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.

