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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
Σξμ Νξέμβοιξ ςξσ 2016 ςξ Αοράκειξ Γσμμάριξ Θερραλξμίκηπ τιλξνέμηρε ςημ κ. αμπιυά ξσλεψμάμ, 
κάςξυξ ςξσ βοαβείξσ European Roma Spirit Award 2016 και ποϊεδοξ ςξσ πξλιςιρςικξϋ ρσλλϊγξσ 
«Δλπίδα» ςχμ γσμαικόμ Ρξμά ρςξ υχοιϊ ςηπ Ξάμθηπ Δοξρεοϊ. Η κ. ξσλεψμάμ ρσμξμίληρε με μαπ και ςξσπ 
ρσμμαθηςέπ μαπ για ςημ εκπαίδεσρη ςχμ μικοόμ Ρξμά, και ιδίχπ για ςιπ δσρκξλίεπ ποϊρβαρηπ πξσ ασςξί 
έυξσμ ρςημ εκπαίδεσρη, και παοαυόοηρε ρσμέμςεσνη ρςη ρυξλική μαπ ετημεοίδα, ςξ «Νεξγοάτημα». ςη 
ρσμέμςεσνη ςϊμιρε: «Θέλξσμε μα έυξσμε ρυξλεία. Δίμξσμε βάρη ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ μαπ. Δεμ 
μπξοξϋμε μα αλλάνξσμε εϋκξλα ςημ κξσλςξϋοα ςχμ εμηλίκχμ. Μπξοξϋμε, ϊμχπ μα αλλάνξσμε ςη 
ρημεοιμή καςάρςαρη ςχμ παιδιόμ μαπ, για μα μη υαθεί και ασςή η γεμιά ςχμ Ρξμά. Πάμςα ζηςάμε ρυξλεία 
και ρσγκξιμχμίεπ, για μα εμςαυθεί ξ ξικιρμϊπ μαπ ρςξ ρυέδιξ πϊληπ. ... Ποξρπαθό μα υςίρχ μία γέτσοα 
αμάμερα ρε δσξ κξσλςξϋοεπ»1.  

Η επατή μαπ μαζί ςηπ ήςαμ απξκαλσπςική εμϊπ άγμχρςξσ ρε εμάπ-και ρςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ, 
μξμίζχ, Έλλημεπ- κϊρμξσ πξσ ςξμ ρκιάζξσμ βαοιά ρςεοεϊςσπα και ςξμ κοαςξϋμ απξμακοσρμέμξ υοϊμιεπ 
ποξκαςαλήφειπ. Σξ Αοράκειξ Γσμμάριξ Θερραλξμίκηπ διαςήοηρε και πϋκμχρε ςημ επατή με ςημ 
κξιμϊςηςα ςξσ Δοξρεοξϋ και κάθε Φοιρςξϋγεμμα ρςέλμξσμε ρςξσπ μαθηςέπ και ςξμ ρϋλλξγξ «Δλπίδα» 
ϊπξια σλική βξήθεια μπξοξϋμε. Η θεμαςξλξγία ςξσ 6ξσ μαθηςικξϋ ρσμεδοίξσ μάπ έδχρε ςημ εσκαιοία μα 
εοεσμήρξσμε ςημ εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ Ρξμά ρςημ Δλλάδα ρε βιβλιξγοατική και θεχοηςική 
ποξξπςική, αλλά και με επιςϊπια έοεσμα, καθόπ επιρκετςήκαμε ςξ Ίδοσμα «Υάοξπ ςξσ Κϊρμξσ», ςηπ Ι.Μ. 
Νεαπϊλεχπ και ςασοξσπϊλεχπ, ρςξμ Δεμδοξπϊςαμξ Θερραλξμίκηπ και ςξ παοακείμεμξ 3ξ Γσμμάριξ (με 
λσκειακέπ ςάνειπ) Μεμεμέμηπ, ςξσ ξπξίξσ ξι μαθηςέπ είμαι καςά απϊλσςη πλειξμϊςηςα Ρξμά. 

 Ο «Υάοξπ ςξσ Κϊρμξσ» ιδοϋθηκε ςξ 2004 απϊ ςξμ ετημέοιξ ςξσ Ι.Ν. Αγίξσ Νεκςαοίξσ 
Δεμδοξπξςάμξσ, π. Αθημαγϊοα Λξσκαςάοη απϊ ςξμ ξπξίξ διεσθϋμεςαι μέυοι ρήμεοα και ρςϊυξ έυει ςη 
μέοιμμα ςχμ παιδιόμ Ρξμά πξσ ξι ξικξγέμειέπ ςξσπ δεμ μπξοξϋμ μα ςξσπ ςημ ποξρτέοξσμ ή πξσ ξι γξμείπ 
ςξσπ είμαι τσλακιρμέμξι. Ασςή ςη ρςιγμή τιλξνεμεί 15 παιδιά, ηλικίαπ 6 έχπ 22 εςόμ, και ποόςιρςη 
τοξμςίδα ςξσ είμαι μα πηγαίμξσμ καθημεοιμά ρςξ ρυξλείξ, απξτεϋγξμςαπ ςξσπ μϋοιξσπ ϊρξσπ κιμδϋμξσπ 
και ςιπ ειοήμεπ παοαβαςικϊςηςαπ πξσ παοατσλάγξσμ ρε κάθε ςξσ βήμα έμα παιδί Ρξμά.  

ςξ 3ξ Γσμμάριξ Μεμεμέμηπ ξ διεσθσμςήπ και ξι μαθηςέπ μαπ σπξδέυςηκαμ με ρσγκιμηςική 
θεομϊςηςα και μαπ εμπιρςεϋθηκαμ ςιπ καθημεοιμέπ ςξσπ ποξρπάθειεπ για εκπαίδεσρη, αλλά και ςα 
ποξρχπικά ςξσπ ϊμειοα για απξλσςήοιξ λσκείξσ και παμεπιρςημιακέπ ρπξσδέπ. Και ξι, μϊλιπ, επςά 
μαθήςοιεπ ςηπ Γ΄ Λσκείξσ, με ςιπ ξπξίεπ ρσμξμιλήραμε, επαμαλάμβαμαμ, θαοοείπ  με έμα ρςϊμα, ςημ ανία 
και ςη ρημαρία ςξσ ρυξλείξσ και ςηπ εκπαίδεσρηπ για ςημ εμρχμάςχρη ςχμ Ρξμά ρςημ ελλημική κξιμχμία 
και ςη δημιξσογία εμϊπ μέλλξμςξπ πξσ δεμ θα είμαι ςασςϊρημξ με ςημ χμή και «παοαδξριακή» 
πεοιθχοιξπξίηρη, ςημ έρυαςη πεμία και εναθλίχρη και ςημ πξικίλη παοαβαςικϊςηςα. ςξσπ αμθοόπξσπ 
ασςξϋπ, ςημ κ. αμπιυά ξσλεψμάμ και ςξμ π. Αθημαγϊοα και ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ- αμθοόπξσπ 
διατξοεςικήπ θοηρκείαπ, τϋλξσ, τσλήπ, πξσ, ϊμχπ, αγχμίζξμςαι για μα βοει ξ μέξπ ρσμάμθοχπϊπ ςξσπ 
ςξμ δοϊμξ ςηπ παιδείαπ- ατιεοόμξσμε ςημ εογαρία μαπ με εσγμχμξρϋμη πξσ μαπ άμξιναμ ςα μάςια και 
μαπ θέομαμαμ ςιπ καοδιέπ.  
 
2. ΟΙ ΡΟΜΑ ΑΝΑΜΔΑ ΜΑ 
Οι Ρξμά ή Ρξμαμί2 απξςελξϋμ μάλλξμ ιμδικϊ τϋλξ πξσ έτθαρε ρςξ Βσζάμςιξ, παοαρσομέμξ απϊ ςα 
οεϋμαςα ςηπ ιρςξοίαπ, πεοίπξσ ςξμ 11ξ αιόμα και απϊ εκεί, ςξσπ επϊμεμξσπ αιόμεπ, ποξυόοηραμ ρε κάθε 
υόοα ςηπ Δσοόπηπ, διαςηοόμςαπ ςα έθιμα και ςη γλόρρα ςξσπ3, μια διάλεκςξ ςχμ βξοείχμ ιμδικόμ, 
ρσγγεμή ςχμ Φίμςι και ςχμ Πξσμςζάμπι4. Οι Ρξμά, ρςξ πέοαρμα ςχμ αιόμχμ αμέπςσναμ ςη μξμαδική ζχή 
και ρσματή υειοχμακςικά επαγγέλμαςα ή αρυξλήθηκαμ με ςξ επξυιακϊ λιαμεμπϊοιξ. Ιδιαίςεοη ήςαμ και 
είμαι η κλίρη ςξσπ ρςη μξσρική. Οι πεοιρρϊςεοξι αρπάρθηκαμ ςξμ Φοιρςιαμιρμϊ (ξοθϊδξνξι ρςημ Αμ. 
Δσοόπη, καθξλικξί ρςη Δσςική) αμ και σπάουξσμ αμάμερά ςξσπ και μξσρξσλμάμξι, ϊπχπ η κξιμϊςηςα 
Ρξμά ςξσ Δοξρεοξϋ Ξάμθηπ και άλλχμ θοακικόμ υχοιόμ. Η κξιμχμική ςξσπ εμρχμάςχρη, ρε ϊλεπ ςιπ 
κξιμχμίεπ πξσ βοέθηκαμ, ήςαμ, ρςημ καλϋςεοη ςχμ πεοιπςόρεχμ, ελλιπήπ και ρσμήθχπ αμϋπαοκςη. Η 
καςάρςαρη ασςή ρσμευίζεςαι, ςξσλάυιρςξμ ρςημ Δλλάδα μαπ χπ ρήμεοα με ςημ απϊλσςη πλειξμϊςηςα ςηπ 
κξιμϊςηςαπ Ρξμά πξσ αοιθμεί 140.000-200.000 μέλη πεοίπξσ, ϊλξι Έλλημεπ πξλίςεπ με πλήοη 

                                                           
1 Νεξγοάτημα, 9, Ιαμξσάοιξπ 2017,  ρ.6 
2
  ϋμτχμα με ςιπ  Βαριλειάδξσ και Πασλή – Κξοοέ (2011) με ςη λένη ασςή ασςξποξρδιξοίζξμςαι ξι ίδιξι ξι Ρξμά. Οι 

παλαιϊςεοεπ λένειπ ςριγγάμξι και αθίγγαμξι, γϋτςξι και καςρίβελξι έυξσμ πέρει ρε αυοηρία πλέξμ, καθόπ 
θεχοξϋμςαι σπξςιμηςικέπ, ή και σβοιρςικέπ ακϊμη.  
3 Βλ. Γεχογίξσ, Γ. (1995). Η οξμαμί γλόρρα, «Σανιδεϋξμςαπ με ςξσπ Σριγγάμξσπ». Δπςά Ημέοεπ ςηπ Καθημεοιμήπ (8-
1-1995), ρ.7.  
4 Φαοακςηοιρςική είμαι η μαοςσοία ςξσ κ. Παοαρκεσά  ελίμ-Βξλαμάκη, Ρξμά απϊ ςξμ Δεμδοξπϊςαμξ Θερραλξμίκηπ, 
πχπ με ςξσπ Πακιρςαμξϋπ, πξσ μιλξϋμ και ασςξί ιμικά μπξοξϋμ μα ρσμεμμξηθξϋμ ρςξιυειχδόπ. 
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ρσμςαγμαςικά δικαιόμαςα και σπξυοεόρειπ.5 Απξςελέρμαςα ασςήπ ςηπ ελάυιρςηπ εμρχμάςχρηπ είμαι η 
εμδημική και μϊμιμη πεμία, η παοαβαςικϊςηςα, ξ αμαλταβηςιρμϊπ και η απξυή απϊ ςημ εκπαίδεσρη. 
 
3. ΟΙ ΡΟΜΑ ΚΑΙ Η ΔΚΠΑΙΔΔΥΗ 
Α. Αμςινξόςηςεπ 
Κακξσυίεπ, τςόυεια και κξιμχμικϊπ απξκλειρμϊπ υαοακςηοίζξσμ ςη ζχή ςχμ Ρξμά ρςημ Δλλάδα, αλλά και  
ρε ϊλη ςημ Δσοόπη. ςη υόοα μαπ ςξ πξρξρςϊ ςχμ εμήλικχμ Ρξμά πξσ είμαι αμαλτάβηςξι νεπεομά ςξ 
80%, εμό πάμχ απϊ ςξ 50% ςχμ παιδιόμ δεμ πεομξϋμ ξϋςε μια τξοά ρςη ζχή ςξσπ ςξ καςότλι ςξσ 
ρυξλείξσ. Διδικϊςεοα αματεοϊμαρςε ρςημ ποχςξβάθμια εκπαίδεσρη, καθόπ, αμ πεοάρξσμε ρςη 
δεσςεοξβάθμια και ςημ ςοιςξβάθμια ςα πξρξρςά είμαι πεοίπξσ αμϋπαοκςα. Η μαθηςική διαοοξή είμαι 
ςεοάρςια.6    
 Μια μϊμιμη ποξκαςάληφη πξσ ποέπει μα σπεοβαίμξσμε πάμςα ϊςαμ αματεοϊμαρςε ρςημ 
εκπαίδεσρη ςχμ Ρξμά ρυεςίζεςαι με ςημ σπξςιθέμεμη δική ςξσπ δσραμενία ρςξ ρυξλείξ. «Οι ίδιξι ξι 
Σριγγάμξι απξοοίπςξσμ ςξ ρυξλείξ και ςημ εκπαίδεσρη» σπξρςηοίζεςαι απϊ πξλλξϋπ και βλέπξσμ ρςημ 
ελλιπή ρυξλική τξίςηρη μια ποάνη αμςίρςαρηπ ςχμ Ρξμά ρςξμ κίμδσμξ πξλιςιρςικήπ ατξμξίχρήπ ςξσπ, 
μέρχ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ρσρςήμαςξπ. Σξ ρσμπέοαρμά μαπ απϊ ςη ρϋμςξμη έοεσμά μαπ χπ ποξπ ασςϊ ςξ 
θέμα μάλλξμ ςξ αμςίθεςξ δηλόμει: ξι Ρξμά δεμ είμαι ευθοικξί ποξπ ςξ ρυξλείξ, αλλά ςξ ρυξλείξ, έςρι 
ϊπχπ είμαι ξογαμχμέμξ, δεμ είμαι πάμςα, παοά ςα βήμαςα πξσ έυξσμ γίμει-ϊπχπ θα δξϋμε-ςα ςελεσςαία 
υοϊμια, τιλικϊ ποξπ ςξσπ Ρξμά. Τπάουξσμ, για παοάδειγμα, εγγεμή ποξβλήμαςα πξσ κοαςξϋμ ςα παιδιά 
Ρξμά μακοιά απϊ ςξ ρυξλείξ, ποξβλήμαςα πξσ ποέπει μα αμςιμεςχπιρςξϋμ με ρϋμπμξια απϊ ςημ ελλημική 
πξλιςεία και ςημ ελλημική κξιμχμία, ατξϋ ανιξλξγηθξϋμ χπ ζηςήμαςα σφηλήπ ποξςεοαιϊςηςαπ. Απ δξϋμε 
κάπξια απϊ ασςά: 
 Σα παιδιά Ρξμά έουξμςαι ρςξ ελλημικϊ ρυξλείξ μιλόμςαπ μια άλλη μηςοική γλόρρα και γμχοίζξσμ 
ελλιπόπ-ή δεμ γμχοίζξσμ καθϊλξσ-ςα ελλημικά. Δπίρηπ, ξι μαθηςέπ ποξέουξμςαι απϊ έμαμ κϊρμξ σλικήπ 
εναθλίχρηπ και αμαλταβηςιρμξϋ, ρςξμ ξπξίξ ςα βιβλία δεμ σπάουξσμ ξϋςε χπ έμμξια και ξ ξπξίξπ κϊρμξπ 
ποξςάρρει χπ ανία ςημ καθημεοιμή επιβίχρη και ϊυι ςα μξοτχςικά αγαθά. (Φαοακςηοιρςικέπ είμαι ξι 
τοάρειπ ςχμ Ρξμά μαθηςόμ πξσ ρσμαμςήραμε: «Οι Ρξμά ζξσμ μϊμξ για ςξ ρήμεοα». «Αμ ρήμεοα βγάζειπ 
κάπξια υοήμαςα με μια δξσλίςρα-πξσ μπξοεί μα είμαι παοάμξμη ή και εγκλημαςική, ρυξλιάζξσμε εμείπ-
γιαςί μα παπ ρςξ ρυξλείξ;»). Άλλξ μεγάλξ ποϊβλημα απξςελξϋμ ξι αιχμϊβιεπ ποξκαςαλήφειπ εμαμςίξμ 
ςχμ Ρξμά και ξ μϊλιπ, μεοικέπ τξοέπ, σπξκοσπςϊμεμξπ οαςριρμϊπ εμαμςίξμ ςξσπ. Κάθε παιδί Ρξμά ρςημ 
αουή ςηπ ρυξλικήπ υοξμιάπ βιόμει μία πξλιςιρμική ρϋγκοξσρη. Ασςϊ απξδεικμϋεςαι, καθόπ ξι 
πεοιρρϊςεοξι μαθηςέπ τεϋγξσμ απϊ ςξμ ρυξλικϊ υόοξ. Έμαπ απϊ ςξσπ ήρρξμεπ λϊγξσπ, ϊρξ κι αμ 
ακξϋγεςαι παοάδξνξ, είμαι η διαμϊοτχρη ςηπ ενχςεοικήπ πεοίτοανηπ ςχμ ρυξλείχμ, ατξϋ ξι Ρξμά δεμ 
είμαι ρσμηθιρμέμξι μα πεοιξοίζξμςαι μέρα ρε κάγκελα. Έμαπ άλλξπ λϊγξπ είμαι πόπ ξι Ρξμά είμαι μιά 
μειξμξςική ξμάδα πξσ αμαγκάζεςαι μα ρσμβαδίζει με ςξμ ϊοξ «καςόςεοξι» πξσ ςξσπ επιβάλλει η πιξ 
ιρυσοή ξμάδα. Έςρι, θέλξσμ μα απξτϋγξσμ ςημ ιρυσοϊςεοη ξμάδα ϊρξ μπξοξϋμ. Ακϊμη και η ϊφη ςχμ 
εκπαιδεσςικόμ πξσ βλέπξσμ χπ ποϊβλημα ρςξ μάθημά ςξσπ ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςχμ Ρξμά μαθηςόμ είμαι 
έμαπ άλλξπ λϊγξπ πξσ διόυμει ςα παιδιά απϊ ςξ ρυξλείξ.  
 
 
Β. Η ρημεοιμή εικόμα 
Η εγκϋκλιξπ πξσ οσθμίζει ςη ρυξλική τξίςηρη ςχμ Ρξμά μαθηςόμ, ςϊρξ ρςημ ποχςξβάθμια, ϊρξ και ρςη 
δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη, δημξριεϋςηκε απϊ ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ ςξμ επςέμβοιξ 
ςξσ 20087. Η εγκϋκλιξπ είμαι μάλλξμ πεοιγοατική ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ποξβλήμαςξπ ςχμ Ρξμά. Πάμςχπ 
ξοίζει οηςόπ πχπ: «σπελζσκίδεηαη προς ηοσς θ.θ. Δηεσζσληές ηφλ ζτοιηθώλ Μολάδφλ ε σποτρέφζή ηοσς 

λα προβαίλοσλ ζε εγγραθή Ροκά καζεηώλ θαη λα επηιύοσλ ηστόλ προβιήκαηα ποσ δεκηοσργούληαη (sic) 
θαηά ηελ εγγραθή.». Επηζεκαίλεη φς προβιήκαηα εγγραθής ηολ ειιηπή εκβοιηαζκό θαη ηελ έιιεηυε 
κόληκες θαηοηθίας, για ςα ξπξία ζηςά απϊ ςξσπ Διεσθσμςέπ μα επιδεικμϋξσμ ελαρςικϊςηςα. Για ςημ έλλειφη 
εμβξλιαρμξϋ ποξςείμει και ρσγκεκοιμέμεπ δοάρειπ, ϊλεπ, ϊμχπ, με ποχςξβξσλία ςξσ Διεσθσμςή. Η 
εγκϋκλιξπ αμςιπαοέουεςαι ςα ϊπξια σλικξςευμικά ποξβλήμαςα, ςημ αμεπάοκεια κςηοιακόμ σπξδξμόμ και 
ςημ έλλειφη εκπαιδεσςικξϋ ποξρχπικξϋ, θεχοόμςαπ ςα μη επαοκείπ λϊγξσπ άομηρηπ εγγοατήπ ςχμ Ρξμά 

                                                           
5
 Με βάρη ςα ρςξιυεία απϊ ςξ Κέμςοξ Δικαιχμάςχμ ςχμ Δσοχπαίχμ Ρξμά, ρςξ Willems W. (2001) Μεςακιμξϋμεμξ 

Δογαςικϊ Δσμαμικϊ, «Σριγγάμξι. Ασςξί ξι άγμχρςξι». Ιρςξοικά ςηπ Δλεσθεοξςσπίαπ (88), ρ.11. 
6
 Βλ. Σριάκαλξσ Γ. (1995), Οι Σριγγάμξι και ςα γοάμμαςα, «Σανιδεϋξμςαπ με ςξσπ Σριγγάμξσπ» Δπςά Ημέοεπ ςηπ 

Καθημεοιμήπ (8-1-1995) ρ.26 
7
 Δλλημική Δημξκοαςία, Τπξσογείξ Δθμ. Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ, Δμιαίξπ Διξικηςικϊπ Σξμέαπ Ποχςξβάθμιαπ και 

Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, Δγγοατή και Φξίςηρη Ρξμά, αοιθμ. ποχς. 11684/Γ1, Μαοξϋρι 10-9-2008. 
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μαθηςόμ ρςξ ρυξλείξ. Δϋρςξυη ποϊςαρη θεχοξϋμε ςημ καςάςμηρη ςχμ Ρξμά μαθηςόμ ρςα ςμήμαςα, και 
μάλιρςα ποξβλέπει μα μημ σπεοβαίμξσμ ξι Ρξμά μαθηςέπ ςξ 50% εμϊπ ςμήμαςξπ.  

Σξ 2011 κσκλξτϊοηρε μια ξγκόδηπ μελέςη (104 ρελίδχμ) απϊ ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ με ςίςλξ «Η 
Δκπαίδεσρη ςχμ Σριγγάμχμ ρςημ Δλλάδα» ςηπ Μαοίαπ Βαριλειάδξσ και ςηπ Μαοίαπ Πασλή-Κξοοέ, με 
βαρικϊ ρςϊυξ, ϊπχπ δήλχμε η ςϊςε Τπξσογϊπ κ. Άμμα Διαμαμςξπξϋλξσ ρςξμ ποϊλξγξ: «ςη ρσμβξλή ρςημ 
αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ, πξσ εμσπάουξσμ ρςιπ ρϋγυοξμεπ πξλσπξλιςιρμικέπ κξιμχμίεπ, μέρα απϊ έμα 
πλέγμα απξταριρςικόμ δοάρεχμ και μια άλλη ξπςική, πξσ απξδέυεςαι ςιπ κξιμχμικέπ διατξοξπξιήρειπ 
και θεχοεί ιράνιξ και ρημαμςικϊ κάθε πξλιςιρμικϊ ρςξιυείξ, ποξςείμξμςαπ έμα μέξσ ςϋπξσ διάλξγξ με ϊλεπ 
ςιπ κξιμχμικέπ ξμάδεπ»8. Η μελέςη παοξσριάζει με πληοϊςηςα και μηταλιϊςηςα ςϊρξ ςημ ρημεοιμή 
καςάρςαρη ςχμ Ρξμά ρςημ Δλλάδα, ϊρξ και ςημ εκπαιδεσςική ςξσπ ποαγμαςικϊςηςα. Απϊ ςη μελέςη ασςή 
ανίζει μα παοαθέρξσμε ςα ενήπ έγκσοα ρςξιυεία: 

 Σξ πξρξρςϊ ςξσ ξογαμικξϋ αμαλταβηςιρμξϋ (δηλαδή, ϊρξι δεμ τξίςηραμ καθϊλξσ ρςξ ρυξλείξ) 
κσμαίμεςαι απϊ 45,5%- 69,7% 

 Σξ πξρξρςϊ ςξσ λειςξσογικξϋ αμαλταβηςιρμξϋ (ϊρξι παοακξλξϋθηραμ, δηλαδή, μέυοι ςέρρεοιπ 
ςάνειπ ρςξ δημξςικϊ, αλλά ξ γοαπςϊπ λϊγξπ δεμ έυει θέρη ρςημ καθημεοιμϊςηςα και ςη ζχή ςξσπ) 
απϊ 14,9%-27% 

 Πξρξρςϊ απϊ 10% έχπ 26,9% έυει απξλσςήοιξ Δημξςικξϋ  

 Πξρξρςϊ 2,1% έυει απξλσςήοιξ Γσμμαρίξσ 

 Πξρξρςϊ 0,95 έχπ 2,2% έυει απξλσςήοιξ Λσκείξσ. 9  
Η μελέςη παοαθέςει ϊλεπ ςιπ ποξρπάθειεπ ςξσ Τπξσογείξσ Παιδείαπ απϊ ςξ 1985 (ϊςαμ υοξμξλξγείςαι 

η ποόςη επιρςημξμική και ρσρςημαςική απϊπειοα παοέμβαρηπ ςηπ ελλημικήπ Πξλιςείαπ) για ςημ 
αμςιμεςόπιρη ςηπ απξυήπ και ςηπ διαοοξήπ ςχμ Ρξμά απϊ ςημ εκπαίδεσρη χπ ςξ 2008,10 με αμτίβξλα, 
ϊμχπ, απξςελέρμαςα. ςιπ ανιξλξγήρειπ ςχμ ποξρπαθειόμ ασςόμ επιρημαίμεςαι ϊςι δεμ εσθϋμεςαι μϊμξ ςξ 
εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα για ςημ άςακςη και ρσυμϊςαςα διακξπςϊμεμη τξίςηρη ςχμ Ρξμά ρ’ ασςϊ, ϊπχπ και 
δεμ εσθϋμξμςαι μϊμξ ξι Ρξμά. Σξ ποϊβλημα είμαι πεοίπλξκξ και πξλσρϋμθεςξ. Σξ ποϊβλημα ςηπ 
εκπαίδεσρηπ ςχμ Ρξμά δεμ είμαι δσμαςϊμ μα επιλσθεί ξοιρςικά μϊμξ με ςημ ποαγμαςξπξίηρη 
ενειδικεσμέμχμ εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμάςχμ, ϊρξ απξςελερμαςικά και αμ είμαι, υχοίπ ρσμςξμιρμέμεπ 
δοάρειπ ρε πξλλξϋπ κξιμχμικξϋπ ςξμείπ.   

Η εκπαίδεσρη δεμ είμαι, ακϊμη, εμςαγμέμη ρςη ζχή ςχμ Ρξμά ξϋςε θεχοείςαι ασςξμϊηςξ και 
αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ ποξϊδξσ ςξσπ. Αμαγμχοίζξσμ, ϊμχπ, ςξ γεγξμϊπ ϊςι η εκπαίδεσρη θα μπξοξϋρε 
μα επιδοάρει θεςικά ρςημ ξικξμξμική ςξσπ δοαρςηοιϊςηςα, ϊρξ και ρςημ κξιμχμική ςξσπ καςανίχρη. Η 
άςακςη τξίςηρη ςχμ Ρξμά ρςξ ρυξλείξ δεμ είμαι μϊμξ εκπαιδεσςικϊ ζήςημα. Ο απξκλειρμϊπ ςξσπ απϊ ςξ 
ρυξλείξ έυει και διάρςαρη κξιμχμική, ξτειλϊμεμη, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ρςημ αομηςική ρςάρη ςχμ 
ρσμξμηλίκχμ ςξσπ Ρξμά πξσ επέλεναμ ςημ ρυξλική απξυή, αλλά και ςχμ γξμέχμ ςχμ ςελεσςαίχμ, πξσ δεμ 
επιθσμξϋμ κάπξια παιδιά ςηπ κξιμϊςηςαπ μα ποξκϊβξσμ, εμό ςα δικά ςξσπ μα σρςεοξϋμ. Ασςϊ ςξ 
καςαθέςξσμε χπ μαοςσοία Ρξμά ςξσ Δεμδοξπξςάμξσ, πξσ μαπ ξμξλϊγηραμ πχπ δξκιμάζξσμ ςημ κοιςική, 
αμ ϊυι ςημ απϊοοιφη (ή και ςξ bulling) ρσμξμηλίκχμ ςξσπ πξσ δεμ επιθσμξϋμ ςη τξίςηρη ρςξ ρυξλείξ.  
 
Γ. Ποξςάρειπ και ελπίδεπ 
Σξ ζήςημα ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ Ρξμά απξςελεί ποϊκληρη για ςημ Πξλιςεία για πξλλξϋπ λϊγξσπ. 
Θεχοξϋμε αμεπίςοεπςξ για έμα εσμξμξϋμεμξ κοάςξπ ςξσ 21ξσ αιόμα, μία δημξκοαςική Πξλιςεία   πξσ 
ποερβεϋει ςιπ αουέπ ςξσ Κοάςξσπ Ποξμξίαπ και ςξσ Κοάςξσπ Δικαίξσ, μα μημ καςαβάλλει ςη μέγιρςη 
ποξρπάθεια για ςημ ιρϊςιμη ρσμμεςξυή ρςξ μέγιρςξ αγαθϊ ςηπ Δκπαίδεσρηπ ϊλχμ ςχμ γλχρρικόμ και 
τσλεςικόμ μειξμξςήςχμ. Πξλλά μπξοξϋμ μα γίμξσμ, αμ σπάουει θέληρη και  απξταριρςικϊςηςα μα κιμηθεί 
η πξλιςεία ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςηπ εκπλήοχρηπ ασςήπ ςηπ βαρικήπ ςηπ σπξυοέχρηπ. Έμα θεςικϊ 
παοάδειγμα απξςελεί η εταομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ  ΔΠΑ με ςιπ παοαμέςοξσπ πξσ έθερε αματξοικά με 
ςημ έμςανη ςχμ Ρξμά ρςημ εκπαίδεσρη.11 Η παοαδξυή ςηπ κξιμχμικήπ εςεοϊςηςαπ, πξσ γεμμά ςημ αμάγκη 
ςηπ δημξκοαςικήπ διαπξλιςιρμικήπ εκπαίδεσρηπ ποέπει μα είμαι έμα ποόςξ βήμα, ϊςαμ μιλξϋμε για ςημ 
εκπαίδεσρη ςχμ Ρξμά, ϊπχπ και ϊλχμ ςχμ άλλχμ μειξμξςήςχμ. Σξ ζήςημα ςηπ διγλχρρίαπ δεμ μπξοεί μα 
παοαθεχοηθεί. Ίρα-ίρα μπξοεί (και ποέπει, ρϋμτχμα με ςη γμόμη μαπ) μα απξςελέρει εογαλείξ ρϋμδερηπ 

                                                           
8 Βαριλειάδξσ Μ., Πασλή-Κξοοέ Μ., (2011) Η Δκπαίδεσρη ςωμ Τριγγάμωμ ρςημ Δλλάδα, ρ. 4 
9
 .π. ρ. 44 

10
 .π ρ. 45-52 

11 Βλ. ςημ πξλϋ υοήριμη αματξοά ρςξ κξϋοςξσ, Δ. (2016). Η εκπαίδεσρη ςχμ παιδιόμ Ρξμά. ςξ: 

κξϋοςξσ, Δ. & Κξϋοςη – Καζξϋλλη, Β. Διγλωρρία και Διδαρκαλία ςηπ Δλλημικήπ ωπ Δεύςεοηπ Γλώρραπ. 
Αθήμα: ϋμδερμξπ Δλλημικόμ Ακαδημαψκόμ Βιβλιξθηκόμ, ρ. 99-100. 
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ςχμ Ρξμά με ςξ ρυξλείξ. Δίμαι αδήοιςη αμάγκη μα ανιξπξιηθεί η μηςοική γλόρρα ςχμ παιδιόμ, όρςε μα 
μιόρξσμ ςα παιδιά ςξ ρυξλείξ ξικείξ πεοιβάλλξμ και μα απξκςήρξσμ έμα λϊγξ γλχρρικήπ και ποξρχπικήπ 
ασςξπεπξίθηρηπ. Ασςϊ, βέβαια ποξωπξθέςει μα διαμξοτόρει ςξ ελλημικϊ ρυξλείξ-και ιδίχπ ςξ δημξςικϊ- 
αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα και ρςα οξμαμί, ςη γλόρρα ςχμ Ρξμά, πξσ ποξταμόπ θα υοειάζεςαι μα διδάρκεςαι 
απϊ ξμϊγλχρρξϋπ ςξσπ δαρκάλξσπ. Έμα θεςικϊ ποόςξ βήμα θα ήςαμ η δημιξσογία πξλσμερικξϋ λενικξϋ 
ελλημικόμ και οξμαμί, ρςξ πλαίριξ μιαπ εκπαιδεσςικήπ δοάρηπ, πξσ θα απέβλεπε ρςημ ανιξπξίηρη ςηπ 
διγλχρρίαπ και ςημ εμίρυσρη ςηπ ελλημξμάθειαπ. Τπξρςηοίζξσμε ςημ σιξθέςηρη εμϊπ εμςανιακξϋ μξμςέλξσ 
εκπαίδεσρηπ, ςξ ξπξίξ θα πεοικλείει ςξσπ άνξμεπ «διγλχρρία» και «γοαμμαςιρμϊπ». σμεπόπ, σπάουει 
αμάγκη δημιξσογίαπ εμϊπ γετσοξπξιξϋ εκπαιδεσςικξϋ υόοξσ, εκπαιδεσςικά βιόριμξσ και ρσμαιρθημαςικά 
αρταλξϋπ.  

Για κάθε εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα, και καςά ςχμ ρυεδιαρμϊ και καςά ςημ σλξπξίηρη, ποέπει μα 
λαμβάμξμςαι σπ’ ϊφιμ ςέρρεοιπ παοάμεςοξι:  
1) ξι παιδαγχγικέπ ποξθέρειπ, ξι ρκξπξί και ξι επιδιόνειπ, 
2) ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ διδαρκαλίαπ, 
3) ξι μέθξδξι και ξι ςευμικέπ σλξπξίηρηπ ςχμ μξμςέλχμ ςηπ ξογαμχμέμηπ διδαρκαλίαπ, 
4) ςα μέρα πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ, επξπςικά και σλικά. 

Ωρςϊρξ, ϊλα ασςά δεμ θα έυξσμ απξςέλερμα αμ ξ εκπαιδεσςικϊπ δεμ λάβει σπ’ ϊφιμ ςξσ:  
α) πχπ απεσθϋμεςαι με ςξ έογξ ςξσ ρε αμθοόπξσπ ξι ξπξίξι θέςξσμ ρκξπξϋπ και ρςϊυξσπ, 
β) ςιπ κξιμχμικέπ, πξλιςικέπ, πξλιςιρςικέπ, πεοιβαλλξμςικέπ και ξικξμξμικέπ ρσμθήκεπ πξσ ζξσμ ξι Ρξμά 
μαθηςέπ. 
     Ποέπει, λξιπϊμ, ςξ ποϊγοαμμα πξσ θα ακξλξσθηθεί μα ρςξυεϋει ρςημ καςαγοατή ςχμ καςαρςάρεχμ 
ςηπ ζχήπ ςχμ μαθηςόμ και ςη ρσμειδηςξπξίηρη ασςόμ. Να γίμξσμ, δηλαδή, ξι μαθηςέπ έμα είδξπ 
εοεσμηςόμ ςξσ απξκλειρμξϋ ςξσπ απϊ ςα βαρικά δικαιόμαςα επιβίχρηπ. Απϊ ςημ άλλη μεοιά, είμαι 
απαοαίςηςξ ςα παιδιά Ρξμά μα αμςιμεςχπίζξμςαι απϊ ςξ ελλημικϊ ρυξλείξ χπ τξοείπ πξλϋςιμηπ εμπειοίαπ 
και πξλιςιρμξϋ και η παοξσρία ςξσπ μα εκλαμβάμεςαι χπ πλξϋςξπ για ςξ ελλημικϊ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα 
(και ςημ κξιμχμία, γεμικϊςεοα) και ϊυι χπ ποϊβλημα12.   

Σα παιδιά Ρξμά, αουίζξσμ με ςημ αμαγμόοιρη ςηπ εμπειοίαπ ςξσπ και ςημ υοηριμξπξιξϋμ χπ βάρη και 
σλικϊ γοαμμαςιρμξϋ για ςη διεοεϋμηρη ςχμ ϊρχμ γμχοίζξσμ και μπξοξϋμ μα κάμξσμ. Έςρι, λξιπϊμ, 
απξκςόμςαπ ςη γμόρη ςηπ γλόρραπ αλλά και ςηπ επικξιμχμιακήπ ικαμϊςηςαπ θα μπξοξϋμ μα αμαδείνξσμ 
ςα ποξβλήμαςα πξσ βιόμξσμ, θα μπξοξϋμ, δηλαδή, ρήμεοα ςα ίδια ςα παιδιά μα καςαγοάτξσμ και μα 
αμαδεικμϋξσμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ μέρα απϊ ςημ παοαγχγή κειμέμχμ.  Και αϋοιξ , πξσ θα είμαι πξλίςεπ, 
θα μπξοξϋμ μα διαςσπόμξσμ ςα αιςήμαςά ςξσπ υχοίπ ςημ αμάγκη παοξσρίαπ διαμερξλαβηςόμ.  

Οι εγγοάμμαςξι Ρξμά ποέπει μα εμιρυσθξϋμ και μα εμθαοοσμθξϋμ ρε ϊ,ςι ατξοά ςημ ποϊρβαρή ςξσπ 
ρςημ κξιμχμική, πξλιςική, ξικξμξμική και πξλιςιρςική ζχή ςηπ υόοαπ, όρςε μα μεςαρυημαςιρςεί η 
θεόοηρη ςχμ Ρξμά για ςημ ανία ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξμ οϊλξ πξσ ασςή μπξοεί μα διαδοαμαςίρει ρςημ 
κξιμχμική ςξσπ έμςανη.    

Έμα καλϊ εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα-μξμςέλξ -με δαρκάλξσπ εκπαιδεσμέμξσπ και επιμξοτχμέμξσπ για 
ςξσπ διατξοεςικξϋπ πξλιςιρμξϋπ πξσ μπξοεί μα ρσμαμςήρξσμ μέρα ρςημ ςάνη- είμαι δσμαςϊ μα βξηθήρει 
ςιπ πεοιθχοιξπξιημέμεπ και απξκλειρμέμεπ ξμάδεπ μα αμαγμχοίρξσμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ, απξκςόμςαπ 
γμόρη-τχμή και ρςαμαςόμςαπ έςρι ςξμ κξιμχμικϊ ςξσπ απξκλειρμϊ. Γι’ ασςϊ, επιβάλλεςαι  η εναρτάλιρη 
ίρχμ δικαιχμάςχμ ρςημ εσημεοία και ρςα αγαθά μιαπ ρϋγυοξμηπ κξιμχμίαπ ϊπχπ η εκπαίδεσρη, η σγεία 
και η ρσμμεςξυή ρςα κξιμά.13 

Η κξιμϊςηςα ςχμ Ρξμά δικαιξϋςαι ίρχμ εσκαιοιόμ ρσμμεςξυήπ ρςημ εκπαίδεσρη ϊλχμ ςχμ βαθμίδχμ 
και μέρα απϊ ασςήμ ρςημ ελλημική κξιμχμία. Ήοθε, πιρςεϋξσμε, η όοα μα πάφξσμ μα είμαι «αϊοαςξι» για 
ϊλξσπ ςξσπ άλλξσπ, ξι «άγμχρςξι» ςηπ κξιμχμίαπ, απξςοαβηγμέμξι ρςξ δικϊ ςξσπ πεοιθόοιξ, πμιγμέμξ 
μέρα ρε ρϋμμετα ποξκαςαλήφεχμ και ρςεοεξςϋπχμ με ςημ καςάοα ςηπ παοαβαςικϊςηςαπ μα ρτοαγίζει 
ςημ κξιμχμική και ποξρχπική ςξσπ απξμϊμχρη και δσρςσυία. Η Παιδεία, παιδί ςξσ ελλημικξϋ πξλιςιρμξϋ, 
ήοθε η ρςιγμή μα αμαδείνει ςξμ πξλιςιρμϊ και ςημ ιρςξοία ςχμ Ρξμά και μα απξδείνει πϊρξ ασςά ςα δϋξ 
ρςξιυεία μπξοξϋμ μα ποξρθέρξσμ ανία και πμεσμαςικϊ πλξϋςξ ρςημ κξιμχμία μαπ.    
 

                                                           
12

 Βλ. Παμςαζήπ, Β. & Μασοξσλή, Δ. (2011). Σα παιδιά ςχμ Ρξμά ρςξ Δημξςικϊ υξλείξ. Πξλιςιρμικϊπ εμπλξσςιρμϊπ ή 
αμαρςαλςικϊπ παοάγχμ; Οι αμςιλήφειπ γξμέχμ μαθηςόμ δημξςικόμ ρυξλείχμ μξμξϋ Ηλείαπ. Τξ Βήμα ςωμ 

Κξιμωμικώμ Δπιρςημώμ. Σϊμξπ ΙΔ (Σεϋυξπ 60), 121-136. 
13

 Βλ. Φαςζημικξλάξσ, Α. (2008). Διαμξοτόμξμςαπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ με παιδιά Ρξμά 
(Σριγγαμϊπξσλα) μέρα απϊ ςιπ εμπειοίεπ ςξσπ. Δπιθεώοηρη Δκπαιδεσςικώμ Θεμάςωμ. 14, 148-162. 
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