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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 4
ο
 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 7
ο
 ∆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 4
ο
 ∆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 7
ο
 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. 

 


