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.

