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Αξιότιμε κ.Παρθένη Χρήστο,  

Σας αποστέλλουμε παρακάτω τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν από τον κ. Κώστα 

Παϊτέρη, σχετικά με τα σχολεία της Ξάνθης στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά, ώστε να 

ενισχυθούν τα σχολεία και οι μαθητές στα πλαίσια του Πανελλαδικού Προγράμματος 

''Εκπαίδευση Παιδιών Ρομα'' που υλοποιεί το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε 

συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της χώρας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. 

Τα σχολεία που υπάρχουν στον οικισμό μας, στα οποία φοιτούν αποκλειστικά 

Ρομά, είναι το 15ο Νηπιαγωγείο, το 15ο και 20ο Δημοτικό – τα οποία συστεγάζονται στην 

ίδια αυλή 1,5 στρέμμα – και το 8ο Γυμνάσιο το οποίο και αυτό στεγάζεται σε ένα χώρο 

δανεισμένο από τον ΟΑΕΔ Ξάνθης στην αρχή του οικισμού.  

Ο Σύλλογος μας, από την αρχή λειτουργίας του το 2006, έχει δώσει προτεραιότητα 

στην εκπαίδευση. Το 2018, πιστεύοντας πως η εκπαίδευση έχει φτάσει σε αδιέξοδο, 

απευθυνθήκαμε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης για την ένταξη των παιδιών μας 

στα δημόσια σχολεία μέσα στην πόλη της Ξάνθης. Με την βοήθεια του, καταφέραμε να 

ξεκινήσουν να εγγράφονται παιδιά από τον οικισμό μας σε σχολεία μέσα στην πόλη της 

Ξάνθης.  

Τα νηπιαγωγεία που έκαναν εγγραφές σε παιδιά Ρομά είναι:  

 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης 

 16ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης  

 17Ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης 

 Νηπιαγωγείο Ευμοίρου  

 

Ωστόσο, λόγω της έλλειψη μεταφορικού μέσου, τα 50 παιδιά του νηπίου δε κατάφεραν 

να φοιτήσουν, εκτός από όσα είχαν την δυνατότητα οι γονείς να τα μεταφέρουν οι ίδιοι. 

Δυστυχώς, πολλά έμειναν εκτός σχολείο, γιατί δεν έγιναν δεκτά να επιστρέψουν στο 

νηπιαγωγείο του οικισμού μας. 
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Αντίστοιχα, τα δημοτικά στο οποία έγιναν εγγραφές και φοιτούν 52 παιδιά του οικισμού 

μας είναι: 

 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 8ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 17ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

 

Και τέλος, οι μαθητές που ολοκληρώνουν την φοίτηση τους στο 8ο Γυμνάσιο Ξάνθης, 

εγγράφονται στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ξάνθης, για την τελευταία χρονιά που είχαμε 

ενημέρωση, τη σχολική χρονιά 2018 – 2019, τα παιδιά στο Λύκειο ήταν μόνο 27. Και εδώ 

είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη μέσου μεταφοράς καθώς το σχολείο απέχεις 2,5 

χλμ και τα παιδιά πρέπει να πηγαινοέρχονται με τα πόδια, με τους όσους κινδύνους μπορεί 

να υπάρχουν.  

Για την σχολική χρονιά 2020 – 2021, οι εγγραφές έχουν γίνει ήδη, ωστόσο δεν υπήρχε 

καμία ενημέρωση προς τους γονείς, παρά μόνο 2 μέρες πριν την ολοκλήρωση τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι του κέντρου κοινότητας Δροσερού Ξάνθης, ενημέρωσαν μόνο 

το διάστημα 27 και 28/5 ότι οι γονείς πρέπει να κάνουν τις εγγραφές ως τις 29.5.2020.  

Ελπίζουμε, μέσω της συνεργασίας μας για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» 

να καταφέρουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά μας.  

Ο Σύλλογος μας θέλει να σας ευχαριστήσει εκ των προτέρων, για την απόφαση σας 

να συμπεριλάβετε και την Θράκη στις περιοχές που θα γίνουν παρεμβάσεις καθώς είναι μία 

ευαίσθητη και συνάμα δύσκολη περιοχή. Επιπλέον, να ευχαριστήσουμε όλους όσους θα 

εργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος, ειδικότερα τον κ. Κώστα Παϊτέρη για το 

αμείωτο ενδιαφέρον του όλα αυτά τα χρόνια.  

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεση σας.  

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 
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 Σουλεϊμάν Σαμπιχά 

 


