Ηώ Αγγουρή, Μέλπω Ντόκα, Μαριάνθη Ταβανίδου, Σχολική ένταξη των
παιδιών του οικισµού Αγία Σοφία
Είµαστε η νεοσύστατη οµάδα της Θεσσαλονίκης. Ξεκινήσαµε τη δράση µας
την εποχή των ισχνών αγελάδων για το Πρόγραµµα. Ευτυχώς, όµως, είχαµε τη
διαρκή και ουσιαστική ηθική υποστήριξη του επιστηµονικού µας υπεύθυνου.
Και πριν αρχίσουµε ας κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο: παραλάβαµε καµένη γη.
Θα ξεκινήσει η Μαριάνθη.
--Θα ξεκινήσω, διαβάζοντάς σας κάτι: "Οι Τσιγγάνοι αποτελούν µια
διακριτή πολιτισµική µειονότητα µε διαφορετική ιστορία, διαφορετικό τρόπο
ζωής, που δεν περιλαµβάνει το σχολείο. Άρα, ο αναλφαβητισµός ήταν
ανέκαθεν ένα δοµικό στοιχείο της κουλτούρας τους. Έχουν, επίσης,
διαφορετική αντίληψη για την ιδιοκτησία, τη λεβεντιά, την έννοια του καθαρού
και του ακάθαρτου, του θορύβου και της ησυχίας...". Και συνεχίζει, δίνοντας
µια ερµηνεία της σχολικής διαρροής βασισµένη σε µαρξιστικές θεωρίες à la
γιαλαντζί: "Επειδή οι κυρίαρχες κοινωνίες δεν σέβονται τη διαφορετικότητα
των Τσιγγάνων, τους υποτιµούν και επιχειρούν µέσα από το σχολείο να
αφοµοιώσουν τα παιδιά τους… Οι τσιγγανόπαιδες αντιστέκονται, παρατώντας
το σχολείο και όσοι απ’ αυτούς που µετά µύριων βασάνων κατορθώνουν να
αποφοιτήσουν, πολλοί είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, δηλαδή δεν ξέρουν
γραφή και ανάγνωση... Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι το ισχύον εκπαιδευτικό
σύστηµα έχει αποτύχει!".
Ελπίζω να καταλάβατε, βέβαια, ότι δεν πρόκειται για δικές µου απόψεις.
Για την ακρίβεια είναι αποσπάσµατα έκθεσης διευθυντή σχολείου της περιοχής
µας µε µεγάλο ποσοστό µαθητών ρόµικης προέλευσης. Αυτή η έκθεση
στάλθηκε στον προϊστάµενό του και για ευνόητους λόγους έχει προσέξει τη
διατύπωση των απόψεών του. Φανταστείτε, δηλαδή, να µην την πρόσεχε!
Σίγουρα όλοι έχετε γίνει µάρτυρες παρόµοιων απόψεων. Το ζήτηµα, όµως, για
µας είναι το ακόλουθο: το σχολείο αυτό χαρακτηρίζεται από την επόµενη

χρονιά ως διαπολιτισµικό και ο άνθρωπος αυτός θα συνεχίσει να είναι στη θέση
του διευθυντή, γιατί έχει όλα τα τυπικά προσόντα. Επιστρέφουµε το σχόλιο:
µάλλον εδώ έχει αποτύχει το σύστηµα!
Παίρνοντας αφορµή από το συγκεκριµένο παράδειγµα, πιστεύουµε ότι
µια µεγάλη πρόκληση για όλους µας, και για το Πρόγραµµα βέβαια, βρίσκεται
εδώ ακριβώς. Οφείλουµε να πάρουµε θέση, να έχουµε έτοιµες προτάσεις επί
θεσµικών θεµάτων που να βασίζονται στην καθηµερινή µας πρακτική.
Ασφαλώς και δεν είµαστε αφελείς για να πιστεύουµε ότι αλλάζοντας ή
προτείνοντας νόµους, αλλάζει και η πραγµατικότητα (ας θυµηθούµε λίγο τις
χθεσινές εισηγήσεις περί διοικητικής ανοµίας, αταξίας). ∆υστυχώς, όµως, όλοι
έχουµε γίνει µάρτυρες καταστάσεων όπου παρόµοιες συµπεριφορές και
στάσεις διαιωνίζονται και καλύπτονται πίσω από νοµότυπες διαδικασίες. Έτσι,
µέσα σε αυτό το γενικό κλίµα ανοµίας-αταξίας κρίνουµε σκόπιµο να θέσουµε
κάποια ζητήµατα που χρήζουν µεγάλης συζήτησης:
► Το πλαίσιο για την επιλογή του προσωπικού και των διευθυντών των
διαπολιτισµικών σχολείων. Και γιατί ξεκινάµε από τα διαπολιτισµικά; Γιατί
από κάπου µάλλον πρέπει να ξεκινήσουµε. Γιατί τα διαπολιτισµικά ούτως ή
άλλως διέπονται από ειδικό καθεστώς, εν όψει µάλιστα της λειτουργίας του
Ι.Π.Ο.∆.Ε.
► Την ανάγκη για σύσταση οµάδων στήριξης στα σχολεία στα οποία εµείς
έχουµε παρέµβαση, αλλά και στα διαπολιτισµικά, οµάδες που θα
παρεµβαίνουν και έξω από το σχολείο, οµάδες θεσµοθετηµένες, µε παρουσία
θεσµοθετηµένη.
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διαπολιτισµικό σχολείο το οποίο κατά γενική οµολογία λειτουργεί πάρα πολύ
καλά και στο οποίο το Πρόγραµµά µας τα προηγούµενα χρόνια είχε
παρέµβαση. Φέτος φοιτούν έξι µαθητές και έξω από τον αυλόγυρο του

σχολείου παίζουν µερικές δεκάδες παιδιών, χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται να
καλέσει αυτά τα παιδιά στο σχολείο.
Βέβαια, η ιστορία για τις οµάδες κοινωνικής στήριξης που µπορεί να
έχουν άτοµα διάφορων ειδικοτήτων, µπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα σε
σχέση µε την κατανόηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών του έργου τους
και των δυσκολιών που συναντούν σε σχέση µε την οµάδα. Έχουµε ένα
παράδειγµα, το δήµο Ευόσµου, ο οποίος µπορούµε να πούµε ότι -για τους
δικούς του λόγους- δούλεψε, συνεργάστηκε µε την προσπάθεια. Έχει συστήσει
µια οµάδα από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και µία κοινωνική
ανθρωπολόγο. Αυτή η οµάδα επισκέπτεται τα σχολεία του Ευόσµου που έχουν
δεχτεί παιδιά από τον οικισµό Αγίας Σοφίας και θεωρούµε ότι γίνεται καλή
δουλειά και αυτό φαίνεται και από τις εκθέσεις των δασκάλων και από την
εικόνα που έχουµε από αυτά τα σχολεία σε σχέση µε την πρόοδο των παιδιών.
► Τη σύνδεση της σχολικής φοίτησης µε τα επιδόµατα πρόνοιας πολυτέκνων,
θέµα που έθεσε και ο πρώτος οµιλητής, ο κος Γιάννος. Είναι ένα ζήτηµα
απέναντι στο οποίο θεωρώ ότι πρέπει να πάρουµε θέση. Έχω στα χέρια µου
σχετικό έγγραφο (λογικά πρέπει να έχει κοινοποιηθεί και στον κο Γκότοβο) το
οποίο απευθύνεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Πρέπει και εµείς να
έχουµε έτοιµη τη θέση µας. Κατά τη γνώµη µου, για να ισχύσει η παραπάνω
σύνδεση πρέπει καταρχάς το µέτρο αυτό να ισχύσει για όλους τους πολίτες, όχι
αποκλειστικά για τους Ροµ, και να εξασφαλίσουµε βέβαια ένα ανεκτό σχολείο.
Πώς; Ερώτηση ανοικτή. Και βέβαια οι κίνδυνοι είναι γνωστοί: η
περιθωριοποίηση του πληθυσµού κάποια στιγµή (γιατί ξέρουµε ότι στην
περιοχή µας και την Αγία Σοφία ειδικότερα το 60 % -και µπορεί και
παραπάνω- παίρνει αυτά τα επιδόµατα και ζει από αυτά), αλλά και να πέσουν
τα µέτρα αυτά στα χέρια στυγνών γραφειοκρατών. Και είναι µεγάλος ο
κίνδυνος αυτός, µιας και δεν µπορούµε να ελέγξουµε την εφαρµογή του
µέτρου.

Θα συνεχίσω µε κάποιες όχι τόσο προτάσεις, όσο διαπιστώσεις σχετικά
µε τη λειτουργία του Προγράµµατος στην περιοχή µας, οι οποίες µπορούν να
γενικευτούν. Κάποια σηµεία έχουν ήδη ειπωθεί και στις χθεσινές εισηγήσεις και
χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί αυτά δεν αποτελούν µόνο δικές µας διαπιστώσεις:
■ Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσχολική αγωγή. Το θεωρούµε πολύ
σηµαντικό.
■ Να υπάρχει επαφή µε τους φορείς, όπως είπε και η οµάδα της Αχαΐας.
Η στρατηγική της δικής µας οµάδας θύµιζε αυτή του πωλητή τους δύο
πρώτους µήνες. Φτιάξαµε ένα πελατολόγιο και προσπαθούσαµε µέσα από
αυτό να χτίσουµε τις συµµαχίες µας. Βρίσκαµε κόσµο, τους ενηµερώναµε για
το τι κάνουµε, ποιος είναι ο στόχος µας, και πηγαίνοντας είτε σε φορείς της
εκπαίδευσης είτε σε άλλους φορείς που εµπλέκονται µε το όλο ζήτηµα,
προσπαθούσαµε να βρούµε συµµάχους.
Έτσι, η Β΄ ∆ιεύθυνση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
ενδιαφέρθηκε. Αν όχι όλοι οι προϊστάµενοι, βρήκαµε πάντως δύο-τρεις µε
τους οποίους µπορούσαµε να συνεννοηθούµε και µπορούσαν και αυτοί, από
την άλλη, να προωθήσουν τα ζητήµατα του ενδιαφέροντός µας. Αναλαµβάνει,
για παράδειγµα, πρωτοβουλία η διεύθυνση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε
χρηµατοδότηση της Νοµαρχίας για δηµιουργία µέσα στον οικισµό
καλοκαιρινών τµηµάτων δηµιουργικής απασχόλησης του παιδιού, το οποίο
βέβαια κρύβει κάποιους κινδύνους, αλλά θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό και
µόνο το ενδιαφέρον που έδειξαν για να συσταθεί τέτοιο πρόγραµµα.
Άλλη συνεργασία και συµµαχία που θα µας φανεί και στο µέλλον πολύ
χρήσιµη είναι αυτή µε το ΚΕΚ της Νοµαρχίας και τη ΝΕΛΕ. Οι δύο αυτοί
φορείς έχουν αναλάβει την αστική τακτοποίηση όλων των οικιστών της Αγίας
Σοφίας. Για όλους εµάς που ψάχνουµε απεγνωσµένα να βρούµε πιστοποιητικά
γεννήσεως των παιδιών για να εγγραφούν κανονικά στα σχολεία, είναι πολύ
σηµαντική η βοήθειά τους. Και βέβαια, η συνέχεια των δράσεων του ΚΕΚ και
της ΝΕΛΕ θα έχει να κάνει µε τα προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης,

για τη συµµετοχή στα οποία όρος είναι να στέλνουν οι οικιστές τα παιδιά τους
στο σχολείο. Ή καλύτερα, πρόκειται για κίνητρο, αφού λένε ότι όσοι οικιστές
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο θα προτιµηθούν από τους άλλους που
είναι αδιάφοροι στο θέµα της εκπαίδευσης των παιδιών.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση βρήκαµε τους καλύτερους συµµάχους, αλλά
και τους ορκισµένους εχθρούς. Ο δήµος Εχεδώρου ίσως ήταν ο καταλυτικός
παράγοντας στην προσπάθειά µας και ελπίζουµε να αλλάξει η στάση του. Αλλά
θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια.
■ Να υιοθετηθεί µια επιθετική πολιτική ενηµέρωσης προς τις τοπικές
κοινωνίες, η οποία διαπιστώσαµε ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτική, αφού κάποιες
ακραίες απόψεις οφείλονται τελικά σε πολλές περιπτώσεις και στην άγνοια.
Πράγµατα που για µας είναι δεδοµένα, κάποιοι άλλοι τα αγνοούν.
■ Να υπάρξει ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και επιµόρφωση -επιτρέψτε µου
να πω- όχι πλέον για τους δασκάλους, αλλά για τα στελέχη της εκπαίδευσης.
Η κάρτα φοίτησης µετακινούµενου µαθητή είναι κάτι δεδοµένο για όλους
µας. Σας πληροφορώ ότι το 80 % των διευθυντών των σχολείων που δέχτηκαν
τα παιδιά δεν γνώριζαν τι να κάνουν µε αυτά τα παιδιά, αν θα έπρεπε να τους
δώσουν κάρτα, αν υπάρχει η κάρτα και τι σηµαίνει. Η εγγραφή είναι σε
εκκρεµότητα και οι διευθυντές ρωτούσαν εµάς και όχι τους προϊσταµένους που
ήταν αρµόδιοι για το θέµα.
Ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο είναι οι σχολικοί σύµβουλοι. Ακούστηκαν
διάφορα. Εµείς έχουµε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
(α) Ένας πανικόβλητος αναπληρωτής δάσκαλος που έχει το τµήµα υποδοχής
µε δεκάχρονα και δωδεκάχρονα παιδιά, ζητά τη βοήθεια του σχολικού
συµβούλου. Και η µόνη συµβουλή που εκείνος του δίνει είναι να αγκαλιάσει τα
παιδιά µε αγάπη. Καλή η αγάπη, συµφωνούµε όλοι σε αυτό, αλλά θέλει κάτι
πιο χειροπιαστό.
(β) Και κάτι που έρχεται να συνεχίσει την κουβέντα της Αγγέλας: Εµείς
εµπλέκουµε τους σχολικούς συµβούλους και κάποιοι σχολικοί σύµβουλοι µε

τυπική στάση µπαίνουν στη διαδικασία. Το θέµα είναι από κει και πέρα ποιος
τους υπολογίζει στις αποφάσεις που παίρνουν και στις συµβουλές που δίνουν.
Για παράδειγµα, ο σχολικός σύµβουλος σε συνεργασία µε τη δασκάλα του
τµήµατος υποδοχής οργανώνουν πρόγραµµα. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα
παιδιά κατορθώνουν να διαβάζουν και να γράφουν -για µεγάλα παιδιά µιλάµεκαι µπαίνει το ζήτηµα να ενταχθούν στις κανονικές τους τάξεις και να δέχονται
παράλληλα ενισχυτική διδασκαλία. Ο σχολικός σύµβουλος γνωµοδοτεί ότι
έφτασε ο καιρός να γίνει κάτι τέτοιο. Ο διευθυντής του σχολείου, όµως, το
αρνείται, γιατί δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση µε τους δασκάλους που θα
δεχτούν τα παιδιά αυτά στην τάξη. Και εκεί ο σχολικός σύµβουλος σηκώνει τα
χέρια ψηλά: "δεν µπορώ να κάνω τίποτα", µας λέει. Θεωρούµε, δηλαδή, ότι
προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά ο θεσµός του σχολικού συµβούλου
είναι να λειτουργήσει συνολικά σωστά ως θεσµός, όχι µόνο στο συγκεκριµένο
ζήτηµα.
Και κλείνω µε µια ευχή. Στην περίπτωση συνέχισης του Προγράµµατος,
ας αλλάξουµε λίγο τη µορφή επικοινωνίας του δικτύου συνεργατών. Μέχρι
τώρα αποτελούσαµε ένα δίκτυο µε δεξαµενή πληροφοριών τα Γιάννενα και
κανάλια αµφίδροµης ροής πληροφοριών προς και από τις περιοχές. Ίσως θα
ήταν πιο χρήσιµο για όλους µας να διαµορφώσουµε έναν ιστό αράχνης. Και
δεν µιλάω για µεγαλεπήβολα σχέδια υπολογιστών και γραφείων. Μια απλή
φωτοτυπία διευθύνσεων, τηλεφώνων και e-mails για όσους έχουν αρκεί και έχει
µηδενικό κόστος.
Και κάτι που εγώ περίµενα και θα προτιµούσα να έχω στα χέρια µου
αυτή τη στιγµή, είναι οι εκθέσεις όλων των περιοχών. Έχουν δοθεί από το
Φλεβάρη, το κόστος µιας φωτοτυπίας δεν νοµίζω ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό,
για να ενηµερωθούµε επιτέλους για τις δράσεις όλων. Σας ευχαριστώ.
--Ξεκινήσαµε λιγάκι ανάποδα, όπως είδατε. Πρώτα καταθέσαµε τις
προτάσεις µας. Επί του πρακτέου, λοιπόν. Η νεοσύστατη οµάδα της

Θεσσαλονίκης ξεκινώντας τη δράση της τον Σεπτέµβριο του 2000 αντικρίζει
την πραγµατικότητα. Ο νέος οικισµός Αγία Σοφία είναι σχεδόν έτοιµος. Το
στρατόπεδο του Γκόνου που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Άµυνας θα
φιλοξενούσε τους ανθρώπους του καταυλισµού της κοίτης του Γαλλικού
ποταµού που ζούσαν σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης. Η µετεγκατάσταση
250 περίπου οικογενειών ήταν ζήτηµα χρόνου. Ζήτηµα δικό µας, όµως, ήταν ο
άγνωστος αριθµός των παιδιών και η εγγραφή τους στα σχολεία. Έτσι, ξεκινάει
ο µαραθώνιός µας. ∆εν ξέρω αν είναι υπερβολή, αλλά τουλάχιστον εµείς έτσι
το ζήσαµε.
Κάνουµε µια πρόχειρη καταγραφή των παιδιών σχολικής ηλικίας και
συναντήσεις επί συναντήσεων µε φορείς της εκπαίδευσης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, για το πού θα πάνε τα παιδιά
αυτά σχολείο. Ο δήµος Εχεδώρου, στον οποίο ανήκει ο οικισµός, αρνείται να
τα δεχτεί στο σχολείο. Το επιχείρηµα του εκπροσώπου του σε όλες αυτές τις
συναντήσεις που σας είπα ότι ξεκίνησαν ήταν ότι "Εµείς δεν είµαστε ρατσιστές,
αλλά η τοπική κοινωνία αντιδρά, θα ξεσηκωθεί, θα πάρουν τα καλάζνικοφ, δεν
θα αφήσουν παιδί να κατεβεί από το λεωφορείο". Και βέβαια από δίπλα ο
αρµόδιος προϊστάµενος να σιγοντάρει.
Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι ο οικισµός ανήκει στον καποδιστριακό
δήµο του Εχεδώρου (Σίνδος, Ιωνία, Κεφαλοχώρι) και βρίσκεται κοντά στις
φυλακές των ∆ιαβατών, στη βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η
έκτασή του είναι περίπου 150 στρέµµατα.
Ο µαραθώνιός µας φαινόταν χωρίς τέρµα. Μας έσωσαν δύο από µηχανής
θεοί: ο Τσενάι, ο µαθητής στη Μηχανιώνα, και ο πρωθυπουργός που θα
ερχόταν στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της Έκθεσης. Ένα ωραίο πρωί,
λοιπόν, µας ανακοινώνεται ότι τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Είχαν περάσει ήδη
δύο µήνες σκληρών διαπραγµατεύσεων και ψυχανάλυσης. ∆ιότι όλοι αυτοί οι
"καρεκλάδες", οι φορείς της διοίκησης, της εκπαίδευσης, ήθελαν ψυχανάλυση,
ήταν οι ασθενείς µας και οι ψυχαναλυτές είµασταν εµείς!

Πού θα πήγαιναν, λοιπόν, αυτά τα παιδιά; Σε 13 σχολεία της δυτικής
Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η λύση ανάγκης, εφόσον, όπως ήδη σας είπαµε, ο
δήµος Εχεδώρου ήταν από την αρχή αρνητικός και δεν δεχόταν καµία
συζήτηση για το ότι τα παιδιά αυτά ως παιδιά δηµοτών του θα πρέπει να
φοιτήσουν στα σχολεία του. Από την άλλη, υπήρχε ο κίνδυνος δηµιουργίας
σχολείου στον οικισµό, που ευτυχώς για µας -και αυτό βέβαια το οφείλουµε
στις συµµαχίες που ανέφερε η Μαριάνθη προηγουµένως- καταφέραµε να µην
γίνει. Ο κίνδυνος, όµως, υπάρχει ακόµα. Ακούγονται διάφορα από ανθρώπους
της διοίκησης και από τους ίδιους τους κατοίκους και αυτό µάλλον είναι και το
πιο επικίνδυνο.
Την κριτική, βέβαια, για το µοίρασµα των παιδιών στα 13 σχολεία της
δυτικής Θεσσαλονίκης τη δεχτήκαµε εµείς, αν και η απόφαση δεν ήταν
βεβαίως δική µας. ∆ιότι υπήρχαν και άλλα σχολεία πολύ πιο κοντά στον
οικισµό, τα οποία θα µπορούσαν να δεχτούν τα παιδιά. Σας αναφέρουµε
ενδεικτικά τον αριθµό αυτών των σχολείων και τη χιλιοµετρική τους απόσταση
από τον οικισµό:
Χαλάστρα 2 σχολεία 17 χλµ -- Μάλγαρα 1 σχολείο 19 χλµ
Κορδελιό 2 σχολεία 4 χλµ -- Εύοσµος 3 σχολεία 6 χλµ
Ευκαρπία 2 σχολεία 9 χλµ -- Συκιές 2 σχολεία 11 χλµ.
Οι µαθητές µεταφέρονται στα 13 σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης µε
µισθωµένα από τη Νοµαρχία λεωφορεία και αρχικά ο ρόλος µας είναι
συντονιστικός, κάνουµε, δηλαδή, τους συνοδούς. Κάθε πρωί βρισκόµαστε στον
οικισµό και συντονίζουµε τα παιδιά, που είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να
ανεβούν σε τέσσερα λεωφορεία, να µην µπερδευτούν, να καταλάβουν σε ποιο
σχολείο θα πρέπει να κατεβούν, σε ποια στάση. Αυτό λοιπόν το κάνουµε από
τον πρώτο καιρό.
Ξεκινούν, όµως, αντιδράσεις στα σχολεία και έτσι αλλάζουµε ρόλο. Η
συµµετοχή µας στις συνελεύσεις γονέων και κηδεµόνων που συγκαλούνται είναι

πλέον αναγκαία. Ευτυχώς δεν είµαστε µόνοι µας εκεί, αλλά δίπλα µας
στέκονται και οι σύµµαχοί µας, αυτοί που ανέφερε η Μαρία προηγουµένως.
Σε αυτές τις συγκεντρώσεις, όµως, βγήκε και κάτι που εγώ προσωπικά δεν
µπορούσα να το φανταστώ. Προσπαθούσαµε να πείσουµε τους γονείς ότι τα
παιδιά του οικισµού που θα έρθουν δεν θα µεταφέρουν τις κακές τους
συνήθειες στα δικά τους παιδιά, δεν θα τα µάθουν να καπνίζουν, να σκοτώνουν
ή δεν ξέρω και γω τι άλλο. Ακριβώς το ίδιο πράγµα, όµως, κάναµε και στον
οικισµό. Προσπαθούσαµε, δηλαδή, να πείσουµε τους γονείς των παιδιών από
τον οικισµό ότι δεν θα πάθουν τίποτα αν πάνε σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι τα
πράγµατα δεν είναι τόσο απλά.
Η εναλλαγή των ρόλων συνεχίζεται. Το ΠΙΚΠΑ µέσω της υπεύθυνής του
που λειτούργησε το τµήµα στον οικισµό µας διαβεβαίωνε ότι το θέµα τον
εµβολίων που εκκρεµούσε, θα λυνόταν. Ευτυχώς, τα εµβόλια δεν τα κάναµε
εµείς!
Στα σχολεία προγραµµατίσαµε επισκέψεις ανά δεκαπενθήµερο.
Συνεργαστήκαµε µε τους δασκάλους, από τους οποίους ζητούσαµε να µας
στέλνουν στο τέλος κάθε βδοµάδας µε φαξ ένα παρουσιολόγιο. Με βάση αυτά
τα παρουσιολόγια επισκεπτόµασταν σχεδόν κάθε βδοµάδα τον οικισµό και
µιλούσαµε µε συγκεκριµένες οικογένειες, τα παιδιά των οποίων είτε πήγαιναν
κανονικά στο σχολείο είτε είχαν απουσίες.
∆εν ξέρω αν θα πρέπει να αιτιολογήσω τη διαρροή που είδαµε εµείς.
Ακούστηκαν και χθες κάποια πράγµατα. Εµείς αναµέναµε την αργοπορία, την
αργοπορία των µαθητών, αλλά δυστυχώς, είδαµε την αργοπορία των
λεωφορείων. Όταν, δηλαδή, τα παιδιά µπήκαν τελικά σε ένα δρόµο και
περίµεναν στις 7.30 π.µ. το λεωφορείο τους, ενώ έβρεχε, το λεωφορείο έφτανε
στις 8.15 π.µ. Αυτή η δική µας ασυνέπεια σηµαίνει συνέχεια της δικής τους
ασυνέπειας επ' αόριστον. Και νοµίζω ότι αυτό ήταν που πήγε πίσω την όλη
προσπάθειά µας. Από τα παρουσιολόγιά µας προκύπτει ότι ο αριθµός των
µαθητών που ξεκίνησαν το σχολείο ήταν περίπου 130. Μέχρι το Μάρτη

φοιτούσαν 90-100 παιδιά και µετά το Πάσχα µειώθηκαν στα 30. Όταν
ξεκίνησαν οι πενταήµερες, έρχονταν µόνο ένα λεωφορείο για τα παιδιά αυτά
και έπρεπε να τα µοιράσει σε 13 σχολεία. Αυτό ήταν αρκετό. Από την επόµενη
βδοµάδα χάλασαν όλα. Τα παιδιά έφυγαν.
Θεωρώ σηµαντικό να αναφέρω τα εξής. Το περιβάλλον των σχολείων που
δέχτηκαν παιδιά του οικισµού δεν ήταν εχθρικό, κάποιες φορές, όµως, ήταν
σίγουρα αδιάφορο. Έτσι, για τη φοίτηση των παιδιών που έχουν παραµείνει
πρέπει να συµµεριστούµε την άποψη του κου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος
χθες µίλησε για τη σηµασία της σχέσης δασκάλου και µαθητή και για την
ψυχολογική διάσταση στην ένταξη. Τα παιδιά συνέχισαν να φοιτούν στα
σχολεία, γιατί ανέπτυξαν πολύ καλή σχέση µε το δάσκαλο. Και αν αυτό
συνδυαστεί µε όσα ειπώθηκαν χθες από τον κο Μαυρογιώργο, τότε η δική µας
εµπειρία δείχνει ότι τα παιδιά συνεχίζουν να φοιτούν στα σχολεία που έχουν
παρουσιάσει δείγµατα προγραµµατισµού ως σχολικές µονάδες.
Θέλω να σας µεταφέρω την εικόνα που αποκόµιζα κάθε φορά από τα
σχολεία που επισκεπτόµουν, ειδικά από ένα από τα σχολεία της Χαλάστρας, το
οποίο δεχόταν 7 µαθητές και από τον οικισµό των Τσιγγάνων (εκεί έχουµε
µουσουλµάνους Τσιγγάνους). Αυτά τα 7 παιδιά έπαιζαν στο διάδροµο του
σχολείου, που ήταν λίγο απόµερος. Στο προαύλιο ήταν στη µία άκρη, µόνα
τους. Και να σας πω και το ακριβές σηµείο; ∆εν ξέρω αν έχει σηµασία.
Ακριβώς στην πόρτα του σχολείου του προαυλίου, όταν τα υπόλοιπα παιδιά
έπαιζαν κανονικά στο προαύλιο. Η Ηώ θα συνεχίσει µε τα νηπιαγωγεία που
λειτούργησαν σε αυτόν τον οικισµό.
--Κυρίες και κύριοι, καληµέρα σας και από µένα. Θα σας απασχολήσω µε
το θέµα της προσχολικής αγωγής των παιδιών του οικισµού Αγίας Σοφίας στη
δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό σε όλους µας νοµίζω ότι η προσχολική
αγωγή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αποτελεί την πρώτη επαφή του

ατόµου µε τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, αλλά και καθορίζει σηµαντικά
την οµαλή ένταξή του στο σύνολο.
Τον Οκτώβρη του 2000, όπως ήδη ακούσατε το ιστορικό, οι Τσιγγάνοι
από το Γαλλικό ποταµό µεταφέρθηκαν στον οικισµό Αγίας Σοφίας. Από την
αρχή λειτούργησε νηπιαγωγείο, το οποίο µαζί µε τον παιδικό σταθµό ήταν οι
µόνες εκπαιδευτικές µονάδες που εγκαταστάθηκαν µέσα στον οικισµό.
Στεγάστηκαν σε λυόµενα κτίρια, όπως είναι άλλωστε και οι κατοικίες των
κατοίκων, και λειτούργησαν µε επιµελές προσωπικό το καθένα.
Η καταγραφή των µελών του οικισµού, και συγκεκριµένα των παιδιών
αυτής της ηλικίας, δεν είχε ακόµη ξεκινήσει από τη Νοµαρχία και η συµβολή
του Προγράµµατος θεωρώ ότι ήταν καθοριστική στο σηµείο αυτό, δεδοµένου
του ότι έγινε καταγραφή των παιδιών σχολικής ηλικίας, µε ταυτόχρονη
προτροπή και καθοδήγηση της οικογένειας να εγγράψουν τα παιδιά τους στο
νηπιαγωγείο.
Στην αρχή φάνηκε ότι οι γονείς δεν γνώριζαν τη διαφορά µεταξύ
δηµοτικού και νηπιαγωγείου, καθώς και σε τι αποσκοπούσε η φοίτηση σε αυτό.
Φυσικά εγγράφηκαν 32 παιδιά στο νηπιαγωγείο, αλλά για αρκετό διάστηµα
εµφανίζονταν και καινούρια, ενώ ταυτόχρονα κάποια από εκείνα που είχαν
αρχικά εγγραφεί διέκοψαν τη φοίτηση. Τελικά ο αριθµός των παιδιών
σταθεροποιήθηκε στα 33. Από αυτά 20 φοίτησαν τακτικά, αλλά µε κάποια
αρκετά µεγάλα διαστήµατα αποχής κατά τη διάρκεια του έτους. Η διαρροή
κορυφώθηκε µετά το Πάσχα, εποχή που παρατηρήθηκε διόγκωση αυτού του
φαινοµένου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Μόνο τέσσερα παιδιά
παρακολούθησαν την τάξη τους καθηµερινά και χωρίς κανένα διάστηµα
αποχής µέχρι και σήµερα.
Η προσέλευση των µαθητών ήταν ακανόνιστη και ως προς το ωράριο,
καθώς δεν εµφανίζονταν και δεν αποχωρούσαν όλοι την ίδια ώρα. Οι λόγοι της
ακανόνιστης φοίτησης και διαρροής είναι αυτοί που όλοι λίγο ή πολύ
γνωρίζουµε και για τους οποίους ήδη ακούστηκαν πολλά σε αυτή τη συνεδρία.

Σύµφωνα, όµως, µε την άποψη των νηπιαγωγών, την οποία και σας µεταφέρω,
συντέλεσε πολύ το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία ήταν µέσα στον οικισµό και
αυτό δεν υποχρέωσε θεωρητικά τους γονείς να τηρήσουν ένα τακτικό ωράριο
προσέλευσης, όπως επίσης και να επιβάλουν στα παιδιά τους ένα σταθερό
πρόγραµµα φοίτησης. Καταβλήθηκε κάποια προσπάθεια από τις νηπιαγωγούς
να ακολουθηθεί το πρόγραµµα που εφαρµόζεται σε όλα τα νηπιαγωγεία της
χώρας, καθώς αυτό θεωρείται ευέλικτο και ευπροσάρµοστό στις ανάγκες των
παιδιών στα οποία απευθύνεται. Ωστόσο, οι νηπιαγωγοί συνάντησαν τις εξής
δυσκολίες:
(α) Αδυναµία συγκέντρωσης και γρήγορη απώλεια ενδιαφέροντος από τους
µαθητές. Αυτό είναι συχνό φαινόµενο στα νηπιαγωγεία κατά την αρχή της
φοίτησης των παιδιών, ωστόσο, το γεγονός ότι τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωµένα
µε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά κυρίως το ότι δεν υπήρχαν άλλα
παιδιά που να λειτουργήσουν ως πρότυπα στην εκπαιδευτική διαδικασία,
δυσχέραινε την κατάσταση. Οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι αυτή η δυσκολία
αντιµετωπίστηκε ή και ξεπεράστηκε εν µέρει µε τη γενικευµένη χρήση της
εικόνας ως µέσο διδασκαλίας.
(β) Αδυναµία παρακολούθησης και κατανόησης των ακουστικών µεθόδων
διδασκαλίας, αφενός γιατί δεν υπήρχε ανάλογη εµπειρία από το οικογενειακό
περιβάλλον, αφετέρου γιατί ο γραπτός λόγος διαφοροποιείται σηµαντικά από
τον προφορικό που χρησιµοποιούν και στο ευρύτερο περιβάλλον τους, αλλά
και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Και όταν µιλάω για ακουστικές
µεθόδους διδασκαλίας, αναφέροµαι και στην ανάγνωση ενός παραµυθιού από
κάποιο βιβλίο.
(γ) ∆υσκολία προσαρµογής στους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς και υγιεινής
λόγω φυσικά της απουσίας εµπειρίας από το οικογενειακό περιβάλλον.
(δ) Ιδιαίτερα περιορισµένο λεξιλόγιο στη νεοελληνική γλώσσα, γεγονός που
αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη επικοινωνίας µε άτοµα εκτός
οικισµού. Τα παιδιά επικοινωνούν µεταξύ τους στα τσιγγάνικα και

χρησιµοποιούν τα ελληνικά µόνο όταν απευθύνονται στις νηπιαγωγούς ή στα
άτοµα εκτός πληθυσµού.
(ε) Μια πρακτική δυσκολία, η οποία δεν έχει σχέση µε την ανταπόκριση των
µαθητών, αλλά δηµιούργησε πολλά προβλήµατα κατά τη διάρκεια της
χρονιάς, ήταν η απώλεια των οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας, επειδή τα
σχολεία ήταν αφύλακτα.
Οι γονείς δεν συµµετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχοντας
άγνοια αυτής της φάσης της εκπαίδευσης, θεώρησαν το νηπιαγωγείο σαν ένα
αποτυχηµένο δηµοτικό. Οι µητέρες, για παράδειγµα, ρωτούσαν γιατί δεν
µαθαίνουν γράµµατα στα παιδιά τους, παρά τα βάζουν να παίζουν όλη µέρα.
Και αυτή ήταν η µόνη συµµετοχή και εµπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Αντίθετα, αποδέχτηκαν το ρόλο του παιδικού σταθµού, ο οποίος,
όµως, ανταποκρίθηκε προφανώς στις προσδοκίες τους, και παρατηρήθηκε
µεγαλύτερη συνέπεια ως προς την προσέλευση και το ενδιαφέρον των γονέων.
Επιπλέον, πρέπει να τονίσουµε ότι η στέγαση του νηπιαγωγείου µέσα στον
οικισµό δηµιούργησε ένα κακό προηγούµενο και οι γονείς αντιµετωπίζουν
πλέον θετικά το ενδεχόµενο να στεγαστεί και δηµοτικό σχολείο µέσα στον
οικισµό.
Παρόλες τις δυσκολίες που αναφέραµε, υπήρξε πρόοδος στα παιδιά που
φοίτησαν στο νηπιαγωγείο και αν δεν ήταν η επιθυµητή, ήταν ίσως η µόνη
επιτεύξιµη στις παρούσες συνθήκες.
Ο ρόλος του νηπιαγωγείου είναι αντισταθµιστικός, για να καλυφθούν
τυχόν κενά που αφήνει η οικογένεια, µε σκοπό τόσο την ολόπλευρη ανάπτυξη
και κοινωνικοποίηση του παιδιού όσο και την παράλληλη απόκτηση των
βασικών εκείνων δεξιοτήτων που θα συµβάλουν στην οµαλή µετάβαση στο
δηµοτικό σχολείο. Θεωρούµε ότι για να επιτευχθεί η κοινωνικοποίηση των
παιδιών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξή τους, είναι απαραίτητη η επαφή µε
άτοµα εκτός πληθυσµού. Υποστηρικτική αυτής της άποψης είναι και µια απλή
σύγκριση µε την πορεία τεσσάρων παιδιών από έναν καταυλισµό, τον Φοίνικα

Θεσσαλονίκης, που µε παρέµβαση του Προγράµµατος από τις αρχές
Σεπτεµβρίου εγγράφηκαν στο 7ο Νηπιαγωγείο Καλαµαριάς. Τα παιδιά
παρουσίασαν ταχύτερη, για να µην πω ταχύτατη, κοινωνικοποίηση, ταχύτερη
προσαρµογή στους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς και υγιεινής, συµµετοχή
µε άριστα αποτελέσµατα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σε πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα τρία από τα τέσσερα αυτά παιδιά είναι πολύ καλύτερα από
τους συµµαθητές τους και µάλιστα οι νηπιαγωγοί τα θεωρούν τα καλύτερα του
νηπιαγωγείου.
Σε όλο αυτό το διάστηµα η συµβολή του Προγράµµατος ήταν κυρίως η
υλικοτεχνική στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε µουσικά όργανα ή
όπως µπορούσαµε να βοηθήσουµε τέλος πάντων, ενώ η συµβουλευτική µας
παρέµβαση ήταν σχετικά περιορισµένη, διότι φέτος δώσαµε µεγαλύτερη
έµφαση στην πρώτη σχολική αγωγή και γενικότερα στη φοίτηση των παιδιών
στο δηµοτικό σχολείο. Ωστόσο, η πιο ουσιαστική και ολοκληρωµένη
παρέµβασή µας στην προσχολική αγωγή είναι βασικός στόχος για την επόµενη
χρονιά σε όσο γίνεται περισσότερες περιοχές του νοµού.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονίσουµε ότι, κατά τη γνώµη µας η φοίτηση
των παιδιών σε κανονικά σχολεία και η άµεση επαφή µεταξύ τους εξασφαλίζει
καλύτερο παιδαγωγικό αποτέλεσµα, απαραίτητο για την ένταξή τους σε µία
κοινωνία, όπου όλοι µας ερχόµαστε καθηµερινά σε επαφή µε άτοµα
διαφορετικής καταγωγής. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η εµπλοκή των γονέων
στην εκπαιδευτική διαδικασία µε σχετικά σεµινάρια, οµάδες γονέων, ώστε να
βοηθήσουν και να συµβάλουν στην πρόοδο των παιδιών τους. Για να ζήσουµε
αρµονικά σε έναν κόσµο χωρίς σύνορα θα πρέπει να αποκτήσουµε µια θετική
ιδέα για τον εαυτό µας, αλλά και σεβασµό για τους άλλους. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει αποδοχή των διαφορών µας, αλλά και µια αµερόληπτη
συµπεριφορά απέναντι σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω και εγώ
πριν κλείσω να ευχαριστήσω τον επιστηµονικό µας υπεύθυνο για τη συνεχή
στήριξή του στην προσπάθειά µας και εσάς που µας ακούσατε.

--Και πριν χειροκροτήσετε να πούµε και κάποια πράγµατα για τους
στόχους µας και τι βλέπουµε για τη συνέχεια. Προς το παρόν, έχουµε για την
Τρίτη µια ηµερίδα σε συνεργασία µε ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης µε θέµα
"Σχολική ένταξη των παιδιών του οικισµού Αγίας Σοφίας. Εµπειρίες,
συµπεράσµατα, προοπτικές". Ο στόχος µας είναι, µάλλον έτσι οργανώθηκε το
πρόγραµµα, οι δάσκαλοι που ασχολήθηκαν µε αυτά τα παιδιά φέτος να βγουν
να µιλήσουν, να καταθέσουν τις εµπειρίες τους και από την άλλη οι
προϊστάµενοι να δεσµευτούν για την επόµενη χρονιά. Θα προσπαθήσουµε να
δεσµευτούν, ώστε τα παιδιά του νηπιαγωγείου να πάνε στο δήµο Εχεδώρου,
εκεί που πρέπει να πάνε. Και ο δήµος Εχεδώρου δεν έχει ένα σχολείο, έχει έξι
συνολικά. Σας ευχαριστούµε.

