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Πεπίλητη 

Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλν φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα απφ ηα χςηζηα αγαζά 

γηα ηελ εμέιημε ησλ αλζξψπσλ θαη γη’απηφ ην ιφγν ζα έπξεπε λα απνηειεί θαζνιηθφ θαη 

απαξαβίαζην δηθαίσκα φισλ ησλ πνιηηψλ. Παξ’φια απηά, αλ θαη δηαλχνπκε ηνλ 21ν 

αηψλα, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θνηλσληθέο νκάδεο φπσο νη Ρνκά νη νπνίνη 

επηιέγνπλ είηε γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπο, είηε ιφγσ αδπλακίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο λα κελ εγγξάθνληαη θαζφινπ ζην ζρνιείν ή λα ην 

εγθαηαιείπνπλ πνιχ πξφσξα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ηξίηεο Γπκλαζίνπ. Απηή ε 

θαηάζηαζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ απνθηνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα θαη λα κε 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο αληηκεησπίδνληαο ζνβαξά νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γήκν Ναππαθηίαο. Απεπζχλζεθε ζε 

γνλείο Ρνκά πνπ έρνπλ παηδηά ειηθίαο 6-15 ρξνλψλ. Οη γνλείο Ρνκά θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ην 

θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 

ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σν θχξην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθφηεξε 

κειέηε είλαη φηη νη Ρνκά γνλείο επηιέγνπλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν φρη 

κνλνκεξψο απφ ηελ ππνρξέσζε απέλαληη ζην θξάηνο αιιά απφ ηελ αλάγθε ησλ ίδησλ 

λα σζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα κνξθσζνχλ, λα ζπνπδάζνπλ, λα απνθαηαζηαζνχλ 

επαγγεικαηηθά θαη λα απνθηήζνπλ έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο απφ ηνπο ίδηνπο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ρνκά, εθπαίδεπζε, ζρνιηθε δηαξξνή, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 
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Abstract 

It is widely known that education consists* one of the most valuable values for 

people evolution. For this reason it should be universal and inviolable right for all 

people. Although even if we are going through the 21st century there still exist 

communities of people like Roma who, due to their principles and their culture or the 

weakness of the educational system to respond to their special needs they decide not to 

sign up to school at all or they abandon it to early before they complete the third grade 

of high school. This situation has, as a result,their not being able to claim the formal 

qualifications into the labor market. As a consequence they face crucial financial and 

social problems. 

The present research was carried out in the municipality of Nafpaktia. It was 

addressed to Roma parents who have children whose age is among 6-15. The Roma 

parents were asked to answer questions regarding  the education of their children and 

the school drop out phenomenon. The research tool that it was used is the semi- 

structured interview. The main result which turns out from the interview is that Roma 

parents decide to send their children to school not because they are forced by the state 

but because they believe that school constitutes an opportunity for their children, 

through which they will have the chance to be educated, to study at the university, to 

find a job and generally to obtain a better living standard than they themselves have. 

Key words: Roma, education, social exclusion, school drop out. 
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Κεθάλαιο 1:Διζαγυγή 

Ενχκε ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φπνπ επηθξαηεί ε ειεχζεξε θίλεζε 

θεθαιαίσλ, πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή αλάγθε ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ εθνδίσλ κε απψηεξν 

ζθνπφ λα κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ειθπζηηθφηεξεο ππεξεζίεο θαη λα είκαζηε 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο βαζηθφο θαη πξσηαξρηθφο θνξέαο 

εθπαίδεπζεο κεηά ηελ νηθνγέλεηα είλαη ην ζρνιείν. Πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν 

θνηλσληθνπνίεζεο αιιά θαη εθκάζεζεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ καο, αλαγθαίσλ γηα 

ηελ κεηέπεηηα δσή καο. Παξ’φια απηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θπξηψο ζε νκάδεο ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ.Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ηελ ζρνιηθή δηαξξνή, σο επηθξαηέζηεξνο ζηελ 

Διιάδα νξίδεηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν δελ έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ε θνίηεζε 

κέρξη ηελ ηξίηε Γπκλαζίνπ. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, 

θνηλσληθνχο, ηαμηθνχο, πνιηηηζκηθνχο, παηδαγσγηθνχο. 

Μηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ βηψλεη ζε κεγάιε έθηαζε ηε ζρνιηθή δηαξξνή 

είλαη νη Ρνκά. Οη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο, ε νηθνλνκηθή αλέρεηα, 

νη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε αλεπαξθήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε 

δεηήκαηα ηεο Ρνκαλί γισζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκφπ ησλ Σζηγγάλσλ, νη πξνθαηαιήςεηο 

θαη ηα ζηεξεφηππα απφ ηα νπνία κπνξεί λα δηαθαηέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη ζπρλέο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο, ν ηξφπνο δσήο ηνπο, ν θφβνο θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη 

ζην ζρνιείν, ε απνπζία γνλέα θαζψο θαη ε αλεπαξθήο ελεκέξσζή ηνπο γηα ην ζρνιείν 

ζπληεινχλ έλα κσζαηθφ παξαγφλησλ πνπ απνκαθξχλεη ηνπο Ρνκά καζεηέο απφ ην 

ζρνιείν. Παξ’φια απηά γηα ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν, 

έρνπλ πινπνηεζεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο: «Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ Ρνκά» θαη «Έληαμε κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ 

Ρνκά -Πξέζβεηο ησλ Ρνκά Romani Ambassadors».  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ελλνηνινγηθέο 

δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε  ζρνιηθή δηαξξνή, ζηα αίηηα πνπ ηελ εληείλνπλ θαζψο 

θαη ζηα κνληέια εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. 
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ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη  θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο ησλ 

Ρνκά. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ε ηζηνξηθή ηνπο πξνέιεπζε θαη νη κεηαθηλήζεηο 

ηνπο, ν ηξφπνο ηεο γισζζηθήο ηνπο επηθνηλσλίαο θαη ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζα εζηηάζνπκε ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ Ρνκά γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ζηνπο παξάγνληεο πνπ εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζηηο 

θνηλφηεηεο ησλ Ρνκά θαζψο θαη ζε θάπνηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ησλ Ρνκά καζεηψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Σν πέκπην θεθάιαην απνηειεί ηελ έλαξμε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο. 

Καζνξίδνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ε ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ο 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ Ρνκά πνπ 

έρνπλ παηδηά ειηθίαο 6-15 εηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν. Αμηνπνηήζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ 

ιήςε ζπλεληεχμεσλ. Υξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε γηαηί νη Ρνκά απνηεινχλ έλα πιεζπζκφ κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ. 

Αθνινπζεί ζην έθην θεθάιαην ε παξνπζίαζε θαη εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε άμνλα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο. Κξίζεθε ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε 

ζρνιηαζκφ θαζψο εθεί απνηππψλνληαη αξθεηά πνηνηηθά ζηνηρεία. 

ην έβδνκν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη ε κειέηε κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο 

πξνηάζεηο. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη ηέινο ηα 

παξαξηήκαηα:  

o  ην παξάξηεκα Α ν νδεγφο ζπλέληεπμεο 

o  ην παξάξηεκα Β νη ζπλεληεχμεηο 
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Κεθάλαιο 2:Σο θευπηηικό πλαίζιο ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ ζσολικήρ 

διαπποήρ. 

 

2.1 σολική Γιαπποή:βαζικέρ εννοιολογικέρ διεςκπινήζειρ 

Ζ ζρνιηθή δηαξξνή είλαη έλα θαηλφκελν θνηλσληνινγηθφ θαη σο ηέηνην 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη θάζε θνηλσλία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα. Γηακνξθψλεηαη θαη επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ ην 

πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη θάζε θνξά ηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο αιιά θαη απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχληαη απφ ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

Γελ ππάξρεη έλαο κφλν νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο πνπ λα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ηελ εθπαίδεπζε σο ζρνιηθή δηαξξνή νξίδεηαη ε 

παχζε ηεο θνίηεζεο πξηλ ηελ θαηνρχξσζε θάπνηνπ έγθπξνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ. 

Ζ ζρνιηθή δηαξξνή φκσο ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο πνπ παξνπζηάδεη ζα 

θαηλφκελν,ιφγνπ ράξε εάλ πξφθεηηαη γηα νξηζηηθή ή πξνζσξηλή παχζε ηεο θνίηεζεο, ν 

ρξφλνο δηαθνπήο ηεο θαη εάλ παξνπζηάδεηαη ζηελ θαηψηεξε ή ζηελ ππνρξεσηθή 

εθπαίδεπζε, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εκθαλίδεηαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

νξηζκνχο. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο σο ζρνιηθή δηαξξνή 

νξίδεηαη ε κε νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ νξίδεηαη απφ θάζε 

θνηλσλία σο ην ειάρηζην επίπεδν ζπνπδψλ. ηελ Διιάδα φπνπ ε ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη κέρξη θαη ηελ ηξίηε Γπκλαζίνπ, ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο εληάζζνληαη φζνη δελ έρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Παξ’φια απηά νξηζκέλνη 

επηζηήκνλεο ζεσξνχλ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ειιηπείο θαη ζεσξνχλ πσο νη καζεηέο νη 

νπνίνη ζεκεηψλνπλ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο πνπ εθηείλνληαη ζε έλα ζπλερφκελν 

δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ θαη άλσ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαηλφκελν 

ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο αλαθέξεηαη ζηνπο λένπο-λέεο νη 

νπνίνη-νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ νπνία θνηηνχλ.Ο 

νξηζκφο απηφο ζεσξείηαη επξχηεξνο θαζψο πεξηιακβάλεη θαη άηνκα πνπ δηαθφπηνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζηηο αλψηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ελζσκαηψλνληαο έηζη ζηνλ νξηζκφ 

θαη ηελ ζπνπδαζηηθή δηαξξνή. 
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ζνλ αθνξά ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε νη ζρεηηθνί κε ηελ παηδεία θνξείο 

ελζηεξλίδνληαη ηνλ νξηζκφ ηεο Eurostat ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν σο ζρνιηθή δηαξξνή 

νξίδεηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν λένη πνπ δηαλχνπλ απφ ην 18ν-24ν ειηθηαθφ έηνο 

έρνπλ νινθιεξψζεη ζην κέγηζην ησλ πεξηπηψζεσλ ηελ θαηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη δελ παξαθνινπζνχλ θάπνην άιιν πξφγξακκα ηππηθήο,κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. (Planet, 2007). 

 Καηά ηελ άπνςε ηνπ Γάιινπ θνηλσληνιφγνπ Francois Dubet, ηνπιάρηζηνλ ην 

έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα ζεσξνχληαη drop-outs, αθνχ ην πνζνζηφ 

απηφ δελ δίλεη ζεκαζία πιένλ (δελ επελδχεη) ζην ζρνιείν, έζησ θαη αλ βξίζθεηαη ζηελ 

ηάμε. Πηζαλφ ε γλψζε πνπ πξνζθέξεηαη είηε σο πεξηερφκελν / αληηθείκελα / κέζνδνη λα 

κελ έρεη «λφεκα» ζην ζηάδην απηφ γηα ην παηδί. Απηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νδεγεί 

είηε ζε έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηελ ηάμε θαη ζηε ζρνιηθή δσή ή/θαη ζε επηζεηηθφηεηα θαη 

ζσκαηηθή βία ζην ζρνιείν. ( Ηεξείδεο) 

To Δζληθφ θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηαηηζηηθήο ησλ ΖΠΑ εληάζεη ζην 

θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ δελ επηζηξέθνπλ ζηελ 

ηάμε κε ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο λα έρνπλ εθδησρζεί απφ απηφ ή δε ζπλερίδνπλ 

ην ζρνιείν εθηφο δεκνζίνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο ή δελ θνηηνχλ ζε θάπνην θνιιέγην. 

χκθσλα κε ην ηακέιν σο καζεηηθή δηαξξνή νξίδεηαη ην θαηλφκελν βάζε ηνπ 

νπνίνπ νη καζεηέο παχνπλ ηελ θνίηεζή ηνπο  απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ή ζην ηέινο ελφο ζρνιηθνχ έηνπο ρσξίο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν 

ζπνπδψλ ζηνλ νπνίν επξίζθνληαη θαη ρσξίο λα έρνπλ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηφλ. ( ηακέινο 2002). 

πσο γλσζηνπνηείηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην θαηλφκελν ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο εληάζζνληαη καζεηέο, καζήηξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή π.ρ. 2002-2004 θαη νη νπνίνη- νπνίεο έρνπλ δηαθφςεη ηε 

θνίηεζή ηνπο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα π.ρ. Λχθεην ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηνλ απαξαίηεην ηίηιν ζπνπδψλ απηήο ηεο βαζκίδαο. 

χκθσλα κε ηνπο Putman, Tankard θαη Le Compte αλαθνξηθά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Ακεξηθήο ζην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο 

εληάζζνληαη νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ( Dworkin, Le Compte 1991). 

Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ θαη δχν άιιεο θαηεγνξίεο νξηζκψλ πνπ θηινδνμνχλ λα 

εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο «ιεηηνπξγηθνχο 

νξηζκνχο» θαη γηα ηνπο «επίζεκνπο-ηππηθνχο νξηζκφπο». Απφ ηελ κία πιεπξά νη 
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ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί απνβιέπνπλ λα απνθαιχςνπλ αλ ηα άηνκα πνπ δηαξξένπλ απφ ην 

ζρνιείν δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη επίζεκνη-ηππηθνί νξηζκνί νη νπνίνη 

εθαξκφδνληαη απφ δεκφζηνπο θνξείο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο δίλνπλ έκθαζε ζηα 

ηππηθά πξνζφληα ησλ αηφκσλ πνπ δηαξξένπλ απφ ην ζρνιείν (π.ρ ηίηινη ζπνπδψλ).  

( European parliament,2011) 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ Gaustad ε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο κπνξεί λα πνηθίιεη φρη κφλν αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά θξάηε αιιά αθφκα θαη 

ζε πεξηνρέο-ζρνιεία ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηεο πεξηνρέο νη 

καζεηέο-καζήηξηεο πνπ έρνπλ απνπεξαηψζεη επηηπρψο κία ηάμε θαη εγθαηαιείπνπλ 

πξφσξα ην ζρνιείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Καινθαηξηνχ ή πνπ απνρσξνχλ απφ ην 

ζρνιείν γηα λα παληξεπηνχλ δελ εληάζζνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

Αληίζεηα ζε άιιεο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο. ( Κνπξνπηζίδνπ,2012) 

 Μαδί κε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε φηη θάπνηνη 

καζεηέο δχλαηαη ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε αθνχζηα απνπζία απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη φρη εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. ( Κνπξνπζίδνπ,2012) 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη ελλαιαθηηθνχο νξηζκνχο 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ(ΠΔ – ESL- Early School 

Leaving). Ζ Δπξσπαηθή Έλσζε εθαξκφδεη ζπρλά ζηα θείκελά ηεο ηνλ φξν «Πξφσξε 

Δγθαηάιεηςε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο» (ΠΔΔΚ - ELET - Early Leaving from 

Education and Training), «ζρνιηθή δηαξξνή» (school dropout) ή «καζεηηθή δηαξξνή» 

(students dropout), δηαθνπηφκελε κάζεζε (interrupted learning), θαζψο θαη ηνλ φξν 

«Δθηφο Δθπαίδεπζεο, Απαζρφιεζεο ή Καηάξηηζεο» (ΔΔΑΚ - NEET - Not in 

Education, Employment or Training). Χζηφζν νη νξηζκνί απηνί κπνξεί λα είλαη 

παξαπιήζηνη αιιά δελ ηαπηίδνληαη πιήξσο. Γηα παξάδεηγκα ν φξνο «εγθαηάιεηςε» 

είλαη ζπλπθαζκέλνο κε έλα αξλεηηθφ πεξηερφκελν θαη γηα απηφ δελ είλαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελνο. ηνλ αληίπνδα ν νξηζκφο «πξφσξε απνκάθξπλζε απφ ην ζρνιείν» 

(early school leaving) είλαη πεξηζζφηεξν απαιφο θαη δηαθξηηηθφο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

εθαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν. ηελ Βξεηαλία ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο θαη δηεζλείο 

θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν πξφσξε εγθαηάιεηςε απφ ην ζρνιείν, εθαξκφδνπλ 

ηνλ φξν «εγθαηάιεηςε». (Κνπξνπηζίδνπ,2012) 
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Πνιιά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθνχο 

νξηζκνχο γηα λα απνηππψζνπλ ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, πξνζαξκνζκέλνπο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηα εζληθά πιαίζηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο. 

Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ νξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ απηφ ην 

θαηλφκελν απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν πξνθαιεί κεγάιεη ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ πξέπεη λα 

εληαρζνχλ ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ θαη δηαθνξνπνηεί απφ ρψξα ζε ρψξα ηηο ζηαηηζηηθέο 

πνπ απνηππψλνπλ ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ηηο εξκελείεο θαη ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν απηφ.(Κνπξνπηζίδνπ,2012) 

Αλαθνξηθά κε ηνλ φξν «Δθηφο Δθπαίδεπζεο, Απαζρφιηζεο θαη Καηάξηηζεο», 

πξφθεηηαη γηα κηα λέα θνηλσληθή θαηεγνξία ε νπνία απνθαιείηαη Neets ( Not in 

education, εmployment or training) θαη αθνξά λένπο ειηθίαο 15-24 εηψλ νη νπνίνη 

απέρνπλ εμίζνπ απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ θαηάξηηζε. Ζ ειηθηαθή 

θαηαλνκή ηνπ νξηζκνχ δελ είλαη απφιπηε θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ OECD πεξηιακβάλεη 

λένπο ε ειηθία ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 15-29 εηψλ. Χζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ 

Δπξσπαηθψλ ρσξψλ νξίδεη ηελ ειηθία απφ 15-24 εηψλ,ζηεξηδφκελε ζε επξήκαηα ηεο 

Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ Neets. (Κπξίδεο, 

Παπαδάθεο,2014) 

Δθηφο απφ ηνλ φξν Neets πθίζηαληαη θαη άιινη νξηζκνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αλζξψπσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Angry young rebels (ζπκσκέλνη λένη επαλαζηάηεο): Γηαθξίλνληαη απφ 

ηελ ερζξηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ εμνπζία θαη ην κεδακηλφ επίπεδν 

ηθαλνηήησλ ηνπο. 

 Quitters (εηηνπαζείο): Θεσξνχλ φηη έρνπλ πξνζπαζήζεη αξθεηά θαη 

έρνπλ απνηχρεη. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ δηαθξίλεηαη 

γηα ην ρακειφ έσο κέηξην επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ 

ερζξφηεηα θαη παζεηηθφηεηα πνπ ηελ πεξηβάιιεη.  

 Rebels without a cause ( επαλαζηάηεο ρσξίο ιφγν): Γηαθξίλνληαη απφ 

αλππνκνλεζία γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο πνξεία. Έρνπλ κέηξηεο έσο 

πςειέο ηθαλφηεηεο. 

 Cool dudes ( άλεηνη, λάξθηζζνη): Γηάγνπλ βίν ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηαζθέδαζε θαη ε απφιαπζε. Παξφιν πνπ έρνπλ 
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κέηξηεο έσο πςειέο ηθαλφηεηεο παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε ζην 

ζρνιείν. 

 Hedgers( λένη πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηνρπξψζνπλ ηελ εμαζθάιηζε): 

Δίλαη ερζξηθνί απέλαληη ζην ζχζηεκα. Παξνπζηάδνπλ ρακειφ έσο κέηξην 

επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη ν κφλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πεγαίλνπλ ζρνιείν 

είλαη ε θαηνρχξσζε θάπνηνπ απνιπηεξίνπ. 

 Escapists (δξαπέηεο): Ολεηξεχνληαη λα ηνπο αλαθαιχςνπλ. Κχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη νη ρακειέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ε απνρή ηνπο 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Strugglers (αγσληζηέο): Οη θηινδνμίεο πνπ έρνπλ δελ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Παξ΄φιν απηά είλαη ζεηηθνί, πξφζπκνη θαη έρνπλ δηάζεζε λα ζπλερίζνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα κέρξη λα θαηαθηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

 Settlers (έπνηθνη): Απνγνεηεπκέλνη θαη παζεηηθνί έρνπλ επηιέμεη δσή 

ρσξίο πνιιέο απαηηήζεηο. Γηαθξίλνληαη γηα ην ρακειφ έσο κέηξην 

επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί κία ζχγρξνλε θνηλσληθή πιεγή γηαηί αθνξά κία 

λέα θαηεγνξία αλζξψπσλ ε νπνία εθηφο ηνπ φηη θαζίζηαηαη παξνπιηζκέλε ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, είλαη θνηλσληθά θαηαζηξνθηθφ λα πεξηζσξηνπνηείηαη ζηελ πην δσηηθή θάζε ηεο 

θνηλσληθήο ηεο δσήο. Οη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο δίλνπλ πςειά πνζνζηά ησλ Neets ζε 

ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία (21,1%), ε Ηηαιία (22,7%), ε Βνπιγαξία (24,6%), ελψ ζηελ 

Διιάδα ην πνζνζηφ απηφ θαηαγξάθεηαη ζε 23,2%, κε αχμεζε απφ ην 2008 κέρξη ην 

2011 ηεο ηάμεο ηνπ 54,7%!» ( Κπξίδεο, Παπαδάθεο, 2016) 

 H πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπαηθήο έλσζεο δηαηεξεί ηνλ 

νξηζκφ ηεο Eurostat γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

Παξ΄φια απηά έρνπλ πνζεηήζεη θαη θάπνηνπο εγρψξηνπο ζεζκνχο αλαθνξηθά κε ην ηη 

ζεσξεί ε θάζε κηα ρψξα βαζηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ηελ Διιάδα θαη ζηε 

Γεξκαλία γηα παξάδεηγκα σο βαζηθή ππνρξεσηηθή εθπάηδεπζε νξίδεηαη ε νινθιήξσζε 

ηεο θαηψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ Οιιαλδία ε νινθιήξσζε ηεο 

Αλψηεξεο Γεπηεξνβάκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Ηξιαλδία ε 

ειηθία. ( ΗΔΠ, 2015) 

Αλεμάξηεηα πάλησο απφ ηελ πνηθηιία ησλ νξηζκψλ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο είλαη 

γεγνλφο φηη ν φξνο αλαθέξεηαη ζηε βηαζηηθή θαη αλεπηζχκεηε αλαζηνιή ηεο 
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δηαδηθαζίαο θαηνρχξσζεο γλψζεσλ θαη εθνδίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ έληαμε θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία. (Planet, 2007) 

 

2.2 Παπάγονηερ ζσολικήρ διαπποήρ 

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε καζεηηθή δηαξξνή δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί κφλν απφ ηε 

ζθνπηά ηεο αηνκηθήο επηινγήο. Τπάξρνπλ θαη άιια θξηηήξηα πνπ εληείλνπλ ηελ φμπλζή 

ηεο θαη απηά είλαη θνηλσληθά, ηαμηθά, πνιηηηζκηθά θαη παηδαγσγηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ε έλδεηα, νη θησρέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο αηκνδνηείηαη θαη 

απφ ηελ ζρνιηθή απνηπρία, απφ ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηελ αληίιεςε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηε κφξθσζε 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ θέξεη, ηα ήζε θαη ηα έζηκα κε ηα νπνία έρνπλ γαινπρεζεί 

νξηζκέλεο νκάδεο θαη ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Μεγάιε επζχλε γηα ην θαηλφκελν απηφ 

θέξεη ηφζν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ δε κπνξεί λα εθαξκφζεη κέηξα γηα ηελ 

αλαραίηεζή ηνπ,φζν θαη νη αλεπαξθείο ζεζκνί θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Φσηφπνπινο). 

Θα κπνξνχζακε λα θαηαηάμνπκε ηνπο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζε 

δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Απφ ηε κηα πιεπξά αλαθεξφκαζηε ζηνπο θνηλσληθνχο- 

νηθνγελεηαθνχο. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ε δηαθνξεηηθή εζληθή θαη θπιεηηθή 

πξνέιεπζε, ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην κεγαιχηεξν αδεξθφ,νη αξλεηηθέο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ κεγαιχηεξνπ αδεξθνχ, ε αλάγθε γηα εχξεζε εξγαζίαο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ε απαμίσζε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

κάζεζεο, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε έιιεηςε ηεο 

απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο ςπρνινγηθήο θαη πιηθήο έηζη ψζηε ν καζεηήο λα ζπλερίζεη 

θαλνληθά ηε θνίηεζή ηνπ. ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ απφ ηα 

νπνία απαξηίδεηαη κηα νηθνγέλεηα, θαζφηη αλ πξφθεηηαη γηα κηα πνιπκειή νηθνγέλεηα νη 

αλάγθεο γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζή ηεο είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε κηα νιηγνκειή. 

ζνλ αθνξά ζηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή 

δηαξξνή, θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ην κνξθσηηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ, ε 

αληίιεςή ηνπο γηα ηελ αμία ηεο κάζεζεο- θαζψο αλ νη ίδηνη δε ζεσξνχλ ηελ κάζεζε σο 

κηα ζεκαληηθή επέλδπζε γηα ην κέιινλ δελ ζα κπνξέζνπλ λα κεηαδψζνπλ ηελ αμία θαη 

ηελ ζεκαζία ηεο ζηα παηδηά ηνπο -θαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα. 

Μηα νηθνγέλεηα κε θησρά εηζνδήκαηα δπζθνιεχεηαη λα παξέρεη πνηνηηθέο επηινγέο 
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κάζεζεο π.ρ.εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, ζέαηξν ζηα κέιε ηεο έηζη ψζηε λα ηνπο 

εκθπζήζεη ηελ αγάπε γηα ηε κάζεζε θαη λα αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. ζνλ 

αθνξά ζην ζρνιείν ν ηζρπξφηεξνο παξάγνληαο ζρνιηθήο δηαξξνήο είλαη ε ρακειή 

επίδνζε ζηα καζήκαηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή δηαξξνή δηαδξακαηίδνπλ 

θαη νη ζρνιηθνί παξάκεηξνη. Σέηνηνη είλαη νη αξλεηηθέο επηδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

κάζεζε, νη ζπρλνί δηαπιεθηηζκνί κε θαζεγεηέο θαη ζπκκαζεηέο, ε κεησκέλε 

ζπκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζπρλή αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

επαλάιεςε ηάμεο. Δπηπξφζζεηα ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θπξίσο ζηελ χπαηζξν αλαγθάδεη πνιινχο καζεηέο λα εγθαζίζηαληαη ζε 

νηθνηξνθεία,απνκνλσκέλνη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ή λα δηαλχνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο 

κε ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο, γηα λα θζάζνπλ απφ ηελ χπαηζξν ζηα απνκαθξπζκέλα 

ζρνιεία. Δμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ε δαζθαινθεληξηθή κάζεζε. Οη καζεηέο 

σζνχληαη ζηε ζηείξα απνζηήζηζε κε απψηεξν ζθνπφ λα επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, δελ 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη δε ιακβάλνληαη ππφςελ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γε ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε σο ζεκαληηθφ ιφγν 

ζρνιηθήο δηαξξνήο, φζνλ αθνξά πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθήο εζληθήο πξνέιεπζεο, ηε 

ζηάζε ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζε απηνχο ηνπο καζεηέο. Ζ έληαμή ηνπο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αδηαθνξψληαο γηα ην δηθφ 

ηνπο πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ ππφβαζξν κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ εγθαηάιεηςε 

ηνπ ζρνιείνπ(Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην Αζήλα 2006, Alfavita, 2016). 

 

2.3 Μονηέλα εκπαίδεςζηρ και κοινυνική ένηαξη 

Με ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο ιφγσ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ 

πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα αλαπηχρζεθαλ πέληε κνληέια εθπαίδεπζεο: Σν 

αθνκνησηηθφ, ην κνληέιν ελζσκάησζεο ηνπ άιινπ, ην πνιππνιηηηζκηθφ, ην 

αληηξαηζηζηηθφ θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ. Απφ απηά ηα δχν πξψηα έρνπλ κνλνπνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηα άιια ηξία πνιππνιηηηζκηθφ ( Κεζίδνπ, 2008). 

 

2.3.1Αθομοιυηικό Μονηέλο 

Πξφθεηηαη γηα έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πνπ δηέπεηαη απφ κνλνπνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα. χκθσλα κε απηφ απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα 
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εληαρζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη λα εγθαηαιείςεη ηε γλψζε ηεο κεηξηθήο ηνπ 

γιψζζαο, ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη λα 

ελζηεξληζηεί πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ην αθνκνησηηθφ κνληέιν ζεσξεί φηη ηα παηδηά 

ησλ κεηαλαζηψλ απνηεινχλ πξφβιεκα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, δηφηη δε γλσξίδνπλ 

ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, έλα πξφβιεκα φκσο ην νπνίν κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ηε γξήγνξε εθκάζεζή ηεο. Αδηαθνξεί γηα ηε γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη κφλν κέζα απφ 

ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζα επηηεπρζεί ε 

πιήξεο αθνκνίσζή ηνπο. Με βάζε απηφ ην ζπιινγηζκφ είλαη νη καζεηέο πνπ πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ην ζρνιείν λα βξεί ηξφπνπο έηζη 

ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ. 

Σν αθνκνησηηθφ κνληέιν αθελφο πξνάγεη ην ξαηζηζκφ θαη ηελ θαρππνςία θαη 

δηδάζθεη ζηα παηδηά ηεο ρψξαο ππνδνρήο λα αγλννχλ θαη λα κε ζέβνληαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ ηα παηδηά ησλ κεηνλνηήησλ, απέλαληη ζε απηήλ ηελ 

απαμησηηθή γηα ηελ θνπιηνχξα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ γιψζζα ηνπο ζπκπεξηθνξά, 

άιινηε νδεγνχληαη ζε παζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη άιινηε θαηαιήγνπλ λα γίλνληαη 

εμαηξεηηθά βίαηα ( Κεζίδνπ,2008). 

 

2.3.2 Μονηέλο ενζυμάηυζηρ 

Ζ αλεπάξθεηα ηνπ αθνκνησηηθνχ κνληέινπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε 

ηνπ κνληέινπ ελζσκάησζεο, ηνπ νπνίνπ βαζηθνί ππιψλεο είλαη νη αξρέο ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη ηεο αλνρήο. Βαζηθή επηδίσμή ηνπ είλαη ε επηθξάηεζε ηεο νκφλνηαο 

αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ( Νηθνιάνπ 2011, Μάξθνπ 1996). Σν 

κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο έθαλε ηζρπξή ηελ παξνπζία ηνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ΄60, θπξίσο ζηε Γεξκαλία, φηαλ έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηνπο πνιηηηθνχο δξψληεο αιιά 

θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα φηη είλαη αλαγθαία ε αλακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθά ζηα λέα γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά εξεζίζκαηα( Μάξθνπ, 1996, 

Pentini, 2005). 

Σν κνληέιν απηφ αλαγλσξίδεη φηη θάζε κεηαλαζηεπηηθή νκάδα θέξεη έλα 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο αιιειεπηδξά κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο( Μάξθνπ, 1996, Γεσξγνγηάλλεο,1997). ε αληίζεζε κε ην αθνκνησηηθφ 

κνληέιν, ζην νπνίν νη αμίεο, νη αξρέο θαη νη παξαδφζεηο ηεο ρψξαο ππνδνρήο 
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απνξξίπηνληαη, ζην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο ε παξάδνζε ηεο νκάδαο αλαγλσξίδεηαη 

θαη γίλεηαη ζεβαζηή, εθφζνλ δελ αληηκάρεηαη ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηεο θνηλσλίαο 

(Νηθνιάνπ 2011,Γεσξγνγηάλλεο,1997). Ο ζεβαζκφο θαη ε αλνρή ζηελ πνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα αθνξά ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ήζε, έζηκα,ελδπκαζία, κνπζηθή, 

γηνξηέο. Σν κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο ζεσξήζεθε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ 

απηφ ηεο αθνκνίσζεο γηαηί ππήξρε ε αληίιεςε φηη νη δηάθνξεο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο 

ζα θαηαθέξνπλ λα ελζσκαησζνχλ γξεγνξφηεξα ζηε λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αλ 

ηνπο δνζεί ε ειεπζεξία λα δηαηεξήζνπλ θάπνηα ζηνηρεία ησλ πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεψλ 

ηνπο. Οινθιεξψλνληαο, ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ ελζσκάησζεο δελ είλαη ε 

πιήξεο πνιηηηζκηθή ζπκκφξθσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ αιιά ε πηνζέηεζε ησλ 

βαζηθψλ ππιψλσλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

εδξαηψλεηαη ε θνηλσλία(Μάξθνπ, 1996, Γεσξγνγηάλλεο,1997). 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε νη νπαδνί ηνπ κνληέινπ ηεο ελζσκάησζεο 

ζεσξνχλ φηη πέξα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη 

κηα αλακφξθσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ(Μάξθνπ, 1996). 

Δπηπιένλ εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

πνηθίισλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ ζα καο επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζήο ηνπο (Νηθνιάνπ, 

2011). Παξφια απηά ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ 

δνκνιεηηνπξγηζκνχ ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ( Γθφβαξεο, 2001). 

πλεπψο νη ίδηνη νη καζεηέο θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

λέαο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ε νπνία εμππεξεηεί κφλν ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο αγλνψληαο ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ παηδηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλεπάξθεηεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο είλαη φηη δελ πξνρσξάεη ζηελ αλακφξθσζε 

ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη επηθνξηίδεη κε ηελ επζχλε ηεο 

πξνζαξκνγήο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπο καζεηέο. Με βάζε απηή ηελ πξαθηηθή 

νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηζάμηα ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη έηζη δε κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. 
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2.3.3 Πολςπολιηιζμικό μονηέλο 

Σν πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν αλαδχζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ΄70. Δθαξκφζηεθε 

αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη αξγφηεξα ζηελ Δπξψπε, ζηνλ Καλαδά 

θαη ζηελ Απζηξαιία. Ζ θχξηα αηηία ηεο εθαξκνγήο ηνπ εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

νχηε ε αθνκνίσζε νχηε ε ελζσκάησζε πέηπραλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ- καζεηψλ ησλ κεηαλαζηψλ(Μάξθνπ,1996,Γεσξγνγηάλλεο,1997). 

ηνλ αληίπνδα κε ηα κνληέια ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ νθείινπλ λα έρνπλ θνηλέο αμίεο, πξφηππα, παξαδφζεηο, 

θαη αξρέο, βαζηθή αξρή ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ είλαη φηη ε θνηλσλία 

απαξηίδεηαη απφ αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο αμίεο, πξφηππα, αξρέο, θνπιηνχξα θαη 

παξαδφζεηο. Θεσξεί φηη κέζα απφ ην ζεβαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

παξαδφζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ελφηεηα.(Μάξθνπ, 1996) Σν κνληέιν απηφ 

επηηξέπεη ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνχο, ε νπνία εληζρχεη ην 

αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ πνπ θαηάγνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο( Μάξθνπ, 1996). 

Οη νπαδνί ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ πηζηεχνπλ φηη ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο δελ είλαη κφλν λα εληάμνπλ ηνπο καζεηέο πνπ θαηάγνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηνλ θπξίαξρν πνιηηηζκφ. (Μάξθνπ, 1996, Γεσξγνγηάλλεο, 2008). 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη κέζα απφ θαηλνηφκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα 

ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ψζηε λα δηεθδηθνχλ ίζεο επθαηξίεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη λα είλαη απνδνηηθνί ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.(Γθφβαξεο, 2001). Σα 

πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαζψο θαη λα εμαιείςνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ – καζεηψλ ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. 

Μαζαίλνληαο ηα παηδηά γηα ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ηνπο βειηηψλεηαη ν απηνζεβαζκφο θαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο θαη απηφ έρεη 

ζαλ αληίθηππν λα βειηηψλεηαη θαη ε επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα. Γελ πξέπεη λα 

παξαιείςνπκε φηη ε εθκάζεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ 

απφ απηέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο κπνξεί λα ειαηηψζεη ηηο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο εηο 

βάξνο αηφκσλ πνπ έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απφ ηελ 

θπξίαξρε νκάδα ( Μάξθνπ, 1996). 
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πλνςίδνληαο νη νπαδνί ηνπ πνιππνιηηηζκηθνχ κνληέινπ πηζηεχνπλ φηη γηα λα 

δηαζθαιηζηεη κηα αξκνληθή ζπλχπαξμε ζηελ θνηλσλία είλαη απαξαίηεηνο ν ζεβαζκφο 

ησλ θάζε ινγήο πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, πξαθηηθή ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ άλζηζε 

φισλ ησλ πνιηηηζκψλ ζε κηα θνηλσλία.(Νηθνιάνπ,2011,Γθφβαξεο,2001, 

Γεσξγνγηάλλεο, 1997). 

 

2.3.4 Ανηιπαηζιηικό μονηέλο 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν άλζηζε ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ράξε ζηε δξάζε 

πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Ακεξηθή. ηνλ 

αληίπνδα κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή πξνζζέγγηζε ην αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη 

ζε κηα ζεκαηνινγία πνπ αθνξά ζην ξαηζηζκφ, ζηηο πξνθαηαιήςεηο, ζηηο δηαθξίζεηο 

εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη επηπιένλ αγσλίδεηαη λα εμαιείςεη ηηο 

ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ πξνσζνχληαη κέζα απφ ηε δηδαθηέα χιε κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ εμαζζέληζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. 

Σν αληηξαηζηζηηθφ κνληέιν πξνσζεί έλα ηξφπν ζθέςεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ αηφκσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ξηδηθή 

κεηαζηξνθή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ 

θαηάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο.(Μάξθνπ, 1996). Βαζηθνί ππιψλεο ηνπ 

αληηξαηζηζηηθνχ κνληέινπ είλαη ε ηζφηεηα, ε δηθαηνζχλε, θαη ε ρεηξαθέηεζε(Μάξθνπ, 

1996, Γεσξγνγηάλλεο, 2008). 

 

2.3.5 Γιαπολιηιζμικό μονηέλο 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ θαηάγνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη θέξνπλ έλα δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν 

ρξεηάδεηαη λα ηεξνχληαη θάπνηεο πξνππνζέζεηο. Απηέο είλαη ε έγθξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, ε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε, ε ηθαλφηεηα γηα 

ζχγθξηζε αιιά θαη γηα πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα λα 

επηηεπρζνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο απηέο νη πξνππνζέζεηο απαηηείηαη ε εθπαίδεπζε λα 

ζηξαθεί ζε κηα θαηεχζπλζε δηαπνιηηηζκηθή. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν επέιηθηε, λα πξνσζεί ηε κάζεζε θαη γηα 

άιινπο πνιηηηζκνχο θαη λα κελ έρεη κνλνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο ην κνληέιν 

απηφ απνηειεί ηελ απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηφζν δηαθνξεηηθψλ 
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αλζξψπσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ θαηάθεξαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα 

ππφινηπα κνληέια. 

Ο Γεξκαλφο Helmut Essinger ζεκεηψλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο: 

 Δθπαίδεπζε γηα ηελ ελζπλαίζζεζε: Πξφθεηηαη γηα κηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

δηδαζθφκαζηε λα κελ είκαζηε ηδηαίηεξα επηθξηηηθνί κε ηηο επηινγέο ησλ 

ζπλαλζξψπσλ καο αιιά λα πξνζπαζνχκε λα θαηαλννχκε ηα θίλεηξα ηνπο θαη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηνπο ψζεζαλ λα πξνβνχλ ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο. Γηα λα γίλεη εθηθηφο 

απηφο ν ζηφρνο είλαη απαξαίηεην ε εθπαίδεπζε λα κελ εζηηάδεη κφλν ζηνλ 

αθαδεκαηθφ ηεο ραξαθηήξα, αιιά λα πξνζπαζεί λα θαιιηεξγεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο. 

 Δθπαίδεπζε γηα αιιειεγγύε:ηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, αζρέησο απφ εζληθά θαη θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη φινη νη αλζξσπνη έρνπλ ηελ ίδηα αμία, κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο θαη γη΄ απηφ ην ιφγν είλαη ινγηθφ λα 

ζπκπαξαζηέθεηαη ν έλαο ζηνλ άιινλ. 

 Δθπαίδεπζε γηα δηαπνιηηηζκηθό ζεβαζκό: Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί  λα επηηεπρζεί κφλν 

κέζα απφ ηνλ ακθίδξνκν ζεβαζκφ θαη ηε ζέιεζε γηα κάζεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πνιηηηζκψλ απηψλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

 Δθπαίδεπζε ελάληηα ζηνλ εζληθηζηηθό ηξόπν ζθέςεο: Πξφθεηηαη γηα έλα ζηφρν πνπ 

επηδεηεί ηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ ε θαηαγσγή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ, δε ζα 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο.  

Γηα λα γίλεη φκσο πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε αξρή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο 

ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Μ. Γακαλάθε: 

-Ιζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνύ θεθαιαίνπ αηόκσλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο: 

Ζ αξρή απηή αλαγλσξίδεη φηη νη καζεηέο πνπ θαηάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο δε ζηεξνχληαη ηθαλνηήησλ, δελ είλαη ειιεηκαηηθνί, απιψο θέξνπλ έλα 

δηαθνξεηηθφ γλσζηαθφ επίπεδν, κηα δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα, εξγαιεία ηα νπνία 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην θπξίαξρν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έηζη ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί νκαιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ε έληαμή ηνπο ζην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

-Αμίσκα ηζνηηκίαο ησλ πνιηηηζκώλ: 
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Ζ αξρή απηή πξνάγεη ηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ. χκθσλα κε απηφ ην 

αμίσκα δελ ππάξρνπλ αλψηεξνη θαη θαηψηεξνη πνιηηηζκνί. Δίλαη δεκηνπξγήκαηα ησλ 

αλζξψπσλ κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. πσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο , ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ησλ Διιήλσλ, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ αιβαληθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ 

αιβαληθή θνηλσλία αληίζηνηρα. Με βάζε απηή ηελ αξρή ζεσξνχληαη ηζφηηκνη θαη 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ίδην ζθνπφ δειαδή ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ 

ηνπο. Ζ αξρή απηή είλαη ζεκειηψδεο γηαηί καο νδεγεί ζηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ 

ιεγφκελσλ «ελδηάκεζσλ πνιηηηζκψλ». 

-Παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ ζηελ εθπαίδεπζε: 

Ζ αξρή απηή ζεσξεί φηη κέζα απφ ηελ ηζφηηκε εθπαίδεπζε ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ ζα θαηαθέξνπλ λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ,θνηλσληθφ 

επίπεδν θαη ζα έρνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ 

θαη λα απνθχγνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 

ζνλ αθνξά ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα ηνληζηεί φηη βαζηθή αξρή 

ηεο είλαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ ελδηάκεζνπ πνιηηηζκνχ απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

ιακβάλνπλ εξεζίζκαηα απφ δχν πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, απηφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

θαη απηφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο. Βαζηθφο ηεο ζθνπφο είλαη κέζα απφ ηα δχν απηά 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, ηα παηδηά λα θαηαθέξνπλ λα δηακνξθψλνπλ 

κηα πγηή δηαπνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα ηνπο δψζεη πεξηζζφηεξα εθφδηα ψζηε λα 

δηαπιάζνπλ κηα πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ζηείξα κνλνπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε. Γηα λα επηηχρεη φκσο ην πιάλν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο πέξα απφ 

ηελ εθκάζεζε ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ ( Παπάδνγινπ, 2008). 

 

Κεθάλαιο 3: Οι Ρομά:ότειρ και βαζικά σαπακηηπιζηικά 

3.1 Ιζηοπική πποέλεςζη ηυν Ρομά 

Οη Ρνκά απνηεινχλ έλα λνκαδηθφ ιαφ ν νπνίνο ζηεξείηαη γξαπηήο γιψζζαο θαη 

εκθαλίδεη έληνλεο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα λνκαδηθφ ιαφ ν 

νπνίνο έρεη απιψζεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε νιφθιεξε ηε Γχζε. Απφ ηηο απαξρέο ηεο ηζηνξίαο 

ηνπο κέρξη ζήκεξα γίλνληαη ζχκαηα δηαθξίζεσλ θαη πθίζηαληαη ηνλ ξαηζηζκφ θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε έλα κεγάιν θάζκα πεδίσλ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε πγεία 

θαη ε ζηέγαζε. 
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Πξσηνπφξνη αλαθνξηθά κε ην κπζηήξην ηεο θαηαγσγήο ησλ Σζηγγάλσλ ήηαλ ν 

Οχγγξνο Γεψξγηνο Πξαίη, νη Βηελέδνη Γθξηδειίλνη θαη νχιηζεξ θαζψο θαη ν Γεξκαλφο 

Γθξέικαλ. Ο Γθξέικαλ κειεηψληαο ηε γιψζζα κε ηελ νπνία επηθνηλσλνχζαλ θαη 

ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηελ Ηλδηθή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Ηλδία. Άιιε πεγή γηα ηελ Ηλδηθή θαηαγσγή ηνπο απνηειεί ν εζλνιφγνο Γεψξγηνο 

Μπάξννπ. Μειεηψληαο ηελ Σζηγγάληθε γιψζζα θπξίσο ζηελ Ηζπαλία δηαπίζησζε φηη 

θέξεη ζαλζθξηηηθά ζηνηρεία. Σέινο ν Αι. Παζπάηεο ζπγθξίλνληαο ηζηγγάληθεο ιέμεηο 

πνπ ηηο είρε ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα ιεμηθφ κε ζαλζθξηηηθέο δηαπίζησζε ηελ νκνηφηεηά 

ηνπο εληείλνληαο ηελ άπνςε φηη νη Σζηγγάλνη πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηλδία ( Νηνχζαο, 

1997). 

Καηά ηνλ εζλνγξάθν Κ. Μπίξε νη Σζηγγάλνη απαξηίδνληαη απφ δχν νκάδεο. Ζ 

πξψηε νκάδα αλαθέξεηαη ζηνπο Ρνκά πνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ Ηλδία θαη 

ε δεχηεξε απφ ηνπο γχθηνπο πνπ είλαη απηφρζνλεο Αηγχπηηνη.(Νηνχζαο, 

1997).Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθξηηέο νκάδεο πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο, ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, αθφκα θαη ζηε ζσκαηηθή 

ηνπο δηάπιαζε (Σξνπκπέηα, 2008). χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Κ.Φάιηαηηο νη 

Σζηγγάλνη έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνλ Κάηλ ηεο Παιαηάο δηαζήθεο ( Νηνχζαο, 

1997).χκθσλα κε ηνλ Ρ.Λ Σάξλεξ νη Σζηγγάλνη πξνέξρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Ηλδία 

φπνπ ηελ εγθαηέιεηςαλ πεξίπνπ ην 300 πρ γηα λα κεηνηθίζνπλ ζηε Βνξεηνδπηηθή Ηλδία 

γηα 1000 ρξφληα πεξίπνπ ( Νηνχζαο, 1997). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ Σζηγγάλσλ επηθξαηνχλ θαη πνιινί κχζνη πνπ 

ππάξρνπλ κέρξη θαη ζηηο κέξεο καο. χκθσλα κε έλαλ απφ απηνχο νη Σζηγγάλνη είλαη 

απφγνλνη ηνπ Αδάκ θαη κίαο γπλαίθαο ε νπνία φκσο δελ ήηαλ ε Δχα. Γηα ην ιφγν απηφ 

πηζηεχνπλ φηη είλαη απαιιαγκέλνη απφ ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα. 

Έλαο άιινο κχζνο αλαθέξεη φηη νη ηζηγγάλνη πξνέξρνληαη απφ κηα θπιή πνπ 

δηεμήγαγε πφιεκν ελαληίσλ ησλ ππφινηπσλ αλζξψπσλ. ζν φκσο ε κάρε βξηζθφηαλ ζε 

εμέιημε θξίζεθε αλαγθαίν λα πεξάζνπλ δηακέζσ ηεο ζάιαζζαο Πνξζάηληα. Με ην 

πξφζηαγκα ηνπ αξρεγνχ ηεο θπιήο ε ζάιαζζα ρσξίζηεθε ζηε κέζε, φκσο ζηα κέζα ηεο 

ζάιαζζαο εγθισβίζηεθαλ. ζνη απφ απηνχο θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ 

θαηαδηθάζηεθαλ, ζχκθσλα κε ην κχζν, απφ ην Θεφ λα δήζνπλ κηα δσή πεξηπιαλψκελνη 

( Έμαξρνο, Αζήλα 1996). Έλαο άιινο κχζνο αλαθέξεη φηη ν Υξηζηφο ηνπο αλαζεκάηηζε 

λα δνπλ κηα δσή πεξηπιαλψκελνη επεηδή απηνί θαηαζθεχαζαλ ηα θαξθηά γηα ηε 

ζηαχξσζή ηνπ ( Έμαξρνο,Αζήλα 1996). 
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Σειεηψλνληαο κε ηνπο κχζνπο θαη ηηο δνμαζίεο ππάξρεη θαη έλαο άιινο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ππεξνςία ελφο Φαξαψ ηεο Μηθξάο Αηγχπηνπ, ν νπνίνο επηρείξεζε λα 

πξνθαιέζεη ην Θεφ θαη ην ζηξαηφ ηνπ. χκθσλα κε ην κχζν απηφ νη ζηξαηηψηεο ηνπ 

Φαξαψ γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηε Θεηθή θαηαηγίδα βξήθαλ θαηαθχγην ζε κηα 

ζπειηά πνπ είρε αλνίμεη ν Θεφο. Ο Θεφο φκσο ηνπο εγθιψβηζε κέζα ζηε ζπειηά. ηαλ 

ηα γεγνλφηα απηά ηα πιεξνθνξήζεθαλ νη ππφινηπνη Φαξαψ ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπ 

ιανχ ηνπ ππεξφπηε Φαξαψ, ν νπνίνο ηξάπεθε ζε θπγή θαη δηαζθνξπίζηεθε ζε φιε ηε 

γε ( Έμαξρνο, Αζήλα 1996). 

Με βάζε θάπνηεο πξνγελέζηεξεο ζεσξίεο πνπ ζήκεξα απνξξίπηνληαη, νη Ρνκά 

θαηάγνληαη απφ ηελ Αίγππην ή ην ιηγφηεξν ε Αίγππηνο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο 

πξννξηζκνχο ηνπο. Ζ ζεσξία ηεο θαηαγσγήο ησλ Ρνκά απφ ηελ «αξραία βηβιηθή 

Αίγππην»είλαη πνιχ δεκνθηιήο αλάκεζα ζηνπο Ρνκά ησλ Βαιθαλίσλ. Δηθάδεηαη φηη 

ππήξρε θαη Σζηγγάλνο Φαξαψ. ην Βπδάληην πξέπεη λα έγηλε ε ζχλδεζε ησλ Σζηγγάλσλ 

κε ηηο «απνθξπθηζηηθέο θαη καγηθέο αηγππηηαθέο δηαδαζθαιίεο» πνπ απνηέιεζαλ ηελ 

αθνξκή γηα ην κχζν ηεο αηγππηηαθήο ηνπο πξνέιεπζεο. Ζ νξνινγία αηγχπηηζζα, έηζη 

αλαθέξνληαλ νη ηζηγγάλεο κάληηζζεο, εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζε λνκνθαλφλα ηνπ 

15νπ αηψλα (Βηθηπαίδεηα, Σεξδνπνχινπ, Γεσξγίνπ). Ζ νξνινγία Αηγχπηηνο, γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο νπνίαο ππεχζπλνη είλαη νη Ρνκά νη νπνίνη δηαηείλνληαη φηη έιθνπλ ηελ 

θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ Μηθξή Αίγππην, πξνθάιεζε ηαξαρή ηφζν ζηνπο απινχο 

αλζξψπνπο φζν θαη ζε θάπνηνπο εξεπλεηέο φπσο ηνλ Κ. Μπίξε (Κφκεο,1998). 

χκθσλα κε ηνλ Arnold von Harff νη ηζρπξηζκνί πεξί θαηαγσγήο ησλ Ρνκά απφ ηελ 

Αίγππην είλαη ςεπδείο. Οη άλζξσπνη απηνί θαηάγνληαη απφ κηα πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη 

Γχπε θαη βξίζθεηαη πεξίπνπ 40 κίιηα καθξηά απφ ηε Μεζψλε. Ζ πεξηνρή απηή θαιείηαη 

θαη Suginien. Ο φξνο Μηθξή Αίγππηνο δε ζπληζηά ηελ πεγή απφ ηελ νπνία απνξξέεη ν 

ζξχινο ηεο Αηγππηηαθήο πξνέιεπζήο ηνπο. Σνπλαληίνλ ε νλνκαζία Αηγχπηηνο πξνέθπςε 

απφ ην κχζν θαη αξγφηεξα απνδφζεθε ζηελ πεξηνρή ησλ Σζηγγάλσλ(Fraser,1998). 

Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ Σζηγγάλσλ είλαη κεδακηλέο θαη νη 

ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη αθξνβαηνχλ αλάκεζα ζην κχζν θαη ζηελ παξαγκαηηθφηεηα. Έλα 

εξγαιείν ρξήζηκν γηα ηελ δηαιεχθαλζε απηνχ ηνπ κπζηεξίνπ απνηειεί ε επηζηήκε ηεο 

γισζζνινγίαο ε νπνία έρεη εμαθξηβψζεη ηε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηζηγγάληθεο 

δηαιέθηνπο θαη απηέο πνπ κηινχληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζηε βνξεηνδπηηθή Ηλδία. Μηα 

ηέηνηα επηζηεκνληθή αλαθάιπςε αλαηξέπεη ην κχζν ηεο Αηγππηηαθήο πξνέιεπζεο θαη 

κεηαηνπίδεη ην ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ Ηλδία. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ 

αλαθαιχπηεηαη ζηε Βνξεηνδπηηθή Ηλδία ε χπαξμε ιαψλ, κε παξφκνηα κε ηνπο 
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Σζηγγάλνπο ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηελ αλάκεημε θαη ηηο επηγακίεο ησλ νπνίσλ θαίλεηαη 

λα πξνήιζαλ νη Σζηγγάλνη ( Κφκεο,1998). 

 

3.2 Γλυζζολογικά ζηοισεία 

Ζ γιψζζα Ρνκαλί ή Ρνκαλέο (romani chib) νκηιείηαη απφ εθαηνκκχξηα 

Σζηγγάλνπο αλά ηνλ θφζκν. Σε ζπλαληάκε ζε είθνζη βαζηθέο δηαιέθηνπο θαη ζε φρη 

ιηγφηεξεο απφ εμήληα ππνδηαιέθηνπο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Ρνκαλί γιψζζα δελ 

έρεη γξαπηή κνξθή, δελ πθίζηαλην θαη γξαπηά ηζηγγάληθα θείκελα. Δπίζεο, επεηδή 

εκθαλίδεη κφλν πξνθνξηθή κνξθή νη Σζηγγάλνη αληηκεησπίδνληαη σο αλαιθάβεηνη. 

Ζ ιέμε Ρνκαλί έιθεη ηελ πξνέιεπζή ηεο απφ ηελ ηζηγγάληθε νξνινγία Ρνκ. Ζ 

γιψζζα ξνκαλί εληάζζεηαη ζηελ Ηλδνεπξσπαηθή νηθνγέλεηα γισζζψλ φπσο θαη ε 

«ζαλζθξηηηθή, ε ειιεληθή, ε πεξζηθή, ε θειηηθή, ε γεξκαληθή, νη ξσκαληθέο θαη νη 

ζιάβηθεο γιψζζεο θ.α». χκθσλα κε ηηο γισζζνινγηθέο έξεπλεο ε δηάιεθηνο Ρνκαλί 

εκθαλίζηεθε ηνλ 10ν αηψλα. Πξφθεηηαη γηα ηδησκαηηζκνχο πνπ ζπγγέλεπαλ κε ηα 

γισζζηθά ζηνηρεία πνπ εθαξκφδνληαλ ζε πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Ηλδίαο. (αλζθξηηηθά, 

Υηληί, Νεπάιη, Παηδάκπη,θηι). αλ παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο εμήο 

ιέμεηο κεγάινο: κπαξά (ρηληί), κπαξφ (ξνκαλί)- καχξνο: θαιά (παληδακπί), θαιφ 

(ξνκαλί), ιεπθφο: παξαλά( θαζκηξί), παξλφ (ξνκαλί). Μέρξη ην 15ν αηψλα πξνζέιθπζε 

ζηνηρεία θαη απφ άιιεο γιψζζεο (Πεξζηθή, Σνπξθηθή, Βνπιγαξηθή, Αξκεληθή, 

Ρνκαληθή θαη θπζηθά ηελ Διιεληθή). Καηφπηλ δέρζεθε ηελ επίδξαζε απφ ηελ Αγγιηθή, 

Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ηζπαληθή θαη ηε Ρσζηθή Γιψζζα (Ληεδνπά,1999, 

Σεξδνπνχινπ,1998, Γεσξγίνπ,1998). 

Ο γισζζνιφγνο κειεηεηήο Δπάγγεινο Μαξζέινο αλαθέξεη φηη: «Ζ Romani 

είλαη απνηέιεζκα κηαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ δηαζπνξάο, δηαζπαζκέλε ζε πάξα πνιιέο 

δηαιέθηνπο θαη ηδηψκαηα, έρεη ελζσκαηψζεη πιήζνο δαλείσλ απφ ηηο γιψζζεο ησλ 

ρσξψλ εθείλσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο δηήιζαλ νη κεηαλαζηεχζεηο ησλ ηζηγγάλσλ». Σν 

ξνκαλφ ( ξφκηθν, ξνκά) γισζζηθφ ζχζηεκα, παξφιν ην κσζαηθφ δηαιέθησλ θαη 

ηδησκάησλ ππφ ην νπνίν εκθαλίδεηαη, έρεη εληαία βάζε θαη κηιηέηαη ηφζν απφ εθείλνπο 

πνπ ζηα ειιεληθά απνθαινχληαη ξνκά, φζν θαη απφ εθείλνπο πνπ απνθαινχληαη γχθηνη 

ή θαηζίβεινη. Δμαηξνχληαη ηα γέλε ή νη θπιέο πνπ έρνπλ πηα εγθαηαιείςεη ην 

παξαδνζηαθφ ηνπο ηδίσκα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο ξνκά εξιήδεο (erlia, jerlia, 

arlia), δειαδή γισζζηθά ( ηνπιάρηζηνλ) ελζσκαησκέλνη ζε άιιε γισζζηθή παξάδνζε. 

Σέηνηνη είλαη νη: Ρσκηφγπθηνη ( Balamane Erlia), Σνπξθφγπθηνη (Xoraxane Erlia) 
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Αξλανπηφγπθηνη ( Arnautja Erlia) Ρνπκαλφγπθηνη ( Dasikane Erlia) ( Δπάγγεινο 

Μαξζέινο). 

Παξφιν πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαλαζηεχζεσλ νη Σζηγγάλνη ήξζαλ ζε 

επαθή κε άιια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά κνξθψκαηα εθείλν ην νπνίν δηαδξακάηηζε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο γιψζζαο ηνπο ήηαλ ε είζνδφο ηνπο ζηελ 

Δπξψπε θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα. Ζ πιεζψξα ιέμεσλ ειιεληθήο πξνέιεπζεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζην ιεμηιφγην ησλ ηζηγγάληθσλ πιεζπζκψλ θαηαδεηθλχνπλ ηε 

καθξνρξφληα θαη ζηελή ζπλχπαξμε κε ειιελφθσλνπο θαηνίθνπο ηφζν ζηε Βπδαληηλή 

πεξίνδν φζν θαη ζηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Λφγσ απηήο ηεο ζηελήο ζρέζεο ηνπο 

κε ηνπο ειιελφθσλνπο θαηνίθνπο ππνζηεξίδεηαη φηη ε νξνινγία Ρνκ θαηάγεηαη απφ ηε 

Βπδαληηλή νλνκαζία Ρσκαίνο θαη Ρσκαλία. Γηα ηελ επίδξαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζηηο ηζηγγάληθεο δηαιέθηνπο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε δσηηθήο ζεκαζίαο 

ιέμε γηα ηνλ βίν ησλ Σζηγγάλσλ κε ηελ νπνία ζεκαηνδνηνχλ ην ηαμίδη, ε ιεμή Drom 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ειιεληθή ιέμε δξφκνο (Σεξδνπνχινπ,1998 Γεσξγίνπ, 1998). 

Δίλαη ρξήζηκν λα μεθαζαξίζνπκε φηη φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηε Ρνκαλί γιψζζα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. 

Απφ ηελ κία πιεπξά ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ηζηγγαλνειιεληθέο δηαιέθηνπο. Πξφθεηηαη 

γηα δηαιέθηνπο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ ειιεληθή γξακκαηηθή δνκή δηαηεξψληαο κφλν 

ιεμηινγηθά ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζπλαληάκε ηηο 

ειιελνηζηγγάληθεο δηαιέθηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή δηαηεξνχλ ηελ παηξνπαξάδνηε 

δνκή ηνπο, δέρνληαη φκσο επηξξνέο απφ ην ειιεληθφ ιεμηιφγην. Βέβαηα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηηο ηζηγγάληθεο 

δηαιέθηνπο, ζεκειηψδε ξφιν δηαδξακαηίδεη ε πνξεία ησλ κεηαλαζηεχζεσλ, ησλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. 

Ζ δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο Ρνκαλί γιψζζαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία είλαη θαηαλεκεκέλνη νη πιεζπζκνί.Ζ παξαδνρή 

απηή φκσο εκθαλίδεη ηελ εμήο αδπλακία. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη νη δηάιεθηνη θαζψο 

θαη νη πιεζπζκνί πνπ ηηο νκηινχλ έρνπλ εμαπισζεί ζε φιν ηνλ θφζκν ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα ζπλαληήζνπκε γισζζηθνχο ηδησκαηηζκνχο θαη δηαιέθηνπο θαη ζε 

πεξηνρέο, φπνπ αξρηθά δελ ππήξραλ ηα ζπγθεθξηκέλα γισζζνινγηθά ζηνηρεία. 

Ζ δηάθξηζε ησλ δηαιέθησλ παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

 «Γλήζηα ράζη»:Πξφθεηηαη γηα δηάιεθην ηεο ξνκαλί γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Ρνκά. 

Απνηειείηαη απφ ηξεηο νκάδεο θαη απηέο δηαηξνχληαη ζε κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο. 
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α).Βαιθαλν-θαξπαζν-βαιηηθή πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηελ αξραία βαιθαληθή 

(αξιί), ηελ θαξπαζηαθή θαη ηε βαιηηθή δηάιεθην, β). Κνπξκπεη- ηζεξγθαξ πνπ 

ηε ζπλαληάκε ζηα Βαιθάληα θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηνπο λνκάδεο 

(Φηηζίξηα),γ). Καιληεξαζθαλή, πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηζζφηεξν γλσζηή γιψζζα 

αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ Οπξαιίσλ έσο ηελ Καιηθφξληα θαη 

απφ ην Παξίζη έσο ην Μπνπέλνο Άηξεο. 

 ηληηθαλή- καλνπζθαλή: Πξφθεηηαη γηα κηα δηάιεθην ηεο νπνίαο ην ιεμηιφγην 

έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε γεξκαληθή γιψζζα. 

 Ζ ηξίηε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ κηα πνηθηιία δηαιέθησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο ξνκαλί γιψζζαο,(πεξίπνπ 50-400 

ιέμεηο). Σν ιεμηιφγην απηφ είλαη εληαγκέλν ζηελ «ηνπηθή γθαηδηθαλή,δει κε 

ηζηγγάληθε γιψζζα». Σέηνηεο δηάιεθηνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νκάδεο πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ηελ παξαδνζηαθή ηνπο γιψζζα εμαηηίαο ησλ δηψμεσλ ή ηνπ 

εμαλαγθαζκνχ. Έλα ηξαληαρηφ παξάδεηγκα είλαη ε δηάιεθηνο θαιφ 

(ηζπαλνηζηγγαληθή), ε νπνία είλαη έλα κείγκα ξνκαλί ιεμηινγίνπ θαη ηζπαληθήο 

γξακκαηηθήο. Αληίζηνηρν παξάδεηγκα κεηθηήο γιψζζαο ζηελ Αγγιία είλαη ε 

επνλνκαδφκελε «pogadi jib» ( ζπαζκέλε γιψζζα). Σέινο ζηελ Διιάδα φζνλ 

αθνξά ηελ παξαπάλσ θαηεγνξία έρνπκε ηε «ζπλζεκαηηθή δηάιεθην ησλ γχθησλ 

ηνπ Καξπελεζίνπ, ηα ληφξηηθα». (Σεξδνπνχινπ,1998,  Γεσξγίνπ,1998) 

Ο Γηαηξφο Αιέμαλδξνο Παζπάηεο ππήξμε ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ έδεημε 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο ηζηγγάληθεο γιψζζαο. Ζ 

γιψζζα κε ηελ νπνία ήξζε ζε επαθή ζα κπνξνχζε λα απνθαιεζηεί ειιεληθή ξνκαλί, 

παξφιν πνπ κπνξεί λα είρε θαη ζηνηρεία απφ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Ζ έξεπλά ηνπ 

εζηηάδεηαη ζηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν έξγν ηνπ 

«Etudes sur les Tchinghianes ou Bohemiens de l empire Ottoman» πνπ δεκνζηεχηεθε 

ην 1870, αξρίδεη κε ηελ θξάζε «Ζ αιεζηλή ηζηνξία ηεο θπιήο ησλ Σζηγγάλσλ βξίζθεηαη 

ζηε κειέηε ηεο γιψζζαο ηνπο». 

Ο Παζπάηεο πίζηεπε φηη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηζηγγάληθεο γιψζζαο 

ζα έπξεπε λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο νκηιεηέο ηεο, λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο 

θαη λα δηαζθαιίζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

πλάληεζε κφληκνπο θαηνίθνπο θαζψο θαη λνκάδεο. Μηα απφ απηέο ηηο θπιέο ήηαλ ε 

θπιή ησλ Εαπάξη. Υάξη ζ΄ απηνχο ζπλέιεμε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ιεμηθνχ ηνπ, 

1200 ιέμεηο( Σεξδνπνχινπ,1998, Γεσξγίνπ,1998). 
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Μεγάιε πεξηέξγεηα είραλ νη Διιελεο θαη νη Δπξσπαίνη γισζζνιφγνη αλαθνξηθά 

κε ηε ζπλζεκαηηθή ηδηφηεηα ηεο ξνκαλί γιψζζαο. Σν 1923 ν γλψζηεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο Μαλψιεο Σξηαληαθπιιίδεο αλαθνίλσζε ηελ δηαηξηβή ηνπ γηα ηα ληφξηηθα, ηελ 

αιινησκέλε γιψζζα ησλ Γχθησλ ηνπ Καξπελεζίνπ. Οη ληφξηεδεο έρνληαο ηζηγγάληθεο 

ξίδεο, αιιά φληαο θαη εμειιεληζκέλνη, αλέπηπμαλ θαη ζπληήξεζαλ έλα ηδηφκνξθν 

ιεμηιφγην, παξεκβάινληαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ιέμεηο ηζηγγάληθεο πξνέιεπζεο έηζη 

ψζηε λα κε γίλνληαη αληηιεπηνί απφ φζνπο δελ αλήθνπλ ζηελ θπιή. Υαξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ην παξάδεηγκα πνπ παξαζέηεη: «χξε λα ιάβα ιίγν καληφ γηαηί χζηεξα ζα βέια νη 

κπαιακέ. Καη λα ιάβα θαη ιίγν καο γηα λα ραιηνλ» (Πήγαηλε λα πάξεηο ιίγν ςσκί γηαηί 

χζηεξα ζα έξζνπλ νη άλζξσπνη. Καη λα πάξεηο θαη ιίγν θξέαο γηα λα 

θάκε.(Σεξδνπνχινπ,1998,Γεσξγίνπ1998). 

Θεκειηψδεο γηα ηελ έξεπλα ηεο γιψζζαο ησλ ηζηγγάλσλ ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ 

Ακεξηθαλνχ γισζζνιφγνπ Gordon Messing ηελ δεθαεηία ηνπ ΄70, πνπ ζπλεξγάζηεθε 

κε ηνπο Ρνκά ηεο Αγίαο Βαξβάξαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πιεζπζκφ ηζηγγάλσλ απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξν εχπνξνπο ηεο Διιάδαο. Ο Messing ζεκεηψλεη ηε δηαξθή έληαμή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη επηπιένλ, φηη εμαηξνπκέλσλ ησλ παηδηψλ, φινη νη ππφινηπνη είλαη 

δίγισζζνη. Σελ παξαδνζηαθή ηνπο γιψζζα ηε Ρνκαλί ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

δηεπζεηήζνπλ ηηο ελδνγελείο ηνπο ππνζέζεηο, ελψ ε ειιεληθή γιψζζα πξνζθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηηο εμσηεξηθέο θαη ηηο εκπνξηθέο ηνπο ππνζέζεηο. Δπηπξνζζέησο 

αλαθέξεηαη θαη ζηε ζχγθιηζε -νκνηφηεηα ησλ δχν γισζζψλ. Πξφθεηηαη γηα «θιηηέο 

ηλδνεπξσπαηθέο» κε θνηλά κνξθνινγηθά ζηνηρεία, φπσο ηα είδε ηνπ αξηζκνχ 

(εληθφο,πιεζπληηθφο) ηα γέλε (ηξηα ζηελ ειιεληθή, δχν ζηε ξνκαλί, ην αφξηζην άξζξν). 

Ζ επίδξαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πάλσ ζηε ξνκαλί γιψζζα είλαη εκθαλήο ζε 

ηξία ζεκεία . Σν πξψην είλαη ην θσλνινγηθφ,«εληνπίδεηαη ειιεληθή πξνθνξά ζε ξνκαλί 

ιέμεηο». Σν δεχηεξν είλαη ην κνξθνινγηθφ, ζεκεηψλνληαη «ειιεληθέο θαηαιήμεηο ζε 

ξνκαλί ιέμεηο» θαη ην ηξίην είλαη νη δηάθνξεο ιέμεηο θαη νη ηδησκαηηζκνί πνπ έρεη δερζεί 

ε ηζηγγάληθή γιψζζα απφ ηελ ειιεληθή. Απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη θαη 

ε ειιεληθή γιψζζα έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ ηζηγγάληθε. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλν ζην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ξεκπέηεο «θαζψο θαη ζηε 

ζπλζεκαηηθή γιψζζα ησλ νκνθπιφθπισλ, ηα θαιηαξληά» (Σεξδνπνχινπ,1998, 

Γεσξγίνπ,1998). 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ εμεηάδεη ν Messing είλαη απηφ ηνπ θαζνξηζκνχ 

ηεο νλνκαζίαο ησλ ηζηγγάλσλ κε βάζε ηε γιψζζα πνπ κηιάλε . Έηζη νη Σζηγγάλνη ηεο 

Αγίαο βαξβάξαο γηα παξάδεηγκα φηαλ επηθνηλσλνχλ ζηε Ρνκαλί γιψζζα 
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απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ξνκά ελψ φηαλ νκηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα σο Σζηγγάλνη, 

ζε αληίζεζε κε άιιεο νκάδεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο λνκάδεο ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ 

γχθηνπο. Πηζηεχνπλ φηη νη γχθηνη επηθνηλσλνχλ ηα γχθηηθα, κηα δηάιεθην πνπ ζεσξνχλ 

ηδηαίηεξα έληνλε απφ άπνςε πξνθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή ράζη ξνκαλί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ πθίζηαηαη θάπνηα 

αλνκνηνγέλεηα αλάκεζα ζηηο δχν γισζζηθέο δηαιέθηνπο. Απηφ πνπ επηρεηξεί είλαη λα 

θάλεη κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο εγθαηαζηεκέλνπο Ρνκά θαη ζηνπο λνκάδεο θαζψο 

θαη λα εθθξάζεη ηελ ρακειή εθηίκεζε ηεο πξψηεο νκάδαο πξνο ηνπο δεχηεξνπο 

(Σεξδνπνχινπ,1998, Γεσξγίνπ,1998). 

Αληηθείκελν κειέηεο απνηέιεζε γηα ηελ Ακεξηθαλίδα θνηλσληνγισζζνιφγν 

Diane Tong νη γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηξηψλ ηζηγγάληθσλ πιεζπζκψλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε νκάδα πξφθεηηαη γηα λνκάδεο πνπ δηαλχνπλ έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο θαηαζθελψλνληαο ζηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο. Ζ θχξηα αζρνιία ηνπο ήηαλ ην εκπφξην ραιηψλ θαη θηιηκηψλ. Ζ νκάδα 

απηή βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν απνθνκκέλε απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη απηφο ίζσο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ζηα 

γισζζνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.. Δπηθνηλσλνχλ κία δηάιεθην αιιηψηηθε απφ εθείλε 

ησλ εκηεγθαηεζηεκέλσλ ηεο δεχηεξεο νκάδαο. 

Οη Σζηγγάλνη ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζεσξνχλ ππαλάπηπθηνπο ηνπο Σζηγγάλνπο 

ηεο πξψηεο νκάδαο .Οη Σζηγγάλνη ηεο νκάδαο απηήο είλαη «εκηκφληκα εγθαηαζηεκέλνη» 

ζε έλα πεληρξφ ζπλνηθηζκφ ζηα πξνάζηηα ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 

1952. Υξεζηκνπνηνχλ εμίζνπ ηε ξνκαλί θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηνπο λένπο πνπ θνηηνχλ ζε 

ειιεληθφ ζρνιείν. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία Σζηγγάλσλ νλνκάδνληαη «ληφπηνη» απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

Αλαθέξεηαη ζε έλα πιεζπζκφ ν νπνίνο έρεη εγθαηαιείςεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηζηγγάληθν 

ηξφπν δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ξνκαλί γιψζζαο θαη ηεο ηζηγγάληθεο 

ελδπκαζίαο θαη έρεη απνθαζίζεη λα κελ κεηαιακπαδεχζεη ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηηο 

ηζηγγάληθεο θνπιηνχξαο ζηα παηδηά ηνπο. Πηζηεχνπλ φηη ε απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο απφ ηελ ηζηγγάληθε θνπιηνχξα θαη γιψζζα ζα ηα βνεζήζεη λα πξνζαξκνζηνχλ κε 

πεξηζζφηεξε άλεζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν, απαιαγκέλνη απφ ην εκπφδην κηαο 

«ζηηγκαηηζκέλεο θαη ρσξίο γνήηξνπ γιψζζαο» (Σεξδνπνχινπ,1998  Γεσξγίνπ,1998). 
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3.3 Πολιηιζμικά σαπακηηπιζηικά και «ιδιαιηεπόηηηερ» 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά παξέκεηλαλ αλαιινίσηα 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη θχξηεο πνιηηηζκηθέο αμίεο ησλ Ρνκά είλαη νη παξαθάησ: 

- « πίζηε ζηελ νηθνγέλεηα» 

- « πίζηε ζην ζεφ» 

- « ηήξεζε πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ» 

- « πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηνπο λένπο φξνπο δηαβίσζεο» 

Οη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ηνπο είλαη ν γάκνο κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ 

θαη ην έζηκν ηεο εμαγνξάο ηεο λχθεο. Σέηνηα έζηκα ζεκαηνδνηνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. (ηαζαθνπνχινπ, Καξακαληάλ θαη Παχινπ 

2000). Οη παξαδφζεηο ησλ Σζηγγάλσλ δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, παξφια απηά 

φκσο, νξηζκέλεο παξακέλνπλ θνηλέο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

o Ο ηζηγγάληθνο γάκνο: Θεσξείηαη ην πην ηδηαίηεξν γλψξηζκα απηνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

o Σα θεξάζκαηα: Σα θεξάζκαηα αληαπνθξίλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα ηφζν 

ησλ παξεπξηζθνκέλσλ φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ δεπγαξηνχ. Σν γιέληη 

θζάλεη ζην απνθνξχθσκά ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεληνληνχ πνπ έρεη σο 

ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ αγλφηεηα ηεο λχθεο. 

o Μεηξηαξρηθή νξγάλσζε: Καηά ην παξειζφλ ε δνκή ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

ησλ Ρνκά ήηαλ θαζαξά κεηξηαξρηθή. Κάπνηνη ζπγγξαθείο ππεξαζπίδνληαη ηελ 

άπνςε φηη ην ζηνηρείν απηφ ζπληζηά αθιφλεην επηρείξεκα γηα ηελ ηλδηθή 

πξνέιεπζε ηεο θπιήο. ηηο κέξεο καο ε κεηξηαξρηθή νξγάλσζε ηείλεη λα 

εμαθαληζηεί. 

o Δθινγή αηξεηψλ: Ζ θάζε πιεζπζκηαθή νκάδα εθπξνζσπείηαη απφ ην δηθφ ηεο 

εθιεγκέλν άξρνληα. Ζ δηθαζηηθή εμνπζία ζπληζηά πξνλφκην ηνπ αηξεηνχ 

άξρνληα ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο νκάδαο απέλαληη 

ζηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο φπνπ δεη ε νκάδα. 

o Δνξηή ηεο Άλνημεο: Δίλαη ε ζεκειησδέζηεξε γηνξηή ησλ Ρνκά θαη δηεμάγεηαη 

απφ ηηο 23 Απξηιίνπ έσο 1 Μαίνπ (Ππιαξηλφο,2010).  

o Υαξαθηεξηζηηθφ έζηκν ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ Ρνκά είλαη ε αληαιιαγή ρξπζψλ 

θνζκεκάησλ κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ ζηε ηειεηή ηνπ γάκνπ ή ηνπ αξξαβψλα. 

Μπνξεί λα έρνπλ έιιεηςε απφ θχξηα αγαζά θαη λα ζηεξνχληαη ρξεκάησλ αιιά 

ρξπζά θνζκήκαηα δηαζέηνπλ πάληα. Πξφθεηηαη γηα δψξα πνπ απφθηεζαλ θαη 

απηνί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη θιεξνδνηνχληαη απφ γεληά ζε γεληά σο δψξα 
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αγάπεο θαη απνδνρήο. «Υσξίο θνζκήκαηα ν Σζηγγάλνο είλαη γπκλφο, 

απνμελσκέλνο γη΄ απηφ θαη ηα θνξά πάληα, αθφκε θαη ζηε δνπιεηά ηνπ. Φνξά 

θαη θέξεη καδί ηνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο δηθνχο ηνπ» (Λπδάθε,1997). 

o Ζ κνπζηθή ζπληζηά αλαπφζηαζην κέξνο ηνπ βίνπ ησλ Ρνκά. ρεδφλ πάληα ζα 

ζπλαληήζνπκε έλα κνπζηθφ ζε κηα νηθνγέλεηα Ρνκά. Ο ξπζκφο θαη νη κεισδίεο 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, ηα κνπζηθά φξγαλα φκσο είλαη 

πάληα θνηλά (Νηνχζαο, 1997). 

 

3.4 Μεηαναζηεςηικοί πποοπιζμοί Ρομά 

Οη Σζηγγάλνη πέξαζαλ ζηελ Αξκελία δηα κέζσ ηεο Πεξζίαο ζηελ νπνία 

εκθαλίζηεθαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 9νπ αηψλα. πσο καξηπξνχλ ηα γισζζηθά ζηνηρεία, ε 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Αξκελία δηήξθεζε γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζπνπ 

ζηε ζπλέρεηα δηείζδπζαλ ζηε Βπδαληηλή επηθξάηεηα. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

εγθαηέιεηςαλ ηελ Αξκελία θαη ζηξάθεθαλ ζην Βπδάληην δελ είλαη γλσζηνί. Αλ φκσο 

αλαηξέμνπκε ζηηο Βπδαληηλέο πεγέο ζα δνχκε φηη ε κεηαλάζηεπζε ησλ Ρνκά απφ ηελ 

Αξκελία ζηε Βπδαληηλή επηθξάηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 11ν αηψλα, ηελ επνρή πνπ νη 

ειηδνχθνη Σνχξθνη εηζέβαιαλ ζηελ Αξκελία πξνθαιψληαο ζεκαληηθέο δεκνγξαθηθέο 

αιιαγέο (Βξπψλεο, 1996). 

Απφ ηνλ 11ν αηψλα ην Βπδάληην απνηειεί ρψξν εγθαηάζηαζεο γηα πνηθίινπο 

ιανχο. Μεξηθνί απφ απηνχο ήηαλ νη ιάβνη, νη Σνχξθνη, νη Αξβαλίηεο, θαζψο θαη νη 

Αζίγγαλνη νη νπνίνη εγθαζίδξπζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο νηθηζκνχο. Καηά ηε Βπδαληηλή 

παξάδνζε, νη Αζίγγαλνη ήηαλ άλζξσπνη πνπ επηδίδνληαλ ζηελ ηέρλε ηεο καγείαο. Ο 

φξνο Αζίγγαλνο εληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Βπδάληην, κέρξη ηφηε δελ πθίζηαην. Οη 

θιεξηθνί ζπζρέηηζαλ ηνπο Ρνκά κε ηνπο Αζίγγαλνπο νη νπνίνη επξφθεηην γηα κηα 

ρξηζηηαληθή αίξεζε, ζηελ νπνία επηθξαηνχζαλ πνιιέο δεηζηδαηκνλίεο. Μία απφ απηέο 

ήηαλ λα κελ επηηξέπνπλ λα ηνπο αγγίδεη θαλείο. Ζ ηαχηηζε ησλ Ρνκά κε ηνπο 

Αζίγγαλνπο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη Ρνκά εμαζθνχζαλ ηε καληηθή ηέρλε. 

Δμαηηίαο απηνχ ηνπο ζεσξνχζαλ άζενπο θαη εηδσινιάηξεο θαη ηνπο απνθαινχζαλ 

Αζίγγαλνπο απφ ηε Υξηζηηαληθή αίξεζε Αζίγγαλνη(Νηνχζαο 1997, Ληεδνπά,1999). 

Ζ πξψηε απφδεημε εγθαηάζηαζεο Σζηγγάλσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πεγάδεη 

απφ έλα Γεσξγηαλφ αγηνγξαθηθφ θείκελν, ην Βίν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Αζσλίηε, ην 

νπνίν ζπληάρζεθε ζην κνλαζηήξη ησλ Ηβήξσλ ζην Άγην ξνο, πεξίπνπ ην 1068. 

χκθσλα κε απηφ ην αγηνγξαθηθφ θείκελν, ην 1050 φηαλ ήηαλ απηνθξάηνξαο ν 

Κσλζηαληίλνο Θ΄ ν κνλνκάρνο, ε Κσλζηαληηλνχπνιε πιεκκπξίζηεθε απφ άγξηα ζεξία 
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ηα νπνία θαηβξφρζηδαλ ην θπλήγη ζην απηνθξαηνξηθφ δάζνο ηνπ Φηινπάηηνπ. Γηα λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηελ θαηάζηαζε ν απηνθξάηνξαο δήηεζε ηελ αξσγή ελφο «ιανχ 

ακαξεηηψλ, απνγφλσλ ηνπ ίκσλνο νη νπνίνη νλνκάδνληαλ Αηδίγγαλνη θαη ήηαλ 

γλσζηνί γηα ηηο καληείεο θαη ηα καγηθά ηνπο». Οη Αηδίγγαλνη ηνπνζέηεζαλ θάησ καγηθά 

θνκκάηηα θξέαο θαη ηα άγξηα ζεξία πέζαλαλ ακέζσο. Ο φξνο Αηδίγγαλνη πνπ 

εληνπίδεηαη ζε απηφ ην θείκελν απνηειεί ηε γεσξγηαλή εθδνρή ηνπ ειιεληθνχ φξνπ 

Αηζίγγαλνη ή Αζίγγαλνη, φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά νη Βπδαληηλνί γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο. Οη φξνη Zigeuner γεξκαληθφο, Tsiganes γαιιηθφο, Zingari ηηαιηθφο, 

Giganyok νπγγξηθφο θαη άιιεο παξεκθεξείο εθδνρέο, πεγάδνπλ απφ ην βπδαληηλφ απηφ 

φλνκα. ( Angus Fraser) Με ηελ θπξίεπζε ηεο Μηθξάο Αζίαο απφ ηνπο Σνχξθνπο ν φξνο 

Αζίγγαλνο αιιάδεη κνξθή θαη παίξλεη ηελ νλνκαζία Σζηγγάλνο ή Αηζίγγαλνο(Νηνχζαο, 

1997). 

Οη ξφκεδεο ζα εμαπισζνχλ ζηα εδάθε ηεο ζεκεξηλήο Θξάθεο, ζηα Βαιθάληα 

θαη ζηηο λνηηαλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ. χκθσλα κε ηνλ Simon 

Simeonis ην 1322 εληνπίδεηαη ε εγθαηάζηαζε νκάδσλ απφ ηε θπιή Ham έμσ απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Υάλδαθα. Σα κέιε ηεο νκάδαο απηήο θαηνηθνχζαλ ζε ζπειηέο θαη κηθξέο 

ζθελέο (Κφκεο,1998 Ληεδνπά,1999). 

εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ δσή ησλ Σζηγγάλσλ ζηε Βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε 

ηνπ 16νπ θαη ηνπ 17νπ αηψλα έξρνληαη ζην θσο απφ ηηο καξηπξίεο πνπ εθηίζεληαη ζην 

θείκελν ηνπ Γηάλλε Κ Μαπξνκάηε. χκθσλα κε ην Μαπξνκάηε, νη Σζηγγάλνη 

απνθηνχλ ραξαθηήξα νξγαλσκέλεο θνηλφηεηαο ζηε Βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε απφ ηα 

ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα ή ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα, θαη δνχζαλ έμσ απφ ηνλ Υάλδαθα, ζε 

κηα γεηηνληά κε ηελ νλνκαζία Αηδηγγαλαξία. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ήηαλ, κάιινλ, 

Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. ζνη δηέκελαλ έμσ απφ ηνλ Υάλδαθα, αζρνινχληαλ κε ηελ 

ηέρλε ηεο ζηδεξνπξγίαο πνπ ηνπο πξνζέθεξε πνιχ θαιέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. ηνλ 

αληίπνδα, φζνη θαηνηθνχζαλ ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ Υάλδαθα, σζνχληαλ γηα ιφγνπο 

επηβίσζεο λα εξγάδνληαη σο θσπειάηεο ζηηο γαιέξεο έλαληη ακνηβήο. Πνιινί απφ ηνπο 

Σζηγγάλνπο ηεο πεξηνρήο δηέζεηαλ θάπνηα κφξθσζε, γλψξηδαλ αλάγλσζε θαη γξαθή θαη 

πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο κάξηπξεο ζε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ 

πξάμεσλ. Δπηπιένλ θάπνηνη Σζηγγάλνη ηεο πεξηνρήο είραλ θάπνηα νηθνλνκηθή επξσζηία 

θαη είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνηθίζνπλ ηηο θφξεο ηνπο ηφζν ζε ρξήκαηα φζν θαη ζε 

είδνο (Γθφηζεο, Αζήλα 2014). 

Κείκελν πνπ ρξνλνινγείηαη ην 1415 θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Δπηδεκία Μάδαξη ελ 

Άδνπ»  παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν, 
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εθείλε ηελ πεξίνδν. Αλαθέξεηαη ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ δηέκελαλ ζηελ Πεινπφλλεζν 

θαη ηδηαίηεξα ζηνπο «Αηγχπηηνπο», νη νπνίνη πηζαλνινγείηαη φηη πξφθεηηαη γηα θάπνην 

ηζηγγάληθν θχιν πνπ έθεξε ηε δηθή ηνπ γιψζζα. Καηφπηλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ έλα 

βελεηζηάηηθν έγγξαθν καο πιεξνθνξεί φηη ζην Βελεηνθξαηνχκελν Ναχπιην νη 

Σζηγγάλνη αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη απνηεινχζαλ κηα νξγαλσκέλε 

ζηξαηησηηθή νκάδα κε αξρεγφ ηνλ Johannes Cinganus πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν drungarius 

acinganorum ( drungarius ιεγφηαλ ν δηνηθεηήο κηαο νκάδαο ζηξαηησηψλ) ηνλ νπνίν ηνλ 

είρε θαζαηξέζεη ν ελεηφο εγεκφλαο θαη ηνλ επαλέθεξε μαλά ζηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή ην 

ελεηηθφ ζπκβνχιην ησλ Σεζζαξάθνληα, ζηηο 12 Απγνχζηνπ ηνπ 1444. Με ηελ 

επαλαθνξά ηνπ ζηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή επαλαθέξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα πξνλφκηα πνπ 

θαηείραλ νη πξφγνλνη θαη νη πξνθάηνρνη ηνπ ηίηινπ. ην ζεκείν απηφ έρνπκε ηελ πξψηε 

αλαθνξά γηα πξνλφκηα ζε Σζηγγάλνπο θαη παξφιν πνπ δελ γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή θχζε 

απηψλ ησλ πξνλνκίσλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηνπο είραλ παξαρσξεζεί κε αληάιιαγκα 

ηε ζηαηησηηθή αξσγή πξνο ηνπο Βελεηνχο, νη νπνίνη έπξεπε λα αληαπεμέιζνπλ απέλαληη 

ζηηο ηνπξθηθέο θαη βπδαληηλέο επηδξνκέο. Δπηπιένλ επηθνξηίδνληαλ κε ηελ ππνρξέσζε 

λα θαιιηεξγνχλ ηε γε( Σεξδνπνχινπ,1998  Γεσξγίνπ,1998  Fraser,1998). 

Σζηγγάλνπο ζπλαληάκε θαη ζηε Βελεηνθξαηνχκελε Μεζψλε, νη νπνίνη 

θαηνηθνχλ ζε κηα πεξηνρή κε ην φλνκα Gyppe ή Μηθξή Αίγππην. Πνιινί, αξγφηεξα ζα 

ηελ αλαθέξνπλ σο ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηε δηαδξνκή πξνο ηνπο 

Αγίνπο ηφπνπο, ε Μεζψλε, είρε γίλεη πφινο έιμεο γηα πνιινχο πξνζθπλεηέο νη νπνίνη 

ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπο αλαθέξνληαη ζηνπο πεξίεξγνπο νηθηζκνχο ηαιαηπσξεκέλσλ 

κεηαινπξγψλ πνπ ζπλάληεζαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο. Με βάζε ηηο καξηπξίεο απηέο, πνπ 

ρξνληθά ηνπνζεηνχληαη απφ ην ηέινο ηνπ 14
νπ

 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, νη 

πιεζπζκνί ησλ νηθηζκψλ απηψλ άξρηζαλ λα κεηψλνληαη θαη ε ζπξξίθλσζε απηή έγηλε 

εληνλφηεξε κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1500. Ζ θνηλφηεηα 

έθζαζε ζην δεκνγξαθηθφ ηεο δελίζ ην 1485 φπνπ νη ηζηγγάληθεο θαιχβεο 

ππνινγίδνληαλ πεξίπνπ ζηηο 300. Καηφπηλ φκσο κε ηελ εκθάληζε ησλ Οζσκαλψλ ην 

1519 ζα κεησζνχλ θαη ζα αξηζκνχληαη γχξσ ζηηο 30 θαιχβεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο νη Σζηγγάλνη θζάλνπλ ζηα Βελεηνθξαηνχκελα Ηφληα λεζηά θαζψο θαη ζηε 

δπηηθή Δπξψπε θαη δηαηείλνληαο φηη θαηαδεηνχληαη ιφγσ ησλ ρξηζηηαληθψλ ηνπο 

πεπνηζήζεσλ δεηνχλ ηελ αξσγή ηνπ πάπα, ν νπνίνο ηνπο πξνκεζεχεη κε ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο γηα λα ηηο απνδψζνπλ ζηνπο επξσπαίνπο εγεκφλεο κε ζθνπφ λα ηνπο 

πξνζηαηέςνπλ (Σεξδνπνχινπ,1998 Γεσξγίνπ,1998). 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζηε Μεζψλε ηo 1384 ν Lionardo di Niccolo 

Frescobaldi καο πιεξνθνξεί φηη ζπλάληεζε αξθεηνχο Romiti έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

πφιεο, γηα ηνπο νπνίνπο πίζηεςε φηη πξφθεηηαη γηα κεηαλνήζαληεο ακαξησινχο πνπ 

δηεμήγαγαλ θάπνην επηηίκην κε ζθνπφ λα ζπγρσξεζνχλ νη ακαξηίεο ηνπο. Οη αλαθνξέο 

επφκελσλ ηαμηδησηψλ καξηπξνχλ φηη επξφθεηην γηα Σζηγγάλνπο. 

Ο νηθηζκφο ηεο Μεζψλεο πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ Γεξκαλψλ θαη Διβεηψλ 

πξνζθπλεηψλ νη νπνίνη είραλ έξζεη ζε επαθή κε Σζηγγάλνπο ζηελ παηξίδα ηνπο θαη 

απηνχο πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ Μεζψλε ηνπο απνθαινχζαλ Zigeuner. Ο Bernhard von 

Breydenbach θάλνληαο κηα αλαθνξά ζην πξνζθχλεκά ηνπ ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη 

γηα «πξνδφηεο θαη θιέθηεο, πνπ ιέλε φηη έξρνληαη απφ ηελ Αίγππην φηαλ θζάλνπλ ζηα 

Γεξκαληθά εδάθε». O Dietrich von Schachten θαζψο θαη ν Peter Fassbender εμέθξαζαλ 

ηελ άπνςε φηη επξφθεηην γηα ζηδεξάδεο. Σέινο ν Αιέμαλδξνο Κφκεο Παιαηίλνο ζην 

Ρήλν αλαθέξζεθε ζε έλα ιφθν πιεζίνλ ηεο Μεζψλεο πνπ ιεγφηαλ Gype θαη φπνπ ην 

1495 πθίζηαλην πεξίπνπ 200 θαιχβεο Σζηγγάλσλ: «κεξηθνί έιεγαλ απηφ ην ιφθν θαη ηα 

πεξίρσξά ηνπ Μηθξή Αίγππην». ( Fraser,1998) .Σν έηνο 1518 ζα βξεζνχλ ζηε Εάθπλζν 

Σζηγγάλνη νη νπνίνη ζα αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ ζηδεξνπξγνχ (ν « γχθηνο» ηεο επνρήο 

καο). 

Σν 1381 ζηε βελεηνθξαηνχκελε Κέξθπξα ζα εμεηάζνπκε ηελ χπαξμε ηνπ 

«Feudum Acinganorum». Πξφθεηηαη γηα έλα θένπδν ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη γαίεο 

ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Ζπείξνπ. ε απηέο ηηο εθηάζεηο γεο θαηνηθνχζαλ Σζηγγάλνη 

δνπινπάξνηθνη. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ζηδεξνπξγνχο θαη ραιθνπξγνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

ν θενπδάξρεο αζθνχζε απνθιεηζηηθή εμνπζία πάλσ ηνπο, κε εμαίξεζε ηε ζαλαηηθή 

πνηλή. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ εηθάδεηαη φηη ήξζαλ απφ 

ηελ επεηξσηηθή ελδνρψξα ,αλ θαη ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαχηηζή ηνπο κε 

ηνπο «βαγελίηεο», άπνξνπο πνπ θαηεπζχλνληαλ ζηελ Κέξθπξα (Κφκεο,1998 

Ληεδνπά,1999). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπξθηθήο θαηάθηεζεο έλαο κεγάινο αξηζκφο 

Σζηγγάλσλ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο ζηε Βαιθαληθή θαη ζηελ Διιάδα. Έλα κέξνο 

απφ απηνχο ζηξάθεθαλ ελαληίσλ ησλ Οζσκαλψλ, ππεξακπλφκελνη ηελ πίζηε θαη ηελ 

παηξίδα ηνπο θαη άιινη πξνηίκεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ην δξφκν ηνπ εμηζιακηζκνχ. 

Καζψο δελ είραλ ζηελνχο δεζκνχο κε ηε ζξεζθεία, ε αιιαγή ζηξαηνπέδνπ θαη ν 

εμηζιακηζκφο ηνπο κάιινλ ηνπο ζπλέθεξε θαζψο ηνπο εμαζθάιηδε κηα θαιχηεξε δσή 

θαη ειεχζεξεο θαη αλεκπφδηζηεο κεηαθηλήζεηο. Ζ απέξαληε έθηαζε ηεο νζσκαληθήο 

επηθξάηεηαο ζπληζηνχζε έλα πξνθιεηηθφ θαη γφληκν πιαίζην γηα ηελ αλέιημε ησλ 
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επαγγεικαηηθψλ θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ( Σεξδνπνχινπ, 1998 

Γεσξγίνπ,1998). 

Έληνλε είλαη ε παξνπζία ησλ Ρνκά ζηα Βαιθάληα ηελ πεξίνδν ηνπ 14νπ αηψλα. 

Σν 1348 ηνπο ζπλαληάκε ζηε εξβία, ην 1362 εκθαλίδνληαη ζηε Ραγνχδα, ην 1370 ζηε 

Βιαρία, ην 1378 θάλνπλ έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο ζην Εάγθξεκπ θαη ην 1416 ηνπο 

εληνπίδνπκε ζηελ Σξαλζπιβαλία. Απφ ην 1414 έσο ην 1416 απαληψληαη ζηε Γεξκαλία, 

ην 1418 ζεκεηψλεηαη ε παξνπζία ηνπο ζηελ Οπγγαξία θαη ζηελ Διβεηία. Αμίδεη λα 

ζηαζνχκε ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Μπνιψληα, απφ ηελ νπνία αλαγθάδνληαη λα 

απνρσξήζνπλ ιφγσ ηεο ερζξηθήο ζηάζεο ηεο εθθιεζίαο απέλαληί ηνπο. Σν 1425 ζα 

δηαζρίζνπλ ηα Ππξελαία γηα λα θζάζνπλ ζηελ Ηζπαλία. ην μεθίλεκα ηνπ πξνζερή 

αηψλα ζα ηνπο ζπλαληήζνπκε ζηε Ρσζία θαη ζηε θσηία. Παξάιιεια ηελ ίδηα επνρή ζα 

επεθηαζνχλ ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, θαζψο ζα θάλνπλ εκθαλή ηελ παξνπζία ηνπο θαη 

ζηε Βφξεηα Αθξηθή. Σέινο ζηε Γαιιία ζα εληνπηζηνχλ απφ ην 1419(Κφκεο,1998). 

Οη Σζηγγάλνη κεηαλαζηεχνπλ γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Έλαο απφ απηνχο είλαη νη 

δηψμεηο πνπ πθίζηαληαη θαη ηνπο αλαγθάδνπλ λα ηξαπνχλ ζε θπγή. Δπηπιένλ 

ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ε ζρεδηαζκέλε θαηαδίσμή ηνπο πνπ έρεη ζαλ αληίθηππν 

νξηζκέλνη λα πεζαίλνπλ θαη άιινη λα αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ απφ ηελ πεξηνρή. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα δηψμεσλ Σζηγγάλσλ, απνηειεί ε Οιιαλδία ηελ πεξίνδν ηνπ 

17νπ θαη 18νπ αηψλα. Σελ ίδηα πεξίνδν ε νπεδία δηψρλεη ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ηνπο 

ζηέιλεη ζηε Φηιαλδία. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ απεηθνλίδεη ηηο δηψμεηο 

ελαληίσλ ησλ Σζηγγάλσλ απνηειεί ε νξγαλσκέλε απνπνκπή ηνπο απφ ηελ Γεξκαλία ζηε 

Ρνπκαλία ηελ πεξίνδν 1922-1923. 

Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηψμεσλ είλαη νη Σζηγγάλνη λα εγθαηαιείπνπλ απηέο 

ηηο πεξηνρέο θαη λα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Σε δεθαεηία 

ηνπ ΄90 έξρνληαη θαζεκεξηλά αληηκέησπνη κε ηε βία θαη ην ξαηζηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηψλ ησλ εθδειψζεσλ κίζνπο απνηεινχλ νη θαηεζηξακκέλεο θαηνηθίεο 

ηνπο θαη νη άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν κεηαλαζηεχνπλ νη Σζηγγάλνη 

απνηειεί ην εκπφξην. Με ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο πνιιέο θνξέο κεηαθηλνχληαη απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή ή θαη πξνρσξνχλ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε. ηελ Διιάδα 

παξαηεξείηαη κεγάιε θηλεηηθφηεηα Σζηγγάλσλ πξνο ηα λεζηά κε απψηεξν ζθνπφ λα 

πξνβνχλ ζηελ αγνξά ή θαη ζηελ πψιεζε αγαζψλ. Δπλνηθή ζπγθπξία γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ απνηειεί ε ελζσκάησζε ηεο Μεγάιεο 
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Βξεηαλίαο ζηελ Δπξσπαηθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, πνπ ηνπο παξείρε ηελ δπλαηφηεηα 

λα επεθηείλνπλ ηηο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ ηελ Μάγρε. Δπηπξνζζέησο 

ε Αλδαινπζία απνηεινχζε έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηηο εκπνξηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ελζάξξπλε ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπο, ε νπνία φκσο πνιιέο 

θνξέο ηνπο έθεξλε αληηκέησπνπο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πεξηνρήο, 

δεκηνπξγψληαο εληάζεηο ζηελ πεξηνρή. Οη ζπρλέο κεηαλαζηεχζεηο ηνπο, φκσο, 

νθείινληαη θαη ζηελ αγάπε ηνπο γηα ηα ηαμίδηα, ηα νπνία ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ θνηλέο ξίδεο θαη δηαηεξνχλ 

ζηελνχο δεζκνχο. 

Οινθιεξψλνληαο, νη κεηαλαζηεχζεηο ησλ Σζηγγάλσλ νθείινληαη θπξίσο ζε δχν 

ιφγνπο. Απφ ηε κία πιεπξά νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη ε αγάπε γηα ηα 

ηαμίδηα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά νη αλαγθαζηηθέο κεηαλαζηεχζεηο πνπ νθείινληαη ζε 

δηψμεηο, δνπιεία θαη θπιάθηζε(Ληεδνπά,1999). 

 

Κεθάλαιο 4: Η εκπαίδεςζη ηυν Ρομά 

4.1 Η ανηίλητη ηυν Ρομά για ηην εκπαίδεςζη 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηνπ ζρνιείνπ νη Σζηγγάλνη 

καζεηέο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα κε ηα νπνία έρνπλ 

γαινπρεζεί απφ ηελ Σζηγγάληθε θνηλσλία. πλεπψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην 

ζρνιείν δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί απιά σο «αληηθνηλσληθή» αιιά είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο βάζε ηεο νπνίαο έρνπλ αλαηξαθεί. 

ε αληίζεζε κε ηε κε Σζηγγάληθε θνηλσλία ζηελ νπνία ε εθπαίδεπζε θαη ην 

ζρνιείν είλαη δχν φξνη ζηελά ζπλπθαζκέλνη κεηαμχ ηνπο θαζψο ε εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ζρνιείν, γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ην ζρνιείν απνηειεί έλα μέλν 

πξνο απηνχο πεξηβάιινλ πνπ δε ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο, ηηο αμίεο, ηελ θνπιηνχξα ηνπο 

θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ αθνκνίσζή ηνπο. (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ιφγνη πνπ νη Σζηγγάλνη δελ απνδίδνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζην ζρνιείν είλαη φηη αθελφο δελ αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν σο κηα ζπνπδαία 

επθαηξία κέζα απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εμειηρζνχλ ζε κνξθσηηθφ αιιά θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ έλα θαιχηεξν βηνηηθφ 

επίπεδν θαη αθεηέξνπ επεηδή ε ζπλαλαζηξνθή κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

Σζηγγάληθεο θνηλσλίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα έξζνπλ ζε επαθή κε λέεο ηδέεο, αμίεο, 
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πξφηππα, ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο, απνκαθξχλνληάο ηα 

κε απηφ ηνλ ηξφπν απφ ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηνπο. Θεσξνχλ φηη ην ζρνιείν απνζηεξεί 

απφ ηα παηδηά πνιχηηκν ρξφλν, ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ αμηνπνηήζνπλ 

θαιιηεξγψληαο ηηο δεμηφηεηεο ηνπο πάλσ ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Σζηγγάληθεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Ζ Σζηγγάληθε θνηλσλία ζηξέθεηαη θαηά ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο κπνξεί λα 

επηθέξεη ηε δηάζπαζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο. Σν ζρνιείν κπνξεί λα απνκαθξχλεη 

ηα Σζηγγαλφπαηδα απφ ηηο ξίδεο ηνπο, θπξηνιεθηηθά (θπζηθή παξνπζία) λα ζπνπδάζνπλ 

θαη λα κεηαθνκίζνπλ ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή αιιά θαη κεηαθνξηθά, λα απνκαθξπλζνχλ 

απφ ηελ ηδενινγία ηεο θνηλφηεηά ηνπο. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο Σζηγγαλφπαηδσλ 

πνπ παξά ηηο πςειέο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην 

ζρνιείν εμαηηίαο ηεο νηθνγελεηαθήο πίεζεο (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Οη Σζηγγάλνη δελ πηζηεχνπλ πσο είλαη αλαιθάβεηνη θαζψο ν αλαιθαβεηηζκφο 

είλαη κία νξνινγία ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπο. Ο φξνο απηφο 

εθαξκφδεηαη απφ ηνπο Γθαηδέ, «έηζη απνθαινχλ ηνπο κε Σζηγγάλνπο νη Σζηγγάλνη». Ζ 

απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ε 

Σζηγγάληθε γιψζζα είλαη πξνθνξηθή θαη ζπλεπψο ε εθκάζεζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

ζεσξνχλ πσο δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηε. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο δηεθπεξαίσζεο 

ππνζέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θνηλφηεηαο πξνθχςεη ε αλάγθε γξαθήο ή αλάγλσζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο πνπ γλσξίδνπλ ζηνηρεησδψο λα δηαβάδνπλ 

θαη λα γξάθνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαιχπηνπλ ην έιιεηκκα γλψζεσλ πνπ έρνπλ ζηε 

γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε. (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Τπεχζπλε γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

Σζηγγάληθε θνηλσλία είλαη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα. Θεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα είλαη πεξηζζφηεξν σθέιηκε γηα ηα Σζηγγαλφπαηδα ζε 

ζχγθξηζε κε απηή πνπ παξέρεη ην ζρνιείν. Πηζηεχνπλ φηη ην ζρνιείν εθνδηάδεη ηα 

παηδηά κε γλψζεηο νη νπνίεο δελ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε κειινληηθή ηνπο δσή. 

Αληηζέησο ζεσξνχλ φηη κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο πάλσ ζηα επαγγέικαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ν 

Σζηγγάληθνο πιεζπζκφο (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Σα ηζηγγαλφπαηδα έρνπλ αλαηξαθεί ζχκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηεο 

ηζηγγάληθεο θνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα ε έληαμή ηνπο ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηνπ 

νπνίνπ ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο δηαθέξεη απφ ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ 
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αξρψλ θαη ησλ αμηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ιακβάλνπλ ζην ζρνιείν. Σα Σζηγγαλφπαηδα δελ απνηεινχλ «άγξαθν ραξηί» αιιά έρνπλ 

θνηλσληθνπνηεζεί ζηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο (Βαζηιεηάδνπ, 

Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Ζ Σζηγγάληθε θνηλσλία απνξξίπηεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην ζρνιείν γηα 

δχν ιφγνπο: α). ξφινο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη λα δηδάμεη ζηα Σζηγγαλφπαηδα ηα 

παξαδνζηαθά  επαγγέικαηα ησλ Σζηγγάλσλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ 

γξεγνξφηεξα ζηηο Σζηγγάληθεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη β). απνκαθξχλεη ηα 

παηδηά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη 

ηνπο γνλείο ηνπο λα ηνπο εθπαηδεχζνπλ κε βάζε ηελ Σζηγγάληθεο αμίεο θαη αξρέο. 

(Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

ηνλ αληίπνδα ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ έγθεηηαη ζην λα δηακνξθψζεη αλζξψπνπο 

θαιιηεξγεκέλνπο ζε κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, νη νπνίνη ζα αλαδεηνχλ ηελ 

γλψζε θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδηαιέγνληαη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη λα 

αληαιιάζνπλ απφςεηο. Απηή φκσο ε πξναγσγή ηεο γλψζεο κέζα απφ ηε κφξθσζε αιιά 

θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαζίζηαηαη επηθίλδπλε γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, θαζψο κπνξεί 

λα δηαβξψζεη ηα παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κε ηα νπνία έρνπλ 

γαινπρεζεί. Ζ Gustafson (1973) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: « ηαλ έλαο γνληφο ιέεη φηη 

ηα παηδηά κπνξεί λα πεζάλνπλ επεηδή γλσξίδνπλ πνιιά, δελ είλαη κφλν θξάζε πνπ 

εθθξάδεη καγηθέο ζεσξήζεηο, αιιά έρεη ηε ζπκβνιηθή έλλνηα φηη ην απνηέιεζκα ηεο 

γλψζεο πνπ κεηαδίδεηαη απφ ην ζρνιείν είλαη ν ζάλαηνο ηνπ Σζηγγαλφπαηδνπ, θαζψο 

απηφ γίλεηαη νπεδάθη» (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Ζ κνξθή ηεο Σζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο δελ είλαη ε ππξεληθή αιιά ε δηεπξπκέλε. 

Με ηνλ φξν δηεπξπκέλε, ζπλήζσο, δελ ελλνείηαη φηη φινη νη ζπγγελείο ηεο νηθνγέλεηαο 

ζπκβηψλνπλ καδί ζηελ ίδηα θαηνηθία, αιιά φηη νη θαηνηθίεο ηνπο είλαη ε κία δίπια ζηελ 

άιιε. Ο ηξφπνο ,ινηπφλ, κε ηνλ νπνίν δνπλ νη Σζηγγάλνη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ. Μέζα ζηα φξηα απηήο ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο 

κπνξνχλ λα δνπλ καδί ηξεηο ή θαη ηέζζεξηο γεληέο νη νπνίεο ραίξνπλ ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ, ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κεηαμχ ηνπο,είλαη ζθπξηιαηεκέλεο κε θνηλέο αμίεο 

θαη αξρέο, δηαηεξψληαο έηζη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπο. (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 

2011). 

Ζ Σζηγγάληθε θνηλφηεηα απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θαηεγνξίεο «δαζθάισλ». Ζ 

πξψηε θαηεγνξία είλαη νη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο πνπ είλαη ην ππφδεηγκα ησλ 

ειηθησκέλσλ, ε δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηνπο γνλείο πνπ είλαη ην πξφηππν 
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ησλ παληξεκέλσλ αλζξψπσλ θαη ε ηξίηε θαηεγνξία είλαη ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα πνπ 

είλαη θνξείο εκπεηξίαο. (Βαζηιεηάδνπ, Παπιή- Κνξξέ, 2011). 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ 

εθαξκφδεη ε ηζηγγάληθε θνηλσλία γηα ηα θνξίηζηα θαη γηα ηα αγφξηα. Αλαθνξηθά κε ην 

θνξίηζη, βαζηθή πξνηεξαηφηεηά ηεο είλαη λα παληξεπηεί, λα γίλεη ζχδπγνο θαη κεηέξα. Ζ 

κφξθσζε θαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζεσξείηαη πσο δε ζπκβαδίδεη κε ηε θχζε 

θαη ην ξφιν ηεο γπλαίθαο. ε πεξίπησζε πνπ κηα ηζηγγάλα ζειήζεη λα εξγαζηεί πξέπεη 

πξψηα λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε ηνπ άλδξα ηεο ή ηνπ παηέξα ηεο. ζνλ αθνξά ην 

αγφξη βαζηθή επηδίσμε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη λα απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά θαη φρη 

λα ζπνπδάζεη. (Νφβα – Καιηζνχλε, 2004). 

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ είλαη ε ηηκσξία. Γελ 

πξφθεηηαη φκσο γηα κηα ηηκσξία κε ηε κνξθή άζθεζεο ζσκαηηθήο βίαο αιιά έρεη 

πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθφ ξφιν. Ζ ηζηγγάληθε θνηλφηεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο, πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη απφ κηθξή ειηθία 

ζηα ηζηγγαλφπαηδα ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο ζε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηηο αξρέο θαη 

ηηο αμίεο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. Ζ ηηκσξία δε ζηεξίδεηαη ζηελ ζσκαηηθή βία αιιά ζηελ 

ελνρή πνπ βηψλεη ην παηδί ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ. (Νφβα – 

Καιηζνχλε, 2004). 

Οινθιεξψλνληαο, ε γλψζε ησλ Σζηγγάλσλ είλαη βησκαηηθή. Πξνέξρεηαη κέζα 

απφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο θαη ηηο ζηεξήζεηο πνπ έρνπλ βηψζεη ήδε απφ ηε κηθξή 

ηνπο ειηθία, ηνπο έρνπλ εθνδηάζεη κε εκπεηξία θαη δελ είλαη απιά ην απνηέιεζκα κηαο 

ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. «Οη Σζηγγάλνη δελ θαηαθηνχλ ηηο γλψζεηο δηαηππψλνληαο 

εξσηήζεηο αιιά βηψλνληαο ηηο απαληήζεηο» (Liegeois,1987). 

 

4.2 Αίηια ζσολικήρ διαπποήρ μαθηηών Ρομά 

Ζ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ ηα Σζηγγαλφπαηδα ζην ζρνιείν, εθηφο απφ ην 

γεγνλφο φηη δε ζπκβαδίδεη κε ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη αξρέο ηεο Σζηγγάληθεο 

θνηλσλίαο, έξρεηαη αληηκέησπε θαη κε νξηζκέλνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε θνίηεζε ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη: 

1.νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παηδηθή εξγαζία. 

Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ε άπνςε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν κηαο θνηλσλίαο 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Οη θνηλσλίεο ησλ 

Σζηγγάλσλ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Σα Σζηγγαλφπαηδα, κε 
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απψηεξν ζθνπφ λα ζπλεηζθέξνπλ ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο 

δνπιεηέο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα παξακεινχλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

θαη ζην ηέινο λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν. (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ- Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). 

2.νη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

Οη ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθαξκφδνληαη ελάληηα ζηα Σζηγγαλφπαηδα 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Δλεξγεηηθόο απνθιεηζκόο ησλ Σζηγγαλόπαηδσλ:Πξφθεηηαη γηα δξάζεηο ηηο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, ησλ γνληψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ κε ζθνπφ λα 

εκπνδίζνπλ ηελ θνίηεζε ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ. Οη θηλεηνπνηήζεηο απηέο άιινηε 

είλαη βίαηεο θαη άιινηε έρνπλ ηελ κνξθή ήπησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. 

 Παζεηηθόο απνθιεηζκόο:Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ απιή 

αλνρή ηεο παξνπζίαο ηνπο. (Μπαξήο, Αιεμφπνπινο). 

3.ε γιώζζα 

Οη Σζηγγάλνη είλαη θνξείο δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ. Γηα ηε κεηαμχ 

ηνπο επηθνηλσλία θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ξνκαλί γιψζζα ελψ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηα κέιε πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εζληθή γιψζζα. ζνλ αθνξά 

ζηα Σζηγγαλφπαηδα, έρνληαο κεγαιψζεη ζηηο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο, γξήγνξα έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηε ξνκαλί γιψζζα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φηαλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν 

λα έρνπλ κηα θαιή γλψζε ηεο ξνκαλί θαη κηα πνιχ κέηξηα γλψζε ηεο γιψζζαο πνπ 

δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν. Ζ έιιεηςε ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο πνπ δηδάζθεηαη ζην 

ζρνιείν έρεη ζαλ απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κε κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ιεγφκελα ησλ δαζθάισλ ηνπο. Γξήγνξα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε γιψζζα κε ηελ νπνία 

έκαζαλ λα επηθνηλσλνχλ είλαη άρξεζηε ζην ζρνιείν. Έηζη ε γιψζζα απνηειεί έλαλ 

παξάγνληα πνπ νδεγεί ηα ηζηγγαλφπαηδα ζηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ζηελ εγθαηάιεηςε 

ηνπ ζρνιείνπ.(Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ- Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο). 

4.ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό 

Ζ κφξθσζε θαη ε θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνζαλαηνιίδεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ κε Ρνκά καζεηψλ θαη ζηεξείηαη θαηάξηηζεο 

ζε ζέκαηα γιψζζαο, πνιηηηζκνχ θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ρνκά καζεηψλ. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιινί Ρνκά καζεηέο γίλνληαη ζχκαηα δηαθξίζεσλ εμαηηίαο ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο κεξνιεπηηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελαληίσλ ηνπο ιφγσ 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. Ζ θνηλσλία δελ έρεη ηαπηηζηεί κε ην αμίσκα «ε 

δηαθνξεηηθφηεηά ζνπ δελ είλαη θαη πξφβιεκά ζνπ». ιεο νη θνηλσληθέο νκάδεο θέξνπλ 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε δηαθνξεηηθφηεηα φκσο ησλ Ρνκά θέξεη έλα αξλεηηθφ 

πξφζεκν. ινη απηνί νη παξάγνληεο δελ επλννχλ ηελ ζρνιηθή θνίηεζε ησλ Ρνκά 

καζεηψλ θαη ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ηνπο. (βηθηπαίδεηα, 

Λπδάθε,2013, Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ- Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο). 

5.νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο 

Οη Σζηγγάλνη θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηνχο πνπ είλαη κφληκα 

εγθαηεζηεκέλνη ζε κηα πεξηνρή θαη ζε απηνχο πνπ αιιάδνπλ ηφπν θαηνηθίαο αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα Σζηγγαλφπαηδα ησλ νπνίσλ νη γνλείο ηνπο κεηαλαζηεχνπλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχζαλ. 

ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα εγγξαθνχλ ζην ζρνιείν ηνπ λένπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο παχνπλ νξηζηηθά ηε θνίηεζή ηνπο θαη 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δνπιεηά ησλ γνληψλ ηνπο. 

6.ε ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην ζρνιείν 

Δίλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε, φηη νη Σζηγγάλνη δελ απνδίδνπλ κεγάιε 

ζεκαζία ζηε ζρνιηθή γλψζε. Σε ζεσξνχλ αλνχζηα. Παξ’φια απηά, ε M Hubsmannova 

πηζηεχεη φηη νη Σζηγγάλνη δίλνπλ έκθαζε ζηε ζρνιηθή γλψζε θαη αλαθέξεηαη ζηνπο 

Σζηγγάλνπο ηεο Σζερίαο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δχν παξαπάλσ απφςεηο, απφ ηε 

βηβιηνγξαθία ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αληίιεςε Ρνκά θαη κε Ρνκά γηα ηε ζρνιηθή γλψζε 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ κφλε γλψζε πνπ ζεσξείηαη άμηα ιφγνπ γηα ηνπο 

Ρνκά είλαη απηή ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Γελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ππφινηπεο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (καζήκαηα) κε απνηέιεζκα λα κελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο 

ζε απηέο, λα νδεγνχληαη ζε ζρνιηθή απνηπρία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε ζρνιηθή δηαξξνή 

(Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ- Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). 

7.ν ηξόπνο δσήο ησλ Σζηγγάλσλ 

Οη Σζηγγάλνη δηεμάγνπλ έλαλ ηξφπν δσήο δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ ησλ κε 

Σζηγγάλσλ. Δίλαη νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο θαη θπιέο θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνη, είηε ζηηο 

παξπθέο ησλ κεγαινππφιεσλ είηε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Έρνπλ δηαηεξήζεη νξηζκέλεο 

απφ ηηο παξαδφζεηο ησλ πξνγφλσλ ηνπο, φπσο λα παληξεχνληαη ζε κηθξή ειηθία, λα 

δεκηνπξγνχλ κεγάιεο νηθνγέλεηεο, θαη ηα κεγαιχηεξα παηδηά λα επσκίδνληαη κε ηελ 
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επζχλε ηεο θξνληίδαο ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ αθνχ νη γνλείο ηνπο δνπιεχνπλ. Δίλαη 

πξνζεισκέλνη ζηηο αμίεο θαη ζηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ε θνηλφηεηά ηνπο θαη ζεσξνχλ 

πξνδφηε φπνηνλ απνθιίλεη απφ απηέο θαη κεηαπεδήζεη ζηελ θνηλσλία ησλ κε Ρνκ. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ ε έληαμε ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ ζην ζρνιείν, πνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ κε Ρνκ, ζπληζηά έλα δχζθνιν εγρείξεκα. 

Πέξα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ηα Σζηγγαλφπαηδα κέζα 

ζην ζρνιείν, φπσο ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, έξρνληαη αληηκέησπνη θαη κε ηηο παξαδφζεηο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

χκθσλα κε απηέο ζεσξνχληαη πξνδφηεο αθνχ εηζρψξεζαλ ζε έλα ζεζκφ πνπ δελ 

εληάζζεηαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ θαζψο θαη κε ηελ αληίιεςε ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ ζεσξνχλ φηη ην ζρνιείν πξνζθέξεη άρξεζηεο γλψζεηο ζηα παηδηά 

ηνπο (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ- Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). 

8. Ο θόβνο θαη ε δπζπηζηία, απέλαληη ζην ζρνιείν 

Οη νηθνγέλεηεο ησλ Ρνκά απαξηίδνληαη απφ πνιιά παηδηά. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή 

πνπ αθνινπζνχλ αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν είλαη λα ηα 

εγγξάθνπλ φια καδί ζην ζρνιείν αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο. Έηζη κπνξνχκε λα 

ζπλαληήζνπκε ζε κηα νηθνγέλεηα Ρνκά καζεηέο, ειηθίαο απφ 6-11 ρξνλψλ, πνπ θνηηνχλ 

ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ. Αθνινπζνχλ απηήλ ηελ ηαθηηθή γηαηί αθελφο ηα κεγαιχηεξα παηδηά 

έπξεπε λα πξνζέρνπλ ηα κηθξφηεξα αθνχ νη γνλείο έιεηπαλ ζηε δνπιεηά θαη αθεηέξνπ νη 

ίδηνη νη γνλείο αηζζάλνληαλ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο 

φηαλ βξίζθνληαλ φια καδί ζπγθεληξσκέλα ζην ζρνιείν, θαζψο ζε πεξίπησζε δηέλεμεο 

κε άιια κέιε ηνπ ζρνιείνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη. Απηφ έρεη φκσο 

ζαλ απνηέιεζκα ηα κεγαιχηεξα παηδηά λα θαζπζηεξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηε ζρνιηθή ηνπο 

θνίηεζε θαη λα δηαξξένπλ απφ ην ζρνιείν (Λπδάθε, 2013). Αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ν 

θφβνο πνπ ληψζνπλ νη γνλείο Ρνκά αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηα Σζηγγαλφπαηδα. Θεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη πξνθαηεηιεκκέλνη 

κε ηα Σζηγγαλφπαηδα, ζα ηα θαθνκεηαρεηξηζηνχλ, δελ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ 

απαξαίηεηε πξνζνρή ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηδαρζνχλ απφ απηνχο. Πξφθεηηαη ίζσο γηα 

θαηαζηάζεηο πνπ ηηο έρνπλ βηψζεη νη γνλείο Ρνκά φηαλ ήηαλ θαη απηνί καζεηέο θαη 

θνβνχληαη φηη παξφκνηα βηψκαηα ζα έρνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο, αλ εληαρζνχλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Λπδάθε,2013). 

Δπηπξνζζέησο νη Ρνκά, φληαο κηα θιεηζηή θνηλσληθή νκάδα απνκνλσκέλε απφ 

ηελ επξχηεξε θνηλσλία, δελ αλαπηχζζνπλ εχθνια αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζε 

άηνκα κε Ρνκά. Απηή ε θαρππνςία ηνπο απέλαληη ζε ηξίηνπο εληνπίδεηαη θαη ζην ρψξν 
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ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη πνιινί νη γνλείο Ρνκά πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ιεσθνξείν, θαζψο 

θνβνχληαη φηη κπνξεί λα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα ελψ θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. Σν παξάδνμν είλαη φηη δελ εθθξάδνπλ ηελ ίδηα αλεζπρία, φηαλ ηα 

παηδηά ηνπο κεηαθηλνχληαη ρσξίο αζθάιεηα ζηελ θαξφηζα αγξνηηθψλ θαη 

παξακειεκέλσλ θνξηεγψλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ έρνπλ θακηά 

εκπηζηνζχλε ζην ζρνιείν θαη ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζα είλαη αζθαιή κφλν κέζα 

ζηελ θνηλφηεηά ηνπο (Λπδάθε,2013). 

Παξ’φια απηά δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη γνλείο Ρνκά αηζζάλνληαη φηη ηα 

παηδηά ηνπο απεηινχληαη απφ αληίπαιεο θάξεο Σζηγγάλσλ. Οη δηελέμεηο θαη ηα αληίπαια 

ζπκθέξνληα πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο Σζηγγάλσλ ηνπο θάλνπλ λα 

αλεζπρνχλ γηα ηελ δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο ηα παηδηά απνηεινχλ εχθνιν ζηφρν 

γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα ηα βιάςεη. Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζην ζρνιείν 

απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα βξεζνχλ εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ 

πιεξνθνξεζνχλ φηη έλα άηνκν έρεη πξνβεί ζε θάπνηα παξάλνκε ελέξγεηα, ζνξπβνχληαη 

θαη δελ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα πάλε ζην ζρνιείν γηαηί θνβνχληαη φηη ν δξάζηεο 

κπνξεί λα ηνπο πξνμελήζεη θαθφ ηφζν θαηά ηελ δηαδξνκή ηνπο πξνο ην ζρνιείν φζν θαη 

κέζα ζην ζρνιείν (Λπδάθε,2013). 

9.Η απνπζία γνλέα 

Ζ ζρνιηθή δηαξξνή ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ή ηελ 

απνπζία ηνπ γνλέα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπ. Αλ ν γνλέαο απνπζηάδεη απφ 

ηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπ, είηε εμαηηίαο πξνζσπηθψλ ιφγσλ είηε βξίζθεηαη ζηε θπιαθή 

ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κπνξεί λα θξνληίζεη ην 

παηδί, φπσο λα ην εγγξάςεη ζην ζρνιείν ή λα ηνπ παξέρεη πιηθή θαη ςπρνινγηθή 

ζηήξημε. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην παηδί αλαγθάδεηαη λα αλαδεηήζεη κφλν ηνπ 

ηα αγαζά πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζή ηνπ θαη ην ζρνιείν πεξλάεη ζε 

δεχηεξε κνίξα (Λπδάθε, 2013) 

10.Η ειιηπήο ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθό ζεζκό. 

Οη Σζηγγάλνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη θαιά πιεξνθνξεκέλνη 

αλαθνξηθά κε ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ. Ζ θνηλσλία δελ έρεη πεηζηεί φηη ηα κέιε απηήο ηεο 

θνηλφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα εληαρζνχλ ζην ζρνιείν, λα θαηαλνήζνπλ ηελ νπζηψδε 

πξνζθνξά ηνπ, φηη κέζα απφ απηφ ζα πάξνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζηελ θνηλσλία. ιε απηή ε αδηαθνξία ηεο θνηλσλίαο λα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά 

κε ην ζρνιηθφ ζεζκφ δεκηνπξγεί ζηνπο Σζηγγάλνπο ηελ πεπνίζεζε φηη ην ζρνιείν 
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απνηειεί έλα πεδίν, ην νπνίν δελ είλαη πξννξηζκέλν γηα ηα παηδηά ηνπο. Δίλαη εχινγν, 

ινηπφλ, λα ην ζεσξήζνπλ «μέλν» θαη λα ππάξρνπλ απφςεηο ιφγνπ ράξε « ηη δνπιεηά 

έρνπκε εκείο κε ηα δηθά ηνπο ζρνιεία». Σα παηδηά ησλ Σζηγγάλσλ έρνπλ αλαηξαθεί κε 

έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν δσήο, έρνπλ κεγαιψζεη κε δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη αξρέο θαη 

πνιιέο θνξέο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ 

γισζζηθά πξνβιήκαηα θαη λα δπζθνιεχνληαη λα ζπκβαδίζνπλ κε ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, πνιιέο θνξέο θαηεγνξνχληαη απφ γνλείο, 

καζεηέο θαη δαζθάινπο φηη επζχλνληαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο πξαγκάησζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ. Δμαηηίαο απηψλ 

ησλ πεπνηζήζεσλ είλαη θπζηθφ ηα Σζηγγαλφπαηδα λα αηζζάλνληαη αλεπηζχκεηα, λα 

απνζαξξχλνληαη, λα απνγνεηεχνληαη κε απνηέιεζκα λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε κία θνηλσλία ζηελ νπνία ν ξφινο ηνπ γνληνχ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπ είλαη ζηελά αιιεινεμαξηψκελνο κε ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, νη Σζηγγάλνη καζεηέο βξίζθνληαη ζε ππνδεέζηεξε ζέζε θαζψο νη γνλείο 

ηνπο είλαη αλαιθάβεηνη θαη δε κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηηο ζρνιηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο (Λάγηνο, Πίηζηνπ 2007) 

Οινθιεξψλνληαο, αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ, 

επηθξαηεί έλαο κχζνο. Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη ε εθπαίδεπζε δελ έρεη ζεκαληηθή ζέζε 

ζηελ θνηλσλία ηνπο. Απηή ε πεπνίζεζε είλαη ιαλζαζκέλε. Οη Σζηγγάλνη ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε, αιιά επηδηψθνπλ κία εθπαίδεπζε ε νπνία λα είλαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη αξρέο, ζηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο. Έλα ηέηνην κνληέιν 

εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν πνζνζηφ Σζηγγάλσλ πνπ πξνζεγγίδεη θαη ην 81,8% λα 

είλαη αλαιθάβεηνη (Παπιή, & ηδέξε, 1990 ). 

 

4.3 Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα ένηαξηρ ηυν παιδιών Ρομά ζηο ζσολείο 

 

4.3.1. Ένηαξη και Δκπαίδεςζη ηυν παιδιών Ρομά 

Τπεχζπλνη γηα ηελ πεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΡΟΜΑ» είλαη ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ πνπ είλαη θαη ν θχξηνο αξκφδηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο. 
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Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζηηο εμήο πεξηθέξεηεο:«Αηηηθήο, Ηνλίσλ Νήζσλ (Ν. 

Κέξθπξαο), Ήπεηξν (Ν. Αξηαο, Ν. Ησαλλίλσλ, Ν. Πξεβέδεο), Κξήηεο (Ν. Ζξαθιείνπ, 

Ν. Υαλίσλ, Ν. Ρεζχκλεο), Πεινπνλλήζνπ (Ν. Μεζζελίαο), Γπηηθήο Διιάδαο (Ν. 

Αραΐαο), Βνξείνπ Αηγαίνπ (Ν. Υίνπ, Ν. Λέζβνπ), Ννηίνπ Αηγαίνπ (Ν. Γσδεθαλήζνπ/ 

Ρφδνο) , ηεξεάο Διιάδαο (Ν. Δπβνίαο, Ν. Φζηψηηδαο)». 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

 ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη θνίηεζεο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, 

 παξεκβάζεηο γηα ηε ζρνιηθή έληαμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ηαθηηθήο θνίηεζεο 

ησλ παηδηψλ ζηα ζρνιεία, 

 εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

λέσλ Ρνκά πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν θαη ελειίθσλ Ρνκά, 

 εθαξκνγή παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο 

πξφιεςεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο, επηκφξθσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο-ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο κε δηακεζνιαβεηέο, 

 δηθηχσζε ζρνιείσλ, 

 δεκνζηφηεηα ηνπ έξγνπ, 

 αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο 

 

-Δλίζρπζε ηεο πξόζβαζεο θαη ηεο θνίηεζεο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή: θνπφο ηεο δξάζεο 

είλαη λα επηηχρεη ηελ νκαιή έληαμε ησλ λεπίσλ Ρνκά ζην Νεπηαγσγείν, ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο ηνλ πξνζάιακν γηα ηε κεηέπεηηα έληαμή ηνπο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Ο 

ζθνπφο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ Ρνκά ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαζψο θαη κε ηελ 

πιεξνθφξεζή ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε θάπνησλ πξνυπνζέζεσλ 

απαξαίηεησλ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ Ρνκά καζεηψλ ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

φπσο ν εκβνιηαζκφο. Σέινο πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε κλεία γηα ηνπο Ρνκά καζεηέο 

αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα- δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Νεπηαγσγείν 

φπσο ε έληαμε ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

-Παξεκβάζεηο γηα ηελ ζρνιηθή έληαμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ηαθηηθήο θνίηεζεο ησλ 

παηδηώλ ζην ζρνιείν: θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο βάζε ησλ νπνίσλ ζα εληζρπζεί ε πξφζβαζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

παηδηψλ Ρνκά πνπ θνηηνχλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηαθηηθή 
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θνίηεζή ηνπο ζε απηφ. Οη βαζηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ ζρνιηθή έληαμε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ηαθηηθήο ηνπο θνίηεζεο είλαη νη εμήο: 

 Υαξηνγξάθεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ρνκά έηζη ψζηε λα εμαθξηβσζεί ν 

πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε ειηθία ζρνιηθήο θνίηεζεο. 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ Ρνκά νηθνγελεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ αμία 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη, φπσο είλαη ε αλνδηθή 

θηλεηηθφηεηα. 

 Πξνζέγγηζε ζρνιηθψλ ζεκάησλ ππφ ην πξίζκα ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο, ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο ςπρνθηλεηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Δληζρπηηθά καζήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ παηδηά Ρνκά πνπ θνηηνχλ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Ο ηφπνο πξαγκάησζεο ησλ καζεκάησλ απηψλ κπνξεί 

λα είλαη είηε ην ζρνιείν είηε νη νηθηζκνί ησλ Ρνκά. Δπηπξνζζέησο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζεξηλά καζήκαηα κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ησλ 

κεηεμεηαζηέσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο γηα ηελ νκαιφηεξε 

κεηάβαζε απφ ηε κία ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ επφκελε. 

 Αλάπηπμε ηξάπεδαο ζεκάησλ ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά γηα ηνπο Ρνκά 

καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

γλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 

 Αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, αλαθνξηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε ζε πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία. 

 Γηεπζέηεζε πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ θνίηεζε ησλ 

Σζηγγαλφπαηδσλ ζην ζρνιείν φπσο (εκβνιηαζκνί, αζηηθνδεκνηηθή ηαθηνπνίεζε, 

κεηαθνξά παηδηψλ). 

-Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λέσλ Ρνκά 

πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν θαη ελειίθσλ Ρνκά: Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, ςπρνιφγσλ, θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη δηακεζνιαβεηψλ νη νπνίνη εληνπίδνληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

Ρνκά καζεηψλ, εθήβσλ θαη ελειίθσλ, δηνξγαλψλνπλ καζήκαηα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Πξφθεηηαη γηα καζεηέο Ρνκά νη νπνίνη είηε δελ έρνπλ 

εγγξαθεί πνηέ ζην ζρνιείν είηε έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηεο ηάμεηο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αξγφηεξα εγθαηέιεηςαλ ην 

ζρνιείν. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε καζεκάησλ 
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λα πξαγκαηνπνηεζεί νκαιφηεξα ε έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ηνλ απνιπηήξην ηίηιν ηνπ Γεκνηηθνχ ή λα παξαθνινπζήζνπλ ρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. 

-Δθαξκνγή παξεκβαηηθώλ πξνγξακκάησλ πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο 

ζρνιηθήο ςπρνινγίαο, επηκόξθσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο – 

ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο κε δηακεζνιαβεηέο: Απνβιέπνληαο ζηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο ησλ Ρνκά καζεηψλ θαη ζηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο δεκηνπξγήζεθε έλα δίθηπν 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, δηακεζνιαβεηέο,ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Κχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηψλ-καζεηξηψλ Ρνκά πνπ θνηηνχλ ζηελ Πξνζρνιηθή, 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ςπρνιφγνη θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί αλαιακβάλνπλ λα 

επνπηεχνπλ κία κε δχν πεξηνρέο. Πεδίν δξάζεο ηνπο απνηειεί ε θνηλφηεηα ησλ Ρνκά, νη 

θξαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο νη θνξείο θαη ην ζρνιείν. Αλαθνξηθά κε ηε 

δξάζε ηνπο ζηελ θνηλφηεηα ησλ Ρνκά πξνζθέξνπλ βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ελδννηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, εληνπηζκφ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ Ρνκά θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ελφο δηθηχνπ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ ππεξεζηψλ. ζνλ αθνξά ζηηο 

θξαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηνπο θνξείο φπσο πρ « ΟΑΔΓ, ΣΔΒΔ, 

Ννζνθνκεία, ζρνιεία» είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ξχζκηζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ Ρνκά κε 

απηέο ηηο ππεξεζίεο. Σέινο νθείινπλ λα βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο 

θαη λα δηαηεξνχλ ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Ρνκά θαη κε Ρνκά καζεηψλ. Δπηπιένλ αζρνινχληαη κε ηε 

δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ- εκεξίδσλ γηα ηνλ ξαηζηζκφ, ηε βία, ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, 

νξγάλσζε εθδξνκψλ ζε θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο ηνπο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ 

γηα ην έξγν ηνπο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ πάλσ ζε θνηλσληθά ζέκαηα. 

-Γηθηύσζε ζρνιείσλ: θνπφο απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα «Έληαμε θαη 

Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά» κε απψηεξν ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

εθπαηδεπφκελνπο, θαζεγεηέο θαη δηνηθεηηθνχο. Πνην ζπγθεθξηκέλα ε δηθηχσζε ησλ 

ζρνιείσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

 πλερήο αλαλέσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο. 
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 Γλσζηνπνίεζε εθδειψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Δγγξαθή ρξεζηψλ, αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

 Γηαλνκή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε 68 ζρνιεία. 

-Γεκνζηόηεηα ηνπ έξγνπ: Ζ θίλεζε απηή απνβιέπεη ζηελ ελεκέξσζε ηεο επξχηεξεο 

θνηλσλίαο γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Έληαμε θαη Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά» κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ άιισλ θνξέσλ λα πξνβνχλ ζε αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

-Αμηνιόγεζε ηεο πξάμεο: Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Έληαμε 

θαη Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά» έηζη ψζηε λα απνδεηρζεί αλ έρεη πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. Έρεη επηηεπρζεί κέζα απφ ην πξφγξακκα λα απνηππσζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ; Οη δξάζεηο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηελ 

πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν; (Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο παηδηψλ Ρνκά, 

2016-2018). 

 

4.3.2 Ένηαξη μέζυ ηηρ ανηαλλαγήρ εμπειπιών ζηην εκπαίδεςζη νέυν Ρομά 

(Ππέζβειρ ηυν Ρομά Romani Ambassadors). 

Ζ δξάζε «Έληαμε κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε Νέσλ 

Ρνκά» απνβιέπεη ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο, δηακεζνιαβεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο, αλαθνξηθά κε ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έληαμεο ησλ 

Σζηγγάλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σν έξγν απνζθνπεί ζηε ζχληαμε ελφο εγγξάθνπ γηα ηελ έληαμε ησλ Ρνκά ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ελφο εγρεηξηδίνπ ηθαλνχ λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο ζηνπο δηακεζνιαβεηέο Ρνκά, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ θνηλφηεηα ησλ Ρνκά ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δπελδπηέο απηήο ηεο δξάζεο απνηεινχλ ην « Erasmus + Πξφγξακκα θαη ην 

Κέληξν Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ζηελ Δθπαίδεπζε ( DZS) απφ ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία 

κε αξηζκφ αλαθνξάο 2017-3- CZ01- KA205 -046733. 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεηο 7 άμνλεο: 

 πκκεηνρή θαη θηλεηνπνίεζε κέζσ θηλήηξσλ ησλ νηθνγελεηψλ. 

 Πξναηξεηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη πξφγξακκα λεπηαθήο ειηθίαο. 

 Γεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά. 
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 Τπνζηήξημε ηεο πςειήο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά θαη ηε λενιαία ησλ Ρνκά. 

 Δπαγγεικαηηθή εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ Ρνκά. 

 Δπαλεθθίλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Πξέζβεηο ησλ Ρνκά. 

1.πκκεηνρή θαη θηλεηνπνίεζε κέζσ θηλήηξσλ ησλ νηθνγελεηώλ: Λακβάλνληαο ππφςε 

φηη ε νηθνγέλεηα απνηειεί ην βαζηθφ ππξήλα γηα ηελ έληαμε ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ ζην 

ζρνιείν νη ππεχζπλνη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφηεηλαλ σο βαζηθφ άμνλα ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζπλζήθε απηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: α).Δλεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ κέζα 

απφ νκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ νη καζεηέο, β).Αλνηρηή εκέξα γηα ην ζρνιείν φπνπ νη γνλείο 

ελεκεξψλνληαη γηα ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

γ).αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

Μέζα απφ ηελ ζηήξημε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα δείμεη ε εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα απέλαληη ζηελ ζρνιηθή έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά, ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

γνλέσλ Ρνκά κπνξεί λα θακθζεί θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα Σζηγγαλφπαηδα λα 

εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν. 

2.Πξναηξεηηθό ζρνιείν θαη πξόγξακκα λεπίσλ:Οη βνεζνί εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα αλαθνξηθά κε ηε 

κφξθσζε ησλ Σζηγγαλφπαηδσλ θαζψο ηα βνεζνχλ λα δηδαρζνχλ ηελ επίζεκε γιψζζα 

ηεο ρψξαο θαη εληείλνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηα ζρνιεία. Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα ζρεηηθά 

κε ηε γιψζζα εληνπίδεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ,φπνπ παξφιν πνπ ε 

γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ είλαη κφλν πξνθνξηθή έρεη δηαηεξεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. 

Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην UNPD απνθάιπςαλ φηη ην 54% ησλ 

εξσηεζέλησλ Ρνκά επηθνηλσλνχλ ηε Ρνκαλί γιψζζα ζην ζπίηη. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα Σζηγγαλφπαηδα λα έρνπλ κία θαιή γλψζε ηεο Ρνκαλί γιψζζαο θαη κία 

κέηξηα γλψζε ηεο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα 

Σζηγγαλφπαηδα βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε απέλαληη ζηνπο άιινπο καζεηέο πνπ 

δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηελ θνίηεζή ηνπο. 

Μέηξα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή θνίηεζε ησλ 

Σζηγγάλσλ καζεηψλ είλαη ηα εμήο: α) πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ Ρνκά καζεηψλ, β) εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα ζηελ γιψζζα ησλ Ρνκά, γ) 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ησλ 
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ζπληνληζηψλ θαη ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Ζ 

ρξήζε ησλ κέηξσλ απηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζε 

ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην ζρνιείν θαζψο επίζεο λα πείζεη ηνπο γνλείο λα ζηείινπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. 

3.Γεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε παηδηώλ Ρνκά: Ζ δεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε έρεη σο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε. 

Δθαξκφδεηαη θπξίσο ζε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη 

κεηαλάζηεο. Ζ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε  

ζπληειείηαη κέζα απφ κία δηαδηθαζία παηρληδηνχ. Ο ππιψλαο απηφο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγηθήο κάζεζεο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζρνιείσλ γηα δεκηνπξγηθή 

εθπαίδεπζε. 

4.Τπνζηήξημε ηεο πςειήο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά θαη ηε λενιαία ησλ Ρνκά: Ο 

ππιψλαο απηφο απνβιέπεη ζηελ αλάδεημε κηαο νκάδαο απνθνίησλ Ρνκά αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζπλδπάδνληαο ηε δηδαρή ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο 

Σζηγγάληθεο θνηλσλίαο κε ηα εθφδηα θαη ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, ζα 

κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ έλα δηηηφ ζηφρν. Απφ ηελ κία πιεπξά ζα κπνξέζνπλ λα 

εληαρζνχλ γξεγνξφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, φληαο 

κνξθσκέλνη κέζσ ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εθνδίσλ πνπ ζα έρνπλ απνθηήζεη, ζα 

κπνξέζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

Ρνκά θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: α).παξνρή 

επηρνξεγήζεσλ θαη ππνηξνθηψλ γηα καζεηέο θαη θνηηεηέο Ρνκά θαη ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, β).δηδαζθαιία 

καζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ρνκά. 

5.Δπαγγεικαηηθή εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ Ρνκά: Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζε ησλ Ρνκά καζεηψλ ζην ζρνιείν είλαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

δηακεζνιαβεηέο, είηε πξφθεηηαη γηα πνιίηεο Ρνκηθήο θαηαγσγήο είηε γλσξίδνπλ πνιχ 

θαιά ηελ Σζηγγάληθε θνπιηνχξα θαη ηνλ ηξφπν δσήο. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο δηακεζνιαβεηέο, 

αθξνγσληαίν ιίζν απνηειεί ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε δεηήκαηα ηεο 

Σζηγγάληθεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 
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Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ ζπγθξφηεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη κε Σζηγγάλνπο καζεηέο θαζψο θαη 

κέζα απφ ηελ παξνρή Παλεπηζηεκηαθνχ πηπρίνπ γηα δαζθάινπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο σο γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί. 

6. Δπαλεθθίλεζε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο: Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε εμαθνινπζεί λα είλαη αλεπαξθψο αλαγλσξηζκέλε σο πξνηεξαηφηεηα θαη 

ιχζε, πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο λενιαίαο Ρνκά θαη 

πεξηπιαλψκελσλ έρνληαο σο ζηφρν θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

απηάξθεηαο. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο «δψλεο 

δηάδνζεο» ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα εθείλνπο πνπ δε ζπλέρηζαλ ηελ κεηαππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε θαη αλέιαβαλ νηθνγελεηαθέο επζχλεο ζε λεαξή ειηθία. 

Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ Ρνκά θαη ησλ 

παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε 

δεχηεξεο επθαηξίαο, απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε 

καζήκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζε καζήκαηα VET ζε δηάθνξα ζέκαηα γηα 

παηδηά θαη λένπο Ρνκά θαζψο θαη ζηελ άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ εθπαηδεπηψλ θαη 

εξγνδνηψλ. 

7.Πξέζβεηο ησλ Ρνκά: Μηα πνιχ θαιή κέζνδνο γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ Ρνκά ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα πξνζθεξζεί κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα ησλ Ρνκά. Πξέζβεηο 

ησλ Ρνκά κέζα απφ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο θαζψο θαη επηηπρεκέλνη Σζηγγάλνη ζε 

πξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα εκθπζήζνπλ ζηνπο λένπο Ρνκά ηελ 

αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην πψο ε εθπαίδεπζε ηνπο βνήζεζε λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. Ζ δξάζε απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ επηηπρεκέλσλ Ρνκά, φπνπ ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζε 

απηή ηνπο ηελ επηηπρία. 

 

Κεθάλαιο 5:Γιεπεςνώνηαρ ηην πεπίπηυζη ηος Γήμος Ναςπακηίαρ 

5.1 κοπόρ ηηρ έπεςναρ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ γνλέσλ 

Ρνκά, πνπ θαηνηθνχλ ζην δήκν Ναππαθηίαο θαη έρνπλ παηδηά ειηθίαο 6-15 εηψλ, 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην Διιεληθφ ζρνιείν θαζψο θαη ηε 

ζρνιηθή δηαξξνή. 
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Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη: 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ γνλέσλ Ρνκά φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην 

ζρνιείν θαη  ν εληνπηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ ιφγσλ πνπ νδεγνχλ ζηε ζρνιηθή 

δηαξξνή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Ζ δηεξεχλεζε ηεο γλψκεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηε 

γιψζζα δηδαζθαιίαο. 

 Ζ αλίρλεπζε ησλ απφςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ο εληνπηζκφο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ νη γνλείο Ρνκά κε ην ζρνιείν θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ. 

 Ζ χπαξμε ή φρη αλεζπρίαο ηνπο γηα ηελ πεξίπησζε πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο. 

 Ζ απνηχπσζε ησλ κέηξσλ πνπ ζεσξνχλ φηη  ζα ήηαλ σθέιηκν λα ιεθζνχλ απφ 

ηελ πνιηηεία ψζηε λα κεησζεί ε ζρνιηθή δηαξξνή. 

 

5.2 Δπεςνηηικά επυηήμαηα 

1) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ Ρνκά ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη πνηνη νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηε ζρνιηθή δηαξξνή ησλ 

παηδηψλ ηνπο; 

2) Πψο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; Απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε θνίηεζε ησλ 

Ρνκά καζεηψλ; 

3) Πνηέο είλαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ Ρνκά απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ; Με 

πνην ηξφπν εθηηκνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία 

θαη ε απνδνρή κεηαμχ Ρνκά θαη κε Ρνκά καζεηψλ; 

4) Πψο αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπο σο γνλείο καζεηψλ Ρνκά απέλαληη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα; Πφζν ζπρλά ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα καζήκαηα αιιά θαη γηα ηε δηαγσγή 

ηνπο;. 

5) Πνηά είλαη ε άπνςε ησλ γνλέσλ Ρνκά γηα ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο; 

Θεσξνχλ φηη νδεγεί ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Ρνκά καζεηψλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο; 
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6) Πνηα κέηξα ζεσξνχλ νη γνλείο Ρνκά  φηη νθείιεη λα ιάβεη ε πνιηηεία ψζηε λα κεησζεί 

ε ζρνιηθή δηαξξνή; 

 

5.3 Μεθοδολογία έπεςναρ 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ζηελ νπνία 

εθαξκφζηεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεδηάζηεθε ν νδεγφο ζπλέληεπμεο δίλνληαο έκθαζε ζε 

πέληε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Ζ πνηνηηθή κέζνδνο ζηνρεχεη λα απνθαιχςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη απνβιέπεη ζηελ εηο βάζνο πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία, θαηαλφεζή 

ηνπ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κειεηάηαη. Ο εξεπλεηήο κε 

ηελ πνηνηηθή έξεπλα απαληάεη ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γηαηί θαη ην πψο. 

(Kvale 1996) 

χκθσλα κε ηε Λενληίδνπ ζε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν  πνπ αζρνιείηαη 

κε αληηθείκελα έξεπλαο φπσο άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, 

θξαηηθέο ππεξεζίεο, εξεπλεηηθά θέληξα, ηζηνξηθέο πεγέο θηι, ε πνηνηηθή κέζνδνο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα αζρνιεζεί κε πξαγκαηηθά αιεζηλά 

ππνθείκελα. (Λενληίδνπ, 2006). 

Καηά ηνλ Creswell (1998), ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο 

θαη θαηαλφεζεο βαζηζκέλε ζε ζαθείο κεζνδνινγηθέο παξαδφζεηο ζηξαηεγηθήο νη νπνίεο 

δηεξεπλνχλ έλα θνηλσληθφ ή αηνκηθφ πξφβιεκα. (Creswell 1998) .Καηά ηελ πνηνηηθή 

έξεπλα ν εξεπλεηήο αλαιχεη ιέμεηο, πεξηγξάθεη ηηο ιεπηνκεξείο ζέζεηο ησλ πεγψλ 

πιεξνθνξίαο θαη δηεμάγεη ηε κειέηε ζην θπζηθφ ηεο ρψξν. 

Ο εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί ηελ πνηνηηθή έξεπλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη 

ζπλεληεχμεηο, λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο, λα πεξηγξάςεη θαη λα εξκελεχζεη ηα γεγνλφηα. 

Πξφθεηηαη γηα κία ελεξγή δηαδηθαζία θαζψο έξρεηαη ν ίδηνο ζε επαθή κε ην ππφ κειέηε 

αληηθείκελν πνπ επηζπκεί λα δηεξεπλήζεη. Έρεη ρξένο λα παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα φπσο 

ηνπ ηα αλαθέξεη ην εθάζηνηε δείγκα πνπ κειεηάεη. Πξνζπαζεί λα είλαη φζν ην 

πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθφο ζηελ έξεπλά ηνπ αιιά πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν κε ηηο 

δηθέο ηνπ ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη γη’ απηφ ην ιφγν κπνξεί άζειά ηνπ λα 

παξεξκελεχζεη ηα γεγνλφηα ράλνληαο ην ζηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

νδεγψληαο ηελ έξεπλα ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. Απηφ ινηπφλ πνπ δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έξεπλα είλαη ε θξίζε ηνπ εξεπλεηή θαζψο θαη απηψλ πνπ ζα 

δηαβάζνπλ ηελ έξεπλα. Πάλησο θάζε έξεπλα απνηειεί  πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα 
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πξνβιεκαηίζεη αιιά θαη λα δψζεη ζηνηρεία ζε άιινπο εξεπλεηέο γηα ηε κειέηε 

παξαπιήζησλ ζεκάησλ. (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2008) 

Κχξην γλψξηζκα ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ απνηειεί ε δπλαηφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ 

κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε λα εθθξάζεη ειεχζεξα ηελ άπνςή ηνπ γηα ην ππφ κειέηε 

δήηεκα ρσξίο λα θαηεπζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ εξεπλεηή.(Παπαγεσξγίνπ 

1998) Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν θάζε εξσηψκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαζέζεη ηελ δηθή ηνπ νπηηθή ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ εξεπλάηαη ρσξίο λα 

δεζκεχεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. (Κπξηαδή, 1999) 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή κπνξεί λα είλαη ηα βηψκαηά 

ηνπ, νη αλακλήζεηο ηνπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα, ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, νη εζηθέο ηνπ αξρέο, νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ, νη πξάμεηο θαη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Οινθιεξψλνληαο ζηφρνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο δελ είλαη λα εμεηάζεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ππνζέζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην ππφ κειέηε δήηεκα αιιά λα αλαδείμεη λέεο 

πηπρέο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ νιηζηηθή θαηαλφεζή ηνπο. Γηα λα ην 

πεηχρεη απηφ ν εξεπλεηήο νθείιεη λα πξνζαξκφδεη θάζε θνξά ηελ εξεπλεηηθή ηνπ 

κέζνδν αλάινγα κε ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. χκθσλα κε ηελ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε ην βηβιηνγξαθηθφ κέξνο αιιά θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα είλαη άκεζα 

αιιειεμαξηψκελεο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ε κία ζηελ άιιε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

εξεπλεηή ζην πεδίν ηεο έξεπλαο είλαη απαξαίηεηε θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

δηαζηξεβισηηθφο παξάγνληαο.( Σζηψιεο, 2013) 

 

5.4 Δπγαλεία ζςλλογήρ δεδομένυν 

Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε 

ζπλέληεπμε γηαηί νη Ρνκά απνηεινχλ κηα πιεζπζκηαθή νκάδα κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ. Απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηηο 

πνηνηηθέο έξεπλεο. Αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πξνζψπσλ, 

ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή θαη έρεη σο ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ηε δηεξεχλεζε, θαηαλφεζε θαη 

αλάιπζε ησλ απφςεψλ ηνπο. θνπφο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη λα θαηαλνήζεη ν εξεπλεηήο 

ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ εξσηψκελνπ.(αξαθίδνπ, 2011) 
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Σν είδνο ηεο ζπλέληεπμεο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε εκηδνκεκέλε. Μέζα απφ ηελ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πξνζθέξεηαη ε επθαηξία ζηνπο εξσηψκελνπο λα δηαηππψζνπλ 

ειεχζεξα, κε δηθά ηνπο  ιφγηα ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπλέληεπμε γηα λα αληιήζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 

 γηα ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ, 

 γηα ηε γλψκε ηνπο γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά δεηήκαηα, 

 γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο 

έρνπλ βηψζεη, 

 γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά δεηήκαηα, 

 γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αηζζεηεξηαθέο ηνπο 

αληηιήςεηο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ην ηη έρνπλ αληηιεθζεί κέζσ 

ησλ αηζζήζεψλ ηνπο, 

 θαζψο θαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. (αξαθίδνπ, 2011) 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ζρεδηάζηεθε ν νδεγφο ζπλέληεπμεο (βι 

Παξάξηεκα Α) ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα ζηξέςεη ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο ζηα 

ζεκεία πνπ επηζπκεί. Μπνξεί φκσο λα πξνθχςνπλ λέεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη ζην 

ζεκείν απηφ ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη αλ είλαη πξνο φθεινο ηεο έξεπλαο λα ηηο 

εληάμεη ζηε ζπλέληεπμε ή αλ ζα ηηο απνθχγεη, θαηεπζχλνληαο ηε ζπδήηεζε κε 

πξνζεθηηθφ θαη επαίζζεην ηξφπν ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο. 

Δπηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάινγα κε ην δείγκα πνπ κειεηά λα πξνζζέζεη, λα 

αθαηξέζεη, λα αλαδηαηππψζεη ηηο εξσηήζεηο, λα αιιάμεη ηε ζεηξά ηνπο θαη ελδερνκέλσο 

λα θάλεη άιιεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Ζ κνξθή ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

είλαη αλνηρηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. 

Αξρηθά εληνπίζηεθε ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζπκθσλήζεθε ν ρψξνο 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ ηα ηερληθά κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο μεθηλά κε κία εηζαγσγή 

φπνπ παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δηαβεβαηψλεη ηνπο 

εξσηψκελνπο φηη ζα δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ηνπο. 
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Ο εξεπλεηήο πξαγκαηνπνηεί πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο νη νπνίεο ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα 

ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ηελ θάζε θνξά. 

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θηλήζεθε ζηνπο άμνλεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο, ρσξίο φκσο λα αθνινπζεζεί απνιχησο απζηεξά ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. 

Απηφ έγηλε κε ζθνπφ λα κε δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ αξθεηά πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ πηπρέο ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ησλ Ρνκά. 

5.5 Γείγμα έπεςναρ και σαπακηηπιζηικά δείγμαηορ 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο- 

ρηνλνζηνηβάδαο (snowball or chain sampling). Με ηελ κέζνδν απηή ν εξεπλεηήο 

εληνπίδεη κία νκάδα αηφκσλ ε νπνία θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

έξεπλα. ηε ζπλέρεηα ηα άηνκα απηά ιεηηνπξγνχλ σο ν ζχλδεζκνο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

θαη άιισλ αηφκσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ππνδεηθλχνπλ άιια άηνκα. (Ησζεθίδεο, 2008) 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη Ρνκά απνηεινχλ κία θιεηζηή θνηλσλία ε 

νπνία δχζθνια εκπηζηεχεηαη άηνκα εθηφο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

απνηέιεζε ε ζπλεηζθνξά ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο - Παξάξηεκα Ρνκά 

Γήκνπ Ναππαθηίαο νη νπνίνη κνπ ππέδεημε ηελ πξψηε νηθνγέλεηα. ηε ζπλέρεηα ε 

πξψηε νηθνγέλεηα πνπ επηζθέθζεθα κνπ ππέδεημε κε ηε ζεηξά ηεο ηελ επφκελε θαη φιε 

απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε κέρξη ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην κήλα Ηνχλην 2020 ζηελ πφιε ηεο 

Ναππάθηνπ. Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πινπνηήζεθε ζηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο ησλ 

Ρνκά θαη ζπκκεηείραλ 12 γνλείο , κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο, πνπ έρνπλ 

παηδηά ειηθίαο 6-15 εηψλ. 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 7 γπλαίθεο θαη 5 άλδξεο. Πξφθεηηαη γηα λένπο γνλείο 

ε ειηθία ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 25 έσο 40 εηψλ. Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ 3 γπλαίθεο- ε ειηθία ησλ νπνίσλ είλαη 25, 34 θαη 31 εηψλ- θαζψο 

θαη έλαο άλδξαο 35 εηψλ δελ έρνπλ πάεη θαζφινπ ζρνιείν. Απνιπηήξην δεκνηηθνχ 

έρνπλ 2 άλδξεο ειηθίαο 33 θαη 40 εηψλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη δχν γπλαίθεο ειηθίαο 36 

θαη 38 εηψλ. Δπίζεο κία γπλαίθα 30 εηψλ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηελ Πξσηνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε, θνηηψληαο έσο ηε Β’ Γεκνηηθνχ. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ 

εληνπίζηεθαλ γνλείο νη νπνίνη είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ. Δληνπίζηεθαλ 

έλαο άλδξαο 30 εηψλ θαζψο θαη κία γπλαίθα 26 εηψλ νη νπνίνη θνίηεζαλ έσο ηελ Α’ 

Γπκλαζίνπ θαη έλαο άλδξαο 36 εηψλ ν νπνίνο θνίηεζε έσο ηε Β’ Γπκλαζίνπ. 

 

Κεθάλαιο 6:Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν και επμηνεςηική ανάλςζη 

ανά επεςνηηικό επώηημα  

6.1 Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά 

ΦΤΛΟ ΓΟΝΔΧΝ ΖΛΗΚΗΑ ΓΟΝΔΧΝ 

              18-25   1 

              26-33   5 

              34-41   6 

 

 

 

         

   

           ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΓΗΧΝ 

 
Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ έρνπλ 3 παηδηά 
                        

 

 
 

Ανδρασ Γυναικα 

2 παιδιά 3 παιδιά 
4 παιδιά  5 παιδιά 

Άλδξεο:5 

     Γπλαίθεο:7 

   

    

18-25 26-33 34-41
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ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 
                         

                                                                                       Αλδξαο                  Γπλαίθα                                                               χλνιν 

Γελ έρνπλ πάεη ζρνιείν  1 3             4 

Γελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην Γεκνηηθφ  0 1             1 

Έρνπλ νινθιεξψζεη ην Γεκνηηθφ  2 2             4 

Γελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην Γπκλάζην  1 2             3 

Έρνπλ νινθιεξψζεη ην Γπκλάζην  0 0             0 

 
 

 
 

 

  

 
                ΦΤΛΟ ΠΑΗΓΗΧΝ                                                                ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ 

 

                   Κνξίηζηα 15   Αγφξηα 18  

  

 

  

                                                  

                                                          

  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Δεν ζχουν πάει ςχολείο 

Δεν ζχουν ολοκληρώςει το Δημοτικό 

Έχουν ολοκληρώςει το Δημοτικό 

Δεν ζχουν ολοκληρώςει το Γυμνάςιο 

Έχουν ολοκληρώςει το Γυμνάςιο 

Series2 Series1

κορίτςια αγόρια 

6 χρονών 7 χρονών 8 χρονών 

9 χρονών 10 χρονών 11 χρονών 

12 χρονών 13 χρονών 14 χρονών 

15 χρονών 
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6.2 Παποςζίαζη αποηελεζμάηυν και επμηνεςηική ανάλςζη ανά επεςνηηικό 

επώηημα. 

Α) Αληίιεςε γνλέσλ Ρνκά γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο: 

Α1:«Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν;». ινη νη γνλείο απάληεζαλ πσο ζηέιλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα ιάβακε ηηο εμήο απαληήζεηο: 1«βεβαίσο», 

2 «Ναη λαη πεγαίλνπλ», 3 «λαη», 4 «λαη», 5 «λαη λαη πεγαίλνπλ», 6 «λαη», 

7«λαη», 8 «λαη», 9 «λαη πάλε θαλνληθά ζρνιείν», 10 «λαη», 11 «λαη», 12 «λαη». 

Α2:«Γηα πνην ιόγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν»; Οη γνλείο ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο 

ζρνιείν ψζηε λα έρνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ ζηε δσή ηνπο,γηα λα κνξθσζνχλ, λα 

ζπνπδάζνπλ, λα κπνξέζνπλ ζην κέιινλ λα βξνπλ εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ιάβακε 

ηηο εμήο απαληήζεηο: 1 «Γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ ζηε δσή ηνπο θαη λα γίλνπλ θαιά 

παηδηά ζηελ θνηλσλία», 2 «Γηα λα κάζνπλ γξάκκαηα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δσή ηνπο 

θαη λα κε ηαιαηπσξηνύληαη», 3 «Γηα λα κάζνπλ θαη απηνί θάπνηα γξάκκαηα», 4 «Γηα 

λα κάζνπλ θαη απηνί θάπνηα γξάκκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα θαη γηα ηε δσή ηνπο, λα έρνπλ 

πην άλεηε δσή», 5 «Γηα λα μέξνπλ, λα κάζνπλ γξάκκαηα», 6 «Πάσ γηα θάηη θαιύηεξν 

γηα ηα παηδηά κνπ, λα κελ είλαη όπσο είκαζηαλ εκείο εθείλα ηα ρξόληα πνπ δελ πεγαίλακε 

ζρνιείν», 7 «Γηα κηα θαιύηεξε δσή, θαιύηεξν κέιινλ, λα κελ είλαη ζαλ ηελ παιηά 

γεληά», 8 «Γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ, λα ζπνπδάζνπλ λα γίλνπλ θάηη», 9 «Γηα λα 

κάζνπλε γξάκκαηα, λα βξνύλε κία δνπιεηά, λα ζπνπδάζνπλε, λα κελ ηνπο ιέεη ν άιινο δελ 

μέξεηο γξάκκαηα. Θέινπκε λα ηα ζπνπδάζνπκε ηα παηδηά καο», 10 «Γηα λα πάλε ζε έλα 

δξόκν θαιύηεξν, γηα λα κάζνπλ θαη απηά δύν γξάκκαηα, όρη όπσο δελ κάζακε εκείο», 11 

«Γηα λα κνξθσζνύλ, γηα λα βξνπλ δνπιεηά, γηα ηνλ εαπηό ηνπο», 12 «Γηα έλα θαιύηεξν 

κέιινλ, γηα λα έρνπλ κία δνπιεηά». 

Οη γνλείο Ρνκά ηεο Ναππάθηνπ απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα πνιιέο 

θνηλφηεηεο Ρνκά πνπ δε ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν. Ζ επηινγή ησλ Ρνκά γνλέσλ 

Φχιν παηδηψλ 

κορίτςια αγόρια 



62 

 

ηεο Ναππάθηνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν 

ζεκαηνδνηεί ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ αμία ηεο κφξθσζεο θαη ηα ζεηηθά επαθφινπζά 

ηεο. 

Έρνληαο σο γλψκνλα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο έληαμεο ζηελ θνηλσλία π.ρ. εχξεζε εξγαζίαο ιφγσ έιιεηςεο 

κφξθσζεο, γλσξίδνπλ πιένλ απφ πξνζσπηθή εκπεηξία φηη ε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

απνηειεί ην δηαβαηήξηφ ηνπο γηα λα δηεθδηθήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. πλεπψο νη 

Ρνκά γνλείο επηιέγνπλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν φρη κνλνκεξψο απφ ηελ 

ππνρξέσζε απέλαληη ζην θξάηνο αιιά απφ ηελ αλάγθε ησλ ίδησλ λα σζήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα κνξθσζνχλ, λα ζπνπδάζνπλ, λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά θαη λα 

απνθηήζνπλ έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο απφ ηνπο ίδηνπο. 

Β) Γλώκε γνλέσλ Ρνκά γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηε γιώζζα δηδαζθαιίαο. 

Β1:«Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εύθνια ή δύζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία»; Απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ καο δφζεθαλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη θάπνηα παηδηά έρνπλ κία 

κεγαιχηεξε επθνιία ζηα καζήκαηα, ελψ θάπνηα παηδηά δπζθνιεχνληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ιάβακε ηηο εμήο απαληήζεηο: 1 «Έρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηα 

καζήκαηα, δελ κπνξνύκε λα αληαπνθξηζνύκε γηα ην γεγνλόο όηη είκαη άλεξγνο ηξία 

ρξόληα, ζα κπνξνύζα λα ηα έζηειλα θξνληηζηήξην ή θάπνηα εθπαίδεπζε», 2 «Δύθνια, 

εληάμεη», 3 «Δύθνια», 4 «Ναη ηα θαηαιαβαίλνπλ λαη», 5 «Μεξηθά δύζθνια, κεξηθά 

εύθνια, πάλησο ηα θαηαιαβαίλνπλ», 6 «Όρη, εύθνια, όια ηα παηδηά κνπ εύθνια», 7 «Η 

κεγάιε εύθνια, ν κηθξόο ν πηόο κνπ δπζθνιεύεηαη», 8 «ε κεξηθά καζήκαηα ηζηνξία, 

καζεκαηηθά είλαη πην δύζθνια», 9 «Ο κεγαιύηεξνο ηα θαηαιαβαίλεη, ηα δύν 

δπζθνιεύνληαη, δελ έρνπλ βνήζεηα», 10 «Αλάινγα θαη ηα παηδάθηα, παξάδεηγκα ν 

κηθξόο δελ ηα παίξλεη, ε κεγαιύηεξε ηα παίξλεη», 11 «Δύθνια», 12 «Σα ηξία εύθνια, ν 

κηθξόο ιίγν δύζθνια». 

Β2:«Αλ δπζθνιεύνληαη λα θαηαιάβνπλ ηα βηβιία πνπ εληνπίδνληαη απηέο νη δπζθνιίεο»; 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζε απηφ ην εξψηεκα ζπκπεξαίλνπκε φηη πνιινί γνλείο 

δε γλσξίδνπλ πνπ εληνπίδνληαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη επηπιένλ 

ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο δελ έρνπλ θακηά βνήζεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ιάβακε ηηο 

εμήο απαληήζεηο: 5 «Σώξα δελ μέξσ», 7 «Γελ έρεη θάπνηα βνήζεηα», 9 «Γελ μέξσ, 

δελ είκαη εθεί γηα λα μέξσ» Αληίζεηα νη παξαθάησ γνλείο είραλ εληνπίζεη ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1 «Γπζθνιεύνληαη ζηα 
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καζεκαηηθά, δελ έρνπλ αο πνύκε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα πνπ πξέπεη», 8 «Ξέξνπλ, 

δηαβάδνπλ, γξάθνπλ, ζε κεξηθά καζήκαηα ηζηνξία, καζεκαηηθά δπζθνιεύνληαη», 10 «Να 

δηαβάδεη, ζηε γιώζζα, γηα λα γξάθεη γξάθεη αιιά δπζθνιεύεηε λα δηαβάδεη». 

Β3: «Πηζηεύεηε όηη όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηώλ ζαο»; χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ φια ηα καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 1 «ίγνπξα, ζίγνπξα, πάξα πνιύ ζίγνπξα», 2 «Ναη είλαη ρξήζηκα», 3 

«Υξήζηκα είλαη», 4 «Ναη», 5 «Ναη», 6 «ίγνπξα», 7 «Δλλνείηαη», 8 «Βεβαίσο», 

10 «Ναη είλαη ελδηαθέξνληα», 11 «Ναη είλαη ρξήζηκα», 12 «Ναη». Δμαίξεζε απνηειεί 

ε απάληεζε ηνπ έλαηνπ γνλέα ν νπνίνο δελ γλψξηδε ηη απάληεζε λα δψζεη θαη 

ζπγθεθξηκέλα:« Ση λα ζνπ απαληήζσ ηώξα, εκείο πάλησο ηα ζηέιλνπκε θάζε κέξα ζην 

ζρνιείν». 

Β4: «Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθόηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη ηα 

παηδηά ζαο»; Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ γνλέσλ πξνθχπηεη φηη ηα 

καζεκαηηθά είλαη ην πην ζεκαληηθφ κάζεκα. Τπάξρνπλ γνλείο πνπ αλαθέξνπλ φηη φια 

ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Δπίζεο ππάξρνπλ 

γνλείο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθά σο καζήκαηα ηε γιψζζα, ηε θπζηθή, ηελ ηζηνξία θαη ηα 

αγγιηθά.Σέινο έλαο γνλέαοααθέξεη φηη δε γλσξίδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο 

ησλ γνλέσλ είλαη νη εμήο: 1 «Σν θπξηόηεξν πνπ ζα ήζεια ήηαλ αο πνύκε ηα καζεκαηηθά, 

καζεκαηηθά. Ναη. Σα αγγιηθά επίζεο, ηνπιάρηζηνλ δειαδή κόλν αγγιηθά γηαηί όπνπ θαη λα 

παο ζήκεξα όινη κηιάλε αγγιηθά», 2 «Φπζηθή», 3 «Μαζήκαηα, δελ ηα μέξσ εγώ απηά, 

δελ έρσ πάεη ζρνιείν θαη δελ ηα μέξσ», 4 «Γηα κέλα όια ηα καζήκαηα», 5 «όια είλαη 

ρξήζηκα», 6 «Μαζεκαηηθά», 7 «Διιεληθή γιώζζα», 8 «Μαζεκαηηθά, Ιζηνξία», 9 

«Πνηα καζήκαηα ηώξα ηη λα ηνπ πσ; Γελ αζρνινύκαη κε ηα παηδηά απιώο πάλε ζρνιείν, 

γξάθνπλε»,10 «Μαζεκαηηθά θαη γιώζζα λα δηαβάδνπλ», 11 «Σα καζήκαηα πνπ 

ζέινπλ ηα παηδηά», 12 «Γιώζζα, καζεκαηηθά». 

Β5,Β6: «Θα πξνηηκνύζαηε ζαλ γιώζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί από ηελ Διιεληθή; Ναη ή 

όρη; Αλ λαη γηα πνην ιόγν ζα ηελ επηιέγαηε»; Οη κηζνί γνλείο απάληεζαλ φηη πξνηηκνχλ 

ζα γιψζζα δηδαζθαιίαο απνθιεηζηηθά ηελ Διιεληθή. πγθεθξηκέλα: 5 «Όρη», 6 «Σελ 

ειιεληθή θαιύηεξα», 7 «Όρη, έμσ από ην ζπίηη ηελ Διιεληθή», 9 «Θα πξνηηκνύζακε 

ηελ Διιεληθή», 10 «Διιεληθή», 12 «Όρη, ηελ Διιεληθή». Γχν γνλείο απάληεζαλ φηη 

επηζπκνχλ σο γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε ξνκαλί. πγθεθξηκέλα: 3 «Ναη γηαηί απηή καο 

αξέζεη, επεηδή είλαη ε κεηξηθή καο γιώζζα», 11 «Ναη». Δπηπξνζζέησο έρνπκε έλα 
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γνλέα ηνλ νπνίν δελ ηνλ ελδηαθέξεη ζε πνηα γιψζζα ζα γίλεη ε δηδαζθαιία. 4 «Όρη θαη 

ηηο δύν γιώζζεο, δελ έρνπκε πξόβιεκα». Γχν γνλείο απάληεζαλ φηη πξνηηκνχλ σο 

γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ ειιεληθή αιιά επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα κάζνπλ θαη ηε 

Ρνκαλί γιψζζα επεηδή είλαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα.πγθεθξηκέλα: 1 «Σελ Διιεληθή. 

Υξεηάδεηαη αο πνύκε, θαιό είλαη γηα ηε θπιή καο γηαηί έηζη καο κάζαλε, λαη λα ηε κηιάκε 

θαη απηή λα κηιάκε όκσο θαη ηελ Διιεληθή», 8 «Όρη ζέινπκε ηελ Διιεληθή, αιιά 

ζέινπκε ηα παηδηά καο λα γλσξίδνπλ θαη ηε Ρνκαλί γηαηί είλαη ε κεηξηθή καο 

γιώζζα».Σέινο έλαο γνλέαο δελ καο απάληεζε, 2 «Γελ απαληήζεθε». 

Σν δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ δελ είλαη έλα πξφβιεκα 

πνπ απαληάηαη κφλν ζηνπο Ρνκά καζεηέο. Μέζα ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα ζπλαληάκε 

καζεηέο, φρη απαξαίηεηα Ρνκά, πνπ άιινη εκθαλίδνπλ κηα κεγαιχηεξε έθεζε ζηα 

καζήκαηα θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηα αληηιακβάλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη 

καζεηέο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα γηα λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ. ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ Ρνκά ηνπ Γήκνπ 

Ναππαθηίαο φκσο ην δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κεγελζχλεηαη, 

θαζψο έρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ζηεξνχληαη 

βνήζεηαο ζηα καζήκαηα απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη 

αλαιθάβεηνη. 

Ο αλαιθαβεηηζκφο πνιιψλ γνληψλ Ρνκά ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο είλαη ε αηηία 

πνπ δε κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αδπλακίεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα δε κπνξνχλ λα ηα βνεζήζνπλ. Αθφκε θαη νη γνλείο, νη νπνίνη θαηέρνπλ έλα 

θαιχηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν π.ρ. είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ θαη κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ θάπνηεο καζεζηαθέο αδπλακίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπο, δπζθνιεχνληαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε αξσγή 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο. εκαληηθφ ξφιν, 

επίζεο, δηαδξακαηίδεη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαζψο παξαηεξείηαη πςειφ 

πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ είλαη σθεινχκελνη πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ, κε ζπλέπεηα λα κε κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε 

θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο. Σελ 

αδπλακία ησλ γνλέσλ λα εληνπίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο νθείιεη λα ηηο θαιχςεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ηάμεσλ ππνδνρήο.  
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Κάζε κάζεκα ζπληζηά έλα μερσξηζηφ αληηθείκελν κέζα απφ ην νπνίν ηα παηδηά 

ηνπο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο ζε γλσζηηθά πεδία, 

άγλσζηα κέρξη πξφηηλνο ζε απηά. Θεσξνχλ ηα καζεκαηηθά πνιχ ζεκαληηθφ κάζεκα 

θαζψο ζα ηα βνεζήζεη λα αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ ρξήκαηνο θαη λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαιχηεξα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε 

ησλ καζεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο κπνξεί λα αλαδείμεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ 

καζεηψλ πξνζθέξνληάο ηνπο ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο κε ηνπο κε Ρνκά καζεηέο 

θαη δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία γηα έληαμε ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

ρψξαο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο κηαο εξγαζίαο πνπ λα κπνξεί λα ηνπο 

εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ. 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο Ρνκά, θαηαλνψληαο φηη ε Ρνκαλί γιψζζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηε εμππεξέηεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ ηνπο εληφο ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο, επηζπκνχλ ζα γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ ειιεληθή θαη δεπηεξεπφλησο 

ηε ξνκαλί γιψζζα.Δθηηκνχλ φηη ε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζα επηηξέςεη ζηα 

παηδηά ηνπο λα θνηλσληθνπνηεζνχλ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζα κπνξέζνπλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο κε ηνπο κε Ρνκά καζεηέο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε ζέιεζή ηνπο λα κάζνπλ ζε δεχηεξν επίπεδν θαη ηε ξνκαλί γιψζζα 

ζεκαηνδνηεί ηε ζέιεζή ηνπο λα κε ιεζκνλήζνπλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ηα 

πνιηηηζηηθά ηνπο ζηνηρεία. Τπάξρνπλ φκσο θαη Ρνκά γνλείο νη νπνίνη επηζπκνχλ σο 

γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε ξνκαλί γιψζζα σο κέζν δηαηψληζεο ησλ παξαδφζεψλ ηνπο θαη 

ηεο θνπιηνχξαο ηνπο.  

Γ) Πεπνηζήζεηο γνλέσλ Ρνκά γηα ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό. 

Γ1: «Θα πξνηηκνύζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθό; Ναη ή όρη θαη γηα πνην 

ιόγν»; ινη νη γνλείο, εθηφο απφ ηνλ πξψην ν νπνίνο απάληεζε πσο δελ έρεη ζέκα αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο ησλ παηδηψλ ηνπ είλαη Ρνκά, ή κε απάληεζαλ φηη είλαη θαιχηεξν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο λα έρνπλ κε Ρνκά εθπαηδεπηηθφ: 1 «Γελ έρσ θάπνην 

ζέκα, δελ έρσ πξόβιεκα, αξθεί λα βιέπσ απνηέιεζκα, δελ έρσ πξόβιεκα πάλσ ζε απηό», 

2 « Όρη», 3 «Όρη», 4 «Όρη, ν ιόγνο είλαη όηη νη Ρνκά γηα παξάδεηγκα δελ έρνπλ ηόζν 

γλώζε, εκπεηξία ζηα ζρνιηθά θαη ηέηνηα», 5 «Όρη Διιελίδα», 6 «Όρη, γηαηί είλαη 

θαιύηεξα, γηαηί θαηαιαβαίλνπλ από ηνπο ιαηθνύο, πξνζέρνπλ θαιύηεξα ηα παηδηά καο από 

όηη ζα ηα πξνζέμεη έλαο Ρνκά. Σνπο αγαπάλε ηα παηδηά καο», 7 «Όρη», 8 «Όρη γηαηί 
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δελ έρεη βγεί Ρνκά δάζθαινο», 9 «έιιελαο», 10 «Όρη γηαηί όζν θαη λα θάλεηο είλαη 

Έιιελαο, ελώ ζην ζρνιείν πνπ ζα είλαη κε ηα Ρνκά ζα κηιάλε ζηελ Σζηγγάληθε γιώζζα», 

11 «Να είλαη Διιελαο», 12 «Όρη από Ρνκά δε ζα κάζνπλ». 

 

Γ2: «Σα παηδηά ζαο κπνξνύλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο» Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ απάληεζαλ πσο ηα παηδηά ηνπο 

κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπο. πγθεθξηκέλα:2 «Ναη κπνξνύλ λα ην ζπδεηήζνπλ», 3 «Ναη κπνξνύλ,πσο δελ 

κπνξνύλ», 4 «Ναη», 5 «Ναη», 6 «Ναη», 7 «Ναη», 8 «Βεβαίσο», 10 «Ναη», 11 

«Μπνξνύλ», 12 «Ναη κπνξνύλ». 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπλέληεπμε 1ζηελ νπνία ν παηέξαο είπε φηη ηα παηδηά ηνπ 

κπνξνχλ λα εθκπζηεξεπζνχλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο έλα πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ.Αλαθέξεη:«Πηζηεύσ λαη, πηζηεύσ πσο λαη», αιιά ζηε βνεζεηηθή 

εξψηεζε πνπ ηνπ έγηλε «Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ παηδηνχ ζαο 

ελνρινχζε ηνλ πηφ ή ηελ θφξε ζαο ζα κπνξνχζε ην παηδί ζαο λα ην ζπδεηήζεη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ»; απάληεζε κελ ζεηηθά αιιά πξνζέζεζε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ ζα πηζηέςνπλ ην Ρνκά καζεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη:«ίγνπξα, αιιά 

ππάξρνπλ όκσο μέξεηο ηη; Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ βιέπεη αο πνύκε θάπνηα παηδηά πσο 

αληηδξνύλ ζην δηάιεηκκα μέξσ εγώ ή αθόκα θαη ζην κάζεκα θαη όηαλ πάεη ην δηθό κνπ 

παηδί λα πεη θύξηε κε ελνριεί ην παηδάθη απηό ην 70% δελ ζα ην πηζηέςνπλ, ζα πηζηέςνπλ 

θαιύηεξα ην άιιν ην ιαηθό παξά ην ξνκάθη. Γελ ζα ην πηζηέςνπλε».  

Σελ ίδηα κεξνιεςία εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελαληίνλ ησλ Ρνκά καζεηψλ καο 

πεξηγξάθεη θαη ν γνλέαο πνπ καο παξαρψξεζε ηελ έλαηε ζπλέληεπμε. ηε βνεζεηηθή 

εξψηεζε απάληεζε: «λαη απηό έρεη γίλεη ζην ζρνιείν, βξίδνπλε ιέλε γύθην» θαη 

πξνζέζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε δίλνπλ ζεκαζία θαη ξίρλνπλ ηελ επζχλε ζηα δηθά 

ηνπο παηδηά. «Πήγε θαη ν δάζθαινο δελ δίλεη ζεκαζία ηα παηδηά. Βάδνπλ ηελ επζύλε ηα 

δηθά καο. Βξίδεη ν άιινο ιέεη γύθην θαη κεηά ηα δηθά καο παξεμεγνύληαη γηαηί καο ιέεη 

έηζη»; 

Γ3:«Πηζηεύεηε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα; Ναη ή όρη»; Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο ζεσξνχλ φηη πξάγκαηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα. 1 «ίγνπξα,ζίγνπξα λαη ην πηζηεύσ ζίγνπξα», 2 

«Ναη ηα βνεζνύλ πάξα πνιύ», 3 «Ναη», 4 «Ναη», 5 «Ναη, λαη βνεζάλε», 6 «Ναη λαη 

πνιιέο θνξέο», 9 «Ναη», 11 «Ναη πξνζπαζνύλ νη δάζθαινη», 12 «Ναη». Κάπνηνη 
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άιινη γνλείο δελ είλαη ηειείσο πεπεηζκέλνη αλ φλησο φινη νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηα 

παηδηά ηνπο θαη απαληνχλ σο εμήο: 7 «Μεξηθνί λαη, κεξηθνί όρη», 8 «Μεξηθνί 

βνεζνύλ, κεξηθνί είλαη ξαηζηζηέο θαη δε βνεζνύλ». Οινθιεξψλνληαο ν γνλέαο πνπ καο 

παξαρψξεζε ηε 10 πηζηεχεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ηνπ ζην κάζεκα.Αλαθέξεη: «Όρη». 

Γ4: «Αλ όλησο ηα ελζαξξύλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο»; χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δαζθάισλ θαζψο θαη ε θαιή ζρέζε δαζθάινπ-καζεηή είλαη ην θιεηδί γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ζηα καζήκαηα. πγθεθξηκέλα: 1 «Πηζηεύσ κε ηε ζπκπεξηθνξά, κε ηε 

ζπκπεξηθνξά έρεη λα θάλεη.Έρεη λα θάλεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δαζθάινπ θαη ν ηξόπνο 

πνπ ζα ηνπο ην πεηο», 2 «αλαιόγσο πσο ζα ηνπο θεξζεί ν δάζθαινο, δειαδή πσο ζα 

ηνπο κάζεη ηα γξάκκαηα, πσο ζα ηνπο έρεη θνληά ηνπ», 6 «Σνπο παίξλνπλ κε θαινύο 

ηξόπνπο πνπ μέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηνπο κηιάλε όκνξθα, σξαία, όρη κε λεύξα, λα 

θσλάδνπλ κε θσλέο κε ην έλα κε ην άιιν θαη πάλε ηέιεηα», 7 «Μηιάλε όκνξθα ζηα 

παηδηά», 8 « Με ηελ αγάπε ηνπο, κηιάεη θαιά», 11 «Δίλαη θαινί πξνζπαζνύλ ηα 

παηδηά», 12 «Καιή ζπλλελόεζε ζην ζρνιείν».Δπηπιένλ ηξεηο γνλείο αλαθέξνληαη ζηε 

ζεκαζία ηεο επηβξάβεπζεο. 3«Σνπο ιέλε κπξάβν φηαλ πεγαίλνπλ θαιά ζηα 

καζήκαηα», 4 «Κάηη γηα λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ή παξάδεηγκα γξάθνπλ θάηη 

γηα λα πάξνπλ», 5 «Σνπο βνεζάεη, ηνπο ιέεη κπξάβν ζαο». Σέινο ν γνλέαο πνπ καο 

παξαρψξεζε ηε9 απάληεζε πσο δε γλσξίδεη. 9 «Γελ γλσξίδσ».  

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο Ρνκά επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα έρνπλ κε Ρνκά 

εθπαηδεπηηθφ. Πηζηεχνπλ φηη έλαο Ρνκά εθπαηδεπηηθφο ζα ήηαλ ειιηπήο αλαθνξηθά κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Αληίζεηα ζεσξνχλ φηη ν κε Ρνκά εθπαηδεπηηθφο είλαη 

πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνο θαη ζα κπνξέζεη λα κεηαδψζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο 

γλψζεηο ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ. 

Έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ αλαπηχμεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαζψο κπνξνχλ λα ηνπο εθκπζηεξεπηνχλ έλα πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηνπο ζπκβνπιεχζνπλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπ. Παξ΄φια απηά δελ εθιείπνπλ θαη απφςεηο 

γνλέσλ βάζεη ησλ νπνίσλ καζεηέο Ρνκά αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία θαη 

κεξνιεςία. 
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Γειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

λα δηδάμεη ηα παηδηά ηνπο. Βάζεη ησλ απαληήζεψλ ηνπο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

δελ έρνπλ πεξηζσξηνπνηεκέλα ηα παηδηά ηνπο ιφγσ ησλ γισζζηθψλ ηνπο αδπλακηψλ θαη 

ηεο εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο, αλη΄απηνπ πξνζπαζνχλ λα ηα ελζαξξχλνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.Χζηφζν ππάξρνπλ γνλείο Ρνκά πνπ έρνπλ 

ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή πνπ δείρλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηα παηδηά ηνπο.  

Οη γνλείο Ρνκά λνηψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πηζηεχνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζά ηνπο 

έρεη απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρνιείν. Ζ 

θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε ελζάξξπλζε θαη ε 

επηβξάβεπζε αλαδεηθλχνληαη πξαθηηθέο πνπ σζνχλ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα 

εμειηρζνχλ. 

Γ) πλεξγαζία – Δπηθνηλσλία γνλέσλ Ρνκά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

Γ1:«Πόζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ πξόνδν θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζαο»; Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο καο απάληεζαλ φηη πάλε ζην 

ζρνιείν γηα λα ξσηήζνπλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο κία 

θνξά ην κήλα ή φηαλ ηνπο θαιεί ην ζρνιείν. Πην ζπγθεξθξηκέλα: 1 «Γηα λα είκαη 

εηιηθξηλήο ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα πεγαίλσ, θάζε κήλα εγώ πξνζσπηθά, θάζε κήλα ή 

όηαλ κε ρξεηάδνληαη νη δάζθαινη», 2 «Πεγαίλσ θάζε κήλα»,4 «Κάζε κήλα», 6 «Θα 

πάσ δειαδή θάζε κήλα, ζα πάσ θαη αλ κε πάξνπλ θαη ηειέθσλν θαη έρνπλ θάπνην 

παξάπνλν νη δάζθαινη θάηη, δελ ζπκκεηέρεη ην παηδί ή νηηδήπνηε, ζα ζεθσζώ, ζα θύγσ 

θαη ζα πάσ», 7 «Κάζε κήλα, θάζε δύν κήλεο»,8 «Μηα θνξά ην κήλα, όηαλ κε θαιεί ην 

ζρνιείν», 9 «Όηαλ γίλεηαη θάηη ζην ζρνιείν θαη καο ιέεη κακά έγηλε απηό ζα πάκε,δελ 

πάκε ζπλέρεηα λα ελνρινύκε, πάκε γηα βαζκνύο πάκε όηαλ γίλεηαη θάηη ζην ζρνιείν γηα ηα 

παηδηά καο πνπ δελ θάλνπλ θαιά θαη πάκε εθεί καο ιέεη ν δάζθαινο θαη κεηά πάκε», 11 

«όπνηε καο θαιεί ην ζρνιείν». Κάπνηνη άιινη γνλείο απάληεζαλ φηη πάλε ζπρλφηεξα: 3 

«Αλά δέθα κέξεο», 5 «πλέρεηα». Σέινο ν γνλέαο πνπ παξαρψξεζε ηε 12 απάληεζε 

φηη πάεη πνιχ ζπάληα:« Πνιύ ζπάληα, ηέζζεξηο θνξέο ην ρξόλν». 

Γ2:«Όηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν λα κάζεηε από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηα παηδηά ζαο»; Απηφ πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηνπο γνλείο είλαη 
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λα κάζνπλ πσο ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, αλ έρνπλ αλαπηχμεη θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη αλ δηαβάδνπλ ηα καζήκαηά ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 1 «Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη, δειαδή λα γίλνπλ ηα παηδηά καο, λα γίλνπλ 

θαιά παηδηά ζηε θνηλσλία, λα πεηύρνπλ ην ζηόρν ηνπο απηό πνπ ζέινπλε», 2 «Αλ πάλε 

θαιά ζην ζρνιείν, αλ έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά, αλ δειαδή αζρνιηνύληαη κε ηα γξάκκαηα, 

λα καζαίλνπλε, λα δηαβάδνπλε, λα κελ ηζαθώλνληαη, όια απηά καο ελδηαθέξνπλ δειαδή», 

3 «Να κάζνπλ γξάκκαηα», 4 «Αλ ζπκπεξηθέξνληαη θαιά ζην ζρνιείν, αλ γξάθνπλε 

θαλνληθά», 5 «Να πεγαίλνπλε ζην ζρνιείν θαη λα είλαη εληάμεη κε ηα άιια παηδηά», 6 

«πκπεξηθνξά θαη ηα καζήκαηά ηνπο. Θέισ λα έρνπλ θαη ζπκπεξηθνξά θαιή αιιά θαη λα 

κελ έρνπλ παξάπνλν νη δαζθάινη όηη δελ είλαη ζσζηά παηδάθηα κέζα ζηε ηάμε ή 

πεηξάδνπλ ηα άιια παηδάθηα ή νηηδήπνηε», 7 «Όηη καζαίλνπλ, όηη παξαθνινπζνύλ ην 

κάζεκα όηη δελ ηζαθώλνληαη», 8 «Πσο καζαίλνπλε, ηη θάλεη ζην ζρνιείν, αλ καιώλεη, 

πνηα είλαη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπο», 9 «Θέινπκε λα γίλνπλ ηα παηδηά καο θαιά, πξώηα 

πξώηα λα ζέβνληαη ηνλ θόζκν, λα κάζνπλε γξάκκαηα, λα είλαη θαιά παηδηά», 10 «Αλ 

είλαη θαιόο καζεηήο, αλ ηα πάλε θαιά ή αλ ελνρινύλ θαη θαλέλαλ ζην ζρνιείν, αλ 

ζπκπεξηθέξνληαη όκνξθα», 11 «Αλ έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά», 12 «πκπεξηθνξά». 

Γ3:«Έρεηε θάπνηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζην ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ»; Ζ 

πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ καο απάληεζε φηη δε ζπκκεηέρεη ζηνλ ζχιινγν γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1 «Όρη», 3 « Όρη», 4 «Όρη», 5 «Όρη», 7 «Όρη», 

8 «Όρη», 10 «Όρη», 11 «Όρη», 12 «Όρη».Τπήξμε κφλν κία ζεηηθή απάληεζε, 6 

«Ναη», Σέινο ν γνλέαο πνπ έδσζε ηε 2 δελ απάληεζε. Ο γνλέαο πνπ παξαρψξεζε ηελ  

9 αλέθεξε:« Ση είλαη απηό ηώξα, ζνπ είπα δελ μέξσ γξάκκαηα». 

Οη ζπρλέο επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ Ρνκά ζην ζρνιείν θαη ε επηθνηλσλία πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απεηθνλίδνπλ ην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλνπλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην 

ζρνιείν.  

Δπηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα γίλνπλ ρξήζηκα κέιε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

λα κπνξέζνπλ λα θνηλσληθνπνηεζνχλ πιήξσο ζε απηή.Απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ απνηειεί ε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ε δηάπιαζε κηαο 

πγηνχο πξνζσπηθφηεηαο θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο.Σν 

ζρνιείν απνηειεί κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο νπφηε ε ζρέζε πνπ ζα αλαπηχμνπλ κε 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 
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αιιειεπηδξάζνπλ, απνηειεί έλδεημε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα αλαπηχμνπλ ηηο 

κειινληηθέο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.  

Ζ άξλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ γνλέσλ Ρνκά λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχιινγν 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο:α). ζηελ αδηαθνξία ησλ 

γνλέσλ Ρνκά λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηα ζρνιηθά 

δξψκελα, φπσο δηνξγάλσζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, ζρνιηθψλ εθδξνκψλ, θιπ θαη β). 

ζηελ θαρππνςία θαη πεξηθξφλεζε απφ ηνπο κε Ρνκά -κέιε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 

θεδεκφλσλ πξνο ηνπο Ρνκά γνλείο, κε απνηέιεζκα νη δεχηεξνη λα λνηψζνπλ 

κεηνλεθηηθά. 

Δ) Ρνκά θαη κε Ρνκά καζεηέο. Γηαθνξεηηθόηεηα θαη πεξηζσξηνπνίεζε. 

Δ1:«Θα πξνηηκνύζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνύλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα Ρνκά 

καζεηέο; Ναη ή όρη θαη γηαηί»; ινη νη γνλείο απάληεζαλ αξλεηηθά θαη νξηζκέλνη απφ 

απηνχο καο δηθαηνιφγεζαλ θαη ηνπο ιφγνπο απηήο ηεο απάληεζήο ηνπο. 1 «Δίκαζηε 

όινη ίζα θαη όκνηα, αγαπάκε όια ηα ρξώκαηα θαη εθηόο απηνύ λα κελ ππάξρεη ν 

ξαηζηζκόο πνπ ιέκε. Δίκαζηε όινη ίδηνη, έρνπκε όινη ηα ίδηα δηθαηώκαηα», 2 « Όρη», 3 

«Όρη», 4 «Όρη, ν ιόγνο είλαη όηη δελ έρνπκε πξόβιεκα λα θάλνπκε κάζεκα κε γεληθά», 

5 «Όρη», 6 «Όρη, γηαηί κνπ αξέζεη θαιύηεξα λα είλαη καδί κε ιαηθνύο, ζα κάζνπλ 

θαιύηεξα, θαιύηεξν ηξόπν ζπκπεξηθνξάο», 7 «Όρη όηαλ είλαη πνιινί καδεκέλνη δελ ζα 

κηιάλε Διιεληθά», 8 «Όρη δελ είκαζηε ξαηζηζηέο, δελ έρνπκε πξόβιεκα», 9 «Όρη, 

ζέινπκε λα είλαη θαη κε ηε δηθή ζαο θπιή», 10 «Όρη». 11 «Όρη καδί κε ηα ιαηθά» 12 

«Όρη». 

Δ2: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην ζξαλίν ζην 

ζρνιείν; Ναη ή όρη θαη γηαηί»; Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ απάληεζαλ φηη φλησο ηα παηδηά 

ηνπο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην ζξαλίν ζην ζρνιείν. 

πγθεθξηκέλα: 1 «Γελ είρα θάπνην πξόβιεκα από απηό. Γηα ηα παηδηά κνπ έηζη βαζηθά, 

δελ είρακε θάπνην ζέκα», 2 «Ναη,λαη, είλαη παηδάθηα πνπ θάζνληαη δειαδή κε ηα δηθά 

καο ηα παηδηά, δελ έρνπλ απηό ην ξαηζηζκό όπνπ ζα είρε έλα άιιν παηδί», 3 «Ναη», 4 

«Ναη», 5 «Ναη», 6 «Ναη», 8 «Ναη», 9 «Ναη,λαη», 11 «Ναη», 12 «Ναη». Μφλν 

έλαο γνλέαο απάληεζε αξλεηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα: 10 «Όρη» θαζψο θαη έλαο αθφκε 

γνλέαο ν νπνίνο απάληεζε:7 «Μεξηθά παηδηά λαη, κεξηθά παηδηά όρη», 

Δ3: «Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; Ναη ή όρη θαη γηαηί»; 

ινη νη γνλείο απάληεζαλ φηη νη νη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ηνπο ζην 
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ζρνιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1 «Ναη», 2 «Ναη, λαη παίδνπλ», 3 «Ναη», 4 «Ναη», 5 

«Ναη», 6 «Ναη», 7 «Ναη», 8 «Βεβαίσο», 9 «Παίδνπλε», 10 «Ναη», 11 «Ναη» 12 

«Ναη». 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ Ρνκά πξνθχπηεη φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δελ 

αληηκεησπίδνπλ κε θφβν θαη θαρππνςία ηα ιαηθά παηδηά. Θεσξνχλ φηη εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο επηθξαηεί αξκνληθή ζπκβίσζε, βαζηδφκελε ζηελ απνδνρή θαη 

ην ζεβαζκφ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηα ιαηθά παηδηά. 

Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηή ηα παηδηά ηνπο ζα σθειεζνχλ θαζψο ζα κάζνπλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζα απνθηήζνπλ 

θαιχηεξνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο. 

Σ) Απόςεηο γνλέσλ Ρνκά γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. 

Σ1:«Πνην είλαη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηε ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζαο»; Οη κηζνί γνλείο απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ θακία 

δπζθνιία φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1 «Γελ 

έρσ πξόβιεκα πάλσ ζε απηό», 3 «Σίπνηα, θακηά δπζθνιία», 4 «Γελ έρσ πξόβιεκα», 

5 «Σίπνηα», 11 «Γελ έρνπκε δπζθνιία», 12 «Καλέλα».Ο γνλέαο πνπ έδσζε ηε 6 

αλαθέξζεθε ζην ξαηζηζκφ πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ηνπο κε Ρνκά καζεηέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 6 «Σν κόλν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη νξηζκέλα παηδάθηα, ιαηθνί πνπ 

ιέλε: ααα ζα πάκε λα παίμνπκε κε ηνπο γύθηνπο, ηνπο Σζηγγάλνπο; Όρη δελ παίδσ. Απηό 

είλαη ην πξόβιεκα, αιιά πάκε ζηνπο θαζεγεηέο, ζηνπο δηεπζπληέο θαη ην ζπδεηάκε απηό, 

κέρξη εθεί». Ο γνλέαο πνπ παξαρψξεζε ηε 7 ηφληζε ηελ αδηαθνξία κεξηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα: 7 «Δίλαη κεξηθνί δάζθαινη 

πνπ παξακεινύλ ηα παηδηά».Ο γνλέαο πνπ έδσζε ηε 8 αλαθέξεηαη ζηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ: 8 «Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα».Ο γνλέαο πνπ 

παξαρψξεζε ηε 9 αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ησλ παηδηψλ ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ 

επηηπρψο ζηα καζήκαηά ηνπο :9 «Γπζθνιία ηη είλαη απηό ηώξα; Δίλαη θάπνηα 

καζήκαηα,δπζθνιεύνληαη ηώξα, δελ ηα μέξνπλ θαη θαιά θαη δπζθνιεύνληαη». Δπίζεο, 

ππήξμε έλαο γνλέαο ν νπνίνο δελ απάληεζε(2). Σέινο ν γνλέαο πνπ έδσζε ηε 10 

απάληεζε:«Ση δπζθνιία». 

Σ2: «Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνύζαηε άκεζα από ηελ πνιηηεία»; 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε θάπνηνη γνλείο έδσζαλ πην γεληθέο απαληήζεηο ή δε 

γλψξηδαλ φπσο: 2 «Κάηη θαιύηεξν»,4 «Κάπνηα βνήζεηα πνπ λα είλαη ρξήζηκε γηα ηα 

παηδηά», 5 «Όηη λα ΄λαη, όηη λα ΄λαη ζα είλαη θαιό γηα εκάο», 3 «Γελ μέξσ». ηνλ 

αληίπνδα ππήξραλ γνλείο νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ ήηαλ πην ζπγθεθξηκέλεο. Γίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηελ 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία πνπ νθείιεη λα παξέρεη ε πνιηηεία θαζψο θαη ζηελ χπαξμε 

θαιψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα πξνζέρνπλ ηα παηδηά ηνπο. πγθεθξηκέλα: 1 «Να 

ππάξρεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε εληζρπηηθή δηδαζθαιία, γηαηί απηό ζα βνεζήζεη 

πάξα πνιιά παηδηά Ρνκά, γηαηί ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ αδπλαηνύλ ζηα νηθνλνκηθά 

ηνπο, λα αληαπεμέιζνπλ ζηα θξνληηζηήξηα αθόκα θαη γηα ηα βηβιία ηνπο», 7 «Καιύηεξνη 

θαζεγεηέο», 9 «Να κάζνπλ θαιά γξάκκαηα, λα ηνπο πξνζέρνπλ πην θαιύηεξα νη 

δάζθαινη». 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ,αξθεηνί γνλείο, απνδίδνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπζπξαγία ε νπνία 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

επηζπκνχλ απφ ηελ πνιηηεία λα ηνπο ππνζηεξίμεη νηθνλνκηθά. πγθεθξηκέλα: 6 «Θα 

δεηνύζα λα έρνπλ ηα παηδηά κνπ ηα παπνύηζηα ηνπο, λα έρνπλ ηα βηβιία ηνπο. Τπάξρνπλ 

θνξέο θαη δελ έρνπκε νύηε ην πξσηλό λα ηνπο δώζνπκε. Απηά είλαη ηα πην ζεκαληηθά, 

απηέο ηηο δπλαηόηεηεο δελ έρνπκε θαη δεηάκε από ηελ πνιηηεία λα καο βνεζήζεη. Γηαηί 

είλαη πνιιέο νη νηθνγέλεηεο πνπ πεηλάλε ηα παηδηά θαη πάλε λεζηηθά ζην ζρνιείν από ην 

πξσί κέρξη ηηο δύν ην κεζεκέξη πνπ ιέεη ν ιόγνο, λα θάζνληαη λπζηηθά ζην ζρνιείν, αιιά 

είλαη αλαγθαζηηθό, πξέπεη λα πάλε»,8 «Να βνεζάεη ν έλαο ηνλ άιινλ, νηθνλνκηθή 

βνήζεηα», 10 «Καη από νηθνλνκηθή γηα λα έρνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο γηαηί δε 

δνπιεύνπκε», 11 «Δξγαζία ζηε κεηέξα, ζηνλ παηέξα», 12 «νηθνλνκηθή βνήζεηα». 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ Ρνκά δηαθξίλνπκε φηη ππάξρνπλ δχν θπξίαξρεο 

νκάδεο απφςεσλ. Αξρηθά ε πξψηε νκάδα ε νπνία δήισζε φηη δελ αληηκεησπίδεη θακία 

δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ απάληεζε απηή κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη έρνπλ εμαζθαιίζεη κηα εξγαζία πνπ ηνπο απνδίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

πφξνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα κέλνπλ ζε κηα θαηνηθία πνπ λα πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο 

πξνππνζέζεηο. Δπηπιένλ φηη έρνπλ εμαζθαιίζεη ζηα παηδηά ηνπο θαηάιιεια ξνχρα θαη 

ππνδήκαηα γηα ηελ αμηνπξεπή παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν, ζρνιηθά είδε πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο θαζψο θαη φηη είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκπεξηθνξά καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απέλαληη 

ζηα παηδηά ηνπο.Σέινο κπνξεί ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, λα αληηκεησπίδνπλ φλησο πνιιά πξνβιήκαηα θαη λα απνθξχπηνπλ ηελ 

αιήζεηα, επεηδή δε ζέινπλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ νίθην ηνπ εξεπλεηή. 

ηε δεχηεξε νκάδα γνλέσλ Ρνκά απνηππψλνληαη θάπνηεο κεκνλνκέλεο απφςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ παξακέιεζε ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, αληίζηνηρα. Απφ ηε κία πιεπξά ε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ άγλνηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ Ρνκά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαπιεξνθφξεζε ελαληίνλ ηνπο απφ κε 

έγθπξεο πεγέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αδηαθνξία κηθξήο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δε δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνκνλή θαη ζέιεζε 

γηα λα εληνπίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Ρνκά 

καζεηψλ. Σέινο αλαθέξνληαη ζηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ππνλνεί ηελ έιιεηςε 

εξγαζίαο ζηνπο γνλείο θαζψο θαη ζηελ αδπλακία ησλ παηδηψλ ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηα καζήκαηά ηνπο, ζπλζήθε ε νπνία νθείιεηαη ζηα γισζζηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά, ζηελ αδπλακία εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ εληζρπηηθήο 

εθπαίδεπζεο κέζσ θξνληηζηεξίνπ θαζψο θαη ζηνλ αλαιθαβεηηζκφ ησλ γνλέσλ.  

Οινθιεξψλνληαο, παξφιν πνπ εθδειψλνληαη ειάρηζηεο απφςεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ αδηαθνξία θαη ηελ παξακέιεζε ησλ παηδηψλ Ρνκά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, 

ηα αηηήκαηά ηνπο πξνο ηελ πνιηηεία γηα αθφκε πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα πεξηζζφηεξε εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ζηήξημή ηνπο δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά 

ηνπο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7:ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ην βηβιηνγξαθηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο.  

 χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε Σζηγγάληθε θνηλσλία πηζηεχεη  φηη νη γλψζεηο 

πνπ παξέρνληαη ζην ζρνιείν δε ζα σθειήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε κειινληηθή ηνπο δσή, 

ηνπο απνκαθξχλνπλ απφ ηηο Σζηγγάληθεο αμίεο, αξρέο θαη παξαδφζεηο ηνπο θαη ηνπο 

απνζηεξνχλ πνιχηηκν ρξφλν απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ 

εθκεηαιεπηνχλ καζαίλνληαο ηηο ηζηγγάληθεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ 

αληηκεησπίδνπλ ην ζρνιείν σο κηα επθαηξία γηα λα εμειηρζνχλ ζε επαγγεικαηηθφ θαη 

κνξθσηηθφ επίπεδν ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν.Θεσξνχλ φηη ν 

ζθνπφο ηεο γπλαίθαο δελ είλαη λα κνξθσζεί αιιά λα παληξεπηεί θαη λα θάλεη παηδηά, 
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ελψ ηνπ αγνξηνχ λα απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά θαη φρη λα κνξθσζεί. Αληηζέησο νη 

γνλείο Ρνκά ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ζεσξνχλ φηη κέζα απφ ην ζρνιείν ηα παηδηά ηνπο  

ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ ζηε δσή ηνπο, λα κνξθσζνχλ, λα 

ζπνπδάζνπλ, λα βξνπλ κία δνπιεηά θαη λα γίλνπλ ρξήζηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο.  

Δπηπιένλ θαηά ηε βηβιηνγξαθία ε κφλε γλψζε πνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο Ρνκά 

είλαη απηή ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. ε αληηδηαζηνιή κε απηφ νη Ρνκά γνλείο ηνπ 

Γήκνπ Ναππαθηίαο πηζηεχνπλ φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη 

ρξήζηκα γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ αλαθέξνπλ επηπιένλ ηα 

καζεκαηηθά, ηε γιψζζα, ηε θπζηθή, ηελ ηζηνξία θαη ηα αγγιηθά. Δπηπιένλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα καζήκαηα  

πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη επηζθέπηνληαη πνιχ ζπρλά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη λνηάδνληαη λα κάζνπλ απφ απηνχο αλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ θαιή 

ζπκπεξηθνξά θαη αλ δηαβάδνπλ ηα καζήκαηά ηνπο.  

 ζνλ αθνξά ζηε γιψζζα δηδαζθαιίαο ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ επηζπκεί ηελ 

Διιεληθή γιψζζα, ζέινληαο φκσο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζπλνκηιίεο ηε Ρνκαλί, 

θνβνχκελνη κελ μεράζνπλ ηελ θαηαγσγή θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο,ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία πνιιά παηδηά Ρνκά εγθαηαιείπνπλ 

ην ζρνιείν εμαηηίαο ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο κεξνιεπηηθήο ζηάζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ελαληίνλ ηνπο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη εμαηηίαο ηεο 

ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα θάπνηνη 

γνλείο αλέθεξαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δε δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηα παηδηά 

ηνπο, θαζψο θαη φηη θάπνηνη ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο θέξνληαη κε ππνηηκεηηθφ ηξφπν. 

Παξ’φια απηά νη πεξηζζφηεξνη γνλείο Ρνκά  δήισζαλ φηη ζα πξνηηκνχζαλ ηα παηδηά 

ηνπο λα έρνπλ κε Ρνκά εθπαηδεπηηθφ θαζψο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη κε επγέλεηα, ηνπο επηβξαβεχνπλ θαη 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζνπλ έλα πξφβιεκα ζην ζρνιείν κπνξνχλ λα ηνπο ην 

αλαθέξνπλ. ζνλ αθνξά ζηε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κε Ρνκά καζεηψλ πξνο 

ηνπο Ρνκά είλαη έλα κηθξφ πνζνζηφ θαζψο απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη Ρνκά θαη κε 

Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην ζξαλίν ζην ζρνιείν θαη παίδνπλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο Καηά ζπλέπεηα.νη Ρνκά γνλείο δελ επηζπκνχλ ην 

δηαρσξηζκφ αιιά ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε θνηλφ ζρνιείν θαη ε κεξνιεπηηθή 

ζηάζε κηθξήο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ θαη επίζεο ε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θάπνησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο δελ απνηεινχλ ηζρπξφ ιφγν ψζηε λα εγθαηαιείςνπλ ηα παηδηά ηνπο 

ην ζρνιείν. 
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Απφ ηελ έξεπλα δηαθαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο Ρνκά εκπηζηεχνληαη ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Παξ’ φια απηά ππάξρεη κία κηθξή 

κεξίδα γνλέσλ Ρνκά πνπ ζεσξνχλ φηη ηα θπξηφηεξα εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,ρσξίο απηά λα ζπληζηνχλ αηηία απνκάθξπλζήο 

ηνπο απφ ην ζρνιείν,απνηεινχλ νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα,θαζψο 

θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Οη γνλείο Ρνκά ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ζεσξνχλ φηη ηα κέηξα πνπ ζα ήηαλ 

σθέιηκν λα ιεθζνχλ απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο είλαη ε παξνρή εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ,ε δηεπθφιπλζε ζηελ εχξεζε 

εξγαζίαο ησλ ηδίσλ, ε παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη ε πξφζιεςε θαηαξηηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπλεληεχμεσλ νξηζκέλνη γνλείο δελ επηζπκνχζαλ λα καγλεηνθσλεζνχλ κε απνηέιεζκα 

λα κελ έρνπλ απνηππσζεί επαθξηβψο ηα ιφγηα ηνπο. Δπηπιένλ ιφγσ ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ κεξηθψλ γνλέσλ ππήξμε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε, ιφγσ έιιεηςεο 

ζπλνρήο ζην ιφγν ηνπο.Σέινο ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκνο έλαο θχθινο ζπλεληεχμεσλ κε ηα 

ίδηα ηα παηδηά θαζψο είλαη νη άκεζα εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Οινθιεξψλνληαο, κε αθνξκή ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο, ζα 

ππεηζέιζνπκε ζηνλ «πεηξαζκφ» λα πξνηάμνπκε έλα πεξίγξακκα δξάζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ ζε επίπεδν εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

έλα «πεδίν δηαιφγνπ» ζε επίπεδν ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο θιίκαθαο κε 

ζθνπφ ηελ επσθειέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε θαη έληαμε ησλ 

καζεηψλ Ρνκά Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη: 

  Ζ πνιχπιεπξε ζηήξημε (νηθνλνκηθή, ςπρνθνηλσληθή, εθπαηδεπηηθή, 

ζπκβνπιεπηηθή θ.α) ησλ θνηλνηήησλ Ρνκά κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ κε ζηφρν ηελ (αλνδηθή) εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα. 

 Ζ δηνξγάλσζε εκεξίδσλ ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Ρνκά ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε κε ζηφρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ θαη θνξέσλ γηα ηε «γεθχξσζε» ηεο 

θνηλσληθήο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηνπο Ρνκά απφ ηελ ππφινηπε ηνπηθή 

θνηλσλία. 
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 Ζ δηνξγάλσζε ηαθηηθψλ εθδειψζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή  θαηαμησκέλσλ, 

ζε επαγγεικαηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, Ρνκά νη νπνίνη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο «γέθπξα» γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ 

ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  

 Ζ ζηήξημε ησλ καζεηψλ Ρνκά κέζσ ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεξηλψλ ηκεκάησλ, 

έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην Γεκνηηθφ, ζην 

Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην. 

 Ζ δεκηνπξγία ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο(ΓΔ) θαη δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ησλ γνλέσλ Ρνκά ζε απηά.  

 Ζ έληαμε καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

Ρνκά κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ 

αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαζψο θαη ζηελ 

ελίζρπζε θαη αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά. 

 Ζ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα 

γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ ησλ Ρνκά κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο.  

 Ζ δεκηνπξγία ρνιήο Γνλέσλ Ρνκά κε ζηφρν ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγηεηλήο, ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο. 
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Παπάπηημα Α : Οδηγόρ ζςνένηεςξηρ 

 

Καιεζπέξα ζαο, νλνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο θαη είκαη κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ζέκα 

«Δθπαίδεπζε θαη ζρνιηθή δηαξξνή: Γηεξεχλεζε απφςεσλ γνλέσλ Ρνκά ζην Γήκν 

Ναππαθηίαο» δηεμάγσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ Ρνκά πνπ έρνπλ 

παηδηά ειηθίαο 6-15 εηψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα 

ήζεια ινηπφλ λα κνπ πείηε ηηο απφςεηο ζαο ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. Ζ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζα 

πεξηνξηζηεί ζηελ παξνχζα έξεπλα, ελψ δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε 

αλσλπκία ζαο. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

Αξηζκφο ζπλέληεπμεο: 

Ζκεξνκελία: 

Σφπνο: 

Γηάξθεηα: 

Σξφπνο θαηαγξαθήο: καγλεηφθσλν             ζεκεηψζεηο 

Οινθιεξψζεθε νκαιά: λαη……......... φρη 

Παξαηεξήζεηο: 

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Φχιν: 

Ζιηθία: 

Μνξθσηηθφ επίπεδν: 

Αξηζκφο παηδηψλ: 

Ζιηθίεο παηδηψλ: 

 

http://www.el/
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Α) Ανηίλητη γονέυν Ρομά για ηην αναγκαιόηηηα ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηοςρ λόγοςρ 

πος οδηγούν ζηην ζσολική διαπποή 

1.Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

2.Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

o Γηα λα κάζνπλ γξάκκαηα ( λα κνξθσζνχλ); 

o Γηα λα γίλνπλ ρξήζηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο; 

o Γηα λα κπνξέζνπλ αξγφηεξα λα κάζνπλ κία ηέρλε, έλα επάγγεικα; 

o Γηα λα κπνξέζνπλ ζην κέιινλ λα βξνχλ κία εξγαζία; 

o Δπεηδή ζαο ππνρξεψλεη ην θξάηνο; 

o Γηα λα πεξάζνπλ ηελ ψξα ηνπο; 

o Γηα άιιν ιφγν. 

3. Γηα πνην ιφγν δελ ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

o Δπεηδή ηα ρξήκαηα πνπ έρνπκε είλαη πνιχ ιίγα θαη πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαη ηα 

παηδηά καο. 

o Δπεηδή δελ ζεσξνχκε ην ζρνιείν ρξεζηκν γηα ηα παηδηά καο. 

o Δπεηδή δελ καο έρεη ελεκεξψζεη θαλείο φηη ππάξρεη ζρνιείν. 

o Δπεηδή δελ έρνπκε κφληκε θαηνηθία θαη κεηαθηλνχκαζηε ζπλέρεηα. 

o Δπεηδή θνβφκαζηε κήπσο ηα άιια παηδηά θεξζνχλ άζρεκα ζηα παηδηά καο. 

o Δπεηδή θνβφκαζηε κήπσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξνζέμνπλ ηα παηδηά καο. 

o Γηα λα κελ ζπλάπηνπλ εξσηηθέο ζρέζεηο κε κε Ρνκά καζεηέο. 

o Φξνληίδα κηθξφηεξσλ παηδηψλ. 

o Διιεηςε ξνχρσλ θαη παπνπηζηψλ. 

o Φφβνο αιινίσζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο καο. 

o Άιινο ιφγνο. 

Β) Γνώμη γονέυν Ρομά για ηο εκπαιδεςηικό ςλικό και ηη γλώζζα διδαζκαλίαρ. 

1.Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ε δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

2. Αλ δπζθνιεχνληαη λα θαηαιάβνπλ ηα βηβιία πνπ εληνπίδνληαη απηέο νη δπζθνιίεο; 

o Φησρφ ιεμηιφγην. 

o Γελ γλσξίδνπλ ηελ γξακκαηηθή. 

o Γελ γλσξίδνπλ ην ζπληαθηηθφ. 

o Γελ αλαγλσξίδνπλ φια ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ. 

o Άιινο ιφγνο. 

3. Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 
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4. Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη ηα παηδηά 

ζαο; 

5. Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; Ναη ή φρη; 

6. Αλ λαη γηα πνην ιφγν ζα ηελ επηιέγαηε; 

o Μεηξηθή γιψζζα. 

o Μφλν πξνθνξηθφο ιφγνο 

o Γιψζζα νκηιίαο κεηαμχ ησλ Ρνκά 

o Άιινο ιφγνο. 

Γ) Πεποιθήζειρ γονέυν Ρομά για ηο εκπαιδεςηικό πποζυπικό. 

1. Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; Ναη ή φρη θαη γηα 

πνην ιφγν; 

2. Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Βνεζεηηθή: Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ παηδηνχ ζαο ελνρινχζε 

ηνλ πηφ ή ηελ θφξε ζαο ζα κπνξνχζε ην παηδί ζαο λα ην ζπδεηήζεη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ; 

3. Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα; Ναη ή φρη; 

4. Αλ φλησο ηα ελζαξξχλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ, πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο; 

o Καιή ζρέζε δαζθάινπ- καζεηή. 

o Σνπο ιέλε κπξάβν γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ ζηα καζήκαηα. 

o Λχλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο. 

o Άιινο ιφγνο 

Γ) ςνεπγαζία- Δπικοινυνία γονέυν Ρομά με ηοςρ εκπαιδεςηικούρ. 

1. Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζαο; 

o Γελ έρσ παέη πνηέ. 

o Μφλν ζηνπο βαζκνχο. 

o ηαλ κε θαιεί ην ζρνιείν. 

o ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. 

o Άιιν. 

2. ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 
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o Αλ δηαβάδνπλ ηα καζήκαηά ηνπο. 

o Αλ έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά. 

o Πσο ζπκπεξηθέξνληαη ηα άιια παηδηά ζηα παηδηά καο 

o Άιιν 

3. Δρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Βνεζεηηθή: πκκεηέρεηε ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πρ ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ νξγαλψλεη ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Δ) Ρομά και μη Ρομά μαθηηέρ. Γιαθοπεηικόηηηα και πεπιθυπιοποίηζη. 

1. Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

2. Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

3. Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

Σ) Απότειρ γονέυν Ρομά για ηην αποηελεζμαηικόηεπη εκπαίδεςζη ηυν παιδιών 

ηοςρ. 

1. Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

2. Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία; 
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Παπάπηημα B: ςνενηεύξειρ 

 

πλέληεπμε 1 

Δγώ: Καιεκέξα ζαο. Ολνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο. Δίκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

θαη θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα 

ζαο θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Καιεκέξα ζαο θχξηε Φψηε κπνξψ λα ζε ιέσ θχξηε Φψηε κε ην 

κηθξφ ζνπ ην φλνκα; Υαξά κνπ θαη ηηκή κνπ πνπ ζαο γλσξίδσ απφ θνληά. 

Δγώ: Καη εκέλα. 

πλεληεπμηαδόκελνο: ζνλ αθνξά ηε δηαξξνή ησλ καζεηψλ θέηνο καο ήξζε κία 

παλδεκία δχζθνιε θαη επηθίλδπλε γηα εκάο πνπ απηφ έθεξε πίζσ ηα παηδάθηα καο. ια 

ηα παηδάθηα βέβαηα ηνπ θφζκνπ φρη κφλν γηα ηα Ρνκά γεληθά φια ηα παηδάθηα ηνπ 

θφζκνπ καο έθεξαλ πάξα πνιχ πίζσ κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ πνιιά καζήκαηα. Γελ 

μέξσ ηη ζα γίλεη απφ εδψ θαη ζην εμήο εχρνκαη πξνο ην θαιχηεξν φρη πξνο ην ρεηξφηεξν, 

πξνο ην θαιχηεξν γηα φια ηα παηδάθηα ηνπ θφζκνπ. Σψξα φζνλ αθνξά γηα άιια 

πξάγκαηα καθάξη θαη επειπηζηψ λα πάλε φια θαιά. Απηφ ζέινπκε θαη πγεία πάλσ απφ 

φια ην θπξηφηεξν ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Δγώ:πκθσλψ. 

Αξρηθά ζα ζαο θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Φχιν; Άληξαο 

 Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

πλεληεπμηαδόκελνο: 40 

Δγώ: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

πλεληεπμηαδόκελνο:Μφλν δεκνηηθφ 

Δγώ: Έρεηε απνιπηήξην δεκνηηθνχ; 

πλεληεπμηαδόκελνο:Βεβαίσο 

Δγώ: Πφζα παηδηά έρεηε θχξηε Γηάλλε; 

πλεληεπμηαδόκελνο: 4 

Δγώ: Οη ειηθίεο ηνπο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: 15,16,13,12 

Δγώ: Δίλαη αγφξηα; Δίλαη θνξίηζηα; 
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πλεληεπμηαδόκελνο:Γχν αγφξηα- δχν θνξίηζηα. 

Δγώ: Σν παηδί πνπ είλαη δεθαπέληε είλαη αγφξη ή θνξίηζη; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Αγφξη 

Δγώ: Σν δεθαεμάρξνλν; 

πλελεηπμηαδόκελνο: Αγφξη θαη ηα άιια δχν θνξίηζηα. 

Δγώ: Απηά ήηαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Σψξα πεξλάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δγώ: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Βεβαίσο. 

Δγώ: Πνηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ζηε δσή ηνπο θαη λα γίλνπλ θαιά παηδηά 

ζηελ θνηλσλία. Απηφο είλαη ν ζθνπφο κνπ δειαδή θαη πηζηεχσ φινη νη γνλείο λα ην 

θαηαιάβνπλ απηφ γηα έλα θαιχηεξν αχξην γηα ηα παηδάθηα ηνπο. Γηα φια ηα παηδάθηα 

ηνπο ην απεπζχλσ γεληθά γηα ηα Ρνκά, γηα ηα Ρνκά απεπζχλσ θαη γηαηί φρη θαη γηα ηνπο 

ιαηθνχο αθφκε, γηαηί φρη. Γηα έλα θαιχηεξν αχξην, γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ πνπ 

ζέινπκε. 

Δγώ:Δίπαηε θαη γηα λα γίλνπλ θαιχηεξνη άλζξσπνη. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Έηζη ζηελ θνηλσλία καο, λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο γηα φηηδήπνηε. 

Δγώ:Πνιχ σξαία. 

Σψξα ζέισ λα κνπ πείηε ηε γλψκε ζαο γηα ηα ζρνιηθά βηβιία ησλ παηδηψλ ζαο θαη ηε 

γιψζζα δηδαζθαιίαο.Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά 

βηβιία; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Έρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα. Γελ κπνξνχκε λα 

αληαπεμέιζνπκε γηα ην γεγνλφο φηη είκαη άλεξγνο ηξία ρξφληα. Θα κπνξνχζα λα ηα 

έζηειλα θξνληηζηήξην ή θάπνηα εθπαίδεπζε. 

Δγώ: Κάπνηα εληζρπηηθή δηαδαθαιία; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Δληζρπηηθή δηδαζθαιία. 

 Γηα ηα βηβιία επίζεο πάιη δπζθνιεπφκαζηε, πάιη δπζθνιεπφκαζηε γηα ηα βηβιία. 

Δγώ: Απηέο νη δπζθνιίεο πνπ ηηο βξίζθεηε θπξίσο; Πνπ ζεσξείηε φηη εληνπίδνληαη; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Γπζθνιεχνληαη ζηα καζεκαηηθά. Γελ έρνπλ αο πνχκε ηελ 

θαηάιιειε βνήζεηα πνπ πξέπεη, αλ θαη καο ην έρνπλ εμεγήζεη δειαδή φηη αλ κνπ 

δψζεηο ζεκαζία ζα ζνπ δψζσ. Γελ θνηηάκε λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη θαη ζπκθσλψ ζε 

απηφ απφιπηα κε ηνπο δαζθάινπο. Γελ κπνξεί λα ζνπ ηξψεη ην ρξφλν, ζην έρσ πεη 

πέληε θνξέο δέθα θαη δελ κε θαηαιαβαίλεηο, θνηηάο πφηε ζα γίλεη ην θνπδνχλη. Ξέξσ 
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εγψ θαη λα ζην δηάιεηκα λα παίμνπκε, φρη. Γελ ζέινπλε θάπνηα παηδηά λα ην θάλνπλ 

απηφ  θάηη φκσο πνπ παίξλεη ε κπάια θαη εκάο. Πνιιέο θνξέο έρνπλε έξζεη αγξάκκαηα; 

Γηαηί; Γηαηί κπακπά έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ηάδε παηδάθη, ην έρεη εμεγήζεη δέθα θνξέο 

δελ ζέιεη λα κάζεη δελ δελ πνιιά δελ. 

Δγώ:Οπφηε είλαη θάπνηα παηδηά πνπ δε ζέινπλ λα κάζνπλε θαη κεηά γεληθεχνπλ φηη φια 

ηα παηδηά δελ ζέινπλ λα κάζνπλ. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Δλψ απηή ε πεξίπησζε δελ ηζρχεη.Δκέλα αο πνχκε κηιάσ γηα ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ απηή ηε ζηηγκή, είκαη θαη ραξνχκελνο γηαηί έρσ βγάιεη θαιά παηδηά. 

Έρσ βγάιεη κέρξη ζηηγκήο θαιά παηδηά θαη εχρνκαη θαη ζηελ πνξεία λα ζπλερίζνπλ έηζη 

ζηε δσή ηνπο, λα πάλε κπξνζηά ζέισ. 

Δγώ: αο ην εχρνκαη. 

πλεληεπμηαδόκελνο: ηαλ έξρνληαη, κνπ έξρνληαη αδηάβαζηα.Λέσ ηη κάζεκα είρακε; 

Μπακπά δελ πξφιαβε γηαηί αζρνιήζεθε κε έλα παηδάθη ην νπνίν ηνπ εμεγνχζε, δελ 

θαηαιάβαηλε θαη έκεηλα εγψ πίζσ, κέλσ εγψ πίζσ.Σε ζέινπκε ηελ εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, ηε ζέινπκε. Πέξπζη απφ ην δεκνηηθφ ηα θνξίηζηα κνπ ην Καινθαίξη αληί 

λα θάλνπλ ηα κπάληα ηνπο ηα έζηεηια εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζην ιηκάλη. 

Δγώ: Βνεζήζεθαλ; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Πάξα πνιχ, πάξα πνιχ. Πξαγκαηηθά πάξα πνιχ θαη 

επραξηζηεκέλνο έκεηλα θαη επίζεο ε δαζθάια έρεη κείλεη επραξηζηεκέλε απφ ηηο θφξεο 

κνπ. 

Δγώ: ε ζρέζε κε ην ιεμηιφγην, κε ηε γιψζζα, ην ιεμηιφγην κπνξνχλ λα ην κάζνπλ; 

Αληηιακβάλνληαη ηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ, δπζθνιεχνληαη ή έρνπλ θάπνηα άλεζε 

κε απηφ ην θνκκάηη; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Σν θαιφ είλαη φηη έρνπλ θαζαξή πξνθνξά,θαζαξή πξνθνξά, φπσο 

κηιάσ εγψ απηή ηε ζηηγκή, ηφζν θαζαξή πξνθνξά, πάξα πνιχ. ηελ αξρή φινη 

αηζζαλφκαζηε ιηγάθη ακήραλα μέξσ εγψ κέρξη λα πάξνπκε ιηγάθη ηνλ αέξα καο. Μεηά 

απφ εθεί θαη πέξα κπνξείο λα ηνπο εκπηζηεπηείο. Αλδξηάλλα, Ραθαέια ειάηε λα 

δηαβάζνπκε απηφ θαη λα ζην πάλε λεξάθη. 

Δγώ: Να ην πνχλε θαηεπζείαλ; 

πλεληεπμηαδόκελνο:Ναη λα ην πνχλε θαηεπζείαλ. 

Δγώ:Οπφηε δελ ππάξρεη θάπνην ζέκα νχηε ζε ιεμηιφγην νχηε ζε γξακκαηηθή νχηε ζε 

ζπληαθηηθφ. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Τπάξρεη ιηγάθη θάπνπ ζηα νξζνγξαθηθά ιάζε, νξζνγξαθηθά ιάζε, 

ην έρνπκε απηφ ην έρνπκε.Σν θπξηφηεξν πνπ δεηάκε λα γίλεη θάηη αο πνχκε φπσο έρεη 
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γίλεη θαη ζηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη είλαη θαιφ απηφ απφ πνιιέο πιεπξέο.Αο 

πνχκε εκέλα απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη γηα ηα παηδάθηα κνπ θαη γηαηί φρη λα κελ ην 

θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη  φινο ν θφζκνο, αθνξά φκσο ηψξα ηνπο Ρνκά απηφ ην θνκκάηη. 

Γηα ηα αγγιηθά θάηη πνπ δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψλνπκε θάζε κήλα εκείο αο 

πνχκε ζηα νηθνλνκηθά. 

Δγώ: Σν άζρεκν είλαη φηη ελψ ζηα ζρνιεία γίλνληαη καζήκαηα αγγιηθψλ εγψ ζπκάκαη 

θάλακε έμη ρξφληα ζην ζρνιείν. Αθνχ θάλεηο ηφζα ρξφληα γηαηί λα κελ κπνξείο απφ ην 

ζρνιείν, ην θξάηνο λα ζνπ δψζεη ην πηπρίν θαη λα ρξεηάδεηε λα πεγαίλεηο ζηα 

θξνληηζηήξηα θαη λα πιεξψλεηο γηα λα ην πάξεηο ην πηπρίν; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Τπάξρνπλ πξαγκαηηθά νηθνγέλεηεο, παίξλσ παξάδεηγκα απφ ηνλ 

εαπηφ κνπ θάζε κέξα ζνπ ιέσ δπζθνιεχνκαη πάξα πνιχ αθφκα λα βξσ θαη ην ςσκί πνπ 

ιέκε. 

Δγώ: Να αληεπεμέιζεηε νηθνλνκηθά; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Να αληαπεμέιζνπκε νηθνλνκηθά θαη νηηδήπνηε κεο ζην ζπίηη. Απηή 

ηε ζηηγκή έρσ θάλεη, εληάμεη παίξλνπκε έλα επίδνκα. Κάπνηε ήηαλ αλά ηξίκελν ηψξα 

έρεη γίλεη αλά δίκελν. Γελ είλαη κφλν λα καο δίλνπλε πξέπεη θαη εκείο λα πξνζθέξνπκε. 

Αο πνχκε φηη εγψ έρσ θάλεη κία ξχζκηζε ηελ εθνξεία απφ θάπνην ρξένο κνπ αο πνχκε, 

ζέισ φκσο λα δψζσ έρσ θάλεη θάπνηα ξχζκηζε θαη θάζε κήλα δίλσ 33 επξψ. Δίκαη 

άλζξσπνο, κε ην κπαιφ κνπ ιέσ θάηζε θαιά καο δίλνπλ θάξηα αιιπιεγγχεο ή επίδνκα 

παηδηψλ,εκείο γηαηί λα κελ κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε ην θξάηνο;Γελ ζα ηελ πνχλε 

πνιινί απηή ηελ θνπβέληα. 

Δγώ: Ναη απηφ πηζηεχσ θαη εγψ. Λίγνη ζθέθηνληαη πσο ζα βνεζήζνπλ.Οη πεξηζζφηεξνη 

ζθέθηνληαη λα ηα πάξνπλ. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Έηζη είλαη. Γηαηί λα κελ δψζνπκε γηα ην ξεχκα, γηαηί λα κελ 

δψζνπκε γηα εθεί, φρη δελ πάεη έηζη. Γελ είλαη έηζη. Κάξηα αιιπιεγγχεο έρσ λα πάξσ 

νρηψ κήλεο, θαληάζνπ δειαδή κφλν έλα επίδνκα ησλ παηδηψλ έξρεηαη απηή ηε ζηηγκή 

ζην ζπίηη θάζε δίκελν. Σίπνηε άιιν. 

Δγώ: Οπφηε ηα θέξλεηε θαη εζείο απφ φηη θαηαιαβαίλσ θάπσο δχζθνια. 

πλεληεπμηαδόκελνο: ρη θάπσο, πάξα πάξα πνιχ δχζθνια, πξαγκαηηθά είλαη θάηη πνπ 

ην βηψλσ εδψ θαη νρηψ κήλεο. Ορηψ κήλεο πνπ δελ παίξλσ θάξηα αιιπιεγγχεο θαη ηξία 

ρξφληα πνπ είκαη άλεξγνο. Γελ έξρνληαη απφ πνπζελά ρξήκαηα απφ πνπζελά. 

Δγώ: Καηαιαβαίλσ. 

Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα γηα ην 

κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 



90 

 

πλεληεπμηαδόκελνο: ίγνπξα, ζίγνπξα πάξα πνιχ ζίγνπξα. 

Δγώ: Πνηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα καζήκαηα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη ηα 

παηδηά ζαο; Μπνξεί λα είλαη θαη θάπνην κάζεκα πνπ λα είλαη εθηφο ζρνιείνπ, θάπνην 

πνπ ζεσξείηε εζείο φηη ζα έπξεπε λα δηδάζθεηε. Γελ ρξεηάδεηε λα κνπ πείηε θάπνην απφ 

ην ζρνιείν, εθηφο αλ ζέιεηε θάπνην απφ ην ζρνιείν, φηη ζέιεηε εζείο κνπ ιέηε. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Αλ πάξσ παξάδεηγκα απφ ηνλ εαπηφ κνπ φηη δελ ππήξραλε ηφηε 

φπσο ηελ ζεκεξηλή εκέξα κε θαιά πξνγξάκκαηα έρνπλε βγεη πάξα πνιιά 

πξνγξάκκαηα, πάξα πνιχ βνήζεηα. Τπάξρεη εληζρπηηθή δηδαζθαιία, θάηη πνπ δελ 

ππήξρε ζηελ επνρή ηελ δηθηά κνπ, πξαγκαηηθά δελ ππήξρε. Σν θπξηφηεξν πνπ ζα ήζεια 

ήηαλ αο πνχκε ζηα καζεκαηηθά, καζεκαηηθά 

Δγώ: Οπφηε ηα καζεκαηηθά ζεσξείηε ην ζεκαληηθφηεξν κάζεκα; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Ναη. Σα αγγιηθά επίζεο, ηνπιάρηζηνλ δειαδή κφλν αγγιηθά γηαηί 

φπνπ θαη λα παο ζήκεξα φινη κηιάλε αγγιηθά φπνπ θαη λα παο, ζα κπνξνχζεο λα 

ζπλλελνεζείο μέξσ εγψ θάηη. Σα αγγιηθά είλαη ην θπξηφηεξν, ηα αγγιηθά. 

Δγώ: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Σελ Διιεληθή. Υξεηάδεηαη αο πνχκε, θαιφ είλαη γηα ηελ θπιή καο 

γηαηί έηζη καο κάζαλε. 

Δγώ: Δλλνψ ηελ Ρνκαλί επεηδή είλαη ε κεηξηθή ζαο γιψζζα. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Ναη λα ηελ κηιάκε θαη απηή, αιιά λα κηιάκε φκσο θαη ηελ 

Διιεληθή. 

Δγώ: Καηαιαβαίλσ. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Αλ θαη ζηελ νηθνγελεηά κνπ έγσ δελ μέξσ νχηε θαη ηα παηδηά κνπ 

μέξνπλ λα κηιάλε, ε ζπδπγφο κνπ κηιάεη, ηα μέξεη. Απφ ην ζφη ηνπ παηέξα κνπ θαλείο 

δελ μέξεη, φιν ην ζφη καο θαη απφ ηεο κακάο θαλείο δελ μέξεη. 

Δγώ: Δγψ απηφ πνπ είρα δηαβάζεη είλαη φηη ε θνηλφηεηα ησλ Ρνκά κηιάεη κεηαμχ ηνπο 

ηελ Ρνκαλί γιψζζα ελψ φηαλ είλαη γηα λα ηαθηνπνηήζνπλε θάπνηεο ππνζέζεηο κε θνξείο 

κηιάλε Διιεληθά. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Ναη Ναη. 

Δγώ: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Γελ έρσ θάπνην ζέκα, δελ έρσ πξφβιεκα, αξθεί λα βιέπσ 

απνηέιεζκα,δελ έρσ πξφβιεκα πάλσ ζε απηφ. 

 

Δγώ: Να είλαη θαιφο ν εθπαηδεπηηθφο. 
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πλεληεπμηαδόκελνο: Αθξηβψο, λαη .Γελ κε πεηξάδεη πνηνο ζα είλαη, πξαγκαηηθά δελ κε 

πεηξάδεη, λα είλαη θαιφο εθπαηδεπηηθφο έηζη. Να είκαη θαη εγψ ηθαλνπνηεκέλνο θαη 

ζίγνπξα ζα είλαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ απφδνζε ησλ παηδηψλ κνπ. 

πνηνο θαη λα είλαη απηφο. 

Δγώ: Να βνεζάεη ηα παηδηά λα εμειηρζνχλ 

πλεληεπμηαδόκελνο: Έηζη λα εμειηρζνχλε, γηα ην κέιινλ ηνπο. 

Δγώ: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλε λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Πηζηεχσ λαη, πηζηεχσ πσο λαη λαη. 

Δγώ: Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ παηδηνχ ζαο ελνρινχζε ηνλ πηφ ή ηελ 

θφξε ζαο ζα κπνξνχζε ην παηδί λα πάεη λα πηάζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη λα ηνπ ην 

εμνκνινγεζεί; Να ηνπ πεη φηη κε ελνριεί; 

πλεληεπμηαδόκελνο: ίγνπξα, αιιά ππάξρνπλ φκσο μέξεηο ηη. Ο δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ βιέπεη αο πνχκε θάπνηα παηδηά πσο αληηδξνχλ ζην δηάιεηκκα μέξσ εγψ ή 

αθφκα θαη ζην κάζεκα θαη φηαλ πάεη ην δηθφ κνπ παηδί λα πεη θχξηε κε ελνριεί ην 

παηδάθη απηφ ην 70% δελ ζα ην πηζηέςνπλε. Θα πηζηέςνπλ πην θαιχηεξα ην άιιν ην 

ιαηθφ παξά ην Ρνκάθη. 

Δγώ: Καηάιαβα: Μπνξεί ην παηδί λα πάεη λα πεί ην πξφβιεκα αιιά δελ ζα ην 

πηζηέςνπλε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξεο. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Γελ ζα ην πηζηέςνπλε. Μνπ έρνπλ ηχρεη πεξηπηψζεηο πνπ ηνπ είπα 

κπακπά φηη κε ελφριεζε θαη δελ ελδηαθέξζεθε θαλ. 

Δγώ: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα,ηα ελζαξξχλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα; 

πλεληεπμηαδόκελνο: ίγνπξα, ζίγνπξα λαη, ην πηζηεχσ ζίγνπξα. ίγνπξα απηφ ην 

πηζηεχσ γηαηί κέρξη πξνρηέο πνπ κηιάσ κε ηηο δαζθάιεο ησλ θνξηηζηψλ, γηαηί έρνπλ 

δψζεη θαιά ζηνηρεία ηα θνξίηζηα κνπ, νη θφξεο κνπ ζην δεκνηηθφ θαη ζηέιλνπλ ηα 

ραηξεηίζκαηα θαη ηα θηιηά θαη ηελ αγάπε. Μνπ άξεζε απηφ πνπ άθνπγα απφ ηηο 

δαζθάιεο ησλ θνξηηζηψλ κνπ. 

Δγώ: ηη είλαη θαιά παηδηά, φηη δηαβάδνπλ. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Να ηνπο δψζεηο ηα ραηξεηίζκαηα, ηελ αγάπε καο, ηα θηιηά καο. 

 Γηα ην γεγνλφο ηψξα ηεο παλδεκίαο δελ κπνξνχλ λα πάλε ζρνιείν. Ναη είκαζηε πνιχ 

επραξηζηεκέλνη, πάξα πνιχ φιεο νη δαζθάιεο. Γηα ηα θνξίηζηα γηα ηηο θφξεο κνπ θαη γηα 

ηα αγφξηα επίζεο ζην ιχθεην πνπ είλαη έρσ θαιέο εηθφλεο. 

Δγώ: αο ιέλε θαιά ιφγηα γηα ηα παηδηά ζαο. 
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 Αλ φλησο ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Πηζηεχσ κε ηελ ζπκπεξηθνξά, κε ηελ ζπκπεξηθνξά έρεη λα θάλεη. 

Δγώ: πκπεξηθνξά απφ κέξνο ηνπ δαζθάινπ; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Έρεη λα θάλεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δαζθάινπ θαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

ην πεηο. Έρνπλ λα θάλνπλ απηά πηζηεχσ ε ζπκπεξηθνξά. Να θεξδίζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε θάπνηνπ. Έρσ ηχρεη θαη εγψ ζε κηα ηέηνηα θάζε.Να κνπ πεη θάηη,μέξεη ηη, 

λα κνπ ην ιέεη γηα θαιφ αιιά δελ κνπ άξεζε ν ηξφπνο πνπ κνπ ην είπε. Γελ κνπ άξεζε ν 

ηξφπνο. 

Δγώ: Θα ιέγαηε φηη θπξίσο είλαη ε θαιή ζρέζε δαζθάινπ καζεηή; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Ναη ζίγνπξα απηφ παίδεη κεγάιν ξφιν. 

Δγώ: Μήπσο ηνπο ιέλε κπξαβν γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ ζηα καζήκαηα; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Καη απφ ηα δχν είκαζηε ην ζέινπκε θαη απηφ λα ην αθνχκε ην 

ζέινπκε, ην ζέινπκε λα ην αθνχκε θαη απηφ. Υξεηάδνληαη δειαδή ηα παηδηά απηφ. 

Δγώ: Σελ επηβξάβεπζε. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Σν ελζαξξχλεηο πεξηζζφηεξν γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπο πνπ ζέινπλε. 

Κάληε απηφ, δηαβάζηε, κεζαχξην λα γίλεηο θάηη πνπ ζέιεηο, ην νλεηξφ ζνπ, 

πξαγκαηνπνίεζε ην αιιά δηάβαζε φκσο. 

Δγώ: Πξνζπάζεζε γηα λα πεηχρεηο. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Έηζη ην ζηφρν ζνπ. 

Δγώ: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ 

ζαο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο ηνπιάρηζηνλ θάζε κήλα πεγαίλσ, θάζε 

κήλα, εγψ πξνζσπηθά. Κάζε κήλα ή φηαλ κε ρξεηάδνληαη νη δάζθαινη πεγαίλσ. 

Δγώ: Ση είλαη απηφ πνπ ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε γηα ηα παηδηά ζαο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη, δειαδή λα γίλνπλ ηα παηδηά καο, λα 

γίλνπλ θαιά παηδηά ζηε θνηλσλία, λα πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο απηφ πνπ ζέινπλε. Να 

ππάξρεη κεγαιχηεξε βνήζεηα, δειαδή θαη νη εθπαηδεπηηθνί δειαδή μέξσ θαη απηνί κε 

δπζθνιία γηαηί έρνπλ ηφζα πνιιά παηδάθηα αιιά ζέινπκε θαη εκείο ιηγάθη, ιίγν ην θάηη 

παξαπάλσ. 

Δγώ: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ απνθιεηζηηθά ζε έλα ζρνιείν γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: ρη φρη δελ έρσ θαλέλα ζέκα. 
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Δγώ: Γηα πνην ιφγν; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Δίκαζηε φινη ίζα θαη φκνηα, αγαπάκε φια ηα ρξψκαηα θαη εθηφο 

απηνχ λα κελ ππάξρεη ν ξαηζηζκφο πνπ ιέκε. : Δίκαζηε φινη ίδηνη, έρνπκε φινη ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη εζχ πήγεο θαληάξνο θαη εγψ πήγα θαληάξνο. Σν κφλν πνπ αιιάδεη 

είλαη ε νκάδα αίκαηνο δελ αιιάδεη ηίπνηα άιιν, αιιά είλαη θφθθηλν. 

Δγώ: πκθσλψ απφιπηα.Άιισζηε φινη έρνπκε δηαθνξέο κεηαμχ καο. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Αγαπάκε φια ηα ρξψκαηα δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα κε 

θαλέλαλ. 

Δγώ: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην ζξαλίν 

ζην ζρνιείν; Αλ ππάξρεη ξαηζηζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Γελ είρα θάπνην πξφβιεκα απφ απηφ. Γηα ηα παηδηά κνπ έηζη 

βαζηθά, δελ είρακε θάπνην ζέκα. 

Δγώ: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Με ηα ιαηθά; 

Δγώ: Ναη. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Ναη παίδνπλ, γηαηί έγηλε κεγάιε ζε απηφ πσο ην ιέλε κία έξεπλα 

φρη έξεπλα κία ζπδήηεζε θαη κε εκάο αο πνχκε ηνπο Ρνκά θαη κε ηνπο γνλείο ησλ 

ιαηθψλ λα παίδνπλ κε φια ηα παηδάθηα, δελ ππάξρεη απηφ απηφ κε ην άιιν καο έρνπλ 

μεθαζαξίζεη θαη απφ ηελ πιεπξά ηελ δηθηά καο θαη ησλ άιισλ γνλέσλ ησλ ιαηθψλ. Να 

κελ ππάξρεη αο πνχκε ααα επεηδή είλαη γπθηάθη δελ ην παίδνπκε. 

Δγώ: Να ην έρνπκε απνκνλσκέλν,λα ην ερνπκε απνκαθξπζκέλν. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Απηφ ζπλερίδεηαη φκσο λα ππάξρεη φκσο ζπλερίδεηαη λα ππάξρεη. 

Δγώ: Γπζηπρψο. 

πλεληεπμηαδόκελνο:Δλψ ζέισ γηα παξάδεηγκα λα παίμσ κε ην Φψηε, ν Φψηεο κπνξεί 

λα κε ζέιεη θαη λα ηνπ πεη ε παξέα ααα κε ην γχθην, κε ην γπθηάθη 

Δγώ: Ή θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ κπνξεί λα ηνπ πεη. 

πλεληεπμηαδόκελνο: ίγνπξα, ζίγνπξα. 

Δγώ: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηε ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Γελ έρσ πξφβιεκα πάλσ ζε απηφ. 

Δγώ: Αλ ππάξρεη θπζηθά. 

πλεληεπμηαδόκελνο:Απηφ αο πνχκε ζα κπνξνχζε αο πνχκε θαη ζνπ δηλφηαλ ε επθαηξία 

ζα ήζεια λα γίλεη κία επαλάιεςε, κηα ζπλέληεπμε. Θα κπνξνχζεο λα ην δηαπηζηψζεηο 
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κε ηα θνξίηζηα δελ κπνξψ λα μέξσ ηη αθξηβψο γίλεηαη ζην ζρνιείν ζην δεκνηηθφ ή 

αθφκα θαη ζην ιχθεην ζα ήηαλ κηα σξαία ζπλέληεπμε απηή. 

Δγώ: Δγψ ζέισ ηε δηθή ζαο άπνςε. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Πξνο ην παξφλ δελ γλσξίδσ ηίπνηα, είκαη φκσο επραξηζηεκέλνο 

είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο. 

Δγώ: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

πλεληεπμηαδόκελνο: Να ππάξρεη φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε εληζρπηηθή δηδαζθαιία, 

γηαηί απηφ ζα βνεζήζεη πάξα πνιιά παηδηά Ρνκά δειαδή πάλσ ζε απηφ. Γηαηί ππάξρνπλ 

νηθνγέλεηεο πνπ αδπλαηνχλ ζηα νηθνλνκηθά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηα θξνληηζηήξηα 

αθφκα θαη γηα ηα βηβιία ηνπο,είλαη πνιιά ηα πξνβιήκαηα ζε εκάο πξαγκαηηθά, 

πξαγκαηηθά είλαη πάξα πνιιά ηα πξνβιήκαηα. 

Δγώ: Καη ην νηθνλνκηθφ είλαη. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Πάξα πνιχ εηδηθά φηαλ κία νηθνγέλεηα, κηα εμακειήο νηθνγέλεηα 

δελ δνπιεχεη ν κπακπάο ζνπ θαη είλαη ηξία ρξφληα άλεξγνο είλαη πάξα πνιχ δχζθνια. 

Δγώ: Πσο ζα πάεη ην παηδί ζην θξνληηζηήξην, πσο ζα θάλνπλ ηδηαίηεξα καζήκαηα. 

πλεληεπμηαδόκελνο: Θέινπκε λα είλαη θαζαξφ ην παηδάθη καο, λα κπνξεί λα θαζίζεη κε 

έλα άιιν παηδάθη, λα κελ πεη κεζαχξην ην ιαηθφ, κπακπά έθαηζα δίπια ζην Σζηγγαλάθη 

ή ζην Ρνκά θαη ήηαλ βξψκηθν. Γελ ην ζέινπκε απηφ εκείο. Πξνζπαζνχκε ην θαιχηεξν. 

Θα πξνηηκήζσ λα κελ πάξσ παπνχηζηα εγψ γηα λα πάξεη ην παηδί κνπ, φπσο πξέπεη λα 

πάεη ζην ζρνιείν θαζαξφ θαη πιπκέλν. Δγψ απηφ ηνπιάρηζηνλ θάλσ ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ. Μαθάξη φινη νη γνλείο λα ην θαηαιάβνπλ γξήγνξα. 

Δγώ: Απηφ ήηαλ θχξηε Γηάλλε. αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ζπλέληεπμε ήηαλ πνιχ 

σξαία απηά πνπ είπακε. ια ηα ζηνηρεία ζα θαηαγξαθνχλ, ζα απνηππσζνχλ αθξηβψο 

φπσο κνπ ηα έρεηε πεη δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηίπνηα. 
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πλέληεπμε 2 

Ολνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο, είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη θάλσ κία έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο θάλσ κεξηθέο 

εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ απνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ 

ζα κνπ δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ζα 

ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε αξρηθά κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Φχιν: Γπλαίθα. 

Δξώηεζε: Θέιεηε λα κνπ πείηε πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: Γξάςε 30 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: Έρσ πάεη αιιά δελ έρσ κάζεη γξάκκαηα. 

Δξώηεζε: Μέρξη πνηα ηάμε έρεηε πάεη; 

Απάληεζε: Μέρξη Γεπηέξα. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: ηέζζεξα. 

Δξώηεζε: Ση ειηθίεο έρνπλ ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Γελ απαληήζεθε 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Απάληεζε: Ναη Ναη. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν 

Απάληεζε: Ναη λαη πεγαίλνπλε. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα λα κάζνπλ γξάκκαηα θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε δσή ηνπο, λα κε 

ηαιαηπσξηνχληαη. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Δχθνια, εληάμεη. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ην παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Ναη είλαη ρξήζηκα. 

Δξώηεζε: Πνηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα καζήκαηα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

 

Απάληεζε: Να κάζνπλε δειαδή λα πξνρσξήζνπλ ζηε δσή ηνπο. 
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Δξώηεζε: Θέισ λα πσ ε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή ή θάπνην άιιν κάζεκα; 

Απάληεζε: Φπζηθή. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: Γελ απαληήζεθε. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Ναη κπνξνχλ λα ην ζπδεηήζνπλ. 

Δξώηεζε: Αλ έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ παηδηνχ ζαο ελνρινχζε ην πηφ ή ηελ θφξε ζαο ζα 

κπνξνχζε ην παηδί ζαο λα ην ζπδεηήζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ; 

Απάληεζε: Ναη λαη. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; Σα βνεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Ναη λαη ηα βνεζνχλ πάξα πνιχ. 

Δξώηεζε: Αλ φλησο ηα βνεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο; 

Απάληεζε: Αλαιφγσο πσο ζα ηνπο θεξζεί ν δάζθαινο, δειαδή πσο ζα ηνπο κάζεη ηα 

γξάκκαηα, πσο ζα ηνπο έρεη θνληά ηνπο. 

Δξώηεζε:Δλλνείηε θαιή ζρέζε δαζθάινπ καζεηή; 

Απάληεζε: Ναη θαιή ζρέζε δαζθάινπ. Δγψ δελ μέξσ γξάκκαηα.Σα παηδηά κνπ έρνπλε 

κάζεη ζην ζρνιείν πνπ γξάθνπλ θαη δηαβάδνπλ. Σνπο βνεζάλε πάξα πνιχ. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Πεγαίλσ θάζε κήλα. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Αλ πάλε θαιά ζην ζρνιείν, αλ έρνπλε θαιή ζπκπεξηθνξά, αλ δειαδή 

αζρνιηνχληαη κε ηα γξάκκαηα, λα κάζνπλε λα δηαβάδνπλε, λα κελ ηζαθψλνληαη, φια 

απηά καο ελδηαθέξνπλ δειαδή. 

Δξώηεζε: Έρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: Γελ απαληήζεθε. 
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Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε : Ναη λαη. Δίλαη παηδάθηα πνπ θάζνληαη δειαδή κε ηα δηθά καο ηα παηδηά,δελ 

έρνπλ απηφ ην ξαηζηζκφ φπσο ζα είρε έλα άιιν παηδί. 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη λαη λαη παίδνπλ. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: δελ απαληήζεθε. 

Δξώηεζε: Πνηφ κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Κάηη θαιχηεξν. 

Απηφ ήηαλ, ζαο επραξηζηψ πνιχ. 

Απάληεζε: θαη εγψ επραξηζηψ. 

Κάηη πνπ μέραζα ζηελ εξψηεζε :ζα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα 

ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: Δληάμεη, δε ζέινπλ λα είκαζηε φινη καδί κε Ρνκά, λα μερσξίδνπλε,λα κε 

κεηξάλε. Απφ εδψ είλαη ηα Ρνκά θαη απφ εδψ είλαη νη ιαηθνί, δειαδή γηα λα 

πξνζβιήλνληαη, γηαηί φινη ην ίδην είλαη, δελ αιιάδεη θάηη θαη άιινη ραξαθηεξίδνπλ 

δειαδή Γχθηνη πνπ ππάξρεη ξαηζηζκφο. 

Απηφ ήηαλ ηειεηψζακε. 

Απάληεζε: Δπραξηζηψ. 

Δγψ ζαο επραξηζηψ. 
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πλέληεπμε 3 

Καιεκέξα ζαο νλνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηεο είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη θάλσ 

κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο θάλσ 

κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Δγώ: Θα μεθηλήζνπκε αξρηθά κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Δξώηεζε : Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 35 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: Σέζζεξα. 

Δξώηεζε: Οη ειηθίεο ησλ παηδηψλ; 

Απάληεζε: 15 ,16, 10 ,12 

Δξώηεζε: Δίλαη αγφξηα, είλαη θνξίηζηα; 

Απάληεζε: Γχν αγφξηα, δχν θνξίηζηα. 

Δξώηεζε: Σν δεθαπεληάρξνλν είλαη; 

Απάληεζε: Αγφξη 

Δξώηεζε: Σν δεθαεμάρξνλν; 

Απάληεζε: θνξίηζη. 

Δξώηεζε: Σν δεθάρξνλν; 

Απάληεζε: Αγφξη. 

Δξώηεζε: Σν δσδεθάρξνλν; 

Απάληεζε: θνξίηζη. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζα πεξάζνπκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα λα κάζνπλ θαη απηνί θάπνηα γξάκκαηα. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Δχθνια 
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Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Υξήζηκα είλαη. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Μαζήκαηα δελ ηα μέξσ θαη εγψ απηά. 

Δξώηεζε: Γιψζζα, καζεκαηηθά, θπζηθή, αγγιηθά, ή θάπνην κάζεκα πνπ ζεσξείηε εζείο 

φηη ζα έπξεπε λα κπεη ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γελ έρσ πάεη πνηέ ζρνιείν εγψ θαη δελ ηα μέξσ. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζα ηελ επηιέγαηε; 

Απάληεζε: Γηαηί απηή καο αξέζεη. 

Δξώηεζε: Δπεηδή είλαη ε κεηξηθή ζαο γιψζζα; 

Απάληεζε: Ναη, λαη 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Ναη κπνξνχλε, πσο δελ κπνξνχλε. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; 

Δξώηεζε: Σνπο ιέλε κπξάβν φηαλ πεγαίλνπλ θαιά ζηα καζήκαηα; 

Απάληεζε: Σνπο ιέλε πσο δελ ηνπο ιέλε. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Αλά δέθα κέξεο. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Να κάζνπλ γξάκκαηα. 

 

Δξώηεζε: Δρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 
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Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; Ναη ή φρη θαη 

γηαηί; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; Κάπνηα δπζθνιία πνπ έρεηε; 

Απάληεζε: Σίπνηα θακία δπζθνιία. 

Σειεπηαία εξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ  

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; Αλ ζα δεηνχζαηε θάηη απφ ην θξάηνο γηα ηα παηδηά ζαο 

γηα ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζή ηνπο. 

Απάληεζε: Γελ μέξσ 

Απηφ ήηαλ ζαο επραξηζηψ πνιχ 

Απάληεζε: θαη εγψ. 
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πλέληεπμε 4 

Καιεκέξα ζαο νλνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο 

θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε αξρηθά κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Φχιν: Άληξαο 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 36 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Μέρξη πνηα ηάμε; 

Απάληεζε: Μέρξη Γεπηέξα γπκλαζίνπ. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε 

Απάληεζε: ηέζζεξα. 

Δξώηεζε: Οη ειηθίεο ηνπο; 

Απάληεζε: Ζ θφξε κνπ είλαη δεθαέμη ε κεγαιχηεξε, δεθαπέληε είλαη ν κεγάινο, 

δεθαηξία ε θφξε κνπ πάιη θαη 12 είλαη ν κηθξφηεξνο. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πεξλάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα λα κάζνπλ θάπνηα γξάκκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα θαη γηα ηελ δσή ηνπο, λα 

έρνπλε πην άλεηε δσή. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δπζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Ναη ηα θαηαιαβαίλνπλ λαη. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Γηα κέλα φια ηα καζήκαηα. 
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Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: ρη θαη ηηο δχν γιψζζεο δελ έρνπκε πξφβιεκα. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: ρη, φρη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: Σν ιφγν είλαη νη Ρνκά γηα παξάδεηγκα δελ έρνπλ ηφζν γλψζε, εκπεηξία ζηα 

ζρνιηθά θαη ηέηνηα. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα; 

Απάληεζε: Κάηη γηα λα ηνπ ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ ή παξάδεηγκα λα γξάςνπλ θάηη 

γηα λα πάξνπλ κπξάβν θαη ηέηνηα λα θάλνπλ ζσζηά. 

Δξώηεζε:Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Κάζε κήλα. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Αλ ζπκπεξηθέξνληαη θαιά ζην ζρνιείν, αλ γξάθνπλε θαλνληθά. 

Δξώηεζε: Δρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: Ο ιφγνο είλαη φηη δελ έρνπκε πξφβιεκα λα θάλνπλ καζήκαηα κε γεληθά. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 
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Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Γελ έρσ πξφβιεκα. 

Σειεπηαία εξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία γηα 

ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Κάπνηα βνήζεηα πνπ λα είλαη ρξήζηκε γηα ηα παηδηά. 

Απηφ ήηαλε επραξηζηψ πνιχ 

Απάληεζε:θαη εγψ. 
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πλέληεπμε 5 

Καιεκέξα ζαο νλνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο 

θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Φχιν: Γπλαίθα 

Δξώηεζε:Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 25 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: Πέληε 

Δξώηεζε: Οη ειηθίεο ησλ παηδηψλ; 

Απάληεζε: Σν κεγάιν είλαη έληεθα. 

Δξώηεζε: Αγφξη; 

Απάληεζε: Αγφξη. 

Απάληεζε: Σν θνξηηζάθη είλαη δέθα, ην άιιν είλαη νρηψ αγφξη πάιη ,ην άιιν είλαη πέληε 

αγφξη θαη ην άιιν έμη. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη, λαη πεγαίλνπλ. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: γηα λα μέξνπλ λα κάζνπλ γξάκκαηα. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Μεξηθά δχζθνια, κεξηθά εχθνια. Πάλησο ηα θαηαιαβαίλνπλ. 

Δξψηεζε: ηα καζήκαηα πνπ δπζθνιεχνληαη πνπ εληνπίδνληαη πνπ βξίζθνληαη απηέο νη 

δπζθνιίεο; Πνπ δπζθνιεχνληαη θπξίσο; 

Απάληεζε: Σψξα δε μέξσ. 

Δξώηεζε: Έρνπλ αδχλακν ιεμηιφγην, γλσξίδνπλ ηελ γξακκαηηθή ην ζπληαθηηθφ; 

Απάληεζε: Ναη ηα μέξνπλ απηά. 

Δξώηεζε: Σα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ ηα αλαγλσξίδνπλ φια. 

Απάληεζε: Ναη 
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Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο, είηε απφ ην ζρνιείν είηε θάπνην άιιν κάζεκα πνπ πηζηεχεηε εζείο φηη ζα 

έπξεπε λα κπεη ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: ρνιείν. 

Δξώηεζε: Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, γιψζζα. Πνην κάζεκα ζεσξείηε πνην ζεκαληηθφ; 

Απάληεζε: ια είλαη ρξήζηκα. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: ρη Διιελίδα. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: Σνπο καζαίλνπλ πην θαιχηεξα. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ έρνπλ ζην ζρνιείν 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Αλ έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ παηδηνχ ζαο ελνρινχζε ηνλ πηφ ή ηελ θφξε ζαο ζα 

κπνξνχζε ην παηδί λα ην ζπδεηήζεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ; Να πάεη λα ηνλ πηάζεη θαη 

λα ηνπ πεη απηφ ην παηδάθη κε ελνριεί; 

Απάληεζε: Ναη λαη 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; Βνεζάλε ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Αλ βνεζάκε εκείο; 

Δξώηεζε: Οη δάζθαινη; 

Απάληεζε: Ναη ,λαη βνεζάλε. 

Δξώηεζε: Πσο πηζηεχεηε φηη θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; Πσο ηνπο 

βνεζάλε γηα λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; Σνπο βνεζάεη ν δάζθαινο ηνπο ιέεη 

Μπξάβν; 

Απάληεζε: Σνπο βνεζάεη απηφο θαη ηνπο ιέεη κπξάβν ζαο. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: πλέρεηα. 
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Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη λα κάζεηε πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Να πεγαίλνπλ ζρνιείν θαη λα είλαη εληάμεη κε φια ηα παηδηά θαη λα 

καζαίλνπλε. 

Δξώηεζε: Δρεηε θάπνηα ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. πκκεηέρεηε 

πρ ζηελ δηνξγάλσζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε:Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; Να πεγαίλνπλ ζε έλα ζρνιείν πνπ πάλε κνλν Ρνκά παηδηά. 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: Δηζη 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη παίδνπλε. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ζαο, θάπνηα δπζθνιία πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζην ζρνιείν ηα παηδηά. 

Απάληεζε: Σίπνηα 

Σειεπηαία εξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία γηα 

ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ; Κάπνηα βνήζεηα πνπ ζα ζέιαηε γηα λα 

πεγαίλνπλ ηα παηδηά θαιχηεξα ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: ηη λα λαη, φηη λα λαη ζα είλαη θαιφ γηα εκάο. 

Απηφ ήηαλε ζαο επραξηζηψ πνιχ. 

Απάληεζε: Καη εγψ 
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πλέληεπμε 6 

Καιεκέξα ζαο νλνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο 

θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Φχιν: Γπλαίθα 

Δξώηεζε:Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 34 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: ηέζζεξα. 

Δξώηεζε: Οη ειηθίεο ησλ παηδηψλ θαη ην θχιν ηνπο; 

Απάληεζε: 16 θνξίηζη έπεηηα 15 αγφξη 13,5θνξίηζη έπεηηα αγφξη 12 ρξνλψλ. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε:  Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Πάσ γηα θάηη θαιχηεξν γηα ηα παηδηά κνπ λα κελ είλαη φπσο είκαζηαλ εκείο 

εθείλα ηα ρξφληα πνπ δελ πεγαίλακε ζρνιείν. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: ρη εχθνια φια ηα παηδηά κνπ εχθνια. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: ίγνπξα. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Μαζεκαηηθά. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: Σελ Διιεληθή θαιχηεξα. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 
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Απάληεζε: Θα κπνξνχλ λα πάλε κε θίινπο θαη κε ιαηθνχο κηα βφιηα ηα παηδηά θαη λα 

κπνξνχλ πψο λα εθθξαζηνχλε λα κηιήζνπλ σξαία, λα κηιήζνπλ φκνξθα απηφ λνηψζσ 

φηη είλαη θαιφ. Δληάμεη ην θαιχηεξν είλαη λα κάζνπλ θαη ηηο δχν γιψζζεο, λα ηηο 

μέξνπλ. 

Δξώηεζε: Πνηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ζα ζέιαηε λα κάζνπλ θαη ηε Ρνκαλί 

γιψζζα; 

Απάληεζε: Γηαηί κέζα ζην ζπίηη εγψ δελ κπνξψ λα κηιήζσ κε ηα παηδηά κνπ απφ ηε 

ζηηγκή πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη ηελ δηθηά καο ηε γιψζζα λα κηιήζσ θάπνηα άιιε 

γιψζζα, εγψ πνπ είκαη κακά. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: Γηαηί είλαη θαιχηεξα, γηαηί θαηαιαβαίλνπλ απφ ηνπο ιαηθνχο, πξνζέρνπλ 

θαιχηεξα ηα παηδηά καο απφ φηη ζα ηα πξνζέμεη έλαο Ρνκά. Σνπο αγαπάλε ηα παηδηά 

καο. 

Δξώηεζε:Σα παηδηά ζαο κπνξνπλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Ναη λαη πνιιέο θνξέο. 

Δξώηεζε: Πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ζρνιείν; Πσο ηνπο 

βνεζάλε λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Σνπο παίξλνπλ κε ηνπο θαινχο ηξφπνπο πνπ μέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηνπο 

κηιάλε φκνξθα σξαία,φρη κε λεχξα, λα θσλάδνπλ κε θσλέο κε ην έλα κε ην άιιν θαη ηα 

πάλε ηέιεηα. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Θα πάσ δειαδή θάζε κήλα ζα πάσ θαη αλ κε παίξλνπλ θαη ηειέθσλν  θαη 

έρνπλ θάπνην παξάπνλν νη δαζθάινη θάηη, δελ ζπκκεηέρεη ην παηδί ή νηηδήπνηε ζα 

ζεθσζψ θαη ζα θχγσ θαη ζα πάσ. Αιιά κνπ έρνπλ πεη ηα θαιχηεξα ιφγηα γηα ηα παηδηά 

κνπ. Δγψ πάσ θάζε κήλα έηζη γηα λα ξσηάσ πσο είλαη. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη είλαη απηφ πνπ ζαο ελδηαθέξεη λα κάζεηε 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 
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Απάληεζε: Με ελδηαθέξεη λα κπνξνχλ ηα παηδηά κνπ λα έρνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ 

ζηε δσή ηνπο φζν κπνξνχλε λα ηα βνεζήζνπλε, φπσο ξίρλνπλ κάρε απηνί γηα λα 

κάζνπλ ηα δηθά καο ηα παηδηά γξάκκαηα έηζη αθξηβψο ζέισ θαη εγψ θάηη ην θαιχηεξν 

γηα ηα παηδηά κνπ. Να κελ είλαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ είκαζηε εκείο νη γνλείο. 

Δξώηεζε: Θεσξείηε φηη ζεκαληηθφηεξν είλαη αλ δηαβάδνπλ ηα καζήκαηά ηνπο αλ έρνπλ 

θαιή ζπκπεξηθνξά; 

Απάληεζε: Καη ζπκπεξηθνξά θαη ηα καζήκαηά ηνπο. Θέισ λα έρνπλ θαη ζπκπεξηθνξά 

θαιή αιιά θαη λα κελ έρνπλ παξάπνλν νη δαζθάινη φηη δελ είλαη ζσζηά παηδάθηα κέζα 

ζηε ηάμε ή πεηξάδνπλ ηα άιια παηδάθηα ή νηηδήπνηε. 

Δξώηεζε: Δρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Γηα πνηφ ιφγν; 

Απάληεζε: Γηαηί κνπ αξέζεη θαιχηεξα λα είλαη καδί κε ηνπο ιαηθνχο, ζα κάζνπλ 

θαιχηεξα, θαιχηεξν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Σν κφλν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη νξηζκέλα παηδάθηα ιαηθνί θαη ιέλε αα 

ζα πάκε λα παίμνπκε κε ηνπο γχθηνπο, κε ηνπο Σζηγγάλνπο; ρη δελ παίδσ. Απηφ είλαη 

ην πξφβιεκα αιιά πάκε ζηνπο θαζεγεηέο, ζηνπο δηεπζπληέο θαη ην ζπδεηάκε απηφ 

κέρξη εθεί. 

Δξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ζαο, ηη ζα δεηνχζαηε; 

Απάληεζε: Θα δεηνχζα λα έρνπλ ηα παηδηά κνπ δειαδή φηαλ δελ κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ λα έρνπλ ηα παπνχηζηα ηνπο, λα έρνπλ ηα βηβιία ηνπο, ππάξρνπλ θνξέο 

θαη δελ έρνπκε νχηε ην πξσηλφ ηνπο λα δψζνπκε.Απηά είλαη ηα πην ζεκαληηθά, απηέο νη 

δπλαηφηεηεο δελ έρνπκε θαη δεηάκε απφ ηελ πνιηηεία λα καο βνεζήζεη. Γηαηί είλαη 
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πνιιέο νη νηθνγέλεηεο πνπ πεηλάλε ηα παηδηά θαη πάλε λπζηηθά ζην ζρνιείν κέρξη απφ ην 

πξσί κέρξη ηηο δχν ην κεζεκέξη πνπ ιέεη ν ιφγνο λα θάζνληαη λπζηηθά ζην ζρνιείν,αιιά 

είλαη αλαγθαζηηθφ πξέπεη λα πάλε. 

Απηφ ήηαλ ζαο επραξηζηψ πνιχ. 
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πλέληεπμε 7 

Καιεζπέξα ζαο νλνκάδνκαη Κππαξξίζεο Φψηηνο. Δίκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο 

θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςε ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Φχιν: Άλδξαο. 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 30 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: Γχν 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είλαη ηα παηδηά θαη πνην είλαη ηα θχιν ηνπο; 

Απάληεζε: 6 ρξνλψλ αγφξη, 12 ρξνλψλ θνξίηζη. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Γηα πνηφ ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα κηα θαιχηεξε δσή, θαιχηεξν κέιινλ, λα κελ είλαη ζαλ ηελ παιηά γεληά. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Ζ κεγάιε εχθνια, ν κηθξφο πηφο δπζθνιεχεηαη . 

Δξώηεζε: Αλ δπζθνιεχνληαη πνπ εληνπίδνληαη νη δπζθνιίεο; 

Απάληεζε: Γελ έρεη θάπνηα βνήζεηα. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Δλλνείηαη. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Διιεληθή γιψζζα. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Ναη ή φρη; 

Απάληεζε: ρη, έμσ απφ ην ζπίηη ηελ Διιεληθή. 
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Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; Ναη ή φρη θαη 

γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; Ναη ή φρη; 

Απάληεζε; Μεξηθνί λαη, κεξηθνί φρη. 

Δξώηεζε: Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα 

πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; 

Απάληεζε: Μηιάλε φκνξθα ζηα παηδηά. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Κάζε έλα κήλα, θάζε δχν κήλεο. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη λα κάζεηε πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: ηη καζαίλνπλ, παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα, δελ ηζαθσλνληαη. 

Δξώηεζε: Δρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; Ναη ή φρη θαη γηαηη; 

Απάληεζε: ρη φηαλ είλαη πνιινί καδεκέλνη δελ ζα κηιάλε Διιεληθά. 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; Ναη ή ρη θαη 

γηαηί; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε: Μεξηθά παηδηά λαη, κεξηθά παηδηά φρη. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Δίλαη κεξηθνί δάζθαινη πνπ παξακεινχλ ηα παηδηά. 

Δξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία; 

Απάληεζε: Καιχηεξνη θαζεγεηέο. 
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πλέληεπμε 8 

Καιεζπέξα ζαο. Ολνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο. Δίκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή.Θα ήζεια λα ζαο 

θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ζα ηεξεζεί ή αλσλπκία ζαο. 

Φχιν: Γπλαίθα 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 38 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Δρσ απνιπηήξην δεκνηηθνχ. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: ηέζζεξα. 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είλαη ηα παηδηά θαη ηη θχιν είλαη; 

Απάληεζε: Κνξίηζη 14, Κνξίηζη 13, 12 αγφξη, 11 θφξε. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηψξα ζα πξνρσξήζνπκε ζην θπξίσο κέξνο 

ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Γηα πην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ θπζηθά, λα ζπνπδάζνπλ, λα γίλνπλ θάηη. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Ξέξνπλ, δηαβάδνπλ, γξάθνπλ. ε κεξηθά καζήκαηα ηζηνξία, καζεκαηηθά 

είλαη πην δχζθνια. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Βεβαίσο. 

Δξώηεζε; Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Μαζεκαηηθά, Ηζηνξία. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: ρη ζέινπκε ηελ Διιεληθή, αιιά ζέινπκε ηα παηδηά καο λα γλσξίδνπλ θαη 

ηε Ρνκαλί γηαηί είλαη ε κεηξηθή καο γιψζζα. 
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Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα ερνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; Ναη ή φρη θαη 

γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: ρη γηαηί δελ έρεη ηχρεη λα βγεί Ρνκά δάζθαινο. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. 

Απάληεζε: Βεβαίσο. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; Ναη ή φρη; 

Απάληεζε: Μεξηθνί βνεζνχλ, κεξηθνί είλαη ξαηζηζηέο θαη δελ βνεζνχλ. 

Δξώηεζε: Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα πσο πηζηεχεηε φηη θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; 

Απάληεζε: Με ηελ αγάπε ηνπο, κηιάεη θαιά. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλα πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Μία θνξά ην κήλα, φηαλ κε θαιεί ην ζρνιείν. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη λα κάζεηε πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Πσο καζαίλνπλε, ηη θάλεη ζην ζρνιείν, αλ καιψλεη πνηα είλαη ε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

Δξώηεζε: Έρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε: ρη δελ είκαζηε ξαηζηζηέο, δελ έρνπκε πξφβιεκα. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε:Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζξαλίν; Ναη ή φρη θαη γηαηί; 

Απάληεζε: Βεβαίσο. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Δξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία; 

Απάληεζε: Να βνεζάεη ν έλαο ηνλ άιινλ, νηθνλνκηθή βνήζεηα. 
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πλέληεπμε 9 

Καιεζπέξα ζαο νλνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο 

θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςε ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα ζαο. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα κνπ δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. 

Φχιν: γπλαίθα 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είζηε: 

Απάληεζε: 31. 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: ρη είκαη αγξάκκαηε. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: Πέληε αγφξηα. 

Δξώηεζε: Οη ειηθίεο ηνπο; 

Απάληεζε: Ο κεγαιχηεξνο είλαη 16 ρξνλψλ, ν άιινο είλαη 14, ν άιινο είλαη 13, ν άιινο 

είλαη 15 θαη ν κηθξφηεξνο θιείλεη ηψξα 3 ρξνλψλ, δελ πάεη ζρνιείν ν κηθξφο ν Μάξηνο. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πξνρσξάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη πάλε θαλνληθά ζρνιείν. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα λα κάζνπλε γξάκκαηα, λα βξνχλε κία δνπιεηά, λα ζπνπδάζνπλε, λα κε 

ηνπο ιέεη ν άιινο δελ μέξεηο γξάκκαηα ή απηφ. Θέινπκε λα ηα ζπνπδάζνπκε ηα παηδηά 

καο. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαλννχλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Σα θαηαιαβαίλνπλ εχθνια, ν κεγαιχηεξνο ηα θαηαιαβαίλεη. 

Δξώηεζε: Σα κηθξφηεξα παηδηά δπζθνιεχνληαη θάπνπ; 

Απάληεζε: Σα δχν λαη δπζθνιεχνληαη, απιψο δελ έρνπλ βνήζεηα. 

Δξώηεζε: Πνπ εληνπίδνληαη νη δπζθνιίεο; Σα κηθξφηεξα παηδηά πνπ δπζθνιεχνληαη 

πεξηζζφηεξν; 

Απάληεζε: Γπζθνιεχνληαη ιίγν ζηα καζήκαηά ηνπο. 

Δξώηεζε: ε πνηα καζήκαηα; 

Απάληεζε: Γελ μέξσ, δελ είκαη εθεί λα μέξσ. 
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Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Ση λα ζνπ απαληήζσ ηψξα εκείο πάλησο ηα ζηέιλνπκε θάζε κέξα ζην 

ζρνιείν, ηψξα κε απηφ πνπ έρεη γίλεη δελ ηα ζηέιλνπκε γηαηί είλαη άξξσζηνο ν παππνχο 

θαη θνβφκαζηε κε θνιιήζεη ηίπνηα, γηαηί έρεη θαξδηά ν πεζεξφο κνπ. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Πνηα καζήκαηα ηψξα ηη λα ηνπ πσ; Γελ αζρνινχκαη κε ηα παηδηά απιψο 

πάλε ζρνιείν. Γξάθνπλε, κνπ ηα ιέλε, κνπ ιέεη κακά ήκνπλα πνιχ θαιφο ζήκεξα 

απιψο δελ έρνπλε θαη πνιχ βνήζεηα λα ηνπο βνεζάλε θαη νη δάζθαινη. ηαλ ηψξα πάεη 

ε δαζθάια λα βνεζήζεη ηνλ άιινλ θαη ηνλ δηθφ κνπ λα ηνλ αθήζεη. 

Δξώηεζε: Γελ ηα πξνζέρνπλ ηα παηδηά; 

Απάληεζε: Ναη δελ ηα πξνζέρνπλε. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: Θα πξνηηκήζνπκε ηελ Διιεληθή 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ αληί γηα 

Έιιελα εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε. Σψξα ηη λα ζνπ απαληήζσ. 

Δξώηεζε: Θέιεηε λα έρνπλ Σζηγγάλν εθπαηδεπηηθφ ή Έιιελα. 

Απάληεζε: Έιιελα. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζην ζρνιείν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; Αλ έλα ζπκκαζεηήο ηνπ παηδηνχ ζαο 

ελνρινχζε ηνλ πηφ ή ηελ θφξε ζαο ζα κπνξνχζε ην παηδί λα ην ζπδεηήζεη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ; Αο πνχκε φηη έβξηδε ηνλ πηφ ζαο. 

Απάληεζε: Ναη απηφ έρεη γίλεη ζην ζρνιείν, βξίδνπλε ιέλε γχθην απηφ 

Δξώηεζε: Σν παηδί πήγε ζην δάζθαιν; 

Απάληεζε: Πήγε θαη ν δάζθαινο δελ δίλεη ζεκαζία ηα παηδηά. Βάδνπλ ηελ επζχλε ηα 

δηθά καο. Βξίδεη ν άιινο ιέεη γχθην θαη κεηά ηα δηθά καο παξεμεγνχληαη γηαηί καο ιέεη 

έηζη; 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; Πσο ν δάζθαινο 

βνεζάεη ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα; 
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Απάληεζε: δελ μέξσ 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: ηαλ γίλεηε θάηη ζην ζρνιείν θαη καο ιέεη κακά έγηλε απηφ, ζα πάκε, δελ 

πάκε ζπλέρεηα λα ελνρινχκε. 

Δξώηεζε: Πάηε φηαλ είλαη γηα ηνπο βαζκνχο; 

Απάληεζε: Πάκε γηα βαζκνχο, πάκε φηαλ γίλεηε θάηη ζην ζρνιείν γηα ηα παηδηά καο πνπ 

δελ θάλνπλε θαιά θαη πάκε εθεί καο ιέεη ν δάζθαινο θαη κεηά. 

Δξώηεζε: Ση ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα 

παηδηά ζαο φηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Θέινπκε λα γίλνπλ ηα παηδηά καο θαιά, πξψην πξψην λα ζέβνληαη ηνλ 

θφζκν, λα κάζνπλε γξάκκαηα, λα είλαη θαιά παηδηά. 

Δξώηεζε: Έρεηε θάηη άιιν; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Δρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: Ση είλαη απηφ ηψξα; νπ είπα δελ μέξσ γξάκκαηα εγψ. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: Γηα Ρνκά δειαδή λα κάζνπλ απφ Ρνκά 

ρη φρη, λα είλαη έλα ζρνιείν πνπ λα πεγαίλνπλ κφλν παηδηά Ρνκά. 

ρη ζέινπκε λα είλαη θαη κε ηε δηθή ζαο θπιή. Γηαηί εδψ πνπ πάλε έηζη είλαη ηα δηθά 

ζαο παηδηά. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη λαη 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Παίδνπλε. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηε ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; Κάπνηα δπζθνιία ζην ζρνιείν πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζαο. 

Απάληεζε: Γπζθνιία ηη είλαη απηφ ηψξα; Δίλαη θάπνηα καζήκαηα δπζθνιεχνληαη ηψξα 

δελ ηα μέξνπλ θαη θαιά θαη δπζθνιεχνληαη.. 

Δξώηεζε: Ση ζα δεηνχζαηε απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Να κάζνπλε θαιά γξάκκαηα, λα ηνπο πξνζέρνπλε πην θαιχηεξα νη δαζθάινη 
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πλέλεηεπμε 10 

Καιεζπέξα ζαο νλνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα ζαο 

θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςε ζαο ζρεηηθά απηά ηα δεηήκαηα ζαο. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζα κνπ δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε αξρηθά κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Φχιν: Γπλαίθα 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 26 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Μέρξη πνηα ηάμε; 

Απάληεζε: Μέρξη ηελ πξψηε γπκλαζίνπ. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: ηξία 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είλαη θαη ηη θχιν; 

Απάληεζε: Σα δχν είλαη θνξηηζάθηα θαη ην ηξίην είλαη αγνξάθη. Δίλαη ελληά, νρηψ θαη 

επηά. 

Δξώηεζε: Σν ελληάρξνλν είλαη θνξίηζη; 

Απάληεζε: θνξίηζη θαη ην νρηψ. 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα λα πάλε ζε έλα δξφκν θαιχηεξν,γηα λα κάζνπλε θαη απηά δχν γξάκκαηα 

φρη φπσο δελ κάζακε εκείο, παξάδεηγκα λα αθήζνπκε θαη ηα παηδηά καο λα είλαη φπσο 

θαη άιια παηδάθηα πνπ ηα βιέπεηο δεμηά θαη αξηζηεξά πάκε γηα ην ζσζηφ δξφκν. 

Δξώηεζε: Γηα λα κάζνπλ γξάκκαηα; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Δληάμεη αλάινγα θαη ηα παηδάθηα παξάδεηγκα ν κηθξφο δελ ηα παίξλεη, ε 

κεγαιχηεξε ηα παίξλεη. 

Δξώηεζε: Ο κηθξφο δπζθνιεχεηαη; 
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Απάληεζε: Γπζθνιεχεηαη. Ναη. 

Δξώηεζε: Πνπ δπζθνιεχεηαη ν κηθξφο, ζε πνηα καζήκαηα; 

Απάληεζε: Να δηαβάδεη, ζηε γιψζζα. Γηα λα γξάθεη γξάθεη ,αιιά δπζθνιεχεηαη λα 

δηαβάδεη. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; ην ζρνιείν θάλνπλ γιψζζα, καζεκαηηθά Ηζηνξία. 

Απάληεζε: Ναη είλαη ελδηαθέξνληα. 

Δξώηεζε: ια απηά ηα καζήκαηα ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ έλα θαιχηεξν 

κέιινλ; 

Απάληεζε: Ναη, απηά λαη. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Μαζεκαηηθά εε θαη γιψζζα λα δηαβάδνπλ. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηελ Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε:Διιεληθή 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; 

Απάληεζε: Γηαηί λα κελ κάζνπλ ηα παηδηά δειαδή λα δνπλ κφλν κε ηνπο Ρνκά γηαηί φζν 

θαη λα θάλεηο ζα κηιάλε Ρνκά, ελψ φηαλ είλαη κε Διιελεο ζα κηιάλε ηε γιψζζα πνπ 

πξέπεη λα κηιάκε , φπσο κηιάσ εγψ φπσο κηιάηε εζείο,λα μέξνπλ δχν θνπβέληεο 

παξαπάλσ. Να μεθχγνπκε απφ ηα παιηά λα πάκε ζε θαηλνχξγηα, λαη έηζη πάεη. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν; Γηα πνην ιφγν ζα επηιέγαηε ηνλ Έιιελα εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: Γηαηί φζν θαη λα θάλεηο είλαη Διιελαο, ελψ ζην ζρνιείν πνπ ζα είλαη κε ηα 

Ρνκά ζα κηιάλε ζηε Σζηγγάληθε γιψζζα Ρνκά. ζν θαη λα θάλεηο ε Διιεληθή είλαη 

Διιεληθή γιψζζα θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ην Ρνκά πνπ ζα καζαίλεη ηα παηδηά. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; Αλ έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ παηδηνχ ζαο ελνρινχζε ην πηφ ή 

ηελ θφξε ζαο ζα κπνξνχζε ην παηδί λα ην ζπδεηήζεη κε ην δάζθαιφ ηνπ; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; Σνπο δεηνχλ ηελ γλψκε ηνπο ζην κάζεκα; εθψλνπλ ηα παηδηά ζαο ζηελ 

ηάμε λα πνχλε κάζεκα; 

Απάληεζε: ρη. 
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Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Γελ πάσ ζπρλά, δελ πάσ. 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη θάπνηα θνξά 

Απάληεζε: Ναη έρσ πάεη γηαηί κνπ έθαλε παξάπνλα ε πξψηε πνπ είλαη ελλέα ρξνλψλ. 

ηελ αξρή ηεο έδηλε θσηνηππία. Δγψ δελ μέξσ γξάκκαηα απηά πνπ πξέπεη γηα λα ηεο 

κάζσ φηη κπνξνχζα έθαλα δχν γξακκέο ηεο έθαλα θαη κεηά ζηακάηεζε ε θπξία λα ηεο 

δίλεη ηεο θνπέιαο θσηνηππία.Δξρφηαλε ζπίηη θαη έθιεγε ιέεη έδηλε ζε φινπο θαη δελ 

έδηλε ζε εκέλα θαη απηφ γηα ην παηδάθη είλαη πιήγκα λα κνηξάδεη ζε φινπο θαη ζε απηή 

λα κελ δίλεη. Δίλαη πιήγκα φζν θαη λα θάλεηο. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη λα κάζεηε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; Ση ζα ξσηήζεηε ην δάζθαιν ζην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ 

ζαο; 

Απάληεζε: Αλ είλαη θαιφο καζεηήο, αλ ηα πάλε θαιά ή αλ ελνρινχλ θαη θαλέλαλ ζην 

ζρνιείν, αλ ζπκπεξηθέξνληαη φκνξθα. 

Δξώηεζε: πκκεηέρεηε ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε:ρη 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Γηα πην ιφγν δελ ζέινπλ λα θάζνληαη; 

Απάληεζε: Γηαηί θάζνληαη θνληά, ε κία ζέιεη λα κηιάεη , ε κία ζέιεη λα βάιεη ην θεθάιη 

ηεο λα παξαθνινπζεί ηη ιέεη ε θπξία θαη εθεί ελνρινχληαη. Καη καο θάλνπλε παξάπνλα 

φηη δελ ζέισ εγψ κε ηελ ηάδε πνπ έξρνληαη ζπίηη λα κε αιιάμεηο ζέζε. 

Δξώηεζε: Γελ ζέινπλ λα θάζνληαη επεηδή είλαη Ρνκά; Δπεηδή ηα παηδηά ζαο είλαη Ρνκά 

θαη ππάξρεη ξαηζηζκφο. 

Απάληεζε: ρη απηφ γηαηί παξάδεηγκα είλαη καδί ηα Ρνκά θαη ε άιιε ζα κηιάεη,ε άιιε 

ζέιεη λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα θαη ε άιιε ζα κηιάεη θαη ε άιιε ζα ελνριείηε επεηδή 

ζέιεη λα παξαθνινπζεί ην κάζεκα. 

 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 
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Απάληεζε: Ναη παίδνπλ. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; Κάπνηα δπζθνιία πνπ έρνπλ ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ση δπζθνιία; 

Δξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; Απφ νηθνλνκηθή άπνςε λα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ ηα 

βηβιία ηνπο. 

Απάληεζε: Καη απφ νηθνλνκηθή γηα λα έρνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο γηαηί δελ δνπιεχνπκε. 

Δξώηεζε: Καιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο; 

Απάληεζε: Αξθεί λα είλαη ζην ζρνιείν ηνπο θαη λα ηνπο πξνζπαζνχλε λα κάζνπλ θαη 

απηά ηα δηθά καο γξάκκαηα, λα θάηζνπλ λα αζρνιεζνχλε θαη κε απηά φρη λα θάλνπλ 

εμαηξέζεηο. 

Σειεηψζακε, επραξηζηψ πνιχ 

Καη εγψ, Γεηα. 

Γεηα ζαο. 
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πλέληεπμε  11 

Καιεζπέξα ζαο. Ολνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο, είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα 

ζαο θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα 

ζαο. Σα ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Φχιν: Άληξαο 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 32 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: Μέρξη ην δεκνηηθφ. 

Δξώηεζε:Έρεηε απιπηήξην δεκνηηθνχ; 

Απάληεζε: Έρσ απνιπηήξην δεκνηηθνχ. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: Πέληε. 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είλαη θαη ην θχιν ηνπ θάζε παηδηνχ 

Απάληεζε: 3 θνξίηζηα, 2 αγφξηα, ε κηθξφηεξε είλαη 9 ρξνλψλ, ν κεγαιχηεξνο είλαη 13 

πξνρσξάεη ζηα 14, είλαη 12, 13 ηα δχν πξψηα αγφξηα 12,11 θαη 10 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πξνρσξάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα λα κνξθσζνχλ, γηα λα βξνπλ δνπιεηά, γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Δχθνια. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Ναη είλαη ρξήζηκα. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Σα καζήκαηα πνπ ζέινπλ ηα παηδηά. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 
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Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: Να είλαη Διιελαο. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Μπνξνχλ. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Ναη πξνζπαζνχλ νη δάζθαινη. 

Δξώηεζε:  Πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; 

Απάληεζε: Δίλαη θαινί πξνζπαζνχλ ηα παηδηά. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: πνηε καο θαιεί ην ζρνιείν. 

Δξώηεζε: ηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Αλ έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά. 

Δξώηεζε: Έρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: ρη καδί κε ηα ιαηθά. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Γελ έρνπκε δπζθνιία. 

Δξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία; 

Απάληεζε: Δξγαζία ζηε κεηέξα ζηνλ παηέξα. 

Απηφ ήηαλ ζαο επραξηζηψ πνιχ. 

Απάληεζε: θαη εγψ. 
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πλέληεπμε 12 

Καιεζπέξα ζαο. Ολνκάδνκαη Κππαξίζζεο Φψηηνο, είκαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη 

θάλσ κία έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ζρνιηθή δηαξξνή. Θα ήζεια λα 

ζαο θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα κάζσ ηελ άπνςή ζαο ζρεηηθά κε απηά ηα δεηήκαηα 

ζαο. Σα ζηνηρεία πνπ ζα καο δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ζα ηεξεζεί ε αλσλπκία ζαο. 

Θα μεθηλήζνπκε κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Φχιν:Γπλαίθα 

Δξώηεζε: Πφζν ρξνλψλ είζηε; 

Απάληεζε: 36 

Δξώηεζε: Έρεηε πάεη ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη 

Δξώηεζε:Μέρξη πνηα ηάμε; 

Απάληεζε: Έρσ απνιπηήξην δεκνηηθνχ. 

Δξώηεζε: Πφζα παηδηά έρεηε; 

Απάληεζε: ηέζζεξα. 

Δξώηεζε: Πνηεο είλαη νη ειηθίεο ησλ παηδηψλ; 

Απάληεζε: Νίθνο 19 ρξνλψλ, Θενδψξα 17, Γεξάζηκνο 13, Υξήζηνο 12 

Σειεηψζακε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πξνρσξάκε ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

ζπλέληεπμεο. 

Δξώηεζε: Πεγαίλνπλ ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Γηα πνην ιφγν ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζρνιείν; 

Απάληεζε: Γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ, γηα λα έρνπλ κηα δνπιεηά. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαηαιαβαίλνπλ εχθνια ή δχζθνια ηα ζρνιηθά βηβιία; 

Απάληεζε: Σα ηξία εχθνια, ν κηθξφηεξνο ιίγν δχζθνια. 

Δξώηεζε: Πνπ δπζθνιεχεηε ν κηθξφηεξνο πηφο ζαο; 

Απάληεζε: Γελ γλσξίδσ πνπ δπζθνιεχεηε ν κηθξφηεξνο. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν είλαη ρξήζηκα 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνηα καζήκαηα ζεσξείηε σο ζεκαληηθφηεξα πνπ ζα ζέιαηε λα δηδάζθνληαη 

ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: Γιψζζα, Μαζεκαηηθά 
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Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηε Ρνκαλί απφ ηελ Διιεληθή; 

Απάληεζε: ρη Διιεληθή. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα έρνπλ Ρνκά εθπαηδεπηηθφ; 

Απάληεζε: ρη απφ Ρνκά δε ζα κάζνπλ. 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο; 

Απάληεζε: Ναη κπνξνχλ. 

Δξώηεζε: Πηζηεχεηε  φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζαο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην κάζεκα; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πσο θαηαθέξλνπλ λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο; 

Απάληεζε: Καιή ζπλλελφεζε πνπ έρνπλ ζην ζρνιείν. 

Δξώηεζε: Πφζν ζπρλά πεγαίλεηε ζην ζρνιείν γηα λα ξσηήζεηε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Πνιχ ζπάληα ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν. 

Δξώηεζε: Οηαλ πεγαίλεηε ζην ζρνιείν ηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα κάζεηε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα παηδηά ζαο; 

Απάληεζε: πκπεξηθνξά. 

Δξώηεζε: Έρεηε θάπνηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ; 

Απάληεζε: ρη. 

Δξώηεζε: Θα πξνηηκνχζαηε ηα παηδηά ζαο λα θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα 

Ρνκά καζεηέο; 

Απάληεζε: ρη 

Δξώηεζε: Σα παηδηά ζαο θαη νη κε Ρνκά καζεηέο ζέινπλ λα θάζνληαη καδί ζην ίδην 

ζξαλίν ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Οη κε Ρνκά καζεηέο παίδνπλ κε ηα παηδηά ζαο ζην ζρνιείν; 

Απάληεζε: Ναη. 

Δξώηεζε: Πνην είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζαο; 

Απάληεζε: Καλέλα. 

Δξώηεζε: Πνην κέηξν βνήζεηαο ζα επηζπκνχζαηε άκεζα απφ ηελ πνιηηεία; 

Απάληεζε: Οηθνλνκηθή βνήζεηα 

Σειεηψζακε, ζαο επραξηζηψ πνιχ. Απάληεζε: Καη εγψ. 


