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.
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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 αυτούς 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 προκατάληψη. 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.

