Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτό το επιστηµονικό σεµινάριο,
το οποίο οργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το οποίο υλοποιεί
πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο «Ένταξη
τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο». Kαλωσορίζω σε αυτή τη συνάντηση τους συνεργάτες
από όλη την Ελλάδα, που εδώ και αρκετό καιρό εργαστήκαµε από κοινού στην πρώτη
φάση υλοποίησης του προγράµµατος και τους συναδέλφους από τα Πανεπιστήµια.
Και βέβαια, θέλω να προχωρήσουµε στις εργασίες αυτού του συνεδρίου µε βάση το
πρόγραµµα που έχουµε µπροστά µας.
Οφείλω όµως σε αυτή την πρώτη επικοινωνία να πω ότι είµαστε πάλι όλοι εδώ, ότι
το πρόγραµµα έχει ξεκινήσει πραγµατικά εδώ και λίγους µήνες, ουσιαστικά από την
αρχή αυτής της χρονιάς. Και βρισκόµαστε σε αυτή την ευτυχή στιγµή να µπορούµε
να ξαναβρεθούµε, να συζητήσουµε τα ζητήµατα και να εξετάσουµε τους
προβληµατισµούς µας για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, που είναι η
«σχολειοποίηση» και η σχολική επιτυχία των Τσιγγάνων µαθητών. Προτού όµως µπω
στο περιεχόµενο του προγράµµατός µας στο σηµερινό τους περίγραµµα, θα ήθελα να
προχωρήσουµε στους χαιρετισµούς.
Θα ήθελα να καλωσορίσω στην αίθουσα τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου
Παιδείας

Οµογενών

και

∆ιαπολιτισµικής

Εκπαίδευσης,

Καθηγητή

του

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και συνάδελφό µου, τον Κ. Αθανάσιο Γκότοβο. Θα ήθελα
επίσης να καλωσορίσω τον κ. Ιωάννη Πατερούση, Προϊστάµενο διεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, και βέβαια όλους εσάς σε αυτή τη
συνάντηση, που τυπικά «πέφτει» την εποµένη των Πρυτανικών εκλογών στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, και έτσι θα ήθελα να εξηγήσω την απουσία των
Πρυτανικών αρχών σε αυτό το σεµινάριο. Θα ξεκινήσω µε ένα µήνυµα, που µας
έστειλε η Υφυπουργός Παιδείας, η κ. Ελένη Κούρκουλα.

Αθανάσιος Γκότοβος, Αντιπρόεδρος ΙΠΟ∆Ε

Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι, για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
κατ’ αρχήν όλους για την προσέλευσή σας σ’ αυτό το πρώτο συνέδριο, που γίνεται
αρκετό χρόνο µετά το τελευταίο. Μεσολάβησε ένα διάστηµα µακρότερο από ό,τι
περιµέναµε ουσιαστικά θεσµικής αδράνειας σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του
προγράµµατος, η οποία όµως ευτυχώς χάρη σε σας και χάρη στην εθελοντική σας
προσφορά, δε µετατράπηκε ποτέ σε ουσιαστική αδράνεια. Αυτό οφείλεται λοιπόν
στην εθελοντική σας εργασία και παρέµβαση τους µήνες εκείνους που το Υπουργείο
Παιδείας ακόµη δεν είχε, για τεχνικούς λόγους, εγκρίνει επισήµως την παράταση του
προγράµµατος, δηλαδή την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης.
Είµαι βαθύτατα υποχρεωµένος σε όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι στο διάστηµα
αυτό δεν αποστασιοποιήθηκαν από το πρόγραµµα, επειδή πίστεψαν σε αυτό και τους
οφείλω ένα µεγάλο «ευχαριστώ», διότι το κόστος από αυτή την παύση ήταν πολύ
µικρότερο και περιορίστηκε στο ελάχιστο από αυτό που θα µπορούσε να προκληθεί,
εάν όλοι είχαµε αποστασιοποιηθεί από το πρόγραµµα, ανεξάρτητα από το πώς
διάφοροι βλέπουν και σχολιάζουν αυτή την συµµετοχή σας.
Απευθύνοµαι στους παλιούς µου συνεργάτες, αλλά και σε όλους τους
παρευρισκόµενους µε µια καινούργια ιδιότητα, η οποία όµως δεν είναι πολύ µακριά
από το πρόγραµµα. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας µεταφέρω τις ευχές του
προέδρου του Ινστιτούτου στο οποίο εργάζοµαι, του Καθηγητή του κ. Γιώργου
Μάρκου, ο οποίος για τεχνικούς λόγους δεν µπορεί να είναι στα Γιάννενα αυτές τις
µέρες και το χαιρετισµό του σε όλους τους συνέδρους.
«Το ΙΠΟ∆Ε είναι ένα Ινστιτούτο, το οποίο παρακολουθεί παιδαγωγικά όλα τα
προγράµµατα που αφορούν καινοτοµίες στην διαπολιτισµική εκπαίδευση, όπως το
δικό µας πρόγραµµα στο οποίο είσαστε µέλη ή συνεργάτες ή παρακολουθείτε ως
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τις

εργασίες

του.

Είναι

ακόµη

το

Πρόγραµµα

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών, το Πρόγραµµα Ένταξης Μουσουλµανοπαίδων
Μαθητών στην περιοχή της Θράκης και το Πρόγραµµα Οµογενών, των παιδιών
ελληνικής προέλευσης που ζουν στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα το ΙΠΟ∆Ε είναι το
θεσµικό όργανο, το οποίο παρέχει θεσµικού χαρακτήρα συµβουλές, οδηγίες και
προτάσεις για εκπαιδευτική πολιτική στα αρµόδια όργανα όχι µόνο σε ό,τι αφορά στις
τέσσερις αυτές οµάδες, που αναφέρθηκα, αλλά και σε ό,τι αφορά στο πνεύµα της
διαπολιτισµικής πολιτικής ανεξαρτήτως οµάδας. Η διαπολιτισµική διάσταση λοιπόν

στην εκπαίδευση, µπορεί να υπάρχει ανεξαρτήτως από το εάν ένα σχολείο είναι ή όχι
σχολείο φιλοξενίας µαθητών από ειδικές κατηγορίες. ∆εν είµαστε ελεγκτικό όργανο,
ούτε και διοικητικό αλλά αµιγώς ερευνητικό παιδαγωγικό. Με αυτή την έννοια όµως
έχουµε µεγάλη έγνοια, ώστε και τα τέσσερα Προγράµµατα και ειδικά αυτό στο οποίο
βρισκόµαστε εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων και του ευάλωτου της συγκεκριµένης
οµάδας, να πάνε καλύτερα από ό,τι πήγαν στην πρώτη φάση.»
Ο συνάδελφός µου κ. Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου και βέβαια µαζί µε εσάς
αποτελείται το εχέγγυο ότι και η δεύτερη φάση του Προγράµµατος θα έχει ευτυχή
κατάληξη και είµαι βέβαιος ότι θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Χαιρετίζω την
παρουσία σας εδώ και εύχοµαι οι εργασίες του συνεδρίου να είναι λειτουργικές και η
παρουσία σας επίσης να είναι δηµιουργική και πάντα αποδοτική. Σας εύχοµαι επίσης
καλή διαµονή στα Γιάννενα το επόµενο τριήµερο.

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση και Κοινωνική ∆ιάκριση:οι Τσιγγάνοι στο Ελληνικό
Σχολείο

Νοµίζω ότι µπορούµε να ξεκινήσουµε τις εργασίες του συνεδρίου και θα µου
επιτρέψετε µε λίγα λόγια να παρουσιάσω αυτή τη δεύτερη φάση ενός προγράµµατος,
που διανύει ήδη τον πέµπτο χρόνο οργανικής λειτουργίας, µε την έννοια ότι
παρεµβλήθηκαν δύο έτη που τελούσε σε αναστολή. Όλοι γνωρίζουµε πόσο
ανασταλτικά λειτουργούν οι αναιρέσεις και επιτρέπουν ασφαλώς να σκεφτεί κανείς
ότι οι όποιες προσπάθειες δεν έχουν συνέπεια και πιθανόν πιστώνουν και στο
πρόγραµµα αναποτελεσµατικότητα, αδράνεια, καθυστερήσεις, αναστολές.
Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετίσω τα µέλη του δικτύου για την παρουσία τους σ’
αυτό το συνέδριο. Πραγµατικά, οι συνεργάτες από τις διάφορες περιοχές της χώρας
µπόρεσαν, µε πολλούς κόπους και µε αντίξοες συνθήκες, να διατηρήσουν τη
δυναµική και τη φορά των πραγµάτων, δηλαδή να εξακολουθήσουν να στέλνουν
αποτελέσµατα και να ενεργούν επί τόπου σε σχολικές µονάδες, δήµους,
καταυλισµούς, εκεί που υπήρχε ο «πληθυσµιακός στόχος», προκείµενου το
πρόγραµµα να έχει αποτελέσµατα. Και πραγµατικά θέλω να υπογραµµίσω αυτή την
προσφορά σας, ηθικά καταρχήν και οργανικά στη συνέχεια, για να πω ότι αυτό
νοµιµοποίησε την αυτόµατη ένταξή σας στο πρόγραµµα. Θεωρώ δηλαδή, ότι όλα τα
µέλη του προγράµµατος, που λειτουργούσαν µέχρι πριν από δυο χρόνια, αποτελούν
και µέλη του προγράµµατος σήµερα. Αυτή τη διαπίστωση θα ήθελα να την
καταγράψουµε στη συνέχεια, γιατί ο τίτλος του συνεδρίου µας είναι « Συνέχειες και
Ασυνέχειες».
Υπήρχαν λοιπόν και ασυνέχειες και αυτές αφορούν στους ανθρώπους, που
µπόρεσαν µέσα από το πρόγραµµα είτε να διοριστούν ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί πολλοί από αυτούς, µάλιστα οι οποίοι εκδήλωσαν την επιθυµία, είναι ακόµη στο
πρόγραµµα,- άλλοι όµως για προσωπικούς λόγους και γιατί αυτού του είδους ο
περισπασµός είναι αρκετά δύσκολος, δεν το θέλησαν. Ένα άλλο µέρος από
συνεργάτες µας, δώδεκα στον αριθµό, είναι µέλη της διοίκησης του Πανεπιστηµίου,
αφού µέσω του προγράµµατος έγιναν διοικητικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Βέβαια εύχοµαι ο κατάλογος αυτός να διευρυνθεί, αφού
υπάρχει µια τέτοια κίνηση, που θα εξασφαλίσει µόνιµη απασχόληση σε έναν αριθµό
στελεχών, παρά το γεγονός ότι λυπούµαι που δεν είναι µαζί µας. Ωστόσο, επισηµαίνω

ότι το Πρόγραµµα λειτούργησε και προς αυτή την κατεύθυνση, ενδεχοµένως και
χωρίς να το θέλει.
Θα ήθελα να ανακαλέσω στη µνήµη σας, πραγµατικά µε πολύ σεβασµό, ένα
πρόσωπο που χάσαµε και που ήταν όχι µόνο στέλεχος, αλλά και ένας «ζωντανός»
άνθρωπος, αυθεντικός, ειλικρινής, πολύ εργατικός και µιλάω για τον Βαγγέλη
Μαρσέλλο. Είχε αναλάβει να εκπονήσει ένα λεξικό, το οποίο ποτέ δεν µπόρεσε να το
διορθώσει στην τελική του µορφή. ∆εν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια προς αυτή την
κατεύθυνση, πράγµα που θα το ευχόµουν και βέβαια το Πρόγραµµά µας θα στήριζε
τη δηµοσιοποίηση αυτού του έργου. Αυτή τη στιγµή εµείς έχουµε την πρώτη του
µορφή, σαν πρώτο πόνηµα και θεωρώ βέβαια ότι χρειάζεται µια επιµέλεια. Θέλω να
µη µας διαφύγει η φυσιογνωµία του αυτές τις µέρες, που θα είµαστε εδώ και του
αξίζει πραγµατικά ένα µέρος από την σκέψη µας.
Στις ασυνέχειες θα ήθελα να αποδώσω το γεγονός ότι πέρασαν ήδη δύο χρόνια
αναστολής και θα ήθελα να τιµήσω την προσφορά σας για αυτά τα χρόνια, όσο και
αν µερικές φορές παρεξηγήθηκε. Γιατί γνωρίζετε ότι πολλοί από εσάς κανονικά, και
χωρίς να είναι βέβαιη η σύµβαση, στις αρχές Σεπτέµβρη ήσασταν στα σχολεία,
πηγαίνατε στους καταυλισµούς και στις γειτονιές, για να ενθαρρύνετε τη φοίτηση
των τσιγγανοπαίδων. Αυτό έγινε µέχρι τον Νοέµβριο που το πρόγραµµα άρχισε να
λειτουργεί και γι’ αυτό πραγµατικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από βάθους ψυχής.
Θα ήθελα τώρα να σας δώσω το στίγµα για το που ακριβώς βρισκόµαστε και
νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί θα έχουµε την ευκαιρία στη διάρκεια
των εργασιών µας αυτό το διήµερο να επανέλθουµε στα σηµεία, να τα
εξειδικεύσουµε,
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υπογραµµίσουµε τις ανεπάρκειές µας, να κάνουµε την αυτοκριτική µας και κυρίως να
δούµε αν µπορούµε να είµαστε περισσότερο αποδοτικοί, αποτελεσµατικοί και
καίριοι.
Θα ήθελα λοιπόν να µου επιτρέψετε να παρουσιάσω µε πολύ σύντοµο τρόπο την
παρούσα φάση του προγράµµατος, δηλαδή ποιος είναι ο σχεδιασµός, αφού µου
επιτρέψετε κατ’ αρχήν να πω ότι ο σχεδιασµός αυτός έχει γίνει από τον
υποφαινόµενο, γιατί µέχρι σήµερα, όπως ξέρετε, ήµουν αναπληρωτής επιστηµονικός
υπεύθυνος στο έργο. Έχουµε συνεργαστεί µε τον κύριο Γκότοβο στην επεξεργασία
των στοιχείων αυτής της φάσης του προγράµµατος που υποβλήθηκε σαν
ανταγωνιστικό πρόγραµµα στο Υπουργείο Παιδείας και µετά από την αξιολόγησή
του ανατέθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω τα στοιχεία αυτού του Προγράµµατος και να
δείξω τις προτεραιότητες που έχουµε, αλλά και τα στοιχήµατα που βάζουµε. Το έργο
«Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», µαζί µε τα τρία άλλα οµόλογα
προγράµµατα, νοµίζω ότι εντάσσεται -και από τον τίτλο του κιόλας- στις
δραστηριότητες
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∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
Το δικό µας πρόγραµµα λοιπόν, έχει και αυτή τη φορά εθνική εµβέλεια και
στοχεύει στην αρµονική ένταξη των παιδιών µε ρόµικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό
µας σύστηµα, τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό
προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας. Και αν ο πρώτος στόχος µας φαίνεται
πάρα πολύ λογικός και φυσικός, µε την έννοια ότι στην Ελλάδα έχουµε ενιαίο
σχολείο και όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωµένοι να οδηγήσουν τα παιδιά
τους στο σχολείο, ο δεύτερος στόχος, η διασφάλιση δηλαδή της αποδοχής των
παιδιών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς της πλειονότητας, ασφαλώς
αντιλαµβάνεστε όλοι σας ότι αφορά στην ευαισθητοποίηση και στην αλλαγή των
στάσεων, των αντιλήψεων, των κρίσεων και των αναπαραστάσεων που έχει ο κάθε
πολίτης και ο κάθε εκπαιδευτικός.
Βεβαίως, αν γίνεται λόγος για αλλαγή των νοοτροπιών, αυτό αφορά κυρίως στους
εκπαιδευτικούς, γιατί αυτοί κυρίως έχουν να κάνουν µε τα παιδιά και σ’ αυτούς
«φορτώνεται» και αυτό το έργο, δηλαδή το έργο να επεξεργαστούν και να
µετατρέψουν σε πλεονέκτηµα τη διαφορά που κουβαλάει το κάθε παιδί, όταν µπαίνει
στην τάξη του, κάτι που φαίνεται ότι είναι έξω από την κρατούσα και την
παραδοσιακή λογική του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Ένας τρίτος στόχος είναι η παροχή των γνώσεων στους εκπαιδευτικούς, που θα
τους επιτρέψουν ακριβώς να τροποποιήσουν στάσεις και να αλλάξουν νοοτροπίες,
δηλαδή µιλάµε για µια άλλη πτυχή του προγράµµατος που θα εξακολουθήσει και σε
αυτή τη φάση. Εννοούµε την επιµόρφωση και την ευαισθητοποίηση των
εκπαιδευτικών και την παραγωγή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, που
σηµαίνει ότι θα φροντίσουµε, ώστε και σε αυτή τη φάση να υπάρξει παραγωγή
υλικού που θα διευκολύνει, θα εξοπλίσει, θα βοηθήσει. διότι δεν πρόκειται για
αντικατάσταση του ενιαίου σχολείου και του ενιαίου προγράµµατος αλλά για
βοηθητικό υλικό, το οποίο µπορεί να κάνει τον εκπαιδευτικό να αισθάνεται ικανός να
παράξει τέτοιο υλικό και κυρίως να αισθάνεται ικανός ότι µπορεί να συνεισφέρει σε
παιδιά που ενδεχοµένως τα αντιλαµβάνεται µε διαφορετικές ανάγκες και µε

διαφορετικό κόσµο, µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα, µε ιδιαιτερότητες. Να
είναι εξοπλισµένος έτσι, ώστε η πρόσβαση και η προσέγγιση του στα παιδιά αυτά να
γίνεται πιο εύκολα.
Η υποστήριξη των οικογενειών µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, ώστε να είναι σε
θέση να βοηθήσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους, είναι µια πτυχή του
Προγράµµατος, που µας βρίσκει σε µια καλή στιγµή, καθώς φαίνεται ότι οι
συνεργάτες δοκιµάζουν, σκέφτονται, προετοιµάζουν και άλλοι προχώρησαν ήδη σε
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, για να ενθαρρύνουν τη
σχολική φοίτηση των παιδιών, γιατί οι οικογένειες χρειάζονται µια ειδική
υποστήριξη. Και στα πλαίσια ακριβώς του προγράµµατος προβλέπεται η οργάνωση
είτε σεµιναρίων, είτε επιµορφωτικών συναντήσεων, «σχολές γονέων», όπως τις λέµε,
σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου οι µητέρες θα ενισχυθούν και θα
ευαισθητοποιηθούν να τηρήσουν την απαίτηση για την φοίτηση των παιδιών τους
και για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αξιολογούν το σχολείο, γιατί αποτελεί
ακριβώς ένα φορέα, ένα µηχανισµό, που µπορεί να συνεισφέρει και στη δική τους
οικογένεια και σ’ αυτές προσωπικά..
Τέλος, στοχεύουµε στην ευαισθητοποίηση της διοικητικής µηχανής της
εκπαίδευσης, που µε βάση τις παρατηρήσεις που έχουν κατατεθεί µέχρι τώρα από
πολλούς από εσάς, θα πρέπει να πούµε ότι αποτελεί πραγµατικά έναν µηχανισµό που
η νοσηρότητα, η αδράνεια, η ατολµία θα έλεγα ότι είναι τα χαρακτηριστικά του.
Μιλάµε για την διοικητική µηχανή της εκπαίδευσης που, παρά το γεγονός ότι
µπορεί, κανείς να υπογραµµίσει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες εκπαιδευτικών
ένα έργο που θα το χαρακτήριζα υποδειγµατικό, δυστυχώς είναι η εξαίρεση. το γενικό
πνεύµα τείνει προς πρακτικές, που θα έλεγα ότι αναιρούν, αναστέλλουν την
προτεραιότητα για τη φοίτηση των τσιγγανόπουλων στα σχολεία.
Οι προτεινόµενες δράσεις κινούνται παράλληλα, καλύπτουν την προσχολική
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου και στο βαθµό που αυτό είναι
εφικτό, έχουν ως ορίζοντα τον Ιούνιο του 2004. Θα ήθελα, ωστόσο, να πω ότι
πραγµατικά οι πτυχές του πΠρογράµµατος είναι ουσιαστικά τέσσερις. Πρόκειται:α)
για την ανάπτυξη του δικτύου και των παρεµβάσεων σε όλη τη χώρα, β) για την
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, γ) για την παραγωγή νέου και την βελτίωση
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, µε βάση τους στόχους που σας προανέφερα,
και δ) για την αξιολόγησή τους, µια δράση η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στα
προγράµµατα.

Θα ήθελα, επειδή ακριβώς έχουµε να κάνουµε µε εκπαιδευτικούς, να δώσω µια
εικόνα και θα ήθελα παράλληλα να παρουσιάσω και τη σύγκριση των εγγραφών για
την τετραετία 1999-2002, για να έχετε µια οπτική εικόνα του θέµατος.
Θέλω µ’ αυτό να δείξω ότι το πρόγραµµα από το 1999, που έχουµε τα πρώτα
ασφαλή στοιχεία, φαίνεται ότι σταδιακά έχει αυξήσει τον αριθµό των εγγραφών. Και
παρά την αναίρεσή του το 2001-2002, προοδευτικά καταγράφει ένα θετικό
αποτέλεσµα. Βέβαια, τα στοιχεία που εσείς προσκοµίσατε, φαίνεται ότι µπορούν να
µας οδηγήσουν και σε µια ποιοτική προσέγγιση όσον αφορά στη φοίτηση για το
2002-2003, η οποία καθώς γίνεται σε σχολεία de facto διαπολιτισµικά, παρατηρεί
κανείς ότι έχουµε να κάνουµε µε φοίτηση, η οποία σε ότι αφορά τα τσιγγανόπουλα
έχει τις ιδιατερότητές της. Έτσι, φοιτούν στα σχολεία, για τα οποία µιλούµε και για
τον µήνα Ιανουάριο 2003, το 89,3% των παιδιών, έχει διαρρεύσει το 8,4% και το
2,3% έχει µετεγγραφεί. ∆εν έχουµε εξειδικεύσει, γιατί ακριβώς δεν έχουµε µέσα από
τις εκθέσεις τον αριθµό των σχολικών καρτών, για να µπορούµε να καταγράψουµε
αυτή την µετακίνηση µε λεπτοµέρεια. ∆ηλαδή, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα της
σχολικής κάρτας ή όχι; Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουµε τελειώνοντας,
γιατί είναι από τα ζητούµενα των δεδοµένων που θα επιδιώξουµε να έχουµε µέχρι το
τέλος Ιουνίου.
Θα σας παρουσιάσω ένα διάγραµµα από τα σχολεία µε τα οποία συνεργαζόµαστε
και στα οποία δεν φοιτούν µόνο τσιγγάνοι µαθητές. Την «πίτα» αυτή την δείχνω µόνο
και µόνο, για να αναδείξουµε ότι δεν είναι µόνο τα τσιγγανόπουλα που διαρρέουν,
είναι και άλλα παιδιά. ∆εν είναι µόνο αυτοί που µετεγγράφονται και δεν
χρησιµοποιούν κάρτα, αλλά είναι και άλλα παιδιά.
Νοµίζω λοιπόν ότι πραγµατικά θα πρέπει να σταθούµε περισσότερο κοντά στα
δεδοµένα µας, προκειµένου να έχουµε πολύ πιο ασφαλή στοιχεία και να µπορέσουµε
όχι µόνο να δώσουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελούνται οι διαρροές, αλλά
κυρίως, αυτό που νοµίζω ότι µας ενδιαφέρει, να δείξουµε ποια είναι η θεσµική
κατάσταση, η αδράνεια, η παραλυσία του σχολείου, που οδηγεί ακριβώς στο να
έχουµε τέτοια ποσοστά διαρροών, που καταγράφονται πολύ πιο δραµατικά σε δείκτες
όπως «υπό επίδοση», «υπό-εκπαίδευση» και «µη ολοκλήρωση της εννιάχρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης», που έχουµε σε εθνική κλίµακα.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να θεωρήσουµε ότι πραγµατικά ο πληθυσµός
αναφοράς είναι ένας πληθυσµός, ο οποίος υφίσταται στην ελληνική κοινωνία και
πραγµατικότητα αυτό που ονοµάζουµε «κοινωνική διάκριση». Πρόκειται για έναν

πληθυσµό ευπαθή, ο οποίος πλήττεται ειδικότερα και από τις εκπαιδευτικές
ανισότητες, οι οποίες είναι γνωστές και από την πρώτη φάση του Προγράµµατος και
θεωρώ ότι από τα δεδοµένα, που έχουµε από αυτή κιόλας την χρονιά, µπορούµε να
δείξουµε προς την κατεύθυνση του εκπαιδευτικού συστήµατος και των λειτουργιών
του τις ατέλειες. Να δείξουµε όχι µόνο το µέρος εκείνο στο οποίο το σχολείο επιτελεί
το έργο του σωστά αλλά και το τι µας λείπει, για να πετύχουµε ακριβώς τους στόχους
µας, να αναδείξουµε δηλαδή τις ελλείψεις µας.
Έτσι λοιπόν ένα µεγάλο µέρος τσιγγανοπαίδων σε ποσοστό 75% φοιτά σε σχολεία
σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Πολύ λιγότερο στην προσχολική
εκπαίδευση και εξαιτίας των προβληµάτων υλικοτεχνικής υποδοµής, αλλά και
εξαιτίας µιας ιδιαίτερης συναισθηµατικής σχέσης, η οποία αναπτύσσεται σ’ αυτήν
την κοινωνία µε τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών. Θεωρώ πραγµατικά ότι είναι πολύ µικρό
το ποσοστό φοίτησης σε προσχολικό επίπεδο.
Ωστόσο, θα ήθελα να επιµείνω ακόµη µια φορά στην προοπτική που υπάρχει να
αυξήσουµε το ποσοστό των εγγραφών στα σχολεία. Όλοι µας ξέρουµε τη σχετική
διάταξη που συνδέει ένα οικογενειακό επίδοµα µε τη σχολική φοίτηση των παιδιών,
παρόλο που και εµείς συντελέσαµε στο µέτρο των δυνατοτήτων παρέµβασης που
είχαµε, ώστε να υπάρξει αυτού του είδους η σύνδεση, είναι πραγµατικά ανώφελο να
κάνουµε εγγραφές που δε θα έχουν κανένα αντίκρισµα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να
αυξήσουµε τον αριθµό των εγγραφών και να βελτιώσουµε την ποιότητα της
παρεχόµενης εκπαίδευσης καταπολεµώντας τις διαρροές και κυρίως εξασφαλίζοντας
σχολική επιτυχία.
Ο λόγος που δε γίνονται εγγραφές, νοµίζω ότι αποτυπώνεται και στην
πραγµατικότητα. Έχουµε οικισµούς, καταυλισµούς, περιοχές στα όρια των πόλεων
όπου δεν υπάρχουν σχολικές µονάδες. Η µη εγγραφή σηµαίνει ότι στο µυαλό µας δε
φτάνει ότι χρειάζεται σχολείο και για αυτήν την περιοχή. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά η
µη εγγραφή, δηλαδή η θεσµική λειτουργία του να µην κάνουµε εγγραφές κάτω από
ορισµένα προσχήµατα, επιτείνεται µε το να µην έχουµε σχολεία.
Για να γίνω σαφής, θα έλεγα, για παράδειγµα ότι στην είσοδο της πόλης των
Μεγάρων, καθόλου µακριά από την Αθήνα, υπάρχει µια µεγάλη γειτονιά µε 120
παιδιά που δεν πηγαίνει κανένα σχολείο, αφού δεν υπάρχει σχολείο να τα δεχτεί . ∆εν
θα έπρεπε να έχουµε σχολείο σε αυτήν την περιοχή; ∆εν είναι η µη εγγραφή, δεν
είναι ότι κάποιος τα πήρε από το χέρι να τα γράψει και δεν γράφτηκαν στο σχολείο.

Είναι ότι η λογική του σχολείου δεν έφτασε ως εκεί, σαν να έχουµε άλλη κοινωνική
πραγµατικότητα. Γι’ αυτό µιλάω για «κοινωνική διάκριση» και «µη εγγραφές».
Μια άλλη µορφή κοινωνικής διάκρισης σε εκπαιδευτικό επίπεδο είναι η µερική
αποδοχή των τσιγγάνων µαθητών από το εκπαιδευτικό σύστηµα, όταν αυτό ακριβώς
αναπτύσσει ξεχωριστές µονάδες ή παραρτήµατα σχολείων. Είναι ακριβώς αυτή η
αντίληψη κοινωνικής διάκρισης για τη συγκεκριµένη οµάδα, που διαπερνά ακριβώς
τις καθηµερινές πρακτικές, τις πρακτικές δηλαδή να µας έρχεται «container» για το
προαύλιο του σχολείου, γιατί υπάρχει χώρος και έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο. και το
«container» αντί να πηγαίνει στο υπάρχον ενιαίο σχολείο του χωριού, πηγαίνει και
στήνεται πανηγυρικά µέσα στον καταυλισµό.
Είναι ακριβώς αυτή η λογική της διάκρισης και αυτό το πράγµα αποτελεί µια
πραγµατικότητα. Αυτό που έχουµε στο µυαλό µας ως ιδέα µετατρέπεται σε κάτι το
απτό, γίνεται πραγµατικότητα. Αυτός ο µετασχηµατισµός είναι καταπληκτικός! Το
ίδιο πράγµα γίνεται στον Τίρναβο, για παράδειγµα, όπου όλα τα παιδιά του πηγαίνουν
σχολείο το πρωί και το απόγευµα υπάρχει ένα ειδικό σχολείο, που δέχεται άλλα
παιδιά σαν να µην είναι παιδιά από τη ίδια πόλη, από την ίδια γειτονιά. Αυτό ακριβώς
θεωρώ ότι είναι µια δεύτερη µορφή εκπαιδευτικής διάκρισης.
Το ίδιο ακριβώς πράγµα θα έλεγα ότι γίνεται και µέσα στα σχολεία. Ακόµη και
όταν γίνεται τελικά αποδεκτό να εγγραφεί το παιδί στο σχολείο. Είναι µια τρίτη
µορφή κοινωνικής διάκρισης στο σχολείο. Είναι όταν το δεχόµαστε για να το
δεχτούµε και βέβαια φτιάχνουµε µια αίθουσα δίπλα στις τουαλέτες, ή µια παλιά
αποθήκη τη µετατρέπουµε σε τάξη. Και για να µην πάω µακριά, εδώ στα Γιάννενα το
σπίτι που ήταν για να το γκρεµίσουµε στη Λεµονιά το κάναµε τάξη και το διάδροµο
ενός σπιτιού, ενός χωριατόσπιτου το χρησιµοποιούµε σαν τάξη και βάζουµε θρανία
µε 5-6 µαθητές. Έτσι λοιπόν δεχόµαστε τους µαθητές στο σχολείο, αλλά σαν να είναι
αποδιοποµπαίοι. ∆εν κάθονται σε παράταξη το πρωί για να κάνουν προσευχή αλλά
κάθονται απόµερα. Έτσι υπάρχει µια οµάδα 10 µαθητών που κάθονται στην άκρη
µακριά για να µην υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχουν δηλαδή πράγµατα που γίνονται
καθηµερινά στα σχολεία. Η κοινωνική διάκριση λοιπόν είναι κάτι το θεσµοθετηµένο
και υπαρκτό.
Υπάρχει τέλος, µια τέταρτη µορφή εκπαιδευτικής διάκρισης και είναι η διάκριση
εκείνη που γίνεται όταν τελικά το παιδί πετυχαίνει να µπει στην τάξη. Βέβαια, έχουµε
κουβεντιάσει πολλές φορές στα πλαίσια και άλλων σεµιναρίων πως η κοινωνική αυτή
διάκριση µεταφράζεται σε εκπαιδευτικό επίπεδο και σε διδακτικό επίπεδο, πόσο

δηλαδή ο µαθητής αυτός παρακολουθείται, τι είδους ασκήσεις κάνει, πόσο
διορθώνεται στο «σκέφτοµαι και γράφω», τι είδους παρακολούθηση γίνεται από τη
δασκάλα, πόσες φορές του δίνεται ο λόγος, πόσο αξιοποιεί την καθηµερινότητα στο
σχολείο, πόση σηµασία αποδίδει στο σχολείο, τι είδους επαφές έχει, τι είδους φιλίες,
τι είδους παιχνίδια, εάν συµµετέχει, αν διαβάζει, αν προοδεύει.
Πολύ περισσότερό σ’ αυτόν το µαθητή πρέπει να υπάρξει ειδική φροντίδα και δεν
πρέπει να ξεχνάµε ότι υπάρχουν κοινωνικές παράµετροι, που υπερκαθορίζουν αυτό
που γίνεται στο σχολείο, και αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση για τον εκπαιδευτικό,
γιατί πραγµατικά στην καθηµερινότητα οι πρακτικές του διέπονται από διακριτική
λογική, µια λογική, που µας πηγαίνει όχι µόνο µακριά από το ενιαίο σχολείο τη
λογική και τη φιλοσοφία του, αλλά µακριά κυρίως από το στόχο δηλαδή την
κοινωνική συνοχή, την σφυρηλάτηση της ενότητας µέσα από το ενιαίο σχολείο, το
οποίο φιγουράρει σαν το επίτευγµα της µεταπολιτευτικής περιόδου.
Νοµίζω
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επαναπροσδιορισµού των στόχων, των προτεραιοτήτων και των λειτουργιών του.
Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα έχουµε την ευκαιρία µε τις εργασίες αυτού του διηµέρου
να προσδιορίσουµε τα στοιχεία του, να δώσουµε έµφαση στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε, καθώς παρακολουθούµε την υλοποίηση των στόχων του
προγράµµατος και βέβαια, πέρα από τις καταγραφές, να δούµε πόσο µπορούµε και σε
τι βαθµό να κάνουµε πιο αποτελεσµατικές τις καθηµερινές µας παρεµβάσεις και
κυρίως, πώς θα µπορέσουµε να οργανώσουµε τον τρόπο δουλειάς µας συλλογικά,
ώστε το ελληνικό σχολείο πραγµατικά να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του
ευρωπαϊκού σχολείου, του σχολείου που βέβαια έχει προβλήµατα, αλλά που ωστόσο
πορεύεται και εξυπηρετεί τους στόχους της κοινωνικής προόδου.
Θα ήθελα λοιπόν µε αυτήν την ευκαιρία και κλείνοντας αυτό το πρώτο µέρος
αυτού του σεµιναρίου να σας καλέσω να είναι εργώδης αυτή η προσπάθεια, να
συζητήσουµε ανοιχτά, ελεύθερα και εποικοδοµητικά έτσι, ώστε να µπορέσουµε να
επωφεληθούµε όλοι από τις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Και πραγµατικά, αποτελεί
µεγάλη χαρά το ότι για άλλη µια φορά είµαι µαζί σας και πρόκειται να
συνεργαστούµε µέχρι τον Ιούνιο του 2004. Σας ευχαριστώ.

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά
Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης
στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας στην Ήπειρο θα σας
παρουσιάσουµε σήµερα τις εξής ενότητες: (α) δηµογραφικά στοιχεία τσιγγάνικων
πληθυσµών στην Ήπειρο, (β) παρεµβάσεις για την εύρεση χώρου µόνιµης
εγκατάστασης τσιγγάνικων πληθυσµών, (γ) δράση στα σχολεία και (δ) νέα
ερευνητικά πεδία.
Στην Ήπειρο, οι τσιγγάνικοι πληθυσµοί είναι εγκατεστηµένοι στις παρυφές των
πόλεων και κατά κανόνα σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν οικιστικό ενδιαφέρον. Η
επαγγελµατική τους ενασχόληση µε τη µουσική ευνόησε τη µόνιµη και σταθερή
εγκατάστασή τους σε συγκεκριµένες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στην
δηµιουργία ενός σταθερού δικτύου κοινωνικής οργάνωσης. Ωστόσο, είναι αδύνατον
να υπολογιστεί ο ακριβής αριθµός του συνολικού πληθυσµού ρόµικης καταγωγής,
καθώς στην τελευταία απογραφή (18-3-2001) δε συµπεριλήφθηκαν οι σκηνίτες και οι
ηµι-εγκατεστηµένοι τσιγγάνοι.
Συγκεκριµένα στην Άρτα ο καταυλισµός των τσιγγάνων βρίσκεται στην
περιφερειακή οδό της πόλης. Στη συγκεκριµένη περιοχή είναι εγκατεστηµένες εδώ
και τριανταπέντε χρόνια, δέκα (10) οικογένειες που αριθµούν περίπου πενήντα (50)
άτοµα. Οι περισσότεροι µένουν σε εγκαταλελειµµένες αγροικίες µε άθλιες συνθήκες
υγιεινής. Σε ότι αφορά την επαγγελµατική απασχόληση, η πλειοψηφία του
πληθυσµού της περιοχής ασχολείται µε γεωργικές εργασίες εποχιακού χαρακτήρα
(π.χ. συγκοµιδή εσπεριδοειδών). Έντεκα από τα παιδιά του καταυλισµού πηγαίνουν
στο 10o ∆ηµοτικό Σχολείο Άρτας. Ωστόσο, η σχολική εκπαίδευση αφορά
αποκλειστικά στα αγόρια, καθώς κανένα από τα κορίτσια σχολικής ηλικίας του
καταυλισµού δεν πηγαίνει σχολείο.
Το χωριό Καµπή λειτουργεί άτυπα ως χώρος υποδοχής και προσωρινής
εγκατάστασης νέων οµάδων, που εκτοπίζονται από τους µόνιµους τσιγγάνικους
πληθυσµούς των γύρω περιοχών. Στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2002 στην περιοχή ήταν
εγκατεστηµένες πέντε (5) οικογένειες. Στην πλειοψηφία τους κατάγονται από τα
Τρίκαλα και τη Λάρισα. Πρόκειται για µετακινούµενες οµάδες τσιγγάνων, που
εγκαθίστανται προσωρινά στην περιοχή και ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε το
πλανόδιο εµπόριο.

Στο δήµο Πρέβεζας, ο καταυλισµός των τσιγγάνων έχει µεταφερθεί πρόσφατα
στη Βιοµηχανική Ζώνη της πόλης (ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας). Στην περιοχή έχουν
τοποθετηθεί δέκα “containers” και έχουν εγκατασταθεί ισάριθµες οικογένειες. Οι
οικογένειες αυτές αριθµούν σαράντα εφτά (47) άτοµα από τα οποία τα δεκαεννιά (19)
είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Ωστόσο, κανένα από τα παιδιά δεν πηγαίνει σχολείο.
Σε ότι αφορά την επαγγελµατική απασχόληση, η πλειοψηφία του πληθυσµού
ασχολείται µε εποχιακές αγροτικές εργασίες (π.χ. θερµοκήπια), ενώ ένα µικρό
ποσοστό µε το µεταποιητικό εµπόριο αλουµινίου. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι
στοιχειώδεις, αλλά εξασφαλίζουν τουλάχιστον τις βασικές παροχές νερού,
ηλεκτρισµού και στέγης.
Στο δήµο Άνω Καλαµά, και συγκεκριµένα στον Παρακάλαµο, είναι µόνιµα
εγκατεστηµένες δεκαέξι (16) εκτεταµένες οικογένειες, που αριθµούν συνολικά
ενενήντα δυο (92) άτοµα. Από το 1960 είναι εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια της
περιοχής και µένουν σε ένα σαφώς οριοθετηµένο, αλλά όχι αποµονωµένο τµήµα του
χωριού.
Οι στεγαστικές συνθήκες είναι στοιχειώδεις. Τα σπίτια συνήθως δεν καλύπτουν
τις ανάγκες των διευρυµένων οικογενειών, που ασφυκτικά συµβιώνουν σε αυτά. Το
90% του πληθυσµού της περιοχής ασχολείται επαγγελµατικά µε τη µουσική, ενώ οι
υπόλοιποι µε αγροτικές εργασίες εποχιακού κυρίως χαρακτήρα. Ως µουσικοί
(οργανοπαίχτες) εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους και ταυτόχρονα δηµιουργούν ένα
µοντέλο επαγγελµατικής καταξίωσης και κοινωνικής ανέλιξης. Το παραπάνω πλαίσιο
καθιστά το επάγγελµα του µουσικού εξαιρετικά δηµοφιλές µεταξύ των νεαρών
ηλικιών.
Στο δηµοτικό διαµέρισµα Περάµατος και συγκεκριµένα στα ανατολικά όρια
του αερολιµένα, είναι µόνιµα εγκατεστηµένες δύο διαφορετικές πληθυσµιακές
οµάδες ρόµικης καταγωγής.
Η πρώτη οµάδα απαρτίζεται από δύο οικογένειες και αριθµεί δεκαπέντε (15)
άτοµα από τα οποία τα πέντε είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Από αυτά µόνο ένα αγόρι
παρακολουθεί «περιστασιακά» µαθήµατα στο 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ζωής.
Βασικοί οικονοµικοί πόροι της οµάδας είναι το πλανόδιο εµπόριο και διάφορες
εξωπαραγωγικές δραστηριότητες (επαιτεία- χειροµαντεία). Μένουν σε πρόχειρα
παραπήγµατα, κατασκευασµένα από νάιλον και τσίγκο χωρίς στοιχειώδεις παροχές.
Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από εφτά (7) οικογένειες και αριθµεί τριάντα
εφτά άτοµα (37), από τα οποία τα δώδεκα (12) είναι σχολικής ηλικίας. Από τα

δώδεκα παιδιά, τα εφτά φοιτούν στο 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ζωής, τα δυο
παρακολουθούν µαθήµατα στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και ένα συνεχίζει
την φοίτηση στο 9ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων.
Η πλειοψηφία του πληθυσµού ασχολείται επαγγελµατικά µε το µεταποιητικό
εµπόριο µετάλλου και αλουµινίου για τις ανάγκες του οποίου µετακινούνται
οικογενειακώς σε άλλες περιοχές εκτός νοµού. Από τις εφτά οικογένειες, οι πέντε
µένουν σε µόνιµες κατοικίες και οι δύο σε παραπήγµατα, που εξασφαλίζουν ωστόσο
τις στοιχειώδες παροχές νερού και ηλεκτρισµού.
Στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Μαρµάρων, εντός της απαλλοτριωµένης ζώνης της
παράκαµψης Ιωαννίνων, είναι εγκατεστηµένες το τελευταίο εξάµηνο δέκα (10)
οικογένειες τσιγγάνικης καταγωγής. Η συγκεκριµένη οµάδα αριθµεί περίπου εξήντα
(60) άτοµα και αποτελεί τµήµα πολυπληθέστερης οµάδας εκατόν είκοσι ατόµων
(120), που µετακινείται µέσα στα όρια του νοµού Ιωαννίνων τα τελευταία δεκαπέντε
χρόνια. Η αδυναµία εύρεσης µόνιµου χώρου εγκατάστασης δηµιούργησε την ανάγκη
για παρέµβαση του Προγράµµατος. Περισσότερες λεπτοµέρειες θα αναφέρει η
συνάδελφος κα. Παλαµά.
Στο νοµό Ιωαννίνων, µεταξύ των τεσσάρων οµάδων τσιγγάνων που
εντοπίστηκαν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οµάδα η οποία είναι
εγκατεστηµένη στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Μαρµάρων, όπως προαναφέρθηκε.
Πρόκειται για µια οµάδα εξήντα περίπου ατόµων µετακινούµενη µέσα στα όρια του
νοµού.
Η συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
εγκαθίσταται σε περιοχές αυθαίρετης δόµησης, κυρίως εκτός σχεδίου πόλης. Η συχνή
µετακίνησή τους οφείλεται στις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Οι κάτοικοι
πιστεύουν ότι η εγκατάσταση τΤσιγγάνων στην περιοχή τους προκαλεί σειρά
προβληµάτων όπως: αύξηση κλοπών, εγκληµατικότητας και αισθητική υποβάθµιση
της περιοχής.
Τα περισσότερα µέλη της οµάδας µένουν σε τροχόσπιτα και πρόχειρα
παραπήγµατα, δίχως παροχές νερού, ηλεκτρισµού και στοιχειώδεις εγκαταστάσεις
υγιεινής. Την παρούσα χρονική περίοδο, βρίσκονται εγκατεστηµένοι στη ζώνη
παράκαµψης Ιωαννίνων και είναι υποχρεωµένοι να εκκενώνουν το χώρο κάθε φορά
που συνεχίζονται οι εργασίες αποπεράτωσης της οδικής αρτηρίας. Αξιοσηµείωτο
είναι ότι κανένα από τα παιδιά του καταυλισµού δεν έχει παρακολουθήσει µαθήµατα,
παρά µόνο στα πλαίσια του Προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την

Εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1998-1999
και 1999-2000.
Για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποίηση των βασικών αναγκών διαβίωσης (διατροφή,
στέγαση, υγειονοµική περίθαλψη). Η έλλειψη µόνιµης εγκατάστασης αναιρεί το
δικαίωµα στη θεσµική αναγνώριση από το Ελληνικό κράτος (Αστική και ∆ηµοτική
κατάσταση), χωρίς την οποία δεν προκύπτουν βασικά δικαιώµατα, όπως για
παράδειγµα αυτό της εκπαίδευσης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, προκύπτει η
ανάγκη διαµεσολαβητικής δράσης του δικτύου για την εποικοδοµητική συνεργασία
των αρµόδιων φορέων (όπως π.χ. Περιφέρεια Ηπείρου, Νοµαρχίες, ∆ήµοι, Ο.Ε.Κ.)
τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις οµάδες αναφοράς. Έτσι, θα καταστεί δυνατό να
εξασφαλισθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης
και υγείας.
Ένας από τους φορείς που εµπλέκονται στην προσπάθεια παραχώρησης
οικοπέδου ή εύρεσης δηµόσιου χώρου αντί ενοικίου, είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Το
διάστηµα αυτό διαχειρίζεται πρόγραµµα του Υπουργείου Εσωτερικών, που
αναφέρεται σε τοµείς στέγασης, κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, υγείας-πρόνοιας,
πολιτισµού και αθλητισµού.
Έτσι λοιπόν, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Περιφέρειας
Ηπείρου, του ∆ήµου Ιωαννιτών και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Στη συνεδρία
πήρε µέρος η υπεύθυνη τριµελής επιτροπή του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος
∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων, µε την κ. Ε. Ρόκου σε
συντονιστικό

ρόλο,

τον

Επιστηµονικό

Υπεύθυνο

Καθηγητή

κ.

Π.

Παπακωνσταντίνου, την οµάδα δικτύου, και τέλος τον Αντιδήµαρχο Ιωαννίνων, κ. Σ.
Καµπέρη.
Αυτή η πρώτη επαφή για ανεύρεση γης στάθηκε άκαρπη. Ο Αντιδήµαρχος
αρχικά δεν αναγνώρισε τη µόνιµη εγκατάσταση της πληθυσµιακής οµάδας στο
συγκεκριµένο δήµο, εφόσον δεν είναι δηµότες Ιωαννιτών και τους χαρακτήρισε
«διερχόµενους». Κατόπιν, µίλησε για την αναβάθµιση της παραλίµνιας περιοχής
όπου διέµεναν πριν από µερικά χρόνια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απέκλεισε οποιοδήποτε
ενδεχόµενο παραχώρησης κάποιας δηµοτικής έκτασης.
∆εύτερη προσπάθεια ανεύρεσης οικοπέδου έγινε σε µια άτυπη συνάντηση του
δικτύου µε το ∆ήµαρχο Μολοσσών, κ. Μ. Παντούλα. Ο ∆ήµαρχος φάνηκε ιδιαίτερα
ενήµερος για το θέµα της εγκατάστασης της συγκεκριµένης οµάδας τσιγγάνων.

Ωστόσο, εξέθεσε το πρόβληµα της αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας αναφορικά µε
την εγκατάσταση µιας ξένης οµάδας στο δήµο από τη στιγµή που καµία παρόµοια
πληθυσµιακή οµάδα στο παρελθόν δε βρέθηκε στα όρια της περιοχής.
Παράλληλα η οµάδα του Πανεπιστηµίου στράφηκε προς τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας. Ο κ. Ν. Θεοδώρου και η προϊσταµένη κ. Καζούκα,
επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία, ανέφεραν την ύπαρξη ενός ανεκµετάλλευτου
οικοπέδου, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας. Μετά από επικοινωνία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες, η αρνητική απάντηση για την εκµετάλλευση της συγκεκριµένης
έκτασης ήταν άµεση. Η δικαιολογία ήταν ότι στο παρελθόν παρόµοιες ενέργειες σε
άλλους δήµους δηµιούργησαν κλίµα οξύτητας και ρατσιστικών αντιδράσεων.
Αναδεικνύεται λοιπόν, επανειληµµένως, το κοινωνικοπολιτικό πρόβληµα της
εγκατάστασης των τσιγγάνων, αφενός µέσω της άρνησης της τοπικής κοινωνίας να
τους εντάξει και, αφετέρου µέσω της απροθυµίας της Τοπικής Αρχής να
διαφοροποιηθεί από την κοινωνική επιταγή.
Κατά συνέπεια, στο µέλλον θα επιδιωχθεί επαφή και µε άλλους φορείς για την
επίλυση του προβλήµατος εγκατάστασης της συγκεκριµένης οµάδας έτσι, ώστε να
δροµολογηθεί η ένταξη των παιδιών στο σχολείο.
Παράλληλα µε αυτή τη δράση του δικτύου ένα άλλο σηµαντικό πεδίο δράσης
αφορά στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Προβλήµατα που δηµιουργούνται µέσα
στη σχολική κοινότητα απαιτούν νέες ερευνητικές προσεγγίσεις, τις οποίες θα σας
αναπτύξει η κα Κατσαδήµα.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο
Σχολείο» προέκυψε η ανάγκη συνεργασίας µε όλους εκείνους τους φορείς, που
έµµεσα ή άµεσα εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, θεωρήθηκε
σκόπιµη η επαφή µε τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ στην πορεία
στραφήκαµε και σε άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (όπως στην Πρόνοια, στην
Υγειονοµική Υπηρεσία της Νοµαρχίας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.) Στο ίδιο πνεύµα
συνεργασίας πραγµατοποιήθηκαν οι κοινές επισκέψεις µας, µε τον Επιστηµονικό
Υπεύθυνο του προγράµµατος, Καθηγητή κ. Π. Παπακωνσταντίνου στα σχολεία
αναφοράς.
Έχοντας

ως

αφετηρία προηγούµενες

εκθέσεις,

τα παρακάτω

σχολεία

δηµιουργούν ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς και ταυτόχρονα ένα πεδίο νέας
ερευνητικής προσέγγισης. Στο νοµό Άρτας η έρευνα επικεντρώθηκε στο 10ο και 2ο

∆ηµοτικό Σχολείο ενώ στο νοµό Ιωαννίνων στο 25ο Νέας Ζωής, στο 10ο Ιωαννίνων
και στα ∆ηµοτικά Σχολεία Παρακαλάµου και Ελεούσας.
Σε πρώτη φάση η έρευνα αφιερώθηκε στην παρακολούθηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και σε συνεντεύξεις µε τους διδάσκοντες. Οι συνεντεύξεις, που
πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων, έδωσαν
µια γενική εικόνα για κάθε σχολείο. Παράλληλα, από τη συµµετοχή στην
εκπαιδευτική διαδικασία αντλήσαµε σηµαντικές πληροφορίες για το βαθµό ένταξης
και τις επιδόσεις των τσιγγανοπαίδων. Συνολικά λοιπόν µπορούµε να επισηµάνουµε:
1ο Στην πλειοψηφία τους οι µαθητές αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην
επεξεργασία του γραπτού και του προφορικού λόγου, µε αποτέλεσµα η σχολική τους
επίδοση να είναι σηµαντικά κατώτερη από το αναµενόµενο για την ηλικία τους
επίπεδο.
2ο Η κατανοµή των µαθητών στις τάξεις γίνεται σύµφωνα µε το γνωστικό τους
επίπεδο και την επίδοση τους. Το παραπάνω φαινόµενο έχει ως αποτέλεσµα να
παρατηρούνται σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
3ο Η µελέτη στο σπίτι είναι υποτυπώδης, καθώς δυσκολεύονται ακόµη και να
κατανοήσουν τόσο την έννοια, όσο και την ύλη της κατ' οίκον εργασίας. Κατά
συνέπεια, βασίζονται αποκλειστικά στη δουλειά στο σχολείο. Η έλλειψη εξάλλου
βοήθειας από το οικογενειακό περιβάλλον, που οφείλεται στον οργανικό
α ν α λ φ α β η τ ι σ µ ό των γονέων, επιδεινώνει το πρόβληµα.
4ο Μολονότι η φοίτηση σε γενικές γραµµές είναι τακτική, χαρακτηρίζεται από
µια δυσκολία προσαρµογής στο ωρολόγιο πρόγραµµα.
5ο Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για τα µαθήµατα της Μουσικής, της
Γυµναστικής, της Ολυµπιακής Παιδείας και των Αγγλικών. (και)
6ο Στις πρώτες τάξεις, η προσαρµογή των παιδιών δυσχεραίνεται από το
γεγονός ότι οι µαθητές αυτοί στην πλειοψηφία τους δεν έχουν φοιτήσει σε
Νηπιαγωγεία έτσι, ώστε να ενταχθούν άµεσα στο κλίµα της σχολικής ζωής.
Στο νοµό Άρτας το 10ο µονοθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο λειτουργεί ως σχολείο
τσιγγανοπαίδων και συστεγάζεται µε το 2ο. Οι έντεκα (11) µαθητές του σχολείου
είναι ενταγµένοι σε τάξεις, σύµφωνα µε τη γνωστική τους επίδοση και η φοίτηση
τους µπορεί να θεωρηθεί «κανονική». Οι σχέσεις µεταξύ τους είναι καλές, καθώς
προέρχονται από κοινή οµάδα αναφοράς, ενώ οι συναναστροφές τους µε τους
υπόλοιπους µαθητές είναι περιορισµένες. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στο
σχολείο δε φοιτούν κορίτσια και η σχολική εκπαίδευση αφορά αποκλειστικά

στα αγόρια. Η αρνητική στάση της οικογένειας για την εκπαίδευση των κοριτσιών
σκιαγραφεί µια άλλη διάσταση των σεξιστικών διακρίσεων, που αναπαράγονται σε
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής των τσιγγάνων.
Στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι πλήρως ενταγµένοι τρεις (3) µαθητές µε ρόµικη
καταγωγή. Η φοίτηση τους είναι κανονική και δε διαφέρει σε τίποτα από εκείνη των
υπόλοιπων παιδιών.
Στο 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ζωής, µολονότι δεν είναι αµιγώς σχολείο
τσιγγανοπαίδων, φοιτούν µόνο µαθητές µε ρόµικη προέλευση. Οι είκοσι οκτώ (28)
µαθητές του σχολείου είναι πλήρως ενταγµένοι σε κανονικές τάξεις και η φοίτηση
τους είναι τακτική. Η οργανικότητα του σχολείου (τριθέσιο) δυσχεραίνει το έργο των
δασκάλων, ενώ προβλήµατα παρουσιάστηκαν τη φετινή σχολική χρονιά µε τις
αλλεπάλληλες αλλαγές δασκάλων στην Πρώτη και ∆ευτέρα ∆ηµοτικού.
Σε ότι αφορά την κοινωνική συµπεριφορά, οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών
γίνονται πολλές φορές εκρηκτικές, αντικατοπτρίζοντας ένα «εσωτερικό» σύστηµα
ρατσιστικών διακρίσεων, που είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και δυσνόητο για έναν
εξωτερικό παρατηρητή. Παράλληλα, τα ίδια τα παιδιά γίνονται δέκτες ρατσιστικών
αντιδράσεων κατά τη συµµετοχή τους σε δραστηριότητες κοινές µε άλλα σχολεία. Γι’
αυτό το λόγο οι διδάσκοντες αποφεύγουν τη συµµετοχή του σχολείου σε κοινές
δράσεις (εκδροµές/ θεατρικές παραστάσεις). Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το γεγονός
ότι τα υπόλοιπα παιδιά ρόµικης καταγωγής, φοιτούν στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
επειδή οι γονείς θεωρούν τη φοίτηση σε µη αµιγές σχολείο ως δείγµα κοινωνικής
ανόδου.
Στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων φοιτούν είκοσι πέντε (25) µαθητές
ρόµικης καταγωγής.

Στάθηκε,

όµως, αδύνατο να παρακολουθήσουµε την

εκπαιδευτική διαδικασία και η έρευνα βασίστηκε αποκλειστικά στις πληροφορίες που
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων µε τους δασκάλους. Κατά
συνέπεια η εικόνα που έχουµε από το συγκεκριµένο σχολείο είναι ιδιαίτερα ελλιπής
και σ υ γ κ ε χ υ µ έ ν η .
Η πλειοψηφία των µαθητών είναι πλήρως ενταγµένη σε κανονικές τάξεις, ενώ
εφτά (7) µαθητές φοιτούν στο Τµήµα Ένταξης. Τα παιδιά αυτά παρακολουθούν σε
σταθερή βάση Γλώσσα και Μαθηµατικά. Παράλληλα, άλλοι (5) πέντε µαθητές
λαµβάνουν περιστασιακά βοήθεια µέσα στις τάξεις τους.

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους δασκάλους του
σχολείου έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα ε π ι µ ο ρ φ ω τ ι κ ά σεµινάρια της
προηγούµενης φάσης υλοποίησης του Προγράµµατος.
Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελεούσας, φοιτούν τσιγγανόπαιδες που οι οικογένειές
τους, είναι σε µεγάλο βαθµό ενταγµένες στο κοινωνικό σύνολο της περιοχής. Παρ' όλ'
αυτά, παρατηρείται µερική π ε ρ ι θ ω ρ ι ο π ο ί η σ η εκ µέρους των συµµαθητών τους. Η
φοίτηση των παιδιών χαρακτηρίζεται τακτική, εκτός από δύο εξαιρέσεις στην Πρώτη
και στην Τετάρτη τάξη, που πρακτικοί λόγοι καθιστούν δύσκολη την έγκαιρη
προσέλευσή τους στο σχολείο.
Το τµήµα ένταξης παρακολουθούν επτά (7) τσιγγανόπαιδες, που παρουσιάζουν
δυσκολίες κυρίως στη Γλώσσα. Τέλος, σε αντίθεση µε ότι παρατηρείται στα
υπόλοιπα σχολεία αναφοράς, τα

κορίτσια

συνεχίζουν

κανονικά

στις

επόµενες βαθµίδες εκπαίδευσης.
Στο εξαθέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Παρακαλάµου φοιτούν δεκαεννιά (19) µαθητές
µε ρόµικη καταγωγή. Οι αρµονικές σχέσεις της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας
µε τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής έχουν αντίκτυπο και στην ποιότητα της
φοίτησης των παιδιών. Στην πλειοψηφία τους οι µαθητές είναι πλήρως ενταγµένοι σε
κανονικές τάξεις, ενώ µόνο τέσσερις (4) φοιτούν παράλληλα στο Τµήµα Ένταξης.
Το µαθησιακό τους επίπεδο, ενώ σε γενικές γραµµές παρουσιάζεται χαµηλό,
(ιδίως στη χρήση της γλώσσας), είναι ανώτερο από αυτό των άλλων περιοχών
αναφοράς. Η πλειοψηφία των µαθητών συµµετέχει στο Κέντρο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης στα πλαίσια λειτουργίας του οποίου παρουσιάστηκαν τέσσερα
θεατρικά έργα.
Ωστόσο, ανασταλτικά λειτουργεί ο συντηρητικός κύκλος της συγκεκριµένης
πληθυσµιακής οµάδας, που αναπαράγει και συντηρεί τις διαφορές ανάµεσα στα δύο
φύλα. Ως συνέπεια, µικρός αριθµός κοριτσιών συνεχίζει στις επόµενες βαθµίδες
εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί µαθήτρια της ΣΤ' τάξης, που
διέκοψε τη φοίτηση στα µέσα της σχολικής χρονιάς. Με αφορµή το παραπάνω
περιστατικό ήρθαµε σε επαφή µε την οικογένεια της µαθήτριας και προσπαθήσαµε µε
λογικά επιχειρήµατα να κάµψουµε τις αντιρρήσεις της. Η πρώιµη λοιπόν αποχώρηση
των κοριτσιών από το σχολείο ή σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη και ο πλήρης
αποκλεισµός τους από την εκπαίδευση, δηµιουργούν νέα µέτωπα επιστηµονικής
διαπραγµάτευσης.

Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο να ερευνήσουµε τους µηχανισµούς εκείνους που
επιστρατεύει η οικογένεια- οµάδα για την επιβολή αυτού του θεσµικού αποκλεισµού
εις βάρος των κοριτσιών. Ο αποκλεισµός αυτός αντιπροσωπεύει µια οπτική µέσα από
την οποία µπορεί κανείς να αντιληφθεί πώς συγκροτείται το κοινωνικό φύλο (gender)
ως έννοια. Αν δεχτούµε λοιπόν ότι η θέση της γυναίκας είναι πολιτισµικά και
κοινωνικά προσδιορισµένη, τότε µπορούµε να κατανοήσουµε πώς η οµάδα προβάλλει
την άµεση αποχώρηση από το σχολείο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
διαφύλαξη της «τιµής» της νεαρής γυναίκας. Η «τιµή» είναι βασικός παράγοντας
στη διαµόρφωση του αξιακού συστήµατος των τσιγγάνων και παραπέµπει, όπως πολύ
εύστοχα παρατηρεί ο Herzfeld (1998:84) στην «επιθετική παρουσίαση ενός
ε ξ ι δ α ν ι κ ε υ µ έ ν ο υ εαυτού».
Μεθοδολογικά η έρευνα βασίζεται στις αρχές της εθνογραφίας. Ηµιδοµηµένες
συνεντεύξεις πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας. Η επιλογή του
ερευνητικού πεδίου έγινε µε βάση τις «διαρροές», που έχουν καταγραφεί στις
περιοχές

αναφοράς,

κατά

τη

διάρκεια

υλοποίησης

του

προγράµµατος.

Αναµφισβήτητα υπάρχουν ποικίλα πλαίσια (όπως το σπίτι, η γειτονιά, το σχολείο)
µέσα στα οποία γίνονται οι συνεντεύξεις, ενώ οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως
από τις µητέρες. Στη διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων πολύ συχνά εµπλέκονται και
άλλοι πληροφορητές (γιαγιάδες- γειτόνισσες), ενώ η συµµετοχή των υποκειµένων
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πλαίσιο δράσης. Αυτή λοιπόν η ποικιλία
πλαισίων, τρόπων συµµετοχής και παρατήρησης, λειτουργεί καθοδηγητικά στη
συγκέντρωση και στην οργάνωση του ερευνητικού υλικού σε θεµατικές ενότητες.
Μετά την ολοκλήρωση της πρωτογενούς έρευνας οι επόµενοι στόχοι διαγράφονται
ως εξής:
1.

∆ιαστάσεις του εκπαιδευτικού αποκλεισµού

2.

Η θέση των κοριτσιών µέσα στην οικογένεια

3.

Η θέση τους στην οµάδα αναφοράς

4.

∆ιαδικασίες συγκρότησης του κοινωνικού φύλου (και τέλος)

5.

Η έννοια της «τιµής».

Σας ευχαριστούµε!

Ιωάννα Αθανασοπούλου
Η περίπτωση της Κέρκυρας. Μύθοι και πραγµατικότητα της εκπαίδευσης των
Τσιγγανοπαίδων

Μετά από δυο χρόνια συναντιόµαστε πάλι στα Γιάννενα, προκειµένου να
παρουσιάσουµε την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων στις περιοχές µας και να
καταδείξουµε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. Προσωπικά θα προσπαθήσω να
καταδείξω και κάποια συµπεράσµατα, αποτέλεσµα κάποιων χρόνων ενασχόλησης µε
την

εκπαίδευση

των

τσιγγανοπαίδων.

Λέγοµαι

Αθανασοπούλου

Ιωάννα,

συνεργάζοµαι από το 1997 µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, από το 2001 εργάζοµαι
και στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο σε κάποιο ερευνητικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα και είµαι
και υποψήφια διδάκτωρ του κ. Γκότοβου και το θέµα µου, αν σας ενδιαφέρει είναι: «
Η Ιστορία των τσιγγάνων στην Κέρκυρα».
Και αν µου επιτρέπετε να µιλήσω δυο λεπτά για αυτό, οι τσιγγάνοι έχουν µεγάλη
ιστορία στην Κέρκυρα. Ιστορικά από το 1475 υπάρχει µια παρουσία τσιγγάνων στο
νησί και θα λέγαµε ότι τα ΓΑΚ( Γενικά Αρχεία Κράτους) µας βοηθούν πάρα πολύ
στο να µάθουµε λίγα πράγµατα για την ιστορία της συγκεκριµένης οµάδας. Και να
πω ότι για την περιοχή της Κέρκυρας δεν υπήρχε αναστολή του προγράµµατος το
2001 και συνεχίσαµε κανονικά να πηγαίνουµε στα σχολεία, και µάλιστα
διακινδυνεύοντας µερικές φορές, θα πω χαριτολογώντας, όσον αφορά στην
αξιοπιστία µας. Υποστηρίζαµε ότι υπάρχει το πρόγραµµα, ότι ήµασταν εκεί για να
βοηθήσουµε, και κάποιες υπογραφές είναι αυτές οι οποίες κωλυσιεργούν ή
αποτελούν τροχοπέδη στην όλη διαδικασία.
Συνεχίζοντας µε την παρουσίαση θα ήθελα να αναφερθώ αρχικά στους στόχους
και στα αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών, δηλαδή για το 2001-2003 στην
Κέρκυρα. Επίσης, και µια µικρή αναφορά θα γίνει όσον αφορά στους µύθους και
στην πραγµατικότητα γύρω από την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων. Αυτό θα πρέπει
να πω ότι αφορά αποκλειστικά στο νοµό της Κέρκυρας. ∆εν έχω καµία διάθεση να
γενικεύσω κάποιες καταστάσεις και κάποια συµπεράσµατα. Είναι προσωπικές
απόψεις και συµπεράσµατα, που βέβαια είναι στοιχειοθετηµένα και αφορούν το νοµό
της Κέρκυρας.
Πολύ σύντοµα να αναφέρω ότι στην περιοχή της Κέρκυρας κατοικούν 400
τσιγγάνοι σε δυο µεγάλους καταυλισµούς, που είναι στο δήµο Παρελίων, ενώ υπάρχει
ακόµη ένας µικρότερος στην περιοχή της Λευκίµµης. Οι τσιγγάνοι αυτοί είναι

µόνιµοι στην περιοχή αυτή, δηλαδή οι µετακινήσεις τους γίνονται µόνο όταν
υπάρχουν επαγγελµατικοί λόγοι και έχουν και ιδιοκτησίες. Ο χώρος που κατοικούν
είναι ιδιόκτητος.
Πρώτο απ’ όλα, το 2001-2003 οι στόχοι µας ήταν οι εξής: να καταργήσουµε το
προπαρασκευαστικό τµήµα, που ίσχυε και που λειτουργούσε µέχρι τότε, η µείωση
της διαρροής, η εξασφάλιση ευνοϊκού κλίµατος φοίτησης των τσιγγανοπαίδων, ο
εµβολιασµός, η ενισχυτική διδασκαλία, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και η
ενηµέρωση γύρω από την εκπαίδευση των ατόµων που έχουν ρόµικη καταγωγή και η
επισήµανση των τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν. Πρωταρχικός πάντως στόχος
ήταν η δηµιουργία θετικού κλίµατος µε όλους τους φορείς και ιδιαιτέρως µε την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, γιατί αυτό το κλίµα δεν ήταν δεδοµένο.
Η κατάργηση του προπαρασκευαστικού τµήµατος ήταν ένα αίτηµα των τριώντεσσάρων τελευταίων χρόνων και αυτό, γιατί ήταν αποµακρυσµένο από τις σχολικές
µονάδες και, όπως θα δούµε στην συνέχεια, δεν υπήρχε παραγωγή εκπαιδευτικού
έργου, και µάλιστα η κοινωνικοποίηση ήταν κάτι άγνωστο για τους µαθητές εκεί. Η
διαρροή αυξοµειώνεται και αν δούµε τα αποτελέσµατα κατά χρονικά διαστήµατα,
βλέπουµε ότι αυτό συµβαίνει µε καθοδική όµως τάση, δηλαδή όλο και λιγότεροι
µαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο.
Και προκειµένου να εξασφαλιστεί ευνοϊκό κλίµα φοίτησης των τσιγγανοπαίδων σε
συνεργασία πάντοτε µε την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και µε τον δήµο, πάρα πολύ
σηµαντική κίνηση ήταν να κατανείµουµε τους µαθητές σε όλες τις σχολικές µονάδες
του δήµου, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, υπήρχαν
µεγάλα προβλήµατα και στόχος µας ήταν να µεταφερθούν σε όλες τις σχολικές
µονάδες του δήµου, για να αµβλυνθούν αυτές οι αντιδράσεις. Το κατορθώσαµε
ύστερα από αρκετά χρόνια και πιστεύουµε ότι βοήθησε πάρα πολύ, ώστε να µην
υπάρχουν προβλήµατα στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.
Η αύξηση των εµβολιασµών, πάντοτε σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΠΙΚΠΑ,
ανέρχεται σε ποσοστό 70-80%, ενώ δυστυχώς σε δύο µόνο σχολικές µονάδες
επιτεύχθηκε ο στόχος της καθιέρωσης ενισχυτικής διδασκαλίας. Τις περισσότερες
φορές ο δάσκαλος, ο οποίος θα χρησιµοποιούνταν για ενισχυτική διδασκαλία,
πήγαινε στο σχολείο και συνήθως αναλάµβανε µια τάξη. ∆ε γινόταν πραγµατικότητα
η αποστολή του. Πολλές φορές η αλλαγή του προϊσταµένου συνέβαλλε στην αλλαγή
του κλίµατος και καθοριστική ήταν η βοήθεια της σχολικής συµβούλου στην

Κέρκυρα, της κ. Φούσου. Και αναφέροµαι σε αυτή, γιατί όντως η βοήθειά της ήτα,
πάρα πολύ σηµαντική.
Έχουµε ένα χάρτη του νοµού όπου βλέπουµε τα σχολεία, στα οποία φοιτούν αυτή
τη στιγµή τσιγγανόπαιδα. Τα περισσότερα σχολεία ανήκουν στο δήµο Παρελίων και
είναι εκεί το σχολείο του Αγίου Ιωάννη, της Άφρας, Συναράδων, Κοκκινίου,
Γιαννάδων, και Νεοχωρίου, που είναι στο νότο και στην περιοχή της Λευκίµµης. Για
φέτος πρώτη φορά έχουµε και ένα παιδί στο ειδικό σχολείο, στο οποίο διαπιστώθηκε
κάποιο πρόβληµα και θεωρήθηκε αναγκαία η φοίτησή του στο ειδικό σχολείο ύστερα
βέβαια από ειδικό έλεγχο, που έγινε από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και
συγκεκριµένα από το Κ∆ΑΙ, την υπηρεσία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Φοιτά
κανονικά στο ειδικό σχολείο και µάλιστα σηµειώνει και πρόοδο. Είναι ακόµη το
σχολείο των Κυνοπιαστών και των Καναλίων. Τώρα τα ποσοστά που βλέπουµε για τη
φοίτηση των τσιγγανοπαίδων είναι και στην διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγµή
θελήσετε. Θα πρέπει να επίσης να σας πω ότι η περιοχή του Κοκκινίου φιλοξενεί
δεκατρείς µαθητές προσχολικής ηλικίας. Τα υπόλοιπα σχολεία είναι δηµοτικά.
Θα ήθελα να αναφερθώ στη διαρροή και στις αιτίες διαρροής στην περιοχή της
Κέρκυρας, γιατί υπάρχουν κάποια ποσοστά διαρροής και οφείλονται κυρίως στη
µετακίνηση, στην ποινική δίωξη κάποιου µέλους της οικογένειας. ∆ηλαδή µητέρες, οι
οποίες βρίσκονται στη φυλακή και ο πατέρας αδυνατεί να στείλει το παιδί στο
σχολείο και να το φροντίσει, καθώς επίσης η επαιτεία, η παιδική εργασία, η ανοχή
των γονέων στη δυσαρέσκεια των παιδιών τους από τα σχολικά δρώµενα. Επίσης και
εκπαιδευτικοί λόγοι, όπως το σχολικό περιβάλλον, ο σύλλογος γονέων και
κηδεµόνων, ακόµη και η απογοήτευση των µαθητών, έχουν ως συνέπεια την
αποµάκρυνσή τους από το σχολείο.
Ένα 15% της διαρροής οφείλεται στη µετακίνηση, ένα 2% στην ποινική δίωξη
κάποιου µέλους της οικογένειας, ένα 18% στην επαιτεία και δυστυχώς αυτό το
ποσοστό αυξάνεται σηµαντικά και κυρίως το χειµώνα, που η ανεργία είναι µεγάλη
και έτσι η επαιτεία γίνεται λύση για βιοποριστικούς λόγους. Μια άλλη αιτία διαρροής
είναι η παιδική εργασία, ενώ µεγάλη εντύπωση µας έχει κάνει η ανοχή των τσιγγάνων
γονέων στην δυσαρέσκεια των παιδιών τους. Έτσι, καταλήγουν στο να λένε
δικαιολογίες όπως: « µου το χτυπάνε και έτσι, γιατί να πάει σ’ αυτό το σχολείο»; ή
«γιατί να πάει σ’ αυτό το σχολείο και να µην πάει στο άλλο»; ∆υστυχώς, αυτή η
ανοχή οδηγεί τους τσιγγάνους µαθητές εκτός σχολείου, καθώς και διάφοροι
εκπαιδευτικοί λόγοι.

Ύστερα λοιπόν από αυτή την περιληπτική αναφορά στα δεδοµένα του νοµού της
Κέρκυρας, επιθυµία µας είναι να αναφερθούµε, κάνοντας µια µικρή παρέκβαση, σε
κάποιες διαπιστώσεις που είναι αποτέλεσµα της ενασχόλησής µας µε την φοίτηση
των συγκεκριµένων µαθητών.
Τόσο η καθηµερινή πρακτική, όσο και τα ποικίλα αναγνώσµατα µας παραπέµπουν
αρκετά συχνά σε µια τάση µαζοποίησης και γενίκευσης κάποιων απόψεων ή στην
έκδοση κάποιων συµπερασµάτων, µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί η απόδοση ετικετών
τόσο από µεγάλο µέρος του πληθυσµού, όσο και από την ίδια την εκπαιδευτική
κοινότητα. Οι ετικέτες αυτές άλλοτε ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και
άλλοτε όχι. Πρέπει να τονίσουµε ακόµη µια φορά τον τοπικό χαρακτήρα αυτών των
συµπερασµάτων.
«Μύθοι και πραγµατικότητα λοιπόν στην εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων».
Ακούµε πολύ συχνά ότι η αδυναµία συνειδητοποίησης εκπαιδευτικής αναγκαιότητας
αποτελεί τροχοπέδη στη

φοίτηση των τσιγγανοπαίδων. Η αποδοχή της

συγκεκριµένης θεώρησης έρχεται σε αντίθεση µε το συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό
φοίτησης των τσιγγάνων µαθητών. Στην περιοχή της Κέρκυρας κάθε οικογένεια έχει
στείλει τουλάχιστον ένα µέλος της στο σχολείο.
«Η οικονοµική ευµάρεια των οικογενειών συνηγορεί στη συµµετοχή τους στα
εκπαιδευτικά δρώµενα». Η διαπίστωση αυτή ανατρέπεται στην Κέρκυρα. Έχει
παρατηρηθεί ότι η διαρροή και η άτακτη φοίτηση είναι προνόµιο των υψηλότερων
κοινωνικών στρωµάτων, ενώ αντίθετα οικογένειες οικονοµικά ασθενείς στέλνουν
κανονικά τα παιδιά τους στο σχολείο. Επίσης, η λειτουργία προπαρασκευαστικών
τµηµάτων συµβάλλει στην ταχύτερη παροχή µόρφωσης επιλύοντας ταυτόχρονα
προβλήµατα ένταξης. ∆εν επιτυγχάνεται πάντα ο συγκεκριµένος στόχος. Η
αποµάκρυνση του προπαρασκευαστικού τµήµατος απ’ την υπάρχουσα σχολική
µονάδα αποµάκρυνε ταυτόχρονα τους µαθητές από την ευρύτερη µόρφωση, την
κοινωνικοποίηση. Στην Κέρκυρα είχαµε ένα τµήµα προπαρασκευαστικό, το οποίο
απείχε 3-4 χιλ. από την σχολική µονάδα του Αγίου Ιωάννη, και µπορώ να πω ότι δεν
είχαµε κανένα εκπαιδευτικό αποτέλεσµα ούτε ως προς την απόδοση, αλλά ούτε και
ως προς την κοινωνικοποίηση. Και γι’ αυτό προσπαθήσαµε να καταργήσουµε αυτό το
τµήµα και οι µαθητές να µεταφερθούν στις ήδη υπάρχουσες σχολικές µονάδες.
Αποτρεπτικό παράγοντα στη φοίτηση των µαθητών διαδραµατίζει πάντοτε η µη
τσιγγάνικη οµάδα, συνήθως σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων. ∆ε συµβαίνει βέβαια
σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά συµβαίνει σε πολύ µεγάλο ποσοστό και ιδιαίτερα στην

Κέρκυρα τα προβλήµατα είναι πολλά. Κάθε χρόνο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς
αντιµετωπίζουµε πάρα πολλά προβλήµατα, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δηµοτικού σχολείου των Συναράδων. Ο
προσεκτικός χειρισµός της κατάστασης από τους εκπαιδευτικούς συντέλεσε στην
οµαλή ένταξη των µαθητών. Οι αντιδράσεις συνήθως υποδαυλίζονται από άλλα
συµφέροντα και από την ανοχή κάποιων εκπαιδευτικών. ∆ιαδεδοµένη είναι η
πεποίθηση της αδυναµίας των τσιγγάνων µαθητών στο µάθηµα της Γλώσσας και των
Μαθηµατικών. Η εµπειρία όλων των προηγούµενων ετών µας έχει καταδείξει την
αυθαιρεσία του συγκεκριµένου συµπεράσµατος.
Στην Κέρκυρα δε βλέπουµε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν µαθητές, οι οποίοι είναι πολύ
καλοί στα Μαθηµατικά και στη Γλώσσα και κάποιοι που δεν τα καταφέρνουν
καθόλου στα Μαθηµατικά. Αυτό που ακούµε από πολλούς είναι ότι είναι πάρα πολύ
καλοί στα Μαθηµατικά,

στην Πρακτική Αριθµητική και καθόλου καλοί στη

Γλώσσα.
Η αδυναµία αντιµετώπισης ποικίλων προβληµάτων οφείλεται κυρίως στο
ρατσισµό και στον ευρύτερο αποκλεισµό από τα διάφορα δρώµενα.
Οι τσιγγάνοι λοιπόν στην περιοχή της Κέρκυρας είναι αριθµητικά λιγότεροι σε
σχέση µε άλλες περιοχές, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά αποµακρυσµένοι µεταξύ τους.
Η απουσία ενός συλλογικού οργάνου είναι εµφανής και οι συγκρούσεις τεράστιες. Το
παρατηρούµε αυτό, διότι πάρα πολλές φορές δεν µπορούν να διεκδικήσουν κάποια
πράγµατα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, γιατί δεν υπάρχει
συνεννόηση µεταξύ τους και δεν µπορούν να εκπροσωπηθούν από κάποιο όργανο
που θα διεκδικήσει κάποια πράγµατα.
Οι µαθησιακές δυσκολίες αφορούν αποκλειστικά στους µαθητές οι οποίοι
αδυνατούν να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον. Παρατηρείται όµως µια
εκπαιδευτική αδυναµία, η διγλωσσία. Αρκετοί µάλιστα δάσκαλοι µας πληροφορούν
ότι δε µιλούν καθόλου Ελληνικά στην Κέρκυρα, δηλαδή στο σχολείο η γλώσσα τους
είναι η Ροµανές. Η διγλωσσία αποτελεί πρόβληµα, αλλά δεν είναι µόνο προνόµιο των
τσιγγάνων µαθητών. Μάλιστα, η Κέρκυρα είναι µια χαρακτηριστική περίπτωση
µεικτών γάµων όπου ένα µεγάλο ποσοστό των οικογενειών, που ίσως αγγίζει και το
30%, δε µιλά ελληνικά στο σπίτι.
Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού µαθητών στις σχολικές αίθουσες αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα στην ταχεία µάθηση. Αλλά, γιατί η ίδια κατάσταση
παρατηρείται και σε σχολεία µε µικρό αριθµό µαθητών ανά τάξη; Έχουµε το

παράδειγµα εκπαιδευτικού, που είχε ρόµικη καταγωγή και που βέβαια δεν ήταν
γνωστό στους περισσοτέρους, και δεν έδειξε την ανάλογη ευαισθησία σε θέµατα που
αφορούσαν στην εκπαίδευση των τσιγγάνων µαθητών, δηλαδή δηµιουργούσε και
κάποια προβλήµατα.
«Η υλοποίηση του θεσµού της ενισχυτικής διδασκαλίας». Αυτό το θέµα χωρά
πάρα πολύ συζήτηση. Είναι αυτό που είπα από την αρχή, δηλαδή πολλές φορές όταν
ζητούµε από την πρωτοβάθµια κάποιον εκπαιδευτικό να έρθει στο σχολείο, για να
υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία, τελικά παίρνει µια τάξη και δεν επιτυγχάνεται ο
στόχος µας.
Με τις διαπιστώσεις αυτές έχουµε ως στόχο να καταδείξουµε την ανάγκη εξέτασης
του παράγοντα «άνθρωπος», δηλαδή ότι δεν πρέπει να γενικεύουµε σε κάθε
περίπτωση και να είµαστε απαλλαγµένοι από προκαταλήψεις και µυθοπλασίες. Τα «a
priori» συµπεράσµατα είναι βέβαιο ότι δηµιουργούν µεγάλη σύγχυση και αρκετά
συχνά ακροβατούµε ανάµεσα στο µαύρο και στο άσπρο παραλείποντας να
εξετάσουµε και την περίπτωση του γκρι χρώµατος. Η διαλλακτικότητα πρέπει να
είναι αυτή που πρέπει να κερδίζει συνεχώς έδαφος.
Κλείνοντας, για να µη σας κουράσω, θα αναφερθώ λίγο στο ρόλο των φορέων
εκπαίδευσης. Υπάρχει ένα οργανόγραµµα, στο οποίο βλέπουµε πρώτα το Υπουργείο
Παιδείας και αµέσως µετά την πρωτοβάθµια και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση και
ακολουθεί ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και
στο τέλος οι µαθητές. Αυτό που έχω αποδώσει είναι οι αρµοδιότητες, δηλαδή το
Υπουργείο Παιδείας θεσµοθετεί διατάξεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί, για να µας βοηθούν και να προασπίζουν την καλή λειτουργία
αυτών των διατάξεων. Η Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ο προϊστάµενος, οι σχολικοί
σύµβουλοι να κάνουν πράξη αυτά τα οποία θεσµοθετεί το Υπουργείο Παιδείας. Στους
εκπαιδευτικούς, που είναι το κλειδί της επιτυχίας, θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας
να παρέχει συνεχή επιµορφωτικά προγράµµατα, διότι µας το ζητούν οι εκπαιδευτικοί
της Κέρκυρας και συνέχεια ρωτούν πότε θα γίνει κάποιο άλλο πρόγραµµα. Η
διαπολιτισµική εκπαίδευση πρέπει να µπει και στο σχολείο και στο Πανεπιστήµιο
έτσι, ώστε οι µαθητές οι οποίοι είναι αποδέκτες όλων αυτών να έχουν ένα καλύτερο
αύριο. Και βέβαια ανάµεσα σ’ αυτούς είναι και οι τσιγγάνοι µαθητές. Ευχαριστώ
πολύ.

Θ. Μυλωνάς, Ι. Καµαριανός, Ν. Μάνεσης
Σχεδιασµός παρεµβάσεων για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των
Τσιγγανοπαίδων

Θ. Μυλωνάς
Το θέµα που θεωρήσαµε ως σηµαντικό γι’ αυτή τη φάση του Προγράµµατος, που το
συζητήσαµε και το επεξεργαστήκαµε µε τους δύο συνεργάτες µου είναι: «ο
Σχεδιασµός Παρεµβάσεων για την υποστήριξη της σχολικής ένταξης των
Τσιγγανοπαίδων». Η ίδια η εµπειρία, οι επισκέψεις µας στους οικισµούς και οι
επαφές µας µε τους τσιγγάνους, µε τα τσιγγανόπαιδα, µε τους δασκάλους και τα
στελέχη της εκπαίδευσης, µας έκανε να συνειδητοποιήσουµε ότι χρειάζεται
συστηµατικότερη προπαρασκευή και προετοιµασία δική µας, αλλά και των τοπικών
συνεργατών, για την προσέγγιση και επίλυση συγκεκριµένων σχετικών µε την ένταξη
προβληµάτων. Πηγαίναµε µε όλη την καλή µας διάθεση, µε καλές προθέσεις, µε κέφι,
στο σχολείο των τσιγγανοπαίδων, αλλά είδαµε ότι καθ’ οδόν µας προέκυπταν
ορισµένα προβλήµατα και ζητήµατα λίγο δύσκολα. Μερικές φορές βρεθήκαµε
αντιµέτωποι µε συµπεριφορές µη προβλέψιµες και δεν ήµαστε πολύ καλά
προετοιµασµένοι ή θα έλεγα, και συντονισµένοι, ώστε να τις αντιµετωπίσουµε ή
καλύτερα τις χειριστούµε σωστά και αποτελεσµατικά.
Πρέπει να δώσουµε λοιπόν πολύ µεγάλη σηµασία στο θέµα του σχεδιασµού
της κάθε κίνησής µας µέσα στο πλαίσιο των επιδιώξεων του Προγράµµατος.
Σκεπτόµενοι την έννοια του σχεδιασµού είναι ευνόητο ότι κουβεντιάζουµε για
πολιτική. Αλλά τι είναι πολιτική;
Για την πολιτική ένας είναι ο απλούστερος και πληρέστερος ορισµός:
Πολιτική είναι πράξεις και ενέργειες καλά σχεδιασµένες, που αποβλέπουν στην
καλύτερη εφικτή επίλυση ενός προβλήµατος, το οποίο είναι κοινό, δηλαδή
κοινωνικό. Το Πρόγραµµα στο οποίο µετέχουµε επιδιώκει να επιλύσει ένα κοινό,
κοινωνικό πρόβληµα. Εµείς λοιπόν, πρέπει να διαµορφώσουµε την πολιτική της
επίλυσης αυτού του προβλήµατος, να σκεφτούµε δηλαδή πώς θα σχεδιάσουµε τις
πράξεις, τις ενέργειες και τις παρεµβάσεις µας, ώστε να προωθηθεί η ένταξη των
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. ∆εν είναι εύκολο πράγµα να κάνει κανείς παρέµβαση, η
οποία να είναι αποτελεσµατική, όπως είπε και ο κ. Παπακωσταντίνου. Το να κάνουµε
παρεµβάσεις,

το

να

δίνουµε

την

αίσθηση

ότι

πηγαίνουµε,

ερχόµαστε,

υποδεικνύουµε, συµβουλεύουµε, δε σηµαίνει τίποτα. Χρειάζεται να έχουµε µελετήσει
και σχεδιάσει µε µια ορισµένη λογική (πολιτική) αυτό που κάνουµε.
Αντιληφθήκαµε ότι, προτού βγούµε, κατά τρόπο συστηµατικό και συνεχή, να
κάνουµε τις επισκέψεις και τις συζητήσεις µε άλλους συνεργάτες, µε τους τσιγγάνους
και µε το σχολείο πάνω σ’ αυτό το θέµα, θα έπρεπε περισσότερο να στοχαστούµε
πάνω στο θέµα του τι επιδιώκουµε και να σχεδιάσουµε προσεκτικά όχι µόνο τις
προσωπικές µας παρεµβάσεις αλλά και των ανθρώπων µε τους οποίους
συνεργαζόµαστε. ∆ιότι οι ατοµικές ή ορθότερα οι ασυντόνιστες ατοµικές
παρεµβάσεις και ενέργειες δεν µπορούν να έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα ή
ενδεχοµένως µπορούν να έχουν ενίοτε και αρνητικό. Χρειάζεται προσεκτικός
σχεδιασµός για συλλογικές παρεµβάσεις.
Αυτός ο περίφηµος όµως σχεδιασµός δεν είναι απλώς µια κουβέντα, δεν είναι
εύκολο πράγµα, έχει κάποιες προϋποθέσεις για να έχει συνοχή και να οδηγεί σε
επιθυµητό αποτέλεσµα. Πρώτη προϋπόθεση, που φαίνεται να είναι αναγκαία, είναι η
όσο το δυνατόν ακριβέστερη και αντικειµενικότερη γνώση, από πρώτο χέρι, όλων
των διαστάσεων και όλων των παραµέτρων, και των ποσοτικών και των ποιοτικών,
του προβλήµατος της ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Γνώση και στο
γενικό επίπεδο, δηλαδή: δεν µπορώ να δουλέψω σε µια περιοχή, εάν δεν έχω γενική
αντίληψη του προβλήµατος σε όλη τη χώρα, αλλά και ειδικότερα, γνώση στο τοπικό
επίπεδο για να κατανοήσω τα συγκεκριµένα σχετικά προβλήµατα σχέσεων ενός
τσιγγάνικου καταυλισµού και του πιο κοντινού του σχολείου. Με πράγµατα
συγκεκριµένα,

µε

πρόσωπα

συγκεκριµένα,

µε

γεγονότα

και

καταστάσεις

συγκεκριµένες.
Αυτή λοιπόν η γνώση είναι µια βασική προϋπόθεση του σχεδιασµού µιας
συγκεκριµένης

στρατηγικής

µιας

σειράς

στόχων

δηλαδή

που

πρέπει

να

ακολουθήσουν οι ενέργειές µας, και εποµένως σ’ αυτή τη σειρά και σ’ αυτή τη
στρατηγική, θα πρέπει όλες οι επιµέρους πράξεις µας και ενέργειες να υπακούουν, να
υποτάσσονται. ∆ιότι υπάρχει κίνδυνος, χωρίς αυτό το σχεδιασµό και τη στρατηγική,
να πράττουµε χωρίς να ξέρουµε γιατί πράττουµε και να χαθούµε µέσα στην πράξη.
Να πάµε δηλαδή γι’ αυτό το συγκεκριµένο λόγο να επισκεφθούµε τον καταυλισµό
και το σχολείο και να βρεθούµε σε σύγχυση, µε αποτέλεσµα να ενδιαφερόµαστε και
να ενεργούµε για άλλα πράγµατα. Έτσι δεν κάνουµε τίποτα.
Αυτή η γνώση, για την οποία µίλησα, η συστηµατική και η συγκεκριµένη,
είναι βασική προϋπόθεση, για να αποφύγουµε τα διπλωµατικά, όπως λέω, ατοπήµατα

κατά την άσκηση του έργου µας. ∆ιότι το έργο µας εκδηλώνεται και ως παρέµβαση
σε ανθρώπους και είναι αναγκαίο να γνωρίζει κανείς πώς να τους πλησιάζει. Για να
γνωρίζεις πώς θα τους πλησιάσεις πρέπει να γνωρίζεις ποιοι είναι, να γνωρίζεις τα
στερεότυπά τους, τις αντιλήψεις τους, τις αντιδράσεις τους, την ψυχοσύνθεσή του,
ένα σωρό πράγµατα. Πρέπει να έχουµε στοιχειώδεις πληροφορίες για τους
ανθρώπους µε τους οποίους µιλάµε και µέσω των οποίων επιδιώκουµε να πετύχουµε
κάποιους στόχους. Αλλιώς θα κάνουµε ατοπήµατα, δηλαδή θα προκαλέσουµε αντιστάσεις και αντι-δράσεις, (µετά το «αντί» βάζω µια παύλα), τη στιγµή που έχουµε
ανάγκη και επιδιώκουµε τη συνεργασία τους, για να πετύχουµε κάτι. Συχνά δεν
έχουµε συνείδηση ότι για την αποτυχία φταίµε εµείς και όχι ο άλλος που αντιδρά.
∆εύτερη προϋπόθεση ενός καλού σχεδιασµού είναι η ακριβής διατύπωση και
γνώση του σκοπού. Είµαστε µέσα σ’ αυτό το Πρόγραµµα και πρέπει να έχουµε πλήρη
και σαφή γνώση του τιί επιδιώκουµε, δηλαδή αυτό το Πρόγραµµα τι ακριβώς
επιδιώκει και θεωρώ επίσης αναγκαίο να γνωρίζουµε γιατί το επιδιώκει.
Η σύλληψη του σκοπού δεν είναι εύκολη, δε διατυπώνεται µε µια λέξη ή µια
φράση, θέλει επίµονο στοχασµό και πρέπει να τον αντιληφθεί κανείς σε όλες του τις
διαστάσεις και µέσα στη συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα. Με σχετική
ακρίβεια πρέπει να διατυπώσουµε και συγκεκριµένους επιδιωκτέους ρεαλιστικά
στόχους. Το καθετί δηλαδή που κάνουµε, η κάθε κίνηση, η κάθε κουβέντα, η κάθε
ενέργεια, η κάθε επαφή δεν µπορεί να είναι έξω από ένα πλαίσιο που το καθορίζει ο
σκοπός και το απαιτεί ο στόχος. Εκεί εµείς, ως συνεργάτες του Προγράµµατος,
έχουµε πρόβληµα, γιατί, όταν µπαίνουµε στη δράση µε οποιαδήποτε µορφή,
παρασυρόµαστε και αστοχούµε. Είµαστε ευσυγκίνητοι, είµαστε άνθρωποι, έχουµε
συναισθήµατα και συχνά χωρίς να το καταλάβουµε, υπηρετούµε άλλους σκοπούς και
άλλους στόχους σηµαντικούς ίσως για µας, αλλά άλλους.
Για

παράδειγµα

τι

επιδιώκει

το

Πρόγραµµα

όταν

λέει

«Ένταξη

τσιγγανοπαίδων στο σχολείο»; Είναι εύκολο να καταλάβεις τι σηµαίνει «ένταξη»;
Πώς την εννοούµε την «ένταξη»; Τους «εντάσσουµε» σηµαίνει τους βάζουµε σε ένα
πλαίσιο και από την «ένταξη» αυτή έχουµε σηµάδια αφοµοίωσης, εξαφάνισης της
ταυτότητάς τους; Είναι µια διαδικασία αποδοχής τους, όπως είναι και εµπλουτισµού
της προσωπικότητάς τους, της κουλτούρας τους κ.τ.λ; Εννοούµε την ένταξη ως µια
εργαλειακή προετοιµασία, ως εξοπλισµό τους µε γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να
ενταχθούν στη διαδικασία της παραγωγής ή στη διαδικασία και τη λογική της

αγοράς; Η «ένταξη» σηµαίνει τουλάχιστον εγγραφή και τακτική φοίτηση στο σχολείο
ή µας ενδιαφέρει και η επίδοσή τους;
Από το νόηµα που θα δώσουµε στον όρο «ένταξη» καθορίζονται όλες οι
ενέργειές µας. Το πώς µιλάµε στον άλλο, το πώς τον προσεγγίζουµε, εξαρτάται από
το τι έχουµε στο κεφάλι µας, από το πώς το εννοούµε αυτό που έχουµε να κάνουµε,
αυτό που επιδιώκουµε. Αν δεν έχουµε κάτι τέτοιο, είναι πρόβληµα. Τώρα βέβαια από
βιασύνη για να κλείσω λέω πράγµατα αποσπασµατικά.
Αυτά όλα είναι προϋποθέσεις, για να κατανοήσουµε εµείς το «status» το δικό
µας, µε το οποίο πηγαίνουµε σε έναν οικισµό ή σε ένα σχολείο ή σε ένα δάσκαλο ή
στον προϊστάµενο της εκπαίδευσης. Και ως τι πηγαίνουµε; Ως εξουσίαν έχοντες;
δηλαδή πάµε να επιβάλουµε; Να τους πούµε δηλαδή: εµείς γνωρίζουµε τι πρέπει να
γίνει και αυτό πρέπει να κάνετε; Βέβαια µπορεί να µην το πούµε έτσι ακριβώς, αλλά
περίπου έτσι. Αυτό δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα. Πηγαίνουµε ως βοηθοί;
δηλαδή πάµε να τους ρωτήσουµε «τι ανάγκες έχετε, τι προβλήµατα υπάρχουν και πώς
εµείς µπορούµε να βοηθήσουµε στην επίλυση προβληµάτων, που είναι αρµόδιοι
εκείνοι να επιλύσουν, να λειτουργήσουµε δηλαδή βοηθητικά ως διευκολυντές, για να
µπορέσουν να κυλήσουν οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση που θέλουµε εµείς; Το
ύφος µας και το στυλ µας και ο τρόπος µας είναι κάθε φορά διαφορετικός, ανάλογα
µε το «status» που έχουµε αποδεχθεί εµείς ότι µας ανήκει µέσα στη διαδικασία αυτή
του Προγράµµατος;
Για να κλείσω, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τελικά µόνοι µας ως
άτοµα δε φαίνεται ότι µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Εγώ θα προτιµούσα να
λειτουργήσουµε ως διευκολυντές

και να έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά, για να

βλέπουµε στο πεδίο, που δουλεύουµε, µήπως υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι θα
µπορούσαν να ενεργοποιηθούν και να βοηθήσουν, να δουλέψουν προς την
κατεύθυνση επίτευξης του σκοπού και των στόχων του Προγράµµατος, το οποίο
υπηρετούµε. Να κινητοποιήσουµε δηλαδή και άλλες διαθέσιµες και προσφερόµενες
δυνάµεις.
Από τον προσεκτικό σχεδιασµό αλλά και τον επικοινωνιακά άψογο τρόπο
εκδήλωσης των ενεργειών και παρεµβάσεών µας, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν τα
βέλτιστα αποτελέσµατα «Ένταξης των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο».
Για πολύ πιο ενδιαφέροντα και σηµαντικά πράγµατα που αφορούν το σχεδιασµό
και τις προϋποθέσεις των παρεµβάσεών µας, που απαιτεί το Πρόγραµµα, θα σας
µιλήσουν οι καλοί µου συνεργάτες κύριοι Καµαριανός και Μάνεσης.

Ι. Καµαριανός
Είναι κοινή διαπίστωση πως τόσο ο σχεδιασµός, όσο και η υλοποίηση των
παρεµβάσεων για την υποστήριξη της Σχολικής Ένταξης των Τσιγγανοπαίδων δεν
µπορούν να ικανοποιηθούν στα πλαίσια µιας εργαλειακής λογικής και µιας
τεχνοκρατικής πρακτικής.
Με δεδοµένο πως κάθε προσπάθεια σε αυτά τα πλαίσια δεν µπορεί παρά να οδηγήσει
στην υποκειµενική εµπλοκή και στη φθορά, σκεφτήκαµε πως κάθε σχετική δράση
µας θα πρέπει να στηρίζεται από τη µια στη συστηµατική θεωρητική σύλληψη και
από την άλλη σε µια καλοσχεδιασµένη ερευνητική στρατηγική.
Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σηµαντική, όπως τόνισε και ο κ. Μυλωνάς η
επιστηµονικά ακριβής και συστηµατική διατύπωση, ποσοτική και ποιοτική, του
προβλήµατος ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Η υιοθέτηση αυτής της
προσέγγισης σηµασιοδοτεί ουσιαστικά

την υφή της ερευνητικής µας εργασίας

καθορίζοντας και τα ερευνητικά µας εργαλεία.
Το ερευνητικό µας πεδίο είναι δυναµικό κι εµείς καλούµαστε στα πλαίσια
αυτής της δυναµικής να το αντιµετωπίσουµε συστηµατικά, αναλυτικά. Η µέχρι τώρα
εµπειρία µας από ανάλογα δυναµικά πεδία παρέµβασης µας οδηγεί στην υιοθέτηση
ευέλικτων ερευνητικών τεχνικών. Ιδιαίτερα µας χαροποίησε η ενθάρρυνση της
ΠΟΣΕΑ, όπως αυτή διατυπώθηκε στην έναρξη αυτού του επιστηµονικού συνεδρίου
“χρησιµοποιήστε ποιοτικά εργαλεία, πηγαίνετε σε βάθος, µη στέκεστε στην ποσοτική
χαρτογράφηση”.
Βέβαια, η ποσοτική καταγραφή και η χαρτογράφηση στην περίπτωσή µας
είναι ιδιαίτερα σηµαντική. ∆εν καταγράφουµε µόνο αριθµούς αλλά καταγράφουµε
δυναµικές, καταγράφουµε πρακτικές και διαδικασίες, που υλοποιούνται από
υποκείµενα και νοηµατοδοτούν την καθηµερινή τους ζωή.

τα

Ήδη από τις πρώτες

εισηγήσεις-µαρτυρίες είναι εφικτό να προχωρήσουµε σε ερµηνεία και ανάλυση
πρακτικών και δράσεων οµάδων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Πρέπει συνεπώς να έχουµε πάντα υπόψη µας πως αναλύουµε ευαίσθητους
κοινωνικά και πολιτικά-µε την ευρύτερη σηµασία των λέξεων- χώρους. Γι’ αυτό η
χρήση ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων είναι µια νοµοτελειακή ανάγκη.
Η ποσοτική χαρτογράφηση, όπως αυτή προβλέπεται και από τον συνολικό
σχεδιασµό του προγράµµατος, είναι αναγκαία. Με τη χαρτογράφηση µπορούµε ανά
περιοχή να αναδείξουµε σηµαντικά για την ανάλυση δεδοµένα, όπως για παράδειγµα:
ποια είναι η υλικοτεχνική υποδοµή στους χώρους φοίτησης των τσιγγανοπαίδων,

πόσοι και ποιοι είναι οι τσιγγάνοι µαθητές που φοιτούν, πόσοι και ποιοι δε φοιτούν
και βρίσκονται έξω από τη σχολική τάξη, ποιοι είναι οι γονείς, πόσοι και ποιοι είναι
οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτές τις σχολικές τάξεις.
Τη χαρτογράφηση θα ακολουθήσει η χρήση τεχνικών, που λίγο πολύ όλοι
έχετε κατά νου. Συνέντευξη, συνέντευξη βάθους, συνέντευξη δράσης,

ανάλυση

περιεχοµένου, συµµετοχική παρατήρηση, ηµερολόγιο. Οι τεχνικές αυτές είναι οι πιο
διαδεδοµένες για τη συλλογή δεδοµένων στα οποία ο ερευνητής και ο ερευνούµενος
καλούνται να δώσουν αντικειµενικό νόηµα µέσα από την εµβάθυνση και τη
λεπτοµέρεια, προσφέροντας κοινωνική γνώση. Μέσα από τις προσωπικές εµπειρίες
θα επιχειρηθεί η ερµηνεία κοινωνικών καταστάσεων.
Τα κοινωνικά φαινόµενα µελετώνται άµεσα, καθώς διαδραµατίζονται και όχι
σε τεχνητές συνθήκες. Για παράδειγµα, υπό αυτό το πρίσµα, η σχολική τάξη και
συνεπώς κάθε ένταξη σε αυτή, αποκαλύπτει τον

«πραγµατικό» της χαρακτήρα,

αυτόν της «νόρµας» µε την οποία η πραγµατικότητα καλείται να συµµορφωθεί.
∆εν µπορούµε συνεπώς παρά να στηρίξουµε το σχεδιασµό µας στις εξηγήσεις
που οι ίδιοι οι εµπλεκόµενοι- γονείς, διδάσκοντες, στελέχη της εκπαίδευσης,
µαθητές/τριες- δίνουν για τις ζωές τους.

Οι παραπάνω αποκτούν µέσω των

ερευνητικών εργαλείων τη δυνατότητα να εκφραστούν και το σηµαντικότερο, να
συνδιαµορφώσουν την πορεία της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασµού και της
παρέµβασης, έχοντας την ευκαιρία να ανατρέψουν κατεστηµένες λογικές και
παγιωµένες αντιλήψεις. Η προοπτική αυτή ίσως είναι και η σηµαντικότερη ωφέλεια
από τη χρήση των ποιοτικών µεθόδων έρευνας και ανάλυσης.
Απώτερος σκοπός της προσπάθειάς µας είναι µέσα από ερµηνευτικές
αναλύσεις, αλλά και τη δηµιουργία βάσεων στατιστικών δεδοµένων, τις οποίες οι
ερευνητές θα χρησιµοποιήσουν ως στήριγµα σε µια συνεχή και αδιάλειπτη
προσπάθεια, να διατυπώσουµε ένα «εγχειρίδιο σχεδιασµού των παρεµβάσεων για την
υποστήριξη της ένταξης στη σχολική τάξη, πληθυσµών που έχουν ανάγκη».
Συµπερασµατικά, η υποστήριξη της σχολικής ένταξης δεν είναι µια
διαδικασία µε ορατό χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης. Πέρα από τα όρια ενός τεχνικού
δελτίου αυτή η διαδικασία είναι σηµαντικό και αναγκαίο µέσα από τη σύγκλιση
µακροθεωρήσεων και µικροδράσεων να αποκτήσει τη δυναµική µιας συστηµατικής
συνεχούς και αδιάλειπτης επιστηµονικής προσπάθειας. Περισσότερα και πιο
συγκεκριµένα για τη χρήση των εργαλείων θα σας πει ο κ. Μάνεσης .

Ν. Μάνεσης
Ο κ. Καµαριανός ανέφερε προηγουµένως κάποια εργαλεία µε τα οποία µπορούµε να
απευθυνθούµε στην οµάδα αναφοράς, ώστε να συγκεντρώσουµε τα στοιχεία που µας
είναι χρήσιµα. Θελήσαµε να σας παρουσιάσουµε τα εργαλεία αυτά, τα οποία
βρίσκονται υπό κατασκευή και τα οποία προτείνουµε για συζήτηση και επεξεργασία,
γιατί θεωρούµε ότι µπορούµε να συλλέξουµε τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν, τόσο
τα ποσοτικά, τα οποία αφορούν στη φοίτηση ή µη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο,
όσο και τα ποιοτικά, τα οποία αφορούν στις

αιτίες για τις οποίες πολλοί

τσιγγανόπαιδες δε φοιτούν ή τους λόγους για τους οποίους υπάρχει διαρροή και
ο,τιδήποτε είναι χρήσιµο για να κατανοήσουµε την οµάδα αναφοράς µας.
Ένα πολύ σηµαντικό και συνάµα πρακτικό εργαλείο είναι η Χαρτογράφηση,
διότι αποτυπώνει µε σαφή και πειστικό τρόπο την πραγµατικότητα. Σας
παρουσιάζουµε σήµερα εδώ, µε βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των τοπικών
συνεργατών του δικτύου, µια χαρτογράφηση των νοµών της περιφέρειας της
Πελοποννήσου και της ∆υτικής Ελλάδος. Π.χ. στο νοµό Αχαΐας έχουµε σηµειώσει σε
κύκλο τις περιοχές όπου υπάρχει τσιγγάνικος πληθυσµός και οι τσιγγανόπαιδες
πηγαίνουν στο σχολείο. Στο κάτω µέρος του χάρτη υπάρχει µια καρτέλα η οποία
περιλαµβάνει τέσσερις αριθµούς διαφορετικού χρώµατος ο καθένας. Ο πρώτος
αριθµός αφορά στους τσιγγανόπαιδες των σχολείων του νοµού. Ο δεύτερος, αφορά
στον αριθµό των τσιγγανοπαίδων, τα οποία διαρρέουν, δε φοιτούν κανονικά, δεν
έχουν τακτική φοίτηση. Ο τρίτος, αφορά στο συνολικό αριθµό των µαθητών των
δηµοτικών σχολείων στα οποία φοιτούν και τσιγγανόπαιδες. Ο τελευταίος αριθµός
αφορά στον κατά προσέγγιση αριθµό των τσιγγάνων κατοίκων του οικισµού ή
καταυλισµού. Θεωρούµε ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι πάρα πολύ σηµαντικά,
για να κατανοήσουµε το πρόβληµα µε την έννοια των αριθµητικών στοιχείων. Πόσοι
είναι οι τσιγγάνοι µαθητές που φοιτούν, πόσοι δεν φοιτούν τακτικά, πόσοι είναι σε
σχέση µε το γενικό µαθητικό πληθυσµό του σχολείου και, τέλος, πόσοι είναι οι
τσιγγάνοι που διαµένουν, έστω και όχι πάντα σταθερά, στην περιοχή αυτή. Σε µια
επόµενη φάση θα προσπαθήσουµε να αποτυπώσουµε στο χάρτη τις περιοχές όπου
φοιτούν τσιγγανόπαιδες, ώστε να έχουµε όχι µόνο τη γενική, τη συνολική εικόνα του
νοµού, αλλά την ειδική για κάθε δήµο ή κοινότητα όπου υπάρχουν τσιγγανόπαιδες
και φοιτούν ή όχι σε σχολεία.
Ένα δεύτερο εργαλείο, µε το οποίο θεωρούµε ότι θα συλλέξουµε τα στοιχεία
που αναφέραµε προηγουµένως, είναι το ∆ελτίο Καταγραφής. Με αυτό θα

συλλέγουµε στοιχεία που θα αφορούν στον αριθµό των τσιγγανοπαίδων σχολικής
ηλικίας (πέντε έως δεκαπέντε ετών) του οικισµού ή καταυλισµού της περιοχής του
κάθε σχολείου, τον αριθµό των εγγεγραµµένων τσιγγανοπαίδων, τον αριθµό των
τσιγγανοπαίδων τα οποία εγγράφηκαν και δεν παρακολουθούν, τον αριθµό των
τσιγγανοπαίδων τα οποία ούτε εγγράφηκαν ούτε παρακολουθούν. Επίσης, όπου είναι
δυνατόν, θεωρούµε πως είναι χρήσιµο να συλλέγουµε στοιχεία, έστω και κατά
προσέγγιση, σχετικά µε το συνολικό αριθµό των τσιγγάνων που ζουν στο χώρο
ευθύνης του σχολείου, την κύρια απασχόλησή τους και τον τύπο εγκατάστασης, ώστε
να µπορούµε να συγκεντρώσουµε και άλλες πληροφορίες χρήσιµες για τον τρόπο
προσέγγισης των γονέων των τσιγγανοπαίδων.
Ένα τρίτο εργαλείο, σχετικό κι αυτό µε τα προηγούµενα, είναι η δηµιουργία
Ατοµικής Καρτέλας Μαθητή όπου θα καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε την
πορεία της φοίτησης του µαθητή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και τις αιτίες για
τη µη (ή µη κανονική) φοίτησή τους. Να καταγράψουµε π.χ. ότι οι τσιγγανόπαιδες
µιας περιοχής δεν φοιτούν, διότι υπάρχουν ελλείψεις σε δασκάλους ή σε υλικοτεχνική
υποδοµή του σχολείου, ώστε να µπορέσουµε να παρέµβουµε. Επίσης, θα
καταγράφονται πληροφορίες για την οικογένεια του µαθητή (µετακίνηση, ασχολίες,
κ.ά) Γνωρίζουµε ότι αυτό που προτείνουµε είναι κάτι που είναι επίπονο και δε γίνεται
να ολοκληρωθεί σε µια µόνο χρονιά, αλλά είναι κάτι που θα µείνει για αρκετά χρόνια.
Μας ενδιαφέρουν λοιπόν συγκεκριµένα στοιχεία για τον κάθε µαθητή, όπως εάν
εγγράφηκε ή όχι, εάν παρακολουθεί ή όχι, το έτος γεννήσεως του και µια σχετικά
σταθερή καταγραφή της φοίτησης. δηλαδή ήταν εκεί το Σεπτέµβρη; τον ξαναβρήκαµε
τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο; διότι πρέπει να γνωρίζουµε και τη πορεία του. Μπορεί
να είναι δύο µήνες στο σχολείο, τρεις να φεύγει και δύο να έρχεται αλλά, εάν είναι
σταθερά έξι-επτά µήνες στο σχολείο, και επειδή γνωρίζουµε ότι έχουν και
µετακινήσεις οι γονείς, καταλαβαίνουµε ότι αυτός είναι ένας µαθητής που
παρακολουθεί. Επίσης, ποιες είναι οι αιτίες που δεν φοιτά ο συγκεκριµένος µαθητής
στο σχολείο τακτικά; διότι µας ενδιαφέρουν και τα στοιχεία της οικογένειας. ∆ε µας
ενδιαφέρει µόνο το ποιόν του µαθητή, αλλά και ποια είναι η οικογένεια του, ποιος
είναι ο πατέρας, η µητέρα, πόσα παιδιά έχει, εάν έχουν µόνιµη κατοικία, εάν
µετακινούνται. Όταν έγινε καταγραφή, ποιο µέλος απουσίαζε, ποιοι είναι οι άλλοι
συγγενείς εκεί, ώστε να έχουµε σηµείο αναφοράς, όταν κάποια στιγµή µπορεί να
πάµε και να µη τους βρούµε. Και τέλος, να καταγράφεται µια εκτίµηση για τη
γενικότερη κατάσταση της οικογένειας.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερης αξίας, θεωρούµε ότι είναι το Ηµερολόγιο που
πρέπει να τηρούµε όλοι µας και να περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τις ενέργειές
µας, τις δράσεις, τις παρατηρήσεις, τις επισηµάνσεις µας για το πώς διαµορφώνονται
οι συνεργασίες και οι αντι-στάσεις, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Οι πληροφορίες αυτές θα µας δώσουν τόσο τα ποσοτικά, όσο και τα ποιοτικά
στοιχεία που χρειάζονται, για να µπορέσουµε να παρέµβουµε περισσότερο
αποτελεσµατικά και να συµβάλουµε, µε την παρέµβασή µας αυτή, ώστε όχι µόνο να
διατηρηθούν οι τσιγγανόπαιδες στο σχολείο, αλλά να αυξηθεί ο αριθµός τους.
Κλείνοντας, θεωρούµε ότι αυτά τα εργαλεία αποτελούν φυσικά µια πρόταση για
γενικότερη συζήτηση, µε σκοπό να συµβάλουµε από τη µεριά µας στην κατά το
δυνατόν καλύτερη συλλογή δεδοµένων τα οποία είναι χρήσιµα, ώστε να
κατανοήσουµε την πραγµατικότητα και να µπορέσουµε να βοηθήσουµε περισσότερο
αποτελεσµατικά.

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος
Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των
εκπαιδευτικών

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια τόσο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
και το Πρόγραµµα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», όσο και από άλλους
φορείς για την προσέλευση και τη

φοίτηση όλων των τσιγγανοπαίδων στο

νηπιαγωγείο και στο δηµοτικό σχολείο, µε στόχο την εξάλειψη του σχολικού
αποκλεισµού και στη συνέχεια του κοινωνικού αποκλεισµού, όσον αφορά στην
ευαίσθητη κοινωνική οµάδα των Τσιγγάνων. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω
προσπάθειας είναι σε µεγάλο βαθµό ικανοποιητικά και ο αριθµός των
τσιγγανοπαίδων που φοιτούν στα δηµοτικά και νηπιαγωγεία της χώρας αυξήθηκε και
αυξάνεται συνεχώς.
Ωστόσο, παραµένουν άλυτα κάποια προβλήµατα, όπως η εποχιακή διαρροή και
η επανάληψη των τάξεων. και θα παραµένουν άλυτα όσο δε θα µπαίνουν σε
προτεραιότητα ζητήµατα, όπως η σταθερή απασχόληση στον τόπο διαµονής και κατ’
επέκταση η µόνιµη στέγαση των Τσιγγάνων.
Επιπλέον, διαπιστώσαµε

ότι η σηµαντικότητα που έχει η ένταξη των

τσιγγανοπαίδων στο σχολείο για την ευρύτερη κοινωνία δεν έχει γίνει κατανοητή, όχι
µόνο από τους απλούς πολίτες αλλά και από επίσηµους φορείς της Πολιτείας και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της περίπτωσης αυτής
απετέλεσε η αντίδραση του προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου
Μόβρης , ο οποίος µας απαγόρευσε να συγκαλέσουµε πάλι στο µέλλον συνέλευση
των γονέων των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, επικαλούµενος λόγους «υγιεινής και
τάξης». Αξιοσηµείωτο είναι δε ότι το κυρίαρχο αίτηµα του ∆ήµου είναι η ίδρυση
Αστυνοµικού Τµήµατος στα Σαγέικα.
Ένα άλλο δείγµα της αρνητικής αντίληψης των µη Τσιγγάνων πολιτών σχετικά
µε την παρουσία Τσιγγάνων στην κοινότητα αποτελεί η περιοχή των Φαρρών. Εκεί ο
∆ήµος αναζητά επίµονα έκταση για την εγκατάσταση των Τσιγγάνικων οικογενειών
εντός του χωριού, όµως οι ιδιοκτήτες διστάζουν να πουλήσουν, φοβούµενοι ότι θα
υποβαθµιστεί η υπόλοιπη περιουσία τους. Παρ’ όλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι η
φοίτηση των τσιγγανοπαίδων της περιοχής είναι αρκετά ικανοποιητική. Ενδεχοµένως,
ο µικρός αριθµός των τσιγγανοπαίδων της περιοχής να έχει επενεργήσει θετικά προς
αυτή την κατεύθυνση.

Επειδή δε θέλουµε να είµαστε µονόπλευροι ως προς τις διαπιστώσεις µας,
αναφέρουµε ότι στην περιοχή των Βραχνεΐκων, παρά τη συνεχιζόµενη παρέµβαση
από το ∆ήµο και άλλους φορείς, οι Τσιγγάνοι γονείς αν και έκαναν κάποια θετικά
βήµατα για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών τους, στη συνέχεια µε τις πρακτικές
τους συνηγορούν στη διαρροή τους από το σχολείο.
Σχετικά µε το θέµα της φοίτησης των τσιγγανοπαίδων, παρουσιάζονται στην
πράξη πολλά προβλήµατα και παραλείψεις, µε συνέπεια ένας µεγάλος αριθµός
τσιγγανοπαίδων σχολικής ηλικίας να παραµένει εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας και
επίσης µεγάλος αριθµός να παρουσιάζει µειωµένη επίδοση ή να εγκαταλείπει το
σχολείο.
Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο στην
εκπαιδευτική κατάσταση των Τσιγγάνων. Στο σχολείο τα παιδιά έρχονται σε επαφή
µε τους δασκάλους και µαθητές, που αποτελούν κοµµάτι της κοινωνίας των «µη
Τσιγγάνων» και συνήθως είναι φορείς των προκαταλήψεων που τη διέπουν.
Οι εκπαιδευτικοί, πολλές φορές χωρίς καµιά προετοιµασία από τη βασική τους
εκπαίδευση και την επιµόρφωσή τους, καλούνται να ανταποκριθούν στις δυσκολίες
τις εκπαίδευσης µαθητών µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά.
Σκοπός της µελέτης είναι καταγράψει τις εµπειρίες των εκπαιδευτικών, που
είναι οι καθηµερινοί αποδέκτες των προβληµάτων, που προκύπτουν από την
προσπάθεια ένταξης των τσιγγανοπαίδων στη σχολική πραγµατικότητα. Γίνεται
προσπάθεια διερεύνησης των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι σε Τσιγγάνους
µαθητές.
Στοχεύουµε σ’ αυτήν τη διερεύνηση και καταγραφή γιατί, το αν τελικά το
σχολείο µπορέσει να ξεπεράσει τα εµπόδια που θα συναντήσει θα εξαρτηθεί, σε
µεγάλο βαθµό, από τη θέση που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2002 στο
νοµό Αχαΐας. Το δείγµα αποτελείται από εξήντα δασκάλους της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, που υπηρετούσαν τη σχολική χρονιά 2001-02 στο Ν. Αχαΐας. Το
δείγµα δεν επιλέχτηκε µε κάποια µέθοδο, που θα επέτρεπε την εξαγωγή
συµπερασµάτων, αλλά µπορεί να καταδείξει τάσεις και να αποτελέσει βάση για
περαιτέρω προβληµατισµό και έρευνα των εκπαιδευτικών θεµάτων, που αφορούν
τσιγγανόπαιδες.
Το δείγµα επιλέχτηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ίσος αριθµός
εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί ή εργάζονται µε τσιγγανόπαιδες και αυτών που

δεν έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδροµίας, καθώς
και ίδιος αριθµός γυναικών και αντρών. Χρησιµοποιήθηκε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο
που περιείχε 20 ερωτήσεις από τις οποίες οι 19 ήταν κλειστού τύπου και 1 ανοιχτού.
Ο τρόπος ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν ένα
από τα πρώτα ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου.
Οι απαντήσεις καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΟΥΤΕ ∆.

Τρόπος ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο

«Ειδικά

ΟΥΤΕ Σ.

Σχολεία»

µόνο

για

τσιγγανόπαιδες (αµιγή σχολεία)
Τάξεις υποδοχής
«Ειδικές

∆ΙΑΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ

σχολείο

τάξεις»

(αµιγή

27,4%

11,8%

60,8%

48,9%

21,5%

29,6%

47,1%

15,1%

37,8%

44,2%

9,6%

46,2%

26,5%

16,3%

57,2%

τµήµατα

τσιγγανοπαίδων)
Πλήρης ένταξη στις «κανονικές» τάξεις,
∆ιδασκαλία σε κινητές σχολικές µονάδες
µέσα στους καταυλισµούς

Θα περίµενε κανείς ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θα συµφωνούσε
στην πλήρη ένταξη των τσιγγανοπαίδων στις «κανονικές τάξεις» θα ήταν µεγαλύτερο
εξαιτίας και της θέσης της επιστηµονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια για τον
περιορισµό των «ειδικών σχολείων» και των «ειδικών τάξεων», όπως ονόµαζαν στις
συζητήσεις µας στη µεγάλη τους πλειοψηφία

τα αµιγή σχολεία και τµήµατα

τσιγγανοπαίδων, οι εκπαιδευτικοί . Παρόλα αυτά, ένα µεγάλο ποσοστό τους, που
αγγίζει το 50%, αντιδρά σε µια τέτοια προοπτική.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δάσκαλοι που έχουν εργαστεί µε τσιγγανόπαιδες
συµφωνούν, σε ποσοστό 58%, στην πλήρη ένταξή τους στις «κανονικές τάξεις», ενώ
το αντίστοιχο αυτών που δεν έχουν εργαστεί συµφωνούν σε ποσοστό 30%.
Η περιθωριοποίηση των Τσιγγάνων οφείλεται κατά τους εκπαιδευτικούς, στους
λόγους που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Βρίσκονται στο περιθώριο της
κοινωνίας γιατί:
Η

κοινωνία

µας

είναι
50%

ρατσιστική
«Έτσι

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ

είναι

αυτοί

δεν
54,7%

αλλάζουν»
∆εν τους αρέσει ο δικός µας

62,3%

τρόπος ζωής
Φοβούνται την απόρριψη από

46%

τη δική τους κοινωνία
«∆εν ξέρουν γράµµατα»

54%

∆εν τους βοηθάει η Πολιτεία

71%

Θεωρούµε σηµαντικό να σχολιάσουµε το γεγονός ότι το 50% των
εκπαιδευτικών πιστεύει ότι τη κοινωνία µας είναι ρατσιστική, ενώ ένα µεγάλο
ποσοστό, που ξεπερνά το 70%, θεωρεί υπεύθυνη την Πολιτεία που δεν τους βοηθά.
Στον επόµενο πίνακα αξίζει προσοχής το γεγονός ότι το ένα τρίτο των
εκπαιδευτικών (32,7%)πιστεύει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όσον αφορά στη
φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, ενώ ένας στους πέντε ότι η κατάσταση θα
χειροτερέψει. Υπάρχει όµως και ένα µεγάλο ποσοστό, που υπερβαίνει το 90%, που
πιστεύει ότι, αν λυθεί το οικιστικό πρόβληµα, οι προοπτικές φοίτησης θα είναι πολύ
καλύτερες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Προοπτική

τσιγγανοπαίδων

στο

σχολείο
∆εν πρόκειται να αλλάξει τίποτα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ

32,7%

Σε 10 χρόνια η µαθητική τους
διαρροή θα περιοριστεί σηµαντικά

61,6%

Η κατάσταση θα χειροτερέψει

20%

Όσοι λύνουν το οικιστικό πρόβληµα
θα τελειώνουν τη βασική εκπαίδευση

92,8%

Οι γονείς των µη Τσιγγάνων µαθητών, σε πολλές περιπτώσεις, διαφωνούν µε
την προοπτική φοίτησης των δικών τους παιδιών στο ίδιο σχολείο µε τσιγγανόπαιδες.
Σύµφωνα µε τη γνώµη των εκπαιδευτικών οι κυριότεροι λόγοι αυτής της άρνησης
καταγράφονται στον επόµενο πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Λόγοι για τους οποίους διαφωνούν
Είναι απλά ρατσιστές
«Θα πέσει το επίπεδο της τάξης»

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙ
40,8%
86%

Φοβούνται για την υγεία τους των
παιδιών τους

80%

Αρνητική επιρροή συµπεριφοράς

81%

Είναι κι εδώ αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το 40% των εκπαιδευτικών πιστεύει
ότι οι γονείς αυτοί είναι ρατσιστές.
Στο ερώτηµα αν οι µαθητές ωφελούνται από τη συνύπαρξή τους στην ίδια
σχολική τάξη µε µαθητές µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά, οι απαντήσεις
που πήραµε καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Προκύπτει ωφέλεια για όλους τους µαθητές
∆ΙΑΦΩΝΩ
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ∆ΙΑΦΩΝΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ %
6,8%
19%

ΣΥΜΦΩΝΩ

74,2%

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι οι ενεργοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε
µεγάλο ποσοστό ότι όλοι οι µαθητές θα είναι κερδισµένοι από τη συµµετοχή τους σε
µια µεικτή τάξη.
Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς µας θεωρούν ότι το αναλυτικό πρόγραµµα δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες µαθητών µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά.
Μόνο ένα ποσοστό 18,3% συµφωνεί σ’ αυτό.
Μεγάλο είναι και το ποσοστό (71%) των εκπαιδευτικών που πιστεύουν ότι
ύπαρξη µαθητών µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά(Παλιννοστούντες,
Αλβανοί κ.ά.) θα τους επηρεάσουν, ώστε να δουν µε «άλλο µάτι» τους
τσιγγανόπαιδες. Το ποσοστό αυτό µεγαλώνει και φτάνει 78% για τους δασκάλους
που έχουν εργαστεί µε τσιγγανόπαιδες, ενώ ελαττώνεται στο 64% γι’ αυτούς που δεν
έχουν εργαστεί.
Σε ερώτηµά µας, σε ποια µαθήµατα θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι
εµπειρίες των τσιγγανοπαίδων, οι απαντήσεις που πήραµε δηµιουργούν πολλές
απορίες και ερωτηµατικά:
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΑΙ

ΜΕΤΡΙΑ

ΟΧΙ

Γλώσσα

42,3

23,1

34,6

53,8

13,5

32,7

39,6

22,6

37,8

18,6

21,6

58,9

Μελέτη Περιβ.

49,1

22,6

28,3

Φυσικά

19,2

23,1

57,7

14,6

29,4

54,9

Αγωγή

26,4

20,8

52,9

Αισθητική

47,1

28,3

24,5

Μαθηµατικά
Γεωγραφία
Ιστορία

Θρησκευτικά

Αγωγή
Μουσική

74,5

10,9

14,5

Είναι φανερό από τις απαντήσεις ότι µόνο στο µάθηµα της Μουσικής και των
Μαθηµατικών πιστεύουν οι δάσκαλοι ότι µπορούν να αξιοποιηθούν οι εµπειρίες των
µαθητών αυτών. Σαφής είναι ακόµα η επιφύλαξη που διατυπώνεται για µαθήµατα,
όπως η Ιστορία και τα Θρησκευτικά.
Αν και παρατηρείται µια γενική επιφύλαξη σχετικά µε την αξιοποίηση των
εµπειριών των τσιγγανοπαίδων, ένα µεγάλο ποσοστό των δασκάλων του
ερωτηµατολογίου µας (65,6%) συµφωνεί τα καινούρια σχολικά εγχειρίδια να
περιέχουν στοιχεία από τον πολιτισµό των Τσιγγάνων.
Το 31%

του δείγµατος δεν είχε συµµετοχή σε κανένα επιµορφωτικό

πρόγραµµα, ενώ το 20% έχει παρακολουθήσει ένα µόνο πρόγραµµα επιµόρφωσης,
αν και από προηγούµενες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών τάσσεται υπέρ της συνεχής τους επιµόρφωσης.
Η ανάγκη για επιµόρφωση των δασκάλων, που εργάζονται µε τσιγγανόπαιδες,
είναι άµεση. Η ενδοσχολική επιµόρφωση θεωρούµε ότι θα πρέπει να γενικευτεί, γιατί
συγκεντρώνει πολλά προτερήµατα έναντι των άλλων µορφών επιµόρφωσης. Αυτό το
είδος επιµόρφωσης θα µπορούσε να αξιοποιηθεί

και σε πρώτη φάση να

επιµορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία, που φοιτούν
µαθητές µε διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Εξάλλου, οι εκτιµήσεις, που
γίνονται από την πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος ενδοσχολικής επιµόρφωσης στα
πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, είναι ιδιαίτερα θετικές. Οι θεσµοί της συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης των δασκάλων θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειµένου να
αντιµετωπισθούν οι άµεσες επιµορφωτικές ανάγκες τους.
Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν εργαστεί µε τσιγγανόπαιδες, είναι πιο θετικοί στην
ένταξή αυτών των µαθητών στις «κανονικές τάξεις», αντίθετα µε τους υπόλοιπους
που δείχνουν πιο επιφυλακτικοί. Παρατηρείται µια τάση των εκπαιδευτικών να
αποφεύγουν να αναλάβουν την ευθύνη ενός τµήµατος, που αποτελείται και από
τσιγγανόπαιδες. Ένας από τους λόγους που επικαλούνται είναι και η µεγαλύτερη
προσπάθεια, που απαιτείται εκ µέρους τους, σ’ ένα τέτοιο τµήµα. Ίσως, θα πρέπει να
επανεξεταστεί η χορήγηση κινήτρων σ’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς.

Οι αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραµµα είναι επιβεβληµένες . Αποσπάσµατα από
λογοτεχνικά βιβλία, ποιήµατα και παραµύθια, που αναφέρονται στους Τσιγγάνους, θα
πρέπει να εµπλουτίσουν όλα τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας στο Πρωτοβάθµιο
Σχολείο.
Σηµαντικό και καθοριστικό ρόλο

στην εκπαιδευτική διαδικασία

παίζει η

αναγνώριση από το σχολείο της πρότερης γνώσης, που το παιδί έχει ήδη αποκτήσει
στην κοινότητά του, και η χρησιµοποίηση της γνώσης αυτής ως βάσης για την
εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό προϋποθέτει από τους εκπαιδευτικούς, που πρόκειται
να διδάξουν σε µαθητές µε ιδιαίτερα γλωσσικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά,
όπως οι τσιγγανόπαιδες, να γνωρίζουν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα της
τσιγγάνικης κοινότητας

και να αξιοποιούν στοιχεία της κουλτούρας της στην

εκπαιδευτική πρακτική.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουµε οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών των
Παιδαγωγικών Τµηµάτων να γίνονται και σε σχολεία όπου φοιτούν τσιγγανόπαιδες.

Νατάσα Καραχάλιου, Ανθή Βαλαβάνη
Απόηχοι της αναστολής του Προγράµµατος στο νοµό Κορινθίας - Νέα ∆εδοµένα

Στο δηµοτικό διαµέρισµα των Εξαµιλίων η κατάσταση της φοίτησης των
τσιγγανοπαίδων έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
σχολικού έτους. Σε αυτό συνέβαλαν ως ένα βαθµό και οι αυξηµένες εγγραφές, που
πραγµατοποιήθηκαν στις αρχές Σεπτεµβρίου αλλά και τα επιδόµατα, που δόθηκαν
την ίδια χρονική περίοδο.Αναλυτικά η πορεία φοίτησης έχει διαµορφωθεί ως εξής:
Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς λειτούργησαν τρία πρωινά
προπαρασκευαστικά τµήµατα ενταγµένα στο χώρο του ∆ηµοτικού σχολείου. Επειδή
όµως ο αριθµός των τσιγγανοπαίδων αυξήθηκε,

η διεύθυνση του σχολείου

αποφάσισε να µεταφέρει τη λειτουργία των προπαρασκευαστικών τµηµάτων το
απόγευµα, ανατρέποντας τη δεδοµένη για δεκαετίες σταθερή κατάσταση πρωινής
φοίτησης. Πολλοί από τους γονείς των τσιγγανοπαίδων αντέδρασαν σε αυτή την
αλλαγή. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη συρρίκνωση των τµηµάτων, από τρία σε δύο
και στη µείωση του αριθµού των παιδιών, από εξήντα σε είκοσι. Η πρόθεση της
∆ιεύθυνσης ήταν η µεταφορά του προπαρασκευαστικού τµήµατος το πρωί στον
καταυλισµό. Η ιδέα της µεταφοράς του προπαρασκευαστικού µέσα στον οικισµό των
Εξαµιλίων, αν και νοµικά παράτυπη, βρήκε σύµφωνους τόσο το Νοµάρχη όσο και
τον προϊστάµενο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι ενταγµένοι τσιγγανόπαιδες
(περίπου είκοσι στον αριθµό) στις τάξεις του δηµοτικού σχολείου, συνεχίζουν
κανονικά τη φοίτηση τους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα.
Τα δύο νηπιαγωγεία του καταυλισµού, παρά το γεγονός ότι τα τέσσερα
τελευταία χρόνια λειτουργούσαν µε διακοπές λόγω ολιγωρίας και αµέλειας της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, φέτος κανένα από αυτά δε λειτούργησε. Το πρώτο
νηπιαγωγείο στον Κάτω Μαχαλά λειτούργησε µόνο για ένα µικρό χρονικό διάστηµα
του Οκτωβρίου. Η λειτουργία του αναστάλθηκε λόγω έλλειψης ηλεκτροδότησης στην
περιοχή.
Το δεύτερο νηπιαγωγείο στον Πάνω Μαχαλά δε λειτούργησε καθόλου, αν και
οι νηπιαγωγοί είχαν εκφράσει την επιθυµία να συνεχίσουν την εργασία τους στον
καταυλισµό, επειδή το κτίριο κρίθηκε τελείως ακατάλληλο από την Νοµαρχία.

Αντιθέτως, πέρσι είχαν λειτουργήσει ικανοποιητικά και τα δύο νηπιαγωγεία του
οικισµού χωρίς προσκόµµατα από τους διοικητικούς φορείς.
Η παρουσία και η διαµονή του κου Νικολαϊδη στον Κάτω Μαχαλά είναι ένα
ακόµη ζήτηµα, που απασχολεί έντονα την περιοχή και παρακωλύει και τη δική µας
δράση στον οικισµό. Η παρουσία του έχει δηµιουργήσει και στο παρελθόν έντονα
προβλήµατα τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και στους Τσιγγάνους που
διαµένουν στον Πάνω Μαχαλά. Μάλιστα, πρόσφατα η νηπιαγωγός, που επισκέφτηκε
την περιοχή του Κάτω Μαχαλά, δέχτηκε φραστική επίθεση τόσο από τον κο
Νικολαϊδη, όσο και από τους Τσιγγάνους της περιοχής, οι οποίοι παρακινήθηκαν από
αυτόν. Επισηµαίνουµε ότι άµεσος στόχος, για την επόµενη σχολική χρονιά, είναι η
επαναλειτουργία και των δύο νηπιαγωγείων του καταυλισµού Εξαµιλίων.
Ο ∆ήµος Βόχας φιλοξενεί χωρίς αµφισβήτηση το µεγαλύτερο αριθµό
τσιγγανοπαίδων

στο Νοµό και τα προβλήµατα στη συγκεκριµένη περιοχή είναι

ιδιαίτερα ακανθώδη. Η πορεία φοίτησης των τσιγγανοπαίδων ήταν σχετικά οµαλή
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2002-2003.

Ωστόσο, τόσο ο αυξηµένος

αριθµός εγγραφών φοίτησης, όσο και η έλλειψη χώρου

στέγασης του

προπαρασκευαστικού τµήµατος, κατέστησε αναγκαία την εγκατάστασή του

στο

χώρο του καταυλισµού του Ζευγολατιού, στην περιοχή Νταµάρια σε ένα λυόµενο
δώµα, κίνηση που αντίκειται στην αντίστοιχη διάταξη του Υπουργείου Παιδείας περί
αποφυγής της γκετοποίησης. Στο τµήµα αυτό είναι εγγεγραµµένοι τριάντα τρεις
τσιγγανόπαιδες µε µέσο όρο καθηµερινής φοίτησης τους 25 µαθητές.
Εκτός από το προπαρασκευαστικό υπάρχει και το νηπιαγωγείο, η λειτουργία
του οποίου άρχισε τον Νοέµβριο και στεγάζεται στην δεύτερη αίθουσα του λυόµενου
στην ίδια περιοχή. Ο µέσος όρος καθηµερινής φοίτησης για τους τσιγγανόπαιδες του
νηπιαγωγείου δεν ξεπερνά τους δέκα,

η πλειοψηφία των οποίων είναι από τα

Νταµάρια.
Η φοίτηση στο σχολείο του Ζευγολατιού για τους τσιγγανόπαιδες, που είναι
ενταγµένοι στις τάξεις του δηµοτικού, κυλά οµαλά και η µεταφορά τους στο σχολείο
γίνεται µε λεωφορείο, το οποίο περνά καθηµερινά από τα Νταµάρια και από τα
Μαγγανέϊκα. Για την περιοχή του Βαρβιτσιώτη δεν έχει προβλεφθεί ακόµα στάση
λεωφορείου παρά τις επίπονες και επίµονες προσπάθειες µας.

Στην ίδια περιοχή στο πλαίσιο του προγράµµατος σχηµατιστικέ ένα
επικουρικό-υποστηρικτικό της εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων τµήµα, τη λειτουργία
του οποίου ανέλαβε η διαµεσολαβήτρια του προγράµµατος.
Ένα

ζήτηµα που εκκρεµεί στην περιοχή του Ζευγολατιού είναι η

επανεπικοινωνία και η αποκατάσταση της συνεργασίας µε τη ∆ιεύθυνση του
σχολείου, που διεκόπη για περισσότερο από έναν χρόνο, εξαιτίας των αυθαιρεσιών
της ∆ιεύθυνσης και Εκπαιδευτικών του σχολείου στο παρελθόν.
Στο ∆ήµο Βέλου οι τσιγγανόπαιδες βρίσκονται διασκορπισµένοι σε αρκετές
περιοχές, οι οποίες εκτείνονται από το Ελληνοχώρι και τις Κρήνες ως την
Τουρκογέφυρα και το Πάσιο.
Η πορεία φοίτησης των τσιγγανοπαίδων στο συγκεκριµένο δήµο κυλά οµαλά,
καθώς από τις αρχές Νοέµβρη λειτουργεί το προπαρασκευαστικό τµήµα στο 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Κιάτου, στο οποίο φοιτούν µαθητές που ανήκουν στο ∆ήµο Βέλου
και στο ∆ήµο Σικυωνίων.

Οι εγγραφές στο τµήµα αυτό, που λειτουργεί

απογευµατινές ώρες µόνο, ανέρχονται στις δεκατέσσερις µε µέσο όρο καθηµερινής
φοίτησης τους δέκα µαθητές. Ο αριθµός των εγγραφών παρουσιάζει φανερή αύξηση
σε σχέση µε την περσινή χρονιά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην έλευση νέων
οικογενειών στην περιοχή. Η µετάβαση στο σχολείο πραγµατοποιείται µε λεωφορείο
µετά από συνεννόηση του προγράµµατος µε τον προϊστάµενο του 2ου Γραφείου στο
Κιάτο. Τα έντονα προβλήµατα διαβίωσης, που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της
συγκεκριµένης περιοχής, οι οποίοι ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες χωρίς
ηλεκτροδότηση και ύδρευση, όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν και την εκπαίδευση. Ο
αριθµός των τσιγγανοπαίδων που φοιτούν στο σχολείο δεν αντιστοιχεί σε όλο το
δυναµικό των παιδιών του καταυλισµού, πολλά από τα οποία δεν έχουν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά, που απαιτούνται για την εγγραφή τους στο σχολείο. Η
ανάγκη για επιβίωση δεσµεύει τα περισσότερα να εργάζονται προκειµένου να
στηρίξουν οικονοµικά τις οικογένειες τους, µε άµεση συνέπεια η εκπαίδευσή τους να
µη θεωρείται προτεραιότητα. Ωστόσο, στην περιοχή της Τουρκογέφυρας το
πρόγραµµα παρενέβη µε τη δηµιουργία τµήµατος υποστηρικτικής διδασκαλίας, όπως
και στην προαναφερόµενη περιοχή του Βαρβιτσιώτη.
Η δράση µας στην περιοχή αυτή επικεντρώνεται κυρίως στη συνεχή στήριξη
και ενθάρρυνση των τσιγγανοπαίδων και των γονιών τους, πολλοί από τους οποίους
αντιµετωπίζουν προβλήµατα νοµικής φύσεως, είτε γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα

έγγραφα, είτε γιατί εκτίουν ποινές φυλάκισης, Η παρουσία ενός δικηγόρου θα
µπορούσε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια τόσο στους Τσιγγάνους του Βέλου, όσο
και των άλλων περιοχών, που συχνά αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα.
Εξετάζοντας το ∆ήµο Ξυλοκάστρου διαπιστώνουµε ότι στο Μελίσσι η πορεία
φοίτησης των τσιγγανοπαίδων εξελίσσεται ικανοποιητικά και απρόσκοπτα.
Συγκεκριµένα από τις αρχές Σεπτεµβρίου λειτουργεί µία τάξη υποδοχής για δέκα
τσιγγανόπαιδες στο 2/θέσιο ∆ηµοτικό σχολείο Μελισσίου. Οι µαθητές αυτοί φοιτούν
κανονικά το πρωί, χρειάζεται όµως να διανύουν πεζοί καθηµερινά µία αρκετά µεγάλη
απόσταση από το σηµείο που διαµένουν ως το σχολείο.
Γι’ αυτό το λόγο έγινε προσπάθεια σε συνεργασία µε το σχολείο να ναυλωθούν
δύο ταξί µε έξοδα της Νοµαρχίας -µια και η περιοχή είναι δύσβατη και απρόσιτη για
λεωφορείο- ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι µαθητές. Η Νοµαρχία όµως δεν µπόρεσε
να καλύψει τα έξοδα, αφού είχε υπερβεί ήδη τον προϋπολογισµό της. Έτσι, µε
πρωτοβουλία του προϊσταµένου του 2ου γραφείου στο Κιάτο έγιναν κάποιες
προσπάθειες να αναλάβει ένας Τσιγγάνος τη µετακίνηση των µαθητών και τα έξοδα
του να καλύπτονται από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. ∆υστυχώς, ούτε και αυτή η
προσπάθεια ευδοκίµησε, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να συνεχίζουν να µεταβαίνουν
καθηµερινά στο σχολείο πεζοί, πράγµα ανέφικτο κατά τη διάρκεια του χειµώνα.
Ο αριθµός των φοιτούντων τσιγγανοπαίδων δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τον
αρχικό αριθµό εγγραφών. Αυτό οφείλεται ως ένα βαθµό και στο χειρισµό της
κατάστασης από τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία έχει πραγµατικά
αντιµετωπίσει µε θετικό τρόπο τους τσιγγανόπαιδες.
Μοναδικές εκκρεµότητες για την επόµενη σχολική χρονιά στο Μελίσσι είναι η
τακτοποίηση της µεταφοράς των µαθητών αλλά και η παροχή γραφικής ύλης µια και
οι ανάγκες του τµήµατος είναι πολλές και δεν µπορούν να καλυφθούν ολοκληρωτικά
από το σχολείο.
Επιπλέον, τον Οκτώβρη ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος εµβολίων στα παιδιά του
οικισµού του Μελισσίου, που συνεχίστηκε τον Μάρτη, γεγονός που καθησυχάζει και
την διεύθυνση του σχολείου και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι µε πρόσχηµα
τον εµβολιασµό ανθίστανται στη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο.
Η κατάσταση φοίτησης των τσιγγανοπαίδων στην περιοχή του Καµαρίου
παρουσίασε έντονες διαφοροποιήσεις κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Το γεγονός

αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο έντονο οικιστικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει
η συγκεκριµένη περιοχή αλλά και στο ρατσισµό των κατοίκων.
Πιο συγκεκριµένα η κατάσταση έχει διαµορφωθεί ως εξής: Από τους οχτώ
τσιγγανόπαιδες σχολικής ηλικίας, που διαµένουν στην περιοχή του Καµαρίου, οι
µισοί περίπου παρακολουθήσαν ως τα µέσα Μαρτίου το προπαρασκευαστικό τµήµα,
που λειτούργησε το πρωί στο ∆ηµοτικό σχολείο της περιοχής. Μία παρεξήγηση
όµως, ανάµεσα στις οικογένειες που διέµεναν στον οικισµό, ανάγκασε τις µισές
οικογένειες να µετακοµίσουν στο ∆ήµο Ξυλοκάστρου (στην περιοχή Ρίζα), ενώ οι
υπόλοιπες συνεχίζουν τη διαµονή τους στον καταυλισµό Καµαρίου. Το περιστατικό
αυτό, όπως ήταν φυσικό, δεν άφησε ανεπηρέαστη την πορεία φοίτησης των
τσιγγανοπαίδων, αφού το προπαρασκευαστικό τµήµα λόγω της µετακίνησης των
µαθητών διέκοψε υποχρεωτικά πριν το Πάσχα τη λειτουργία του και οι δύο
τσιγγανόπαιδες που απέµειναν από τους τέσσερις τελικά εντάχθηκαν στην Α΄ Τάξη
του ∆ηµοτικού σχολείου Καµαρίου.
Πρόσθετες δράσεις στην περιοχή αποτελούν ο εµβολιασµός όλων των παιδιών
του οικισµού αλλά και η έκδοση µαθητικών καρτών, απαραίτητων για τη µετάβαση
των µαθητών στο σχολείο µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ειδικότερα αναφέρουµε ότι ο
πρώτος κύκλος εµβολίων πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2002 από το Κέντρο
Ειδικών Λοιµώξεων του Υπουργείου Υγείας. Το Μάρτη το Πανεπιστήµιο, σε
συνεργασία µε το Κέντρο Στήριξης Τσιγγάνων, χορήγησε τη δεύτερη δόση, ενώ το
καλοκαίρι αναµένεται να χορηγηθεί και η τρίτη. Τέλος, καταφέραµε να εκδώσουµε
κάρτες, τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιούν πλέον οι µαθητές για τη µετάβαση τους
στο σχολείο, µετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες, που έγιναν σε συνεργασία µε τη
διευθύντρια του σχολείου και µε τον προϊστάµενο του 2ου γραφείου στο Κιάτο.

Φραγκίσκα Κοτρέτσου
Αξιοποίηση της κουλτούρας της τσιγγάνικης κοινότητας µέσω της
∆ιαπολιτισµικής Αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης

Ως συνεργάτης του προγράµµατος «Σχολική ένταξη τσιγγανοπαίδων», υπεύθυνη
για το συντονισµό δράσεων στο νοµό Ηλείας από το 2001 µέχρι σήµερα,
βρίσκοµαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω την εισήγησή µου µε θέµα
:«Αξιοποίηση της κουλτούρας της

τσιγγάνικης κοινότητας µέσω της

∆ιαπολιτισµικής Αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης»
Με βάση τα δεδοµένα διαπιστώνω ότι η πολυπολιτισµική κοινωνία είναι
µια αντικειµενική πραγµατικότητα. Οι τσιγγάνοι είναι ένα κοµµάτι αυτού του
κοινωνικού µωσαϊκού, γι’ αυτό και η ενσωµάτωση της τσιγγάνικης έκφρασης ως
ποικιλία του νεοελληνικού πολιτισµού είναι απαραίτητη.
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας µε ρόµικη καταγωγή δεν ενθαρρύνονται από τη
σχολική κοινότητα, ως βασικό χώρο κοινωνικοποίησης, προσαρµογής και οµαλής
ένταξής τους. Οδηγούνται στο «περιθώριο», περιορίζοντας τις δυνατότητες τους,
παγιδεύοντας τα «πιστεύω» τους, τον τρόπο ζωής τους και τον πολιτισµό τους.
Είναι έντονος ο διαχωρισµός ανάµεσα στους µαθητές και γι’ αυτό ο
εκπαιδευτικός οργανισµός είναι εκείνος που καλείται να διαφοροποιήσει σταδιακά
κάθε στάση που αποµακρύνει οριστικά τον µαθητή της µειονότητας από την
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τη στάση ως προς την συν- εκπαίδευσή τους.
Συνεπώς οι σχέσεις της κυρίαρχης πολιτισµικής κοινότητας µε την κοινότητα των
Ροµά δεν είναι οι καλύτερες. Είναι πολλά πράγµατα που πρέπει να κατακτηθούν
στον τρόπο που συµβιώνουµε, επικοινωνούµε και αλληλεπιδρούµε ως άνθρωποι και
ως πολιτισµοί.
Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος µε θέµα
«µελέτες και έρευνες τεκµηρίωσης και καταγραφής» µε συντονιστή τον καθηγητή
κ. Παπακωνσταντίνου, διερευνήθηκαν οι στάσεις συµπεριφοράς της κυρίαρχης
πολιτισµικής κοινότητας απέναντι στην οµάδα των τσιγγάνων. Στάσεις που έχουν
συναντήσει όλοι οι συνεργάτες του προγράµµατος( προκατάληψη, στερεότυπα,
δοξασίες ,φοβίες κλπ.)
Με βάση τα

ανωτέρω, είναι σηµαντικό να αναζητηθούν

παιδαγωγικές-

κοινωνικές πρακτικές µέσα στο χώρο της εκπαίδευσης, µε σκοπό τη βελτίωση της

σχέσης των Ρόµηδων µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς, τους συµµαθητές, τους
γονείς, την τοπική- ευρύτερη κοινότητα και αντίθετα.
Το σύνολο των ενεργειών θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της
διαπολιτισµικότητας τόσο σε σχέση µε την απόκτηση ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν
τη δεσπόζουσα κοινότητα, όσο και µε την καλλιέργεια/ αξιοποίηση των πολιτισµικών
στοιχείων της µειονότητας.
Όσοι ασχολούµαστε µε οµάδες κοινωνικού αποκλεισµού θα πρέπει να δεχτούµε,
να αποδεχτούµε και να παραδεχτούµε ότι «κάθε άτοµο απαιτεί να γίνει σεβαστό ως
ισότιµος µέτοχος στο κοινωνικό γίγνεσθαι χωρίς αποκλεισµούς και εκπτώσεις» . Κατά
συνέπεια µπορούµε και πρέπει να διακρίνουµε την «πολιτισµική ετερότητα εντός του
εµείς»
Με βάση τις αρχές της διαπολιτισµικής αγωγής που αναφέρονται στο σεβασµό
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των αξιών του κάθε πολιτισµού, στην παροχή ίσων
ευκαιριών, στην προώθηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε κουλτούρας και µέσα από
συγκεκριµένες πρακτικές προσέγγισης της τσιγγάνικης µαθητικής οµάδας θα ανυψωθεί
το ηθικό των γκετοποιηµένων Ρόµηδων στο σχολείο, θα περιοριστεί ο στιγµατισµός
και η αποµόνωση στο χώρο της

σχολικής κοινότητας, θα εκδηλωθεί η χαρά τους για

το σχολείο, θα προωθηθεί η συνεργασία, η συνεννόηση και η επικοινωνία τόσο των
παιδιών µεταξύ τους, όσο και των γονέων.
Κατόπιν τούτου, κατανοώντας το ρόλο µου στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, οι
παρεµβάσεις µου προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης και εξασφάλισης της τακτικής
φοίτησης των µαθητών και της οµαλής ένταξής τους στο σχολείο είχαν και έχουν
κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η εκπαιδευτική ένταξη και κατά συνέπεια η
κοινωνική ένταξη των Ρόµηδων µαθητών , αποτελεί επιτακτική ανάγκη και συνεπώς
µια πρόκληση και για την κοινωνική εργασία, ως ανθρωπιστική επιστήµη, η οποία για
λόγους δεοντολογίας, πρέπει να είναι ο φυσικός σύµµαχος των πληθυσµιακά αδύναµων
κοινωνικών οµάδων.
Ιδιαίτερα το σχολείο, ως πλαίσιο εργασίας, να λειτουργήσει σαν ένας χώρος
όπου τα παιδιά- κυρίως

εκεί όπου φοιτούν διάφορες κοινωνικές οµάδες- να

αποκτήσουν «την αίσθηση της γενικής ικανότητας και την ανάληψη ευθυνών για την
δική τους συνεχή µόρφωση» .
Ως Κοινωνική Λειτουργός, επισηµαίνω ότι η σχολική κοινότητα αποτελεί «το
συναπάντηµα πολλών και διαφορετικών κοινωνικών διαστάσεων, γι’ αυτό και
εµφανίζονται εντάσεις, δυσκολίες επικοινωνίας, προσαρµογής και απόδοσης όλων των

προσώπων που δρουν σ’ αυτό και κυρίως

όπου οι µαθητές προέρχονται από

διαφορετική κουλτούρα .
Έτσι λοιπόν, δίνεται έµφαση στις παρεµβάσεις που µπορούν να βελτιώσουν τις
συναλλαγές ανάµεσα στο παιδί, χωρίς να γίνονται διαχωρισµοί σε κυρίαρχη οµάδα και
οµάδα µειονότητας, στο σχολικό περιβάλλον (εκπαιδευτικοί-σύλλογος γονέων κλπ.),
στο οικογενειακό και το ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον. Η σύνδεση της οικογένειας
µε το κοινωνικό περίγυρο δηλ. εξωσχολικούς τοµείς κοινωνικοποίησης των µαθητών,
αποτελεί βασικό σηµείο του κοινωνικο-παιδαγωγικού στόχου του σχολείου.
Εποµένως η παρέµβαση γίνεται σε τρεις τοµείς στην οικογένεια, στο σχολείο και
στον κοινωνικό περίγυρο. Οµάδες στόχου αποτελούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι
µαθητές και οι διάφορες Υπηρεσίες κοινωνικού ή µη προσανατολισµού.Το κοινωνικό
και φυσικό περιβάλλον αποτελεί τον παιδαγωγικό περίγυρο των µαθητών, γι’ αυτό
είναι σηµαντική η µελέτη, η ανάλυση και η προγραµµατισµένη παρέµβαση στο σηµείο
της

διαλεκτικής

σχέσης

(αλληλεπίδρασης)

των

παιδαγωγούµενων

και

του

παιδαγωγικού περιβάλλοντος.
Τα µέσα προσέγγισης της οµάδας των τσιγγανοπαίδων, γνωρίζοντας τις
ιδιαιτερότητες του πολιτισµού τους, έχουν παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
Συγκεκριµένα, η ατοµική συµβουλευτική µε τους τσιγγανόπαιδες και µη , τους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς είναι ένας τρόπος προσέγγισης, όχι όµως ο µοναδικός. Από
την εµπειρία της εργασίας µου στα σχολεία εντοπίζονται οι ακόλουθοι τοµείς δράσης
για εργασία µε µικτές οµάδες: η µαθητική κοινότητα, ο σύλλογος γονέων, οι
εκπαιδευτικοί, η ευρύτερη κοινότητα στην οποία λειτουργεί η σχολική κοινότητα και η
µεταξύ όλων των ανωτέρω αλληλεπίδραση.
Έτσι, η τσιγγάνικη κουλτούρα στο χώρο της εκπαίδευσης µέσω της
διαπολιτισµικής Αγωγής, µπορεί να αξιοποιηθεί στον τοµέα της µαθητικής κοινότητας
και στον τοµέα της οµαδικής εργασίας µε γονείς, ∆ηµιουργείται, λοιπόν, σύστηµα
οµαδικής υποστήριξης ανάµεσα και στους δύο πολιτισµούς
Σε

συνάρτηση

µε

το

επίπεδο

ενηµέρωσης,

συνειδητοποίησης

και

προβληµατισµού των γονέων κάθε σχολείου, όπου φοιτούν και τσιγγανόπαιδες,
ανακύπτουν και θέµατα παιδαγωγικής διαδικασίας και εκπαιδευτικής πράξης.
Συγκεκριµένα, σχέσεις Παιδαγωγού –παιδαγωγούµενων,

Παιδαγωγικές µέθοδοι ,

Συνεδρίες- εκπαιδευτικών -γονέων κλπ. Είναι συχνά τα παράπονα µελών του Συλλόγου
για τις σχέσεις των παιδιών µε τα παιδιά της «άλλης» πολιτισµικής κοινότητας, µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν σωστά στο ρόλο τους ως γονείς.

Η επιµόρφωση, συµβουλευτική προσέγγιση των γονέων µε το εκπαιδευτικό
προσωπικό, στοχεύει στην

αλληλοενηµέρωση στα µαθητικά θέµατα, στην

εξατοµικευµένη ή συλλογική συνεργασία για περιπτώσεις µαθητών των οποίων η
συµπεριφορά προκαλεί το περιβάλλον ή αποβαίνει επιζήµια γι’ αυτό. Επίσης,
αποβλέπει και στη δηµιουργία οµάδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, που αποτελούν
µέσο παρέµβασης, δίνοντας την ευκαιρία έκφρασης της τσιγγάνικης κουλτούρας.
Οι οµάδες συµβουλευτικής γονέων έχουν ως στόχο την παροχή βοήθειας στους
γονείς, που αντιµετωπίζουν δυσκολίες λειτουργίας στο γονεϊκό ρόλο τους και των
οποίων τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία προσαρµογής στο σχολείο – κάτι που είναι
πιο έντονο στα τσιγγανόπαιδα- ή και µειωµένη απόδοση.
Ο παιδαγωγικός πυρήνας της κοινωνικής εργασίας δικαιολογεί τις µεσολαβητικές
αυτές ενέργειες κυρίως στις σχολικές κοινότητες όπου φοιτούν και τσιγγανόπαιδες.
Και αυτό, γιατί η βοήθεια µε την έννοια της συµπαράστασης και υποστήριξης ,
αποτελεί στην ουσία παραγωγική πράξη. Επιπλέον, η αυτοπραγµάτωση και η ανάπτυξη
της προσωπικότητας του ατόµου, µε τη έννοια της χειραφέτησης, αποτελούν τον γενικό
στόχο της παιδαγωγικής αλλά και της κοινωνικής εργασίας. Τέλος, η παρέµβαση κάθε
κοινωνικού επιστήµονα γίνεται µεθοδικά και µε τη χρήση κατάλληλων παιδαγωγικών
µέσων, όπως της πληροφόρησης, της επιµόρφωσης, της ενθάρρυνσης, της συµβουλής,
της συζήτησης και της σιωπής.
Οι εκπαιδευτικοί ,ως «κοινωνικοί παιδαγωγοί» κατανοούν ότι ο ουσιαστικός
πυρήνας της κοινωνικής παιδαγωγικής είναι η σύνδεση του παιδαγωγικού και
κοινωνικού τοµέα µε την εκπαίδευση, τη µόρφωση και την ανθρώπινη ελευθερία. Από
την συνεργασία µου µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Ν. Ηλείας, όπου
φοιτούν τσιγγανόπαιδες, διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσβασης του σχολείου στο χώρο
διαβίωσης των παιδιών για την άρση των εµποδίων που δυσκολεύουν την επικοινωνία
των Τσιγγάνων και του πολιτισµού τους γενικότερα µε την ευρύτερη τοπική κοινωνία
και τα µέλη της .
Το σχολείο αποτελεί στην ουσία ένα κοινοτικό κέντρο, που ασχολείται µε τα
προβλήµατα της κοινότητας, µε σκοπό την επίλυσή τους για την ενεργό συµµετοχή
όλου του συνόλου (γειτονιά, υπηρεσίες, σύλλογοι κλπ ).Πρόκειται για τη σύνδεση του
σχολείου µε την πραγµατική ζωή. Γι’ αυτό, το σχολείο πρέπει να λειτουργεί και ως
χώρος επιµόρφωσης µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων για όλη την κοινότητα, µε
σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού.

Βασικός σκοπός είναι η ποιοτική αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης και του
µορφωτικού επιπέδου του πληθυσµού, ιδιαίτερα των µη προνοµιούχων οµάδων .Έτσι,
προσαρµόζεται το σχολείο στις ανάγκες των µαθητών µε την έννοια της
διαπολιτισµικής αγωγής. Μην ξεχνάµε, ότι το κριτήριο της «κοινωνικής ένταξης» δεν
είναι µόνο η σχολική επιτυχία αλλά και η ευεξία των παιδιών!
Χωρίς να παραµελείται το βασικό καθήκον του σχολείου που είναι η µετάδοση
γνώσεων, ως κύριο µέληµα των παιδαγωγών πρέπει να είναι η εντατική και
εποικοδοµητική συνεργασία µε το σχολικό περιβάλλον και τις οµάδες στόχου, µε
µεσολαβητές

όλους όσοι µπορούν να βοηθήσουν (υποστηρικτικά- µεσολαβητικά-

προληπτικά) µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους, χωρίς διάθεση µείωσης της οµάδας
των τσιγγανοπαίδων, αλλά µε αξιοποίηση της κουλτούρας τους, δηµιουργώντας τις
προϋποθέσεις να γνωρίσουν οι µαθητές τις ατοµικές και κοινωνικές ικανότητες , -κάτι
που το σχολείο προσφέρει σε µικρό βαθµό- και να κατανοήσουν και να µάθουν µε
προσωπικές εµπειρίες ότι έχουν την ικανότητα στο πλαίσιο της οµάδας , ως άτοµα και
ως κοινωνικοί εταίροι, να βρουν την ευκαιρία να ασκήσουν µια υπεύθυνη δράση.
Η συνεργασία µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει και
δραστηριοποιείται ο τσιγγάνος και η οικογένειά του, είναι ένα άλλο βασικό µέσο
παρέµβασης περιορισµού του Κοινωνικού αποκλεισµού της οµάδας –στόχου.
Πρόκειται για µια διαδικασία εκπαίδευσης που λέγεται «αγωγή κοινότητας», δηλαδή
συνεργασία µε τον πληθυσµό και

ευαισθητοποίησή του, ώστε να αλλάξει στάση

απέναντι στις ευάλωτες οµάδες, προσφέροντας εθελοντική ή επαγγελµατική βοήθεια
στο έργο αντιµετώπισης της περιθωριοποίησης.
Στην κοινωνική εκστρατεία µπορούν να πρωτοστατήσουν οι πνευµατικοί και
κοινωνικοί

ηγήτορες

(εκκλησία,

∆ήµος,

Αστυνοµία,

Εκπαιδευτική-Μαθητική

Κοινότητα κλπ). Και αυτό µπορεί να γίνει µέσα από την ενηµέρωση, τις συνεντεύξεις,
τη συγγραφή και δηµοσίευση άρθρων και την οργάνωση σεµιναρίων κλπ. Με τη
συνεχή αυτή συνολική προσπάθεια θα καταστεί εφικτό να αλλάξει η αρνητική
νοοτροπία και στάση της κοινωνίας, ώστε να µπορέσει να αποδεχτεί όλα τα µέλη της
χωρίς διακρίσεις.
Έχοντας ως άξονα της εργασίας µας τη σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων και
κατ’ επέκταση την κοινωνική, προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε στην ουσία την
προκατάληψη απέναντι στην οµάδα –στόχο. Ακόµα ως πρακτική στα πλαίσια αυτής
της διαδικασίας µπορεί να αποτελέσουν τα ειδικά προγράµµατα για την συµµετοχή

µαθητών –γονέων, µε εργαστήρια προσαρµογής των παιδιών και µε εξειδικευµένο
προσωπικό («εκπαιδευτές του δρόµου»)
Βεβαίως έχουν υλοποιηθεί προγράµµατα «κατάρτισης και επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών γύρω από την επικοινωνία, τον πολιτισµό, την προσωπικότητα των
αποδεκτών της, τη διδασκαλία των τσιγγανοπαίδων, και τη φύση και τα όρια της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε µικτά από πλευράς πολιτισµικής ταυτότητας τµήµατα
µαθητών
Είναι σηµαντική η παρέµβαση που αφορά στην ευαισθητοποίηση των
εκπαιδευτικών και των φορέων της εκπαίδευσης, σε θέµατα διαπολιτισµικής αγωγής,
καθώς και στο σχεδιασµό του επιµορφωτικού προγράµµατος ευαισθητοποίησης
σχετικά

µε

τη

διαπολιτισµική

εκπαίδευση.

Είναι

αναγκαία

η

δηµιουργία

υποστηρικτικών δοµών (Κοινωνικές Υπηρεσίες) µέσα στα σχολεία για τους µαθητές
οποιουδήποτε πολιτισµού, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς. ∆εχόµενοι όλοι
µαζί – χωρίς επιφυλάξεις - τη διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα, µπορούµε να
προσεγγίσουµε τους Ροµ µέσα από τη δική τους προσωπικότητα και όλοι να
αποτελέσουµε µια ενιαία οµάδα υποστήριξης.
Έτσι διαµορφώνεται µια τάση ισορροπίας µε τα παιδιά. διατηρείται, χωρίς να
θίγεται, ο τρόπος ζωής τους. εκφράζεται, χωρίς να υποθάλπεται, η σκέψη, το
συναίσθηµα, οι εµπειρίες κάθε µαθητή τσιγγάνου ή µη. καλλιεργείται και ενισχύεται
σταδιακά η αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση των τσιγγανοπαίδων και περιορίζεται η
τάση υπεροχής από το «εµείς» και µειονεξίας από την τσιγγάνικη κοινότητα. Η
κουλτούρα των τσιγγάνων δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι µέρος του κοινωνικού
ιστού.
Η αξιοποίησής της µέσω της διαπολιτισµικής αγωγής στο χώρο της εκπαίδευσης,
µέσα από πρακτικές κοινωνικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, µπορεί να καταρρίψει
σταδιακά τις προκαταλήψεις και να δώσει στο µικρό τσιγγάνο µαθητή

τη

συναισθηµατική ασφάλεια ότι έχει κάπου τις ρίζες του , ότι κάπου ανήκει , δεν είναι
µακριά από εµάς.
Χρειάζεται την στήριξη για να δει το «εγώ» του µέσα από το «εµείς» !

Λεωνίδας Αθανασίου
Η επιµόρφωση των εµπλεκόµενων µε την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων φορέων
στα πλαίσια µιας ∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής

Το θέµα της δικής µου της εισήγησης, από ό,τι έχετε δει και στο πρόγραµµα,
σχετίζεται µε την επιµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε την εκπαίδευση των
τσιγγανοπαίδων στα πλαίσια µιας διαπολιτισµικής παιδαγωγικής.
Θα πω µερικά γενικά πράγµατα για το πώς αντιλαµβανόµαστε την επιµόρφωση σε
θεωρητικό επίπεδο και δεύτερον, θα εκθέσω τις απόψεις µας για το πώς εµείς, ως
πρόγραµµα πια, µια που έχω και την ευθύνη του συντονισµού του επιµορφωτικού
προγράµµατος, βλέπουµε το πρόγραµµα των δικών µας παρεµβάσεων από
επιµορφωτική άποψη, µια που και σήµερα και χθες τέθηκε το θέµα ότι έχουµε ανάγκη
από επιµόρφωση.
Φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι το αίτηµα για επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν και
εξακολουθεί να είναι µόνιµο σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα και των
Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των υπερατλαντικών χωρών. Έξαρση παρουσιάζει τις
τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα µας. Γιατί παρουσιάζει έξαρση; Γιατί οι γνώσεις
αυξάνουν καθηµερινά µε ταχύτατους ρυθµούς, διαδίδονται επίσης µε ταχύτατους
ρυθµούς. ∆εν προλαβαίνει µια γλώσσα να παλιώσει και αµέσως αντικαθίσταται από
µια άλλη, από κάποια καινούργια.
Άρα, έχουµε χρέος να µπορούµε να παρακολουθούµε αυτή την εξέλιξη των
γνώσεων και δε µας επαρκούν οι γνώσεις που αποκτήσαµε πριν από 10-15 χρόνια.
Στην Ελλάδα το αίτηµα αυτό είναι έντονο τα τελευταία 10-15 χρόνια λόγω και των
ανακατατάξεων που έχουν γίνει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή στη χώρα µας υπάρχουν
πάνω από ένα εκατοµµύριο ξένοι. Η χώρα µας, από χώρα εξαγωγής ανθρώπινου
δυναµικού, έχει γίνει χώρα εισαγωγής πια ανθρώπινου δυναµικού και τα παιδιά των
ξένων, που βρίσκονται στην Ελλάδα περίπου ανέρχονται στις 130.000, αλλοδαπών
και παλιννοστούντων.
Εποµένως, η φυσιογνωµία των σχολείων αρχίζει να αλλάζει Από την άλλη πλευρά
έχουµε την πολιτεία να λέει ότι «εµείς θέλουµε να έχουµε ένα ενιαίο σχολείο και να
µην έχουµε ένα σχολείο πολλών ταχυτήτων». ∆εν το έχουµε καταφέρει ακόµη στο
βαθµό που θα θέλαµε, αλλά προς τα εκεί στρέφονται οι µεγάλες οι προσπάθειες.
Μέσα σ’ αυτό το νέο σχολείο έχουµε και το δάσκαλο, τον οποίο βέβαια κανένας
δεν τον πυροβολεί, µακριά από εµάς τέτοια σκέψη, κανένας δεν τον κατηγορεί, αλλά

είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλείται ως «Σίσυφος» να φορτωθεί όλες τις αλλαγές,
όλες τις καινοτοµίες, χωρίς ο ίδιος να έχει την κατάλληλη κατάρτιση ή την
κατάλληλη επιµόρφωση. Άρα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σήµερα στα σχολεία
αντιµετωπίζουν πάρα πολλά προβλήµατα, γιατί και κατά τη διάρκεια των βασικών
σπουδών τους δεν έχουν πάρει όλη την κατάρτιση που χρειάζεται, και αυτό πρέπει να
το οµολογήσουµε, γιατί χτες ειπώθηκε ότι πρέπει να αναλαµβάνουµε όλες τις
ευθύνες.
Και είναι ευθύνη δική µας, των πανεπιστηµιακών, γιατί στα προγράµµατά µας δεν
έχουµε κάνει ακόµη τις απαραίτητες αλλαγές όλοι, και στο βαθµό που θα έπρεπε,
ώστε τα νέα παιδιά που θα φύγουν µεθαύριο και θα πάνε στην εκπαίδευση να ξέρουν
τι σηµαίνει πολυπολιτισµική εκπαίδευση, τι σηµαίνει διαπολιτισµική εκπαίδευση , τι
σηµαίνει διδάσκω την Ελληνική σαν δεύτερη και σαν ξένη γλώσσα, τι σηµαίνει το να
διδάσκω αλλόγλωσσους µαθητές σε µονόγλωσσες τάξεις, τι σηµαίνει ρατσισµός,
ξενοφοβία, προκαταλήψεις και τι προβλήµατα δηµιουργούνται. Άρα, λοιπόν, ένα
πρώτο χρέος που έχουµε είναι, εµείς οι πανεπιστηµιακοί, να κάνουµε το πρώτο βήµα
και να αλλάξουµε λίγο τα προγράµµατα των προπτυχιακών µας σπουδών.
Χρειάζονται επίσης, οι εκπαιδευτικοί από την περίοδο της κατάθεσής τους,
σηµαντική βοήθεια, για να ξέρουν πώς θα διδάξουν τη γλώσσα σε παιδιά µε
διαφορετικό γνωστικό, κοινωνικό, πολιτισµικό επίπεδο, πώς θα επικοινωνούν µε τους
µαθητές όλων αυτών των κατηγοριών, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό. Και επιτρέψτε
µου να επιµείνω εδώ, γιατί το ξέρετε όλοι σας, ότι η κοινωνία και η εποχή στην
οποία ζούµε, δεν έχει πια ανάγκη από άτοµα µε κεφάλια παραγεµισµένα. Στόχος του
σχολείου δεν είναι να «ρίχνει γνώση» στο κεφάλι του παιδιού, λες και είναι ένα σακί
που πρέπει να γεµίσει, αλλά έχει ανάγκη από άτοµα µε κεφάλια «καλογεµισµένα».
Και
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να
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προβληµατίζεται, το µαθαίνω να συµβιώνει µε τον άλλον, να συνεργάζεται µε τον
άλλον, να ανταλλάσσει γνώµες µε τον άλλον, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι προλήψεις,
οι δεισιδαιµονίες και οι προκαταλήψεις.
Και όλα αυτά τα πράγµατα δεν είναι έµφυτα, µπορεί κανείς να τα διδαχθεί στο
σχολείο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επιµόρφωσης, π.χ η εµπειρία που έχουµε από τον
Ευρωπαϊκό χώρο, είναι επιµορφώσεις που τις αναλαµβάνει η πολιτεία και σε µας και
στην Αγγλία και στη Γαλλία. Όµως στις άλλες χώρες η επιµόρφωση γίνεται µε
κέντρο το σχολείο, δηλαδή επισκέπτονται τα σχολεία, βλέπουν τα προβλήµατα και
µέσα στο σχολείο προσπαθούν να αντιµετωπίσουν και να λύσουν τα προβλήµατα

αυτά. Αυτό κάνουν και οι Άγγλοι, το ίδιο γίνεται στη Γερµανία, Σουηδία, Τσεχία. Θα
τα προσπεράσω αυτά, γιατί σας είναι λίγο πολύ γνωστά.
Το δικό µας το πρόγραµµα είναι φιλόδοξο. Το τονίσατε και εσείς, ότι
έχουµε ανάγκη να επιµορφώσουµε και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Το δικό
µας το πρόγραµµα, λοιπόν, έχει φιλόδοξες επιµορφωτικές δραστηριότητες, που
σκοπεύουµε να τις υλοποιήσουµε σε δυο φάσεις.
Στην πρώτη φάση, και αυτό το έχουµε αρχίσει κιόλας, επιδιώκουµε µια
ανοιχτή

συζήτηση

µε

εκπαιδευτικούς,

µε

παράγοντες

της

εκπαίδευσης,

προϊσταµένους, συµβούλους, διοικητικούς, επόπτες της εκπαίδευσης και µε την
τοπική και την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, για να ανταλλάξουµε απόψεις µε όλους
αυτούς τους φορείς για το ποιοι είµαστε, ποιο είναι το πρόγραµµά µας, τι σκοπούς
έχουµε, τι προβλήµατα υπάρχουν και πώς µπορούν και αυτοί από τη σκοπιά τους να
µας βοηθήσουν. Ήδη έχουµε κάνει έξι µεγάλες συγκεντρώσεις στη Λάρισα, στη
Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή και σήµερα στα Γιάννενα
και πιστεύω ότι σύντοµα, ίσως τον Ιούνιο, θα κάνουµε και µερικές άλλες. ∆εν ξέρω
πού ακριβώς, αλλά θα πάµε Αθήνα, Κόρινθο, Πάτρα, Ιόνια νησιά, Ηράκλειο και σε
άλλους χώρους, για να κάνουµε αυτή την πρώτη ενηµέρωση και επικοινωνία σε ένα
ανοιχτό επίπεδο.
Η δεύτερη φάση της επιµόρφωσης, που εµείς θέλουµε να προσφέρουµε, θα
γίνει µε κέντρο το σχολείο. Σε µας πια αυτό έχει γίνει πεποίθηση και, όταν λέω «σε
µας», εννοώ τους υπεύθυνους του Προγράµµατος. Θα είναι δηλαδή περιορισµένη σε
έκταση η παρέµβασή µας και η θεµατική θα είναι εξειδικευµένη.
Μερικοί βασικοί τοµείς θεµάτων και προβληµάτων, που έχουµε επισηµάνει
ότι ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς και που θα κουβεντιάσουµε σε αυτές τις
κλειστές συναντήσεις, είναι κυρίως η διδασκαλία της νεοελληνικής ως µητρικής,
δεύτερης και ξένης γλώσσας στο ενιαίο σχολείο. Επίσης, η αντιµετώπιση
προβληµάτων συµπεριφοράς στο σύγχρονο σχολείο, κυρίως επιθετικότητα,
ρατσισµός, προκαταλήψεις, αποδοχή της ετερότητας. ¨Ένα άλλο θέµα είναι η
πρόληψη σχολικής αποτυχίας στο σύγχρονο σχολείο, τι µπορούµε να κάνουµε, γιατί
όλα αυτά τα πράγµατα που τονίζονται ότι «ο δάσκαλος θα κάνει αυτό και
εκείνο…»Ποιος δάσκαλος; Για να δούµε, ποιον δάσκαλο έχουµε σήµερα στο σχολείο
και τι κατάρτιση έχει αυτός ο καηµένος.
Θεωρούµε, λοιπόν, πολύ σηµαντικό πρώτα να δώσουµε πληροφορίες και µετά
να

ζητήσουµε

από

αυτούς

τους

ανθρώπους.

Είναι

πολύ

σηµαντικό

να

κουβεντιάσουµε λίγο για το ρόλο της µητρικής γλώσσας στην εκµάθηση των άλλων
γλωσσών, ιδιαίτερα για τους αλλόγλωσσους και για τα παιδιά των παλιννοστούντων.
Να κουβεντιάσουµε λίγο για το ρόλο της οικογένειας στη δηµιουργία κινήτρων για
µάθηση, κάτι που τονίστηκε πάρα πολλές φορές σε πολλές εισηγήσεις ότι η
οικογένεια πρέπει να κάνει πολλά. Ποια οικογένεια; Ξέρετε πολύ καλά, ότι σήµερα
στην πατρίδα µας το να γίνει κανείς γονιός, είναι υπόθεση ενός λεπτού. Το να
αποδειχτείς άξιος του ονόµατος «γονιός» είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό είναι το
πιο σηµαντικό πράγµα, πώς να µπορέσω να πείσω το γονιό ότι «κοίταξε αυτά τα
πλάσµατα που έχεις φέρει στο κόσµο είναι πάρα πολύ σηµαντικά και θέλουν τη
διαρκή συµπαράστασή σου». Άρα, λοιπόν, και οι γονείς µας χρειάζονται και είναι
πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα.
Η επικοινωνία στο σχολείο, επίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντική και ιδιαίτερα η
επικοινωνία σε τάξεις που είναι µεικτής προέλευσης και έχουν παιδιά από
διαφορετικές χώρες. και βέβαια οι διδακτικές προσεγγίσεις. Είναι πολύ σηµαντικό
πράγµα να πω στο δάσκαλο: «για να δούµε, ρε δάσκαλε, όταν έχεις τρία Αλβανάκια,
πέντε Βουλγαράκια, τρία τσιγγανάκια και πέντε άλλα παιδάκια, τι κάνεις και πώς
διδάσκεις; Και πώς µπορείς να ικανοποιήσεις όλα αυτά τα επίπεδα»; Υπάρχουν
λύσεις; Και βέβαια υπάρχουν. Αλλά ο δάσκαλος θέλει ενηµέρωση σε αυτούς τους
τοµείς.
Πρέπει επίσης να τονίσω ότι η επιµόρφωση των ενηλίκων δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Έχει µια δική της φιλοσοφία και µια δική της συλλογιστική. Υπάρχουν
ορισµένες βασικές αρχές που, αν δεν τις λάβουµε υπόψη µας, καταλαβαίνετε ότι δεν
µπορούµε να καταφέρουµε πολλά πράγµατα.
Μια πρώτη αρχή σε επιµόρφωση µε ενήλικες και ιδιαίτερα µε εκπαιδευτικούς,
είναι η αρχή της ανταποδοτικότητας. Και επιτρέψτε µας η εµπειρία, που κουβαλάµε
τόσα χρόνια, να µας έχει πείσει γι’ αυτό. ∆ηλαδή, όταν κάνεις σεµινάρια µε
εκπαιδευτικούς, η µάθηση των ενηλίκων είναι αποδοτική, όταν η ενηµέρωση των
ενηλίκων αλλά και η γνώση που αποκτούν, σχετίζεται άµεσα µε το διδακτικό και το
εκπαιδευτικό τους έργο. Έχουν δηλαδή ανταποδοτικό χαρακτήρα, όταν πράγµατι ο
άλλος πιστεύει ότι κερδίζει από αυτά τα οποία θα έρθει να ακούσει. Είναι ενδιαφέρον
βέβαια να ακούσεις διάφορες θεωρίες, αλλά ο δάσκαλος, που είναι και κουρασµένος
κατά τη διάρκεια της ηµέρας, θέλει να ακούσει πράγµατα που να έχουν άµεση
εφαρµογή στο διδακτικό του έργο. Αυτό τι σηµαίνει πρακτικά;

Αυτό σηµαίνει ότι ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, που απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς θέλει πολλή προσοχή πρώτον ως προς το είδος των πληροφοριών και
των γνώσεων, που θα προσφέρουν σ’ αυτούς, δεύτερον όσον αφορά στα κριτήρια
σύµφωνα µε τα οποία θα γίνει αυτή η επιλογή των πληροφοριών, τρίτον πόσο
έγκυρες, αξιόπιστες και αντικειµενικές είναι αυτές οι πληροφορίες και τέταρτον πώς
θα προσφερθούν. Θα µιλήσω λίγο στην συνέχεια για τον τρόπο προσφοράς και
επικοινωνίας, που σας ενδιαφέρει και ως εκπαιδευτικούς στην τάξη.
Μια δεύτερη αρχή είναι η αρχή της κατανόησης και της δηµιουργικής αφοµοίωσης
των παρεχοµένων γνώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι η επικοινωνία µε τους ενήλικες
απαιτεί οι γνώσεις, που παρέχονται, να είναι εύκολα κατανοητές και αφοµοιώσιµες.
Ένας δάσκαλος κουρασµένος, που έρχεται να παρακολουθήσει ένα επιµορφωτικό
σεµινάριο, αν τον αρχίσεις µε ορολογίες «επιστηµονικότατες» και παιδεύεται µισή
ώρα να σκεφτεί τι του είπες, καταλαβαίνετε ότι τον έχασες. Αυτό σηµαίνει λοιπόν ότι
θέλουν γνώσεις απλές και άµεσες, αλλά όχι απλοϊκές και όχι αντιεπιστηµονικές.
Μπορούµε να δώσουµε επιστηµονική γνώση µε απλό και κατανοητό τρόπο. Και
αυτός ο απλός και κατανοητός τρόπος έχει κυρίως να κάνει µε τον κώδικα
επικοινωνίας που θα χρησιµοποιήσω. Έναν κώδικα που να είναι προσαρµοσµένος
στο επίπεδό τους.
Μια τρίτη αρχή είναι η αρχή της αυτενεργούς ανακάλυψης των γνώσεων. Έχει
νόηµα ένα σεµινάριο µε ενήλικες, όταν και οι ίδιοι συµµετέχουν δηµιουργικά στην
κατάρτιση της γνώσης. Γι’ αυτό συνιστάται ιδιαίτερα σε επιµορφωτές ενηλίκων να
τους προτρέπουν να µελετούν οι ίδιοι κείµενα, να τους δίνουν φωτοτυπίες και να µην
είναι µόνο παθητικοί ακροατές διαφόρων πραγµάτων. Ο επιµορφωτής είναι
συνεργάτης,
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επιµορφούµενους.
Μια τέταρτη αρχή είναι η αρχή της συνεργατικότητας, που σηµαίνει ότι η οµαδική
διερεύνηση θεµάτων και προβληµάτων µε ενήλικες θεωρείται πολύ αποτελεσµατικός
τρόπος µάθησης. Βέβαια, το περιβάλλον της µάθησης παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, η
«οικολογία» της αίθουσας, που γίνονται τα σεµινάρια, είναι πολύ σηµαντικός
παράγοντας. Για παράδειγµα, αν βάλεις σε κάτι σκληρές και µικρές καρέκλες έναν
άνθρωπο σαν και µένα καταλαβαίνεις ότι έχω υποχρέωση να καθίσω και µετά θα
σηκωθώ να φύγω…Άρα, είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα το περιβάλλον, για να
µπορεί να γίνει η επιµόρφωση. Και επίσης, πολύ σηµαντικό ρόλο σε µια επιµόρφωση
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επιµορφούµενους. Αυτά τα πράγµατα δεν «πιάνουν».
Και τέλος βασική αρχή για επιµόρφωση των ενηλίκων είναι ότι πρέπει η
επιµόρφωση να είναι συνεχής. ∆ηλαδή, να µη γίνεται σήµερα και ύστερα από δέκα
χρόνια να ξαναγίνει πάλι. Από τη στιγµή που υπάρχει αυτή η ασυνέχεια δεν έχει και
νόηµα. Και δεύτερον να υπάρχουν και κίνητρα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε όλο
τον πολιτισµένο κόσµο όσοι παρακολουθούν σεµινάρια παίρνουν µια βεβαίωση,
παίρνουν κάτι που να έχει και ουσιαστικό αντίκρισµα και στην υπηρεσία τους και όχι
απλά να το έχουν για να δείχνουν, για παράδειγµα, στην πεθερά ή στον πεθερό και να
πουν ότι «να, εγώ έχω και µια βεβαίωση και από τα Γιάννενα». ∆υστυχώς, έως τώρα
αυτά τα κίνητρα δεν έχουν αποκτήσει «σάρκα και οστά». Στα σχολεία µας αρχίζουν
σιγά-σιγά να τα εκτιµούν.
Ένα άλλο πράγµα, που θέλω να τονίσω, είναι οι µορφές επικοινωνίας και είναι
πάρα πολύ σηµαντικό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσει κανείς µε τους
επιµορφούµενους. Και επειδή είστε και εκπαιδευτικοί οι περισσότεροι, µια καλή
µορφή επικοινωνίας είναι η διάλεξη. Καλή ώρα, αυτό που κάνω εγώ τώρα. Πότε
γίνεται όµως αυτό; Όταν έχω ένα µικρό ακροατήριο. Και να θέλω τώρα να κάνω
συζήτηση, δεν µπορώ. Είναι όµως ένας καλός τρόπος επικοινωνίας, γιατί επιτρέπει
παροχή γνώσεων και µπορείς να ελέγξεις ένα µεγάλο ακροατήριο, αλλά έχει και
βασικά µειονεκτήµατα. Είναι λοιπόν αυτή η µορφή επικοινωνίας, όµως είναι η
χειρότερη µορφή επιµόρφωσης, γιατί κανένας δε βλέπει τι γίνεται από πίσω. Αυτός
είναι κακός τρόπος επιµόρφωσης ενηλίκων. Όµως είναι αναγκαίος, όταν δε µπορείς
να κάνεις διαφορετικά.
Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι αυτός που επιχειρούµε σήµερα. Υπάρχει
δηλαδή µια σύντοµη εισήγηση και µετά γίνονται ορισµένες διευκρινιστικές
ερωτήσεις. Πάντως εµείς δεν έχουµε καµία ψευδαίσθηση ότι κάνουµε διάλογο, αφού
αυτός λέγεται ψευτοδιάλογος. Αν ήθελα να κάνω ουσιαστικό διάλογο, θα έπρεπε να
είχε την ακόλουθη µορφή, δηλαδή να ρωτάτε εµένα και να µην είναι αυτό που λέµε
εµείς οι παιδαγωγοί, «δασκαλοκεντρική» επικοινωνία. Να µπορεί δηλαδή να ρωτήσει
ο κ. Γεωργίου εµένα και µετά τον κ. Γεωργίου να τον ρωτήσει ο κ. Αυδίκος και µετά
η Μαρία και µετά η Ελένη και µετά ο Κώστας και να γίνει έτσι πραγµατικά µια
ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων. Όµως και αυτή είναι µια λύση ανάγκης.

Υπάρχει επίσης και µια άλλη µορφή επικοινωνίας, το στρογγυλό τραπέζι ή το
συµπόσιο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος επικοινωνίας, γιατί βλέπεις τον απέναντί
σου. ∆εν είναι δυνατόν να στραβολαιµιάζεις, για να δεις ποιος µιλάει.
Επίσης ένας άλλος πολύ καλός τρόπος είναι η επίσκεψη σε σχολεία. Να πάµε να
δούµε την πηγή του προβλήµατος, να µπούµε µέσα και να δούµε και τους µαθητές
και τους δασκάλους και τους γονείς. Να µην «βυζαντινολογούµε». Εντάξει έχουµε
καταγράψει τρεις χιλιάδες προβλήµατα. Αυτά πρέπει να τα δούµε στην πράξη και αν
χωράει κάποιου είδους παρέµβαση. Αυτό είπε και χτες η οµάδα του κ. Μυλωνά από
την Πάτρα, ότι δηλαδή χρειαζόµαστε πολλούς τρόπους παρατήρησης. Να έχω και
συµµετοχική παρατήρηση, να έχω και απλή παρατήρηση, να έχω και έρευνα δράσης,
να µπορώ να παρεµβαίνω…Είναι πολύ σηµαντικοί αυτοί οι τρόποι.
Τι θα κάνουµε εµείς στο πρόγραµµά µας τώρα, για να έρθουµε στο ζητούµενο.
Εµείς θα ακολουθήσουµε δυο µορφές επικοινωνίας. Η πρώτη για την οποία σας είπα
ότι έχουµε επαφή µε το πλατύ κοινό και µε παράγοντες της εκπαίδευσης και µε την
τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, είναι η εισήγηση και µια µορφή διαλόγου, που
κατά την δική µου άποψη δεν είναι διάλογος αλλά ψευτοδιάλογος. Η δεύτερη µορφή
παρέµβασης, που σκοπεύουµε να κάνουµε, είναι η παρέµβαση µε οµάδες και µε
στρογγυλό τραπέζι.
Όλα αυτά τα πράγµατα, για να γίνουν πράξη, χρειάζονται τη βοήθειά σας. Εµείς
σας είπαµε µια λίστα µε θέµατα και προβλήµατα, τα οποία σκοπεύουµε να
κουβεντιάσουµε. Θέλουµε και τη δική σας την παρέµβαση, όλα αυτά τα ωραία
πράγµατα που µας είπατε, θέλουµε θεµατικές και θέλουµε να µας πείτε ότι « κ.
Αθανασίου, κ. Παπακωνσταντίνου στο τάδε µέρος θέλουµε να κάνουµε µια
συνάντηση µε αυτό το θέµα», και θα είµαστε κοντά σας. Εµείς θα προγραµµατίσουµε
αλλά ο δικός µας ο προγραµµατισµός δεν έχει ελπίδες να πετύχει, αν εσείς δε µας
στηρίξετε, αν εσείς δε µας βοηθήσετε. Άρα, είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε και τη
βοήθειά σας.
Για να κλείσω, ο δεύτερος στόχος είναι η επικοινωνία µε τους γονείς.
Ειλικρινά το εννοούµε. εσείς διαπιστώνετε αυτή την ανάγκη, αλλά εµείς θα το
κάνουµε, και στο προηγούµενο πρόγραµµα το είχαµε κάνει, και είµαστε ευτυχείς,
γιατί ήδη έχουµε στελέχη εδώ µέσα που µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους γονείς.
Θα φτιάξουµε και αλλά στελέχη και, όταν λέµε «θα κάνουµε», ο πληθυντικός δεν
είναι ο πληθυντικός ευγενείας, αλλά το εννοούµε πραγµατικά, θέλουµε τη βοήθειά
σας. Εµείς θα είµαστε κοντά σας, δίπλα σας, πλάι σας και όχι µπροστά σας. Θα

βρούµε ανθρώπους ειδικούς να κουβεντιάζουµε γι’ αυτά τα θέµατα, αλλά µε τη δική
σας τη βοήθεια, µε τη δική σας συµπαράσταση. Εσείς θα µας πείτε «να ένας
ψυχολόγος, να ένας κοινωνικός λειτουργός, να ένας άνθρωπος που θα µπορεί να
βοηθήσει σε αυτό τον τοµέα, να ένας σχολικός σύµβουλος». Να ενεργοποιήσουµε
όλη τη δυνατότητα.
Θέλω σας παρακαλώ πολύ να καταλάβετε ότι δεν είµαστε στο «εµείς» ως
πρόγραµµα και η πολιτεία από την άλλη πλευρά. ∆εν έχουµε πρόθεση να
ανατρέψουµε αυτό που γίνεται σήµερα στα σχολεία, αλλά πρόθεσή µας είναι να
είµαστε συνεργάτες, συµπαραστάτες του σχολείου. Το έχουµε πει πάρα πολλές φορές
και µε το εκπαιδευτικό υλικό, που έχουµε ετοιµάσει, και µε τις παρεµβάσεις µας. ∆εν
έχουµε σκοπό να αντικαταστήσουµε την καθεστηκυία τάξη, αλλά έχουµε σκοπό να
τη βοηθήσουµε και οι δικές µας οι παρεµβάσεις µε τους γονείς έχουν ως στόχο να
πηγαίνουµε στους τόπους όπου είναι οι γονείς, ιδιαίτερα οι γονείς συγκεκριµένων
κοινωνικών οµάδων, γιατί ακούστηκε και θα ακουστεί και στη συνέχεια ότι στόχος
του προγράµµατός µας δεν είναι µόνο τα τσιγγανόπαιδα. Βεβαίως, αυτό είναι το
«target group», αυτή είναι η οµάδα που µας ενδιαφέρει, αλλά στόχος του
προγράµµατός µας είναι και όλα τα υπόλοιπα τα παιδάκια, που έχουν προβλήµατα,
των αλλοδαπών, των παλιννοστούντων, τα παιδιά που δεν έχουν κίνητρα να πάνε στο
σχολείο, τα παιδιά που έχουν µειωµένη και χαµηλή επίδοση, τα παιδιά που έχουν
ελλιπή φοίτηση.
Όλα αυτά είναι στόχος του προγράµµατός µας και αυτοί οι γονείς µας
ενδιαφέρουν. ∆εν έχει νόηµα να θεραπεύσουµε µόνο µια οµάδα και όλοι οι άλλοι να
χαθούν. Μιλάµε για ενιαίο σχολείο και το εννοούµε το «ενιαίο σχολείο», µιλάµε για
διαπολιτισµική εκπαίδευση και την εννοούµε αυτήν τη «διαπολιτισµική εκπαίδευση»,
που σηµαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς.
Και θα κλείσω µε αυτό, ότι καµία καινοτοµία πουθενά στον κόσµο δεν έχει
πιθανότητα να πετύχει, αν οι άνθρωποι, που θα αναλάβουν να την ενεργοποιήσουν,
δεν είναι επαρκώς καταρτισµένοι. Ό,τι και να κάνουµε, ό,τι και να πούµε
χρειαζόµαστε πρώτα εκπαιδευτικούς. Και πολύ σωστά τονίστηκε ότι η επιµόρφωση
δε θα αρχίσει από το λύκειο. Εκεί πια «µας πήρε ο ποταµός» και λίγα πράγµατα
µπορούµε να κάνουµε. Η επιµόρφωση πρέπει να αρχίσει από το νηπιαγωγείο, και εκεί
πρέπει να βάλουµε τις βάσεις και εκεί πρέπει να παρέµβουµε και είναι πολύ
σηµαντικό πράγµα αυτό.

Και επειδή έχω τη χαρά να έχω δουλέψει µε νηπιαγωγούς στα προγράµµατα
εξοµοίωσης και µε δασκάλους, ξέρω ότι πραγµατικά είναι ένας ενδιαφέρον χώρος,
έχει πάρα πολύ «ψωµί» και µπορούµε να κάνουµε πάρα πολλά πράγµατα σε αυτό τον
τοµέα.
Φίλες και φίλοι, δυο κουβέντες ακόµη…Είµαστε σε µια εποχή που τρέχει µε
ταχύτητα Είµαστε σε µια κοινωνία που συνεχώς µεταβάλλεται. Το έργο του σχολείου
σήµερα πραγµατικά µπορεί να είναι ελκυστικό, ερεθιστικό αλλά και πολύ δύσκολο.
∆εν µπορεί ο δάσκαλος µε τα εφόδια που σήµερα έχει να ανταποκριθεί στο έργο του,
θέλει βοήθεια. ∆εν µπορεί ο γονιός µε τα εφόδια που έχει να ανταποκριθεί στην
αγωγή των παιδιών του και θέλει βοήθεια.
Εµείς λοιπόν ως ηγεσία του προγράµµατος και µε τη δική σας τη συµπαράσταση
θα είµαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους βοηθήσουµε να
ανταποκριθούν όσο καλύτερα γίνεται στην αποστολή τους.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Εκκρεµότητες και προοπτικές για την περιφέρεια Αττικής

Καληµέρα σας. Σύµφωνα µε τον τίτλο της εισήγησης θα ήθελα κάπως να γενικεύσω.
Ο νοµός Αττικής συγκεντρώνει, όπως είναι γνωστό, όλα εκείνα τα στοιχεία που µας
επιτρέπουν να τον χαρακτηρίζουµε ως αντιπροσωπευτικό της όλης κατάστασης των
τσιγγάνων και ως συνισταµένη όλων των περιπτώσεων. Η Αττική αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα,

το οποίο συγκεντρώνει όλες τις πτυχές αυτού του

προβλήµατος.
Είµαι υποχρεωµένος να γενικεύσω αυτή τη θεώρηση µε βάση τα στοιχεία της
µελέτης στην οποία συµµετείχα µε την κα Βασιλειάδου και την κα Κορρέ στην πρώτη
φάση του προγράµµατος. Γι’ αυτό το λόγο θα σας παρουσιάσω ορισµένα στοιχεία τα
οποία είναι απαραίτητα για τη συνέχεια.
Νοµίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουµε από το µορφωτικό επίπεδο των γονέων,
που είναι καθοριστικό για την ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Είναι
αναγκαίο να καταπολεµηθεί ο αναλφαβητισµός σ’ αυτή την κατηγορία του
πληθυσµού και να βελτιωθεί το µορφωτικό τους επίπεδο, ώστε να κατανοήσουν την
αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών τους στο σχολείο.
Στην πλειοψηφία του δείγµατος της έρευνας, που είχαµε κάνει, οι γονείς ήταν
δεκαοκτώ έως σαράντα επτά ετών, στην πιο παραγωγική ηλικία. Το ποσοστό του
οργανικού αναλφαβητισµού σε αυτήν την κατηγορία, στους γονείς δηλαδή που δεν
πήγαν καθόλου σχολείο, φτάνει

το 69,7%.Το ποσοστό του λειτουργικού

αναλφαβητισµού φτάνει στο 14,9%, αυτοί δηλαδή

που παρακολούθησαν µέχρι

τέσσερις τάξεις. Το 10% τελείωσε το δηµοτικό. Το 2,1% τελείωσε το Γυµνάσιο και
µόνο τρία άτοµα δηλαδή το 0,9% τελείωσε το Λύκειο.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ο βαθµός του εκπαιδευτικού αποκλεισµού των
τσιγγάνων µε όσα αυτός συνεπάγεται. Είναι σίγουρο ότι σε αυτό συνέβαλλαν αρκετά
οι συνθήκες ζωής των τσιγγάνων, οι οποίες δηµιουργούν διαφορετικές συνθήκες
πρόσβασης και απολαβών της σύγχρονης κοινωνίας στη διεκδίκηση των
δικαιωµάτων τους αλλά και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.
Οι λόγοι που προβάλλονται για την διακοπή ή τη

µη φοίτηση στο σχολείο

φαίνονται αρχικά να σχετίζονται µε την αντίληψη των τσιγγάνων για την εκπαίδευση
και µε τον τρόπο της ζωής τους. Το 20% απαντά ότι οι τσιγγάνοι ποτέ δεν πήγαιναν

σχολείο. Το 12,9% λόγω µετακινήσεων, το 28,8% αναφέρει ότι βγήκαν για δουλειά,
ένα 3% δηλώνει σκηνίτες, άρα δεν µπορούσαν να πάνε σχολείο, αφού δεν υπήρχε
σχολείο, ένα 4,1% πρόβαλε ως λόγο τη φτώχεια και 1,2% απάντα ότι ήθελε να
παντρευτεί. Μόνο 2,9% αναφέρει προβλήµατα στο σχολείο και ένα 1% άλλους
λόγους, τους οποίους όµως δεν καθορίζει.
Πόσοι όµως από τους λόγους που φαίνονται να σχετίζονται µε την αντίληψή τους
για την εκπαίδευση και το ρόλο της στην κοινωνική και επαγγελµατική
αποκατάσταση είναι αληθινοί; Σε ποιο βαθµό πίσω από αυτούς τους λόγους κρύβεται
η αδυναµία του εκπαιδευτικού συστήµατος να προσεγγίσει µια µη προνοµιούχο
οµάδα µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο; Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέψει
κανείς το σύστηµα της κοινωνικοποίησης και τον τρόπο εκπαίδευσης στην
τσιγγάνικη κοινωνία, που γίνεται µε την προφορική µεταφορά της γνώσης από γενιά
σε γενιά.

Και αυτό επιδιώκουµε να «σπάσουµε». Επίσης, η απάντηση «βγήκα για

δουλειά» σηµαίνει άµεση κάλυψη βιοτικών αναγκών κάτι, που συνέβαινε και
συµβαίνει ακόµη και σε µη προνοµιούχες οµάδες. Όµως, παραµένει ένα ανοιχτό
ερώτηµα, η στάση του εκπαιδευτικού συστήµατος απέναντι σε αυτές τις οµάδες και
τα µέτρα που έχουν ληφθεί, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των µη προνοµιούχων
οµάδων στην εκπαίδευση.
Στην προσπάθειά µας να διερευνήσουµε τα αίτια που οδηγούν τα τσιγγανόπαιδα είτε
να διακόψουν είτε να έχουν άναρχη φοίτηση, το 70% των γονέων έδωσε απάντηση.
Οι υπόλοιποι δεν είχαν κάποιο λόγο να επικαλεστούν.
Από τις απαντήσεις υπάρχουν δεκαεννιά (19) διαφορετικές αιτίες, οι οποίες
µπορούν να ενταχθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αιτίες που συνδέονται µε το
εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως για παράδειγµα «οι δάσκαλοι δεν προσέχουν τα
γυφτόπουλα, τα χτυπούν», «είναι µακριά και επικίνδυνο να πηγαίνουν µόνα τους».
Στη δεύτερη κατηγορία, αιτίες που συνδέονται µε τον τρόπο ζωής των τσιγγάνων και
την αντίληψη τους για την εκπαίδευση, όπως «για να παντρευτούν, «έπρεπε να
δουλέψουν», «γιατί µετακινούµαστε», «γιατί δε µάθαιναν τίποτα και σταµάτησαν».
Στην τρίτη κατηγορία, αιτίες που συνδέονται µε τη στάση των µη τσιγγάνων απέναντι
στους τσιγγάνους, όπως «έχουν προβλήµατα τα παιδιά µας µε τα παιδιά των µη
τσιγγάνων και δε θέλουν να πάνε στο σχολείο».Οι παλιοί συνάδελφοι και οι
µετέχοντες σε αυτό το πρόγραµµα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτούς τους βασικούς
λόγους.

Στην περιφέρεια της Αττικής πραγµατικά υπάρχει µια διαφοροποίηση. υπάρχει µια
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σε σχέση µε την πρώτη εφαρµογή του
προγράµµατος, που µπορώ να πω ότι ανακυκλώνεται. ∆ηλαδή, όλοι αυτοί οι λόγοι
που προανέφερα, οι αιτίες που ανέδειξε αυτή η έρευνα για τη µη φοίτηση των
τσιγγανοπαίδων φαίνεται ότι ακόµη υπάρχουν και δηµιουργούν όλη αυτήν την
ανισορροπία, καθώς δεν έχουν «χτυπηθεί» καθόλου. Το βασικότερο στοιχείο είναι το
ότι η διακοπή του προγράµµατος δηµιούργησε προβλήµατα, αφού οι τσιγγάνοι
άρχισαν να αµφισβητούν τη συνέπεια στην παρέµβασής µας και τη συστηµατική
εφαρµογή των µέτρων που είχαν ήδη αρχίσει να εφαρµόζονται.
Υπάρχουν όµως ορισµένες αλλαγές. Στην πρώτη φάση είχε δοθεί ένα ιδιαίτερο
βάρος σε περιοχές όπου υπήρχε µια πάρα πολύ µεγάλη συγκέντρωση, και ήταν
κυρίως στις συνοικίες της πόλης των Αθηνών και λιγότερο σε όλο το νοµό Αττικής.
Εκεί είδαµε ότι υπήρχε πραγµατικά µια παρέµβαση και ο στόχος ήταν να δοθεί µια
πρώτη µάχη στην αντιµετώπιση του βασικού αποκλεισµού των τσιγγανοπαίδων από
το σχολείο. Υπήρξαν πολλά θετικά αποτελέσµατα και πάρα πολλά παιδιά
εγγράφηκαν στο σχολείο και µάλιστα συνεχίζουν να φοιτούν, παρά την αµφισβήτηση
που υπήρξε στην πορεία, όταν το πρόγραµµα «έκανε κοιλιά», όπως λέµε. Στην πορεία
όµως παρουσιάστηκαν πάρα πολλά άλλα προβλήµατα τα οποία, θα έλεγα, είτε είναι
µοναδικά για την Αττική, και θα αναφέρω παραδείγµατα, είτε οφείλονται σε αιτίες
που ήδη υπάρχουν και θα πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Η πρόσβαση των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό,
από τον τρόπο εγκατάστασής τους. Παρατηρούµε δηλαδή ότι σε περιοχές όπου είναι
µόνιµα εγκατεστηµένοι σε σπίτια, χρόνια ενσωµατωµένοι, ενταγµένοι στο σύστηµα,
τα παιδιά τους συνεχίζουν το σχολείο και µάλιστα έχουµε και ποσοστά που να
συνεχίζουν και στο λύκειο και σε ΤΕΙ και σε ΑΕΙ, όπως είναι η περίπτωση των
Σερρών. Επαναλαµβάνω όµως, από κατηγορίες του πληθυσµού των τσιγγάνων που
ζουν µέσα στις πόλεις, είναι ήδη ενταγµένοι στο σύστηµα και είναι αποδεκτοί πλήρως
από τον υπόλοιπό πληθυσµό.
Στην Αττική έχουµε περιπτώσεις αυτή τη στιγµή που υπάρχουν τέτοιοι πληθυσµοί.
ίσως, όµως, και να υπάρχουν και ορισµένες µετακινήσεις, τις οποίες δεν µπορούµε να
διαπιστώσουµε. ∆ηλαδή, µέσα στην Αγία Βαρβάρα, στα Λιόσια, στο Ίλιο δεν είναι
εύκολο να τους εντοπίσει κανείς και να δει εάν συνεχίζουν, διότι δεν αναφέρουν το
ότι είναι τσιγγάνοι. Έχουµε όµως ορισµένα προβλήµατα, που δηµιουργούν αρνητικές
συνέπειες και είναι οι µετακινήσεις. Συνεχίζονται λοιπόν οι µετακινήσεις στην

περιφέρεια της Αττικής, λόγω των Ολυµπιακών έργων, και όχι µόνο. Εκεί, δηλαδή,
που γίνονται έργα και υπήρχαν πριν πληθυσµοί, τους διώχνουν. Έχουµε συνοικίες
ακόµη, όπως είναι τα Άνω Λιόσια, όπου ο δήµαρχος τους εξαναγκάζει να φύγουν,
αφού ό,τι οικόπεδο υπάρχει το αγοράζει ο δήµος, στήνει µια κούνια και θεωρεί ότι
είναι παιδική χαρά µόνο και µόνο, για να φύγουν οι τσιγγάνοι. Άρα, έχουµε
προβλήµατα τα οποία ανακυκλώνονται.
Ένα άλλο φαινόµενο το οποίο παρουσιάζεται και νοµίζω ότι είναι µοναδικό και
δεν υπάρχει σε άλλες περιφέρειες, είναι ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν σχολεία όπου οι
δάσκαλοι σπεύδουν να γράψουν τσιγγανάκια, διότι τα σχολεία τους κινδυνεύουν να
συρρικνωθούν και να κλείσουν. Άρα, για να διατηρήσουν το σχολικό πληθυσµό
τρέχουν οι ίδιοι και ζητούν από τους τσιγγάνους να τα γράψουν στο σχολείο,
προφανώς, για να µη µετακινηθούν από την Αθήνα και όχι από κάποιο ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους τσιγγάνους. Αυτά είναι τα προβλήµατα, τα οποία θεωρώ ότι
ανακυκλώνονται.
Οι προτεραιότητες που καλούµαστε αυτή τη στιγµή να θέσουµε για την Αττική,
είναι να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα και στον υπόλοιπο νοµό πέρα από την
Αθήνα. Να βρούµε δηλαδή τον πληθυσµό πού υπάρχει. Χθες, ο κύριος
Παπακωνσταντίνου ανέφερε ήδη ότι υπάρχει πρόβληµα µε τα Μέγαρα. Θα πρέπει
και σε όλες τις άλλες περιφέρειες, και όχι µόνο στην Αθήνα, να εντοπίσουµε τους
τσιγγάνους και να κάνουµε τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να πάνε όλοι στο σχολείο
και βέβαια να έχουν τακτική φοίτηση. Η µετακίνηση που γίνεται από τα Ολυµπιακά
έργα δηµιουργεί επίσης ένα µεγάλο πρόβληµα, διότι θα πρέπει να εντοπίσουµε πού
πηγαίνουν οι πληθυσµοί που φεύγουν από αυτές τις περιοχές και να αντιµετωπίσουµε
το πρόβληµα.
Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να αντιµετωπιστεί το πολυδιάστατο πρόβληµα της
Αττικής µε µια πολυεπίπεδη παρέµβαση, διότι, όπως σας είπα, υπάρχει µια
διαφοροποίηση πολύ µεγάλη στο σύνολο της Αττικής, που καθορίζεται από
εκπαιδευτικούς,

κοινωνικούς

και

οικονοµικούς

παράγοντες.

Το

είδος

της

εγκατάστασης είναι το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το εκπαιδευτικό, κοινωνικό
και οικονοµικό επίπεδο αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η
παρέµβαση. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να λυθούν πάρα πολλά από τα
προβλήµατα που έχουν, τα οποία δεν είναι εκπαιδευτικά, και στη συνέχεια να
ζητήσουµε µια παρέµβαση. ∆ηλαδή, θεωρώ ότι αυτή η µονοδιάστατη παρέµβαση,

που γίνεται µέχρι τώρα, για το εάν θα πάνε στο σχολείο ή όχι, θα πρέπει να
πλαισιωθεί και από άλλες ενέργειες. ∆ιαφορετικά θα ανακυκλώνεται το πρόβληµα.
Βλέπουµε δηλαδή ότι οι αιτίες που το δηµιούργησαν υπάρχουν ακόµη, δε
µειώνονται, δεν αµβλύνονται και γι’ αυτό το λόγο θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η
κατάσταση. Νοµίζω ότι το πρόγραµµα θα πρέπει να κινηθεί προς αυτήν την
κατεύθυνση της συνεργασίας και µε άλλους φορείς, ώστε να αµβλυνθούν ορισµένα
από τα γενεσιουργά αίτια τουλάχιστον, τα οποία δηµιουργούν αυτή την ανισότητα,
ώστε να µπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση.
Το δεύτερο στάδιο είναι η παρέµβαση στην οικογένεια, η οποία θα πρέπει να γίνει
και στην οποία θα δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία. Το προεδρικό διάταγµα, που ορίζει το
καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών, δίνει το δικαίωµα στους εκπαιδευτικούς να
πηγαίνουν στα σπίτια, στις οικογένειες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί µια ιδιαίτερη
σηµασία, ένα ιδιαίτερο βάρος σε αυτό, ώστε να υποκινηθούν οι εκπαιδευτικοί να
πηγαίνουν στις οικογένειες των τσιγγάνων. Εάν όχι στις οικογένειες, υπάρχει και
υποκατάστατο, κάτι το oποίο συζητήσαµε µε τους συνεργάτες της Αττικής.
Θα πρέπει να ενεργοποιήσουµε πάρα πολύ τους συλλόγους, τους συλλογικούς
φορείς των τσιγγάνων, οι οποίοι µπορούν σίγουρα να έχουν µια πολύ θετική
παρέµβαση. Εξάλλου, οι ίδιοι οι τσιγγάνοι αναγνωρίζουν την ύπαρξη των συλλόγων
τους και έχουν ενεργό συµµετοχή. Σε ένα ποσοστό σχεδόν 50%. Αν κάνω λάθος, να
µε διαψεύσουν οι συνάδελφοι. Αυτοί οι σύλλογοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν
κατάλληλα και η παρέµβαση να γίνει σε αυτούς, ώστε να υποκινούν και προς τα κάτω
και προς τα πάνω, και σε σχέση µε τις οικογένειες και σε σχέση µε το σχολείο αλλά
και σε σχέση µε την πολιτεία. Οι συλλογικοί φορείς νοµίζω ότι θα µπορέσουν σε
πολύ µεγάλο βαθµό να δηµιουργήσουν και µια µόνιµη κατάσταση, που να µην
εξαρτάται µόνο από το εάν υπάρχει κάποιο πρόβληµα ή όχι.
Στη διαφοροποίηση της παρέµβασης θα πρέπει, όπως σας είπα, να «χτυπηθούν» οι
αιτίες της µη εγγραφής ή του αποκλεισµού. ∆ιαφορετικά το φαινόµενο σίγουρα θα
αναπαράγεται. Θα πρέπει να «χτυπηθεί» αφενός η εκπαιδευτική αναρχία, που
υπάρχει, και από την άλλη πλευρά η ασάφεια στην παρέµβαση από τις εκπαιδευτικές
υπηρεσίες. όπως υπάρχει και στον µη τσιγγάνικο, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στον
τσιγγάνικο πληθυσµό. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε, και αυτό το
θέτω ως προβληµατισµό, τη δηµιουργία µηχανισµών οι οποίοι θα είναι µόνιµοι και δε
θα εξαρτώνται από Προγράµµατα που θα κάνουν «κοιλιές» ή όχι;

Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε, πιστεύω µηχανισµούς οι οποίοι θα είναι µόνιµοι
και θα δηµιουργούν τις προϋποθέσεις µιας συστηµατικής υποκίνησης τόσο των
εκπαιδευτικών, όσο των συλλόγων και των οικογενειών των τσιγγάνων, για να
παρακινηθούν τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν στο σχολείο. Η πρόταση που έκανε χθες
ο κύριος Μυλωνάς µε την οµάδα του προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να
συζητηθεί δηλαδή αν θα πρέπει να δηµιουργηθούν µηχανισµοί, οι οποίοι θα έχουν
µια µονιµότητα, θα είναι ενταγµένοι στο εκπαιδευτικό σύστηµα και θα είναι
υποχρεωµένοι οι εκπαιδευτικοί να τους ακολουθούν.
Μια πρόταση κάνω τώρα, ώστε να έχουν και οι ίδιοι τα κίνητρα να υποκινήσουν
τα τσιγγανόπαιδα να συνεχίσουν να εγγράφονται και να παρακολουθούν κανονικά το
σχολείο. Είναι µια πρόταση την οποία θα πρέπει να σκεφτούµε και η οποία δεν
προβλέπεται τουλάχιστον σ’ αυτό το στάδιο του Προγράµµατος. Θα πρέπει
τουλάχιστον στην επόµενη φάση, διότι δε γνωρίζουµε αν θα υπάρξει και τρίτη και
τέταρτη και πέµπτη, να δηµιουργηθούν µηχανισµοί µόνιµοι πια µέσα στο ίδιο το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα αλλά και γενικότερα από τους συλλογικούς φορείς και
όλη την κοινωνία.
Κυρίως, πιστεύω ότι το βάρος πρέπει να δοθεί µέσα στο εκπαιδευτικό µας
σύστηµα, να ενεργοποιήσει µηχανισµούς, οι οποίοι θα µπορούν να υποκινούν και να
εντάξουν κανονικά αυτό το κοµµάτι του πληθυσµού στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ.

Γιάννης Γεωργίου, Μαρία ∆ηµητρίου
«Εκπαίδευση και κοινωνία στην Αγία Βαρβάρα

Μ. ∆ηµητρίου
∆εν θα πω τίποτα σχεδόν από αυτά τα οποία ετοιµαζόµουν να πω και αυτό, διότι θα
ήθελα να υπάρχει χρόνος για συζήτηση κυρίως των παλαιών συνεργατών για ένα
άτυπο συνέδριο, που έγινε χτες το βράδυ µεταξύ των παλαιών συνεργατών και
έχουµε να πούµε ορισµένα παράπονα - προτάσεις.
Απλά να σας πω ότι εµείς µαζί µε την Εύα Πολίτου όλα αυτά τα χρόνια κάναµε
συγγραφή διδακτικού υλικού, που δεν ξέρουν καν αν υπάρχει στα σχολεία.
Βασιστήκαµε στο να είναι αυτό το έργο µια πρόταση διδακτικού υλικού και όχι
ακριβώς διδακτικό υλικό, να µην αλλάξει τα ήδη υπάρχοντα σχολικά βιβλία και να
µη γίνει ένα καινούργιο σχολικό βιβλίο, το οποίο θα ήταν κουραστικό και
ανεπιθύµητο και από τα παιδιά και από τους δασκάλους.
Μέσα στο µυαλό µας προσπαθήσαµε να έχουµε απέναντί µας όχι έναν τσιγγάνο,
και το τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος αλλά έναν µαθητή, ο οποίος βρίσκεται έξω
από το σχολείο και ίσως τυχαίνει να είναι τσιγγάνος ή όχι, χωριατόπουλο κτλ. Η
τελευταία δουλειά που κάναµε ήταν µια συµπλήρωση ερωτηµατολογίου στα σχολεία
της Αγίας Βαρβάρας και κάναµε µια έκθεση, την οποία έχετε στη διάθεσή σας. ∆ε θα
διαβάσω τίποτα από αυτά και επίσης από τα ιστορικά στοιχεία για την Αγία
Βαρβάρα. Ωστόσο δεσµεύοµαι ότι αυτός ο χρόνος θα χρησιµοποιηθεί για την
συζήτηση.

Γ. Γεωργίου
Σκοπεύαµε να παρουσιάσουµε τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας στην πόλη της
Αγίας Βαρβάρας, µετά βέβαια από τα εισαγωγικά όσον αφορά στο τι κάναµε αυτά τα
τρία χρόνια στο πρόγραµµα, στο οποίο µπήκαµε µε µεγάλο ενθουσιασµό και εγώ και
όλα τα στελέχη. Θα λέγαµε λοιπόν για κάποιες µελέτες για την Αγία Βαρβάρα και
πώς εντοπίζουν το ζήτηµα της εκπαίδευσης σ’ αυτόν τον χώρο, µέσω µιας άποψης
ενός γλωσσολόγου.
Η Αγία Βαρβάρα είναι µια ξεχωριστή πόλη και στη σκέψη ορισµένων ανθρώπων
είναι η πόλη, στην οποία οι τσιγγάνοι έχουν αστικοποιηθεί, έχουν εγκατασταθεί και
είναι βέβαια διαφορετικά και ως προς το ζήτηµα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν

περισσότερες ευκαιρίες, οι άνθρωποι έχουν καλύτερη δουλειά και η πόλη έχει και
φήµη στο εξωτερικό, δεδοµένου ότι σε ένα πρόσφατο συνέδριο, που έγινε στα Σκόπια
και όπου τέθηκαν ζητήµατα οικιστικού ενδιαφέροντος, είχαµε µια εισήγηση για την
Αγία Βαρβάρα ως µια περίπτωση αστικοποίησης και πετυχηµένης ένταξης και
επίλυσης των προβληµάτων.
Επιγραµµατικά να πούµε ότι η περιοχή είναι ένας χώρος από τον οποίο έχουν
περάσει πολλοί µετανάστες, οι ρόµηδες, άνθρωποι µεροκαµατιάρηδες µε τη δική τους
ιστορία, που κατάφεραν να οικοδοµήσουν επιχειρήσεις και να κάνουν κάποια µικρά
θαύµατα. Οι καταγραφές προέρχονται από τον Gordon Messing της δεκαετίας του 70,
ο οποίος ήταν από τη σχολή εκείνη που έδινε έµφαση στη γλωσσολογία, δηλαδή ότι
πρέπει να µελετήσουµε τους τσιγγάνους από την µεριά της γλωσσολογίας. Αναφέρει
κάποια στοιχεία, ότι για παράδειγµα από το δείγµα των πληροφορητών που είχε στη
διάθεσή του υπήρχαν κάποιοι που ήξεραν γράµµατα και τον βοηθούσαν να
µεταφράσει.
Αυτό συνέβη στην δεκαετία του 70, αλλά αργότερα µπήκαν οι άνθρωποι στη
διαδικασία να παρακολουθούν στα σχολεία και φτάσαµε στην σηµερινή εποχή, που
εδώ πια θέτονται ζητήµατα ταυτότητας. ∆ηλαδή θέτονται προβληµατισµοί για το εάν
πρέπει να λέµε ότι είµαστε τσιγγάνοι και για το εάν τελικά είµαστε τσιγγάνοι, τι
σηµαίνει να είναι κάποιος τσιγγάνος, διότι οι τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας
απεµπολούν αυτό το πρότυπο του τσιγγάνου που έχουµε στο µυαλό µας.
Βλέπουµε ωστόσο τα πράγµατα από την πλευρά της εκπαίδευσης να υπάρχει
δηλαδή πολλαπλότητα σχέσεων και τα παιδιά να παρακολουθούν, διότι οι τσιγγάνοι
τώρα πια σε σχέση µε την δεκαετία του 70, στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και
στο φροντιστήριο. Σήµερα στις οικογένειες των τσιγγάνων υπάρχουν άλλα πρότυπα,
καθώς υπάρχουν και πλούσιες οικογένειες, που στέλνουν τα παιδιά τους αγγλικά,
φροντιστήρια και ξένες γλώσσες. Παρατηρούµε λοιπόν ότι πρόκειται για µια
σηµαντική περίπτωση δυναµικής, όπου η ταυτότητα ταλαντεύεται και δεν ισχύει κάτι
απόλυτα.
Μάλιστα πληροφορηθήκαµε, και έχουµε τη χαρά να το ανακοινώσουµε ότι µέσα
σ’ αυτό το πλαίσιο της δυναµικής υπάρχει και µια προσπάθεια κάποιων νέων, οι
οποίοι σύστησαν έναν σύλλογο, µε τον τίτλο «Σύνδεσµος Ελλήνων Ροµ Επιστηµόνων
και Συνεργατών», ο οποίος µαζεύει δυνάµεις όχι µόνο από τους τσιγγάνους και
γύφτους, αλλά παίρνει δυνάµεις και από τσιγγάνους της διασποράς. Η επωνυµία
αυτού του συλλόγου είναι προς τιµή του συνεργάτη µας και κορυφαίου γλωσσολόγου

Έλληνα, του Βαγγέλη Μαρσέλλου, ο οποίος συνέβαλε στη συστηµατοποίηση της
Ροµανί. Βλέπουµε λοιπόν αυτή τη δραστηριότητα και πολλές άλλες στην περιοχή,
παρατηρούµε επίσης το πάλεµα της ταυτότητας, βλέπει κανείς κορίτσια που φοράνε
παντελόνι ή που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, να κρατούνται οι παραδόσεις και να
παντρεύονται νέες, να µπαίνουν στο Πανεπιστήµιο ή και τα αντίθετα.
Πρέπει να πούµε πάντως ότι το πρόγραµµα εδώ και 3-4 χρόνια παρεµβαίνει στην
Αγία Βαρβάρα αλλά, κατά την άποψη µας, πρέπει να γίνει µια πιο ενδελεχής µελέτη
αυτής της σχέσης εκπαίδευσης και πόλης. Αυτό που είναι άξιο να ειπωθεί είναι
κάποιες προτάσεις. Αρχίζοντας να πω ότι χρειαζόµαστε σεµινάρια για τους
συµµετέχοντες στο πρόγραµµα για την κατάρτιση και τον προγραµµατισµό άλλων
ενεργειών, που θα διαφωτίσουν ζητήµατα ταυτότητας.
Η Μαρία ∆ηµητρίου είναι από τους πιο σηµαντικούς γνώστες της Ροµανί γλώσσας
και πιστεύω ότι θα ήταν σηµαντικό, εφόσον το σεµινάριό µας τιτλοφορείται κέντρο
∆ιγλωσσίας και Πολιτισµικής Ετερότητας, να υπήρχε και ένα σεµινάριο διδασκαλίας
της Ροµανί, έτσι, ώστε να απαντήσουµε και σε αυτούς στην Ευρώπη που µας
κατακρίνουν, που ασχολούµαστε µε τη γλώσσα.
Σχετικά µε το πώς να ενισχύσουµε τους τσιγγάνους όσον αφορά στη µαθησιακή
διδασκαλία, είµαστε της άποψης ότι θα έπρεπε το Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων µε
τους συνεργάτες, να προσπαθήσει να καταγράψει την προφορική ιστορία των
τσιγγάνων. Στην Αγγλία αυτό ήδη γίνεται εδώ και δεκαετίες, το πολιτισµικό
κεφάλαιο των τσιγγάνων είναι σηµαντικό και η προφορική ιστορία τους θα µπορούσε
να φωτίσει και την νεότερη ελληνική ιστορία και ίσως αυτό θα έπρεπε να γίνει
θεσµοθετηµένα από ένα κέντρο προφορικής ιστορίας. Να επικαλεστώ τον Tompson,
τον πατέρα της προφορικής ιστορίας.
Βάζοντας τα τσιγγανόπουλα να µιλήσουν για την οικογενειακή τους ιστορία τους,
δίνουµε ένα έναυσµα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, εθνική αντίσταση και είναι
πραγµατικά ένα κοµµάτι που δεν το ξέρουµε και πρέπει κάποιος να ασχοληθεί µε
αυτό το αντικείµενο. Και όλα αυτά να γίνουν, όπως είπε και ο κ. Μυλωνάς µε
κάποιους εξαίρετους µεταπτυχιακούς και η γνώση να πάει στην κοινότητα και να
αποκτήσει συνείδηση της ταυτότητάς της.
Πρέπει κανείς να περπατήσει στην Αγία Βαρβάρα, να την δει, να παρατηρήσει
τις αντιδράσεις, να δει τους ρόλους των ανθρώπων στη Μέκκα του τσιγγάνικου
πολιτισµού. Ευχαριστώ.

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη
Στην ένταξη µε πάνε… σαράντα κύµατα

Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν
τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11) συνολικά σχολεία
– αποδέκτες της παρέµβασής µας, εκ των οποίων ένα λειτουργεί ως αµιγές σχολείο
τσιγγανοπαίδων.
Από αυτή την πρώτη επαφή µας µε τα σχολεία µπορούµε να προβούµε στις
εξής γενικές παρατηρήσεις:
Οι εγγραφές των τσιγγάνων µαθητών στην αρχή του σχολικού έτους
ενισχύθηκαν λόγω του επιδόµατος, που δόθηκε στις οικογένειες των οποίων τα παιδιά
εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο σχολείο ή παρακολούθησαν κανονικά την
προηγούµενη σχολική χρονιά. Ωστόσο, η µαζική αυτή εισροή µαθητών δε
συνοδεύτηκε από σταθερή φοίτηση στη συνέχεια.
Οι διευθυντές των σχολείων φαίνεται να αποδίδουν τη χαλαρότητα της
φοίτησης των τσιγγανοπαίδων στην άγνοια και αδιαφορία των γονέων για το σχολικό
ωράριο µαθηµάτων (τα παιδιά προσέρχονται αργοπορηµένα το πρωί), για την έναρξη
του σχολικού έτους και τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι
ίδιοι παραδέχονται όµως ότι υπό παρόµοιες συνθήκες είναι αµφίβολο αν άλλα παιδιά
θα έδειχναν τόσο ενδιαφέρον για το σχολείο όσο τα τσιγγανόπαιδα.
Οι εγγραφές των µαθητών γίνονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Υπάρχει
ελαστικότητα αναφορικά µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και
η στενή συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό, κυρίως στην περιοχή των Άνω Λιοσίων,
έχει λύσει και το ζήτηµα των εµβολιασµών και της προσκόµισης του βιβλιαρίου
υγείας. Αρκεί να αναφερθεί ότι σε ορισµένα σχολεία όχι µόνο εγγράφονται τα παιδιά
χωρίς πρόβληµα, αλλά και παραµένουν εγγεγραµµένα, παρά τη διακοπή της φοίτησής
τους, προκειµένου το σχολείο να παρουσιάζει ικανοποιητικό αριθµό µαθητών.
Σε κανένα σχολείο δε λειτουργεί αµιγές τµήµα τσιγγανοπαίδων, µε εξαίρεση το
ο

3 ∆.Σ. Ζεφυρίου, που είναι αµιγές σχολείο τσιγγανοπαίδων, και η πολιτική που
ακολουθείται είναι αυτή της παράλληλης φοίτησης σε τµήµατα ένταξης
τσιγγανοπαίδων και της σταδιακής ένταξης στις κανονικές τάξεις. Αλλά φαίνεται τα
τµήµατα ένταξης τσιγγανοπαίδων να λειτουργούν ορισµένες φορές ως αµιγώς
τσιγγανοπαίδων, όταν για παράδειγµα απευθύνονται σε µαθητές της πρώτης τάξης

ηλικίας 6 χρόνων, που θα µπορούσαν να φοιτούν στο κανονικό τµήµα της πρώτης ή
όταν λειτουργούν ως τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, που θα µπορούσαν να
απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη σχολική τους
επίδοση και όχι αποκλειστικά σε τσιγγανόπαιδες.
Σε γενικές γραµµές η εγγραφή των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο έχει επιτευχθεί
σε µεγάλο βαθµό. Εκείνο που αποµένει είναι η διατήρηση της φοίτησης και η
επίτευξη καλής σχολικής επίδοσης.
Οι ίδιοι οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν την πηγή των
προβληµάτων στους µαθητές, που πάνε για πρώτη φορά σχολείο σε µεγάλη ηλικία,
στην «κουλτούρα» των τσιγγάνων, από την οποία λείπει η αίσθηση υποχρεωτικής
φοίτησης στο σχολείο και η οποία αξιολογεί χαµηλά το θεσµό του σχολείου και
παράλληλα συνεπικουρεί στην πρόωρη εγκατάλειψή του λόγω γάµου ή αναζήτησης
εργασίας. Ένας άλλος παράγοντας είναι η σχολική µονάδα και τα οργανωτικά της
προβλήµατα, όπως η έλλειψη αιθουσών και διδακτικού προσωπικού, που
συνεπάγεται την ύπαρξη πολυµελών τµηµάτων και τη δυσλειτουργία, αν όχι
ανυπαρξία, των τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και των τµηµάτων ένταξης
τσιγγανοπαίδων· η διαρκής µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, που δυσχεραίνει
τη συνεργασία µιας σταθερής οµάδας εκπαιδευτικών µε τη διεύθυνση, τους µαθητές
και τους γονείς και φυσικά ακυρώνει πολλές από τις παρεµβάσεις µας στο επίπεδο
επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης των διδασκόντων· η έλλειψη κατάλληλου
επικουρικού διδακτικού υλικού, καθώς και η έλλειψη σεµιναρίων επιµόρφωσης και
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών.
Τέλος, εστιάζουν την προσοχή τους στις αντιδράσεις των γονέων των µη
τσιγγάνων µαθητών για την από κοινού φοίτηση των παιδιών τους µε τσιγγάνους
συµµαθητές τους, που ενισχύονται από κοινωνικά στερεότυπα και από τις παράνοµες
δραστηριότητες που ορισµένοι τσιγγάνοι αναπτύσσουν στην περιοχή τους. Ωστόσο,
παρατηρείται µια σταδιακή αποδοχή των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο λόγω της
διάχυτης εκτίµησης ότι το σχολείο µπορεί να εξασφαλίσει την οµαλότερη κοινωνική
ένταξη των ρόµηδων και συνακόλουθα ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά τους σε
µια γειτονιά χωρίς προβλήµατα.
Μέχρι τώρα παρουσιάσαµε συνοπτικά την κατάσταση που επικρατεί στα
σχολεία όπου φοιτούν τσιγγανόπαιδες στις περιοχές της δικαιοδοσίας µας. Στο
σηµείο αυτό θα πρέπει να προβούµε και στις ανάλογες προτάσεις, που θα συνέβαλαν
στη

βελτίωση

αυτής

της

κατάστασης

αλλά

και

στην

καλύτερη

και

αποτελεσµατικότερη δράση του προγράµµατος. Είναι σαφώς εποικοδοµητική η
λειτουργία ενός δικτύου µεταξύ των συνεργατών κάθε περιφέρειας προκειµένου να
ανταλλάσσονται απόψεις, εµπειρίες και προβληµατισµοί και να προτείνονται
αποτελεσµατικότερες δράσεις. Ο θεσµός του περιφερειακού συντονιστή λύνει από τη
µια µεριά το πρόβληµα της επικοινωνίας µε τα Γιάννενα αλλά χρειάζεται
συστηµατικότερη επαφή για την κατάρτιση και την υλοποίηση συγκεκριµένου
πλάνου δράσης.
Επιπλέον, είναι αναγκαίο ορισµένες φορές να υπάρχει η δυνατότητα
παρέµβασης και σε τοµείς πέρα από αυτούς της άµεσης δικαιοδοσίας µας, γιατί είναι
δύσκολο πολλές φορές να µιλάµε για τη σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων, αν δεν
έχουν λυθεί ζητήµατα που αφορούν στην ανθρώπινη διαβίωση και την παραµονή
τους σε έναν τόπο.
Αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου πάγιο αίτηµα είναι η
ύπαρξη ολιγοµελών τµηµάτων για την ωφέλεια όλων των µαθητών και όχι µόνο των
τσιγγανοπαίδων. Αυτό προϋποθέτει επαρκές διδακτικό προσωπικό καθώς και
αντίστοιχο αριθµό αιθουσών στο κτίριο. Βέβαια, δεν αρκεί να είναι ικανός ο αριθµός
των εκπαιδευτικών, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ειδικά ενός πολυσυλλεκτικού
σχολείου αλλά χρειάζεται και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. Τα σεµινάρια
επιµόρφωσης των δασκάλων πρέπει να οργανώνονται σε ετήσια βάση, µια και οι
αποσπασµένοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποτελούν την
πλειοψηφία στα σχολεία που επισκεφτήκαµε, γεγονός που σηµαίνει µια διαρκής
αλλαγή της σύνθεσης των διδασκόντων σε κάθε σχολείο. Φυσικά, αυτή η διαρκής
µετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού δε βοηθά στη δηµιουργία µιας σταθερής
και συστηµατικής εργασίας, που θα µπορούσε να αποφέρει καρπούς σε ένα
µεγαλύτερο διάστηµα και ιδίως, όταν πρόκειται για µαθητικό πληθυσµό µε ιδιαίτερες
ανάγκες µέσα στο σχολείο. Για το λόγο αυτό θα µπορούσαν να δίνονται κίνητρα
στους εκπαιδευτικούς να παραµένουν στα σχολεία τουλάχιστον για ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα.
Τη δουλειά µέσα στην τάξη, ωστόσο, την καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το υλικό
που χρησιµοποιείται µε τους µαθητές. όµως η έλλειψή του από τα σχολεία είναι
έντονη. Είναι αναγκαία λοιπόν η παραγωγή διαπολιτισµικού υλικού. ήδη η πρώτη
σειρά που εκδόθηκε µέσα στα πλαίσια του Προγράµµατός µας αποτελεί µια καλή
αρχή, αλλά επιπλέον χρειάζεται και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του
υλικού αυτού µέσα στην τάξη.

Είναι πλέον απαραίτητες και νέες δράσεις προσανατολισµένες προς την
προσέλκυση και τη συγκράτηση του συγκεκριµένου πληθυσµού µέσα στο σχολείο.
Τέτοιες δράσεις πρέπει να απευθύνονται τόσο στο γενικό πληθυσµό, όσο και στους
ίδιους τους τσιγγανόπαιδες και στους γονείς τους. Οµάδες εργασίας µε τους µαθητές
–τσιγγάνους και µη- µέσα στο σχολείο, που θα προάγουν τη συνεργασία και την
αλληλοαποδοχή των παιδιών, θα ήταν ένα καλό βήµα. Η οργάνωση δραστηριοτήτων
–αθλητικών, πολιτιστικών, µουσικών κ.ά.- εντός και εκτός του ωρολογίου
προγράµµατος θα έφερνε επίσης σε επαφή όλους τους µαθητές αλλά και τους γονείς
τους και θα καθιστούσε επιπλέον το σχολείο πόλο έλξης για τους µαθητές του.
∆ράσεις που αφορούν στους γονείς πρέπει επίσης να αποτελέσουν
προτεραιότητα του προγράµµατος. Προγράµµατα ευαισθητοποίησης των µη
τσιγγάνων γονέων για την παράλληλη φοίτηση των παιδιών τους και των
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, όπως και των τσιγγάνων γονέων για την αναγκαιότητα
της σχολικής φοίτησης των δικών τους παιδιών, θα συνεπικουρούσαν στην
προσπάθεια της σχολικής ένταξης.
Επιπλέον οι τσιγγάνοι, και όχι µόνο, αντιµετωπίζουν ποικίλα κοινωνικά και
ατοµικά προβλήµατα, γι’ αυτό χρήσιµη θα µπορούσε να φανεί και η λειτουργία
προγραµµάτων στήριξης γονέων και µαθητών. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να
οργανωθεί στα πλαίσια µιας κοινωνικής – συµβουλευτικής υπηρεσίας, που θα
λειτουργούσε µόνιµα στα πλαίσια του σχολείου ή του ∆ήµου.
Τέλος, πολύ σηµαντική θεωρούµε και τη δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ
όλων των σχολείων της Ελλάδας, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, για ανταλλαγή
εµπειριών και προβληµατισµών για τα ζητήµατα που τους απασχολούν αλλά και
µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων για την καλύτερη και αµεσότερη
αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που ανακύπτουν.
Η παρέµβασή µας στα σχολεία εκπορεύεται από δύο κυρίως αρχές:
α) Την κοινή φοίτηση όλων των παιδιών στο σχολείο, αρχή που στηρίζεται στο
γεγονός ότι τα καλύτερα εφόδια για την εξασφάλιση µιας ικανοποιητικής θέσης στον
κοινωνικο-οικονοµικό ιστό για τα µελλοντικά µέλη της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή
και τα µέλη της πολιτισµικά κυρίαρχης και των µη κυρίαρχων οµάδων, φαίνεται προς
το παρόν να τα εξασφαλίζει το ελληνικό σχολείο, από την άποψη χορήγησης τίτλων
σπουδών εξαργυρώσιµων στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, το λογικότερο είναι να
επιτυγχάνονται κοινά επιδιωκόµενοι στόχοι µε το αποτελεσµατικότερο µέσο.
Άλλωστε, αν πολιτισµός είναι «το σύνολο των επιτευγµάτων των ανθρώπων στους

τοµείς της επιστήµης, της καλλιτεχνικής δηµιουργίας, των τεχνικών µέσων, της
εκπαίδευσης, καθώς και των καθοριζόµενων κανόνων συµβίωσης, όπως η γλώσσα, η
θρησκεία», τότε ο καθένας µας είναι άτοµο µε «πολιτισµικές ιδιαιτερότητες». Το
σχολείο πρέπει επιτέλους να σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες όλων µας και στόχος δικός
µας είναι να αλλάξουµε το σχολείο και όχι να δηµιουργήσουµε πολλαπλά αντίγραφα
του ήδη υπάρχοντος.
β) Η παρουσία µας για τη στήριξη της σχολικής ένταξης των τσιγγανοπαίδων
αποσκοπεί στη δηµιουργία εκείνων των υποδοµών που θα διασφαλίσουν την επίτευξη
των στόχων του προγράµµατος και µετά το τέλος της δικής µας δράσης.
Κλείνοντας αυτή την εισήγηση θα ήθελα να συµπληρώσω και να διορθώσω τον
τίτλο της -εµπνευσµένο από το γνωστό τραγούδι που επένδυσε µουσικά τη σειρά
«Ψίθυροι καρδιάς»- (οι συνειρµοί δεν είναι τυχαίοι):
«Στην ένταξη µε πάνε όλα τα βήµατα
κι ας είναι να περάσω σαράντα κύµατα»!

Ευάγγελος Αυδίκος
Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων

Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία˙ οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι
προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν, την αναφορά µου, προσπαθώντας να θέσω
το πρόβληµα µε έναν τρόπο γκροτέσκο.
Στην Αλεξανδρούπολη –σηµειώνω ότι στη Θράκη ανήκω εκ πεποιθήσεως,
παρόλο που είµαι ηπειρώτης– σε µια έρευνα που διεξήχθη ανάµεσα στους
µουσουλµάνους Τσιγγάνους –όσοι ξέρουν την περιοχή γνωρίζουν ότι αυτοί ζούνε
αµέσως µετά τις γραµµές του τρένου που τους χωρίζει από το κύριο σώµα της
πόλης– ένας Τσιγγάνος, ο οποίος έχει µαγαζί στο κέντρο της πόλης, απολαµβάνει
το σεβασµό των Χριστιανών, αλλά και των Τσιγγάνων, και µένει στο Μεχαµάρ,
στην έρευνά µου απάντησε σε σχετικό ερώτηµα για το πώς θα γίνει η ένταξη των
Τσιγγάνων στον ιστό της πόλης, µε τον εξής τρόπο: «Το κατσίκι, αν πηδήσει το
µαντρί, θα βρει να φάει πολύ». Αυτή η φράση αποτέλεσε και ένα τµήµα άρθρου
µου στο περιοδικό «Εθνολογία». Η γκροτέσκο απάντηση του πληροφορητή θέτει
δύο ζητήµατα.
Το πρώτο από αυτά είναι ότι ο πληροφορητής θεωρεί πως υπάρχει ένα
µαντρί. Και έχει σηµασία η αναπαράσταση των κοινωνικών σχέσεων στο µυαλό
κάποιων ανθρώπων, το πώς βλέπουν, δηλαδή τα πράγµατα, αν θελήσει κανείς να
κάνει παρέµβαση. Γίνεται λόγος, λοιπόν, για ένα τείχος που ορθώνεται ανάµεσα
στους Τσιγγάνους και το κύριο σώµα της πόλης, της Αλεξανδρούπολης. Ασφαλώς –
αν και δεν είναι της ώρας να το κουβεντιάσουµε εκτενώς– πρόκειται για τείχη που
έτσι και αλλιώς ορθώνονται σε όλους τους πληθυσµούς αλλά σε µερικούς είναι πιο
έντονα, άσχετα από το αν είναι ορατά ή όχι. Πρόκειται για τείχη που υφαίνονται
από µια ποικιλία κοινωνικών λόγων: τη θέση στην παραγωγική διαδικασία, την
εµπορική µετακίνηση, τις στεγαστικές συνθήκες, την εκπαίδευση, το φόβο του
άλλου.
Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στην ατοµική επιλογή. Ο πληροφορητής µε
αφετηρία το δικό του παράδειγµα, το ότι κατόρθωσε να πηδήσει το τείχος και να
ενταχθεί στο κύριο σώµα της πόλης, πιστεύει ότι αυτό το τείχος είναι στα µυαλά
των ανθρώπων, στην αδιαφορία τους να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους, ώστε να ξεφύγουν από το
κοινωνικό περιθώριο. Προφανώς, η άποψή του δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, µε

δεδοµένο ότι και η ατοµική βούληση διαµορφώνεται σε συγκεκριµένες κοινωνικές
συνθήκες. Με την άποψη του πληροφορητή πάντως δε συµφωνούν και οι άλλοι
κάτοικοι του οικισµού. Κατανοούν την ανάγκη για τη διαµόρφωση των αναγκαίων
κοινωνικών συνθηκών για να πετύχουν την ένταξη, ιδρύοντας π.χ. το σύλλογό τους,
µέσα από τον οποίο προσπαθούν να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις ισότιµης ένταξης
και στη σχολική διαδικασία. Πληροφοριακά να σας πω ότι πολλοί γονείς θεωρούν
διαδικασία ισότιµης ένταξης το να µη στείλουν τα παιδιά τους στο µειονοτικό
σχολείο αλλά στα άλλα σχολεία της πόλης, τα µη µειονοτικά σχολεία. Όπως ίσως
γνωρίζετε, στη Θράκη υπάρχει το πρόβληµα ότι όλα τα µειονοτικά σχολεία
ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Το Πρόγραµµα έχει ως στόχο αφενός να βάλει τα παιδιά στο σχολείο,
αφετέρου να τα κρατήσει, να µην υπάρχει διαρροή αλλά να υπάρχει τακτικότητα
στη φοίτηση. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα στην τρέχουσα φάση του
Προγράµµατος. Είδαµε χθες, για παράδειγµα, σε ένα διάγραµµα για τη
Θεσσαλονίκη ότι τόσοι µαθητές αποφοιτούν από το δηµοτικό και κανένας από το
γυµνάσιο. Αυτό είναι ένα ποσοτικό πρόβληµα. Η ποιοτική προσέγγιση είναι το
γιατί δεν πάνε αυτά τα παιδιά στο γυµνάσιο.
Και ας κάνω µια παρένθεση εδώ. Οι Τσιγγάνοι δεν είναι µια οµοιογενής
οµάδα, αλλά χωρίζονται σε κοινωνικές τάξεις, όπως όλη η κοινωνία. Έτσι, στην
Αγία Βαρβάρα, στο Αλιβέρι ή στη Νέα Σµύρνη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
λεφτά και άλλοι που δεν έχουν. Μήπως τελικά το ποιοτικό πρόβληµα στο σχολείο
εκτός από την τακτικότητα της φοίτησης είναι και ο λειτουργικός αναλφαβητισµός;
Αυτό πρέπει να µας απασχολήσει. Μήπως, δηλαδή, πιέζοντας αυτά να παιδιά να
πάρουν το απολυτήριο, τα εντάσσουµε µε ένα στρεβλό τρόπο στο κοινωνικό σώµα,
τα παραδίδουµε έρµαια ουσιαστικά σε κάποιους αετονύχηδες, οι οποίοι θα τα
χρησιµοποιήσουν ως φτηνό εργατικό δυναµικό, αφού δεν ξέρουν γράµµατα;
Συχνά νιώθει κανείς µια αµηχανία και αγωνία µπροστά σε αυτή την
κατάσταση για το πώς να τη χειριστεί. Έχουν γίνει αρκετά βήµατα, θεαµατικά
αποτελέσµατα στις εγγραφές –τα έχετε πει όλοι– ο ενθουσιασµός µεγαλώνει αλλά
έρχεται και η απογοήτευση λόγω της διακοπής. Ξαφνικά όµως, αρχίζει και πάλι το
Πρόγραµµα, εµφανίζεται µπροστά µας ο κίνδυνος της διαρροής και η αµηχανία
φουντώνει.
Οι Τσιγγάνοι βέβαια, όπως είπαµε, δεν είναι κοινωνικά οµοιογενείς και
είναι λάθος θεωρητικά και µεθοδολογικά να τους θεωρούµε ως τέτοιους. Όπως όλες

οι κοινωνικές οµάδες, έχουν και αυτοί τη διαστρωµάτωσή τους. Η οικονοµική τους
ανάπτυξη όµως δε σηµαίνει απόλυτα και κοινωνική ένταξη. Σε πολλούς οικισµούς
υπάρχει πλούτος, χωρίς όµως αυτό να έχει οδηγήσει απαραίτητα σε αύξηση του
ρυθµού ένταξης ή τουλάχιστον σε ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.
Ωστόσο, δεν µπορεί κανείς να αποσυνδέσει τις στεγαστικές συνθήκες από
το ρυθµό των εγγραφών και της διαρροής. Συµφωνούµε ότι η εκπαίδευση είναι ο
βασικός µηχανισµός ένταξης. Φτάνει όµως, η επικέντρωση στο σχολείο, η
παρέµβαση στο σχολείο; Αν ο στόχος µας είναι η εγγραφή και η µείωση της
διαρροής και η διαρκής παρουσία των παιδιών στο σχολείο, τότε η επιτυχία του
στόχου µας εξαρτάται από ποικίλους άλλους παράγοντες, κυρίως από την
κοινωνική παρέµβαση και στον οικισµό αλλά και σε άλλους γραφειοκρατικούς
µηχανισµούς ή κοινωνικούς θεσµούς, όπως δήµους κτλ., για την εξάλειψη πρώτα
από όλα των άθλιων συνθηκών διαβίωσης. Τι εννοώ: Στη Νεάπολη του Βόλου, για
παράδειγµα, υπάρχουν καµιά τριανταριά οικογένειες που ζουν κοντά σε στάσιµα
νερά, τα οποία εγκυµονούν κινδύνους σοβαρών ασθενειών. Όµως, δε γίνεται,
τίποτα, οι άνθρωποι παρακαλάνε και εµείς προσπαθούµε να δούµε τι θα γίνει. Πώς
µπορεί, λοιπόν, κανείς να ενισχύσει σε αυτήν την περίπτωση την ένταξη ή την τάση
προς το σχολείο, όταν οι συνθήκες είναι έτσι όπως είναι; ∆εν πρέπει να υπάρξει
παρέµβαση και συζήτηση των προβληµάτων µε τους δηµάρχους, µε τους
υπευθύνους; Είναι δυνατό να αφήνουν τους ανθρώπους σε τέτοιες καταστάσεις;
Είναι δυνατό, για παράδειγµα, στον Τίρναβο να γίνονται εµβολιασµοί και να
χρησιµοποιείται ως αίθουσα το πρόχειρο παντοπωλείο µε νάιλον και να
διαµαρτύρεται ο ιδιοκτήτης ότι ήθελε να πουλήσει και να µην υπάρχει ένας χώρος
για τις πολλαπλές συναθροίσεις των κατοίκων; Έχω κανονίσει µια συνάντηση µέσα
στο Μάιο µε το δήµαρχο για να συζητήσουµε αυτό το θέµα, να αναλάβει και αυτός
τις ευθύνες του. ∆εν θα του επιβάλω κάτι, αλλά σαφέστατα µε έµµεσο τρόπο θα τον
καταστήσω υπεύθυνο για αυτά τα πράγµατα. ∆εν είναι δυνατό αυτούς τους
ανθρώπους να τους σκεφτόµαστε µόνο σε εκλογές! Και θα σας πω ένα σχετικό
περιστατικό, που συνέβη στην Αλεξανδρούπολη. Την παραµονή των εκλογών ο
δήµαρχος πήγε στον οικισµό και έστησε µια κολόνα, γιατί δεν είχαν φως οι
άνθρωποι, και µόλις έγιναν οι εκλογές εξαφανίστηκε η κολόνα!
Η ένταξη των Τσιγγάνων στα ευρωπαϊκά προγράµµατα ανεργίας είναι ένα
άλλο θέµα. Ο δήµαρχος στα Φάρσαλα µας έλεγε ότι δεν έχουν τέτοια προγράµµατα,
γιατί τα δίνουν στους ιδιώτες. ∆ε θα πρέπει να µας απασχολήσει αυτή η κατάσταση;

Ασφαλώς και θα πρέπει να εστιάσουµε στους οικισµούς, στην αλλαγή της
νοοτροπίας, αλλά όλα αυτά θέλουν πολύ χρόνο, δε γίνονται σε ένα-δύο χρόνια.
Μου άρεσε η αναφορά της οµάδας των Ιωαννίνων στο φύλο. Πραγµατικά, είναι ένα
τεράστιο ζήτηµα, το οποίο υπάρχει και στην Αλεξανδρούπολη και παντού και
πρέπει να δούµε και αυτή τη διάσταση του προβλήµατος.
Εµείς, λοιπόν, στη Θεσσαλία σκεφτήκαµε ότι χρειάζονται κοινωνικές
παρεµβάσεις και στον οικισµό και στους κοινωνικούς φορείς και προτείναµε στο
Πρόγραµµα τη δηµιουργία «σχολής γονέων», ώστε να γίνονται συναντήσεις γονέων
και σεµινάρια. Πιλοτικά το εφαρµόζουµε στο Αλιβέρι της Θεσσαλίας και στη Νέα
Σµύρνη της Λάρισας. Όπως και να το κάνουµε, το να πάει κανείς στο σχολείο δεν
αρκεί. Πρέπει να συζητήσουµε ορισµένα πράγµατα µε τις µανάδες, για να
αντιληφθούν ότι πρέπει και εκείνες να στηρίξουν την παραµονή των παιδιών τους
στα σχολεία. Έτσι, οργανώσαµε στο Αλιβέρι δύο συναντήσεις σε συνεργασία µε το
σύλλογο διδασκόντων του 10ου ∆ηµοτικού σχολείου, το Γραφείο Ροµ του δήµου
Νέας Σµύρνης και το ∆ΟΚΥΠ. Προσεχώς, θα έχουµε µία οµιλία από τη σχολική
σύµβουλο προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία θα µας µιλήσει για την ανάγκη να
πάνε τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Και η δική µου εµπειρία λέει ότι θα πρέπει να
ρίξουµε το βάρος στην προσχολική εκπαίδευση, στο νηπιαγωγείο. Γι’ αυτό κάνουµε
και τις οµιλίες, για να ευαισθητοποιήσουµε. Στην πρώτη συνάντηση ήρθαν λίγες
γυναίκες και υπήρχε λόγος γι’ αυτό: Εµείς βάλαµε τη συνάντηση το απόγευµα στις
έξι. Τότε, όµως, προβάλλεται ένα συγκεκριµένο σήριαλ στην τηλεόραση. Καλά
έκαναν οι άνθρωποι και δεν ήρθαν, είχαν τα ενδιαφέροντά τους, και µε αυτή την
έννοια το αναφέρω. Τώρα το λάβαµε και αυτό υπόψη µας και βάλαµε τη συνάντηση
στις επτά.
Ένα άλλο σηµείο που θα ήθελα να θίξω είναι η ανάγκη για συνεργασία µε
άλλους φορείς, µε τους τσιγγάνικους συλλόγους. Αυτό έχει και τους κινδύνους του,
βέβαια. Αν όµως, στους συλλόγους υπάρχει πρωτοπορία, άνθρωποι δηλαδή µε
µεγαλύτερο βαθµό συνειδητοποίησης για κάποια ζητήµατα, θα πρέπει να τους
αξιοποιήσουµε, να συνεργαστούµε µαζί τους στο πώς µπορούµε να πείσουµε, να
παρέµβουµε.
Και τελειώνω µε το εξής, την παρέµβασή µας στο επίπεδο της
γραφειοκρατίας, της διοίκησης της εκπαίδευσης. Ένα πρόβληµα που δηµιουργείται
µε την αύξηση των εγγραφών είναι ότι κινδυνεύουν κάποια σχολεία να γίνουν
γκέτο, να γίνουν µονοπολιτισµικά. Το συναντούµε στη Νέα Σµύρνη όπου υπάρχει

ο κίνδυνος οι γονείς των λιγότερων µαθητών, των µη Τσιγγάνων, να πάρουν τα
παιδιά τους και να τα πάνε σε άλλο σχολείο. Εµείς δεν το θέλουµε αυτό. Τι
σκεφτήκαµε; Στις 16 του µηνός, την επόµενη βδοµάδα, κανονίσαµε συνάντηση µε
τον ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λάρισας, τους σχολικούς συµβούλους,
τους διευθυντές των γραφείων κτλ., για να δούµε πώς µπορούµε να διανείµουµε τα
παιδιά, για να αποφύγουµε τη γκετοποίηση.
Αν, λοιπόν, η αµηχανία συνοδεύεται από πληροφόρηση, γνώση και µεράκι, πιστεύω
ότι
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µακροπρόθεσµα και αυτό να γίνει µε όρους που δε θα παραµορφώνουν την ουσία
του Προγράµµατος. Ευχαριστώ πολύ.

Νικόλαος Πουτσιάκας, Κων/νος Παναγούλης, Σοφία ∆ένη
Παρουσίαση των δράσεων στο Ν. Λάρισας

Σ. ∆ένη
Οι περιοχές εγκατάστασης της οµάδας αναφοράς στη Λάρισα είναι τέσσερις: ο
Τίρναβος, η Γιάννουλη, η Νέα Σµύρνη Λάρισας και τα Φάρσαλα. Να ξεκινήσουµε
από τα Φάρσαλα λέγοντας ότι κατά την έναρξη του προγράµµατος δεν υπήρχε
κανένας µαθητής ρόµικης καταγωγής που να παρακολουθεί, αν και υπήρχαν πολλές
εγγραφές. Εκεί λειτουργούν δύο προπαρασκευαστικά τµήµατα, τα οποία δέχονται
περιπτώσεις µαθητών διαφορετικών επιπέδων µε σκοπό να τους εντάξουν αργότερα
σε κανονικές τάξεις.
Μετά τις διακοπές του Πάσχα είχαµε σαφώς µειωµένη παρουσία των µαθητών,
αλλά

καθηµερινά υπάρχει

µια σταθερή αύξηση της προσέλευσής τους. Η

ολιγοήµερη απουσία του δασκάλου µε άδεια για προσωπικά ζητήµατα, τα ταξίδια των
µαθητών τις µέρες του Πάσχα και η παρατεταµένη καλοκαιρία, ίσως αποτελούν τις
αιτίες της ελλιπούς προσέλευσης των µαθητών. Η εκτίµηση του διευθυντή είναι ότι
στη συνέχεια τα πράγµατα θα οµαλοποιηθούν.
Ο οικισµός αναπτύσσεται σε µια έκταση 20000 τ.µ και οι τύποι των κατοικιών
είναι τρεις: µικρές ισόγειες αυθαίρετες κατοικίες, στις οποίες διαµένει το 30%του
συνόλου, νόµιµες ισόγειες κατοικίες όπου διαµένει το 20% του συνόλου και πρόχειρα
καταλύµατα όπου διαµένει το 50% του συνόλου.
Να περάσουµε στην περιοχή του Τιρνάβου. Και εδώ η οµάδα αναφοράς
κατοικεί σε καταυλισµό υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς την ελάχιστη υλικοτεχνική
υποδοµή. Οι µαθητές µεταφέρονται καθηµερινά µε λεωφορεία στα επτά (7) ∆ηµοτικά
σχολεία της πόλης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των µαθητών
έχει συγκεντρωθεί στα περιφερειακά σχολεία, ενώ στα κεντρικά σχολεία η παρουσία
µαθητών ρόµικης καταγωγής είναι υποτυπώδης. Στα επτά (7) ∆ηµοτικά σχολεία της
πόλης λειτουργούν συνολικά πέντε (5) προπαρασκευαστικά τµήµατα. Το ένα σε
µόνιµη πρωινή βάρδια και τα τέσσερα σε µόνιµη απογευµατινή βάρδια. Υπάρχει και
η εξής ιδιοµορφία. Στο 7ο ∆ηµοτικό όπου παρατηρείται και ο κύριος όγκος των
µαθητών, τα απογευµατινά τµήµατα, που είχαν γίνει για ένα χρονικό διάστηµα
χωριστές σχολικές οντότητες, λειτουργούν τώρα µε έναν πιο αποδεκτό τρόπο χάρη
στη θέσπιση του ολοήµερου σχολείου.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι συνέβη ένα περιστατικό κατά την
διακοπή του Προγράµµατος. Λόγω προβληµάτων στατικότητας του κτιρίου που
στεγαζόταν το 1ο ∆ηµοτικό, το σύνολο των µαθητών µεταφέρθηκε στο 7ο ∆ηµοτικό
σχολείο και αυτό είχε ως συνέπεια να µεταφερθούν µε τη σειρά τους όλοι οι µαθητές
του καταυλισµού στα απογευµατινά τµήµατα.
Μετά τις γιορτές του Πάσχα έχουµε µια µεγάλη µείωση των µαθητών που
οφείλεται σχεδόν στους ίδιους λόγους µε εκείνους τις περιοχής των Φαρσάλων. Η
περίπτωση όµως του 7ου ∆ηµοτικού του Τιρνάβου είναι εκείνη στην οποία
παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό µείωσης. Οι οικογένειες εξακολουθούν να
φεύγουν,
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συνθηκών διαβίωσης σε παραπήγµατα, πρόχειρες

κατασκευές, λαµβάνοντας υπόψη και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής,
θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό αυτό το ποσοστό των παιδιών που παρακολουθεί.
Είναι ανάγκη όµως να υπάρξει διασπορά µαθητών και σε όµορα σχολεία.
Η Νέα Σµύρνη είναι ένας οικισµός µέσα στην πόλη της Λάρισας. Εκεί οι
µαθητές είναι εγγεγραµµένοι σε δύο ∆ηµοτικά σχολεία, το 11ο και 33ο. Στα σχολεία
αυτά λειτουργούν

τέσσερα προπαρασκευαστικά τµήµατα και το ποσοστό της

φοίτησης παραµένει υψηλό και µετά τις διακοπές του Πάσχα. Υπάρχουν βέβαια λίγες
απώλειες, οι οποίες παρατηρήθηκαν στον ίδιο βαθµό βέβαια σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς. Το κυρίαρχο ζήτηµα που τίθεται και εδώ είναι η προοπτική της
διασποράς µαθητών σε όµορα σχολεία. Έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η εγγραφή
των µαθητών και το πρόβληµα τώρα πια είναι ποιοτικό και όχι ποσοτικό.
Να περάσουµε στις δράσεις του προγράµµατος επιγραµµατικά. Με την
επίσηµη έναρξη του Προγράµµατος συνεχίζουµε πιο εντατικά τις άτυπες δράσεις µας,
πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον περιφερειακό υπεύθυνο κ. Αυδίκο.
Συγκεκριµένα οι δράσεις µας είναι η επιµορφωτική µερίδα στο συνεδριακό κέντρο
του ΤΕΙ Λάρισας, η συνάντηση του περιφερειακού υπευθύνου, κ. Αυδίκου και των
οµάδων του νοµού µε φορείς, όπως τον περιφερειακό διευθυντή της εκπαίδευσης
Θεσσαλίας, τους προϊσταµένους των γραφείων, τους σχολικούς συµβούλους και µε
εκπαιδευτικούς από τα σχολεία αναφοράς του νοµού. επαφές µε τις κοινότητες, µε το
σύλλογο « Ελπίδας» στη Νέα Σµύρνη, τον σύλλογο «Αγία Κόρη» στον Τίρναβο και
το σύλλογο «Φίλιππο» των Φαρσάλων. συνεργασία µε συλλόγους γονέων και
κηδεµόνων του σχολείου Νέας Σµύρνης και Λάρισας, διερεύνηση και προετοιµασία
σύστασης πιλοτικής «σχολής γονέων» στη Νέα Σµύρνη σε πρώτη φάση και στον

Τίρναβο σε δεύτερη φάση. προσέγγιση µε το λαογραφικό µουσείο και σύνδεση
σχολείου-µουσείου, συνεργασία σε περιπτώσεις εµβολιασµών και επίσκεψη του
περιφερειακού υπευθύνου και των συνεργατών στη Νέα Σµύρνη και στον Τίρναβο,
παρεµβάσεις ανά περίπτωση και καθιερωµένες επαφές µε τα σχολεία.
∆ε θα αναφερθώ αναλυτικά σε όλες τις δράσεις, εκτός βέβαια από µια, η
οποία νοµίζω δεν έχει ακουστεί µέχρι τώρα και αυτή είναι η επαφή µας µε το
Λαογραφικό Μουσείο. Η δράση αυτή σχετίζεται µε υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, που πραγµατοποιεί το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας.
Γνωρίζαµε ήδη ότι τα παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση ή µειωµένα ενδιαφέροντα
για την εκπαιδευτική διαδικασία κατάφεραν να διευρύνουν τον κύκλο των εµπειριών
τους και να αποκτήσουν θετικότερη στάση απέναντι στην εκπαίδευσή τους µέσω της
εµπλοκής τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουν
προγραµµατιστεί επισκέψεις οµάδων µαθητών έξι έως δώδεκα ετών στο Λαογραφικό
Μουσείο, προκειµένου να λάβουν µέρος σε προγράµµατα σχετικά µε την παράδοση,
τον εθνικό κύκλο, την κοινωνική ζωή και διάφορες µορφές τέχνης.
Στόχος της δράσης αυτής είναι να συζευχθούν στη συνείδηση των µαθητών η
πραγµατική ζωή µε τη σχολική πραγµατικότητα. Σε πρώτη φάση έχουµε επισκέψεις
µαθητών στις 13 και 14 Μαρτίου µε την συνοδεία των δασκάλων και των
συνεργατών του προγράµµατος. Για την περιοχή της Γιάννουλης θα σας µιλήσει ο κ.
Πουτσιάκας.

Ν. Πουτσιάκας
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είµαι πολύ χαρούµενος που βρίσκοµαι και πάλι εδώ και
βλέπω τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες. Θα προσπαθήσω µε τη σειρά µου να
πω κάποια πράγµατα για το νοµό Λάρισας και συγκεκριµένα για την περιοχή της
Γιάννουλης.
Η πόλη της Γιάννουλης είναι γνωστή στους πιο πολλούς από κάποιες δίκες,
που παρουσιάστηκαν στα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, αλλά και από ένα φόνο στην
περιοχή λόγω µιας διαµάχης δύο οικογενειών. Η Γιάννουλη είναι µια µικρή
κωµόπολη, όµορη της Λάρισας, όπου κατοικούν κάποιες οικογένειες τσιγγάνων.
Στη συγκεκριµένη περιοχή τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, αφού οι
οικογένειες αυτές των τσιγγάνων είναι εύπορες, δεν αντιµετωπίζουν κανένα
πρόβληµα και έχουν καλές επιδόσεις. Έτσι, θεώρησαν ότι το πρόγραµµα δε θα έχει
καµία ισχύ εκεί, διότι το πρόγραµµα αφορά σχολικές διαρροές και δεν αφορά

συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το
δούµε αυτό το θέµα, γιατί είναι θέµα ουσίας και πρέπει να διερευνήσουµε αν
ασχολούµαστε µε διαρροές ή µε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. Και βέβαια
υφίσταται και το θέµα του τίτλου, αφού ο τίτλος δε θα έπρεπε να είναι αυτός.
Υποθέτω ότι πρέπει να υπήρχαν κάποιοι κοινοτικοί περιορισµοί και υπήρξε αυτός ο
τίτλος. Θα έπρεπε να είναι διαφορετικός, αλλά αυτό το θέµα χωρά µια µεγάλη
συζήτηση και δεν µπορεί να γίνει αυτή τη στιγµή.
Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω κάποια πράγµατα τα οποία ειπώθηκαν όλο
αυτό το διάστηµα. Αναφέρθηκε συχνά το θέµα των πολιτισµών, αν υπάρχουν πολλοί
ή λίγοι, τι είναι «πολιτισµός», το θέµα της ένταξη κ.α.
Υπάρχει µια νέα προσέγγιση, που ενδεχοµένως δεν είναι γνωστή, καθώς είναι
µια νέα έννοια που την αναφέρει ένας Γάλλος φιλόλογος και έχει να κάνει µε την
«σµίξη», αν βέβαια θα µπορούσε να µεταφραστεί ο όρος. ∆ιαφοροποιείται λίγο από
τους άλλους συνήθεις όρους και κατατάσσει πολιτισµούς µε έναν συγκεκριµένο
τρόπο. Αναιρούνται πολλά πράγµατα όσον αφορά στα στερεότυπα, τα οποία έχουµε
δηµιουργήσει για τη στατικότητα του πολιτισµού. Πιστεύω ότι αίρονται µε τον
καλύτερο τρόπο µέσα από τη νέα αυτή θεώρηση των πραγµάτων.
Στην περιοχή µας έχουµε πολλά προβλήµατα, αλλά το σηµαντικότερο που
αντιµετωπίζουµε είναι ότι αδυνατούµε να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς. Το θέµα
των διαρροών και το θέµα των εγγραφών λίγο πολύ το έχουµε επιλύσει σε σηµείο
που τα σχολεία να λένε ότι τους δηµιουργούµε πρόβληµα. Μας λένε λοιπόν ότι µέχρι
τώρα είχαν λίγα παιδιά χωρίς προβλήµατα, ενώ µετά την εµφάνισή µας οι εγγραφές
αυξήθηκαν και δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το ζήτηµα. Όσον αφορά στο πώς
αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα µέσα στην τάξη, σ’ αυτό το επίπεδο πιστεύω ότι
πραγµατικά χρειαζόµαστε µεγαλύτερη βοήθεια από το Πρόγραµµα.
Επίσης, αντιµετωπίζουµε πρόβληµα όσον αφορά στα όρια του Προγράµµατος,
καθώς δεν γνωρίζουµε µέχρι που µπορούµε να φτάσουµε, µέσα στα πλαίσια του
Προγράµµατος πάντα. Και αυτό πρέπει να ειπωθεί, διότι εµείς έχουµε επαφή µε τον
κόσµο, ανταλλάσσουµε απόψεις µαζί του και από κάποιο σηµείο και µετά αρχίζουµε
να νιώθουµε αµηχανία, αφού δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε όσα θα θέλαµε µέσα
στο Πρόγραµµα. Αν για παράδειγµα προβούµε σε µια ενέργεια και αυτή ναυαγήσει,
θα είναι µεγάλο το τίµηµα και θα χαθεί η εµπιστοσύνη που µας έδειξαν αυτοί οι
άνθρωποι. Τα υπόλοιπα θέµατα θα τα δούµε στο διάλογο που θα ακολουθήσει.
Ευχαριστώ.

Ελένη Αντωνίου
Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο – θα γίνει η θεωρία;
Σήµερα είναι πλέον γνωστό ότι η πολιτεία µας και γενικά η κοινωνία µας είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, και εποµένως δεν είναι
τυχαία και η ευαισθητοποίηση και για τους έλληνες τσιγγάνους.
Οι τσιγγάνοι, αν και έλληνες πολίτες, εξακολουθούν να ζουν στο περιθώριο της
ελληνικής κοινωνίας, αποκλεισµένοι από εργασία – κυρίως λόγω ανύπαρκτης ή
ελλιπούς εκπαίδευσης – και µε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης τουλάχιστον κατά το
µεγαλύτερο ποσοστό.
Ένας κοινωνικός αποκλεισµός ξεκίνησε από την ίδια την πολιτεία, όταν ακόµη
µέχρι τις αρχές του 1970 τους θεωρούσε αλλοδαπούς – αν και οι ίδιοι δεν γνώριζαν
άλλη πατρίδα- και τους στερούσε βασικά πολιτικά δικαιώµατα.
Μέσα από αυτήν την πολιτική και οι υπόλοιπες επικρατούσες κοινωνικές οµάδες
έµαθαν να βλέπουν τους τσιγγάνους εχθρικά, να τους αντιµετωπίζουν µε καχυποψία
και στην καλύτερη περίπτωση γλαφυρά ως αντικείµενο κοινωνιολογικής µελέτης,
µιας µελέτης που όµως δεν βοήθησε µεσοπρόθεσµα να αλλάξει η στάση µας απέναντι
τους, αλλά ενίσχυσε το µύθο που τους περιέβαλλε.
Έτσι οι τσιγγάνοι, µε τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους και τα πολύχρωµα ρούχα
παρέµειναν στο περιθώριο εξάπτοντας τη φαντασία µας, ενώ οι ίδιοι ανέπτυσσαν
µηχανισµούς άµυνας προσπαθώντας να επιβιώσουν.
∆εν είναι λοιπόν τυχαίο που οι τσιγγάνοι είναι δύσπιστοι απέναντι σε
οποιοδήποτε θεσµό ή µέτρο που, κατά την αντίληψή τους, θα

µπορούσε να

αλλοιώσει τις αξίες τους και να αλλάξει τη στάση ζωής τους που µέχρι σήµερα τους
βοήθησε, έστω και στο περιθώριο, να επιβιώνουν.
Σήµερα δεν µπορούµε να αµφισβητήσουµε ότι γίνονται σηµαντικές
προσπάθειες άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού των τσιγγάνων και βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσής τους. Όµως, ας αναλογισθούµε αν το κόστος αυτών των
προσπαθειών είναι αντίστοιχο των αποτελεσµάτων και πόσο σηµαντικά άλλαξε η ζωή
των τσιγγάνων.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο από τη µια µέρα στην άλλη να λυθούν τα
προβλήµατα που έχουν συσσωρευτεί χρόνια τώρα, αλλά θα πρέπει οι προσπάθειες
αυτές να δώσουν αποτελέσµατα.

Το πρόγραµµα µας έχει αναλάβει το κεφάλαιο της ένταξης των τσιγγανοπαίδων
στο σχολείο. Αν και η υλοποίηση του στόχου µας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
παραµέτρους άλλων προσπαθειών, όπως εξασφάλιση στέγης, εργασίας, περίθαλψης
κ.α. θεωρώ ότι είναι το σηµαντικότερο πεδίο δράσης, γιατί η εκπαίδευση είναι αυτή
που θα δώσει όλα τα εφόδια - ιδιαίτερα στη νέα γενιά - να παλέψει για µια καλύτερη
ζωή, για µια θέση εργασίας, να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα της ισότιµα και να µην
αρκείται πλέον να ζει στο περιθώριο µε τα επιδόµατα της πρόνοιας.
Για να πετύχουµε τους στόχους µας θα πρέπει να περάσουµε από τη θεωρία
στην πράξη. γιατί οι τσιγγάνοι δεν είναι µόνο ιδιαίτεροι και απρόβλεπτοι, όπως
πολλοί τους βλέπουν πάνω απ΄ όλα είναι άνθρωποι και µάλιστα άνθρωποι πρακτικοί,
γιατί θέλουν να επιβιώσουν και µε αυτό τον τρόπο το κατόρθωσαν.
Και παρότι σήµερα αισθάνονται και οι ίδιοι σε µεγάλο ποσοστό, την
αναγκαιότητα ένταξης των παιδιών τους στο σχολείο, δεν το επιδιώκουν στον
επιθυµητό βαθµό και δεν βάζουν µακροπρόθεσµους στόχους, γι αυτό και βλέπουµε
αύξηση των εγγραφών αλλά και διαρροές. Βλέπουν τελείως πρακτικά και το ζήτηµα
της εκπαίδευσης τους «έµαθαν να διαβάζουν και να γράφουν δε χρειάζεται άλλο το
σχολείο»
Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω κάποια βήµατα που έγιναν, κάνοντας πράξη
την ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο

στο Νοµό Μαγνησίας και

συγκεκριµένα σ΄ ένα Σχολείο της Ν. Ιωνίας,. Εκεί είναι και το κύριο έργο ένταξης
στο νοµό, αφού ακριβώς δίπλα του υπάρχει οικισµός όπου διαµένουν περίπου 1200
τσιγγάνοι, άλλοι σε σπίτια και άλλοι σε πρόχειρες κατασκευές, µε δύσκολες συνθήκες
διαβίωσης.
Τα δυο σηµαντικά βήµατα είναι ότι έχει ενταχθεί στο σχολείο ένας πολύ
µεγάλος αριθµός παιδιών και έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η συνύπαρξη στο
σχολείο. Έτσι, δεν εµφανίζονται στο Νοµό αντιδράσεις για την ύπαρξη
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο και αρνήσεις εγγραφής τους
Βέβαια, υπάρχει η προκατάληψη για τα τσιγγανόπουλα από αρκετούς γονείς,
όµως το σηµαντικό είναι ότι αυτή δεν εκδηλώνεται και µάλιστα µε βίαιο τρόπο, γιατί
δε βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Και εδώ φαίνεται ο σηµαντικός ρόλος των
εκπαιδευτικών, αφού αυτοί µπορούν να καταστείλουν προκαταλήψεις ή να τις
καλλιεργήσουν. Μάλιστα καθώς φοιτά το παιδί τους στο σχολείο οι προκαταλήψεις,
που έχουν οι γονείς ή και ακόµα οι ίδιοι οι συµµαθητές τους, µειώνονται σηµαντικά ή
εξαλείφονται. Έτσι σήµερα στο Νοµό φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες διακόσια

σαράντα δύο τσιγγανόπουλα και στο συγκεκριµένο ∆ηµοτικό Σχολείο της Ν. Ιωνίας
εκατόν τριάντα δύο σε σύνολο διακοσίων είκοσι επτά µαθητών, δηλαδή αριθµός
µεγαλύτερος από το 50% του µαθητικού του δυναµικού. Τα σηµαντικά αυτά βήµατα
οφείλονται στην ισότιµη µεταχείριση των µαθητών και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης
που δόθηκαν σε όλους, στο ότι υπήρχε δυνατότητα εφαρµογής µοντέλων ένταξης
ανάλογα µε τις διαµορφούµενες συνθήκες, στην ύπαρξη του σχολείου δίπλα στον
οικισµό των τσιγγάνων και ότι αυτό ενίσχυσε την ένταξη των παιδιών. Επιπλέον,
σηµαντικό βήµα ήταν

το άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και η

συνεργασία του µε άλλους φορείς και το ότι αυτό πρόβαλε την ιδιαιτερότητά του ως
πλεονέκτηµα, µειώνοντας έτσι παράλληλα αντιδράσεις των µη τσιγγάνων γονιών και
κάνοντας τις άλλες εκπαιδευτικές µονάδες να αποδεχτούν την ιδιαιτερότητά του.
Τέλος, η παρουσία του Προγράµµατος από το 1999 στο Νοµό µας που µας δίνει τη
δυνατότητα να ενισχύσουµε την ένταξη στις υπόλοιπες σχολικές µονάδες όπου
φοιτούν τσιγγανόπαιδες και να παρεµβαίνουµε, όπου χρειάζεται.
Τα πρώτα σηµαντικά και ουσιαστικά βήµατα για την ένταξη των
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, ξεκίνησαν το σχολικό έτος 1991-1992, όταν βρέθηκε
εκεί µια οµάδα δασκάλων που άρχισε να δουλεύει χωρίς προκαταλήψεις,
προσπαθώντας να δώσει ευκαιρίες εκπαίδευσης στους µαθητές της και θεώρησε
χρέος της να εντάξει στο σχολείο τα τσιγγανόπουλα που ζούσαν δίπλα σε άθλιες
συνθήκες, γιατί πίστεψε πως αυτό µπορούσε να τους προσφέρει όχι µόνο γνώσεις και
κοινωνικοποίηση αλλά και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης καθηµερινά. Έτσι
ξεκίνησε µια προσπάθεια παροχής ευκαιριών και παράλληλα µια προσπάθεια
προσέλκυσης κι άλλων παιδιών στο σχολείο.
Τα πρώτα χρόνια υπήρχε έντονος προβληµατισµός για το πώς µπορούσαν να
βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, που η φοίτησή τους εκείνο τον καιρό ήταν περισσότερο
άτακτη και η διαρροή πολύ µεγαλύτερη από τα σηµερινά δεδοµένα. Καταγράφοντας
τις ανάγκες των παιδιών, που προέκυπταν από τις ιδιαιτερότητες τους, και θέλοντας
το σχολείο να κοινοποιήσει τους προβληµατισµούς των εκπαιδευτικών του και
παράλληλα να βρει στήριξη στην προσπάθειά του, διοργάνωσε τον Απρίλη του 1995
µια ηµερίδα στο χώρο του σχολείου µε θέµα «Τα τσιγγανόπαιδα στο Ελληνικό
Σχολείο».
Η ενέργεια αυτή ήταν πολύ θετική, γιατί µπόρεσε έτσι το σχολείο να έχει την
αµέριστη συµπαράσταση προϊσταµένων και σχολικών συµβούλων, ώστε να
εφαρµόσει διάφορα µοντέλα ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, σεβόµενο

παράλληλα τις ιδιαιτερότητες των παιδιών. Επιπλέον, έδωσε τη δυνατότητα και στους
άλλους εκπαιδευτικούς του νοµού να γνωρίσουν τους τσιγγάνους µαθητές και να
διαπιστώσουν ότι δεν διαφέρουν από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Και είναι πολύ
σηµαντικό ότι αυτό παρουσιάστηκε στο χώρο του σχολείου από δασκάλους κι όχι σε
µια αίθουσα απρόσωπη µακριά από εκεί που συµβαίνουν τα γεγονότα.
Παράλληλα έγιναν προσπάθειες ενίσχυσης της συνύπαρξης µέσα από µια
ισότιµη αντιµετώπιση των µαθητών και µε δραστηριότητες που βοηθούσαν στο να
αποδέχονται ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι
σήµερα στο σχολείο αυτό υλοποιείται, στα πλαίσια της Ολυµπιακής Παιδείας, ένα
µεγάλο πρόγραµµα ενίσχυσης πρωτοβουλιών άρσης κοινωνικού Αποκλεισµού και
φυλετικών διακρίσεων.
Ανέφερα προηγουµένως ότι στο συγκεκριµένο σχολείο όλη αυτή την περίοδο
εφαρµόστηκαν διάφορα µοντέλα ένταξης. Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτά αφορούσαν
στην πρώτη ένταξη, γιατί µετά τη φοίτηση στην Α΄ τάξη τα παιδιά παρακολουθούσαν
την ανάλογη τάξη του σχολείου.
Τα πρώτα χρόνια που ο αριθµός των τσιγγανοπαίδων ήταν µικρός και
συναντούσες τσιγγανόπουλα κυρίως στις πρώτες δύο τάξεις, τα παιδιά εντασσόταν
κανονικά στο τµήµα της αντίστοιχης τάξης . Αυτό µπορεί να φαίνεται θετικό και
πολλοί πιστεύουν πως πρέπει να εφαρµόζεται αλλά µέχρι τώρα δεν µπορούµε να το
θεωρήσουµε για όλες τις περιπτώσεις των µαθητών αποτελεσµατικό για την πρόοδο
της ένταξης και της φοίτησής τους. Θα είναι αποτελεσµατικό, όταν η εγγραφή και η
συστηµατική φοίτηση γίνει πραγµατικότητα. Η εµπειρία έδειξε πως εντάσσοντας τα
παιδιά έτσι από την αρχή το σχολείο ήταν γι αυτά χαµένη υπόθεση και αξίζει να σας
εκθέσω, γιατί το υποστηρίζω αυτό.
Τα τσιγγανόπουλα δεν εγγράφονται, τα περισσότερα τουλάχιστον, στην ηλικία
που γίνεται η εγγραφή στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Συνήθως γράφονται µε καθυστέρηση
ενός ή δυο χρόνων ή και περισσότερο. Επίσης δε γράφονται έγκαιρα, µε αποτέλεσµα
το σχολείο να µην µπορεί να υπολογίσει τις ανάγκες του σε διδακτικό προσωπικό ή
να κάνει το χωρισµό τµηµάτων. Η εγγραφή τους µπορεί να γίνει πολύ καθυστερηµένα
µε αποτέλεσµα η τάξη στην οποία θα ενταχθούν να έχει προχωρήσει πολύ σε ύλη
ώστε να αδυνατούν να παρακολουθήσουν το ρυθµό της τάξης.
Υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός τσιγγανοπαίδων που διακόπτει τη φοίτηση
για αρκετό χρονικό διάστηµα- όσο κρατά κάποιο ταξίδι µε αποτέλεσµα πάλι να χάνει

γνώσεις που απαιτούνται στη συνέχεια αλλά και η τάξη να αποδιοργανώνεται µε
συχνές αποχωρήσεις και επιστροφές.
Επειδή η πρώτη εγγραφή γίνεται καθυστερηµένα, η ένταξη στο κανονικό
τµήµα του σχολείου δηµιουργεί µια κλίµακα ηλικιών από επτά έως δεκατριών,
ηλικίες που δε συµβιβάζονται. Μάλιστα, αν αναλογιστούµε ότι κάποια από αυτά τα
τσιγγανόπουλα σε πολύ λίγα χρόνια θα παντρευτούν, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά
γίνεται εντονότερη.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αυτών δεν έχει φοιτήσει σε νηπιαγωγείο.
Εποµένως, δεν κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες το σχολείο θεωρεί
δεδοµένες µε αποτέλεσµα να υπολείπονται σε σχέση µε τους άλλους µαθητές της Α΄
τάξης. Επίσης, ένα µεγάλο ποσοστό δεν κατέχει καλά την ελληνική γλώσσα
∆εν υπάρχει ενίσχυση κι επίβλεψη των παιδιών αυτών από το οικείο
περιβάλλον. Όλα αυτά, που αναφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν µέσα από την
καθηµερινή πρακτική, άρχισαν να λαµβάνονται υπόψη γιατί ήταν παράµετροι οι
οποίοι έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στην ένταξη. Αν παραβλέπονταν όχι µόνο η φοίτηση
γινόταν δύσκολη για τους τσιγγανόπαιδες αλλά και θα δηµιουργούσε αφορµές για
αντιδράσεις τόσο από γονείς όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Φανταστείτε µια τάξη
25 µαθητών ηλικίας 7-13 ετών στην οποία να µεταβάλλεται καθηµερινά ο αριθµός
των µαθητών από την αργοπορηµένη εγγραφή και την άτακτη φοίτηση.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι προβλήµατα δηµιουργεί αναστάτωση, πολλά
γνωστικά επίπεδα, παλινδροµήσεις στην ύλη κ.α. Επειδή δούλεψα έτσι µπορώ να
δικαιολογήσω κάποιες αντιδράσεις γονέων αλλά κυρίως τις αντιδράσεις των
εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά λειτούργησε το µοντέλο ένταξης για κάποια χρόνια.
Και µπόρεσε να λειτουργήσει, γιατί ο αριθµός τσιγγανοπαίδων στο σχολείο ήταν
µικρός και γινόταν προσπάθεια από τους δασκάλους να φαίνονται λιγότερο έντονα τα
προβλήµατα του δηµιουργούσε η καθυστερηµένη εγγραφή και η άτακτη φοίτηση.
Αυτό το µοντέλο δεν έδινε τα επιθυµητά αποτελέσµατα, αφού οι
τσιγγανόπαιδες δεν µπορούσαν να έχουν

ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και

αναγκαστικά προσπαθούσαν να ακολουθήσουν όσο το δυνατόν το ρυθµό εργασίας
της τάξης. Το 1994-95 ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε και πρότεινε να
δηµιουργηθεί παράλληλα ένα τµήµα πρώτης τάξης αµιγές τσιγγανοπαίδων. Το τµήµα
αυτό ανέλαβε µια δασκάλα του σχολείου, που ήθελε πραγµατικά να δουλέψει. Ήταν
µια τάξη που εργαζόταν ανάλογα µε τις ανάγκες των παιδιών. Τα παιδιά αισθάνθηκαν
µοναδικά µέσα σ΄ αυτό το τµήµα, γιατί µπορούσαν να τα καταφέρουν κι όχι µια µάζα

σ΄ ένα ξένο στην ουσία περιβάλλον Μάλιστα, είχαν λόγω της µεγαλύτερης ηλικίας
τους τη δυνατότητα να κάνουν κι άλλα µαθήµατα ανάλογα των ενδιαφερόντων τους
(Γεωγραφία, Ιστορία, Θρησκευτικά κ.α.) ∆εν αισθάνθηκαν ξεκοµµένα από τους
υπόλοιπους συµµαθητές τους γιατί λειτουργούσε η τάξη ως µια τάξη του σχολείου, η
οποία συµµετείχε στις δραστηριότητες του (π. χ. συµµετοχή στη διοργάνωση των
σχολικών εορτών, σε περιβαλλοντικά προγράµµατα κ. λ.)
Γενικά µπορώ να πω πως το µοντέλο αυτό λειτούργησε θετικά για τους
τσιγγανόπαιδες κι από άποψη παροχής ευκαιριών µάθησης και αποδοχής από τους
συµµαθητές τους.
Επειδή υπήρχε ο προβληµατισµός για ένταξη πέρα από ένα αµιγές τµήµα, τα επόµενα
χρόνια λειτούργησε µεν το τµήµα αυτό αλλά παράλληλα στο άλλο τµήµα της πρώτης
εντάχθηκαν και όσα τσιγγανόπουλα ήρθαν έγκαιρα στο σχολείο µε την έναρξη της
σχολικής χρονιάς και είχαν ηλικία κοντά στην ηλικία των παιδιών της πρώτης τάξης.
Το αµιγές τµήµα λειτούργησε ως ανοιχτό τµήµα για τα παιδιά που γράφονταν κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και υποδεχόταν ξανά όσα παιδιά έλλειπαν για αρκετό
διάστηµα, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να παρακολουθήσουν την τάξη που
φοιτούσαν.
Έτσι γινόταν εφικτή και η ένταξη µε την µορφή που προσδοκούµε και λυνόταν τα
προβλήµατα που δηµιουργούσε η άτακτη εγγραφή και φοίτηση.
Αυτό το µοντέλο κρίθηκε πως ενίσχυε και την ένταξη και τη λειτουργία της
σχολικής µονάδας γι αυτό και επεκράτησε.
Με την ίδρυση του προπαρασκευαστικού τµήµατος το µοντέλο ένταξης που
εφαρµόζεται είναι εξής:
Στο Α1 τµήµα εντάσσονται όλοι οι µαθητές οι οποίοι εγγράφονται έγκαιρα στο
σχολείο και έχουν την ηλικία ή κοντινή ηλικία φοίτησης στην Α τάξη, στο Α2
εντάσσονται τσιγγανόπαιδες οι οποίοι γράφονται αργοπορηµένα στο σχολείο ή
αδυνατούν να παρακολουθήσουν την Α1 τάξη. Το προπαρασκευαστικό τµήµα
λειτουργεί ως µια τάξη η οποία παρέχει ενίσχυση σε όσους τσιγγανόπαιδες µαθητές
του σχολείου έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. Βέβαια, το µεγαλύτερο
ποσοστό είναι µαθητές της πρώτης τάξης.
Σ΄ αυτό το σηµείο θα ήθελα να επισηµάνω ότι κάθε περιοχή και σχολική
µονάδα πιθανόν να έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, και επειδή ακόµη δεν έχουµε
φτάσει στο επίπεδο της συστηµατικής εγγραφής και φοίτησης των τσιγγανοπαίδων,
δεν µπορούµε να µιλήσουµε για ένα µοντέλο ένταξης που σίγουρα θα αποδώσει. Θα

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τη σχολική µονάδα, η οποία γνωρίζει
τις ανάγκες και πώς αυτή µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για να δώσει ευκαιρίες
εκπαίδευσης στα τσιγγανόπουλα αλλά και για να µην προκληθούν αντιδράσεις στην
αρχική ένταξη των παιδιών.
Η προσπάθεια αυτή στο Νοµό Μαγνησίας µπορεί να αποτυπωθεί µε τον
παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει τον αριθµό ένταξης παιδιών στο συγκεκριµένο
σχολείο, από το σχολικό έτος 1991-1992 µέχρι σήµερα.

Σχολικό έτος

Αριθµός

τσιγγανοπαίδων

στο

σχολείο
1991 - 1992

15

1994 - 1995

57

1998 - 1999

80

1999 - 2000

81

2000 - 2001

84

2001 - 2002

108

2002 - 2003

132

Παρόλο που βλέπουµε µια σηµαντική αύξηση του αριθµού των τσιγγανοπαίδων
στο σχολείο εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόµενο της άτακτης φοίτησης καθώς
και της διαρροής.
Αιτία αυτού του φαινοµένου δεν θεωρώ ότι είναι η στάση του σχολείου –τουλάχιστον
από τη συγκεκριµένη εµπειρία µου – αλλά οφείλεται κυρίως στο ότι:
Οι τσιγγάνοι γονείς δεν έχουν συνειδητοποιήσει -τουλάχιστον στο βαθµό που
απαιτείται -την αναγκαιότητα της φοίτησης των παιδιών τους στο σχολείο και ότι
απαιτείται καθηµερινή παρακολούθηση και προσπάθεια
Στη φύση της εργασίας τους που απαιτεί συχνές και µακρινές µετακινήσεις
Στην ηλικία πρώτης εγγραφής στο σχολείο, η οποία είναι τέτοια που σχεδόν
απαγορεύει την ολοκλήρωση της φοίτησης στο δηµοτικό, όχι γιατί το σχολείο δεν
µπορεί να δεχτεί µέχρι 14 ή 15 χρονών παιδιά αλλά γιατί τα ίδια τα παιδιά, δεν
αισθάνονται

καλά

αρραβωνιάζονται.

Επιπλέον,

πολλά

από

αυτά

το

εγκαταλείπουν

επειδή

Για να κάνουµε τη θεωρία ένταξης πράξη θα πρέπει η δράση µας να είναι
πολύπλευρη και πολυµέτωπη. Σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας να ενηµερώσουµε και
να ευαισθητοποιήσουµε τους δασκάλους των σχολείων που έχουν τσιγγανόπαιδες
µαθητές ή πρόκειται να υποδεχτούν. Ιδιαίτερα η δεύτερη περίπτωση είναι πολύ
σηµαντική γιατί θα έχουµε ήδη προετοιµάσει ένα θετικό κλίµα υποδοχής και θα
παράλληλα θα µπορέσουµε να άρουµε οποιεσδήποτε αντιδράσεις τις οποίες η πράξη
έδειξε ότι έχουµε, όταν προσπαθούµε µε βιαστικές κινήσεις και χωρίς να ακούσουµε
τους ενδοιασµούς της σχολικής µονάδας να κάνουµε ένταξη . Να προσπαθήσουµε
δηλαδή να τους κάνουµε συµµέτοχους στην διαδικασία αυτή. Αυτό θα πρέπει να γίνει
µέσα από συναντήσεις οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στο σχολείο «στα πλαίσια
µιας ενδοσχολικής επιµόρφωσης» κι όχι µέσα από ηµερίδες όπου παρατηρείται το
φαινόµενο το µεγαλύτερο ποσοστό του ακροατηρίου να είναι εκπαιδευτικοί που τους
ενδιαφέρει το θέµα ακαδηµαϊκά ή η λήψη της βεβαίωσης συµµετοχής.
Να παρέχουµε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς
στη δουλειά τους. Εκπαιδευτικό υλικό που να βοηθά στην εκµάθηση βασικών
εννοιών (χρώµατα, σχήµατα, µέγεθος κ.λ.π.) καθώς και τις ανάγκες πρώτης γραφής κι
ανάγνωσης, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει µια στήριξη στο έργο του.
Σε επίπεδο παιδιών θα πρέπει να ενισχύσουµε την παραµονή τους στο
ολοήµερο σχολείο( Σχολείο διευρυµένης ζώνης), αν λειτουργεί στη σχολική µονάδα
όπου θα δίνεται σ΄ αυτά η δυνατότητα παραµονής µέχρι τις 4µ.µ., σε ένα περιβάλλον
µε ευκαιρίες συµµετοχής σε άλλες δραστηριότητες καθώς και ευκαιρίες
καθοδηγούµενης µελέτης. Και στις σχολικές µονάδες όπου δεν υπάρχει να
προτείνουµε την ίδρυσή του.
Θα πρέπει να είµαστε κάθετα αντίθετοι στην διασπορά των τσιγγανοπαίδων σε
άλλες όµορες σχολικές µονάδες. Τα παιδιά θα πρέπει να φοιτούν στο σχολείο που
υπάρχει κοντά στη γειτονιά τους κι όλα µαζί. Η διασπορά δείχνει απόρριψη και
προκαλεί την αποµόνωση των παιδιών, όταν αυτά βρεθούν σαν µειονότητα σε ένα
περιβάλλον µακριά από τη γειτονιά τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουµε να
εξασφαλίσουµε τις συνθήκες υποδοχής στο σχολείο που πρέπει να φοιτήσουν.
Σε επίπεδο γονέων θα πρέπει να ενηµερώσουµε και να ευαισθητοποιήσουµε
τους γονείς για την αναγκαιότητα της φοίτησης στο σχολείο και να τους φέρουµε πιο
κοντά στην εκπαίδευση µέσα από συναντήσεις που θα γίνονται στο χώρο του
σχολείου.

Σε επίπεδο πολιτείας µπορεί να γίνουν σηµαντικές παρεµβάσεις για να
επιτευχθεί η εγγραφή των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο και να εξαλειφθεί το
φαινόµενο της διαρροής στη φοίτηση. Η πολιτεία να συνδέσει τα επιδόµατα (κυρίως
από την πρόνοια) µε την φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. ∆ηλαδή µαζί µε τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά να ζητείται και έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί την
κανονική φοίτηση. Οι ∆ήµοι να φροντίζουν για την έκδοση των πιστοποιητικών
γεννήσεως των παιδιών που είναι για το σχολείο, όπως κάνουν για τους υπόλοιπους
δηµότες τους και αυτά να αποστέλλονται στο σχολείο, στο οποίο θα πρέπει να
γραφτούν τα παιδιά. Έτσι και η σχολική µονάδα θα γνωρίζει περίπου τον αριθµό που
θα προσέλθουν για εγγραφή αλλά θα έχει και την υποχρέωση να ενηµερώσει και να
αναζητήσει τους µαθητές αυτούς µε τη συνεργασία εµπλεκόµενων Φορέων. Επίσης,
πρέπει κάθε σχολείο να προµηθευτεί µε ένα πρόγραµµα Η/Υ, το οποίο θα λειτουργεί
παράλληλα ως µητρώο φοίτησης των τσιγγανοπαίδων και να συνδέσει σε δίκτυο τα
σχολεία όπου φοιτούν αυτά έτσι, ώστε και η µετακίνησή τους να γίνεται πιο
εύκολη(αφού δεν θα χρειάζεται η χρήση της κάρτας). Να µην παρουσιάζεται δηλαδή
το φαινόµενο των διπλοεγγραφών και, αφού θα γίνεται και καθηµερινή ενηµέρωσή
του, θα µπορεί ο αρµόδιος φορέας (ΥΠΕΠΘ) να έχει µια πλήρη και αντικειµενική
εικόνα για τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων σε όλη την επικράτεια.
Αυτό σήµερα είναι πολύ εύκολο να πραγµατοποιηθεί γιατί όλες οι σχολικές µονάδες
διαθέτουν έστω και ένα Η/Υ και οι περισσότερες ολόκληρα εργαστήρια µέσω του
προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Τελευταία θα ήθελα να θίξω ένα σηµαντικό θέµα που αφορά τα τσιγγανόπουλα
ηλικίας 13 – 16 που είτε µέχρι στιγµής δεν φοίτησαν καθόλου σχολείο είτε διέκοψαν
λόγω ηλικίας ή εργασίας και σήµερα δεν έχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης. Γι αυτά τα
παιδιά, που είναι αρκετά, θα πρέπει να διεκδικήσουµε από την πολιτεία τη
δηµιουργία µιας τάξης η οποία θα λειτουργεί ως ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και
θα προετοιµάζει τα τσιγγανόπουλα για συµµετοχή στις εξετάσεις λήψης απολυτηρίου,
οι οποίες γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε επίπεδο Νοµού. (Ηλικία
συµµετοχής από 16 ετών και πάνω).
Στο Νοµό Μαγνησίας, για να λύσουµε αυτή την ανάγκη, το ∆ΟΚΠΥ/Γραφείο
ΡΟΜ στη Ν.Ιωνία λειτουργεί στα πλαίσια Άτυπης Εκπαίδευσης µια τέτοια τάξη µε
εθελοντές εκπαιδευτικούς. Μέσα από αυτή την τάξη καθηµερινά περνά και
διαφορετικός εκπαιδευτικός και πολλές φορές τα παιδιά περιµένουν, γιατί κάτι έτυχε
στον εθελοντή κ.λ.π. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας δε δίνει την εικόνα ενός φερέγγυου

σχολείου και φυσικά οι ευκαιρίες εκπαίδευσης είναι µικρές. Γι’ αυτό θα πρέπει να
λειτουργήσει υπό την αιγίδα του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος και να
παρέχεται γνώση συστηµατικά και οργανωµένα, που θα προβάλλει την εικόνα της
εκπαίδευσης. Αυτή η τάξη µπορεί να λειτουργήσει σε χώρο του σχολείου και σε
απογευµατινή βάρδια.
Τέλος θα ήθελα να πω πως δεν θα πρέπει σε καµιά περίπτωση θέσεις
εκπαιδευτικών, οι οποίες προκύπτουν για την κάλυψη των αναγκών της ένταξης των
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο (όπως των προπαρασκευαστικών) να δίνονται οργανικά
αλλά να καταλαµβάνονται µε αίτηση απόστασης από εκπαιδευτικούς

οι οποίοι

αποδεδειγµένα διαθέτουν εµπειρία και ευαισθησία. Έτσι δεν θα παγιώνεται η ύπαρξή
τους και θα µπορούν να καταργηθούν, όταν πάψουν οι λόγοι ύπαρξής τους και
κυρίως δε θα καταλαµβάνονται από αδιάφορους εκπαιδευτικούς.

Εγγραφές τσιγγανοπαίδων στη Μαγνησία τα τελευταία
σχολικά έτη
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Πέλλα Καλογιαννάκη, Κατερίνα Οικονόµου, Ελένη Ντέρα
Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και
Χανίων

Είναι γεγονός πως η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο παρουσιάζει στις µέρες
µας ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πολιτεία. Αρχίζει να γίνεται
κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Επίσης συνδέεται ή θα πρέπει να
συνδέεται µε την έννοια διαµόρφωσης του σύγχρονου πολίτη, ενώ ταυτόχρονα
αποτελεί και µια πρόκληση στην εποχή µας, η οποία οφείλει να επιδιώκει µια
εκπαίδευση που θα προωθεί την ανάπτυξη του πολίτη χωρίς κοινωνικές ή άλλες
διακρίσεις. Αυτός ο πολίτης θα γνωρίζει, θα ενδιαφέρεται, θα συµµετέχει, θα ξέρει
πως µπορεί να αποφασίζει, θα εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, θα σέβεται το
δηµοκρατικό διάλογο, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη διαφορετική κουλτούρα. Θα
επιδιώκει να συνεργάζεται, θα ενδιαφέρεται να µαθαίνει για τον κόσµο που τον
περιβάλλει, θα κριτικάρει και θα αγωνίζεται µέσα από οράµατα και πρωτοβουλίες
απέναντι στις νέες προκλήσεις των καιρών µας.
Η ενασχόληση µε τις εκπαιδευτικές και τις ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές, τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα και τις µεταρρυθµίσεις, το ρόλο του σχολείου κ.ά.,
αναδεικνύει ανάµεσα στα άλλα και τη µεγάλη ανάγκη για τον σχεδιασµό
παρεµβάσεων, την ανάληψη δράσης και την ανάγκη υποστήριξης προγραµµάτων
που θα προωθούν τις προσπάθειες ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο στο
πλαίσιο

µιας

κοινωνίας

που

χαρακτηρίζεται

από

τη

συνθετότητα,

τη

διαφορετικότητα, την πολυπλοκότητα, την ετερογένεια. Νοµίζουµε πως µέσα στο
πλαίσιο αυτό και η εκπαιδευτική κοινότητα –µαζί µε την οικογένεια αλλά και άλλους
φορείς -µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά. Αυτή η αποτελεσµατικότητα
συνδέεται µε την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ενεργό συµµετοχή σε διαδικασίες
λήψης αποφάσεων αλλά και την ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Ως επιστηµονικός υπεύθυνος της περιφέρειας Κρήτης, θα επιθυµούσα να
εκφράσω το ενδιαφέρον και το µεράκι των συνεργατών στην Κρήτη, όπως και στις
άλλες περιοχές της χώρας, για την στήριξη της όλης προσπάθειας από το πρόγραµµα.
Οι προτάσεις µας για την αποτελεσµατική στήριξη και προώθηση του προγράµµατος
θεωρούµε πως εντοπίζονται σε επτά επίπεδα:

-

σε επίπεδο συνεργατών (στήριξη των υπαρχόντων και αύξηση του αριθµού
τους, οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων τους),

-

σε επίπεδο διοικητικό (στήριξη από προϊσταµένους, διευθύνσεις και γραφεία
εκπαίδευσης και σχολικούς συµβούλους),

-

σε επίπεδο καταγραφής (ακριβής περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί µε
την έναρξη της σχολικής χρονιάς),

-

σε επίπεδο επιµόρφωσης (προσφορά σεµιναρίων σε δασκάλους που
απευθύνονται σε τσιγγανόπουλα)

-

σε επίπεδο ιδρυτικό (ίδρυση ενός βρεφονηπιακού σταθµού και ενός Κέντρου
στήριξης )

-

σε επίπεδο κοινωνικό (εµπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων από
την τοπική κοινωνία: δήµοι, νοµαρχίες, εκπαιδευτικά κέντρα, µέσα µαζικής
ενηµέρωσης). Τέλος, και ίσως το σηµαντικότερο,

-

σε επίπεδο διαπροσωπικών επαφών (εµπλοκή των ίδιων των Τσιγγάνων στις
δράσεις που τους αφορούν και στήριξη από µέρους τους των δράσεων αυτών).

Η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο αποτελεί µια σηµαντική
προτεραιότητα και για τη διάπλαση του πολίτη του 21ου αιώνα. Αυτό επιβάλλουν και
οι ίδιες οι σύγχρονες κοινωνίες, εφόσον επιθυµούν να διαµορφώνουν υπεύθυνους,
συµµετοχικούς και συνειδητοποιηµένους πολίτες που τους προορίζουν να ζήσουν σε
ανοικτά, δηµοκρατικά και ισόνοµα περιβάλλοντα.

Ελ. Ντέρα
Μετά τη διετή απουσία της παρέµβασης του Προγράµµατος του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», η κατάσταση
φοίτησης των παιδιών µε ρόµικη καταγωγή διαµορφώθηκε ως εξής:
Στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού, σχολείο υποδοχής (πίνακας 1) ο µισός
πληθυσµός των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας του ανατολικού τµήµατος
του καταυλισµού των Τσιγγάνων Ν. Αλικαρνασσού φοιτά κανονικά στο 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο και 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Αλικαρνασσού.
Στο ∆ηµοτικό Σχολείο λειτουργεί τάξη υποδοχής για τους µαθητές που δεν έχουν
τακτική φοίτηση και για κάποιους που προσέρχονται πρώτη φορά στο σχολείο κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επίσης, κάποιες ώρες του καθηµερινού ωρολόγιου
προγράµµατος της τάξης αυτής αφιερώνονται στην ενίσχυση των τσιγγανοπαίδων, οι

οποίοι φοιτούν κανονικά κυρίως στις µικρές τάξεις και χρειάζονται κάποια βοήθεια,
αφού ενισχυτική διδασκαλία δεν παρέχεται στο σχολείο αυτό.
Ωστόσο, η λειτουργία της τάξης υποδοχής δεν µπορεί, αφενός να καλύψει τις
ανάγκες προσέλευσης περισσότερων µαθητών, καθώς αυτές εµφανίζονται κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αφετέρου να προσφέρει στήριξη στους µαθητές
µεγαλύτερων τάξεων, εξαιτίας της έλλειψης χώρου και εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι µαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν την τάξη υποδοχής, έχουν εξαιρετικά
άτακτη φοίτηση και κάποιοι από αυτούς εµφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην
πρόοδό τους. Η συγκεκριµένη κατάσταση δε διευκολύνει τη γρήγορη ένταξη των
παιδιών αυτών σε κανονική τάξη και παρατείνει τη διάρκεια παραµονής τους στην
τάξη υποδοχής.
Όσον αφορά στη φοίτηση των παιδιών που είναι ενταγµένα σε κανονικές τάξεις,
αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί τακτική µε ελάχιστες ή και σπάνιες περιπτώσεις
απουσιών. Η πρόοδός τους εµφανίζει προβλήµατα µικρότερου ή µεγαλύτερου
βαθµού ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή και τις συνθήκες της τάξης.
Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση της Α΄ Τάξης και στο τµήµα
όπου διδάσκω Στο σύνολο των δεκαεπτά (17) µαθητών του τµήµατος δύο (2)
κορίτσια τσιγγανόπαιδες, έντεκα (11) και έξι (6) χρονών, παρακολουθούν καθηµερινά
τα µαθήµατα και ένα (1) κορίτσι εννέα (9) χρονών απουσιάζει συχνά. Αξιολογώντας
τη σχολική ένταξη αυτών των κοριτσιών, καθώς πλησιάζει το τέλος της σχολικής
χρονιάς, θα ανέφερα τα εξής:
Η διαφορά ηλικίας των δύο κοριτσιών (έντεκα και εννέα ετών) από τα υπόλοιπα
παιδιά της πρώτης τάξης (επτά ετών) διευκόλυνε και την προσαρµογή τους αλλά και
την πρόοδό τους. Το κορίτσι των έξι χρόνων µετά τα Χριστούγεννα άρχισε να
παρακολουθεί την τάξη υποδοχής για τη διδασκαλία της γλώσσας και των
µαθηµατικών. Παρ’ όλες τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν οι
δυσκολίες και να υπάρξει σηµαντική βελτίωση στην πρόοδο της µαθήτριας.
Κατάφερε να αποκτήσει τη δεξιότητα της γραφής και να αναγνωρίζει τα γράµµατα,
πράγµα που τα υπόλοιπα παιδιά το είχαν κατακτήσει στο νηπιαγωγείο. Ο
συλλαβισµός ήταν γι’ αυτή µια δύσκολη διαδικασία, την οποία κατανόησε πολύ
καθυστερηµένα. Η αξία και η συµβολή της προσχολικής αγωγής στην περίπτωση
αυτή αναδεικνύεται από µόνη της. Η παρατήρηση αυτή δε γίνεται πρώτη φορά, αλλά
και κατά τα προηγούµενα έτη που συµµετείχα στην εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων
διαπίστωνα µία «καθυστερηµένη ωριµότητα» για αλφαβητισµό στους τσιγγανόπαιδες

που εντάσσονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε µικρή ηλικία, χωρίς καµία
προετοιµασία.
Οι δυσκολίες µάθησης που αντιµετωπίζουν οι τσιγγανόπαιδες στο σχολείο, λόγω
του ότι η ελληνική δεν είναι η µητρική τους γλώσσα αλλά και λόγω της ανύπαρκτης
βοήθειας από το οικογενειακό τους περιβάλλον, επιβάλλουν την εκπόνηση και τη
χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Ο πιο αργός ρυθµός µάθησης των
παραπάνω µαθητριών απαιτούσε καθηµερινά τη δηµιουργία διαφορετικών ασκήσεων,
και µάλιστα τέτοιων, ώστε να µπορούν να εργάζονται και να ελέγχουν µόνες τους το
αποτέλεσµα της εργασίας τους. Επίσης, µεγάλη είναι και η δυσκολία κατανόησης των
κειµένων του βιβλίου «Η Γλώσσα µου», ακόµα και µετά από πολλές αναγνώσεις
,καθώς και η συµπλήρωση των ασκήσεων του βιβλίου.
Είναι γεγονός πως η ύπαρξη πολλών µαθησιακών επιπέδων µέσα στην Α΄
τάξη είναι µία απαιτητική κατάσταση για τον εκπαιδευτικό λόγω της µεγαλύτερης
εξάρτησης των µαθητών από το δάσκαλό τους αλλά και λόγω της δυσκολίας να
οργανωθεί στη φάση αυτή η εργασία κατά οµάδες.
Αξίζει να αναφερθεί όµως ότι ήταν αρκετά ικανοποιητική η πορεία και η εξέλιξη
των σχέσεων µεταξύ των µαθητριών αυτών και των υπόλοιπων µαθητών της τάξης. Η
αρχική αµηχανία και οι αντιστάσεις των µη τσιγγάνων µαθητών ξεπεράστηκαν σε
σηµαντικό βαθµό µε την πάροδο του χρόνου, φτάνοντας στο σηµείο σήµερα να
εκφράζονται θετικά συναισθήµατα µεταξύ τους, να µοιράζονται τα παιχνίδια τους και
να συµµετέχουν από κοινού στα δρώµενα της τάξης. Είναι χαρακτηριστική η απορία
και η αµηχανία των άλλων µαθητών που υπήρχε στην αρχή της χρονιάς, όταν η
δασκάλα τους εκδήλωνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συµπάθεια προς τις τρεις
µαθήτριες. Η στάση αυτή υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από τους ίδιους.
∆ιαπιστώνεται πως, όταν ο εκπαιδευτικός καταργεί τις διαχωριστικές γραµµές και
αναδεικνύει την ξεχωριστή αξία του κάθε παιδιού, τότε η επικοινωνία και η επαφή
µέσα στην τάξη βρίσκουν το δρόµο τους.
Αντίθετα µε όσα παρατηρούνται στη φοίτηση των µαθητών του ∆ηµοτικού
Σχολείου, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν εµφανίζουν ανάλογα ποσοστά
συµµετοχής. Πιθανολογείται ως µία σηµαντική αιτία ο φόβος των γονιών για πιθανό
ατύχηµα κατά τη µεταφορά των µαθητών µε λεωφορείο, λόγω της έλλειψης συνοδού,
αφού µέχρι την πρόσβασή τους στο σχολείο χρειάζεται να διανύσουν µία σηµαντική
απόσταση µε τα πόδια. Συχνά οι γονείς αισθάνονται ανασφαλείς να αποχωριστούν τα

παιδιά τους, αφού τα θεωρούν πολύ µικρά ακόµα:«∆ε µιλάει ακόµα καλά τη γλώσσα
σας, δεν ξέρει να πάει στην τουαλέτα».
Επίσης, η άτακτη φοίτηση και στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης,
προκαλεί τη δυσανασχέτηση των εκπαιδευτικών µε το επιχείρηµα ότι δηµιουργείται
αναστάτωση και δυσλειτουργία στο τµήµα, ιδιαίτερα όταν εµφανίζονται νέοι µαθητές
κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η πρόταση των εκπαιδευτικών για προσέλευση όλων
των νηπίων από την αρχή του σχολικού έτους δεν είναι εφικτή στην περίπτωση των
παιδιών µε ρόµικη καταγωγή λόγω των µετακινήσεων των οικογένειών τους.
Είναι, άραγε, η τάξη υποδοχής ένα ζητούµενο και για την προσχολική αγωγή; Το
βέβαιο είναι ότι η φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο Νηπιαγωγείο θα έθετε τις βάσεις
µιας καλής σχέσης τους µε το σχολείο αλλά και µιας επιτυχέστερης πορείας στο
∆ηµοτικό.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µετά την κατάργηση του παραρτήµατος και την
ένταξη των παιδιών του ανατολικού τµήµατος του καταυλισµού στο 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού, ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν σταθερά ή άτακτα
δεν έχει διαφοροποιηθεί. Εποµένως, οι επιφυλάξεις για το εγχείρηµα της ένταξης
ακυρώθηκαν, παρόλη την απουσία της θετικής παρέµβασης του προγράµµατος, λόγω
της διετούς αναστολής του. Ωστόσο, οι συνεργάτες του προγράµµατος συνέχισαν
άτυπα την υποστήριξη της προσπάθειας αυτής µέσα στα πλαίσια που ήταν δυνατό.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί πως στο διάστηµα αυτό δεν
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν υπήρξαν ενέργειες από κανένα αρµόδιο φορέα για
την προώθηση της ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Είναι ένα σηµαντικό
ερώτηµα το αν θα µιλούσαµε σήµερα για την εκπαιδευτική ένταξη και εξέλιξη των
παραπάνω παιδιών, αν τα τελευταία χρόνια απουσίαζε η έστω και µειωµένη
παρέµβαση των συνεργατών του προγράµµατος.
Επιπλέον, η φοίτηση και η πρόοδος των τσιγγανοπαίδων δεν εξαρτάται µόνο
από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά επηρεάζεται σε σηµαντικό
βαθµό και από την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών τους. Στο
ανατολικό τµήµα του εν λόγω καταυλισµού καταστάσεις, όπως οικονοµικές και
επαγγελµατικές δυσχέρειες, προβλήµατα υγείας, έλλειψη παροχής υπηρεσιών
πρόνοιας και εξυπηρέτησης για θέµατα έκδοσης ταυτοτήτων, βιβλιαρίων υγείας,
πιστοποιητικών απορίας, αδειών εργασίας και οδήγησης, φορολογικών δηλώσεων,
πιστοποιητικών γεννήσεων κ.ά., παραµένουν άλυτες και απασχολούν σε τόσο µεγάλο

βαθµό τη ζωή των περισσότερων ανθρώπων του καταυλισµού, ώστε καθιστούν το
θέµα της εκπαίδευσης των παιδιών τους πολυτέλεια!
Αποµένει, όµως, και είναι αναγκαίο να κατανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί πως
χωρίς την εκπαίδευση τα προβλήµατά τους όχι µόνο δε θα ξεπεραστούν, αλλά θα
αυξηθούν και θα απειλήσουν το µέλλον τους. Η λειτουργία «σχολών γονέων» που θα
τους ευαισθητοποιήσουν απέναντι στις σηµερινές ανάγκες των παιδιών τους, είναι
ένα θέµα που νοµίζουµε πως πρέπει να απασχολήσει το πρόγραµµα.
Ένα ελάχιστο ποσοστό παιδιών του δυτικού τµήµατος του καταυλισµού των
Τσιγγάνων Ν. Αλικαρνασσού φοιτά στο 4ο ∆ηµοτικό, ενώ δε φοιτά κανένα στο
Νηπιαγωγείο.
Παρόλο που οι περισσότεροι κάτοικοι του δυτικού τµήµατος βρίσκονται σε
καλή οικονοµική κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι σχετικά σε
ικανοποιητικό επίπεδο, διατηρούν µία «απαξιωτική» στάση απέναντι στο θεσµό της
εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα η φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο να εµφανίζει
ιδιαίτερα µικρό ποσοστό συµµετοχής.
Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευθεί από το ότι τα µέλη της εν λόγω
οµάδας είναι έντονα προσανατολισµένα στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες
και στο κέρδος που αυτές αποφέρουν. Στο βαθµό που η εργασία τους είναι
αποδοτική, από τη µια επιδιώκουν την όσο το δυνατόν πιο πρώιµη ένταξη των
παιδιών τους σε αυτήν και από την άλλη ενδεχοµένως να θεωρούν το σχολείο
περιττό, αφού οι γνώσεις που προσφέρει δεν είναι τόσο απαραίτητες για την
εξάσκηση των δικών τους επαγγελµάτων.
Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η παντελής απουσία των κοριτσιών από την
εκπαίδευση, γεγονός εξάλλου που έχει αναδειχθεί ως ένα µεγάλο πρόβληµα από τα
προηγούµενα έτη. Βασική αιτία υιοθέτησης αυτής της στάσης είναι η βαθιά αντίληψη
της συγκεκριµένης οµάδας ότι ο µοναδικός προορισµός της γυναίκας είναι η
δηµιουργία οικογένειας από την πρώιµη ηλικία, µε απαραίτητη προϋπόθεση την
ακεραιότητα της τιµής και της ηθικής της, στοιχεία που διακυβεύονται µε την είσοδό
τους στο σχολείο και την αποµάκρυνσή τους από την οµάδα. Εξάλλου, η παραµονή
των κοριτσιών στο σπίτι εξασφαλίζει και τη φύλαξη των παιδιών µικρότερης ηλικίας
κατά την απουσία των γονιών στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, µε
αποτέλεσµα να εκλείπει ένα επιπλέον κίνητρο για την ένταξη των νηπίων στην
προσχολική εκπαίδευση.

Όσον αφορά στην κατάσταση και στις συνθήκες φοίτησης των µαθητών
ρόµικης καταγωγής στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού, από την έναρξη της
σχολικής χρονιάς λειτουργεί τάξη υποδοχής, που φιλοξενεί καθηµερινά και παρέχει
παράλληλη ενισχυτική διδασκαλία µερικών ωρών σε µαθητές ενταγµένους κυρίως
στις µικρές τάξεις. Συνολικά ο αριθµός αυτών των µαθητών είναι δεκαπέντε
(15).Ωστόσο, παρόλη την προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου αφενός να
αναζητήσουν και να προσελκύσουν µεγαλύτερο αριθµό τσιγγανοπαίδων στο σχολείο,
αφετέρου να διατηρήσουν σταθερή τη φοίτηση των ήδη ενταγµένων µαθητών,
παρατηρείται και στην περίπτωση αυτή έντονο το φαινόµενο της άτακτης
προσέλευσης των παιδιών ρόµικης καταγωγής στο σχολείο.
Στον καταυλισµό των «Σφαγείων» Ν. Αλικαρνασσού διαµένουν έξι
οικογένειες µε συγγένεια α’ βαθµού σε άθλια παραπήγµατα και χωρίς καµία υποδοµή
ανθρώπινης διαβίωσης.
Τους ανθρώπους αυτούς τους µαστίζει η ανεργία και η ανέχεια και πλήθος άλλων
σοβαρών προβληµάτων, όπως: αλκοολισµός, ναρκωτικά, παραβατικότητα, σοβαρές
σωµατικές και ψυχικές ασθένειες, έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και
περίθαλψης, κ.ά., χωρίς καµία απολύτως προοπτική παρέµβασης για βελτίωση των
παραπάνω συνθηκών.
Ωστόσο, παρά τις αντίξοες συνθήκες, τρία από τα πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας του
εν λόγω καταυλισµού συµµετέχουν στην εκπαίδευση, έστω και µε άτακτη φοίτηση.
Ολοκληρώνοντας την εκτίµηση της πορείας της ένταξης των µαθητών
ρόµικης προέλευσης στα σχολεία υποδοχής, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µετά
από δύο χρόνια, αυτή έχει καθιερωθεί σαν ένα γεγονός φυσικό και δεδοµένο. Η
παρουσία των τσιγγανοπαίδων στα σχολεία και η συνύπαρξη µαζί τους δεν επιφέρει
πλέον αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Κατερίνα Οικονόµου
Οι Τσιγγάνοι της περιοχής ευθύνης του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου, που διαµένουν στην
περιοχή του Υγειονοµικού και στο «Κοµµένο Μπεντένι», είναι εδώ και πολλά χρόνια
µόνιµοι κάτοικοι της συγκεκριµένης περιοχής του Ηρακλείου, γεγονός σηµαντικό και
υποβοηθητικό της προσπάθειας για την ένταξη των παιδιών τους στο σχολείο.
Συνολικά σήµερα διαµένουν επτά οικογένειες στην περιοχή του Υγειονοµικού και
δέκα οικογένειες στην περιοχή «Κοµµένο Μπεντένι».

Οι κατοικίες τους, που βρίσκονται στην παλιά πόλη, είναι σπίτια προς
κατεδάφιση και στερούνται τις στοιχειώδεις παροχές. Ασχολούνται µε το εµπόριο,
την καλαθοπλεκτική, την καρεκλοπλεκτική, µε εποχιακές αγροτικές εργασίες και την
επαιτεία, χωρίς όµως να καταφέρνουν να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα.
Η παρέµβασή µας, ως συνεργάτες του προγράµµατος ''Εκπαίδευση
τσιγγανοπαίδων'', στις παραπάνω οικογένειες ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 1998-1999.
Οι πρώτες επαφές µας είχαν ως στόχο τη γνωριµία µαζί τους και τη διερεύνηση της
κατάστασής τους. Επιδιώξαµε να εντοπίσουµε τα στοιχεία εκείνα, που χαρακτηρίζουν
τον τρόπο ζωής τους, τις ανάγκες τους, τις δυσαρέσκειές τους, τις απόψεις τους σε
σχέση µε την εκπαίδευση και το σχολείο.
Η στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση δεν ήταν καθόλου αρνητική.
Ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο και να µάθουν γράµµατα. Άλλωστε,
κάποια από τα µεγαλύτερα παιδιά είχαν φοιτήσει στις αρχικές τάξεις του ∆ηµοτικού
παλιότερα. ∆ιέκοψαν όµως τη φοίτησή τους τα µεν αγόρια για να ακολουθήσουν το
επάγγελµα του πατέρα τους µε σκοπό τη συντήρηση της δικής τους πια οικογένειας,
τα δε κορίτσια για να παντρευτούν.
Η επαφή τους µε το 8ο ∆. Σ. Ηρακλείου, στο οποίο ανήκουν, δεν ξεκίνησε
µε την παρέµβαση του Προγράµµατος, αλλά κάποια χρόνια πριν. Τον Απρίλη του
1999 λειτούργησε απογευµατινό φροντιστηριακό τµήµα µε επτά (7) τσιγγανόπαιδα.
∆ασκάλα του σχολείου, µε εθελοντική προσφορά, άρχισε να τους µαθαίνει βασικές
µαθησιακές δεξιότητες. Πολλές ήταν οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες που
δηµιούργησαν φραγµούς στην πρώτη οργανωµένη προσπάθεια ένταξης των
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Ο σύντοµος χρόνος που λειτούργησε το απογευµατινό
τµήµα, το διαφορετικό ηλικιακό επίπεδο των παιδιών και η απουσία προηγούµενης
σχολικής εµπειρίας δηµιούργησαν δυσκολίες στην προσαρµογή τους στους κανόνες
και στους χώρους του σχολείου. Η αδυναµία τους να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο
για φοίτηση σχολικό εξοπλισµό ξεπεράστηκε τελικά µε την αγορά των απαραίτητων
ειδών από το πρόγραµµα ''Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων''.
Παρ' όλες τις δυσκολίες και τα προβλήµατα, τα παιδιά υποσχέθηκαν στο
τέλος του σχολικού έτους ότι µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα
συνεχίσουν να φοιτούν κανονικά. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος, που επέδειξαν
τα παιδιά, είναι ότι τα απογεύµατα έρχονταν πολύ νωρίτερα στο σχολείο από την
καθορισµένη ώρα και περίµεναν εναγωνίως την προσέλευση της δασκάλας τους.

Η επόµενη σχολική χρονιά ξεκίνησε όλο ελπίδα, αλλά και µαταίωση. Από τη
µεριά του σχολείου, αφενός ο διευθυντής είχε όλη την καλή θέληση να βοηθήσει
στην προσπάθεια ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, όπως είχε κάνει και
παλιότερα, αφετέρου η δασκάλα, που είχε αναλάβει το απογευµατινό τµήµα,
εσκεµµένα ζήτησε να διδάξει στην πρώτη τάξη, για να συµβάλλει στην ευκολότερη
ένταξή τους. Όµως από τη µεριά των γονιών δεν υπήρξε αµοιβαία ανταπόκριση. Το
µόνο µέληµά τους ήταν να βρίσκουν τη δασκάλα του σχολείου και να της ζητούν
χρήµατα για σοβαρές ανάγκες, όπως αγορά γάλατος, φαρµάκων κλπ. Ενώ
αναγνώριζαν την αναγκαιότητα των εµβολιασµών, ανεξάρτητα από τη φοίτηση στο
σχολείο για την εξασφάλιση καλής υγείας των παιδιών τους, ταυτόχρονα αµελούσαν
την πραγµατοποίησή τους, παρόλο που η υγειονοµική υπηρεσία είναι δίπλα τους.
Τελικά, µόνο µε τη συνοδεία συνεργατών του προγράµµατός µας έγινε εφικτή η
έναρξη της διαδικασίας των εµβολιασµών.
Αφού ολοκληρώθηκε, κατά κάποιον τρόπο, η προετοιµασία των παιδιών,
µέσα Νοεµβρίου ξεκίνησαν να φοιτούν κανονικά στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο έξι (6)
τσιγγανόπαιδα, τα οποία εντάχθηκαν στην Α' τάξη, ανεξαρτήτως ηλικιακού επιπέδου.
Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, τα παιδιά ξεκίνησαν την παρακολούθηση
φροντιστηριακού τµήµατος, το οποίο ήταν για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.
Παρόλο που η ένταξη των παιδιών έγινε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, αφού έγιναν
αποδεκτά από τους δασκάλους και τους συµµαθητές τους, στη συνέχεια,
παρουσιάστηκαν καινούργια προβλήµατα: καθαριότητας, τήρησης της σειράς των
εµβολιασµών και κυρίως ελλιπής φοίτησης. Η έλλειψη τακτικής φοίτησης οφειλόταν
στις συχνές ασθένειες και στη µη έγκαιρη αντιµετώπισή τους, στην άθλια οικονοµική
κατάσταση των οικογενειών τους, που πολλές φορές οδηγούσε τα παιδιά στην
επαιτεία και σε υιοθέτηση παραβατικής συµπεριφοράς, καθώς και στην αδυναµία των
γονιών να τηρήσουν µία σταθερή στάση απέναντι στην αναγκαιότητα σχολικής
φοίτησης των παιδιών τους.
Το τρέχον σχολικό έτος, 2002-2003, η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο
περιορίζεται µόνο στις οικογένειες που διαµένουν στο Υγειονοµικό, ενώ η
προσπάθεια ένταξης των παιδιών από την περιοχή «Κοµµένο Μπεντένι» απέτυχε. ∆εν
υπήρξαν άµεσα αποτελέσµατα ένταξής τους στο σχολείο, κυρίως διότι οι γονείς δε
δείχνουν να συµµερίζονται την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των παιδιών τους.
Επίσης, λόγω του ότι η συγκεκριµένη περιοχή, «Κοµµένο Μπεντένι», δεν εµπίπτει
στην ευθύνη του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου, (µε πρωτοβουλία του διευθυντή και του

εκπαιδευτικού προσωπικού γίνονταν δεκτά τα παιδιά τις προηγούµενες χρονιές στο
σχολείο), τα τσιγγανόπαιδα ήταν δύσκολο να ενταχθούν σε άλλο σχολείο µετά την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Όσον αφορά στους έξι (6) µαθητές από την περιοχή του Υγειονοµικού αυτό
που χαρακτηρίζει τη φοίτησή τους είναι µία µικρή, αλλά σταθερή εξέλιξη στην
πρόοδό τους. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην ιδιαίτερη στήριξη από το εκπαιδευτικό
προσωπικό του σχολείου, το οποίο δείχνει ένα συνεχές ενδιαφέρον για τα
προβλήµατα φοίτησης και συµπεριφοράς των τσιγγανοπαίδων. Στο Σχολείο
λειτουργεί τάξη υποδοχής, στην οποία παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία στα
µαθήµατα της γλώσσας και των µαθηµατικών, κυρίως για τους αλλοδαπούς µαθητές,
αλλά ταυτόχρονα φιλοξενεί και τα τσιγγανόπαιδα. Η φοίτηση στην εν λόγω τάξη
είναι η µοναδική στήριξη που προσφέρεται στα παιδιά αυτά στη διαδικασία της
µάθησής τους, αφού το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί να βοηθήσει. Οι
γονείς τους είτε απουσιάζουν εξαιτίας επαγγελµατικών υποχρεώσεων είτε
αδιαφορούν είτε είναι αναλφάβητοι.
Ιδιαίτερα σταθερή φοίτηση παρουσιάζει ένα παιδί της Α’ τάξης και
αξιοσηµείωτη εξέλιξη ένας µαθητής της Γ’ τάξης, ο οποίος φοιτά ανελλιπώς από την
αρχή ένταξής του στο σχολείο, κυρίως εξαιτίας της στήριξης και της παρότρυνσης
της µητέρας του (µονογονεϊκή οικογένεια). Η περίπτωση αυτή του µαθητή
αποδεικνύει πόσο καθοριστικός παράγοντας είναι για την εκπαιδευτική ένταξη των
ρόµηδων µαθητών η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς της από τους γονείς τους.
Ωστόσο, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τριών παιδιών εξ’ αυτών, τα
οποία κατά το τελευταίο διάστηµα δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα στο σχολείο,
εµφανίζοντας παραβατική συµπεριφορά, αποσπώντας επανειληµµένα αντικείµενα ή
µεγάλα και µικρά χρηµατικά ποσά από τους δασκάλους τους και τους συµµαθητές
τους. Τα συγκεκριµένα παιδιά είναι αδέλφια, κατάγονται από την Αλβανία και η
µητέρα τους απουσιάζει διαρκώς από το σπίτι, επειδή υποαπασχολείται σε διάφορες
εργασίες, κυρίως εκτός της πόλης του Ηρακλείου. Είναι προφανές ότι η ελλιπής
φροντίδα των παιδιών και η άσχηµη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας
ευθύνεται για την άτακτη φοίτησή τους στο σχολείο, την υιοθέτηση παραβατικής
συµπεριφοράς και ενίοτε την επαιτεία από µέρους τους.
Η διεύθυνση του σχολείου µαζί µε τους συνεργάτες του Προγράµµατος,
µερίµνησαν για την παρέµβαση της Κοινωνικής Πρόνοιας στο οικογενειακό
περιβάλλον των παιδιών, µε στόχο την παραµονή τους σε κλειστό ίδρυµα προστασίας

ανηλίκων. Πολλές φορές η έλλειψη ολοκληρωµένης και κατάλληλης παρέµβασης
κοινωνικής πρόνοιας οδηγεί σε λύσεις σαν κι αυτή, η οποία δεν είναι και η
ενδεδειγµένη.
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι το συγκεκριµένο κρούσµα αναδεικνύει τις
αυξηµένες ανάγκες ιδιαίτερης φροντίδας και µέριµνας που χρειάζονται αυτά τα
παιδιά λόγω των συνθηκών ζωής τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές αναιρούν και
ακυρώνουν την προσπάθεια ένταξής τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Εν κατακλείδι,
είναι σκόπιµο να αναφερθούν οι παράγοντες εκείνοι που δρουν ανασταλτικά στην
ένταξη των τσιγγανοπαίδων της εν λόγω περιοχής στο σχολείο, από την αρχή ακόµα
της παρέµβασης του Προγράµµατος, και οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται.
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά τους σπουδαιότερους:
- η διαβίωση – συµβίωση σε πολύ µικρούς χώρους (παράγκες) πολυµελών
οικογενειών Τσιγγάνων
-

η έλλειψη στοιχειώδους υποδοµής, όπως πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κλπ.

-

η έλλειψη βασικών διευκολύνσεων, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό,
κλπ.

-

η ύπαρξη σοβαρού προβλήµατος καθαριότητας, λόγω της έλλειψης
στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής

-

η

ανύπαρκτη

ιατροφαρµακευτική

περίθαλψη

και

πρόληψη

υγείας

(εµβολιασµοί,κλπ.) µε αποτέλεσµα να πλήττονται από διάφορες ασθένειες
-

η άθλια οικονοµική κατάσταση εξαιτίας της ανεργίας, που πλήττει τις
οικογένειες

-

η ολοήµερη απουσία των γονέων από το σπίτι για αναζήτηση πόρων
επιβίωσης (επαιτεία, εποχιακή απασχόληση, λαϊκές αγορές, κλπ.)

-

ο αλκοολισµός, τα ναρκωτικά, η παραβατικότητα, οι σοβαρές σωµατικές και
ψυχικές ασθένειες, κλπ.
Εξαιτίας όλων των παραπάνω παραγόντων, δεν είναι λίγες οι φορές που οι

συνεργάτες του Προγράµµατος αναρωτήθηκαν για την αποτελεσµατικότητα της
παρέµβασής τους. Το να πείσεις τους γονείς Τσιγγάνους καθώς και τα ίδια τα παιδιά τους
για τη σηµαντικότητα της εκπαίδευσής τους, όταν καλούνται καθηµερινά να
αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους αντιξοότητες, πιο πολύ µοιάζει µε ατόπηµα.

Οι Τσιγγάνοι του Πόρου αποτελούν µια ιδιαίτερη οµάδα Τσιγγάνων, η οποία
προέρχεται από την Κάτω Αχαΐα και την Αµαλιάδα. Έφτασαν στο Ηράκλειο πριν από
δεκαπέντε περίπου χρόνια ως γυρολόγοι και αφού δικτυώθηκαν στον επαγγελµατικό

χώρο, εγκαταστάθηκαν στην πόλη, πήραν άδειες µικροπωλητών και πουλούν τα
εµπορεύµατά τους στις λαϊκές αγορές της. Πολλοί διατηρούν στον τόπο καταγωγής
τους σπίτι και άλλα περιουσιακά στοιχεία πχ. καταστήµατα κλπ.
Η κύρια επαγγελµατική απασχόληση των Τσιγγάνων του Πόρου είναι το
εµπόριο στις λαϊκές αγορές της πόλης. Εµπορεύονται κυρίως ρούχα, παπούτσια και
σε µικρότερο βαθµό χαλιά. Σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα βελτίωσαν την
οικονοµική τους κατάσταση και τις συνθήκες διαµονής τους
Στον Πόρο αυτή τη στιγµή διαµένουν γύρω στους 300 Τσιγγάνους, τα παιδιά
των οποίων είναι πλήρως ενταγµένα στα σχολεία της περιοχής και συγκεκριµένα στα
11ο, 12ο και 39ο δηµοτικά σχολεία του Ηρακλείου. Παρόλο που στη συντριπτική τους
πλειοψηφία οι γονείς είναι αγράµµατοι, εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον να
σπουδάσουν τα παιδιά τους, επειδή έχουν εκτιµήσει την αξία των γνώσεων και των
δεξιοτήτων που αναπτύσσονται µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες
αποτελούν πολύτιµο εφόδιο στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες.
Αναλυτικά στοιχεία για τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στα ∆ηµοτικά
Σχολεία του Πόρου στάθηκε αδύνατο να συγκεντρωθούν, εξαιτίας της έλλειψης
ικανού αριθµού συνεργατών του προγράµµατος για τη διεκπεραίωση ενός τέτοιου
έργου.
Στην περιοχή της Θερίσου διαµένουν σε ενοικιαζόµενες κατοικίες τρεις
οικογένειες (δεκαέξι άτοµα), οι οποίες ασχολούνται µε το εµπόριο. Από τα πέντε
παιδιά σχολικής ηλικίας, φοιτά µόνο το ένα (κορίτσι) στη Β’ τάξη και η προσέλευσή
του στο σχολείο είναι καθηµερινή.
Στη συγκεκριµένη περιοχή δεν υπήρξε µέχρι τώρα καµία παρέµβαση των
συνεργατών του προγράµµατος για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία, λόγω της διετούς αναστολής του.
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Kαλλιόπη Κουρκούλου
Η κατάσταση στις τάξεις υποδοχής και στα φροντιστηριακά τµήµατα

Ο νοµός Χανίων κατά τη σχολική περίοδο που διανύουµε παρουσιάζει σε ποσοστά
µηδενική σχεδόν τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στα σχολεία του νοµού.
Συγκεκριµένα, υπάρχει µεγάλος αριθµός τσιγγάνων που µετακινείται κατά τη διάρκεια
της τουριστικής περιόδου ( Απρίλη – Οκτώβρη). Συνήθως διαµένουν είτε σε
παραπήγµατα, κατά µήκος της Εθνικής οδού Καστελίου –Χανίων, είτε διάσπαρτα σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια εντός πόλεως. Σε συνοικίες της πόλης των Χανίων ( Νέα
Χώρα / Αγ. Ιωάννης) διαµένουν οικογένειες

σε κατοικίες και είναι δύσκολο να

εντοπιστούν, καθώς δεν ενηµερώνουν για τις συχνές αλλαγές κατοικίας τα σχολεία της
περιοχής, όπου κι εφόσον είναι εγγεγραµµένα σε κάποιο απ’ αυτά.
Στον ∆ήµο Σούδας υπάρχουν τσιγγάνοι, που έχουν νοικιάσει σπίτια µέσα
στην πόλη . Υπάρχει και µια οικογένεια που µένει σε νοικιασµένο παράπηγµα στη
βιοµηχανική περιοχή της Σούδας. Τα παιδιά της οικογένειας είχαν εγγραφεί στο 1ο
∆ηµοτικό σχολείο της Σούδας, αλλά έχουν διακόψει τη φοίτηση. Ακόµη, υπάρχει
ένας καταυλισµός στην Εθνική οδό Χανίων – Ηρακλείου στο ύψος Νεροκούρου,
όπου διαµένουν κατά προσέγγιση εξήντα άτοµα. Είκοσι άτοµα από τον συγκεκριµένο
καταυλισµό έχουν µετακοµίσει εκεί τα τελευταία τρία χρόνια µετά την εκδίωξή τους
από

την περιοχή της Σούδας.

Μέχρι τότε τα παιδιά παρακολουθούσαν τάξη

ενισχυτικής διδασκαλίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Σούδας καθώς και στο Γυµνάσιο
Σούδας. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που καταγράφηκαν στη συγκεκριµένη περιοχή
είναι δώδεκα (12).
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όσον αφορά στη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα , σχετίζονται µετην τάξη
υποδοχής , η οποία λειτούργησε κατά τα σχολικά έτη 1999/2000 και 2000/2001, στο
1ο ∆ηµοτικό σχολείο Σούδας.
Στο νοµό Χανίων οι τάξεις υποδοχής, λειτουργούν µόνο για παιδιά
µεταναστών και είναι τµήµατα που λειτουργούν µόνο στα µαθήµατα γλώσσας και
µαθηµατικών. Μερικά τσιγγανόπαιδα που εντοπίστηκαν παρακολουθούν τάξη
ένταξης , που βέβαια λειτουργεί στα πλαίσια της ειδικής αγωγής. Τα προβλήµατα
αυτών των τµηµάτων είναι πολλά.

Πιο αναλυτικά, στις καλύτερες των περιπτώσεων, στεγάζονται σε γραφεία
διδασκόντων. ∆εν υπάρχει διδακτικό υλικό και οι εκπαιδευτικοί των τµηµάτων αυτών
συνήθως είναι είτε αναπληρωτές είτε νεοδιόριστοι , χωρίς επιµόρφωση , και δρουν κατά
συνείδηση. Συνήθως,

οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν ελλείψεις του σχολείου (άδειες

συναδέλφων, διοικητικές δουλειές) και το κυριότερο δεν υπάρχει πρόγραµµα για τα
τµήµατα αυτά, αλλά ούτε και στόχοι..
Η ανάγκη δηµιουργίας αυτών των τµηµάτων προέκυψε από το γεγονός της
εγγραφής µαθητών που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών ή παλιννοστούντων
και δεν µιλούν την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι και ο επίσηµος γλωσσικός
κώδικας του σχολείου.
Ο ρόλος των τάξεων υποδοχής
επικουρικός,

να προετοιµάσει

θα έπρεπε να είναι κατά κύριο

τους µαθητές, ώστε να ενταχθούν οµαλά

λόγο
στις

κανονικές τάξεις του σχολείου ανάλογα µε την ηλικία τους. Στις περισσότερες όµως
των περιπτώσεων τα τµήµατα αυτά λειτουργούν παράλληλα µε τις κανονικές τάξεις
και οι µαθητές δεν εντάσσονται ποτέ σ’ αυτές εξαιτίας των δυσλειτουργιών , που
προαναφέρθηκαν.
Πέρα από τα αµφίβολα αποτελέσµατα της ύπαρξης αυτών των τµηµάτων, σε
αρκετές περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία η λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό, κατά
τη γνώµη µου, κρίνεται απαραίτητο να υπενθυµίζουµε την κατάσταση και να
διαµορφώσουµε τις προτάσεις εκείνες που θα διευκολύνουν τη λειτουργία αυτών των
τµηµάτων, ώστε να µπορούν να είναι αποτελεσµατικά και να εκπληρώνουν τον
σκοπό της ύπαρξής τους.
Πέρα από τη συζήτηση για την κατάσταση

που επικρατεί στις περιοχές

ευθύνης των συνεργατών, θα πρέπει να ξεκινήσει µια µεγαλύτερη συζήτηση γύρω
από τα θέµατα που έµειναν σε εκκρεµότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Η διακοπή του
προγράµµατος αναµφισβήτητα προκάλεσε προβλήµατα στις περιοχές. Στην ουσία,
σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να ξεκινήσουµε από την αρχή αξιοποιώντας την
εµπειρία του παρελθόντος και τους περιορισµούς που είχαµε ως Πρόγραµµα. Θα
πρέπει να ξαναδούµε τα παρακάτω σηµεία.
-

Τα όρια του προγράµµατος σε σχέση µε την εκπαιδευτική πολιτική για τους
τσιγγάνους από το ΥΠΕΠΘ αλλά και την ευρύτερη πολιτική που τους αφορά

-

την επικοινωνία και συνεργασία µε τους τσιγγάνους

-

τη συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες στο σύνολό τους

-

τους συνεργάτες και το ρόλο τους στο πρόγραµµα

-

την εκπαιδευτική κοινότητα

-

το διδακτικό υλικό

-

τις σχέσεις και τη συνεργασία µε άλλους φορείς και άλλα προγράµµατα που
απευθύνονται στους τσιγγάνους

-

την προβολή του Προγράµµατος προς τα έξω, τη σχέση µε τα ΜΜΕ .
Αφού τα ξεκαθαρίσουµε αυτά, πρέπει να καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια,

ώστε να αναπληρωθεί, όσο το δυνατόν βέβαια, το κενό που προκάλεσε αυτή η διετής
διακοπή.

Η σχέση µε τις εκπαιδευτικές αρχές θα πρέπει

επίσης να

επαναπροσδιοριστεί. Μέχρι τώρα , στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παρεµβάσεις
του προγράµµατος «ενοχλούσαν» τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές προβάλλοντας
γραφειοκρατικές δυσκολίες και πολλές φορές απροθυµία να παρέµβουν ως όφειλαν.
Οι εκάστοτε προϊστάµενοι των διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας δεν είναι αποκοµµένοι
από την τοπική κοινωνία και η σύνδεσή τους µε την πολιτική ζωή του τόπου τους
κάνει να εµφανίζονται υποχωρητικοί και συµβιβαστικοί µπροστά στις απαιτήσεις των
οµάδων των πολιτών, που αντιδρούν στην ένταξη των τσιγγανοπαίδων στα σχολεία
της περιοχής τους.
Θα µπορούσαµε λοιπόν, ως επίσηµος φορέας υλοποίησης του Προγράµµατος,
σε µια συνδυασµένη προσπάθεια µε τους παράγοντες του ΥΠΕΠΘ και εµπλεκοµένων
φορέων όπως την

ΠΟΣΕΡ και το ∆ιαδηµοτικό δίκτυο, να οργανώσουµε

µια

συνάντηση των Προϊσταµένων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης όλων των περιοχών,
όπου να γίνει αναλυτική και εκτεταµένη παρουσίαση του προγράµµατος, ν’
αποσαφηνιστούν οι όποιες απορίες υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο, να ενηµερωθούν
για θέµατα διοικητικού χαρακτήρα και ό,τι άλλο φανεί χρήσιµο ν’ ανακοινωθεί σε
µια τέτοια συνάντηση. Ένα τέτοιο κάλεσµα ίσως µπορέσει να προσφέρει ένα κίνητρο
, ώστε να υπάρξουν κάποιοι κοινοί κώδικες επικοινωνίας, να δηµιουργηθούν οι
βάσεις για µια πιο γόνιµη συνεργασία τόσο στο σχεδιασµό µιας παρέµβασης, όσο και
στην υλοποίησή της

και να αίρονται, όσο γίνεται βέβαια, οι εντυπώσεις για

«παραγκωνισµό» των εκπαιδευτικών αρχών από το Πρόγραµµα.
Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει µια ουσιαστικότερη επικοινωνία
µε τους εκπαιδευτικούς. Η «µετωπική σχέση» που διαµορφώθηκε ανάµεσα στο
Πρόγραµµα και στους εκπαιδευτικούς , η άποψη που ήθελε το Πρόγραµµα να ασκεί
ελεγκτικό ρόλο, λειτούργησε αρνητικά στη σχέση µας µαζί τους.
Η

παρουσία µας στις σχολικές µονάδες

θα πρέπει να είναι

καλά

σχεδιασµένη και συστηµατικότερη . Αν και στην επιλογή των εκπαιδευτικών δεν

µπορούµε να παρέµβουµε, ωστόσο θα µπορούσαµε να στραφούµε στη σχολική
µονάδα και να ενισχύσουµε τους εκπαιδευτικούς, που ήδη στελεχώνουν τα τµήµατα.
Θα πρέπει να περάσουµε από το στάδιο της ηµερίδας ως βασικό τύπο
επιµόρφωσης στην διαδικασία της ενδοσχολικής επιµόρφωσης , έχοντας υπόψη µας
την παραδοχή ότι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ενίσχυση του
ρόλου του εκπαιδευτικού οδηγούν στην αναβάθµιση της εκπαίδευσης. Θα πρέπει
λοιπόν να µπούµε µέσα στο σχολείο και µέσα από την επιµόρφωση να στηρίξουµε το
έργο τους, εστιάζοντας στις ανάγκες και τις προτεραιότητες της σχολικής µονάδας.
Είναι σαφές ότι η πρόταση της ενδοσχολικής επιµόρφωσης παρουσιάζει δύο
βασικές αδυναµίες: Πρώτον, δεν µπορεί να καλύψει ένα µεγάλο φάσµα
εκπαιδευτικών που

έχουν στις τάξεις τους παιδιά µε ρόµικη προέλευση.

Θα

παρουσιαστούν, λοιπόν, προβλήµατα ως προς τα κριτήρια επιλογής της σχολικής
µονάδας που θα λάβει χώρα η επιµόρφωση. Ακόµα και η λύση µιας επιµόρφωσης,
που να παίρνει µέρος ένα δίκτυο σχολείων, δε θα µπορεί να καλύψει τις ανάγκες µιας
περιοχής (π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
∆εύτερη αδυναµία είναι η οικονοµική διάσταση αυτού του είδους της επιµόρφωσης .
Βέβαια, το γεγονός ότι µε αυτό τον τύπο της επιµόρφωσης µπορούν να
εµπλακούν άµεσα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και να τους δοθούν κίνητρα
για αναλύσεις, παραγωγές διδακτικών υλικών, εκδηλώσεων, µικροερευνών, θα
διευκολύνει το στόχο µας, που είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών των
µαθητών .
Μπορούµε όµως σε ένα πρώτο επίπεδο να εφαρµόσουµε την ενδοσχολική
επιµόρφωση µε αντιπροσωπευτικές σχολικές µονάδες, ενώ µε άλλου είδους
ενέργειες, όπως µε διανοµή επιµορφωτικού υλικού ή µε συµµετοχή σε
δραστηριότητες (ΠΕΚ, εξοµοιώσεις κ.τ.λ.) να ενισχύουµε συστηµατικά τα σχολεία,
που δε θα λάβουν µέρος στο αρχικό αυτό επίπεδο.
Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το σύστηµα δεν µπορεί να είναι
«ευαίσθητο», αλλά δίκαιο και λειτουργικό. Η ευαισθησία και οι καλές προθέσεις δεν
πρέπει να είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσουν το σύστηµα και οι θεσµοί προς
όφελος των µαθητών µας. ∆εν χρειάζονται τη φιλανθρωπία ή τον οίκτο κανενός
δασκάλου ή την «ειδική» µεταχείριση κανενός θεσµού. Χρειάζεται να µπορούν να
λειτουργούν µέσα στους θεσµούς και οι θεσµοί να λειτουργούν και γι’ αυτούς.
Εξάλλου, η ευαισθησία δεν είναι µονοπώλιο κανενός! Σας ευχαριστώ.

Αθανάσιος Γκότοβος
Τσιγγάνοι και Τσιγγανολογία στην Ελλάδα

Η δική µου εισήγηση, όπως έχετε δει και από το τίτλο που υπάρχει στο πρόγραµµα,
έχει σχέση µε τα δρώµενα στο µέτωπο του δηµόσιου λόγου για τους τσιγγάνους.
∆ιότι, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά «µέτωπα», εκτός από τις εντάσεις όσων
δρουν µ’αυτόν τον τρόπο που δρουν γύρω από τους τσιγγάνους στην Ελλάδα αλλά
και σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα υπάρχει και λόγος, ο οποίος παράγεται µε
συστηµατικό τρόπο και ο οποίος αφορά συγκεκριµένη οµάδα. Έχει ενδιαφέρον κατά
την άποψή µου να δει κανείς ποιός µιλάει για τους τσιγγάνους µε ποιόν τρόπο, τι
περιέχει ο λόγος τους τι θεωρεί αυτός που µιλάει για τους τσιγγάνους, τι ισχυρίζεται
ότι έχει ανακαλύψει για την οµάδα αυτή, µε ποια χαρακτηριστικά την πιστώνει.
Πέρα από τα διαπιστωτικά, νοµίζω ότι έχει ενδιαφέρον να αναζητήσει κανείς
το ερµηνευτικό πλαίσιο, για να µπορέσει κάποιος να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα
του τύπου: « για ποιο λόγο ο δείνα µιλά για τον συγκεκριµένο τρόπο», και µε λίγα
λόγια να δει τα κίνητρα των οµιλητών, οι οποίοι παράγουν λόγο για τους τσιγγάνους.
Καταρχήν θα συµφωνήσουµε ότι το πρόγραµµα, στο οποίο έχουµε
συνυπάρξει πολύ καιρό και στο οποίο θα συµπορευόµαστε από εδώ και στο εξής και
για µερικά χρόνια ακόµη, κινείται σε ένα επίπεδο επίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής.
∆εν είναι δηλαδή πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ούτε ατοµική
πρωτοβουλία δική µου, ούτε του κ. Παπακωνσταντίνου, ούτε και κάποιου συνεργάτη
του προγράµµατος. Αυτό το τονίζω ιδιαίτερα και σε όσους απευθυνόµαστε, και
κυρίως σε επίπεδο τοπικό, αποφεύγουµε να πούµε ότι είναι Πρόγραµµα του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, αφού τα Πανεπιστήµια δεν έχουν και µεγάλη υπόληψη
στο χώρο της διοίκησης και λέµε βεβαίως την αλήθεια, ότι δηλαδή είναι ένα
πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, αν και ούτε το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει
ούτε και αυτό υπόληψη στο χώρο της διοίκησης…Ωστόσο θεωρώ ότι έχει
µεγαλύτερη από εκείνη των Πανεπιστηµίων, δεδοµένου ότι η διοίκηση έχει και
κάποιες ελεγκτικές αρµοδιότητες, τις οποίες ποτέ δεν ασκεί βέβαια, αλλά τις έχει. Ή
µάλλον, για να µην είµαι απόλυτος, ασκεί αλλά στο ελάχιστο και πολύ διακριτικά. Θα
µπορούσε πάντως να ασκήσει κάποιες αρµοδιότητες νουθεσίας περισσότερο, παρά
ακυρώσεων στους φορείς της εκπαιδευτικής αρµοδιότητας.
Άρα ας περιορίσουµε την ανάλυσή µας εδώ στον ελλαδικό χώρο, στην
ελληνική επικράτεια. Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες τουλάχιστον αρχίζει να

παράγεται συστηµατικός λόγος, όχι επιστηµονικός και έγκυρος αλλά συστηµατικός,
όχι σποραδικός όπως παλαιότερα, αλλά ένας διαρκής λόγος όσον αφορά σ’αυτό που
οι αρθρογράφοι ονοµάζουν «τσιγγάνοι». Πού ακριβώς αναφέρονται δεν είµαι
σίγουρος, αλλά προφανώς στην κοινωνία µας υπάρχουν οµάδες πληθυσµιακές,
ορατές κυρίως µέσω της γενικής τους θέσης. ∆ηλαδή, η κοινωνική τους ορατότητα
έχει σχέση µε την κοινωνική τους θέση και λιγότερο µε άλλα χαρακτηριστικά, τα
οποία είναι δευτερεύοντα και δε θα µπορούσε ποτέ κανείς µε βάση αυτά να
οριοθετήσει τη συγκεκριµένη οµάδα. Η κοινωνική θέση των ατόµων κυρίως και η
περιθωριοποίηση αυτής της θέσης είναι ο βασικός παράγοντας της κοινωνικής
ορατότητας αυτής της οµάδας.(Μιλώ σε ενικό για την λέξη «οµάδα» αντί στον
πληθυντικό, δηλαδή «οµάδες», που µπορεί να είναι πολύ διαφορετικές κατά τα άλλα
µεταξύ τους).
Η παραγωγή λόγου δίνει υπόσταση σε µια ενιαία οµάδα και «πιστώνουν» την
οµάδα µε κοινότητες, κοινότητα δηλαδή καταγωγής ώστε να είναι αποδεκτή, αρκεί να
αναφέρω τι λέει ο Wimvillage, ένας από τους καλύτερους µελετητές του φαινοµένου
των κοινωνικών οµάδων αυτού του τύπου. Στο τελευταίο του βιβλίο που έχω
διαβάσει για τους τσιγγάνους κάνει λόγο για µια πρωτοβουλία των τσιγγάνων της
Γιουγκοσλαβίας να αποστασιοποιηθούν από τους υπόλοιπους τσιγγάνους, να
διεκδικήσουν Αιγυπτιακή ταυτότητα και να αντικρούσουν το µύθο περί ειδικής
ταυτότητας, για να διαφοροποιηθούν από κάποιες άλλες οµάδες τσιγγάνων της ίδιας
χώρας, που είχαν περιπέσει σε δυσµένεια και κινδύνευαν λόγω εσωτερικών
συγκρούσεων. Είχε αναπτυχθεί µετά από αυτό µια δραστηριότητα της Αιγυπτιακής
πρεσβείας στην Γιουγκοσλαβία, η οποία όντως ανακάλυψε αιγυπτιακές ρίζες εκεί και
έκανε ντοκιµαντέρ, µέσω των οποίων φαινόταν η συνέχεια των Αιγυπτίων που ήταν
στη βαλκανική χερσόνησο και των υπολειµµάτων των Αιγυπτίων, δηλαδή των
τσιγγάνων της Γιουγκοσλαβίας, που διεκδικούσαν αιγυπτιακή ταυτότητα. Έτσι,
δηµιουργήθηκε ένας µικρός εθνοποιητικός λόγος για την παραγωγή εθνοτικής
ταυτότητας στη συγκεκριµένη οµάδα, η οποία επιχειρούσε να οριοθετήσει τον εαυτό
της µε ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι υπόλοιπες οµάδες στην περιοχή.
Από την άλλη πλευρά µερικοί θα πουν ότι όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν και τόσο
πολύ, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι το πώς θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο και το
πώς θα έχουν καλύτερες επιδόσεις. Η θεωρία και η γνώση, υποστηρίζουν πολλοί, δε
χρειάζεται σ’ αυτά τα θέµατα. Κατά την άποψή µου είναι ζωτικής σηµασίας αυτά τα
θέµατα τα οποία συζητάµε, διότι ο λόγος περί τσιγγάνων κυκλοφορεί στην κοινωνία,

δε µένει στις επικεφαλίδες, αλλά διαχέεται. Και νοµίζω ότι συνδέεται άµεσα µε τις
δυνατότητες που έχει κανείς να πετύχει το άλφα ή το βήτα µέτρο και µε το εάν στο
νου των εκπαιδευτικών και των συµβουλευτικών στελεχών της εκπαίδευσης και του
µηχανισµού διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά και των Υπουργών και των άλλων των
στελεχών του Υπουργείου Παιδείας και των φορέων χάραξης της εκπαιδευτικής
πολιτικής κυκλοφορούν τέτοιες ιδέες.
Με λίγα λόγια, εάν δεχθούµε ότι το πρόγραµµα κινείται µέσα σ’ένα πλαίσιο
εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο οριοθετείται µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, τότε τα
θέµατα αυτά είναι ζωτικής σηµασίας. Είναι το ιδεολογικό και επιστηµονικό
υπόστρωµα πάνω στο στηρίζεται η εκπαιδευτική πολιτική. Κάνουµε απλά κάτι για να
λέµε ότι γίνεται κάτι για µια οµάδα; Έχουµε αποφασίσει ότι αυτή η οµάδα είναι µια
εθνοτική οµάδα, που χρειάζεται επίσηµη αναγνώριση ως µειονοτική οµάδα και
συνεπώς χρειάζεται διαφορετικά βιβλία, διαφορετικές βιβλιοθήκες, διαφορετικούς
χειρισµούς στο πλαίσιο µιας παράλληλης εκπαιδευτικής κοινωνίας, η οποία έχει
νόηµα στο πλαίσιο µίας παράλληλης γενικότερης παρουσίας αυτής της οµάδας;
Βλέπετε ότι η εκπαιδευτική πολιτική για µια συγκεκριµένη οµάδα, για ένα
συγκεκριµένο υποσύνολο ενός µαθητικού πληθυσµού δεν είναι υπόθεση απλή. Και
ούτως ή άλλως υπάρχουν πίσω από οποιαδήποτε εκπαιδευτική πολιτική κάποιες
οµολογηµένες ή όχι παραδοχές γύρω από το τι συγκροτεί τελικά αυτή την οµάδα και
το τι είναι αυτή η οµάδα, τι χρειάζεται να πάρει ως εκπαίδευση και ποια βήµατα
πρέπει να γίνουν, για να αποκτήσει αυτό που δικαιούται και πρέπει να αποκτήσει.
Με αυτή λοιπόν την έννοια θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου άχρηστη αυτή η
ανάλυση του λόγου που παράγεται για τους τσιγγάνους στην Ελλάδα, καθώς και οι
εκπαιδευτικοί και εµείς οι συνεργάτες του προγράµµατος και τα διοικητικά στελέχη
της εκπαίδευσης, γονείς, παράγοντες που παρεµβαίνουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
στην επίλυση των προβληµάτων, δήµαρχοι, νοµάρχες, µικροδιαννοούµενοι της
περιοχής, έχουν λόγο για το τι πρέπει να γίνει, για το αν αυτό που γίνεται είναι ορθό
ή όχι. επίσης, Υπουργοί της κυβέρνησης, κάποια στελέχη, όλοι αυτοί ενδέχεται να
είναι αναγνώστες, δηλαδή «δοχεία», στα οποία εισρέει αυτός ο λόγος περί τσιγγάνων
και ο λόγος αυτός συνεχώς διαµορφώνει τη θεωρία τους, την αντίληψή τους για τη
συγκεκριµένη οµάδα, για την οποία µιλάµε απόψε.
Πέραν τούτου εδώ και είκοσι χρόνια, εκτός από εµάς που ασχολούµαστε µε
την εκπαίδευση των παιδιών µε τρόπο, που εν πάση περιπτώσει είναι
αποσπασµατικός, µε την έννοια ότι το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε µέχρι

τουλάχιστον τον Ιούνιο 2004 να έχει αυτά τα ξεχωριστά Προγράµµατα, που λίγο
πολύ είναι πολέµια του ίδιου θέµατος, δηλαδή της υποβαθµισµένης εκπαίδευσης σε
ορισµένες οµάδες και της προσπάθειας να εισαγάγουν πολιτισµικά στοιχεία, που
µέχρι τώρα για ορισµένους λόγους αποκλείονταν ή δεν έχουν γίνει αντιληπτά.
Αλλά, το γεγονός ότι είναι τρία αυτά τα Προγράµµατα δηλαδή µουσουλµάνοι,
τσιγγάνοι και παλιννοστούντες–αλλοδαποί µπορεί να δηµιουργήσει την ψευδαίσθηση
ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι προσανατολισµένο σε ειδικές εκπαιδευτικές
πολιτικές ξεχωριστές για την κάθε οµάδα. Αυτή πράγµατι είναι µια παγίδα να
θεωρήσει δηλαδή κανείς ότι η επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική καθορίζεται µε βάση
την οµάδα, σαν να µπορούσε να κάνει κανείς εκπαιδευτική πολιτική µε βάση το
επάγγελµα των γονέων και µε βάση κάποιες άλλες παραµέτρους. Αυτό βέβαια δεν
ισχύει, αλλά ούτε και το σύνταγµα επιτρέπει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα ούτε και θα
επιτρεπόταν να κάνουµε διαµερισµατοποιηµένη εκπαιδευτική πολιτική. Το ΙΠΟ∆Ε δε
σκέφτεται κανένα τέτοιο ενδεχόµενο και, όταν βλέπει ότι αυτό συµβαίνει, έχει
σοβαρές ενστάσεις σε τέτοιες εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες για διάφορους
λόγους µε πρωτοβουλιακές αναφορές ορισµένων βασισµένες πάντα στην υπόθεση
ότι το µείζον είναι η ενίσχυση της ειδικής ταυτότητας που έχει κάποιος και ότι αυτή η
ταυτότητα θα πρέπει να ενθαρρυνθεί µέσω ειδικών µέτρων και ειδικών µειονοτικών
σχολείων, σχολείων διεύρυνσης, κοινοτικής επιρροής, αναγνώρισης επίσηµων
γλωσσών κτλ.
Φεύγοντας από εδώ για το σπίτι µου χτες το µεσηµέρι άκουσα πως ο
πρωθυπουργός της Τουρκίας είπε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη, δύο γλώσσες,
δύο θρησκείες και δύο εθνότητες. Αν ακολουθούσαµε τη σκέψη του Τούρκου
πρωθυπουργού, θα µπορούσαµε και στη Θράκη να έχουµε δύο κράτη. Θέλω να πω
ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγµατα, για τα οποία συζητάµε, και έχει ενδιαφέρον
να δούµε πώς παράγεται αυτός ο λόγος.
Οι Έλληνες πολίτες αυτοπροσδιορίζονται ως «τσιγγάνοι» και κατά κανόνα
παρουσιάζονται σαν η οµάδα αυτή να αποτελούσε ένα ξεχωριστό λαό, διαφορετικό
από το συστατικό λαό του εθνικού κράτους στην επικράτεια του οποίου ζει και η
συγκεκριµένη πληθιασµιακή οµάδα. Ο οµιλητής και ο παραγωγός αυτού του λόγου
προσπαθεί να συγκροτήσει ένα συλλογικό υποκείµενο µε κοινά χαρακτηριστικά,
όπως καταγωγή, πεποιθήσεις, γλώσσα και άλλα. Θα πρέπει να πούµε ότι αυτός ο
λόγος υπήρχε πριν ξεκινήσει το Πρόγραµµα και το Πρόγραµµα τον βρίσκει συνεχώς
µπροστά του µε τη µια ή την άλλη µορφή. Ο λόγος αυτός αντιµετωπίζει, κατά την

άποψή µου, εγγενείς δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την επιστηµονική του συγκρότηση.
Είναι λόγος επιστηµονικά επιλήψιµος και στο βαθµό που σας ενδιαφέρει αυτός ο
λόγος πρέπει να πληρεί τις επιστηµονικές προδιαγραφές και να είναι στοιχειωδώς
έγκυρος. Αισθάνοµαι την υποχρέωση να επισηµάνω τις βασικές αδυναµίες αυτού του
λόγου και τα ορατά του αδιέξοδα.
Για παράδειγµα, ας κοιτάξει κανείς τις «λύσεις», στις οποίες έχουν οδηγηθεί
οι παραγωγοί αυτού του λόγου. Έτυχε να ακούσω µε έντονο και συστηµατικό τρόπο
αυτό το λόγο περί µειονοτήτων στην Ελλάδα σε ένα πρόσφατο συνέδριο που
οργανώθηκε στην Αθήνα και στο οποίο συµµετείχα και εγώ, όπου διάφοροι, κυρίως
νεότεροι οµιλητές, αναφερόµενοι και στους τσιγγάνους παρήγαγαν ένα κοινωνικό
υποκείµενο, το οποίο έτσι όπως παρουσιάστηκε στην αίθουσα είναι εντελώς ξένο
προς αυτό που γνωρίζω τουλάχιστον πέντε χρόνια στην πράξη.
Οι « λύσεις» λοιπόν σ’αυτά τα αδιέξοδα µας δείχνουν και τις αβαρίες που
κάνουν οι οµιλητές, προκειµένου να συγκροτήσουν αυτό το ενιαίο υποκείµενο
«τσιγγάνοι». Οι «λύσεις» είναι οι εξής. Υπάρχει µια πρώτη λύση µε αβαρία προς τη
µεριά της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η δεύτερη µε αβαρία προς το εννοιολογικό
οικοδόµηµα του οµιλητή, δηλαδή προς αυτό που ο οµιλητής έχει στο νου του και η
τρίτη «λύση» είναι αυτή που παράγει αβαρίες στη σχέση θεωρίας και κοινωνικής
πραγµατικότητας.
Ας εξετάσουµε την πρώτη περίπτωση και εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι, όσοι
µιλάνε για τους τσιγγάνους, συνήθως εξαφανίζουν από το προσκήνιο τις περιπτώσεις
εκείνες που δεν συνηγορούν υπέρ µιας µειονοτικής συνείδησης. Συγκεκριµένα
εξαφανίζουν από το προσκήνιο τους µη ορατούς τσιγγάνους, τα άτοµα εκείνα που,
καθώς δε βρίσκονται πια στο κοινωνικό περιθώριο, δεν µπορεί κανείς να τα
δακτυλοδείξει µε ένα συγκεκριµένο άκοµψο τρόπο. «Εξαφανίζουν» δηλαδή τα άτοµα
που έχουν ενταχθεί πια στην κοινωνία και που έχουν κατακτήσει τον κυρίαρχο
κώδικα, τον οποίο µέσω του σχολείου κατακτούµε οι περισσότεροι. Να ειπωθεί
βέβαια ότι οι περισσότεροι κατέχουµε και δευτερεύοντες κώδικες, τους οποίους και
ενεργοποιούµε στην καθηµερινή µας επικοινωνία, όµως το σχολείο είναι αυτό που
µας βοηθά στο να αποκτήσουµε τον κυρίαρχο και κοινό αυτόν κώδικα.
Η πρώτη «λύση» συνεπώς έχει να κάνει µε την «εξαφάνιση» εκείνων των
ανθρώπων που έχουν καταφέρει να αποστασιοποιηθούν από το περιβάλλον
προέλευσης γλωσσικά, κοινωνικά, επαγγελµατικά και κατά άλλους τρόπους. Αυτά τα
άτοµα δεν υπάρχουν για τους τσιγγανολόγους συνήθως. Γι’αυτό, αν κανείς

αναζητήσει σε παλαιότερα κείµενα τους τσιγγάνους, θα δει ότι ως «τσιγγάνοι»
αναφέρονται οι άνθρωποι οι αναφοµοίωτοι, αυτοί που µένουν πάντα στο περιθώριο,
έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία περιέγραψαν οι πρώτοι τσιγγανολόγοι
της Ευρώπης. Αυτοί είναι όσοι φαντάζονται τη συγκεκριµένη οµάδα ενιαία και η
οποία ζει διασπαρµένη σε όλο τον κόσµο ως τµήµα ενός ενιαίου λαού µε έναν ενιαίο
χαρακτήρα, ο οποίος προφανώς µένει αναλλοίωτος ανά τους αιώνες. Με λίγα λόγια
είναι αυτοί που αντιλαµβάνονται τους τσιγγάνους ως έθνος µε την κλασική έννοια
του όρου, καθώς το έθνος δεν αλλάζει χαρακτήρα. Και αυτό σηµαίνει ότι

οι

τσιγγάνοι δεν αποκτούν άλλες ιδιότητες, που να ταιριάζουν στον ενιαίο κάθε φορά
και κυρίαρχο κώδικα της κοινωνίας στην οποία είναι ενταγµένοι.
Πάντως, όταν δεν συµβαίνουν τα παραπάνω, το κοµµάτι που είναι πλέον
ενταγµένο στην κοινωνία καταγγέλλεται ως αφοµοιωµένο, το οποίο έχει απαρνηθεί
την τσιγγάνικη ταυτότητα. Τέτοιες καταγγελίες µπορείτε να βρείτε κατά καιρούς σε
τέτοιους ακραίους εκφραστές εθνοτικών αντιλήψεων. Καταγγέλλεται ο κύριος
Λάµπρου και άλλοι για «φενακισµένη» συνείδηση, την οποία έχουν και η οποία είναι
ελληνική και όχι τσιγγάνικη. Μάλιστα, όταν γίνονται τέτοιου είδους καταγγελίες
υπάρχει ταυτόχρονα µια ερµηνεία και αυτή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αµείβονται
από το κράτος, για να κρύψουν την συνείδηση τους και να µη βγει προς τα έξω αυτή
η τσιγγάνικη ταυτότητα.
Στη δεύτερη «λύση» οι τσιγγάνοι χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα µέσα από µια
γκάµα περιγραφικών λεπτοµερειών, οι οποίες ξεκινούν από την έκφραση «οµάδες µε
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες», για να φτάσουν µέσω των εκφράσεων « γλωσσική
µειονότητα» και «πολιτισµική µειονότητα» και καταλήγοντας στο «µειονότητα» και
από αυτό στο τελευταίο σκέλος που είναι «εθνοτική µειονότητα» ή «τσιγγάνικη
εθνότητα». Μια τέτοια αντιπαράθεση ζήσαµε προχτές σε ένα σεµινάριο µε
εκπροσώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εστάλησαν για επιµόρφωση. Είχαµε µια
δυνατότητα να συγκρίνουµε διαφορετικές αντιλήψεις.
Η τρίτη «λύση», η οποία είναι και η πιο χαοτική ανάµεσα στις άλλες δεν
καταφέρνει να συνταιριάξει το εννοιολογικό οικοδόµηµα µε την κοινωνική
πραγµατικότητα. όµως ταυτόχρονα δεν ενοχλείται από αυτή την αναντιστοιχία.
∆ηλαδή, εδώ επιτρέπεται να γίνει λόγος για «µειονότητα» ερήµην της
αυτοπροσδιοριστικής διάστασης, που δίνουν τα ίδια τα υποκείµενα κάθε φορά στην
παρουσία τους. Συγκεκριµένα, ενώ κάποιος λέει ότι δεν είναι µειονότητα, ο

διανοούµενος που ανήκει σε κάποια φιλοµειονοτική οργάνωση υποστηρίζει το
ακριβώς αντίθετο.
Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, έχουµε κατά κάποιον τρόπο µια φαντασιακή
κοινότητα των τσιγγανολόγων. Υπάρχει αυτή η κοινότητα τελικά; Πάντως αυτή η
κοινότητα υπάρχει ως µια πραγµατικότητα στο µυαλό των οµιλητών. Και εµάς µας
ενδιαφέρει αυτή η φαντασιακή πραγµατικότητα, διότι υπάρχει κατά συνέπεια και
στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υιοθετούν τέτοιες αντιλήψεις. Και τότε έχουµε και
εµείς δυσκολίες στην υλοποίηση του Προγράµµατος, οι οποίες θα οφείλονται στην
ασυµβατότητα των δικών µας των αντιλήψεων, οι οποίες ελπίζω ότι είναι πιο
έγκυρες, αλλά και των αντιλήψεων εκείνων που έχουν ορισµένοι εκπαιδευτικοί.
∆εν σας κρύβω ότι κατά τη διάρκεια των ετών που υπήρξα επιστηµονικός
υπεύθυνος του προγράµµατος έχω συναντήσει εκπαιδευτικούς, συµβούλους και
προϊσταµένους, οι οποίοι υιοθετούν απόψεις παρόµοιες µε αυτές λόγου χάρη του
«µεγάλου» ευρωπαίου τσιγγανολόγου Grenman,

ο οποίος επηρέασε όλες τις

επόµενες γενιές των τσιγγανολόγων. Είτε λοιπόν διαβάζει κανείς κείµενα του
Grenman είτε ακούει κανείς τον λόγο σύγχρονων παιδαγωγών έχει την αίσθηση ότι η
ιστορία επαναλαµβάνεται.
Ειλικρινά, έχω ακούσει πολλές φορές να εκφέρεται άποψη και επί του
πρακτέου ότι θα πρέπει, για να διατηρηθεί η πολιτιστική ταυτότητα, να υπάρχει
ενθάρρυνση ξεχωριστών σχολείων ή να µην υπάρχει αντίσταση, όταν αυτά γίνονται.
Όταν όµως αυτά γίνονται, γίνονται για εντελώς διαφορετικούς λόγους, αλλά η
νοµιµοποίηση µπορεί να προέλθει από διαφορετική πηγή. Η απόφαση ενός
προϊσταµένου να επιτρέψει στην ίδια πόλη ή στο ίδιο χωριό τη δηµιουργία δύο
διαφορετικών σχολείων και διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο έχει συνήθως να κάνει µε τις
αντιστάσεις της τοπικής κοινωνίας. Πάντως η νοµιµοποίηση έρχεται από εντελώς
διαφορετική πλευρά και ορισµένες φορές παρουσιάζεται σαν η τελευταία λέξη της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µέσα από την οποία προστατεύεται το διατηρητέο,
δηλαδή η γνήσια τσιγγάνικη ταυτότητα.
Έτσι τα δυο άκρα συναντώνται. Αυτά είναι από τη µία η ακραία συντηρητική
άποψη περί διαχωρισµού των οµάδων και από την άλλη η άποψη εναντίον του
κυρίαρχου και υπέρ του µειονοτικού κώδικα. Το ενδιαφέρον στην περίπτωσή µας
είναι ότι το αποτέλεσµα είναι το ίδιο και αυτό είναι το «τείχος» στα µυαλά και στις
συνειδήσεις και παίρνει τη διάσταση των εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε να φτάσει
να χωρίζει σπίτια και µαχαλάδες.

Θέλω να σας πω τώρα για τα κίνητρα και πώς παράγεται αυτός ο λόγος
ιδωµένος από ην πλευρά των οµιλητών. Όσοι λοιπόν παράγουν τέτοιο λόγο είναι
προσανατολισµένοι στην ανταλλακτική αξία αυτού του λόγου, δηλαδή µε λίγα λόγια
ο λόγος αυτός δεν είναι ανέξοδος. Υπάρχει «αντίδωρο» και πράγµατα που
υπηρετούνται µέσα από αυτόν τον λόγο και θα έλεγα σύντοµα, ξεκινώντας από την
διαπίστωση για την πολιτική ενθάρρυνση αυτού του λόγου, ότι σε µια κοινωνία όπου
οι πολιτικές παρατάξεις δυσκολεύονται να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις διακριτές
µεταξύ τους, οι πολιτικοί φορείς διακατέχονται από µια αµηχανία.
Αυτή εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν µπορούν να βρεθούν δείκτες
διακριτότητας των πολιτικών φορέων, ώστε να τους διαχωρίσουµε εµείς οι πολίτες
και να πειστούµε για την αλλαγή µιας κατάστασης, την οποία ισχυρίζονται ότι θα
φέρουν. Υπάρχει δηλαδή ένας ανταγωνισµός στην εύρεση δεικτών διακριτότητας και
έτσι εξηγώ το γεγονός ότι ορισµένα πολιτικά πρόσωπα και διάφοροι φορείς παράγουν
τέτοιο λόγο περί µειονοτικής ταυτότητας των τσιγγάνων, διότι ένας τέτοιος λόγος
παρουσιάζει τον οµιλητή ως ειδικά ευαίσθητο οµιλητή και το κόµµα ως ένα ειδικά
ευαίσθητο κόµµα απέναντι σε µια οµάδα ευάλωτη. Έτσι, υπάρχει και µια υπερβολή
σε τέτοιες ευαισθησίες και ένας λαϊκισµός εθνοτικός. Όσο πιο συχνά, έντονα και
επιθετικά βγαίνει κανείς στο µπαλκόνι και ισχυρίζεται ότι οι τσιγγάνοι είναι µια
καταπιεσµένη εθνότητα, ένας λαός περήφανος, που βρίσκεται στο περιθώριο και
πρέπει να αναγνωριστεί ως µειονοτική οµάδα, τόσο περισσότερο εµφανίζεσαι σε
συγκεκριµένα ακροατήρια ως αντικρατιστής, αριστερός, ευαίσθητος κοινωνικά και
προοδευτικός µε την έννοια της πολιτισµικότητας. Αυτό µπορεί να γίνει σε επίπεδο
πολιτικού φορέα ή σε επίπεδο πολιτικού προσώπου, το οποίο βέβαια µπορεί να
ανήκει µέσα στον ίδιο φορέα.
Πέρα από αυτή την κύρια ερµηνεία πιστεύω ότι υπάρχουν δευτερεύουσες
ερµηνείες, οι οποίες έχουν σχέση µε πεπαλαιωµένες πεποιθήσεις των οµιλητών. Έχω
ακούσει Έλληνες παιδαγωγούς και στη Γερµανία και σε άλλες χώρες να
υποστηρίζουν την έννοια του γκέτο ρητά και όχι έµµεσα. ∆ηλαδή, ανοιχτά
υποστήριζαν ότι το γκέτο είναι αποδεκτό, διότι εκεί αισθάνεται κανείς «άνετα»
πολιτισµικά και γλωσσικά. Και πρέπει να πούµε ότι αυτό ακούγεται από το 1976 και
υπάρχουν ακόµη οµάδες που επαναλαµβάνουν την ίδια µελωδία.
Ακόµη και στο Μόναχο που είχαµε µια συζήτηση µε τους εκεί φορείς για το
αν τα ελληνικά λύκεια του Μονάχου έχουν µια επιτυχηµένη εκπαιδευτική πολιτική,
και εκεί είδαµε αυτή την έννοια του γκέτο, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να κάνουν µόνο

τέσσερις ώρες γερµανικά την εβδοµάδα. Και όταν ρωτάµε αυτά τα παιδιά τι θα
κάνουν, πώς θα «πουλήσουν» αυτή την ελληνική ταυτότητα στην αγορά και πώς θα
«ανταλλάξουν» στη γερµανική αγορά τα προσόντα αυτά, τότε τα πράγµατα αρχίζουν
να γίνονται πιο δύσκολα και δεν υπάρχουν απαντήσεις. Η απάντηση είναι ότι θα
σπουδάσουν στην Ελλάδα και έπειτα θα γυρίσουν στην Γερµανία…Να κάνουν όµως
τι; Να διδάξουν τους Έλληνες! Βλέπουµε λοιπόν τα αδιέξοδα και ένα φαύλο κύκλο
που επικρατεί, µε την έννοια αυτή του γκέτο.
Φυσικά υπάρχει και µια τρίτη ερµηνεία και θα κλείσω µε αυτή. Είναι η
ερµηνεία όσων ασχολούνται ή διεκδικούν ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα
δράσης κυρίως από κοινοτικούς πόρους και όσων, αφού εγκριθούν αυτά τα
προγράµµατα, λίγο έως πολύ ελέγχουν κατά πόσο το πρόγραµµα είναι
προσαρµοσµένο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο σκέψης για τη µειονότητα. Προκειµένου
λοιπόν κάποιος να πετύχει την έγκριση ενός προγράµµατος είναι υποχρεωµένος είτε
πιστεύει είτε όχι να παραγάγει λόγο, όταν συγκροτεί την πρόταση και όταν την
παρουσιάζει δηµόσια, ο οποίος να είναι συµβατός µε τον κυρίαρχο τρόπο σκέψης στα
διάφορα κοινοτικά όργανα και κυρίως µε όσους αξιολογούν τα προγράµµατα αυτά.
Το τρίτο λοιπόν σκέλος εξηγεί κάποια πράγµατα αλλά, κατά την άποψή µου,
δεν εξηγεί πολλά από αυτά. Νοµίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα υπόθεση, στο βαθµό
βέβαια που είναι ορθή, είναι η πρώτη, διότι αυτή η υπόθεση περιλαµβάνει και το
στοιχείο της «µόδας», το οποίο πρέπει πάντα κανείς να έχει στο µυαλό του σε σχέση
µε τις επιδιώξεις άλλων παραγόντων στην περιοχή.
Και τώρα για να µη γίνω «συνωµοσιολόγος» και να µου πει κάποιος ότι και
εγώ σκέφτοµαι τον ξένο δάκτυλο πάντα, ας διαβάσει τις ιστοσελίδες του
Αµερικάνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και εκεί θα δει ότι για αυτούς οι τσιγγάνοι
στην Ελλάδα είναι µειονότητα. Ευχαριστώ.

Σοφία Αυγητίδου
Συγκρότηση της ετερότητας στον µαθητικό πληθυσµό της πόλης της Φλώρινας. Η
περίπτωση των Ρόµηδων µαθητών και µαθητριών
Πρέπει να σας πω ότι το Πρόγραµµα ξεκίνησε στη Φλώρινα από το Νοέµβριο του
2002 και έτσι δε θα σας δώσω µια εικόνα τόσο προχωρηµένη όσο άλλοι νοµοί.
Επίσης, πρέπει να συµπληρώσω ότι για εννέα χρόνια µένω στη Φλώρινα στα πλαίσια
της εργασιακής µου ιδιότητας ως διδάσκουσας στο τµήµα Νηπιαγωγών Φλώρινας,
ενώ είχα διαµείνει και πέντε χρόνια µόνιµα στην περιοχή. Οπότε το θέµα δεν ήταν
ξένο για µένα και βέβαια µέσα από µια γενικότερη ερευνητική δραστηριότητα, στο
χώρο των σχέσεων των παιδιών και στον χώρο των σχέσεων παιδιών και µαθητών,
είχαν προκύψει ζητήµατα και προβληµατισµοί γύρω από το θέµα.
Η σηµερινή παρουσίαση αποτελεί ουσιαστικά µια προσπάθεια διατύπωσης
ορισµένων διερευνητικών υποθέσεων και δε θα µιλήσω µόνο από το δικό µου
ερευνητικό υλικό αλλά και από προηγούµενες ερευνητικές προσπάθειες, που έχουν
γίνει σε πλαίσια ερευνητικών εργασιών είτε στα πλαίσια εκπαιδευτικών προσπαθειών
για επίλυση ζητηµάτων.
Ο σκοπός λοιπόν της σύντοµης εισήγησής µου είναι τριπλός. Καταρχήν να
δείξω σ’ένα πρώτο επίπεδο την πολύπλοκη κοινωνική κατασκευή της ταυτότητας των
τσιγγάνων και των πολλαπλών ετεροπροσδιορισµών και αυτοπροσδιορισµών στην
πόλη της Φλώρινας. Σ’ένα δεύτερο επίπεδο να θέσω το ζήτηµα της αποδοχής των
ρόµηδων µαθητών από τους συµµαθητές τους και από τους γονείς των άλλων
µαθητών ως ένα ουσιαστικό ζήτηµα, όπως αυτό προκύπτει από µια πρώτη έρευνα,
και να παρουσιάσω τις πρώτες ενέργειες για µια πιθανή παρέµβαση στα σχολεία της
πόλης σχετικά µε το παραπάνω ζήτηµα.
Λίγα λόγια όµως για τον οικισµό των τσιγγάνων, καθώς πρέπει να
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο πρόγραµµα. Οι τσιγγάνοι της Φλώρινας µένουν
σε κατοικίες µε βάση ένα στεγαστικό Πρόγραµµα, το οποίο είχε υλοποιήσει η
Μητρόπολη της Φλώρινας στην αρχή της δεκαετίας του 1970 σε έκταση ιδιοκτησίας
της. πρέπει να πούµε ότι τους τίτλους ιδιοκτησίας τους κρατάει ακόµη η Μητρόπολη.
Ταυτόχρονα µε τη χορήγηση της κατοικίας η Μητρόπολη είχε προβεί στην οµαδική
βάπτισή τους, δίνοντας τους το όνοµα «Νεοφώτιστοι».
Συγκεκριµένα στο νοµό Νεοφωτίστων, που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της
πόλης, κατοικούν µόνο τσιγγάνοι µε αποτέλεσµα οι συνθήκες διαβίωσης τους να

αγγίζουν ανεπίτρεπτα όρια πυκνοκατοίκησης. Τα τελευταία τριάντα χρόνια ο
πληθυσµός των τσιγγάνων και οι οικογένειες, που µένουν στο συνοικισµό,
τριπλασιάστηκαν. Σήµερα στη Φλώρινα ζουν 85 οικογένειες και 350 περίπου άτοµα
στα 28 σπίτια, όσος δηλαδή ήταν περίπου ο αρχικός αριθµός οικογενειών.
Απασχολούνται ως µικροπωλητές, έµποροι ζώων αλλά κυρίως ως φρουτέµποροι, ενώ
άλλοι ασχολούνται µε το εµπόριο µαναβικής. Άλλοι πάλι εργάζονται ως φορτωτές,
εργάτες γης και ασχολούνται µε χειρονακτικά επαγγέλµατα. Μερικές γυναίκες
εργάζονται ως καθαρίστριες σε σπίτια και αναφέρεται ότι οι περισσότερες θα ήθελαν
να εργαστούν αλλά δεν βρίσκουν εργασία. Έτσι, το βάρος υποστήριξης της
οικογένειας το έχει ο πατέρας µαζί µε το µεγαλύτερο γιο.
Οι πρώτες οικογένειες τσιγγάνων, προγόνων των σηµερινών Νεοφωτίστων,
λέγεται ότι εµφανίζονται στην περιοχή τον 19ο αιώνα και προέρχονται από την
περιοχή της Κορυτσάς και του Μοναστηρίου. Ως προς την καταγωγή οι τσιγγάνοι της
Φλώρινας ανήκουν στην φάρα των Ερλίδων. Αυτή η οµάδα έχει µια κλειστή
κοινωνική δοµή, διατηρεί αυστηρά την ενδογαµία, έχει όµως ανοιχτή οικονοµική
δοµή, καθώς όλα τα εργαζόµενα µέλη της έχουν σχέσεις µε την µη τσιγγάνικη
κοινωνία. Τέλος, είναι εδραία οµάδα που διαµένει στη γειτονιά της, µετακινούµενη
ταυτόχρονα µε διάφορες ευκαιρίες σε κοντινές αποστάσεις.
Η Ερλίδικη καταγωγή των τσιγγάνων της Φλώρινας είναι ένα στοιχείο που
έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι οι Ερλίδες δεν αναφέρονται να κατοικούν στην Ελλάδα.
Στη διεθνή βιβλιογραφία οι Ερλίδες αναφέρονται ως ένας από τους πέντε διακριτούς
τσιγγάνικους πληθυσµούς της νότιας περιοχής της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Πρέπει να
αναφερθεί ότι αυτή η οµάδα έχει και τη δική της διάλεκτο.
Σας έδωσα µε λίγα λόγια µια εικόνα της περιοχής, αλλά πρέπει να πω ότι
προβληµατίστηκα από την έναρξη της συλλογής πληροφοριών όσον αφορά στην
περιοχή µε την ευκολία ή τη δυσκολία διαφορετικών προσώπων να αναγνωρίσουν τα
πρόσωπα αναφοράς . Στην έναρξη της διερεύνησης του θέµατος ενηµέρωσα τον
προϊστάµενο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το αντικείµενο του ερευνητικού
προγράµµατος και τη συµµετοχή µου σ’αυτό. Του ζήτησα πληροφορίες για τα
σχολεία, τα οποία φοιτούν τσιγγανόπαιδες. Μου ανέφερε ότι οι ίδιοι δε θέλουν να
τους αποκαλούν “τσιγγάνους”, γιατί δε µετακινούνται και δεν ταυτίζονται µε τους
τσιγγάνους. Μου είπε ακόµη ότι αποκαλούνται «Νεοφώτιστοι», όνοµα που
εξηγήσαµε προηγουµένως πως προέκυψε.

Στη συνοµιλία αυτή ήταν µπροστά και ο γραµµατέας της Πρωτοβάθµιας, ο
οποίος µου ανέφερε ότι στα έγγραφα του Υπουργείου, που ζητούν περιγραφή του
µαθητικού πληθυσµού, δε συµπληρώνουν τη στήλη «Τσιγγανόπαιδες», διότι θεωρούν
ότι δεν έχουν τσιγγανόπαιδες στα σχολεία, αφού δεν ανήκουν σε τέτοιες οικογένειες.
Τα όσα συζητήσαµε προκάλεσαν την περιέργειά µου, δεδοµένου ότι δεν ήταν λίγες οι
φορές που είχα ακούσει τον όρο «τσιγγανάκια» από τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς κατά την επαφή µου µε διαφορετικά σχολεία.
Η ερώτηση για την ύπαρξη πιθανών δηµογραφικών στοιχείων για τους
τσιγγάνους της Φλώρινας, που απηύθυνα στη διευθύντρια της Στατιστικής Υπηρεσίας
απέβη άκαρπη. Η διευθύντρια απάντησε ότι, επειδή είναι χριστιανοί, δεν έγινε
γι’αυτούς κάποια ξεχωριστή καταγραφή. Σε συνδυασµό λοιπόν µε τα παραπάνω
κατέληξα ότι στα πλαίσια των κρατικών θεσµών η θρησκευτική ταυτότητα και το
γεγονός της εδραίας εγκατάστασης τους αποκτούν µια πρωτεύουσα σηµασία, που
υπερβαίνει την όποια σηµασία της πολιτισµικής ετερότητάς τους στον τρόπο που
ορίζονται ως διακριτή κατηγορία στην πόλη.
Βέβαια, η υπόθεση αυτή δεν επαληθεύεται στην επικοινωνία µε γονείς,
εκπαιδευτικούς, µαθητές και άλλους πληροφορητές στο Πανεπιστήµιο. Ο ορισµός της
ετερότητας του πληθυσµού µε βάση πολιτισµικές συνήθειες, όπως η ενδυµασία, το
τελετουργικό του γάµου, οι αρραβώνες µεταξύ µικρών παιδιών ήταν συχνός. Επίσης,
η θρησκευτική ταυτότητα έχανε την πρωτεύουσα σηµασία της στο λόγο των γονέων
και των µαθητών, ο οποίος ήταν συχνά φορτισµένος µε ρατσιστικά στερεότυπα εις
βάρος αυτού του πληθυσµού. Για παράδειγµα, οι ρόµηδες ορισµένες φορές
χαρακτηρίζονται ως «ατίθασοι µαθητές», παιδιά που βρίζουν, χτυπούν, µαλώνουν µε
τα υπόλοιπα παιδιά, γεγονός που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Ο κοινωνικός αποκλεισµός των τσιγγάνων εντοπίζεται από το παρακάτω
γεγονός. Προσφάτως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διατύπωσε µια πρόταση ενός
ολοκληρωµένου προγράµµατος για την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων µε
ηµεροµηνία 15 Οκτωβρίου 2001, που περιλαµβάνει την επέκταση του συνοικισµού,
καθώς και µια σειρά προτάσεων για την υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση
των τσιγγάνων και των παιδιών τους. Στην πρόταση αναγράφεται ότι είναι εµφανής ο
κοινωνικός αποκλεισµός της οµάδας των τσιγγάνων στη Φλώρινα αναφορικά µε τις
δηµόσιες παροχές αγαθών. Η επέκταση του συνοικισµού θεωρείται απαραίτητη για
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, και ενώ η αρχική θέση του συµβουλίου
ήταν θετική απέναντι στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, οι

αντιδράσεις των πέριξ του τσιγγάνικου πληθυσµού κατοίκων πολλαπλασιάστηκαν µε
πρόσχηµα ότι θα υποβαθµιστούν οι κατοικίες και τα οικόπεδα τους. Οι αντιδράσεις
αυτές κλόνισαν την αµέριστη συµπαράσταση του συµβουλίου και το όλο θέµα
βρίσκεται σε εκκρεµότητα. Αυτό δείχνει εν µέρει ότι, αν και τα περισσότερα στοιχεία
υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει έντονος ρατσισµός απέναντι στους τσιγγάνους, οι
τσιγγάνοι αισθάνονται αποµονωµένοι λόγω της απόρριψης των συµπολιτών τους.
Σε σχέση λοιπόν µε το πρώτο πρέπει να πω ότι όλοι αναγνωρίζουν εν τέλει µε
τη λέξη «τσιγγάνοι» έναν συγκεκριµένο πληθυσµό στην πόλη, στον οποίο δίνουν
άλλες ονοµασίες όπως «γύφτοι» και «νεοφώτιστοι». Η οµάδα αυτή όχι µόνο
αυτοπροσδιορίζεται αλλά και ετεροπροσδιορίζεται µε διαφορετικά κριτήρια, όπως η
θρησκευτική ταυτότητα, η µονιµότητα της εγκατάστασης, η καταγωγή και οι
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Άρα είναι αυτό το «ρευστό» του πράγµατος που λέγαµε
και εννοούσαµε πιο πάνω.
Πρέπει να πούµε λίγα λόγια για τα σχολεία και τη φοίτηση. Στο νηπιαγωγείο,
στο οποίο εντάσσονται και τα πειραµατικά νηπιαγωγεία, µε τα οποία έχουµε µια
στενότερη επαφή, σε σύνολο εκατό παιδιών τα δέκα είναι ρόµηδες από τους οποίους
όµως τέσσερις δεν παρακολούθησαν ποτέ, δύο φοιτούν περιοδικά και τέσσερα (4)
παιδιά φοιτούν κανονικά. Υπάρχει λοιπόν ζήτηµα διαρροής στο νηπιαγωγείο και στην
επικοινωνία, που είχαν οι νηπιαγωγοί µε τους γονείς των παιδιών, τέθηκε το ζήτηµα
ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν συχνά και τα κρατούν στο σπίτι. Είµαστε σε µια φάση
διερεύνησης για το τι ακριβώς συµβαίνει, διότι τα πράγµατα είναι πολύπλοκα.
Στο ∆ηµοτικό σχολείο από τους τριακόσιους είκοσι δύο (322) µαθητές οι
τριάντα επτά (37) είναι τσιγγάνοι, και από αυτούς µόνο δύο (2) παιδιά διέκοψαν την
φοίτηση. Αν και οι τσιγγάνοι έρχονται καθυστερηµένα για εγγραφές, το 90% των
εγγεγραµµένων παρακολουθεί συστηµατικά το σχολείο και το 95% αποφοιτά. Από τα
τριάντα επτά (37) παιδιά τα είκοσι τέσσερα (24) είναι πλήρως ενταγµένα στις
κοινωνικές τάξεις, ενώ τα δεκατρία (13) φοιτούν παράλληλα σε τµήµα ενισχυτικής
διδασκαλίας. Ενδιαφέρον έχει ότι σε αυτές τις τάξεις της ενισχυτικής διδασκαλίας
φοιτούν και άλλα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και ότι η φοίτηση σε παράλληλη
τάξη σταµατά στην τρίτη ∆ηµοτικού. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ενισχυτική
διδασκαλία όντως αποδίδει και τα παιδιά προσαρµόζονται πλήρως στο µαθητικό
πρόγραµµα. Η καλή κατάσταση που περιγράφω δεν είναι τυχαία, όταν τα τελευταία
δέκα χρόνια ο δάσκαλος της ειδικής τάξης, που τυχαίνει να είναι ο ίδιος και ο
διευθυντής του σχολείου µετά από συστηµατικές προσπάθειες και

µε συχνές

επισκέψεις στο συνοικισµό, έπεισαν τους γονείς για τη σηµασία του σχολείου.
Πολλές φορές µάλιστα ο δάσκαλός της τάξης ενισχυτικής διδασκαλίας µε δικό του
µέσο έπαιρνε τα παιδιά, όταν έβρεχε ή όταν χιόνιζε και τα έφερνε στο σχολείο. Αυτά
όλα λοιπόν φαίνεται ότι έχουν αποτελέσµατα.
Το ζήτηµα λοιπόν δεν είναι τόσο η διαρροή ή οι εγγραφές ή η φοίτηση, αλλά
οι κοινωνικές διακρίσεις που υπάρχουν µεταξύ των παιδιών στο διάλειµµα ή στις
µεταξύ τους σχέσεις. Και µου έκανε εντύπωση ότι ούτε και ο διευθυντής του
σχολείου το τόνισε και ούτε του έδωσε µια ιδιαίτερη έµφαση ούτε και οι νηπιαγωγοί.
Ωστόσο, τέτοιου είδους διακρίσεις έχουν παρατηρηθεί και είναι ενδιαφέρον τελικά
εµείς ως συνεργάτες του Προγράµµατος και ως παρατηρητές να εµβαθύνουµε σ’αυτό
που πραγµατικά συµβαίνει και να αναγνωρίζουµε τους λόγους για τους οποίους
κανείς επιλέγει τα κριτήρια µε τα οποία θα ονοµατίσει µια κατάσταση ως πρόβληµα ή
ως ζήτηµα.
Για παράδειγµα το ότι δεν παρουσίασαν έντονα το φαινόµενο των κοινωνικών
διακρίσεων

στις σχέσεις των παιδιών µπορεί να σηµαίνει ίσως ότι θέλουν να

υποστηρίξουν µια δουλειά που έκαναν οι «καλοί», που έχει φέρει αποτελέσµατα ή να
θέλουν να παρουσιάσουν µια θετική εικόνα του φαινοµένου αποφεύγοντας να
ορίσουν ορισµένα περιστατικά ως µη σηµαντικά, ή ακόµη να αποφεύγουν να ορίσουν
µια κατάσταση ως υπάρχουσα, προκειµένου να αποποιηθούν την ευθύνη. Όλα αυτά
είναι πιθανά και χρειάζονται διασταύρωση των πληροφοριών.
Εν τέλει οι µαθητές έχουν σαφή άποψη και εικόνα για το ποιοι είναι οι
ρόµηδες και ποιοι δεν είναι και οι µη τσιγγανόπαιδες αναφέρονται στους τσιγγάνους
ως «γύφτους», «νεοφώτιστους» αλλά και ως «τσιγγάνους». Τα τσιγγανόπουλα
αναφέρονται στους άλλους ως «Έλληνες», και δηλώνουν κατά πλειοψηφία ότι
µένουν στο συνοικισµό και όχι στη Φλώρινα. Τη στιγµή που ο συνοικισµός είναι
εκατό (100) µέτρα από το τελευταίο σπίτι της Φλώρινας. Βλέπουµε λοιπόν έναν
αυτοαποκλεισµό από την συγκεκριµένη οµάδα. Είναι πάντως αλήθεια ότι τέτοια
δείγµατα διαφοροποίησης µεταξύ των µαθητών έχουµε παρατηρήσει κατά τη
διάρκεια επιτόπιων επισκέψεων σε νηπιαγωγεία κυρίως. Σηµαντικό είναι όµως ότι
αυτή η διαφοροποίηση µεταξύ των µαθητών δεν είναι σταθερή και επίµονη αλλά
διαπραγµατεύσιµη.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από µια έρευνα για τις κοινωνικές
σχέσεις των παιδιών ήταν ότι µια οµάδα τσιγγάνων µαθητών «αυτοαποκλειόταν» από
τους υπόλοιπους συµµαθητές τους, διότι θεωρούσαν ότι θα τους περιγελούσαν. Η

πεποίθηση αυτή µεταδόθηκε από τους ίδιους τους γονείς τους και η αποφυγή
συσχέτισής τους µε τα άλλα παιδιά λειτουργούσε ως ένας αµυντικός µηχανισµός.
Χρειάστηκε ένα κοινωνικά επιδέξιο κοριτσάκι για να τους προσελκύσει στο παιχνίδι
µιας ευρύτερης κοινωνικής οµάδας και τελικά να τους βοηθήσει να ενταχθούν
σ’αυτήν την οµάδα.
Αυτό αναδεικνύει το στοίχηµα της αντιρατσιστικής παιδείας, που µπορεί εν
τέλει να αποτελεί ένα ζήτηµα εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες, και µάλιστα
αυτές που τα ίδια τα παιδιά θεωρούν σηµαντικές στο χώρο του σχολείου και στην
αλληλεπίδρασή τους µε τους άλλους. Με αυτή τη λογική είναι πολύ ενδιαφέρον να
διερευνήσουµε αν οι κοινωνικές δεξιότητες, που οι µαθητές θεωρούν σηµαντικές,
είναι κοινές για όλο τον µαθητικό πληθυσµό ή όχι και τι σηµαίνει αυτό.
Αυτά λοιπόν τα λίγα, για να πω µε δυο λόγια τι σκοπεύουµε να κάνουµε από
εδώ και πέρα, αν και πρέπει να πω ότι ο κατάλογος έχει προχωρήσει πολύ µετά από
τις συζητήσεις που άκουσα και πολλή δουλειά µε περιµένει. Σε επίπεδο καταγραφής
όµως, χρειάζεται µια έρευνα µε την πιθανή χρήση ενός ερωτηµατολογίου ή µε
διάφορες συνεντεύξεις µε τους γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους σ’αυτά τα
σχολεία, επικοινωνία µε τους γονείς των ρόµηδων µαθητών για τις µειωµένες
εγγραφές και τη µαθητική διαρροή στο νηπιαγωγείο και στο γυµνάσιο, για να
καταλάβουµε τα αίτια.
Επίσης απαιτείται συστηµατική διερεύνηση των αντιλήψεων και εµπειριών
των εκπαιδευτικών, που δουλεύουν σ’αυτές τις τάξεις, επικοινωνία µε φορείς για τη
διερεύνηση των εξελίξεων στο ζήτηµα της επέκτασης της κατοικίας των τσιγγάνων,
καθώς και η διοργάνωση ενός σεµιναρίου µε εξειδικευµένη θεµατική στο τέλος της
καταγραφής και ανάλυσης της κατάστασης στη Φλώρινα. Ευχαριστώ πολύ.

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου
Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά

Χ. Κουτόβα
Ξεκινώντας θα ήθελα ν’ αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που
είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν δηλαδή στην επιφάνεια το ζήτηµα
στέγασης των τσιγγάνων της Ηµαθίας και ιδιαίτερα σε επίπεδο δήµων. Τα µηνύµατα
διαφέρουν ως προς το περιεχόµενό τους και έτσι βλέπουµε δηµάρχους να εκλιπαρούν
για µια ψήφο τους τσιγγάνους. Άλλοι υποψήφιοι τοπικοί άρχοντες να µπαίνουν σε
συναλλαγές για την εξασφάλιση ψήφων, δίνοντας τις απαιτούµενες υποσχέσεις και
αλλού να υπάρχουν δήµαρχοι µε αξιόλογη προσφορά στον πληθυσµό. Τέλος, στον
δήµο Ειρηνούπολης κάποιοι να κατεβαίνουν υποψήφιοι τοπικοί σύµβουλοι µε την
ελπίδα ότι θα µπορέσουν τα παιδιά τους και τα παιδιά του καταυλισµού να ζήσουν σ’
ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους τσιγγάνους εµφανίζονται στο
προσκήνιο, για να ενισχύσουν τους υποψήφιους και φυσικά έχοντας δύναµη να
επηρεάσουν τις εξελίξεις του τόπου τους. Ο προβληµατισµός υπάρχει εκ µέρους των
τσιγγάνων σε καίρια ζητήµατα, όπως εκπαίδευση, εργασία και συνθήκες διαβίωσης.
παρ’ όλα αυτά υπάρχει λίγη πολιτική έκφραση στα πλαίσια της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασµό µε το πλήθος των τσιγγάνων, που
ανέρχονται στα 5000 άτοµα στο νοµό Ηµαθίας, θα µπορούσε να προσφέρει έναν
εκπρόσωπό στην τοπική αυτοδιοίκηση και µάλιστα σε νοµαρχιακό επίπεδο. Οι χώροι
που είναι εγκατεστηµένοι οι τσιγγάνοι της Ηµαθίας είναι η Βέροια, η Νάουσα, η
Αλεξάνδρεια, η Κουλούρα, το Γενοβέλι, το Παλαιοχώρι, το Κεφαλοχώρι και η
Ροδίνα. πολλοί από αυτούς παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.
Στη Βέροια από το ’98, που είµαστε στο Πρόγραµµα, δεν υπήρχε τίποτα
οργανωµένο και πριν τα Χριστούγεννα σε µια βόλτα που κάναµε µέσα στην πόλη
παρατηρήσαµε µια πινακίδα στους κεντρικούς δρόµους µε τίτλο «Σύλλογος
Αθιγγάνων Βέροιας». Με δική µας πρωτοβουλία προσπαθήσαµε να τους εντοπίσουµε
και συναντηθήκαµε µε τον πρόεδρό τους, ο οποίος εκπροσωπεί πεντακόσιους (500)
περίπου τσιγγάνους της Βέροιας. Όταν λοιπόν είδαµε ότι υπάρχει αυτός ο σύλλογος
ενθουσιαστήκαµε και πιστέψαµε ότι θα υπάρξει µια καλή συνεργασία, αλλά οι
ελπίδες µας διαψεύστηκαν. ∆εν υπήρξε επικοινωνία και συνεννόηση σε ένα

στοιχειώδες επίπεδο, διότι παρουσιάζοντας το τι θα µπορούσαµε να τους
προσφέρουµε, θεωρούσαν ότι είναι πέρα από τις δυνατότητές µας. Σε µια συζήτηση
που είχαµε µαζί τους, ορµώµενοι από το δικό τους παράδειγµα

της ίδρυσης

συλλόγου και θέλοντας να επεκτείνουµε αυτήν την πρωτοβουλία και στον υπόλοιπο
νοµό, σαν απάντηση πήραµε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αφού δεν έχουν σχέση
µε τους άλλους τσιγγάνους του νοµού Ηµαθίας.
Επί τροχάδην θα αναφέρω ότι δέκα

χιλιόµετρα από τη Βέροια προς την

Αλεξάνδρεια υπάρχει η Κουλούρα, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι τσιγγάνοι µέσα
στο χωριό, που στην πλειοψηφία τους ζουν σε σπίτια και υπάρχει ακόµη και ένα
σχολείο. Μετά από τριάντα χιλιόµετρα φτάνουµε στην Παλαιόχωρα και συναντάµε
πάλι τσιγγάνους καθώς και ένα νηπιαγωγείο, το οποίο θα πω ότι έχει ανοίξει µετά από
την δική µας παρέµβαση και εξακολουθεί να λειτουργεί, δίνοντας ένα πολύ καλό
εφόδιο στα παιδιά, για να µπορέσουν να συνεχίσουν χωρίς να έχουµε διαρροές και
διακοπές. Το κλίµα ήταν πάρα πολύ θετικό από την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και
από τους σχολικούς συµβούλους και πρέπει να πούµε ότι εξακολουθεί να είναι καλό.
Τα παιδιά του Παλαιοχωρίου πηγαίνουν σχολείο στην Κορυφή. Κοντά στο
Παλαιοχώρι υπάρχει το σύµπλεγµα των χωριών Γενοβέλι-Παλαιοχώρι όπου εκεί οι
τσιγγάνοι κατοικούν σε διάσπαρτα σπίτια στην περιοχή και τα παιδιά φοιτούν στο
ενοποιηµένο σχολείο του Γενοβελίου - Παλαιοχωρίου-Αράχου.
Τελευταίος σταθµός είναι η Αλεξάνδρεια όπου εντοπίζεται ο κυριότερος όγκος του
πληθυσµού των τσιγγάνων. Κάνοντας µια αυτοκριτική για όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα που έλαβε χώρα το πρόγραµµα δεν µπορέσαµε να µπούµε µέσα στην
κοινότητα των τσιγγάνων. Μπορεί να ήταν δική µας λάθος παρέµβαση ή προσέγγιση
,αλλά υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα και έτσι
πολλές φορές δεν µπορέσαµε να τους προσεγγίσουµε.
Ένα σηµαντικό κοµµάτι είναι το χωριό Κεφαλοχώρι, στο οποίο έχουµε να
παρουσιάσουµε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το ανακαλύψαµε στην προεκλογική περίοδο
για την τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί µε πρωτοβουλία του δηµάρχου, ο οποίος δεν
εκλέχθηκε δυστυχώς, έχουν τοποθετηθεί λυόµενα και έχουν εγκατασταθεί οι
τσιγγάνοι, που δεν είχαν σπίτια σε οικόπεδα δική τους ιδιοκτησίας. Είναι γύρω στα
οκτώ (8) και πρέπει να πούµε ότι η γειτονιά είναι πάρα πολύ περιποιηµένη. Υπάρχει
παροχή ρεύµατος και νερού αλλά δεν έχουν ρεύµα, γιατί δεν µπορούν να πληρώσουν
τη ∆ΕΗ. Τα προβλήµατα που έχουν είναι προβλήµατα εργασίας. Όσον αφορά στη

φοίτηση, τα παιδιά φοιτούν στο ενοποιηµένο σχολείο του ΚεφαλαιοχωρίουΞεχασµένης και Ραψοµανίκης και αποκαλούν τους εαυτούς τους «µπαλαµόγυφτους».
Κλείνοντας µε το νοµό Ηµαθίας θέλω να αναφέρω ότι στην περιοχή της Ροδίνας,
κοντά στο δήµο Ειρηνούπολης, όπου βρίσκεται καταυλισµός τσιγγάνων, είναι ένας
δήµος µε τον οποίο είχαµε πολύ σοβαρά προβλήµατα, πολλές συγκρούσεις και
ειλικρινά, όταν περιµέναµε τα εκλογικά αποτελέσµατα στην Ηµαθία, αυτό που µας
ενδιέφερε ήταν ποιος βγήκε δήµαρχος στην Ειρηνούπολη, διότι ο δήµαρχος είχε
επισκεφτεί κλαίγοντας τον καταυλισµό εκλιπαρώντας να τον ψηφίσουν, αλλά εκεί
έβαλε υποψηφιότητα η κ. Ελένη, που είναι τσιγγάνα και συνεχίζει να διεκδικεί τα
δικαιώµατά της και τα δικαιώµατα των τσιγγάνων της περιοχής. Το ευχάριστο είναι
ότι ο νεοεκλεγείς δήµαρχος µας κάλεσε µε το που ανέλαβε τα καθήκοντά του και το
πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου µας ζήτησε να συζητήσουµε µαζί του τα
προβλήµατα που υπάρχουν. Ενηµερώθηκε µέσω κάποιου γνωστού και µπορώ να πω
ότι το κλίµα είναι πολύ ευχάριστο. Έχει ενδιαφερθεί και για τη στέγαση. Τον φέραµε
επίσης σε επικοινωνία και µε το Πρόγραµµα, καθώς είναι πάρα πολύ
ευαισθητοποιηµένος και πιστεύω ότι η βοήθεια, που θα λάβουµε τον επόµενο καιρό
από την πλευρά του, θα είναι µεγάλη. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το πρόβληµα
όσον αφορά στους καταυλισµούς στην περιοχή της Ροδίνας είναι κυρίως το
στεγαστικό.
Από το πρόγραµµα νοµιµοποιούµαστε πια να λειτουργούµε υποστηρικτικά στις
οικογένειες, να συνεχίζουµε να κάνουµε συναντήσεις µε τις µητέρες και να εξηγούµε
τους λόγους που πρέπει να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, γιατί υπάρχουν και
διάφορες δικαιολογίες από τη µεριά των γονιών, όπως για παράδειγµα ότι υπάρχουν
άσχηµες καιρικές συνθήκες. Αυτοί βέβαια δεν είναι σοβαροί λόγοι για να µη στέλνει
κάποιος το παιδί του στο σχολείο. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να υπενθυµίσω σε όλους
σας ότι υπάρχουν πολλές ανήλικες µητέρες(12-13 χρόνων), οι οποίες αποκλείονται
από την εκπαίδευση, διότι βρίσκονται υπό την εποπτεία της οικογένειας του συζύγου.
Κλείνοντας θα ήθελα να κάνω µια διαπίστωση για το πώς βλέπουµε το ρόλο µας.
Εµείς θεωρούµε ότι έχουµε ένα ρόλο καταλύτη και το λέµε, γιατί θέλουµε να
βοηθήσουµε τους ανθρώπους αυτούς και να τους ενεργοποιήσουµε, αφού το
Πρόγραµµα δε θα υπάρχει για πάντα. Προηγουµένως είχε πει ο κ. Παπακωνσταντίνου
ότι πρέπει η εκπαίδευση να αποκτήσει συγκεκριµένους µηχανισµούς. Θα έλεγα ότι
τέτοιους µηχανισµούς θα πρέπει να αποκτήσουν και οι οικογένειες και οι κοινότητες
των τσιγγάνων, διότι, όταν εµείς θα λείπουµε, θα πρέπει να διεκδικήσουν την

φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο, την ίση µεταχείριση από τους δασκάλους, τη
στέγαση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ειλικρινά θεωρώ ότι θα είναι µεγάλη
επιτυχία στο µέλλον να οργανωθούν είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης είτε σε επίπεδο συλλόγου γονέων και κηδεµόνων.
Ευχαριστώ.

Ε. Μαυροκεφαλίδου
Θα αναφερθώ και εγώ µε την σειρά µου στην ένταξη και στην επίδοση των
τσιγγάνων στα σχολεία της περιοχής. Νοµίζω ότι το έχουµε παρατηρήσει όλοι στην
καθηµερινή µας πρακτική ότι µε την προσωπική µας επαφή και το σταθερό και
συνεπές ενδιαφέρον, την επίκληση στο συναίσθηµα και στο ήθος των τσιγγάνων
γονιών κυρίως οδηγούνται τα παιδιά στο σχολείο και ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του
δηµοτικού.
Τα στατιστικά στοιχεία, στα οποία δε θα αναφερθώ κατά πολύ λόγω οικονοµίας
χρόνου, φανερώνουν την αύξηση της φοίτησης αλλά και της τακτικότητας και
συνέπειας των τσιγγάνων στο σχολείο. Ακόµη όµως η φοίτηση συνεχίζει να
θεωρείται υποχρεωτική µόνο κατά τα πρώτα χρόνια του δηµοτικού και ιδιαίτερα στην
πρώτη και δευτέρα τάξη του δηµοτικού σχολείου, που συνήθως συσσωρεύονται τα
τσιγγανόπουλα για πολλούς και διάφορους λόγους. Τόσο στο δηµοτικό σχολείο
Κουλούρας, όσο και σ’ εκείνο του Κεφαλοχωρίου έχουµε τροµακτική συσσώρευση
παιδιών στην πρώτη και δευτέρα δηµοτικού. Μιλάµε για τα είκοσι τέσσερα (24) από
τα τριάντα (30) παιδιά και έχουµε λειτουργία τµηµάτων, τα οποία οι ίδιοι οι
διευθυντές φοβούνται να τα χαρακτηρίσουν µπροστά µας, διότι άλλα τα
χαρακτηρίζουν «παράλληλα» και άλλα «ενισχυτικής διδασκαλίας» και άλλα «ειδικά
τµήµατα». Τα τµήµατα αυτά συγκεντρώνουν ηλικίες έξι έως έντεκα ή δώδεκα ετών,
και τις περισσότερες φορές κρατούν τα παιδιά εκεί και δεν εντάσσονται στα τµήµατα
της τρίτης, τετάρτης και της πέµπτης τάξης που ηλικιακά θα ταίριαζαν καλύτερα.
Στην Αλεξάνδρεια µετά από συνεχείς εκκλήσεις του πολύ καλού διευθυντή αλλά
και µε την παρέµβαση του Προγράµµατος, καταφέραµε να γίνει επέκταση του
σχολείου και έτσι έχουµε δύο δηµοτικά ακριβώς δίπλα στο συνοικισµό µε µεγάλη
προσέλευση τσιγγανόπουλων στα σχολεία αυτά και µε ικανοποιητική φοίτηση. Το
πολύ θετικό από αυτά τα δύο δηµοτικά σχολεία είναι ότι έχουµε και παιδιά στο
Γυµνάσιο σ’ έναν αριθµό που θεωρώ εντυπωσιακό, δηλαδή εννέα - δέκα παιδιά, που
µάλιστα έχουν και καλές επιδόσεις. Βέβαια, η φοίτηση στο Γυµνάσιο οφείλεται στην

καλή οικονοµική κατάσταση που έχουν οι κάτοικοι στην Αλεξάνδρεια, στην
αναγνώριση του ρόλου του σχολείου, καθώς και στο ό,τι οι οικογένειες είναι µόνιµα
εγκατεστηµένες και δεν έχουν το πρόβληµα της µετακίνησης. Σε κάποιες όµως
περιπτώσεις οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποιες οικογένειες τσιγγάνων θέλουν να
αρνηθούν την ταυτότητά τους, θεωρώντας ότι µε το να συνεχίσουν τα παιδιά στο
Γυµνάσιο ή και στο Λύκειο θα σβήσουν το στίγµα του «τσιγγάνου» από πάνω τους.
Και στα υπόλοιπα σχολεία επικρατεί µια παρεµφερής κατάσταση, και απλά θα πω
όπως ανέφερε και η Ειρήνη ότι το νηπιαγωγείο της Παλαιόχωρας λειτούργησε και
λειτουργεί µε την ένθερµη υποστήριξή µας και όχι µε την εποπτεία µας. Βλέπουµε
πραγµατικά εντυπωσιακά και ευχάριστα αποτελέσµατα, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά
εντάσσονται στο ∆ηµοτικό πλέον.

Ελένη Κοτζακιόζη
Το σχολείο απέναντι στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισµό: πάνω από όλα
Άνθρωπος

Καλησπέρα σας. Χαίροµαι που µου δίνεται η δυνατότητα για άλλη µια φορά να
µοιραστούµε τις εµπειρίες µας στη διάρκεια αυτού του Προγράµµατος τόσο ως
συνεργάτιδα του προγράµµατος, όσο και ως δασκάλα σε σχολείο που φοιτούν
τσιγγανόπαιδες. Κάποια στοιχεία, τα οποία θα αναφέρω στην αρχή, είναι γνωστά
στους παλιούς συνεργάτες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τα αναφέρω πάλι µε συντοµία,
για να ακουστούν και στους νέους.
Τα ∆ηµοτικά σχολεία του νοµού Καβάλας όπου φοιτούν τσιγγανόπαιδα
βρίσκονται στην περιοχή του Νέστου, ανατολικά του νοµού. Ο πληθυσµός των
τσιγγάνων της περιοχής µας ανέρχεται σε χίλια εφτακόσια (1700) περίπου άτοµα. Η
κατανοµή του πληθυσµού γίνεται στους δήµους Χρυσούπολης και Κεραµωτής, και
συγκεκριµένα µιλάµε για δηµοτικά διαµερίσµατα Ερατεινού και Χρυσοχωρίου, που
υπάγονται στο δήµο Χρυσούπολης. Ελάχιστοι τσιγγάνοι κατοικούν µέσα στην
Χρυσούπολη. Επίσης, κατοικούν στα δηµοτικά διαµερίσµατα Νέας Καριάς,
Χαϊδευτού, Πηγών και Αγιάσµατος.
Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού βρίσκεται στις Πηγές και στο
Αγίασµα. Ακολουθούν το Χαϊδευτό, η Αγιά, η Κεραµωτή και η Χρυσούπολη. Το
µεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων είναι µόνιµοι κάτοικοι στα παραπάνω δηµοτικά
διαµερίσµατα, ενώ ένα µικρό ποσοστό είναι σκηνίτες, που µετακινούνται από την
περιοχή της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου από τα τέλη Μαρτίου ως το τέλος
της αγροτικής περιόδου. Την ίδια περίοδο στην περιοχή λειτουργούν τα
συσκευαστήρια

σπαραγγιών,

στα

οποία

απασχολούνται

πολλοί

τσιγγάνοι.

Παράλληλα η τοπική κοινωνία αποτελείται από οικονοµικούς µετανάστες κυρίως
Αλβανούς, από Παλιννοστούντες, και την περίοδο αυτή από Σαρακατσάνους, που
έρχονται την Βουλγαρία, απόγονοι των Σαρακατσάνων αυτών που έµεναν στη
Βουλγαρία από την εποχή του εµφύλιου. Η κοινωνική προέλευση των µαθητών µας
σχηµατίζει ένα µωσαϊκό και συνθέτει την εικόνα των τάξεων των ∆ηµοτικών
σχολείων.
Θα ξεκινήσω µε δύο λόγια για το κάθε σχολείο ξεχωριστά. Στο εξαθέσιο
∆ηµοτικό σχολείο Αγιάσµατος και Πηγών, κατά την φετινή σχολική χρονιά, φοιτούν
ενενήντα έξι

µαθητές, και οι τριάντα οκτώ από αυτούς είναι τσιγγανόπαιδες

Μουσουλµάνοι. Στο σχολείο αυτό οι δέκα από τους τριάντα οκτώ τσιγγάνους είναι
πλήρως ενταγµένοι σε κανονικές τάξεις. Οι υπόλοιποι είκοσι δύο τσιγγανόπαιδες
φοιτούν παράλληλα σε τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας και έξι δεν έχουν τακτική
φοίτηση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι σε αυτό το σχολείο, ποτέ µέχρι τον Ιούνιο του 2002,
κανένας µαθητής δεν πήρε απολυτήριο και συζητώντας αυτό το θέµα µε το διευθυντή
του σχολείου, µου απάντησε ότι αυτή είναι η δική του θεώρηση των πραγµάτων και
ότι δεν θεωρεί σηµαντικό να δώσει απολυτήριο σ’αυτά τα παιδιά. Και εδώ βάζω ένα
µεγάλο ερωτηµατικό…
Στο εξαθέσιο ∆ηµοτικό Νέας Καριάς φοιτούν ενενήντα οκτώ µαθητές και οι
είκοσι από αυτούς είναι τσιγγανόπαιδες. Όλοι οι τσιγγανόπαιδες είναι πλήρως
ενταγµένοι σε κανονικές τάξεις και στο σχολείο αυτό δεν υπάρχει διαρροή, αλλά
υπάρχουν προβλήµατα µη µάθησης των παιδιών. Στο εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο
Κεραµωτής φοιτούν δώδεκα τσιγγανόπαιδες σε σύνολο εκατόν δέκα µαθητών. Μόνο
ένας µαθητής µε ρόµικη προέλευση είναι πλήρως ενταγµένος σε κανονική τάξη, ενώ
από την πρώτη τάξη διαρρέουν αυτήν τη στιγµή τρεις µαθητές. Οι υπόλοιποι οκτώ
φοιτούν παράλληλα σε τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας. Όσον αφορά στο πόσο
αποτελεσµατική είναι αυτή η φοίτηση στα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας θα
αναφερθώ πιο κάτω µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και θα µιλήσω από προσωπική
εµπειρία, καθώς είµαι δασκάλα στο 2ο ∆ηµοτικό σχολείο Χρυσούπολης.
Στο εξαθέσιο ∆ηµοτικό σχολείο Χρυσοχωρίου, το σχολικό έτος 2002-2003,
εγγράφηκαν είκοσι επτά τσιγγανόπαιδες, σε σύνολο εκατόν δέκα τριών µαθητών, και
στην πορεία µετεγγράφηκαν δύο τσιγγάνοι. Οι εννέα µαθητές είναι πλήρως
ενταγµένοι σε κανονικές τάξεις και οι δεκατέσσερις είναι ενταγµένοι σε αµιγή
τµήµατα που έχουν τη µορφή κανονικών τάξεων, αλλά φοιτούν µόνο µαθητές µε
ρόµικη προέλευση. Σ’αυτό το σχολείο φέτος παρατηρήθηκε ένας φαύλος κύκλος.
Στην αρχή η τάξη ονοµάστηκε τάξη υποδοχής και έπειτα τµήµα ενισχυτικής
διδασκαλίας. Ωστόσο, αυτή η ενισχυτική διδασκαλία ποτέ δεν λειτούργησε και κάθε
άλλο παρά ενισχυτική υπήρξε, διότι προέκυψαν και άλλα προβλήµατα στην πορεία µε
τη συνάδελφο που βρέθηκε να αναπληρώνει άλλους συναδέλφους, που έλειπαν από
άλλα σχολεία. Σ’αυτό επίσης το σχολείο τον Ιούνιο του 2002 προήχθησαν µόνο δύο
τσιγγανόπαιδες από την πρώτη στη δευτέρα τάξη.
Στο εξαθέσιο ∆ηµοτικό σχολείο Ερατεινού κατά το φετινό σχολικό έτος
έκαναν εγγραφή δεκατέσσερις τσιγγανόπαιδες και η φοίτηση όλων σχεδόν των

παιδιών είναι διακεκοµµένη. Φέτος έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών αυτού του σχολείου µε κυριώτερη αλλαγή στην διεύθυνση.
Στο 2ο ∆ηµοτικό σχολείο Χρυσούπολης, όπου και υπηρετώ, η φοίτηση των
τσιγγανοπαίδων γίνεται κανονικά, αλλά υπάρχει πρόβληµα στην πρώτη τάξη.
Παρενθετικά θα σας αναφέρω ότι υπηρετώ αποσπασµένη σ’αυτό το σχολείο και
φέτος, όταν πήγα, ζήτησα την πρώτη τάξη, διότι η πρώτη τάξη είχε κατά κόρον
µαθητές µε ρόµικη προέλευση. Μου το αρνήθηκαν όµως και οι αρχές και ο
σύµβουλος, γιατί δεν είχα οργανική θέση. Στην πορεία βέβαια αυτό έγινε
«µπούµερανγκ» για την πορεία των µαθητών, αφού δυστυχώς το πρόσωπο που
ανέλαβε αυτή την τάξη δεν είχε τα ποιοτικά, τα επιστηµονικά αλλά και τα ανθρώπινα
χαρακτηριστικά, για να ανταποκριθεί στην περίσταση.
Η φοίτηση λοιπόν γίνεται κανονικά και το πρόβληµα βρίσκεται στην πρώτη
τάξη,

καθώς

τα

παιδιά

αυτά

µέσα

στο

περιβάλλον

της

τάξης

είναι

περιθωριοποιηµένα. Τέλος, το τµήµα ενισχυτικής διδασκαλίας, που λειτούργησε στο
σχολείο µας παρατηρήθηκε το φαινόµενο να λειτουργεί σαν «κουβάς». ∆ηλαδή, τα
παιδιά

φοιτούν εκεί χωρίς να υπάρχει η ανάλογη συνεργασία µεταξύ του

συναδέλφου που στέλνει το παιδί σ’αυτό το χώρο και στον εκπαιδευτικό εκείνο που
τα αναλαµβάνει. Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή και του συµβούλου
όσον αφορά στο θέµα αυτό;
Με αυτή την αφορµή θα αναφερθώ στα προβλήµατα φοίτησης των
τσιγγανοπαίδων στα σχολεία της Χρυσούπολης και του ∆ήµου Κεραµωτής. Σε όλα
σχεδόν τα δηµοτικά διαµερίσµατα υπάρχει έντονο το πρόβληµα των συνθηκών
διαβίωσης των τσιγγάνικων πληθυσµών µε αποκορύφωµα το δηµοτικό διαµέρισµα
των Πηγών όπου το 90% των τσιγγάνων µένουν σε παραπήγµατα ή σκηνές.
Υπάρχουν οικονοµικές δυσκολίες και το πιο σηµαντικό είναι το στεγαστικό
πρόβληµα.
Ο δήµος Χρυσούπολης µέσα από ένα πρόγραµµα «Βελτίωσης Συνθηκών
∆ιαβίωσης Ελλήνων Τσιγγάνων» έδωσε λυόµενα σπίτια στους τσιγγάνους του
συνοικισµού της Χρυσούπολης και άλλα 60 σπίτια θα τα µοιραστούν άµεσα
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που είχαµε από τον ∆ήµαρχο Χρυσούπολης.
Προγραµµατίστηκε επίσης η δηµιουργία ενός υπαίθριου «camping» στο Ερατεινό,
για να φιλοξενεί τους µετακινούµενους τσιγγάνους. Παράλληλα στο δηµοτικό
διαµέρισµα Χρυσοχωρίου γίνονται σκέψεις για τη δηµιουργία ενός κέντρου

δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών, και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουµε
κάποια στιγµή, για να δούµε τι θέση πρέπει να κρατήσουµε ως Πρόγραµµα.
Στον καταυλισµό των τσιγγάνων στις Πηγές οι τσιγγάνοι είναι 100%
Μουσουλµάνοι, και σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσε η ΝΕΛΕ Καβάλας
µιλούν κατά 81,8% την τουρκική γλώσσα και 6,1% ελληνική και τουρκική και 12 %
µόνο την ελληνική, και αυτή λόγω επαγγελµατικών τριβών µε τη µη τσιγγάνικη
κοινότητα. Στη Νέα Καριά και τα υπόλοιπα δηµοτικά διαµερίσµατα, πάλι σύµφωνα
µε τις ίδιες πηγές, µιλούν 57,1% ελληνικά, 14,3% τσιγγάνικα, 21,4% τουρκικά,
3,6% ελληνικά και τουρκικά και 3,6% όλες τις προηγούµενες γλώσσες.
Οι διευθυντές και οι συνάδελφοι, που διδάσκουν σε τσιγγανόπαιδες,
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ δασκάλων και
ρόµηδων µαθητών, γιατί τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα τα παιδιά των µικρών
τάξεων δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Επίσης, υποστηρίζουν ότι δηµιουργούνται στην
τάξη επίπεδα πολλών ταχυτήτων, αφού ο αριθµός προόδου των τσιγγανοπαίδων είναι
αργός σε σχέση µε τα άλλα παιδιά λόγω αυτών των προβληµάτων διγλωσσίας και
των πιο πάνω χαρακτηριστικών.
Και στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά στηρίζονται στη µαθησιακή
εµπειρία, που έχουν από το σχολείο. Το ζήτηµα όµως είναι ότι η εµπειρία αυτή στις
περισσότερες περιπτώσεις των σχολείων της περιοχής σκιαγραφείται από την
περιθωριοποίηση, την εκδήλωση ρατσισµού που, συνδυασµένα µε την έλλειψη
διάθεσης και γνώσεων από την πλευρά των δασκάλων, ενισχύουν τη σχολική
αποτυχία και τη διαρροή.
Η περιθωριοποίηση αυτή και η διάκριση φαίνεται καθηµερινά µε απλά
παραδείγµατα. Για παράδειγµα σε πολλά σχολεία το πρωί, την ώρα που χτυπάει το
κουδούνι, θα δείτε συντεταγµένα τα τσιγγανόπουλα στο τέλος της γραµµής, χωρίς να
έρχονται σε επαφή µε τους άλλους συµµαθητές τους. Ακόµη και από τον τρόπο που
κάθονται µέσα στην τάξη φαίνεται αυτού του είδους η διάκριση. Οι τσιγγανόπαιδες
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς βρίσκονται στη µια πλευρά της τάξης, χωρίς να
αλλάξουν καθόλου θέση. Φαίνεται επίσης από τις ευκαιρίες συµµετοχής µέσα στο
µάθηµα, από την έκθεση των παιδιών στον προφορικό λόγο, από τον τρόπο µε τον
οποίο προσεγγίζονται οι γονείς τσιγγάνοι για την πρόοδο των παιδιών τους.
Στην προηγούµενη ενηµέρωση των γονέων, που έγινε στο σχολείο,
χρειάστηκε να βγω κάποια στιγµή από την τάξη, όταν είχαµε συγκεντρώσει όλους
τους γονείς και τους ενηµερώναµε για τα παιδιά τους. Βγαίνω λοιπόν στο διάδροµο

και βλέπω τις µητέρες τσιγγάνες να περιµένουν, διότι η δασκάλα των παιδιών της
τάξης τους είχε πει ότι έπρεπε να τελειώσει πρώτα µε τους υπόλοιπους γονείς.
Επίσης, η διάκριση φαίνεται από τη γλώσσα που χρησιµοποιούν πολλές φορές
οι εκπαιδευτικοί την ώρα του διαλείµµατος, για να περιγράψουν την πρόοδο των
τσιγγανοπαίδων γελώντας ειρωνικά, όταν τα παιδιά εκφράζονται µε την µητρική τους
γλώσσα ή προσπαθούν να µιλήσουν ελληνικά και χρησιµοποιούν λέξεις όπως «ο
κράτος» κ.α.
Φέτος είδαµε µια µεγάλη έξαρση των ιώσεων στην περιοχή και µας ζητούσαν
να τους δώσουµε κάποια στατιστικά στοιχεία για τις απουσίες. Και εδώ επανέρχοµαι
στο θέµα της ερµηνευτικής πλευράς των λέξεων. ∆ίναµε λοιπόν ο καθένας στατιστικά
για τις απουσίες των παιδιών, για να δούµε αν είναι κάτι επικίνδυνο και η απάντηση
του διευθυντή για παράδειγµα ήταν ότι λείπουν 4 παιδιά και 3 τσιγγάνοι! Βλέπουµε
λοιπόν ότι αυτή είναι η άποψη ενός εκπαιδευτικού, που δεν µπορεί να συµπεριλάβει
στους µαθητές τα τσιγγανάκια.
Επίσης,

η

διάκριση

φαίνεται

στις

εκπαιδευτικές

µεθόδους,

που

χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία. Η ευέλικτη ζώνη, που καθιερώνεται σιγά-σιγά στα
σχολεία µας, είναι µια ευχάριστη πηγή δηµιουργίας, συµµετοχής, διατµηµατικής και
επιστηµονικής προσέγγισης της γνώσης, που ενισχύει την αυτοαντίληψη και την
αυτοεκτίµηση των µαθητών. Στις περισσότερες περιπτώσεις στα µέσα της σχολικής
χρονιάς οι ώρες αυτές χρησιµοποιούνται καταχρηστικά εν ονόµατι του «σοβαρού
µαθήµατος». Κυνηγάνε να βγει η ύλη, ώστε να πουν ότι πέτυχαν.
Στις περιπτώσεις της µη τακτικής φοίτησης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο
κανείς δεν «τραντάζεται», γιατί έχει παγιωθεί ότι στους τσιγγάνους αυτά τα
φαινόµενα είναι δεδοµένα. Μιλάµε για το τηλεφώνηµα που δε γίνεται, για την
αναζήτηση που δεν υφίσταται, αφού θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν είµαστε
υποχρεωµένοι να το πράξουµε εµείς οι εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, αυτά τα φαινόµενα
παρατηρούνται και σε µερικούς διευθυντές σχολείων, οι περισσότεροι από τους
οποίους έχουν τριάντα και παραπάνω χρόνια υπηρεσίας.
Θα αναφερθώ στην περίπτωση της προκήρυξης των προγραµµάτων

της

Ολυµπιακής Παιδείας. Οι περισσότεροι διευθυντές κατέθεσαν προτάσεις µέσα από
µια κούρσα ανταγωνισµών. Στο σηµείο αυτό καταθέτω τη δικιά µου εµπειρία από το
σχολείο που υπηρετώ και στο οποίο εξέφρασα την επιθυµία να καταθέσω µια
πρόταση µέσα στον άξονα της πολυπολιτισµικότητας. Έτσι, σχεδιάστηκε ένα
πρόγραµµα µε τίτλο «Πάνω από όλα άνθρωπος», όπως βλέπετε και στον τίτλο της

εισήγησης, αφού βέβαια υπήρξε µια καταιγίδα αντιδράσεων και κριτικής. Ευτυχώς
πάντως το πρόγραµµα εγκρίθηκε, αλλά και διακρίθηκε ως εικοστό-πέµπτο ανάµεσα
στα

εννιακόσια σαράντα προγράµµατα ολυµπιακής παιδείας, που υλοποιούνται

σήµερα πανελλαδικά.
Επιγραµµατικά θα σας πω για αυτό το Πρόγραµµα που υλοποιούµε και που
έχει σχέση µε το Πρόγραµµα για το οποίο βρισκόµαστε σήµερα εδώ. Αυτό το
Πρόγραµµα λοιπόν εντάσσεται στον άξονα άρσης του κοινωνικού αποκλεισµού στην
πολυπολιτισµικότητα του προγράµµατος «Ολυµπιακή Παιδεία». Αφορά µαθητές,
γονείς, εκπαιδευτικούς και όλη την τοπική µας κοινωνία. Οι στόχοι του
προγράµµατος συµπίπτουν φυσικά µε τους στόχους που έχουµε θέσει και ως
Πρόγραµµα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο». Να ευαισθητοποιηθεί η τοπική
κοινωνία, να ενισχυθεί η θέση των µαθητών µε ρόµική καταγωγή στο σχολείο, αλλά
και µε την παράλληλη συµµετοχή των γονιών στα δραστηριότητες του σχολείου, να
αξιοποιηθεί το πολιτισµικό κεφάλαιο των µαθητών, να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες
µάθησης και κοινωνικής ένταξης στους µαθητές και να καταρτιστούν οι
εκπαιδευτικοί στα ζητήµατα της διαπολιτισµικής παιδαγωγικής.
Όλες οι δράσεις του προγράµµατος «Πάνω από όλα άνθρωπος» έχουν ως
αφετηρία τον διάλογο των πολιτισµών, την υπέρτατη αξία «άνθρωπος» και
στηρίζονται στην αρχή του ενιαίου σχολείου. Ανάµεσα στις δράσεις του
προγράµµατος µας είναι η διεξαγωγή µιας µελέτης σχετικά µε τις στάσεις, τις
συµπεριφορές, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις
των ατόµων µε διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες.
Η έρευνα απευθύνεται στους µαθητές και στους γονείς διαφορετικών
πολιτισµικών οµάδων, στους εκπαιδευτικούς, στους εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης και στον επιχειρηµατικό κόσµο, στους εκπροσώπους της Εκκλησίας
και της Αστυνοµίας, στους συλλόγους της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα θα γίνει µε
την εµπλοκή των γονιών, οι οποίοι µε αυτό τον τρόπο ενισχύουν τη δυναµική
αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού θεσµού µε την τοπική κοινωνία. Η έρευνα αυτή
έχει ως αφορµή τον τρόπο µε τον οποίο µιλάµε για τους άλλους, για να εξηγήσουµε
και να δικαιολογήσουµε διάφορες συµπεριφορές. Η επεξεργασία των στοιχείων της
µελέτης θα δώσει µια συνολική εικόνα σχετικά µε τις στάσεις και τις αντιλήψεις που
επικρατούν στην τοπική µας κοινωνία όσον αφορά στις κοινωνικές µας σχέσεις. Και
βέβαια, θα είναι διαθέσιµες σε οποιοδήποτε φορέα, για να λειτουργήσει ως µια βάση
δεδοµένων για µελλοντικές παρεµβάσεις.

Γεγονός είναι ότι εµείς οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι µαθητές
µας έρχονται στο σχολείο µε έτοιµα στερεότυπα και προκαταλήψεις, που τις
προσλαµβάνουν από το χώρο της οικογένειας, από τις οµάδες των συνοµηλίκων και
των

Μέσων

Μαζικής

Επικοινωνίας.

Αυτό

σηµαίνει

ότι

το

πραγµατικά

πολυπολιτισµικό σχολείο είναι υποχρεωµένο να παρέµβει προς την αποδυνάµωση της
ήδη υπάρχουσας προκατάληψης.
Ένας από τους κλασικούς µηχανισµούς είναι η συνεργασία σε συνθήκες
αλληλεπίδρασης και αυτό ακριβώς συµβαίνει σε κάθε φάση υλοποίησης αυτού του
Προγράµµατος. Όµως, η επιτυχής υλοποίηση του Προγράµµατος, πέρα από τη
δηµιουργική µας διάθεση, στηρίζεται στην τεχνογνωσία και στη διαρκή επιµόρφωσή
µας γύρω από θέµατα διαπολιτισµικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης.
Μ’αυτό το σκεπτικό και µε δεδοµένα τα χαρακτηριστικά της τοπικής µας
κοινωνίας, σχεδιάσαµε και πραγµατοποιήσαµε στις 15 Απριλίου ένα πρόγραµµα
ενδοσχολικής επιµόρφωσης µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και
του καθηγητή κ. Παπακωνσταντίνου, του κ. Γκότοβου και του κ. Αθανασίου. Αυτό το
επιµορφωτικό πρόγραµµα πέρα από τα επιστηµονικά οφέλη, που έδωσε στους
εκπαιδευτικούς, είναι ακόµη µια πράξη του ανοιχτού σχολείου, που έχει συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο, ενός σύγχρονου σχολείου που µπορεί να παράγει εκπαιδευτική
πολιτική, ενός σχολείου έτοιµου να συνεργαστεί µε Προγράµµατα και να αγκαλιάσει
καινοτοµίες.
Κατακλείδα της ενδοσχολικής διδασκαλίας και της επιµόρφωσης ήταν η
οργάνωση ηµερίδας στις 17 Απριλίου για θέµατα κοινωνικού αποκλεισµού και
ξενοφοβίας,

ρατσισµού

και

προκαταλήψεων

µε

οµιλητές

τους

κυρίους

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτη και Αθανασίου Λεωνίδα, που πραγµατοποιήθηκε στο
2ο ∆ηµοτικό σχολείο Χρυσούπολης. Πρόσθεσαν ένα θησαυρό, θα έλεγα, στην
ανάπτυξη της κριτικής µας σκέψης στην επιµόρφωσή µας και τους ευχαριστώ ακόµη
µια φορά θερµότατα γι’αυτό. Παράλληλα αυτή η εκδήλωση συνδυάσθηκε στην πόλη
της Καβάλας µε την ηµερίδα του Πανεπιστηµίου, που πραγµατοποιείται
πανελλαδικά, και που έτυχε «θερµότατης υποδοχής».
Το σχολείο µας έχει την τύχη να ανήκει σε εκείνα της ευέλικτης ζώνης, µιας
καινοτοµίας που συµβαδίζει µε τα ενδιαφέροντα του παιδιού, το ενεργοποιεί, δίνει
νόηµα στην σχολική γνώση, αφού αφήνει όλες τις αισθήσεις να λειτουργήσουν και
µεταµορφώνει το µαθητή σε αποτελεσµατικό διδασκόµενο. Στα πλαίσια λοιπόν της
ευέλικτης ζώνης, υλοποιώντας το πρόγραµµα «Πάνω από όλα άνθρωπος», οι µαθητές

µε συναίσθηµα, ρυθµό, φαντασία και µε µια πλούσια εµψύχωση παράγουν το δικό
τους υλικό. Ποιήµατα, τραγούδια, ζωγραφιές και σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα,
ακροστιχίδες, παραµύθια, διαλόγους, παίξιµο ρόλων µε θέµατα τη φιλία, την ειρήνη,
τον άνθρωπο, την αγάπη, βασικές δηλαδή αξίες του ολυµπισµού.
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτοεκτίµηση όλων των µαθητών, που
µαθαίνουν να συνεργάζονται ως µέλη µιας οµάδας όπου ο καθένας ισότιµα έχει
προσφέρει. Θεµελιώνουµε την αυριανή κοινωνία των πολιτών, που θα µπορούµε να
ζούµε προσφέροντας ο καθένας µας ένα κοµµάτι του πολιτισµού µας, γιατί κανείς δεν
προέρχεται από πολιτισµικό κενό. Η δουλειά των παιδιών θα τυπωθεί σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να εµπλουτίσει την
διδακτική τάξη. Όλοι λοιπόν θα ανοίξουµε το πολιτισµικό µας «βαλιτσάκι» και ένα
τέτοιο βαλιτσάκι κρύβει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις στιγµές της ζωής των
τσιγγάνων της περιοχής µας. Με το κλειδί της συνεργασίας και του σεβασµού
ανοίξαµε αυτό το «βαλιτσάκι». Έτσι λοιπόν θα κάνουµε µια έκθεση φωτογραφίας
στις αρχές του Σεπτέµβρη στο ∆ηµοτικό θέατρο Χρυσούπολης.
Σ’ αυτήν την έκθεση, πέρα από το συλλεκτικό υλικό, γίνεται φωτοµοντάζ,
ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, ηχόραµα µε τη συµµετοχή των παιδιών του
σχολείου µέσα από διάφορα «projects» που σχεδιάζουµε, ώστε ο ένας να µεταφερθεί
νοερά στο περιβάλλον διαβίωσης του άλλου, συνδυάζοντας κάτω από την εικόνα την
παραγωγή γραπτού λόγου ή εικαστικής παρέµβασης.
Τέλος, κορυφαία ενέργεια του προγράµµατος είναι ο σχεδιασµός και το
ανέβασµα θεατρικής παράστασης µε έργο «Το τσιγγάνικο όνειρο» του συγγραφέα,
συνθέτη και ηθοποιού Τάκη Χρυσούλη. Αντιλαµβανόµενοι το θέατρο ως µέσο, για να
γίνουν αντιληπτές και συγκεκριµένες οι ανθρώπινες σχέσεις, και ως ένα χώρο
ενεργητικής συµµετοχής και απελευθέρωσης του θέµατος συνδέσαµε την παράσταση
του «τσιγγάνικου ονείρου» ως ένα βασικό κοµµάτι του προγράµµατός µας. Άλλωστε,
από τη φύση του στο θέατρο εκτός από ψυχαγωγία είναι ένα δυναµικό µέσο για την
αισθητική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του παιδιού. Τη µουσική επένδυση
του έργου έκανε µε χαρά ο Αλέξανδρος Χαντζής, ο οποίος θα είναι κοντά µας την
ηµέρα της παράστασης. Στην παράσταση συµµετέχουν µαθητές απ’όλες τις
πολιτισµικές οµάδες µε την ηθική συµπαράσταση των γονέων τους. Όλοι µοιράζονται
την ίδια συγκίνηση, και όλοι µαζί «χτυπούν» τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό
αποκλεισµό.

Στις 13-17 Μάη όλες οι δράσεις του προγράµµατός µας παρουσιάζονται στο
πεδίο του Άρεως σε ένα από τα ογδόντα περίπτερα που µας έχει παραχωρήσει γι’αυτό
το σκοπό το Υπουργείο Παιδείας.
Με αυτό τον τρόπο λοιπόν θα ήθελα να πω ότι το ένα πρόγραµµα λειτουργεί
συµπληρωµατικά και πολλαπλασιαστικά σε σχέση µε το άλλο. Επίσης, µέσα από τον
σύλλογο γονέων και κηδεµόνων του σχολείου µας δηµιουργήσαµε τµήµατα
δηµιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, όπως για παράδειγµα θεατρικό παιχνίδι,
ζωγραφική και µουσική, που πραγµατοποιούνται τα Σαββατοκύριακα στο σχολείο.
Αυτά όλα συµβάλλουν στην ενίσχυση της προσπάθειάς µας για ένα ελκυστικό και
ευχάριστο σχολείο.
Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται:
 η έγκαιρη και συστηµατική ανίχνευση των µαθητών µε µαθησιακά
προβλήµατα
 η

αναπροσαρµογή

των

µεθόδων

διδασκαλίας

προς

περισσότερο

εξατοµικευµένες και συµµετοχικές µεθόδους
 η πρόσθετη διδακτική στήριξη από τους σχολικούς συµβούλους
 η ενίσχυση και προώθηση της ευέλικτης ζώνης και κάθε καινοτοµίας που
αλλάζει τη µορφή του σχολείου
 ο συντονισµός όλων των φορέων, που εµπλέκονται µε την εκπαίδευση, και
βέβαια
 η προώθηση της εσωτερικής αξιολόγησης και της ενδοσχολικής
επιµόρφωσης.
Τελειώνοντας θα ήθελα για άλλη µια φορά να ευχαριστήσω θερµά τον κ.
Παπακωνσταντίνου, τον κ. Αθανασίου και τον κ. Γκότοβο για την επιµόρφωση και
την υποστήριξη που µας πρόσφεραν και µας προσφέρουν στα πλαίσια της
συνεργασίας µας, που άγγιξε πραγµατικά την τοπική µας κοινωνία. Πάνω από όλα
είµαστε άνθρωποι. Σας ευχαριστώ.

Μελποµένη Ντόκα, Μαριάνθη Ταβανίδου
Οικισµός Αγίας Σοφίας: δυσχέρειες και προοπτικές
Θα ξεκινήσουµε την οµιλία µε αναφορές σε συγκεκριµένα περιστατικά: Σύλλογος
γονέων και κηδεµόνων σχολείου, που επρόκειτο να δεχτεί παιδιά από τον οικισµό της
Αγίας Σοφίας, µοιράζει ένα έγγραφο µε το οποίο θέλει να κινητοποιήσει τους γονείς
να εµποδίσουν τη φοίτηση των Ροµά στο σχολείο τους. Κάποιο από αυτά τα έντυπα
πέφτει στα χέρια µιας µαθήτριας του σχολείου ρόµικης καταγωγής η οποία βάζει τα
κλάµατα, γιατί πιστεύει ότι είναι ανεπιθύµητη στο σχολείο. Ειρωνεία δύο µέρες
πριν προηγήθηκε στην τάξη της µάθηµα κατά του ρατσισµού !!!
Απόσπασµα από συνέντευξη 12χρονου µαθητή που διέκοψε το σχολείο:
- γιατί σταµάτησες να πηγαίνεις στο σχολείο;
- στην Ε’ τάξη ήταν και άλλα παιδιά….δικά σας, µε κορόιδευαν, έκανα παράπονα
στη κυρία και µου είπε να πας να τους το πεις εσύ…µε στεναχωρούσε….
- τι σου άρεσε στο σχολείο;
- τίποτα, µόνο τα γράµµατα ήταν ωραία, αλλά η στεναχώρια από τους δικούς σας µε
έκανε χάλια. Εγώ δεν είχα φίλους, δική µου παρέα.
Απόσπασµα συνέντευξης εννιάχρονης µαθήτριας που συνεχίζει το σχολείο
-υπάρχει κάτι στο σχολείο που δε σου αρέσει;
-ναι κυρία, υπάρχει όµως ένα παιδί, που δε θέλω να το κοιτάξω…..µε λέει
τσιγγανόπουλο.
-τι σου αρέσει στο σχολείο;
-µ’αρέσει η κυρία Μαργαρίτα, που είναι η πιο καλή δασκάλα από ποτέ, µ’αγαπάει.
Όταν κάνει µάθηµα τα άλλα παιδιά λέει «καθήστε να κάνω µάθηµα µε τη
Παρασκευούλα».
Απαντήσεις µαθητών γιατί αρνούνται να µπουν στη κανονική τους τάξη και προτιµούν
να παραµένουν στην τάξη υποδοχής.
«κάτω είναι καλά, επάνω δεν είναι καλά, δε µας µιλάνε όλο µας λένε γυφτάκια.»

«η κυρία Ολυµπία είναι η καλύτερη δασκάλα, αφού µας δίνει να γράφουµε, να
διαβάζουµε …..οι άλλοι δε µας βάζουν να γράψουµε, να διαβάσουµε, µόνο
καθόµαστε και ακούµε…»
Η επιλογή αυτών των περιστατικών ίσως δίνουν µια έντονη και αρνητικά
φορτισµένη αντίληψη για την πραγµατικότητα στα σχολεία της περιοχής µας, όµως η
επιλογή τους έγινε για πολύ συγκεκριµένους λόγους. Σκοπός είναι να αναδείξουµε
µια πτυχή του όλου ζητήµατος, που ίσως όλοι παραµελήσαµε, απορροφηµένοι σε
έναν αγώνα να πείσουµε την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία για
το δικαίωµα των Ροµά για ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και για την
υποχρέωση µας να τους την προσφέρουµε.
«Μαραθώνιοι» διάλογοι

µε

τις

εκπαιδευτικές

αρχές,

αλλά

και

η

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών έως τώρα, έφεραν αποτέλεσµα τουλάχιστον σε
θεσµικό επίπεδο. ∆ιαµόρφωσαν ένα ευνοϊκό κλίµα και τυπικά η εγγραφή των παιδιών
δε συνάντησε ουσιαστικά εµπόδια.
Αυτό µπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, όµως διαπιστώνουµε ότι πολλές φορές και
µε διάφορες στρατηγικές κάποια σχολεία «ξεφορτώνονται» τα παιδιά, αφού
προηγουµένως κάνουν την τυπική εγγραφή τους. Εδώ γίνεται λόγος για τον παθητικό
αποκλεισµό, δηλαδή την περιθωριοποίηση τους µέσα στη σχολική τάξη. Μ’ αυτόν
τον τρόπο όλα είναι νοµότυπα και η σχολική διαρροή οφείλεται καθαρά στο
περιβάλλον των παιδιών. Για τη δράση µας στη συνέχεια αυτή είναι η µεγάλη
πρόκληση. Να βρούµε τους τρόπους και τα κίνητρα για να κρατήσουµε τα παιδιά στο
σχολείο.
Η οµάδα µας δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του νοµού
Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία µας µε την εκπαιδευτική κοινότητα
για τη φοίτηση παιδιών που διαµένουν

στο

Φοίνικα, στη

Χαλάστρα, στον

περιφερειακό (δήµοι Κορδελιού και Ευόσµου) και στον οικισµό Αγία Σοφία, στον
οποίο και δόθηκε προτεραιότητα
Ο οικισµός αριθµεί 250 οικογένειες, το ποσοστό αναλφαβητισµού φτάνει το
98% στους ενήλικες. Ξεκίνησε µε τις καλύτερες προϋποθέσεις, µε µεγαλεπίβολα
σχέδια

αυτοδιαχείρησης και προσωρινής εγκατάστασης…….(εγκαίνια από τον

πρωθυπουργό, πρότυπος για τη δηµιουργία άλλων στη χώρα κ.α).. Η εικόνα σήµερα
είναι πλήρης εγκατάλειψη του οικισµού στην τύχη του, δεν υπάρχουν δρόµοι,
κοινωνικές υπηρεσίες, νηπιαγωγείο και παιδικός κ.τ.λ.

Ήδη βρισκόµαστε στο τέλος της τρίτης σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά του
οικισµού συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής της δυτικής
Θεσσαλονίκης. Αποφύγαµε τη συνέχιση της λειτουργίας του «τσιγγανοσχολείου»,
µοντέλο προηγούµενων ετών. Ο στόχος, που αρχικά ήταν να κατοχυρωθεί το
δικαίωµα για την απρόσκοπτη εγγραφή των παιδιών στα σχολεία, επιτεύχθηκε. Το
επόµενο βήµα είναι η κανονικότητα της φοίτησης.
Βασιζόµενες στα στοιχεία που συγκεντρώνουµε καθηµερινά από τα σχολεία,
εδώ και τρία χρόνια χωρίς διακοπή, θα προσπαθήσουµε να σας παρουσιάσουµε
επιγραµµατικά παράγοντες που επηρεάζουν τη φοίτηση. ∆ε θεωρούµε ότι
ανακαλύψαµε την Αµερική! Απλά τώρα µπορούµε να τους στηρίξουµε σε δεδοµένα:
Κύριος παράγοντας είναι το σχολείο, η σχολική µονάδα (διευθυντής,
σύλλογος διδασκόντων, σύλλογος Γονέων) και ειδικότερα οι στρατηγικές της. Την
τελευταία διετία έχουµε γίνει αρκετές φορές µάρτυρες «παιδαγωγικών προτάσεων»
από συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, οι οποίοι κρατούν σε οµηρία διευθυντές
σχολείων.

Ο εκπαιδευτικός είναι καταλυτικός παράγοντας στη διαδικασία της

σχολικής ένταξης.
Είναι γνωστό ότι η κοινωνική προέλευση-οικογένεια του µαθητή παίζει
σηµαντικότατο ρόλο στη σχολική του καριέρα. Ο παράγοντας αυτός όµως δεν µπορεί
να αποτελεί αντικείµενο µόνο ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. Απαιτούνται
γενικότερες πολιτικές αποφάσεις που τελικά όµως να υλοποιούνται.
Τέλος, να αναφέρουµε την αναγκαιότητα της προσχολικής αγωγής. Από τα
στοιχεία των δύο τελευταίων ετών διαφαίνεται ότι η φοίτηση στο νηπιαγωγείο
συντέλεσε στην κανονικότητα της φοίτησης, άρα και στην πλήρη σχολική ένταξη των
παιδιών .
Αν θέλαµε να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα των προσπαθειών µας αυτά
τα χρόνια, θα λέγαµε ότι ο βασικός στόχος δεν επιτεύχθηκε. Κύρια επιδίωξή µας
ήταν η παρουσία µας, έπειτα από µια 5ετία, να µην κρίνεται αναγκαία για τη φοίτηση
των ροµά στα σχολεία. Κάνοντας και την αυτοκριτική µας, παρατηρούµε ότι έχουµε
«φορτωθεί» µε

ευθύνες

που

ανήκουν θεσµικά στις

εκπαιδευτικές

αρχές

(προϊστάµενοι, διευθυντές, δάσκαλοι). Παράλληλα όµως οι ίδιοι µας θεωρούν
εξωθεσµικούς και γινόµαστε άθελά µας το άλλοθι αποτυχιών και δυσλειτουργίας του
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Μια καινούργια παράµετρος που αναδείχθηκε από τις τελευταίες κρίσεις
στελεχών της εκπαίδευσης θεωρούµε ότι θα πρέπει να µας απασχολήσει ιδιαίτερα.

Πρώτον, ακατάλληλος διευθυντής δηµοτικού σχολείου γίνεται πλέον
διευθυντής διαπολιτισµικού. Είχαµε ασχοληθεί µαζί του στην εισήγησή µας πριν από
δύο χρόνια, ο οποίος στην έκθεσή του προς τον προϊστάµενο του αποφάνθηκε ότι ο
αναλφαβητισµός των ροµά είναι εγγεγραµµένος στο DNA τους. Άραγε είχε λόγο το
ΙΠΟ∆Ε σ’ αυτή την επιλογή; ∆εύτερον, διευθυντής σχολείου που διώχνει «µε τις
κλωτσιές» τον προιστάµενό του, εµάς και τα παιδιά ροµά που πήγαν να εγγραφούν
στο σχολείο του, γίνεται σχολικός σύµβουλος…και τρίτον, διευθυντής σχολείου
αρνείται τη συµµετοχή µαθητών του, ρόµικης καταγωγής, στο πρόγραµµα του
ολοήµερου

χαρακτηρίζοντας

τα

«καταραµένα»,

προάγεται

σε

αναπληρωτή

προϊστάµενο.
Αναφέροντας τα παραπάνω περιστατικά, ο σκοπός µας δεν είναι ο µηδενισµός
όλου του µηχανισµού της εκπαίδευσης, όµως καλό θα ήταν µιας και µας ακούει
µέλος του ΙΠΟ∆Ε, να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Για µας οι προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα είναι προϊόντα άγνοιας ή παραπληροφόρησης, ακόµα και για περιπτώσεις
όπως οι παραπάνω…..
Καταλήγοντας προτείνουµε αλλαγή στη µορφή και οργάνωση των
σεµιναρίων.

Μέχρι

τώρα

συµµετείχαν

στα

σεµινάρια

ευαισθητοποιηµένοι

εκπαιδευτικοί, τι γίνεται όµως µε τους υπόλοιπους; Η υποχρεωτικότητα των
σεµιναρίων είναι αναγκαία. Αναγκαία είναι επίσης και η επέκταση της δράσης µας
και στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Για να επανέλθουµε

στην περίπτωση του οικισµού, διαπιστώνουµε τη

µεθοδευµένη προσπάθεια δηµιουργίας αµιγούς σχολείου. Έτσι, κρίνεται αναγκαίος ο
ορισµός εκπαιδευτικής περιφέρειας. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι για
τους δικαιούχους των δανείων από το πρόγραµµα στέγασης των Ελλήνων Ροµά θα
παραχωρηθούν οικόπεδα κοντά στον οικισµό. Έτσι, οδηγούµαστε στη δηµιουργία
µιας µεγάλης κοινότητας και στη διάψευση των προσδοκιών για την προσωρινότητα
της εγκατάστασης. Το αµιγές σχολείο εντός του οικισµού µοιάζει αναπόφευκτο, αν
ληφθούν σοβαρά οι απόψεις – απειλές του νέου δηµάρχου του δήµου Εχέδωρου,
σύµφωνα µε τις οποίες δεν είναι διατεθειµένος να επιβαρύνει άλλο τα σχολεία του
δήµου του. Θεωρούµε ότι αυτά τα λόγια δεν απέχουν πολύ από τις πράξεις, µιας και ο
δήµαρχος έχει και άλλες ιδιότητες (σύµβουλος του υπουργού Παιδείας) και για να
µην τα βάζουµε µόνο µε τους εκπαιδευτικούς, καλό θα ήταν το ΙΠΟ∆Ε να οργανώσει
σεµινάρια για τα στελέχη του ΥΠΕΠΘ και να τους ενηµερώνει για την επίσηµη
εκπαιδευτική πολιτική του.

Οι προσπάθειες µας αυτά τα χρόνια στηρίχθηκαν στην παιδαγωγική άποψη
ότι το σχολείο αποτελεί µοχλό εκπαιδευτικής ένταξης, που οδηγεί στη συνέχεια σε
κοινωνική ένταξη. ∆ιαπιστώνουµε όµως ότι οι πολιτικές επιλογές δε συµπορεύονται
µε την παραπάνω άποψη, η οποία αποτελούσε «σηµαία» στις προηγούµενες
εξαγγελίες για την ένταξη των Ελλήνων Ροµά. Επίσης, εκτιµούµε ότι τέτοιου είδους
αποφάσεις µειώνουν το πολιτικό κόστος, ενώ συγχρόνως παρέχουν πολιτικό όφελος
Επιτυγχάνεται δηλαδή µεγάλη απορρόφηση των κονδυλίων των Κ.Π.Σ., και ο πολίτης
Ροµά νοιώθει ευεργετηµένος αφού του προσφέρονται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
! Ενώ, ακόµη και οι συγκρούσεις και οι αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες
ελαχιστοποιούνται.
Όλοι έχουµε ήσυχη τη συνείδησης µας πως κάνουµε τα αναγκαία. Η χώρα δεν
κινδυνεύει από τις καταγγελίες στους διεθνείς οργανισµούς για παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Με το ίδιο σκεπτικό και αβασάνιστα, καταλήγουµε στην
άποψη ότι η ευθύνη της ένταξης βαρύνει κυρίως τους ίδιους τους Ροµά, αφού όλοι οι
άλλοι έχουν κάνει το «καθήκον» τους.

Παναγιώτα – Μαγδαληνή Αγγουρή
Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέµβασης στην αντιµετώπιση του αποκλεισµού
παιδιών Ροµ. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης
Στο νοµό Θεσσαλονίκης υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ατόµων µε ρόµικη καταγωγή
που ανέρχεται περίπου σε επτά χιλιάδες άτοµα. Ωστόσο, αυτός ο αριθµός αναφέρεται
µε µεγάλη επιφύλαξη και κατά προσέγγιση. Στο σύνολό τους διαµένουν στη δυτική
πλευρά της πόλης, σε ένα µεγάλο αριθµό δήµων, όπως στο δήµο Λαγκαδά, Αγίου
Αθανασίου, Χαλάστρας κ.α. Στην ανατολική πλευρά της πόλης ρόµηδες
καταγράφονται µόνο στην περιοχή του Τίγκα. Φυσικά το γεγονός ότι µένουν δυτικά
δεν είναι τυχαίο, αφού οι δυτικοί δήµοι φιλοξενούν ένα πολύ µεγάλο µέρος των
ασθενέστερων κοινωνικά και οικονοµικά οµάδων, και προφανώς το κόστος
διαβίωσης είναι χαµηλότερο.
Στο σύνολό τους οι ρόµηδες της Θεσσαλονίκης είναι είτε µόνιµα
εγκατεστηµένοι

είτε

ηµι-εγκατεστηµένοι,

ενώ

οι

περιπτώσεις

σταθερά

µετακινούµενων είναι ελάχιστες. Η κινητικότητα αυτή οφείλεται κυρίως σε
εργασιακούς αλλά και σε κοινωνικούς λόγους. Φυσικά αναφορικά µε την
εκπαιδευτική διαδικασία η κινητικότητα αυτή δυσχεραίνει την οµαλή ένταξη των
παιδιών στα σχολεία, διότι απουσιάζουν για σύντοµο χρονικό διάστηµα µεν, αλλά
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα δε.
Γενικότερα θα λέγαµε ότι τα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει ο πληθυσµός,
είναι αυτά που αντιµετωπίζουν όλες οι ασθενείς κοινωνικά οµάδες. Για παράδειγµα
θα αναφέρω ότι όσοι δουλεύουν ως εργάτες γης έχουν έναν πολύ έντονο
ανταγωνισµό από τους οικονοµικούς µετανάστες, µε αποτέλεσµα πολύ µεγάλα
ποσοστά ανεργίας και εξαθλίωση του πληθυσµού, ο οποίος ζει στα όρια της ανέχειας.
Ταυτόχρονα είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρω ότι παρατηρείται η αύξηση
της εγκληµατικότητας και της διακίνησης των ναρκωτικών στις περιοχές που
διαµένουν οι ρόµηδες, καθώς παρεισφρέουν άτοµα που εκµεταλλεύονται την έλλειψη
της κρατικής παρέµβασης. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, ιδίως για
τα µικρά παιδιά. Είναι εντονότερο στην περιοχή του ∆ενδροποτάµου όπου
καταγράφεται ένας πληθυσµός περίπου τριών χιλιάδων ατόµων. η συγκέντρωση ενός
τόσο µεγάλου αριθµού σε συνδυασµό µε την απουσία παρέµβασης ευνοεί την
οποιαδήποτε εγκληµατική δραστηριότητα.

Ωστόσο, πρέπει να πω ότι αναφορικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη µεταστροφή του πληθυσµού προς το σχολείο
και µετά το πέρας της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή παρουσιάζεται ενδιαφέρον
για τη συνέχιση των σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τα προβλήµατα
βέβαια που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο είναι πολλά
και δυσεπίλυτα.
Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά, και ιδιαίτερα στα παιδιά µε
καταγωγή Ροµ, είναι διαφορετική στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης και ορισµένες
φορές αντιφατική. Ενώ στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση ένα ποσοστό των δασκάλων
εµφανίζει µια χαλαρότητα και µια µεγάλη επιείκεια ως προς τις γνώσεις, που θα
πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά, µε αποτέλεσµα να συγκαλύπτονται οι ελλιπείς
γνώσεις, ταυτόχρονα τα παιδιά αυτά, όταν προσέρχονται στη ∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση, καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καθηγητών, οι οποίοι
είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί.
Φυσικά αυτή η αντιφατική συµπεριφορά έχει ως αποτέλεσµα τα παιδιά να
απογοητεύονται και να εγκαταλείπουν τη µαθησιακή διαδικασία. Παρά ταύτα η
θέλησή τους να συνεχίσουν παραµένει αµείωτη, και γι’ αυτό θεωρώ ότι υπάρχει ένα
πεδίο που χρήζει άµεσης παρέµβασης και υποστήριξης ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η
τάση αυτή καταγράφεται έντονη, όπως στην περιοχή του Γοργοποτάµου.
Ενδεικτικά θα σας παραθέσω δύο διαγράµµατα, που εµφανίζουν τη µετάβαση
στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αρχικά, στην περιοχή του ∆ενδροποτάµου βλέπουµε
τα παιδιά που αποφοιτούν από το ∆ηµοτικό σχολείο, τα παιδιά που εγγράφονται και
παρακολουθούν την πρώτη τάξη του Γυµνασίου, εκείνα που

παρακολουθούν τη

δευτέρα Γυµνασίου και τα παιδιά που παρακολουθούν την τρίτη Γυµνασίου.
Καταγράφονται µόνο δύο παιδιά στο Λύκειο. Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχει µια
ραγδαία πτώση του αριθµού και η εικόνα αυτή νοµίζω ότι υπογραµµίζει την αλλαγή
παρέµβασης και υποστήριξης της διαδικασίας, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενδεικτική
του νοµού.
Το επόµενο διάγραµµα, που απεικονίζει την εικόνα της περιοχής της
Χαλάστρας, θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικότερο. Βλέπουµε λοιπόν τα παιδιά, τα οποία
παρακολουθούν την έκτη ∆ηµοτικού και τα παιδιά, τα οποία υπάγονται στη
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. ∆υστυχώς αυτή η κατάσταση δεν είναι µόνο του
τρέχοντος σχολικού έτους, που θα µπορούσε ακόµη και να δικαιολογηθεί, αλλά ποτέ
δεν έχει υπάρξει παιδί στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση στην περιοχή της Χαλάστρας

και δυστυχώς και στις περισσότερες περιοχές του νοµού. Οπότε θεωρώ ότι
δηµιουργείται ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να παρέµβουµε και να υποστηρίξουµε τα
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς αποτελεσµατικά και µε συνέχεια και µε συνέπεια.
Επιπλέον, στόχος της παρούσας ανακοίνωσης, εκτός από την περιγραφή της
κατάστασης, ήταν και η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών τόσο για τα
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν, όσο και για τις δράσεις που κρίνουν ότι είναι
απαραίτητο να περιλαµβάνονται σ’ ένα Πρόγραµµα, ώστε το Πρόγραµµα αυτό να
είναι αποτελεσµατικό και να τελεσφορήσει η παρέµβαση στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Ενδεικτικά θα σας παρουσιάσω ένα διάγραµµα. πρέπει να πω ότι το δείγµα
είναι αντιπροσωπευτικό και η έρευνα έγινε µε χρήση ερωτηµατολογίου, που
θεωρήθηκε η καταλληλότερη τεχνική για την προσέγγιση ενός µεγάλου αριθµού των
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν σ’ αυτή. Το κύριο σώµα των ερωτώµενων είναι
εκπαιδευτικοί και υπάρχουν διευθυντές και υποδιευθυντές. Βλέπουµε ότι το µεγάλο
ποσοστό αυτών των εκπαιδευτικών υπηρετεί στη δηµόσια εκπαίδευση από 6-15
χρόνια, γεγονός που σηµαίνει ότι αφενός έχουν κάποια εµπειρία και η άποψή τους
έχει κάποιο ειδικό βάρος, και αφετέρου ότι βρίσκονται σ’ ένα παραγωγικό στάδιο της
καριέρας τους.
Στη συνέχεια βλέπουµε τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Το
σηµαντικότερο για το ποσοστό 93,3% είναι η διαρροή του πληθυσµού, ακολούθως
αναφέρεται η άτακτη φοίτηση για το 81,7%, η έλλειψη κατάλληλου διδακτικού
υλικού για το 71,5%, η µη ικανοποιητική επίδοση του µαθητικού πληθυσµού, η
έλλειψη σχολικής επιµόρφωσης και η απουσία στήριξης της προσπάθειάς τους από
φορείς της εκπαίδευσης για το 63,3%. Επίσης, η έλλειψη συνεργασίας µε τους γονείς
των µαθητών και τα προβλήµατα που οφείλονται στη συµπεριφορά των παιδιών στην
τάξη θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ως βασικά στην εκπαιδευτική τους
προσπάθεια. Η δική µου υπόθεση είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα προβλήµατα
µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µε συνεχή συνεργασία όλων των
φορέων της εκπαίδευσης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τέλος, βλέπουµε τις δράσεις που κρίνονται από τους συµµετέχοντες στην
έρευνα ως απαραίτητες. Το 91,7% του δείγµατος ζητά εκπόνηση ενός κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού, το 90% θεωρεί απαραίτητη την υλικοτεχνική στήριξη του
σχολείου, το 86,7% τη συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και το 83,3% ζητά να
παρέχονται κίνητρα. Το 78,3% ζητά τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης

προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που δε σχετίζονται άµεσα µε την
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά παρεµβαίνουν σ’ αυτήν και αποτελούν τροχοπέδη
στην οµαλή εξέλιξή της.
Από τα πιο πάνω λοιπόν προκύπτει ότι µια αποτελεσµατική παρέµβαση,
σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, πρέπει να έχει σφαιρικό και συνολικό
χαρακτήρα, να ξεφύγει από την στήριξη και µόνο της µαθησιακής διαδικασίας και να
αντιµετωπίσει και τα υπόλοιπα προβλήµατα, που έχουν τα ίδια τα παιδιά και οι
οικογένειές τους.
Η παρέµβαση στο νοµό Θεσσαλονίκης είναι αναγκαίο να εστιαστεί στην
στήριξη των παιδιών, που βρίσκονται στην τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού, και στην
άµεση ουσιαστική στήριξη των παιδιών που γράφονται στην πρώτη Γυµνασίου
καθώς και εκείνων των παιδιών, που, παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζουν να φοιτούν
στη δευτέρα και τρίτη Γυµνασίου. Επίσης, θα πρέπει να εστιάσουµε στην υποστήριξη
των καθηγητών και κυρίως αυτών που τους έχει ανατεθεί η ενισχυτική διδασκαλία,
αφού σ’ αυτούς πέφτει το βάρος για την οµαλή ένταξη των παιδιών στη
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ακόµη στον εφοδιασµό των σχολείων µε διδακτικό
υλικό, στη συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε κλειστές οµάδες, όπως οι ίδιοι
ζητούν, στην υλικοτεχνική υποδοµή και τέλος στη συνεργασία µε τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ πολύ.

Αρετή Συµεωνίδου, Βασίλης Παπαµιχαήλ
Σκέψεις και προτάσεις για την εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων στο Νοµού Ξάνθης –
Οργάνωση και λειτουργία µουσικού εργαστηρίου

Θα ξεκινήσω µε µια σύντοµη περιγραφή των συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν
στις δύο κοινότητες των Τσιγγάνων σχετικά µε θέµατα οικισµού, κατοικίας,
επαγγέλµατος και παροχής σχολικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε επίσηµες εκθέσεις, σε
όλη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ξάνθης, ο πληθυσµός των Τσιγγάνων
υπολογίζεται ως εξής: 600 οικογένειες Μουσουλµάνων Τσιγγάνων στο ∆ροσερό,
διακόσιες πενήντα οικογένειες Χριστιανών Τσιγγάνων στα Κιµµέρια και τετρακόσιες
πενήντα οικογένειες και των δύο οµάδων σε διάφορα χωριά του νοµού. Γενικότερα
από το συνολικό πληθυσµό του νοµού, που αριθµεί στα ενενήντα δύο χιλιάδες άτοµα,
οι Τσιγγάνοι είναι περίπου εννέα χιλιάδες πεντακόσια άτοµα. Η πλειοψηφία των
οµάδων παρουσιάζει στοιχεία ηµινοµαδισµού κατά την εαρινή και θερινή περίοδο
του έτους.
Το χωριό του ∆ροσερού απέχει περίπου δύο χιλιόµετρα από την πόλη της Ξάνθης
και δηµιουργήθηκε πριν από εβδοµήντα χρόνια. Όλοι οι κάτοικοι του οικισµού είναι
Μουσουλµάνοι Τσιγγάνοι. Το επίπεδο ζωής είναι εξαιρετικά χαµηλό αγγίζοντας τα
όρια της φτώχιας. Οι περισσότερες από τις οικογένειες είναι πολύτεκνες. Μέχρι το
1985 οι κάτοικοι ζούσαν σε παράγκες από αλουµίνιο ή τέντες από νάιλον. Τα
τελευταία χρόνια οι περισσότερες οικογένειες ζουν σε σπίτια, τα οποία όµως είναι
εκτός σχεδίου πόλεως. Πρόσφατα ο οικισµός απέκτησε παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος
και πόσιµο νερό, ενώ δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστηµα. Αυτές οι σηµαντικές
ελλείψεις έχουν ως συνέπεια την εµφάνιση ασθενειών, όπως είναι η γαστρεντερίτιδα
και η ηπατίτιδα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν µέσα µαζικής µεταφοράς, που να
εξυπηρετούν τους κατοίκους του ∆ροσερού, γεγονός που συντελεί στην αποµόνωσή
τους µέσα στα όρια του οικισµού.
Σχετικά µε την παροχή σχολικής εκπαίδευσης, το δηµοτικό σχολείο του ∆ροσερού
χτίστηκε το 1995 και φοιτούν σε αυτό µόνο τσιγγανόπαιδες. Κατά το σχολικό έτος
2002/3 περίπου τριακόσια εβδοµήντα παιδιά έχουν κάνει εγγραφή, ενώ κατά την
εαρινή περίοδο παρακολουθεί τα µαθήµατα σχεδόν το 1/3 των εγγεγραµµένων. Το
σχολείο είναι 9/θέσιο και µέχρι πέρυσι λειτουργούσε προπαρασκευαστικό τµήµα.
Επίσης, στον οικισµό ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια Κέντρο Φροντίδας της
Οικογένειας, µε σκοπό τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών όλων των ηλικιών.

Κατά καιρούς σε αυτόν το χώρο οργανώνονται συναντήσεις για την ενηµέρωση σε
θέµατα υγείας και υγιεινής.
Όσον αφορά στην επαγγελµατική δραστηριότητα των κατοίκων του
∆ροσερού, αυτή βασίζεται στην εποχική αγροτική εργασία (50%) στην εµπορική
δραστηριότητα (30%), ενώ το υπόλοιπο 20% είναι εργάτες.
Από την άλλη πλευρά, το χωριό των Κιµµερίων απέχει τρία χιλιόµετρα από
την Ξάνθη και σε αυτό ζουν περίπου διακόσιες οικογένειες Χριστιανών Τσιγγάνων.
Εκτός

από

τους

Τσιγγάνους,

υπάρχουν

επίσης

οικογένειες

Ποµάκων,

Παλιννοστούντων και ντόπιων Ελλήνων. Το επίπεδο ζωής είναι συγκριτικά
υψηλότερο από αυτό του ∆ροσερού. Υπάρχει τακτική συγκοινωνία µε την πόλη και
πρόσφατα κατασκευάστηκε καινούριο οδικό δίκτυο.
Το δηµοτικό σχολείο των Κιµµερίων στεγάζεται σε ένα αρκετά παλιό κτίριο
και ο µαθητικός πληθυσµός του είναι µικτός (τσιγγανόπαιδες, παλιννοστούντες και
ελληνικής καταγωγής). Στο σχολείο φοιτούν συνολικά πενήντα πέντε παιδιά εκ των
οποίων τα τριάντα εννέα είναι τσιγγανόπαιδες. Τα παιδιά που ανήκουν στην οµάδα
των Ποµάκων φοιτούν στο Ιδιωτικό Μειονοτικό Σχολείο του χωριού.
Οι Χριστιανοί Τσιγγάνοι εργάζονται ως έµποροι ρούχων και παπουτσιών στο
παζάρι της Ξάνθης, ενώ µόνο ένα 5% ασχολείται µε τις γεωργικές εργασίες. Επίσης,
ένας µικρός αριθµός δουλεύει σε εργοστάσια της πόλης ή εργάζονται ως µουσικοί. Η
οικονοµική τους κατάσταση είναι αρκετά καλή και έτσι οι περισσότεροι διαµένουν σε
ιδιόκτητες µονοκατοικίες µε όλες τις ανέσεις.
Οι σχέσεις των κατοίκων του ∆ροσερού µε αυτούς των Κιµµερίων
χαρακτηρίζονται από αντιπάθεια, ανταγωνισµό και πολλές φορές απέχθεια. Τονίζουν
τη διαφορετικότητα τους και διαχωρίζουν τη θέση τους σε πολλά θέµατα (θρησκείας,
καταγωγής, γλώσσας, συµπεριφοράς και κοινωνικής θέσης). Οι χαρακτηρισµοί
«κλέφτης», «γύφτος», «βροµιάρης» είναι συχνοί µεταξύ τους. Συγκεκριµένα οι
Χριστιανοί Τσιγγάνοι λένε ότι οι Μουσουλµάνοι Τσιγγάνοι τους ντροπιάζουν και
τονίζουν ότι ανήκουν σε διαφορετικές «ράτσες».
Στη συνέχεια είναι απαραίτητο ν’ αναφερθούµε στις γλωσσικές επιλογές.
Αρχικά, πρέπει να τονίσουµε ότι οι γλωσσικές επιλογές γίνονται πρώτα στα πλαίσια
της κοινωνίας των ενηλίκων και έπειτα µεταδίδονται στα παιδιά, τα οποία τις
εφαρµόζουν µέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε εδώ ότι η Ελλάδα είναι κατεξοχήν
µονογλωσσική χώρα εφόσον δεν αναγνωρίζεται επίσηµα καµία γλωσσική

µειονότητα. Εποµένως, η πολιτισµική µειονότητα των Τσιγγάνων δεν αναγνωρίζεται
και έτσι η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν έχει ιδιαίτερες ευθύνες απέναντι σε
αυτήν την πολιτισµική οµάδα.
Τόσο οι Χριστιανοί όσο και οι Μουσουλµάνοι Τσιγγάνοι αναγκάζονται να κάνουν
κάποιες γλωσσικές επιλογές. Συγκεκριµένα, οι Χριστιανοί Τσιγγάνοι των Κιµµερίων
τείνουν στην υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας, ενώ οι Μουσουλµάνοι Τσιγγάνοι
του ∆ροσερού επιλέγουν την Τουρκική. Ένα από τα κοινά στοιχεία των δύο οµάδων
είναι η απόρριψη της µητρικής τους γλώσσας και η αποποίηση κάθε γλωσσικού
δεσµού µε την Ροµανί.
Πρέπει να σηµειωθεί, σχετικά µε τους Μουσουλµάνους Τσιγγάνους, ότι ασκείται
έντονη θρησκευτική και πολιτική πίεση στο ζήτηµα της γλώσσας και επιπλέον
υπάρχει και η επιρροή των ΜΜΕ. Όλες οι οικογένειες στο ∆ροσερό, ακόµα και οι πιο
φτωχές, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τα Τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια.
Πολλά παιδιά έχουν πει ότι στο σπίτι τους µιλάνε µόνο την Τουρκική γλώσσα, ενώ
όταν µιλάνε τη Ροµανί, όποιος τους ακούει τους κοροϊδεύει, έστω και αν είναι
οµόφυλός τους. Η Τουρκική θεωρείται από πολλά παιδιά ως πιο αποδεκτή γλωσσική
επιλογή σε σχέση µε τη µητρική τους γλώσσα. Τέλος και η Ελληνική γλώσσα
θεωρείται ένα µέσο επικοινωνίας µε υψηλό κύρος και πολλές φορές προτιµάται
έναντι της Τουρκικής.
Από την άλλη πλευρά, οι Χριστιανοί Τσιγγάνοι κατά την συντριπτική τους
πλειοψηφία

επιλέγουν

αποκλειστικά

την

Ελληνική

γλώσσα.

Οι

ενήλικες

χρησιµοποιούν µε τέτοιο τρόπο τους γλωσσικούς κώδικες, ώστε τα παιδιά να µην
έρχονται σε καµία επαφή µε τη Ροµανί. Συγκεκριµένα οι γονείς υποστηρίζουν ότι,
όταν το παιδί µιλάει τη Ροµανί, «σπάει» η γλώσσα του και δεν µπορεί να προφέρει
σωστά τα ελληνικά. Τα περισσότερα από τα παιδιά µαθαίνουν να ντρέπονται για τη
γλωσσική τους καταγωγή. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις µαθητών που
υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να µη σβήσει η Ροµανί. Άλλα
παιδιά προσποιούνται ότι δε γνωρίζουν την γλώσσα, ενώ άλλα ζητούν συγνώµη εάν
τους ξεφύγει κάποια λέξη µη ελληνική.
Γενικότερα µπορούµε να προβούµε σε κάποια συµπεράσµατα αλλά όχι σε
γενικεύσεις σχετικά µε το ζήτηµα των γλωσσικών επιλογών. Οι Τσιγγάνοι αποδίδουν
αξία στην δική τους γλώσσα επηρεαζόµενοι από την άποψη της ευρύτερης κυρίαρχης
οµάδας. Επίσης, η προτίµηση τους για την Τουρκική ή Ελληνική γλώσσα υποδεικνύει
τη φυλετική ή κοινωνική οµάδα, που αποτελεί πρότυπο για αυτούς. Υποδεικνύει την

οµάδα µέσα στην οποία θα ήθελαν να ενσωµατωθούν. Εποµένως, οι Μουσουλµάνοι
Τσιγγάνοι επιθυµούν εν µέρει την ενσωµάτωση στην Τουρκική µειονότητα, ενώ οι
Χριστιανοί Τσιγγάνοι έχουν επιλέξει την κυρίαρχη οµάδα. Η διαφορετική γλωσσική
επιλογή τις περισσότερες φορές συνεπάγεται την υιοθέτηση ενός άλλου τρόπου
σκέψης και έκφρασης. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η γλωσσική συµπεριφορά
αλληλοσυνδέεται µε την κοινωνική υπόσταση. Έτσι, οι Τσιγγάνοι προσαρµόζουν
ανάλογα

το

γλωσσικό

κώδικά
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σκοπό
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επαναπροσδιορίσουν την κοινωνική τους θέση. Ταυτοχρόνως, σε ορισµένες
περιπτώσεις, πρόκειται για µια προσπάθεια συγκάλυψης της πραγµατικής τους
ταυτότητας.
Εάν όµως η ευρύτερη κοινωνία είχε δείξει κάποια εκτίµηση προς τις
γλωσσικές µειονότητες, τότε οι Τσιγγάνοι ή οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος
µειονοτικής οµάδας δε θα είχε αναγκαστεί να επιλέξει άλλο γλωσσικό κώδικα για τις
καθηµερινές δραστηριότητες ή για να επικοινωνεί µε τα παιδιά του. Με αυτή τη
σκέψη θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η αναγνώριση και αποδοχή της
µητρικής γλώσσας των µαθητών από το σχολικό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την δηµιουργία θετικού κλίµατος κατά την υποδοχή των
τσιγγανοπαίδων στο σχολικό περιβάλλον.
Τέλος, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι µία οµάδα Τσιγγάνων, Μουσουλµάνων ή
Χριστιανών, είναι πολυγλωσσική και στις µέρες µας η διγλωσσία ή τριγλωσσία των
παιδιών είτε αγνοείται είτε θεωρείται εµπόδιο στην επιτυχή µαθησιακή διαδικασία.
Πολλά παιδιά µε την είσοδό τους στο σχολείο βιώνουν κάποια γλωσσική αποτυχία ή
απογοήτευση γεγονός που οδηγεί στην αποδόµηση της γλωσσικής ταυτότητας τους
και σε εχθρότητα µε το σχολικό σύστηµα. ∆ιακρίνουµε µια σηµαντική διαφορά ως
προς αυτήν τη διάσταση της σχολικής φοίτησης των παιδιών. Οι Μουσουλµάνοι
τσιγγανόπαιδες του ∆ροσερού έχουν φτωχό επίπεδο στο λεξιλόγιό τους και αγνοούν
την ύπαρξη βασικών εννοιών. Για παράδειγµα, παιδιά εννέα ετών δε γνωρίζουν πόσες
µέρες έχει η εβδοµάδα, τι χρονιά ή τι µήνα έχουµε. Παρόλο που γνωρίζουν να
διαβάζουν, έστω και συλλαβιστά, πολλές φορές αγνοούν την πραγµατική έννοια των
λέξεων που προφέρουν. Αυτό συµβαίνει γιατί έξω από την σχολική αίθουσα δεν
εξασκούν την ελληνική γλώσσα, ενώ τα περισσότερα παιδιά µεγαλώνουν µε τους
παππούδες τους, οι οποίοι δεν έχουν καµία γνώση της ελληνικής.
Επιπλέον, ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι και η διακοπή της
σχολικής φοίτησης λόγω της συχνής µετακίνησης των οικογενειών, κυρίως κατά τους

εαρινούς µήνες. Συχνά τα παιδιά επιστρέφουν στα µαθήµατα µετά από απουσία
µερικών εβδοµάδων, χωρίς να θυµούνται ούτε λέξη από αυτά που διδάχθηκαν και οι
δάσκαλοι αναγκάζονται να αρχίζουν πάλι από το µηδέν.
Η κατάσταση είναι βέβαια αρκετά διαφορετική για τους Χριστιανούς
τσιγγανόπαιδες των Κιµµερίων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα παιδιά γνωρίζουν σε
µεγάλο βαθµό την ελληνική γλώσσα και τη χειρίζονται αρκετά επιδέξια. Ακόµη και
αν απουσιάσουν από τα µαθήµατα, τα κενά που θα δηµιουργηθούν στην πρόοδο τους
θα είναι ασήµαντα.
Τέλος, θεωρώ χρήσιµο να υποβάλουµε τις προτάσεις µας έχοντας κατά νου ότι δεν
µπορούµε να επιβάλουµε την ένταξη ακόµη και όταν πρόκειται για τον εκπαιδευτικό
χώρο. Επίσης, θα πρέπει να κινηθούµε σύµφωνα µε το «όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί»
και να αποδεχτούµε τις πολιτισµικές και γλωσσικές διαφορές µέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας. Για να το πετύχουµε αυτό πρέπει να υπάρχει θετική µεροληψία ως προς
τους τσιγγανόπαιδες, Χριστιανούς και Μουσουλµάνους.
Πρώτα από όλα πρέπει να γίνει µια σχετική αλλαγή στο πρόγραµµα των
µαθηµάτων, τόσο για τα σχολεία στα οποία φοιτούν τσιγγανόπαιδες, όσο και για αυτά
που έχουν µαθητικό πληθυσµό αµιγώς µη Τσιγγάνικο. Θα πρέπει να διδάσκεται η
πολιτισµική διαφορά, η ανεκτικότητα και η αυτοκριτική. Θα πρέπει να διδάσκεται η
Ροµανί γλώσσα, βέβαια όσο αυτό είναι δυνατόν, ή έστω να χρησιµοποιείται στην
διαδικασία της διδασκαλίας. Υπάρχει οργανωµένο λεξικό της Ροµανί στη ιστοσελίδα
του ∆ικτύου Ροµ. Επίσης, ίσως µπορούν να βοηθήσουν

ως διαπολιτισµικοί

µεσολαβητές τσιγγάνοι στην εκπαίδευση των δασκάλων σχετικά µε την εκµάθηση
της γλώσσας. Η συµµετοχή των διαπολιτισµικών µεσολαβητών µπορεί να αποτελέσει
παράδειγµα προς µίµηση για τους µαθητές.
Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για τα παιδιά. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε τη διδασκαλία της ιστορίας, του πολιτισµού και των
παραδόσεων των τσιγγάνων. Τα βιβλία του Πανεπιστηµίου έχουν βοηθήσει αρκετά
αλλά, σύµφωνα µε τους δασκάλους, χρειάζονται κάποια τροποποίηση ως προς το
λεξιλόγιό τους. Στα σχολεία όπου έχουµε µεικτό µαθητικό πληθυσµό, οι
τσιγγανόπαιδες θα µπορούσαν να αναλαµβάνουν συχνά τον ρόλο του δασκάλου και
να παρουσιάζουν στους συµµαθητές τους στοιχεία από την κουλτούρα τους.
Ας οργανώσουµε το πρόγραµµα διδασκαλίας των παιδιών σύµφωνα µε το εξής
τρίπτυχο: « Το να ακούς σηµαίνει να ξεχνάς, το να βλέπεις σηµαίνει να θυµάσαι, το
να κάνεις σηµαίνει να καταλαβαίνεις.» Ας χρησιµοποιήσουµε οπτικά µέσα για τη

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ας κάνουµε παιχνίδια γλώσσας µέσα στην τάξη.
Ας καθιερωθούν εργαστήρια µουσικής, χειροτεχνίας και µαγειρικής και ό,τι έχει
σχέση µε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών.
Τέλος, όσον αφορά στις διαρροές των τσιγγανοπαίδων από τις καθηµερινές
παρακολουθήσεις λόγω των συχνών µετακινήσεων, θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια
οµάδα ωροµίσθιων δασκάλων. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία µιας νέας οµάδας
Τσιγγάνων σε κάποιο Νοµό, οι δάσκαλοι αυτοί θα επισκέπτονται τα παιδιά στους
καταυλισµούς για να κάνουν µια πρώτη γνωριµία µαζί τους και να βοηθήσουν στη
διατήρηση της συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Πιστεύω ότι όλα τα παραπάνω δεν ακούγονται για πρώτη φορά αλλά νοµίζουµε ότι,
αν εφαρµοζόταν κάτι από αυτά, θα εξυπηρετούσε κάποιες από τις ανάγκες των
τσιγγανοπαίδων του Νοµού Ξάνθης.

Βασίλης Παπαµιχαήλ
Οργάνωση και λειτουργία µουσικού εργαστηρίου στο Ν. Ξάνθης

Υπάρχει στον ελλαδικό χώρο µια σχετικά µακρά εµπειρία κοινωνικής ένταξης
ρόµικου πληθυσµού και µέσω της µουσικής, µιας µουσικής που είναι προϊόν έντονης
αλληλεπίδρασης.
Οι Ρόµηδες, όπου εγκαταστάθηκαν µόνιµα ή πέρασαν προσωρινά,
αφοµοίωσαν γρήγορα τη µουσική παράδοση του συγκεκριµένου τόπου, περισσότερο
µάλιστα και από τον καθένα, και την ανέπτυξαν, τη διατήρησαν, ή τη διέδωσαν σε
άλλους τόπους..
Κι αν τα σκήπτρα κράτησαν µεγάλες µουσικές οικογένειες Ρόµηδων όπως των
Χατζέων, των Ζερβαίων, των Σαλέηδων, των Βασιλοπουλέων κ.τ.λ, εντούτοις
χιλιάδες άλλες λιγότερο γνωστές οικογένειες έδωσαν τη δική τους κληρονοµιά στη
µουσική παράδοση της κάθε περιοχής και του κάθε νοµού της κοινωνίας µας.
Οι διάφορες µουσικές φόρµες που δηµιούργησαν οι τσιγγάνοι καλλιτέχνες του
κόσµου είναι προϊόν αλληλοσύνδεσης µε τις µουσικές παραδόσεις και φόρµες που
υιοθέτησαν και φιλτράρισαν από τις κοινωνίες των Μπαλαµό (µη τσιγγάνων ), στη
διάρκεια των αιώνων συνύπαρξης τους και τις οποίες στη συνέχεια απέδωσαν στην
κοινωνία.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι τόσο η τσιγγάνικη µουσική
όσο και το τσιγγάνικο τραγούδι είναι ιστορικά προϊόντα αλληλεπίδρασης και
ώσµωσης, αλληλοσύνδεσης και σύνθεσης µουσικών παραδόσεων, που προέρχονται
από πολλές µουσικές «πηγές» των κοινωνιών και εθνών του πλανήτη.
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο, το οποίο µπορεί να εξηγήσει τις
καλλιτεχνικές δραστηριότητες των τσιγγάνων είναι αυτό που αφορά «σ΄ όλο το
τεράστιο πλέγµα των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων που τους
κρατούν σε καθεστώς φυλετικών και ταξικών διακρίσεων». Βιώνουν τον κοινωνικό
αποκλεισµό απ΄ το κράτος και την κοινωνία µ’ ένα βάρβαρο τρόπο, που τους πετά
στην εξαθλίωση, στην ανεργία και στην πολιτισµική στέρηση.
Έχουν και αισθάνονται την πιο έντονη ανάγκη να εκφράσουν τα τραγικά
βιώµατα των διωγµών, που υφίστανται και τα οποία βασανίζουν το εσώψυχό τους, µε
τα καλλιτεχνικά µέσα που διαθέτουν άµεσα και που στη συγκεκριµένη περίπτωση
είναι η µουσική και το τραγούδι.
Αλλά παράλληλα η µουσική και το τραγούδι αποτελούν και επαγγελµατική
δραστηριότητα απ’ την οποία εξασφαλίζουν τα στοιχειώδη για τη φυσική τους
επιβίωση. Έτσι η µουσική τέχνη τους δεν είναι ξεκοµµένη απ’ τις ανάγκες της υλικής
τους ζωής, αλλά απεναντίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µαζί τους .
Το Πρόγραµµα λοιπόν, που υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και
έχει στόχο την ένταξη των τσιγγανοπαίδων στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατ’
επέκταση στην κοινωνία, είναι λογικό να επιχειρεί την προσέγγιση των παιδιών
αυτών και µέσα απ’ τη µουσική. Γνωρίζοντας λοιπόν οι κύριοι Παπακωνσταντίνου
και Γκότοβος την ενασχόληση µου µε τη µουσική και την εννιάχρονη µου επαφή µε
τους τσιγγανόπαιδες µαθητές στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευλάλου Ξάνθης µου ανέθεσαν
τη δηµιουργία µουσικού εργαστηρίου.
Το εργαστήρι λειτουργεί στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ευλάλου και
αυτό αποτελεί θετικό στοιχείο, το γεγονός δηλαδή ότι τα παιδιά βρίσκονται σε οικείο
περιβάλλον. Μαθητές είναι παιδιά και έφηβοι από τον οικισµό των τσιγγάνων του
Ευλάλου . Το εργαστήρι λειτουργεί από τις 20 Μαρτίου και αυτή τη στιγµή αριθµεί
δεκαέξι (16) µαθητές, εκ των οποίων δύο είναι κορίτσια .
Στο εργαστήρι διδάσκουν τρεις δάσκαλοι µουσικοί και τα όργανα που
διδάσκονται είναι ούτι, τζουράς, µπαγλαµάς, κιθάρα και κλαρίνο. Τα µαθήµατα
γίνονται απογευµατινές ώρες, δύο φορές την εβδοµάδα, από δύο ώρες την κάθε µέρα.

Στόχος είναι η αύξηση από τη νέα σχολική χρονιά και των οργάνων, που θα
διδάσκονται και του αριθµού των µαθητών, που θα παρακολουθούν το εργαστήρι.
Η διδασκαλία δεν αποσκοπεί µόνο στην εκµάθηση των συγκεκριµένων
οργάνων αλλά έχει κι ευρύτερους στόχους. Η γνωριµία των παιδιών µε όλα τα είδη
της µουσικής, µέσα από ακροάσεις σηµαντικών µουσικών έργων και η ευχάριστη
επαφή τους µε την ελληνική γλώσσα, µέσα από τη γλωσσική επεξεργασία
τραγουδιών είναι µερικοί από τους στόχους µας .
Στη συνέχεια θεωρώ χρήσιµο να σας αναφέρω συγκεκριµένες πληροφορίες
για το Μουσικό Εργαστήριο. Τόπος λειτουργίας του εργαστηρίου είναι ο ∆ήµος
Ευλάλου (∆ηµοτικό Σχολείο Ευλάλου). Μαθητές του εργαστηρίου είναι παιδιά από
τον οικισµό των τσιγγάνων του Ευλάλου. Ο αρχικός αριθµός εγγραφέντων µαθητών
ήταν δώδεκα και σκοπός ήταν
εργαστηρίου.

η αύξηση του αριθµού κατά τη λειτουργία του

Άννα Νάκου
Εκπαιδευτική κατάσταση των µαθητών µε ρόµικη προέλευση τιυ Ν. Σερρών –
προτάσεις

Για τη διαπίστωση της εκπαιδευτικής κατάστασης των τσιγγανοπαίδων του Ν.
Σερρών

πραγµατοποιήθηκε

έρευνα

µε

ερωτηµατολόγια

και

ηµιδοµηµένες

συνεντεύξεις από διευθυντές και εκπαιδευτικούς του 2ου και 22ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Σερρών, του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρίου και του 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ηράκλειας. Σηµειώνουµε ότι η φοίτηση στα ∆ηµοτικά Σχολεία των υπολοίπων
οικισµών είναι κανονική και οι επιδόσεις και οι µαθησιακές δυσχέρειες των µαθητών
δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε σχέση µε αυτές των σχολείων διεξαγωγής της
έρευνας.
Οι διευθυντές και οι δάσκαλοι του 2ου και 22ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σερρών
εκτιµούν ότι τα προβλήµατα φοίτησης των µαθητών µε ρόµικη προέλευση έχουν
ελαχιστοποιηθεί. Η ελλιπής φοίτηση και η πλήρης αποχή από τη φοίτηση
εντοπίζονται κυρίως στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου (Α', Β', Γ',
∆'). Η κατάσταση σταθεροποιείται στην Ε' και στη ΣΤ' τάξη. Συγκεκριµένα, στο 2ο
∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών σηµειώνονται ποσοστά ελλιπούς φοίτησης στην Α' τάξη
25%, στη Β' τάξη 3%, στη Γ' τάξη 5%, ενώ στο 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών
αναφέρονται ποσοστά ελλιπούς φοίτησης 10% για την Α' τάξη και 31% για τη Γ'
τάξη. Πρόσθετα, η πλήρης αποχή από τη φοίτηση στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών
ανέρχεται στην Α' τάξη σε 17%, στη Γ΄ τάξη σε 5%, ενώ στο 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Σερρών σε 20% για την Α' τάξη και 9% για τη ∆' τάξη.
Οι λόγοι που οδηγούν στην ανωτέρω κατάσταση είναι, κυρίως, η έλλειψη
ευαισθητοποίησης των γονέων και η αρνητική τους στάση απέναντι στο µορφωτικό
αγαθό, το ασταθές οικογενειακό περιβάλλον (διαλυµένες οικογένειες), το χαµηλό
κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, λόγοι υγείας των µαθητών, που
συνδέονται µε τις ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, η συχνή αλλαγή οικογενειακής
εστίας εξαιτίας µετακινήσεων για επαγγελµατικούς λόγους, η άθλια οικονοµική
κατάσταση της οικογένειας, αφού διαθέτει µόνο ένα µπουφάν ή ένα ζευγάρι
παπούτσια, που τα εναλλάσσουν τα παιδιά για την έλευσή τους στο σχολείο.
Η βελτίωση της κατάστασης οφείλεται αναµφισβήτητα στις άοκνες
προσπάθειες των διευθυντών, που έχουν καθηµερινή επαφή µε τους γονείς και
µεταβαίνουν στον οικισµό, όποτε υπάρχει ανάγκη, για να τους προτρέψουν να

αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι δάσκαλοι δείχνουν κατανόηση, αποδοχή, υποµονή
και διάθεση να αντιµετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες τόσο των µαθητών, όσο και των
γονέων τους. ∆όθηκε βαρύτητα στο να πεισθούν οι γονείς για την αναγκαιότητα της
κανονικής φοίτησης των παιδιών τους, προκειµένου να κατακτήσουν ένα
ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι νεαρές µητέρες, που αποφοίτησαν
από τα ίδια δηµοτικά, δείχνουν διάθεση για συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς. Για
την επίτευξη των στόχων του σχολείου σχετικά µε την οµαλοποίηση της φοίτησης
των παιδιών δεν εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το νόµο "περί υποχρεωτικής
φοίτησης", γιατί εκτιµάται ότι µια τέτοια πρακτική θα είχε αρνητικά αποτελέσµατα,
αλλά καταβάλλεται προσπάθεια για βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών,
πολιτιστικών και οικονοµικών προβληµάτων του πληθυσµού των οικισµών και
θετική στάση απέναντί τους.
Από τη συνεργασία µε τους προϊσταµένους-συµβούλους προέκυψαν τα
ολιγοµελή τµήµατα των σχολείων. Ανάλογα µε τη φοίτηση, η επίδοση των µαθητών
είναι ικανοποιητική. Το ό,τι δεν κατακτούν τους στόχους και υστερούν σε σχέση µε
το µέσο επίπεδο της τάξης οφείλεται στη συχνή απουσία τους. Μαθητές, όµως, που
παρακολουθούν τα 3/4 του σχολικού έτους, έστω και περιοδικά, ανταποκρίνονται σε
ικανοποιητικό βαθµό. Τα µαθησιακά προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στη Γλώσσα,
που δεν την κατανοούν πλήρως, αφού στο οικογενειακό τους περιβάλλον
χρησιµοποιούν άλλο κώδικα επικοινωνίας και το λεξιλόγιό τους είναι εξαιρετικά
φτωχό και δευτερευόντως στα Μαθηµατικά, που τα χρησιµοποιούν για την επίλυση
πρακτικών αναγκών.
∆υστυχώς, µέθοδοι διδασκαλίας που να εναρµονίζονται µε τον τρόπο που οι
µαθητές αυτοί µαθαίνουν δεν προτείνονται από συµβούλους ή από το αναλυτικό
πρόγραµµα. Οι µαθησιακές δυσκολίες αντιµετωπίζονται µε εξατοµικευµένη
διδασκαλία, µε την ενισχυτική διδασκαλία, την ειδική τάξη και την υποστηρικτική
διδασκαλία, που λειτουργούσε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου σχολικού έτους
και δυστυχώς, παρά τις προτάσεις διευθυντών και δασκάλων, δε συστάθηκε τµήµα
για το τρέχον σχολικό έτος.
Φέτος στο 2ο και 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών δηµιουργήθηκαν δύο
τµήµατα ολοήµερου µε έµφαση στην κάλυψη των κενών της Γλώσσας, στην
προετοιµασία των µαθητών για την επόµενη µέρα, στις αθλητικές δραστηριότητες και
στη λειτουργία τµηµάτων πληροφορικής. ∆ηµιουργήθηκαν κατάλληλοι χώροι για τη
σίτιση των µαθητών. Το ολοήµερο έτυχε της αποδοχής των γονέων.

Στην πρώτη τάξη εκτός από τους δώδεκα µαθητές, σε σύνολο εξήντα οκτώ,
που διέκοψαν τη φοίτηση και εποµένως δεν κατέκτησαν το µηχανισµό ανάγνωσης
και αρίθµησης, θα επαναλάβουν την τάξη ακόµη εννέα µαθητές για τον ίδιο λόγο.
Επιδιώχτηκε συνεργασία µε ψυχολόγους και κοινωνικές λειτουργούς για τους
µαθητές που παρουσιάζουν απόκλιση και φοιτούν σε ειδική τάξη, σχετικά µε τη
διάγνωση, τη λήψη θεραπευτικών µέτρων και την κατάλληλη αντιµετώπισή τους.
Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεοχωρίου φοιτούν τσιγγανάκια, που προέρχονται από
µόνιµα εγκατεστηµένους Ροµ στο χωριό και επτά τσιγγανόπαιδα ηλικίας εννέα έως
δεκαπέντε ετών, που διαµένουν σε παραπήγµατα έξω από το χωριό εδώ και τρία
χρόνια. Οι επιδόσεις των µόνιµα εγκατεστηµένων µαθητών είναι καλές και σε
µερικές περιπτώσεις άριστες. Υστερούν στα Μαθηµατικά σε ποσοστό 22%. Οι
µαθησιακές δυσχέρειες αντιµετωπίζονται µε εξατοµικευµένη διδασκαλία, µε
ενισχυτική διδασκαλία και το πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου. Στην πρώτη τάξη
οι πέντε µαθητές κατέκτησαν στο σύνολό τους το µηχανισµό της ανάγνωσης και
αρίθµησης. Στις υπόλοιπες τάξεις σε σύνολο τριάντα µαθητών οι εννέα δεν µπορούν
να εκτελέσουν αριθµητικές πράξεις και να επιλύσουν προβλήµατα.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου έχουν εισαχθεί ποικίλα
µαθήµατα και δραστηριότητες, που αναπτύσσουν τις ικανότητες-δεξιότητες των
µαθητών. Η συνεργασία µε τους γονείς υπήρξε άριστη, εκτός ελαχίστων
µεµονωµένων περιπτώσεων. Η συνεργασία µε ψυχολόγους επικεντρώθηκε στην
περίπτωση ενός µαθητή µε δυσλεξία, που παραπέµφθηκε σε ειδική επιτροπή για
διάγνωση και λήψη θεραπευτικών µέτρων.
Από τα επτά, όµως τσιγγανόπαιδα του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρίου, που
παρουσιάστηκαν για φοίτηση στις 10 Οκτωβρίου και φοιτούσαν άτακτα µέχρι
Γενάρη, εγκατέλειψαν το σχολείο το Γενάρη τα πέντε και το Μάρτη τα δύο.
∆ιδάχθηκαν στο τµήµα ενισχυτικής την ύλη της Α' τάξης και τις υπόλοιπες ώρες
παρακολουθούσαν µαθήµατα στην Α', Β', Γ' και ΣΤ' τάξη µε κριτήρια την ηλικία
τους και τα προβλήµατα που δηµιουργούσε η ένταξή

τους στο τµήµα-τάξη

(επιθετικότητα, συγκρούσεις, απειθαρχία).
Οι λόγοι της δυσπροσαρµοστικής συµπεριφοράς των µαθητών αυτών είναι
κυρίως οι συνθήκες διαβίωσης (µένουν σε παραπήγµατα χωρίς νερό, ηλεκτρισµό,
αποχέτευση), οι διαλυµένες οικογένειες (διαζύγια-διάσταση γονέων, φυλακή,
κηδεµονία από παππούδες, θείες), η "εκµετάλλευση" των παιδιών από την
οικογένεια, η αδιαφορία και η αρνητική τους στάση απέναντι στο σχολείο.

Από τους επτά µαθητές έµαθαν να διαβάζουν µόνο οι δύο, ενώ οι υπόλοιποι
πέντε διαβάζουν και γράφουν µόνο απλές προτάσεις µε τους διδαγµένους φθόγγους.
Χαρακτηρίζονται έξυπνα, µε ισχυρή θέληση για µάθηση και επισηµαίνεται η θετική
επίδραση του επαίνου και της ενθάρρυνσης και οι αρνητικές επιπτώσεις της µη
αποδοχής τους από τους υπόλοιπους συµµαθητές τους.
Οι κατευθύνσεις των προϊσταµένων-συµβούλων ήταν να δοθεί βαρύτητα στην
κατάκτηση του µηχανισµού της ανάγνωσης και για το σκοπό αυτό διατέθηκαν 9 ώρες
τη βδοµάδα. ∆εν υπήρξε συνεργασία µε τους γονείς, παρά τις προσπάθειες του
διευθυντή και της δασκάλας της ενισχυτικής. Οι αντιδράσεις τους χαρακτηρίζονται
από ουδετερότητα και αδιαφορία έως επιθετικότητα. Υποστηρίζεται ότι τους
ενδιέφερε µόνο το επίδοµα.
Η δασκάλα της ενισχυτικής σηµειώνει ότι ο ερχοµός των τσιγγανοπαίδων στις
10 Οκτωβρίου ανέτρεψε το µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό της και η αδυναµία
πρόβλεψης του αριθµού των µαθητών, που παρακολουθούσαν τα µαθήµατα την
επόµενη µέρα, δηµιούργησε σύγχυση και αβεβαιότητα σχετικά µε το σχεδιασµό και
την προετοιµασία της διδασκαλίας.
Στο 1ο και 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηράκλειας φοιτούν µαθητές των µόνιµα
εγκατεστηµένων Ροµά και τσιγγανόπαιδες από τον καταυλισµό. Το 60% των παιδιών
που ζουν στον καταυλισµό, έχουν εγγραφεί στα δηµοτικά κυρίως για την οικονοµική
ενίσχυση και ο συνολικός τους αριθµός ανέρχεται σε 45. Το 15% φοιτά κανονικά, το
45% περιοδικά και το 40% απέχει. Ο κύριος λόγος της αποχής τους είναι η
αδιαφορία των γονέων. Όταν όµως δόθηκε η επιδότηση, οι γονείς ενδιαφέρθηκαν και
έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο για … δύο εβδοµάδες!
Οι µαθητές δε φοιτούν στο νηπιαγωγείο, αγνοούν βασικές έννοιες, δε
γνωρίζουν αριθµητική, δεν έχουν ξαναπιάσει µολύβι, η διδασκαλία ξεκινά από το
µηδέν και η πρόοδός τους είναι αργή και απελπιστική. Από τους µαθητές που
παρακολουθούσαν την Α' τάξη µόνο το 30% κατέκτησε το µηχανισµό της
ανάγνωσης και το 50% της αρίθµησης. Υποχρεωτικά, λοιπόν, το 30-40% των
µαθητών θα επαναλάβει την τάξη. Οι γονείς αδιαφορούν για τις ανάγκες των παιδιών,
για τις επιδόσεις και για τη συµπεριφορά τους. Η συνεργασία µε τους συµβούλουςπροϊσταµένους σκοπό έχει την τακτική φοίτηση και την οµαλοποίηση των σχέσεων
µε τους γονείς.
Οι µαθητές είναι διαφόρων επιπέδων αντίληψης και µάθησης. ∆υσκολεύονται
να δεχτούν τους όρους λειτουργίας του σχολείου και των τάξεων και να ενταχθούν

στη µαθητική κοινότητα. ∆ε δίνουν την απαραίτητη σηµασία στη µάθηση, γιατί δεν
τη θεωρούν αναγκαία για τη ζωή τους και την καλυτέρευση της κοινωνικής τους
κατάστασης. ∆ε συγκεντρώνονται και αδιαφορούν στο σύνολό τους.
Συγκεκριµένα, οι προτάσεις µας για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης
των µαθητών µε ρόµικη προέλευση είναι οι εξής:
-

Αντιµετώπιση του προβλήµατος της ελλιπούς φοίτησης και της αποχής από το
σχολείο.

-

Επέκταση του θεσµού της ενισχυτικής διδασκαλίας και των ειδικών τάξεων,
µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, εισαγωγή του θεσµού του
"παράλληλου δασκάλου", όπου κρίνεται αναγκαίο, για την αντιµετώπιση των
µαθησιακών δυσχερειών.

-

Επιµόρφωση των δασκάλων, που διδάσκουν στα σχολεία όπου φοιτούν
µαθητές

µε

ρόµικη

καταγωγή.

Εµπλουτισµός

της

επιµόρφωσης-

µετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών µε το µάθηµα της "∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης".
-

Αλλαγή των διδασκοµένων βιβλίων, αντικατάστασή τους µε πιο ελκυστικά,
που θα περιέχουν στοιχεία του πολιτισµού των Ροµά, εµπλουτισµό των
διδακτικών

µεθόδων,

καθιέρωση

της

εξατοµικευµένης

διδασκαλίας,

προσέγγιση του προς διδασκαλία αντικειµένου µέσα από οικείες καταστάσεις
και εµπειρίες. Έµφαση στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο και τη διαθεµατική
προσέγγιση.
-

Σωστή λειτουργία του ολοήµερου σχολείου, µε υποχρεωτική συµµετοχή των
µαθητών, µε την εισαγωγή γνωστικών αντικειµένων, τα οποία οι µαθητές και
οι γονείς τους αποζητούν στην ελεύθερη αγορά επί πληρωµή, µε την εισροή
στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού και στοιχείων του πολιτισµού των Ροµά, µε
τον επαναπροσδιορισµό της διδακτικής πράξης, µε ανανέωση των µεθόδων
διδασκαλίας, που από µετωπικές µπορούν να γίνουν συνεργατικές,
διερευνητικές. Π.χ. µέθοδος Project, µε τη διεπιστηµονική προσέγγιση των
γνωστικών αντικειµένων, µε την προετοιµασία των µαθητών στα πλαίσια του
σχολείου, µε τον περιορισµό της εκπαιδευτικής ανισότητας και την ενίσχυση
των αδυνάτων µαθητών, µε την κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων
γονέων, µε την ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας µεταξύ
των µαθητών και µε την αποδοχή της ετερότητας µέσα από βαθύτερη
γνωριµία της κουλτούρας του άλλου.

-

Ίδρυση σχολικής βιβλιοθήκης και παρότρυνση για ενασχόληση µε το
λογοτεχνικό βιβλίο.

-

Ευαισθητοποίηση του δασκάλου για παροχή βοήθειας, ενθάρρυνσης των
τσιγγανοπαίδων που έχουν χαµηλό αυτοσυναίσθηµα.

-

Έµφαση στις αθλητικές και µουσικοκινητικές δραστηριότητες όπου, ως
γνωστόν, τα τσιγγανόπαιδα διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, µε την
προσδοκία η τόνωση του αυτοσυναισθήµατος να τους οδηγήσει σε καλύτερη
απόδοση στο γνωστικό τοµέα.

-

∆ιεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών σχετικά µε τον τρόπο που µαθαίνουν τα
τσιγγανόπαιδα

και

αξιοποίηση

των

πορισµάτων

για

υιοθέτηση

αποτελεσµατικών µεθόδων διδασκαλίας.
-

Παρέµβαση µε άµεση επαφή και εισηγήσεις των συνεργατών του
Προγράµµατος, των διευθυντών και των δασκάλων, µε στόχο την
τροποποίηση των στάσεων των γονέων απέναντι στην εκπαίδευση και στις
σπουδές των παιδιών τους.

-

Έχει διαπιστωθεί ότι η χορήγηση του επιδόµατος ανά µαθητή στις οικογένειες
µε χαµηλό εισόδηµα επηρέασε θετικά τη φοίτηση των µαθητών µε ρόµικη
προέλευση. Προτείνουµε την επέκταση του µέτρου και τη δωρεάν σίτιση των
µαθητών στο σχολείο.

-

Εκπαίδευσή από την προσχολική ηλικία και παρακολούθηση νηπιαγωγείου.

-

Εισαγωγή του θεσµού του "παράλληλου δασκάλου".

-

Παρότρυνση

στους

διευθυντές-εκπαιδευτικούς

να

επισκέπτονται

τις

οικογένειες των µαθητών στις περιπτώσεις ελλιπούς ή µη φοίτησης. ∆εν
ενδείκνυται η αυστηρή εφαρµογή του νόµου, γιατί επιφέρει αντίδραση και
αντίθετα αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα.
-

Στελέχωση των γραφείων και των διευθύνσεων Α' βάθµιας και Β' βάθµιας
εκπαίδευσης µε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, που θα
συµβάλλουν στην επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µαθητές
και οι οικογένειές τους.

-

Καθιέρωση του θεσµού του υπεύθυνου της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στα
πλαίσια της διεύθυνσης της Α΄ βάθµιας και Β' βάθµιας εκπαίδευσης.

-

Σεµινάρια και συνέδρια των υπευθύνων του Προγράµµατος "Εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων" για τους εκπαιδευτικούς του κάθε νοµού, µε στόχο την
ενηµέρωση και ευαισθητοποίησή τους.

-

Αξιοποίηση του θεσµού της ενδοσχολικής επιµόρφωσης για την υλοποίηση
των στόχων του Προγράµµατος.

Χρυσάνθη Μανωλιά
Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων Νοµού Ροδόπης: διαπιστώσεις – προοπτικές

Χαίροµαι ιδιαίτερα που ξαναβρισκόµαστε εδώ και πρέπει να επισηµάνω ότι
ακούγονται πάρα πολύ σηµαντικά πράγµατα όχι µόνο στη συνεδρίαση αλλά και
µεταξύ µας, όταν παίρνουµε πρωινό ή µεσηµεριανό, ακόµη και στα διαλείµµατα
στους διαδρόµους και όλα αυτά σίγουρα είναι ενισχυτικά και στις µεταξύ µας σχέσεις
αλλά και στην προώθηση κάποιων ιδεών για το πρόγραµµα.
Έχουµε έρθει τέσσερα άτοµα από τον νοµό Ροδόπης και η οµιλούσα είναι η
πιο παλιά, γι’ αυτό και θα µιλήσω ελάχιστα. Θα δώσω απλά ένα στίγµα και θα δώσω
το λόγο στους δύο από τους τρεις συνεργάτες µου. Είναι ο Γιώργος Ναντσόπουλος
και η Αναστασία Νικηφορίδου, δύο εξαιρετικά άτοµα. Ο ένας δάσκαλος, η άλλη
κοινωνική

λειτουργός

και

επίσης

η

Αριστούλα

Πατζή,

συνεργάτης

του

προγράµµατος. Και οι τρεις νέοι µε πολύ κέφι, για να δουλέψουµε προς την
κατεύθυνση που εδώ και πολλά χρόνια έχουµε χαράξει. Αυτόν τον ενάµιση χρόνο
που το πρόγραµµα δε λειτούργησε σίγουρα δεν ήταν θετικό, αλλά προσπαθήσαµε να
το κρατήσουµε «ζεστό», όπως όλοι σας, και έχω την πεποίθηση ότι αυτό το κενό
µπορούµε να το καλύψουµε µε πολλή δουλειά, που θα κάνουµε από εδώ και πέρα.
Θα ήθελα να πω µόνο αυτό και θα δώσω το λόγο στους δυο συνεργάτες µου.
Οι παλιοί ίσως έχουν ξανακούσει να το λέµε. Ο νοµός Ροδόπης έχει µια ιδιαιτερότητα
στο ζήτηµα της εκπαίδευσης των τσιγγανοπαίδων και είναι φοβερά αντιαναπτυξιακός
γενικότερα, και όταν οι ψαλίδες αυτές ξεκινούν και από τη µόρφωση, τότε
µεγεθύνονται. Αυτό ακριβώς θέλουµε να χτυπήσουµε και από πολύ νωρίς να
µπορέσουµε να καλύψουµε κενά που υπάρχουν, ελλείµµατα που υπάρχουν και η
προσπάθειά µας τείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δυσκολίες είναι όπως ακριβώς
τις λέτε και θα επανέλθουµε, γιατί έτσι τις βιώνουµε και εµείς.
Ωστόσο, εµείς έχουµε µια πρόσθετη δυσκολία, ότι δηλαδή στο νοµό Ροδόπης
οι τσιγγανόπαιδες είναι σε ένα πολύ µικρό ποσοστό χριστιανοί και στο σύνολό τους
σχεδόν µουσουλµάνοι τσιγγάνοι. Θα µου εκφράζατε την απορία σε τι ενοχλεί αυτό.
Αυτό

δηµιουργεί

µια

πρόσθετη

δυσκολία,

διότι

στην

εκπαίδευση

των

µουσολµανοπαίδων υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο απορρέει και
προσδιορίζεται από τη συνθήκη της Λοζάννης.
Μέσα σ’ αυτή τη κατάσταση είναι ενταγµένοι και οι δικοί µας µουσουλµάνοι
τσιγγάνοι µαθητές σε σχολεία που δεν είναι δηµόσια, αλλά είναι τα σχολεία τα

µειονοτικά, στα οποία έτσι κι αλλιώς η παρέµβασή µας δεν µπορεί να γίνεται µε τον
ίδιο τρόπο που συζητάµε αυτές τις µέρες και όπως αποφασίζουµε µέσω του
προγράµµατος.
Η δεύτερη δυσκολία είναι η εξής, ότι δηλαδή για πάρα πολλούς άλλους
λόγους, τους οποίους δε γίνεται να αναλύσουµε αυτήν τη στιγµή, υπάρχει µια
δυσκολία στο να ονοµατίζονται. Από την πλευρά της µειονότητας δεν αρέσκονται
στη διάκριση, θέλουν να ονοµατίζονται µε βάση τη συνθήκη της Λοζάννης ως
µειονότητα «µουσουλµανική», δηλαδή σαν θρησκευτική µειονότητα, που ενώ στους
κόλπους της υπάρχουν διάφορες οµάδες, όπως για παράδειγµα οι τουρκογενείς ή οι
τσιγγάνοι και αυτό φαίνεται και από τη γλώσσα και από τα ήθη, τα έθιµα και τον
πολιτισµό τους, από τη στάση τους και την ζωή τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει καµία
διάθεση για ποικίλους λόγους να ονοµατίζεται αυτό το φαινόµενο. Αν για παράδειγµα
κάποιος πάει σε σχολείο µειονοτικό, που είναι καθαρά των τσιγγάνων ή και µεικτό,
και µιλήσεις για τσιγγάνους, τότε την επόµενη µέρα σίγουρα θα έχει δηµιουργηθεί
ένα ολόκληρο πρόβληµα.
Άρα, λοιπό, έχουµε την πρόσθετη δυσκολία ότι δηλαδή πρέπει να προσέχουµε
τα λόγια µας στην παρέµβασή µας, διότι έχει µεγάλη σηµασία το τι θα πούµε, το πώς
θα το πούµε, ο λόγος για τον οποίο πήγαµε και ποιοι είµαστε. Όλο αυτό δηµιουργεί
µια πρόσθετη δυσκολία. Σαφώς εξαρτάται πάρα πολύ και από τα πρόσωπα που
εµπλέκονται κάθε φορά, διότι είναι πολλά που είναι διαθέσιµα και διευκολύνουν όλες
αυτές τις ενέργειες, και είναι και άλλα µε τα οποία η επικοινωνία είναι παρά πολύ
δύσκολη, γιατί έχουν άλλη αντίληψη των πραγµάτων.
Σαν καταστάλαγµα είναι πάρα πολλά τα σηµαντικά, αλλά θα ρίξω το φακό
µόνο σε δύο σηµεία. Το ένα είναι πως διαπιστώνω ότι µια λύση, όπως το βιώνουµε
εµείς τουλάχιστον, θα ήταν να ρίχναµε το βάρος στη µικρή ηλικία των παιδιών.
∆ηλαδή για παράδειγµα δε βλέπω τουλάχιστον στον δικό µου νοµό να έχουµε
θεαµατικά αποτελέσµατα. Έχουµε αποτελέσµατα, αλλά δεν είναι ουσιαστικά και δεν
τα περιµένουµε κιόλας. Θα µπορούσε αυτό να συµβεί µόνο, αν κάνουµε µια
παρέµβαση στην πολύ µικρή ηλικία των παιδιών. Και αυτό θα µπορούσε να γίνει µε
έναν πολύ εύσχηµό τρόπο, έτσι ώστε να µη βρούµε µπροστά µας αντίδραση και να
θεωρηθεί ότι αυτό γίνεται από σκοπιµότητα.
Να δηµιουργηθούν δηλαδή κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, στα
όποία θα µπορούσε το παιδί να πάει από δύο ετών και να έρθει σε επαφή µε
συγκεκριµένα άτοµα, τα οποία θα τους δίνουν ερεθίσµατα και θα προσέχουν ακόµη

και τη λεπτοµέρεια. Αυτό που κάνουµε κάθε φορά θα πρέπει να έχει και µια
αισθητική, µια ποιότητα και να γίνεται µε επιλεγµένα άτοµα. Ακόµη, αυτή η
παρέµβαση θα πρέπει να ξεκινά από µικρή ηλικία, ώστε τα παιδιά δεχόµενα αυτά τα
ερεθίσµατα κάποια στιγµή να έχουν περισσότερες απαιτήσεις και άλλο τρόπο
αντιµετώπισης των πραγµάτων, όταν αρχίσουν να πάνε σχολείο.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι, επειδή λίγες µέρες πριν έτυχε να
παρακολουθήσω ένα συνέδριο ευρωπαϊκό, που είχε να κάνει µε την κοινωνία της
πληροφορίας και µε τεχνολογίες πληροφοριών, όπως παρουσιάστηκαν δια στόµατος
των πλέον ειδικών, έµεινα εµβρόντητη, όταν άκουσα ότι σε άλλες χώρες τέτοια
προβλήµατα έχουν αντιµετωπιστεί µε επιτυχία πολλά χρόνια πριν. Υπάρχει
ευρωπαϊκή εµπειρία που δείχνει ότι η κοινωνία της πληροφορίας λειτουργεί προς µια
κατεύθυνση εκµάθησης γλωσσών. Και πραγµατικά σκέφτοµαι µήπως θα µπορούσαµε
µε έναν αρκετά εύσχηµο τρόπο να ενσωµατώσουµε αυτές τις νέες τεχνολογίες στην
παρέµβασή µας και να κινηθούµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ίσως, αυτό θα
µπορούσε να αποβεί πολύ αποτελεσµατικό και να πετύχουµε τους στόχους που
θέτουµε. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στους δύο συναδέλφους.

Αναστασία Νικηφορίδου
Καληµέρα. Εγώ θα σας µιλήσω για τα τρία σχολεία του νοµού Ροδόπης, στα οποία
εφαρµόζεται το Πρόγραµµα. Το πρώτο σχολείο είναι το 4ο εξαθέσιο µειονοτικό
σχολειό Κοµοτηνής στον οικισµό του Ηφαίστου. Ο οικισµός της περιοχής ανέρχεται
σε 2.500 χιλιάδες κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται µε το εµπόριο και τις εποχιακές
εργασίες. Απέχει από το κέντρο της πόλης περίπου πέντε χιλιόµετρα και δεν υπάρχει
αστική συγκοινωνία για τη µεταφορά των κατοίκων. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται αυξηµένος αριθµός µαθητών να εγγράφεται στο σχολείο. Συγκριτικά
όµως ένας µεγάλος αριθµός παιδιών σχολικής ηλικίας δε φοιτά στο σχολείο.
Το πρόβληµα αυτό εντοπίστηκε να έχει την αρχή του στην οικογένεια και στις
ενδοοικογενειακές σχέσεις. Οι γονείς δεν είναι ευαισθητοποιηµένοι στο θέµα της
εκπαίδευσης των παιδιών τους και µε χαµηλό έως ανύπαρκτο µορφωτικό επίπεδο
επιδεικνύουν προκλητική άρνηση και αδιαφορία. Οι συνθήκες της ζωής τους, η
κοινωνική, επαγγελµατική και οικονοµική τους θέση τους οδηγεί στο να προωθούν τα
παιδιά τους να ασχοληθούν από πολύ νωρίς µε διάφορες εργασίες, ώστε να
συνεισφέρουν οικονοµικά στην οικογένεια. ∆ιαπιστώθηκαν δύο είδη οικογενειών στο

θέµα αυτό. Το πρώτο είναι οι οικογένειές που αποτρέπουν τα παιδιά τους από την
φοίτηση στο σχολείο, χωρίς αυτά να έχουν ποτέ εγγραφεί στο σχολείο. Σ’ αυτές στις
περιπτώσεις παρατηρήθηκε αποθάρρυνση, απειλές, εκφοβισµός και η προσπάθεια να
φανεί ο δάσκαλος σαν µπαµπούλας, ενώ τα ίδια τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυµία να
έρθουν στο σχολείο. Τα παιδιά αυτά αποτελούν το 26% των παιδιών της σχολικής
ηλικίας.
Το δεύτερο είδος των οικογενειών είναι αυτές που, ενώ οι γονείς έχουν κάνει
εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, ωστόσο τα παιδιά δε φοιτούν τακτικά. Τα παιδιά
αυτά αποτελούν το 16% των εγγεγραµµένων µαθητών στο σχολείο. Οι λόγοι όπως
διαπιστώθηκε είναι πολλοί και διαφορετικοί. Κυρίως είναι Οικονοµικοί λόγοι διότι
είναι τόσο χαµηλό το βιοτικό τους επίπεδο, που δεν έχουν να δώσουν το καθηµερινό
χαρτζιλίκι στα παιδιά, ώστε να πάνε στο σχολείο. Ακόµη, υπάρχουν και λόγοι
γοήτρου, δηλαδή τα παιδιά είναι λερωµένα και δεν έχουν καθαρά ρούχα ή ακόµη και
εξαιτίας ενός παραµερισµού του θεσµού του σχολείου, µπορεί ν’ αρνούνται να πάνε
σ’ αυτό.
Ξεκινάµε και δουλεύουµε µε το δεύτερο αυτό είδος των οικογενειών µε
κοινωνική εργασία και συµβουλευτική γονέων. Σηµαντικό πρόβληµα, που αποτελεί
τροχοπέδη στη φοίτηση των παιδιών στο συγκεκριµένο σχολείο, είναι η έλλειψη
κτιριακών εγκαταστάσεων. Αυτό µας το τόνισε και ο ίδιος ο διευθυντής. Πρέπει να
πούµε ότι εδώ υπάρχει προσωπική παρέµβαση της κ. Μανωλιά, µε σκοπό να βρεθούν
εθνικοί πόροι για την ευόδωση αυτού του σκοπού.
Η έλλειψη αστικής συγκοινωνίας είναι ένα µεγάλο πρόβληµα και λειτουργεί
ως ανασταλτικός παράγοντας, καθώς δυσχεραίνει τη µετάβαση των µαθητών για
συνέχιση των σπουδών τους στο Γυµνάσιο της πόλης. Οι κάτοικοι κυκλοφορούν
µόνο µε ταξί σ’ αυτά τα πέντε χιλιόµετρα. ή µε δικά τους αυτοκίνητα. Πρόκειται για
µια περιοχή που οι κάτοικοί τους έχουν χαµηλό βιοτικό επίπεδο και οι συνθήκες
διαβίωσης είναι πολύ δύσκολες.
Γίνεται µεγάλη προσπάθεια από τους δασκάλους, χριστιανούς και
µουσουλµάνους, να φέρουν και να κρατήσουν τα παιδιά στο σχολείο. Είναι
αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι υπάρχει δάσκαλος τσιγγάνος

µουσουλµάνος, που

διδάσκει στο σχολείο αυτό από την ίδια την περιοχή, και επίσης υπάρχει οµόθρησκος
δάσκαλος από άλλο νοµό που προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του.
Η συνεργασία µε την κοινωνική λειτουργό, που ξεκίνησε στην πρώτη φάση
του προγράµµατος, είχε θεαµατικά αποτελέσµατα προσέγγισης των παιδιών στο

σχολείο.

Ανέδειξε πραγµατικά ταλέντα και λαµπρά µυαλά µέσα από θεατρικά

παιχνίδια, µαθήµατα µουσικής από ειδικούς καθηγητές και συνεργάτες του
Προγράµµατος. Είναι κόσµος φιλόξενος και αφού διαπιστώσουν οι ίδιοι το
πραγµατικό ενδιαφέρον των ανθρώπων του Προγράµµατος, τότε ανοίγουν τις πόρτες
και τις καρδιές τους. Η κοινωνική λειτουργός, µετά τη γνωριµία µε τους δασκάλους,
γνώρισε τα παιδιά µέσα από συναντήσεις µε µορφή κοινωνικής εργασίας µε οµάδες,
που έγιναν µέσο για την ένταξή τους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται µε τακτικές
συναντήσεις, ενώ πρέπει να τονίσουµε ότι τις µητέρες τις βλέπουµε ατοµικά και στη
συνέχεια οµαδικά. Οι µητέρες είναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένες, ενώ οι πατέρες
είναι περισσότερο αρνητικοί όσον αφορά στο θεσµό αυτό. Εµείς λοιπόν µιλάµε
πρώτα µε τις µητέρες και µετά υπάρχει επιρροή στους συζύγους.
Ας πάµε τώρα στο άλλο σχολείο σ’ ένα χωριό της Κοµοτηνής του νοµού
Ροδόπης, το οποίο έχει και αυτό µια ιδιαιτερότητα. Ο Άρατος είναι ένα χωριό που
ανήκει στο δήµο Φιλύρας. Το κύριο χαρακτηριστικό του χωριού είναι η πολυµορφία
του πληθυσµού, ο οποίος ανέρχεται στους 1300 κατοίκους. Από αυτούς το 57% είναι
µουσουλµάνοι, το 25% είναι τσιγγάνοι χριστιανοί και το 18% είναι τσιγγάνοι
µουσουλµάνοι. Αυτά είναι κάποια στοιχεία έρευνας από το δήµο. Οι κάτοικοι αυτοί
ασχολούνται κατεξοχήν µε το εµπόριο.
Στο χωριό λειτουργούν δυο σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το ένα είναι
το µειονοτικό και το άλλο είναι το δηµοτικό σχολείο, το οποίο και εντάσσεται στο
πρόγραµµα του 1999. Τα τσιγγανόπαιδα που είναι χριστιανοί φοιτούν στο δηµοτικό.
Αποτέλεσµα όµως της παρέµβασης του Προγράµµατος

µπορεί να θεωρηθεί το

γεγονός της µετακίνησης έξι µουσουλµανοπαίδων από το µειονοτικό σχολείο στο
δηµοτικό. Είναι µια επαναστατική κίνηση προόδου, που φέρνει όµως προβλήµατα
στην τάξη, στους υπόλοιπους

µαθητές και στο δάσκαλο. Τα παιδιά αυτά δε

γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και ενώ το επίπεδο της τάξης είναι ανεβασµένο,
αυτά υστερούν. Παρατηρήθηκε αξιοθαύµαστη προσπάθεια των δασκάλων, µε
εξατοµικευµένη διδασκαλία, κάτι που όµως λειτουργεί εις βάρος των άλλων
µαθητών. Γι’ αυτό το λόγο οι δάσκαλοι προτείνουν να γίνει ενισχυτική διδασκαλία
και να λειτουργήσει το συγκεκριµένο σχολείο σαν ολοήµερο. Ακόµη υπάρχει η
επιθυµία να γίνει το σχολείο τριθέσιο από διθέσιο που είναι σήµερα, θεωρώντας ότι
δύο τάξεις δεν είναι αρκετές, συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες των µαθητών.
Επίσης, θεωρούν αναγκαία την ένταξη και των νηπιαγωγείων στο πρόγραµµα
εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων, διότι αυτή η µορφή σχολείου είναι η πρώτη επαφή και

το µέσο της κοινωνικοποίησης και της προσαρµογής των παιδιών σε επικοινωνίες και
µεθόδους που θα τους ακολουθούν και θα τους προετοιµάσουν για το επόµενο βήµα
εκπαίδευσης, που είναι το δηµοτικό.
Οι γονείς εγγράφουν τα παιδιά τους και τα στέλνουν το σχολείο. Το πρόβληµα
όµως εντοπίζεται στη συµπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά τις ώρες που
επιστρέφουν στο σπίτι. Ενώ τα παιδιά επιζητούν ηρεµία για να αφοσιωθούν στη
µελέτη, δε βρίσκουν τη στήριξη και τη συµπαράσταση των γονιών τους. Μέσω των
δασκάλων η κοινωνική λειτουργός γνώρισε τους εκπροσώπους του συλλόγου γονέων
και κηδεµόνων, οι οποίοι δείχνουν πραγµατικά ενδιαφέρον για την πρόοδο των
παιδιών τους. Η προσπάθεια σε αυτή τη περίπτωση επικεντρώνεται στην επαφή µε
τους γονείς, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτήν
την προσπάθειά τους.
Και τελειώνω µε το άλλο σχολείο, το οποίο βρίσκεται στην Κοµοτηνή και
είναι το 7ο ∆ηµοτικό σχολείο, που είναι στα βορειοανατολικά της πόλης. Στο σχολείο
αυτό φοιτούν τσιγγανόπαιδες, που είναι χριστιανοί και µουσουλµάνοι από την γύρω
περιοχή, που απέχει δύο χιλιόµετρα από αυτό. Τα τσιγγανόπαιδα που φοιτούν φέτος
αποτελούν το 30% του συνολικού αριθµού των µαθητών, ενώ από αυτά τα παιδιά που
διέκοψαν την φοίτησή τους είναι το 42%. Και ένα µικρό ποσοστό 6,5% έχει κάνει
µετεγγραφή σε ένα άλλο σχολείο. Το βιοτικό επίπεδο των τσιγγάνων της περιοχής
είναι χαµηλό. Ασχολούνται µε το εµπόριο και πρέπει να πούµε ότι η ανεργία είναι
ένα µεγάλο πρόβληµα.
∆ιαπιστώθηκε µεγάλη διαρροή των µαθητών που τώρα ξεκίνησαν να φοιτούν,
καθώς τα εξήντα ένα τσιγγανόπαιδα, που ξεκίνησαν τον Σεπτέµβρη του 2002, σήµερα
έχουν µειωθεί σε τριάντα πέντε. Οι λόγοι που οδηγούν τα παιδιά να διακόψουν είναι
πολλοί και διαφορετικοί. Το χαµηλό κοινωνικό, µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο
των γονιών τους, οι οποίοι ωθούν τα παιδιά τους να δουλέψουν και δεν τα στέλνουν
στο σχολείο. Άλλος ένας λόγος είναι η ύπαρξη ζωτικών προβληµάτων, όπως η υγεία,
η ανεργία, η ανέχεια και η περιθωριοποίηση, όπως υπάρχει και όπως αυτή
διαιωνίζεται από τα παλαιότερα χρόνια. Παρά την προσπάθεια των αρµόδιων αρχών,
αυτά τα προβλήµατα συνεχίζουν να υπάρχουν, διότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα
σταθερό, µόνιµο και µακροχρόνιο σχέδιο δράσης για την επίλυση των προβληµάτων
τους.

Γιώργος Ναντσόπουλος
Το πρόγραµµα εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων ξεκίνησε πριν περίπου από έξι χρόνια
στο νοµό. Να δούµε λοιπόν τι αποτελέσµατα είχαµε. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν κατά
σχολείο.
Στο 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Κοµοτηνής παρατηρήθηκε τελευταία ένας µεγάλος
αριθµός µαθητών ( περίπου πενήντα), οι οποίοι δε φοιτούν. Καταγράφηκαν ωστόσο,
βρέθηκαν που µένουν οι οικογένειες και κερδίζοντας πάνω από όλα την εµπιστοσύνη
των µητέρων καταφέραµε να έχουµε όλα σχεδόν τα παιδιά έτοιµα να γραφούν στο
σχολείο. Το πρόβληµα, όπως ακούσατε, είναι δυστυχώς ότι δεν υπάρχει κτιριακή
εγκατάσταση και αίθουσα που θα µπορέσει να φιλοξενήσει τα παιδιά. Ευελπιστούµε
την καινούργια χρονιά να λυθεί αυτό το πρόβληµα.
Στο 7ο δηµοτικό σχολείο πριν από πέντε χρόνια φοιτούσαν πέντε µαθητές
τσιγγάνοι. Σήµερα υπάρχουν

εξήντα (60), κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, που

επιτεύχθηκε χάρη στην παρέµβαση του Προγράµµατος. Κάτι επίσης πολύ σηµαντικό,
που θα πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι τα κορίτσια είναι είκοσι έξι από τους εξήντα
ένα. Αν σκεφτεί κανείς τις ιδιαιτερότητες που έχει ο πληθυσµός αυτός, καταλαβαίνει
τη σηµασία αυτού του γεγονότος. Να σηµειωθεί ακόµη ότι τα παιδιά που έρχονται
στην πρώτη δηµοτικού φοιτούν στις κανονικές τάξεις του σχολείου και όχι σε
ξεχωριστές µόνο µε τσιγγανόπαιδες. Ο µουσικός που δίδαξε πέρυσι στο σχολείο είχε,
κατά τα λεγόµενα του, θεαµατικά αποτελέσµατα. Με αγάπη και ενδιαφέρον τα παιδιά
παρακολουθούσαν το µάθηµα και εξέφρασαν την επιθυµία να συνεχιστεί και φέτος.
Στο ∆ηµοτικό σχολείο Αράτου διαπιστώθηκε το ίδιο ενδιαφέρον και δίψα για
µάθηση, ενώ ακόµη και τα παιδιά του νηπιαγωγείου παρακολουθούσαν ενίοτε τα
µαθήµατα αυτά, αλλά και το θεατρικό παιχνίδι που γινόταν από τους συνεργάτες του
Προγράµµατος.
Φυσικά, δυσκολίες υπήρχαν πάντα και κυρίως µε τη διακοπή του
Προγράµµατος για ενάµιση µε δυο χρόνια, την οποία προσπάθησαν οι συνεργάτες να
καλύψουν µε προσωπική δουλεία και ευθύνη σε ένα χώρο που, όπως πολύ καλά
γνωρίζετε, ακόµη και η πρόθεση γίνεται αιτία παρεξηγήσεων. Οι ίδιοι οι συνεργάτες
προτείνουν να δηµιουργηθεί ένας ικανός αριθµός συνεργατών εκπαιδευτικών
µουσικοκινητικής αγωγής, τεχνολογίας και κοινωνικών λειτουργών, ώστε να υπάρξει
αποτέλεσµα και συνέχεια της παρέµβασης.
Οι προτάσεις µας είναι οι ακόλουθες.
-

Πρώτον, η δηµιουργία ολοήµερου σχολείου στον Άρατο.

-

∆εύτερον, η προσαρµογή των βιβλίων στο πρόβληµα της γλώσσας που
αντιµετωπίζουν οι τσιγγανόπαιδες. Το βασικό µάθηµα της γλώσσας γίνεται
χωρίς το Άλφα-Βήτα και τα άλλα σχετικά βιβλία. Φυσικά δε λείπουν οι
ανησυχίες των δασκάλων που δουλεύουν στα σχολεία αυτά σε σχέση µε τα
βιβλία του Προγράµµατος και ζητούν επιµόρφωση από τους καθηγητές.

-

Η έµφαση στην ενισχυτική διδασκαλία ιδιαίτερα για τα µουσουλµανόπαιδα,
που προέρχονται από το µειονοτικό σχολείο. Αυτά τα παιδιά δε γνωρίζουν
επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως τα υπόλοιπα.

-

Η παραµονή των δασκάλων στο ίδιο σχολείο για περισσότερη από µια
σχολική χρονιά, διότι έχουµε δυστυχώς πολύ συχνά τέτοιες αλλαγές
συναδέλφων.

-

∆ηµιουργία και λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθµών, οι οποίοι θα
αποδεσµεύσουν τις µητέρες από την πρωινή φροντίδα, ώστε να τους δοθεί
χρόνος να µπορέσουν να εργαστούν. Θα πρέπει επίσης να δηµιουργηθούν και
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης.

-

Η φοίτηση των παιδιών κατά την προσχολική τους ηλικία στο νηπιαγωγείο,
ώστε να εξοικειωθούν µε την ελληνική γλώσσα, το πρόγραµµα και τις
εκπαιδευτικές µεθόδους.

-

Η οργάνωση σεµιναρίων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο µε σκοπό την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, που έχουν να αντιµετωπίσουν στην ίδια τάξη
µαθητές

διαφορετικών

θρησκευτικών

πεποιθήσεων

και

διαφορετικής

καταγωγής.
-

Η

προσέγγιση

των

γονέων

µε

οργανωµένη

µορφή

σεµιναρίων

χρησιµοποιώντας ίσως και για έναυσµα χρηµατικό συµβολικό ποσό.
Είναι γεγονός ότι το πρόγραµµα εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων δεν έχει τη
δυνατότητα να παρέµβει για την επίλυση προβληµάτων, όπως η κακή οικονοµική
κατάσταση ή η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, διότι αυτά είναι θέµατα εκτός
των αρµοδιοτήτων του. Αυτά όµως τα προβλήµατα δεν παύουν να υπάρχουν, τα
συναντάµε καθηµερινά και τα µεταφέρουµε στις αρµόδιες υπηρεσίες.
Ένα άλλο θέµα που πιστεύω ότι πρέπει να συζητηθεί είναι η αρνητική
αντιµετώπιση από τον ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το λιγότερο που θα
µπορούσαµε να πούµε είναι µη συνεργάσιµος και αρνητικός. Τελειώνοντας θα ήθελα
να πω για το µάθηµα µουσικής να γινόταν µέσα στο πρόγραµµα του σχολείου από
δασκάλους- εκπαιδευτικούς-συνεργάτες του Προγράµµατος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους διοργανωτές της συνάντησης αυτής για
την άψογη φιλοξενία που τύχαµε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου
Εγκόλπιο και πρακτικές
Θα ήθελα να πάρω το λόγο στο τέλος αυτής της κουραστικής ηµέρας,
αντιλαµβανόµενος τον κόπο όλων σας, για να µοιραστώ µαζί σας το αίσθηµα
ευχαρίστησης που νιώθω, διαπιστώνοντας ότι «οι παλιοί» είναι πραγµατικά καλοί,
αλλά και «οι νέοι» που ήρθαν είναι επίσης καλοί!
Έχουµε ένα Πρόγραµµα του οποίου η υπόσταση είναι και υλική και συµβολική.
Είµαστε όλοι µαζί και προπάντων, είστε εσείς µε την ψυχή σας, τις ευαισθησίες σας,
την αγάπη για το φυσικό αντικείµενο του έργου, το οξυµένο σας κριτήριο, την
κριτική διάθεση, τη σφυρηλατηµένη µε τις θεωρητικές µας παραδοχές αντίληψη, τον
παλµό σας, τη συγκίνηση που ξαναβρεθήκαµε στην ίδια κοίτη, στην ίδια αγωνιώδη
και αγωνιστική πορεία επίτευξης στόχων˙ µε µια λέξη, µε το πάθος που µας φέρνει
όλους εδώ ψυχή τε και σώµατι, για να συνεχίσουµε. Αυτό είναι το εγκόλπιο του
Προγράµµατος, το οποίο όλοι εµείς µαζί σφυρηλατήσαµε τα προηγούµενα χρόνια και
το οφείλουµε σε µεγάλο βαθµό σε αυτόν που έστησε το Πρόγραµµα, τον κο Γκότοβο.
Από δω και πέρα έχουµε να συνεχίσουµε αυτό το έργο και –επειδή πολλοί µου
το ζήτησαν– θα ήθελα να είµαι σαφής στις πτυχές του. Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να
τονίσω ότι σε αυτή τη φάση το Πρόγραµµα έχει καινούρια δοµή: µια δοµή που ήταν,
θα λέγαµε, περισσότερο Γιαννιώτικη παίρνει πιο περιφερειακό χαρακτήρα. Και αυτό
εξυπηρετεί βέβαια και το συντονισµό, εξυπηρετεί και την αποτελεσµατικότητα του
έργου. Η ευθύνη, λοιπόν, «µετατίθεται» σε αυτό που θα λέγαµε περιφέρεια, δηλαδή
στους αγαπητούς συναδέλφους, που στηρίζουν αυτό το Πρόγραµµα µε τα εργαστήρια
και την εξοικείωσή τους µε το γνωστικό αντικείµενο. Γιατί αυτό ήταν και το κριτήριο
της επιλογής προσώπων και θεσµών, των δοµών των πανεπιστηµιακών που
στηρίζουν αυτό το Πρόγραµµα. Και µε αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους συναδέλφους που εργάζονται συντονισµένα σε περιφερειακή βάση. Αυτοί είναι
η νέα δοµή του Προγράµµατος και µαζί τους µοιράζοµαι την ευθύνη εκτέλεσης του
έργου που αφήνεται στις πλάτες του δικτύου µας (και η χρήση του όρου «δίκτυο»
είναι συµβολική: είµαστε όλοι ένα δίκτυο, ένα σώµα συνεκτικό, το οποίο θέλει και
ψάχνει αποτελεσµατικότητα για το φυσικό αντικείµενο του έργου).
Με το νέο ξεκίνηµα έχουµε και ένα είδος αποσαφήνισης της µεθοδολογίας µας.
Και επειδή πολλοί από σας παρακολουθείτε, σκέφτεστε, έχετε και άλλες προοπτικές,
θα ήθελα να αναφέρω ότι η µεθοδολογία µας αποτελεί µια ιδιότυπη προσαρµογή του

τύπου της έρευνας δράσης. Τα δεδοµένα δηλαδή, που συγκεντρώνουµε κάθε φορά, οι
παρατηρήσεις που κάνουµε, η παρακολούθηση στο πεδίο, το αντικείµενο, οι
περιγραφές, ό,τι επιτελούµε για να εξυπηρετήσουµε το έργο, όλα αυτά αποτελούν εκ
νέου τη βάση για να ψάξουµε παραπέρα, για να κινηθούµε προς άλλες κατευθύνσεις,
να απευθυνθούµε σε άλλους υπευθύνους, να χειριστούµε τροποποιηµένα τα
πράγµατα, να κάνουµε σύγκριση µε τους συναδέλφους άλλων περιφερειών. Αυτόν
ακριβώς το χαρακτήρα έχουν αυτού του είδους οι συναντήσεις µας: µας επιτρέπουν
να δούµε όχι µόνο πόσο κοντά είµαστε, αλλά και πώς λειτουργεί ο διπλανός µας, ο
υπεύθυνος του άλλου νοµού, ποιες προτεραιότητες βάζει, γιατί βάζει αυτές τις
προτεραιότητες, µε ποιον τρόπο εργάζεται, πώς προωθεί το ζήτηµα.
Εκείνο επίσης, που χαρακτηρίζει το Πρόγραµµα σε αυτή τη φάση του είναι οι
νέες δράσεις, οι οποίες συνιστούν πρωτοβουλίες συνεργατών του δικτύου και
προωθούν –επιτρέψτε µου τη διατύπωση– καινοτοµικά τον κύριο στόχο της φοίτησης
των παιδιών, καθώς και την εξασφάλισή της. Είναι, θα έλεγα, διάφορες κοινωνικές
παρεµβάσεις, όπως για παράδειγµα «οι σχολές γονέων», οι συναντήσεις γονέων –
όπως θέλετε να τις πούµε–, είναι ο ιδιότυπος τρόπος µε τον οποίο πιο γειωµένα
αντιλαµβανόµαστε την ενδοσχολική επιµόρφωση, η οποία δεν είναι κάτι που έρχεται
ως πακέτο από τα Γιάννενα από θεόπνευστους ανθρώπους για επιµόρφωση, αλλά
είναι αυτό που θα προκύψει από τις δικές σας ανάγκες, έτσι όπως αυτές
διαπιστώνονται όταν συναντάτε εκπαιδευτικούς κάθε µέρα στα σχολεία. Θα
καταγράψουµε τις ανάγκες µε διαφορετική µεθοδολογία και θα έχουµε µηνύµατα για
το ποιες είναι αυτές οι επιµορφωτικές ανάγκες και µε ποιον τρόπο µπορούµε εµείς να
ανταποκριθούµε σε αυτές.
Επιφυλακτική στάση τηρεί η οµάδα που µας απασχολεί απέναντι στη φοίτηση
των κοριτσιών της στο σχολείο. Πρόκειται για ένα θέµα που έχει βάθος,
αποµονώνεται ως αντικείµενο έρευνας και δεν έχουµε παρά να ενθαρρύνουµε αυτήν
την έρευνα, γιατί οδηγεί στην προσωπική εξέλιξη του καθένα που συµµετέχει σε αυτό
το Πρόγραµµα. Και να σηµειώσω πως ό,τι κάνουµε αξίζει να το κάνουµε µε χαρά.
∆εν θα ήθελα το έργο που έχουµε µπροστά µας να το επιτελούµε ως καταναγκαστικό
έργο αλλά να βρίσκουµε χαρά µέσα από αυτό.
Ακούσαµε, επίσης, από τον κο Αλεξόπουλο τη δική του εκδοχή για την έρευνα
και για τους δασκάλους. Ακούσαµε για την ιδιότυπη περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας,
για την ανάπτυξη της δράσης που αφορά τα µουσικά σχολεία και τον διευρυµένο

πολιτισµικό ρόλο τους, ο οποίος αποτελεί και ένα στοιχείο, για να µην µας
προσάπτουν ότι εµείς αγνοούµε τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης οµάδας. ∆εν
αρνούµαστε αυτές τις ιδιαιτερότητες, αλλά δε θέλουµε ούτε να τις οριοθετήσουµε,
ούτε να τις στιγµατίσουµε, ούτε και να τις περιχαρακώσουµε. Θέλουµε να τις
αναγνωρίσουµε και µέσα από αυτές να επιδιώξουµε την αρµονική ένταξη, τη
δηµιουργική ένταξη του πληθυσµού-στόχου στην κοινωνία µας.
Επιπρόσθετα, έχουµε προσλάβει νέο προσωπικό και το οργανωτικό πλαίσιο του
Προγράµµατος είναι σε αυτή τη φάση διαφορετικό. Θα έλεγα ότι καθυστερήσαµε
κάπως στην αρχή, γιατί υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες για την έγκριση του έργου και
οι τελικές υπογραφές δόθηκαν µε µεγάλη καθυστέρηση. Είναι γεγονός πάντως ότι το
έργο στη συγκεκριµένη του φάση έχει άλλο πλαίσιο λειτουργίας και αυτό θα ήθελα
να το µοιραστώ µαζί σας, για να ξέρετε κάποια πράγµατα. ∆ε θα σας δώσω τις πτυχές
που σας περιέγραψα προχθές, αλλά θα προσπαθήσω να σας πω ότι σε αυτή τη φάση
του το έργο έχει πολύ συγκεκριµένες απαιτήσεις: όχι µόνο η επιλογή προσωπικού
υπόκειται σε διατάξεις, κανόνες και σώµατα κριτών, αλλά υπάρχει µια στενή
συσχέτιση του προσώπου, του µισθού και του έργου. Και εδώ ερχόµαστε σε θέµατα
εργασίας, σε θέµατα τεκµηρίωσης της συµβολής του καθενός. Για κάποιον που
έρχεται ως τεχνοκράτης διοικητικός δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει το έργο του
δικτύου µας στο πολυκύµαντο και ρευστό της ουσίας του. Έτσι, οι εκθέσεις είναι η
µόνη ύλη στη βάση της οποίας δικαιολογείται η παρουσία, η µισθοδοσία και το
αποτέλεσµα, η συµβολή στο έργο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να συζητήσουµε συγκεκριµένα την πληρότητα των
εκθέσεων. ∆ε χρειάζεται µονάχα ακρίβεια και σαφήνεια. Χρειάζεται και επιµέλεια,
χρειάζεται να παρακολουθούµε από κοντά την πορεία του έργου σε καθηµερινή
βάση. Και θα ήθελα να τονίσω και εγώ αυτό που είπε η οµάδα της Πάτρας, να
υπάρχει δηλαδή ένα ηµερολόγιο. Είναι χρήσιµο να γράφουµε τις απόψεις µας, τις
ιδέες που ξεπηδούν µπροστά µας τη στιγµή της πραγµατοποίησης του έργου µας,
όταν επικοινωνούµε µε το διευθυντή, µε το συνάδελφο˙ την ιδέα που ακούµε, την
αντίδραση που διαπιστώνουµε. Είναι χρήσιµο να παρακολουθούµε τους εαυτούς µας.
Και επιτρέψτε µου εδώ να πω ότι η παιδαγωγική κατάρτιση και η παρακολούθηση
του εκπαιδευτικού έργου γίνεται και µε µια αυτοσκόπηση, ένα είδος δηλαδή
προσωπικής παρακολούθησης, και το ηµερολόγιο θα µπορούσε να βοηθήσει σε αυτές
τις περιπτώσεις.

Ας επανέλθω όµως, στο θέµα των εκθέσεων. Θέλω να τις υποβάλλετε –επειδή
ακριβώς έχετε και την εµπειρία– σαν να ήσασταν εσείς οι αποδέκτες τους. Κάποια
στιγµή θα µας ρωτήσουν π.χ. ο τάδε συνεργάτης, γιατί πληρώθηκε µε αυτά τα
χρήµατα. Εµείς τότε θα πρέπει να ξέρουµε και να δικαιολογήσουµε την παραµικρή
δαπάνη. Και το έργο έχει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδά του και υφίσταται ελέγχους,
που δεν µπορείτε να συλλάβετε. Κατά συνέπεια, η έκθεσή σας θα πρέπει να σας
ικανοποιεί, να σας αντιπροσωπεύει και –εδώ θα προσθέσω το ουσιαστικό– να είναι
και χρηστική: να έχει εκείνες τις πληροφορίες που από την αρχή της περιόδου σας
έδωσα, ώστε να µπορούν οι πληροφορίες να γενικευτούν και να έχουµε αυτήν τη
στιγµή τη δυνατότητα να πούµε π.χ. ότι και το 2002-2003, όταν το έργο δε
λειτουργούσε, χωρίς να έχουµε νοµούς µε µεγάλη πυκνότητα του συγκεκριµένου
πληθυσµού-στόχου, εµείς είχαµε αύξηση του αριθµού των εγγραφών, όπως προκύπτει
από τους πίνακες που σας έδωσα. Αυτοί οι πίνακες θέλω να είναι αναλυτικοί και να
τηρηθούν, στο βαθµό που γίνεται βέβαια. Γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι σε κάποιες
περιπτώσεις, όπως π.χ. στο Ζεφύρι, αυτό δεν µπορεί να γίνει. Εκεί χρειάζονται
απογραφικές οµάδες. Αλλού όµως, δεν είναι το ίδιο δύσκολο, όπως π.χ. στο Μελίσσι
Κορινθίας ή τον Τίρναβο. Εξαρτάται, λοιπόν, από τις περιοχές.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω οι εκθέσεις, που θα συνθέτετε, να σας
εκπροσωπούν και να υπάρχουν σε αυτές οι κριτικές σας απόψεις, να υπάρχουν
παρατηρήσεις από την παρακολούθηση, οι αντιδράσεις των συνοµιλητών σας,
καταγραφές του σχολείου και όχι µόνο πόσα παιδιά π.χ. διέρρευσαν. Θέλω να έχουµε
µια πορεία του µαθητικού δυναµικού και των διαρροών και για το µήνα Μάιο, αλλά
προσέξτε πόσο στεγνό θα είναι να πούµε απλά ότι στην αρχή εγγράψαµε δώδεκα
µαθητές, τον Φεβρουάριο έµειναν εννέα και τώρα έξι. Οι υπόλοιποι τι έγιναν;
Ρωτήστε τους δασκάλους, για να δούµε πώς λειτουργεί το σχολείο. Κρατάνε
απουσίες; Έχει απουσιολόγιο το σχολείο; Έχει µια εικόνα του δείκτη διαρροών, που
να µας επιτρέπει να µιλήσουµε για επάρκεια της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
µηχανισµού; Εποµένως, θα ήθελα η δική σας παρακολούθηση να είναι πραγµατική,
ουσιαστική, κριτική. Και πόσο πιο ορατά θα κατεδείκνυε την κατάσταση που µας
περιέγραψε πιο πριν η κα Αυγητίδου (για την περιοχή µε τις τριάντα οικογένειες που,
αν και έγιναν ογδόντα, ζουν στον ίδιο χώρο) µια φωτογραφία, η οποία θα αποτύπωνε
ακριβώς αυτήν τη συσσώρευση. Σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιµος ένας χάρτης
µε σηµειωµένο πάνω του το πού υπάρχει καταυλισµός κτλ. Επαναλαµβάνω λοιπόν
ότι θα ήθελα οι εκθέσεις σας να γίνονται έτσι, ώστε να εκπροσωπούν εσάς και το

ζήλο µε τον οποίο ξέρω ότι διεκπεραιώνετε αυτό που αναλάβατε. ∆ε θέλω κάτι το
εξεζητηµένο.
Υπάρχουν όµως σε κάποιες εκθέσεις επείγοντα ζητήµατα προς ρύθµιση. Αυτά
πρέπει να φαίνονται. Πρέπει κάποια στιγµή να φτάνει σε µένα το µήνυµα ότι «ξέρετε,
εδώ µας λείπουν τρεις φλογέρες». ∆εν µπορεί ένα Πρόγραµµα να έχει δαπάνες το
µήνα 4.000-5.000 ευρώ και να µην µπορώ να δώσω 15 ευρώ να πάρω κάποιες
φλογέρες. Αλλά πρέπει να διατυπωθεί το αίτηµα ότι χρειάζονται φλογέρες.
Όπως επίσης, πρέπει να καταγράφονται οι προτεραιότητες της δράσης σας. ∆εν
µπορεί στο τέλος αυτής της χρονιάς, προετοιµάζοντας την επόµενη, να µην έχουµε
κανονίσει ή να µην έχουµε φροντίσει να κανονίσουµε σε περιφερειακό ή νοµαρχιακό
επίπεδο τη ρύθµιση εκκρεµοτήτων. Και εδώ θέλω να επισηµάνω ότι αυτή η ευελιξία,
που έχουµε τώρα σε περιφερειακό επίπεδο, είναι πολλαπλά χρήσιµη. Εγώ προσωπικά
µπορεί π.χ. µε κάποιο διευθυντή εκπαίδευσης να µην τα πηγαίνω καλά, αλλά ο κος
Μυλωνάς ή ο κος Καψάλης του έχει «βρει το κουµπί» και να χειριστεί καλύτερα
κάποια πράγµατα από ό,τι εγώ. Κατά συνέπεια, ας δώσουµε τέτοιες ευκαιρίες, ας
είµαστε πιο ευέλικτοι και ας αξιοποιήσουµε σε τοπική κλίµακα τις γνωριµίες, τις
διασυνδέσεις. Ο κος Μυλωνάς π.χ. έχει φοιτητές του διορισµένους στη Μεσσηνία και
στην Αρκαδία, το ίδιο και ο κος Καψάλης. Τους βρίσκουν µετά από κάποια χρόνια και
είναι πολύ διαφορετική η αντιµετώπιση που τυγχάνουν από το να µην τους γνώριζαν
καθόλου. Το προσωπικό στοιχείο µετράει!
Θέλω, ακόµη, να ενθαρρύνω τις ερευνητικές σας προθέσεις, ώστε οι µελέτες
σας να έχουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα σας επιτρέψουν να
ισχυρίζεστε ότι είναι µελέτες επιστηµονικού χαρακτήρα. Αυτό αναβαθµίζει ποιοτικά
τη συµβολή µας και το έργο µας.
Ας πω και δυο λόγια που αφορούν λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων.
Ξέρετε, πρέπει να µπαίνουµε στη λογική των ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι
υπάρχουν εµπόδια εγγραφής και δε θεωρώ καθόλου σωστό να επαναλάβω για
πολλοστή φορά ότι υπάρχουν κανόνες στη λειτουργία του σχολείου και να
υπενθυµίσω ότι µε βάση συγκεκριµένη διάταξη του προεδρικού διατάγµατος το
βιβλιάριο υγείας δεν είναι απαραίτητος όρος εγγραφής στο σχολείο. Θα σας
παρακαλούσα, αν έχετε τέτοιου είδους προβλήµατα, να έρχεστε σε συνεννόηση τόσο
σε περιφερειακή βάση όσο και µε τα Γιάννενα. Ο κος Σιάπκας είναι υπεύθυνος στο να
καταγράφει δυσχέρειες και προβλήµατα υλοποίησης του Προγράµµατος. Πολλοί από
σας ίσως χρειαστείτε νοµική υποστήριξη σε κάποια ζητήµατα. Γι’ αυτό

καταγράφουµε τα προβλήµατα και θα είµαστε σε ετοιµότητα να λύσουµε αυτού του
είδους τα θέµατα.
∆είτε, τέλος, και τους τρόπους µε τους οποίους θα χρησιµοποιηθούν τον
επόµενο Σεπτέµβρη οι βεβαιώσεις για το ότι φοίτησαν τα παιδιά. ∆ε χρειάζεται να
µπούµε σε αγώνα µε τους διευθυντές των σχολείων για το πώς χρησιµοποιούν το
µέτρο. Ξέρουµε τις στρεβλώσεις, που γίνονται στη χρήση τέτοιων διατάξεων, αλλά
εµείς πρέπει να επιµείνουµε στους στόχους µας. Πρέπει να γίνει χειρισµός του
θέµατος, λοιπόν, όχι καταγγελία. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Ο χειρισµός δε
σηµαίνει «υποχωρώ, δέχοµαι τα κακώς κείµενα». Σηµαίνει ότι «διαπραγµατεύοµαι,
κατανοώ, δίνω στο διευθυντή να καταλάβει». Η καταγγελία περιχαρακώνει και
χάνεται έτσι το παιχνίδι. Πρέπει να βρούµε τρόπους αποτελεσµατικής δράσης και
θεωρώ ότι σε αυτό είσαστε ικανότατοι: και έχετε ακούσει και έχετε µάθει χίλια δυο
πράγµατα!
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας,
να σας ενθαρρύνω και κυρίως, να σας διαβεβαιώσω ότι στα Γιάννενα όλη η οµάδα
υποστήριξης του έργου, και ο κος Αθανασίου και η κα Μαραγκουδάκη και οι
συνάδελφοι του Τοµέα που ενεργοποιούνται στο Πρόγραµµα και όλη η διοικητική
µηχανή που το στηρίζει και ο αντιπρόεδρος του Ι.Π.Ο.∆.Ε. κος Γκότοβος από τη δική
του θέση, στηρίζουν τις δράσεις σας, τις πρωτοβουλίες σας, την καθηµερινότητά σας,
τον αγώνα σας και την αγωνία σας. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και
τη συµβολή σας.

