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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 όροςσύννεφο "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 περιπτώσειςεµφανίζουν 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,
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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,
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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
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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.

