∆ηµήτρης Βεργίδης, Εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικά προγράµµατα και
σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου και
τους υπεύθυνους του Προγράµµατος για αυτή την ευκαιρία που µας δίνεται να
µαθαίνουµε και να ανταλλάσσουµε απόψεις. Θα επιχειρήσω να µιλήσω,
κάνοντας ένα διάλογο µε τους προηγούµενους οµιλητές και ίσως, αν χρειαστεί,
και ορισµένα βιωµατικά στοιχεία.
Η ενασχόλησή µου µε θέµατα κυρίως αλφαβητισµού Τσιγγάνων άρχισε
από

το

γεγονός

ότι

διετέλεσα υπεύθυνος της αντιµετώπισης του

αναλφαβητισµού στη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης πριν από
αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια εργάστηκα για λογαριασµό της Γενικής
Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης στην Κάτω Αχαΐα ως αξιολογητής ενός
προγράµµατος εκπαίδευσης-αλφαβητισµού τσιγγανοπαίδων. Και στη συνέχεια
εξακολούθησα να ενδιαφέροµαι για αυτό το θέµα, θεωρώντας το πάντοτε ως
την κορυφή του παγόβουνου ενός ευρύτερου προβλήµατος. Γι' αυτό ακριβώς
και ο τίτλος της εισήγησής µου είναι "Εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικά
προγράµµατα και σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων".
Καταρχάς, θέλω να αναφερθώ στο εκπαιδευτικό σύστηµα, τονίζοντας
ορισµένα ζητήµατα, τα οποία πιστεύω ότι µπαίνουν ούτως ή άλλως, όταν
προσπαθούµε να συζητήσουµε για τη σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων.
Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο και τις εµµονές της εκπαιδευτικής
πολιτικής που ακολουθούν οι διεθνείς οργανισµοί, θα πρέπει να δούµε κάποιες
ευρύτερες εξελίξεις όσον αφορά τις κοινωνικές θεωρίες, οι οποίες φαίνεται να
µετατοπίζονται προς κατευθύνσεις µεταµοντέρνες, όπως αναφέρθηκε, ή
µετανεοτερικές, µε έµφαση στις µεγάλες αφηγήσεις. Με λίγα λόγια,
παρατηρείται κυρίως στην Αµερική, αλλά και στην Ευρώπη, µια µετακίνηση
από την παραγωγή γνώσης, την οποία µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι
γνωρίζουµε,

σε

προσεγγίσεις

πολύ

σχετικιστικές,

σε

έναν

ακραίο

υποκειµενισµό, αυτό που λέγεται «µεγάλες αφηγήσεις». Θα τους ονόµαζα
«µεγάλους παραµυθάδες» ή άλλοι τους έχουν αποκαλέσει «ξεχαρβαλωτές», στο
βαθµό που µπορούν να υποστηρίζουν το οτιδήποτε στο όνοµα ότι όλα είναι
αφηγήσεις.
Η πιο γνωστή περίπτωση στην Ελλάδα είναι η περίπτωση του συγγραφέα
του βιβλίου «Η µαύρη Αθηνά», ο οποίος διδάσκει σε ένα πανεπιστήµιο µε
ισχυρό το αφροκεντρικό κίνηµα. Κάτω από αυτή την πίεση, ντύνεται µε ένα
επιστηµονικό ένδυµα, το οποίο θεωρητικά στηρίζει ότι δεν είναι καµία ανάγκη
να το υποστηρίζει. Και δεν θέλω να συζητήσουµε ένα θέµα ιστορικό. Έχει
απαντήσει επ' αυτού µια αµερικανίδα καθηγήτρια, η κα Levkonitz, η οποία
έχει έρθει στην Ελλάδα. ∆εν µπαίνει ζήτηµα επιστηµονικών επιχειρηµάτων.
Μπαίνει ζήτηµα ότι υπάρχει το κίνηµα του αφροκεντρισµού, εµείς σε αυτό το
κίνηµα γράφουµε βιβλία ή κάνουµε αναλύσεις, νέες αφηγήσεις, υποστηρίζοντας
πράγµατα τα οποία δεν αποδέχεται η επιστηµονική κοινότητα, επειδή δεν είναι
πολιτικά ορθό, πάνω στη λογική του πολιτικά ορθού. Μπροστά σε αυτήν την
αποικοδόµηση της επιστηµονικής γνώσης µπορεί κανείς πραγµατικά να
υποστηρίξει το οτιδήποτε.
Όσον αφορά τώρα το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως ξέρουµε αναλύθηκε
µε όρους ότι είναι µηχανισµός αναπαραγωγής ή ιδεολογικός µηχανισµός ή
ένας εξωτικός µηχανισµός. Και πράγµατι υπάρχει µια τυπική οµοιοµορφία, η
οποία έχει καταγγελθεί επανειληµµένα, και γι’ αυτό ακριβώς, επειδή είναι
τυπικά οµοιόµορφο και οµοιογενές, πρέπει να γίνει διαπολιτισµικό και
πολυπολιτισµικό. Εδώ να υπενθυµίσω ότι επιµένω στον όρο του
«νεορατσισµού», γιατί ο νεορατσισµός αναφέρεται στον πολιτισµό και
στηρίζεται πάνω σε µια δήθεν πολιτισµική ασυµβατότητα. Όταν, δηλαδή,
αναφέρεται κανείς σε πολυπολιτισµική εκπαίδευση, προϋποθέτει ότι υπάρχουν
πολλοί πολιτισµοί και θα πρέπει κανείς να στοχαστεί πάνω σε αυτό το γεγονός,
το οποίο θεωρείται αυταπόδεικτο. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι σε µια εποχή,
στην οποία επιβάλλεται η αµερικανική γλώσσα και η κουλτούρα των µέσων

µαζικής ενηµέρωσης και ισοπεδώνονται περίπου τα πάντα, ξαφνικά έχουµε από
την άλλη µεριά µια πίεση προς τη µεριά του πολυπολιτισµού, η οποία
συνοδεύεται από φαινόµενα, τα οποία µας οδηγούν σε ένα µονοπολιτισµό.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα, για να εξετάσουµε αυτό το
φαινόµενο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της πολυπολιτισµικής
προσέγγισης, θα πρέπει να δούµε και την αιχµή του δόρατος της
νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολιτικής, που είναι ότι οι µαθητές και οι γονείς
είναι πελάτες του σχολείου και µε αυτή τη λογική θα πρέπει να οργανωθεί το
σχολείο, ανταποκρινόµενο στις ανάγκες αυτών των πελατών. Αυτό τουλάχιστον
στην Αµερική, αλλά και στην Ευρώπη, έχει ορισµένες συνέπειες. Π.χ. στην
Αµερική οι Ρεπουµπλικάνοι διεκδικούν αυτή την επιλογή σχολείου που στην
Ελλάδα στηρίζει ο βουλευτής των νεοφιλελευθέρων κος Ζαχαρόπουλος και
πρώην εξπέρ της ∆ιεθνούς Τραπέζης, ο οποίος υποστηρίζει την ιδιωτικοποίηση
της εκπαίδευσης. Στην Αµερική έχει αναπτυχθεί η κατ' οίκον διδασκαλία.
Επειδή ίσως δεν έχετε παρακολουθήσει αυτό το θέµα, σας λέω ότι έχει γίνει
µια διαίρεση και έχει υπολογιστεί ότι ο κάθε µαθητής κοστίζει στο κράτος ας
πούµε 500.000 δραχµές. ∆ίνεται το 80% αυτού του ποσού στους γονείς
προκειµένου να εξασφαλίσουν κατ' οίκον διδασκαλία και αυτό αφορά περίπου
1.000.000 µαθητές. Η λύση που προτείνουν οι ∆ηµοκρατικοί είναι τα λεγόµενα
«ανάδοχα σχολεία», όπου οµάδες πολιτών ή δασκάλων δηµιουργούν σχολεία,
στα οποία φοιτούν µαθητές και ανάλογα µε τον αριθµό τους ορίζεται και ο
προϋπολογισµός που καλύπτει το ∆ηµόσιο. Υπάρχει, δηλαδή, µια τάση, από
τη µια µεριά να µιλάµε για πολυπολιτισµική εκπαίδευση και από την άλλη
µεριά να δηµιουργείται το σχολείο που επιλέγουν οι πελάτες κατά τρόπο όπως
π.χ. διαλέγεις εστιατόριο ή κάποιες άλλες υπηρεσίες.
Θα ήθελα να επισηµάνω αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος του ∆ικτύου
σήµερα το πρωί, ότι σε µερικά σχολεία που είναι πιο πολύ οι τσιγγάνοι
µαθητές, οι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο της γειτονιάς, όπως
είναι υποχρεωµένοι, αλλά δηλώνοντας ψεύτικη διεύθυνση τα στέλνουν αλλού. Η

ένσταση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι αυτό να γενικευθεί για όλα τα
σχολεία και όλα τα παιδιά. ∆ηλαδή, ανάλογα µε τις επιθυµίες-προσδοκίες του
γονέα-πελάτη και του παιδιού-πελάτη ο γονιός θα εγγράφει ο γονιός το παιδί
του σε ένα σχολείο που το θεωρεί καλό για την περίπτωσή του. Ελεύθερη
επιλογή σχολείου. Και αυτό υποστηρίζεται συστηµατικά από µια οµάδα,
κυρίως στον "Οικονοµικό Ταχυδρόµο", αλλά και στην "Ελευθεροτυπία". Αν
το προσέξετε, θα δείτε ότι υπάρχει µια οµάδα, η οποία συστηµατικά
προβάλλει την επιλογή σχολείου. ∆ηλαδή, από τη µια πλευρά υπάρχει όλη η
επιµονή στην πολυπολιτισµικότητα και από την άλλη πλευρά υπάρχει η
συγκεκριµένη εκπαιδευτική πολιτική, που οδηγεί στην επιλογή σχολείου,
φυσικά σχολείου επίδοσης. ∆ιότι κάθε σχολείο που έχει υψηλή ζήτηση είναι
σαφές ότι θα θέσει κριτήρια όσων αφορά την επίδοση των µαθητών. Γνωρίζετε
ότι τα µεγάλα ιδιωτικά σχολεία κάνουν εξετάσεις για να πάρουν τους µαθητές
τους. Και η θέση των νεοφιλελεύθερων είναι αυτό να γενικευθεί.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να εξετάσουµε συνολικά αυτή την πολιτική
που αφορά το εκπαιδευτικό σύστηµα, διότι αλλιώς αποσπασµατικά µπορούµε
πολύ εύκολα να καταλήξουµε ότι το τάδε µέτρο είναι καλό και να το
υιοθετήσουµε, γιατί όχι; Όσο, δηλαδή, µένουµε στο επιµέρους ίσως υπάρχουν
πράγµατα, τα οποία θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε θετικά.
Θα ήθελα να θυµίσω σε αυτό το σηµείο ότι αυτή η τυπική οµοιοµορφία,
την οποία η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία λέει ότι θα την αντιµετωπίσουµε µε το
πολυπολιτισµικό σχολείο, ενδεχοµένως θα είχε και άλλες διεξόδους. ∆ηλαδή,
έγιναν προσπάθειες π.χ. να αντιµετωπιστεί η τυπική οµοιοµορφία, η οποία
παράγει και τη σχολική αποτυχία, µε τις παράλληλες τάξεις. Αυτή η
προσπάθεια, σύµφωνα µε στοιχεία που έχω υπόψη µου, δεν έχει πετύχει και
τόσο.
Ένα άλλο σηµείο, στο οποίο θα ήθελα να επιµείνω, είναι ότι οι
µειονότητες δεν είναι ζήτηµα αριθµητικής, δηλαδή δεν είναι οι µειοψηφίες
πάντοτε µειονότητες. Και η τάση που υπάρχει στην Αµερική, ο διαχωρισµός

στις κοινωνιολογικές αναλύσεις, ο τρόπος, δηλαδή, µε τον οποίο εξετάζονται
τα διάφορα κοινωνικά φαινόµενα είναι ότι έχουµε από τη µια µεριά τη λευκή
πλειοψηφία και από την άλλη µεριά τις µειονότητες. ∆εν είναι η µειοψηφία κατ'
ανάγκη αυτή που θεωρείται µειονότητα και βέβαια έχω αναφέρει και αλλού ότι
σε µια χώρα που ήταν κλασικά ρατσιστική, όπως η Νότια Αφρική, υπήρχαν
τέσσερις διακριτές οµάδες πληθυσµού: οι Λευκοί, οι Ασιάτες, οι Μιγάδες και
οι Μαύροι. Αυτοί είχαν ξεχωριστά σχολεία, ξεχωριστά καφενεία, ξεχωριστές
γειτονιές, όλα ήταν ξεχωριστά. Ούτε καν θέµα χρώµατος είναι ο ρατσισµός. Σε
ποια κατηγορία θα ενέτασσαν τους Γιαπωνέζους, οι οποίοι επισκέπτονταν ή
εργάζονταν στη Νότια Αφρική; Αυτοί ήταν αριστήνδην Λευκοί. ∆ηλαδή,
επειδή ακριβώς προέρχονταν από µια πλούσια χώρα, δεν τους κατέτασσαν
στους Ασιάτες, αλλά στους αριστήνδην Λευκούς. Είναι, λοιπόν, θέµα
κοινωνικής εξουσίας και όχι θέµα χρώµατος ή αριθµού.
Όπως αναφέρθηκε και από προηγούµενους οµιλητές, νοµίζω ότι
διανύουµε µια ευρύτερη περίοδο κοινωνικής ανοµίας, όπου έχει χαλαρώσει η
θεσµική επιβολή και έχουµε φαινόµενα στα οποία είναι δύσκολο να βρούµε
κανονικότητες.
Ας επιστρέψω στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Συνήθως όταν µιλάµε για
τους Τσιγγάνους, µιλάµε για προβλήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε τη
συµµετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από µια έρευνα που
έκανα σε σχολεία, στα οποία δεν φοιτούν παιδιά των καταυλισµών, διαπίστωσα
ότι το κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι το
πρόβληµα της συµµετοχής. Ένα είδος συµµετοχής, αυτό που έχει σχέση µε
την αδιαφορία, το ονόµασα «παθητική έλλειψη συµµετοχής», δηλαδή τα παιδιά
δεν συµµετέχουν και, όπως ανέφερε και ο κος Παπακωνσταντίνου, είναι σε µια
γωνία και αυτό αποτελεί πρόβληµα και στο δηµοτικό, αλλά κατά µείζονα λόγο
στο γυµνάσιο. Από την άλλη µεριά είναι η «ενεργητική έλλειψη συµµετοχής»,
που εκφράζεται µε την απειθαρχία, στην οποία αναφέρεται επίσης ένα µεγάλο
µέρος των εκπαιδευτικών και ένα ακόµη µεγαλύτερο –σε σχέση µε το

δηµοτικό– µέρος των εκπαιδευτικών του γυµνασίου. Άλλα προβλήµατα που
επισηµαίνονται είναι αδυναµίες στα µαθήµατα, ψυχοσωµατικά και προσωπικά
προβλήµατα, όπου ξαφνικά έχουµε δασκάλους που µιλούν για νοητικές,
ψυχολογικές διαταραχές, για δυσλεξία κτλ., τα οποία εγώ αµφιβάλλω αν
υπάρχουν.
Στα σχολεία αυτά, όπως προανέφερα, δεν φοιτούν παιδιά ρόµικης
προέλευσης. Είναι σχολεία που ήταν σε ένα άλλο πρόγραµµα, το πρόγραµµα
της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας. Θα τα χαρακτηρίζαµε µεσαία σχολεία.
Ρωτώντας άραγε τους δασκάλους που έχουν στην τάξη τους παιδιά ρόµικης
προέλευσης για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, θα ήταν διαφορετικές οι
απαντήσεις τους; Προσωπικά πιστεύω ότι και αυτοί αντιµετωπίζουν το ίδιο
ακριβώς πρόβληµα, την έλλειψη συµµετοχής. Μόνο που αρκετοί τσιγγάνοι
µαθητές εγκαταλείπουν τελικά το σχολείο. Η συµµετοχή τους, δηλαδή, φτάνει
µέχρι τον φυσικό αποκλεισµό τους από τη σχολική τάξη.
Στους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολείων τέθηκε και ένα άλλο ερώτηµα:
Πού οφείλονται τα προβλήµατα αυτά; Η µεγάλη πλειοψηφία τους απάντησε ότι
οφείλονται στο οικογενειακό περιβάλλον. Περίπου ανάλογες ήταν και οι
απαντήσεις των δασκάλων σε σχετική έρευνα που είχαµε κάνει στην Κάτω
Αχαΐα. Η µεγάλη πλειοψηφία τους απάντησε ότι οι αιτίες της αποτυχίας των
µαθητών είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Εδώ πραγµατικά αξίζει τον κόπο
να επιµείνει κανείς. Π.χ. έλεγαν ότι οι τσιγγάνοι γονείς, οι οποίοι ήταν
αναλφάβητοι, δεν βοηθούσαν τα παιδιά τους στο σπίτι, δηλαδή δεν έλεγχαν αν
έχουν διαβάσει τα µαθήµατά τους κοκ.
Όπως έχω πει και σε άλλο κείµενό µου, αναφέροµαι στη σχολική ένταξη
των τσιγγανοπαίδων και όχι στην εκπαιδευτική, που είναι ευρύτερη, διότι
θεωρώ ότι –όπως αναφέρθηκε και το πρωί– είναι πολύ βασική η σχολική
επιτυχία των παιδιών ειδικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. ∆ιότι, αν το παιδί
δεν πάει καλά στην πρωτοβάθµια, είναι αδύνατο να παρακολουθήσει µετά
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο γυµνάσιο. Ουσιαστικά αφήνουµε πρώτα να

δηµιουργηθεί το πρόβληµα και µετά προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε έξω
από το σχολείο, έξω από το χώρο που είναι θεσµοθετηµένος για αυτό το λόγο.
Ο δεύτερος παράγοντας, στον οποίο οφείλεται η σχολική αποτυχία είναι
οι µαθητές. Ένα µεγάλο µέρος των δασκάλων επιµένει πάλι σε ψυχοσωµατικά
προβλήµατα –αµφίβολο πώς τα έχουν επισηµάνει–, ένα µικρό µόνο µέρος
αναφέρει ότι τα προβλήµατα οφείλονται στους εκπαιδευτικούς και ένα κάπως
µεγαλύτερο, ειδικά στη µέση εκπαίδευση, θεωρεί ότι τα προβλήµατα
οφείλονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Επ' αυτού θα ήθελα να µιλήσω λίγο
περισσότερο.
Μπορεί πολλά προβλήµατα να προέρχονται από το οικογενειακό
περιβάλλον, ειδικότερα όταν µιλάµε για µαθητές ρόµικης προέλευσης. Επίσης,
µπορεί πολλά προβλήµατα να οφείλονται στους µαθητές, αλλά αυτά είναι
δεδοµένα. Η οργανωµένη Πολιτεία µπορεί να παρέµβει αφενός στο
εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή, στο πώς οργανώνει τον εκπαιδευτικό θεσµό,
πώς αυτός λειτουργεί και πώς εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της σχολικής
επιτυχίας όλων των παιδιών, αφετέρου στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που
αποτελούν και αυτοί µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Με λίγα λόγια, η οικογένεια µπορεί πράγµατι να µην προσφέρει κάποιες
προϋποθέσεις, που θεωρούνται αυτονόητες, και εκεί να οφείλεται η σχολική
αποτυχία των µαθητών. Μπορεί ακόµη οι τελευταίοι να έχουν κάποια
προβλήµατα. Ο τρόπος, όµως, µε τον οποίο µπορεί η οργανωµένη Πολιτεία
να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα, δεν είναι βάζοντας το σχολείο επιλογής.
Πώς, δηλαδή, θα αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των µαθητών που
περιγράψαµε παραπάνω, αν ο γονιός επιλέξει το σχολείο;
Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω –και κρίµα που δεν είναι εδώ ο
εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας– είναι ότι γίνονται αναλύσεις χωρίς να
λάβουµε υπόψη µας ότι αφιερώνουµε το χαµηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ποσοστό επί του εθνικού εισοδήµατος για την εκπαίδευση. ∆εν µπορούµε,
λοιπόν, να συζητάµε για το θέµα της σχολικής αποτυχίας γενικά, και των

παιδιών µε ρόµικη προέλευση ειδικότερα, χωρίς να µας απασχολεί ποια
χρήµατα διαθέτει η Πολιτεία για την εκπαίδευση. Είναι το χαµηλότερο
ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη µεριά, έχουµε αρκετά
υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (φροντιστήριο).
Σωστά, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί λένε για το οικογενειακό περιβάλλον.
∆ιότι όταν πια καταλήγουµε και θεωρούµε αυτονόητο ότι ο γονιός είτε πρέπει
να έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για να βοηθάει το παιδί του στο σπίτι, να
το προετοιµάζει, είτε διαθέτει ένα µέρος του οικογενειακού προϋπολογισµού
για φροντιστήριο, τότε βέβαια λέµε ότι η οικογένεια ευθύνεται.
Παίρνοντας συνεντεύξεις από δασκάλους στην Κάτω Αχαΐα, µου φάνηκε
στην αρχή πολύ προκλητικό το γεγονός ότι απέδιδαν τη σχολική αποτυχία και
την εγκατάλειψη του σχολείου από τα τσιγγανόπαιδα στους γονείς τους, στην
οικογένειά τους. Και δεν οµιλώ µόνο ως προς τη σχολική αποτυχία, δηλαδή
ως προς την επίδοση στα µαθήµατα, αλλά και ως προς τη συµµετοχή στις
δραστηριότητες. Έχω ορίσει τη σχολική ένταξη ως εγγραφή -- κανονική
φοίτηση -- πρόοδο όσον αφορά τις γνώσεις, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και
κατάλληλων στάσεων (στην αρχή είχα ονοµάσει αυτή την παράµετρο
«επίδοση», αλλά στη συνέχεια το αναθεώρησα, γιατί η επίδοση είναι κάτι
συγκριτικό µε τους καλύτερους µαθητές, οι οποίοι έχουν κάποια συνεχή
υποστήριξη από το σπίτι) -- συµµετοχή στη σχολική δραστηριότητα.
Όσον αφορά τα µαθήµατα, σχεδόν οµόφωνα οι δάσκαλοι έλεγαν ότι δεν τους
βοηθούν οι γονείς από το σπίτι. Για τη µη κανονική φοίτηση πάλι έφταιγε η
οικογένεια, γιατί έπαιρνε τα παιδιά της στο περιοδεύον εµπόριο. Αυτό δεν ήταν
αλήθεια όµως, γιατί λειτουργούσε λίγο πιο κάτω το Κέντρο Λαϊκής
Επιµόρφωσης µε τα ίδια παιδιά, τα οποία φοιτούσαν κανονικά όλο το χειµώνα.
Συνεπώς, δεν µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα ίδια παιδιά έλλειπαν από το
σχολείο, ενώ παρακολουθούσαν τα τµήµατα λαϊκής επιµόρφωσης.
∆εν µιλώ βέβαια για όλους τους εκπαιδευτικούς. Πραγµατοποίησα
ηµίκλειστες συνεντεύξεις µε τους δασκάλους ενός σχολείου όπου φοιτούν

τσιγγάνοι µαθητές -και το τονίζω αυτό, ενός µόνο σχολείου-, εύπορων
οικογενειών. Οι γονείς τους, δηλαδή, δεν ήταν οι φτωχοί τσιγγάνοι οι οποίοι
αναγκάζουν τα παιδιά τους να δουλεύουν για να εξασφαλίσουν το βιοπορισµό.
∆εύτερον, έστελναν τα παιδιά στο σχολείο, δεν ήταν µετακινούµενοι και έτσι,
εξασφαλίζονταν όλες οι προϋποθέσεις για να πετύχουν τα παιδιά τους στο
σχολείο. Από κει και πέρα δεν προσπαθώ να ρίξω ευθύνες σε κανέναν, όπως
άλλωστε δεν έριξαν και οι προηγούµενοι οµιλητές.
Όσον αφορά τη συµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες, θα επισηµάνω
ορισµένα πράγµατα που παρατήρησα σε ένα σχολείο, σε µία συγκεκριµένη
κωµόπολη. Έχω την αίσθηση, όµως, ότι κατ' αναλογία αυτά µπορεί να ισχύουν
και αλλού. Η άποψη των δασκάλων ήταν, λοιπόν, ότι τα παιδιά αυτά περίπου
τους «χαλάνε» τις σχολικές δραστηριότητες, διότι τους αναθέτουν ποιήµατα
κτλ, αλλά εκείνα δεν έρχονται όταν είναι γιορτή. Ψάχνοντας το ζήτηµα,
διαπίστωσα απλούστατα ότι οι γονείς των τσιγγάνων µαθητών ήταν
αγράµµατοι, δεν µπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, αλλά και τα ίδια τα
παιδιά δεν είχαν την ικανότητα να διαβάσουν το ποίηµα, να το κατανοήσουν
και να το µάθουν απέξω. Συνεπώς, αυτό στο οποίο εγώ κατέληξα είναι ότι
υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο,
υπάρχουν διαφορετικές οικογένειες, αλλά δεν µπορούµε να παραπέµψουµε το
θέµα της σχολικής αποτυχίας στην οικογένεια, διότι η οικογένεια είναι
δεδοµένη. Άρα, η παρέµβαση θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο εκπαιδευτικού
συστήµατος.
Ο κος Μαυρογιώργος τόνισε, µε αυτό το πολύ ωραίο παράδειγµα του
καναρινί ποδήλατου, ότι η παρέµβαση πρέπει να γίνει όχι σε επίπεδο
εκπαιδευτικού-δασκάλου, ο οποίος είναι µια µονάδα µέσα στο σχολείο, ότι
ένας εκπαιδευτικός δεν µπορεί να αλλάξει την κατάσταση µέσα στο σχολείο
του και ότι θα πρέπει να αποτανθούµε στη σχολική µονάδα. Εγώ το πάω ένα
επίπεδο υψηλότερα. Νοµίζω ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία
υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, είναι µια πολύ καλή ευκαιρία και πολύ

ισχυρότερη δυνατότητα για τους εξής λόγους: Για να επιτευχθεί η αλλαγή ή
µια καινοτοµία, κατά την άποψή µου, χρειάζεται να µελετηθεί η υπάρχουσα
κατάσταση, να γίνει ο σχεδιασµός αυτής της καινοτοµίας, η εφαρµογή και η
αξιολόγηση. Επ' αυτού χρειάζεται, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις,
µια επιστηµονική υποστήριξη. ∆ηλαδή, χρειάζεται να µελετηθεί η υπάρχουσα
κατάσταση, για να εντοπίσουµε τα προβλήµατα, στα οποία χρειάζεται να γίνει
η καινοτοµία. Ποιο είναι, δηλαδή, ακριβώς το πρόβληµα; Επίσης, χρειάζεται
µια κοινωνική υποστήριξη, χρειάζεται δηλαδή η καινοτοµία να αποσπάσει την
εµπιστοσύνη της κοινωνίας, να πείσει την τοπική κοινωνία για την ορθότητά
της, η οποία –όπως είπατε και εσείς οι ίδιοι– πολλές φορές αντιδρά σε
καινοτοµικές προσπάθειες. Χρειάζεται, επίσης, και µια έµπρακτη πολιτική
υποστήριξη. Συνεπώς, ασφαλώς και µπορούν να γίνουν πολλά πράγµατα στο
επίπεδο του σχολείου, αλλά φοβάµαι ότι λείπει η επιστηµονική υποστήριξη.
Υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει ενθουσιασµός, υπάρχει ζήλος, υπάρχει
κινητοποίηση πολλές φορές, όταν οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα ο διευθυντής
µιας σχολικής µονάδας είναι «δυναµικός», αλλά λείπουν οι άλλες προϋποθέσεις,
οπότε καθίσταται η προσπάθεια σε επίπεδο σχολείου λίγο παρακινδυνευµένη.
Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προγράµµατος νοµίζω ότι υπάρχει η επιστηµονική
υποστήριξη, υπάρχει η πολιτική υποστήριξη και τα µέσα που καθιστούν εφικτή
την εφαρµογή µιας καινοτοµίας.
Επιστρέφοντας και πάλι στο θέµα της σχολικής ένταξης των
τσιγγανοπαίδων, στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας υπάρχει µια
πραγµατικότητα που δεν πρέπει να θεωρούµε δεδοµένη. Προσπάθησα να
δείξω διαχρονικά την εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στις διάφορες τάξεις
αυτού του σχολείου και να εντοπίσω τις διαρροές των τσιγγάνων µαθητών.
∆ιαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι στην πρώτη τάξη γράφεται ένας αρκετά
µεγάλος αριθµός τσιγγανοπαίδων, ο οποίος –αυτό το ξέρετε και από την
εµπειρία σας– σιγά-σιγά φθίνει. Αυτό που θα ήθελα να υπογραµµίσω είναι ότι
οι Τσιγγάνοι ως γονείς, η τσιγγάνικη οικογένεια, έχει κάνει ένα βήµα, έχει

στείλει τα παιδιά της στην πρώτη δηµοτικού. Από κει και πέρα οι ευθύνες του
εκπαιδευτικού συστήµατος, όλων µας δηλαδή, είναι αυξηµένες, διότι όπως
βλέπετε σιγά-σιγά διαπιστώνουµε µια διαρροή και φοβάµαι ότι υπάρχουν
εξελίξεις, οι οποίες βαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα
θεωρούσαµε επιθυµητή. ∆ηλαδή, έγινε ένας διαχωρισµός ανάµεσα στο
µονοπολιτισµικό σχολείο και στο πολυπολιτισµικό σχολείο, έχει γίνει ο
αριθµός των τσιγγανοπαίδων τόσο µεγάλος, ώστε έχει ληφθεί η απόφαση να
διαιρέσουν το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο και να γίνει ένα σχολείο και "στα
τσιγγάνικα". Επίσης, δεν µπορέσαµε να βρούµε στοιχεία από όλες τις χρονιές
για την εξέλιξη των τσιγγανοπαίδων, διότι έλειπε ο δάσκαλος ο οποίος ήταν
ευαισθητοποιηµένος και κρατούσε αυτά τα στοιχεία.
Υπάρχει, λοιπόν, µια πολυπλοκότητα στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα και
υπάρχει και µια αταξία, µια ανοµία, και υπάρχει µια ειδική θεωρία που εξετάζει
αυτά τα φαινόµενα, όταν τα θεωρούµε ως συστήµατα ασταθή και πολύπλοκα.
Και πραγµατικά έτσι θα έπρεπε να δούµε νοµίζω την εκπαίδευση, ως ένα
σύστηµα ασταθές και πολύπλοκο, και να πάρουµε υπόψη µας όλες αυτές τις
παραµέτρους, οι οποίες πραγµατικά πολλές φορές µας καταλαµβάνουν
εξαπίνης. Για παράδειγµα, στην Κάτω Αχαΐα οι Τσιγγάνοι έχουν δηµοτικό
σύµβουλο –τουλάχιστον είχαν τότε– και υπάρχει και ένα δυναµικό Κέντρο
Λαϊκής Επιµόρφωσης που παρεµβαίνει στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει µε άλλα
λόγια µια δυναµική, η οποία είναι πολύ θετική για τη σχολική ένταξη των
παιδιών τους. Παρόλα αυτά, όπως βλέπετε, τα αποτελέσµατα δεν θα τα
χαρακτήριζα ικανοποιητικά από την άποψη του σχολείου.
Νοµίζω ότι είναι υποχρέωσή µας ως κοινωνία και ως άνθρωποι που
ασχολούµαστε µε την εκπαίδευση, να εξετάσουµε τις βαθύτερες αιτίες αυτού
του φαινοµένου, να το παρακολουθούµε συνεχώς, ανεξάρτητα από το αν
υπάρχουν προγράµµατα ανάλογα ή όχι, ώστε να είµαστε σε θέση να
εξασφαλίσουµε την επιστηµονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ήδη
εργάζονται µέσα σε σχολεία µε παιδιά ρόµικης προέλευσης και ενδεχοµένως

και σε σχολικές µονάδες που θα ήθελαν να εφαρµόσουν ένα καινοτοµικό
πρόγραµµα.
Τελειώνοντας, κάθε τόσο στέλνουν τους φοιτητές και γράφουν πού
βρίσκονται καθισµένα τα παιδιά των καταυλισµών. Για να οπτικοποιήσω το
στήσιµο µιας τάξης, τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά βρίσκονται όσο
γίνεται πιο µακριά από την έδρα. ∆εν µπορώ να καταλογίσω ευθύνες σε
κανέναν. Έχω βρει, όµως, και δασκάλους που τα έχουν καταφέρει, που έχουν
βρει τρόπους και τα έχουν εντάξει. Ένας δάσκαλος π.χ. κάθε βδοµάδα αλλάζει
θέση σε όλους, τους ανακατεύει δηλαδή στην τάξη, δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε
αυτά τα παιδιά και έχει πολύ καλά αποτελέσµατα. Μερικά πράγµατα, λοιπόν,
δεν µπορούµε να τα αγνοήσουµε στο όνοµα ορισµένων ευθυνών. Σας
ευχαριστώ πολύ και είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

