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 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

 

Θέμα: Σημαντικό πρόβλημα για χιλιάδες τσιγγανόπαιδα, τα οποία 

βρίσκονται εκτός διαδικασιών Τηλεκπαίδευσης 

 

 

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από επιστολή της Πανελλαδικής 

Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά, «Ελλάν Πασσέ», υφίσταται σημαντικός 

αποκλεισμός μεγάλου αριθμού τσιγγανόπαιδων, από τις διαδικασίες της 

Τηλεκπαίδευσης. 

Όπως επισημαίνει η Συνομοσπονδία, η ισότιμη πρόσβαση όλων των 

μαθητών στην Εκπαίδευση, έχουμε χρέος συνολικά ως κοινωνία, να μην είναι 

ζητούμενο, αλλά δικαίωμα. Όμως το αναφαίρετο αυτό δικαίωμα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καταπατάται κατάφωρα για μια μεγάλη μερίδα 

μαθητών, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης του κορονοϊού, αλλά και λόγω των 

εγκληματικών παραλείψεων και αβλεψιών των αρμόδιων φορέων. 

Η ισότιμη πρόσβαση για όλους στη Δημόσια Εκπαίδευση, στην εποχή 

του κορονοϊού, δεν είναι τόσο ισότιμη για όλους. Υπάρχουν οικογένειες χωρίς 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χωρίς επάρκεια σε υπολογιστές, tablet και κινητά, 

με αποτέλεσμα να αποκλείονται παντελώς από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πολύ συχνό είναι, επίσης, το φαινόμενο των οικογενειών με δύο, τρία ή και 

περισσότερα παιδιά, να βρίσκονται στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, συνήθως 

στο Δημοτικό και να πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα ταυτόχρονα, με 

ελάχιστα διαθέσιμα μέσα. Τα παιδιά εκείνα που πλήττονται περισσότερο από 

αυτή τη δυσμενή πρόσβαση στην Tηλεκπαίδευση, είναι τα παιδιά των 
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Ελλήνων Ρομά. 

Τα ερωτήματα που τίθενται από τα προαναφερθέντα και με δεδομένο 

ότι μεσολάβησαν έξι μήνες ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πανδημικό 

κύμα, είναι πάρα πολλά και χρήζουν απαντήσεων και άμεσων λύσεων από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη μορφή του κατεπείγοντος. 

 

 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της ελλιπούς υλικοτεχνικής 

υποδομής αναφορικά με την Τηλεκπαίδευση, στις οικογένειες Ελλήνων 

Ρομά; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην επίλυση του συγκεκριμένου 

ζητήματος, παρέχοντας δωρεάν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα, όπως 

laptop, tablet και  pc, τα οποία δεν δύνανται να αγοραστούν από την 

πλειοψηφία των συγκεκριμένων οικογενειών, λόγω υψηλού κόστους ; 

 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

ΜέΡΑ25 
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