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ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΑΝΙΣΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΑ 
ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΑ: ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Αναστασοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός  

 
Ας μου επιτραπεί να τροποποιήσω κατά τι το θέμα του συνεδρίου βάζοντας 

μόνο ένα ερωτηματικό στο τέλος «σχολείο ίσο για παιδιά άνισα»; Αυτόματα 
προκύπτουν δυο ερωτήματα : το πρώτο αφορά την έννοια της ισότητας και στην 
προκειμένη περίπτωση της εκπαιδευτικής ισότητας και το άλλο το φαινόμενο των 
άνισων παιδιών.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα προσεγγίσει  μια ομάδα  παιδιών και κάτω από 
ποια διαδικασία κατέληξαν αυτά να είναι άνισα έναντι κάποιων άλλων, χωρίς φυσικά 
τα ίδια να το επιδιώξουν, πολύ περισσότερο δε, να το επιθυμούν. Αφορά στα 
τσιγγανόπαιδα και στην εξελικτική ιστορική και κοινωνική διαδικασία μέσα από την 
οποία κατέστησαν άνισα.(Υιοθετώ τον όρο τσιγγανόπαιδα αντί του όρου παιδιά Ρομ 
διότι και οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως Τσιγγάνοι χωρίς αυτό να έχει μειωτικό 
χαρακτηρισμό). 

 Η στάση της ελληνικής κοινωνίας, όπως διαφαίνεται από την ερευνητική 
δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης(Κοκκινάκη 
1983, Λιθοξόου 1986) απέναντι στους Τσιγγάνους καθορίζεται από  εθνοπολιτισμική 
αντίληψη. Για να κατανοήσουμε το πλαίσιο από το οποίο απορρέει η σημερινή θέση 
των Τσιγγάνων στην ελληνική κοινωνία αλλά και στο συλλογικό υποσυνείδητο την 
εδραιοποίηση της εικόνας του τσιγγάνου και άρα τις συνθήκες μέσα στις οποίες 
αναπτύσσονται τα τσιγγανόπαιδα και τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν τα ίδια  για 
την κοινωνία και τους θεσμούς της, αλλά και αντίστροφα δηλ ο υπόλοιπος 
πληθυσμός για τα ίδια θεωρείται απαραίτητη μια βιβλιογραφική αναδρομή στο χώρο 
και στο χρόνο. Η βιβλιογραφία που αφορά στους τσιγγανους ανήκει κυρίως στον 
παρα-επιστημονικό χώρο, όπου τους εμφανίζουν σαν μια ενιαία ανά τον κόσμο 
ομάδα,  των οποίων όμως  η προέλευση και διαιώνιση τους δεν ερμηνεύεται από 
καμία εκ των καθιερωμένων επιστημών(κοινωνικών επιστημών, κοινωνιολογίας, 
ιστορίας, ανθρωπολογίας), επιστημονικών μεθόδων και θεωριών που έχουν 
εφαρμοστεί για όλες τις ομάδες ανθρώπων. (Α.Βαξεβάνογλου,2001:42, Ντούσας 
1997, Cossuto 2006). Παρόλα τα αντιφατικά στοιχεία που εμφανίζει η προσπάθεια 
τοποθέτησής τους στο χωροχρόνο τελικά συνδιαμορφώθηκε στη βάση αυτών των 
στοιχείων η υποτιθέμενη Τσιγγάνικη ταυτότητα. Η κοινή καταγωγή (Ινδική;) δεν 
έφτανε για να προσδιοριστεί εθνικά ένας λαός. Χρειαζόταν και  ένας ακόμη 
σημαντικός παράγοντας: η κοινή γλώσσα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι από τους 
πρώτους υποστηρικτές αυτής της άποψης ο Έλληνας γιατρός Α. Γ Πασπάτης στη 
δεκαετία του 1850 σύγκρινε τη γλώσσα των Τσιγγάνων της Κων/λης με τα 
σανσκριτικά. Η εμμονή του δε να αποδείξει την Ινδική προέλευση των τσιγγάνων τον 
οδήγησε «να απαλλάξει τα γλωσσολογικά στοιχεία που συνέλεγε από τις προσμίξεις» 
όπως διευκρινίζει ένας σύγχρονός του μελετητής o Μ. Bataillard. Αυτή τη «γλωσσική 
κάθαρση» ακολούθησαν και άλλοι μελετητές της εποχής καταλήγοντας σε μια 
θεωρητική Τσιγγάνικη γλώσσα την οποία δεν αναγνώριζαν οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι!(Α. 
Βαξεβάνογλου ,2001:45) Στο τέλος του 18ου αι. ολοκληρώνεται η διαμόρφωση των 
περισσότερων εθνών-κρατών και εμφανίζεται παράλληλα στη δυτική Ευρώπη «μια 
πραγματική επιδημία ανατολίτικων πραγμάτων που θα επηρέαζε όλους σχεδόν τους 
μεγάλους ποιητές , δοκιμιογράφους και φιλοσόφους»της εποχής(Said, 1996:69). Τα 
χαρακτηριστικά που προσέδωσε στις ανατολικές κοινωνίες εκτός από το άγνωστο , 
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μακρινό και μυστηριακό στοιχείο , ήταν αυτά της στατικότητας, της οπισθοδρόμησης 
και της υπανάπτυξης. Κάτω λοιπόν απ’ αυτό το πνεύμα οι μελετητές θεώρησαν ότι τα 
άτομα των διαφόρων ομάδων ανήκαν σ’ ένα λαό ένα έθνος διαφορετικό που παρόλο 
που ζούσαν για χρόνια στην Ευρώπη δεν ακολούθησαν την πρόοδό τους εξαιτίας της 
στατικής και αδιαφοροποίητης «ανατολίτικης φύσης» τους.  

Ο H. Grellmann,  στο βιβλίο του «Die Zigeuner, ein historiscer Versuch όber 
die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schickahle dieses Volks in Europa, nebst 
ihren Ursprunge», Λειψία(1783) συγκέντρωσε, συστηματοποίησε  και επένδυσε με 
επιστημονικού τύπου επιχειρήματα, τις πληροφορίες και ιδεολογικές τάσεις  που 
περιέρρεαν στο τότε περιβάλλον ( αναζήτηση προέλευσης του ανθρώπου, εθνοτική 
ομαδοποίηση διαφόρων πληθυσμών, φυλετικός ντετερμινισμός, η μανία με την 
ανατολή και τις Ινδίες ειδικότερα) και κατασκεύασε μια  «τσιγγάνικη ταυτότητα». 
Μέσα από το έργο του Grellman διαμορφώθηκε ένα «είδος αρχέτυπου Τσιγγάνου», 
στοιχεία του οποίου επικρατούν μέχρι σήμερα. Η επιτυχία της εικόνας του Τσιγγάνου 
οφειλόταν ακριβώς στην αντιστοιχία της με το πνεύμα της εποχής.(Ε. 
Πολίτου,2001:96,97) Οι αντιλήψεις του 18ου αιώνα που, μεταξύ των άλλων, 
ταυτίζουν την γλώσσα με την εθνική ταυτότητα, όπως υποστηρίζουν οι Guus & 
Kytlay (2002), και η μετέπειτα κωδικοποίησή τους από τον Grellman οδήγησαν στην 
πεποίθηση ότι οι Τσιγγάνοι είναι μια ομοιογενής ομάδα με συγκεκριμένη ιστορία και 
πολιτισμό. 

Αυτή λοιπόν, η αρχετυπική εικόνα (ανατολίτες,υπανάπτυκτοι,οπισθοδρομικοί, 
μυστήριοι,μελαμψοί,μάγοι,περιπλανώμενοι,μουσικοί,σιδεράδες,)που 
κατασκευάστηκε, και  η μετέπειτα αναπαράσταση και αναπαραγωγή  του 
στερεότυπου για τον «Τσιγγάνο» στο συλλογικό ασυνείδητο, στη συνέχεια 
υιοθετήθηκε και εσωτερικεύθηκε  και από τους ίδιους τους Τσιγγάνους και έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ομαδικής συνείδησης και κοινής ταυτότητας, όπως 
υποστηρίζουν οι Lucassen, Willems, Cotaar (1998) σύμφωνα με τη θεωρία του 
στιγματισμού (Labeling theory).Η υποτιθέμενη  μακρινή καταγωγή και η όλη 
μυθοποίηση με την προβολή του δήθεν τσιγγάνικου τρόπου ζωής, συγχέει και 
μεταθέτει τα αίτια και  τις ευθύνες των όσων συμβάλλουν στο να μένουν οι ομάδες 
αυτές στο περιθώριο της κοινωνικοοικονομικής ζωής της κοινωνίας, σε παράγοντες 
ντετερμινιστικούς που φυσικά αφορούν αποκλειστικά τους ίδιους και απενοχοποιούν 
όλους τους άλλους συγκαλύπτοντας τα φαινόμενα αδυναμίας του κοινωνικού 
κράτους Η μεταπολεμική κοινωνία με την εκβιομηχάνιση, το εμπόριο, την 
οικονομική ανάπτυξη, τη μετανάστευση ,γνώρισε μεγάλες κοινωνικοοικονομικές 
ανακατατάξεις και έδωσε ευκαιρίες ενσωμάτωσης και ένταξης στην επίσημη 
οικονομία  και γενικότερα στο εθνικό σύνολο. 

Οι Τσιγγάνοι, αναλφάβητοι, περιθωριακοί , στερημένοι της ελληνικής 
υπηκοότητας , μη έχοντας μέχρι πρότινος δικαίωμα ψήφου και μένοντας έξω από 
πολιτικές παροχές και εξυπηρετήσεις παραμένουν σχεδόν ολοκληρωτικά εκτός 
επίσημης οικονομίας, διοικητικών και γραφειοκρατικών λειτουργιών, διατηρώντας 
μέχρι και σήμερα τις στρατηγικές επιβίωσης των φτωχών και περιθωριακών ομάδων.( 
Έξαρχος 1996, Βασιλειάδου Μ, Παυλή-Κορρέ 1994)Από τη γέννησή τους λοιπόν τα 
τσιγγανόπαιδα ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα που όχι μόνο διαφέρει από την 
κυρίαρχη αλλά η διαφοροποίησή της χαρακτηρίζεται απο στοιχεία κατώτερα και 
μειονεκτικά έναντι των άλλων. Σε πολλά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
Τσιγγάνοι ορίζονται σαν «μειονότητα» ή σαν «εθνότητα». Εξ’ ορισμού λοιπόν οι 
Τσιγγάνοι σαν διαφορετικός λαός έχει και πολιτισμικές διαφορές. Μόνο που στην 
περίπτωση των Τσιγγάνων βαφτίζουμε πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κοινωνική 
ανισότητα και αδυναμία που χαρακτηρίζει τους φτωχούς κυρίως Τσιγγάνους. Αξίζει 
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να σημειωθεί ότι στη  χώρα μας από το 1830 μέχρι και το 1978, οι Τσιγγάνοι είχαν 
στερηθεί την ελληνική υπηκοότητα και το δικαίωμα στην εκπαίδευση.  

Ας ερευνήσουμε τώρα πόσο πραγματικά ίσες είναι οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
που προσφέρονται στα τσιγγανόπαιδα. Το σχολείο που αποτελεί την κύρια μορφή της 
επίσημης και συστηματοποιημένης εκπαίδευσης είναι κοινωνικός θεσμός και η 
λειτουργία του εξαρτάται από τις σχέσεις των κοινωνικών δυνάμεων. ‘Άρα το 
σχολείο είναι πράξη πολιτική και έχει ενδιαφέρον να καταγράψουμε την πολιτική που 
έχει ακολουθηθεί απέναντι στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων στην Ευρώπη και στην 
Ελλάδα ειδικότερα. Μέσα απ’ αυτή την καταγραφή θα διαμορφωθεί η κυρίαρχη 
στάση απέναντι στους Τσιγγάνους αλλά και η διαμορφωθείσα στάση των Τσιγγάνων 
απέναντι εφ’ ενός στο θεσμό της εκπαίδευσης και αφ’ ετέρου στα μορφωτικά αγαθά 
που μέσω αυτής προσφέρονται στον άνθρωπο.  Η οργανωμένη εκπαίδευση με τη 
σημερινή της μορφή, αυτή του σχολείου, είναι αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών 
της κοινωνίας όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Η 
φοίτηση και παραμονή σ΄ ένα κεντρικό κοινωνικοποιητικό μηχανισμό όπως ο 
σχολικός, εξασφαλίζει τη μάθηση των ιδεών και προτύπων που είναι απαραίτητα για 
τη διατήρηση της κυρίαρχης τάξης. Ιστορικά η υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί την 
έκφραση της προσπάθειας της  ισχύουσας τάξης για κοινωνική , οικονομική και 
ιδεολογικοπολιτική κυριαρχία. Επιπλέον μετά τον σχηματισμό των κρατών εθνών 
κατά  τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε η ανάγκη ομογενοποιήσεις των 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών των κατοίκων τους δια μέσου της υποχρεωτικής 
δωρεάν και δημόσιας εκπαίδευσης .Απο τα παραπάνω φαίνεται ότι οι τσιγγάνοι 
μένουν έξω από τη σχολική διαδικασία, διότι ούτε κυρίαρχη τάξη είναι , ούτε έχουν 
όμοια πολιτισμικά χαρακτηριστικά με την ισχύουσα τάξη.  Μετά δε τον Δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο στη διακήρυξη των Ενωμένων Εθνών , 1948 : άρθρο 26, παρ. 1&2 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η εκπαίδευση  θεωρήθηκε ένα από τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα, του οποίου η στέρηση εμποδίζει τον άνθρωπο να 
συνειδητοποιήσει και να κάνει χρήση και των άλλων δικαιωμάτων , όπως αυτά των 
κοινωνικών, πολιτικών, ατομικών κ.α. Οι πρώτες προσπάθειες συγκρότησης του 
εκπαιδευτικού μηχανισμού κατά την περίοδο του μεσοπολέμου και στα πλαίσια 
διαμόρφωσης των εθνικών κρατών και της εθνικής ομογενοποίησης δια μέσου της 
εκ/σης, είχαν  επιπτώσεις  στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων.(Κ. Τσιούμης, 2003:25) 
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση την Ένωση Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που από τις δεκαετίες του 1920-1930 καθιέρωσε την  
εκπαίδευση των Τσιγγάνων, μέχρι τη δεκαετία του 1960 δεν υπήρξε μέριμνα για την 
εκπαίδευσή τους. Το 1984 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κάνει καταγραφή 
της εκπαιδευτικής κατάστασης των Τσιγγάνων των χωρών μελών της Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση προέκυψε στη χώρα μας εξαιτίας της δυναμικής εισροής 
παλιννοστούντων ή και αλλοδαπών μαθητών, κυρίως στη δεκαετία του ’80 και 
δημιούργησε τις συνθήκες για δραστηριοποίηση σε θέματα εκ/σης Τσιγγανοπαίδων 
και μάλιστα υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και ενώ μέχρι τότε , οι 
Τσιγγάνοι θεωρούνται «απόντες» από τα εκ/κα συστήματα (Χ. Κάτσικας, Ε. Πολίτου, 
1999:98) Η διαπολιτισμική εκ/ση άρχισε στη χώρα μας με τη μορφή μέτρων στήριξης 
και διευκόλυνσης της ομαλής ένταξης των ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 
Τα  μέτρα  στόχευαν στην  προσέγγιση  αυτών  των  ομάδων    ( παλιννοστούντες, 
αλλοδαποί, τσιγγάνοι) και όχι στη συνολική θεώρηση της διαπολιτισμικής συμβίωσης 
όλων των μαθητών και των γηγενών στο εκ/κό 
σύστημα(Σ,Ανθοπούλου,2001:19,Συμπόσιο) Αρχικά δε οπως θα δούμε πιο κάτω, 
αναπτύχθηκε έξω από το επίσημο εκ/κό σύστημα με εκχώρηση αρμοδιοτήτων του 
κεντρικού εκ/κού συστήματος, από το κράτος, σε περιφερειακές υπηρεσίες ή και σε 
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ιδιωτικούς φορείς με χρηματοδότηση προγραμμάτων εκ/σης. Η έκφραση «ομάδα με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες» προκύπτει έπειτα από σύγκριση με μια άλλη ομάδα 
και στην προκειμένη περίπτωση με τον πολιτισμό της κυρίαρχης κοινωνικά ομάδας. 
Θέτει δε στο επίκεντρο της παιδαγωγικής πράξης και εκ/κής εφαρμογής την 
πολιτισμική διαφορά και παραβλέπει την αναπαραγόμενη μέσα στο χρόνο για 
διάφορους λόγος και σκοπιμότητες κοινωνική θέση αυτών των ομάδων. Έτσι η 
πολιτισμική διαφορά μετατρέπεται σε εθνοτική διαφορά, σε διαφορά «λαού» και 
φτάσαμε να μιλάμε για ένα διαφορετικό από μας λαό που όμως ανέκαθεν ζει στα ίδια 
μέρη με μας, το λαό των Τσιγγάνων (Α.Γκότοβος,2001:22,24.Συμπόσιο). 

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1980 
δεν ενδιαφέρθηκε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ελλήνων Τσιγγάνων. Το 1983 
και υπό το βάρος των πιέσεων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άρχισε ν’ 
ασχολείται με τα προβλήματα αυτής της κοινότητας ελλήνων πολιτών!, με 
αποσπασματικές προσπάθειες και  εκτός της  επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η 
μη κρατική οργάνωση «Σώστε τα Παιδιά» είναι ο πρώτος φορέας που ασχολείται με 
την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων και σε πολλά μέρη της Ελλάδας η Εκκλησία , 
τα Κέντρα Πρόνοιας και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί. Το 1987 η εκπαίδευση των 
Τσιγγανοπαίδων εκχωρείται επίσημα στη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης  
(υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στο Παιδείας) με στόχο την 
προετοιμασία τους για ένταξη στο επίσημο σχολικό σύστημα. Αυτό όμως δεν 
καθορίζεται  με σαφήνεια εφόσον η Λαϊκή Επιμόρφωση δεν παρέχει πιστοποιητικά ή 
άλλου τύπου κατοχύρωση στους επιμορφούμενους αλλά και το Υπουργείο δεν 
δεσμεύεται να αναγνωρίσει την παρακολούθηση αυτών των τμημάτων. Ο χώρος ήταν 
ιδανικός για την παρέμβαση ιδιωτικών και ημι-ιδιωτικών (ΚΕΚ) φορέων και δικτύων  
που θα διαχειρίζονταν κοινοτικά κονδύλια! Στη φάση αυτή την εκπαίδευσης των 
Τσιγγάνων αναλαμβάνουν εταιρείες ή και Δήμοι. Από το 1994-95  τίθενται οι βάσεις 
για την επανατοποθέτηση των ειδικών κατηγοριών στο κεντρικό εκπαιδευτικό 
σύστημα με τέτοιο τρόπο όμως που επικυρώνει ακριβώς αυτό τον «ειδικό» 
χαρακτήρα. Δημιουργούνται τμήματα υποδοχής όπου ανεξάρτητα από ηλικία και 
γνωστικό επίπεδο, τα τσιγγανόπαιδα εισάγονται σε ειδικές τάξεις μέχρι να κριθούν 
κατάλληλα για την ένταξη τους σε κανονικές τάξεις. Τα περισσότερα τσιγγανόπαιδα 
διοχετεύονται σε ειδικούς θεσμούς ( αμιγή σχολεία τσιγγανοπαίδων ή 
προπαρασκευαστικές τάξεις, κάρτα φοίτησης ) οι οποίοι αναπαράγουν αλλά και 
παράγουν ειδικούς μαθητές. Το 1996 επισημοποιείται η εκπαιδευτική πολιτική για τα 
τσιγγανόπαιδα σαν ειδική πολιτική με την ίδρυση στο ΥΠΕΠΘ της  Ειδικής 
Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.(ΦΕΚ 
124/17.6.1996, τ.Α) . Με τον νόμο 2413/96 τίθεται σαν σκοπός της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης η οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές 
, κοινωνικές , πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες. Την αντίληψη των 
«ιδιαιτεροτήτων» που αφορούν τους τσιγγάνους την καθορίζει η άποψη περί « 
πολιτισμικών και μορφωτικών χαρακτηριστικών των Τσιγγάνων» όπως αυτή 
καλλιεργήθηκε στις προηγούμενες περιόδους  μέσα από τις ομοιογενοποιημένες 
αντιλήψεις για την τσιγγάνικη ταυτότητα.  Σύμφωνα με έκθεση της Ειδικής 
Γραμματείας ΠΟΔΕ(1997) « η σχολική φοίτηση των Τσιγγανοπαίδων χαρακτηρίζεται 
από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: παντελή έλλειψη προσχολικής αγωγής. Μικρό 
ποσοστό φοίτησης στα σχολεία. Ελλιπή παρακολούθηση μαθημάτων. Δυσκολία 
προσαρμογής στο σχολικό πρόγραμμα. Δυσκολία παρακολούθησης και αφομοίωσης 
μαθημάτων. Υψηλό ποσοστό εργαζόμενων παιδιών. Νομαδικό τρόπο ζωής….»(Ε. 
Πολίτου, 2001:246) Οι λόγοι που προβάλλονται για να αιτιολογήσουν αυτή την 
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κατάσταση είναι :ο νομαδικός τρόπος ζωής, η εμμονή στη διατήρηση της 
παραδοσιακής τους ταυτότητας, η απόρριψη των σχολικών αξιών, η μη αποδοχή τους 
από το σχολικό περιβάλλον και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, η αδυναμία 
κατανόησης της αξίας της εκπαίδευσης 

«Για τους Τσιγγάνους το σχολείο είναι ένας ξένος θεσμός, ο οποίος δεν έχει 
καμιά παράδοση στη δική τους κοινωνική οργάνωση και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα ενός κόσμου που για αιώνες ήταν μια απειλή για αυτούς……… Ανέκαθεν το 
σχολείο αντιπροσώπευε ρόλους, πρότυπα και συμπεριφορές ξένες προς την 
τσιγγάνικη ταυτότητα και κουλτούρα….» (Μ. Βασιλειάδου & Μ.Παυλή-Κορρέ, 
1998:24) 

Ελάχιστα προβάλλονται , η παγίωση, παραγωγή και αναπαραγωγή των 
τσιγγάνων σαν ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μέσα από την ιστορική 
αδιαφορία των κρατών εθνών, η ανεπάρκεια του σχολείου και ο μονοπολιτισμικός 
του χαρακτήρας, η έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης και η άγνοια των εκπαιδευτικών 
αρχών και του διδακτικού προσωπικού για τα προβλήματα των τσιγγάνικων ομάδων 
κ.λ.π.(Δ. Ζάχος 2005:133)  Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε από τους 
διάφορους φορείς χαρακτηρίζεται συχνά από δυσδιάκριτα και αντιφατικές  μεταξύ 
τους «ειδικές ρυθμίσεις», από πειραματικό χαρακτήρα, από την σπάνια 
μακροπρόθεσμη αξιολόγησή τους, ως προς το αποτέλεσμά τους και την αξιοποίηση 
τους για παραπέρα επαναπροσανατολισμό και εκ νέου σχεδιασμό τους. Σε κάθε 
περιοχή οι τσιγγάνοι εκτός από την γενικότερη στερεοτυπική αντίληψη που έχουν οι 
άλλοι γι αυτούς έχουν ν΄αντιμετωπίσουν και επιμέρους προβλήματα που συνήθως 
ξεκινούν από την παγιωμένη άποψη της πλειοψηφίας. Σε έρευνα της ΝΕΛΕ Λάρισας 
το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου καταγράφεται η άποψη των γηγενών 
Τυρναβιτών για τους Τσιγγάνους ως εξής: δεν θέλουν να έχουν φίλους τσιγγάνους, η 
πλειοψηφία των επιχειρηματιών δεν θα είχε πρόβλημα να τους έχει πελάτες, αλλά δεν 
θα ήθελε να συνεργασθεί μαζί τους και πολύ περισσότερο να προσλάβει κάποιον από 
αυτούς. Ακόμη οι επιχειρηματίες δεν πιστεύουν ότι οι Τσιγγάνοι/ες αμείβονται 
λιγότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό όπως επίσης πιστεύουν ότι δεν δουλεύουν 
αρκετά αφού θεωρούνται τεμπέληδες από τους μισούς επιχειρηματίες αν και 
υποστηρίζουν ότι διαθέτουν σημαντικές ικανότητες. Κλείνοντας θα πρέπει να 
αναφέρουμε ορισμένες εκφράσεις που χρησιμοποίησαν ορισμένοι επιχειρηματίες και 
περιγράφουν τις απόψεις τους για την ομάδα αυτή: «Είχα εποχιακά και ήταν 
τεμπέληδες» «Έχω 27 χρόνια μαγαζί και δεν μπορώ ακόμη να επικοινωνήσω μαζί 
τους» «Είναι κλέφτες και πονηροί» «Άχρηστοι παντελώς και κλέφτες». Οι τσιγγάνοι 
του Τυρνάβου αν και δημότες του εν λόγω δήμου διαβιούν σ΄ ένα οικισμό που 
χαρακτηρίζεται από άναρχη και αυθαίρετη δόμηση, ανυπαρξία στοιχειώδους 
υποδομής(ηλεκτροδότηση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων), έλλειψη υγιεινής 
του χώρου, «γκετοποίηση» της κοινότητάς τους. Η εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων 
πέρασε από διάφορα στάδια όπως κλείδωμα της πόρτας από γονείς για να μη μπούνε 
τα τσιγγανόπαιδα, καταλήψεις των σχολείων από τους γονείς με αίτημα την εκδίωξη 
των τσιγγανοπαίδων και των τσιγγάνων γενικότερα , προπηλακισμούς των εκ/κών 
που δίδασκαν στα τμήματα τσιγγανοπαίδων κ.α. Βιώνοντας τα παιδιά αυτό το 
περιβάλλον δε μπορεί παρά να εσωτερικεύουν και ν΄ανασυνθέτουν τις επιδράσεις του 
και να καθορίζεται ο εκπαιδευτικός τους προσανατολισμός ,η μάθηση και η 
προσαρμογή τους στο σχολείο από τις κοινωνικές συνθήκες Σήμερα ο μεγαλύτερος 
αριθμός τσιγγανοπαίδων φοιτούν σε απογευματινό τμήμα ένταξης(!) που εδρεύει στο 
7ο Δ.σχ και ένας μικρός αριθμός είναι διασκορπισμένος στο κανονικό πρόγραμμα 
λειτουργίας στα  υπόλοιπα σχολεία του Τυρνάβου. Μέσα λοιπόν σ΄αυτό το 
διαμορφωμένο κλίμα  έρχεται το σχολείο και διατείνεται ότι προσφέρει ίσες 
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εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα παιδιά αυτά όταν η κοινωνική και πολιτική στάση της 
πλειονότητας θεωρεί τον εαυτό της σαν μια οντότητα ανώτερη και διαφορετική 
απέναντί τους, και αυτά  δεν έχουν πρόσβαση ακόμη και στα πιο στοιχειώδη ατομικά 
και κοινωνικά δικαιώματα. Μετά την ερευνητική διαδικασία, στα πλαίσια της 
διπλωματικής μου εργασίας στο Διδασκαλείο του ΑΠΘ, με τίτλο «Στάσεις (κίνητρα 
και προσδοκίες) των τσιγγανοπαίδων του Τυρνάβου απέναντι στην εκπαίδευση», 
προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι τα τσιγγανόπαιδα αντιλαμβάνονται τόσο τις 
άνισες εκπαιδευτικές ευκαιρίες , όσο και τις κοινωνικές.  Ο όρος ίσα σχολεία ή ίσες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες για κάποιους σημαίνει να δίνουμε σ΄ όλους τους μαθητές ένα 
ομοιόμορφο αναλυτικό πρόγραμμα. Για τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης οι ίσες 
ευκαιρίες προσφέρονται με την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν 
μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων  και το σχεδιασμό της διδασκαλίας και 
μάθησης με τρόπους στους οποίους θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις 
διαφορετικές ανάγκες τους. Ολοι οι μαθητές επομένως έχουν τις ίδιες και ίσες 
ευκαιρίες να επιτύχουν το ψηλότερο επίπεδο των ικανοτήτων τους. Οι κοινωνιολόγοι 
της εκπαίδευσης όμως επισημαίνουν ότι ίσες ευκαιρίες δεν σημαίνει όμοιες ευκαιρίες 
Οι ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης θα επιτύχουν όταν αναγνωρίσουν τις ελλείψεις και τις 
διαφορές και με την κατάλληλη μεθόδευση και συντονισμό όλων των φορέων , 
εκπαιδευτικών , πολιτικών , κοινωνικών  θα καταφέρουν να τις εξαλείψουν και να 
εξισορροπήσουν την ελλειμματικότητα. Ο όρος λοιπόν ίσες ευκαιρίες στην 
εκπαίδευση δεν είναι ταυτόσημος μ την τυπική ισότητα όπου όλοι δικαιούνται ίση 
μεταχείριση απέναντι στο νόμο. Η εκπαιδευτική ισότητα πρέπει να εμπεριέχει θετική 
διάκριση και λήψη μέτρων υπέρ εκείνων που μειονεκτούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
η  ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των μαθητών. Όταν η εκπαίδευση θα παρέχει 
πραγματική παιδεία όλων των πολιτών οι διαφορές θα πάψουν να γεννούν ανισότητες  
Για να εξαλειφθούν οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ανακατανομή των κοινωνικών αγαθών ώστε να δημιουργήσουμε 
μια δίκαιη κοινωνία. Πολυάριθμες έρευνες σε όλες τις βιομηχανικές δυτικές χώρες 
διαπιστώνουν ότι η κοινωνική προέλευση ενός ατόμου αποτελεί τον κύριο παράγοντα 
που αποφασίζει για την εκαπιδευτική του εξέλιξη(ΈΚΘΕΣΗ» του James Coleman, 
1966, «Ανισότητα» Cristopher Jenks, 1973, Peter Blau Otis Dunkan1967,για την 
Κοινωνική Κινητικότητα. Το συνεχώς αποδεικνυόμενο ,τα τελευταία χρόνια , 
κοινωνιολογικό συμπέρασμα υποστηρίζει ότι η σχολική επίδοση καθορίζεται 
καταρχήν από την κοινωνική προέλευση. Έρχεται σε αντίφαση με την κοινή λογική 
που θεωρεί την άνιση επίδοση σαν αυτονόητη και φυσική συνέπεια των ατομικών 
διαφορών. Ο όρος «ισότητα ευκαιριών» σημαίνει τυπική ισότητα δηλ. προσφορά 
ίσων ευκαιριών σε άτομα που είναι άνισα προετοιμασμένα για να εκμεταλλευτούν τις 
προσφερόμενες ευκαιρίες. Η προσοχή των μελετητών στρέφεται στα αίτια που 
βρίσκονται πέρα από την προσφορά των ίδιων εκπαιδευτικών ευκαιριών. 
Κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το επίπεδο της 
σχολικής επίδοσης  . Μέσα στην ίδια κοινωνία παιδιά που ανήκουν σε αποκλεισμένες 
κοινωνικέ ομάδες εκτίθενται από μικρά σε διαφορετικά πρότυπα μάθησης πριν ακόμη 
αρχίσει η επίσημη εκπαίδευση τους. Όσο το παιδί αναπτύσσεται τα πρότυπα αυτά 
ενισχύονται όλο και περισσότερο. Οι τσιγγάνοι μορφώνονται κάτω από άνισες 
συνθήκες αφού δεν υπάρχει η εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα που θα μπορούσε 
να συμβεί στο νηπιαγωγείο και συμμετέχουν ελλειμματικά στην εκπαίδευση 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Η ακραία φτώχεια , οι διακρίσεις στα σχολεία και η 
έλλειψη προγραμμάτων σπουδών πραγματικά πολυπολιτισμικών  που να 
συμπεριλαμβάνουν όλα τα παιδιά εμποδίζουν τα τσιγγανάκια να απολαύσουν το 
δικαίωμα στην παιδεία. Πως μπορεί να συμμετάσχει ένα παιδί στα ειδικά 
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προγράμματα εκπαίδευσης και στα σχέδια δράσης της κυβέρνησης όταν δεν είναι σε 
θέση να μελετήσουν στις κρύες και συνωστισμένες κατοικίες τους; Η βελτίωση της 
πρόσβασης στην προσχολική αγωγή των τσιγγανοπαίδων, η απασχόληση κατάλληλα 
εκπαιδευμένων  ενήλικων τσιγγάνων ως διδακτικών βοηθών θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν ώστε να ξεπεραστούν οι γλωσσικοί φραγμοί. Η εξάλειψη των αρνητικών 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων , η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, η 
συμπερίληψη της γλώσσας και του όποιου πολιτισμού τους στα σχολεία θα βοηθήσει 
στην κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των τσιγγανοπαίδων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία Η διαφορετικότητα των τσιγγανοπαίδων δεν πρέπει να  αντιμετωπίζεται 
ως έλλειμμα και μάλιστα  η ευθύνη του οποίου όσο και των  εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων που απορρέουν απ΄αυτό να βαραίνει τα ίδια τα παιδιά και το 
οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι δυνατότητές τους και οι ικανότητές τους είναι 
δυσανάλογα με τα κριτήρια που θέτει το κυρίαρχο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το 
εκπαιδευτικό σύστημα εντείνει τις ανισότητες αποκλείοντας τα τσιγγανόπαιδα από 
την επίσημη εκπαίδευση. 
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