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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. 
  

 

 


