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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνάντηση με Γονείς & Κηδεμόνες μαθητών/τριών ΡΟΜΑ από τη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων 

στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων 

Σε συνέχεια της εθιμοτυπικής συνάντησης που έγινε στο γραφείο του Διευθυντή της 

Δ.Ε Τρικάλων, Δρ Αλέξανδρου Γ. Καπανιάρη πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση την 

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Παιδείας κ. Μιχάλης Λάππας, υπεύθυνοι δομών του Δήμου Τρικκαίων, η 

προϊσταμένη της ΤΟ.Μ.Υ. Τρικάλων κα Ευαγγελία Καλκάνη, η επισκέπτρια υγείας κα Σοφία 

Πρεβεδουράκη, η προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικών, Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου κα Βέρα Ντάκου και η Διευθύντρια του 5ου  

Γυμνασίου κα Φανή Σμιξιώτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν γονείς και κηδεμόνες 

μαθητών/τριών ΡΟΜΑ, το προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εκπαιδευτικοί 

του σχολείου. Επιπλέον, παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των τριών Συλλόγων Ρομά Τρικάλων 

και συγκεκριμένα οι πρόεδροι των δυο συλλόγων Κηπακίου, ο κ. Παρασκευάς Φουντούνας, 

ο κ. Ανδρέας Μπαντής, και ο αντιπρόεδρος κ. Διονύσης Πάσσιος, ο πρόεδρος του συλλόγου 

Πύργου και Καλαμακίου κ. Μανώλης Τσάτσος και ο γραμματέας κ. Ανάργυρος Θεοδώρου. 

Ειδικότερα οι γονείς ενημερώθηκαν: 

• για τις δυνατότητες που παρέχονται από τις δομές της Πολιτείας σε θέματα 

Υγείας – Εμβολιασμού των παιδιών ΡΟΜΑ 

• για τη λειτουργία τμημάτων ΖΕΠ (Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) για 

την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας 

• για την αναγκαιότητα ανελλιπούς φοίτησης των μαθητών/τριών στο σχολείο 

και τα σχετικά επιδόματα που δύνανται  να λαμβάνουν 

• για τη λειτουργία του 5ου Γυμνασίου και τον εσωτερικό κανονισμό του 

σχολείου 

• για τη μετακίνηση – μεταφορά των μαθητών/τριών από και προς το σχολείο. 

Γενικότερος στόχος της συνάντησης ήταν να δημιουργηθεί  κλίμα εμπιστοσύνης 

μεταξύ σχολείου και οικογένειας και να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας, ώστε να περιοριστεί 

η μαθητική διαρροή. Απώτερος σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν και να αναγνωρίσουν 

οι γονείς  Ρομά την αξία της εκπαίδευσης, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους που 
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απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για να ανταποκρίνονται στις σχολικές 

απαιτήσεις. 

Η Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων κ. Φανή Σμιξιώτη τόνισε την αξία και τα 

οφέλη της εκπαίδευσης και στη συνέχεια ενημέρωσε για τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του σχολείου. Ο Διευθυντής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δρ Αλέξανδρος Γ. 

Καπανιάρης ανέπτυξε τους στόχους της συνάντησης και τις παροχές της πολιτείας προς τους 

ΡΟΜΑ μαθητές, ενώ ο κ. Μιχάλης Λάππας διαβεβαίωσε πως θα στηρίξει με  κάθε μέσο την 

προσπάθεια που γίνεται για την μείωση της μαθητικής διαρροής. Οι κυρίες Ευαγγελία 

Καλκάνη και Σοφία Πρεβεδουράκη πληροφόρησαν τους παρευρισκόμενους  για τις 

υπηρεσίες υγείας που είναι δωρεάν διαθέσιμες προς τους πολίτες, ενώ η κα Βέρα Ντάκου 

ενημέρωσε πως η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων είναι στο πλευρό 

των ΡΟΜΑ. 

Ευχαριστούμε  θερμά τις δομές του Δήμου Τρικκαίων, την ΤΟ.Μ.Υ. Τρικάλων  καθώς 

και όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν με θέρμη στην πρόσκληση και παρουσίασαν τις 

υπηρεσίες  που παρέχονται  προς τους ΡΟΜΑ. Ευχαριστούμε επίσης  και όλους όσους μας 

τίμησαν με την παρουσία τους. 

                                                                                                                Από τη ΔΔΕ Τρικάλων 


