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Αναφορά

Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΕΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Περιγραφή:

Καλημέρα σας

Σε συνέχεια παλαιότερων αναφορών σχετικά με την εγγραφή και την μετακίνηση των 
μαθητών Ρομά που διαμένουν στον καταυλισμό Γλυκειάς Ναυπλίου θα ήθελα να αναφέρω 
ότι στον συγκεκριμένο καταυλισμό αυτή τη στιγμή διαμένουν 15 παιδιά ηλικίων από 6 
μέχρι 15 ετών τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ήδη εγγεγραμμένα στα δημοτικά 
σχολεία Ναυπλίου (όπως σας είναι γνωστό μετά την επίμονη παρέμβαση ομάδας πολιτών 
πριν από 3 χρόνια).

Μετά από πρόσφατη επικοινωνία που είχα με τον διευθυντή του 5ου δημοτικού σχολείου 
Ναυπλίου αλλά και με τους γονείς Ρομά ακόμη δεν έχει ληθεί το ζήτημα της μετακίνησης 
των μαθητών προς τα σχολεία. Συγκεκριμένα ο διευθυντής του 5ου δημοτικού σχολείου 



μου ανέφερε ότι μπόρεσε να εξασφαλίσει ένα ταξί που αρκεί όμως μόνο για την μεταφορά 
των 2 μαθητών Ρομά που γράφηκαν στο συγκεκριμένο σχολείο.

Για τρία ολόκληρα χρόνια, παρότι πληρούνται οι προδιαγραφές και εγκρίνεται κονδύλιο για
την μετακίνησή τους, στον σχετικό διαγωνισμό η γραμμή βγαίνει διαρκώς άγονη. Πράγμα 
που σημαίνει πρακτικά ότι τα παιδιά (λόγω της μεγάλης απόστασης από τα σχολεία) 
παραμένουν αποκλεισμένα από το σχολικό σύστημα.Όπως είναι κατανοητό με αυτό τον 
τρόπο συνεχίζεται η υποθήκευση του μελλοντός τους αλλά και η περιθωριοποίησή τους.

Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε έστω και τώρα να ασκηθεί θεσμικά μια πίεση 
προκειμένου να μην χαθεί και αυτή η χρονιά για λόγους αδυναμίας μετακίνησης.

Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εξασφάλιση σχολικού 
λεωφορείου να δοθεί μια λύση με μίσθωση ταξί αντίστοιχα με αυτή που πρότινε ο 
διευθυντής του 5ου Δημοτικού Ναυπλίου κύριος Δημήτριος Δίπλας.

Περιμένω την απάντησή σας

Με εκτίμηση

Κορολής Βασίλειος
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Kατάσταση : Επιβεβαιωμένη από Συνήγορο

Ημ/νία Υποβολής : 21/01/2018

Αριθμός Υπόθεσης : 239730

Αναφορά

Θέμα: Μεταφορά μαθητών Ρομά καταυλισμού Γλυκειάς στο σχολείο

Περιγραφή:

Καλημέρα σας

Σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχαμε από πριν την αρχή της σχολικής χρονιάς σχετικά 
με τα παιδιά του καταυλισμού Γλυκειάς Ναυπλίου θα ήθελα να ενημερώσω ότι διεκόπη η 
μετακίνηση των μαθητών του καταυλισμού προς τα σχολεία.

Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου ενημερώθηκα από τους γονείς του καταυλισμού ότι το 
λεωφορείο μετά τις γιορτές έπαψε να πηγαίνει στον καταυλισμό με αποτέλεσμα τα παιδιά 
να αδυνατούν να πάνε στο σχολείο.

Στη συνέχεια επικοινώνησα τηλεφωνικά με τους υπευθύνους.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 16 Ιανουαρίου εποινώνησα με την κυρία Μπάζου (τηλ 
2752360388) υπέυθυνη του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία σύμφωνα με τον κύριο 
Σίδερη (Διευθυντή πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι η άμεση υπεύθυνη για τις μεταφορές
των μαθητών.

Η ίδια με ενημέρωσε ότι μέχρι σήμερα η μεταφορά των μαθητών γίνόταν χωρίς επίσημη 
έγκριση από χωρηγεία του ΚΤΕΛ Αργολίδας και με παρέπεμψε στον κύριο Θανάση 
Μαρούση (τηλ 2752027423) και για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον 
διαγωνισμού του Υπουργείου στην κυρία Μάτζαρη του τμήματος προμηθειών της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (τηλ 2752360398).

Μετά από επικοινωνία με τον κύριο Μαρούση έλαβα την απάντηση ότι η χωρηγία του ΚΤΕΛ
ήταν αφιλοκερδής και ίσχυε μέχρι τις 31/12/2017. Εν συνεχεία επικοινώνησα με την κυρία 
Μάτζαρη η οποία με ενημέρωσε ότι τελικά ο πρώτος διαγωνισμός έληξε χωρίς να 



προλάβουν να εναταχθούν σε αυτό τα παιδιά της Γλυκειάς και πως σε ενάμιση μήνα θα 
ξεκινήσει καινούργιος διαγωνισμός που θα ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Ήτο λίγο μετά το 
Πάσχα.

Εν συνεχεία επικοινωνησα με τις διευθύντριες του 3ου (κ. Χρύσα Σαββάκη) και 4ου 
Δημοτικού (κ. Βασιλική Μπιλιούρη) οι οποίες ήτανε ενήμερες για την απουσία των 
μαθητών και όπως με ενημέρωσαν λάβανε τις ίδιες απαντήσεις από τους αρμόδιους.

Επι της ουσίας αυτό συνεπάγεται την άδοξη κατάληξη όλου του αγώνα που καναμε για την 
ομαλή φοίτηση των μαθητών του καταυλισμού Ρομά της Γλυκειάς Ναυπλίου μιας και όπως 
έχει επισημανθεί σε σχετική βιβλιογραφία η απότομη διακοπή της φοίτησης των παιδιών 
αυτών στη μέση της χρονιάς οδηγεί κατα πάσα πιθανότητα σε σχολική διαρροή με όλα τα 
ανεπιθύμητα επακόλουθα για τη συγκεκριμένη ευπαθή κοινωνική ομάδα και εν συνεχεία 
για το κοινωνικό σύνολο.

Είναι άμεση η ανάγκη ώστε ο Συνήγορος του Πολίτη να συμβάλει προκειμένου να 
αποδοθούν ευθύνες στους υπευθύνους για την κατάληξη αυτή. Είναι σαφές ότι η 
Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ενήμερη για το συγκεκριμένο ζήτημα από
τον Ιούνιο του 2017 δεν μερίμνησε εγκαίρως ως όφειλε σύμφωνα με τις εγκυκλίους με τη 
συνεργασία των διευθυντών σχολείων να προβλέψει ώστε να μην φθάσουμε σε αυτή την 
δυσάρεστη και επιβλαβη κατάληξη για την πρόδοο των μαθητών αυτών.

Κατα την ταπεινή μου γνώμη ως πολίτη κρίνεται απαραίτητη η μεσολάβηση του Συνηγόρου 
δεδομένου ότι- όπως αναφέρεται και στα φυλάδια του Συνηγόρου του Πολίτη- οι Ρομά 
στην πραγματικότητα επιθυμούν την εκπαίδευση των παδιών τους αλλά δεν γνωρίζουν τον 
τρόπο να το κάνουν και να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους λόγω έλλειψης εγγράματης 
κουλτούρας που είναι καθοριστική προυπόθεση καθώς φαίνεται για την ισότιμη 
μεταχείρισή τους από το σχολικό σύστημα.

Ευχαριστώ πολύ

Με σεβασμό

Κορολής Βασίλης


