αυτό και δεν έβαλα στον τίτλο της οµιλίας µου «η 

περίπτωση του προγράµµατος τσιγγανοπαίδων»-, διότι τα έχω διαπιστώσει και 

τα έχουµε δει σε ευρύτερες µορφές προγραµµάτων και σε ευρύτερες 

λειτουργίες της καθηµερινότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Άρα, µπορεί 

να φωτογραφίζω και να ζητώ εµπειρίες ή να καταγράφετε µε τις εισηγήσεις σας 

εµπειρίες από τις συνθήκες της εκπαιδευτικής ανοµίας που µου έχετε µεταφέρει 

ή έχετε διαπιστώσει, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι είναι µόνο περίπτωση γραφική 

ή ιδιαίτερη του προγράµµατος τσιγγανοπαίδων.  

Καταρχάς, οι εκδηλώσεις ανοµίας ξεκινάνε µε µια µορφή άγνοιας ή 

έλλειψης ενηµέρωσης από την πλευρά όλης της δοµής της διοίκησης, η οποία 

είναι –όπως εύστοχα αναφέρει ο Μ. Σαµατάς, ένας ερευνητής στη χώρα µας– 

καθαρά υπουργοκεντρική. Αυτό σηµαίνει ότι ο διοικητικός µηχανισµός στην 

εκπαίδευση και ευρύτερα, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση, έχει ένα χαρακτήρα 

υπουργοκεντρικού γραφειοκρατισµού, αφού η µεταβίβαση εξουσίας και 

ευθύνης εξαρτάται σε όλα τα διοικητικά επίπεδα αποκλειστικά από την 

πολιτική βούληση του Υπουργού Παιδείας . Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας 

του συστήµατος οδηγεί στην υπερφόρτωση της κεντρικής διοίκησης, στην 

καθυστέρηση για την απάντηση ή την επίλυση προβληµάτων και στην 

ανάπτυξη κλίµατος εύνοιας και γραφειοκρατίας. Ουσιαστικά γεννά µια 

συντηρητική νοοτροπία στις επιµέρους δοµές του συστήµατος, αφού 

καλλιεργεί µια νοοτροπία αδράνειας, εφησυχασµού και αναµονής οδηγιών, την 



έλλειψη πρωτοβουλιών ή εφαρµογής καινοτοµιών οι οποίες θα µεταφέρονται 

προς την κεντρική εξουσία, την αναζήτηση τρόπων διεκπεραίωσης των 

υποθέσεων µέσω προσωπικών γνωριµιών κτλ. Παράλληλα, η κυριαρχία των 

επιµέρους δοµών-τοπικών εξουσιών στον τοµέα-χώρο τους είναι απόλυτη. 

Το ενδιαφέρον είναι πως η παραπάνω πολύπλοκη, συγκεντρωτική, 

µηχανιστικά γραφειοκρατική λειτουργία της διοίκησης γεννά συνθήκες 

ανοµίας. Ξεκινάω από τις πιο ήπιας µορφής συνθήκες και πάω στις πιο 

οδυνηρές: 

(1) άγνοια, έλλειψη ενηµέρωσης για το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, τις 

πρόσφατες αλλαγές, µε αποτέλεσµα ή την αδυναµία εφαρµογής ή την 

παρερµηνεία του, 

(2) επιφυλακτική και απορριπτική πολλές φορές στάση απέναντι σε ρυθµίσεις ή 

εγκυκλίους ή διδακτικό υλικό, κα Πολίτου, οι οποίες απαιτούν 

ενεργοποίηση, άµεσες αλλαγές και παρεµβάσεις σε προγράµµατα και 

δοµές είτε του σχολείου είτε της ευρύτερης διοίκησης, 

(3) αναβλητικότητα ή και τακτική παρουσίασης εµποδίων και συνεχών 

προσκοµµάτων σε εφαρµογή εγκυκλίων, διαταγών ή κάποιων 

προγραµµάτων που εντάσσονται στα πλαίσια της κεντρικής διοίκησης, 

(4) συνεχής µετάθεση ευθυνών σε ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο ή σε φορείς 

που δεν εµπλέκονται άµεσα µε τον διοικητικό µηχανισµό, αλλά 

προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα πρόγραµµα ή οποιασδήποτε άλλες 

δραστηριότητες, ένα πεδίο δηλαδή αλληλοµετάθεσης και αλληλοεπίρριψης 

ευθυνών, 

(5) ολοφάνερη και πλήρης αντίδραση σε κάθε είδους έλεγχο είτε από ανώτερα 

ιεραρχικά όργανα είτε από κοινωνικούς φορείς, που και τα δύο έχουν 

υποχρέωση ελέγχου, ή προσπάθεια έκφρασης διαµαρτυρίας µε χρήση 

πλάγιων µηχανισµών ή προσώπων, µε στόχο να διαστρεβλωθούν 

καταστάσεις ή να υπονοµευθούν πολλές φορές πρόσωπα και λειτουργίες 

και να τα εκτεθούν στην πολιτική ηγεσία ή αλλού.  



Αυτές οι συνθήκες είναι λογικό επακόλουθο µιας σειράς προβληµάτων 

που αποτελούν ταυτόχρονα δοµικά στοιχεία του ελληνικού εκπαιδευτικού 

οργανισµού. Πρόκειται πιο συγκεκριµένα για: (α) την απουσία διοικητικών 

ικανοτήτων-επιστηµονικών προσόντων ως κριτήριο στην επιλογή στελεχών της 

εκπαίδευσης (έλλειψη κριτηρίων), (β) την ανυπαρξία συνεχούς και 

συστηµατικής επιµόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης, (γ) την έλλειψη 

µηχανισµών ελέγχου και αξιολόγησης του διοικητικού έργου και (δ) την 

ύπαρξη ενδοσυστηµικών συγκρούσεων σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και σε 

επίπεδο διαχείρισης και νοµής της εξουσίας. 

Άµεσο αποτέλεσµα των παραπάνω φαινοµένων διοικητικής ανοµίας είναι, 

πρώτα απ’ όλα, η µεγάλη καθυστέρηση στην εφαρµογή εκπαιδευτικών 

αλλαγών, η οποία έχει ως αποτέλεσµα είτε την περιορισµένη εφαρµογή τους 

είτε την ακύρωσή τους, µε τη µετάθεση της ευθύνης στους φορείς ή τα 

πρόσωπα υλοποίησης. ∆εύτερον, η παραποιηµένη ή διαστρεβλωµένη 

εφαρµογή των αλλαγών, που οδηγεί στην υποβάθµιση της σηµασίας τους στα 

µάτια της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της τοπικής ή ευρύτερης 

κοινωνίας. Τρίτον, ο παραγκωνισµός προσώπων ή φορέων που πρότειναν ή 

συµµετείχαν στις συγκεκριµένες καινοτοµίες και τέταρτον, η διατήρηση των 

υπαρχουσών συνθηκών ή η επιστροφή σε παλαιότερες, συντηρητικότερες 

µορφές εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 

παρατηρούµενη διοικητική ανοµία δεν είναι ένα φαινόµενο περιορισµένο σε 

τοπικό ή χρονικό επίπεδο. Είναι δοµικό χαρακτηριστικό του ελληνικού 

εκπαιδευτικού οργανισµού και µπορεί µεν να εµποδίζει την αποτελεσµατική 

λειτουργία της διοίκησης της εκπαίδευσης, λειτουργεί, ωστόσο, ως παράγοντας 

διατήρησης και ελέγχου της εξουσίας του κράτους στον εκπαιδευτικό 

οργανισµό. Πιο συγκεκριµένα, «τα συµπτώµατα κρίσης», «οι κακοδαιµονίες» 

και η «παθολογία» και ανοµία της διοίκησης του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος αποτελούν στην πραγµατικότητα «εργαλειακούς», άτυπους 



µηχανισµούς µαταίωσης εκπαιδευτικών αλλαγών και προστασίας-

αναπαραγωγής κατεστηµένων αντιλήψεων και συµφερόντων. Εποµένως, οι 

όποιες προτάσεις για την αλλαγή στη διοικητική λειτουργία της εκπαίδευσης 

πρέπει να έχουν τις εξής κατευθύνσεις, να στηρίζονται, δηλαδή, στις ακόλουθες 

αρχές: 

(α) στην αποκέντρωση λειτουργιών και αρµοδιοτήτων όχι µόνο σε επίπεδο 

περιφέρειας (όπως πάει να γίνει τώρα κατ’ επίφαση, οπότε νοµιµοποιείται 

περισσότερο η κεντρική εξουσία), αλλά κυρίως σε επίπεδο σχολικής µονάδας 

(σύλλογοι, προγράµµατα σε τοπικό επίπεδο κτλ.), 

(β) στην ταχύτερη διακίνηση της πληροφορίας από κεντρικό σε περιφερειακό-

τοπικό επίπεδο και το αντίστροφο µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, 

(γ) στη συµµετοχή των κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων στη λήψη 

αποφάσεων και τον προγραµµατισµό της εκπαίδευσης και 

(δ) στην αξιοκρατική επιλογή προσώπων σε όλο το φάσµα της διοικητικής 

ιεραρχίας του σχολείου, την επιµόρφωση και την αξιολόγησή τους. 

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω εξαρτάται σίγουρα από δύο 

παράγοντες: τη δηµοκρατική λειτουργία της κοινωνίας η οποία συνδέεται 

άρρηκτα µε το πολιτικό προσανατολισµό της κεντρικής εξουσίας και 

προϋποθέτει ευρύτερους κοινωνικοπολιτικούς µετασχηµατισµούς, και την 

αυτόνοµη παρέµβαση των υποκειµένων-πολιτών προσώπων ή εκπαιδευτικών 

οµάδων στα εκπαιδευτικά δρώµενα. 

Για την παρέµβαση των δεύτερων είµαι αισιόδοξος. ∆εν είµαι, όµως, 

καθόλου αισιόδοξος για το ρόλο και τη στάση της κεντρικής εξουσίας. Σας 

ευχαριστώ. 

 
 



∆ηµήτρης Βεργίδης, Εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικά προγράµµατα και 

σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων 

 

Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου και 

τους υπεύθυνους του Προγράµµατος για αυτή την ευκαιρία που µας δίνεται να 

µαθαίνουµε και να ανταλλάσσουµε απόψεις. Θα επιχειρήσω να µιλήσω, 

κάνοντας ένα διάλογο µε τους προηγούµενους οµιλητές και ίσως, αν χρειαστεί, 

και ορισµένα βιωµατικά στοιχεία.  

Η ενασχόλησή µου µε θέµατα κυρίως αλφαβητισµού Τσιγγάνων άρχισε 

από το γεγονός ότι διετέλεσα υπεύθυνος της αντιµετώπισης του 

αναλφαβητισµού στη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης πριν από 

αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια εργάστηκα για λογαριασµό της Γενικής 

Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης στην Κάτω Αχαΐα ως αξιολογητής ενός 

προγράµµατος εκπαίδευσης-αλφαβητισµού τσιγγανοπαίδων. Και στη συνέχεια 

εξακολούθησα να ενδιαφέροµαι για αυτό το θέµα, θεωρώντας το πάντοτε ως 

την κορυφή του παγόβουνου ενός ευρύτερου προβλήµατος. Γι' αυτό ακριβώς 

και ο τίτλος της εισήγησής µου είναι "Εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικά 

προγράµµατα και σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων".  

Καταρχάς, θέλω να αναφερθώ στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τονίζοντας 

ορισµένα ζητήµατα, τα οποία πιστεύω ότι µπαίνουν ούτως ή άλλως, όταν 

προσπαθούµε να συζητήσουµε για τη σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων. 

Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο και τις εµµονές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής που ακολουθούν οι διεθνείς οργανισµοί, θα πρέπει να δούµε κάποιες 

ευρύτερες εξελίξεις όσον αφορά τις κοινωνικές θεωρίες, οι οποίες φαίνεται να 

µετατοπίζονται προς κατευθύνσεις µεταµοντέρνες, όπως αναφέρθηκε, ή 

µετανεοτερικές, µε έµφαση στις µεγάλες αφηγήσεις. Με λίγα λόγια, 

παρατηρείται κυρίως στην Αµερική, αλλά και στην Ευρώπη, µια µετακίνηση 

από την παραγωγή γνώσης, την οποία µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι 

γνωρίζουµε, σε προσεγγίσεις πολύ σχετικιστικές, σε έναν ακραίο 



υποκειµενισµό, αυτό που λέγεται «µεγάλες αφηγήσεις». Θα τους ονόµαζα 

«µεγάλους παραµυθάδες» ή άλλοι τους έχουν αποκαλέσει «ξεχαρβαλωτές», στο 

βαθµό που µπορούν να υποστηρίζουν το οτιδήποτε στο όνοµα ότι όλα είναι 

αφηγήσεις.  

Η πιο γνωστή περίπτωση στην Ελλάδα είναι η περίπτωση του συγγραφέα 

του βιβλίου «Η µαύρη Αθηνά», ο οποίος διδάσκει σε ένα πανεπιστήµιο µε 

ισχυρό το αφροκεντρικό κίνηµα. Κάτω από αυτή την πίεση, ντύνεται µε ένα 

επιστηµονικό ένδυµα, το οποίο θεωρητικά στηρίζει ότι δεν είναι καµία ανάγκη 

να το υποστηρίζει. Και δεν θέλω να συζητήσουµε ένα θέµα ιστορικό. Έχει 

απαντήσει επ' αυτού µια αµερικανίδα καθηγήτρια, η κα Levkonitz, η οποία 

έχει έρθει στην Ελλάδα. ∆εν µπαίνει ζήτηµα επιστηµονικών επιχειρηµάτων. 

Μπαίνει ζήτηµα ότι υπάρχει το κίνηµα του αφροκεντρισµού, εµείς σε αυτό το 

κίνηµα γράφουµε βιβλία ή κάνουµε αναλύσεις, νέες αφηγήσεις, υποστηρίζοντας 

πράγµατα τα οποία δεν αποδέχεται η επιστηµονική κοινότητα, επειδή δεν είναι 

πολιτικά ορθό, πάνω στη λογική του πολιτικά ορθού. Μπροστά σε αυτήν την 

αποικοδόµηση της επιστηµονικής γνώσης µπορεί κανείς πραγµατικά να 

υποστηρίξει το οτιδήποτε.  

Όσον αφορά τώρα το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως ξέρουµε αναλύθηκε 

µε όρους ότι είναι µηχανισµός αναπαραγωγής ή ιδεολογικός µηχανισµός ή 

ένας εξωτικός µηχανισµός. Και πράγµατι υπάρχει µια τυπική οµοιοµορφία, η 

οποία έχει καταγγελθεί επανειληµµένα, και γι’ αυτό ακριβώς, επειδή είναι 

τυπικά οµοιόµορφο και οµοιογενές, πρέπει να γίνει διαπολιτισµικό και 

πολυπολιτισµικό. Εδώ να υπενθυµίσω ότι επιµένω στον όρο του 

«νεορατσισµού», γιατί ο νεορατσισµός αναφέρεται στον πολιτισµό και 

στηρίζεται πάνω σε µια δήθεν πολιτισµική ασυµβατότητα. Όταν, δηλαδή, 

αναφέρεται κανείς σε πολυπολιτισµική εκπαίδευση, προϋποθέτει ότι υπάρχουν 

πολλοί πολιτισµοί και θα πρέπει κανείς να στοχαστεί πάνω σε αυτό το γεγονός, 

το οποίο θεωρείται αυταπόδεικτο. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι σε µια εποχή, 

στην οποία επιβάλλεται η αµερικανική γλώσσα και η κουλτούρα των µέσων 



µαζικής ενηµέρωσης και ισοπεδώνονται περίπου τα πάντα, ξαφνικά έχουµε από 

την άλλη µεριά µια πίεση προς τη µεριά του πολυπολιτισµού, η οποία 

συνοδεύεται από φαινόµενα, τα οποία µας οδηγούν σε ένα µονοπολιτισµό.  

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα, για να εξετάσουµε αυτό το 

φαινόµενο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της πολυπολιτισµικής 

προσέγγισης, θα πρέπει να δούµε και την αιχµή του δόρατος της 

νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής, που είναι ότι οι µαθητές και οι γονείς 

είναι πελάτες του σχολείου και µε αυτή τη λογική θα πρέπει να οργανωθεί το 

σχολείο, ανταποκρινόµενο στις ανάγκες αυτών των πελατών. Αυτό τουλάχιστον 

στην Αµερική, αλλά και στην Ευρώπη, έχει ορισµένες συνέπειες. Π.χ. στην 

Αµερική οι Ρεπουµπλικάνοι διεκδικούν αυτή την επιλογή σχολείου που στην 

Ελλάδα στηρίζει ο βουλευτής των νεοφιλελευθέρων κος Ζαχαρόπουλος και 

πρώην εξπέρ της ∆ιεθνούς Τραπέζης, ο οποίος υποστηρίζει την ιδιωτικοποίηση 

της εκπαίδευσης. Στην Αµερική έχει αναπτυχθεί η κατ' οίκον διδασκαλία. 

Επειδή ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει αυτό το θέµα, σας λέω ότι έχει γίνει 

µια διαίρεση και έχει υπολογιστεί ότι ο κάθε µαθητής κοστίζει στο κράτος ας 

πούµε 500.000 δραχµές. ∆ίνεται το 80% αυτού του ποσού στους γονείς 

προκειµένου να εξασφαλίσουν κατ' οίκον διδασκαλία και αυτό αφορά περίπου 

1.000.000 µαθητές. Η λύση που προτείνουν οι ∆ηµοκρατικοί είναι τα λεγόµενα 

«ανάδοχα σχολεία», όπου οµάδες πολιτών ή δασκάλων δηµιουργούν σχολεία, 

στα οποία φοιτούν µαθητές και ανάλογα µε τον αριθµό τους ορίζεται και ο 

προϋπολογισµός που καλύπτει το ∆ηµόσιο. Υπάρχει, δηλαδή, µια τάση, από 

τη µια µεριά να µιλάµε για πολυπολιτισµική εκπαίδευση και από την άλλη 

µεριά να δηµιουργείται το σχολείο που επιλέγουν οι πελάτες κατά τρόπο όπως 

π.χ. διαλέγεις εστιατόριο ή κάποιες άλλες υπηρεσίες.  

Θα ήθελα να επισηµάνω αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος του ∆ικτύου 

σήµερα το πρωί, ότι σε µερικά σχολεία που είναι πιο πολύ οι τσιγγάνοι 

µαθητές, οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο της γειτονιάς, όπως 

είναι υποχρεωµένοι, αλλά δηλώνοντας ψεύτικη διεύθυνση τα στέλνουν αλλού. Η 



ένσταση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι αυτό να γενικευθεί για όλα τα 

σχολεία και όλα τα παιδιά. ∆ηλαδή, ανάλογα µε τις επιθυµίες-προσδοκίες του 

γονέα-πελάτη και του παιδιού-πελάτη ο γονιός θα εγγράφει ο γονιός το παιδί 

του σε ένα σχολείο που το θεωρεί καλό για την περίπτωσή του. Ελεύθερη 

επιλογή σχολείου. Και αυτό υποστηρίζεται συστηµατικά από µια οµάδα, 

κυρίως στον "Οικονοµικό Ταχυδρόµο", αλλά και στην "Ελευθεροτυπία". Αν 

το προσέξετε, θα δείτε ότι υπάρχει µια οµάδα, η οποία συστηµατικά 

προβάλλει την επιλογή σχολείου. ∆ηλαδή, από τη µια πλευρά υπάρχει όλη η 

επιµονή στην πολυπολιτισµικότητα και από την άλλη πλευρά υπάρχει η 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική πολιτική, που οδηγεί στην επιλογή σχολείου, 

φυσικά σχολείου επίδοσης. ∆ιότι κάθε σχολείο που έχει υψηλή ζήτηση είναι 

σαφές ότι θα θέσει κριτήρια όσων αφορά την επίδοση των µαθητών. Γνωρίζετε 

ότι τα µεγάλα ιδιωτικά σχολεία κάνουν εξετάσεις για να πάρουν τους µαθητές 

τους. Και η θέση των νεοφιλελεύθερων είναι αυτό να γενικευθεί. 

Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να εξετάσουµε συνολικά αυτή την πολιτική 

που αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα, διότι αλλιώς αποσπασµατικά µπορούµε 

πολύ εύκολα να καταλήξουµε ότι το τάδε µέτρο είναι καλό και να το 

υιοθετήσουµε, γιατί όχι; Όσο, δηλαδή, µένουµε στο επιµέρους ίσως υπάρχουν 

πράγµατα, τα οποία θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε θετικά. 

Θα ήθελα να θυµίσω σε αυτό το σηµείο ότι αυτή η τυπική οµοιοµορφία, 

την οποία η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία λέει ότι θα την αντιµετωπίσουµε µε το 

πολυπολιτισµικό σχολείο, ενδεχοµένως θα είχε και άλλες διεξόδους. ∆ηλαδή, 

έγιναν προσπάθειες π.χ. να αντιµετωπιστεί η τυπική οµοιοµορφία, η οποία 

παράγει και τη σχολική αποτυχία, µε τις παράλληλες τάξεις. Αυτή η 

προσπάθεια, σύµφωνα µε στοιχεία που έχω υπόψη µου, δεν έχει πετύχει και 

τόσο.  

Ένα άλλο σηµείο, στο οποίο θα ήθελα να επιµείνω, είναι ότι οι 

µειονότητες δεν είναι ζήτηµα αριθµητικής, δηλαδή δεν είναι οι µειοψηφίες 

πάντοτε µειονότητες. Και η τάση που υπάρχει στην Αµερική, ο διαχωρισµός 



στις κοινωνιολογικές αναλύσεις, ο τρόπος, δηλαδή, µε τον οποίο εξετάζονται 

τα διάφορα κοινωνικά φαινόµενα είναι ότι έχουµε από τη µια µεριά τη λευκή 

πλειοψηφία και από την άλλη µεριά τις µειονότητες. ∆εν είναι η µειοψηφία κατ' 

ανάγκη αυτή που θεωρείται µειονότητα και βέβαια έχω αναφέρει και αλλού ότι 

σε µια χώρα που ήταν κλασικά ρατσιστική, όπως η Νότια Αφρική, υπήρχαν 

τέσσερις διακριτές οµάδες πληθυσµού: οι Λευκοί, οι Ασιάτες, οι Μιγάδες και 

οι Μαύροι. Αυτοί είχαν ξεχωριστά σχολεία, ξεχωριστά καφενεία, ξεχωριστές 

γειτονιές, όλα ήταν ξεχωριστά. Ούτε καν θέµα χρώµατος είναι ο ρατσισµός. Σε 

ποια κατηγορία θα ενέτασσαν τους Γιαπωνέζους, οι οποίοι επισκέπτονταν ή 

εργάζονταν στη Νότια Αφρική; Αυτοί ήταν αριστήνδην Λευκοί. ∆ηλαδή, 

επειδή ακριβώς προέρχονταν από µια πλούσια χώρα, δεν τους κατέτασσαν 

στους Ασιάτες, αλλά στους αριστήνδην Λευκούς. Είναι, λοιπόν, θέµα 

κοινωνικής εξουσίας και όχι θέµα χρώµατος ή αριθµού.  

Όπως αναφέρθηκε και από προηγούµενους οµιλητές, νοµίζω ότι 

διανύουµε µια ευρύτερη περίοδο κοινωνικής ανοµίας, όπου έχει χαλαρώσει η 

θεσµική επιβολή και έχουµε φαινόµενα στα οποία είναι δύσκολο να βρούµε 

κανονικότητες.  

Ας επιστρέψω στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Συνήθως όταν µιλάµε για 

τους Τσιγγάνους, µιλάµε για προβλήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε τη 

συµµετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από µια έρευνα που 

έκανα σε σχολεία, στα οποία δεν φοιτούν παιδιά των καταυλισµών, διαπίστωσα 

ότι το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι το 

πρόβληµα της συµµετοχής. Ένα είδος συµµετοχής, αυτό που έχει σχέση µε 

την αδιαφορία, το ονόµασα «παθητική έλλειψη συµµετοχής», δηλαδή τα παιδιά 

δεν συµµετέχουν και, όπως ανέφερε και ο κος Παπακωνσταντίνου, είναι σε µια 

γωνία και αυτό αποτελεί πρόβληµα και στο δηµοτικό, αλλά κατά µείζονα λόγο 

στο γυµνάσιο. Από την άλλη µεριά είναι η «ενεργητική έλλειψη συµµετοχής», 

που εκφράζεται µε την απειθαρχία, στην οποία αναφέρεται επίσης ένα µεγάλο 

µέρος των εκπαιδευτικών και ένα ακόµη µεγαλύτερο –σε σχέση µε το 



δηµοτικό– µέρος των εκπαιδευτικών του γυµνασίου. Άλλα προβλήµατα που 

επισηµαίνονται είναι αδυναµίες στα µαθήµατα, ψυχοσωµατικά και προσωπικά 

προβλήµατα, όπου ξαφνικά έχουµε δασκάλους που µιλούν για νοητικές, 

ψυχολογικές διαταραχές, για δυσλεξία κτλ., τα οποία εγώ αµφιβάλλω αν 

υπάρχουν.  

Στα σχολεία αυτά, όπως προανέφερα, δεν φοιτούν παιδιά ρόµικης 

προέλευσης. Είναι σχολεία που ήταν σε ένα άλλο πρόγραµµα, το πρόγραµµα 

της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας. Θα τα χαρακτηρίζαµε µεσαία σχολεία. 

Ρωτώντας άραγε τους δασκάλους που έχουν στην τάξη τους παιδιά ρόµικης 

προέλευσης για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, θα ήταν διαφορετικές οι 

απαντήσεις τους; Προσωπικά πιστεύω ότι και αυτοί αντιµετωπίζουν το ίδιο 

ακριβώς πρόβληµα, την έλλειψη συµµετοχής. Μόνο που αρκετοί τσιγγάνοι 

µαθητές εγκαταλείπουν τελικά το σχολείο. Η συµµετοχή τους, δηλαδή, φτάνει 

µέχρι τον φυσικό αποκλεισµό τους από τη σχολική τάξη. 

Στους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολείων τέθηκε και ένα άλλο ερώτηµα: 

Πού οφείλονται τα προβλήµατα αυτά; Η µεγάλη πλειοψηφία τους απάντησε ότι 

οφείλονται στο οικογενειακό περιβάλλον. Περίπου ανάλογες ήταν και οι 

απαντήσεις των δασκάλων σε σχετική έρευνα που είχαµε κάνει στην Κάτω 

Αχαΐα. Η µεγάλη πλειοψηφία τους απάντησε ότι οι αιτίες της αποτυχίας των 

µαθητών είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ πραγµατικά αξίζει τον κόπο 

να επιµείνει κανείς. Π.χ. έλεγαν ότι οι τσιγγάνοι γονείς, οι οποίοι ήταν 

αναλφάβητοι, δεν βοηθούσαν τα παιδιά τους στο σπίτι, δηλαδή δεν έλεγχαν αν 

έχουν διαβάσει τα µαθήµατά τους κοκ.  

Όπως έχω πει και σε άλλο κείµενό µου, αναφέροµαι στη σχολική ένταξη 

των τσιγγανοπαίδων και όχι στην εκπαιδευτική, που είναι ευρύτερη, διότι 

θεωρώ ότι –όπως αναφέρθηκε και το πρωί– είναι πολύ βασική η σχολική 

επιτυχία των παιδιών ειδικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. ∆ιότι, αν το παιδί 

δεν πάει καλά στην πρωτοβάθµια, είναι αδύνατο να παρακολουθήσει µετά 

σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο γυµνάσιο. Ουσιαστικά αφήνουµε πρώτα να 



δηµιουργηθεί το πρόβληµα και µετά προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε έξω 

από το σχολείο, έξω από το χώρο που είναι θεσµοθετηµένος για αυτό το λόγο. 

Ο δεύτερος παράγοντας, στον οποίο οφείλεται η σχολική αποτυχία είναι 

οι µαθητές. Ένα µεγάλο µέρος των δασκάλων επιµένει πάλι σε ψυχοσωµατικά 

προβλήµατα –αµφίβολο πώς τα έχουν επισηµάνει–, ένα µικρό µόνο µέρος 

αναφέρει ότι τα προβλήµατα οφείλονται στους εκπαιδευτικούς και ένα κάπως 

µεγαλύτερο, ειδικά στη µέση εκπαίδευση, θεωρεί ότι τα προβλήµατα 

οφείλονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Επ' αυτού θα ήθελα να µιλήσω λίγο 

περισσότερο.  

Μπορεί πολλά προβλήµατα να προέρχονται από το οικογενειακό 

περιβάλλον, ειδικότερα όταν µιλάµε για µαθητές ρόµικης προέλευσης. Επίσης, 

µπορεί πολλά προβλήµατα να οφείλονται στους µαθητές, αλλά αυτά είναι 

δεδοµένα. Η οργανωµένη Πολιτεία µπορεί να παρέµβει αφενός στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή, στο πώς οργανώνει τον εκπαιδευτικό θεσµό, 

πώς αυτός λειτουργεί και πώς εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της σχολικής 

επιτυχίας όλων των παιδιών, αφετέρου στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που 

αποτελούν και αυτοί µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Με λίγα λόγια, η οικογένεια µπορεί πράγµατι να µην προσφέρει κάποιες 

προϋποθέσεις, που θεωρούνται αυτονόητες, και εκεί να οφείλεται η σχολική 

αποτυχία των µαθητών. Μπορεί ακόµη οι τελευταίοι να έχουν κάποια 

προβλήµατα. Ο τρόπος, όµως, µε τον οποίο µπορεί η οργανωµένη Πολιτεία 

να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα, δεν είναι βάζοντας το σχολείο επιλογής. 

Πώς, δηλαδή, θα αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των µαθητών που 

περιγράψαµε παραπάνω, αν ο γονιός επιλέξει το σχολείο; 

Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω –και κρίµα που δεν είναι εδώ ο 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας– είναι ότι γίνονται αναλύσεις χωρίς να 

λάβουµε υπόψη µας ότι αφιερώνουµε το χαµηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ποσοστό επί του εθνικού εισοδήµατος για την εκπαίδευση. ∆εν µπορούµε, 

λοιπόν, να συζητάµε για το θέµα της σχολικής αποτυχίας γενικά, και των 



παιδιών µε ρόµικη προέλευση ειδικότερα, χωρίς να µας απασχολεί ποια 

χρήµατα διαθέτει η Πολιτεία για την εκπαίδευση. Είναι το χαµηλότερο 

ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη µεριά, έχουµε αρκετά 

υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (φροντιστήριο). 

Σωστά, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί λένε για το οικογενειακό περιβάλλον. 

∆ιότι όταν πια καταλήγουµε και θεωρούµε αυτονόητο ότι ο γονιός είτε πρέπει 

να έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για να βοηθάει το παιδί του στο σπίτι, να 

το προετοιµάζει, είτε διαθέτει ένα µέρος του οικογενειακού προϋπολογισµού 

για φροντιστήριο, τότε βέβαια λέµε ότι η οικογένεια ευθύνεται.  

Παίρνοντας συνεντεύξεις από δασκάλους στην Κάτω Αχαΐα, µου φάνηκε 

στην αρχή πολύ προκλητικό το γεγονός ότι απέδιδαν τη σχολική αποτυχία και 

την εγκατάλειψη του σχολείου από τα τσιγγανόπαιδα στους γονείς τους, στην 

οικογένειά τους. Και δεν οµιλώ µόνο ως προς τη σχολική αποτυχία, δηλαδή 

ως προς την επίδοση στα µαθήµατα, αλλά και ως προς τη συµµετοχή στις 

δραστηριότητες. Έχω ορίσει τη σχολική ένταξη ως εγγραφή -- κανονική 

φοίτηση -- πρόοδο όσον αφορά τις γνώσεις, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

κατάλληλων στάσεων (στην αρχή είχα ονοµάσει αυτή την παράµετρο 

«επίδοση», αλλά στη συνέχεια το αναθεώρησα, γιατί η επίδοση είναι κάτι 

συγκριτικό µε τους καλύτερους µαθητές, οι οποίοι έχουν κάποια συνεχή 

υποστήριξη από το σπίτι) -- συµµετοχή στη σχολική δραστηριότητα.  

Όσον αφορά τα µαθήµατα, σχεδόν οµόφωνα οι δάσκαλοι έλεγαν ότι δεν τους 

βοηθούν οι γονείς από το σπίτι. Για τη µη κανονική φοίτηση πάλι έφταιγε η 

οικογένεια, γιατί έπαιρνε τα παιδιά της στο περιοδεύον εµπόριο. Αυτό δεν ήταν 

αλήθεια όµως, γιατί λειτουργούσε λίγο πιο κάτω το Κέντρο Λαϊκής 

Επιµόρφωσης µε τα ίδια παιδιά, τα οποία φοιτούσαν κανονικά όλο το χειµώνα. 

Συνεπώς, δεν µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα ίδια παιδιά έλλειπαν από το 

σχολείο, ενώ παρακολουθούσαν τα τµήµατα λαϊκής επιµόρφωσης. 

∆εν µιλώ βέβαια για όλους τους εκπαιδευτικούς. Πραγµατοποίησα 

ηµίκλειστες συνεντεύξεις µε τους δασκάλους ενός σχολείου όπου φοιτούν 



τσιγγάνοι µαθητές -και το τονίζω αυτό, ενός µόνο σχολείου-, εύπορων 

οικογενειών. Οι γονείς τους, δηλαδή, δεν ήταν οι φτωχοί τσιγγάνοι οι οποίοι 

αναγκάζουν τα παιδιά τους να δουλεύουν για να εξασφαλίσουν το βιοπορισµό. 

∆εύτερον, έστελναν τα παιδιά στο σχολείο, δεν ήταν µετακινούµενοι και έτσι, 

εξασφαλίζονταν όλες οι προϋποθέσεις για να πετύχουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο. Από κει και πέρα δεν προσπαθώ να ρίξω ευθύνες σε κανέναν, όπως 

άλλωστε δεν έριξαν και οι προηγούµενοι οµιλητές.  

Όσον αφορά τη συµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες, θα επισηµάνω 

ορισµένα πράγµατα που παρατήρησα σε ένα σχολείο, σε µία συγκεκριµένη 

κωµόπολη. Έχω την αίσθηση, όµως, ότι κατ' αναλογία αυτά µπορεί να ισχύουν 

και αλλού. Η άποψη των δασκάλων ήταν, λοιπόν, ότι τα παιδιά αυτά περίπου 

τους «χαλάνε» τις σχολικές δραστηριότητες, διότι τους αναθέτουν ποιήµατα 

κτλ, αλλά εκείνα δεν έρχονται όταν είναι γιορτή. Ψάχνοντας το ζήτηµα, 

διαπίστωσα απλούστατα ότι οι γονείς των τσιγγάνων µαθητών ήταν 

αγράµµατοι, δεν µπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, αλλά και τα ίδια τα 

παιδιά δεν είχαν την ικανότητα να διαβάσουν το ποίηµα, να το κατανοήσουν 

και να το µάθουν απέξω. Συνεπώς, αυτό στο οποίο εγώ κατέληξα είναι ότι 

υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, 

υπάρχουν διαφορετικές οικογένειες, αλλά δεν µπορούµε να παραπέµψουµε το 

θέµα της σχολικής αποτυχίας στην οικογένεια, διότι η οικογένεια είναι 

δεδοµένη. Άρα, η παρέµβαση θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

Ο κος Μαυρογιώργος τόνισε, µε αυτό το πολύ ωραίο παράδειγµα του 

καναρινί ποδήλατου, ότι η παρέµβαση πρέπει να γίνει όχι σε επίπεδο 

εκπαιδευτικού-δασκάλου, ο οποίος είναι µια µονάδα µέσα στο σχολείο, ότι 

ένας εκπαιδευτικός δεν µπορεί να αλλάξει την κατάσταση µέσα στο σχολείο 

του και ότι θα πρέπει να αποτανθούµε στη σχολική µονάδα. Εγώ το πάω ένα 

επίπεδο υψηλότερα. Νοµίζω ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία 

υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, είναι µια πολύ καλή ευκαιρία και πολύ 



ισχυρότερη δυνατότητα για τους εξής λόγους: Για να επιτευχθεί η αλλαγή ή 

µια καινοτοµία, κατά την άποψή µου, χρειάζεται να µελετηθεί η υπάρχουσα 

κατάσταση, να γίνει ο σχεδιασµός αυτής της καινοτοµίας, η εφαρµογή και η 

αξιολόγηση. Επ' αυτού χρειάζεται, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, 

µια επιστηµονική υποστήριξη. ∆ηλαδή, χρειάζεται να µελετηθεί η υπάρχουσα 

κατάσταση, για να εντοπίσουµε τα προβλήµατα, στα οποία χρειάζεται να γίνει 

η καινοτοµία. Ποιο είναι, δηλαδή, ακριβώς το πρόβληµα; Επίσης, χρειάζεται 

µια κοινωνική υποστήριξη, χρειάζεται δηλαδή η καινοτοµία να αποσπάσει την 

εµπιστοσύνη της κοινωνίας, να πείσει την τοπική κοινωνία για την ορθότητά 

της, η οποία –όπως είπατε και εσείς οι ίδιοι– πολλές φορές αντιδρά σε 

καινοτοµικές προσπάθειες. Χρειάζεται, επίσης, και µια έµπρακτη πολιτική 

υποστήριξη. Συνεπώς, ασφαλώς και µπορούν να γίνουν πολλά πράγµατα στο 

επίπεδο του σχολείου, αλλά φοβάµαι ότι λείπει η επιστηµονική υποστήριξη. 

Υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει ενθουσιασµός, υπάρχει ζήλος, υπάρχει 

κινητοποίηση πολλές φορές, όταν οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα ο διευθυντής 

µιας σχολικής µονάδας είναι «δυναµικός», αλλά λείπουν οι άλλες προϋποθέσεις, 

οπότε καθίσταται η προσπάθεια σε επίπεδο σχολείου λίγο παρακινδυνευµένη. 

Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προγράµµατος νοµίζω ότι υπάρχει η επιστηµονική 

υποστήριξη, υπάρχει η πολιτική υποστήριξη και τα µέσα που καθιστούν εφικτή 

την εφαρµογή µιας καινοτοµίας.  

Επιστρέφοντας και πάλι στο θέµα της σχολικής ένταξης των 

τσιγγανοπαίδων, στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας υπάρχει µια 

πραγµατικότητα που δεν πρέπει να θεωρούµε δεδοµένη. Προσπάθησα να 

δείξω διαχρονικά την εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στις διάφορες τάξεις 

αυτού του σχολείου και να εντοπίσω τις διαρροές των τσιγγάνων µαθητών. 

∆ιαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι στην πρώτη τάξη γράφεται ένας αρκετά 

µεγάλος αριθµός τσιγγανοπαίδων, ο οποίος –αυτό το ξέρετε και από την 

εµπειρία σας– σιγά-σιγά φθίνει. Αυτό που θα ήθελα να υπογραµµίσω είναι ότι 

οι Τσιγγάνοι ως γονείς, η τσιγγάνικη οικογένεια, έχει κάνει ένα βήµα, έχει 



στείλει τα παιδιά της στην πρώτη δηµοτικού. Από κει και πέρα οι ευθύνες του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, όλων µας δηλαδή, είναι αυξηµένες, διότι όπως 

βλέπετε σιγά-σιγά διαπιστώνουµε µια διαρροή και φοβάµαι ότι υπάρχουν 

εξελίξεις, οι οποίες βαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα 

θεωρούσαµε επιθυµητή. ∆ηλαδή, έγινε ένας διαχωρισµός ανάµεσα στο 

µονοπολιτισµικό σχολείο και στο πολυπολιτισµικό σχολείο, έχει γίνει ο 

αριθµός των τσιγγανοπαίδων τόσο µεγάλος, ώστε έχει ληφθεί η απόφαση να 

διαιρέσουν το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο και να γίνει ένα σχολείο και "στα 

τσιγγάνικα". Επίσης, δεν µπορέσαµε να βρούµε στοιχεία από όλες τις χρονιές 

για την εξέλιξη των τσιγγανοπαίδων, διότι έλειπε ο δάσκαλος ο οποίος ήταν 

ευαισθητοποιηµένος και κρατούσε αυτά τα στοιχεία.  

Υπάρχει, λοιπόν, µια πολυπλοκότητα στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα και 

υπάρχει και µια αταξία, µια ανοµία, και υπάρχει µια ειδική θεωρία που εξετάζει 

αυτά τα φαινόµενα, όταν τα θεωρούµε ως συστήµατα ασταθή και πολύπλοκα. 

Και πραγµατικά έτσι θα έπρεπε να δούµε νοµίζω την εκπαίδευση, ως ένα 

σύστηµα ασταθές και πολύπλοκο, και να πάρουµε υπόψη µας όλες αυτές τις 

παραµέτρους, οι οποίες πραγµατικά πολλές φορές µας καταλαµβάνουν 

εξαπίνης. Για παράδειγµα, στην Κάτω Αχαΐα οι Τσιγγάνοι έχουν δηµοτικό 

σύµβουλο –τουλάχιστον είχαν τότε– και υπάρχει και ένα δυναµικό Κέντρο 

Λαϊκής Επιµόρφωσης που παρεµβαίνει στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει µε άλλα 

λόγια µια δυναµική, η οποία είναι πολύ θετική για τη σχολική ένταξη των 

παιδιών τους. Παρόλα αυτά, όπως βλέπετε, τα αποτελέσµατα δεν θα τα 

χαρακτήριζα ικανοποιητικά από την άποψη του σχολείου.  

Νοµίζω ότι είναι υποχρέωσή µας ως κοινωνία και ως άνθρωποι που 

ασχολούµαστε µε την εκπαίδευση, να εξετάσουµε τις βαθύτερες αιτίες αυτού 

του φαινοµένου, να το παρακολουθούµε συνεχώς, ανεξάρτητα από το αν 

υπάρχουν προγράµµατα ανάλογα ή όχι, ώστε να είµαστε σε θέση να 

εξασφαλίσουµε την επιστηµονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ήδη 

εργάζονται µέσα σε σχολεία µε παιδιά ρόµικης προέλευσης και ενδεχοµένως 



και σε σχολικές µονάδες που θα ήθελαν να εφαρµόσουν ένα καινοτοµικό 

πρόγραµµα. 

Τελειώνοντας, κάθε τόσο στέλνουν τους φοιτητές και γράφουν πού 

βρίσκονται καθισµένα τα παιδιά των καταυλισµών. Για να οπτικοποιήσω το 

στήσιµο µιας τάξης, τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά βρίσκονται όσο 

γίνεται πιο µακριά από την έδρα. ∆εν µπορώ να καταλογίσω ευθύνες σε 

κανέναν. Έχω βρει, όµως, και δασκάλους που τα έχουν καταφέρει, που έχουν 

βρει τρόπους και τα έχουν εντάξει. Ένας δάσκαλος π.χ. κάθε βδοµάδα αλλάζει 

θέση σε όλους, τους ανακατεύει δηλαδή στην τάξη, δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε 

αυτά τα παιδιά και έχει πολύ καλά αποτελέσµατα. Μερικά πράγµατα, λοιπόν, 

δεν µπορούµε να τα αγνοήσουµε στο όνοµα ορισµένων ευθυνών. Σας 

ευχαριστώ πολύ και είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. 

 

 
 



Μανόλης ∆αφερµάκης, Ελένη Ντέρα, Μαργαρίτα Φουρνιώτη, Το µετέωρο 

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. 
 



Κώστας Καµπίτης, Γεωργία Σπανού, Οι Τσιγγάνοι στην Αργολίδα – 

Εκπαιδευτική πραγµατικότητα 

 

Ο νοµός Αργολίδας έχει µόνιµα εγκαταστηµένο πληθυσµό Τσιγγάνων, αλλά 

και πολλούς που τον επισκέπτονται για κάποιο χρονικό διάστηµα µε σκοπό 

κυρίως την εύρεση εργασίας (εποχιακή απασχόληση), αλλά και για άλλους 

λόγους (π.χ. οικογενειακές εκδηλώσεις, φιλοξενία κτλ.). Ο αριθµός των µόνιµα 

εγκαταστηµένων Τσιγγάνων στην περιοχή υπολογίζεται σε 716 ανθρώπους. 

Σε γενικές γραµµές θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι Τσιγγάνοι της 

Αργολίδας διαφοροποιούνται ως προς τον τόπο-δήµο διαµονής, τις συνθήκες 

διαβίωσής τους και τα επαγγέλµατα µε τα οποία ασχολούνται. Αυτές οι 

παράµετροι επηρεάζουν την εγγραφή, τη φοίτηση και την πρόοδο των 

µαθητών στο σχολείο, αλλά και τη γενικότερη συµπεριφορά των νεαρών – και 

όχι µόνο. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι όσοι κατοικούν στο Άργος (105 άτοµα) 

διαµένουν όλοι ανεξαιρέτως σε σπίτια ιδιόκτητα ή νοικιασµένα. Όσοι έχουν 

δικά τους περιουσιακά στοιχεία είναι συγκεντρωµένοι στο βορειοανατολικό 

τµήµα της πόλης, ενώ οι υπόλοιποι είναι διασκορπισµένοι σε όλο το 

πολεοδοµικό συγκρότηµα. Έχουν πλήρως ενταχθεί στην καθηµερινή ζωή της 

πόλης, στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και δεν αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα µε τους υπόλοιπους κατοίκους ή µε τις Αρχές. Το µόνο αρνητικό 

που µπορούµε να σηµειώσουµε είναι ότι δεν έχουν πειστεί απόλυτα για την 

ανάγκη και τη σπουδαιότητα της συνέχισης της φοίτησης στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και αυτό γιατί στρέφονται από νωρίς στο εµπόριο, το οποίο είναι 

κερδοφόρο. 

Να σηµειώσουµε εδώ την ύπαρξη λαϊκής αγοράς στο Άργος, η οποία 

προσελκύει δύο φορές την εβδοµάδα αρκετούς πωλητές. Έτσι, ο αριθµός που 

παραθέτουµε για την πόλη του Άργους εµπεριέχει και όσους προέρχονται από 

άλλες περιοχές της Ελλάδας (κυρίως την υπόλοιπη Πελοπόννησο και την 



Αθήνα), χωρίς όµως να είναι εύκολο να προσδιοριστεί ακριβώς, γιατί 

µεταβάλλεται συχνά. Οι άνθρωποι αυτοί είτε φέρνουν τα παιδιά τους για 

κάποιους µήνες στην πόλη, τα γράφουν στο σχολείο και στη συνέχεια γυρίζουν 

πίσω στις µόνιµες κατοικίες τους, είτε εγκαθίστανται προσωρινά χωρίς τα 

παιδιά τους. 

Τέλος, να τονίσουµε ότι η περίπτωση του Άργους παρουσιάζει 

ενδιαφέρον όχι µόνο για την πρόοδο των τσιγγάνων κατοίκων της, αλλά και 

γιατί αποτελεί «υπόδειγµα» σταδιακής ένταξης, αφού οι άνθρωποι αυτοί 

εγκαταστάθηκαν πριν από κάποιες δεκαετίες στις παρυφές της, χωρίς όµως να 

αποκοπούν, µε αποτέλεσµα η εξέλιξη της ζωής του Άργους να συµπεριλάβει 

και αυτούς. ∆εν έχουν –µε εξαίρεση ελάχιστους– καθόλου σχέσεις µε τους 

καταυλισµούς στους άλλους δήµους. 

Οι κάτοικοι της Γλυκείας στο Ναύπλιο (241 άτοµα) βρίσκονται στη 

δυσκολότερη θέση από άποψη διαβίωσης. Είναι όλοι σκηνίτες, ασχολούνται µε 

περιστασιακά επαγγέλµατα ή επιδοτούνται από την Κοινωνική Πρόνοια, 

αδιαφορούν και δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και εµφανίζουν 

µεγάλη παραβατικότητα. Η κατάσταση στον καταυλισµό είναι πραγµατικά 

άθλια, καθώς δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής. Εδώ 

συνεργαζόµαστε ξανά µε την Κοινωνική Πρόνοια για τον εµβολιασµό των 

παιδιών, προκειµένου να γίνονται δεκτά στο σχολείο, όταν και όποτε 

πηγαίνουν. 

Πρόκειται πάντως για τους κατοίκους εκείνους που θα ωφεληθούν 

περισσότερο από το στεγαστικό πρόγραµµα, όταν αυτό προχωρήσει, και 

υποστηρίζονται αρκετά από τα προγράµµατα Κοινωνικού Αποκλεισµού της 

Ν.Ε.Λ.Ε. Αργολίδας. 

Στην Αγία Τριάδα Ναυπλίου (136 κάτοικοι) η κατάσταση είναι παρόµοια 

µε την προηγούµενη περίπτωση, µε µόνη διαφορά ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι 

που έχουν κάνει αυτοσχέδια σπίτια (παράγκες) και ο χώρος που τα περιβάλλει 

είναι περισσότερο ανθρώπινος. ∆εν υπάρχουν, για παράδειγµα, λιµνάζοντα 



νερά. Έχουν συγγενικές σχέσεις µε αυτούς της Γλυκείας και συχνά εµπλέκονται 

µεταξύ τους ή µε άλλους (σόγια) και σε αξιόποινες πράξεις. Εµφανίζουν, µε 

άλλα λόγια, κάποια χαρακτηριστικά "γκέτο". 

Ο αριθµός των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο δεν θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι παραπέµπει στον απόλυτα θετικό βαθµό. Πολύ θετικό είναι, ωστόσο, 

το ότι τα παιδιά ενσωµατώθηκαν στις τάξεις, αφού παράλληλα έκαναν 

ενισχυτική διδασκαλία. 

Στη Ν. Κίο (206 κάτοικοι) τώρα Τσιγγάνοι είναι εγκατεστηµένοι σε δύο 

διαφορετικά σηµεία του δήµου, στις περιοχές, δηλαδή, Καρακάξα και 

Πάνιτσα. Αρκετοί από αυτούς έχουν κτίσει σπίτια (κανονικά ή αυτοσχέδια), 

ενώ οι υπόλοιποι κατοικούν σε σκηνές. Στο σχολείο πηγαίνουν αρκετά παιδιά, 

αλλά γίνεται προσπάθεια να βρεθεί µια αίθουσα για να µπορέσουν να 

στεγαστούν σχετικά περισσότερα. Λίγοι είναι και «θερµόαιµοι» και είναι αυτοί 

που θα αποκατασταθούν από το στεγαστικό συντοµότερα, γιατί έχουν κάνει 

ήδη αγορά γης στην περιοχή. 

Όσον αφορά τα επαγγέλµατα που ασκούν οι Τσιγγάνοι της περιοχής µας 

-τα οποία καταλαβαίνουµε ότι αποτελούν προϋπόθεση για τις συνθήκες 

διαβίωσής τους, αλλά και για την εγγραφή και κυρίως τη συνέχιση της φοίτησης 

στο σχολείο- οι περισσότεροι είναι έµποροι, εγκαταστηµένοι κυρίως στο 

Άργος και τη Ν. Κίο και πολύ λίγοι στην Αγία Τριάδα. Αντίθετα, οι 

περιστασιακοί εργάτες σε γεωργικές εργασίες της περιοχής ή σε ιδιώτες 

προέρχονται κατά βάση από το συνοικισµό της Αγίας Τριάδας και της 

Γλυκείας. Στους καταυλισµούς αυτούς έχουµε και πολλές επιδοτήσεις από την 

Κοινωνική Πρόνοια σε ανύπαντρες και εγκαταλελειµµένες µητέρες ή 

ανήµπορα άτοµα. Συνηθίζεται, επίσης, να εργάζονται νεαρά άτοµα σε 

εποχιακές δουλειές κάποιου στενού συγγενή τους (πατέρας, θείος, αδελφός). 

Να τονίσουµε, όµως, και ένα ένα µάλλον σύνηθες, αλλά δυσάρεστο φαινόµενο: 

την επαιτεία από µητέρες που δηλώνουν "οικοκυρές", αλλά περιφέρονται 



ζητώντας ελεηµοσύνη, αποµακρύνοντας τα παιδιά τους συχνά από το σχολείο, 

ιδίως ηµέρες γιορτής ή έντονης κίνησης στις δύο µεγάλες πόλεις.    

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του προγράµµατος "Σχολική Ένταξη 

Τσιγγανοπαίδων" η στάση της διεύθυνσης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των 

διευθυντών, των δασκάλων, αλλά και αυτών των γονέων, έχει αλλάξει 

σηµαντικά. Έχουν πειστεί για τη σπουδαιότητα της υλοποίησης µιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας και βέβαια για την αναγκαιότητα και την αποτελεσµατικότητα 

που θα έχει η εκπαίδευση στα νεαρά άτοµα τσιγγάνικης καταγωγής. Στην αρχή 

υπήρχε δυσπιστία και συχνά αρνητική στάση και δυσκολίες στη συνεργασία, 

ενώ προβαλλόταν η πάγια αντίληψη για την ανικανότητα και την απαρέγκλιτη 

επιλογή των ανθρώπων αυτών "να είναι µακριά από το σχολείο και την 

πρόοδο". Σταδιακά αναπτύχθηκε εµπιστοσύνη στις αρχές και τους 

εκπαιδευτικούς και παρά την επιφυλακτικότητα που ακόµα υπάρχει, µερικές 

φορές έχουµε µια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Βέβαια, υπάρχει δρόµος να 

καλυφθεί ακόµη.  

Συγκεκριµένα, ερχόµαστε σε επαφή µε τους διευθυντές και τους 

δασκάλους και παρακολουθούµε στενά την πρόοδο των µαθητών. Επίσης, 

συµβάλλουµε στην επίλυση προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν ή 

µεριµνούµε για την προετοιµασία µαθητών µεγαλύτερης ηλικίας προκειµένου 

να παρακολουθήσουν µαθήµατα σε αντίστοιχη τάξη. Τέλος, ήταν πολύ θετική 

η διαδικασία διανοµής και διδασκαλίας µε επιλεκτικό τρόπο του παιδαγωγικού 

υλικού του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

Να επισηµάνουµε ακόµη την ιδιαίτερα καλή σχέση που έχουµε µε τον 

προϊστάµενο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους σχολικούς συµβούλους, 

η οποία µας έχει βοηθήσει να προωθήσουµε και µάλλον να πετύχουµε (;) τη 

διακοπή της λειτουργίας του τµήµατος του σχολείου της Ν. Τίρυνθας που έχει 

αποκλειστικά παιδιά τσιγγάνικης προέλευσης και να προσπαθήσουµε να 

πετύχουµε την εγγραφή νηπίων στα νηπιαγωγεία Ναυπλίου και Ν. Τίρυνθας. 



Η στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικά και θεωρητικά σε κάποιες 

περιπτώσεις, ουσιαστικά σε κάποιες άλλες, είναι πάντα θετική και δείχνει 

ενδιαφέρον για τη µόρφωση των παιδιών. Στην πράξη, όµως, εξαρτάται άµεσα 

από τους εξής παράγοντες: τον αριθµό των Τσιγγάνων που διαµένουν σε κάθε 

δήµο, το βιοτικό τους επίπεδο, την ύπαρξη ιδιοκτησιών και σπιτιών και την 

παραβατικότητα που αυτοί µπορεί να εµφανίζουν. Απέναντι στο Πρόγραµµα 

και σε όσα συζητήσαµε ή ζητήσαµε να δροµολογηθούν κάποιοι δηµοτικοί 

άρχοντες στάθηκαν µε επιφυλακτικότητα, ενώ άλλοι πρότειναν να ξεκαθαριστεί 

ποιοι πρόκειται να µείνουν και πού µε την εξέλιξη του στεγαστικού τους. 

Αναρωτιέται κανείς, βέβαια, τι γίνεται µέχρι τότε. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

και όπου αυτό στάθηκε δυνατό είχαµε την αρωγή της πρωτοβάθµιας και της 

νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. 

Η στάση της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ήταν πολύ θετική και 

ουσιαστική ήδη από τότε που ξεκίνησαν βίαια και ακραία επεισόδια (π.χ. στη 

Ν. Κίο). Γίνεται προσπάθεια στήριξής τους µέσω προγραµµάτων (Ν.Ε.Λ.Ε.), 

Κοινωνικής Πρόνοιας, προσωπικής επαφής µε τους ίδιους τους Τσιγγάνους, 

παρεµβάσεων στους δήµους. Ασφαλώς το σπουδαιότερο από όλα αυτά θα είναι 

η ουσιαστική διευθέτηση της στέγασής τους. 

Η νοοτροπία και η συνήθεια είναι αρκετά δυνατές για να µην επιτρέπουν 

σε όλους να συµπεριφέρονται έτσι όπως θα έπρεπε απέναντι σε ίσους µε αυτούς 

ανθρώπους. Έτσι, υπάρχουν φορές που οι γονείς των υπολοίπων µαθητών σε 

ένα σχολείο προβάλλουν αντιρρήσεις, όταν πρόκειται να αυξηθούν οι εγγραφές 

Τσιγγάνων ή όταν υπάρχουν τσιγγάνοι µαθητές στην τάξη. Βέβαια, νοµίζω ότι 

η στάση τους ποικίλει και εξαρτάται από τη γραµµή που χαράσσει και 

ακολουθεί η διεύθυνση του σχολείου ή ο δάσκαλος και γενικότερα η 

πρωτοβάθµια. 

Η τσιγγάνικη οικογένεια δεν είναι απόλυτα πεπεισµένη για τη 

χρησιµότητα του σχολείου, αν και φροντίζουµε να της το υπενθυµίζουµε και να 

της το δείχνουµε είτε πηγαίνοντας στους καταυλισµούς, είτε σε άλλες 



εκδηλώσεις ή επαφές που πραγµατοποιούνται. Πιστεύουµε ότι η αλλαγή θα 

είναι σταδιακή και θα πρέπει ανάλογα µε τις περιστάσεις να προωθήσουµε 

αλλού την εκπαίδευση στο δηµοτικό αλλού στο γυµνάσιο. 

Σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε τη γνώµη µας, το "πρόβληµα των 

Τσιγγάνων" έγινε πρόβληµα γιατί πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς να υπάρχουν 

εξελίξεις και κινήσεις που όµως ήταν σχεδιασµένες και προγραµµατισµένες µε 

µακροχρόνιες προοπτικές. Έχουµε φτάσει σε µια εποχή που δεν πρέπει να 

θεωρούµε επιτυχία και λύση την κίνηση και εξέλιξη κάποιων µόνο Τσιγγάνων, 

ούτε βέβαια την πολύ αργή εξέλιξή τους. 

Οι προτάσεις στις οποίες έχουµε καταλήξει προέκυψαν από την 

παρατήρηση και τη συνεργασία µας όλο αυτόν τον καιρό µε τους Τσιγγάνους, 

αλλά και από συζητήσεις και παρακολούθηση όσων σχετίζονται µε κάποιο 

τρόπο µαζί τους. Προτείνουµε, λοιπόν:  

(α) Όχι µόνο να συνεχιστεί η παρακολούθηση των µαθητών που φοιτούν στο 

δηµοτικό, να διαπιστώνεται συνεχώς το επίπεδο προόδου τους και η 

κατάκτηση γνώσεων, αλλά και να ενισχυθεί η σηµασία και η σπουδαιότητα του 

συγκεκριµένου εγχειρήµατος. 

(β) να πάψουν να λειτουργούν τµήµατα αποκλειστικά για παιδιά τσιγγάνικης 

προέλευσης και όπου συµβαίνει αυτό, να λειτουργεί καθαρά 

προπαρασκευαστικά και για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η επιµονή για την 

κατάργηση τέτοιων τµηµάτων προς τους αρµόδιους τελικά φέρνει 

αποτελέσµατα. 

(γ) Να πειστούν τόσο οι δάσκαλοι -που συχνά είναι καχύποπτοι και εριστικοί- 

όσο και οι τοπικές κοινωνίες ότι το αγαθό της εκπαίδευσης-παιδείας αφορά 

όλους τους πολίτες, άσχετα µε την καταγωγή ή τον τόπο προέλευσής τους. 

Κάτι τέτοιο µάλιστα πρέπει να γίνει συνείδηση τώρα που το δεδοµένο των 

παραδοσιακών "οµοιογενών" τάξεων έχει αλλάξει µε τα παιδιά των 

οικονοµικών µεταναστών που φοιτούν στα σχολεία της χώρας. 



(δ) Να εκδίδονται και να διανέµονται συχνά φυλλάδια ή µελετήµατα µε 

παρατηρήσεις, αναφορές και στοιχεία για ενηµέρωση που αφορούν την ένταξη 

των νεαρών Τσιγγάνων στην κοινωνική πραγµατικότητα, περνώντας πρώτα από 

την εκπαίδευση. 

(ε) Να επιδιωχθεί η ευαισθητοποίηση των κρατούντων στη δηµόσια διοίκηση 

για να προβαίνουν και στη δροµολόγηση λύσεων για βασικά προβλήµατα και 

ανάγκες (π.χ. στέγαση) και να ασκηθεί πίεση, όταν και όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Επίσης, να καθιερωθεί η συνεργασία µε όλους τους φορείς που 

εµπλέκονται στο θέµα της κοινωνικής ένταξης του πληθυσµού ρόµικης 

καταγωγής (π.χ. Κοινωνική Πρόνοια).  

(στ) Να προβάλλονται από τον τύπο και τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης ως θετική 

εξέλιξη τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο˙ όχι ως κάποιο "συµπαθητικό" 

φαινόµενο, αλλά ως µια λογική και δυναµική πραγµατικότητα, η οποία 

αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση. 

(ζ) Να επιδιωχθεί η ενηµέρωση και η συνεργασία της Αστυνοµίας και άλλων 

δηµόσιων Αρχών ή θεσµών (π.χ. Εκκλησία) για τον περιορισµό της 

παραβατικότητας και της εγκληµατικότητας, αλλά και για την πρόληψη της 

εξάπλωσης των ναρκωτικών στην οµάδα-στόχο του Προγράµµατός µας. Καλό 

θα ήταν να µην περιορίζεται η αυστηρότητα στην καταστολή µιας αξιόποινης 

πράξης, αλλά να προλαµβάνεται η πράξη αυτή. Ειδικά µάλιστα µε την εξέλιξη 

που θα υπάρξει στην περιοχή µας µε το θέµα της στέγασης, θα πρέπει να 

προλάβουµε την είσοδο της οποιασδήποτε µορφής παρανοµίας στον 

καινούργιο καταυλισµό. 

(η) Να επιχειρηθεί µια έρευνα για την εξεύρευση γραπτών µαρτυριών σε 

αρχεία, παλιά βιβλία, εφηµερίδες, δηµόσια έγγραφα κτλ. που να αφορούν τους 

Τσιγγάνους, προκειµένου να καταδειχτεί η παρουσία, η σχέση τους µε την 

περιοχή και η όποια προσφορά τους. 

Τέλος, µε στόχο την επόµενη σχολική χρονιά -εάν και εφόσον υφίσταται 

το Πρόγραµµα- να µην αντιµετωπίσουµε τα ίδια προβλήµατα µε φέτος όσον 



αφορά την ένταξη της Γλυκείας στα σχολεία του Ναυπλίου, προτείναµε στους 

σχολικούς συµβούλους να οργανωθεί µια συνάντηση όλων όσων σχετίζονται µε 

την εκπαίδευση. Έτσι, µέσα από µια γόνιµη συζήτηση θα προσπαθήσουµε να 

εξαλείψουµε τυχόν αντιδράσεις και να θέσουµε τις βάσεις για την οµαλή ένταξη 

των παιδιών στα σχολεία της περιοχής. Σας ευχαριστούµε για την προσοχή 

σας. 

 

 
 



Χρύσα Μανωλιά, Θανάσης Αντωνίου, Η εφαρµογή του Προγράµµατος 

"Εκπαιδευτική Ένταξη Τσιγγανοπαίδων" στο νοµό Ροδόπης 

 

Καλησπέρα σας. Θα θέλαµε καταρχάς να επισηµάνουµε ότι όλες οι εισηγήσεις 

µέχρι τώρα δείχνουν ότι υπάρχει µια ανησυχία, µια αναζήτηση, δηµιουργείται 

ένας προβληµατισµός, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και φυσικά, υγιές 

και ελπιδοφόρο στοιχείο. Και νοµίζω ότι αυτή την ώρα που γυρίζει το 

Πρόγραµµά µας σελίδα, οφείλουµε στ' αλήθεια στον εαυτό µας, σε σας, να 

κάνουµε µια φωτογράφηση συνολική, έστω συνοπτική, της κατάστασης της 

εφαρµογής του. Η σηµερινή συνάντηση όλων των συνεργατών και των 

συντονιστών του προγράµµατος για την Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων 

έρχεται µετά από πολλούς µήνες, πραγµατικά µας γεµίζει χαρά και αποτελεί 

για µας –έτσι τουλάχιστον το αισθανόµαστε– µια ουσιαστική, ανανεωτική 

ένεση ηθικού, θα έλεγα, που είναι απαραίτητη για την παραπέρα πορεία αυτού 

του σηµαντικού ζητήµατος για µια µεγάλη οµάδα του ντόπιου πληθυσµού, 

τουλάχιστον της περιοχής µας.  

Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων, η ένταξή τους στη µαθησιακή διαδικασία 

και η σύνδεσή τους µε το συνολικό κοινωνικό και το αναπτυξιακό, θα έλεγα, 

γίγνεσθαι, είναι µια ουσιαστική παράµετρος ένταξής τους στην ελληνική 

κοινωνία ως µια άρση –όσο αυτό είναι δυνατόν– του κοινωνικού αποκλεισµού.  

Όσον αφορά ειδικότερα το νοµό Ροδόπης, αυτός αποτέλεσε από την 

αρχή µια ιδιαίτερη περίπτωση για το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων, το οποίο από την πρώτη στιγµή επέλεξε τη Ροδόπη για 

ενεργοποίηση, από το 1997, τέσσερα χρόνια πριν. Επανειληµµένα τονίσαµε 

ότι η περιοχή µας είχε και έχει µια ξεχωριστή και δύσκολη ιδιοµορφία. Το 

σύνολο σχεδόν των Τσιγγάνων της Ροδόπης είναι µειονοτικοί και στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία τρίγλωσσοι. Μιλούν δηλαδή την ελληνική, την 

τουρκική και ελάχιστα και τη ροµανί. Καµιά µάλιστα από αυτές δεν τη µιλούν 

καλά. Ο αριθµός των Τσιγγάνων εξακολουθεί να είναι αδιευκρίνιστος στο νοµό 



µας, µια και ένας µεγάλος αριθµός από αυτούς αρνείται την καταγωγή τους και 

δηλώνουν Έλληνες ή Μουσουλµάνοι ή Τούρκοι. Αυτό είναι µια περίπλοκη 

παράµετρος, η αντιµετώπιση της οποίας οριοθετούσε και την πορεία του 

Προγράµµατος και συχνά µας έκανε να ακροβατούµε σε ένα τεντωµένο σχοινί. 

Από τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του Προγράµµατος επελέγησαν 

περιοχές δραστηριοποίησης, που να έχουν ένα ενδιαφέρον και να έχουν και 

κάποιες υποδοµές, έστω και στοιχειώδεις, ενίσχυσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Αυτές ήταν ο συνοικισµός Ηφαίστου, ο µαχαλάς τέρµα 

Αδριανουπόλεως, Αλάν Κουγιού όπως τον λέµε, το χωριό Άρατος και το 

χωριό Πολύανθος. Κάθε µια περίπτωση ήταν ξεχωριστή µε τα δικά της 

χαρακτηριστικά και γι΄ αυτό επελέγη.  

Στον Ήφαιστο υπήρχε µειονοτικό σχολείο, όπου φοιτούσε το 1/3 

περίπου των παιδιών που θα έπρεπε να έχουν εγγραφεί στο δηµοτικό. Στο 

Αλάν Κουγιού δεν υπάρχει σχολείο και στα γειτονικά σχολεία –έχει και 

χριστιανικό και µειονοτικό– φοιτούσαν µαθητές µετρηµένοι στα δάχτυλα των 

δύο χεριών από τις δεκάδες παιδιών αυτού του υποβαθµισµένου οικισµού. 

Στον Άρατο ήταν µόνο χριστιανοί Τσιγγάνοι. Ο Άρατος είναι ένα χωριό που 

έχει σε άλλο µέρος τον µειονοτικό πληθυσµό και σε άλλο τον χριστιανικό. Στο 

κοµµάτι όπου βρίσκεται ο καθαρός χριστιανικός πληθυσµός των Τσιγγάνων, 

έχουµε ένα δηµόσιο σχολείο –και λέω δηµόσιο και το διαχωρίζω, για όσους 

είναι καινούριοι, γιατί η µειονοτική δηµοτική εκπαίδευση στην περιοχή µας 

είναι κάτω από ένα ειδικό καθεστώς, που ρυθµίζεται µε βάση τη συνθήκη της 

Λωζάνης– όπου οι χριστιανοί Τσιγγάνοι φοιτούσαν µάλλον τακτικά στο 

σχολείο, αντιµετωπίζοντας, όµως, τον αποκλεισµό από τους γείτονές τους, τους 

τουρκογενείς Μουσουλµάνους. Τέλος, η ιδιαιτερότητα στον Πολύανθο ήταν 

ότι υπήρχαν λίγοι Τσιγγάνοι στο σχολείο µαζί µε ντόπιους Χριστιανούς, 

Πόντιους, πρόσφυγες, Τουρκογενείς και παιδιά οικονοµικών µεταναστών.  

Ξεκινήσαµε, λοιπόν, από το απόλυτο µηδέν, αντιµετωπίζοντας µονάχα 

δυσκολίες:  



(α) Κανένας δεν ήθελε να διευκολύνει στην αρχή το έργο µας. Η στάση 

µάλιστα κάποιων υπεύθυνων µεταβλήθηκε από αδιάφορη αρχικά σε εχθρική 

αργότερα. Στον κανόνα υπήρξαν, βέβαια, και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, που 

πατώντας σε αυτές φάνηκε ότι τελικά ήταν και καθοριστικές για το Πρόγραµµά 

µας.   

(β) Η δυσπιστία των Τσιγγάνων, επίσης, ήταν και είναι ένα διαρθρωτικό 

πρόβληµα.  Η χρόνια µη ενασχόληση µε την εκπαίδευσή τους εκ µέρους µας 

δηµιούργησε την πεποίθηση σε πολλούς ότι το σχολείο ήταν για αυτούς µια 

χαµένη υπόθεση.  

(γ) Η άγνοια και η απροθυµία πολλών εκπαιδευτικών να επιτελέσουν µε 

υπευθυνότητα το έργο τους ήταν άλλη µία παράµετρος – και δεν αποτελεί 

βέβαια γενίκευση. 

(δ) Η δυσκολία του αντικειµένου, του «υλικού», αποθάρρυνε σύντοµα και 

εκείνους που είχαν διάθεση για δουλειά. Για πολλούς εκπαιδευτικούς που δεν 

έβλεπαν τη δουλειά τους ως λειτούργηµα, τα σχολεία των Τσιγγάνων (και κατ' 

επέκταση και τα µειονοτικά σχολεία) ήταν ένας «εκπαιδευτικός παράδεισος». 

(ε) Η γραφειοκρατία του όλου εκπαιδευτικού συστήµατος και η εµπλοκή σε 

µας, διότι έχουµε και αυτή την ιδιαιτερότητα, των υπηρεσιών µειονοτικής 

εκπαίδευσης, αλλά και η υλοποίηση και άλλων προγραµµάτων –και θέλω να το 

θέσω υπόψη σας αυτό–παράλληλων και συχνά µε αντίθετους στόχους 

δυσχέραναν κατά πολύ τη δουλειά µας. Πολύ αρνητικά π.χ. λειτούργησε το 

πρόγραµµα του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας που εφαρµόστηκε. Κάνω µια 

παρένθεση για να σας πω ότι βλέπαµε στον ίδιο νοµό να υπάρχουν δύο 

προγράµµατα, και τα δύο του Υπουργείου Παιδείας, και το δικό µας τρίτο. 

Μιλάµε για το πρόγραµµα της κας Φραγκουδάκη, που αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, και το πρόγραµµα του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας, τα 

οποία ήταν σε αντίθεση µεταξύ τους, είχαν, δηλαδή, στοχεύσεις τελείως 

διαφορετικές. 



Από την πρώτη στιγµή η οµάδα προσπάθησε να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη των εµπλεκόµενων σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή των παιδιών, 

των γονιών, των εκπαιδευτικών και των υπεύθυνων της αυτοδιοίκησης. Μέληµά 

µας ήταν η καταγραφή των πληθυσµών των Τσιγγάνων και των ιδιαιτεροτήτων 

της τοπικής κοινωνίας στις παρυφές του µικρόκοσµου, στις οποίες ζούσαν οι 

Τσιγγάνοι. Έτσι, µια συνεργάτιδα κοινωνική λειτουργός έκανε στα αλήθεια 

εξαιρετική δουλειά, τόσο στα σχολεία όσο κυρίως στα σπίτια, βασικά του 

Ηφαίστου και λιγότερο στο Αλάν Κουγιού. Οι γονείς άνοιξαν την πόρτα τους, 

µίλησαν, σχολίασαν, παραπονέθηκαν, αλλά και στο τέλος πολλοί πείστηκαν να 

στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτή, λοιπόν, η κατάθεση της εµπειρίας για 

µας είναι –πιστεύω και για σας– σηµαντική και πρέπει να µας καθοδηγήσει για 

το αύριο, το ότι δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο µια τέτοια 

λειτουργία µιας κοινωνικής λειτουργού, που δούλεψε σε αυτή την κατεύθυνση 

και φάνηκαν τα αποτελέσµατα και στο σχολείο.  

Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, από την άλλη, ήταν µια άλλη 

ιστορία που µας προβληµάτισε ιδιαίτερα. Έγιναν πολλές συναντήσεις και 

εκπαιδεύσεις µε πρωτοβουλίες των συντονιστών του Προγράµµατος, µε θετικά 

θα έλεγα αποτελέσµατα. ∆υστυχώς για το Πρόγραµµα, ερχόµαστε και εµείς 

µε τη δική µας φωνή να ενισχύσουµε ό,τι ακούσαµε προηγουµένως. Είχαµε, 

δηλαδή, και έχουµε το γνωστό πρόβληµα µε τους αναπληρωτές δασκάλους, 

που εγκαταλείπουν τις θέσεις τους µόλις αρχίσουν να αντιλαµβάνονται την 

ευαισθησία της θέσης τους και µόλις κερδίσουν την εµπιστοσύνη των µαθητών. 

Παραµένει ένα ζητούµενο αυτό σε σχέση µε το δικό µας το έργο και την 

προσπάθειά µας στα σχολεία αυτά και στον ευαίσθητο αυτό πληθυσµό. 

Ιδιαίτερη σηµασία δώσαµε στη δηµιουργία ερεθισµάτων, που θα 

προσέλκυαν το ενδιαφέρον των µικρών µαθητών, εννοείται στην κατεύθυνση 

της τακτικής φοίτησης και της προσέλευσης. Έτσι, ένας συνεργάτης 

παιδαγωγός µε ειδικότητα στο θεατρικό παιχνίδι εργάστηκε επί δύο χρόνια 

στον Ήφαιστο. Όταν θελήσαµε να συνδέσουµε αυτό το θεατρικό παιχνίδι και 



µε ντόπιους –γιατί σας είπα ότι στον Ήφαιστο είναι αµιγής ο πληθυσµός, µόνο 

µουσουλµάνοι Τσιγγάνοι υπάρχουν– χριστιανούς µαθητές από άλλο σχολείο 

διπλανό, αυτό ίσως λόγω απειρίας απέτυχε. Αν εξαιρέσουµε αυτή την πτυχή, 

στην οποία είχαµε αποτυχία και δεν ξαναπροσπαθήσαµε, θέλω να καταθέσω 

ότι τουλάχιστον σαράντα µικροί µαθητές ανταποκρίνονται στο εβδοµαδιαίο 

ραντεβού, συµµετέχοντας ανελλιπώς στο θεατρικό παιχνίδι. Και εδώ θέλω να 

κάνω την εξής παρατήρηση: δεν παρατηρούνταν σε αυτό το σκέλος απουσίες, 

αλλά υπήρχε µια συνεχής παρουσία των παιδιών, σε αντίθεση µε τα πρωινά στο 

σχολείο, όπου υπήρχε η αποχή, καλύτερα ή χειρότερα κατά περιόδους, από το 

σχολείο. Αυτό σας το καταθέτουµε για προβληµατισµό.  

Η µουσική ήταν και είναι ένα δυνατό χαρτί, όπως αποδεικνύεται, για την 

προσέγγιση των τσιγγάνων µαθητών. Η εµπλοκή, λοιπόν, ενός 

µουσικοδιδασκάλου στα δύο τελευταία χρόνια στο 7ο ∆ηµοτικό σχολείο, στον 

Αλάν Κουγιού που λέγαµε, λειτούργησε καταλυτικά. Ενώ στο σχολείο πριν 

τρία χρόνια φοιτούσαν ένα-δύο µόνο Τσιγγάνοι, φέτος είχαµε την καθηµερινή 

και, θα έλεγα, την ανελλιπή φοίτηση τουλάχιστον 35-40 µαθητών. Σε αυτό, 

δηλαδή, το σχολείο από τα τέσσερα αισθάνοµαι ότι είχαµε πολύ θεαµατικά 

αποτελέσµατα, αλλά διαπίστωσα ότι είχαµε µέσα από το Πρόγραµµα και µια 

ουσιαστική ευαισθητοποίηση των δασκάλων αυτού του σχολείου γενικότερα. 

Σε αυτό το σχολείο δηµιουργήθηκαν µέσω του Προγράµµατος και δύο τάξεις 

υποδοχής Τσιγγάνων, από τις οποίες µετά τα παιδιά διαχέονται στις τάξεις. 

Και αυτό λειτούργησε σωστά. Βέβαια, τα αποτελέσµατα περιµένουµε να τα 

δούµε µετά από τρία-τέσσερα χρόνια, για να δούµε αν θα συνεχίσουν αυτά τα 

παιδιά το σχολείο, αν είχαµε µόνιµα αποτελέσµατα ή ήταν κάτι πρόσκαιρο 

αυτό, αν θα έχουµε συνέχιση των θετικών αποτελεσµάτων, αν τα παιδιά θα πάνε 

στο γυµνάσιο. 

Η ευαισθητοποίηση των στελεχών της αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση 

της προώθησης λύσεων, που αν και δεν αφορούν άµεσα, επηρεάζουν όµως 

σαφώς την εκπαιδευτική διαδικασία, ήταν και αυτό ένα άλλο µέληµά µας. Θα 



µπορούσα να πω ότι συµβάλαµε και εµείς προς την κατεύθυνση της 

µετεγκατάστασης του οικισµού Αλάν Κουγιού, που είναι µία αναγκαιότητα 

κοινά αποδεκτή. Κάποιοι από εσάς γνωρίζετε την κατάσταση που επικρατεί σε 

αυτόν τον τενεκεδοµαχαλά, θα έλεγα. Οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των 

ανθρώπων είναι απαράδεκτες. Αντικειµενικές δυσκολίες ή ό,τι άλλο θα 

µπορούσε να πει κανείς, καθυστέρησαν τη µετεγκατάσταση, αλλά συµβάλαµε 

και εµείς να στο φανεί ακόµη περισσότερο η αναγκαιότητα και να επισπευστεί 

και µάλλον να οδηγηθεί σε λύση το θέµα της µετεγκατάστασης των Τσιγγάνων.  

Σήµερα, λοιπόν, τι θα λέγαµε ότι βλέπουµε; Με τις αντικειµενικές 

δυσκολίες που υπήρχαν αυτό το τελευταίο µεταβατικό διάστηµα που όλοι 

βιώσαµε, επικεντρωθήκαµε αναγκαστικά την τελευταία χρονιά κυρίως στο 

µαχαλά του Αλαν Κουγιού και στο 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο που σας έλεγα, 

αφήνοντας λίγο εν αναµονή τα υπόλοιπα µέρη. Ο Ήφαιστος µετά από τρία 

χρόνια εφαρµογής του Προγράµµατος µοιάζει λίγο να είναι µια χαµένη 

υπόθεση: υπάρχει ένας συµπαγής πληθυσµός, άλλαξε ο διευθυντής, επειδή είναι 

µειονοτικό το σχολείο είναι και αυτός µειονοτικός, ο υποδιευθυντής είναι 

χριστιανός. Έχουµε και µία ιδιαιτερότητα. Πρέπει να αντιληφθούµε ότι 

παίζονται και παιχνίδια σκοπιµότητας, που τα γνωρίζουν λίγο ή πολύ όσοι 

ξέρουν την περιοχή µας και αυτό συνιστά κάποιες πρόσθετες δυσκολίες, όχι 

µόνο για το Πρόγραµµα, αλλά γενικότερα. Παρόλα αυτά, δεν το βάζουµε 

κάτω, θα χρησιµοποιήσουµε άλλους τρόπους, θα επιµείνουµε, για να µην 

θεωρηθεί τελείως χαµένη η υπόθεση του Ηφαίστου.  

Στο σχολείο στον Άρατο, όπου ο πληθυσµός είναι αµιγής, παρατηρούµε 

ότι παγιώθηκε µία θετική κατάσταση. Τα παιδιά δεν είναι πολλά, γιατί κάποιοι 

από τους χριστιανούς Τσιγγάνους έχουν πάει στην Ολλανδία και έχουν πάρει 

τα παιδιά µαζί τους, άλλοι µετακινούνται και δεν είναι εκεί. Τα παιδιά, ωστόσο, 

που είναι εκεί και πηγαίνουν στο σχολείο αποδεικνύεται ότι αρχίζουν και 

πατάνε πολύ περισσότερο στα πόδια τους. Πολύ βασικό είναι ότι έχουµε έναν 

πολύ καλό σύλλογο Τσιγγάνων εκεί και κυρίως οι γυναίκες παίζουν έναν 



δυναµικό ρόλο τον τελευταίο καιρό. Από τις συνεχείς επαφές µας φαίνεται ότι 

έπιασε αυτή η ευαισθητοποίηση σε αυτούς και η αλλαγή στον τρόπο που 

βλέπουν τα πράγµατα και τους έχουµε αρκετά βοηθούς. Εδώ θέλω ενισχυτικά 

να πω, σε σχέση και µε κάποιες άλλες παρατηρήσεις ανάλογες, ότι οι 

χριστιανοί Τσιγγάνοι δεν θέλουν να λέµε ότι είναι Τσιγγάνοι και έτσι, σε αυτούς 

µιλάµε για µία προσπάθεια που θέλουµε να κάνουµε σε ένα ελληνικό σχολείο, 

για να πάνε τα παιδιά τους καλύτερα στα µαθήµατα κτλ. Το απαιτούν, δηλαδή, 

το βάζουν ως προϋπόθεση και εµείς λειτουργούµε σε αυτή την κατεύθυνση, 

χωρίς να θέλουµε να εκβιάσουµε τίποτα και βλέπουµε ότι πολλά παιδιά έχουν 

ιδιαίτερες ικανότητες. Μέσω και του συλλόγου προσπαθούµε να τα τονώσουµε 

και θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα πάρουµε θετικά αποτελέσµατα και στην 

εκπαιδευτική πράξη. 

Το σχολείο του Πολύανθου κινούνταν φυσιολογικά, θα έλεγα, για τα λίγα 

παιδιά ρόµικης προέλευσης που ήταν εκεί, αλλά είναι γενικά ένα 

υποβαθµισµένο σχολείο σε σχέση µε όλα τα παιδιά, διότι πρόκειται για ένα 

χωριό αποµονωµένο µε πολλές ιδιαιτερότητες. Η εφαρµογή του 

Προγράµµατος, ωστόσο, χτυπήθηκε κυρίως, γιατί οι δύο δάσκαλοι που ήταν 

εκεί και που µε κέφι ασχολήθηκαν µε το Πρόγραµµα, έφυγαν και έχουµε µια 

καινούρια πάλι κατάσταση. Πάλι από την αρχή, λοιπόν, και βλέπουµε. Το 

καινούριο –και θέλω να το καταθέσω σε σας– είναι ότι θέλουµε να 

ασχοληθούµε µε έναν πέµπτο οικισµό. Είναι ένα χωριό, η Μελέτη, σε έναν 

καινούριο καποδιστριακό δήµο, στον οποίο ζούνε Τσιγγάνοι σε εξαθλίωση. 

Είναι, δηλαδή, ένα χωριό Μουσουλµάνων, µε τους περισσότερους 

Τουρκογενείς –και αυτοί υποβαθµισµένοι–, αλλά και µε ένα κοµµάτι πιο 

υποβαθµισµένο και περιθωριοποιηµένο µέσα στο γενικότερο µειονοτικό χώρο, 

αυτό των Τσιγγάνων. Βρίσκουµε, όµως, κοντά µας µε πολύ κέφι τη δηµοτική 

αρχή, που θέλει να κάνει γενικότερες παρεµβάσεις και πιστεύω πως ακριβώς µε 

αυτή την ιδιαιτερότητα µπορεί να έχουµε µέσω του Προγράµµατος κάποια 



πολύ θετικά αποτελέσµατα στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων στο χώρο αυτό και 

γενικότερα στην περιοχή. 

Κάνοντας έναν γενικό απολογισµό, θα έλεγα ότι, αν και πολλές φορές 

γινόµαστε πραγµατικά ιδιαίτερα αυστηροί στην αυτοκριτική µας, στα χρόνια 

αυτά που δραστηριοποιείται το Πρόγραµµα πετύχαµε πολλά. Πολλοί 

Τσιγγάνοι εντάχθηκαν στη µαθησιακή διαδικασία και εκπαιδευτικοί, άσχετα µε 

το πού βρίσκονται και πού θα βρίσκονται µετακινούµενοι, όπου και αν 

εργαστούν θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα δουν τη δουλειά τους κάτω από ένα 

άλλο πρίσµα. ∆υστυχώς, οι τελευταίες δύο χρονιές µε αυτή τη µεταβατικότητα 

µας γύρισαν λιγάκι πίσω, αλλά πιστεύουµε ότι από εδώ και πέρα ανοίγει µια 

καινούρια σελίδα, ότι χρειαζόµαστε λίγο περισσότερη δουλειά για να 

καλύψουµε το δρόµο, χρειάζεται συντονισµός, χρειάζεται επιλογή στόχων σε 

αυτή την καινούρια σελίδα που ανοίγει, συγκεκριµένων στόχων για την περιοχή 

µας, επικέντρωση σε αυτούς και βοήθεια στ' αλήθεια από σας κατά το δυνατόν 

περισσότερο.  

Ο νοµός Ροδόπης είναι, όπως και να το κάνουµε, µία γοητευτική, αλλά 

και ιδιαίτερα δύσκολη σελίδα του προγράµµατος των Τσιγγανοπαίδων. Μέχρι 

τώρα καταφέραµε να πορευτούµε χωρίς συγκρούσεις, που ήταν πολύ εύκολο να 

προκύψουν, διατηρώντας ένα χαµηλό προφίλ και κοιτάζοντας περισσότερο την 

ουσία. Έχουµε ως θετικό την εµπειρία που αποκτήσαµε µέχρι τώρα και το 

πραγµατικό ενδιαφέρον όλων όσων συµµετέχουµε στο Πρόγραµµα. Είµαστε 

έτοιµοι να σταθούµε κοντά στους υπεύθυνους του Προγράµµατος και 

χαιρόµαστε στ' αλήθεια για τη συνεργασία που έχουµε µαζί τους. Αυτή, 

λοιπόν, η καινούρια σελίδα που µας περιµένει είναι ένα πεδίο δόξης λαµπρό 

και εκείνο το οποίο µεταφέρω από τον τόπο είναι ότι χρειάζεται –και είναι 

φωνή αγωνίας αυτό– να πετύχουµε τους στόχους του Προγράµµατος. 

Ευχαριστώ πολύ και είµαι στη διάθεσή σας. 
 



Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος, Ιωάννης Νταλάκος, Πλαίσια 

συνεργασίας µεταξύ φορέων και προγράµµατος "Εκπαιδευτική ένταξη 

Τσιγγανοπαίδων" - Προοπτικές για το µέλλον 

 

Όπως βλέπετε και από τον τίτλο της εισήγησής µας, θα αναφερθούµε σε 

κάποιους φορείς µε τους οποίους συνεργαστήκαµε αυτό το διάστηµα, φορείς 

τους οποίους, βέβαια, δεν επιλέξαµε, επειδή ήταν καλύτεροι και οµορφότεροι 

από κάποιους άλλους. Τους επιλέξαµε, γιατί αφενός το καλούσε η ανάγκη των 

περιπτώσεων, αφετέρου µέσα από αυτούς βρίσκαµε ανταπόκριση. Και φυσικά, 

δεν αναφέροµαι στις σχολικές και εκπαιδευτικές αρχές ή στους συλλόγους 

γονέων και κηδεµόνων, µε τους οποίους έτσι και αλλιώς είµασταν 

υποχρεωµένοι να συνεργαστούµε, αν θέλαµε να δούµε κάποια αποτελέσµατα. 

Εκτός από αυτούς τους φορείς που ήδη σας ανέφερα, δηλαδή συλλόγους 

γονέων και κηδεµόνων και γενικότερα τους γονείς των παιδιών, σχολικές και 

εκπαιδευτικές αρχές, άλλοι φορείς µε τους οποίους συνεργαστήκαµε και στους 

οποίους θα αναφερθούµε είναι οι τοπικές αρχές, η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, 

µία οµάδα εργασίας από το τµήµα Κοινωνικών Λειτουργών του ΤΕΙ, µέσα σε 

όλα αυτά εµπλέκεται και η Ν.Ε.Λ.Ε. για λίγο, ίσως στο µέλλον και 

περισσότερο, και επίσης, ένας  µη κυβερνητικός φορέας, µία µη κυβερνητική 

οργάνωση, οι Γιατροί του Κόσµου.  

Θα ξεκινήσουµε µε τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων και πιο 

συγκεκριµένα µε τους γονείς των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης. Η επαφή 

µαζί τους γίνεται είτε σε επίπεδο οικογενειακό, δηλαδή επισκεπτόµαστε τις 

οικογένειες, είτε µε τη µορφή συναθροίσεων γειτονιάς. ∆ηλαδή, µαζευόµαστε 

ανά γειτονιά και συζητάµε, πάντα βέβαια µε την πολύτιµη βοήθεια του 

µεσολαβητή και συνεργάτη µας που κάθεται δίπλα µου, του Γιάννη Νταλάκου, 

και συζητούµε µαζί τους οτιδήποτε αφορά την εκπαίδευση των παιδιών ή, αν 

θέλετε αλλιώς, τη σχολική ένταξη των παιδιών.  



Παρόλη τη θετική διάθεση που υπάρχει από τους γονείς απέναντι στα 

ζητήµατα που θέτουµε, όταν µπαίνει ο προβληµατισµός γύρω από την επιµελή 

παρακολούθηση των τσιγγάνων µαθητών, η συζήτηση κατ' επανάληψη 

κατευθύνεται στα αντικειµενικά προβλήµατα και τις συνθήκες διαβίωσης που 

αντιµετωπίζουν οι Τσιγγάνοι των περιοχών. ∆εν εννοώ, βέβαια, στην Κάτω 

Αχαΐα, στην οποία αναφέρθηκε πολύ εµπεριστατωµένα πριν ο κος Βεργίδης, 

γιατί εκεί είναι ένα τελείως διαφορετικό κλίµα. Μιλάω για περιοχές όπως είναι 

τα Σφαγαίικα, τα Βραχναίικα, η Λεύκα, όπου η κατάσταση είναι από άσχηµα 

έως άθλια. Αρκετές φορές γινόµαστε αποδέκτες καθηµερινών προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν οι Τσιγγάνοι των περιοχών αυτών σε σχέση µε δηµόσιες 

υπηρεσίες και αρχές, και όπου µπορούµε, παρεµβαίνουµε. Σε ποιους τοµείς 

κυρίως γίνεται αυτό; Στη στρατολόγηση των αγοριών ή όταν χρειάζονται 

κάποιο πιστοποιητικό από το δήµο.  

Όσον αφορά τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, η αλήθεια είναι ότι 

αντιµετωπίζουν κατά πλειοψηφία αρνητικά το ενδεχόµενο να φοιτούν τα παιδιά 

των Τσιγγάνων στα σχολεία. Το έχουµε ξαναπεί αυτό. Ωστόσο, η εµπειρία µας 

µάς έδειξε ότι από τη στιγµή που ένας τσιγγάνος γονέας συµµετέχει, είναι 

µέλος σε αυτό το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων, τα πράγµατα αλλάζουν. 

Εκεί οι αντιθέσεις εξοµαλύνονται σε κάποιο βαθµό και έχουµε και ένα 

παράδειγµα δίπλα µας, τον Γιάννη Νταλάκο, που συµµετέχει στο σύλλογο 

γονέων και κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου των Σαργαιίκων και θα τον 

παρακαλούσα να µας καταθέσει την εµπειρία του αυτή, πώς το βίωσε. 

--- 

Επειδή υπήρχαν πάρα πολλά προβλήµατα µεταξύ Τσιγγάνων και µη 

Τσιγγάνων και επειδή γίνονταν τότε εκλογές στο σύλλογο, αποφάσισα να 

συµµετάσχω. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να είµαι στο σύλλογο και να 

αναφέρω τα προβλήµατα ενός µεγάλου αριθµού µαθητών. Οι σχέσεις µε τους 

υπόλοιπους γονείς έγιναν καλύτερες και νοµίζω πως τώρα οι τσιγγάνοι γονείς 

νιώθουν ότι έχουν κάποιον που ενδιαφέρεται για τα παιδιά τους.  



--- 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στη συνεργασία µας µε τις σχολικές και 

εκπαιδευτικές αρχές, αναφορά την οποία θα κάνει ο συνεργάτης µας 

Χαράλαµπος Αλεξόπουλος.  

--- 

Εγώ θα αναπτύξω τη συνεργασία µε τις σχολικές και εκπαιδευτικές αρχές, 

καθώς και τη συνεργασία µας µε την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και 

δευτέρου βαθµού. Ξεκινάµε σε επίπεδο διοίκησης σχολείων. Πάγιο αίτηµα των 

διευθυντών ήταν η ανάγκη συνεργασίας µε τους γονείς των τσιγγάνων µαθητών. 

Πολλές φορές µας είπαν ότι έκαναν τις συγκεντρώσεις των γονέων χωρίς 

επιτυχία. Εµείς προσπαθήσαµε να πετύχουµε την προσωπική επαφή του 

διευθυντή µε κάθε ένα γονέα ξεχωριστά, αφού δεν γινόταν σε συλλογικό 

επίπεδο. Σε αυτό µας βοήθησε πάρα πολύ ο συνεργάτης µας, ο Γιάννης 

Νταλάκος, τον οποίο καλώ να καταθέσει την εµπειρία του.  

--- 

Επειδή πολλές φορές η διευθύντρια του σχολείου στις συγκεντρώσεις των 

γονέων ήθελε να έρχονται και οι τσιγγάνοι γονείς, αλλά αυτό δεν γινόταν, εγώ 

προσπαθούσα να φέρω έναν-έναν πατέρα στο σχολείο. Πιστεύω ότι αυτό 

βοήθησε αρκετά, ώστε να καταλάβουν κάποιοι από τους γονείς ότι πρέπει να 

νοιάζονται για τα παιδιά τους, για να σταµατήσει κάποτε ο Τσιγγάνος να 

θεωρείται κατώτερος.  

--- 

Ένα άλλο ζήτηµα που τέθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου των 

Σαργαιίκων –η περιοχή των Σαργαιίκων είναι στη δυτική Αχαΐα, περίπου 35 

χλµ από την Πάτρα µε κατεύθυνση προς Πύργο, για να κατατοπιστούµε 

γεωγραφικά– είναι η επίλυση του προβλήµατος της ασυνεπούς σχολικής 

προσέλευσης των παιδιών µε ρόµικη προέλευση το πρωί, καθώς και η ασφαλής 

αποχώρησή τους από το σχολείο. Εξασφαλίσαµε µε τη συνεργασία της 

Νοµαρχίας ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, για να µεταφέρει αυτά τα παιδιά. Το 



πρόβληµα της συνεπούς προσέλευσης λύθηκε και αυτό µε τη βοήθεια του 

συνεργάτη µας, του Γιάννη, που έχει και µια παρέµβαση στη µεταφορά. 

---  

Πάντα κάθε πρωί ξεκινάω να δω τι γίνεται µε τα παιδιά στο σχολείο. Και 

κατά τις πρωινές ώρες να είναι όλα τα παιδιά εντάξει και κατά την επιστροφή, 

όταν τα παιδιά σχολούν από το σχολείο.  

--- 

 ∆ιαπιστώσαµε ότι, όσες φορές µας συνόδευσαν δάσκαλοι του σχολείου 

στους τσιγγάνικους καταυλισµούς, η αποδοχή ήταν µεγαλύτερη τόσο από τους 

γονείς όσο και από τα παιδιά. Γι' αυτό προσπαθήσαµε να γενικεύσουµε αυτές 

τις επισκέψεις, βέβαια στο πλαίσιο των δασκάλων που ανταποκρίνονταν. Και µε 

τη συνεργασία του κου Νταλάκου, ο οποίος έχει παρέµβαση όχι µόνο στα 

Σαργαίικα, αλλά και στην Ηλεία και στην ανατολική Αχαΐα, µέχρι και στο 

Ζευγολατικό της Κορινθίας. Προβληµατίστηκα πραγµατικά για το πόσο 

κόσµο γνωρίζει.  

Τι ζητήσαµε από τη ∆ιεύθυνση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης; Να 

αντισταθµίσουµε αυτή τη διαφορά µεταξύ της υποστήριξης που έχουν οι µη 

Τσιγγάνοι µαθητές από τους γονείς στο σπίτι µε µια µορφή ενισχυτικής 

διδασκαλίας. Στα Σαργαίικα λειτουργούσε για πρώτη φορά φέτος ολοήµερο 

σχολείο. Προτείναµε παράλληλα µε το ολοήµερο σχολείο να υπάρχει ένας 

δάσκαλος που να ασχολείται µε την ενισχυτική διδασκαλία, µε την 

προετοιµασία των Τσιγγάνων µαθητών για την επόµενη ηµέρα. Το πώς θα το 

ονοµάζαµε αυτό και σε ποιο θεσµικό πλαίσιο θα εντασσόταν, το αφήσαµε στην 

ευχέρεια του προϊσταµένου να το επιλέξει. ∆υστυχώς, δεν είχε πίστωση, δεν 

υλοποιήθηκε αυτό το αίτηµα. Στη συνέχεια απευθυνθήκαµε στη Ν.Ε.Λ.Ε., η 

οποία µας παραχώρησε µια συνεργάτιδά της δασκάλα, απόφοιτο του 

Παιδαγωγικού της Πάτρας, που είχε ασχοληθεί και µε παιδιά τσιγγάνικης 

καταγωγής. ∆υστυχώς, όµως δραστηριοποιούνταν και στη Λαϊκή Επιµόρφωση 



και δεν ήταν τόσο συνεπής στο ωράριο και µάλλον προβλήµατα µας 

δηµιούργησε.  

Τέλος, θα αναφερθούµε και εµείς στην περίπτωση της Κάτω Αχαΐας, για 

την οποία είχατε µια εικόνα από τον κο Βεργίδη. Εκεί υπάρχουν πάρα πολύ 

εύποροι Τσιγγάνοι. Για πρώτη φορά φέτος είχαµε προσέλευση 14 Τσιγγάνων 

µαθητών στο γυµνάσιο. Ο γυµνασιάρχης είναι ανοιχτός άνθρωπος, 

συνεργαστήκαµε µαζί του, συνεργαστήκαµε και µε το δήµαρχο της Κάτω 

Αχαΐας, ο οποίος τυγχάνει της αποδοχής των Τσιγγάνων, ώστε να παρέµβει και 

να τους παροτρύνει να µείνουν οι µαθητές στο σχολείο. ∆υστυχώς, όµως το 

αποτέλεσµα ήταν να παραπέµπονται όλοι λόγω ελλιπούς φοίτησης. Έκανε και 

την αυτοκριτική του ο διευθυντής, µας είπε ότι «Ίσως, πείτε µου και σεις, να 

µην κάνουµε και εµείς κάτι καλά». ∆εν µετέφερε, δηλαδή, τις ευθύνες στους 

Τσιγγάνους, σε όλους τους υπολοίπους. Αντίθετα µας ανέφερε ότι αρκετοί από 

τους γονείς αυτών των παιδιών τον επισκέφτηκαν και συζήτησαν µαζί του τι 

µπορεί να γίνει, προκειµένου τα παιδιά να παραµείνουν στο σχολείο. Επειδή 

πλέον η σχολική χρονιά τελειώνει, είναι ένα θέµα που το έχουµε αφήσει 

ανοικτό, γιατί είµαστε σε µια συνεργασία πλέον µε το γυµνασιάρχη και µε τους 

γονείς των παιδιών, για να δούµε τι µπορεί να γίνει στη συνέχεια, προκειµένου 

να πείσουµε αυτά τα παιδιά ότι από το να πηγαίνουν στο καφενείο –γιατί 

µιλάµε για έφηβους– είναι καλύτερα να πηγαίνουν στο γυµνάσιο. 

Θα περάσω τώρα στη συνεργασία µας µε την τοπική αυτοδιοίκηση 

πρώτου και δεύτερου βαθµού. Επειδή, όπως ανέφερε και ο κος Μαυρογιώργος 

νωρίτερα, την εκπαίδευση δεν πρέπει να τη βλέπουµε ξεκοµµένη, έξω από τα 

προβλήµατα της κατοικίας, της απασχόλησης, της κατάρτισης, της υγείας, 

προσπαθήσαµε να έχουµε µια συνεργασία για όλα αυτά τα θέµατα µε τον 

αρµόδιο Αντινοµάρχη. Έγινε στη Νοµαρχία µια σύσκεψη µε τη συµµετοχή 

και του κυρίου Στάµου για τον γενικότερο σχεδιασµό κατοικίας σε επίπεδο 

νοµού. Πράγµατι, αποφασίστηκαν κάποιες παρεµβάσεις στα Σαργαίικα, στην 

Κάτω Αχαΐα και στο δήµο Συµπολιτείας, στη Ροδοδάφνη. Υλοποιήθηκε σε 



πρώτη φάση µε  τη µεταφορά 15 οικίσκων στη Συµπολιτεία, στη Ροδοδάφνη. 

Επίσης, στα πλαίσια της κατάρτισης αναζητήσαµε τι µπορούσε να γίνει µέσω 

του Νοµαρχιακού ΚΕΚ. ∆υστυχώς, δεν είχε χρήµατα, δεν µπορούσε να µας 

δώσει λύση, µας παρέπεµψε στη Ν.Ε.Λ.Ε. Στις επαφές µας οι τσιγγάνοι ζητούν 

κατάρτιση, ζητούν προγράµµατα, ζητούν απασχόληση. Και πρέπει να ξέρει και 

ο κος Βεργίδης ότι δύο άτοµα, τα οποία καταρτίστηκαν, ήδη απασχολούνται 

σε µόνιµη βάση εδώ και δύο χρόνια.  

Όσον αφορά την περιοχή της Ροδοδάφνης, θα σας αναφέρω έναν 

προβληµατισµό. Η Ροδοδάφνη απέχει 5 χλµ από το Αίγιο µε κατεύθυνση 

προς Πάτρα. Εκεί πρόσφατα εγκαινιάστηκε ένας οικισµός µε 15 οικίσκους. 

Ίσως να το είδατε και στην τηλεόραση. Τα εγκαίνια τα έκανε η Υπουργός 

Εσωτερικών. Στην επίσκεψή µας διαπιστώσαµε ότι ένα προκατασκευασµένο 

κτίριο προοριζόταν για σχολείο. Ήταν κενό. Το δηµοτικό, βέβαια, σχολείο της 

Αδύτου απέχει 300 µέτρα, δεν είναι µακριά. ∆εν ήταν εξοπλισµένο. 

Συζητήσαµε µε το δήµαρχο και πράγµατι την άλλη ηµέρα έστειλε θρανία, 

έστειλε και ο προϊστάµενος δασκάλες, για να λειτουργεί σε πρωινή και 

απογευµατινή βάρδια ως προπαρασκευαστικό τµήµα, παράρτηµα του 

σχολείου της Αδύτου. Ο προβληµατισµός µου ποιος είναι; Μήπως σε κεντρικό 

επίπεδο έχουν συζητηθεί αυτά τα θέµατα; Μήπως πυκνώνει σε κάθε τέτοιο 

οικισµό και ένα ΠΡΟΚΑΤ κτίριο ως παράρτηµα του διπλανού σχολείου; Σαν 

πρόγραµµα έχουµε κάνει σε κεντρικό επίπεδο µια παρέµβαση στο θέµα αυτό; 

Υπάρχει συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας µε το Υπουργείο των 

Εσωτερικών; 

Τέλος πάντων, επειδή αυτό έγινε στα τέλη του Μάρτη, είπαµε να 

λειτουργήσει για ένα δίµηνο ούτως ή άλλως ως προπαρασκευαστικό τµήµα, µε 

την προοπτική -όπως και ο δήµαρχος το έβλεπε- να µεταφερθούν τα παιδιά 

στην Άβυδο την επόµενη χρονιά. Εδώ και µία βδοµάδα ήρθε και δεύτερη 

ΠΡΟΚΑΤ αίθουσα και πάµε για µόνιµη λύση. Φανταστείτε, πάγια δηµιουργία 

διθέσιου σχολείου δεν ξέρουµε µε ποιου πρωτοβουλία. 



Γυρίζουµε στην περιοχή των Σαργαίικων, όπου έχουµε επιτύχει µια 

µαζικοποίηση της φοίτησης των τσιγγανοπαίδων. Ο δήµαρχος ήταν 

συνεργάσιµος, παραχώρησε µάλιστα και το ∆ηµαρχείο για ό,τι εκδηλώσεις 

µπορούµε να κάνουµε σαν πρόγραµµα, διέθεσε και τους υπαλλήλους του 

δήµου για το σκοπό αυτό. Ελπίζουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 

εκµεταλλευτούµε αυτές τις δυνατότητες που µας δίνει.  

Όσον αφορά τον τοµέα της υγείας, στα Σαργαίικα υπηρετούσε η 

αγροτική γιατρός κα Λακιώτη και µε τη συνεργασία της προβήκαµε σε 

αιµοληψία του τσιγγάνικου πληθυσµού των ενηλίκων. Τα αποτελέσµατα, 

δυστυχώς, ήταν ανησυχητικά. Με τη συνεργασία του νοσοκοµείου 

προσπαθήσαµε να δώσουµε λύση µε εµβολιασµό. Τα εµβόλια, όµως, 

κοστίζουν πάρα πολύ από ό,τι µάθαµε. Της ηπατίτιδας κοστίζει 25.000 δρχ. 

Αυτό το ποσό προσφέρθηκε να το καταβάλει ο δήµος της Μόγρης και από τον 

Σεπτέµβριο θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε στον εµβολιασµό.  

--- 

Και επειδή δικαιολογηµένα θα πείτε τώρα, τι δουλειά έχουµε εµείς µε 

τέτοια πράγµατα. Όπως σας είπαµε πριν, δεν διαλέξαµε κάποιους φορείς γιατί 

έτσι µας άρεσε. Απλά προσπαθήσαµε να καλύψουµε κάποιες ανάγκες. Το 

ζήτηµα της αιµοληψίας ήταν ένα ζήτηµα που τέθηκε από τον τοπικό πληθυσµό 

(και όταν λέω "τοπικό πληθυσµό" εννοώ και τους τσιγγάνους και τους µη 

τσιγγάνους), καθώς επίσης και από τις σχολικές αρχές. Έτσι, κάτω από την 

πίεση αυτών των φορέων αναγκαστήκαµε να απευθυνθούµε στη ∆ιεύθυνση 

Υγιεινής για την παροχή υλικού και την πραγµατοποίηση του εµβολιασµού µε 

το κατάλληλο προσωπικό. Απευθυνθήκαµε επανειληµµένα και στην αρχή µας 

έδωσαν κάποιες υποσχέσεις. Στη συνέχεια, όµως, µας ξεκαθάρισαν ότι δεν 

µπορεί να γίνει κάποια ενέργεια, παρά µόνο σε περίπτωση που θα υπήρχαν 

µαζικά κρούσµατα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, τι είχαµε να αντιµετωπίσουµε. 

Ευτυχής συγκυρία σε εκείνη την επίσκεψη που είχαµε κάνει µια ηµέρα στη 

∆ιεύθυνση Υγιεινής ήταν ότι βρέθηκε µια συνταξιούχος επισκέπτρια υγείας του 



ΙΚΑ, η οποία συνεργάζεται µε τους Γιατρούς του Κόσµου και µας πρότεινε να 

µας φέρει σε επαφή µαζί τους για να δούµε τι µπορεί να γίνει για το 

συγκεκριµένο θέµα. 

Πραγµατικά, ήρθαµε σε επαφή µε τους Γιατρούς του Κόσµου, µε δύο 

από αυτούς, µε τους οποίους επισκεφτήκαµε και το χώρο εκεί. Ύστερα από ό,τι 

είδαν µας συνέστησαν να γίνει καταγραφή των τσιγγάνικων οικογενειών της 

περιοχής, στην οποία µετά από συµβουλή δική τους -γιατί έγινε η καταγραφή 

αυτή- συµπεριλήφθηκε και η καταγραφή των εµβολίων που είχαν γίνει ή έπρεπε 

να γίνουν στα παιδιά των οικογενειών αυτών, πράγµα το οποίο -όπως είπαµε 

και πριν- ήταν ένα πάγιο αίτηµα και των σχολικών αρχών, το ζήτηµα των 

εµβολίων των παιδιών. Όπως ανέφερε πριν και ο συνάδελφος, η 

πραγµατοποίηση των εµβολίων αυτών θα γίνει τον Σεπτέµβριο, γιατί κρίθηκε 

ότι είναι ο καταλληλότερος χρόνος για να µπορέσει να γίνει µια πιο 

ολοκληρωµένη δουλειά, αφού θα χρειαστούν και επαναληπτικά εµβόλια. 

Συµπληρωµατικά να αναφέρουµε εδώ ότι έχουµε συζητήσει µε τους Γιατρούς 

του Κόσµου να αναλάβουν στο µέλλον κάποια δράση για ζητήµατα υγιεινής 

που αφορούν την περιοχή.  

Τέλος, να περάσουµε στην οµάδα εργασίας των ΤΕΙ, δηλαδή την οµάδα 

εργασίας από το τµήµα Κοινωνικών Λειτουργών που αναφέραµε νωρίτερα και 

την υπεύθυνη του τµήµατος κα Ντίνα Γεωργίου, η οποία πραγµατικά µας έχει 

συµπαρασταθεί µε όποιον τρόπο είχε στη διάθεσή της. Κατά διαστήµατα, 

κάθε βδοµάδα µπορώ να πω, η οµάδα αυτή κάνει κάποιες συγκεντρώσεις στο 

Πολιτιστικό Τµήµα του δήµου Βραχναίικων συγκεκριµένα, στις οποίες 

καλούµαστε να πάρουµε µέρος και εµείς. Η κα Γεωργίου είχε ασχοληθεί µε 

τους τσιγγάνους και µε παλαιότερες οµάδες εργασίας, και µε το ζήτηµα της 

εκπαίδευσης και της υγείας και άλλα ζητήµατα, έχει, λοιπόν, την προηγούµενη 

εµπειρία και συνεχίζει να ασχολείται πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Παίρνουµε και 

εµείς µέρος σε αυτές τις συγκεντρώσεις και γίνεται µια ανταλλαγή µεθόδων και 

πρακτικών σε συνάρτηση µε µελλοντικές ενέργειες που µπορεί να γίνουν. Θα 



µου πείτε πού οδηγούν όλα αυτά. Κάπου τελικά οδηγούν, γιατί, για 

παράδειγµα, σε αυτές τις συγκεντρώσεις συµµετέχει και ο διευθυντής του 

δηµοτικού σχολείου των Βραχναίικων, ο οποίος τυγχάνει να είναι σε άµεση 

επαφή µε το δήµαρχο. Πρόπερσι, νοµίζω, όταν ξεκινήσαµε πρωτοβουλία της 

οµάδας, διαθέσαµε στην αρχή της σχολικής χρονιάς κάποιο σχολικό υλικό, 

τετράδια και µολύβια συγκεκριµένα για τα παιδιά, και είδαµε ότι αυτό 

λειτούργησε σαν κίνητρο. Ξέρω ότι αυτό ίσως δεν βρίσκει πολλούς σύµφωνους, 

αλλά λειτούργησε ως κίνητρο για τα παιδιά, µε την έννοια ότι κάπου ένιωθαν 

ότι και σε πρακτικό επίπεδο κάποιος ενδιαφέρεται γιατί βλέπει τις ανάγκες 

τους, βλέπει τι τους λείπει. Όταν το µεταφέραµε αυτό στη συγκεκριµένη 

οµάδα, ο διευθυντής το µετέφερε από τη µεριά του στο δήµαρχο Βραχναίικων, 

ο οποίος τις επόµενες δύο µέρες µάθαµε από την τηλεόραση ότι έκανε µια 

ανάλογη ενέργεια, ευχαριστώντας την τοπική οµάδα και δίνοντας ένα κίνητρο 

και σε εκείνα τα παιδιά να ξεκινήσουν το σχολείο. 

Επίσης, σε σχέση µε την οµάδα αυτή στον τοµέα των κοινωνικών 

λειτουργών, έχουµε στη διάθεσή µας τεταρτοετείς φοιτητές από τα ΤΕΙ, όποτε 

χρειαστούµε. Όταν προκύπτει κάποιο ζήτηµα στα σχολεία, όταν, δηλαδή, 

δασκάλες ή νηπιαγωγοί µας µεταφέρουν ότι κάποια παιδιά παρουσιάζουν 

προβληµατικές κατά την εκτίµησή τους συµπεριφορές, έρχονται αυτά τα 

παιδιά από τα ΤΕΙ µε τη συναίνεση των εκπαιδευτικών µέσα στην τάξη ή αν 

χρειαστεί στα σπίτια, στον περίγυρο, εκεί όπου κυκλοφορούν τα παιδιά, 

προκειµένου να δουν τη συµπεριφορά τους, να την παρατηρήσουν, να 

εντοπίσουν το πρόβληµα, όσο τους επιτρέπει βέβαια -και αυτό το ξέρουµε- η 

ειδίκευση που έχουν στο τέταρτο έτος που βρίσκονται, και από κει και πέρα 

µέσα από συζήτηση µε τους εκπαιδευτικούς να βρεθεί κάποια λύση.  

Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνουµε την αναφορά µας στους φορείς και θα 

θέλαµε να παραθέσουµε στη συνέχεια κάποιες προτάσεις, κάποιες προοπτικές 

που έχουµε δει µέσα από αυτές τις συνεργασίες.  

--- 



Θα ξεκινήσουµε πρώτα µε το υλικό που έχει παραχθεί. Ζητήσαµε τις 

εντυπώσεις από τους δασκάλους που το χρησιµοποίησαν. Πρόκειται 

συγκεκριµένα για δύο νέους δασκάλους, αναπληρωτές, στο 29ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο της Πάτρας και στο 54ο, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν, έχουν κάνει 

και πτυχιακή στον κο Βεργίδη, αλλά δυστυχώς του χρόνου θα είναι σε άλλο 

σχολείο. Σε µικρότερο βαθµό χρησιµοποίησαν το υλικό και στην Κάτω Αχαΐα 

και στα Σαργαίικα. Οι εντυπώσεις όλων ήταν θετικότατες. Ζήτησαν, βέβαια, η 

πρώτη σειρά βιβλίων της Α΄ και Β΄ τάξης να συνεχιστεί µε παραγωγή και 

δεύτερης σειράς και να δοθούν και βιβλία µαθηµατικών.  

Στα πλαίσια µελλοντικών προοπτικών συνεργασίας µε τις εκπαιδευτικές 

αρχές κρίνουµε ότι η καθιέρωση σεµιναρίων για τους δασκάλους που πρόκειται 

να διδάξουν τσιγγανόπαιδες είναι απαραίτητη. ∆ιορίστηκαν φέτος περίπου 100 

αναπληρωτές. Να µην τα γενικεύουµε, ήταν κάποιοι που κατά κοινή οµολογία 

έκαναν πολύ καλή δουλειά, ήταν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν λιγότερο 

καλοί. Όµως, τι εφόδια είχαν; Στα πλαίσια της εισαγωγικής επιµόρφωσης στα 

ΠΕΚ, στις δύο βδοµάδες µέσα στο Σεπτέµβρη που κάνουν και καθηγητές και 

δάσκαλοι, προτείνουµε αυτοί οι 100 άνθρωποι να έχουν διοριστεί έγκαιρα 

µέσα στον Αύγουστο και να παρακολουθήσουν µια εισαγωγική επιµόρφωση. 

Επίσης, έχουν µεγάλη σηµασία τα επιµορφωτικά σεµινάρια που κάναµε την 

περίοδο 1997-1998. Πρόσφεραν πάρα πολλά. Όµως, δάσκαλοι εκείνης της 

περιόδου έχουν µετατεθεί, έχουν πάει σε άλλο σχολείο, και όσο και να 

µετέφεραν τη γνώση, στο σχολείο που είναι τώρα δεν υπηρετούν τσιγγάνοι 

µαθητές. Υπολογίζω ότι µόνο το 20 % όσων επιµορφώθηκαν εκείνη την 

περίοδο υπηρετούν σήµερα στα ίδια σχολεία. Και την επιµόρφωση τότε 

νοµίζω την είχαµε κάνει σε επίπεδο σχολείου. Νοµίζω, δηλαδή, ότι είχαµε 

πάρει το σχολείο της Κάτω Αχαΐας, τα σχολεία των Σαργαίικων, το 9ο σχολείο 

της Πάτρας… Αυτό µπορούµε να το επαναλάβουµε. 

--- 



Μια άλλη πρόταση που θα θέλαµε να υποβάλλουµε εδώ είναι ότι καλό θα 

ήταν το πρόγραµµα να αιτηθεί προς τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης τη διάθεση δασκάλων οι οποίοι θα παρέχουν φροντιστηριακή 

υποστήριξη, δηλαδή, προετοιµασία εργασιών τις επόµενες ηµέρες µετά το 

πέρας του σχολικού προγράµµατος. Ίσως φανεί λίγο υπερβολικό αυτό, εφόσον 

έχουµε ενισχυτική διδασκαλία. Τι γίνεται, όµως, µε αυτήν; Από ό,τι είδαµε 

στην πράξη δεν µπορεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στα παιδιά, ακριβώς 

για τους λόγους που αναφέρθηκαν πριν, για το ότι, δηλαδή, οι γονείς δεν 

µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό 

πρόβληµα, γιατί όσο και καλή διάθεση να έχουν να παρακολουθήσουν τα 

παιδιά τους το σχολείο, να µάθουν τα παιδιά τους γράµµατα, αντικειµενικοί 

πλέον λόγοι δεν τους αφήνουν να γίνει αυτό πραγµατικότητα. ∆εν µπορούν να 

κάνουν ό,τι κάνει µια οποιαδήποτε άλλη µητέρα, η οποία πιάνει το χεράκι του 

παιδιού της για να του φτιάξει το "α", το "η" και πάει λέγοντας. Έτσι, η µικρή 

εµπειρία που είχαµε µέσα από την παροχή δασκάλας από τη Ν.Ε.Λ.Ε., η 

οποία από τις 12.45 µέχρι τις 15.45 έκανε φροντιστήριο στα παιδάκια στο 

δηµοτικό σχολείο Σαργαίικων, µε όλες τις αντιξοότητες που προαναφέρθηκαν, 

έδειξε ότι τελικά αυτό το πρόγραµµα λειτούργησε θετικά για τα παιδιά και κατ' 

επέκταση και για το σχολείο.  

Επίσης, προτείνουµε να εκµεταλλευτούµε όσο το δυνατόν καλύτερα τη 

δηµιουργία του θεσµού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, εφόσον παρά τις 

αντιρρήσεις που µπορεί να υπάρχουν θα γίνουν αυτά τα σχολεία. Θα µπορούσε 

να παρέµβει το πρόγραµµα, ώστε να εδρεύουν κάποια από αυτά τα σχολεία σε 

περιοχές που διαµένει µεγάλος αριθµός τσιγγάνων, ούτως ώστε να δοθεί η 

ευκαιρία σε κάποιους που η ηλικία τους δεν τους το επιτρέπει, να πάρουν µια 

στοιχειώδη µόρφωση και, γιατί όχι, να είναι οι γονείς που θα µπορούν οι ίδιοι 

να βοηθούν τα παιδιά τους και να µην κρέµονται κάθε φορά µόνο αφενός από 

το τι θα κάνει ο δάσκαλος µέσα στην τάξη, αφετέρου από το αν θα υπάρξει 

ενισχυτική διδασκαλία ή αν θα υπάρξει φροντιστήριο για το παιδί. 



Τέλος, θα θέλαµε να πούµε ότι η εµπειρία τόσο η δική µας όσο και 

πολλών πιστεύουµε από τους συνεργάτες µας που βρίσκονται εδώ, έχει δείξει 

ότι σε πρακτικό επίπεδο οι δράσεις του προγράµµατος έχουν διευρυνθεί πέρα 

από το πεδίο της εκπαίδευσης, γι' αυτό θα ήταν καλό, εάν και εφόσον βέβαια 

πάνε τα πράγµατα κατά τον επιθυµητό τρόπο, ο χώρος του προγράµµατος να 

διευρυνθεί. Έτσι, θα µπορούµε να δικαιολογήσουµε τους αναγκαίους ελιγµούς 

µας -αυτό έχει να κάνει και µε τις προηγούµενες ενέργειες στις οποίες 

αναφερθήκαµε, το ότι εµπλεκόµαστε, δηλαδή, και µε άλλα ζητήµατα, όπως το 

ζήτηµα της υγείας- ενώ ταυτόχρονα, θα µπορεί το πρόγραµµα να παρεµβαίνει 

αποτελεσµατικότερα σε ζητήµατα η επίλυση των οποίων βοηθά την επίτευξη 

του βασικού του στόχου, που είναι η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Με αυτές τις προτάσεις ολοκληρώσαµε την εισήγησή µας. ∆εκτές 

οποιεσδήποτε παρεµβάσεις ή ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούµε.  
 



Αγγελική Πράππα, Αθανάσιος Καραπέτσας, ∆ράσεις του Προγράµµατος 

"Εκπαιδευτική Ένταξη Τσιγγανοπαίδων" στο νοµό Βοιωτίας. Σχολιασµός και 

προβληµατισµοί επί των εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε τη φοίτηση και 

εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στα δηµόσια σχολεία 

 

Καταρχήν έχετε τα χαιρετίσµατα από το συνεργάτη µου, ο οποίος δυστυχώς 

εδώ και δύο-τρία χρόνια έχει πέσει θύµα αυτοκινητιστικού δυστυχήµατος και 

δεν µετακινείται, δηλαδή µετακινείται µόνο µε Π, οπότε ήταν πολύ δύσκολο 

να έρθει εδώ.  

Θα σας αναφέρω τις δράσεις του Προγράµµατος στο νοµό Βοιωτίας, σε 

ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια του οποίου υπάρχουν Τσιγγάνοι. Πιο 

συγκεκριµένα, έχουµε Τσιγγάνους: (α) στη Λιβαδειά, οι οποίοι είναι 

ενταγµένοι, και κατά καιρούς έχουµε και σκηνίτες, (β) στον Ορχοµενό, οι 

οποίοι είναι ενταγµένοι και αυτοί, (γ) στο Ρωµέικο, ένα χωριό δίπλα στον 

Ορχοµενό, οι οποίοι και εκεί είναι ενταγµένοι, (δ) στη Θήβα όπου υπάρχουν 

και ενταγµένοι Τσιγγάνοι και δύο µεγάλοι καταυλισµοί, ενίοτε και τρίτος 

καταυλισµός. Αυτή είναι η περιοχή µέσα στην οποία δρούµε. Και η Αλίαρτος 

είναι µια περιοχή όπου βρίσκονται Τσιγγάνοι, αλλά πρόκειται για µία οµάδα 

που άλλοτε είναι στη Λιβαδειά, άλλοτε στη Θήβα και άλλοτε είναι στην 

Αλίαρτο. Είναι οι περιφερόµενοι Τσιγγάνοι µας αυτοί.  

Το Πρόγραµµα, λοιπόν, υλοποιείται στο νοµό µας από το 1998 έως το 

2001. Ας ξεκινήσουµε από τη Λιβαδειά, όπου έχουµε ένα σύνολο 100 περίπου 

µαθητών. Από αυτούς 22 έχουν ελλιπή φοίτηση -αυτά τα στοιχεία είναι τα 

περσινά, αλλά και τα φετινά είναι πάνω κάτω τα ίδια, γι' αυτό και δεν φτιάξαµε 

καινούριο πίνακα-, 48 έχουν κανονική φοίτηση, 32 διέκοψαν, 64 προάγονται, 5 

προάγονται ή απολύονται και έχουµε και 28 παιδιά για επανάληψη τάξης. 44 

παιδιά -και αυτό έχει µεγάλη σηµασία- είναι στην ειδική τάξη. Και µιλάµε για 

ειδικές τάξεις όπου σε µία τουλάχιστον από αυτές που γνωρίζουµε, στο 2ο 

∆ηµοτικό σχολείο Ορχοµενού, ο δάσκαλος είναι ένας πραγµατικός εργάτης, 



ασχολείται και ενδιαφέρεται πραγµατικά. ∆εν είναι εκεί για να φάει το σχετικό 

επίδοµα, όπως γίνεται συνήθως. Παρόλα αυτά το ποσοστό είναι αρκετά 

χαµηλό.  

Κάποια στιγµή είχαν εµφανιστεί στη Λιβαδειά περιφερόµενοι Τσιγγάνοι, 

άνθρωποι, δηλαδή, που έρχονται για κάποιους µήνες, φεύγουν, ξαναέρχονται 

και γυρνάνε γύρω-γύρω από το νοµό. Συνεργαστήκαµε µε τον προϊστάµενο 

(αναφερόµαστε τώρα στο σχολείο και τις εκπαιδευτικές αρχές, τους διάφορους 

φορείς), πήγαµε στους καταυλισµούς, κάναµε µια προσπάθεια να τους 

πείσουµε να έρθουν, δεν είχαν και µεγάλη αντίρρηση οι άνθρωποι, αλλά έφυγαν 

από κει όταν εκτέλεσαν το καθήκον τους, δηλαδή όταν ψήφισαν το δήµαρχο 

που βγήκε. Μετά ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλοι από την περιοχή αυτή.  

Το 1999-2001 καταφέραµε να γράψουµε ένα µαθητή στο σχολείο λίγο 

καθυστερηµένα. Με προσπάθειες πολλές και συνεργασία µε τη δασκάλα και µε 

το διευθυντή του σχολείου και µε παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων στο 

µαθητή, ο τελευταίος κατάφερε και έφτασε µέχρι το σηµείο να διαβάζει και να 

γράφει. ∆υστυχώς, όµως, έφυγε µετά, πήγε στον Ορχοµενό, η µητέρα του 

υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει το σχολείο, τελικά δεν συνέχισε το σχολείο και 

είναι εκτός σχολείου αυτή τη στιγµή.  

Όταν ήταν οι Τσιγγάνοι στη Λιβαδειά, υπήρχαν έξι µαθητές και µάλιστα 

από την οικογένεια του φυσικού αρχηγού τους, οι οποίοι είχαν µπει σε ένα 

σχολείο στην τάξη υποδοχής, αλλά και αυτοί διέκοψαν τη φοίτηση µε το 

φευγιό τους από την περιοχή.  

Σε τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση υπήρχε µια συνεργασία µε το 

νοµάρχη για τη µεταφορά των µαθητών γενικότερα του νοµού και κάποιες 

συνεντεύξεις και επικοινωνία µε το δήµαρχο της Λιβαδειάς, τον κο 

Παλαιολόγο, για να δούµε πώς θα λυθεί το ζήτηµα της στέγασης και πού 

τελικά θα µείνουν οι Τσιγγάνοι. Υπήρχε µια πρόταση να αγοραστεί από το 

δήµο ένα οικόπεδο, θα δάνειζε λίγα χρήµατα ο δήµος στους Τσιγγάνους και 

σιγά-σιγά εκείνοι θα τον αποπλήρωναν, αγοράζοντας και την ιδιοκτησία του 



χώρου. ∆υστυχώς, δεν έχει βρεθεί ακόµη το κατάλληλο οικόπεδο. Ο 

δήµαρχος προτείνει κάτι που δεν δέχονται οι Τσιγγάνοι και συνεχίζεται αυτή η 

κατάσταση. Με τελευταία επικοινωνία που είχαµε ίσως έχει πληροφορηθεί και 

ο δήµαρχος ότι υπάρχουν στεγαστικά προγράµµατα τώρα τελευταία και δείξει 

περισσότερο ενδιαφέρον για αυτό.  

Όσον αφορά τους φορείς, µε τη Ν.Ε.Λ.Ε. είχαµε µια καλή επικοινωνία, 

µιας και η Ν.Ε.Λ.Ε. της Βοιωτία είχε µια καλή δράση τα προηγούµενα χρόνια 

και είχε µια καλή επαφή. Ξέρουµε ότι όλοι στη Ν.Ε.Λ.Ε. κάνουν 

επιµορφώσεις ενηλίκων τσιγγάνων. Μας δόθηκαν κάποια στοιχεία στην αρχή 

που είχαµε εµπλοκή µε το Πρόγραµµα. Από τη ∆ιεύθυνση Υγείας και 

Πρόνοιας έγινε µια προσπάθεια να εµβολιαστούν τα παιδιά, αλλά απέτυχε και 

αυτή η προσπάθεια, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό που θα πάει στους 

καταυλισµούς να κάνει τον εµβολιασµό, δεν υπήρχε σχολείο που να πηγαίνουν 

τα παιδιά και να τα "µαντρώσουµε" για να κάνουµε τον εµβολιασµό, οπότε και 

αυτό µαταιώθηκε. 

Στις επαφές µας µε την τσιγγάνικη κοινωνία και οικογένεια, γίνονται 

επισκέψεις, όπως όλοι κάνουµε, στους καταυλισµούς και στα σπίτια των 

Τσιγγάνων -ειδικά της Λιβαδειάς, που είναι ενταγµένοι στην κοινωνία, στην 

περιοχή της Αγίας Παρασκευής, για ευαισθητοποίηση και, ας το πούµε έτσι, 

και πληροφόρηση για το πόσο αναγκαίο είναι το σχολείο και να σταµατήσει 

αυτή η ελλιπής φοίτηση που υπάρχει. Ειδικά στην περιοχή αυτή, στο 7ο 

∆ηµοτικό σχολείο, γράφονται καµιά δεκαριά παιδιά το χρόνο, παρακολουθούν 

τα πέντε ή τα τέσσερα… Το κακό είναι ότι γράφονται τα παιδιά και 

παρακολουθούν την ειδική τάξη, σε µια τάξη δεκαπέντε µαθητών. Φυσικά 

καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αποτέλεσµα µαθησιακό έτσι.  

Φέτος είχαµε ένα παράξενο συµβάν. Έρχεται η προϊσταµένη του όµορου 

νηπιαγωγείου και µου λέει: "Αγγελική, θέλω τη βοήθειά σου. Υπάρχουν παιδιά 

έξω από το σχολείο, παιδιά τα οποία δηµιουργούν πρόβληµα, γιατί έχουν 

κάνει συµµορίες, και θέλουµε να δούµε τι θα κάνουµε τώρα. Να τα βάλουµε 



µέσα στο σχολείο είτε στο νηπιαγωγείο είτε στο δηµοτικό, γιατί υπάρχουν και 

άλλοι µέσα στην περιοχή". ∆ηλαδή, φτάσανε και έρχονται πλέον δάσκαλοι και 

νηπιαγωγοί, ζητάνε τη βοήθειά µας, γιατί πλέον είναι ενοχλητική η παρουσία 

των παιδιών που είναι εκτός σχολείου. Όταν γίνεται ενοχλητική η παρουσία 

τους, έχουν κάνει συµµορίες και κάνουν καταστροφές στο νηπιαγωγείο, στο 

δηµοτικό σχολείο, τότε ζητάνε τη βοήθεια. Υπάρχουν πολλές εκδοχές και 

πολλές ερµηνείες σε αυτό. ∆ηλαδή, ξέρουµε πολύ καλά ότι και η προϊσταµένη  

και ο διευθυντής του σχολείου είναι υποχρεωµένοι να ψάξουν και να βρουν τα 

παιδιά αυτά. Από την άλλη, ξέρουν ότι υπάρχει ένα Πρόγραµµα στο νοµό 

Βοιωτίας που υλοποιείται, γιατί υπάρχει κάποια υπεύθυνη που τρέχει για αυτά 

τα πράγµατα. ∆εν θα αρχίσω τώρα να µοιράζω ευθύνες. Καλό είναι που 

συµβαίνει αυτό, εγώ το παίρνω σαν θετικό, απλά δίνεται µια ευκαιρία να 

λειτουργήσουµε όλοι µαζί αυτή τη στιγµή, να συµπράξουµε και ο 

προϊστάµενος, µε τον οποίο κουβεντιάσαµε το θέµα, ζητάει µια πλήρη 

καταγραφή των παιδιών που είναι εκτός σχολείου. Η καταγραφή αυτή είναι 

πάρα πολύ δύσκολη, αλλά σκεφτόµαστε να ανατρέξουµε και στη στρατιωτική 

υπηρεσία, αλλά γνωρίζουµε, επίσης, ότι κάθε δήµος στην αρχή και στο τέλος 

της χρονιάς στέλνει καταστάσεις στα σχολεία µε τα παιδιά που είναι σε ηλικία 

εγγραφής και στα νηπιαγωγεία και στο δηµοτικό σχολείο. Και εγώ το 

πληροφορήθηκαν πρόσφατα αυτό, δεν το γνώριζα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που 

µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε αρκετά καλά, για να µάθουµε τελικά ποιοι 

είναι απέξω και ποιοι είναι µέσα. Και θα δούµε και την εξέλιξη. 

--- 

(κος Παπακωνσταντίνου:) Μπορώ να διακόψω; Αυτό ήταν ένα µέτρο το οποίο 

είχε ληφθεί για την υποστήριξη του ενιαίου σχολείου στα πλαίσια της 

µεταρρύθµισης 1976-1977, όταν Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γεώργιος Ράλλης. 

Με το µέτρο αυτό -τότε δεν ήταν όπως είναι σήµερα η κοινωνία, ήταν κλειστές 

ακόµη η κοινωνίες- ήξερε ο κοινοτάρχης ή ο δήµαρχος ποια παιδιά είχαν την 

ηλικία για να εγγραφούν στην πρώτη δηµοτικού. Έστελνε, λοιπόν, τον Ιούνιο ή 



στις αρχές οπωσδήποτε του Σεπτέµβρη τον κατάλογο µε τα παιδιά τα οποία 

ήταν υποχρεωµένα να φοιτήσουν στην πρώτη δηµοτικού. Με αυτό τον τρόπο 

λειτουργούσε η συνταγµατική επιταγή για την υποχρεωτική εκπαίδευση, που 

σήµανε σε µεγάλο βαθµό και ήταν ένας σταθµός για τη γενίκευση της 

εκπαίδευσης τη δεκαετία του '70, αµέσως µετά τη χούντα. Ήταν ένα µέτρο το 

οποίο, όµως ξεχάστηκε, πρέπει να πω, ατόνησε, χωρίς να έχει εξαφανιστεί. 

Υπάρχουν συνεπείς δήµαρχοι, συνεπείς -παρόλο που δεν έχουµε- κοινοτάρχες, 

οι οποίοι κοινοποιούν τέτοια χαρτιά, όχι πάντα και παντού.  

--- 

 

Φαίνεται από τους πίνακες ποια είναι η πρόοδος της φοίτησης των 

παιδιών. Και βλέπουµε, επίσης, ότι στην ειδική τάξη είναι το 43 % και στην 

κανονική τάξη το 57%. ∆εν χρειάζεται να γίνει σχολιασµός σε αυτό. 

Πάµε τώρα στον Ορχοµενό, όπου έχουµε περίπου 1.500 ενταγµένους 

Τσιγγάνους. Είναι σε δύο σχολεία. Στο ένα σχολείο έχει γίνει φροντιστηριακό 

τµήµα Τσιγγάνων -για το φροντιστηριακό τµήµα θα µιλήσουµε αργότερα-, 

λειτουργεί σαν ενισχυτική τάξη, σαν παράλληλη τάξη τυπικά, αλλά στην ουσία 

είναι µια ξεχωριστή τάξη µέσα στο σχολείο. Τα παιδιά παρακολουθούν και το 

φροντιστηριακό τµήµα, πάνε και στην ειδική τάξη του σχολείου -όπως σας είπα 

είναι αυτός ο δάσκαλος-, αλλά παρόλα αυτά, ενώ στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Ορχοµενού είναι 35 εγγραφέντες και στο 2ο ∆ηµοτικό είναι 50, έχουµε και εκεί 

πολύ µεγάλη διαρροή και πολύ χαµηλή σχολική πρόοδο. 

Ένα άλλο που είναι αξιοσηµείωτο για τον Ορχοµενό είναι ο δηµοτικός 

παιδικός σταθµός που υπάρχει εκεί µε εγγεγραµµένα 35 παιδιά. Τα 30 είναι 

τσιγγάνικης καταγωγής και πάνε εκεί, το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί υπάρχει το 

συσσίτιο. Έγιναν προσπάθειες να δηµιουργηθεί φέτος ένα παράρτηµα ενός 

νηπιαγωγείου -έχει τρία νηπιαγωγεία ο Ορχοµενός- και να συστεγαστεί µε τον 

παιδικό σταθµό. ∆ιαβουλεύσεις µε το δηµοτικό συµβούλιο για να πάρουµε την 

άδεια, µε τον προϊστάµενο για να υποσχεθεί ότι θα στείλει νηπιαγωγό και ότι 



θα δεχτεί να γίνει η συλλειτουργία, µε τη διευθύντρια του παιδικού σταθµού… 

Τελικά κόλλησε και αυτό το πράγµα ελλείψει θεσµικού πλαισίου. ∆εν ξέραµε 

ποιος τι αρµοδιότητες θα έχει τις ώρες λειτουργίας. Αν κάποιο παιδάκι -αυτό 

ήταν το πρόβληµα- χτυπήσει την ώρα που είναι η νηπιαγωγός µέσα και κάνει 

το πρόγραµµά της, ποιος θα έχει την ευθύνη, η νηπιαγωγός ή η διευθύντρια 

του παιδικού σταθµού; Αυτή την ευθύνη δεν την ανέλαβε κανείς, ούτε ο 

προϊστάµενος ούτε η διευθύντρια, ούτε και οποιαδήποτε αναπληρώτρια 

νηπιαγωγός που θα πήγαινε εκεί πέρα και θα ήταν ξένη στο χώρο. Οπότε 

µαταιώθηκε και θα δούµε πάλι του χρόνου τι θα κάνουµε µε αυτό. 

Είναι πολύ µεγάλο κρίµα, γιατί όταν γνωρίζουµε ότι σε πολλά 

νηπιαγωγεία της Βοιωτίας εφαρµόζονται προγράµµατα ενισχυτικής 

διδασκαλίας ή προγράµµατα της διαθεµατικής προσέγγισης της γλώσσας και 

των µαθηµατικών στο νηπιαγωγείο, και ξέρουµε ότι τα παιδιά από το 

νηπιαγωγείο ξεκινάνε την πρώτη δηµοτικού ξέροντας ήδη να διαβάζουν και να 

γράφουν, φανταστείτε τι µεγάλη ανισότητα υπάρχει όταν παιδάκια του 

Ορχοµενού δεν έχουν πάει καθόλου νηπιαγωγείο. ∆ηλαδή, στα τρία 

νηπιαγωγεία του Ορχοµενού αυτή τη στιγµή είναι 5 τσιγγανάκια γραµµένα, τα 

30 είναι στον παιδικό σταθµό. Πώς να µην έχουµε µετά τα αποτελέσµατα 

αυτά, όσες προσπάθειες και να κάνουν οι δάσκαλοι;   

Με την τσιγγάνικη κοινωνία του Ορχοµενού θα έλεγα ότι δεν έχω µεγάλη 

επαφή, γιατί είναι πολύ µεγάλος πληθυσµός και απ΄ ό,τι καταλάβατε είναι και 

µεγάλος ο χώρος στον οποίο κινούµαστε. Έτσι, δεν έχω προσωπική επαφή µε 

τους τσιγγάνικες οικογένειες. 

Με το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων είχαµε κάνει µια ηµερίδα για τη 

σχολική αποτυχία και την υποεπίδοση, τους καλέσαµε και αυτό ήταν, δεν τους 

είδαµε και πολύ. 

Πάµε στην Αλίαρτο τώρα, όπου εκεί είναι µια πολύ πονεµένη ιστορία. 

Στην Αλίαρτο υπάρχουν Τσιγγάνοι όταν τους χρειάζονται να µαζέψουν τα 

καρπούζια, τις ντοµάτες, τα κρεµµύδια κτλ. Ο δήµαρχος, µε τον οποίο 



προσπαθήσαµε να έχουµε επικοινωνία και γραπτή και προφορική, µας αγνόησε 

τελείως. Οι Τσιγγάνοι µένανε σε ένα χώρο που ήταν στα σύνορα της Αλιάρτου 

µε το Μαυροµάτι και κανένας δήµαρχος δεν τους αναλάµβανε ("α, δεν είναι 

δικοί µου, είναι του αλλουνού"). Τους διώξανε από κει και εδώ και ένα χρόνο 

περιφέρονται µία στη Λιβαδειά, µία στην Παλιοπαναγιά, µία στην Αλίαρτο, 

µία έξω από τη Θήβα. Κάποια στιγµή προσπάθησαν να επικοινωνήσουν και µε 

τον ∆ίκτυο Ροµ για την κατάσταση αυτή. ∆εν φταίει το ∆ίκτυο Ροµ για τίποτα 

από αυτό, απλά ξανάφυγαν οι άνθρωποι από εκεί. ∆εν µπορούµε να τους 

πιάσουµε πουθενά. Μένουν ένα-δυο µήνες το πολύ και µετά ξαναφεύγουν.  

Για αυτούς είχαµε φτάσει σε σηµείο να έρθουµε προεκλογικά σε 

επικοινωνία ακόµη και µε έναν βουλευτή του νοµού, µήπως δούµε φως από 

εκεί. Συγκεντρώσαµε κάποιες υπογραφές µε τις οποίες δήλωναν οι Τσιγγάνοι 

ότι θέλουν να παραµείνουν σε ένα µόνιµο χώρο, στην περιοχή µεταξύ 

Αλιάρτου και Λιβαδειάς, ότι δεν θέλουν να πάνε προς τη Θήβα, γιατί είναι 

διαφορετικής φάρας, δεν συγχρωτίζονται πολύ καλά µε τους Θηβαίους από κει. 

Ακόµη το θέµα µας αυτό εκκρεµεί. Υπάρχει είπαµε αυτή η επικοινωνία µε το 

δήµαρχο της Λιβαδειάς να δούµε τι θα γίνει και στο µέλλον. 

Πάµε λίγο στη Θήβα. Από τους δύο καταυλισµούς που έχουµε εκεί στον 

ένα µπήκαν φέτος λυόµενα για πρώτη φορά. Έχουµε και σύνολο των 

τσιγγανοπαίδων: 32 % οι εγγεγραµµένοι, 68 % οι µη εγγεγραµµένοι και από 

αυτούς κατά το σχολικό έτος 1999-2000 οι εγγραφέντες τσιγγανόπαιδες στο 

προπαρασκευαστικό κέντρο -δεν το λένε τµήµα, αλλά κέντρο, γιατί έχει και 

νηπιαγωγείο και δηµοτικό, είναι παράρτηµα σχολείου- ήταν 45 % και οι µη 

εγγραφέντες 55 % στο σύνολο των παιδιών. 

Η φοίτησή τους είναι όπως και σε όλες τις περιοχές˙ φαίνεται στα 

διαγράµµατα. Είχαµε µια πολύ µεγάλη κάµψη στα Χριστούγεννα, γιατί 

υπήρχαν σηµαντικά προβλήµατα συνεργασίας ανάµεσα στον πρόεδρο των 

Τσιγγάνων, τον κο Μιχαλόπουλο, και τη ∆ΕΚΑΕ, µια δηµοτική επιχείρηση η 

οποία είχε γραφείο στήριξης των Τσιγγάνων. Τα προβλήµατα αυτά είχαν ως 



αντίκτυπο τη µη φοίτηση των παιδιών, δηλαδή κάποια στιγµή ο πρόεδρος 

απαγόρευε στα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Εκτός αυτού υπάρχει και µεταξύ 

των Χαλκιδαίων και του άλλου καταυλισµού, του Καπατζόκη, µια 

αντιπαλότητα, ένας ανταγωνισµός, ο οποίος δυστυχώς φαίνεται και στο 

σχολείο: τσακώνονται τα παιδιά αρκετές φορές, επεµβαίνουν οι µεγάλοι, δεν 

πάνε τη µια φορά από τον ένα καταυλισµό τα παιδιά στο σχολείο, δεν πάνε την 

άλλη από τον άλλο καταυλισµό και έτσι, και γι' αυτό το λόγο -δίπλα σε όλους 

τους άλλους που γνωρίζουµε- προκύπτουν προβλήµατα σταθερής φοίτησης. 

Συνεργάτης του προγράµµατος έγινε ο προϊστάµενος του παραρτήµατος, 

ο κος Καραπέτσος, ο οποίος είπαµε δεν µπορεί να είναι σήµερα εδώ, και ήταν 

και ο πρωτεργάτης στη δηµιουργία κινήτρων για την προσέλευση των παιδιών. 

Μετά από όλες τις κινήσεις που έκανε ο Θανάσης, επιτεύχθηκε: (α) η αύξηση 

των εγγραφών στο σχολείο, (β) η συνεργασία µε το σύλλογο δασκάλων και 

νηπιαγωγών της Θήβας, ο οποίος πρόσφερε χρήµατα και ρούχα στα παιδιά, 

(γ) η συµµετοχή των µαθητών σε ηµερίδα στίβου στη Βοιωτία µε επιτυχία, (δ) 

η διεξαγωγή ηµερίδας στη Θήβα, (ε) η τοποθέτηση δασκάλου στο σχολείο µε 

µουσικές γνώσεις, ώστε να κάνουµε και µάθηµα µουσικής, το οποίο, όµως, 

τελικά µαταιώθηκε γιατί εκ των υστέρων µάθαµε ότι ο δάσκαλος αυτός είχε 

κάνει αίτηση για απόσπαση στο εξωτερικό, (στ) ο εξοπλισµός του σχολείου µε 

κοµπιούτερ και µουσικά όργανα και (ζ) προσπάθεια ένταξης των µαθητών στο 

4ο ∆ηµοτικό σχολείο, το όµορο σχολείο της περιοχής. Αφού έγιναν διάφορες 

συναντήσεις µε τον προϊστάµενο του γραφείου, µε τον σχολικό σύµβουλο, µε 

το διευθυντή, µε τους δασκάλους και το διευθυντή και του άλλου σχολείου, 

καταφέραµε να γραφτούν τέσσερα παιδιά από τα έξι που δώσαµε. Από αυτά 

φέτος συνεχίζουν το ένα σταθερά, τα δύο όχι σταθερά, και αυτά πάλι όχι για 

όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι εκθέσεις των δασκάλων του 

σχολείου λένε ότι στην αρχή τα παιδιά είχαν ενδιαφέρον και ενθουσιασµό για 

το σχολείο, αλλά σιγά-σιγά έπεσε ο ενθουσιασµός τους και αποµακρύνθηκαν 

από την τάξη. 



Αυτό έγινε την πρώτη χρονιά. Φέτος προσπαθήσαµε ξανά να στείλουµε 

παιδιά στο σχολείο, αλλά το αποτέλεσµα ήταν σχεδόν µηδαµινό, 

απογοητευτικό. Αυτή τη στιγµή προσπαθούµε, επίσης, µέσω του 

προγράµµατος "Νεολαία-∆ράση 3" να έχουµε δάσκαλο µουσικής του χρόνου 

στο σχολείο. ∆εν ξέρουµε αν θα έχουµε επιτυχία και σε αυτό. Είµαστε στο 

δρόµο. Ακόµη, δόθηκαν τρεις απολυτήριοι τίτλοι σε µαθητές του 

προπαρασκευαστικού κέντρου µετά από συνεννόηση του διευθυντή του 

σχολείου στο οποίο ανήκει το παράρτηµα και του προϊσταµένου και του 

σχολικού συµβούλου, χωρίς όµως κατατακτήριες εξετάσεις. Και κάτι άλλο που 

πετύχαµε είναι ότι ξεκινάνε τα µαθήµατα 18 Σεπτέµβρη αντί Νοέµβρη και 

τελειώνουν 30 Μαΐου αντί Απριλίου, όπως γινόταν τις άλλες φορές. 

Σχετικά µε την τοπική νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, έγινε µια συνεργασία 

µε το δήµαρχο Θήβας, τον κο Κοκκίνη, ο οποίος είναι και γνωστός στο 

∆ίκτυο, για να κάνουµε στην αρχή κάποια πράγµατα µέσα στο σχολείο: µία 

περίφραξη, γιατί το σχολείο δεν είχε περίφραξη και ήταν δίπλα σε δρόµο 

ταχείας κυκλοφορίας, και κάποιες βελτιώσεις υλικοτεχνικής υποδοµής. 

Συµµετείχαµε σε σύσκεψη φορέων που είχαν οργανώσει και οι σχολικοί 

σύµβουλοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και διάφοροι άλλοι φορείς, αλλά εµείς 

παρουσιαστήκαµε σαν να µην υπήρχαµε εκεί! Η συνεργασία µας µε τη 

∆ΕΚΑΕ, όµως, τελικά απέδωσε αρκετά πράγµατα γιατί είχαµε έτσι δύο 

συνοδούς τσιγγάνους, έναν γαµπρό και τη νύφη του, οι οποίοι συνόδευαν τα 

παιδιά από τον καταυλισµό µε το λεωφορείο µέχρι το σχολείο και παρέµεναν 

στο χώρο του σχολείου. ∆υστυχώς, η µαταίωση εδώ ήρθε από τον έρωτα. 

Ερωτεύτηκαν αυτοί οι δυο, κλέφτηκαν και δεν συνεχίστηκε το εγχείρηµα. Η 

∆ΕΚΑΕ, όµως, έδωσε µία νοσηλεύτρια στη θέση αυτών, η οποία κάνει πάλι 

αυτή τη δουλειά, δηλαδή συνοδεύει τα παιδιά από τους καταυλισµούς στο 

σχολείο. Πριν δοθεί η νοσηλεύτρια προσπάθησε η Ν.Ε.Λ.Ε. µε τη διευθύντριά 

της στη Θήβα, η οποία έκανε αυτή τη συγκέντρωση των παιδιών µέχρι να 

βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Επίσης, µία λογοθεραπεύτρια ήρθε και 



δούλεψε σε εθελοντική βάση µέσω πάλι παρέµβασης της κας Κατσαβού, αλλά 

αυτό δεν συνεχίστηκε. Και η Νοµαρχία µας βοηθάει αρκετά, βέβαια, γιατί έχει 

µισθωµένα λεωφορεία και µεταφέρει τα παιδιά από τους καταυλισµούς στο 

σχολείο. 

Επίσης, στοχεύοντας στο να δηµιουργήσουµε κίνητρο, από την εταιρεία 

Τρία Έψιλον είχαµε προµήθεια χυµών, από τον Πετσετάκη είχαµε γάλα στο 

σχολείο, µέσω της συνεργασίας µας µε το µητροπολίτη Θηβών και Λιβαδείας 

είχαµε σάντουιτς. Προσπαθήσαµε µάλιστα κάποια στιγµή να πάνε τα παιδιά 

στην κατασκήνωση της µητρόπολης, αλλά δεν έγινε αποδεκτό αυτό, δεν το 

καταφέραµε. Μέσω της συνεργασίας µας µε τη ΧΕΝ είχαµε εβδοµαδιαίο 

µάθηµα Αγωγής της Υγείας και κάποια στιγµή είχαµε µία επικοινωνία και µε 

την οµάδα σχεδιασµού εκπαιδευτικής πολιτικής του ∆ικτύου Ροµ. 

Επίσης, αρθρογραφήσαµε, κυρίως ο Θανάσης, όχι εγώ, στον τοπικό 

τύπο. Είχαµε τρία άρθρα: "Τσιγγάνικη εκπαίδευση: όλο το σχολείο αγκαλιάζει 

τα τσιγγανόπουλα", "Σχολείο τσιγγάνων-σχολείο όλων µας" και ένα άρθρο σε 

εβδοµαδιαίο τοπικό περιοδικό, Απρίλης 2001, "Φοίτηση τσιγγανοπαίδων-

σχολείο τσιγγανοπαίδων Θήβας".  

Με την τσιγγάνικη κοινωνία προσπαθήσαµε να έχουµε επικοινωνία µέσω 

του προέδρου των τσιγγάνων, ο οποίος στην αρχή είχε αντιρρήσεις για τη 

λειτουργία του προπαρασκευαστικού κέντρου, επειδή το θεωρούσε ειδικό 

σχολείο. Στην πραγµατικότητα, όµως, οι αντιρρήσεις του ήταν πιο πολύ 

προσωπικές παρά εκπαιδευτικές. Επίσης, όσο είναι δυνατόν γίνονται κάποιες 

επισκέψεις από τους εκπαιδευτικούς στους καταυλισµούς για την 

ευαισθητοποίηση των γονέων.  

Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η δράση µας στο νοµό Βοιωτίας. Πολλές 

φορές ένιωθα ότι έπαιζα το παιχνίδι του Γολιάθ µε το ∆αβίδ και µάλιστα 

κάποιες φορές έπαιρνα και τη σφεντόνα µου στο δρόµο. Είναι πολύ δύσκολα 

τα πράγµατα και τα ξέρουµε πάρα πολύ καλά όλοι µας αυτά. Το δύσκολο είναι 

ότι βάζουµε κάποια στιγµή πολύ υψηλούς στόχους, οι οποίοι είναι ανέφικτοι σε 



κάποιες συγκεκριµένες περιοχές  και συγκεκριµένες συνθήκες. Τουλάχιστον 

µάθαµε ότι δεν χρειάζεται να έχουµε τόσο υψηλούς στόχους, πρέπει να 

χαµηλώσουµε κάποια πράγµατα, χωρίς να κάνουµε εκπτώσεις που είχε 

αναφέρει και ο κος Γκότοβος σε µία άλλη οµιλία του. Να κρατάµε το στόχο 

µας, αλλά να γίνεται πιο εφικτός. ∆ηλαδή, αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να 

πούµε ότι θα στείλουµε τα παιδιά στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο. Η κοινωνία της 

Θήβας δεν είναι ακόµη έτοιµη να τα δεχτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. 

Προσπαθούµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες λειτουργίας του 

προπαρασκευαστικό κέντρο όσο γίνεται µε ένα σχεδιάγραµµα το οποίο 

προσπαθούµε να το µικρύνουµε σε σχέση µε τη χρονική διάρκεια της 

λειτουργίας του.  

Στο πλαίσιο των γενικότερων εκτιµήσεών µας για µελλοντικές 

παρεµβάσεις στο νοµό, αλλά και ευρύτερα στο πρόγραµµα, θα ήθελα να πω 

ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουµε διαφορετική στοχοποίηση ανά περιοχές, 

τι θέλουµε, δηλαδή, να πετύχουµε σε κάθε περιοχή. Για να το πω πιο απλά, 

αλλιώς πρέπει να αντιµετωπίσουµε τους Τσιγγάνους  του Ορχοµενού και 

αλλιώς τους Τσιγγάνους της Θήβας. Αν έχουµε µία τακτική σε όλα τα µέτωπα, 

σε όλες τις περιοχές, νοµίζω ότι θα έχουµε αποτυχία µετά. 

Επίσης, χρειάζεται επιστηµονική παιδαγωγική στήριξη και ενίσχυση 

σχολείων και εκπαιδευτικών σε συνεχή και εξελισσόµενη βάση τόσο σε 

ποιοτικό επίπεδο µε τη µορφή σχολικής επιµόρφωσης, όσο και σε πρακτικό, 

σε υλικοτεχνική υποδοµή και διδακτικό υλικό. Να εµπλακεί το σχολικό 

συµβούλιο στο πρόγραµµα, να επιµορφώσει σε πανελλαδικό επίπεδο µε 

συναντήσεις ενηµερωτικού περιεχοµένου για τους στόχους του προγράµµατος, 

τη φιλοσοφία και τη θεωρητική κατεύθυνση, το διδακτικό υλικό, το πλαίσιο και 

τον τρόπο χρήσης του στα σχολεία. Εάν δεν εµπλέξουµε τους σχολικούς 

συµβούλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τελικά, αφού αυτοί φτιάχνουν τα 

αναλυτικά προγράµµατα, αυτοί θα µιλήσουν στους δασκάλους, αυτοί έχουν στα 

χέρια τους το υλικό που πρέπει να προωθήσουν κάθε φορά, δεν θα έχουµε 



βοηθούς, θα έχουµε κόντρες και θα έχουµε και χίλια δυο τα οποία δεν είναι 

και τόσο ευχάριστα και αποτελεσµατικά. 

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί -και είδατε από το παράδειγµα του 

Ορχοµενού στον παιδικό σταθµό- στη στήριξη καλλιέργειας της σχολικής 

εκπαίδευσης και σε συνεργασία µε τους κατά τόπους δήµους και παιδικούς 

σταθµούς να δηµιουργηθούν κέντρα παιδιού, απαραίτητοι σταθµοί για την 

κοινωνικοποίηση και σχολική ένταξη των παιδιών. 

Μια άλλη πρόταση θα ήταν η υλοποίηση προγράµµατος περιγραφικής 

αξιολόγησης, µε κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς -γιατί κανείς δεν δουλεύει 

τζάµπα στην εποχή µας, έχουν τελειώσει οι άνθρωποι της θυσίας και το 

ξέρουµε πολύ καλά αυτό- και σε αµιγή σχολεία τσιγγανοπαίδων, αλλά και σε 

σχολεία όπου βρίσκονται τσιγγανόπαιδα. Μια αξιολόγηση η οποία θα είναι και 

συγκριτική και περιγραφική, µε στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού 

(συνεργασία, αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία και συναισθηµατική νοηµοσύνη). 

Έτσι, θα αναγκάσουµε το διδάσκαλο πλέον να σκύψει πάνω από το παιδί, όχι 

το µαθητή, από το συγκεκριµένο παιδί, τον Τάσο, την Κατερίνα, την Ελένη… 

και θα τον δούµε να µαθαίνει και να προσέχει το παιδί. Είναι πολύ σηµαντικό 

αυτό. Για να γίνει βέβαια είπαµε ότι θα χρειαστούν κίνητρα. Αν καταφέρει το 

Πρόγραµµα να αποκτήσει τα κίνητρα αυτά, θα είναι ευχής έργον. 

Προτείνουµε, επίσης:  

α) Αξιοποίηση και προβολή του διδακτικού υλικού του Προγράµµατος µε 

επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών σε αυτό, έρευνα δράσης για τη χρήση των 

βιβλίων στα σχολεία και διαµόρφωση ενός εύχρηστου οδηγού. 

β) ∆ηµιουργία διδακτικού υλικού για µαθητές µε φτωχό και περιορισµένο 

λεξιλόγιο. Από ό,τι είδαµε κυρίως στο προπαρασκευαστικό κέντρο, τα βιβλία 

µας δεν ήταν εύχρηστα. ∆εν τα καταλαβαίνουν τα παιδιά, τους είναι πάρα πολύ 

δύσκολο. Ένα βιβλίο απλό, µε πολλές εικόνες και ασκήσεις καλλιέργειας του 

προφορικού λόγου ίσως να ήταν πιο αποτελεσµατικό. 



γ) ∆ηµιουργία δικτύου σχολείου και προπαρασκευαστικών τµηµάτων για 

τσιγγανόπαιδες για ανταλλαγή πληροφοριών, έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση. 

δ) Καθορισµό του έργου και των αρµοδιοτήτων των τοπικών συνεργατών και η 

κοινοποίησή τους µέσω του Υπουργείου Παιδείας στις ∆ιευθύνσεις της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Να ξέρουµε και εµείς τι 

έχουµε να κάνουµε και πώς έχουµε να το κάνουµε. 

ε) Ενηµέρωση και επιµόρφωση συνεργατών σχετικά µε τις θεωρητικές αρχές 

και κατευθύνσεις του Προγράµµατος, τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές 

στρατηγικές και το διδακτικό υλικό. Μία συνάντηση που κάνουµε µία φορά το 

χρόνο πιστεύω ότι δεν αρκεί, δεν φτάνει. 

Σε ό,τι αφορά τώρα την κοινότητα των τσιγγάνων, δεν µπορούµε να 

κάνουµε κάτι για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά µπορούµε να 

συνεργαστούµε µε τους φορείς που είναι υπεύθυνοι. Παρεµβάσεις στο σύλλογο 

γονέων και κηδεµόνων µπορούµε να κάνουµε πάλι µε τη συνεργασία των 

τοπικών φορέων και των δηµοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αρχίσει να 

δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τοµείς -και έχουν και τα µέσα να το 

κάνουν- µε τη δηµιουργία σχολής γονέων µε πολύ διακριτικό τρόπο. Γιατί, 

βέβαια, δεν µπορούµε να κάνουµε σχολή γονέων των Τσιγγάνων µόνο στον 

Ορχοµενό˙ θα κάνουµε σχολή γονέων όλων των γονέων και εκεί µέσα θα 

περάσουµε αυτό που πρέπει να περαστεί. 

Μία άλλη βοήθεια που θα ήταν πολύ σηµαντική στα σχολεία αυτά όπως 

είναι του Ορχοµενού, αλλά και στο προπαρασκευαστικό κέντρο, είναι η 

ύπαρξη κοινωνικής λειτουργού. Είναι µια ειδικότητα απαραίτητη, γιατί 

γνωρίζουµε πολύ καλά ότι οι Τσιγγάνοι δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µόνο 

στην εκπαίδευση, αλλά και πάρα πολλά άλλα προβλήµατα. Μία κοινωνική 

λειτουργός θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο δάσκαλο και την 

οικογένεια, γιατί ο δάσκαλος δεν µπορεί να τρέξει όπως θα τρέξει η κοινωνική 

λειτουργός, δεν µπορεί να λύσει προβλήµατα υγείας ή επιδοµάτων, ζητήµατα 

έντονων παραβατικοτήτων, ναρκωτικών στην οικογένεια ή άλλα προβλήµατα 



υγείας. ∆εν µπορεί να τα λύσει αυτά ο δάσκαλος, για να πούµε ότι το παιδί θα 

έρθει µετά στο σχολείο και θα είναι απερίσπαστο να ακολουθήσει την 

εκπαιδευτική αγωγή που του έχουµε όσο καλή αγωγή και να έχει. 

Τέλος, µία άλλη κίνηση που µπορεί να βγάλει και προς τα έξω το 

Πρόγραµµα είναι να κάνουµε διαφήµιση. Να γίνει, δηλαδή, µια οµάδα εδώ 

στο Πρόγραµµα, στο Πανεπιστήµιο, που να διαφηµίζει αυτό που πιστεύουµε 

και αυτό που πάµε να κάνουµε.  

Αυτές είναι µε λίγα λόγια οι µελλοντικές παρεµβάσεις που θα 

µπορούσαµε να έχουµε. Έχω κάνει και µια επιλογή από εγκυκλίους που ίσως 

θα ήταν χρήσιµες να τις ακούγαµε όλοι. 

Τρεις είναι οι άξονες στο πώς ορίζει το Υπουργείο τις αρµοδιότητες των 

εκπαιδευτικών αρχών και των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις εγγραφές, φοίτηση, 

πρόγραµµα µαθηµάτων, διαµόρφωση συνθηκών, συνεργασία φορέων, όριο 

ηλικίας και µεταφορά µαθητών, τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε φροντιστηριακά 

τµήµατα, τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας και προπαρασκευαστικά τµήµατα 

και εµπλοκή του Προγράµµατος και των συνεργατών του. 

Η µία "φοβερή" εγκύκλιος ήταν το 1995, µε θέµα της την εγγραφή και 

φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο. Σε 

αυτή δίνεται έµφαση στην προσπάθεια ένταξης των τσιγγανοπαίδων 

προσχολικής εκπαίδευσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο 

ίσων ευκαιριών. Οι διευθυντές των σχολείων και οι προϊστάµενοι των 

νηπιαγωγείων ενθαρρύνονται να συναναλάβουν, να φροντίσουν για τις εγγραφές 

και τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων της περιοχής τους. Τόσο στα δηµοτικά 

σχολεία όσο και νηπιαγωγεία θα γίνονται δεκτά -ανεξάρτητα από αν είναι 

γραµµένα σε µητρώα ή δηµοτολόγια, παιδιά σχολικής και προσχολικής 

ηλικίας που διαµένουν σε καταυλισµούς σε συνεργασία µε τους διευθυντές-

προϊσταµένους νηπιαγωγείων. Οι εγγραφές θα κοινοποιούνται στις ∆ιευθύνσεις 

της πρωτοβάθµιας και τη µεταφορά των µαθητών αναλαµβάνει η τοπική 

αυτοδιοίκηση. Εξασφαλίζεται η φοίτηση µε τη δηµιουργία 



προκατασκευασµένων αιθουσών στους καταυλισµούς µε τη συνεργασία της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Παροτρύνεται συνεργασία σε µορφή σύσκεψης 

νοµαρχιακού επιπέδου µε πρωτοβουλία του προϊσταµένου διεύθυνσης των 

τοπικών φορέων και διατίθενται ειδικές πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών 

σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Επίσης, οι σχολικοί σύµβουλοι αναλαµβάνουν 

την τροποποίηση του προγράµµατος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 

τις δυνατότητες των µαθητών αυτών. Είναι οδηγίες που δίνει η εγκύκλιος του 

1995. Και τέλος, ζητείται έκθεση πεπραγµένων και στοιχεία φοίτησης ή µη 

φοίτησης των τσιγγανοπαίδων στους προϊσταµένους της ∆ιεύθυνσης µέχρι 30 

Σεπτεµβρίου - βάζει και πολύ µικρό όριο, µέσα σε ένα µήνα.  

Από το 1995 µέχρι το 1998 οι περισσότερες εγκύκλιοι που 

κοινοποιούνται αφορούν στατιστικά στοιχεία φοίτησης, κάρτα µετακινούµενου 

µαθητή κτλ.  

Στην εγκύκλιο του 1999, 27/8/1999, µε θέµα "Πρόγραµµα λειτουργίας 

των δηµοτικών σχολείων", επισηµαίνεται µόνο στην 11η παράγραφο ότι 

ισχύουν οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τις υποχρεώσεις όλων των 

εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών αρχών, για να συµβάλουν στην 

εφαρµογή του νόµου που προβλέπει υποχρεωτική φοίτηση όλων των µαθητών. 

Με συντονισµένες προσπάθειες και τη συνεργασία όλων των φορέων πρέπει να 

δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση και φοίτηση 

στο δηµοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο όλων των παιδιών των ευαίσθητων 

κοινωνικών οµάδων (τσιγγανοπαίδων, τσιγγάνων κτλ.). Αυτή είναι η µοναδική 

αναφορά που γίνεται το 1999. 

Σε εγκύκλιο µε ηµεροµηνία 1/9/1999 και θέµα "Φοίτηση 

τσιγγανοπαίδων" αναφέρεται αόριστα ο χρόνος, ο τρόπος και ο σκοπός των 

τµηµάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας (προπαρασκευαστικά τµήµατα) και των 

ταχύρυθµων προπαρασκευαστικών τµηµάτων, η χορήγηση κάρτας του 

µετακινούµενου µαθητή, το δικαίωµα µεταφοράς µαθητών και νηπίων, η 

διάθεση επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού και η παράκληση για την εργασία 



µε τους κατά τόπους υπευθύνους του Προγράµµατος. Εδώ έχει ενδιαφέρον -

κάποια στιγµή θα το διαβάσετε και σε ένα δελτίο που σκοπεύουµε να 

κυκλοφορήσει- το πώς ορίζεται τι είναι τµήµα ενισχυτικής διδασκαλίας. Άλλο 

είναι οι ενισχυτικές διδασκαλίας, άλλες οι τάξεις υποδοχής, άλλο το 

φροντιστηριακό τµήµα και άλλο τελείως η ειδική τάξη. Είναι τελείως 

διαφορετικά πράγµατα, αλλά συχνά έχουν µπερδευτεί και χρησιµοποιούνται σε 

κάθε περίπτωση ανάλογα. Πολλές φορές ως ειδική τάξη εννοούνται όλα τα 

υπόλοιπα.  

Το όριο ηλικίας για φοίτηση µαθητών στο δηµοτικό σχολείο (εγκύκλιος 

µε ηµεροµηνία 6/3/2000) είναι το 16ο έτος της ηλικίας και αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό για τα ταχύρυθµα προπαρασκευαστικά τµήµατα που λέγαµε. 

Και στην τελευταία εγκύκλιο της 6/9/2000 µε θέµα "Πρόγραµµα 

λειτουργίας των δηµοτικών σχολείων", εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση για 

καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας ως στοιχείο κλειδιού για την 

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, επαναλαµβάνεται κατά γράµµα η 

11η παράγραφος που αναφέραµε και προηγουµένως το 1999. Όµως, για πρώτη 

φορά αναφέρεται στη νέα αυτή παράγραφο ότι ιδρύονται οργανικές θέσεις για 

αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και τσιγγάνους µαθητές σε συγκεκριµένα 

σχολεία. Το Υπουργείο είδε κάποιες ανάγκες µέσα από τα στατιστικά που 

στέλνουµε κάθε χρονιά και έκανε τις θέσεις αυτές, µετά όµως ήρθαν και 

προτάσεις από τα σχολεία για να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις. ∆εν µπήκε 

κάποιος περιορισµός ή κάποια οδηγία ποιοι θα αναλάβουν αυτές τις θέσεις και 

αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο ερωτηµατικό. Ενώ στη ∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση για τις τάξεις υποδοχής λέει ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

τουλάχιστον να είναι επιµορφωµένος, να έχει κάποια εµπειρία, εδώ δεν 

αναφέρεται τίποτα σχετικό. Το µόνο που επισηµαίνεται είναι ότι αν κάποια 

στιγµή δεν υπάρχει ανάγκη λειτουργίας του προπαρασκευαστικού τµήµατος ή 

της τάξης υποδοχής των συγκεκριµένων σχολείων, µετακινείται ο 

εκπαιδευτικός µαζί µε την οργανική του θέση σε ένα άλλο σχολείο. Θα έλεγα 



ότι αν κάποια στιγµή το Υπουργείο ήταν πιο ξεκάθαρο στις οδηγίες που δίνει 

µέσω των εγκυκλίων, παρόλο που ξέρουµε ότι αυτές οι οδηγίες δεν 

ακολουθούνται κατά γράµµα, ίσως να είχαµε και κάποια καλύτερα 

αποτελέσµατα. Γνωρίζω την αντιφατικότητα που υπάρχει ανάµεσα στη θεωρία 

και την πράξη, αλλά θα έπρεπε ίσως να γίνει και κάποια βελτίωση στον τρόπο 

που µεταφέρονται οι οδηγίες από πάνω προς τα κάτω. Μία απλή πρόταση θα 

ήταν, αφού ξέρει το Υπουργείο ποια σχολεία έχουν τσιγγανόπαιδα, ας στείλει 

οδηγίες στα σχολεία τα συγκεκριµένα. Τόσα στατιστικά έχουµε στείλει. Τι 

γίνονται αυτά τα στατιστικά;  

--- 

 

(κος Παπακωνσταντίνου:) Για να δώσω µια απάντηση σε αυτό, θα έλεγα 

ότι εµείς ως Πρόγραµµα επιχειρήσαµε δύο χρονιές να κάνουµε αυτή την 

καταγραφή σε πανελλήνια κλίµακα, καταγράφοντας πού υπάρχουν παιδιά του 

πληθυσµού-στόχου. Το Υπουργείο δεν µπόρεσε να διακινήσει τα σχετικά 

έντυπα. Αυτό σηµαίνει ότι στην πρώτη εντολή απάντησε το 50 % των σχολείων 

και στη δεύτερη συµπληρωµατική που ζητήθηκε, επειδή δεν απάντησαν όλοι, 

απάντησε περίπου το 73 % των σχολείων. Φανταστείτε πόσοι διευθυντές 

έγραψαν και πόσοι δεν έγραψαν, δηλαδή κάποιος µπορεί να µην απαντάει στο 

Υπουργείο. Να του στέλνει ο προϊστάµενος ένα έγγραφο, ζητώντας του µια 

πληροφορία, και εκείνος να τον γράφει στα παλιά του τα παπούτσια µε τον πιο 

απλό τρόπο. Έτσι, δεν µπορέσαµε να κάνουµε έναν χάρτη της Ελλάδος στον 

οποίο να φαίνονται οι σχολικές µονάδες και η σύνθεση του πληθυσµού. Σε 

αυτό το πρόβληµα αποτύχαµε και αυτό έγινε µέσω της διοίκησης. 

--- 

Ιδιαίτερη αναφορά στην εµπλοκή του Προγράµµατος και των ειδικών 
συνεργατών µέσω Υπουργείου γίνεται στην εγκύκλιο του 1999, η οποία 
ενηµερώνει ότι το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων εφαρµόζει ειδικό Πρόγραµµα 
εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων σε όλη τη χώρα και παρακαλούνται οι σχολικοί 
σύµβουλοι, οι προϊστάµενοι διευθύνσεων και γραφείων, οι διευθυντές σχολείων 
και οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται µε τους κατά τόπους υπευθύνους του 



προγράµµατος σε ό,τι αφορά εκπαιδευτικό υλικό, συµµετοχή σε σεµινάρια 
κτλ., για να καταστούν αποτελεσµατικές οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις στον 
χώρο των Τσιγγάνων. Η δεύτερη αναφορά που γίνεται από το Υπουργείο είναι 
στην εγκύκλιο της 2/3/2001, όπου ζητείται πάλι να υπάρχει να υπάρχει η 
απαραίτητη συνεργασία, αν αυτό ζητηθεί, για να διευκολύνεται το έργο των 
συνεργατών του Προγράµµατος και κοινοποιείται κατάλογος µε τα ονόµατα 
και τα τηλέφωνα των συνεργατών. Καλό θα είναι να αναφερθεί κάποια στιγµή 
σε κάποια εγκύκλιο ποιο είναι το έργο µας ακριβώς, γιατί δεν λέει τίποτα αυτό 
το αόριστο "κτλ.", για να αποφύγουµε συγκρούσεις που έχουµε αντιµετωπίσει 
όλοι στην εκπαίδευση και στην εµπλοκή µας µε τους φορείς. Αυτά. 



Άγγελος Καµπίλης, Σταµάτης Καραχάλιος, Οι Τσιγγάνοι στην Αρκαδία: 

προβληµατισµοί και προτάσεις στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης και 

αποδοχής 

 

Ο πληθυσµός των Τσιγγάνων στην Αρκαδία ανέρχεται περίπου στον αριθµό ων 

350 ατόµων. Ουσιαστικά όλοι είναι εγκαταστηµένοι σε έναν καταυλισµό στην 

Τρίπολη και στην περιαστική ζώνη σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Επίσης, µια µικρή 

οµάδα βρίσκεται στο Άθως για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα (είναι 

περιφερόµενοι Τσιγγάνοι). 

Οι χώροι στους οποίους κινούµαστε στην Τρίπολη είναι ο καταυλισµός 

του Τζίβα, όπου συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος πληθυσµός, Τσιγγάνοι 

εγκατεστηµένοι σε ιδιόκτητα οικόπεδα (πρόκειται συνολικά για 16 οικογένειες) 

στην περιαστική ζώνη της Τρίπολης και της Τεγέας και 8 οικογένειες που 

νοικιάζουν σπίτια στην Τρίπολη. Ο αριθµός των Τσιγγάνων στον καταυλισµό 

του Τζίβα ποικίλει ανάλογα την εποχή και την απασχόληση. Τους χειµερινούς 

µήνες, σύµφωνα µε καταγραφή που έγινε τον Γενάρη, ήταν 24 οικογένειες, τους 

καλοκαιρινούς µήνες, όµως, εξαιτίας της γεωργικής παραγωγής, το πανηγύρι, 

ξεπερνά τις 50 οικογένειες.  

Οι συνθήκες στον καταυλισµό είναι τραγικές. ∆εν υπάρχει νερό, ρεύµα, ο 

δρόµος το χειµώνα είναι αδιάβατος, πολύ κρύο το χειµώνα, πολλή ζέστη το 

καλοκαίρι. Το πιο σοβαρό µας πρόβληµα είναι ότι αυτός ο καταυλισµός, ο 

οποίος δηµιουργήθηκε πέρυσι από µετακίνηση και διάλυση άλλων 

καταυλισµών, και φέτος αντιµετωπίζει πρόβληµα από τους περίοικους. Υπάρχει 

µάλιστα µία επιτροπή αγώνα από τους κατοίκους της περιοχής για την 

αποµάκρυνση των τσιγγάνων από το Τζίβα. Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ότι τον 

καταυλισµό τον έχει δηµιουργήσει ο δήµος, έχει αγοράσει περίπου 9 

στρέµµατα (8.800 µέτρα) µε τη λογική να στήσει έναν πρότυπο καταυλισµό. 

Και ο αριθµός των Τσιγγάνων που µένουν σε σπίτια στην Τρίπολη 

µεταβάλλεται, ανάλογα µε τη δυνατότητα που έχουν να νοικιάζουν σπίτι. 



Συνήθως παρατηρείται το φαινόµενο κάποιες οικογένειες το καλοκαίρι να 

πηγαίνουν στον καταυλισµό, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα 

ενοίκια.  

Οι Τσιγγάνοι της περιαστικής ζώνης είναι, όπως είπαµε, 16 οικογένειες, 

µένουν σε δικά τους οικόπεδα και αντιµετωπίζουν και αυτοί πάρα πολλά 

προβλήµατα µε τους περιοίκους. Οι γείτονές τους µε διάφορα επιχειρήµατα, 

είτε ότι τα οικόπεδα είναι άρτια και οικοδοµήσιµα, είτε ότι κάνουν 

υγειονοµικές παραβάσεις, θέλουν να τους διώξουν από δίπλα τους. Και εδώ 

εκδηλώνονται οι πιο ακραίες µορφές ρατσιστικών συµπεριφορών, µε συνεχή 

δηµοσιεύµατα στον τύπο, τα οποία καταλογίζουν στους Τσιγγάνους 

εγκληµατικότητα και διάφορες άλλες κατηγορίες, που δεν ευσταθούν 

ουσιαστικά. 

Το πιο σηµαντικό, όµως, πρόβληµα είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει η 

κατάσταση µε τον καταυλισµό που ήταν να γίνει στο Τζίβα, άσχετα αν έχει 

γίνει η αγορά από το δήµο της Τρίπολης, και αυτή τη στιγµή συζητιέται η 

µεταφορά του σε κάποιο άλλο µέρος, µάλλον εκεί που ήταν ο σκουπιδότοπος. 

Στην  πλειονότητά τους οι Τσιγγάνοι απασχολούνται στην Αρκαδία 

κυρίως µε το εποχιακό -όπως παντού- εµπόριο. Παρατηρείται να είναι εργάτες 

γης, αν και πλέον βγάζουν πολύ λίγα µεροκάµατα, γιατί έχουν αντικατασταθεί 

από τους άλλους οικονοµικούς µετανάστες. Γενικά πάντως έχουν εποχιακή 

απασχόληση και αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα ανεργίας.  

Έχει ιδιαίτερη σηµασία να µελετήσουµε πώς συµπεριφέρεται η τοπική 

κοινωνία και οι φορείς της. Ο ∆ήµος και ιδιαίτερα ο δήµος Τρίπολης, αλλά και 

η πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου -ανάµεσά τους και ο πρώην 

δήµαρχος και νυν αξιωµατική αντιπολίτευση- τηρούν πολύ θετική στάση 

απέναντί τους. Ο ∆ήµος είναι µέλος στο ∆ίκτυο Ροµ, έχει προσπαθήσει να 

δώσει διάφορες λύσεις στα προβλήµατα και έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα-

ατζέντα για το οικιστικό. Η Νοµαρχία κρατά ουδέτερη στάση, ούτε θετική, 

ούτε αρνητική. 



Τη σηµαία του ρατσισµού, όµως, στην Αρκαδία -και αυτό είναι σοβαρό 

πρόβληµα- τη σηκώνει η µοναδική τοπική εφηµερίδα της Τρίπολης, τα 

"Καθηµερινά Νέα", η οποία έχει µεγάλη κυκλοφορία (κυκλοφορεί και στη 

Λακωνία και στους γύρω νοµούς) και µε καθηµερινά δηµοσιεύµατα προσπαθεί 

να πείσει το ∆ήµο, τη Νοµαρχία, την Αστυνοµία, να πάρουν µέτρα εναντίον 

των Τσιγγάνων. Πιέζει τις Αρχές, τροµοκρατεί όποιους διαφωνούν και έχει 

σηµασία να αναφέρω µόνο δύο χαρακτηριστικά δηµοσιεύµατα. Το πρώτο: "Η 

Τρίπολη, η νέα πρωτεύουσα του τρόµου. Αθίγγανος πυροβολεί το διοικητή της 

Ασφάλειας της Τρίπολης. Κύµατα απειλών και ύβρεων Αθιγγάνων κατά αστών 

αναβιώνουν τα γεγονότα της Ν. Κίου τώρα και στην Τρίπολη". Το δεύτερο 

είναι ένα πρωτοσέλιδο άρθρο αµέσως µετά τα γεγονότα της Ν. Κίου, στο 

οποίο χαρακτηρίζεται ως "περιοδεύοντες προβοκάτορες" η αντιπροσωπεία των 

µη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κοµµάτων που είχαν επισκεφτεί τη 

Ν. Κίο για συµπαράσταση, αλλά και να διερευνήσουν τα γεγονότα.  

Στην Αρκαδία, βέβαια, κανένας φορέας, κανένα πολιτικό κόµµα, κανένας 

συνδικαλιστικός φορέας, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν έχει πάρει θέση. ∆εν έχει 

µιλήσει κανείς. 

Ο κόσµος τώρα, τι κάνει; Στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι στην πόλη 

της Τρίπολης αντιµετωπίζουν το θέµα ουσιαστικά αδιάφοροι. Όχι, βέβαια, 

αυτοί που έχουν γείτονες Τσιγγάνους. Οι Τσιγγάνοι που µένουν στα σπίτια δεν 

αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα. Το τραγικό είναι, όµως, ότι στην περιοχή 

Τζίβα έχουν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και έχουν φτιάξει, όπως σας είπα, 

αγωνιστική επιτροπή κατά των Γύφτων του χωριού Τζίβα και είναι 

χαρακτηριστική η άποψη κάποιου που συνέταξε µια επιστολή προς το 

δήµαρχο και την επιτροπή και στη συνέχεια την κοινοποίησε στον τοπικό 

τύπο. Έγραφε, λοιπόν: "Το πιο δυσάρεστο είναι ότι µερικοί Τεγεάτες και µέλη 

του τοπικού συµβουλίου, κάτοικοι Κολωνακίου, µε το φόβο να µην 

κατηγορηθούν ως ρατσιστές πούλησαν και παραχώρησαν χρήση γης στους 

Γύφτους. Μου θυµίζουν τα λόγια του Αδόλφου Χίτλερ που είπε: 'Οι Εβραίοι 



και οι Γύφτοι είναι τα µιάσµατα των λαών, που οι µεν πρώτοι βρωµίζουν µε 

βρώµικο χρήµα τους λαούς, ενώ οι δεύτεροι βρωµίζουν τους ανθρώπους της 

υφηλίου µε βρωµιά'. Τέτοια µιάσµατα γέµισε το χωριό µας Τζίβα. 

Συγχαρητήρια στους µη ρατσιστές δηµοκράτες και στις δηµόσιες αρχές." 

∆εν είναι, όµως, µόνο έτσι τα πράγµατα, υπάρχουν και οι θετικές 

εκδηλώσεις µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τους µαθητές του 3ου 

Γυµνασίου Τρίπολης, οι οποίοι έφτιαξαν µια µαθητική εφηµερίδα και 

αφιέρωσαν ένα µεγάλο κοµµάτι της στους Τσιγγάνους, αντιµετωπίζοντας µε 

µεγάλη επιτυχία το θέµα. Επίσης, δηµοσιεύουν και µια συνέντευξη από τρία 

παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και πάνε 

στο σχολείο. Λένε τα όνειρά τους, το τι θέλουν να γίνουν κτλ. και όλα αυτά 

είναι, βέβαια, από τις θετικές πλευρές. 

Όσον αφορά τώρα την ένταξη των παιδιών στα σχολεία, µε τον Σταµάτη 

προσπαθήσαµε και ενηµερώσαµε τους κατοίκους, τις οικογένειες των 

Τσιγγάνων, για να γραφτούν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πριν ξεκινήσουµε το 

Πρόγραµµα στην Αρκαδία -δηλαδή πέρυσι- υπήρχαν έξι παιδιά. Φέτος είναι 

ενταγµένα σε κανονικές τάξεις 14 παιδιά σε σύνολο περίπου 80 παιδιών (λέµε 

περίπου διότι δεν µπορούµε να τα καταγράψουµε ακριβώς). Στο ∆ηµοτικό 

σχολείο Σταδίου Τεγέας είναι 5, στο 5ο ∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης 3, στο 7ο 

∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης 3 και στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης πάλι 3. 

Από τους παραπάνω 14 µαθητές, οι 6 είναι στην πρώτη τάξη, φετινά παιδιά, οι 

3 στη δεύτερη, οι 3 στην τρίτη και οι υπόλοιποι από ένας σε κάθε τάξη. Και 

χθες αποφοίτησαν δύο παιδιά από το σχολείο, πήραν απολυτήριο, αλλά δεν θα 

λέγαµε ότι έχουν αποκτήσει και τις αντίστοιχες γνώσεις. Απλά οι δάσκαλοι του 

περάσανε για να φύγουν από το σχολείο. 

Οι αριθµοί ίσως φαίνονται µικροί, αλλά µε τις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούν µπορούµε να πούµε ότι είναι σχετικά ικανοποιητικοί. Οι δάσκαλοι 

και οι διευθυντές από τις κουβέντες που έχουµε κάνει φαίνεται ότι τηρούν 

θετική στάση. ∆εν έχουν κανένα πρόβληµα µε τα παιδιά, ιδιαίτερα στο Στάδιο, 



όπου κατοικούν για χρόνια, είναι µέσα από οικογένειες. ∆εν υπάρχει κανένα 

πρόβληµα και µε τα άλλα παιδιά. Η µαθητική κοινότητα τους έχει αποδεχτεί 

πάρα πολύ καλά. 

Οι ίδιοι οι δάσκαλοι όταν τους πήγαµε το εκπαιδευτικό υλικό του 

Πανεπιστηµίου πριν τα Χριστούγεννα µε αρχές Γενάρη, µετά από δεύτερη 

επίσκεψή µας -να λέµε και τα θετικά- το αποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά και 

εξέφρασαν το παράπονο γιατί δεν εκδίδεται αντίστοιχο καλό υλικό και για τα 

παιδιά τα "δικά µας".  

Λειτούργησε προπαρασκευαστικό τµήµα ως παράρτηµα του ∆ηµοτικού 

σχολείου Σταδίου, στο οποίο πήγαιναν παιδιά µόνο από τον καταυλισµό. 

Ξεκίνησαν 30 παιδιά από το Τζίβα, που είναι περίπου 2-3 χλµ απόσταση, 

αρκετά µακριά. Τα παιδιά µεταφέρονταν, δεν θα λέγαµε καθηµερινά, µε 

λεωφορείο. Όποτε θυµόταν το ΚΤΕΛ έκανε το δροµολόγιο, δεν έµπαινε 

µέσα, το χειµώνα υπήρχαν πολλά προβλήµατα µε τη λάσπη και οι δύο 

δάσκαλοι µου είπαν ότι ουσιαστικά παρακολουθούσαν το Πρόγραµµα 

σταθερά γύρω στα 10-12 παιδιά. Οι περίοικοι τα αντιµετώπιζαν αρνητικά και 

ισχυριζόντουσαν διάφορα: ότι έκοβαν τα µήλα από τις µηλιές και τρώγανε και 

άλλα τέτοια. Σταµάτησε αρκετά νωρίς το Πρόγραµµα, κυρίως επειδή υπήρχε 

πρόβληµα µε τη µεταφορά των παιδιών και ιδιαίτερα το χειµώνα είναι πολύ 

δύσκολο να διανύσουν τα παιδιά µια απόσταση αρκετά µεγάλη, 500-700 

µέτρα, µέσα σε πάγο, µιας και η Τρίπολη παγώνει το χειµώνα. 

Ουσιαστικά, λοιπόν, δεν µπορούµε να πούµε ότι υπήρξε αποτέλεσµα από 

αυτό το προπαρασκευαστικό τµήµα. Μπορεί να γραφτήκανε 30 παιδιά, αρκετά 

καλό ποσοστό, αλλά κανένα αποτέλεσµα. Το κτίριο, βέβαια, ήταν τραγικό, 

ακατάλληλο, δεν υπήρχε θέρµανση, υπήρχε µία σόµπα της κακιάς ώρας που 

όποτε και αν λειτουργούσε, στην αρχή δεν υπήρχαν κάποια τζάµια… Ανήκε 

στο Στάδιο, αλλά τα παιδιά πήγαιναν στον Άγιο Σώστη σχολείο. Έχει κλείσει 

αυτό το σχολείο πλέον. Ενώ υπήρχε και ένα άλλο σχολείο κοντά, στο Θάνα, 

είχανε ξεσηκωθεί παλιά οι του Θάνα -θα θυµόσαστε- και ήθελαν να το κάνουν 



Πνευµατικό Κέντρο µε ένα νηπιαγωγείο, µε παιδικό σταθµό, και τέλος πάντων 

δεν άφησαν τα παιδιά να πάνε σε αυτό το σχολείο.  

Επίσης, όπως µου είπαν, στο προπαρασκευαστικό τµήµα υπήρχαν παιδιά 

που ήξεραν να γράφουν και κάποια που δεν ήξεραν. Ήταν, δηλαδή, τελείως 

διαφορετικό το επίπεδο και αυτό δηµιουργούσε πολλές δυσκολίες στη δουλειά 

των δασκάλων. 

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια να πείσουµε τους κατοίκους του 

καταυλισµού για την ανάγκη της φοίτησης στο σχολείο. Κανένα παιδί από τον 

καταυλισµό δεν πήγε σε κανονικό σχολείο -ούτε ένα!- και ο λόγος ήταν κυρίως 

ότι οι οικογένειες ένιωθαν µειονεκτικά να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, 

επειδή τους έλειπαν βασικά πράγµατα, αλλά και το ότι η απόσταση του 

καταυλισµού από τα σχολεία της Τρίπολης είναι πάρα πολύ µεγάλη, υφίσταται, 

δηλαδή, πρόβληµα µεταφοράς. 

Κάναµε, λοιπόν, κάποιες διαπιστώσεις. Πρώτα απ' όλα, ενταγµένα παιδιά 

στο κανονικό σχολείο είναι µόνο από τις οικογένειες που µένουν στην Τρίπολη 

και από τις οικογένειες που ζουν σε δικά τους ιδιόκτητα οικόπεδα, που έχουν 

στήσει παραπήγµατα και έχουν φτιάξει και κάποια κτίσµατα. Από τον 

καταυλισµό δεν πάει ούτε ένα παιδί στο σχολείο, σε κανονικό σχολείο. Τα 

παιδιά που είναι ενταγµένα σε µικρές οµάδες (5,3,3,3) σε σχολεία 150, 200 και 

250 ατόµων, όπου υπάρχουν παιδιά οικονοµικών µεταναστών (βούλγαροι, 

αλβανοί µετανάστες), δεν αντιµετωπίζουν σχετικά κανένα πρόβληµα. Και όχι 

µόνο αυτό, αλλά ειδικά τα µικρά παιδιά είχαν καλή επίδοση, δεν είχαν 

"µαθησιακά" προβλήµατα. Ένα παράπονο είναι ότι οι γονείς δεν συµµετέχουν 

στις διαδικασίες του σχολείου και µερικές φορές στέλνουν τα παιδιά τους εκεί 

για να τα ξεφορτωθούν. Αυτό είναι ίσως µία πραγµατικότητα. Μία ακόµη 

διαπίστωση είναι ότι υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στην ένταξη των παιδιών 

στο σχολείο και τις συνθήκες διαβίωσης. Η ένταξη των Τσιγγανοπάιδων στο 

σχολείο για να πετύχει πρέπει να λυθούν -η άποψή µου- µια σειρά από 

προβλήµατα, όπως η µόνιµη εγκατάσταση, η στέγαση, οι συνθήκες διαβίωσης, 



η υγεία, η ανεργία. Όλα αυτά τα προβλήµατα µπαίνουν φραγµός στο να 

δεχτούν τα παιδιά στο σχολείο. 

Πιστεύουµε ότι η ένταξη της οµάδας-στόχου στα σχολεία είναι 

απαραίτητη, προκειµένου να αποφύγουµε ρατσιστικές συµπεριφορές και 

θεωρούµε ότι πρέπει να στηρίζουµε αυτά τα παιδιά συνεχώς. Προτείνουµε τη 

λειτουργία ενός "διευρυµένου" σχολείου στους καταυλισµούς, που θα 

λειτουργεί κυρίως σε βάση εθελοντικής προσφοράς µε ενηµέρωση από 

γιατρούς και κοινωνικούς λειτουργούς και θα απευθύνεται σε ενήλικες. Μέσα 

από εκεί θα µπορούσε να γίνει ίσως µια προσπάθεια για αλφαβητισµό ενηλίκων 

και µια συνεχής ενηµέρωση των Τσιγγάνων για την αναγκαιότητα της µάθησης 

και της εγγραφής των παιδιών τους στα σχολεία.  

Κλείνοντας, θα ήθελα µιλήσω για τις συνθήκες σήµερα. "Στις µέρες µας 

δεν γεννιέται κανείς φτωχός, γίνεται. Αυτή είναι η καινοτοµία. Η κοινωνία µας 

παράγει φτώχια όπως παράγει εµπορεύµατα και πλούτο" έγραφε στη Le 

Monde diplomatique το 1996. Ζούµε σε µια εποχή µε οξυµένα οικονοµικά 

και κοινωνικά προβλήµατα. Η διεθνοποίηση της οικονοµίας, η µεταφορά των 

βιοµηχανιών σε ζώνες χαµηλότερου οικονοµικού κόστους, η τεχνολογική 

επανάσταση οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας. Όπως χαρακτηριστικά χθες 

έγραφε ο Κοροβέλης στην Ελευθεροτυπία, όταν το 1955-1960 µια επένδυση 

100 δισεκατοµµυρίων µάρκων δηµιουργούσε 2 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, 

σήµερα µία αντίστοιχη επένδυση δηµιουργεί 500 χιλιάδες ανέργους. Ο στόχος 

της πλήρους απασχόλησης δεν αποτελεί παρά παλιά ανάµνηση. Η φτώχεια 

παρουσιάζεται σαν φυσική και παραδεκτή κατάληξη µιας οικονοµικής 

ανάπτυξης υπερφιλελεύθερης αντίδρασης. Παγκόσµια αυξάνεται ο αριθµός των 

ανέργων και όλο και περισσότεροι πληθυσµοί αντιµετωπίζουν το φάσµα της 

φτώχειας. Οι ζητιάνοι, οι άστεγοι χωρίς µόνιµοι κατοικία αυξάνονται αντί να 

µειώνονται.  

Σε αυτές τις συνθήκες οι πρώτοι που δέχονται τις πιέσεις είναι αυτοί που 

βρίσκονται ήδη σε δυσµενέστερη θέση, όπως οι οικονοµικοί µετανάστες και οι 



Τσιγγάνοι. Και εκτός από τον αποκλεισµό αυτών των ατόµων και µονάδων, οι 

επιδράσεις αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, καθώς ο κοινωνικός ιστός σπάει, 

φαινόµενα συγκρούσεων, κοινωνικών οµάδων και ρατσισµού οξύνονται. 

Μπορούµε, λοιπόν, να φανταστούµε το µέλλον των Τσιγγάνων να διαγράφεται 

δυσοίωνο. Οι τσιγγάνοι παρίες της κοινωνίας αντικαθίστανται στην εργασία 

από τους οικονοµικούς µετανάστες. Τη σηµερινή θέση των Τσιγγάνων 

καταλαµβάνουν οι άνεργοι και οι Τσιγγάνοι θα οδηγούνται συνεχώς σε 

περαιτέρω αποµόνωση και στην ολική περιθωριοποίηση. Η χειραφέτηση των 

Τσιγγάνων και η δηµιουργία κινήµατος θα απαιτεί περισσότερο κοινωνικό 

κράτος και η πιο δίκαιη κατανοµή του πλούτου θα µπορούσε να δώσει κάποιες 

λύσεις. Προϋποθέσεις υπάρχουν. Έγκειται να διαπιστώσουµε αν υπάρχει και η 

βούληση. Το µέλλον θα δείξει.    

Ο Σταµάτης Καραχάλιος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τσιγγάνων 

Τρίπολης. Σαν σύλλογος έχουν επεξεργαστεί κάποιες προτάσεις και απόψεις τις 

οποίες κατέθεσαν στην Περιφέρεια, τη Νοµαρχία, τους δήµους, σε όλους του 

φορείς της Αρκαδίας. Πιστεύω ότι είναι καλό να ακούσουµε… 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Ο σκοπός µας και η προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση και θεωρώ από 

την πλευρά µου υποχρέωση, ευθύνη και καθήκον να αναφερθώ στους τέσσερις 

κεντρικούς άξονες που αφορούν τους εξής τοµείς: στέγαση, εργασία, ασφάλιση, 

εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνίες µας σήµερα αναπτύσσονται 

ταχύτατα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών ανεβαίνει, υπάρχουν 

συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού που αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης. 

Οι οµάδες αυτές συνήθως χρεώνονται µια ταµπέλα και µε την πάροδο του 

χρόνου οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισµό. Γι' αυτό τα δικαιώµατα που η 

συνταγµατική τάξη προσφέρει σε όλους τους πολίτες δεν είναι ίδια µε τους 

υπόλοιπους. Οι υποχρεώσεις τους, όµως, προς την Πολιτεία εκπληρώνονται 

στο ακέραιο, όταν η δραστηριότητά τους εµπίπτει στα πλαίσια της κοινωνικής 



λειτουργίας. Μία τέτοια οµάδα πληθυσµού που διαβιώνει στα όρια της 

κοινωνικής αποµόνωσης είναι οι Τσιγγάνοι.  

Οι Τσιγγάνοι είναι κάτοχοι της ελληνικής ιθαγένειας, είναι χριστιανοί 

ορθόδοξοι, υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, είναι έλληνες πολίτες µε τις 

ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώµατα, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες. 

Σήµερα περισσότερο από ποτέ καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προώθησης 

και λύσης των χρόνιων αιτηµάτων των Τσιγγάνων για την οριστική επίλυση του 

φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού τους και τη µόνιµη ένταξή τους στην 

ελληνική κοινωνία. Η αρκαδική αδελφότητα προτείνει τα εξής µέτρα: 

1) Στέγαση 

Το πρόβληµα της στέγασης των Τσιγγάνων είναι ιδιαίτερα σοβαρό λόγω του 

µεγάλου πληθυσµού που είναι διασκορπισµένος σε όλη τη χώρα και λόγω της 

συχνής µετακίνησης του πληθυσµού αυτού. Οι συνθήκες ζωής στους 

καταυλισµούς είναι ιδιαίτερα υποβαθµισµένες, µε αποτέλεσµα την έκθεση σε 

σοβαρούς κινδύνους επιδηµιών. Ταυτόχρονα, δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα 

απογραφή του πληθυσµού, έτσι ώστε να µην υπάρχει σαφής εκτίµηση της 

έκτασης του προβλήµατος. Για την αντιµετώπιση του στεγαστικού 

προβλήµατος των Τσιγγάνων πρέπει να διαµορφωθεί ένα µακροχρόνιο 

πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει τρία στάδια:  

(α) εξεύρεση χώρων εγκατάστασης των οικισµών µε αγορά ή διάθεση χώρων 

από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε έτσι να εξασφαλίζεται η 

κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων, 

(β) κατασκευή οικισµών κυρίως µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέσω ειδικών προγραµµάτων µε την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

(γ) καθορισµό δικαιούχων οικογενειών µε τη θέσπιση αντικειµενικών 

κριτηρίων. 

 

2) Εργασία και απασχόληση 



Η κύρια απασχόληση των Τσιγγάνων είναι κατά τεκµήριο το πλανόδιο 

εµπόριο. Συνήθως, όµως, η άσκηση του επαγγέλµατός τους γίνεται χωρίς την 

κατοχή επίσηµης άδειας. Επίσης, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τις άδειες 

οδήγησης, οι οποίες συνιστούν σηµαντική προϋπόθεση για την άσκηση του 

επαγγέλµατός τους. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της απασχόλησης 

των Τσιγγάνων προτείνουµε τα εξής: Οι άδειες επαγγέλµατος να χορηγούνται 

µε καταβολή στην αντίστοιχη εφορία ή νοµαρχία µίας εφάπαξ ετήσιας 

εισφοράς για επαγγελµατική χρήση, καθώς και άδεια για τις λαϊκές αγορές. 

Λόγω του γεγονότος ότι στην πλειοψηφία τους οι Τσιγγάνοι είναι αναλφάβητοι, 

ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την έκδοση αδειών οδήγησης. Πιο 

συγκεκριµένα, προτείνεται η επαναφορά της οπτικής εξέτασης, προφορικής, για 

τα σήµατα για τη χορήγηση διπλώµατος οδήγησης. Για όσους πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα να διευκολύνεται η πρόσληψη των Τσιγγάνων στο 

δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µέσα από την κάλυψη ενός 

συγκεκριµένου ποσοστού.   

 

3) Ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη 

Οι Τσιγγάνοι αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα µε την κοινωνική ασφάλιση 

και την υγειονοµική περίθαλψή τους. Λόγω της ιδιοµορφίας της απασχόλησής 

τους και της συνεχούς µετακίνησής τους για την αντιµετώπιση αυτών των 

ζητηµάτων η αρκαδική αδελφότητα προτείνει: επαναφορά της ισόβιας 

τιµητικής σύνταξης για τις πολύτεκνες µητέρες, καθορισµό ασφαλιστικών 

φορέων στους οποίους µπορούν να ασφαλιστούν οι Τσιγγάνοι, διερεύνηση των 

δικαιωµάτων απόκτησης σύνταξης µέσω ΕΛΓΑ για τους υπερήλικες, 

προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση στον ΕΛΓΑ για όποιον το επιθυµεί και 

διευκόλυνση όλων στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ. 

 

4) Εκπαίδευση 



Το πρόβληµα της εκπαίδευσης των Τσιγγάνων είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η 

συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού είναι αναλφάβητη. Και επίσης, 

παρατηρείται συχνή µετακίνηση του πληθυσµού. Κατά συνέπεια, χρειάζεται η 

διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου, µακροχρόνιου προγράµµατος το οποίο να 

καλύπτει όχι µόνο τις παιδικές ηλικίες (βασική εκπαίδευση), αλλά και τις 

µεγαλύτερες. Για την επίλυση του εκπαιδευτικού προβλήµατος πρέπει να 

κατατεθεί ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα στηρίζεται 

στους εξής άξονες: προσχολική αγωγή και προετοιµασία για την ένταξη στη 

βασική εκπαίδευση (δηµοτικό, γυµνάσιο), πρόγραµµα αναλφάβητων για 

ενήλικες, καθιέρωση κάρτας µεταγραφής από σχολείο σε σχολείο. 
 



Χαρίκλεια Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου, Εκπαιδευτική πράξη και 

πραγµατικότητα στους νοµούς Ηµαθίας και Φλώρινας 

 

Στο νοµό Ηµαθίας η ένταξη των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης στο σχολείο 

είναι σχετικά οµαλή, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη µόνιµη 

εγκατάσταση των Τσιγγάνων στην περιοχή, στις σχέσεις που έχουν αναπτύξει 

µε τους υπόλοιπους κατοίκους και -φιλοδοξούµε- και στη δική µας 

παρέµβαση. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι µη τσιγγάνοι κάτοικοι της περιοχής 

αντιδρούν, δηλαδή έχουν προβλήµατα µε τους Τσιγγάνους. Αυτά βέβαια 

εξοµαλύνονται και µε τη δική µας δραστηριοποίηση, αλλά και µε τους 

χειρισµούς των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι στάθηκαν πολύτιµοι πολλές 

φορές στο έργο µας. 

Σε διάφορες συναντήσεις που είχαµε µε τους γονείς των παιδιών στα 

σχολεία -οι τσιγγάνοι, βέβαια, γονείς δεν εµφανίστηκαν, παρόλο που τους 

προσκαλέσαµε αρκετές φορές- διακρίναµε καλές προθέσεις, αλλά και 

υπερβολές, προκαταλήψεις, σύγχυση, προβληµατισµούς που προκύπτουν από 

εθνικού ή και ηθικού χαρακτήρα προπαγάνδα. Η κατάσταση περιπλέκεται 

ακόµη περισσότερο λόγω του µεγάλου αριθµού λαθροµεταναστών που έχουµε 

στο νοµό µας, την ταύτιση των παράνοµων δραστηριοτήτων τους µε τους 

Τσιγγάνους, την ξενοφοβία και τη µισαλλοδοξία που έχει κυριεύσει γενικότερα 

την επαρχία. Ωστόσο, όλοι σχεδόν οι γονείς κατανοούν την αναγκαιότητα της 

µόρφωσης των παιδιών των Τσιγγάνων και ως µέσο κοινωνικής προόδου, αλλά 

και για τη βελτίωση των µεταξύ τους σχέσεων. Από την άλλη, συχνά 

παραπονιούνται ότι τα παιδιά αυτά και ο τρόπος ζωής που αντιπροσωπεύουν 

αποτελούν πρότυπο για τα δικά τους παιδιά και έχουν µια τάση αµφιλεγόµενη 

και αµφιθυµική.  

Από κει και πέρα, µετά από όλες αυτές τις συναντήσεις στους 

καταυλισµούς και τα σχολεία µε γονείς και παιδιά, το ενδιαφέρον µας 

στράφηκε περισσότερο στη σχολική τάξη και την εκπαιδευτική πράξη, όχι 



τόσο για να καταρτίσουµε καταλόγους, να µετρήσουµε και να συγκρίνουµε 

στατιστικά στοιχεία κτλ., όσο για να αντιληφθούµε καλύτερα τα προβλήµατα, 

τις αδυναµίες των συγκεκριµένων παιδιών στην επίδοσή τους, να τα συνδέσουµε 

µε τις αιτίες και να προωθήσουµε -φυσικά όπου µπορούµε- λύση. 

Προτεραιότητα εξακολουθεί ασφαλώς να µένει η εισαγωγή και η ένταξη 

των παιδιών στο σχολείο. Εντούτοις, για να εξασφαλίσουµε τη φοίτησή τους, 

πιστεύουµε ότι πρέπει πλέον να εξοµαλύνουµε κάποιες κοινωνικο-οικονοµικές 

συνθήκες. Γι' αυτό το θέµα θα σας µιλήσει περισσότερο στη συνέχεια η 

Ειρήνη. Όταν, πάντως, καταφέρνουµε και παρακάµπτουµε κάποια από αυτά τα 

κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα, τα παιδιά εµφανίζουν φυσιολογική 

φοίτηση, χωρίς ιδιαίτερες διαρροές και µε συνεχή αύξηση των αποφοιτούντων 

και των απολυτηρίων. Αυτό συµβαίνει και στην Αλεξάνδεια και στην 

Ειρηνούπολη και στην Παλιόχωρα και στην Κορυφή και µε µεγάλη χαρά το 

διαπιστώνουµε και µέσα στην πόλη της Βέροιας, στο 7ο ∆ηµοτικό σχολείο, 

όπου δεν υπάρχει καµία απολύτως διαρροή. Μπήκαν τα παιδιά, υπήρχε 

ευαισθητοποίηση του διευθυντή και πλέον φοιτούν κανονικά στις τάξεις. Το 

µοναδικό πρόβληµα που συναντάµε αφορά την περιοχή της Κουλούρας, όπου 

υπάρχουν και διάφορα άλλα προβλήµατα. 

Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα και εγώ να τονίσω το πόσο σηµαντικό είναι, 

πόσο µεγάλη σπουδαιότητα έχει το γεγονός ότι τα παιδιά παρακολουθούν το 

νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο που άνοιξε ύστερα από δική µας παρέµβαση 

στην Παλιόχωρα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο όχι µόνο στη συνέχιση της 

φοίτησης των παιδιών και στο δηµοτικό σχολείο -γιατί είναι η δεύτερη χρονιά 

που λειτουργεί-, αλλά και στην αλλαγή της νοοτροπίας των γονιών, κάτι που 

είναι πολύ σηµαντικό για τη συνέχιση της φοίτησης των παιδιών.  

Από κει και πέρα, εφόσον η φοίτηση των Τσιγγάνων εξασφαλίστηκε, 

εφόσον µειώθηκαν οι διαφορές και εξοµαλύνθηκαν κάποια πράγµατα και 

άλλαξε και η νοοτροπία των γονέων, το πρόβληµα στο οποίο εστιάζουµε 

περισσότερο είναι οι επιδόσεις των παιδιών αυτών, οι οποίες κατά κύριο λόγο 



εµφανίζονται πολύ χαµηλές. Νοµίζω ότι είναι και γνωστό και αποδεκτό ότι δεν 

υπάρχουν αποκλίσεις στο δείκτη νοηµοσύνης, δεν υπάρχουν -διαγνωσµένα 

τουλάχιστον στα παιδιά στα οποία αναφερόµαστε- κινητικά προβλήµατα, 

προβλήµατα αντίληψης, µνήµης κτλ., και φυσικά δεν πιστεύω ότι ο όρος-

σύννεφο "µαθησιακές δυσκολίες" αφορά όλα τα παιδιά ρόµικης προέλευσης 

(αυτό νοµίζω είναι µια κοινή τακτική των δασκάλων). Παρόλα αυτά, λοιπόν, 

ενώ υπάρχει το πνευµατικό επίπεδο και όλες οι προϋποθέσεις, τα παιδιά 

παρουσιάζουν πολύ αργούς ρυθµούς µάθησης, µε αποτέλεσµα να υπολείπονται 

διαρκώς των υπολοίπων παιδιών. Το γεγονός αυτό πιστεύουµε ότι οφείλεται 

κυρίως στην έλλειψη υποστηρικτικού και τροφοδοτικού οικογενειακού 

περιβάλλοντος, στις πολιτισµικές διαφορές, ίσως και στη διγλωσσία που 

εµφανίζουν πολλές φορές, στο εκπαιδευτικό σύστηµα διδασκαλίας, ακόµα και 

στους αδιάφορους εκπαιδευτικούς.  

Αντίθετα, όσα παιδιά ήταν τυχερά και παρακολούθησαν νηπιαγωγείο ή 

έχουν γονείς που γνωρίζουν γράµµατα και ήξεραν να τα διαβάσουν ή έχουν 

δασκάλους ευσυνείδητους και µάχιµους -και έχουµε και τέτοιες περιπτώσεις- 

εµφανίζουν πολύ οµαλότερη και ταχύτερη µαθησιακή πρόοδο. 

Οι εκτιµήσεις µας από τη διδακτική πράξη δείχνουν καταρχάς ότι τα 

παιδιά της οµάδας στόχου του Προγράµµατός µας δεν έχουν συγκεκριµένη 

προτίµηση σε κάποιο µάθηµα. Ωστόσο, φαίνεται να αντιλαµβάνονται και να 

πραγµατοποιούν µε µεγαλύτερη ευκολία τις µαθηµατικές πράξεις και έννοιες. 

Στο µάθηµα της γλώσσας η πρόοδός τους εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό 

από τη δασκάλα της Α΄ και Β΄ δηµοτικού, καθώς τους λείπουν τα ερεθίσµατα 

και συχνά έχουν ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή πολύ κακή γνώση και 

προφορά. Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται από τα σχολικά βιβλία, τα οποία 

επικεντρώνονται µονάχα στη διδακτέα ύλη και είναι ακατάλληλα για 

προσαρµογή σε νέες σχολικές και διαπολιτισµικές συνθήκες. 

Από παρακολουθήσεις µαθήµατος τόσο σε δηµοτικό σχολείο, όσο και 

στο νηπιαγωγείο, σηµειώσαµε τη µεγάλη δυσκολία των παιδιών να εκφραστούν 



µε ακρίβεια, νόηµα και φαντασία. Τα χρώµατα που προτιµούν στις ζωγραφιές 

τους -και θα το δείτε και αργότερα, καθώς από το νηπιαγωγείο που 

παρακολουθούµε πήραµε και κάποιες ζωγραφιές, για σας δείξουµε κάτι 

διαφορετικό από στατιστικές, διαγράµµατα κτλ.- είναι τα σκούρα και οι 

ιστορίες και τα όνειρά τους επικεντρώνονται σε θέµατα όπως ο γάµος, οι 

συγγενικές σχέσεις, η πείνα, η ξυλοδαρµία, η αρρώστια, τα φίδια, οι µάγισσες, 

οι χοροί και τα τραγούδια. Η νηπιαγωγός δεν είχε δώσει ιστοριούλες, απλά 

ζητήσαµε από τα παιδιά σε τακτά χρονικά διαστήµατα να ζωγραφίσουν τι 

είχαν ονειρευτεί το προηγούµενο βράδυ. Τα περισσότερα από αυτά έγραψαν 

για φίδια που τους δάγκωναν, για γονείς που ήταν σουρωµένοι, όπως 

αναφέρουν, και τα χτυπούσαν κτλ. ∆εν ξέρουµε ούτε να σας κάνουµε 

αναλυτική, ούτε τίποτα, απλά νοµίζουµε ότι είναι ένας δείκτης 

αντιπροσωπευτικός. Στις ιστορίες και στις ζωγραφιές τους συνήθως 

απουσιάζουν τα µυθολογικά και καλλωπιστικά στοιχεία των παραµυθιών. 

∆ηλαδή, µιλάµε για πολύ καθηµερινές ιστορίες και πολύ σκληρές ιστορίες 

τελικά.  

Ειδικότερα, από τα ιχνογραφήµατα, τις ζωγραφιές και τις ιστορίες των 

παιδιών του νηπιαγωγείου, χωρίς φυσικά -το επαναλαµβάνουµε- να είµαστε 

ειδικοί, προκύπτουν νοµίζουµε κάποια στοιχεία αρκετά προφανή, τα οποία 

προκαλούν εύκολα συνειρµούς. Επιλέξαµε το ιχνογράφηµα, γιατί προκύπτει 

µετά από ανάκληση συναισθηµάτων και εµπειριών και συγκεντρώνει ένα 

σύνολο από προβολές σχετικές µε τις απεικονίσεις που το παιδί κάνει. Μάλιστα 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα περίεργο και αποκαλυπτικό, καθώς τα παιδιά γνήσιας 

τσιγγάνικης προέλευσης δεν έχουν ανεπτυγµένο το γλωσσικό τους όργανο. 

Συνεπώς, η ζωγραφική αφήγηση αυτοσχέδιων ιστοριών ή ονείρων -µέθοδος 

που την εφαρµόσαµε στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου µε τη 

βοήθεια των δασκάλων- αποτέλεσε δίοδο ερµηνείας και προσέγγισης των 

παιδιών. Κάθε τέτοια δραστηριότητα έδινε στα παιδιά µια ευκαιρία για ψυχική 

εκτόνωση και συγκινησιακή αποφόρτιση, πολλές φορές και επούλωση κάποιων 



ψυχικών τραυµάτων που προέρχονται τόσο από το οικογενειακό, όσο και από 

το απορριπτικό κοινωνικό περιβάλλον. Η συλλογή και αξιολόγηση, ανάλυση 

τέλος πάντων, αυτών των ζωγραφιών και ιστοριών σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, αποτέλεσε έναν ξεκάθαρο νοµίζω δρόµο για την 

αποκρυπτογράφηση των δυναµικών και της οικογένειας, αλλά και του 

πρίσµατος µε το οποίο τα παιδιά βλέπουν και αντιλαµβάνονται τον κόσµο. 

Είδαµε, λοιπόν, ότι στα σχέδια κυριαρχούν τα σκούρα χρώµατα, όπως 

προείπα, το κόκκινο και το πράσινο, που οι µελέτες ερµηνεύουν ως δείγµατα 

κακής προσαρµογής, παλινδρόµησης, αντιθέσεων και επιθετικότητας. Οι 

µορφές, οι γραµµές, τα σχήµατα, οι χρωµατικές προσµίξεις είναι 

χαρακτηριστικά παιδιών µε φυσιολογικές νοητικές δοµές νοητικών 

λειτουργιών. Ωστόσο, λείπει η φαντασία, η ποικιλία θεµάτων, η εµφάνιση 

συµπληρωµατικών επιθυµητών λεπτοµερειών. Και αυτό νοµίζω έρχεται να 

επιβεβαιώσει αυτό που λέγαµε, ότι, δηλαδή, δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφορές στην αντίληψη, στο πνεύµα τέλος πάντων.  

Γενικότερα, η συχνή παρακολούθηση των µαθηµάτων ήταν διαφωτιστική 

για τις συνθήκες ζωής, αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών τσιγγάνικης 

προέλευσης. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι στις τάξεις των παιδιών αυτών, τα 

οποία συνήθως φοιτούν στις παράλληλες τάξεις για τα βασικά τους µαθήµατα, 

επικρατεί δυστυχώς µια γενικότερη αναστάτωση και σύγχυση, καθώς τα παιδιά 

είναι διαφόρων ηλικιών -υπάρχουν παιδιά από 6-7 χρονών έως 12-, τα παιδιά 

κάνουν λάθη στη χρήση της γλώσσας, παρουσιάζουν έντονα κενά λεξιλογίου, 

αδυνατούν να διαχωρίσουν τα σχήµατα, τα χρώµατα και τα γράµµατα της 

αλφαβήτου, δεν γνωρίζουν τις χρονικές διακρίσεις, δηλαδή ποιο µήνα έχουµε, 

ποια µέρα, ποια ώρα, εποχή κτλ., η φαντασία τους είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη από την καθηµερινότητα της ζωής τους και τους λείπει η 

συνθετική ικανότητα. Αντιθέτως, παρουσιάζουν µια εµµονή σε µοτίβα και 

ιστορίες. Επίσης, πολύ συχνά βλέπουµε ότι αδυνατούν να αντιληφθούν τις 

έννοιες, τους όρους και τις αριθµητικές πράξεις (το πρόβληµα βέβαια ως προς 



αυτό εντοπίζεται και στον τρόπο διδασκαλίας). Εµφανίζουν εξαιρετικά αργή 

µάθηση, ωστόσο εµφανίζουν πρόοδο και αυτό νοµίζω ότι είναι καλό και µας 

δίνει µια ελπίδα. Έχουν φτωχά εκφραστικά, γλωσσικά µέσα, καθώς και πολύ 

µειωµένη και αργή επίδοση στα διάφορα τεστάκια που µπαίνουν µέσα στην 

τάξη. Συχνά εµφανίζουν και προβλήµατα προσαρµογής, ωστόσο, µόνο κατά 

τη διάρκεια του µαθήµατος. ∆ηλαδή, στο διάλειµµα, στη γυµναστική, σε 

διάφορες εκδηλώσεις που κάνει το σχολείο συµµετέχουν µε µεγάλη χαρά, 

ακόµα και στις γιορτές που βλέπουµε ότι δεν µπορούν να αποµνηµονεύσουν 

ένα ποιηµατάκι, δεν µπορούν να το πουν τόσο καλά, συµµετέχουν πάρα πολύ 

πρόθυµα και µπορώ να πω ότι συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και γίνονται 

πάρα πολύ καλά αποδεκτά και από τα υπόλοιπα παιδιά.  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, εφόσον σε πρώτο επίπεδο καταφέρουµε να 

φέρουµε τα παιδιά και να τα εντάξουµε στο σχολείο, διατηρώντας βέβαια 

ειλικρινή σχέση µε τους γονείς τους, σε ένα δεύτερο επίπεδο επιβάλλεται να 

εξασφαλίσουµε την πρόοδο των παιδιών στο σχολείο. ∆εν θέλουµε, δηλαδή, να 

έχουµε µόνο προσέλευση στο σχολείο, να αυξήσουµε το ποσοστό εγγραφών. 

Χρειαζόµαστε ουσιαστική γνώση και µάθηση. Συνεπώς, προτείνουµε τη 

µεθόδευση κάποιων αλλαγών και προσαρµογών στο σχολείο, τόσο ως προς το 

εκπαιδευτικό υλικό που ήδη γίνεται µια προσπάθεια µέσα από το πρόγραµµά 

µας, όσο και ως προς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Και βέβαια η πρόταση 

για τους εκπαιδευτικούς γίνεται µε κάθε επιφύλαξη -δεν καταδικάζουµε 

συλλήβδην όλους τους εκπαιδευτικούς, προς Θεού-, αλλά και µε την ευχή να 

βρεθεί η δικλίδα, ώστε να έχουµε και σχολεία, αλλά και δασκάλους 

ευαίσθητους, ευέλικτους και φιλόξενους κατά κάποιον τρόπο και όχι σχολεία 

τα οποία θα είναι ελκυστικά λόγω του ότι πριµοδοτούµε κάποια µόρια ή 

οτιδήποτε άλλο, προνόµια κτλ.  

--- 

Να σας πω ότι είχαµε φέρει και ένα βίντεο µαζί µας από την εκδήλωση 

που είχε γίνει στο νηπιαγωγείο της Παλιόχωρας, για το οποίο είµαστε πολύ 



περήφανοι, αλλά υπήρχε πρόβληµα να το συνδέσουµε µε την τηλεόραση. Αν 

θέλει το Πρόγραµµα είναι διαθέσιµη η κασέτα. Υπήρχε θεατρική παράσταση, 

τραγούδια, ποιήµατα, είχαµε συµµετάσχει και στις πρόβες, ήταν κάτι πολύ 

ευχάριστο.  

Η εµπειρία µας, λοιπόν, µας οδήγησε στην αναζήτηση οριστικών 

προσεγγίσεων και στην επίτευξη πιο ρεαλιστικών και αναγκαίων στόχων. 

Έχουµε πάρα πολύ λίγες διαρροές -και αυτό είναι ένας κοινός τόπος των 

διευθυντών-, δηλαδή έχουν µειωθεί σε µεγάλο βαθµό οι διαρροές και κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς. Θέλουµε, όµως, να έχουµε ακόµη µεγαλύτερη συνέπεια 

στη φοίτηση. Στο νοµό Ηµαθίας δεν έχουµε προβλήµατα µε τους διευθυντές 

και τους δασκάλους. Αυτά έχουν εξοµαλυνθεί ή έστω υπάρχουν σε πολύ µικρό 

ποσοστό, τόσο ώστε να µην µας επηρεάζουν. Το ποσοστό, λοιπόν, των 

διαρροών οφείλεται από κει και πέρα σε προβλήµατα µέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον. Είχαµε πάει µε τη Χαρά σε σπίτια παιδιών που απουσίαζαν. Εκεί 

καταλάβαµε τι συµβαίνει: Τα δύο-τρία παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο ήταν 

εκείνα που έπρεπε να προσέχουν τα µικρότερα σε ηλικία αδέλφια τους, ή είχαν 

κακοποιηθεί το προηγούµενο βράδυ… Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σοβαρά 

κοινωνικά προβλήµατα. 

Γι' αυτό, λοιπόν, η προσπάθειά µας έχει µετατοπιστεί και προς την 

οικογένεια, γιατί το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο -και αναφέροµαι σε αυτά, αν 

και νοµίζω ότι τα ξέρετε- της οικογένειας έχει να κάνει: (α) Με την έλλειψη 

κινήτρων για µάθηση, την ανυπαρξία προτύπων, αλλά και µε το ότι οι γονείς 

δεν µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα µαθήµατα, επειδή δεν 

γνωρίζουν, δεν είναι µορφωµένοι. (β) Με την παιδική εκµετάλλευση σε θέµατα 

εργασίας, γιατί τα παιδιά αυτά εργάζονται. Τα στέλνουν κάθε Τρίτη στην 

Κουλούρα, κοντά στη Βέροια, στο παζάρι και εκείνη την ηµέρα δεν υπάρχει 

παιδί στο σχολείο ή πάνε ελάχιστα. Αυτό δεν µπορούµε να το κόψουµε. Κάθε 

φορά που περνάω από το παζάρι, χαιρετάω όλο τον κόσµο, δυστυχώς. Και µια 

φορά όταν είχα πει σε ένα παιδί που του είχα θάρρος "γιατί είσαι εδώ;", "µε 



έστειλε η µαµά µου", µου απαντάει. Και θα έτρωγε ξύλο αν δεν είχε φέρει 

τόσα χιλιάρικα από το παζάρι. (γ) Με την υποβάθµιση της αξίας της 

εκπαίδευσης. (δ) Με προβλήµατα στην κάλυψη βασικών αναγκών στο 

οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας, µε την ανεργία των γονιών που οδηγεί 

µετά σε άλλα προβλήµατα: αλκοολισµό, χρήση ουσιών, προβλήµατα µέσα στη 

σχέση, συχνές µετακινήσεις για την ανεύρεση εργασίας, άρα όχι µόνιµη 

κατοικία, όχι µόνιµο σχολείο, και διαφορετικό σύστηµα αξιών, διαφορετική 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, εννοιών µέσα στην οικογένεια, στην ηλικία 

που παντρεύονται τα παιδιά θεωρούν το σχολείο ως ένα είδος πολυτέλειας.  

Επειδή τα είχαµε διαπιστώσει όλα αυτά, είπαµε να κάνουµε κάτι 

καινούριο. Να κάνουµε οµάδες µε τις µητέρες και θέµα "Παιδί και σχολείο" 

στους χώρους όπου θεωρούσαµε ότι είναι πρόσφορο το έδαφος, όπως και να 

προσπαθήσουµε να δηµιουργηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης, να µας γνωρίσουν 

καλύτερα οι µητέρες που ασχολούνται µε τη φροντίδα των παιδιών, και να 

µπορέσουµε έτσι να επιτύχουµε τα παρακάτω: (α) να υπογραµµιστεί και να 

αναγνωριστεί η αξία του σχολείου (φυσικά κάναµε οµάδες, είχαµε βρει µια 

µητέρα, η οποία είχε δείξει ενδιαφέρον και άρχισε να µαζεύει και τις 

υπόλοιπες), (β) να µειωθούν οι ρεαλιστικοί ή όχι φόβοι σχετικά µε τη φοίτηση 

των παιδιών, (γ) να καταγραφούν στοιχεία σχετικά µε δυσκολίες που 

προκύπτουν από τη φοίτηση των παιδιών και δεν έχουν υποπέσει στη δική µας 

αντίληψη, (δ) να προωθηθούν µέτρα λύσης για τα προβλήµατα πρακτικής 

φύσεως και (ε) να συσπειρώσουµε τις µητέρες, να αποκτήσουν την αίσθηση της 

οµάδας, τη δύναµη που αυτή έχει, και στη συνέχεια οι επόµενες προσπάθειες 

ήταν να τη φέρουµε σε επαφή µε την υπόλοιπη κοινότητα, για να µπορέσει να 

έρθει σε επαφή και µε τις υπόλοιπες µητέρες, για να µην υπάρχουν 

προβλήµατα µε τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό πέτυχε. Το εφαρµόσαµε στην 

Κουλούρα, γιατί ήταν το έδαφος πρόσφορο. Θέλαµε να δούµε αν µπορέσει να 

λειτουργήσει έτσι και είχε καλά αποτελέσµατα, δηλαδή άρχισαν µετά οι 

µητέρες να συζητάνε, να επικοινωνούν σε φάσεις που δεν είµασταν εµείς εκεί. 



Θα θέλαµε σε µια δεύτερη φάση να έρθουµε σε επαφή και µε τους πατεράδες, 

οι οποίοι απέχουν εξολοκλήρου.  

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου θέλαµε να φέρει τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα, κάποια από τα οποία πραγµατώθηκαν και µε αυτά θα 

κλείσουµε:  

(α) Εγκατάσταση κλίµατος εµπιστοσύνης µέσα από τη σταθερή µας παρουσία 

στον καταυλισµό, µέσα από τη "σταθερότητα του αντικειµένου" -για να 

χρησιµοποιήσω έναν όρο της ψυχολογίας-, ότι δηλαδή έχουµε ραντεβού την 

τάδε µέρα, θα είµαστε εκεί, ένα "άτυπο συµβόλαιο", ώστε να δείχνουµε 

συνέπεια. 

(β) Κατανόηση της εφαρµογής του Προγράµµατος και των θετικών 

αποτελεσµάτων σε αυτούς από την εφαρµογή τους. 

(γ) Σοβαρότητα στην ανάληψη ευθύνη από τους γονείς σε θέµατα εκπαίδευσης 

και όχι µόνο. 

(δ) Κατανόηση της δύναµης που εµπεριέχεται σε µια οµάδα µε κοινά 

προβλήµατα και κοινές επιδιώξεις. 

(ε) Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γονέων για να πάψουν να είναι θεατές και 

να γίνουν πρωταγωνιστές σε πράγµατα που τους αφορούν άµεσα. Και εδώ θέλω 

να συµπληρώσω το εξής: Είπε η συνάδελφος από το Ηράκλειο ότι όταν 

σταµάτησε και δεν µπορούσε να είναι η συνοδός των παιδιών στο λεωφορείο, 

σταµάτησαν να πηγαίνουν. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε είναι να γίνουµε οι 

καταλύτες, ούτως ώστε όταν ολοκληρωθεί το Πρόγραµµα ή για κάποιον λόγο 

δεν είµαστε εκεί, να µπορούν αυτοί από µόνοι τους, να το κάνει η γειτονιά, να 

κανονίζεται ότι σήµερα εσύ θα πας που δεν έχεις δουλειά, θα πας εσύ το παιδί 

στο σχολείο, την επόµενη µέρα κάποιος από την άλλη οικογένεια. 

(στ) ∆ιευκόλυνση στην εκπαίδευση (να υπογραµµίσω, ωστόσο, για να µην γίνει 

παρερµηνεία, ότι αναφερόµαστε σε ένα µικρό ποσοστό διαρροών). 

(ζ) Βοήθεια προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία µας µαζί της σε 

µερικά µέρη ήταν καλή, στην Ειρηνούπολη, όµως, εκεί που είναι ο 



καταυλισµός, ήταν η χειρότερη µπορώ να πω. Το πρώτο νηπιαγωγείο πάντως 

µας βοήθησε. Συνεργαστήκαµε µε την τοπική αυτοδιοίκηση, µε την 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι συνεχίζουν να είναι ανοικτοί σε θέµατα 

που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών σε εκείνο το σχολείο. Το τελευταίο 

µπορούµε να πούµε ότι αποτελεί πρότυπο και για τον υπόλοιπο καταυλισµό 

και τους υπόλοιπους γονείς, µε αποτέλεσµα τα περσινά παιδιά του 

νηπιαγωγείου να φοιτούν κανονικά στην πρώτη δηµοτικού, να µην έχουµε 

καµία διαρροή, παρά µόνο για σοβαρούς λόγους, και τα υπόλοιπα παιδιά που 

πήγαιναν σε άλλες τάξεις, όχι στο νηπιαγωγείο, να έχουν σταθερή φοίτηση. 

Υπάρχει µια µαγιά, ένα καλό πρότυπο, ένα θετικό πρότυπο, το οποίο έχει 

αλλάξει και τη στάση και τη διάθεση των δασκάλων και των διευθυντών. Ναι, 

τα παιδιά φέτος είναι πολύ καλά, δεν έχουµε διαρροές, δηλαδή δεν είχα 

ξανακούσει το διευθυντή να το λέει αυτό και ήταν από τους αδιάφορους θα 

έλεγα. Αυτά. Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. 

 

  

 

 
 



Σπυρίδωνας Γιάννος, Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων: αγώνας κατά της 

προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισµού - νοµός Αιτωλοακαρνανίας 

 

Καληµέρα σας αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι. Αισθάνοµαι 

πολύ άνετα βρισκόµενος ανάµεσά σας, µέσα σε τόσο νεανικό κοινό, σε µια 

τάξη που οι ακούοντες είναι παιδιά µου, εκτός από εξαιρέσεις. Να 

ευχαριστήσω τους ιθύνοντες της εκδήλωσης, γιατί µε έβαλαν πρώτο σήµερα, 

και να µπω στο θέµα µου. 

Είναι η τρίτη χρονιά που δουλεύω στο πρόγραµµα ένταξης των παιδιών 

τσιγγάνικης προέλευσης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Προσπάθησα να 

ασχοληθώ και µε τη θεωρητική και την πρακτική αντιµετώπιση του θέµατος 

και αυτή η ενασχόληση έφερε στο φως -για µένα προσωπικά- πολλά επιµέρους 

θέµατα και όψεις της πραγµατικότητας που ως τότε, ως πριν από τρία χρόνια 

δηλαδή, είτε δεν υποψιαζόµουν καν την ύπαρξη τους είτε είχα κάποια 

διαφορετική ή και αντίθετη άποψη από αυτή ή από αυτές που έχω σήµερα. 

Σκέφτηκα, λοιπόν, όταν µου ζητήθηκε από τη γραµµατεία του 

Προγράµµατος ένας τίτλος για τη σηµερινή εισήγηση, ότι καλό θα ήταν να 

µιλήσω όσο γίνεται πιο απλά, όπως λέει ο ποιητής, αλλά ταυτόχρονα εκ 

βαθέων, να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και να προσπαθήσουµε να 

βάλουµε το δάκτυλο επί τον τύπον τον ύλον, ώστε να καταλήξουµε σε κάποια 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την παραπέρα πορεία του θέµατός µας. Ύστερα, 

λοιπόν, από αρκετό «γράψε σβήσε» για τον τίτλο, κατέληξα στον τίτλο που σας 

ανακοίνωσε ο κος Παπακωνσταντίνου, "Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων: 

αγώνας κατά της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισµού", γιατί τον 

θεωρώ σηµαντικό αυτό τον αγώνα και θα προσπαθήσω παρακάτω να το 

καταδείξω. 

Ειδικότερα, θα προσπαθήσουµε να καταδείξουµε ότι "κάθε προσπάθεια 

ένταξης της διαφορετικότητας µέσα σ' ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι 

καταδικασµένη σε αποτυχία, αν αρκεστεί µόνο στη µείωση της φυσικής 



απόστασης…", όπως γράφει η κα Αναστασία Αζίζι-Καλατζή.  Βέβαια, η 

µείωση της φυσικής απόστασης ανάµεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την 

οµάδα για την οποία συζητάµε, τους Τσιγγάνους, είναι "όρος αναγκαίος, όχι 

όµως επαρκής..." για την εκπαιδευτική ένταξη.  

Οι προσπάθειες που γίνονται για την εκπαιδευτική ένταξη των 

τσιγγανοπαίδων είναι δύσκολο για µένα να χαρακτηριστούν ως συστηµατικές, 

επίµονες και συντονισµένες ακόµα - όχι ότι δεν είναι.  Είναι στιγµές, συνήθως 

µε την έναρξη µιας νέας σχολικής χρονιάς, που νοµίζεις ότι κάτι καινούριο 

γίνεται και όλα θα πάνε καλά: εγκύκλιοι του Υπουργείου, εντατικοποίηση του 

Προγράµµατος, των συνεργατών, της ηγεσίας κτλ., προσέλευση των παιδιών 

της οµάδας-στόχου, εγγραφή στα σχολεία… Λέµε: Θα είναι µια καινούρια 

χρονιά εφέτος! Η οργανωµένη Πολιτεία, επιτέλους, θέλει σοβαρά να δώσει σ' 

όλες τις οµάδες των κατοίκων αυτής της χώρας, των πολιτών, των µεταναστών 

και των κάθε είδους φιλοξενούµενων την ευκαιρία να φοιτήσουν µε ίσους όρους 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Και δεν µπορεί κανείς παρά να χαρεί για αυτό. 

Από την άλλη, και οι διάφορες οµάδες, οι "διαφορετικές" από την πλειοψηφία 

-και οι Τσιγγάνοι µέσα σε αυτές- κατάλαβαν και θέλουν τα παιδιά τους να 

ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας, το οποίο -θεσµικά 

τουλάχιστον- έχει σκοπό και αποστολή να προσφέρει εκπαίδευση και µόρφωση 

σ' όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας που διαµένουν στην επικράτεια.  Και λέµε 

πάλι: Φέτος θα είναι µια πολύ καλή χρονιά για την εκπαίδευση γενικά και για 

τη διαπολιτισµική εκπαίδευση ειδικότερα! 

Σε µερικές βδοµάδες ή στην καλύτερη περίπτωση µετά από δύο-τρεις 

µήνες αρχίζουν να φαίνονται κάποια προβλήµατα -µικρότερα, µεγαλύτερα, 

σοβαρότερα σε λίγο- στο χώρο το δικό µας, στο αντικείµενό µας, την 

εκπαίδευση, δηλαδή, των παιδιών από τους καταυλισµούς, και να παίρνουν τον 

γνωστό δρόµο και χρώµα: το δρόµο της άτακτης φοίτησης µέχρι και τη 

διακοπή της και το γκρίζο χρώµα της µιζέριας από την πλευρά της διοίκησης, 

από τα στελέχη της εκπαίδευσης, καµιά φορά και από τους ίδιους τους 



Τσιγγάνους ("τι θα χρησιµεύσει το σχολείο, δεν µαθαίνουν τίποτα εκεί, τι θα 

χρησιµεύσουν τα γράµµατα" κτλ.), η οποία ανάµεσα στα άλλα οδηγεί στη 

διακοπή ή την άτακτη φοίτηση.  

Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα; Όταν πλησιάσεις και 

συζητήσεις µε την εκπαιδευτική κοινότητα -και όχι µόνο βέβαια, πρέπει να 

συζητήσεις µε όλους τους φορείς και µε τους Τσιγγάνους, αλλά εγώ θα εστιάσω 

σήµερα περισσότερο µε την εκπαιδευτική κοινότητα-, τους εκπαιδευτικούς από 

τη βάση µέχρι την κορυφή, θέµατα σχετικά µε τα παιδιά τσιγγάνικης 

καταγωγής, όταν µιλήσεις δηλαδή µε τους διευθυντές των σχολείων και τους 

εκπαιδευτικούς, που έχουν στην τάξη τους αυτά τα παιδιά, βλέπεις να βγαίνουν 

στην επιφάνεια όλα αυτά που η σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία -και δεν είναι 

και µικρή- αναφέρει ως εµπόδια για την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των 

Τσιγγάνων: τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, το δογµατισµό, το φανατισµό 

και κάπου στο τέλος και το ρατσισµό, φανερό ή λίγο καλυµµένο. 

Σε επιβεβαίωση των θεωρητικών προτάσεων από τη σχετική 

βιβλιογραφία θα αναφέρω όσο γίνεται πιο επιγραµµατικά µερικούς 

χαρακτηριστικούς λόγους-διάλογους πέρα για πέρα πραγµατικούς: 

 

α) 

«Εγώ, κύριε σύµβουλε, τους ξέρω καλά από χρόνια ΄αυτούς΄. Και τα’ χω 

γράψει και τα' χω πει και στο Υπουργείο και στους συµβούλους µας και σε σας 

(δηλαδή, τον εκπρόσωπο του Προγράµµατος). ∆εν είµαι ρατσιστής, αλλά δεν 

πρόκειται να ενταχθούν έτσι στο σχολείο, όπως το βάζετε εσείς. Μόνο αν τους 

υποχρεώσουν, για να πάρουν τα επιδόµατα των παιδιών τους, να φέρουν κάθε 

µήνα βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου ότι φοιτούν κανονικά, µόνο 

τότε θα έρχονται κανονικά τα τσιγγανόπουλα. Το ξέρω ότι είναι 

αντισυνταγµατικό το µέτρο, το ξέρω ότι φαίνεται και λίγο ρατσιστικό, αλλά δεν 

γίνεται διαφορετικά». 

β)  



«- ∆εν έχω αίθουσα, κύριε σύµβουλε, για να στεγάσω προπαρασκευαστικό 

τµήµα για τα τσιγγανάκια. Και είναι µεγάλα, δεν µπορώ να τα βάλω στις 

κανονικές τάξεις, αφού δεν ξέρουν ούτε να διαβάζουν.  

 Μα δεν χρειάζεται, κύριε συνάδελφε, προπαρασκευαστικό τµήµα, 

τουλάχιστον για τα παιδιά 6-7 χρόνων, που έρχονται κανονικά για πρώτη φορά 

στο σχολείο. Θα γραφούν και θα φοιτήσουν στο κανονικό τµήµα της Α' τάξης 

που υπάρχει. 

 Αυτό δεν µπορεί να γίνει, κύριε σύµβουλε. Έχουν άτακτη φοίτηση, 

κλέβουν, έχουν ψείρες, θα αναστατωθούν οι γονείς των άλλων παιδιών. 

 Αφού τα παιδιά αυτά έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο, πώς τους 

αποδίδετε τέτοια συµπεριφορά; Κλεψιά, άτακτη φοίτηση; Πώς το ξέρετε;   

 Τα ξέρω καλύτερα από σας, µια ζωή ζούµε εδώ, εσείς τα ξέρετε µόνο 

από τα βιβλία, δεν είναι έτσι όπως τα ξέρετε». 

 

γ)  

«- ∆εν γίνεται να είναι τα µισά τσιγγανάκια και τα µισά ή λιγότερη από τα 

µισά ελληνάκια στην Γ' τάξη, κύριε σύµβουλε. Πρέπει να τους φτιάξουµε 

ξεχωριστό τµήµα. 

 Γιατί, τι πειράζει; Εµείς στο Πρόγραµµα, αλλά και στο Υπουργείο 

Παιδείας, πιστεύουµε ότι θα λειτουργήσει καλύτερα η διαπολιτισµική 

εκπαίδευση, όταν συνεργάζονται όλα τα παιδιά στην τάξη, όταν επικοινωνούν. 

 ∆εν γίνεται αυτό, γιατί τα τσιγγανάκια έχουν κατά 90% χαµηλή 

απόδοση και θα φρενάρουν τη µαθησιακή πορεία όλης της τάξης. 

 Υπάρχει η λύση της ενισχυτικής διδασκαλίας για να καλυφθούν οι 

ελλείψεις στη γλώσσα µέσα στην ίδια την τάξη ή χωριστά. Αυτό θα το 

αποφασίσετε εσείς µε τον δικό σας σχολικό σύµβουλο, πώς θα βοηθήσετε αυτά 

τα παιδιά να ενταχθούν. Αλλά η τάξη να είναι ενιαία, τουλάχιστον τον 

περισσότερο χρόνο. 



 ∆εν γίνεται αυτό, κύριε σύµβουλε. Θα αντιδράσουν οι γονείς των άλλων 

παιδιών, θα πάρουν τα παιδιά τους να τα γράψουν σ’ άλλο σχολείο -ξέρετε, 

υπάρχουν πόρτες και παραθυράκια- και το δικό µας θα γίνει σχολείο 

τσιγγανοπαίδων". 

 

δ)  

«- Να τους φτιάξετε ένα σχολείο στη γειτονιά τους, είναι καλύτερα για 

όλους µας. 

 Μα το Πρόγραµµα µας, κύριε συνάδελφε, και το Υπουργείο είναι κατά 

των ιδιαίτερων σχολείων: σχολεία τσιγγανοπαίδων, σχολεία βλαχόπουλων, 

αλβανοπαίδων και ούτω καθεξής. 

 Αυτοί είναι άλλη ράτσα, κύριε σύµβουλε. Και σπίτι καλό να τους δώσει 

το κράτος, αυτοί θα στήσουν δίπλα τη σκηνή τους και θα κοιµούνται εκεί. Έτσι 

έχουν µάθει. Τα παιδιά τους µυρίζουν. Πώς θα καθίσουν στο ίδιο θρανίο µε τα 

δικά µας; Θα τα γεµίσουν ψείρες. ∆εν ξέρουν και ελληνικά, δεν µπορούν να 

παρακολουθήσουν το µάθηµα». 

 

Νοµίζω ότι οι τέσσερις αυτές "περιστάσεις" επικοινωνίας συνοψίζουν τον 

αντίλογο που αρθρώνουν οι εκπαιδευτικοί µας, αλλά και άλλοι παράγοντες, 

όπως εκπρόσωποι γονέων ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλώνοντας 

παράλληλα σ' όλους τους τόνους πως "δεν είµαι ρατσιστής" και πως αυτή είναι 

η πραγµατικότητα. Και µερικοί επιχειρηµατολογούν κιόλας µε 

επιστηµονικοφανή τρόπο. Και ξέρετε κάτι; Το σκέφτηκα πολύ αυτό το θέµα 

και είδα ότι σε κάποιο βαθµό ίσως να έχουν δίκιο, ότι δεν είναι δηλαδή 

ρατσιστές οι συνάδελφοι και οι άλλοι συµπολίτες µας που σκέφτονται µε αυτό 

τον τρόπο, µε την έννοια του σωκρατικού: "Ουδείς εκών κακός". Είναι 

αποτέλεσµα αυτή η αντιµετώπιση, αυτή η ιδεολογία, της παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης αυτών που µάθαµε από τα παιδικά µας χρόνια. 



Υποπτεύοµαι ότι ανάλογα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις 

υπάρχουν και λειτουργούν  και από την πλευρά των Τσιγγάνων και αναφέρονται 

στις ιδιότητες και τη συµπεριφορά των "άλλων", των "µπαλαµό". Έγκυρη 

έρευνα που έγινε -δεν δηµοσιεύτηκε ακόµη- από το "Ι.ΤΣ.Μ.Ε.Χ." στα Άνω 

Λιόσια σε δύο οµάδες, µια οµάδα Τσιγγάνων και µια οµάδα µη Τσιγγάνων 

κατοίκων της περιοχής, έδειξε ότι υπάρχει προκατάληψη και ρατσισµός και 

στους Τσιγγάνους, σε πολύ µικρότερο όµως βαθµό, απέναντι στους µη 

Τσιγγάνους, και από την άλλη µεριά υπάρχει βέβαια η προκατάληψη, η 

απόρριψη, στους µη Τσιγγάνους για τους Τσιγγάνους. Έχει ενδιαφέρον να 

δούµε κάποια στοιχεία αυτής της έρευνας: 

"Με βάση τη µόρφωση οι Τσιγγάνοι αποδέχονται τους µη Τσιγγάνους ως εξής:  

α) Οι αναλφάβητοι Τσιγγάνοι επιθυµούν: συνδιαµονή 84 %, συνεκπαίδευση 72 

%, συνεταιρισµό στη δουλειά 84 %, κοινωνικές επαφές 83 %, µεικτούς γάµους 

35 %. 

Μ.Ο. αποδοχής των µη Τσιγγάνων: 77 %.  

β) Οι εγγράµµατοι Τσιγγάνοι µέχρι απολυτήριου δηµοτικού σχολείου 

επιθυµούν: συνδιαµονή 82 %, συνεκπαίδευση 75 %, συνεταιρισµό στη δουλειά 

83 %, κοινωνικές επαφές 95 %, µεικτούς γάµους: 68 %. 

Μ.Ο. αποδοχής των µη Τσιγγάνων 74 %. 

Οι µη Τσιγγάνοι αποδέχονται τους Τσιγγάνους ως εξής: 

α) Οι αναλφάβητοι µη Τσιγγάνοι επιθυµούν: συνδιαµονή 20 %, συνεκπαίδευση 

40 %, συνεταιρισµό 30 %, κοινωνικές επαφές 30 %, µεικτούς γάµους 20 %. 

Μ.Ο. αποδοχής των Τσιγγάνων 31 %. 

β) Οι απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου µη Τσιγγάνοι επιθυµούν: συνδιαµονή 17 

%, συνεκπαίδευση 44 %, συνεταιρισµό 10 %, κοινωνικές επαφές 25 %, 

µεικτούς γάµους 17 %. 

Μ.Ο. αποδοχής των Τσιγγάνων: 22 %. 



γ) Οι απόφοιτοι Λυκείου µη Τσιγγάνοι επιθυµούν: συνδιαµονή 27 %, 

συνεκπαίδευση 50 %, συνεταιρισµό 19 %, κοινωνικές επαφές 28 %, µεικτούς 

γάµους 22 %. 

Μ.Ο. αποδοχής των Τσιγγάνων: 29 %. 

δ) Οι πτυχιούχοι A.E.I - T.E.I µη Τσιγγάνοι επιθυµούν: συνδιαµονή 25 %, 

συνεκπαίδευση 42 %, συνεταιρισµό 7,5 %, κοινωνικές επαφές 22 %, µεικτούς 

γάµους 8,5 %. 

Μ.Ο. αποδοχής των Τσιγγάνων: 21 %". 

Οι αριθµοί µε µια απλή µατιά επιβεβαιώνουν και στατιστικά την τεράστια 

διαφορά που υπάρχει στην αλληλοαποδοχή, τη συνύπαρξη και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση από τη µεριά της πλειοψηφίας (ηµών δηλαδή) σε βάρος της 

µειοψηφίας, (των Τσιγγάνων στη συγκεκριµένη περίπτωση). Εποµένως, είναι 

φυσικό και λογικό να υπάρχει και από την πλευρά των Τσιγγάνων ένα ποσοστό 

που δυσπιστεί στις καλές προθέσεις µας για συνδιαµονή, συνεκπαίδευση, 

συνεργασία επαγγελµατική κτλ., τη στιγµή που έχουν να αντιµετωπίσουν από 

την απέναντι πλευρά ένα τόσο µεγάλο ποσοστό µη αποδοχής τους. 

Η καθηµερινή παρατήρηση, η βιβλιογραφική επισκόπηση και η 

εµπειρική έρευνα τελικά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις ευνοούν πρακτικές κοινωνικών διακρίσεων και αποκλεισµού. Το 

φαινόµενο αυτό εµποδίζει µεταξύ των άλλων και τη "σχολειοποίηση", δηλαδή 

τη σχολική ένταξη, των παιδιών ρόµικης καταγωγής.  

Από την τριετή µας, λοιπόν, ενασχόληση µε το θέµα της Εκπαίδευσης 

των Τσιγγανοπαίδων, την άµεση επαφή µε τους εµπλεκόµενους ανθρώπους και 

φορείς -δυστυχώς δεν µπορούσαµε να έρθουµε σε επαφή µε όλους τους φορείς 

και µε όλα τα µέλη των κοινοτήτων, εκπαιδευτικών και Τσιγγάνων-, 

καταλήξαµε στα εξής συµπεράσµατα και προτάσεις: 

Πέρα από τα προτεινόµενα µέτρα κοινωνικής πολιτικής για την πλήρη 

κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων της χώρας µας, όπως λύση του στεγαστικού 

προβλήµατος (µαθαίνω από επίσηµα χείλη ότι στο Αγρίνιο ξεκινάει µεγάλο 



Πρόγραµµα πολλών δις για τη στεγαστική αποκατάσταση των Τσιγγάνων και 

όχι µόνο, από το οποίο θα πάρει και µεγάλο µερίδιο και ο νοµός 

Αιτωλοακαρνανίας), της µόνιµης επαγγελµατικής στέγης και απασχόλησης, της 

ύδρευσης, του φωτισµού και της οδικής σύνδεσης, είναι ανάγκη παράλληλα να 

ενταχθούν οι Τσιγγάνοι 4-18 χρόνων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να 

ληφθούν µέτρα, ώστε να αλφαβητιστούν και οι άλλοι Τσιγγάνοι, οι 

µεγαλύτεροι, ο παραγωγικός τουλάχιστον πληθυσµός ηλικίας 20-40/50 

χρόνων. 

Όποιες, όµως, εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης και αν εφαρµοστούν 

(ταχύρυθµα προπαρασκευαστικά τµήµατα, τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, 

φροντιστηριακά τµήµατα κτλ.) δεν φαίνεται -τουλάχιστον από τα µέχρι τώρα 

στοιχεία και αποτελέσµατα- ότι θα αποδώσουν καρπούς, αν δεν βάλουµε από 

την αρχή τις βάσεις για µια διαπολιτισµική αγωγή και εκπαίδευση και µια 

επιµόρφωση των εµπλεκοµένων, εκπαιδευτικών κι εκπαιδευόµενων, και αν δεν 

κάνουµε παρέµβαση και στους ίδιους τους Τσιγγάνους και πολύ περισσότερο 

στην εκπαιδευτική κοινότητα και τον περίγυρό της (γονείς κτλ.) στις περιοχές 

όπου είναι Τσιγγάνοι. 

Πολύ σωστά γράφουν οι Αζίζι-Καλατζή Αναστασία, Ζώνιου-Σιδέρη 

Αθηνά και Βλάχου Αναστασία ότι τα άτοµα που εµπλέκονται στη 

διαπολιτισµική αγωγή και επιµόρφωση θα είναι πιο αποτελεσµατικά στη 

δουλειά τους, όταν οι ίδιοι έχουν καλλιεργήσει τη διαρκή δυνατότητα 

απεγκλωβισµού ή απεξάρτησης από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις µε 

βάση "τις παρακάτω πέντε αρχές: 

1) εκπαίδευση µε στόχο την κατανόηση: κατανόηση των άλλων πολιτισµών, 

των άλλων ανθρώπων (π.χ. Κούρδων προσφύγων, Τσιγγάνων κ.ά.),  

2) εκπαίδευση µε στόχο τη συµπαράσταση: δραστηριοποίηση για όλους αυ-

τούς οι οποίοι καταπιέζονται, απορρίπτονται και διώκονται από το 

κοινωνικό µας σύνολο (π.χ. ανάπηροι, Τσιγγάνοι, άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

κ.ά.), 



3) εκπαίδευση µε στόχο τον πολιτισµικό αλληλοσεβασµό,  

4) εκπαίδευση που δεν ενισχύει εθνοκεντρικούς τρόπους σκέψεων και πράξεων, 

δηλαδή εκπαίδευση µε στόχο τον πολιτισµικό διεθνισµό, και 

5) εκπαίδευση ενάντια σε κάθε µορφή κοινωνικού και εθνικού ρατσισµού».   

Οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν και περιγράφουν και στην πράξη ένα 

µοντέλο µε ασκήσεις "ευαισθητοποίησης" στη διαπολιτισµική αγωγή και 

"απεξάρτησης" από τη στερεοτυπική σκέψη και µάθηση και από την προκατά-

ληψη. Ο  κος Αθαν. Ε. Γκότοβος στο βιβλίο του Ρατσισµός, Κοινωνικές, 

Ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας Ιδεολογίας και µιας Πρακτικής, 

χαρακτηρίζει τη διαδικασία αυτή ως "αποδόµηση της ήδη υπάρχουσας 

προκατάληψης". 

Από την εµπειρία µου, λοιπόν, θεωρώ αυτές τις ιδέες και προτάσεις 

εφαρµογής τους πολύ χρήσιµες. Βέβαια, το εγχείρηµα της αποδόµησης των 

προκαταλήψεων και της ευαισθητοποίησης στη διαπολιτισµική αγωγή είναι και 

επίπονο και χρονοβόρο εγχείρηµα και κοστίζει σε κόπο και χρήµα, αφού η 

"απεξάρτηση" πρέπει να γίνει σε ολιγάριθµες οµάδες 10-15 ατόµων, από 

ειδικούς εκπαιδευτές-εµψυχωτές, δηλαδή ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, παιδαγωγούς κτλ., σε επίπεδο σχολικής µονάδας, σε επίπεδο 

περιφέρειας, όταν είναι µικρές οι περιφέρειες, σε επίπεδο οικογενειών -άκουσα 

χθες µια σχετική παρέµβαση από την Ηµαθία και τη Φλώρινα. Απαιτεί, 

λοιπόν, και χρόνο, απαιτεί και χρήµα, απαιτεί και εξειδικευµένο προσωπικό, 

αλλά πιστεύω ότι είναι ένα απαραίτητο µέτρο. ∆εν λύνεται µε εξορκισµούς ή 

µόνο µε διαλέξεις το θέµα των προκαταλήψεων. 

Πολύ καλό µέτρο, επίσης, για να σπάσει ο πάγος ανάµεσα σε "εµάς" και 

σε "αυτούς", είναι αυτό των συναδέλφων της Αχαΐας, οι οποίοι έχουν 

συµπεριλάβει στην οµάδα τους τον Γιάννη Νταλάκο. Αν ήταν στο χέρι µου, αν 

ήταν εύκολο για το Πρόγραµµα, θα ήµουν ευτυχής αν γινόταν στην 

Αιτωλοακαρνανία από αύριο, από τον Σεπτέµβριο, αυτή η παρέµβαση.  



Αυτά και κάποια άλλα µέτρα είναι όροι "εκ των ων ουκ άνευ" για να 

προχωρήσει σωστά οποιοδήποτε πρόγραµµα ένταξης των τσιγγανοπαίδων και 

άλλων οµάδων στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Θα ήθελα να κλείσω µε τον επίλογο του κου Αθαν. Ε. Γκότοβου στο 

βιβλίο του Ρατσισµός, Κοινωνικές, Ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις µιας 

Ιδεολογίας και µιας Πρακτικής: «Η ετοιµότητα για παρέµβαση και η ίδια η 

παρέµβαση είναι, ασφαλώς, ΄κουραστικά΄ πράγµατα και ίσως ακούγεται λογικό 

το επιχείρηµα της 'ουδετερότητας' και  της 'µη παρέµβασης', γιατί ο καθένας 

ίσως προτιµά να έχει την ησυχία του. Αλλά µε πολίτες που θέλουν να έχουν 

βραχυπρόθεσµα την ησυχία τους και που δεν έχουν την τόλµη να 

δυσαρεστήσουν όσους επιχειρούν κοινωνικές διακρίσεις στο χώρο τους, δεν 

µπορούµε να µιλάµε ούτε για δηµοκρατία, ούτε και για ανθρωπισµό. Με αυτή 

την έννοια τα παιδαγωγικά περιβάλλοντα, και ιδιαίτερα το σχολείο, ίσως πρέπει 

να ξανασκεφτούν την παιδαγωγική αξία της τόλµης, συνδυασµένης µε την 

κριτική σκέψη». 

Αν θέλετε τώρα να σας µιλήσω ειδικότερα για την κατάσταση στο νοµό 

Αιτωλοακαρνανίας, δεν έχει αλλάξει και πολύ από πέρσι. Γράφτηκαν στην 

αρχή της φετινής χρονιάς 205 παιδιά τσιγγάνικης προέλευσης από τα 300-340 

συνολικά, υπάρχει δηλαδή ένα µεγάλο ποσοστό (40 %) που δεν προσήλθε καν 

στο σχολείο. Από αυτά τα 205 παιδιά που γράφτηκαν, τα µισά περίπου φοιτούν 

επαρκώς και από αυτά ελάχιστα ανελλιπώς. Με το Πρόγραµµα µοιράσαµε τα 

βιβλία, είδαµε όσο µπορούσαµε τους συναδέλφους, τους είπαµε λίγα πράγµατα 

για το πώς µπορούν να τα χρησιµοποιούν. Εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή µε 

τους σχολικούς συµβούλους, τους είπα να κοιτάξουν και αυτοί τα συγκεκριµένα 

βιβλία, να δώσουν και αυτοί όσο µπορούν οδηγίες στους συναδέλφους. 

Αλλά, συνάδελφοι, να σας πω ειλικρινά τη γνώµη µου πάνω σε αυτό που 

είπε η κα Αγγελική Πράππα χθες, ότι πρέπει, δηλαδή, να εµπλακούν οι 

σχολικοί σύµβουλοι ενεργά στο Πρόγραµµα. Υπερθεµατίζω, βεβαίως, και λέω 

να ενταχθούν όχι µόνο οι σύµβουλοι, αλλά ολόκληρη η εκπαιδευτική 



κοινότητα, όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης και η βάση της, οι εκπαιδευτικοί. 

Πώς θα εµπλακούν µε τον σωστό τρόπο είναι το ζητούµενο. Εγώ δεν βλέπω 

άλλον τρόπο, παρά εκείνο που είπα προηγουµένως. Για την απεξάρτηση, την 

απεµπλοκή κτλ. χρειάζεται και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε µας τους 

ίδιους τους συµβούλους -γιατί δεν διαφέρουµε ως µέλη αυτής της κοινωνίας, 

έχουµε και εµείς τις προκαταλήψεις µας, τους δογµατισµούς µας- επιµόρφωση. 

Είπα, λοιπόν, στους σχολικούς συµβούλους να δουν τα βιβλία, να συστήσουν 

στους συναδέλφους να τα χρησιµοποιούν εναλλακτικά και σε κάποια φάση θα 

τα συζητήσουµε καλύτερα, όταν δηλαδή και εµείς έχουµε περισσότερη 

ενηµέρωση και έχουµε ενσκήψει πάνω σε αυτά τα βιβλία και τα άλλα µέσα που 

παράγει το Πρόγραµµά µας. Σας ευχαριστώ πολύ.   

 
 



Φραγκίσκα Κοτρέτσου, Η τσιγγάνικη κοινότητα και ο ρόλος της τοπικής 

κοινωνίας στην εξέλιξή της 

 

Καλή σας µέρα. Βρίσκοµαι εδώ σήµερα για να σας παρουσιάσω τις δράσεις 

που έγιναν για περίπου ένα χρόνο στο νοµό Ηλείας και την πρωτεύουσά του, 

τον Πύργο, οι οποίες απέβλεπαν και αποβλέπουν στην εκπαιδευτική και κατ' 

επέκταση κοινωνική ένταξη των παιδιών της τσιγγάνικης κοινότητας. 

Με τον όρο "κοινότητα" εννοούµε το σύνολο των ανθρώπων που είναι 

εγκαταστηµένοι σε µία περιοχή. Συγκεκριµένα, στο νοµό Ηλείας έχουµε 

καταυλισµούς Τσιγγάνων στους δήµους Αµαλιάδας, Γαστούνης, Ανδραβίδας 

και Τραγανού. Οι οικογένειές τους επιδιώκουν την ανθρώπινη και αξιοπρεπή 

διαβίωση, κάτι που αποτελεί κοινή επιδίωξη κάθε πολίτη. Η κάλυψη βασικών 

τους αναγκών, όµως (στέγη, υγεία, διατροφή, εργασία) δεν είναι 

εξασφαλισµένη, όπως συµβαίνει µε τους άλλους πολίτες, εµάς δηλαδή. Οι 

Τσιγγάνοι ζουν στην παράγκα, στην αθλιότητα, στη φτώχεια, στην ανέχεια, 

στον αναλφαβητισµό, στην κοινωνική απαξίωση. Πώς, όµως, θα πετύχουν την 

ανθρώπινη διαβίωσή τους, Πώς θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις συνθήκες 

ζωής τους, ώστε να µικρύνει η ψαλίδα της οικονοµικής ανισότητας; 

Από την άλλη µεριά βρίσκεται η τοπική κοινωνία, οι άλλοι πολίτες, µε τις 

δικές τους αξίες (χρήµα, εύκολος πλουτισµός, εξουσία), αξίες που κυριαρχούν 

και πολίτες που ζουν σε ένα καλύτερο σπίτι, µε όλες τις ανέσεις, σε ένα υγιεινό 

περιβάλλον, που µορφώνεται, έχει εξασφαλισµένη µια κερδοφόρα εργασία, 

συµµετέχει στα δρώµενα της πόλης του.  

Η υλοποίηση των αλλαγών µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

Τσιγγάνων σε όλα τα επίπεδα είναι έργο φορέων της τοπικής κοινωνίας, 

κοινωνικών δυνάµεων θα λέγαµε. Αναφέροµαι αρχικά σε επίπεδο δήµου και 

συγκεκριµένα στο δήµο Πύργου.  

Ο δήµος Πύργου ως βασικός φορέας αξιοποίησης προγραµµάτων και 

δράσεων για την ένταξη περιθωριοποιηµένων οµάδων µέσω της Κοινωνικής 



Υπηρεσίας, όπου και εργάζοµαι ως κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη 

προγραµµάτων κοινωνικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας, διαµόρφωσε 

στον οικισµό Βαλτζίκη (είναι ένας οικισµός που έχει µια ιδιαιτερότητα, 

δεδοµένου ότι τα παιδιά για να µετακινηθούν από τον καταυλισµό στο σχολείο 

τους χρειάζεται να διανύσουν αρκετή απόσταση, µισής ώρας περίπου, και 

µάλιστα να περάσουν δρόµο ταχείας κυκλοφορίας) ένα κέντρο δηµιουργικής 

απασχόλησης. Ο χώρος έχει δοθεί από την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας. 

Μέσω του πιλοτικού αυτού προγράµµατος λειτούργησαν τµήµατα 

ενισχυτικής διδασκαλίας µε τη συµµετοχή συνταξιούχου εκπαιδευτικού, ο 

οποίος σε καθηµερινή βάση βοηθούσε τα παιδιά στα µαθήµατά τους, ώστε να 

είναι την επόµενη µέρα έτοιµα. Βεβαίως, δυσκολίες παρουσιάστηκαν, κυρίως 

στις αρχές του έτους και µετά τις γιορτές του Πάσχα, τις οποίες και εσείς θα 

διαπιστώνετε στις δικές σας περιοχές, αφού οι γονείς µετακινήθηκαν σε όµορες 

περιοχές µαζί µε τα παιδιά τους για να πουλήσουν το εµπόρευµά τους. Έτσι, οι 

απουσίες των µαθητών τσιγγάνικης προέλευσης από το σχολικό πρόγραµµα 

επηρέασαν κατά κάποιον τρόπο τη λειτουργία του Προγράµµατος, αλλά 

καθιστούσαν δύσκολη και την προσαρµογή των ίδιων των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον. 

Επίσης, λειτούργησε και λειτουργεί τµήµα δηµιουργικής απασχόλησης 

µέσω του οποίου εφαρµόστηκε και ένα ψυχαγωγικό πρόγραµµα, όπου τα 

παιδιά της οµάδας στόχου έλαβαν µέρος σε ένα θεατρικό σκετς τα 

Χριστούγεννα µε την καθοδήγηση εµψυχώτριας σε εθελοντική βάση και µε τη 

δική µου ενθάρρυνση. 

Μια ακόµη µοναδική εµπειρία ήταν για τα παιδιά η παρουσία και 

ενασχόληση µαζί τους ενός καθηγητή Θεολογίας σε εθελοντική πάντα βάση. 

Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις στις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά 

να ακούσουν για τη θρησκεία τους µέσα από τραγούδια, να προβληµατιστούν. 

Ένας άλλος τοµέας που µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της ζωής της 

οµάδας-στόχου είναι οι υπηρεσίες δοµών Υγείας και Πρόνοιας. Σε συνεργασία 



µε το παιδιατρικό τµήµα του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Πύργου και 

ειδικότερα τη διευθύντρια του παιδιατρικού τµήµατος, κα Τζένη 

Παπαδοπούλου -κάποιοι από τους παρευρισκοµένους τη γνωρίζουν-, 

υλοποιήθηκε πρόγραµµα εµβολιασµού όχι µόνο στον οικισµό Βαλτζίκη, αλλά 

και σε άλλους καταυλισµούς. Παράλληλα έγινε και γίνεται ενηµέρωση σε 

θέµατα προληπτικής παιδιατρικής. Βέβαια, ο στόχος µας είναι η χρήση των 

υπηρεσιών από τους ίδιους τους Τσιγγάνους µε όσο γίνεται φιλική εξυπηρέτηση 

από τις υπηρεσίες. Πρέπει, όµως, να υπενθυµίσει κανείς τις συνθήκες διαβίωσής 

τους: για να µεταβούν από τον καταυλισµό στο νοσοκοµείο, τις περισσότερες 

φορές πεζοί, αφιερώνουν όλο το πρωινό, διακόπτοντας έτσι ο τσιγγάνος 

µαθητής τη µέρα του από το σχολείο. 

Βλέπουµε ότι η εξέλιξη της τσιγγάνικης κοινότητας και της κοινωνίας 

γενικότερα προϋποθέτει και τη λαϊκή συµµετοχή µε τη δηµιουργία εθελοντικής 

οµάδας, µε τη συµµετοχή σε εθελοντική βάση ευαισθητοποιηµένων 

συµπολιτών µας, οι οποίοι µε τη γνώση και την πείρα τους συνεργάζονται, 

συµβάλλοντας στον επιδιωκόµενο στόχο, που είναι η εκπαίδευση των παιδιών 

των καταυλισµών και η ανάπτυξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον που ζουν και 

δραστηριοποιούνται.  

Στην προσπάθειά µας να είναι καθηµερινή η φοίτηση των παιδιών 

ζητήθηκε η παρέµβαση του διευθυντή του Τµήµατος Συγκοινωνιών και 

Μεταφορών της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης Ηλείας, η οποία και 

πραγµατοποίηθηκε άµεσα. Μετά από επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε η 

αναγκαιότητα µεταφοράς των παιδιών µε µισθωµένο αυτοκίνητο, γιατί η 

απόσταση, όπως σας προείπα, µεταξύ καταυλισµού και σχολείου ήταν αρκετά 

µεγάλη και η πεζοπορία ήταν αρκετά επικίνδυνη µέσω δρόµου ταχείας 

κυκλοφορίας. Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί βέβαια και για τα παιδιά 

τσιγγάνικης προέλευσης από τον οικισµό Βιβιά (είναι µια περιοχή γύρω στα 4 

χλµ έξω από το κέντρο του Πύργου), τα οποία πρέπει και αυτά να µεταβαίνουν 

µε ασφάλεια στο σχολείο τους. 



Όσον αφορά τώρα την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι διευθυντές και οι 

δάσκαλοι των σχολείων στα οποία φοιτούν τσιγγάνοι µαθητές, συµβάλλουν 

άµεσα και σηµαντικά στην άρση των δυσκολιών του τσιγγάνικου βίου. 

Ανταποκρινόµενοι στο έγγραφο αίτηµά µας για τον αριθµό των φοιτούντων 

της οµάδας-στόχου, αλλά και µε συνεχείς κατ' ιδίαν επαφές συλλέξαµε 

χρήσιµα στοιχεία για την τακτική ή µη τακτική φοίτησή τους. Οι προσπάθειες 

των εκπαιδευτικών για τακτική παρακολούθησε πολλές φορές αποβαίνουν 

άκαρπες γιατί, όπως µας είπαν: (α) οι τσιγγάνοι γονείς µαζί µε τα παιδιά τους 

µετακινούνται συχνά σε άλλες πόλεις, (β) τα παιδιά είναι εκτεθειµένα σε πολλές 

ασθένειες (π.χ. ηπατίτιδα) και η ξαφνική ασθένεια αναγκάζει το γονέα να 

διακόψει το παιδί του από το σχολείο για να µεταβεί στο νοσοκοµείο, (γ) το 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο δεν ενισχύει µε ερεθίσµατα τα παιδιά, ώστε να 

αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, να διαπαιδαγωγηθούν για την οµαλή 

κοινωνικοποίησή τους. Πώς, λοιπόν, θα προσαρµοστεί στο σχολικό 

περιβάλλον ο τσιγγάνος µαθητής και πώς θα τύχει αποδοχής από τους άλλους 

συµµαθητές του;  

Είναι εµφανής και δικαιολογηµένη η απορριπτική στάση των γονέων ή αν 

θέλετε του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Οι Τσιγγάνοι στην ουσία 

συγκρούονται και µε το δικό τους κοινωνικό περιβάλλον. Οι συνθήκες 

διαβίωσής τους (ο νοµαδικός τρόπος ζωής, το χαµηλό εισοδηµατικό επίπεδο, 

οι µετακινήσεις από πόλη σε πόλη, η συµµετοχή του µικρού τσιγγάνου στην 

εργασία των γονέων) έχουν ως αποτέλεσµα την έλλειψη προσχολικής αγωγής, 

την ελλιπή παρακολούθηση µαθηµάτων, τη δυσκολία αφοµοίωσης µαθηµάτων, 

τη δυσκολία προσαρµογής στο σχολικό πρόγραµµα. 

Με τη βοήθεια των φορέων της τοπικής κοινωνίας, αλλά και την 

ενεργητική συµµετοχή των ίδιων των Τσιγγάνων, είναι δεκτή η κοινωνική τους 

εξέλιξη. Απαιτείται να καλλιεργηθεί και να υποστηριχθεί η εκπροσώπησή τους 

και η ενεργός συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το ενδιαφέρον τους 

για βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους συνδέεται µε τη διαδικασία της 



επιµόρφωσης και κοινωνικής τους ανέλιξης. Η κουλτούρα τους δεν είναι κάτι 

το διαφορετικό, δεν είναι διαρκής και αναλλοίωτη, είναι µέρος του κοινωνικού 

ιστού. Η τσιγγάνικη µικροκοινωνία και ψυχή είναι ανθρώπινη και έχει δικαίωµα 

στο ευ ζην. Με την κοινή δράση της τοπικής κοινωνίας και της οµάδας-στόχου 

θα υπάρξει αλλαγή του τρόπου ζωής. ∆εν λέµε ότι είναι εύκολο, απαιτείται 

οπωσδήποτε προσπάθεια. 

Η εκπαίδευση των Τσιγγάνων πρέπει να αντιµετωπιστεί σε συνάρτηση µε 

το θέµα της στέγης, της εργασίας και της υγείας. Απαιτείται η δηµιουργία 

εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισµού, αλλά και η 

εξασφάλιση όλων των άλλων αγαθών του πολιτισµού που προσφέρονται σε όλα 

τα µέλη της κοινωνίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης.  

Σας ανέφερα συγκεκριµένες δράσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

που µπορούν να οδηγήσουν αργά, αλλά σταθερά στον επιδιωκόµενο στόχο. Τα 

εµπόδια είναι γνωστά, αλλά όχι αξεπέραστα. Οι οικονοµικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές παρεµβάσεις από την τοπική κοινωνία συµβάλλουν στην 

ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Με τη δράση διάφορων κοινωνικών 

δυνάµεων (Εκκλησία, νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήµος, εκπαιδευτική 

κοινότητα, λαϊκή συµµετοχή) είναι δυνατή η αλλαγή προς το καλύτερο. Έτσι, 

το δικαίωµα στην εκπαίδευση θα αποτελέσει πεποίθηση ότι ο Τσιγγάνος ανήκει 

και αυτός φυσιολογικά και δίκαια στο σχολικό πρόγραµµα. 

Κλείνοντας, ο στόχος µας ως µελλοντική παρέµβαση είναι ο έλεγχος της 

φοίτησης των παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής, η άρση των εµποδίων που 

δηµιουργούν διαρροές στην παρακολούθηση του σχολικού προγράµµατος, η 

δηµιουργία µητρώου σχολικής φοίτησης -κάτι που έχει προταθεί και από το 

Πρόγραµµα-, καθώς και µια κινητή οµάδα ευαισθητοποιηµένων εθελοντών 

από τον Σεπτέµβρη πλέον για την παράλληλη δράση των δοµών Υγείας και 

Πρόνοιας σε όλους τους καταυλισµούς της περιοχής. Τελειώνοντας, η τοπική 

κοινωνία που είναι κοντά στα προβλήµατα των πολιτών οφείλει να προασπίσει 

τα συµφέροντά τους, διασφαλίζοντας τη σωστή κοινωνική υγεία και γενικότερα, 



την παροχή κοινωνικής προστασίας και εξέλιξης της κοινωνίας. Άλλωστε, η 

προώθηση των Τσιγγάνων στην εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας υγιές περιβάλλον 

εκπαίδευσης, κατοικία και υποδοµές, είναι µια πράξη ανθρωπιστική. Σας 

ευχαριστώ. 
  

 

 



Ηώ Αγγουρή, Μέλπω Ντόκα, Μαριάνθη Ταβανίδου, Σχολική ένταξη των 

παιδιών του οικισµού Αγία Σοφία 

 
Είµαστε η νεοσύστατη οµάδα της Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαµε τη δράση µας 

την εποχή των ισχνών αγελάδων για το Πρόγραµµα. Ευτυχώς, όµως, είχαµε τη 

διαρκή και ουσιαστική ηθική υποστήριξη του επιστηµονικού µας υπεύθυνου. 

Και πριν αρχίσουµε ας κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο: παραλάβαµε καµένη γη. 

Θα ξεκινήσει η Μαριάνθη. 

--- 

Θα ξεκινήσω, διαβάζοντάς σας κάτι: "Οι Τσιγγάνοι αποτελούν µια 

διακριτή πολιτισµική µειονότητα µε διαφορετική ιστορία, διαφορετικό τρόπο 

ζωής, που δεν περιλαµβάνει το σχολείο. Άρα, ο αναλφαβητισµός ήταν 

ανέκαθεν ένα δοµικό στοιχείο της κουλτούρας τους. Έχουν, επίσης, 

διαφορετική αντίληψη για την ιδιοκτησία, τη λεβεντιά, την έννοια του καθαρού 

και του ακάθαρτου, του θορύβου και της ησυχίας...". Και συνεχίζει, δίνοντας 

µια ερµηνεία της σχολικής διαρροής βασισµένη σε µαρξιστικές θεωρίες à la 

γιαλαντζί: "Επειδή οι κυρίαρχες κοινωνίες δεν σέβονται τη διαφορετικότητα 

των Τσιγγάνων, τους υποτιµούν και επιχειρούν µέσα από το σχολείο να 

αφοµοιώσουν τα παιδιά τους… Οι τσιγγανόπαιδες αντιστέκονται, παρατώντας 

το σχολείο και όσοι απ’ αυτούς που µετά µύριων βασάνων κατορθώνουν να 

αποφοιτήσουν, πολλοί είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, δηλαδή δεν ξέρουν 

γραφή και ανάγνωση... Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι το ισχύον εκπαιδευτικό 

σύστηµα έχει αποτύχει!". 

Ελπίζω να καταλάβατε, βέβαια, ότι δεν πρόκειται για δικές µου απόψεις. 

Για την ακρίβεια είναι αποσπάσµατα έκθεσης διευθυντή σχολείου της περιοχής 

µας µε µεγάλο ποσοστό µαθητών ρόµικης προέλευσης. Αυτή η έκθεση 

στάλθηκε στον προϊστάµενό του και για ευνόητους λόγους έχει προσέξει τη 

διατύπωση των απόψεών του. Φανταστείτε, δηλαδή, να µην την πρόσεχε! 

Σίγουρα όλοι έχετε γίνει µάρτυρες παρόµοιων απόψεων. Το ζήτηµα, όµως, για 

µας είναι το ακόλουθο: το σχολείο αυτό χαρακτηρίζεται από την επόµενη 



χρονιά ως διαπολιτισµικό και ο άνθρωπος αυτός θα συνεχίσει να είναι στη θέση 

του διευθυντή, γιατί έχει όλα τα τυπικά προσόντα. Επιστρέφουµε το σχόλιο: 

µάλλον εδώ έχει αποτύχει το σύστηµα!  

Παίρνοντας αφορµή από το συγκεκριµένο παράδειγµα, πιστεύουµε ότι 

µια µεγάλη πρόκληση για όλους µας, και για το Πρόγραµµα βέβαια, βρίσκεται 

εδώ ακριβώς. Οφείλουµε να πάρουµε θέση, να έχουµε έτοιµες προτάσεις επί 

θεσµικών θεµάτων που να βασίζονται στην καθηµερινή µας πρακτική. 

Ασφαλώς και δεν είµαστε αφελείς για να πιστεύουµε ότι αλλάζοντας ή 

προτείνοντας νόµους, αλλάζει και η πραγµατικότητα (ας θυµηθούµε λίγο τις 

χθεσινές εισηγήσεις περί διοικητικής ανοµίας, αταξίας). ∆υστυχώς, όµως, όλοι 

έχουµε γίνει µάρτυρες καταστάσεων όπου παρόµοιες συµπεριφορές και 

στάσεις διαιωνίζονται και καλύπτονται πίσω από νοµότυπες διαδικασίες. Έτσι, 

µέσα σε αυτό το γενικό κλίµα ανοµίας-αταξίας κρίνουµε σκόπιµο να θέσουµε 

κάποια ζητήµατα που χρήζουν µεγάλης συζήτησης: 

► Το πλαίσιο για την επιλογή του προσωπικού και των διευθυντών των 

διαπολιτισµικών σχολείων. Και γιατί ξεκινάµε από τα διαπολιτισµικά; Γιατί 

από κάπου µάλλον πρέπει να ξεκινήσουµε. Γιατί τα διαπολιτισµικά ούτως ή 

άλλως διέπονται από ειδικό καθεστώς, εν όψει µάλιστα της λειτουργίας του 

Ι.Π.Ο.∆.Ε.  

► Την ανάγκη για σύσταση οµάδων στήριξης στα σχολεία στα οποία εµείς 

έχουµε παρέµβαση, αλλά και στα διαπολιτισµικά, οµάδες που θα 

παρεµβαίνουν και έξω από το σχολείο, οµάδες θεσµοθετηµένες, µε παρουσία 

θεσµοθετηµένη. Αυτή τη στιγµή εµείς ερχόµαστε ουσιαστικά να 

αναπληρώσουµε αυτό το κενό, εµείς ερχόµαστε σε επαφή µε τις οικογένειες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην περιοχή µας αποτελεί ένα 

διαπολιτισµικό σχολείο το οποίο κατά γενική οµολογία λειτουργεί πάρα πολύ 

καλά και στο οποίο το Πρόγραµµά µας τα προηγούµενα χρόνια είχε 

παρέµβαση. Φέτος φοιτούν έξι µαθητές και έξω από τον αυλόγυρο του 



σχολείου παίζουν µερικές δεκάδες παιδιών, χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται να 

καλέσει αυτά τα παιδιά στο σχολείο.  

Βέβαια, η ιστορία για τις οµάδες κοινωνικής στήριξης που µπορεί να 

έχουν άτοµα διάφορων ειδικοτήτων, µπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα σε 

σχέση µε την κατανόηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών του έργου τους 

και των δυσκολιών που συναντούν σε σχέση µε την οµάδα. Έχουµε ένα 

παράδειγµα, το δήµο Ευόσµου, ο οποίος µπορούµε να πούµε ότι -για τους 

δικούς του λόγους- δούλεψε, συνεργάστηκε µε την προσπάθεια. Έχει συστήσει 

µια οµάδα από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και µία κοινωνική 

ανθρωπολόγο. Αυτή η οµάδα επισκέπτεται τα σχολεία του Ευόσµου που έχουν 

δεχτεί παιδιά από τον οικισµό Αγίας Σοφίας και θεωρούµε ότι γίνεται καλή 

δουλειά και αυτό φαίνεται και από τις εκθέσεις των δασκάλων και από την 

εικόνα που έχουµε από αυτά τα σχολεία σε σχέση µε την πρόοδο των παιδιών.  

► Τη σύνδεση της σχολικής φοίτησης µε τα επιδόµατα πρόνοιας πολυτέκνων, 

θέµα που έθεσε και ο πρώτος οµιλητής, ο κος Γιάννος. Είναι ένα ζήτηµα 

απέναντι στο οποίο θεωρώ ότι πρέπει να πάρουµε θέση. Έχω στα χέρια µου 

σχετικό έγγραφο (λογικά πρέπει να έχει κοινοποιηθεί και στον κο Γκότοβο) το 

οποίο απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Πρέπει και εµείς να 

έχουµε έτοιµη τη θέση µας. Κατά τη γνώµη µου, για να ισχύσει η παραπάνω 

σύνδεση πρέπει καταρχάς το µέτρο αυτό να ισχύσει για όλους τους πολίτες, όχι 

αποκλειστικά για τους Ροµ, και να εξασφαλίσουµε βέβαια ένα ανεκτό σχολείο. 

Πώς; Ερώτηση ανοικτή. Και βέβαια οι κίνδυνοι είναι γνωστοί: η 

περιθωριοποίηση του πληθυσµού κάποια στιγµή (γιατί ξέρουµε ότι στην 

περιοχή µας και την Αγία Σοφία ειδικότερα το 60 % -και µπορεί και 

παραπάνω- παίρνει αυτά τα επιδόµατα και ζει από αυτά), αλλά και να πέσουν 

τα µέτρα αυτά στα χέρια στυγνών γραφειοκρατών. Και είναι µεγάλος ο 

κίνδυνος αυτός, µιας και δεν µπορούµε να ελέγξουµε την εφαρµογή του 

µέτρου.  



Θα συνεχίσω µε κάποιες όχι τόσο προτάσεις, όσο διαπιστώσεις σχετικά 

µε τη λειτουργία του Προγράµµατος στην περιοχή µας, οι οποίες µπορούν να 

γενικευτούν. Κάποια σηµεία έχουν ήδη ειπωθεί και στις χθεσινές εισηγήσεις και 

χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί αυτά δεν αποτελούν µόνο δικές µας διαπιστώσεις: 

■ Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσχολική αγωγή. Το θεωρούµε πολύ 

σηµαντικό.  

■ Να υπάρχει επαφή µε τους φορείς, όπως είπε και η οµάδα της Αχαΐας. 

Η στρατηγική της δικής µας οµάδας θύµιζε αυτή του πωλητή τους δύο 

πρώτους µήνες. Φτιάξαµε ένα πελατολόγιο και προσπαθούσαµε µέσα από 

αυτό να χτίσουµε τις συµµαχίες µας. Βρίσκαµε κόσµο, τους ενηµερώναµε για 

το τι κάνουµε, ποιος είναι ο στόχος µας, και πηγαίνοντας είτε σε φορείς της 

εκπαίδευσης είτε σε άλλους φορείς που εµπλέκονται µε το όλο ζήτηµα, 

προσπαθούσαµε να βρούµε συµµάχους. 

Έτσι, η Β΄ ∆ιεύθυνση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 

ενδιαφέρθηκε. Αν όχι όλοι οι προϊστάµενοι, βρήκαµε πάντως δύο-τρεις µε 

τους οποίους µπορούσαµε να συνεννοηθούµε και µπορούσαν και αυτοί, από 

την άλλη, να προωθήσουν τα ζητήµατα του ενδιαφέροντός µας. Αναλαµβάνει, 

για παράδειγµα, πρωτοβουλία η διεύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 

χρηµατοδότηση της Νοµαρχίας για δηµιουργία µέσα στον οικισµό 

καλοκαιρινών τµηµάτων δηµιουργικής απασχόλησης του παιδιού, το οποίο 

βέβαια κρύβει κάποιους κινδύνους, αλλά θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό και 

µόνο το ενδιαφέρον που έδειξαν για να συσταθεί τέτοιο πρόγραµµα. 

Άλλη συνεργασία και συµµαχία που θα µας φανεί και στο µέλλον πολύ 

χρήσιµη είναι αυτή µε το ΚΕΚ της Νοµαρχίας και τη ΝΕΛΕ. Οι δύο αυτοί 

φορείς έχουν αναλάβει την αστική τακτοποίηση όλων των οικιστών της Αγίας 

Σοφίας. Για όλους εµάς που ψάχνουµε απεγνωσµένα να βρούµε πιστοποιητικά 

γεννήσεως των παιδιών για να εγγραφούν κανονικά στα σχολεία, είναι πολύ 

σηµαντική η βοήθειά τους. Και βέβαια, η συνέχεια των δράσεων του ΚΕΚ και 

της ΝΕΛΕ θα έχει να κάνει µε τα προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης, 



για τη συµµετοχή στα οποία όρος είναι να στέλνουν οι οικιστές τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Ή καλύτερα, πρόκειται για κίνητρο, αφού λένε ότι όσοι οικιστές 

στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο θα προτιµηθούν από τους άλλους που 

είναι αδιάφοροι στο θέµα της εκπαίδευσης των παιδιών.  

Στην τοπική αυτοδιοίκηση βρήκαµε τους καλύτερους συµµάχους, αλλά 

και τους ορκισµένους εχθρούς. Ο δήµος Εχεδώρου ίσως ήταν ο καταλυτικός 

παράγοντας στην προσπάθειά µας και ελπίζουµε να αλλάξει η στάση του. Αλλά 

θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια. 

■ Να υιοθετηθεί µια επιθετική πολιτική ενηµέρωσης προς τις τοπικές 

κοινωνίες, η οποία διαπιστώσαµε ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτική, αφού κάποιες 

ακραίες απόψεις οφείλονται τελικά σε πολλές περιπτώσεις και στην άγνοια. 

Πράγµατα που για µας είναι δεδοµένα, κάποιοι άλλοι τα αγνοούν.  

■ Να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και επιµόρφωση -επιτρέψτε µου 

να πω- όχι πλέον για τους δασκάλους, αλλά για τα στελέχη της εκπαίδευσης. 

Η κάρτα φοίτησης µετακινούµενου µαθητή είναι κάτι δεδοµένο για όλους 

µας. Σας πληροφορώ ότι το 80 % των διευθυντών των σχολείων που δέχτηκαν 

τα παιδιά δεν γνώριζαν τι να κάνουν µε αυτά τα παιδιά, αν θα έπρεπε να τους 

δώσουν κάρτα, αν υπάρχει η κάρτα και τι σηµαίνει. Η εγγραφή είναι σε 

εκκρεµότητα και οι διευθυντές ρωτούσαν εµάς και όχι τους προϊσταµένους που 

ήταν αρµόδιοι για το θέµα.  

Ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο είναι οι σχολικοί σύµβουλοι. Ακούστηκαν 

διάφορα. Εµείς έχουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 

(α) Ένας πανικόβλητος αναπληρωτής δάσκαλος που έχει το τµήµα υποδοχής 

µε δεκάχρονα και δωδεκάχρονα παιδιά, ζητά τη βοήθεια του σχολικού 

συµβούλου. Και η µόνη συµβουλή που εκείνος του δίνει είναι να αγκαλιάσει τα 

παιδιά µε αγάπη. Καλή η αγάπη, συµφωνούµε όλοι σε αυτό, αλλά θέλει κάτι 

πιο χειροπιαστό. 

(β) Και κάτι που έρχεται να συνεχίσει την κουβέντα της Αγγέλας: Εµείς 

εµπλέκουµε τους σχολικούς συµβούλους και κάποιοι σχολικοί σύµβουλοι µε 



τυπική στάση µπαίνουν στη διαδικασία. Το θέµα είναι από κει και πέρα ποιος 

τους υπολογίζει στις αποφάσεις που παίρνουν και στις συµβουλές που δίνουν. 

Για παράδειγµα, ο σχολικός σύµβουλος σε συνεργασία µε τη δασκάλα του 

τµήµατος υποδοχής οργανώνουν πρόγραµµα. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα 

παιδιά κατορθώνουν να διαβάζουν και να γράφουν -για µεγάλα παιδιά µιλάµε- 

και µπαίνει το ζήτηµα να ενταχθούν στις κανονικές τους τάξεις και να δέχονται 

παράλληλα ενισχυτική διδασκαλία. Ο σχολικός σύµβουλος γνωµοδοτεί ότι 

έφτασε ο καιρός να γίνει κάτι τέτοιο. Ο διευθυντής του σχολείου, όµως, το 

αρνείται, γιατί δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση µε τους δασκάλους που θα 

δεχτούν τα παιδιά αυτά στην τάξη. Και εκεί ο σχολικός σύµβουλος σηκώνει τα 

χέρια ψηλά: "δεν µπορώ να κάνω τίποτα", µας λέει. Θεωρούµε, δηλαδή, ότι 

προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά ο θεσµός του σχολικού συµβούλου 

είναι να λειτουργήσει συνολικά σωστά ως θεσµός, όχι µόνο στο συγκεκριµένο 

ζήτηµα.  

Και κλείνω µε µια ευχή. Στην περίπτωση συνέχισης του Προγράµµατος, 

ας αλλάξουµε λίγο τη µορφή επικοινωνίας του δικτύου συνεργατών. Μέχρι 

τώρα αποτελούσαµε ένα δίκτυο µε δεξαµενή πληροφοριών τα Γιάννενα και 

κανάλια αµφίδροµης ροής πληροφοριών προς και από τις περιοχές. Ίσως θα 

ήταν πιο χρήσιµο για όλους µας να διαµορφώσουµε έναν ιστό αράχνης. Και 

δεν µιλάω για µεγαλεπήβολα σχέδια υπολογιστών και γραφείων. Μια απλή 

φωτοτυπία διευθύνσεων, τηλεφώνων και e-mails για όσους έχουν αρκεί και έχει 

µηδενικό κόστος. 

Και κάτι που εγώ περίµενα και θα προτιµούσα να έχω στα χέρια µου 

αυτή τη στιγµή, είναι οι εκθέσεις όλων των περιοχών. Έχουν δοθεί από το 

Φλεβάρη, το κόστος µιας φωτοτυπίας δεν νοµίζω ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό, 

για να ενηµερωθούµε επιτέλους για τις δράσεις όλων. Σας ευχαριστώ. 

--- 

Ξεκινήσαµε λιγάκι ανάποδα, όπως είδατε. Πρώτα καταθέσαµε τις 

προτάσεις µας. Επί του πρακτέου, λοιπόν. Η νεοσύστατη οµάδα της 



Θεσσαλονίκης ξεκινώντας τη δράση της τον Σεπτέµβριο του 2000 αντικρίζει 

την πραγµατικότητα. Ο νέος οικισµός Αγία Σοφία είναι σχεδόν έτοιµος. Το 

στρατόπεδο του Γκόνου που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Άµυνας θα 

φιλοξενούσε τους ανθρώπους του καταυλισµού της κοίτης του Γαλλικού 

ποταµού που ζούσαν σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης. Η µετεγκατάσταση 

250 περίπου οικογενειών ήταν ζήτηµα χρόνου. Ζήτηµα δικό µας, όµως, ήταν ο 

άγνωστος αριθµός των παιδιών και η εγγραφή τους στα σχολεία. Έτσι, ξεκινάει 

ο µαραθώνιός µας. ∆εν ξέρω αν είναι υπερβολή, αλλά τουλάχιστον εµείς έτσι 

το ζήσαµε.  

Κάνουµε µια πρόχειρη καταγραφή των παιδιών σχολικής ηλικίας και 

συναντήσεις επί συναντήσεων µε φορείς της εκπαίδευσης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, για το πού θα πάνε τα παιδιά 

αυτά σχολείο. Ο δήµος Εχεδώρου, στον οποίο ανήκει ο οικισµός, αρνείται να 

τα δεχτεί στο σχολείο. Το επιχείρηµα του εκπροσώπου του σε όλες αυτές τις 

συναντήσεις που σας είπα ότι ξεκίνησαν ήταν ότι "Εµείς δεν είµαστε ρατσιστές, 

αλλά η τοπική κοινωνία αντιδρά, θα ξεσηκωθεί, θα πάρουν τα καλάζνικοφ, δεν 

θα αφήσουν παιδί να κατεβεί από το λεωφορείο". Και βέβαια από δίπλα ο 

αρµόδιος προϊστάµενος να σιγοντάρει. 

Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι ο οικισµός ανήκει στον καποδιστριακό 

δήµο του Εχεδώρου (Σίνδος, Ιωνία, Κεφαλοχώρι) και βρίσκεται κοντά στις 

φυλακές των ∆ιαβατών, στη βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η 

έκτασή του είναι περίπου 150 στρέµµατα. 

Ο µαραθώνιός µας φαινόταν χωρίς τέρµα. Μας έσωσαν δύο από µηχανής 

θεοί: ο Τσενάι, ο µαθητής στη Μηχανιώνα, και ο πρωθυπουργός που θα 

ερχόταν στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της Έκθεσης. Ένα ωραίο πρωί, 

λοιπόν, µας ανακοινώνεται ότι τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Είχαν περάσει ήδη 

δύο µήνες σκληρών διαπραγµατεύσεων και ψυχανάλυσης. ∆ιότι όλοι αυτοί οι 

"καρεκλάδες", οι φορείς της διοίκησης, της εκπαίδευσης, ήθελαν ψυχανάλυση, 

ήταν οι ασθενείς µας και οι ψυχαναλυτές είµασταν εµείς!  



Πού θα πήγαιναν, λοιπόν, αυτά τα παιδιά; Σε 13 σχολεία της δυτικής 

Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η λύση ανάγκης, εφόσον, όπως ήδη σας είπαµε, ο 

δήµος Εχεδώρου ήταν από την αρχή αρνητικός και δεν δεχόταν καµία 

συζήτηση για το ότι τα παιδιά αυτά ως παιδιά δηµοτών του θα πρέπει να 

φοιτήσουν στα σχολεία του. Από την άλλη, υπήρχε ο κίνδυνος δηµιουργίας 

σχολείου στον οικισµό, που ευτυχώς για µας -και αυτό βέβαια το οφείλουµε 

στις συµµαχίες που ανέφερε η Μαριάνθη προηγουµένως- καταφέραµε να µην 

γίνει. Ο κίνδυνος, όµως, υπάρχει ακόµα. Ακούγονται διάφορα από ανθρώπους 

της διοίκησης και από τους ίδιους τους κατοίκους και αυτό µάλλον είναι και το 

πιο επικίνδυνο.  

Την κριτική, βέβαια, για το µοίρασµα των παιδιών στα 13 σχολεία της 

δυτικής Θεσσαλονίκης τη δεχτήκαµε εµείς, αν και η απόφαση δεν ήταν 

βεβαίως δική µας. ∆ιότι υπήρχαν και άλλα σχολεία πολύ πιο κοντά στον 

οικισµό, τα οποία θα µπορούσαν να δεχτούν τα παιδιά. Σας αναφέρουµε 

ενδεικτικά τον αριθµό αυτών των σχολείων και τη χιλιοµετρική τους απόσταση 

από τον οικισµό: 

Χαλάστρα 2 σχολεία 17 χλµ -- Μάλγαρα 1 σχολείο 19 χλµ 

Κορδελιό 2 σχολεία 4 χλµ -- Εύοσµος 3 σχολεία 6 χλµ 

Ευκαρπία 2 σχολεία 9 χλµ -- Συκιές 2 σχολεία 11 χλµ. 

Οι µαθητές µεταφέρονται στα 13 σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης µε 

µισθωµένα από τη Νοµαρχία λεωφορεία και αρχικά ο ρόλος µας είναι 

συντονιστικός, κάνουµε, δηλαδή, τους συνοδούς. Κάθε πρωί βρισκόµαστε στον 

οικισµό και συντονίζουµε τα παιδιά, που είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να 

ανεβούν σε τέσσερα λεωφορεία, να µην µπερδευτούν, να καταλάβουν σε ποιο 

σχολείο θα πρέπει να κατεβούν, σε ποια στάση. Αυτό λοιπόν το κάνουµε από 

τον πρώτο καιρό. 

Ξεκινούν, όµως, αντιδράσεις στα σχολεία και έτσι αλλάζουµε ρόλο. Η 

συµµετοχή µας στις συνελεύσεις γονέων και κηδεµόνων που συγκαλούνται είναι 



πλέον αναγκαία. Ευτυχώς δεν είµαστε µόνοι µας εκεί, αλλά δίπλα µας 

στέκονται και οι σύµµαχοί µας, αυτοί που ανέφερε η Μαρία προηγουµένως. 

Σε αυτές τις συγκεντρώσεις, όµως, βγήκε και κάτι που εγώ προσωπικά δεν 

µπορούσα να το φανταστώ. Προσπαθούσαµε να πείσουµε τους γονείς ότι τα 

παιδιά του οικισµού που θα έρθουν δεν θα µεταφέρουν τις κακές τους 

συνήθειες στα δικά τους παιδιά, δεν θα τα µάθουν να καπνίζουν, να σκοτώνουν 

ή δεν ξέρω και γω τι άλλο. Ακριβώς το ίδιο πράγµα, όµως, κάναµε και στον 

οικισµό. Προσπαθούσαµε, δηλαδή, να πείσουµε τους γονείς των παιδιών από 

τον οικισµό ότι δεν θα πάθουν τίποτα αν πάνε σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι τα 

πράγµατα δεν είναι τόσο απλά.  

Η εναλλαγή των ρόλων συνεχίζεται. Το ΠΙΚΠΑ µέσω της υπεύθυνής του 

που λειτούργησε το τµήµα στον οικισµό µας διαβεβαίωνε ότι το θέµα τον 

εµβολίων που εκκρεµούσε, θα λυνόταν. Ευτυχώς, τα εµβόλια δεν τα κάναµε 

εµείς! 

Στα σχολεία προγραµµατίσαµε επισκέψεις ανά δεκαπενθήµερο. 

Συνεργαστήκαµε µε τους δασκάλους, από τους οποίους ζητούσαµε να µας 

στέλνουν στο τέλος κάθε βδοµάδας µε φαξ ένα παρουσιολόγιο. Με βάση αυτά 

τα παρουσιολόγια επισκεπτόµασταν σχεδόν κάθε βδοµάδα τον οικισµό και 

µιλούσαµε µε συγκεκριµένες οικογένειες, τα παιδιά των οποίων είτε πήγαιναν 

κανονικά στο σχολείο είτε είχαν απουσίες.  

∆εν ξέρω αν θα πρέπει να αιτιολογήσω τη διαρροή που είδαµε εµείς. 

Ακούστηκαν και χθες κάποια πράγµατα. Εµείς αναµέναµε την αργοπορία, την 

αργοπορία των µαθητών, αλλά δυστυχώς, είδαµε την αργοπορία των 

λεωφορείων. Όταν, δηλαδή, τα παιδιά µπήκαν τελικά σε ένα δρόµο και 

περίµεναν στις 7.30 π.µ. το λεωφορείο τους, ενώ έβρεχε, το λεωφορείο έφτανε 

στις 8.15 π.µ. Αυτή η δική µας ασυνέπεια σηµαίνει συνέχεια της δικής τους 

ασυνέπειας επ' αόριστον. Και νοµίζω ότι αυτό ήταν που πήγε πίσω την όλη 

προσπάθειά µας. Από τα παρουσιολόγιά µας προκύπτει ότι ο αριθµός των 

µαθητών που ξεκίνησαν το σχολείο ήταν περίπου 130. Μέχρι το Μάρτη 



φοιτούσαν 90-100 παιδιά και µετά το Πάσχα µειώθηκαν στα 30. Όταν 

ξεκίνησαν οι πενταήµερες, έρχονταν µόνο ένα λεωφορείο για τα παιδιά αυτά 

και έπρεπε να τα µοιράσει σε 13 σχολεία. Αυτό ήταν αρκετό. Από την επόµενη 

βδοµάδα χάλασαν όλα. Τα παιδιά έφυγαν.  

Θεωρώ σηµαντικό να αναφέρω τα εξής. Το περιβάλλον των σχολείων που 

δέχτηκαν παιδιά του οικισµού δεν ήταν εχθρικό, κάποιες φορές, όµως, ήταν 

σίγουρα αδιάφορο. Έτσι, για τη φοίτηση των παιδιών που έχουν παραµείνει 

πρέπει να συµµεριστούµε την άποψη του κου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος 

χθες µίλησε για τη σηµασία της σχέσης δασκάλου και µαθητή και για την 

ψυχολογική διάσταση στην ένταξη. Τα παιδιά συνέχισαν να φοιτούν στα 

σχολεία, γιατί ανέπτυξαν πολύ καλή σχέση µε το δάσκαλο. Και αν αυτό 

συνδυαστεί µε όσα ειπώθηκαν χθες από τον κο Μαυρογιώργο, τότε η δική µας 

εµπειρία δείχνει ότι τα παιδιά συνεχίζουν να φοιτούν στα σχολεία που έχουν 

παρουσιάσει δείγµατα προγραµµατισµού ως σχολικές µονάδες.  

Θέλω να σας µεταφέρω την εικόνα που αποκόµιζα κάθε φορά από τα 

σχολεία που επισκεπτόµουν, ειδικά από ένα από τα σχολεία της Χαλάστρας, το 

οποίο δεχόταν 7 µαθητές και από τον οικισµό των Τσιγγάνων (εκεί έχουµε 

µουσουλµάνους Τσιγγάνους). Αυτά τα 7 παιδιά έπαιζαν στο διάδροµο του 

σχολείου, που ήταν λίγο απόµερος. Στο προαύλιο ήταν στη µία άκρη, µόνα 

τους. Και να σας πω και το ακριβές σηµείο; ∆εν ξέρω αν έχει σηµασία. 

Ακριβώς στην πόρτα του σχολείου του προαυλίου, όταν τα υπόλοιπα παιδιά 

έπαιζαν κανονικά στο προαύλιο. Η Ηώ θα συνεχίσει µε τα νηπιαγωγεία που 

λειτούργησαν σε αυτόν τον οικισµό. 

--- 

Κυρίες και κύριοι, καληµέρα σας και από µένα. Θα σας απασχολήσω µε 

το θέµα της προσχολικής αγωγής των παιδιών του οικισµού Αγίας Σοφίας στη 

δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό σε όλους µας νοµίζω ότι η προσχολική 

αγωγή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αποτελεί την πρώτη επαφή του 



ατόµου µε τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, αλλά και καθορίζει σηµαντικά 

την οµαλή ένταξή του στο σύνολο.  

Τον Οκτώβρη του 2000, όπως ήδη ακούσατε το ιστορικό, οι Τσιγγάνοι 

από το Γαλλικό ποταµό µεταφέρθηκαν στον οικισµό Αγίας Σοφίας. Από την 

αρχή λειτούργησε νηπιαγωγείο, το οποίο µαζί µε τον παιδικό σταθµό ήταν οι 

µόνες εκπαιδευτικές µονάδες που εγκαταστάθηκαν µέσα στον οικισµό. 

Στεγάστηκαν σε λυόµενα κτίρια, όπως είναι άλλωστε και οι κατοικίες των 

κατοίκων, και λειτούργησαν µε επιµελές προσωπικό το καθένα. 

Η καταγραφή των µελών του οικισµού, και συγκεκριµένα των παιδιών 

αυτής της ηλικίας, δεν είχε ακόµη ξεκινήσει από τη Νοµαρχία και η συµβολή 

του Προγράµµατος θεωρώ ότι ήταν καθοριστική στο σηµείο αυτό, δεδοµένου 

του ότι έγινε καταγραφή των παιδιών σχολικής ηλικίας, µε ταυτόχρονη 

προτροπή και καθοδήγηση της οικογένειας να εγγράψουν τα παιδιά τους στο 

νηπιαγωγείο. 

Στην αρχή φάνηκε ότι οι γονείς δεν γνώριζαν τη διαφορά µεταξύ 

δηµοτικού και νηπιαγωγείου, καθώς και σε τι αποσκοπούσε η φοίτηση σε αυτό. 

Φυσικά εγγράφηκαν 32 παιδιά στο νηπιαγωγείο, αλλά για αρκετό διάστηµα 

εµφανίζονταν και καινούρια, ενώ ταυτόχρονα κάποια από εκείνα που είχαν 

αρχικά εγγραφεί διέκοψαν τη φοίτηση. Τελικά ο αριθµός των παιδιών 

σταθεροποιήθηκε στα 33. Από αυτά 20 φοίτησαν τακτικά, αλλά µε κάποια 

αρκετά µεγάλα διαστήµατα αποχής κατά τη διάρκεια του έτους. Η διαρροή 

κορυφώθηκε µετά το Πάσχα, εποχή που παρατηρήθηκε διόγκωση αυτού του 

φαινοµένου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Μόνο τέσσερα παιδιά 

παρακολούθησαν την τάξη τους καθηµερινά και χωρίς κανένα διάστηµα 

αποχής µέχρι και σήµερα. 

Η προσέλευση των µαθητών ήταν ακανόνιστη και ως προς το ωράριο, 

καθώς δεν εµφανίζονταν και δεν αποχωρούσαν όλοι την ίδια ώρα. Οι λόγοι της 

ακανόνιστης φοίτησης και διαρροής είναι αυτοί που όλοι λίγο ή πολύ 

γνωρίζουµε και για τους οποίους ήδη ακούστηκαν πολλά σε αυτή τη συνεδρία. 



Σύµφωνα, όµως, µε την άποψη των νηπιαγωγών, την οποία και σας µεταφέρω, 

συντέλεσε πολύ το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία ήταν µέσα στον οικισµό και 

αυτό δεν υποχρέωσε θεωρητικά τους γονείς να τηρήσουν ένα τακτικό ωράριο 

προσέλευσης, όπως επίσης και να επιβάλουν στα παιδιά τους ένα σταθερό 

πρόγραµµα φοίτησης. Καταβλήθηκε κάποια προσπάθεια από τις νηπιαγωγούς 

να ακολουθηθεί το πρόγραµµα που εφαρµόζεται σε όλα τα νηπιαγωγεία της 

χώρας, καθώς αυτό θεωρείται ευέλικτο και ευπροσάρµοστό στις ανάγκες των 

παιδιών στα οποία απευθύνεται. Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί συνάντησαν τις εξής 

δυσκολίες:  

(α) Αδυναµία συγκέντρωσης και γρήγορη απώλεια ενδιαφέροντος από τους 

µαθητές. Αυτό είναι συχνό φαινόµενο στα νηπιαγωγεία κατά την αρχή της 

φοίτησης των παιδιών, ωστόσο, το γεγονός ότι τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωµένα 

µε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά κυρίως το ότι δεν υπήρχαν άλλα 

παιδιά που να λειτουργήσουν ως πρότυπα στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δυσχέραινε την κατάσταση. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι αυτή η δυσκολία 

αντιµετωπίστηκε ή και ξεπεράστηκε εν µέρει µε τη γενικευµένη χρήση της 

εικόνας ως µέσο διδασκαλίας.  

(β) Αδυναµία παρακολούθησης και κατανόησης των ακουστικών µεθόδων 

διδασκαλίας, αφενός γιατί δεν υπήρχε ανάλογη εµπειρία από το οικογενειακό 

περιβάλλον, αφετέρου γιατί ο γραπτός λόγος διαφοροποιείται σηµαντικά από 

τον προφορικό που χρησιµοποιούν και στο ευρύτερο περιβάλλον τους, αλλά 

και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Και όταν µιλάω για ακουστικές 

µεθόδους διδασκαλίας, αναφέροµαι και στην ανάγνωση ενός παραµυθιού από 

κάποιο βιβλίο.  

(γ) ∆υσκολία προσαρµογής στους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς και υγιεινής 

λόγω φυσικά της απουσίας εµπειρίας από το οικογενειακό περιβάλλον.  

(δ) Ιδιαίτερα περιορισµένο λεξιλόγιο στη νεοελληνική γλώσσα, γεγονός που 

αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη επικοινωνίας µε άτοµα εκτός 

οικισµού. Τα παιδιά επικοινωνούν µεταξύ τους στα τσιγγάνικα και 



χρησιµοποιούν τα ελληνικά µόνο όταν απευθύνονται στις νηπιαγωγούς ή στα 

άτοµα εκτός πληθυσµού.  

(ε) Μια πρακτική δυσκολία, η οποία δεν έχει σχέση µε την ανταπόκριση των 

µαθητών, αλλά δηµιούργησε πολλά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς, ήταν η απώλεια των οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας, επειδή τα 

σχολεία ήταν αφύλακτα. 

Οι γονείς δεν συµµετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχοντας 

άγνοια αυτής της φάσης της εκπαίδευσης, θεώρησαν το νηπιαγωγείο σαν ένα 

αποτυχηµένο δηµοτικό. Οι µητέρες, για παράδειγµα, ρωτούσαν γιατί δεν 

µαθαίνουν γράµµατα στα παιδιά τους, παρά τα βάζουν να παίζουν όλη µέρα. 

Και αυτή ήταν η µόνη συµµετοχή και εµπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αντίθετα, αποδέχτηκαν το ρόλο του παιδικού σταθµού, ο οποίος, 

όµως, ανταποκρίθηκε προφανώς στις προσδοκίες τους, και παρατηρήθηκε 

µεγαλύτερη συνέπεια ως προς την προσέλευση και το ενδιαφέρον των γονέων. 

Επιπλέον, πρέπει να τονίσουµε ότι η στέγαση του νηπιαγωγείου µέσα στον 

οικισµό δηµιούργησε ένα κακό προηγούµενο και οι γονείς αντιµετωπίζουν 

πλέον θετικά το ενδεχόµενο να στεγαστεί και δηµοτικό σχολείο µέσα στον 

οικισµό.  

Παρόλες τις δυσκολίες που αναφέραµε, υπήρξε πρόοδος στα παιδιά που 

φοίτησαν στο νηπιαγωγείο και αν δεν ήταν η επιθυµητή, ήταν ίσως η µόνη 

επιτεύξιµη στις παρούσες συνθήκες.  

Ο ρόλος του νηπιαγωγείου είναι αντισταθµιστικός, για να καλυφθούν 

τυχόν κενά που αφήνει η οικογένεια, µε σκοπό τόσο την ολόπλευρη ανάπτυξη 

και κοινωνικοποίηση του παιδιού όσο και την παράλληλη απόκτηση των 

βασικών εκείνων δεξιοτήτων που θα συµβάλουν στην οµαλή µετάβαση στο 

δηµοτικό σχολείο. Θεωρούµε ότι για να επιτευχθεί η κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξή τους, είναι απαραίτητη η επαφή µε 

άτοµα εκτός πληθυσµού. Υποστηρικτική αυτής της άποψης είναι και µια απλή 

σύγκριση µε την πορεία τεσσάρων παιδιών από έναν καταυλισµό, τον Φοίνικα 



Θεσσαλονίκης, που µε παρέµβαση του Προγράµµατος από τις αρχές 

Σεπτεµβρίου εγγράφηκαν στο 7ο Νηπιαγωγείο Καλαµαριάς. Τα παιδιά 

παρουσίασαν ταχύτερη, για να µην πω ταχύτατη, κοινωνικοποίηση, ταχύτερη 

προσαρµογή στους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς και υγιεινής, συµµετοχή 

µε άριστα αποτελέσµατα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σε πολύ µικρό 

χρονικό διάστηµα τρία από τα τέσσερα αυτά παιδιά είναι πολύ καλύτερα από 

τους συµµαθητές τους και µάλιστα οι νηπιαγωγοί τα θεωρούν τα καλύτερα του 

νηπιαγωγείου.  

Σε όλο αυτό το διάστηµα η συµβολή του Προγράµµατος ήταν κυρίως η 

υλικοτεχνική στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε µουσικά όργανα ή 

όπως µπορούσαµε να βοηθήσουµε τέλος πάντων, ενώ η συµβουλευτική µας 

παρέµβαση ήταν σχετικά περιορισµένη, διότι φέτος δώσαµε µεγαλύτερη 

έµφαση στην πρώτη σχολική αγωγή και γενικότερα στη φοίτηση των παιδιών 

στο δηµοτικό σχολείο. Ωστόσο, η πιο ουσιαστική και ολοκληρωµένη 

παρέµβασή µας στην προσχολική αγωγή είναι βασικός στόχος για την επόµενη 

χρονιά σε όσο γίνεται περισσότερες περιοχές του νοµού.  

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονίσουµε ότι, κατά τη γνώµη µας η φοίτηση 

των παιδιών σε κανονικά σχολεία και η άµεση επαφή µεταξύ τους εξασφαλίζει 

καλύτερο παιδαγωγικό αποτέλεσµα, απαραίτητο για την ένταξή τους σε µία 

κοινωνία, όπου όλοι µας ερχόµαστε καθηµερινά σε επαφή µε άτοµα 

διαφορετικής καταγωγής. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η εµπλοκή των γονέων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία µε σχετικά σεµινάρια, οµάδες γονέων, ώστε να 

βοηθήσουν και να συµβάλουν στην πρόοδο των παιδιών τους. Για να ζήσουµε 

αρµονικά σε έναν κόσµο χωρίς σύνορα θα πρέπει να αποκτήσουµε µια θετική 

ιδέα για τον εαυτό µας, αλλά και σεβασµό για τους άλλους. Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει αποδοχή των διαφορών µας, αλλά και µια αµερόληπτη 

συµπεριφορά απέναντι σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω και εγώ 

πριν κλείσω να ευχαριστήσω τον επιστηµονικό µας υπεύθυνο για τη συνεχή 

στήριξή του στην προσπάθειά µας και εσάς που µας ακούσατε.  



--- 

Και πριν χειροκροτήσετε να πούµε και κάποια πράγµατα για τους 

στόχους µας και τι βλέπουµε για τη συνέχεια. Προς το παρόν, έχουµε για την 

Τρίτη µια ηµερίδα σε συνεργασία µε ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης µε θέµα 

"Σχολική ένταξη των παιδιών του οικισµού Αγίας Σοφίας. Εµπειρίες, 

συµπεράσµατα, προοπτικές". Ο στόχος µας είναι, µάλλον έτσι οργανώθηκε το 

πρόγραµµα, οι δάσκαλοι που ασχολήθηκαν µε αυτά τα παιδιά φέτος να βγουν 

να µιλήσουν, να καταθέσουν τις εµπειρίες τους και από την άλλη οι 

προϊστάµενοι να δεσµευτούν για την επόµενη χρονιά. Θα προσπαθήσουµε να 

δεσµευτούν, ώστε τα παιδιά του νηπιαγωγείου να πάνε στο δήµο Εχεδώρου, 

εκεί που πρέπει να πάνε. Και ο δήµος Εχεδώρου δεν έχει ένα σχολείο, έχει έξι 

συνολικά. Σας ευχαριστούµε. 

 

 
 



Τζένη Κακαϊδή, Αγγέλα Λεκατσά, Η πορεία του προγράµµατος 

"Εκπαιδευτική Ένταξη Τσιγγανοπαίδων" στους νοµούς Ιωαννίνων και Άρτας 

 

Καληµέρα σας. Θα κάνουµε µία σύντοµη παρουσίαση της δράσης του 

Προγράµµατος στις περιοχές Ιωαννίνων και Άρτας. Οι Τσιγγάνοι στα 

Γιάννενα αντιµετώπιζαν και αντιµετωπίζουν πάρα πολλά προβλήµατα. Πριν 

δύο χρόνια ο καταυλισµός βρισκόταν σε ένα παραλίµνιο οικόπεδο στο δήµο 

Ανατολής αντί ενοικίου. Σηµειώνουµε ότι οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της 

παραµονής τους εκεί όφειλαν να εκκενώνουν το χώρο κάθε Αύγουστο και 

Σεπτέµβριο λόγω της εµποροπανήγυρης, κατόπιν συµφωνίας µε τον ιδιοκτήτη. 

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες µε ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής. Έµεναν 

σε πρόχειρες παράγκες από νάυλον, δεν υπήρχαν τουαλέτες ούτε νερό και ο 

χώρος ήταν γεµάτος σκουπίδια. Το οικόπεδο του καταυλισµού βρισκόταν 

κοντά στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Ανατολής. Έτσι, τότε συναντηθήκαµε µε το 

διευθυντή του σχολείου, ο οποίος µας αντιµετώπισε θετικά, ήταν, δηλαδή, 

πρόθυµος να συµβάλει στο να βρεθούν µία ή δύο αίθουσες στο σχολείο για τα 

παιδιά.  

Ένα πρώτο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε στο εν λόγω σχολείο 

ήταν η έντονη άρνηση των γονέων να δεχτούν τη συµφοίτηση των παιδιών 

τσιγγάνικης προέλευσης µε τα δικά τους παιδιά. Οι λόγοι που προφασίζονταν 

τότε ήταν η έλλειψη εµβολιασµού και η γενικότερη έλλειψη υγιεινής τους. Έτσι, 

σε συνεργασία µε τον παιδίατρο και το διευθυντή, πήγαµε στον καταυλισµό και 

πραγµατοποιήσαµε τον εµβολιασµό των παιδιών. Παρόλα αυτά οι γονείς 

συνέχισαν να αντιδρούν, εκδηλώνοντας έντονες ρατσιστικές διαθέσεις. Στην 

προσπάθειά µας να πετύχουµε την ένταξη των παιδιών στο σχολείο µιλήσαµε 

µαζί τους και ο διευθυντής τους υποσχέθηκε ότι τα τµήµατα θα λειτουργούν 

απογευµατινές ώρες. Έτσι δόθηκαν τελικά οι αίθουσες από το σχολείο και ο 

κατάλληλος σχολικός εξοπλισµός από το Πρόγραµµα και λειτούργησαν τα 

δύο τµήµατα αµιγώς τσιγγανοπαίδων στην Ανατολή.  



Την επόµενη χρονιά οι Τσιγγάνοι έφυγαν από το οικόπεδο λόγω της 

εµποροπανήγυρης, για πρώτη φορά, όµως, δεν επέστρεψαν και υπάρχουν 

ενδείξεις ότι αυτό οφειλόταν στις παρεµβάσεις των κατοίκων της περιοχής. Για 

δύο περίπου µήνες οι Τσιγγάνοι περιφέρονταν από τη Λαµψίστα στο 

∆ροσοχώρι και από εκεί στην περιοχή του Μαρινόπουλου, και τελικά 

κατασκηνώνουν σε έναν ανοικτό χώρο κοντά στο παλιό αεροδρόµιο, µεταξύ 

Κουτσελιού και Μπάφρας. 

Την περίοδο εκείνη είχαµε παράλληλα επαφές και δεχόµασταν 

υποσχέσεις τόσο από την Νοµαρχία, όσο και από το Κέντρο Αποκατάστασης 

Κακοποιηµένων Παιδιών, που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

παρόµοια προγράµµατα, για την παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή της 

Λαµψίστας. 

Το οικόπεδο δεν έχει δοθεί µέχρι σήµερα, οι συνθήκες παραµένουν 

άθλιες και αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια επιχειρήµατα του διευθυντή για να 

δικαιολογήσει την άρνησή του να δεχτεί τα παιδιά των Τσιγγάνων στο 

∆ηµοτικό σχολείο Κατσικάς και να λειτουργήσουν τµήµατα, έστω τις 

απογευµατινές ώρες, όπως έγινε την προηγούµενη χρονιά.  

Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων αρνείται τη φοίτηση στο σχολείο, ενώ 

ο δήµαρχος φοβούµενος τη µόνιµη εγκατάσταση των Τσιγγάνων στην 

περιοχή, αρνείται να τους παραχωρήσει ύδρευση. Με παρέµβαση του 

Προγράµµατος, παραχωρήθηκε από το Ίδρυµα Παλιννοστούντων κάποιος 

χώρος, για να χρησιµοποιηθεί για τη σύσταση µαθητικών τµηµάτων. Αυτό το 

είχαµε αποφασίσει ως προσωρινή λύση τότε. Ήρθαµε σε επαφή µε τον κο 

Γλάρο, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Ιδρύµατος, και από την αρχή ήταν 

πρόθυµος και θετικός στην παραχώρηση των τολ. Επίσης, απευθυνθήκαµε στη 

Νοµαρχία, η οποία µε ενέργειές της βοήθησε στο να µετατραπεί το τολ σε 

έναν στοιχειώδη χώρο διδασκαλίας. Και έτσι δηµιουργήθηκαν τα δύο τµήµατα 

αµιγώς τσιγγανοπαίδων. 

Στην αρχή βέβαια παρατηρούνταν µεγάλο ποσοστό παρακολούθησης 



των µαθηµάτων. Μετά το Πάσχα, όµως, ο αριθµός µειώθηκε και αυτό 

οφείλεται κυρίως σε βιοποριστικούς λόγους.  

Αυτή τη στιγµή ο καταυλισµός βρίσκεται στην περιοχή του 

Μαρινόπουλου και για δεύτερη συνεχή χρονιά τα παιδιά συνεχίζουν να 

παρακολουθούν τα µαθήµατά τους στα τολ. Το πρόβληµα µεταφοράς τους στο 

σχολείο, το οποίο δηµιουργήθηκε γιατί η απόσταση ήταν µεγάλη και ήταν 

αδύνατο να διανυθεί µε τα πόδια, αντιµετωπίστηκε µε δική µας παρέµβαση 

από τον προϊστάµενο εκπαίδευσης και τελικά παραχωρήθηκε λεωφορείο για τη 

µεταφορά των παιδιών από τον καταυλισµό στα τολ.  

Τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά στην Άρτα, τη Νέα Ζωή και τον 

Παρακάλαµο. Στον τελευταίο η φοίτηση των µαθητών είναι κανονική µε 

ελάχιστες διαρροές. Η πλειοψηφία τους είναι παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής, τα 

οποία είναι ενταγµένα σε κανονικές τάξεις. Στο 2ο ∆ηµοτικό Νέας Ζωής 

υπάρχουν 26 τσιγγάνοι µαθητές µε κανονική σχεδόν φοίτηση, γεγονός το 

οποίο οφείλεται κυρίως στο ότι οι Τσιγγάνοι κατοικούν µόνιµα σε σπίτια, 

χωρίς να µετακινούνται.  

Στην Άρτα ο καταυλισµός βρίσκεται κοντά στο 10ο ∆ηµοτικό σχολείο. 

Υπάρχουν περίπου 10 οικογένειες, µόνιµα εγκατεστηµένες στην Άρτα εδώ και 

πολλά χρόνια, µε εξαίρεση ορισµένες περιπτώσεις όπου µερικοί µετακινούνται 

προσωρινά, αλλά πάντα επιστρέφουν. Κατοικούν σε σπίτια, σε ανθρώπινες 

συνθήκες διαβίωσης, καθώς ικανοποιούνται βασικές τους ανάγκες όπως στέγη, 

νερό και ρεύµα. Και οι σχέσεις µε τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής 

είναι αρµονικές, δεν υπάρχουν προβλήµατα.  

Η σχολική εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση, καθώς οι τσιγγάνοι 

γονείς τη θεωρούν ως ένα αγαθό, το οποίο δεν µπορούν να στερήσουν από τα 

παιδιά τους. Και έτσι στο σχολείο υπάρχει ένα τµήµα. Τα παιδιά έχουν 

αρµονικές σχέσεις µε τους υπόλοιπους µαθητές, δεν υπάρχουν ρατσιστικές 

εκδηλώσεις και µάλιστα φέτος ένα παιδί εντάχθηκε στην πρώτη δηµοτικού και 

παρακολουθεί κανονικά.  



Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να απευθύνω το λόγο στην Αγγέλα, η οποία 

για δύο χρόνια παρακολούθησε τα παιδιά, και στο ∆ηµοτικό σχολείο της 

Ανατολής και στα τολ, τους έκανε ενισχυτική διδασκαλία και θα σας µεταφέρει 

τώρα την εµπειρία της. 

--- 

Καληµέρα σας και από µένα. Η πρώτη επαφή µε το Πρόγραµµα 

ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 1998. Ήρθαµε σε επικοινωνία µε τους υπεύθυνους 

καθηγητές έξι µέρες µετά την έναρξη της λειτουργίας του σχολείου στην 

περιοχή της Ανατολής. Την ίδια µέρα µας έστειλαν στο σχολείο για να 

βοηθήσουµε τις δασκάλες στην προσαρµογή των παιδιών σε ένα χώρο που 

ήταν εντελώς καινούριος για αυτά. 

Πραγµατικά όταν φτάσαµε στο σχολείο διαπιστώσαµε ότι υπήρχαν 

σοβαρές δυσκολίες. Τα παιδιά ήταν τροµερά ανήσυχα, δεν µπορούσαν να 

καθίσουν σε ένα σηµείο πολλή ώρα, τσακώνονταν συνεχώς µεταξύ τους, ενώ 

τους φαινόταν τροµερά δύσκολο να καθίσουν στις καρέκλες και σχεδόν 

ακατόρθωτο να κρατήσουν στα χέρια τους τα µολύβια ή να χρησιµοποιήσουν 

τον σχολικό εξοπλισµό. Στην αρχή, επίσης, έρχονταν βρώµικα και 

απεριποίητα στο σχολείο, δεν χρησιµοποιούσαν τις εγκαταστάσεις υγιεινής, δεν 

πρόσεχαν τα τετράδια και τα βιβλία τους και σε κάποιες περιπτώσεις 

καρπώνονταν και κάποια µικροαντικείµενα από το χώρο του σχολείου και 

απαιτούσαν από εµάς και τις δασκάλες να τους αγοράζουµε όλο και κάποιο 

δωράκι.  

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα το σκηνικό άλλαξε τελείως. Τα 

παιδιά άρχισαν να έρχονται πλυµένα και χτενισµένα, µε ρούχα που 

χρησιµοποιούσαν -όπως τα ίδια έλεγαν- αποκλειστικά για αυτό το χώρο, 

προσέρχονταν στην ώρα τους, έρχονταν σχεδόν πάντα κάνοντας τις ασκήσεις 

τους, µάθανε την έννοια της πειθαρχίας και του σεβασµού, πώς να 

χρησιµοποιούν επαρκώς και µε επιτυχία τον σχολικό εξοπλισµό, σταµάτησαν 

οι αρπαγές και φρόντιζαν το χώρο σαν να είναι το σπίτι τους, κοιτώντας όταν 



φεύγουν τα πάντα να µένουν εν τάξει. Σιγά-σιγά άρχισαν να παρουσιάζουν 

αλµατώδη πρόοδο, πράγµα που λειτούργησε τροφοδοτικά για αυτά, καθώς 

σταδιακά άρχισαν να αποκτούν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις δυνάµεις 

του, βλέποντας τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα των προσπαθειών τους.  

Εκείνη την περίοδο εφαρµόσαµε για πρώτη φορά στο σχολείο ένα 

πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας. Κάποιες φορές χρειαζόταν να απέχουν 

τα παιδιά από το µάθηµά τους για κάποιο χρονικό διάστηµα (όταν π.χ. είχαν 

κάποιες συγκοµιδές) ή για κάποιους άλλους λόγους είχαν µείνει λίγο πίσω στα 

µαθήµατά τους ή δεν είχαν κατανοήσει κάποιο κοµµάτι της ύλης. Σε αυτή την 

περίπτωση αυτό που κάναµε ήταν, παράλληλα µε την ύλη του σχολείου που 

προχωρούσαµε κανονικά, να καλύπτουµε τα κενά και να τους προχωράµε µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχει µαθησιακή ανοµοιογένεια µέσα στην τάξη 

µε ό,τι επιπτώσεις θα είχε αυτή. Ταυτόχρονα, στήσαµε µια δανειστική 

βιβλιοθήκη µέσα στην τάξη, έπειτα από απαίτηση των ίδιων των παιδιών που 

τότε άρχισαν να δείχνουν µεγαλύτερο ζήλο στο µάθηµα της γλώσσας. 

Κάποιες προσπάθειες που κάναµε να φέρουµε σε επαφή τα παιδιά 

τσιγγάνικης προέλευσης µε τα άλλα παιδιά του σχολείου δεν είχαν αρχικά πολύ 

θετικά αποτελέσµατα. ∆ιοργανώσαµε κάποιες εκδροµές κοινές, χωρίς 

χρηµατικό αντίτιµο, για να φέρουµε σε επαφή τα παιδιά. Αυτές, όµως, είχαν 

πολύ µικρό ποσοστό συµµετοχής. 

Παρόλα αυτά, µε την πάροδο του χρόνου και όταν φάνηκε ότι τα παιδιά 

σέβονταν το χώρο και δεν δηµιουργούσαν προβλήµατα, είχαµε µερικά πολύ 

θετικά στοιχεία. Τα παιδιά του πρωινού σχολείου σταµάτησαν σταδιακά να 

σχίζουν και να µουτζουρώνουν τις χειροτεχνίες και τα βιβλία των τσιγγάνων 

µαθητών, σταµάτησαν να προσέρχονται κάποιοι δύσπιστοι καλοθελητές στο 

χώρο του σχολείου που µε το πρόσχηµα του αντιπροσώπου του συλλόγου 

γονέων και κηδεµόνων έρχονταν για έλεγχο και φρόντιζαν να προσβάλλουν σε 

κάθε δυνατή ευκαιρία τα παιδιά, ενώ προς το τέλος της σχολικής χρονιάς 

παρατηρήσαµε ότι τα άλλα παιδιά που έρχονταν από περιέργεια στο διάλειµµα 



να παρατηρήσουν τα δικά µας, άρχιζαν να έχουν σιγά-σιγά επαφές µε αυτά. 

Αυτό είναι κάτι το οποίο θα µπορούσε να έχει οδηγήσει σε πολύ θετικά 

αποτελέσµατα, αν η κατάσταση τον επόµενο χρόνο δεν άλλαζε. 

Τον επόµενο χρόνο, λοιπόν, η κατάσταση άλλαξε µε την εκδίωξη των 

παιδιών από το σχολείο, το 4ο ∆ηµοτικό Ανατολής στην περιοχή του Κατσικά, 

όπου πλέον το σχολείο µετεγκαταστάθηκε σε ένα τολ. Οι συνθήκες ήταν 

δύσκολες σε ένα χώρο που όσο και αν είχε διαµορφωθεί, απείχε αρκετά από τα 

πρότυπα ενός σχολείου. Αυτή τη φορά είχαµε να αντιµετωπίσουµε 

προβλήµατα όπως η αφόρητη ζέστη το καλοκαίρι, το πολύ κρύο το χειµώνα, η 

λάσπη και η βρώµα το φθινόπωρο, η δυσωδία των ζώων την άνοιξη. Εντούτοις, 

ούτε και σε αυτή την περίπτωση το βάλαµε κάτω. 

∆υστυχώς, όµως, άλλαξε και το προσωπικό του σχολείου. Αυτό ήταν κάτι 

το αρνητικό, γιατί οι καινούριοι δεν είχαν ιδέα από διαπολιτισµική εκπαίδευση, 

όπως οι προηγούµενοι. ∆εν πίστευαν ότι τα παιδιά θα µπορούσαν να έχουν 

ποτέ πρόοδο ανάλογη µε αυτή των άλλων, των "κανονικών", παιδιών. Και αυτό 

ήταν κάτι που το έδειχναν µε τον τρόπο τους. Στις πρώτες τους αποτυχίες να 

προσεγγίσουν τα παιδιά και κάτω από το πρίσµα της προκατάληψης για τις 

νοητικές τους ικανότητες, παρέδωσαν τα όπλα και απέδωσαν το βάρος της 

ευθύνης στα παιδιά, λέγοντας "και τι άλλο να τους κάνουµε, δηλαδή, αφού δεν 

τραβάνε"; Μάλιστα κάποιος απέδωσε στον ελλιπή εξοπλισµό του σχολείου την 

προσωπική του αδυναµία να διδάξει, έχοντας ως µέσο σύγκρισης το ιδιωτικό 

σχολείο που βρισκόταν πριν και τους γονείς των άλλων µαθητών που έδιναν 

πεντοχίλιαρα και δεκαχίλιαρα κάθε µήνα για την αγορά εξοπλισµού. ∆ήλωνε 

µάλιστα σε κάθε δυνατή ευκαιρία ότι δεν υπάρχει καµία περίπτωση να 

ξανακάτσει δεύτερη χρονιά στο ίδιο σχολείο. Το αποτέλεσµα ήταν ότι τα 

παιδιά σταµάτησαν να ασχολούνται µε το µάθηµα, οι ίδιοι οι δάσκαλοι 

καθόντουσαν έξω από την τάξη, πίνανε καφέ και καπνίζανε, τα παιδιά έχασαν 

την εµπιστοσύνη στις προσωπικές τους ικανότητες, έχασαν κάθε ενδιαφέρον για 

το σχολείο, πείστηκαν ότι πλέον δεν έχει κανένα νόηµα να συνεχίσουν τη 



φοίτησή τους, αφού βρίσκονται στα στάδια του πρώτου έτους που φοίτησαν 

στο σχολείο και τα πράγµατα οπισθοδρόµησαν πολύ.  

Επειδή δεν µπορέσαµε να πετύχουµε συνεργασία µε τους δασκάλους δεν 

µπορέσαµε να ξαναεφαρµόσουµε  το πρόγραµµα της ενισχυτικής διδασκαλίας. 

Έτσι, αναγκαστήκαµε να κατευθύνουµε τις προσπάθειές µας αλλού. 

Αναλάβαµε κάποιες καλλιτεχνικές δραστηριότητες µέσα στο χώρο του 

σχολείου, ξεκινήσαµε κάποια µαθήµατα χορού, φτιάξαµε θεατρική οµάδα, 

στην οποία τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε προθυµία, αρχίσαµε να τους 

διαβάζουµε παραµύθια, τα οποία στη συνέχεια διαβάζαµε µέσα στην τάξη, και 

τους κάναµε κάποιες χειροτεχνίες. Το αποτέλεσµα ήταν εκεί που οι 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιορίζονταν στο χρωµατισµό φωτοτυπηµένων 

προσχεδίων και τα παιδιά φοβόντουσαν να εκφραστούν από µόνα τους µέσα 

στην τάξη, ξαφνικά άρχισαν ξανά να αποκτούν εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους, 

να εκφράζουν µε ωραίο τρόπο τη δηµιουργικότητά τους. 

Αυτές οι κινήσεις αποτέλεσαν κίνητρα για τα παιδιά, τα οποία ξανάρχισαν 

να έρχονται στο χώρο του σχολείου, κάτι που για αρκετό καιρό είχαν πάψει να 

κάνουν ή το έκαναν εντελώς περιστασιακά, οι ίδιοι οι δάσκαλοι που αρχικά 

ήταν δύσπιστοι απέναντι στην ικανότητα των παιδιών να πετύχουν σε αυτούς 

τους τοµείς, άρχισαν σιγά-σιγά να επικροτούν και να ενισχύουν την προσπάθειά 

µας και απέκτησαν µια πιο θετική αντιµετώπιση προς τα παιδιά. 

--- 

Οι µέχρι σήµερα εµπειρίες µας µάς οδήγησαν σε κάποια συµπεράσµατα, 

µε βάση τα οποία θα θέλαµε να σας κάνουµε και κάποιες προτάσεις που 

νοµίζουµε ότι µπορούν να ενισχύσουν και να βοηθήσουν το Πρόγραµµα.  

Καταλήξαµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται στη 

διαδικασία ανάλογα µε τις προσδοκίες των δασκάλων. Σε περιπτώσεις που οι 

δάσκαλοι είχαν από τους τσιγγάνους µαθητές παρόµοιες απαιτήσεις µε εκείνες 

που είχαν από τους µη τσιγγάνους, παρατηρήσαµε ότι οι πρώτοι παρουσίασαν 

πρόοδο ανάλογη µε αυτή των δεύτερων. Οι εργασίες γίνονταν κανονικά, το 



πρόγραµµα ακολουθούνταν πιστά, τα παιδιά έρχονταν ευπρεπισµένα και στην 

ώρα τους µε τα βιβλία τους, δεν παρατηρήθηκαν περιστατικά αδικαιολόγητων 

απουσιών ή και διακοπή φοίτησης. Τα παιδιά αναλάµβαναν πρωτοβουλίες και 

ενδιαφέρονταν για το κάθε τι που συνέβαινε µέσα στην τάξη, έχοντας 

αποκτήσει αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους.  

Στις περιπτώσεις εκείνες, όµως, που οι δάσκαλοι έδειχναν µε τον τρόπο 

τους ότι θεωρούσαν ανίκανα τα παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής να 

παρακολουθήσουν κανονικά ένα σχολικό πρόγραµµα, γιατί υποστήριζαν είτε 

ότι από τη φύση τους δεν µπορούν να συγκεντρωθούν και κουράζονται εύκολα 

είτε ότι τα θεωρούσαν µειωµένης αντίληψης και αποδοτικότητας, σε σηµείο η 

σχολική διδακτική ώρα να αποτελεί το διάλειµµα ενός πεντάωρου 

διαλείµµατος, τα παιδιά αδρανοποιούνταν σηµαντικά. Έρχονταν στο σχολείο 

ό,τι ώρα θέλανε και αν θέλανε, χωρίς τα βιβλία τους, χωρίς να έχουν κάνει 

καµία εργασία, και µάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις που έκαναν µήνες να 

εµφανιστούν, επειδή -όπως τα ίδια λέγανε- δεν βρίσκανε λόγους να έρθουν στο 

σχολείο, αφού δεν έκαναν τίποτα πια. 

Εφόσον, λοιπόν, ο ίδιος ο δάσκαλος διαµορφώνει τις συνθήκες στο 

σχολείο και επειδή η κατάσταση στο σχολείο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, προτείνουµε από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

να διοργανώνονται επιµορφωτικά σεµινάρια για τους διδάσκοντες µε 

διαφορετική µορφή από αυτή που γινόταν µέχρι σήµερα, εστιάζοντας, δηλαδή, 

σε πρακτικά κυρίως ζητήµατα. Και καλό θα ήταν να γίνεται πρακτική σε 

υποθετικές καταστάσεις µέσω του σεµιναρίου. 

Το άλλο που θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι να προωθήσουµε κάποια 

πρόταση στην πολιτεία, ώστε να δοθεί η έµφαση στη σωστή επιλογή του 

διδακτικού προσωπικού. Η επιλογή, δηλαδή, του δασκάλου ενός τέτοιου 

σχολείου να µην εξαρτάται από παράγοντες όπως π.χ. να έχει ως µόνη άλλη 

εναλλακτική την απόσπαση στα σύνορα της Ελλάδας, αλλά να εξαρτάται 

αποκλειστικά από την προσωπική του επιθυµία. Επίσης, είναι σηµαντικό να 



λαµβάνεται υπόψη προηγούµενη εµπειρία ή κατάρτιση στη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση. 

--- 

Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, κλείνοντας, ότι παράλληλα µε τις άλλες 

δραστηριότητες του Προγράµµατος, προωθήσαµε και τη διδασκαλία 

καλλιτεχνικών µαθηµάτων µέσα στα σχολεία όπου φοιτούν οι Τσιγγάνοι. Και 

αναφέρω ενδεικτικά τη δηµιουργία µουσικού εργαστηρίου στο 2ο ∆ηµοτικό 

σχολείο Νέας Ζωής, τµήµα µουσικής και χορού στο σχολείο του 

Παρακαλάµου, µουσική στο σχολείο της Ανατολής και θεατρική και 

χορευτική οµάδα στο σχολείο στα τολ. Παρατηρήσαµε ότι οι δραστηριότητες 

αυτές ήταν ισχυρό κίνητρο για τα παιδιά για να έρχονται στο σχολείο, έδειχναν 

υπέρµετρο ενθουσιασµό για τη συµµετοχή τους σε αυτές, καθώς ασκούσαν τη 

δηµιουργικότητά τους και πολλές φορές ενίσχυαν (στην περίπτωση της 

θεατρικής οµάδας) τη διδασκαλία των άλλων µαθηµάτων, όπως π.χ. της 

γλώσσας. Προτείνουµε, λοιπόν, η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί από το 

Πρόγραµµα και να προωθηθεί οργανωµένα µε κατάλληλους καθηγητές και την 

παροχή ανάλογου υλικού.  

Και τέλος, ήθελα να πω ότι όσον αφορά την εγκατάσταση σχολείου 

τσιγγανοπαίδων στα τολ του Κοτσελιού, ήταν µια προσωρινή λύση που 

προτάθηκε κατ' ανάγκη από το Πρόγραµµα για να µην αργήσει η έναρξη των 

σχολικών µαθηµάτων για τα παιδιά, ώσπου να εγκατασταθούν σε κανονικό 

σχολικό κτίριο. Βέβαια, η κατάσταση αυτή έχει εδραιωθεί για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, µε συνέπειες τόσο για τα παιδιά και τους δασκάλους, όσο και για την 

εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα, καθώς τα ίδια τα παιδιά δεν θεωρούν το 

κτίριο αυτό σχολείο, γεγονός το οποίο τα αποτρέπει πολλές φορές να 

παρακολουθούν και συχνά νιώθουν και αδικηµένα σε σχέση µε τα άλλα παιδιά. 

Εµείς έχουµε ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό προσπάθειες σε διάφορα µέτωπα 

και έχουµε σαν στόχο να πετύχουµε όσο το δυνατό πιο γρήγορα την ένταξη 

των παιδιών σε κανονικά σχολεία και τάξεις, µε σκοπό την πλήρη ένταξή τους 



στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αποφυγή περαιτέρω περιθωριοποίησης. 

Ευελπιστούµε ότι µέχρι τον Σεπτέµβρη θα έχει δοθεί το οικόπεδο στους 

Τσιγγάνους της Λαµψίστας, για το οποίο έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις, 

και έτσι τα παιδιά έχοντας µόνιµη πλέον κατοικία θα παρακολουθήσουν 

κανονικά το σχολείο. Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Καλλιόπη Κούρκουλου, Ιωάννα Αθανασοπούλου, Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στην 

Εκπαίδευση: προβληµατισµοί για τη διαρροή 

 

Καλησπέρα σας. Τα προηγούµενα χρόνια στις συναντήσεις µας είχαµε αναφερθεί 

διεξοδικά στις διάφορες περιπτώσεις που απασχόλησαν το Πρόγραµµα σχετικά µε την 

ένταξη των ρόµηδων µαθητών στην εκπαίδευση στην περιοχή της Κέρκυρας. Φέτος 

κρίναµε σκόπιµο να επικεντρωθούµε στον απολογισµό των δραστηριοτήτων του 

Προγράµµατος, προσπαθώντας να τις κωδικοποιήσουµε σε δύο άξονες: (α) στις 

περισσότερο ή λιγότερο θετικές εξελίξεις µετά από τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος 

και (β) στις αρνητικές εξελίξεις. Η κωδικοποίηση αυτή αφορά τους άµεσα 

εµπλεκόµενους φορείς στην εκπαίδευση των παιδιών ρόµικης καταγωγής, δηλαδή το 

∆ήµο, την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, τη Νοµαρχία, την τσιγγάνικη κοινότητα, τη µη 

τσιγγάνικη κοινότητα -και εδώ αναφερόµαστε στους γονείς, στο σύλλογο γονέων και 

κηδεµόνων, αλλά και στα χωριά, στις περιοχές δηλαδή όπου υπάρχει τσιγγάνικη 

παρουσία-, και τέλος, τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές µονάδες. 

Ας ξεκινήσουµε από τη µη τσιγγάνικη κοινότητα. Οι θετικές εξελίξεις θα λέγαµε 

ότι είναι οι εξής: 

(α) Έχουµε τα τελευταία χρόνια αποφυγή των ακραίων συγκρουσιακών καταστάσεων 

που παρατηρήσαµε τον πρώτο χρόνο. Πού οφείλεται, όµως, αυτό; Οφείλεται καταρχάς 

στη µη ένταξη των µαθητών του προπαρασκευαστικού τµήµατος στις ήδη υπάρχουσες 

σχολικές µονάδες. Για ποιο λόγο, λοιπόν, να διαµαρτυρηθούν οι γονείς, από τη στιγµή 

που το προπαρασκευαστικό τµήµα δεν βρίσκεται στη σχολική µονάδα, µέσα στο δήµο, 

αλλά µακριά από τη σχολική µονάδα; Υπήρξε, όµως, και µία συνάρτηση µε το σύλλογο 

γονέων και κηδεµόνων µε θέµα την τσιγγάνικη κοινότητα, την οποία πραγµατικά 

θεωρούµε ως ένα πολύ θετικό βήµα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχε γίνει, γιατί δεν 

είµασταν έτοιµοι. Ή καλύτερα, εµείς από την πλευρά µας είχαµε τονίσει από την αρχή 

ότι είµαστε έτοιµοι για έναν τέτοιο διάλογο, αλλά η άλλη πλευρά προφανώς δεν ήταν.  

Είχαµε, όµως, και έχουµε και αρνητικές εξελίξεις και δυστυχώς, αυτές θα φανούν 

του χρόνου µάλλον, όπως φοβόµαστε. Σε µια συνάντηση που είχαµε την Πέµπτη µε το 
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δηµοτικό συµβούλιο και το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων, µας είπαν ότι δεν δέχονται 

στο συγκεκριµένο σχολείο άλλους Τσιγγάνους. Μάλιστα µας έβαλαν και περιοριστικά 

νούµερα (δύο παιδιά σε κάθε τάξη, όχι παραπάνω), υποστηρίζοντας ότι πρέπει να 

πάρουν και τα άλλα σχολεία κάποιους, αν και τοπογραφικά το σχολείο αυτό πρέπει να 

πάρει τους µαθητές που ανήκουν στον καταυλισµό. 

Συνεχίζουµε µε τους φορείς. Οι θετικές εξελίξεις αφορούν (α) την έγκαιρη 

πρόβλεψη για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές µονάδες, κάτι που τα 

προηγούµενα χρόνια δεν είχε συµβεί, χάρη στην οποία γλιτώσαµε την αρχική διαρροή, 

και επίσης (β) την έγκαιρη πρόβλεψη για τη στέγαση των τµηµάτων. 

Οι αρνητικές εξελίξεις από την άλλη σχετίζονται πρώτα απ' όλα µε την αδυναµία 

έκδοσης κοινών αποφάσεων των διαφόρων φορέων (Νοµαρχία, ∆ήµος, Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση). Άλλες, δηλαδή, πληροφορίες δεχόµαστε από τον ένα φορέα, άλλες από 

τον άλλο, και σας πληροφορώ ότι σίγουρα συγκρούονται µεταξύ τους αυτές οι 

πληροφορίες και οι αποφάσεις. Η δεύτερη αρνητική εξέλιξη που είχαµε είναι η 

προσπάθεια χορήγησης απολυτηρίου -έχουν δοθεί ήδη δύο από πέρσι- σε µαθητές του 

προπαρασκευαστικού τµήµατος, προκειµένου αυτοί οι µαθητές να µην εντάσσονται και 

να µην µεταβαίνουν µετά στις κανονικές σχολικές µονάδες. Με άλλα λόγια, γλιτώνουµε 

δίνοντας το απολυτήριο. Κάπως έτσι έχουν τα πράγµατα. 

Όσον αφορά τώρα την ίδια την τσιγγάνικη κοινότητα, να θυµίσω ότι όταν άρχισε 

το Πρόγραµµα αρχίσαµε εµείς οι ίδιοι τους εµβολιασµούς σε συνεννόηση µε το 

ΠΙΚΠΑ της Κέρκυρας. Οι παιδίατροι ήταν πάρα πολύ συνεργάσιµοι και τον πρώτο 

χρόνο είµασταν εµείς αυτοί που συνοδεύαµε τα παιδιά για να γίνει ο εµβολιασµός τους. 

Μετά, όµως, άρχισε µία προσπάθεια να πείσουµε τους γονείς να πηγαίνουν οι ίδιοι τα 

παιδιά τους στον παιδίατρο, γιατί το Πρόγραµµα µπορεί να υπάρχει, µπορεί και να µην 

υπάρχει σε λίγα χρόνια, και έπρεπε να τους δώσουµε να καταλάβουν πόσο χρήσιµο και 

αναγκαίο είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Πραγµατικά, σύµφωνα µε τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που έχουµε από το ΠΙΚΠΑ, οι εµβολιασµοί των παιδιών τσιγγάνικης 

προέλευσης έχουν αυξηθεί στην Κέρκυρα κατά 50 %, ενώ ήταν µηδενικοί. Οι γονείς 

ξεκινούν πια µόνοι τους και πάνε τα παιδιά τους να τα εµβολιάσουν, άσχετο µε το αν 
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πρόκειται να γραφτούν στο σχολείο ή όχι. Επίσης, παρατηρούµε και µια µικρή, αλλά 

υπαρκτή, µείωση των οικογενειακών µετακινήσεων. Μερικές, δηλαδή, οικογένειες 

αφήνουν τα παιδιά τους µε τη σύζυγό τους, όταν πρόκειται να µετακινηθούν για 

διάφορες επαγγελµατικές τους ασχολίες. 

Οι αρνητικές εξελίξεις, υπαρκτές και πάλι: 

(α) Νοµικής φύσεως προβλήµατα σε γονείς συγκεκριµένων µαθητών, γεγονός που δρα 

απαγορευτικά στη φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο. Έχουµε µία οικογένεια όπου 

η µητέρα -παίρνω αυτό το παράδειγµα για να δούµε πόσο έντονο είναι το πρόβληµα- 

φυλακίστηκε, ο πατέρας δεν έχει ελληνική ιθαγένεια ή οτιδήποτε άλλο που να 

αποδεικνύει ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος για το ελληνικό κράτος, οπότε δεν µπορεί 

να πάρει ούτε τα απαραίτητα επιδόµατα, εκείνα τα οποία δικαιούται (πολυτεκνίας κτλ.), 

και βέβαια, είναι "λογικό" να αποµακρύνει τα παιδιά του από το σχολείο. Τα παιδιά του 

έπρεπε να ζήσουν και ζούσαν µέσα από την επαιτεία. 

(β) Εθισµός τριών µαθητών σε εισπνοή ουσιών, συγκεκριµένα βενζίνης. Ένας µαθητής 

έφτασε στο σηµείο να πέσει σε κώµα και να αποµακρυνθεί από το σχολείο. 

(γ) Μη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Εδώ µπορούµε να ανοίξουµε µια παρένθεση 

για το οικιστικό πρόβληµα που αναφέραµε και προηγουµένως. ∆υστυχώς, στην 

Κέρκυρα παρατηρείται κάτι το διαφορετικό. Υπάρχουν στον ένα καταυλισµό κάποιοι 

Τσιγγάνοι µε δικές τους ιδιοκτησίες, δικά τους ιδιόκτητα µέρη, στα οποία έχουν κτίσει. 

Σε αυτούς ο δήµαρχος δίνει τα λυόµενα σπίτια, επειδή θα τα τοποθετήσουν σε 

ιδιόκτητους χώρους. Οι άλλοι που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση, οι άλλοι οι 

οποίοι δεν έχουν δική τους περιουσία, έχουν και περισσότερα παιδιά και ζουν σε άθλιες 

συνθήκες διαβίωσης, αυτοί που τελικά έχουν και την περισσότερη ανάγκη, αυτοί δεν 

παίρνουν λυόµενα. Και βλέπουµε το φαινόµενο δίπλα σε ένα σπίτι χτισµένο να υπάρχει 

και ένα λυόµενο και αυτό είναι και το απογοητευτικό και δεν ξέρω τι θα γίνει. 

Κλείνουµε µε τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές µονάδες, όπου υπάρχουν 

θετικές εξελίξεις. Υπάρχει, για παράδειγµα, άριστη συνεργασία µε ορισµένους 

εκπαιδευτικούς και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουµε. Όχι βέβαια όλοι, αλλά η 

µειοψηφία µάλλον των εκπαιδευτικών συνεργάζεται πάρα πολύ καλά µαζί µας. Θα 
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πρέπει, επίσης, να πούµε ότι πραγµατοποιούνται και ορισµένες δραστηριότητες 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου, όπως εκπαιδευτικές εκδροµές που γίνονται και στο 

προπαρασκευαστικό τµήµα, έκδοση εφηµερίδας κτλ. 

Στις αρνητικές εξελίξεις συγκαταλέγονται οπωσδήποτε η διαρροή µε έναν µέσο 

όρο 8 % στα τρία χρόνια που εφαρµόζεται το Πρόγραµµα, και η άτακτη φοίτηση µε 

µέσο όρο 11 %. Τα ποσοστά αυτά, όµως, όπως θα δούµε σε λίγο, ήταν µεγαλύτερα 

φέτος. Επίσης, υπάρχει µια τάση αποµόνωσης των µαθητών του προπαρασκευαστικού 

τµήµατος από τις δραστηριότητες της σχολικής µονάδας. Καµία προσπάθεια δεν 

γίνεται -ή και αν γίνεται είναι µεµονωµένη- για εφαρµογή του διδακτικού υλικού του 

Προγράµµατός µας. Και εδώ πρέπει να πω ότι η µόνη η οποία ασχολήθηκε µε το 

διδακτικό υλικό ήταν η συνεργάτιδα του Προγράµµατος, η οποία ήταν αναπληρώτρια 

δασκάλα σε ένα τέτοιο τµήµα. Ακόµη, υπάρχει εναλλαγή των εκπαιδευτικών και τα 

παράπονα που ακούµε από κάποιους από αυτούς είναι ότι οι µαθητές τσιγγάνικης 

καταγωγής δεν προσαρµόζονται και προκύπτουν έτσι ζητήµατα συµπεριφοράς, ότι δεν 

έρχονται καθαροί, άρα προκύπτουν προβλήµατα υγιεινής, και ότι στο νηπιαγωγείο -το 

ακούµε συχνά αυτό- δεν µιλούν ελληνικά, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει συνεννόηση 

µε τους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι το µόνο και σταθερό θα λέγαµε επιχείρηµα που 

χρησιµοποιούν. 

Έχουµε κάποιους πίνακες µε τα σχετικά στοιχεία. Επειδή, όµως, δεν θέλω να σας 

κουράσω πολύ µε αυτούς, ας τους δούµε επιτροχάδην. Εγγραφές, λοιπόν, κανονική και 

άτακτη φοίτηση, διαρροή στη σχολική µονάδα του Αγίου Ιωάννη, στην οποία ανήκει 

και το προπαρασκευαστικό τµήµα, αν και είναι αποµακρυσµένο, στο Νεοχώρι, στους 

Κυνοπιάστες, και έχουµε για πρώτη φορά φέτος και τρεις µαθητές στο γυµνάσιο. Και 

εδώ να κάνουµε µια παρατήρηση. Αυτοί οι τρεις µαθητές, αν και ξέρουµε πώς είναι το 

σύστηµα στο γυµνάσιο µε τις απουσίες, έχουν πολύ λίγες απουσίες. ∆εν υπάρχει 

διαρροή, δεν υπάρχει άτακτη φοίτηση σε αυτούς τους τρεις µαθητές. 

Κλείνοντας, για να δώσω το λόγο και στη συνεργάτιδά µου, θα ήθελα να σας δείξω 

έναν φετινό πίνακα µε την κανονική φοίτηση, την άτακτη φοίτηση και τη διαρροή. Η 

διαρροή, όπως βλέπετε, είναι 17 % και οι λόγοι βέβαια µας προβληµάτισαν, η άτακτη 
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φοίτηση είναι 24 % και ας µην ξεχνάµε ότι µιλάµε για µια περιοχή όπου ο τσιγγάνικος 

πληθυσµός δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος, και η κανονική φοίτηση 59 %. Βέβαια, έναν 

τέτοιο πίνακα κάποιος µπορεί να τον ερµηνεύσει µε διάφορους τρόπους. Κάποιος θα 

µπορούσε π.χ. να προσθέσει το ποσοστό της άτακτης φοίτησης µε τη διαρροή ή και να 

κάνει και κάποια άλλη προσέγγιση. Ας δώσω, όµως, το λόγο στην Καλλιόπη. 

--- 

Οι αριθµοί των ποσοστών διαρροής ανέβηκαν πολύ όταν βρέθηκα ως 

αναπληρώτρια στην καινούρια περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν οι Τσιγγάνοι, στο 

χωριό των Κυνοπιαστών. Την τσιγγάνικη κοινότητα αποτελούσε µια οµάδα Τσιγγάνων 

από τη Χαλκίδα και το Περιστέρι, οι οποίοι µετακινούνται κατά τη διάρκεια του έτους 

πολλές φορές (είναι έµποροι ρούχων), και µπορώ να σας πω ότι έζησα την άτακτη 

φοίτηση σε όλο της το µεγαλείο.  

Η άνοδος των δεικτών της διαρροής και της άτακτης φοίτησης µας προβληµάτισε, 

όπως ήταν άλλωστε φυσικό. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να παραθέσουµε 

συνοπτικά τις σκέψεις µας γύρω από τις παραµέτρους εκείνες που θεωρούνται αφορµές 

για τη διαρροή και τις διάφορες µορφές της (άτακτη φοίτηση) και που µέσα στο 

µικρόκοσµο της σχολικής µονάδας δυσχεραίνουν την πρόοδο των µαθητών.  

Πρώτα απ' όλα, στις περιπτώσεις εκείνες που η διαδικασία εγγραφής συνδυάστηκε 

µε έντονες συγκρουσιακές καταστάσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, η διαρροή -

αν σηµειώνεται- µπορεί να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα της έκρυθµης περίστασης που 

δηµιουργήθηκε. Η αντίδραση ορισµένων Τσιγγάνων -γιατί δεν µπορούµε και δεν θα 

πρέπει να αντιµετωπίζουµε ενιαία όλους τους Τσιγγάνους- στην απόρριψη των παιδιών 

τους από τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, από τις εκπαιδευτικές αρχές, τους 

φορείς και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδηλώνεται µε τη µορφή της 

αποχώρησης, της άρνησης ένταξης των παιδιών τους σε ένα σύστηµα, που κατά τη 

γνώµη τους τα θεωρεί -και µάλλον συµφωνώ σε αυτή την εκτίµηση- ανεπιθύµητα.  

Μια δεύτερη παράµετρος είναι βέβαια οι καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία, συνήθως αναπληρωτών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

το ότι πολλές φορές δεν έχουν προβλεφθεί έγκαιρα χώροι για να στεγάσουν τα 
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τµήµατα, καθώς τα περισσότερα σχολεία στο νοµό της Κέρκυρας -αλλά πιστεύω και 

παντού- παρουσιάζουν αδυναµίες στέγασης, αλλά και τα απαραίτητα µέσα µεταφοράς 

των παιδιών από και προς το σχολείο, φέρει σηµαντικό µερίδιο ευθύνης για τη διαρροή 

που παρατηρείται κατά την έναρξη κυρίως του σχολικού έτους. Και κάνοντας µια 

παρέκβαση στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να επισηµάνω ότι όταν τα τµήµατα 

τσιγγανοπαίδων είναι κοντά στη σχολική µονάδα, οι δάσκαλοί τους λειτουργούν συχνά 

ως αναπληρωτές άλλων εκπαιδευτικών που επιθυµούν άδειες και διατηρώντας το µύθο 

του "µετακινούµενου Τσιγγάνου", µεταφέρονται από τάξη σε τάξη για να 

αναπληρώσουν άλλους εκπαιδευτικούς που θεωρούν ότι πρέπει να λείψουν. 

Εξίσου σηµαντική παράµετρος στο θέµα της σχολικής διαρροής είναι εκείνη της 

σχολικής αποτυχίας, κυρίως στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού. Όταν ο µαθητής 

αναγκάζεται να επαναλάβει για µία και παραπάνω χρονιές την ίδια τάξη, βιώνει έντονα 

τη σχολική αποτυχία, θεωρεί το χρόνο του χαµένο και διαρρέει. Παρατηρείται µια 

σχετική ευκολία στην απόφαση των εκπαιδευτικών να επαναλάβουν την τάξη τα παιδιά 

τσιγγάνικης καταγωγής σε σχέση µε άλλα παιδιά που αντιµετωπίζουν τις ίδιες ακριβώς 

µαθησιακές δυσκολίες. Οι παράγοντες που οδηγούν το µαθητή στη σχολική αποτυχία 

είναι πολλοί και θα χρειαζόταν να γίνει ειδική ανάλυση πάνω στο θέµα. Επιγραµµατικά, 

όµως, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την άτακτη φοίτηση, τον αριθµό των µαθητών 

ανά τάξη, το ενδιαφέρον ή µη του εκπαιδευτικού κ.ά. 

Τέταρτη στη σειρά παράµετρος είναι η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. 

Πολλές φορές, δηλαδή, τα παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο για να 

συµµετέχουν στα έσοδα της οικογένειας είτε βοηθώντας στις εµπορικές ή άλλες 

δραστηριότητες της οικογένειάς τους -δυστυχώς, και στην επαιτεία-, είτε 

αναλαµβάνοντας τη φύλαξη µικρότερων µελών της οικογένειας, ώστε να διευκολύνουν 

τους γονείς οι οποίοι βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν, όµως, και άλλοι λόγοι, 

όπως η φυλάκιση της µητέρας ή του πατέρα για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

Σε κάποιες µεµονωµένες περιπτώσεις αιτία διαρροής από την εκπαίδευση 

αποτελεί ο γάµος σε µικρή ηλικία ή η εµφάνιση της εµµηνόρροιας σε κορίτσια ηλικίας 

11-12 ετών, διότι αυτή θεωρείται σηµάδι ενηλικίωσης και στο εξής θα πρέπει να 
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αποφεύγεται ο συναγελασµός µε το άλλο φύλο. Έχουµε, όµως, και περιπτώσεις 

σοβαρών ιατρικών προβληµάτων, όπως καρδιακές παθήσεις. Φέτος είχαµε έντονο 

πρόβληµα µε ένα κοριτσάκι στην πρώτη δηµοτικού, το οποίο λιποθυµούσε στο σχολείο 

και σταµάτησε στα µέσα της χρονιάς. 

Μια άλλη βασική αιτία της διαρροής και άτακτης φοίτησης που εµφανίζουν 

κυρίως τα νήπια και οι µαθητές που εγγράφονται κανονικά, δηλαδή στην ηλικία των 6 

ετών, στην πρώτη δηµοτικού, είναι το ότι δεν έχει γίνει ακόµη συνείδηση η 

υποχρεωτικότητα της σχολικής φοίτησης και οι καθηµερινές υποχρεώσεις ενός παιδιού 

που φέρει την ταυτότητα του µαθητή. Παρατηρείται µια χαλαρότητα. Για παράδειγµα, 

αν ένα παιδί σήµερα δεν θέλει να πάει σχολείο, οι γονείς δεν το πιέζουν, αλλά σε 

αντίστοιχη δική µας ερώτηση "γιατί το παιδί δεν εµφανίστηκε στο σχολείο;", το 

καλύπτουν µε διάφορες δικαιολογίες (π.χ. "δεν ξύπνησε σήµερα", "ήταν άρρωστο", 

"δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, τι να κάνω, να το σκοτώσω;"). Και έτσι ξεκινούν την 

άτακτη φοίτηση, µετά τα παρατούν και υπόσχονται ότι την επόµενη χρονιά θα τα 

ξαναστείλουν. 

Σηµαντικό πρόβληµα είναι, όµως, και οι οµάδες εκείνες που µετακινούνται για 

µεγάλα ή µικρά χρονικά διαστήµατα από τον τόπο διαµονής τους. Στην περίπτωση 

αυτή µετακινείται όλη η οικογένεια και συνήθως δεν συζητείται η προοπτική να 

παραµείνουν οι µαθητές µε κάποιο άλλο µέλος της οικογένειας. Βέβαια, στην 

περίπτωση του Αγίου Ιωάννη, όπου οι Τσιγγάνοι είναι µόνιµοι κάτοικοι, έχουν αλλάξει 

λίγο τα πράγµατα, αλλά πουθενά αλλού δεν είχαµε αλλαγές. Και µια παρατήρηση που 

θα µπορούσαµε να κάνουµε είναι ότι η µετακίνηση αυτή από ό,τι καταλάβαµε δεν έχει 

καθορισµένο χρονικό πλαίσιο. ∆ηλαδή, ξεκινάνε για δύο µέρες και µπορεί να έρθουν 

µετά από έναν µήνα. Η τυπολογία της µετακίνησης γεννά πολλά ερωτηµατικά: Τι 

ακριβώς κάνουν στα ταξίδια τους, Πού µένουν; ∆ουλεύουν ή απλά επισκέπτονται 

γνωστούς και φίλους, Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη διάρκεια των µετακινήσεων; 

Γιατί δεν χρησιµοποιούν τις κάρτες φοίτησης (βέβαια, όλοι ξέρουµε γιατί δεν τις 

χρησιµοποιούν) ή πιο συγκεκριµένα, γιατί δεν στέλνουν τα παιδιά τους σε κάποιο 

σχολείο όσο διαρκεί αυτή η µετακίνηση; 
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Όλα τα παραπάνω µας κάνουν να αναρωτιόµαστε για το ποιες είναι τελικά οι 

προσδοκίες των γονέων από το ρόλο του σχολείου, οι προσδοκίες που έχουν για το 

παιδί τους, για το κατά πόσο αντιλαµβάνονται τις εκπαιδευτικές συνέπειες της 

αποµάκρυνσης του παιδιού τους από το σχολείο. Είναι αρκετό για αυτούς τα παιδιά 

τους να µάθουν µόνο να γράφουν και να λογαριάζουν; Θα ήταν, όµως, άδικο οι 

ερωτήσεις αυτές να σταµατήσουν µονάχα στους Τσιγγάνους. Περισσότερο 

αναρωτιόµαστε ποιες είναι οι προσδοκίες του ίδιου του σχολείου από αυτά τα παιδιά, 

µε ποιο τρόπο θα αντιµετωπιστεί αυτό το θέµα της άτακτης φοίτησης και διαρροής, 

ώστε να µειωθούν οι συνέπειές του.  

Για την αντιµετώπιση τέτοιου είδους προβληµάτων χρειάζεται µια γενικότερη 

παρέµβαση και συντονισµένες προσπάθειες από πολλούς φορείς και θεσµούς. 

Χαρακτηριστικά παραθέτω αυτούσια τα λόγια ενός µικρού µαθητή πρώτης δηµοτικού 

στην παρατήρηση της δασκάλας του για τις πολλές απουσίες που έκανε τη φετινή 

χρονιά, αλλά παραδόξως, επειδή είναι πολύ καλός µαθητής πέρασε, προάγεται: "Αν 

καταφέρει το σχολείο και µας δώσει άδειες µικροπωλητή εδώ την Κέρκυρα, τότε δεν 

υπάρχει λόγος να φεύγουµε". 

Οι απαντήσεις, όπως καταλαβαίνετε, σε όλες αυτές τις ερωτήσεις ούτε εύκολες 

είναι ούτε µονοσήµαντες, όπως και οι ευθύνες δεν µπορούν να αποδοθούν µε 

ελαφρότητα ούτε στους Τσιγγάνους που διαρρέουν, ούτε στους εκπαιδευτικούς που δεν 

µπόρεσαν να ανταποκριθούν στο έργο τους, γιατί τότε δεν θα αποδίδαµε την 

πραγµατική διάσταση του προβλήµατος και ούτε αυτή η εισήγηση έχει αυτή την 

πρόθεση. Απλά είναι µια παράθεση σκέψεων σχετικά µε τη σχολική διαρροή που µας 

απασχόλησε, µας απασχολεί και θα µας απασχολεί πιστεύω όχι µόνο στην Κέρκυρα, 

αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Ευχαριστούµε. 

 
 

 

 
 



Ελένη Κοτζακιόζη, Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων: ∆ράσεις-αντιδράσεις και 

προοπτικές 

 

Γεια σας και από µένα. Σας µεταφέρω θερµούς χαιρετισµούς από την πόλη 

µου. Είµαι καινούριο µέλος στο δίκτυο και χαίροµαι ιδιαίτερα που µου δίνεται 

η ευκαιρία να µοιραστώ τις εµπειρίες µου από την εκπαίδευση των παιδιών 

τσιγγάνικης προέλευσης στην περιοχή µου.  

Η παρέµβαση του Προγράµµατος στο νοµό Καβάλας άρχισε τη φετινή 

σχολική χρονιά, από το Σεπτέµβρη. Η δική µου επαφή, όµως, µε τους 

Τσιγγάνους της περιοχής ξεκινά από το 1994 µέσα από τα προγράµµατα 

αλφαβητισµού της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) 

Καβάλας και των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης της περιοχής, στα 

οποία είµαι η επιστηµονική υπεύθυνη.  

Οι περιοχές στις οποίες υλοποιείται το δικό µας Πρόγραµµα είναι ο 

δήµος Χρυσούπολης, µέσα στη Χρυσούπολη, και το δηµοτικό διαµέρισµα 

Χρυσοχωρίου, ο δήµος Κεραµωτής, µέσα στην Κεραµωτή, και τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα Χαϊδευτού, Αγιάσµατος, Πηγών και Νέας Καρυάς. Αυτά τα 

µέρη βρίσκονται σε ακτίνα περίπου δέκα χιλιοµέτρων γύρω από τη 

Χρυσούπολη.  

Στο Χρυσοχώρι έχουµε µια τάξη υποδοχής µε 16 παιδιά και 7 

τσιγγάνους µαθητές στην πρώτη τάξη. Μια πολύ θετική παρέµβαση 

πραγµατοποιήθηκε από το σύµβουλο της περιοχής µας, ο οποίος επέµεινε τα 

παιδιά που είναι για την πρώτη τάξη να µπουν κανονικά σε αυτήν και παρά το 

ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους διευθυντές των σχολείων, τα παιδιά 

παρακολουθούν κανονικά στην πρώτη τάξη. Βέβαια, στην πορεία 

δηµιουργήθηκαν κάποια προβλήµατα µε αυτά τα παιδιά, λόγω  της απειρίας 

των αντίστοιχων εκπαιδευτικών, οι οποίοι µε την προσέλευση των µαθητών 

στην τάξη σήκωσαν ουσιαστικά τα χέρια ψηλά, ζητώντας "συνταγές" επιτυχίας 

από το Πανεπιστήµιο, συγκεκριµένες κατευθύνσεις από το σύµβουλο, αλλά και 



από το Πρόγραµµα. Αυτά θα τα ακούσουµε και στη συνέχεια. 

Μία τάξη υποδοχής υπάρχει, επίσης, και στο Αγίασµα, όπου έχουµε 

συνένωση σχολείων. Τα παιδιά των Πηγών και του Αγιάσµατος 

παρακολουθούν τα µαθήµατά τους στο ∆ηµοτικό σχολείο Αγιάσµατος. Στην 

Κεραµωτή, το Χαϊδευτό και τη Νέα Καρυά τα παιδιά είναι πλήρως ενταγµένα, 

δεν είχαµε προβλήµατα διαρροής. 

Η εφαρµογή του Προγράµµατος ξεκίνησε από την ενηµέρωση της 

νοµαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των εκπαιδευτικών αρχών 

για τους στόχους του Προγράµµατος, τις προοπτικές του και τη µεγάλη του 

σηµασία φυσικά για την ένταξη των παιδιών ρόµικης προέλευσης στο σχολείο 

και κατ' επέκταση στην ευρύτερη κοινωνία. Σε όλες τις περιπτώσεις η 

παρέµβαση χαρακτηρίστηκε σπουδαία, αλλά ιδιαίτερα δύσκολη. Και εδώ 

άρχισε να ξεφυτρώνει η γνωστή σε όλους µας φιλοσοφία, "ναι µεν πολύ καλή η 

προσπάθειά σας, αλλά αυτά τα παιδιά δεν µαθαίνουν, είναι Τσιγγάνοι, θα 

δυσκολευτείτε στο έργο σας". Επιπλέον, οι περισσότεροι φορείς υποστήριξαν 

ότι η υπόλοιπη τοπική κοινωνία είναι ανώριµη να δεχτεί την κοινωνική ένταξη 

των Τσιγγάνων και εποµένως, πάλι η προσπάθειά µας θα συναντήσει εµπόδια, 

ιδιαίτερα από τους γονείς των άλλων παιδιών. Μια άλλη πλευρά της ίδιας 

φιλοσοφίας που συνάντησα είναι ότι δεν χρειάζονται αυτές οι εξωτερικές 

παρεµβάσεις στο νοµό µας, αφού το πρόβληµα µπορεί να λυθεί σε τοπικό 

επίπεδο. Τι δουλειά, δηλαδή, έχει εδώ το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τι ζητάει 

να κάνει, αφού µπορούµε να το λύσουµε µόνοι µας το πρόβληµα. Άλλωστε, 

όπως ειπώθηκε, "έχουν γίνει ήδη κάποιες προσεγγίσεις της οµάδας-στόχου" 

και βέβαια, "κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει την περιφέρεια καλύτερα από τις 

εκπαιδευτικές αρχές, οι οποίες φυσικά θα πρέπει να έχουν την ευθύνη και το 

συντονισµό της δικής σας προσπάθειας". Το παιχνίδι της εξουσίας, το ποιος θα 

είναι υπεύθυνος στο Πρόγραµµα (εµείς ή εσείς;) ήταν η ουσία του 

προβλήµατος.  

Ένα άλλο σηµείο, κοινό και µε το νοµό Ροδόπης, το οποίο τονίστηκε και 



από τις αρχές, αλλά και από την πλευρά µου είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι 

Τσιγγάνοι της περιοχής µας είναι µουσουλµάνοι και δέχονται κάποιες ύποπτες 

επιρροές από γειτονικούς παράγοντες, µε παράλληλη υλική ενίσχυση. Και τι 

εννοώ; ∆ορυφορικές κεραίες για παρακολούθηση τουρκικών προγραµµάτων 

και κινητά τηλέφωνα τους παρέχονται δωρεάν. Αν θα έρθετε να δείτε τους 

καταυλισµούς της περιοχής µας, θα δείτε πάνω από την παράγκα, πάνω από 

την τενεκεδούπολη, δορυφορικές κεραίες στραµµένες προς την Ανατολή. Είναι 

δεδοµένο ότι όλοι παρακολουθούν τουρκικά προγράµµατα, όλοι έχουν κινητά 

τηλέφωνα, οι λογαριασµοί πληρώνονται µέσω αυτής της κίνησης που σας είπα 

προηγουµένως, και όλα αυτά ενισχύουν την τάση των Τσιγγάνων της περιοχής 

να αισθάνονται, όπως µας λένε και οι ίδιοι στις συναντήσεις µας, συνειδησιακά 

περισσότερο Τούρκοι. Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση από τη 

µεριά της πολιτείας και των εκπαιδευτικών που αναλαµβάνουν την εκπαίδευση 

αυτών των παιδιών. 

Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, και οι διευθυντές τους ενηµερώθηκαν µε 

ενδιαφέρον για το Πρόγραµµα και µέσα από τις διάφορες συζητήσεις µας 

προέκυψαν προβληµατισµοί, τους οποίους σας µεταφέρω αυτούσια, όπως 

ακριβώς διατυπώθηκαν από την πλευρά τους: 

(α) Η παρουσία των τσιγγάνων µαθητών εµβόλιµα στις τάξεις, στο µέσο 

σχεδόν του πρώτου τριµήνου, θα διασαλεύσει την ισορροπία της υπόλοιπης 

οµάδας, θα δηµιουργηθούν διαφορετικά επίπεδα, στα οποία είναι αντικειµενικά 

δύσκολα να ανταπεξέλθει καθηµερινά ο δάσκαλος.   

(β) Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά αυτά δεν µιλούν ούτε γράφουν την 

ελληνική γλώσσα. Εποµένως, τίθεται θέµα επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικού 

και µαθητών.  

(γ) Τα περισσότερα δεν είναι εµβολιασµένα, άρα είναι επικίνδυνο και 

ταυτόχρονα αντίθετο µε τη νοµοθεσία να βρίσκονται στο σχολείο. 

Ανοίγω µια παρένθεση σε αυτό το σηµείο για να σας πω ποιες κινήσεις 

έγιναν στην περιοχή για να λυθεί το πρόβληµα του εµβολιασµού. Όταν έκανα 



τις πρώτες επαφές µε τη διεύθυνση και στην πορεία έγιναν και άλλες 

συναντήσεις, σε κάποια στιγµή τους ρώτησα τι προτείνουν για να λυθεί το 

πρόβληµα του εµβολιασµού. Αµέσως θέλησαν να µε βγάλουν έξω από το 

παιχνίδι, "δεν έχετε καµία ευθύνη για το ζήτηµα", µου είπαν, "εµείς θα το 

αναλάβουµε και θα το λύσουµε". Φτάνουµε στα Χριστούγεννα, οπότε και 

επικοινωνώ εκ νέου µαζί τους. Σε αυτό το χρονικό σηµείο βγαίνουν στα 

κανάλια και λένε ότι ως ∆ιεύθυνση ανέλαβαν τον εµβολιασµό των παιδιών σε 

συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας της περιοχής, ο οποίος θα 

αρχίσει κανονικά. Αφού όλες αυτές οι προσπάθειες από τη µεριά τους έκαναν 

τον κύκλο τους, κάποια στιγµή µαθαίνω ότι η πρωτοβουλία ξαναγυρίζει στους 

Τσιγγάνους. ∆ιότι είναι πρακτικά δύσκολο να γίνει ο εµβολιασµός από την 

πλευρά των γιατρών προς τους Τσιγγάνους, εποµένως την πρωτοβουλία πάλι 

πρέπει να την έχουν οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι. Το θέµα σταµάτησε εκεί. Και εν όψει 

της νέας σχολικής χρονιάς καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να το ξαναδώ. 

Πάντως σε πρώτη φάση δεν ήθελαν να συνεργαστούν, αν και βγήκαν στα 

κανάλια και είπαν ότι προσπαθούν να λύσουν το θέµα του εµβολιασµού. 

(δ) Το διδακτικό υλικό που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα είναι 

δύσκολο για τα παιδιά τσιγγάνικης προέλευσης και χρειάζεται "ειδικά 

επεξεργασµένη ύλη που να απευθύνεται σε Τσιγγάνους". Καταλαβαίνετε τι 

γίνεται. Η τάση για αποκλεισµό της οµάδας µέσα από το ίδιο το σχολείο 

φαίνεται καθαρά. 

Τα βιβλία του Προγράµµατος πάντως έτυχαν ιδιαίτερης εκτίµησης και οι 

εκπαιδευτικοί χάρηκαν πολύ που θα τα χρησιµοποιήσουν και τα περιµένουν 

και τη νέα σχολική χρονιά. Βέβαια, υπήρξε αρχικά µια παρεξήγηση ως προς το 

ότι δεν λειτουργούν εµπλουτιστικά, τα περίµεναν, δηλαδή, να είναι το κύριο 

εργαλείο για τη δουλειά τους. Αυτό, όµως, λύθηκε, ενώ παράλληλα ζητήθηκε 

επιµόρφωση, κατάρτιση για την εκπαίδευση της οµάδας-στόχου, ακόµη και 

"συνταγές" επιτυχίας, όπως σας είπα, από το Πανεπιστήµιο για µια 

επιτυχηµένη εκπαίδευση των τσιγγάνων µαθητών. 



∆ιέκρινα, επίσης, ότι ορισµένοι συνάδελφοι προσπάθησαν να 

υποτιµήσουν ή να υποβαθµίσουν τη σηµασία του Προγράµµατός µας, γιατί 

δεν ήθελαν να διασαλευτεί το status quo της σχολικής τους µονάδας. Οι ίδιοι 

φάνηκαν ήσυχοι συνειδησιακά για τη διαρροή των Τσιγγάνων από το σχολείο, 

µε το επιχείρηµα ότι αυτοί δεν πείθονται εύκολα να παρακολουθούν τα 

µαθήµατα του σχολείου και ότι για το στόχο αυτό χρειάζεται συνεχής πίεση 

στο οικογενειακό τους περιβάλλον, την οποία οι ίδιοι δεν είναι νοµικά 

υποχρεωµένοι να ασκούν. Άλλωστε, πάλι όπως υποστήριξαν, το σχολείο έχει 

ανοικτή την αγκαλιά του για όλα τα παιδιά, εποµένως δεν χρειάζονται 

ξεχωριστές ενέργειες για τα παιδιά τσιγγάνικης προέλευσης. Ποιος ο λόγος για 

όλη αυτή την κίνηση; Το σχολείο είναι ανοικτό για όλους.  

Πάλι ανοίγω µια παρένθεση για να σας πω για µία συνάντηση που είχα µε 

το σύµβουλο της περιοχής µας (είναι και υπεύθυνος του ΚΕΚ της περιοχής 

και καταλαβαίνετε ποια είναι η επιρροή του), στην οποία του ζήτησα να µας 

βοηθήσει στο συντονισµό των προσπαθειών, διότι µπορεί να βοηθήσει 

ουσιαστικά στο να πετύχουµε και αυτό το ήξερα και εγώ και εκείνος. Το 

επιχείρηµά του ήταν ότι "Εδώ, κυρία µου, υπάρχει µια νοµοθεσία, την οποία 

πρέπει να τη σεβόµαστε. Εγώ δεν µπορώ ως σύµβουλος να παρέµβω στο έργο 

του διευθυντή και να του πω να πας να βρεις τα τσιγγανόπαιδα, ακόµη και σας 

την ίδια δεν µπορώ να πω να σας δεχτούν, γιατί αν θέλουν σας δέχονται, αν 

θέλουν δεν σας δέχονται. Εγώ ως σύµβουλος δεν µπορώ να κάνω τίποτε". 

Αλλά η νοµοθεσία, νοµοθεσία! Κλείνω την παρένθεση. 

Όσον αφορά τώρα τα σχολικά συµβούλια και τους συλλόγους γονέων και 

κηδεµόνων, το πολυάριθµο της σύνθεσής τους καθιστά δύσκολη έως και 

αδύνατη τη συγκρότησή τους, ακόµη και στις πιο δύσκολες συνεδριάσεις τους. 

Υπάρχουν πάρα πολλά µέλη και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Η 

µεγαλύτερη δυσκολία έχει να κάνει µε τις συγκεκριµένες αντιλήψεις για τη 

διοίκηση και τις αρµοδιότητες της συγκεκριµένης µονάδας. Αν δεν υπάρχει 

πίστη στις αναγκαιότητες και δυνατότητες µιας συλλογικής διοίκησης του 



σχολείου, τίποτα δεν µπορεί να λειτουργήσει, όπως λέει και ο κος 

Μαυρογιώργος. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι η έλλειψη ενός σαφούς 

πλαισίου λειτουργίας  του σχολικού συµβουλίου, κυρίως γιατί η σχολική 

επιτροπή ασχολείται µε απόλυτα συγκεκριµένα θέµατα (π.χ. πώς θα 

λειτουργήσει το κυλικείο στο σχολείο), συνεδριάζει όµως δύο-τρεις φορές το 

χρόνο για υπογραφές και για να λύσει ζητήµατα όπως η διακίνηση προϊόντων 

µέσα στο κυλικείο κτλ. 

Όλα αυτά που είπαµε προηγουµένως είναι ενταγµένα µέσα στο 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, το οποίο -όπως ακούσαµε και από 

άλλους συναδέλφους- είναι ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Σε 

επίπεδο κεντρικής εξουσίας γεννιέται το ερώτηµα: Ποιες και πόσες 

αρµοδιότητες παραχωρεί η κεντρική εξουσία στη σχολική µονάδα; 

Αντίστοιχα, σε τοπικό επίπεδο: Οι εκπαιδευτικές αρχές, οι τοπικές αρχές, οι 

γονείς και άλλοι πόσο πρόθυµοι είναι και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα 

αποδέχονταν την εκπαιδευτική µονάδα ως φορέα διαµόρφωσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής; Και τέλος, στο επίπεδο της ίδιας της σχολικής 

µονάδας: Υπάρχει πρόθεση για συνεργασία και ανάληψη ευθυνών; 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων απαρτίζεται από ένα σύνολο 

ανθρώπων σε ό,τι αφορά τόσο τα προσωπικά όσο και τα κοινωνικο-οικονοµικά 

χαρακτηριστικά. Η κοινωνική και πολιτισµική προέλευση των γονέων 

δηµιουργεί διαφοροποιήσεις στη συχνότητα µε την οποία επισκέπτονται το 

σχολείο, καθώς και στον τρόπο που το αντιµετωπίζουν. Από τους Τσιγγάνους 

της περιοχής το σχολείο αντιµετωπίζεται ως ένας κρατικός και απρόσιτος 

γραφειοκρατικός µηχανισµός, τον οποίο θα έπρεπε κανείς να αποφεύγει. Γι' 

αυτό, ακόµη και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, σπάνια 

πηγαίνουν να συζητήσουν θέµατα που αφορούν τα παιδιά τους. Αντιµετωπίζουν 

τους εκπαιδευτικούς µε δυσπιστία, ντροπαλότητα, δειλία ή και απόρριψη. ∆εν 

συζητούν οικογενειακά τους θέµατα και συνήθως αισθάνονται κατώτεροι 

απέναντι στο σχολικό περιβάλλον. Η επικοινωνία µε τους γονείς αυτούς είναι 



αρκετά δύσκολη και το βλέπουµε σε πολλές επαφές που γίνονται µαζί τους.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή του 

Νέστου διαµένουν µόνιµα 202 οικογένειες µε 1000 περίπου µέλη και οι 

Τσιγγάνοι µε εποχιακή διαµονή ανέρχονται σε 150 περίπου οικογένειες µε 800 

περίπου µέλη. Οι γλώσσες που µιλούν είναι η τουρκική, η τσιγγάνικη και η 

ελληνική από ελάχιστους. Οι περισσότεροι εργάζονται ως εργάτες στις 

αγροτικές εργασίες από τις αρχές Μαΐου ως τα τέλη Σεπτεµβρίου. Ένα µικρό 

ποσοστό ασχολείται µε το εµπόριο και εµβόλιµα σε αυτή την περίοδο αρκετοί 

από αυτούς απασχολούνται στα συσκευαστήρια σπαραγγιών της περιοχής.  

Η τοπική κοινωνία παρουσιάζει ένα µωσαϊκό πληθυσµών, αφού 

παράλληλα µε τους Τσιγγάνους που αναζητούν µια θέση στην αγορά εργασίας 

βρίσκονται παλιννοστούντες οµογενείς, αλβανοί, σαρακατσάνοι από τη 

Βουλγαρία και άλλοι οικονοµικοί µετανάστες, οι οποίοι έρχονται ειδικά αυτή 

την περίοδο για δουλειά. Βλέπουµε, λοιπόν, τον πολύπλευρο χαρακτήρα της 

κοινωνίας µας που ταυτόχρονα καθρεφτίζεται και µέσα στις σχολικές µονάδες. 

Η παρουσία όλων αυτών των οµάδων που αναζητούν δουλειά δηµιουργεί 

έντονο ανταγωνισµό µεταξύ τους και ωθεί τους εργοδότες στην εύκολη 

εκµετάλλευσή τους. 

Επίσης, ένα στοιχείο που µπορεί να επισηµανθεί είναι ότι περισσότερο 

ενταγµένοι είναι οι βαφτισµένοι Τσιγγάνοι και αυτοί αντιµετωπίζουν και τη 

µικρότερη ανεργία. Η διαφορετικότητα στο θρήσκευµα δηµιουργεί εσωτερικές 

συγκρούσεις και στους Τσιγγάνους, αφού χαρακτηρίζονται οι ίδιοι ως "γνήσιοι" 

Τσιγγάνοι, µόνο εφόσον δεν είναι µουσουλµάνοι, και χρησιµοποιούν το 

θρήσκευµά τους µόνο ως συνδετικό κρίκο µε την έξω κοινωνία. Αντίθετα, 

αντιµετωπίζουν υποτιµητικά τους µουσουλµάνους γείτονές τους, γιατί 

συµβαίνει να βρίσκονται ταυτόχρονα σε χαµηλότερη οικονοµική και κοινωνική 

στάθµη. Αν ένας εργοδότης πάει και ζητήσει κάποιους εργάτες από τον 

οικισµό των Τσιγγάνων, θα βγει και θα προβάλει ενδεχόµενα κάποιος 

Τσιγγάνος ως επιχείρηµα "Κοίταξε εµάς που είµαστε και βαφτισµένοι. Ξέρεις, 



είµαστε ανώτεροι, ποιοτικοί, σε σχέση µε τους άλλους, οι οποίοι δεν είναι 

γνήσιοι Τσιγγάνοι. Εµάς θα πάρεις". Όλο αυτό το κλίµα του ανταγωνισµού 

τους έκανε πολλές φορές να έχουν συγκρούσεις και µεταξύ τους.  

∆υο λόγια τώρα σχετικά µε το στεγαστικό πρόβληµα. Οι δήµοι 

Χρυσούπολης και Κεραµωτής συµµετέχουν στο πρόγραµµα βελτίωσης 

συνθηκών διαβίωσης ελλήνων Τσιγγάνων, σύµφωνα µε στοιχεία τα οποία πήρα 

πριν από λίγες µέρες από τη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η σχετική επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ενέκρινε την πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης για ένταξη στο πρόγραµµα των έργων του δήµου 

Χρυσούπολης µε ποσό 25 εκατ. δραχµών. Θα δοθούν 60 λυόµενα σπίτια για 

τις άµεσες ανάγκες µε την προοπτική µιας γενικότερης παρέµβασης. Εδώ 

υπήρχαν ήδη κάποιες αποφάσεις για τα λυόµενα, όπως µου είπε ο διευθυντής 

της Περιφέρειας. Παράλληλα, προβλέπεται δηµιουργία κάµπινγκ για τους 

εποχιακούς Τσιγγάνους, µε εγκαταστάσεις υγιεινής και όλων των βασικών 

αναγκών. Στο δήµο Κεραµωτής εγκρίθηκαν 100 εκατ. δραχµές σε πρώτη 

φάση για τη δηµιουργία ενός οικισµού που θα έχει όλες τις υποδοµές: 

ασφαλτόστρωση δρόµων, διαµόρφωση πεζοδροµίων, δίκτυο αποχέτευσης, 

εγκατάσταση θαλάµων ΟΤΕ, εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων και 

κατασκευή κατοικιών. Αυτά σχετικά µε το οικιστικό. 

Και από τις δράσεις περνάω αµέσως στις αντιδράσεις που συνάντησα. Η 

πρώτη προέκυψε στους οικισµούς των Τσιγγάνων και αφορούσε την 

εκπαίδευση των παιδιών τους, το γνωστό πλέον πρόβληµα της απόστασής τους 

από το σχολείο, η οποία σε συνδυασµό µε τις κακές καιρικές συνθήκες είναι 

πράγµατι πρόβληµα. Στο Χρυσοχώρι, που ανήκει στο δήµο Χρυσούπολης, το 

σχολείο βρίσκεται µέσα στο χωριό, αλλά ο τσιγγάνικος συνοικισµός βρίσκεται 

1,5 χιλ. από την αντίθετη πλευρά του χωριού και ενδιάµεσα έχουµε κεντρικό 

δρόµο. Ειδικά στο κοινοτικό διαµέρισµα των Πηγών, όπου το σχολείο 

βρίσκεται στο Αγίασµα, τα παιδιά των καταυλισµών ταλαιπωρούνταν ιδιαίτερα, 



µε αποτέλεσµα τη διαρροή τους από το σχολείο. 

Το πρόβληµα αυτό λύθηκε ύστερα από προσωπικές µου γνωριµίες µε 

νοµαρχιακούς συµβούλους και το λέω αυτό, διότι δεν ήταν το αποτέλεσµα 

συντονισµένων ενεργειών, τις οποίες εγώ θα ήθελα να γίνουν. ∆ηλαδή, ακόµη 

και σε αυτό το θέµα συνάντησα δυσκολίες! Προσέγγισα τους διευθυντές, οι 

οποίοι ρύθµιζαν τη µεταφορά όλων των άλλων παιδιών, τα λεωφορεία, τα 

ωράρια -να φανταστείτε ότι σε ένα από τα σχολεία το λεωφορείο έρχεται δύο 

φορές την ηµέρα, δύο φορές το πρωί και δύο φορές το µεσηµέρι, γιατί κάποια 

παιδιά έχουν πεντάωρο και κάποια εξάωρο-, όταν, όµως, τους είπα να 

βοηθήσουµε την προσέλευση και των τσιγγάνων µαθητών, µου είπαν ότι είναι 

αυτό είναι πρόβληµα και δεν µπορούν να το λύσουν. Λύθηκε "αλλιώς" βέβαια. 

Έτσι, από τις αρχές του 2001 το λεωφορείο που µεταφέρει τους µαθητές 

µπαίνει καθηµερινά µέσα στον οικισµό των Τσιγγάνων, στις Πηγές, για την 

καθηµερινή και ασφαλή τους µεταφορά. 

Το δεύτερο επιχείρηµα άρνησης του σχολείο από την πλευρά των 

τσιγγάνων γονιών ήταν η φτώχεια των παιδιών, η κακή τους εµφάνισης και η 

έλλειψη βασικών εφοδίων για το σχολείο. Εδώ υπήρξε µια παρέµβαση της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού και Ανάπτυξης της Χρυσούπολης, που 

πρόσφερε χρηµατικό ποσό για την αγορά σχολικών ειδών για τα άπορα παιδιά 

των καταυλισµών, τους πρόσφερε τα πρώτα εφόδια. Κάποιοι Τσιγγάνοι πάντως 

ζήτησαν ξεχωριστό σχολείο, κοντά στον καταυλισµό, όπου θα πηγαίνουν µόνο 

τα δικά τους παιδιά, αποφεύγοντας έτσι τις έντονες κοινωνικές συγκρούσεις µε 

τους συµµαθητές τους, τους "άλλους", τους µη Τσιγγάνους.  

Έντονο επίσης πρόβληµα είναι η αναγκαστική εργασία που επιβάλλουν 

πολλοί Τσιγγάνοι στα παιδιά τους, αφού τα στέλνουν να δουλεύουν σε κοπάδια 

αιγοπροβάτων της περιοχής ή τα κρατάνε στο σπίτι για να φροντίζουν τα µωρά 

της οικογένειας, µια και οι γονείς πρέπει να φύγουν νωρίς το πρωί για τη 

δουλειά τους.  

Όπως θα καταλάβατε, µέσα στο µικρό χρονικό διάστηµα που κυλάει το 



πρόγραµµα στην περιοχή, οι ενέργειες που έγιναν ήταν συµπυκνωµένες, 

υπήρχε δηλαδή µια µεγάλη δραστηριότητα, η οποία ήταν και δύσκολη. 

Έπρεπε να γίνει η ενηµέρωση, παράλληλα τα παιδιά να ξεκινήσουν να έρχονται 

στο σχολείο, να οµαλοποιηθεί η κατάσταση και να στοχεύουµε πάντα στη 

µείωση της διαρροής. Με βάση αυτή την εµπειρία θα ήθελα να καταθέσω 

επιγραµµατικά κάποιες δικές µου προτάσεις για τη συνέχεια, αν και οι 

περισσότερες από αυτές έχουν γίνει και από τους άλλους συναδέλφους: 

(α) Η υπόθεση εκπαίδευσης των παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής 

χρειάζεται µεγάλες και συντονισµένες -το υπογραµµίζω- προσπάθειες από 

όλους τους παράγοντες που εµπλέκονται σε αυτήν. Ξέρουµε ότι είναι αναγκαία 

η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα των παιδιών µε πολιτισµικές, θρησκευτικές 

και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Αυτό σηµαίνει σεβασµός στη διαφορετικότητα, 

ένταξη και όχι αφοµοίωση.  

(β) Χρειάζεται η έγκαιρη και συστηµατική ανίχνευση των µαθητών µε 

προβλήµατα διγλωσσίας ή τριγλωσσίας. 

(γ) Χρειάζεται, επίσης, ένα ελκυστικό και ενδιαφέρον σχολείο, ενταγµένο 

σε ένα µη συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ένα σχολείο µε δασκάλους 

αναµορφωτές, διανοούµενους, καταρτισµένους σε θέµατα διαπολιτισµικής 

αγωγής. Βλέπουµε ότι η σύνθεση της κοινωνίας µας γίνεται ολοένα και 

πολυπλοκότερη. Απέναντι στα νέα κοινωνικά δεδοµένα ο εκπαιδευτικός οφείλει 

να είναι σε εγρήγορση, ώστε να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του.  

(δ) Αναπροσαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας προς περισσότερο 

εξατοµικευµένες και συµµετοχικές µεθόδους, µε παράλληλη διδακτική 

στήριξη.  

(ε) Τις τάξεις των τσιγγανοπαίδων δεν θα πρέπει να αναλαµβάνουν 

εκπαιδευτικοί που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε τσιγγάνους µαθητές. 

Τα τµήµατα αυτά µπορούν να αναλαµβάνουν δάσκαλοι καταρτισµένοι, µε 

αυξηµένα προσόντα, µε δέσµευση τουλάχιστον µίας πενταετίας. ∆εν µπορεί, 

δηλαδή, να έχουµε κάθε φορά αυτή την εναλλαγή προσώπων. 



(στ) Είναι απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη της οµάδας-στόχου και 

η παροχή γενικότερων συνοδευτικών υποστηρικτικών µηχανισµών. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι σχολές γονέων, τις οποίες ανέφερε και µία συνάδελφος, δεν 

θυµάµαι το όνοµά της, θα µπορούσαν να προσφέρουν πολύτιµη βοήθεια στο 

έργο µας. Σχολές γονέων φυσικά που δεν θα απευθύνονται µονάχα σε γονείς 

τσιγγάνους, αλλά θα απευθύνονται σε όλους τους γονείς, µε τη συνδροµή 

κατάλληλων επιστηµόνων. 

(ζ) Ενεργοποίηση των σχολικών συµβουλίων και των σχολικών επιτροπών 

για θέµατα ζωτικής σηµασίας.  

(η) Υποχρεωτική προσχολική αγωγή, γιατί όσο πιο νωρίς γίνεται η επαφή 

µε την εκπαίδευση, τόσο πιο γόνιµα µπορεί να λειτουργήσει και να 

αντιµετωπίσει τον κοινωνικό και φυλετικό ρατσισµό. Π.χ. στο Χρυσοχώρι, σε 

ένα από τα χωριά που σας είπα, τα παιδιά παρακολουθούν νηπιαγωγείο και εδώ 

η διαρροή είναι ελάχιστη. Στο Χρυσοχώρι, επίσης, λειτουργεί βρεφονηπιακός 

σταθµός και οµολογώ ότι η συνάδελφος εκεί από την πρώτη στιγµή έδειξε 

ενδιαφέρον. Μαζί επισκεφτήκαµε τους Τσιγγάνους και µάλιστα µε µεγάλο ζήλο 

δέχεται τα µικρά τσιγγανόπουλα στο βρεφονηπιακό σταθµό παρά το ότι και 

αυτή δέχτηκε πολλές αντιδράσεις από τους άλλους γονείς. 

(θ) Οι υπηρεσίες πρόνοιας και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

µπορούν να συµβάλουν σε συνεργασία µε το σχολείο στην αντιµετώπιση των 

κοινωνικών ανισοτήτων, της σχολικής αποτυχίας και της διαρροής του 

µαθητικού δυναµικού. Η συχνή επαφή των κοινωνικών συµβούλων, των 

δηµάρχων και των εκπαιδευτικών, στους καταυλισµούς δίνει βαρύτητα στην 

προσπάθεια και κερδίζει την εµπιστοσύνη των Τσιγγάνων. Χρειάζεται 

συντονισµός των ενεργειών και όχι αποσπασµατικές και µεµονωµένες κινήσεις. 

Άνοιγµα, λοιπόν, του σχολείου στην κοινωνία, αφού ο οποιοσδήποτε 

εκπαιδευτικός µηχανισµός λειτουργεί µέσα στο ευρύτερο περιβάλλον του, µε 

το οποίο βρίσκεται σε αλληλεπίδραση. Σε αυτό το άνοιγµα βαρύνουσα θέση 

έχουν τα εκπαιδευτικά στελέχη, τα οποία έχουν και συντονιστικό ρόλο και σε 



πολλές περιπτώσεις και τη θεσµική εκπροσώπηση του οργανισµού. Χρειάζεται, 

εποµένως, να επιλέγονται κατάλληλα στελέχη εκπαίδευσης, µε µετρήσιµα και 

αξιοκρατικά κριτήρια. (ι) Τέλος, προτείνω τη δηµιουργία βοηθών συνεργατών 

από την κοινωνία των Τσιγγάνων, οι οποίοι θα λειτουργούν υποστηρικτικά στην 

επικοινωνία µας µε τους υπόλοιπους. Χρειάζεται ένα γενικότερο αγκάλιασµα 

των Τσιγγάνων από όλους µας. Η ευθύνη ανήκει σε όλους µας. Σας ευχαριστώ. 

 
 



Νίκος Πουτσιάκας, Κωνσταντίνος Παναγούλης, Σοφία ∆ένη, Παρέµβαση για 

την αντιµετώπιση των σχολικών διαρροών και τη στήριξη της σχολικής 

επιτυχίας στο νοµό Λάρισας 

 

Είχα σχεδιάσει µια εισήγηση, αλλά όταν κάνουµε την εισήγησή µας αργά, 

έχουµε την πολυτέλεια να την επανασχεδιάζουµε µε βάση τα όσα ειπώθηκαν. 

Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να κάνω -όπως ίσως και την προηγούµενη φορά- 

µε κάποιον ανορθόδοξο τρόπο την εισήγησή µου. 

Θα ξεκινήσω, µιλώντας για κάποιους όρους. Αυτές τις ηµέρες ακούστηκε 

πολύ το θέµα της ολιστικής προσέγγισης. Εµείς προσπαθούµε να την 

ακολουθήσουµε, αλλά οφείλουµε να εντοπίσουµε κάποια πράγµατα. Την 

ολιστική προσέγγιση την αντιλαµβανόµαστε όπως την εισήγαγε ο Marcel 

Moss, ο ανθρωπολόγος, όταν µίλησε για την τοµή, για το ολικό κοινωνικό 

φαινόµενο. Συνειδητοποιούµε, όµως, ότι συχνά χρησιµοποιείται, αλλά πολλοί 

είναι εγκλωβισµένοι σε µία αντίφαση. Συχνά εµείς οι ίδιοι οι οποίοι 

διακηρύσσουµε ότι υιοθετούµε την ολιστική προσέγγιση, ταυτόχρονα 

περιχαρακώνουµε και κατηγοριοποιούµε άτοµα σαν να µην ζούσαν µε 

διπλανούς τους, σαν να µην είχαν ανταλλαγές υλικές ή συµβολικές, ιδιαίτερα 

όταν αναφερόµαστε σε πληθυσµούς που τυχαίνει να ασκούν επαγγέλµατα τα 

οποία τους φέρνουν σε συχνή επαφή µε άλλους, όπως π.χ. το εµπόριο, το 

οποίο -τουλάχιστον στην περιοχή µας- είναι η κύρια δραστηριότητα για τους 

πληθυσµούς στους οποίους αναφερόµαστε. Πώς µια προσέγγιση µπορεί να 

είναι ολιστική, όταν αποµονώνει άτοµα που συµµετέχουν στο όλο ή στο άµεσο 

ή το έµµεσο όλο; Αν το κάνουµε αυτό, µάλλον θα βρεθούµε σε αδυναµία. 

Γι' αυτό εµείς τουλάχιστον επιλέξαµε να προσεγγίσουµε το θέµα µε 

κάποιους άλλους όρους, κάνοντας την έννοια του ατόµου κεντρική έννοια, το 

άτοµο ως structure structureé structurant, δηλαδή, "δοµή, δοµηµένη που 

µπορεί να δοµηθεί" (δύσκολα µεταφράζεται στα ελληνικά). Αυτό θέσαµε ως 

κεντρικό σηµείο και πήραµε αυτά που χαρακτηρίζουν τα άτοµα της οµάδας 



στόχου: ανέχεια, άσχηµες συνθήκες, αντικειµενικές συνθήκες που οδηγούν στον 

αποκλεισµό, υποεκπαίδευση. Αυτά ήταν και τίποτε άλλο, καµιά κατηγορία 

ανθρώπων. Ήταν οι συνθήκες που προσδιόριζαν την κατάσταση. Σαφώς και δεν 

αγνοείται η ιδιαιτερότητα, αλλά εκλαµβάνεται όπως η ιδιαιτερότητα του 

καθενός. Γιατί έχουµε την αίσθηση ότι µόνο αυτή υπάρχει, του καθενός η 

ιδιαιτερότητα, και ίσως καλύτερα η ιδιαιτερότητα όπως διαµορφώνεται σε 

συγκεκριµένες συνθήκες, µια συγκεκριµένη στιγµή µε συγκεκριµένους όρους. 

Πρέπει, όµως, να επισηµάνουµε ότι αυτή η αντίληψη δεν είναι και τόσο 

εύκολη, ιδιαίτερα σε µια χρονική στιγµή που η κατηγοριοποίηση επιφέρει 

αρκετά οφέλη. Γι' αυτό θα ήθελα να παρατηρήσω ότι έχουµε ένα νέο 

φαινόµενο, έχουµε κάτι που εγώ προσωπικά το ονοµάζω "τα ιδεολογικά 

βαποράκια" και οι άνθρωποι που τα µεταφέρουν εµφανίζουν συνήθως λόγους 

κοινοτικούς, είναι της µόδας, αυτοί δεν ξέρω σε ποιο βαθµό διαφοροποιούνται 

µε αυτούς τους συντελεστές / πολλαπλασιαστές της τρέλας που τους είχε 

περιγράψει ο Φουκό. 

Λοιπόν, γι' αυτό υιοθετήσαµε αυτή την προσέγγιση, την ολιστική, αλλά µε 

τους όρους που σας είπα. Γιατί πώς µπορεί µερικές φορές να είναι ολιστική, 

όταν βλέπουµε ένα σηµείο του όλου; Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε απορρέει 

από την άποψη ότι η επιτυχία στη σχολική φοίτηση των συγκεκριµένων παιδιών 

που έχουν πρόσβαση στη φοίτηση εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούν για το σύνολο της πληθυσµιακής οµάδας. Η δε καταπολέµηση των 

αιτιών που οδηγούν στη σχολική αποτυχία συνδέεται µε την καταπολέµηση 

των γενικότερων αντικειµενικών και υποκειµενικών συνθηκών αποκλεισµού που 

αφορούν τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Με βάση αυτά η εργασία µας δεν περιορίστηκε σε παρεµβάσεις στο 

σχολικό χώρο και στους οικισµούς ή καταυλισµούς όπου κατοικούν οι γονείς 

και οι οικογένειες των παιδιών που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην εκπαίδευση, 

αλλά και στην αυτοδιοίκηση, τους υγειονοµικούς φορείς, φορείς 

πληροφόρησης και κάθε άλλο εµπλεκόµενο φορέα. Παρόλα αυτά, το κύριο 



βάρος της δραστηριότητας δόθηκε στο σχολείο, το κύριο σηµείο αναφοράς, 

µέσα στο οποίο αναδεικνύονται όλα τα θέµατα παιδαγωγικού και κοινωνικού 

χαρακτήρα. Οι επιµέρους περιπτώσεις που εµφανίζονται και τα νέα δεδοµένα 

που προκύπτουν είναι πολλά και ιδίως για αυτό το λόγο δεν έχει αναπτυχθεί 

και ίσως να µην αναπτυχθεί ένα ενιαίο µοντέλο παρέµβασης, το οποίο θα 

εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις φάσεις της εργασίας µας, 

όπως υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθούν και να υιοθετηθούν κάποια 

εργαλεία πιστεύω, εργαλεία εργασίας, στη βάση απαντήσεων που θα δοθούν 

στις ερωτήσεις που θέσαµε, όπως οι παρακάτω: 

(α) Πώς θα κάνουµε τα παιδιά να αποκτήσουν τόσο στενή σχέση µε το 

περιβάλλον του σχολείου, ώστε να µην θέλουν τα ίδια να απέχουν και να µην 

θέλουν να ακολουθήσουν τους γονείς στις µετακινήσεις για τις εργασίες τους, 

που συχνά αναφέρεται ως µια σηµαντική αιτία διαρροής; 

(β) Πώς θα ελέγξουµε τη συχνότητα παρακολούθησης των µαθητών µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια και πώς θα εξαγάγουµε πιο ακριβή συµπεράσµατα; 

(γ) Πώς θα συµβάλουµε πιο αποτελεσµατικά στην εφαρµογή κοινοτικών 

παιδαγωγικών µοντέλων; 

(δ) Πώς θα αναπτυχθεί µια αµφίδροµη σχέση των εκπαιδευτικών σε 

σχέση µε το πρόγραµµα; 

(ε) Πώς θα γίνουν πιο αποτελεσµατικές οι παρεµβάσεις στην κοινότητα; 

(στ) Πώς θα αναπτυχθεί ένας αποτελεσµατικός χειρισµός µεταξύ όλων 

των εµπλεκόµενων φορέων; 

Με βάση αυτά θα ξεκινήσουµε παρουσιάζοντας σύντοµα τη κατάσταση 

στην περιοχή µας. Άτοµα του πληθυσµού αναφοράς έχουµε σε τέσσερις 

περιοχές. Η µεγάλη µερίδα είναι στη Νέα Σµύρνη και στον Τύρναβο, αλλά 

έχουµε και στα Φάρσαλα και ένα πολύ µικρό ποσοστό στην ++. Ιδιαίτερα 

ζούνε πλούσιοι άνθρωποι εκεί, προφανώς δεν φάνηκε να αντιµετωπίζουν κάποιο 

πρόβληµα στο σχολείο, άλλωστε δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος. 

Παρακολουθούµε το σχολείο των Τσιγγάνων, έχουµε τις επαφές, οπότε 



ενηµερωνόµαστε αν προκύπτουν κάποια προβλήµατα, θέµατα υποεκπαίδευσης. 

Ως τώρα η κατάσταση πάει καλά. Η παρέµβασή µας γίνεται κυρίως στις άλλες 

περιοχές.  

Η κατάσταση, αν θέλουµε να την οριοθετήσουµε σε σχέση µε τις άλλες 

εισηγήσεις, είναι κάπου στο µέσο. Πολλά προβλήµατα είναι κυρίως οικιστικά, 

αλλά τα σχολικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι λίγο 

διαφοροποιηµένα. ∆εν έχουµε πρόβληµα αν θα επιτρέψουν τα παιδιά να πάνε 

σχολείο, δεν τίθεται τέτοιο θέµα. 

Με το δήµο Λάρισας αναπτύξαµε τις απαιτούµενες επαφές τις οποίες 

διατηρούµε σε καλό επίπεδο. Υπήρξε ένταση στα θέµατα που αφορούσαν την 

καταγραφή των προβληµάτων στους χώρους που κατοικούν τα άτοµα της 

οµάδας αναφοράς, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυσή 

τους. Επίσης, υπήρξε συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τη στήριξη της 

απασχόλησης ατόµων της περιοχής στο πλαίσιο υλοποίησης προγράµµατος 

καταπολέµησης του αποκλεισµού στην αγορά εργασίας, µε το πρόγραµµα 

ανακύκλωσης. Θεωρούµε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων 

µεταξύ σχολείου, κοινότητας, συλλόγου, δηµοτικού συµβουλίου και 

αυτοδιοίκησης, και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι και ο κύριος 

προσανατολισµός µας.  

Να επισηµάνουµε εδώ ότι όσον αφορά τις επαφές µε τους συλλόγους 

γονέων και κηδεµόνων, κρίνουµε ότι αυτές δεν ήταν απαραίτητες. Μόνο στην 

περίπτωση που ο σύλλογος έθετε κάποιο ζήτηµα αναλαµβάναµε τον 

απαιτούµενο διαµεσολαβητικό ρόλο, µε σκοπό να θέσουµε τα πράγµατα στην 

πραγµατική τους βάση, αµβλύνοντας κάθε µορφή προκατάληψης. Αν αντίθετα 

ασχολούµασταν µε το σύλλογο χωρίς να έχει τεθεί τέτοιο θέµα, θα 

νοµιµοποιούσαµε εµείς οι ίδιοι ένα ανύπαρκτο ζήτηµα.  

Άλλες επεµβάσεις που έγιναν στο νοµό µας. Υπήρξε παρέµβαση στα 

τοπικά µέσα ενηµέρωσης σε θέµατα που αφορούσαν τον τρόπο προβολής 

γεγονότων που σχετίζονται µε την οµάδα αναφοράς, ώστε να αποτραπεί -όσο 



αυτό είναι δυνατόν- η συνήθης αναπαραγωγή στερεότυπων µε όλα τα 

επακόλουθα. Θα σας δείξω εδώ ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε σε µια τοπική 

εφηµερίδα, την "Ελευθερία", η οποία είναι τοπική, αλλά είναι τρίτη στην 

Ελλάδα σε κυκλοφορία µετά την Ελευθεροτυπία συνήθως, άνω των 30.000 

φύλλων. Αυτό το άρθρο το έγραψε ο αρχισυντάκτης της εφηµερίδας µετά από 

συνάντηση που είχαµε για το πρόγραµµα, στην οποία προσπάθησα και έπεισα 

τον άνθρωπο ότι σε αυτό το άρθρο δεν θα έπρεπε πουθενά να υπάρχει η 

αναφορά Τσιγγάνος. Πρέπει να µιλήσουµε µε άλλους όρους, να µιλήσουµε για 

νέους, νέους µια συγκεκριµένης περιοχής. Πιστεύω ότι πετύχαµε κάτι 

σηµαντικό. Πέτυχα να πείσω κάποιον ότι πρέπει να αλλάξει αυτή τη συνήθη 

τακτική "Τσιγγάνος έκανε αυτό, Αλβανός έκανε το άλλο" και εδώ ξεκινήσαµε 

κάτι καλό και είχε αποτελέσµατα, γιατί µετά από κάποιο διάστηµα, όταν είχε 

γίνει ένας άγριος φόνος στην περιοχή µας, σε ένα χωριό, τους Γόννους, 

αναφέρθηκε σε ένα άτοµο και όχι σε έναν Αλβανό η συγκεκριµένη εφηµερίδα 

που απευθύνεται σε 40.000 άτοµα. Έτυχε βέβαια να είναι ∆ευτέρα, η µέρα που 

έγραφε ο συγκεκριµένος αρχισυντάκτης, ίσως αν δεν ήταν αυτός να µην είχε 

προβληθεί µε τον ίδιο τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι ήταν µια κατάκτηση και είναι 

ένα θέµα στο οποίο πρέπει να σταθούµε όλοι. Πρέπει να δούµε κάποια στιγµή 

και αυτό το κοµµάτι. Να κάνουµε επιµορφώσεις στους δηµοσιογράφους; Κάθε 

µέρα εισβάλλουν στα σπίτια µας. Τι να γίνει ευαισθητοποίηση, πού να πιάσει 

τόπο, όταν έρχεται ένας να την αναιρέσει την επόµενη στιγµή; Εγώ προσωπικά 

ανέλαβα µια πρωτοβουλία και θα στείλω και στο δίκτυο Ροµ µια συγκεκριµένη 

εισήγηση για αυτό το θέµα και ελπίζω και το δίκτυο.. Ας χρησιµοποιούµε στο 

εξής άλλους προσδιορισµούς, ηλικιακούς, σε σχέση µε την περιοχή από την 

οποία είναι κάποιος, κάποιους άλλους συµβατικούς όρους, όπως για τον 

καθένα. 

Επίσης, παρεµβάσεις που σχετίζονταν µε τη συµµετοχή µας σε κάποια 

προγράµµατα και διακρατικές ανταλλαγές, σε ένα πρόγραµµα "Λεονάρντο". 

Είναι σηµαντικό να έχουµε επαφή µε τέτοια θέµατα, διότι σε πολλές 



περιπτώσεις προβάλλονται ειδικά µε αρκετό ερασιτεχνισµό κάποια θέµατα και 

αυτά τα άτοµα που προβάλλουν αυτές τις απόψεις είναι και διαµορφωτές 

απόψεων. Πώς θα µπορέσουµε, κύριε Γκότοβε, να διαµορφώσουµε κάποια 

άλλη άποψη; 

Επίσης, υπήρξε η ανάπτυξη άτυπου δικτύου µε αρµόδιους φορείς µε 

σκοπό την ενηµέρωση και εξεύρεση λύσεων για προβλήµατα που αφορούν 

κυρίως την κοινότητα, στήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών, ώστε να 

εφαρµόσουν πρωτότυπες εκπαιδευτικές µεθόδους. Αλλά µετά από όλα αυτά 

υπήρξε κυρίως η εκπόνηση και διάθεση κάποιων πιλοτικών εργαλείων 

καταγραφής, παρακολούθησης και στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

την οποία θα σας παρουσιάσει ο συνάδελφός µας, ο Ντίνος Παναγούλης. 

 

Καλησπέρα και από µένα. Έχουµε φτιάξει κάποια έντυπα και ξεκινάµε µε 

ένα δελτίο εγγραφής τσιγγάνων µαθητών (ο τίτλος µπορεί να αλλάξει ούτως ή 

άλλως). Τα στοιχεία που ζητάµε είναι σχολείο, ωράριο, συνολική δύναµη 

µαθητών σχολείου, συνολική δύναµη τσιγγάνων µαθητών, αριθµός 

προπαρασκευαστικών τµηµάτων, αριθµός κανονικών τµηµάτων, διευθυντής και 

ηµεροµηνία. Και ζητάµε το όνοµα του εγγεγραµµένου, ηµεροµηνία γέννησης, 

εγγραφής, αν παρακολουθεί κανονικά, σε ποια τάξη και σε ποιο τµήµα, 

σύνθεση (κανονική τάξη ή όχι), δάσκαλος, παρατηρήσεις.  

Κάτι ανάλογο είναι και ένα ακόµη έντυπο, το οποίο είναι καθηµερινό. 

Ζητάµε κάποια στοιχεία για κάθε παιδί: ηµεροµηνία εγγραφής και γέννησης, 

εάν παρακολουθεί κανονικά, αν είναι παρόν ή απόν τη συγκεκριµένη ηµέρα, 

λόγοι απουσίας οι οποίοι προσδιορίζονται από τους δασκάλους (ασθένεια, 

µετακίνηση, µετακίνηση και κάρτα φοίτησης, κοινωνικός λόγος, οικογενειακός 

λόγος, οικονοµικός λόγος, άλλος λόγος), πηγή πληροφόρησης, πώς δηλαδή ο 

δάσκαλος έµαθε για ποιους λόγους απουσιάζει ο µαθητής (ο ίδιος το γνωρίζει 

κάπως, από συµµαθητές, ο ίδιος ο µαθητής τον ενηµέρωσε, οι γονείς 

ενηµερώνουν, ο ίδιος ο συµµαθητής ενηµερώνει, ο δάσκαλος το µαθαίνει, ο 



κοινωνικός περίγυρος, κανείς, δεν υπάρχει δηλαδή καµία αιτιολογία) και τέλος 

τήρηση ωραρίου (έχουµε καθυστερηµένη προσέλευση και πρόωρη 

αποχώρηση). Και όπως αντιλαµβάνεστε το φτιάξαµε γιατί συχνά όταν 

ρωτούσαµε τους δασκάλους "Γιατί λείπουν τα παιδιά σήµερα;", µας 

απαντούσαν "∆εν ξέρω".  

Ένα άλλο έντυπο αφορά την απογραφή των δελτίων σχολείου. Ζητάµε 

από το σχολείο να µας σηµειώσει για το νηπιαγωγείο κάθε τάξη και πόσα 

παιδιά, αναλυτικά στοιχεία, και σε κάθε τάξη συγκεντρωτικά αποτελέσµατα, 

στο δηµοτικό ναι ή όχι (αν υπάρχουν παιδιά), πρώτη δηµοτικού, δευτέρα κτλ., 

τµήµα, σύνθεση τµήµατος, αριθµός εγγεγραµµένων µαθητών, αριθµός 

πραγµατικά παρακολουθούντων µαθητών, αγόρια, κορίτσια και ο δάσκαλος ή 

δασκάλα. 

Έχουµε, επίσης, και ένα παρουσιολόγιο για τους µαθητές µόνο της έκτης 

δηµοτικού, οι οποίοι δυνάµει θα πάνε στο γυµνάσιο, όσα θα πάνε ουσιαστικά 

όµως και όχι τύποις στο γυµνάσιο. Έχουµε δηµιουργήσει και κάποιο έντυπο 

για µηνιαία έκθεση του δασκάλου και ζητάµε από εκείνον να µας πει τους 

λόγους απουσιών των παιδιών αν υπάρχουν, αν επικοινωνεί µε τους γονείς, αν 

υπάρχει µετακίνηση του µαθητή σε άλλη περιοχή και αν έχει την κάρτα 

φοίτησης, ποια είναι η πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

παρατηρήσεις, προτάσεις, προβλήµατα, αιτήµατα, σχόλιο, οτιδήποτε άλλο 

µπορεί να σηµειώσει ο δάσκαλος σχετικά µε την πορεία των µαθητών.  

Τα τυποποιηµένα αυτά έντυπα που σας παρουσιάζουµε σήµερα έχουν ως 

σκοπό τη συστηµατικότερη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη 

συλλογή πληροφοριών, στατιστικών και άλλων. Αυτά τα στοιχεία µπορούν να 

αξιοποιηθούν πιο αποτελεσµατικά, καθώς και να υποστηρίξουν την όποια 

σύνδεση των εκπαιδευτικών, των γονιών και των µαθητών, αλλά και την 

ανάδειξη µεγαλύτερης υπευθυνότητας από όλες τις πλευρές. Η παραγωγή 

αυτών των εντύπων αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της εργασίας των 

συνεργατών του Προγράµµατος. Πιστεύουµε ότι αποτελούν χρήσιµα εργαλεία, 



προκειµένου να γίνει εύκολη η συλλογή των στοιχείων και η κωδικοποίηση 

αυτών. Ακόµη, µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί και η 

εκπαιδευτική κοινότητα και να παρακολουθείται συστηµατικότερα η 

εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, αλλά και να δραστηριοποιηθούν οι 

εκπαιδευτικοί και να προσφέρουν περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες 

προς τα παιδιά. Τα έντυπα έχουν έναν περιοδικό χαρακτήρα, το έχουµε 

ξεκαθαρίσει, και η χρήση τους αποσκοπεί στο να διερευνηθεί για ένα χρονικό 

διάστηµα το επίπεδο της ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών και ο βαθµός 

αξιοποίησης των στοιχείων που προκύπτουν από τα έντυπα αυτά. Τα εργαλεία 

αυτά βρίσκονται σε αρχική φάση επεξεργασίας και ευελπιστούµε να τα 

βελτιώσουµε, ανταλλάσσοντας απόψεις µε όλους τους συντελεστές του 

Προγράµµατος. ∆εν είναι κάτι δεδοµένο, µπορούν να αλλάξουν.  

Προς το παρόν τα στοιχεία που συλλέξαµε µας επιτρέπουν να 

διατυπώσουµε ορισµένα συµπεράσµατα. Ενδεικτικά θα παρουσιάσουµε 

κάποιες µηνιαίες αναφορές των εκπαιδευτικών: 

(α) Η πιλοτική εφαρµογή που αφορούσε ηµερήσια και εβδοµαδιαία 

αναφορά δεν εφαρµόστηκε, επειδή υπήρξε άρνηση συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών. Αντίθετα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν 

θετικά στη συµπλήρωση των µηνιαίων αναφορών. Η άρνηση συµπλήρωσης της 

ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας αναφοράς αιτιολογήθηκε µε τα παρακάτω 

επιχειρήµατα.  

Μας είπαν     Προβληµατιζόµαστε και λέµε: 

Γραφειοκρατικός φόρτος δεν µας αφήνει τα
χρονικά περιθώρια για συχνή ενασχόληση. 

Παρότι όντως η στενότητα χρόνου είναι 
πραγµατικότητα σήµερα, θεωρούµε ότι σε 
κάποιες περιπτώσεις (διάλειµµα, κενά µετα-
ξύ µαθηµάτων) ο χρόνος θα µπορούσε να 
αξιοποιηθεί πιο δηµιουργικά. 

∆εν υπάρχει υποχρέωση για συµπλήρωση 
εντύπων που δεν προβλέπονται από τον κα-
νονισµό και ήδη ασχολούνται µε περισσό-
τερα από τα προβλεπόµενα. 

Η υποχρέωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως  
το στοιχείο που µας ωθεί στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών, όταν ασκούµε ένα λειτούρ-
γηµα, αλλά η προσωπική διάθεση και 
συνεισφορά. 

Η καταγραφή είναι ανώφελη και δεν βοηθά, Πώς µπορούµε να µεταθέσουµε την ευθύνη 



διότι δεν µπορεί να επηρεάσει τη δεδοµένη 
αρνητική κατάσταση των µαθητών. Μόνο οι
ίδιοι οι µαθητές και οι γονείς τους µπορούν 
και πρέπει να ευαισθητοποιηθούν.  

στην αδιαφορία των γονιών των µαθητών, 
όταν αδιαφορούµε οι ίδιοι για τη συµπλή-
ρωση των εντύπων αυτών; 

 
Σχετικά µε τους λόγους απουσίας των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί µας 

έδωσαν πολλαπλές απαντήσεις. Η πλειοψηφία αυτών πιστεύει ότι τα παιδιά 

απουσιάζουν από το σχολείο ή διακόπτουν, επειδή ακολουθούν τους γονείς 

τους κατά τη µετακίνηση για αναζήτηση εργασίας (πλανόδιο εµπόριο ή άλλες 

εργασίες). Κάποιοι πιστεύουν ότι οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης λειτουργούν 

ανασταλτικά ως προς τη διδακτική επίδοση των παιδιών, επειδή εξαιτίας των 

συνθηκών αυτών: α) προκαλούνται ασθένειες και β) δυσχεραίνεται περισσότερο 

η ίαση των ασθενειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απουσιάζουν τα παιδιά για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επίσης, διατυπώνονται απόψεις που αποδίδουν την 

απουσία από το σχολείο στη "νοοτροπία των Τσιγγάνων". Σε συζητήσεις µας 

για το πώς εννοούν αυτή την νοοτροπία, επαναλαµβάνουν την άποψη που θέλει 

τους Τσιγγάνους να αδιαφορούν λόγω της φύσης, της παράδοσης, των αξιών, 

για το σχολείο. Ακόµη πιστεύουν ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται να στείλουν 

τα παιδιά τους στο σχολείο και αδιαφορούν για το αν θα µορφωθούν. Για τα 

κορίτσια διατυπώνεται η άποψη ότι "πολιτισµικές συνθήκες τα αναγκάζουν να 

διακόψουν µετά από µια ορισµένη ηλικία ή µε αφορµή κάποιο κοινωνικό 

γεγονός (γάµος, αρραβώνας κτ.λ)". Θεωρείται, επίσης, ότι πολλά από τα παιδιά 

διακόπτουν το σχολείο γιατί δεν συµφωνεί η ηλικιακή µε τη σχολική ηλικία 

των ίδιων και των συµµαθητών τους. Τέλος, επικρατεί η αντίληψη ότι η χρήση 

της τσιγγάνικης γλώσσας στο περιβάλλον τους και η µη επαρκής γνώση της 

ελληνικής και η σχολική φοβία δηµιουργούν προβλήµατα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, που τελικά αναγκάζει τα παιδιά να σταµατήσουν.  

Σχολιάζοντας τις παραπάνω απόψεις, γίνεται αντιληπτό ότι σε πολλές από 

τις αιτίες εµπλέκονται και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Για παράδειγµα, µιλούν για 

νοοτροπία Τσιγγάνων. Πώς είναι δυνατόν να παραχθεί και να προαχθεί 

εκπαιδευτικό έργο και εκπαιδευτική διαδικασία µε τέτοιου είδους 



στερεοτυπικές συµπεριφορές, που ουσιαστικά καταργούν τον όποιο 

παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου. Πώς είναι δυνατόν να µιλάµε για 

σχολική φοβία µόνο για παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής, όταν ο καθένας µας 

µπορεί να ανακαλέσει στη µνήµη του πιθανές προσωπικές εµπειρίες από 

σχολικές φοβίες, ιδιαίτερα στα πρώτα βήµατα του σχολείου; Άλλωστε, δεν 

είναι και ευθύνη των εκπαιδευτικών να δηµιουργείται ένα περιβάλλον σχολικό 

κατάλληλο και προσιτό στα παιδιά και να συνεισφέρουν στις επιπτώσεις των 

φοβιών αυτών, αν υπάρχουν; Πιστεύουµε ότι οι απαντήσεις αυτές των 

εκπαιδευτικών µπορεί να µην πηγάζουν καν από γεγονότα που αντιλήφθηκαν, 

αλλά από τη γενικότερη στερεοτυπική και προκατειληµµένη πληροφόρηση και 

αντίληψη που έχουν για τη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα.  

Σχετικά µε τη επικοινωνία µε τους γονείς, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν υπάρχει επικοινωνία µε τους γονείς παρά µόνο 

σε κάποιες περιπτώσεις της εγγραφής ή της πρώτης µέρας στο σχολείο, καθώς 

και σε περιπτώσεις ασθενειών. Τέσσερις µόνο εκπαιδευτικοί έχουν επικοινωνία 

µε τους γονείς, καθώς έρχονται οι ίδιοι οι γονείς συχνά στο σχολείο. Τέλος, 

τρεις εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή µε τους γονείς εκτός σχολείου (λαϊκή, 

σπίτι). Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε προσωπική πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών. Παρατηρούµε ότι υπάρχει χάσµα επικοινωνίας του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος µε το οικογενειακό. Το παράδοξο είναι -και αυτό 

µας κάνει να προβληµατιστούµε- ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι 

κατηγορηµατικές και σχεδόν αφήνουν την ευθύνη της επικοινωνίας στους 

γονείς και στην "αδιαφορία" για τη σχολική πορεία των παιδιών τους. Στις 

συζητήσεις µας µε εκπαιδευτικούς και στο ερώτηµα που τους θέσαµε γιατί δεν 

έκαναν οι ίδιοι µια προσπάθεια να αναζητήσουν τους γονείς, λάβαµε την 

απάντηση: "∆εν είναι δική µας δουλειά, δικιά µας υποχρέωση".   

Για τη µετακίνηση µε κάρτα φοίτησης, σηµαντικό µέρος των 

εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν υπήρξε µετακίνηση µαθητών. Υπήρξε 

µετακίνηση µαθητών, αλλά από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών δεν 



προκύπτει αν έκαναν χρήση της κάρτας φοίτησης ή όχι. Μετακινήσεις και 

χρήση της κάρτας φοίτησης υπήρξε σε µαθητές τεσσάρων εκπαιδευτικών, ενώ 

υπήρξαν και µαθητές οι οποίοι αν και µετακινήθηκαν δεν έγινε χρήση της 

κάρτας. Μεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών δεν απάντησε, χωρίς να γνωρίζουµε 

πώς να ερµηνεύσουµε την έλλειψη απαντήσεων. Θέλουµε να συµπεράνουµε ότι 

υπάρχει έλλειµµα πληροφόρησης σχετικά µε την ύπαρξη και τη δυνατότητα 

χρήσης της κάρτας φοίτησης. Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται από τις 

ενηµερώσεις που κάνουµε στους χώρους κατοικίας και στους χώρους άφιξης 

του πληθυσµού αναφοράς. Μήπως αυτό οφείλεται στις πρόσθετες 

γραφειοκρατικές ασχολίες των εκπαιδευτικών; Οι ίδιοι τουλάχιστον το 

αρνούνται, απαντώντας ότι οι ίδιοι οι µαθητές δεν ενηµερώνουν για την 

αναχώρησή τους. Επίσης, µπορούµε να προβληµατιστούµε για το µηχανισµό 

της κάρτας όταν δεν έχουµε µηχανισµό παρακολούθησης για την πραγµατική 

της χρήση.  

Στην τελευταία διαφάνεια βλέπουµε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα 

προβλήµατα και τις προτάσεις που έχουν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Από 

την άλλη πλευρά, µας έχουν θέσει ως προβλήµατα οι εκπαιδευτικοί: την ελλιπή 

φοίτηση των παιδιών, την ανυπακοή τους, τη µη συµµόρφωση σε σχολικούς 

κανόνες, τη µη προσαρµογή στους κανόνες, τη µη κατοχή κοινωνικής 

γλώσσας, υγιεινής, καθαριότητας (δεν θεωρούν ότι τα παιδιά είναι βρώµικα ή 

όχι, απλά τα θεωρούν σχεδόν ως γενεσιουργές αιτίες και φορείς ιών στα 

υπόλοιπα παιδιά), τη διαφωνία ηλικιακής και σχολικής ηλικίας, το φύλο, την 

εσωστρέφεια (φυσικό είναι, όταν ένα παιδί βρίσκεται στο τελευταίο θρανίο, στο 

παράθυρο δίπλα, και τα υπόλοιπα παιδιά δέκα µέρα µακριά, να δείξει κάποια 

εσωστρέφεια), την έλλειψη βοήθειας από το σπίτι, τον περιορισµένο χρόνο του 

δασκάλου κοκ. 

Ποιες είναι οι προτάσεις τους: να υπάρξουν ειδικά βιβλία, ειδικό 

εκπαιδευτικό υλικό, αντιµετώπιση των προβληµάτων από την πολιτεία, 

οµοιογενές σχολικό περιβάλλον, εκπαίδευση προσχολικής ηλικίας, αξιολόγηση 



νοηµοσύνης των παιδιών, φοίτηση στο νηπιαγωγείο, να παραχθούν βιβλία µε 

συνήθειές τους, ειδικές τάξεις υποδοχής, δάσκαλος για παιδιά µε ελλιπή 

φοίτηση, οικονοµική ενίσχυση στα σχολεία, ενηµέρωση των γονέων από την 

πολιτεία, ενηµέρωση των γονέων από το σχολείο (οι εκπαιδευτικοί, που είναι οι 

άµεσα εµπλεκόµενοι µε το σχολείο, ζητούν από εµάς που είµαστε να έµµεσοι, 

να µεσολαβήσουµε κάπου αλλού να ενηµερωθούν οι γονείς από το σχολείο, 

από τους ίδιους δηλαδή), συµµετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες, 

ενθάρρυνση χειροτεχνίας, ζωγραφικής, νηπιαγωγείο παιδιών τσιγγάνικης 

καταγωγής, δηµιουργία εργαστηρίων, αθλητικές δραστηριότητες, µείωση 

µαθητών ανά τµήµα, επιδόµατα σε εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν σε 

Τσιγγάνους (ελπίζω όχι ανθυγιεινά και βαρέα), υποδοµές µέσα στους οικισµούς 

και τα σχολεία. Αυτά από µένα. 

--- 

Και να δούµε και κάποια άλλα θέµατα, προσπαθώντας σιγά-σιγά να 

δοµήσουµε έναν επίλογο. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πράγµατα που 

ειπώθηκαν προηγουµένως σχετικά µε τα λυόµενα, για τα οποία µας µίλησε ο 

κος Ράντης. ∆εν σκέφτηκαν ότι θα µπορούσαν να αρχίζουν να χτίζουν το 

ολυµπιακό χωριό που θα στοιχίσει τόσα, και τα άλλα να τα κάνουν κατοικίες; 

∆εν πέρασε από το µυαλό τους αυτό; Πώς θα µπορούσε να περάσει; 

Επιλέξαµε να κάνουµε µία εισήγηση που ξέφευγε από τις αναφορές 

περιστατικών. ∆εν ξέρουµε αν έπρεπε να το κάνουµε αυτό, αλλά αυτό 

αποφασίσαµε και αυτό κάναµε. Υπάρχουν όµως πολλά προβλήµατα, πολλά και 

έντονα, έχουµε πολλές ανάγκες. Υπάρχει η αναγκαιότητα της ενηµέρωσης για 

την άρση των προκαταλήψεων και πρέπει να συνεχίσουµε προς αυτή την 

κατεύθυνση. Θέλει πολλή δουλειά, αγώνα µεγάλο. Πρέπει να γίνουν 

καθηµερινά προσπάθειες, µήπως µπορέσουµε να καταστήσουµε τους 

εκπαιδευτικούς πολλαπλασιαστές. ∆εν είναι εύκολο.  

Πριν περάσουµε στις προτάσεις, έχουµε ανάγκη από πολλά πράγµατα. 

∆ιαπιστώσαµε το εξής, όταν θελήσαµε να δώσουµε τα βιβλία. Είπαµε να το 



κάνουµε µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Και τώρα τι γίνεται; Κάναµε επιστολές 

µε την έγκριση του επιστηµονικού υπευθύνου, τις απευθύναµε µία επιστολή 

ενηµερωτική προς τους εκπαιδευτικούς, τους ίδιους, να τους πούµε ποια είναι 

αυτά τα βιβλία, και στήσαµε ένα σύστηµα να τα δώσουµε στα παιδιά τα βιβλία, 

οµαδικά, ώστε να αναλάβουµε από κοινού την ευθύνη, να τα πάρουν µαζί τους 

µε την υποχρέωση να τα επιστρέψουν κάποια στιγµή, ώστε να επωφεληθεί και 

άλλος µαθητής από αυτό το υλικό. Με επιστολή προς τους γονείς των παιδιών, 

ώστε να αντιληφθούν ότι εδώ υπάρχει κάτι και να µπορούν να ελέγξουν µετά, τι 

έγινε, αυτή η οµάδα πώς λειτούργησε. Και επίσης, καλό θα ήταν να έχουµε και 

τους ίδιους τους συγγραφείς των βιβλίων, να έρθουν και να κάνουν 

παρουσιάσεις µαζί µε τους συνεργάτες. Πιστεύουµε τελικά να τα καταφέρουµε.  

Αυτό που άµεσα πρέπει να γίνει είναι µια ευαισθητοποίηση µε το ευρώ. 

Έχουµε συζητήσει µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο αυτό το θέµα. Επειδή 

υπάρχουν ειδικές χρηµατοδοτήσεις για πληθυσµούς όπου υπάρχουν κάποιες 

αντικειµενικές δυσκολίες, υπάρχουν κάποιες χρηµατοδοτήσεις και θα 

µπορούσε να γίνει ταυτόχρονα και µία ενηµέρωση, µια παράλληλη 

ευαισθητοποίηση για το θέµα σχολείο. Θα µπορούσε να γίνει το φθινόπωρο, 

προετοιµάζοντας ταυτόχρονα και τις τάξεις κτλ. και πιστεύω ότι θα µπορούσε 

να αποδώσει, γιατί εκεί θα γινόταν ακόµη πιο κατανοητή η αναγκαιότητα του 

σχολείου από όλους.  

Θα µπορούσαµε, επίσης, να κάνουµε παρεµβάσεις σε χώρους 

στάθµευσης. Εµείς ξεκινήσαµε εκεί να κάνουµε ενηµέρωση, επειδή υπάρχουν 

συγκεκριµένοι χώροι που σταθµεύουν. Και επιµένουµε πολύ στο θέµα της 

κάρτας φοίτησης. Και πρέπει να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός που να 

παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ξέρουµε σε ποιο βαθµό λειτουργεί 

και πώς λειτουργεί. Πιστεύουµε ότι πρέπει να συνδεθεί το πρόγραµµα µε τις 

εξωτερικές συνοδευτικές υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 

Γ΄ Κ.Π.Σ. Να γίνει για κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που έχει αρχίσει ήδη 

από τη συνάδελφό µας της Θήβας. Να υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιούνται 



εκπαιδευτικοί που έχουν πραγµατικά το µεράκι. Να ενεργοποιηθούν τάξεις 

ενισχυτικής διδασκαλίας, αλλά το κυριότερο από όλα, πιστεύουµε ότι είναι η 

εκπόνηση ενός τυποποιηµένου πλαισίου δράσης. ∆ηλαδή, να έχουµε έναν 

µπούσουλα ενδεικτικό που να περιλαµβάνει όλα τα στάδια: πώς θα κάνουµε 

την παρέµβαση για τις εγγραφές, µε ποιο συγκεκριµένο τρόπο, πώς κάνουµε 

τις παρεµβάσεις τις υγειονοµικές κτλ. µε µία λογική βήµα-βήµα. Αυτό θα µας 

βοηθούσε όλους. Αυτό θα έπρεπε να έχει µια ειδική τυποποίηση παιδαγωγικού 

χαρακτήρα. Αλλά να καλύπτει όλα τα θέµατα. Ουσιαστικά τι θα µπορούσε να 

γίνει µε αυτό; Θα µπορούσαµε να πάµε στη λογική του ενιαίου σχολείου που 

βάζει τους φορείς να συνδεθούν µεταξύ τους, τους ενεργοποιεί για µία φορά και 

µετά όταν υπάρχει η µεθοδολογία, τους ενηµερώνει ότι έτσι πρέπει να γίνει. 

Ιδρύσαµε τη σχολή γονέων. Καταπληκτική ιδέα. Τι να την κάνεις, όµως, αν 

έχει ηµεροµηνία λήξης; Το θέµα είναι πώς να τη συνδέσεις µε έναν φορέα που 

παρέχει σταθερά µια κοινωνική υπηρεσία. Πρέπει να σταθούµε σε αυτό. Γιατί 

αν µείνουµε στη λογική του κατακερµατισµένου, του προσωρινού µε 

ηµεροµηνία λήξης, δεν θα καταφέρουµε τίποτα. Αν συνδέσουµε τα 

κατακερµατισµένα πράγµατα µε τους φορείς που έχουν υποχρέωση να 

παράγουν αυτές τις πληροφορίες, έχουν σταθερές δοµές. ∆εν µπορούµε να 

κάνουµε -ας το κατανοήσουµε όλοι- κοινωνική πολιτική µε κοινοτικούς 

πόρους. Ευχαριστούµε.  

 
 



Νατάσσα Καραχάλιου, ∆ράσεις και αντιδράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη 

των τσιγγανοπαίδων στο νοµό Κορινθίας 

 

Γεια σας και από εµάς. Ύστερα από τέσσερα χρόνια λειτουργίας του στην 

Κορινθία το Πρόγραµµα "Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων" έχει κατορθώσει να 

ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, να δηµιουργήσει σχέση 

εµπιστοσύνης µε τους Τσιγγάνους και να έχει επαφή µε τους τοπικούς 

παράγοντες. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η µαζική προσέλευση των 

παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής στα σχολεία, κυρίως τις δύο τελευταίες 

σχολικές χρονιές. 

Μολονότι, όµως, κατόρθωσε να φέρει ένα µεγάλο αριθµό παιδιών στα 

σχολεία, τα τελευταία αδυνατούν να κρατήσουν τους τσιγγάνους µαθητές στους 

κόλπους τους και να τους εντάξουν εκπαιδευτικά. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η 

επανεκτίµηση, η αναδιοργάνωση και η ανατροφοδότηση του Προγράµµατος, 

προκειµένου να αντιµετωπίσει τις αντιφάσεις και να παρέµβει ουσιαστικά. Το 

τελευταίο εξάµηνο η δράση του Προγράµµατος "πάγωσε" και έγινε αισθητή η 

απουσία του στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Θα σας παρουσιάσουµε τη σύντοµη αποτίµηση των δράσεων του 

Προγράµµατος και των αντιδράσεων που δέχτηκε στο νοµό Κορινθίας µέσα 

από τους παρακάτω άξονες: (α) σχολείο και εκπαιδευτικές αρχές, (β), τοπική 

και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, (γ) οικογένεια των παιδιών (κοινότητα) και (δ) 

σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων. 

Συνολικά οι δράσεις του Προγράµµατος για τη σχολική χρονιά 2000-

2001 ήταν οι ακόλουθες: 

► Εγγραφές παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης στα σχολεία: Η δράση 

αυτή περιλαµβάνει καταγραφή των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης που 

βρίσκονται στη σχολική και προσχολική ηλικία, και τη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών για την εγγραφή τους στις 

αντίστοιχες σχολικές µονάδες. 



► Συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς φορείς, δηλαδή, ενηµέρωση, 

προσκόµιση στοιχείων και ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσµατικότερη 

φοίτηση των παιδιών από τους καταυλισµούς. 

► Τακτική επαφή µε τους εκπαιδευτικούς; Στις επαφές αυτές οι 

δάσκαλοι µας ενηµέρωναν για τυχόν προβλήµατα στη φοίτηση των παιδιών, 

ώστε να παρέµβουµε για την έγκαιρη αντιµετώπισή τους. 

► Παρουσίαση εναλλακτικού υλικού σε υποδειγµατικές διδασκαλίες που 

πραγµατοποιήθηκαν, τις οποίες ακολούθησε συνάντηση και συζήτηση µε τους 

εκπαιδευτικούς φορείς. 

► ∆ιανοµή στα σχολεία του εκπαιδευτικού υλικού που επιµελήθηκε 

οµάδα του Προγράµµατός µας. Επίσης, µοιράστηκαν στα παιδιά τσάντες και 

γραφική ύλη. 

► Εµβολιασµοί των τσιγγάνων µαθητών στις σχολικές µονάδες µε τη 

συνεργασία των Γιατρών του Κόσµου. 

► Συνεργασία µε την τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση για την 

έκδοση πιστοποιητικών και τη διατήρηση επαφής. 

► Συνεργασία µε φορείς που δραστηριοποιούνται για τους Τσιγγάνους. 

Πιο συγκεκριµένα, συνεργαστήκαµε µε την Τ.Ε.∆.Κ., την Αναπτυξιακή Α.Ε. 

και το Κέντρο Στήριξης Τσιγγάνων των Εξαµιλίων για τη διανοµή λαδιού σε 

όλους τους Τσιγγάνους του νοµού. 

► Συνεργασία µε το Κ.Τ.Ε.Λ. του νοµού Κορινθίας. Για τη 

διευκόλυνση της µετακίνησης των παιδιών από και προς τα δηµοτικά σχολεία, 

υποδείξαµε στους οδηγούς τους δύσβατους δρόµους που οδηγούν στους 

τσιγγάνικους καταυλισµούς. 

► Ευαισθητοποίηση, συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη της 

τσιγγάνικης κοινότητας. 

► Ενηµέρωση των τσιγγάνων γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους 

στο σχολείο και για κάθε εκπαιδευτικό θέµα που προκύπτει. 

► ∆ιανοµή ρουχισµού στον τσιγγάνικο πληθυσµό. 



Αναλυτικότερα τώρα. Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς 

τοποθετήθηκαν στο νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο των Εξαµιλίων τρεις 

καινούργιοι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τσιγγάνικης 

προέλευσης. ∆ύο από αυτούς κάλυψαν τις θέσεις για τις δύο τάξεις υποδοχής 

που λειτουργούν στο χώρο του σχολείου και ο τρίτος τη θέση του 

νηπιαγωγείου στο χώρο του καταυλισµού. 

Σηµαντική ποιοτική βελτίωση για την περιοχή αποτελεί η αλλαγή του 

χώρου λειτουργίας της µιας τάξης υποδοχής, από το container µέσα στον 

καταυλισµό στο χώρο του σχολείου µέσα στο χωριό των Εξαµιλίων. Οι 

τσιγγάνοι µαθητές που φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο είναι 62 από τα 86 

συνολικά παιδιά του Άνω και Κάτω Μαχαλά. Τα 44 από αυτά είναι ενταγµένα 

σε τάξη υποδοχής (23 µαθητές µε τακτική φοίτηση) που λειτουργεί πρωινές 

ώρες και τα 17 σε κανονικές τάξεις (13 µαθητές µε τακτική φοίτηση). Στο 

νηπιαγωγείο που λειτουργεί για δεύτερη χρονιά φοιτούν 18 νήπια και προνήπια 

από τα 30 συνολικά παιδιά, 7 από τα οποία έχουν άτακτη φοίτηση. 

Αυτή τη στιγµή οι δύο τάξεις υποδοχής έχουν συγχωνευτεί σε µία και στο 

νηπιαγωγείο φοιτούν µόνο 8 παιδιά από τα 18. Επίσης, παρατηρείται και 

διαρροή των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης που φοιτούν ενταγµένα στις 

κανονικές τάξεις. Από 62, δηλαδή, παιδιά που φοιτούσαν στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς, τώρα φοιτούν 30 και έτσι, το ποσοστό φοίτησης έχει πέσει 

από το 72 % στο 35 % στο σύνολο 86 παιδιών σχολικής ηλικίας. 

Το σχολείο και η διεύθυνση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

συνεργάζονται µε το Πρόγραµµα στις εγγραφές και τη λειτουργία των τάξεων 

υποδοχής, αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσµατα, όπως φαίνεται και από τα 

παραπάνω ποσοστά φοίτησης. Η αδράνεια της τοπικής αυτοδιοίκησης για την 

αντιµετώπιση της σωρείας των προβληµάτων που µαστίζουν τον καταυλισµό 

(ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός από την ευρύτερη κοινότητα, προβλήµατα 

ιδιοκτησίας, οικιστικό, προβλήµατα ύδρευσης, φωτισµού, ακατάλληλες 

συνθήκες υγιεινής κοκ.) σε συνδυασµό µε το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων 



που ψάχνει αφορµή για να ζητήσει τη µεταφορά των τσιγγάνων µαθητών σε 

γειτονικά σχολεία, δυσκολεύουν οποιαδήποτε ποιοτική αναβάθµιση της 

εκπαιδευτικής ένταξης αυτών των παιδιών. Η φτώχεια και η απόρριψη που 

αντιµετωπίζει η τσιγγάνικη οικογένεια καλλιεργεί τη δυσπιστία απέναντι στον 

κρατικό και κατά συνέπεια τον εκπαιδευτικό µηχανισµό. 

Περνάµε στο Ζευγολατιό. Στο δηµοτικό του σχολείο φοιτούν 277 

µαθητές, 82 από τους οποίους είναι Τσιγγάνοι (58 µε τακτική προσέλευση). Το 

απόγευµα λειτουργούν µε τους δασκάλους που δούλευαν πέρσι δύο τάξεις 

υποδοχής µε 17 µαθητές. Το πρωί υπάρχει ένα αµιγές τµήµα της Α΄ τάξης µε 

19 τσιγγάνους µαθητές και νέο δάσκαλο. Τα υπόλοιπα 46 παιδιά είναι 

ενταγµένα στις κανονικές τάξεις. Από τις περσινές τάξεις υποδοχής 10 παιδιά 

εντάχθηκαν στην Γ΄ δηµοτικού. 

Αν και είχαµε εγγράψει από τον Ιούνιο 20 νήπια µε στόχο να 

λειτουργήσει νηπιαγωγείο στον καταυλισµό, η προσπάθεια αυτή δεν 

καρποφόρησε. Αναζητήθηκε κτήριο, αλλά δεν βρέθηκε κατάλληλος χώρος. Οι 

προσπάθειες να στεγαστεί το νηπιαγωγείο σε λυόµενο δεν οδήγησαν πουθενά 

λόγω αναβλητικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξετάσαµε την περίπτωση 

να µετακινηθούν τα παιδιά µε λεωφορείο στο νηπιαγωγείο του Ζευγολατίου, 

αλλά οι γονείς αρνήθηκαν λόγω της µικρής ηλικίας των παιδιών τους. 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του σχολείου δεν έχει αποδεχθεί 

ακόµα τη συνύπαρξη των παιδιών τους µε τα "τσιγγανάκια" και έχει καταθέσει 

πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για τη δηµιουργία σχολικού συγκροτήµατος 

στον καταυλισµό. 

Η απουσία ευαισθητοποίησης διατρανώνεται µέσα στους κόλπους του 

ίδιου του σχολείου µε έγγραφο που συνέταξε ο διευθυντής του ∆ηµοτικού 

σχολείου Ζευγολατιού, το οποίο υπογράφουν 19 δάσκαλοι, όλοι δηλαδή οι 

δάσκαλοι του σχολείου εκτός από τους δύο δασκάλους των απογευµατινών 

τάξεων υποδοχής. Το έγγραφο αυτό αποτελεί την απάντηση του σχολείου στο 

κοινοποιηµένο σχετικό έγγραφο (2663/28-12-2000) του Γραφείου της 



πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε θέµα "Οργανικές θέσεις δασκάλων για 

εφαρµογή προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης". Πρότεινε να µην 

δηµιουργηθούν στο σχολείο τους οργανικές θέσεις δασκάλων για τις τάξεις 

υποδοχής και τη µετακίνηση του 60 % περίπου των τσιγγάνων µαθητών σε 

άλλα χωριά. Ενώ η πρωτοβάθµια διεύθυνση µας διαβεβαίωνε ότι είναι απλώς 

µια πρόταση και ότι θα ζητήσουν τη δηµιουργία τριών οργανικών θέσεων, 

τελικά ζήτησε τη δηµιουργία µίας θέσης, η οποία δεν γνωρίζουµε ακόµη αν 

έχει εγκριθεί για 119 παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής σχολικής ηλικίας που 

διαµένουν στον καταυλισµό του Ζευγολατιού. 82 από αυτά φοιτούν σήµερα 

στο σχολείο. 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό και µε την αναστάτωση της τσιγγάνικης 

κοινότητας που προκλήθηκε από καταγραφές που έγιναν από το δήµο Βόχας 

για να υποβάλουν πρόταση για την επίλυση του οικιστικού τους προβλήµατος, 

οδήγησαν στη διαρροή των τσιγγάνων µαθητών από το σχολείο. Τώρα στις 

δύο τάξεις υποδοχής που λειτουργούν το απόγευµα δεν φοιτούν καθόλου 

µαθητές. Στα πρωινά τµήµατα έχει σηµειωθεί και εκεί µια µικρή διαρροή. Το 

αµιγές τµήµα της Α΄ τάξης λειτουργεί ικανοποιητικά χωρίς καθόλου σχεδόν 

διαρροή. Συγκεκριµένα, αυτή τη στιγµή φοιτούν συνολικά 37 παιδιά από τα 82 

και το ποσοστό φοίτησης έχει πέσει από το 69 % στο 31 % στο σύνολο των 

119 παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής σχολικής ηλικίας.  

Όσον αφορά τώρα την περιοχή του Κιάτου, τον Φεβρουάριο του 2000 

ξεκίνησε απογευµατινή τάξη υποδοχής στην Πουλίτσα µε 15 µαθητές που 

είχαν διωχθεί από τα Ταρσινά. Μετά από δύο µήνες λειτουργίας του τµήµατος 

οι κάτοικοι έδιωξαν του Τσιγγάνους που δεν είχαν δική τους ιδιοκτησία στην 

περιοχή και ανακοίνωσαν την αποχή των παιδιών τους από το σχολείο. Η 

αποχή κράτησε δύο βδοµάδες και βρήκε "σύµφωνο και θερµό υποστηρικτή" 

το δήµαρχο της περιοχής. Το θέµα αυτό απασχόλησε για αρκετό χρονικό 

διάστηµα τον τοπικό και αθηναϊκό τύπο. Παρά τις έντονες αντιδράσεις η τάξη 

υποδοχής συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Στο ελάχιστο χρονικό διάστηµα 



της φοίτησης τα αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 

Στις 23 ∆εκεµβρίου του 2000 οι παραπάνω µαθητές κατόρθωσαν ύστερα 

από διαβουλεύσεις 4 µηνών να φοιτήσουν σε απογευµατινή τάξη υποδοχής στο 

Κιάτο, διανύοντας καθηµερινά πολύ µεγαλύτερη απόσταση από την περσινή 

χρονιά. Η µεγάλη αυτή καθυστέρηση οφείλεται στην άρνηση του δηµάρχου 

Βέλου να δηµιουργηθεί τµήµα στην περιοχή του. 

Νέα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν στη συνέχεια από την τοπική 

αυτοδιοίκηση του Βέλου, που διαρκώς έδιωχνε από περιοχή σε περιοχή τους 

Τσιγγάνους χωρίς ιδιοκτησία, και από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και 

το διευθυντή του σχολείου, που δεν ζητούσαν µόνο τον εµβολιασµό των 

παιδιών, αλλά και εξέταση µε αυστραλιανό αντιγόνο για ανίχνευση της Hep B. 

Το αποτέλεσµα ήταν να φοιτούν τώρα 6 από τα 15 παιδιά. 

Στις 14 Φεβρουαρίου του 2000 λειτούργησε στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Μελισσίου το απόγευµα τάξη υποδοχής για 14 παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής. 

10 από το σύνολο των µαθητών φοιτούσαν τακτικά στο σχολείο. Αντέδρασαν 

πολύ έντονα οι γονείς και ο διευθυντής του σχολείου, αλλά στη συνέχεια η 

κατάσταση εξοµαλύνθηκε και το τµήµα λειτούργησε κανονικά. 

Τη φετινή σχολική χρονιά οι 16 τσιγγάνοι µαθητές σχολικής ηλικίας που 

διαµένουν στον καταυλισµό εντάχθηκαν στις κανονικές τάξεις µε κριτήριο την 

ηλικία τους και όχι το γνωστικό τους υπόβαθρο. Τα παιδιά αποθαρρύνθηκαν 

γιατί αδυνατούσαν να παρακολουθούν τα µαθήµατα και σταδιακά διέκοπταν το 

σχολείο. Μόνο 5 παιδιά συνέχισαν να φοιτούν στο σχολείο, αλλά τελευταία 

διέκοψαν και αυτά για τον ίδιο λόγο. Συνεχίζαµε τις προσπάθειες για τη 

δηµιουργία τάξης υποδοχής που θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των 

παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής. Ωστόσο, η τάξη αυτή δεν δηµιουργήθηκε 

γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση έδιωξε τους Τσιγγάνους από την περιοχή. Αυτή 

τα στιγµή κανένα παιδί δεν δοιτά στο σχολείο. 

Συνεχίζουµε µε το Καµάρι. Οι 10 Τσιγγάνοι σχολικής ηλικίας που 

διέµεναν στην περιοχή έχουν ενταχθεί στις κανονικές τάξεις του ∆ηµοτικού 



Σχολείου Καµαρίου, σύµφωνα µε το γνωστικό τους υπόβαθρο. Από αυτά τα 

παιδιά 8 φοιτούσαν κανονικά µέχρι πριν από ένα µήνα, οπότε ο ∆ήµος 

αγόρασε τη γη που διέµεναν για να κάνει ανάπλαση του χώρου (πάρκο). Όλα 

αυτά σε µια περιοχή στην οποία οι Τσιγγάνοι διέµεναν για 60 περίπου χρόνια! 

Στο σχολείο πάντως ο διευθυντής έχει κάνει πραγµατικά θαυµάσια 

δουλειά για την εκπαιδευτική ένταξη των τσιγγάνων µαθητών στις τάξεις και τα 

παιδιά παρακολουθούσαν και συµµετείχαν ενεργά στα µαθήµατά τους.  

Τέλος, στην περιοχή ∆ερβενίου και συγκεκριµένα στα Σαρανταπηχιώτικα 

∆ερβενίου εντοπίστηκαν για πρώτη φορά τρεις οικογένειες Τσιγγάνων, οι 

οποίες ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. 

Στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ερβενίου φοιτούν 6 παιδιά τσιγγάνικης 

προέλευσης, ενταγµένα στην Α΄ τάξη, από τα 8 παιδιά σχολικής ηλικίας που 

διαµένουν στην εκεί περιοχή. Τα υπόλοιπα δύο δεν παρακολουθούν σχολείο, 

γιατί λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης των οικογενειών τους 

εργάζονται µαζί µε τους γονείς τους εποχιακά σε αγροτικές δουλειές. Η 

δασκάλα τους, ευαισθητοποιηµένη από τα επιµορφωτικά σεµινάρια που 

υλοποίησε το Πρόγραµµα στο νοµό, δούλεψε µε µεράκι, κατεύνασε τα 

πνεύµατα των γονέων των µη τσιγγάνων µαθητών και τα έµαθε να διαβάζουν 

και να γράφουν. 

Τώρα πάλι τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Ο αριθµός των Τσιγγάνων στην 

περιοχή αυξήθηκε, διότι κατέλυσαν εκεί άλλοι Τσιγγάνοι από την περιοχή 

Αιγείρα. Η τοπική κοινωνία αντιδρά και θέλει να τους διώξει. Στην Α΄ τάξη του 

δηµοτικού σχολείου φοιτούν τώρα 4 παιδιά, πλήρως ενταγµένα. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς πραγµατοποιήθηκε στη Νοµαρχία µια 

συνάντηση µε θέµα τον εµβολιασµό των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης, στην 

οποία καλεσµένοι ήταν εκπρόσωποι από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η 

συνάντηση, όµως, δεν οδήγησε πουθενά. Τελικά ο εµβολιασµός των παιδιών 

πραγµατοποιήθηκε από εµάς σε συνεργασία µε τους  Γιατρούς του Κόσµου. 

Θα κλείσουµε την εισήγησή µας µε προτάσεις-προοπτικές που βλέπουµε 



να υπάρχουν για µελλοντικές παρεµβάσεις του Προγράµµατος στην περιοχή: 

▪ Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση µπορεί να βοηθήσει σε µια ευνοϊκότερη 

αλλαγή της πολιτικής που ακολουθεί η τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τους 

Τσιγγάνους. 

▪ Σηµαντικό ρόλο στην αποδοχή της πολυπολιτισµικότητας της 

κοινωνίας µπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να 

αποδεχτεί και να αποδείξει το ρόλο της ως του αρµόδιου φορέα σε τοπικά 

θέµατα και να επιλύσει σοβαρά προβλήµατα µε τη δηµιουργία οικισµών και 

παροχή λυόµενων, ηλεκτρικού. 

▪ Ευαισθητοποίηση των δασκάλων και των σχολικών συµβούλων. 

▪ Σεµινάρια ή ηµερίδες µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την 

κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία. 

▪ Προσπάθεια συγκέντρωσης ή και δηµιουργία κατάλληλου διδακτικού 

και εποπτικού υλικού. 

▪ ∆ιδασκαλία της γλώσσας µε έµφαση στην κατανόηση κειµένου και όχι 

στη διαδικασία της κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης. 

▪ Στήριξη του µέτρου της κάρτας µετακίνησης. 

▪ Άρση των κοινωνικών στερεοτύπων, βελτίωση των σχέσεων µαθητών και 

δασκάλων. Ο τσιγγάνος µαθητής πρέπει να τονωθεί ψυχολογικά, να νιώσει 

ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση. 

▪ ∆ηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου, µέσα στο οποίο οι συνεργάτες του 

Προγράµµατος θα είναι κατοχυρωµένοι να επεµβαίνουν. 

▪ Ευελιξία και ελαστικότητα στο ωρολόγιο πρόγραµµα, προσαρµογή σε 

τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

▪ Ανάθεση ρόλων στους τσιγγάνους γονείς και προτροπή τους να 

συµµετέχουν σε συζητήσεις, µέσα στις οποίες θα µπορούν να 

δηµοσιοποιήσουν τα προβλήµατά τους. 

▪ Συµµετοχή των Τσιγγάνων στους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. 

▪ Ενδυνάµωση των Τσιγγάνων µε την παροχή συνοδευτικών 



υποστηρικτικών υπηρεσιών (συµβουλευτική δράση, ενηµέρωση, ψυχολογική 

στήριξη). 

▪ Τακτικότερες επαφές των συνεργατών του Προγράµµατος για την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειριών και πρακτικών. 

▪ Έκδοση περιοδικού για καλύτερη και πιο έγκυρη ενηµέρωση των 

συνεργατών. 

▪ Οργάνωση και υλοποίηση ηµερίδων και σεµιναρίων, στα οποία θα 

προσκαλούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς. 

▪ Χρήση των ΜΜΕ. 

▪ Συγκρότηση οµάδας που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο. 

Σας ευχαριστούµε για την προσοχή σας.  
 



Ελένη Αντωνίου, Σκέψεις, προτάσεις για την εκπαίδευση των 

Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Μαγνησίας  

 

Στην περιοχή της Μαγνησίας µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60 δεν 

υπήρχαν µόνιµα εγκατεστηµένοι Τσιγγάνοι, αλλά περαστικοί, οι οποίοι 

συνήθως έστηναν πρόχειρο καταυλισµό έξω από την πόλη. Έτσι, απόφευγαν 

συστηµατικά τις ρήξεις µε τις αρχές και τους ντόπιους κατοίκους. Μετά τα 

τέλη της δεκαετίας του ΄60, όµως, κάποιοι αγόρασαν δική τους γη στην 

περιοχή Αλιβέρι Ν. Ιωνίας και έχτισαν τα πρώτα αυθαίρετα σπίτια, µε 

αποτέλεσµα η περιοχή αυτή να γίνει ο µόνιµος χώρος υποδοχής και 

εγκατάστασης Τσιγγάνων, ικανοποιώντας και την ανάγκη συσπείρωσης τους. Η 

λαϊκή αγορά του Βόλου αποτέλεσε, επίσης, πόλο έλξης για άλλους Τσιγγάνους 

εκτός Θεσσαλίας (από Αµαλιάδα και Χαλκίδα), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε 

φθηνές οικιστικές περιοχές της πόλης (πρόκειται για τα Προσφυγικά της Ν. 

Ιωνίας). Το 1990 µια οµάδα 50 περίπου οικογενειών από την Χαλκίδα 

εγκαταστάθηκε στην περιοχή Νεάπολης Βόλου. 

Έτσι, στην περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος βρίσκονται 

σήµερα τέσσερις κοινότητες Τσιγγάνων: (α) Αγία Παρασκευή Βόλου, (β) 

Αλιβέρι Ν. Ιωνίας, (γ) Προσφυγικά Ν. Ιωνίας και (δ) Νεάπολη Βόλου. Αυτές 

οι κοινότητες διατηρούν µεταξύ τους ελάχιστες ως και εχθρικές σχέσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, στην Αγία Παρασκευή Βόλου ζουν περίπου 300 

άτοµα, τα οποία ασχολούνται µε το λιανεµπόριο, ενώ τελευταία υπάρχουν και 

κάποιοι που διατηρούν καταστήµατα µε αντίκες, καφενεία κλπ. Τα παιδιά τους 

φοιτούν στο 17ο ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου. 

Ο µεγαλύτερος πληθυσµός των Τσιγγάνων της περιοχής κατοικεί στο 

Αλιβέτι Ν. Ιωνίας. Υπολογίζονται σε 300 άτοµα µόνιµα εγκαταστηµένα και 

700-1200 διερχόµενα, πολλά από τα οποία διαθέτουν σπίτια, αλλά λόγω της 

επαγγελµατικής τους ενασχόλησης εγκαταλείπουν για µικρό ή µεγαλύτερο 

διάστηµα την περιοχή. Τα παιδιά τους φοιτούν στο 10ο ∆ηµοτικό σχολείο Ν. 



Ιωνίας, πρώην 37ο ∆ηµοτικό σχολείο Βόλου. 

Στα Προσφυγικά Ν. Ιωνίας εγκαταστάθηκαν σε σπίτια τσιγγάνοι έµποροι 

λαϊκής, οι οποίοι ήρθαν στο Βόλο από την περιοχή της Αµαλιάδας κυρίως, 

αλλά και από τη Χαλκίδα. Τα σπίτια αυτά τα νοίκιασαν από πρόσφυγες, οι 

οποίοι τα εγκατέλειψαν λόγω ανόδου του βιοτικού τους επιπέδου. Ο αριθµός 

τους δεν µπορεί να προσδιοριστεί, και επειδή ζουν ανάµεσα σε µη Τσιγγάνους 

κατοίκους της περιοχής, αλλά και επειδή και οι ίδιοι δεν επιδίωξαν να 

ενταχθούν και να καταγραφούν ως δηµότες. Θεωρούν την παραµονή τους 

προσωρινή, όσο, δηλαδή, έχει δουλειά στις λαϊκές, και είναι εγγεγραµµένοι 

δηµότες Αµαλιάδας. Τα παιδιά τους φοιτούν στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. 

Ιωνίας (πρώην 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου ) και στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. 

Ιωνίας (πρώην 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου). 

Τέλος, Τσιγγάνοι εγκαταστάθηκαν στη Νεάπολη Βόλου το 1990, όπως 

ήδη είπαµε. Ο οικισµός τους αποτελείται από 50 οικογένειες που ήρθαν από 

την Χαλκίδα και ασχολούνται κυρίως µε την ανθοκοµία. Κανένας τους δεν 

είναι εγγεγραµµένος κάτοικος σε κάποιο δήµο του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος και ζουν σε παραπήγµατα κάτω από άθλιες συνθήκες. Τα 

παιδιά τους φοιτούν στο 23ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου. 

Στη συνέχεια θα σας αναφέρω επιγραµµατικά ποιες δραστηριότητες 

έλαβαν χώρα στην περιοχή της Μαγνησίας στα πλαίσια υλοποίησης του 

Προγράµµατός µας το έτος 2000: 

► Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση της φοίτησης των παιδιών 

τσιγγάνικης προέλευσης µε επισκέψεις που πραγµατοποιούσα σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα στα σχολεία όπου αυτά τα παιδιά φοιτούν.  

► Μοιράστηκε δείγµα εκπαιδευτικού υλικού του Προγράµµατος. 

► Κατά την περίοδο των εγγραφών τον Ιούνιο επισκέφτηκα τους οικισµούς 

των Τσιγγάνων, ενηµερώνοντας και παροτρύνοντάς τους  να γράψουν τα παιδιά 

τους έγκαιρα στο σχολείο. 

► Συνεργάστηκα µε τον ∆ΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας και το γραφείο Ροµ. 



► Υποστήριξα τη δηµιουργία 2 τµηµάτων υποδοχής τσιγγάνων µαθητών στο 

10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, το οποίο και θεωρούσα επιτακτική ανάγκη. 

► Αρθρογράφησα στον τοπικό τύπο για θέµατα που αφορούν τους 

Τσιγγάνους και κυρίως την εκπαίδευσή τους.  

Στο νοµό Μαγνησίας και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή Αλιβερίου  

υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2000 προγράµµατα από τον ∆ΟΚΠΥ  Ν. Ιωνίας, 

µέσα από τα οποία έγιναν σηµαντικές παρεµβάσεις για τη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των Τσιγγάνων, την υγεία και την εκπαίδευσή τους. 

Ειδικότερα, τα παιδιά του οικισµού εµβολιάστηκαν και παρακολουθούνται από 

γιατρούς συστηµατικά. Επίσης, παρέχεται ιατρική φροντίδα και δωρεάν 

εξετάσεις σε ενήλικες τσιγγάνους, ενώ µέσω του γραφείου Ροµ τους παρέχεται 

στήριξη σε διάφορα θέµατα που τους απασχολούν. 

Παρότι ο αριθµός των παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης που είναι 

εγγεγραµµένα στο σχολείο δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα από πέρσι, είναι σηµαντικό 

το ότι αυξήθηκε ο αριθµός των φοιτούντων. Για παράδειγµα, στο 10ο 

∆ηµοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας, από τους 80 εγγεγραµµένους πέρσι φοιτούσαν 

µόνο 50 και αυτοί άτακτα. Στη φετινή χρονιά από τους 84 εγγεγραµµένους 

φοιτούν οι 80 και η φοίτησή τους είναι περισσότερο τακτική. 

Η διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων µε εισήγησή τους 

ζήτησαν τη λειτουργία δυο τάξεων υποδοχής για τη σχολική χρονιά 2001-

2002. Το αίτηµά τους έγινε δεκτό από τους αρµόδιους φορείς και έτσι µετά 

από απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου οι τάξεις θεσµοθετήθηκαν και θα 

λειτουργήσουν σε αίθουσες οι οποίες θα δηµιουργηθούν από το ∆ήµο, 

συµπληρώνοντας τις ήδη υπάρχουσες αίθουσες του σχολείου. 

Επίσης, τη φετινή χρονιά για να καλυφτούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών τσιγγάνικης προέλευσης ιδρύθηκαν και λειτουργούν 2 φροντιστηριακά 

τµήµατα, τα οποία παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία µετά τη λήξη του 

σχολικού προγράµµατος. 



Αξίζει να σας αναφέρω ότι όταν τα παιδιά αυτά πρόκειται να 

µετακινηθούν πάντα ζητούν την κάρτα µετακίνησης, αλλά τις περισσότερες 

φορές δεν φοιτούν σε σχολείο της περιοχής στην οποία πηγαίνουν. Ακόµη, 

όµως, και παιδιά της περιοχής ευθύνης µου που φοιτούν σε κάποιο άλλο 

σχολείο κατά την περίοδο µετακίνησης της οικογένειάς τους, επιστρέφουν 

χωρίς να έχουν µάθει το παραµικρό, διότι το σχολείο υποδοχής συνήθως τα 

απασχολεί για λίγες ώρες και χωρίς εκπαιδευτικούς στόχους.  

Σ΄ αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας εκθέσω κάποιους προβληµατισµούς 

µου και να επισηµάνω ταυτόχρονα κάποια "κακώς κείµενα", τα οποία θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κι όλα όσα θα σας αναφέρω µου είναι άµεσα 

γνωστά, όχι γιατί είµαι συνεργάτης του Προγράµµατος, αλλά γιατί ζω εδώ και 

µια δεκαετία την πραγµατικότητα που βιώνουν οι Τσιγγάνοι του Αλιβερίου Ν. 

Ιωνίας. 

Το Πρόγραµµά µας πραγµατικά προσπαθεί να πετύχει τη σχολική 

ένταξη των παιδιών ρόµικης προέλευσης. ∆υστυχώς, όµως, το να οδηγηθούν 

όλα αυτά τα παιδιά στο σχολείο δεν είναι εφικτό µε τα σηµερινά δεδοµένα. 

Γιατί η εκπαίδευση, όπως γνωρίζετε, αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου 

σχεδιασµού, ο οποίος εξαρτάται άµεσα από όλους τους άλλους τοµείς που 

στόχο έχουν την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού των Τσιγγάνων. Και 

ανθρώπους που δεν έχουν εξασφαλίσει στέγη, εργασία, περίθαλψη, δεν 

µπορούµε να τους αναγκάσουµε να βάλουν σε πρώτη προτεραιότητα της ζωής 

τους την εκπαίδευση των παιδιών τους και να δεχτούν τη µακροχρόνια φοίτηση 

στο σχολείο. 

∆εν µπορούµε να αµφισβητήσουµε ότι έγιναν αρκετά θετικά βήµατα σε 

όλους τους τοµείς. Μιλώντας συγκεκριµένα, ωστόσο, για την περιοχή µου και 

εκφράζοντας την προσωπική µου άποψη, δεν έχει αλλάξει σηµαντικά η ζωή των 

Τσιγγάνων και αυτό που κυρίως µε προβληµατίζει είναι το κατά πόσο τα όποια 

θετικά βήµατα έγιναν αντιστοιχούν στα ποσά που δαπανήθηκαν για την 

υλοποίησή τους. Ως κύριο λόγο αυτής της κατάστασης βλέπω το ότι όλοι οι 



φορείς που ενεργοποιήθηκαν και υλοποίησαν προγράµµατα µε στόχο τους 

Τσιγγάνους δρούσαν και δρουν ανεξάρτητα, πολλές φορές µάλιστα και 

ανταγωνιστικά µεταξύ τους, ίσως και χωρίς µακροπρόθεσµους στόχους. Και 

όλα αυτά τα επισηµαίνω γιατί τα ζω καθηµερινά στην περιοχή µου. 

Είδα, για παράδειγµα, πέρσι τη Ν.Ε.Λ.Ε. να υλοποιεί πρόγραµµα 

«Άρσης κοινωνικού αποκλεισµού Τσιγγάνων», προσπαθώντας να διδάξει σε 

αναλφάβητους ανθρώπους τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε εργαλεία 

κάποιους απαρχαιωµένους υπολογιστές, χρήσιµους τάχα για τη διαχείριση 

µικροεπιχειρήσεων. Στην πραγµατικότητα, όµως, επρόκειτο για ένα 

αντικείµενο άχρηστο στους Τσιγγάνους της περιοχής µου. Το παιχνίδι «έλα να 

φτιάξουµε χάντρες» σίγουρα ήταν περισσότερο εκπαιδευτικό. ∆εν θα έθιγα 

αυτό το θέµα, αν δεν έβλεπα σήµερα βλέπω το ∆ΟΚΠΥ Ν. Ιωνίας να 

ανταγωνίζεται το έργο του σχολείου, αντί να είναι συµπαραστάτης και αρωγός 

του, θέλοντας σε συνεργασία µε τη Ν.Ε.Λ.Ε. να ιδρύσει άλλο σχολείο µέσα 

στον οικισµό, µαθητές του οποίου γνωρίζω από προηγούµενη εµπειρία ότι 

τελικά θα είναι όχι ενήλικες, αλλά µαθητές του κανονικού σχολείου, οι οποίοι 

θα διαρρεύσουν για να φοιτήσουν σ΄ αυτό. Το αποτέλεσµα θα είναι να 

υποβαθµιστεί ο ρόλος του σχολείου και να αρθούν προσπάθειες χρόνων που 

έχουν ως στόχο τους την ένταξη των παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής στην 

εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Αν πραγµατικά θέλουµε να άρουµε τον κοινωνικό αποκλεισµό των 

Τσιγγάνων, θα πρέπει να δώσουµε σε όλους να καταλάβουν ότι αυτό θα γίνει 

µόνο µέσα από τη συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων σε κάθε νοµό. Θα 

πρέπει να υπάρξει µια συντονισµένη και κοινή προσπάθεια µε στόχους 

µεσοπρόθεσµους, αλλά και µακροπρόθεσµους και αλυσιδωτές δράσεις, 

ξεκινώντας από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (µε στεγαστικά 

προγράµµατα και παροχή περίθαλψης) και τις ευκαιρίες επαγγελµατικής 

απασχόλησης, µε παράλληλη ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το δικό 

µας µερίδιο σε αυτή την κοινή προσπάθεια είναι πολύ σηµαντικό, γιατί η 



παιδεία που παρέχει το επίσηµο ελληνικό σχολείο είναι αυτή που βάζει τα 

θεµέλια οποιασδήποτε αλλαγής σε στάσεις ζωής. 

Ένα άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω µαζί σας σήµερα είναι αυτό που 

διαπιστώνω καθηµερινά και επιβεβαιώνουν και οι τσιγγάνοι µαθητές µου. Το 

ότι, δηλαδή, όταν κατά τη µετακίνησή τους αναγκάζονται να απευθυνθούν σε 

κάποιο άλλο σχολείο έχοντας την κάρτα τους, δεν γίνονται δεκτοί και αν 

ακόµη γίνουν, το σχολείο απλώς τους απασχολεί, χωρίς να τους παρέχει 

ευκαιρίες εκπαίδευσης. Κι αυτό συµβαίνει γιατί ακόµη κι οι Τσιγγάνοι που 

βλέπουν θετικά τη µόρφωση, δεν έµαθαν, δυστυχώς, να διεκδικούν τα 

δικαιώµατα τους. 

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ πολύ σηµαντική τη δηµιουργία ενός 

δικτύου σχολείων µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, µέσα από το οποίο όχι 

µόνο θα διευκολύνεται ο µαθητής κατά τη µετακίνησή του, αλλά θα ελέγχεται 

και το έργο κάθε σχολείου υποδοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
 



Αρετή Παϊζάνου, ∆ηµήτρης Κατσάκος, Νέα οικονοµία και εκπαιδευτικό 

περιθώριο ή αλλιώς οι µαθητές µε ρόµικη καταγωγή θα περάσουν τις 

συµπληγάδες; 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

Πολύ σύντοµα κάθε σηµείο αυτής της αίθουσας θα αποτελεί και µια 

"ευαίσθητη" περιοχή. Το µολύβι του κου Γκότοβου, το ρολόι της κας 

Μαραγκουδάκη, οι πόρτες, ο κλιµατισµός και τα µικρόφωνα της αίθουσας, το 

φορητό PC της Παυλίνας θα είναι συνδεδεµένα ηλεκτρονικά και θα έχουν το 

δικό τους link ή site ή portal στο "evernet". Και έτσι ο κος Μαυρογιώργος θα 

µπορεί να παραγγέλνει on line το δείπνο του στο πιο chic εστιατόριο των 

Ιωαννίνων. 

Αν σήµερα πραγµατοποιούνται 25 δισεκατοµύρια on line πωλήσεις το 

χρόνο µέσω internet., αν υπάρχουν δεκάδες εκατοµύρια χρήστες σε όλα τα 

µήκη και τα πλάτη της υφηλίου, εάν υπάρχουν αρκετές χιλιάδες documents (το 

web πλυµµυρίζει από όγκο πληροφορίας), όλα αυτά σε λίγο θα αποτελούν 

παρελθόν. 

Παρελθόν; 

Τα χειρόγραφα, η τυπογραφία, ο φωνογράφος, το µαγνητόφωνο, ο 

κινηµατογράφος, το βίντεο καταγράφουν το καθένα µε τον τρόπο τους τα 

ανθρώπινα δηµιουργήµατα, το τραγούρι, τη µουσική, την τέχνη, τον γραπτό 

λόγο. Το web, o παγκόσµιος πληροφοριακός ιστός, καταγράφει όλων των 

ειδών τα ανθρώπινα δηµιουργήµατα και διαθέτει γραπτό και προφορικό λόγο, 

µουσική, εικόνα, χορό και τραγούδι και µάλιστα χωρίς την άδεια κανενός. 

Έτσι, περάσαµε από τα προνόµια µιας πλειοψηφίας στην καθολική παιδεία, 

στον έλεγχο από µηχανισµούς εξουσίας, έστω και πιο δηµοκρατικούς από µια 

αυτοκρατορική βιβλιοθήκη, και τελικά στον άναρχο καταιγισµό 

πληροφόρησης.  



Σήµερα, όταν ο επισκέπτης των µεγάλων αµερικανικών µουσείων πάει 

στις µπουτίκ τους για να αγοράσει προϊόντα όπως ένα χειροποίητο χαλί από το 

Νεπάλ, έχει τη δυνατότητα µέσω του διαδικτύου να έρθει σε επαφή µε τους 

ανθρώπους που το δηµιουργούν, να γνωρίσει την καθηµερινότητά τους, την 

ιδιαίτερη πολιτισµική τους ταυτότητα, και να παραγγείλει απευθείας τα 

προϊόντα τους, όπως και εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε 

τον τελικό αποδέκτη των δηµιουργηµάτων τους. Έτσι κι αλλιώς βρισκόµαστε 

σε µια µεταβατική περίοδο, όπου ανατρέπονται οι παλιοί τρόποι 

αναπαραστάσεων και δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί ακόµη οι νέοι. 

∆εν είναι σίγουρο ότι ερχόµαστε σε καλύτερη θέση από την καινούρια 

και συναρπαστική τεχνολογία. Ίσως οδηγούµαστε σε µια µεγαλύτερη 

περιπλοκότητα, ένα αυξηµένο αίσθηµα απογοήτευσης και ένα ανθρώπινο 

βάρος που θα διογκώνεται παράλληλα µε τις συσκευές και τα προγράµµατα 

που µας περιβάλλουν. Όπως συνέβαινε πάντα, ο τρόπος χρήσης και 

αξιοποίησης µιας ανακάλυψης ή µιας καινοτοµίας καθορίζει και το ρόλο της 

στην ανθρώπινη εξέλιξη και πρόοδο. Όλα αυτά όµως συνιστούν µια κοινωνική 

επανάσταση, µια κοινωνική επανάσταση άνευ προηγουµένου ίσως, παρόλα τα 

κοινωνικά και επιστηµολογικά ζητήµατα που θέτει.  

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, αυτή η επανάσταση έρχεται να 

επαναπροσδιορίσει πολλά ζητήµατα, όπως τη µορφή του σχολείου και το ρόλο 

των πρωταγωνιστών του. Η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας στην εκπαίδευση ανατρέπει σιγά, αλλά σταθερά, τη µορφή του 

σχολείου και την παιδαγωγική διαδικασία, όπως τη γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. 

Το µοντέλο του σχολείου της βιοµηχανικής εποχής, όπου οι µαθητές (όπως θα 

έκαναν αργότερα ως εργάτες στο εργοστάσιο) βρισκόντουσαν όλοι µαζί, την 

ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, κάνοντας το ίδιο πράγµα κάτω από τις οδηγίες του 

δασκάλου-αυθεντία, αρχίζει σιγά-σιγά να διαφοροποιείται και να παίρνει άλλη 

µορφή: εκ αποστάσεως εκπαίδευση, διαδίκτυο, λογισµικά και προσωπικές 

µαθησιακές διαδροµές. 



Στην περίπτωση, όµως, των µαθητών ρόµικης προέλευσης, το υπό 

αναπροσαρµογή µοντέλο του σηµερινού σχολείου, σε πολλά σηµεία του 

ξεπερασµένο από την κοινωνική πραγµατικότητα (και ακόµα χειρότερα, το 

µοντέλο ενός γκετοποιηµένου σχολείου, ενός σχολείου αναπαραγωγής 

κοινωνικών στερεοτύπων, ενός σχολείου εκπτώσεων), αποτελεί πρόταση, λύση 

ή στόχο, σανίδα σωτηρίας, το διαβατήριο αυτών των παιδιών για την είσοδό 

τους στην κοινωνία. 

Πρέπει άραγε να περάσουν για δεύτερη φορά τα 200 χρόνια της 

βιοµηχανικής επανάστασης και της µεταβιοµηχανικής εποχής για να:  

► φτάσουν οι µαθητές ρόµικης προέλευσης του 19ου ∆ηµοτικού σχολείου 

Καρδίτσας (ή 2ου γκέτο) να αξιοποιήσουν τη χρήση του διαδικτύου ή άλλες 

καινοτόµες παιδαγωγικές µεθόδους, που θα τους καταστήσουν ικανούς να 

µάθουν να επιλέγουν από τα 347.856 documents του διαδικτύου αυτό που τους 

χρειάζεται, το κατάλληλο, να µάθουν δηλαδή πώς να µαθαίνουν; Και σας 

υπενθυµίζω ότι αυτός είναι βασικός εκπαιδευτικός στόχος σήµερα, όπως 

εξαγγέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας. 

► για να µπουν στην αγορά εργασίας; 

► να αποκτήσουν τα ταλέντα εκείνα που τους είναι απαραίτητα για να 

εισέλθουν στην κοινωνία του αύριο (που είναι ήδη σήµερα, γιατί ο χρόνος 

τρέχει αντίστροφα), στην κοινωνία των πολιτών που είναι ταυτόχρονα και 

κοινωνία της πληροφορίας, ως ισότιµα µέλη που θα έχουν τις δεξιότητες 

εκείνες που θα τους επιτρέπουν όχι µόνο να συµµετέχουν, αλλά και να 

παρεµβαίνουν κριτικά και να συν-δηµιουργούν; 

Ας µην γελιόµαστε, κύριοι συνάδελφοι. Είναι µακρύς ακόµη ο δρόµος 

που πρέπει να διανύσουν οι 65 µαθητές του 19ου ∆ηµοτικού σχολείου 

Καρδίτσας, που πριν µερικούς µήνες πήγαν για πρώτη φορά σχολείο. Και 

ξέρετε γιατί; Όχι επειδή δεν µπορούν να κάνουν κλικ µε το ποντίκι, αλλά: 

► γιατί ο ανορθολογισµός της διοίκησης της εκπαίδευσης τους κράτησε 

µακριά από τα θρανία για 30 χρόνια. Και σήµερα, µετά από αγώνες, µετά βίας 



τους παραχωρεί τρία λυόµενα σε ένα χωράφι για να γίνουν… άνθρωποι και 

τους επιτρέπει να ζουν παράνοµα χωρίς συνέπειες. 

► γιατί οι βαθιά ριζωµένες αντιλήψεις της µη τσιγγάνικης κοινότητας για την 

τσιγγάνικη κοινότητα και αντίστροφα, οι φόβοι, τα στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις των µεν για τους δε για να ξεπεραστούν προϋποθέτουν βαθιές 

αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, η οποία έτσι κι αλλιώς διανύει ένα επίπονο 

µεταβατικό στάδιο, ανακαλύπτοντας τα τελευταία χρόνια πως οι ψηφίδες που 

την αποτελούν είναι όλο και πιο ανοµοιόµορφες. Το περίεργο είναι πως στην 

περίπτωση των Τσιγγάνων η κυρίαρχη πολιτισµικά οµάδα παρουσιάζεται 

περισσότερο αδιάλλακτη από ό,τι παρουσιάστηκε στην περίπτωση των 

οικονοµικών µεταναστών. Γιατί; 

► γιατί ο ρόλος των Τσιγγάνων στην ελληνική κοινωνία µοιάζει να είναι 

προκαθορισµένος: φτηνά εργατικά χέρια, εύκολη καταναλωτές προϊόντων 

χαµηλής ποιότητας και εκπαιδευτικών προϊόντων χαµηλής ποιότητας, 

παρανοµία) και γι' αυτό είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί. Όλες οι 

προσπάθειες υλοποίησης διαφορετικών πολιτικών προσκρούουν στην κοινωνική 

συνείδηση αυτού του ρόλου από Τσιγγάνους και µη Τσιγγάνους. 

► γιατί ο εκπαιδευτικός µηχανισµός νοσεί σε όλα τα επίπεδα: υποδοµές, 

εργαλεία και µέθοδοι, ανθρώπινοι πόροι, management, αξιολόγηση µαθητών. 

Αυτή η νοσηρότητα στην περίπτωση των τσιγγάνων µαθητών ξεγυµνώνεται και 

γίνεται απροκάλυπτη, γιατί δεν έχει κόστος. ∆υστυχώς, δεν γίνεται αντιληπτό 

το τεράστιο κόστος το οποίο µακροπρόθεσµα καλείται να πληρώσει µια 

κοινωνία που δεν αξιοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της, µια 

κοινωνία που θα είναι αναγκασµένη να καταστέλλει. 

► γιατί οι δάσκαλοί τους, θύµατα και αυτοί των στερεοτύπων για τους 

τσιγγάνους, τους παρέχουν εκπαίδευση µε εκπτώσεις. Λένε ότι δεν µπορούν αν 

συµβιώσουν µε άλλα παιδιά, θέλουν δουλειά ακόµη, ίσως δυο-τρία χρόνια, 

είναι κάτι σαν το έφηβο του Jean-Jaques Rousseau… Γκρίνια και µάλιστα µε 

βούλα!  



Κύριοι συνάδελφοι, όταν προσπάθησα να ετοιµάσω την εισήγησή µου 

στάθηκα αµήχανη µπροστά στις ετήσιες εκθέσεις µου από το 1997 µέχρι 

σήµερα. Τι να πρωτοαναφέρω. Να µιλήσω για την κατάσταση στην Καρδίτσα 

όπως διαµορφώνεται σήµερα, τις καινούριες καταστάσεις, δεδοµένου ότι το 

οικιστικό έχει µπει σε ένα δρόµο; Να περιγράψω την κατάσταση από το 1997 

µέχρι σήµερα; Να σταθώ περισσότερο στους εκπαιδευτικούς, στο σχολείο; Να 

κάνω συγκρίσεις λέγοντας τι προχώρησε και τι όχι; Να ρίξω κάπου το 

ανάθεµα; Τι θα ήταν αυτό που θα έλεγα εγώ και δεν θα επαναλάµβανα τις 

επισηµάνσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των ηρωικών συνεργατών 

άλλων περιοχών και συναδέλφων µου; 

Άρχισα να διακατέχοµαι από ένα µεγάλο αίσθηµα ανασφάλειας, την 

ανασφάλεια που νιώθει ο Θεσσαλός του κάµπου στη µέση του ποταµού, ενός 

ποταµού που η διεθνής και ευρωπαϊκή συγκυρία κάνει τα νερά του πιο 

ορµητικά. Ευτυχώς, λέω, που προλάβαµε να χτίσουµε τις βάσεις και 

προχωρήσαµε λιγάκι στη γέφυρα, πάνω στην οποία βρισκόµαστε τώρα. 

Αλλά πρέπει να φτάσουµε στην απέναντι όχθη και η γέφυρα να τελειώσει. 

Όχι να ξαναχτίσουµε από την αρχή νέα γεφυράκια, το καθένα µε τη δική του 

αρχιτεκτονική, που τελικά θα παραµείνουν µισοτελειωµένα. 

"Ζορίστηκα", λοιπόν, και βρήκα διέξοδο: άνοιξα την τηλεόραση. Και 

έπεσα επάνω στο δείκτη Nasdaq και τις επιχειρήσεις της Νέας Οικονοµίας µε 

την απότοµη άνοδο και πτώση, µε τη µικρή κεφαλαιακή βάση, µε το λίγο και 

εξαιρετικά εξειδικευµένο προσωπικό, µε τη µεγάλη χρηµατιστηριακή 

αποτίµηση που δεν στηρίζεται στην παραγωγή, αλλά την τεχνολογία. Και ήρθε 

στο µυαλό µου ο δείκτης "∆ΥΕΠ". Τι είναι αυτό; ∆είκτης… Υψηλής 

Εκπαιδευτικής Περιθωριοποίησης και οι ροµ µαθητές ενός νοσούντος 

εκπαιδευτικού συστήµατος, µε τα µεγάλα ποσοστά διαρροών και τους δείκτες 

της άτακτης φοίτησης, µε τη µεγάλης διάρκειας φοίτηση και τα µικρά 

αποτελέσµατα, τη σταθερή και συνεπή παραγωγή στερεοτύπων για τους 

Τσιγγάνους, µε την ελάχιστη αποτίµηση στο χρηµατιστήριο της εκπαίδευσης 



και της κοινωνίας, µε την παντελή έλλειψη καµπύλης απόδοσης και τα λίγα 

µικρά φτερουγίσµατα. Ποιος τρελός θα επενδύσει εκεί; 

Τι θα έκανε, λοιπόν, κανείς για να σώσει µια "προβληµατική επιχείρηση" 

σαν αυτή; Ποιες θα ήταν εκείνες οι διαρθρωτικές κινήσεις που θα έπρεπε να 

κάνει; ∆εν θέλω εδώ να προτείνω λύσεις, το έκανα στην περσινή µου εισήγηση, 

το έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι. Θα ήθελα, όµως, να πω ότι στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια το σχολείο ήρθε αντιµέτωπο µε µια νέα κατάσταση, η οποία 

έχει εξωτερικά (οικονοµική και αστική κρίση, εισροή αλλοδαπών εργαζοµένων, 

παγκοσµιοποίηση, νέες τεχνολογίες), αλλά και εσωτερικά αίτια (αδυναµία 

λειτουργίας σε ένα µεταλλασσόµενο περιβάλλον). Αυτό αποτελεί µια 

κατάσταση στην οποία η ένταξη γίνεται προβληµατική. 

Σήµερα, όµως, ούτε η βελτίωση της φοίτησης, ούτε η εκµάθηση της 

γλώσσας, ούτε η αφοµοίωση πολιτισµικών αξιών, κατά τη γνώµη µου, αρκούν 

να καθορίσουν όρους ένταξης. Αυτό που σήµερα αποτελεί ένταξη είναι η 

πρόσβαση στο πτυχίο και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας -χωρίς βέβαια 

αυτό να σηµαίνει ότι η ένταξη αποτελεί ένα πρόβληµα οικονοµικής υφής-, η 

πρόσβαση στην πληροφορία και η συµµετοχή στις αποφάσεις.  

Μια από τις βασικές αρχές του δηµοκρατικού σχολείου αποτελεί και η 

δηµιουργία της ταυτότητας του πολίτη µε τη φιλοσοφική και πολιτική έννοια 

του όρου. Το σχολείο είναι επίσης ένας χώρος που καθηµερινά βιώνεται η 

έννοια του πολίτη στη σχέση σχολείου και µαθητών, σχολείου και γονιών, 

σχολείου και γειτονιάς, δηλαδή της µικροκοινωνίας που το περιβάλλει. Σε 

ορισµένα, όµως, σχολικά περιβάλλοντα, όπως αυτά που είδαµε τις τελευταίες 

µέρες, αυτή η δηµιουργία υποβάλλεται σε παράδοξες πιέσεις, όπως οι 

αντιστάσεις των πρωταγωνιστών και οι καθηµερινές πράξεις ή παραλείψεις. 

Το σχολείο αποτελεί ένα χώρο κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής 

περιθωριοποίησης, ένα χώρο ανεκτικότητας και ένα χώρο διάκρισης, ένα χώρο 

συντηρητικό και ένα χώρο µοντέρνο, ένα χώρο ειρήνης και ένα χώρο βίας. Τις 

αντιφάσεις και τα παράδοξά του τα ζούµε και στην καθηµερινή µας ζωή. Η 



δηµιουργία της έννοιας του πολίτη µε υποκείµενα πολιτικά ή καθηµερινά µη-

πολίτες αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, το κορυφαίο παράδοξο. ∆ουλειά και 

διαρκής αγώνας όλων µας πρέπει να είναι η εξεύρεση και η εφαρµογή των 

εκείνων λύσεων που θα εξασφαλίσουν για τους ροµ µαθητές τη διαφυγή από 

αυτό το ιδιότυπο εκπαιδευτικό περιθώριο και την απόκτηση των δεξιοτήτων 

εκείνων που είναι απαραίτητες για την επιβίωση, τη δηµιουργικότητα και την 

πνευµατική παραγωγή σε ένα συλλογικό και συνάµα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Και αυτό για να µην χρεοκοπήσουµε σαν κοινωνία. Και γιατί το µόνο που 

ξέρουµε για την κοινωνία του αύριο είναι ότι θα είναι διαφορετική από τη 

σηµερινή. Σας ευχαριστώ πολύ. 
 

 

 



Ελένη Παπανδρέου, Νίκος Καραγιαννίδης, Η εµπειρία από το νοµό Ξάνθης 

 

Τελευταίος, καταϊδρωµένος και ταλαιπωρηµένος -κάτι σαν "Γύφτος", δηλαδή- 

θα σας µιλήσω και εγώ. ∆ιαπίστωσα µια ρατσιστική συµπεριφορά από τις 

κυρίες της οργάνωσης -λόγω χρώµατος µήπως;-, τις οποίες παρακαλώ στο 

επόµενο συνέδριο να µε βάλουν πρώτο, έτσι δικαιωµατικά. 

Άλλα ονόµατα αναφέρονται στο πρόγραµµα, αλλά τελευταία στιγµή 

προέκυψα εγώ. Είµαι ο Παπαµιχαήλ Βασίλης. 

Άκουσα δύο µέρες τώρα από τους προηγούµενους εισηγητές πράµατα 

και θάµατα για την κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα: σκηνές, καλύβες, 

τους διώχνουν από δω, τους πάνε από κει, δεν πάνε σχολείο. Με λίγα λόγια, 

µίζερες καταστάσεις. Στο νοµό µας τα πράγµατα φαίνονται κάπως καλύτερα. 

Και θα το δούµε κιόλας αυτό. Για την οικονοµία του χρόνου δεν θα αναλωθώ 

σε αναλυτικές στατιστικές, αλλά µε βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή µου 

θα σας παρουσιάσω κάποια γενικά συµπεράσµατα. 

Ως προς την κατανοµή των πολιτών µε ρόµικη καταγωγή στο νοµό 

Ξάνθης και στο βαθµό που µια τέτοια εκτίµηση είναι εφικτή, το συντριπτικά 

µεγαλύτερο ποσοστό διαµένει σε κατοικίες. Το 50 % ασχολείται µε το 

εµπόριο και το υπόλοιπο ποσοστό ασχολείται µε γεωργικές εργασίες ή 

οπουδήποτε αλλού. Στην περιοχή φέτος δεν υπήρχε καµία οµάδα Τσιγγάνων 

για πρώτη φορά. 

Ως προς τα σχολεία στα οποία φοιτούν παιδιά τσιγγάνικης καταγωγής, τα 

σχολεία του ∆ροσερού, του Ευλάλου και το 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ξάνθης 

είναι αµιγή, ενώ τα σχολεία των Κιµµερίων, του ∆εκάρχου και το 2ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο Ξάνθης είναι µικτά. Ο συνολικός αριθµός τσιγγάνων µαθητών στο 

νοµό Ξάνθης για το σχολικό έτος 2000-2001, όπως καταγράφεται από τα 

στατιστικά που έδωσαν οι διευθυντές και σε µένα, αλλά και στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, είναι 335 µαθητές. Με βάση τα στατιστικά που είχαν οι 

προηγούµενοι που ασχολούνταν µε το Πρόγραµµα, δεν υπήρξαν αυξοµειώσεις 



των εγγεγραµµένων µαθητών ή αν αυτές υπήρξαν, ήταν µικρές. Όλοι οι 

µαθητές είναι ενταγµένοι σε κανονικές τάξεις και δεν υπάρχουν 

προπαρασκευαστικά τµήµατα αποκλειστικά για τσιγγανόπαιδες. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν χρειάζονται τέτοια τµήµατα, αλλά τα ξέρουµε 

τα τερτίπια των προϊσταµένων, τι κάνουν. Επειδή είµαι και γω της δουλειάς, τα 

ξέρω τα πράγµατα: "Ο δικός µου έχει 26 παιδιά στην Α΄ τάξη, θα τη 

χωρίσουµε, θα βάλουµε τον αναπληρωτή και τελείωσε". Βέβαια, αυτό είναι 

λάθος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Υπουργείου Παιδείας, διότι δεν 

υπάρχει έλεγχος για αυτά τα πράγµατα. Και θα ήθελα να δούµε τι µπορούµε 

να κάνουµε για αυτό εµείς ως Πρόγραµµα και όχι εγώ ατοµικά να πηγαίνω να 

πιέζω καταστάσεις. Νοµίζω ότι πρέπει να αρχίσουµε να περνάµε το 

Πρόγραµµά µας µέσα από το Υπουργείο Παιδείας. Στο κάτω-κάτω είµαστε 

Υπουργείο Παιδείας. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα πρέπει να βοµβαρδίζει 

κυριολεκτικά µε έγγραφα τους προϊσταµένους, πληροφορώντας τους για την 

ύπαρξή µας - δεν µας ξέρουν κιόλας! Θα αναφερθώ και σε ένα συγκεκριµένο 

έγγραφο που έφτασε και άλλαξε τη συµπεριφορά του προϊσταµένου.  

Σε όλα τα χωριά που υπάρχουν τσιγγάνοι µαθητές η φοίτησή τους µπορώ 

να πω ότι είναι σχετικά ικανοποιητική. Εξαίρεση αποτελεί το ∆ροσερό. Για 

όσους δεν ξέρουν, είναι δίπλα στην Ξάνθη, ένας σχετικά µεγάλος οικισµός, το 

σχολείο του ονοµάζεται 15ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Αρκετοί Τσιγγάνοι εκεί είναι 

µετακινούµενοι, το Πάσχα φεύγουν, έρχονται το φθινόπωρο. ∆εν είναι, όµως, 

µόνο η µετακίνηση που παίζει ρόλο, είναι και το ότι το σχολείο δεν κάνει καλά 

τη δουλειά του. Γιατί; Να σας το πω. Τα άλλα σχολεία έχουν εκπαιδευτικούς 

ευαισθητοποιηµένους, όχι εκπαιδευµένους. Κάποιος είπε εδώ να 

εκπαιδεύσουµε τους δασκάλους για τα σχολεία, κάποιος άλλος αντέδρασε και 

καλά έκανε, νοµίζω, γιατί εκπαιδευµένοι είµαστε όλοι. Απλά πρέπει να 

ευαισθητοποιήσουµε. Και γω όταν πήγα πρώτη φορά σε ένα "τσιγγάνικο" 

σχολείο, δεν το κρύβω, είχα ίχνη ρατσισµού πίσω στον εγκέφαλό µου. Πήγα 

να φύγω. Κάθισα. Θέλω, λοιπόν, σεµινάρια ευαισθητοποίησης για να µείνω. 



Μπορώ να πω ότι οι συνάδελφοι στα άλλα σχολεία πλην του ∆ροσερού είναι 

ευαισθητοποιηµένοι. Στο ∆ροσερό, όµως, τι έχει γίνει; Το σχολείο είναι κοντά 

στην Ξάνθη. Πλάκωσαν οι συνδικαλιστές, οι αιρετοί στο σχολείο µε τα λίγα 

ωράρια, και βολεύτηκαν. Έτσι το σκέφτοµαι εγώ. Θα επανέλθω στο θέµα του 

∆ροσερού αργότερα.  

Στον οικισµό του Ευλάλου τώρα, στο διθέσιο σχολείο του οποίου 

τυγχάνει εδώ και επτά χρόνια να είµαι διευθυντής, διαπιστώνω ότι υπάρχει 

µεγάλος αριθµός παιδιών προσχολικής ηλικίας, ο οποίος προϋποθέτει την 

ίδρυση νηπιαγωγείου. Και συµφωνώ µε τους εκπροσώπους της Κρήτης και της 

Θεσσαλονίκης που αναφέρθηκαν στο θέµα αυτό, να ρίξουµε, δηλαδή, το βάρος 

των προσπαθειών µας στην προσχολική ηλικία. Ως διευθυντής του σχολείου -

τώρα τελευταία µπήκα στο Πρόγραµµα και εποµένως, λειτούργησα ως 

διευθυντής και όχι ως εκπρόσωπος του Προγράµµατος- πάω στον 

προϊστάµενο να δούµε τι θα γίνει. Και ξαφνικά τον βλέπω θετικό στο θέµα. 

Εξεπλάγην, αφού πριν δηµιουργούσε συνέχεια προβλήµατα (ο προηγούµενος 

που ήταν στο Πρόγραµµα είχε πρόβληµα φοβερό µε τον προϊστάµενο). Το 

γεγονός εξηγείται ως εξής: Τελευταία οι κύριοι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

έστειλαν ένα έγγραφο, το οποίο κατονόµαζε τους συνεργάτες του 

Προγράµµατος, ζητούσε να τους βοηθήσουν κτλ. Ταρακουνήθηκε ο 

προϊστάµενος λίγο. Εντάξει, δεν είπαµε ότι έγινε και αλοιφή, αλλά τουλάχιστον 

ήταν κάπως καλύτερος. Όταν ο προηγούµενος συνάδελφος είχε πάει στον 

προϊστάµενό µας, αυτός του είπε "Α, τι µπλέκεστε, σας δουλεύει ο Γκότοβος 

για να τα αρπάξει". Όλοι το έχουν ακούσει αυτό. Εκεί, λοιπόν, που τον 

επισκέφτηκα και περίµενα ότι βλέποντάς µε θα βγάλει σπυράκια, διαπιστώνω 

ότι είναι θετικός.  

Θα σας αναφέρω και ένα ακόµη γεγονός. Το καλοκαίρι εδώ και αρκετά 

χρόνια τώρα -γιατί είµαι αρκετά χρόνια σε αυτό το σχολείο- οι γονείς 

αιτούνται από µένα να βάλει ο ∆ήµος ένα συνοδό, τροχονόµο, όπως θέλετε 

βαφτίστε τον, να συνοδεύει τα παιδιά από το µαχαλά στο σχολείο. Ο µαχαλάς 



είναι ένα χιλιόµετρο, αλλά ο δρόµος είναι δύσκολος, γιατί και πεζοδρόµιο δεν 

έχει και στενός είναι και πολλά φορτηγά περνάνε για το εργοστάσιο της 

χαρτοβιοµηχανίας Diana, και φοβούνται οι γονείς. Εγώ συµµερίζοµαι την 

αγωνία τους. Όντως θα µπορούσε κάτι να τύχει. Ένα χιλιόµετρο δεν είναι 

πολύ, αλλά δεν είναι και λίγο. Εδώ και κει βάζουν τροχονόµους µε τα 

φωσφορούχα, σε µας τίποτα. Τέλος πάντων. Πάω στο ∆ήµο, "µας γράφει" ο 

∆ήµος. Πάω στον προϊστάµενο πριν ακόµη γίνω συνεργάτης του 

Προγράµµατος και τι µου λέει: "Βασιλάκη, αν βάλουµε στους Τσιγγάνους µε 

ένα χιλιόµετρο τροχονόµο, θα πρέπει να βάλουµε σε όλα τα σχολεία, σε όλα 

τα χωριά, διότι υπάρχουν µαθητές που πραγµατικά διανύουν ένα χιλιόµετρο". 

Αλλά, βέβαια, εδώ είναι διπλός ο ρόλος του συνοδού. Ένα είναι ότι θα 

προστατέψει πραγµατικά τα παιδιά, αλλά είναι και ένα άλλοθι, ένας λόγος, ένα 

κίνητρο για αυτούς τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους, γιατί δεν τα 

στέλνουν. Εγώ πίστευα ότι µε την τοποθέτηση συνοδού θα έρχονταν τα παιδιά 

στο σχολείο, περισσότερα τουλάχιστον. Με την ευαισθητοποίησή µου, τις 

προσπάθειές µου, να πηγαίνω στο µαχαλά, να πίνω καφέ, να τους παρακαλώ να 

στείλουν τα παιδιά τους, να τα βρίσκω, να τα φέρνω, είχα µαζέψει αρκετά 

παιδιά, αλλά ήθελα περισσότερα, σχεδόν όλα.  

Το καλοκαίρι επισκέπτεται το µαχαλά το δίκτυο Drom για να λύσει τα 

προβλήµατα των κατοίκων του. Το πρώτο που είπαν οι Τσιγγάνοι -δεν ήµουν 

βέβαια εγώ παρών, µιας και ήταν καλοκαίρι- είναι ότι ήθελαν τροχονόµο για το 

σχολείο, γιατί είναι 2,5 χιλιόµετρα το σχολείο από τον οικισµό. Όχι από 

πονηριά, αλλά από την αγωνία τους είπαν ότι όσο περισσότερα χιλιόµετρα 

πούµε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουµε να µας στείλουν. ∆έκα να 

πούµε και φορτηγό θα µας στείλουν! Φεύγουν αυτοί και πάνε στην Αθήνα και 

αρχίζουν να παίρνουν τα τηλεφώνα, παίρνουν το ∆ήµο και ο ∆ήµος όπως 

"γράφει" εµάς, "έγραψε" και αυτούς. Ο προϊστάµενος τα µάσαγε. Τους είπε ότι 

είναι 250 µέρα η απόσταση -ψέµατα, δηλαδή-, ότι ο δρόµος είναι καλός και 

δεν υπάρχει λόγος. 



Έρχεται Σεπτέµβρης, ανοίγουν τα σχολεία, παίρνω και γω ένα τηλέφωνο 

στο δίκτυο Drom χωρίς να ξέρω ότι έχουν προηγηθεί και άλλα τηλέφωνα και 

ζητώ συνοδό, λέγοντας την αλήθεια, ότι δηλαδή και επικινδυνότητα υπάρχει, 

αλλά δεν είναι 2,5 χιλιόµετρα, είναι 1,5 χιλιόµετρο. Κάντε από κει και πέρα 

ό,τι θέλετε. ∆εν ξέρω σε τι συγκρουσιακή σχέση βρισκόµαστε µε αυτό το 

δίκτυο, καινούριος είµαι, ακούω διάφορα, αλλά ήταν ευκαιρία να πάρουµε 

τροχονόµο. Από κει µου λένε ότι όλα αυτά τα θέλουµε γραπτά, στείλτε µας 

ένα φαξ. Στέλνω και γω ένα φαξ την ίδια ώρα. Το µεσηµέρι τηλέφωνο από τη 

∆ιεύθυνση, µε ζητά ο προϊστάµενος. ∆εν πήγε και µένα το µυαλό µου τι µε 

θέλει. Μου δείχνει το δικό µου το φαξ. Αυτοί έστειλαν πίσω στον προϊστάµενο 

το φαξ, λέγοντας ότι τους λέει ψέµατα. Και τι µου λέει ο προϊστάµενος; Ότι 

έκανα υπέρβαση αρχής και ότι θα µπορούσε να µε "τυλίξει σε µια κόλα χαρτί". 

Αν είναι δυνατόν! Τελικά, όµως, ο προϊστάµενος ταρακουνήθηκε από αυτό. 

∆ηλαδή, έδειξε κάποιο ενδιαφέρον σε συνελεύσεις µε το ∆ήµο, σε µια 

βδοµάδα µας έβαλαν τροχονόµο. ∆ηλαδή, και ο άγιος φοβέρα θέλει! Και επί 

ένα χρόνο που λειτούργησε ο θεσµός του συνοδού, ο οποίος τα φέρνει τα 

παιδιά και έρχεται να τα πάρει, ελάχιστες είναι οι διαρροές. Και τι πήρε ο 

άνθρωπος; 400.000 δραχµές για όλο το χρόνο, µηδαµινό ποσό. Αυτό ήταν ένα 

χαρακτηριστικό γεγονός για να δείτε την εµπάθεια του προϊσταµένου, 

τουλάχιστον της Ξάνθης, διότι δεν ξέρω τι γίνεται µε εσάς.  

Με τους σχολικούς συµβούλους δεν µπορώ να πω ότι έχουµε 

προβλήµατα τώρα. Μας αφήνουν ελεύθερους. Συµβουλή καµία πάνω στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Τους ρωτάµε "Πώς θα λύσουµε αυτά τα 

προβλήµατα;", απαντάνε "Εσύ, Βασιλάκη, ξέρεις!". Ο συγκεκριµένος 

σύµβουλος που είναι στο σχολείο µου, ανθρωπάκος, πολύ καλός άνθρωπος, 

τον σέβοµαι, όλα καλά, αλλά βοήθεια δεν έχω. Πέρσι είχαµε χειρότερη 

κατάσταση µε το σύµβουλο. Ήταν από τη Λαµία, ήρθε µια-δυο φορές και ενώ 

του είχα πει ότι αυτά τα παιδιά είναι χριστιανοί, αυτός έλεγε "Βρε, πώς σε λένε 

εσένα, Μεµέτ σε λένε, Αχµέτ σε λένε;". Βρε, χριστιανός είναι ο άνθρωπος! 



Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω; Μια φορά τι συνέβη µε το συγκεκριµένο; Εγώ 

του έλεγα τι προβλήµατα έχουµε και πώς να βοηθηθούµε και αυτός µου έλεγε 

για το σπίτι που χτίζει στη Λαµία και πώς θα πάει - και πήγε ο άνθρωπος καλή 

του ώρα. Μια φορά µπήκαµε στην τάξη και άρχισε πάλι τα δικά του. Ένα από 

τα παιδάκια που καθόταν στο πρώτο θρανίο έπαιζε τα πόδια του, οπότε τον 

χτύπησε και τον λέρωσε στο παντελόνι. Και τι έκανε ο αθεόφοβος; Τον 

πλάκωσε στις φάπες. Και µπήκα στη µέση και έφυγε νευριασµένος. Από τότε 

ξαναήρθε δύο φορές, ήπιε τον καφέ του και µόλις είδε ότι έκανα µάθηµα είπε 

"Βγάλτα, βγάλτα, εγώ δεν µπορώ να κάνω µάθηµα σε αυτά". 

Είµαστε, λοιπόν, στον οικισµό του Ευλάλου. Ο αριθµός των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας προϋποθέτει ίδρυση νηπιαγωγείου, ήταν θετικός ο 

προϊστάµενος και τον Σεπτέµβριο θα καταθέσω αίτηση ως διευθυντής του 

δηµοτικού σχολείου του οικισµού, η οποία θα περάσει από τη Νοµαρχιακή 

Επιτροπή Παιδείας του νοµού και ελπίζουµε έτσι να δηµιουργηθεί σχολείο. 

Όµως, έχουµε το πρόβληµα του ∆ήµου, ο οποίος πρέπει να στεγάσει το 

νηπιαγωγείο. Πήγα στο δήµαρχο. Από τη συζήτηση φάνηκε όχι µόνο 

αδιάφορος, αλλά και εχθρικός σε ό,τι έχει σχέση µε τους Τσιγγάνους. Ο ίδιος 

µου είπε ότι γνωρίζει πως είναι πολύ εύκολο να αντλήσει κονδύλια της 

Πολιτείας για τους Τσιγγάνους, αλλά "γιατί να µπαίνουµε σε τέτοιες 

διαδικασίες;". Και έµαθα από Τσιγγάνους και από άλλους ότι τελικά είναι 

κοµµατικά τα παιχνίδια, γιατί στις δηµοτικές εκλογές δεν τον υποστήριξε ο 

οικισµός των Τσιγγάνων. Έχουµε και τέτοια. Υπάρχει πρόβληµα και τώρα 

γίνεται µεγαλύτερο. 

Άλλο ένα παράδειγµα απαξίωσης του ∆ήµου σε βάρος του σχολείου στο 

οποίο είµαι είναι το εξής: Τα Χριστούγεννα περίπου ο ∆ήµος υλοποίησε ένα 

πρόγραµµα θεατρικού παιχνιδιού µε µαθητές των χωριών της περιφέρειάς του. 

Έστειλε χαρτιά παντού εκτός από εµάς. Φυσικό ήταν, "τσιγγανοσχολείο" 

είµαστε εµείς -έτσι µας λένε-, δεν προβλεπόµασταν, λοιπόν, στο πρόγραµµα. 

Για καλή µου τύχη, όµως, ο ηθοποιός που ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό το 



πρόγραµµα ήταν φίλος µου. Ενήργησε ο άνθρωπος, µπήκε και το σχολείο µας 

στο πρόγραµµα. Το αποτέλεσµα ήταν να ανταποκριθούν τα παιδιά τόσο καλά, 

να τρέχουν σαν τρελά το απόγευµα που γίνονταν αυτά τα µαθήµατα και 

µάλιστα αρκετά από αυτά να τα υπολογίζει ο ηθοποιός -γιατί τα συζητώ µαζί 

του- να συµπεριληφθούν σε µία θεατρική οµάδα που θα πάρει µέρος σε 

φεστιβάλ.  

Από τους οικισµούς Ευλάλου, που είµαι εγώ, και ∆εκάρχου δίπλα στα 

τρία χιλιόµετρα, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να πηγαίνουν δειλά-δειλά 

τσιγγάνοι µαθητές στο γυµνάσιο. Το γεγονός αυτό είναι θετικό για τον 

επηρεασµό των παιδιών στους µαχαλάδες, αλλά και των γονέων που αρχίζουν 

να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα του γυµνασίου, τουλάχιστον όσον αφορά 

την εκπαίδευση των αγοριών. Τα παιδιά αυτά φιλοξενούνται στο Γυµνάσιο 

Ερασµίου. 

Επειδή δύσκολα βρίσκω τους γονείς για να κάνω σύλλογο γονέων και 

κηδεµόνων, η ευκαιρία µου είναι το Σάββατο, όταν γίνεται ένα τεράστιο 

παζάρι. Πωλητές αυτοί, κάνω συνέλευση εκεί εγώ. Τους βρίσκω και συζητάµε. 

Βρίσκω και τα παιδιά. Ο ένας µου λέει "Κύριε, έχω πολλές απουσίες, δεν ξέρω 

αν θα περάσω. Τι θα κάνω;". Πάω στο γυµνάσιο ως εκπρόσωπος του 

Προγράµµατος πλέον και συζητώ µε τους καθηγητές, οι οποίοι µου φάνηκαν 

ότι δείχνουν κατανόηση. Ένα δεν µπορούσαν να το περάσουν, επειδή είχε 

κάνει πολλές απουσίες. Τρία, όµως, παιδάκια που είχαν ελάχιστα ξεπεράσει το 

όριο απουσιών και είχαν σκοπό να τα αφήσουν, τους µίλησα και τους είπα 

"Περάστε τα και όπου πάει. Αν δεν τα καταφέρουν πάει καλώς, αλλά δώστε τα 

µια ευκαιρία". Και τελικά µε δική µου συµβολή -και χαίροµαι πολύ για αυτό- 

τα τρία παιδιά πήγαν στη δευτέρα τάξη του γυµνασίου.  

Θετική διάθεση των καθηγητών διαπίστωσα και στο 2ο Γυµνάσιο, όταν το 

επισκέφτηκα, όσον αφορά τη δική µου ενηµέρωση. Έδειξαν, όµως, και µια 

ευαισθησία µπορώ να πω, µια κατανόηση, δεν έδωσαν, δηλαδή, απαντήσεις του 

στυλ "Έλα, µωρέ δάσκαλε, Τσιγγάνοι είναι". Τα ξέρετε αυτά.  



Το ∆ροσερό, για το οποίο σας µίλησα παραπάνω, είναι για πολλούς το 

αγκάθι της περιοχής. Γενικώς υπάρχει ένα ζωηρό ενδιαφέρον από τη µεριά της 

Πολιτείας και όχι µόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ότι όποιο υψηλό 

πρόσωπο επισκεφτεί την Ξάνθη στο ∆ροσερό θα πάει. Αυτό είναι θετικό. 

Κάνουν βέβαια και το κοµµατικό τους "κοµµάτι", αλλά κάνουν και κάτι. 

Φτιάχνουν π.χ. ένα µεγάλο σχολείο, λειτουργεί τµήµα Πρόνοιας κτλ. 

Υπάρχουν, όµως, και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ο Εµφιατζόγλου έφτιαξε ένα 

πολύ ωραίο κλειστό γυµναστήριο για τα παιδιά αυτά. 

Στο ∆ροσερό υπάρχουν µουσουλµάνοι Τσιγγάνοι. Και µπορώ να πάω 

ότι υπάρχουν και τουρκογενείς Μουσουλµάνοι, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία 

είναι µουσουλµάνοι Τσιγγάνοι, οι οποίο αυτοπροσδιορίζονται ως 

Μουσουλµάνοι και αν τους πεις ότι είναι Τσιγγάνοι, δεν το δέχονται. 

Το κανονικό σχολείο του ∆ροσερού είναι µεγάλο, υπάρχουν πολλοί 

δάσκαλοι, αλλά είπαµε τι δάσκαλοι και το πράγµα χάλαγε όταν υπήρχε ένας 

ανίκανος διευθυντής. Τώρα έχει αλλάξει η διεύθυνση. Η κυρία που µπήκε µου 

δείχνει πολύ καλά δείγµατα. Πολλές φορές µιλά µαζί µου και ζητά τη βοήθειά 

µου. 

Απών, όµως, από το ∆ροσερό είναι ο δήµος της Ξάνθης και αυτό 

φαίνεται και από το τι µου είπε ένας δηµοτικός σύµβουλος σε ανύποπτο χρόνο, 

χωρίς να ξέρει τι είµαι. Όταν πρόσφατα επισκέφτηκαν την Ξάνθη υπεύθυνοι 

από το δίκτυο Ροµ και συναντήθηκαν µε τους δηµάρχους του νοµού σε µια 

συζήτηση για τη λύση των προβληµάτων των Τσιγγάνων, ο δήµαρχος της 

Ξάνθης είπε τα εξής: "Εγώ θέλω µόνο να µου δώσετε χρήµατα για να χτίσω 

ένα µεγάλο τείχος και να τους αποµονώσω. Εσείς δεν ξέρετε τι προβλήµατα 

αντιµετωπίζουµε εµείς εδώ". Όσο, όµως, και αν ο αντιδήµαρχος να θέλει να 

τους γκετοποιήσει, η αναγκαιότητα επέκτασης της πόλης φέρνει σιγά σιγά σε 

επαφή τους κατοίκους της πόλης µε τους Τσιγγάνους. Άρχισαν, δηλαδή, να 

τους προσεγγίζουν οι κάτοικοι της Ξάνθης, από ανάγκη βέβαια, αλλά τους 

προσεγγίζουν.  



Όλοι οι δάσκαλοι που έχουν µαθητές Τσιγγάνους προµηθεύτηκαν τα 

βιβλία του Προγράµµατος από εµένα, τα οποία βρήκαν αξιόλογα και χρήσιµα 

για τη δουλειά τους. Το βιβλίο της γλώσσας, όµως, που χαρακτηρίστηκε από 

όλους ως το πιο απαραίτητο στη δουλειά τους, δεν υπήρχε. Και θα πρέπει κάτι 

να γίνει να το προµηθευτούµε και εµείς. Έµαθα ότι και άλλοι δεν το 

προµηθεύτηκαν.  

Λόγω της ιδιότητάς µου θα ήταν χρήσιµο νοµίζω να παραθέσω και τη 

δική µου εκτίµηση για τα βιβλία του Προγράµµατος, µιας και ασχολήθηκα µε 

αυτά από τη στιγµή που τα πήρα. Τα εγχειρίδια είναι στο σύνολό τους πάρα 

πολύ καλά, και στο περιεχόµενο αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο δίνουν 

αυτό το περιεχόµενο. Έχουν µια πάρα πολύ καλή εικονογράφηση, έχουν την 

τσιγγάνικη διάλεκτο µέσα σε πολλά σηµεία, γοητεύουν τα παιδιά, τα 

συναρπάζουν. Όταν κάνουµε χρήση αυτών των βιβλίων -γιατί επικουρικά τα 

χρησιµοποιούµε, αν και γω όταν πιάσαµε το κεφάλαιο µε τον Ηρακλή, 

"πέταξα" το βιβλίο και κάναµε από το βιβλίο των παιδιών-, τα παιδιά 

χαίρονται πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι, επειδή τα βιβλία έχουν την 

τσιγγάνικη διάλεκτο, πάνε και τα διαβάζουν στους γονείς τους και οι γονείς το 

µεταφέρουν αυτό στον δάσκαλο. Από τώρα περιµένουν πότε θα έρθουν τα 

Χριστούγεννα να δραµατοποιήσουν το βιβλίο "Ο Θεός µου ο Τσιγγάνος". Και 

επειδή είναι και καλοί θεατρίνοι, νοµίζω ότι θα γίνει πολύ ωραίο το έργο. Το 

χαίρονται πολύ τα παιδιά αυτό.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Γκότοβο και το Πρόγραµµα, όταν σε 

µια τελευταία επίσκεψη που έκανε σε µια ηµερίδα εκεί, µου έφερε µελόντικες 

για τα παιδιά. Αυτό ήταν ένα άλλο κίνητρο προσέλευσης των παιδιών. Και η κα 

Μανωλιά, η συνάδελφος της Κοµοτηνής, αναφέρθηκε στη µουσική ως κίνητρο 

για αυτά τα παιδιά, για την προσέλευση και την προσοχή τους. 

Άµεσος στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα νηπιαγωγείο στον 

οικισµό του Ευλάλου. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί τα παιδιά τριγυρίζουν µέσα 

στο µαχαλά και όταν έρθουν στο σχολείο δεν ξέρουν να πιάσουν το µολύβι και 



η πρώτη τάξη ουσιαστικά φεύγει έτσι. Μην σας πω ότι πολλά παιδιά και της 

δευτέρας τάξης δεν µπορούν να πιάσουν το στυλό. Κάνουµε, δηλαδή, τη 

δουλειά του νηπιαγωγείου στην πρώτη και τη δευτέρα τάξη. 

Επίσης, θα επιδιώξω επαφή των εκπαιδευτικών µε τους γονείς και 

ειδικότερα στο ∆ροσερό θα εντατικοποιήσω τις επαφές µου και µε τους φορείς 

για τη διεύρυνση και την καλύτερη αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 
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Αθανάσιος Γκότοβος (κλείσιµο) 

Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, τον Ιούνιο του 1997, η ελληνική πολιτεία 

ανέθεσε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων να υλοποιήσει ουσιαστικά -γιατί είχε σχεδιαστεί 

σε ένα µεγάλο βαθµό και ένα από τα προβλήµατα ήταν η επαναδιαπραγµάτευση του 

σχεδιασµού, διότι είχε σχεδιαστεί λάθος στην αρχή, µε πρότυπα τα οποία δεν 

ταιριάζουν στην ελληνική πραγµατικότητα- µια παρέµβαση η οποία στόχευε και 

συνεχίζει να στοχεύει µέχρι σήµερα, στην καταπολέµηση ενός τµήµατος του 

εκπαιδευτικού αποκλεισµού, το οποίο το Υπουργείο Παιδείας είχε ονοµάσει 

"εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων". Αυτός δεν είναι ο µόνος εκπαιδευτικός αποκλεισµός. 

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού αποκλεισµού και ανατέθηκε σε άλλα 

πανεπιστήµια να κάνουν αντίστοιχα πράγµατα, να καταπολεµήσουν άλλες πτυχές του 

ίδιου προβλήµατος στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, συνδύασε την παρέµβαση µε την 

εφαρµογή µιας νέας (;) αντίληψης παιδαγωγικής µεθόδου ή φιλοσοφίας που ονοµάζεται 

"διαπολιτισµική εκπαίδευση" ήδη από το 1996. Μας ανάθεσαν, λοιπόν, να κάνουµε 

αυτό το πράγµα και προσωπικά σε µένα ανέθεσαν την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής 

της ιστορίας.  

Μετά από τέσσερα χρόνια θα ήθελα επιγραµµατικά να πω πού φτάσαµε, αν το 

Υπουργείο Παιδείας µας έλεγε αύριο "Σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά σας, 

αλλά αποφασίζω από εδώ και πέρα να διαχειριστώ µε τελείως διαφορετικό τρόπο τα 

πράγµατα, να συστήσω άλλη οµάδα, να ορίσω άλλον επιστηµονικό υπεύθυνο, να 

αλλάξω τις διαδικασίες, να ασπαστώ µια άλλη φιλοσοφία". Υπουργείο είναι, εξουσία 

έχει, τις διαδικασίες έχει, αποφασίζει ανάλογα µε αυτό που κάθε φορά θεωρεί ότι είναι 

το συµφέρον της χώρας. Αν τελειώναµε, λοιπόν, αύριο, αφήσαµε σε αυτή την ιστορία τα 

εξής κατά την άποψή µου πράγµατα, µε τα οποία για αυτό το χρονικό διάστηµα θα 

µπορούσε κανείς να έχει τη συνείδησή του εν µέρει ήσυχη, διότι το πρόβληµα είναι στη 

µέση, δεν έχει λυθεί. Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι θα υπάρχει ες αεί ένας 

συνοδευτικός µηχανισµός για να δέχεται το σχολείο τα παιδιά, τα οποία κυρίως για 

κοινωνικο-οικονοµικούς λόγους έχουν συγκεκριµένη δυσµενή πρόσβαση στην 

εκπαίδευση. Οπωσδήποτε, όµως, κατά την άποψή µου -και είναι και άποψη όλων των 
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συνεργατών του Προγράµµατος- χρειάζεται ακόµη µια τετραετία, µια εξαετία θα ήταν 

τέλεια.  

1ον Η κα Γιαννακάκη είναι εδώ και ξέρει ότι έχουν κοπεί 100 εκατ. από το 

Πρόγραµµα, για τα οποία δεν είχαµε ποτέ εξήγηση, µια αιτιολογία για την περικοπή 

αυτού του ποσού. Αν είχαν άλλοι επιστηµονικοί υπεύθυνοι άλλων προγραµµάτων δεν το 

γνωρίζω. Εγώ πάντως δεν είχα ενηµέρωση για αυτή την περικοπή. Αν δεν είχε γίνει, 

αυτά που είναι στο εργαστήριο, κάτω στον πρώτο όροφο, 30 περίπου µελέτες γύρω από 

εκπαιδευτικά, οικονοµικά, ποικίλα θέµατα, και ιστορικά ακόµη, γύρω από τον ρόµικο 

πληθυσµό στην Ελλάδα, σήµερα θα ήταν βιβλία δηµοσιευµένα, θα τα διαβάζαµε, θα τα 

αγοράζαµε. Ελπίζουµε αυτό να γίνει, όποιος και αν είναι αργότερα ο επιστηµονικός 

υπεύθυνος. Αν δεν είµαστε εµείς, θα τα παραδώσουµε στον επόµενο. Αυτό είναι κάτι, 

γίνεται για πρώτη φορά, είναι εκτεταµένο, και πιστεύουµε ότι καλύπτει πάρα πολλές 

πτυχές και έρχεται ως αντίβαρο σε µία κατά την άποψή µου επιστηµονικά πάσχουσα 

συγκαταλογία, η οποία είχε αναπτυχθεί στη χώρα και αναπτύσσεται ολοταχώς ακόµη. 

∆υστυχώς για µας έχουµε αντίπαλο, δυστυχώς για όσους δεν γνωρίζουν τις δικές µας 

δηµοσιεύσεις, αναπτύσσεται µια συγκαταλογία, η οποία χρειαζόταν αντίπαλο και τον 

έχουν τώρα αυτόν τον αντίπαλο και πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι και τόσο εύκολος 

αντίπαλος στο θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον. Από κει και πέρα στην πράξη θα δούµε. 

Αλλά υπάρχει, κατατίθεται στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης αυτό το πράγµα. 

2ον Υπάρχει διδακτικό υλικό, το οποίο έχουν εκπονήσει οµάδες του Προγράµµατος 

και είναι δύο κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία είναι υλικό µε το οποίο αξιοποιείται το 

πολιτισµικό κεφάλαιο της κοινότητας των Ροµ εδώ στην Ελλάδα και το οποίο δεν 

διδάσκεται σε τσιγγανόπουλα -όπως εσφαλµένα πιστεύουν όσοι βάλλουν το 

Πρόγραµµα-, αλλά είναι γενικής φύσης υλικό και έχει σχέση µε την εκδοχή της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η οποία λέει ότι µόνο από τέτοιες παρεµβάσεις µπορούν 

να καταπολεµηθούν προκαταλήψεις που υπάρχουν γιατί µεταβιβάζονται σε πολύ µικρή 

ηλικία, όπως όλοι ξέρουµε, άρα υπάρχουν και στις συνειδήσεις των µαθητών που δεν 

έχουν ρόµικη προέλευση στο σχολείο, άρα χρειάζονται την κοινή συζήτηση πάνω στο 

θέµα. Το υλικό δίνει την ευκαιρία και είναι αρκετά εκτεταµένο. Η δεύτερη κατηγορία 
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αφορά κυρίως εκείνες τις παρεµβάσεις που έπρεπε να γίνουν, προκειµένου αυτά τα 

παιδιά, τα οποία πρωτοπάνε στο σχολείο σε µεγάλη ηλικία, να ενισχυθούν και να 

ενταχθούν κανονικά στην ηλικιακή τους τάξη. Ταυτόχρονα, το ίδιο υλικό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε δάσκαλο κατά περίπτωση, διότι είναι 

εµπλουτιστικό. Αυτό έχει επιτέλους γίνει. ∆εν έχουµε προλάβει να δηµοσιεύσουµε όλο 

το υλικό εξαιτίας της περικοπής, αλλά έχουµε δηµοσιεύσει το µισό συνολικά. Στο υλικό 

υπάρχουν δύο εποπτεύσεις στη γλώσσα για το δηµοτικό, έξι τεύχη για τις ασκήσεις και 

διάφορα κείµενα γλωσσικού υλικού για µετά το δηµοτικό, για ενισχυτικές διδασκαλίες 

στο γυµνάσιο κυρίως. Συνολικά όλο το υλικό πρέπει να είναι περίπου σαράντα τεύχη. 

Ελπίζουµε ο επόµενος επιστηµονικός υπεύθυνος να µπορέσει να το εκδώσει και να το 

διανείµει στα σχολεία.  

3ον Έχουµε ένα βίντεο ++ σε όλη την Ελλάδα, το οποίο έχει αναλάβει να παίξει έναν 

πολλαπλό ρόλο συντονιστή και σε πολλές περιπτώσεις έχει αναλάβει να παίξει το ρόλο 

των υπηρεσιών που υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν, έτσι ώστε οι συνθήκες για την 

οµαλή ένταξη των παιδιών να βελτιωθούν. 

Αλλά το δίκτυο αυτό δεν είναι µονάχα ένα δίκτυο από πρακτικιστές, από 

ανθρώπους της πράξης, από ανθρώπους µε πρακτικά µονάχα προβλήµατα. Είδατε 

τουλάχιστον στο τέταρτο αυτό συνέδριο και σε όλα τα άλλα πιστεύω, αλλά εδώ φάνηκε 

ιδιαίτερα, ένα δίκτυο ανθρώπων που προβληµατίζονται για το µέλλον, ανθρώπων που 

διανοούνται. Μέσα σε αυτό το δίκτυο παράγεται και θεωρία και αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό, γιατί κάθε πρόγραµµα πρέπει να έχει υπόψη του τι θα γίνει και όταν 

τελειώσει. Εσείς είσαστε κατά κάποιον τρόπο για µένα η νέα γενιά από πλευράς 

λειτουργίας. Άρα υπάρχει αυτό το πρόγραµµα το οποίο θα ήθελα να το έχουµε όλοι 

υπόψη µας και από κει και πέρα αρχίζουν οι διαβρώσεις σε γενικότερα επίπεδα. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω τι θα κάναµε αν συνεχίζαµε ή τι θα κάνουµε αν 

συνεχίσουµε, σε γενικές γραµµές διότι τις λεπτοµέρειες πρέπει να τις σχεδιάσουµε και 

µετά από αυτά που ακούστηκαν σε αυτό το συνέδριο όλοι µαζί. Πλέον γνωρίζουµε ποια 

µέτωπα είναι ανοικτά και ποια µέτωπα ανοίγουν κάθε φορά που γίνεται µια παρέµβαση 

σε µια πόλη ή µια περιοχή. ∆εν είναι καινούρια. Είναι τα ίδια πάντα µέτωπα και αυτό 
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που διαφέρει είναι το αν θα ανοίξουν ολοσχερώς ή σε ποιο βαθµό, η ένταση, µε ποιους 

συµµαχείς, µε ποιους δεν συµµαχείς κάθε φορά. Ξέρουµε ότι το πρόβληµα είναι 

αρκετά πιο περίπλοκο από το να πεις ότι αν κερδίσεις το διευθυντή θα κερδίσεις, αν 

κερδίσεις τη σχολική µονάδα θα κερδίσεις, αν κερδίσεις τον άλφα ή τον βήτα θα 

κερδίσεις, γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν και τον ορθολογισµό ενός ευρύτερου 

συστήµατος, το οποίο δεν υφίσταται ή δεν υφίσταται στο βαθµό που θα περίµενε κανείς, 

ώστε να προωθηθούν οµαλά αυτές οι καινοτοµίες. Έχουµε πρόβληµα στον 

ορθολογισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν µπορούµε να βασιστούµε σε αυτόν, 

όσο θα θέλαµε. ∆εν µπορούµε να ποντάρουµε π.χ. στον έλεγχο της φοίτησης, γιατί δεν 

υπάρχει έλεγχος της φοίτησης. Είναι πάρα πολύ απλό. Το γιατί δεν υφίσταται είναι ένα 

άλλο θέµα, αλλά όλες οι θεωρίες που ξέρουµε είναι θεωρίες που προέρχονται από 

εκπαιδευτικά συστήµατα τα οποία στοιχειωδώς λειτουργούν ορθολογικά. Εδώ µόνο οι 

εξετάσεις λειτουργούν ορθολογικά και το κοµµάτι που τις αφορά. Αυτό ναι, ξέρουµε ότι 

λειτουργεί ορθολογικά. Συνεπώς, έχουµε να σχεδιάσουµε τις παρεµβάσεις µας πάνω σε 

κατά κάποιον τρόπο κινούµενη άµµο, χωρίς να ξέρουµε ότι µια παρέµβαση που θα 

κάνουµε και είναι νόµιµη και είναι υπέρ της εφαρµογής του νόµου, θα έχει και την 

υποστήριξη του προϊσταµένου π.χ. του νοµού ή την υποστήριξη του κεντρικού 

υπεύθυνου του Υπουργείου Παιδείας για το συγκεκριµένο θέµα, όχι τη ρητορική, 

φραστική, αλλά την ουσιαστική, την πολιτική υποστήριξη. Αυτό παραµένει πρόβληµα 

και θα παραµένει πρόβληµα όσο δεν ασχολείται η διοίκηση. ∆εν νοµίζω ότι θα αλλάξει 

αύριο και οποιοσδήποτε επιστηµονικός υπεύθυνος θα τα βρει µπροστά του. Υπάρχουν, 

όµως, και σε αυτό το ζήτηµα περιθώρια λειτουργίας και έχουµε πολλή δουλειά ακόµη 

στην τέταρτη δράση, η οποία επίσης θα µείνει στην ιστορία, αυτή της καταπολέµησης 

του οπλισµού, της καταπολέµησης των προκαταλήψεων, της µη γνώσης από πλευράς 

όλων όσων εµπλέκονται, κυρίως των εκπαιδευτικών, της µεταβίβασης γνώσης, 

τεχνογνωσίας για το πώς να διαχειρίζεται κανείς τις καταστάσεις οµάδων διαφορετικών 

ταχυτήτων στο σχολείο, όπως λ.χ. έχουµε όταν µαθητές έρχονται καθυστερηµένα στο 

σχολείο. 
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Η µόρφωση είναι ένα κοµµάτι το οποίο πιστεύουµε ότι πρέπει να επεκταθεί σε 

πολύ µεγαλύτερο πληθυσµό εκπαιδευτικών, διοικητικών στελεχών, γονέων, από όλες τις 

πλευρές και εφεξής. Το δίκτυό µας θα πρέπει καταρχάς να διευρυνθεί, να πάει σε όλες 

τις περιοχές της χώρας, γιατί δεν είναι ακόµη σε όλες τις περιοχές της χώρας. Θα 

πρέπει να εµπλουτιστεί µε συνεργάτες. Σε ορισµένες περιοχές δεν επαρκούν οι 

συνεργάτες. Θα πρέπει να συνδεθεί µε άλλα δίκτυα, όπως είπε ο Μανώλης πολύ σωστά, 

διότι δεν είµαστε οι µόνοι που ενεργοποιούµαστε στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

στόχου, για την καταπολέµηση του αποκλεισµού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να πείσει 

όσους δεν έχουν πειστεί ότι η εκπαίδευση όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα, 

ανεξαρτήτως οικονοµικού-κοινωνικού επιπέδου, είναι υπόθεση του δηµόσιου σχολείου 

ή του ιδιωτικού αν θέλετε, αλλά εµάς αυτό που µας αφορά είναι το δηµόσιο σχολείο. 

Το ιδιωτικό απλώς διαχειρίζεται τα χαρτογράµµατα µε άλλο τρόπο, αλλά ουσιαστικά 

κανένα παιδί από οποιαδήποτε καταγωγή και αν προέρχεται δεν µπορεί να παρακάµψει 

τόσο εύκολα τις κεντρικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήµατος σήµερα, οι οποίες 

-δεν θέλω να µπω καθόλου σε αυτό το κεφάλαιο- ισχύουν για όλους και ισχύουν 

ανεξαρτήτως του πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστηµα, η κοινωνική µάθηση και 

επιλογή. Άρα, η Ν.Ε.Λ.Ε. δεν έχει αρµοδιότητα να κάνει αυτό που κάνει και αυτό 

πρέπει να γίνει σαφές, και άλλοι φορείς δεν έχουν αρµοδιότητα. Ο κος Νικολαϊδης, 

επίσης, δεν έχει αρµοδιότητα, αλλά γίνεται ανεκτός. Και όλοι οι πρόεδροι γίνονται 

ανεκτοί στα πλαίσια του ότι η οµάδα για την οποία αγωνίζονται όλοι αυτοί και έχουν 

καλές προθέσεις ενδεχοµένως είναι µια οµάδα που µέχρι τώρα οποιαδήποτε προσφορά 

ήταν ευπρόσδεκτη από το κράτος. 

Ξεκινώντας το συνέδριο αυτό είπα ότι ένας από τους βασικούς αντιπάλους που 

εµφανίζονται στον ορίζοντα είναι ακριβώς η νέα ιδεολογία περί διατήρησης της 

πολιτισµικής ταυτότητας, υποχρεωτικής κατά κάποιον τρόπο, µέσα από την οποία θα 

µπορέσει να νοµιµοποιηθεί πολύ καλύτερα από ό,τι µέχρι τώρα η σχολική αποτυχία 

συγκεκριµένων πληθυσµών. Είναι πιο µοντέρνα, "πουλησιάρικη" σε ακαδηµαϊκούς και 

άλλους κύκλους, ιδεολογία για την καθήλωση παιδιών από συγκεκριµένα κοινωνικά 

στρώµατα εκεί που είναι. Αυτό µας προβληµατίζει ιδιαίτερα και εδώ θα συµφωνήσουµε 
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όλοι ότι πρέπει να γίνουµε πιο επιθετικοί στα ΜΜΕ και στις δηµοσιεύσεις. Ήδη έχει 

σχεδιαστεί ένα ηλεκτρονικό περιοδικό από οµάδα του Προγράµµατος, στο οποίο θα 

µπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση (το Υπουργείο, οι υπηρεσίες του και όλοι εµείς) για 

να έχουµε και από κει τις απόψεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε ήδη πάει στα 

ΜΜΕ. Κάνουµε αυτό τον αγώνα όλοι, όσο µπορούµε ο καθένας, αλλά οι 

προτεραιότητες που είχαµε δεν µας επέτρεψαν να δώσουµε την έµφαση που έπρεπε να 

δώσουµε. 

Πρέπει, επίσης, να αναθεωρήσουµε κάποιες πλευρές του υλικού µας. Έχουν 

περάσει τέσσερα χρόνια, έχουµε την εµπειρία, έχουµε και λόγους να αναθεωρήσουµε 

πλευρές του υλικού -και το κάνουµε- ή να το εµπλουτίσουµε από την άλλη µεριά. Ίσως 

θα πρέπει να κάνουµε πέρα από τα συγκεκριµένα συνέδρια και κάποια επιµορφωτικά 

σεµινάρια για τους συνεργάτες µας, πιο συχνά. Αυτό είναι σωστό. 

Είµαι βέβαιος, όµως, ότι τα µέτωπα που είχαµε µέχρι τώρα δεν θα κλείσουν 

εύκολα και δεν θα κλείσουν αµέσως. Θα χρειαστεί, δηλαδή, πίστη σε πολλά επίπεδα και 

σε όλα τα µέτωπα και εκεί θα χρειαστούµε συµµάχους. Και αυτή τη στιγµή χαίροµαι 

ιδιαίτερα που είναι εδώ ο Μανώλης ο Ράπτης και ο Χρήστος ο Λάµπρου. Με 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα να έχουµε τη στήριξη των οργανώσεων που εκπροσωπούν και 

γίνοµαι κάθε φορά αισιόδοξος, όταν τους ακούω να µιλούν και να αποστασιοποιούνται 

από µεταµοντέρνες ιδεολογίες οι οποίες αλλού γίνονται δεκτές. Και όταν γίνονται 

δεκτές, δηµιουργούνται ιδιαίτερα προβλήµατα, και γίνονται δεκτές και από επίσηµα 

κυβερνητικά στελέχη. Έχουµε κάποια πράγµατα να λύσουµε στο µέλλον, αν 

συνεχίσουµε. 

Αν ρωτάτε προσωπικά ποια είναι η εκτίµησή µου για το αν συνεχίσουµε ή όχι, η 

απάντησή µου είναι η εξής: θα εξαρτηθεί από το αν το Υπουργείο Παιδείας συνεχίσει να 

θέλει αυτό που εµείς παράγουµε στην εκπαίδευση για την καταπολέµηση του 

αποκλεισµού. Αυτό που εµείς παράγουµε µέχρι τώρα είχα την αίσθηση -και συνεχίζω 

να την έχω- είναι αυτό που επιδιώκει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η Πολιτεία θα 

έλεγα καλύτερα, γιατί δεν µπορώ να φανταστώ κάποιο άλλο Υπουργείο Παιδείας να 

θέλει κάτι διαφορετικό, εκτός αν γίνει αυτή η πολύ βιαστική συγκυριολογική σύγκλιση 
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µε απόψεις που εκπορεύονται κυρίως από χώρες που έχουν τελείως διαφορετική ιστορία 

µε τους Τσιγγάνους, τελείως διαφορετικές εµπειρίες και θα έλεγα διαφορετική σχέση 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο έναν πληθυσµό και τον άλλον. Τρόµαξα διαβάζοντας στα 

πρακτικά ενός συνεδρίου πρόσφατα, ότι ο εκπρόσωπος της καταπολέµησης του 

ρατσισµού στην Ευρώπη είπε πως το όραµά του είναι για όλη την Ευρώπη οι δύο αυτές 

κοινότητες, η τσιγγάνικη από τη µια και οι άλλοι, να ζουν αρµονικά µεταξύ τους, 

δηλαδή να µην πολεµούνται. Αυτό ήταν το όραµά του. Να ζουν ξεχωριστά, αλλά 

ειρηνικά, αρµονικά. Αν συγκλίνουµε προς αυτή την άποψη, το Υπουργείο Παιδείας δεν 

πρέπει να µας δώσει το πρόγραµµα, διότι δεν είναι αυτή η άποψή µας. Θα πρέπει να 

βρει κάποιον που το υλοποιεί καλύτερα. Ελπίζω ότι θα χρειαστεί η σύγκλιση να µην 

είναι τόσο βιαστική, να τα ξαναφτιάξουµε τα πράγµατα, και έτσι προσωπικά είµαι 

αισιόδοξος. ∆εν έχω δείκτες οι οποίοι να µου λένε ότι αλλάζουµε τώρα πορεία, 

προσαρµοζόµαστε σε κάποια άλλα δεδοµένα. Με αυτή την έννοια, θέλω να πιστεύω ότι 

θα έχουµε οµαλή εξέλιξη και οµαλή συνέχεια. ∆εν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, µακάρι 

να µπορούσα. Ούτε η κα Πριόβολου άλλωστε το είπε, όπως ακούσατε.  

Είναι πάρα πολλά αυτά που θα ήθελα να πω κλείνοντας, αλλά έπρεπε να τηρηθεί το 

δεκάλεπτο και µε αυτή την έννοια, οπωσδήποτε θα υπάρξουν πράγµατα που δεν θα 

µπορέσω να πω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, κυρίως για την εµπιστοσύνη που 

δείξατε σε µας εδώ στα Γιάννενα, η οποία είναι αντίστοιχη της εµπιστοσύνης που και 

εµείς δείξαµε σε σας και της σχετικής αυτονοµίας που κάθε συνεργάτης έχει στο νοµό 

του. Εγώ ξέρω ότι προωθούµε την καταπολέµηση του εκπαιδευτικού αποκλεισµού µέσα 

και από µικρά ή µεγάλα σφάλµατα που µπορεί να κάνουµε και εγώ και εσείς, στα οποία 

όµως δεν πρέπει να στέκεται κανείς, διότι είναι αναπόφευκτα. ∆εν µπορεί κανείς να είναι 

από την αρχή µέχρι το τέλος τέλειος και συµφωνώ εδώ µε τον παιδαγωγικό λόγο του 

Μανώλη (αν και δεν είναι παιδαγωγός, ο λόγος του είναι ο παιδαγωγικός). Και έτσι 

πιστεύω ότι τα όποια σφάλµατα έχουµε κάνει, αν τα διαπιστώνουµε, µας βοηθούν να τα 

αποφεύγουµε στο µέλλον και να σχεδιάζουµε νωρίτερα και καλύτερα. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω, λοιπόν, όλους σας µε τον οποιοδήποτε ρόλο (είτε συγγραφή στις οµάδες 

εργασίας, είτε επιµορφωτές, είτε κινούµενο συνεργείο, είτε γραµµατειακή υποστήριξη, 
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είτε υπεύθυνοι δράσης του προγράµµατος, είτε µέλη του δικτύου, είτε οτιδήποτε άλλο) 

για τη συνεργασία αυτή την τετραετία. Και να σας µεταφέρω µια αισιοδοξία που έχω 

ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί. Θα ήθελα, όµως, να σας 

ευχαριστήσω και για τη συµµετοχή σας εδώ. Ιούνιος, µε καύσωνα σχεδόν, µε εξετάσεις, 

ήρθατε στα Γιάννενα -και δεν είναι και µικρό πράγµα!- για να πείτε αυτά που είχατε να 

πείτε, να µας ενηµερώσετε όλους για οτιδήποτε γίνεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 

εκπροσώπους του δικτύου Ροµ, αλλά και της πανελλήνιας αντιπροσωπείας Τσιγγάνων 

που είναι µαζί µας, για την παρουσία τους και τη συµβολή τους στο διάλογο, και θέλω 

να τους διαβεβαιώσω ότι τους βλέπουµε σαν τους καλύτερους συµµάχους αυτή τη 

στιγµή στον αγώνα που έχουµε να κινηθούµε µέσα από διάφορες συµπληγάδες προς 

την κατεύθυνση ένταξης ενός τµήµατος του πληθυσµού το οποίο θα έπρεπε να έχει 

ενταχθεί εδώ και καιρό. Ξέρουν οι εκπρόσωποι αυτών των οργανώσεων ότι ο τρόπος µε 

τον οποίο προωθούµε εµείς αυτή την ένταξη δεν σηµαίνει καθόλου την άρνηση κάποιας 

ταυτότητας. ∆εν θα µπορούσε να σηµαίνει κάτι τέτοιο, όπως δεν σηµαίνει –το είπα και 

στην αρχική εισήγησή µου- ότι οι επιµέρους ταυτότητες είναι για µας στοιχεία 

πολύτιµα, πέρα από την ενιαία, αλλά δίπλα στην ενιαία και όχι παράλληλα µε αντίπαλο 

τρόπο. Αυτό δεν µπορούσε να καταλάβει ο φίλος µου χθες, όταν µε ρωτούσε «Αυτός 

είναι έλληνας ή τσιγγάνος;». Του απαντούσα ότι σκέφτεται αλλιώς, σκέφτεται 

αµερικάνικα. Εµείς σκεφτόµαστε διαφορετικά και ξέρει ο Μανώλης, ξέρει και ο 

Χρήστος πώς σκεπτόµαστε. Ξέρει ότι είναι πολύτιµες οι επιµέρους ταυτότητες, αλλά 

µέσα στο σωστό πλαίσιο, σε συνδυασµό και όχι αποκοµµένες από άλλες ταυτότητες. 

Από το Πρόγραµµα δεν κινδυνεύει απολύτως κανείς να χάσει την ταυτότητά του. Το 

αντίθετο θα έλεγα. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις "ψυχές" αυτής της διοργάνωσης, 

την Αναστασία Αναστασίου, την Κωνσταντίνα Παπαπαναγιωτάκη, την Ειρήνη Κωστή, 

τη µεταπτυχιακή µας φοιτήτρια την Ανθή και τη Μαριάνθη. Τελειώσαµε και πρέπει να 

πάµε στη Φηγό όπου θα ακολουθήσει δείπνο.  

 
 


