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Ζητήµατα περί κοινωνικής δικαιοσύνης αφορούν στην εκπαιδευτική πολιτική ενός κράτους ενώ 
συνυφαίνονται µε τις αποφάσεις που χρειάζεται να λαµβάνουν καθηµερινά οι εκπαιδευτικοί στο 
σχολείο. Ειδικότερα, αναδύονται απερίφραστα, και ενίοτε πιεστικά, σε σχολεία όπου φοιτούν κατά 
πλειονότητα µαθητές που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη κουλτούρα και αφορούν στην ισότητα των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών των µαθητών. Αναφορικά µε τα Μουσικά Σχολεία αυτό ισοδυναµεί µε 
ζητήµατα πρόσβασης και απρόσκοπτης φοίτησης κάτι που γίνεται ορατό στην περίπτωση των 
Ροµά µαθητών. Η παρούσα εργασία διερευνά τους φραγµούς στην πρόσβαση στο Μουσικό 
Σχολείο µαθητών Ροµά από το Δροσερό Ξάνθης. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ήταν γονείς από 
το Δροσερό, εκπαιδευτικοί και διευθυντές από τα Δηµοτικά σχολεία του οικισµού και από το 
Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. Στα αποτελέσµατα αποτυπώθηκαν φραγµοί οικονοµικής κοινωνικής 
φύσης, ρατσισµού, περιθωριοποίησης κ.ά. καταδεικνύοντας σοβαρά ελλείµµατα κοινωνικής 
δικαιοσύνης στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο µαθητών από το Δροσερό. 
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Social justice issues are related to educational policies and intertwine with the decisions 
teachers are called to make daily at school. They emerge forthright and outright, especially in 
students outside the boundaries of the dominant culture, and are related to equity of 
educational opportunities for them. In regard to Music Schools, these issues become visible in 
the case of Roma pupils (access and uninterrupted attendance). The present qualitative study 
explores the barriers faced by children from Drosero face to accessing Music School. Drosero 
is a village of Roma population in Xanthi region in North-eastern Greece. The participants 
were parents from Drosero, teachers and directors working in the elementary schools of the 
village and in the music school of Xanthi. According to the results, the barriers students from 
Drosero face in accessing music school are of economic and social nature, of racism, of 
marginalization from others, indicating considerable lack of social justice for them. 
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Εισαγωγή  

Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ζητούµενο στα περιβάλλοντα διδασκαλίας-µάθησης, 
ενώ αποτελεί σηµαντικό διακύβευµα σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι συνειδητές 
ή ασυνείδητες παραδοχές µας σχετικά µε το τι είναι δίκαιο καθορίζουν τις αποφάσεις 
και τις πράξεις µας και κατ’ επέκταση διαµορφώνουν την ίδια την κοινωνία. Στον 
χώρο της εκπαίδευσης γίνεται λόγος για ισότητα αποτελεσµάτων και ευκαιριών για 
όλους τους µαθητές (Sabbagh & Schmitt, 2016) καθώς και για κριτική εξέταση του 
ρόλου της εκπαίδευσης στη διαιώνιση των ανισοτήτων. 

Στην Ελλάδα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, µία κοινωνική οµάδα που 
υφίσταται την αδικία είναι οι Ροµά. Όπως παρατηρεί η Kostka (2015), µέρος της 
διαιώνισης των αδικιών εις βάρος των Ροµά είναι αυτή καθεαυτή η προσέγγιση του 
προβλήµατος µε έµφαση στην εθνοτική τους διαφοροποίηση, παρά στις «γενικές 
θεσµικές ανισότητες και δοµικές διακρίσεις» εις βάρος τους, ως πολίτες ενός κράτους 
(σελ. 87). Στους πληθυσµούς Ροµά που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό ανήκουν 
και οι κάτοικοι του Δροσερού Ξάνθης. Πρόκειται για περισσότερους από 4.000 
ανθρώπους, οι οποίοι καταγράφονται κατά πλειοψηφία ως µουσουλµάνοι Ροµά, ενώ 
παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία (Αδαµαντίδου & Χαζάπη, 2011). 

Κοινωνική δικαιοσύνη και µουσική εκπαίδευση 

Στον χώρο της µουσικής εκπαίδευσης, τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια αρθρώνεται 
µε µεγαλύτερη έµφαση ο λόγος για την κοινωνική δικαιοσύνη (Benedict et al., 2015). 
Μία από τις κυρίαρχες τάσεις είναι η κατάδειξη των ανισοτήτων και η ανάλυσή τους, 
παράλληλα µε την αναστοχαστική αµφισβήτηση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, 
των κυρίαρχων κέντρων εξουσίας (Woodford, 2015). 

Σηµαντικοί στοχαστές στον χώρο της µουσικής εκπαίδευσης, όπως η Jorgensen 
(2015), ο Bowman (2007), ο Elliott (2007), ο Regelski (2004) και ο Woodford (2015) 
τονίζουν τη σηµασία της ενσυνείδητης εµπλοκής σε ζητήµατα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αφενός διότι είναι σηµαντικά για τη ζωή µας και αφετέρου διότι είναι 
επιτακτικά στην καθηµερινή µας εµπειρία ως εκπαιδευτικοί µουσικής. 

Η Jorgensen (2015) εστιάζει στη διανεµητική δικαιοσύνη και αναφέρεται «στην 
επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η µουσική εκπαίδευση είναι διαθέσιµη δίκαια 
και ότι συγκεκριµένα άτοµα ή µειονότητες δεν είναι σε µειονεκτική θέση ή δεν 
εξαιρούνται από την διδασκαλία» (σελ. 12). Οι Allsup και Shieh (2012) δίνουν έµφαση 
την οργανική σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης, του σχολείου και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, και υπογραµµίζουν ότι αν δεν υπάρχει από τους εκπαιδευτικούς «συνείδηση 
στων ανισοτήτων που µας περιτριγυρίζουν και µία αίσθηση αγανάκτησης ή ακόµη και 
οργής απέναντι στην ‘κανονική’ κατάσταση των πραγµάτων» τότε η κοινωνικά δίκαιη 
διδασκαλία είναι κενή περιεχοµένου (σελ. 48). Από τα παραπάνω αναδύεται η ανάγκη 
της πολιτικής-κοινωνικής συνείδησης των εκπαιδευτικών µουσικής. Επ’ αυτού, πρέπει 
να τονισθεί ότι στη συζήτηση για τη µουσική εκπαίδευση ως πράξη, που αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο της Κριτικής Θεωρίας (Regelski, 2004), συσπειρώνονται σηµαντικοί 
φιλόσοφοι της µουσικής εκπαίδευσης (Κοκκίδου, 2016) κάτι που δείχνει µία αυξηµένη 
ευαισθητοποίηση για τον στόχο µιας πιο δίκαιης κοινωνίας. 
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Παρόλο που τα ζητήµατα περί κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν αντικείµενο 
ερευνών και φιλοσοφικής σκέψης σε διεθνές επίπεδο, αυτό δεν ισχύει για  τη µουσική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα, πολύ δε περισσότερο όσον αφορά τα Μουσικά Σχολεία. 
Ειδικότερα, µόνο η µεταπτυχιακή διατριβή της  Ζορµπά (2006) αγγίζει το θέµα της 
κοινωνικής δικαιοσύνης στο Μουσικό Σχολείο. Σε µεταγενέστερη δηµοσίευση από 
κοινού µε την Υφαντή (Ζορµπά & Υφαντή, 2008) εξετάζεται κατά πόσον ο τρόπος 
που λειτουργούν τα Μουσικά Σχολεία ανταποκρίνεται στον ιδρυτικό τους στόχο και 
ασκείται κριτική σχετικά µε την ποιότητα της κοινωνικής δικαιοσύνης στη λειτουργία 
τους. 

Έρευνα: προβληµατική, σκοπός, δείγµα και µεθοδολογικά εργαλεία 

Αφετηρία για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν οι εµπειρικές παρατηρήσεις της πρώτης 
εκ των συγγραφέων για το πλαίσιο εκπαίδευσης των Ροµά Δροσεριτών µαθητών και, 
ειδικότερα, για το γεγονός της διακοπής των σπουδών τους και για τα εµπόδια που 
καθιστούν απαγορευτική τη φοίτησή τους στο Μουσικό Σχολείο της Ξάνθης,  από 
την έναρξη της λειτουργίας του. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η αντίφαση µεταξύ 
της στενής σχέσης των παιδιών του Δροσερού µε τη µουσική και των ευκαιριών που 
έχουν για σπουδές µουσικής. Η απουσία σχετικών ερευνών καθιστά επιτακτική τη 
διερεύνηση των παραγόντων που διαµορφώνουν αυτήν την εικόνα. 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των φραγµών στην 
πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο µαθητών από το Δροσερό Ξάνθης. Με τον όρο 
«φραγµοί» εννοούνται οι παράγοντες που παρεµποδίζουν την πρόσβαση στο 
Μουσικό Σχολείο. Ο όρος «πρόσβαση» περιλαµβάνει τόσο την εισαγωγή, όσο και τη 
φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο. 

Στο δείγµα της έρευνας περιλαµβάνονται κάτοικοι του Δροσερού Ξάνθης, 
εκπαιδευτικοί και διευθυντές από τα Δηµοτικά σχολεία του οικισµού· επίσης, 
συµµετείχαν ο διευθυντής και µία εκπαιδευτικός από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. 
Στον αρχικό ερευνητικό σχεδιασµό προβλεπόταν µία ακόµη συνέντευξη µε 
εκπαιδευτικό µουσικής από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, η οποία, ωστόσο, δεν 
πραγµατοποιήθηκε λόγω αναβολών, ενώ δεν υπήρχε η δυνατότητα υπέρβασης των 
χρονικών ορίων στην ολοκλήρωση της έρευνας. Για την επιλογή των ερωτώµενων 
εφαρµόστηκε η στρατηγική σκόπιµης δειγµατοληψίας. Έτσι, αξιοποιήθηκε η 
πολύχρονη εµπειρία της ερευνήτριας στο πεδίο, ώστε το προφίλ των ανθρώπων που 
συµµετείχαν να ευθυγραµµίζεται µε «τους γενικούς και ειδικούς στόχους της 
ερευνητικής διαδικασίας» (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 64). 

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσα από τη χρήση ηµιδοµηµένων 
συνεντεύξεων, εκκινώντας από µία εθνογραφική οπτική κατά το πρότυπο του 
Spradley (1979). Η επεξεργασία των δεδοµένων βασίστηκε στην τεχνική της 
θεµατικής ανάλυσης (Terry et al., 2017). Όλοι οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για 
τον σκοπό της έρευνας και τη διατήρηση της ανωνυµίας τους και κατόπιν έδωσαν την 
προφορική τους συναίνεση για την πραγµατοποίηση και ηχογράφηση των 
συνεντεύξεων. 

P5578th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Round table ΙΙI: Musical Education and Social Justice 
Στρογγυλή τράπεζα III: Μουσική εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη

Ζάχος (Eπιµ)

Αποτελέσµατα 

Από την επεξεργασία των δεδοµένων µε την εφαρµογή της µεθόδου θεµατικής 
ανάλυσης προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: (α) φραγµοί οικονοµικής-κοινωνικής 
φύσης (φτώχεια, ανεργία, µερική απασχόληση, παιδική εργασία) (β) φραγµοί 
θεσµικής φύσης (αποτυχία τοπικής και κεντρικής διοίκησης στη λήψη και εφαρµογή 
αποτελεσµατικών και δίκαιων αποφάσεων, απουσία θετικών µέτρων υπέρ των 
µαθητών Ροµά, σε σχέση µε τη φοίτησή τους στο Μουσικό Σχολείο, έλλειψη 
εξειδικευµένου προσωπικού κοινωνικής µέριµνας) (γ) περιθωριοποίηση (φόβος, 
ανασφάλεια, γλωσσική αποµόνωση), (δ) ο φραγµός του ρατσισµού (bullying, 
θεσµικός ρατσισµός) και (ε) φραγµοί σε σχέση µε την κουλτούρα (σύστηµα αξιών, 
έµφυλα στερεότυπα). 

Οι αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ των κατηγοριών, αντανακλούν την πολυδιάστατη 
φύση του αντικειµένου της έρευνας και υποδεικνύουν ένα µεγάλο θεµατικό εύρος 
που καλεί για περαιτέρω διερεύνηση. Επιπλέον, αν και οι θεµατικές κατηγορίες 
αποτυπώνουν φραγµούς ίσως γενικότερα στην πρόσβαση παιδιών Ροµά στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στην περίπτωση της πρόσβασης µαθητών από το 
Δροσερό στο Μουσικό Σχολείο, οι φραγµοί δείχνει να µεγεθύνονται λόγω ζητηµάτων 
που έχουν να κάνουν µε τον τρόπο λειτουργίας και τη φιλοσοφία του θεσµού. 

Φραγµοί οικονοµικής-κοινωνικής φύσης 
Η ακραία φτώχεια, η ανεργία, η εποχική απασχόληση και η παιδική εργασία 
συνθέτουν ένα σύνολο παραγόντων οικονοµικής-κοινωνικής φύσης που καθορίζουν 
τη ζωή και τη συστηµατική φοίτηση των παιδιών στα Δηµοτικά σχολεία του 
Δροσερού, οδηγώντας συχνά στην σχολική διαρροή ή εγκατάλειψη. Κατ’ επέκταση 
επηρεάζουν και τους όρους πρόσβασης των παιδιών στο Μουσικό Σχολείο. Η εικόνα 
της ακραίας φτώχειας αποτυπώνεται στις απαντήσεις όλων των ερωτώµενων 
κατοίκων και εκπαιδευτικών του Δροσερού, ως γενική διαπίστωση για τις συνθήκες 
της καθηµερινότητας: οικογένειες που δεν έχουν τα ελάχιστα χρήµατα να αγοράσουν 
φαγητό και παιδιά που δεν έχουν ρούχα ή παπούτσια για να πάνε στο σχολείο. Από τα 
λεγόµενα όλων των συµµετεχόντων, γίνεται εµφανές ότι πρόκειται για ένα συνεχές 
οικονοµικής δυσχέρειας, που εκτείνεται από το περιορισµένο οικογενειακό εισόδηµα 
µέχρι την ακραία φτώχεια. Τα ίδια τα παιδιά, όπως τόνισαν οι γονείς τους, 
αναγκάζονται να δουλέψουν για την επιβίωση, µε αποτέλεσµα να πρέπει να 
διακόψουν τη φοίτησή τους στο σχολείο. Ακόµη και οι οικογένειες που έχουν κάποια 
εισοδήµατα αδυνατούν να καλύψουν τη συστηµατική µουσική µόρφωση των παιδιών 
τους εκτός της δηµόσιας εκπαίδευσης. 

Είναι εντυπωσιακό ότι η απεικόνιση αυτής της δύσκολης πραγµατικότητας 
έγινε από τους περισσότερους γονείς µε όρους τετελεσµένου, δηλαδή ως µία 
κατάσταση παγιωµένη που δεν µπορεί να αλλάξει. Μία µητέρα µεταφέρει µε τα 
λεγόµενά της το γενικότερο κλίµα: «Εδώ δεν αλλάζει Μαρία τίποτα. Όπως ήτανε κι 
έτσι θα πάµε». Εν τούτοις, είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν εκφράστηκαν ευθέως 
συναισθήµατα θυµού ή αγανάκτησης για αυτές τις συνθήκες. 

Οι εκπαιδευτικοί από το Μουσικό Σχολείο δεν αναφέρθηκαν ρητά στη φτώχεια 
ως έναν από τους φραγµούς για τους µαθητές από το Δροσερό, γεγονός που εξηγείται, 
πιθανόν, από τον µικρό όγκο πληροφοριών που διαθέτουν σχετικά µε τον οικισµό. 

P5588th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Round table ΙΙI: Musical Education and Social Justice 
Στρογγυλή τράπεζα III: Μουσική εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη

Ζάχος (Eπιµ)

Φραγµοί θεσµικής φύσης 
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα πολιτικά µέτρα που σχετίζονται µε τη 
φοίτηση µαθητών Ροµά στο Μουσικό Σχολείο (κεντρική διοίκηση, τοπική 
αυτοδιοίκηση, περιφερειακά όργανα για την εκπαίδευση) και το θεσµικό πλαίσιο της 
λειτουργίας των µουσικών σχολείων. Οι παράγοντες, που επισηµάνθηκαν από τους 
συµµετέχοντες, σχετίζονται µε τη γεωγραφική θέση του σχολείου, µε την αποτυχία 
της τοπικής και κεντρικής διοίκησης στη λήψη αποτελεσµατικών και δίκαιων 
αποφάσεων για τους Ροµά µαθητές, και µε τον σχεδιασµό παρεµβάσεων µε στόχο την 
κοινωνική ισότητα (π.χ., εξειδικευµένο προσωπικό κοινωνικής µέριµνας).  

Ειδικότερα, στις απαντήσεις της πλειονότητας των συµµετεχόντων αναδείχτηκε 
το πρόβληµα της απόστασης του Μουσικού Σχολείου από τον τόπο κατοικίας 
µεγάλης µερίδας µαθητών, που σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση στη ναύλωση 
µεταφορικών µέσων δηµιουργεί σοβαρά εµπόδια στην πρόσβαση των παιδιών. Όλα 
αυτά τα πρακτικά προβλήµατα και επιπλέον η ακαταλληλότητα του κτηρίου που 
φιλοξενεί «προσωρινά» το Μουσικό Σχολείο -σχεδόν από την έναρξη λειτουργίας 
του το 1997 µέχρι σήµερα (2019)- αποδόθηκαν στην ανεπάρκεια της κεντρικής και 
της τοπικής πολιτικής. Μάλιστα, οι εκλεγµένοι τοπικοί ηγέτες θεωρούνται ως 
φραγµοί οι ίδιοι, παρά ως συντελεστές προς την εξεύρεση µίας λύσης. Ο διευθυντής 
του Μουσικού Σχολείου αναφέρθηκε στις δυσκολίες συνεργασίας µε τους αρµόδιους 
τοπικούς φορείς και στην αναποτελεσµατικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως 
σχετικά µε την εύρεση ενός νέου κτηρίου, ενώ η εκπαιδευτικός του Μουσικού 
Σχολείου είπε χαρακτηριστικά «Έχουµε µπλέξει µε τους δηµάρχους». Και οι δύο 
τόνισαν ότι η διαχείριση ζητηµάτων όπως η µετακίνηση και η σίτιση, εξαρτάται από 
την τοπική αυτοδιοίκηση, µε κονδύλια που οφείλει να διασφαλίζει εγκαίρως. Αλλά 
αυτά τα προβλήµατα είναι µόνιµα, µε αποτέλεσµα µία διάχυτη ανασφάλεια στην 
έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. 

Φραγµοί περιθωριοποίησης ή/και αποµόνωσης 
Ένας από τους πιο ισχυρούς φραγµούς για την πρόσβαση των παιδιών στο Μουσικό 
Σχολείο αποτελεί η περιθωριοποίηση των κατοίκων του Δροσερού που, αν και δεν 
καταγράφεται ρητά στις απαντήσεις των συµµετεχόντων, συνάγεται από τα λεγόµενά 
τους. Ένας συνδυασµός παραγόντων που δρουν σωρευτικά συντελεί στην 
αποµόνωση των Δροσεριτών από τους υπόλοιπους Ξανθιώτες. Η αποµόνωση αυτή 
έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως είναι η χωροταξική και λειτουργική 
αποκοπή από την πόλη (απόσταση και απουσία δηµόσιας συγκοινωνιακής σύνδεσης) 
αλλά και άδηλα χαρακτηριστικά όπως ο φόβος που έχει παγιωθεί στην ψυχοσύνθεση 
των Δροσεριτών ως προς την επαφή τους µε τους θεσµούς και τα περιβάλλοντα της 
κυρίαρχης κουλτούρας. Ο φόβος των γονέων για τα παιδιά τους, αλλά και των ίδιων 
των παιδιών να βρεθούν έξω από τον οικισµό είναι διάχυτος τόσο στα λεγόµενα των 
γονέων, όσο και των εκπαιδευτικών των Δηµοτικών σχολείων. Αλλά και από την 
πλευρά των συµµετεχόντων από το Μουσικό Σχολείο παρατηρήθηκε η ανασφάλεια 
που βιώνουν τα παιδιά στην επαφή τους µε αυτό. Η εκπαιδευτικός του Μουσικού 
Σχολείου που είχε ευκαιριακή αλληλεπίδραση µε µαθητές από το Δροσερό, στο 
πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συναντήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις, 
περιέγραψε τη διστακτικότητά τους που οδήγησε τελικά στη µη συµµετοχή τους σε 
αυτές. 
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Η περιθωριοποίηση παίρνει και τη µορφή της γλωσσικής αποµόνωσης. Στη 
µητρική γλώσσα των Δροσεριτών, -στα «τσιγγάνικα» όπως αναφέρουν οι γονείς του 
οικισµού και τα οποία είναι η γλώσσα και σε άλλες κοινότητες Ροµά- η επικοινωνία 
γίνεται µόνο σε προφορικό επίπεδο, ενώ η συστηµατική επαφή των παιδιών µε την 
ελληνική γλώσσα ξεκινά στο νηπιαγωγείο ή στο Δηµοτικό σχολείο. Ειδικά τα παιδιά 
που οι συνθήκες της ζωής τους και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα τα οδηγεί στην 
εγκατάλειψη των σπουδών τους, καταλήγουν να υπολείπονται στη χρήση του  
βασικού εργαλείου κοινωνικοποίησης το οποίο είναι η γλώσσα του κυρίαρχου 
πολιτισµού, και ειδικότερα στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου. 

Ο φραγµός του ρατσισµού 
Οι ρατσιστικές επιθέσεις µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι Δροσερίτες από µικρή 
ηλικία -είτε εµφανώς και άµεσα µε λεκτικά ή άλλα µέσα είτε έµµεσα µέσα από το 
βλέµµα και τη στάση του άλλου- καθώς και ο φόβος από τους γονείς µήπως το παιδί 
τους γίνει αποδέκτης µιας τέτοιας ρατσιστικής συµπεριφοράς στο Μουσικό Σχολείο 
φαίνεται ότι αποτελεί καίριο αποτρεπτικό παράγοντα για τη φοίτηση των Ροµά 
παιδιών σε αυτό. Από την πλευρά των γονέων, ο δισταγµός δείχνει να πηγάζει από 
τον φόβο ότι τα παιδιά θα αντιµετωπίσουν ένα εχθρικό και απορριπτικό περιβάλλον. 
Είναι χαρακτηριστική η απάντηση ενός πατέρα: «Όντως θέλουνε τα παιδιά αυτά να 
πάνε, αλλά δεν µπορούνε να πάνε εκεί, τους βλέπουνε µε ρατσιστικό βλέµµα, πώς το 
λένε αυτό, µε µάτι να πούµε τους βλέπουνε». 

Ο ρατσισµός, που γίνεται ορατός στο bullying που δέχονται οι Δροσερίτες, αν 
και δε διατυπώνεται ρητά µε τη χρήση των συγκεκριµένων λέξεων, συνάγεται και 
µέσα από τα λεγόµενα των διευθυντριών και των εκπαιδευτικών των Δηµοτικών 
σχολείων που εκφράζουν την ανησυχία τους για την υποδοχή που θα έχουν τα παιδιά 
από το Δροσερό στο Μουσικό Σχολείο. Μία εκπαιδευτικός δήλωσε ότι η ρατσιστική 
αντιµετώπιση, παράλληλα µε τη µη συστηµατική φοίτηση, συνιστούν τους δύο 
κύριους λόγους για τους οποίους κάποιος µαθητής από τον οικισµό θα µπορούσε να 
εγκαταλείψει το Μουσικό Σχολείο: «Πώς θα τον αντιµετωπίσουνε κι οι µαθητές εκεί. 
Θα είναι ο ῾γύφτος που ήρθε στο σχολείο µας᾿ ή ῾είναι συµµαθητής µας, που απλώς 
µπορεί να είναι λίγο αδύναµος᾿; Αυτά είναι πολύ βασικά στο να παραµείνει ή να 
εγκαταλείψει και µάλιστα γρήγορα». 

Η λέξη «ρατσισµός» δεν χρησιµοποιείται ευθέως στον λόγο των 
συµµετεχόντων από το Μουσικό Σχολείο. Υπάρχουν ωστόσο αναφορές-ερωτήµατα, 
κυρίως από την εκπαιδευτικό σχετικά µε το κατά πόσο είναι «παιδαγωγικά έτοιµοι» 
οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου να υποδεχτούν µαθητές από το Δροσερό. Η 
ίδια υιοθετεί µία αναστοχαστική στάση και στέκεται κριτικά απέναντι και στη δική 
της ετοιµότητα να βοηθήσει µαθητές µε διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα. 
Διαπιστώνει τις δυσκολίες της διδασκαλίας-µάθησης σε πολυπολιτισµικές τάξεις 
αλλά συµπληρώνει ότι είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών να αναζητούν συνεχώς 
τρόπους για να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες και να ανταποκριθούν στις 
σύγχρονες απαιτήσεις του έργου τους. Μία σηµαντική επισήµανση της εν λόγω 
συµµετέχουσας -που είναι και η µοναδική αυτού του τύπου από όλες τις 
συνεντεύξεις- είναι ότι η ίδια η ύπαρξη των Δηµοτικών σχολείων του οικισµού µε 
αµιγείς πληθυσµούς Ροµά συνιστά από µόνη της µία αδικία, φανερώνοντας την 
ύπαρξη ενός υποβόσκοντος θεσµικού ρατσισµού. 
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Φραγµοί σχετικά µε ζητήµατα κουλτούρας 
Οι φραγµοί που οφείλονται σε ζητήµατα κουλτούρας συνδέονται µε τα συστήµατα 
αξιών που αποδέχεται η πλειοψηφία των Δροσεριτών. Τα έµφυλα στερεότυπα, οι 
νόρµες, οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των κατοίκων για τον ρόλο ανδρών και των 
γυναικών επηρεάζει τις αποφάσεις και τις επιθυµίες παιδιών και γονέων, ιδιαίτερα 
των κοριτσιών, για συνέχιση των σπουδών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση και 
ειδικότερα στο Μουσικό Σχολείο. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις δύο γονιών: 
«Οι δικοί µας οι περισσότεροι αφήνουν το σχολείο, µετά το γυµνάσιο σταµατάνε. 
Αυτό είναι το πρόβληµα.[...] Οι περισσότεροι παντρεύονται δεκαπέντε, δεκαέξι. Έχει 
και παντρεύονται και δώδεκα και δεκατρία. Όποιος παντρεύεται τελειώνει. Δε 
σπουδάζουν» και «Εδώ τα πιο πολλά κορίτσια όποιες γίνονται δεκαπέντε, δεκαέξι το 
πιο πολύ δεκαεννιά άµα µένεις εδώ σε λένε [...] που έµεινες σε λένε. Κατάλαβες; [...] 
Αυτή είναι η ζωή µας». 

Η πατριαρχική δοµή του κοινωνικού συστήµατος του Δροσερού αποτελεί έναν 
φραγµό που µπορεί να αναστείλει την αυτονόµηση των κοριτσιών. Μία µητέρα 
µίλησε σχετικά µε το ενδεχόµενο να συνεχίσει το σχολείο µία παντρεµένη έφηβη: 
«αναλόγως τον άντρα της. Μπορεί να την αφήσει, µπορεί και να µην την αφήσει να 
σπουδάσει. [...] Τι θα γίνει, ο άντρας αποφασίζει». Η ίδια µητέρα περιγράφει τους 
ρόλους των δύο φύλων στον οικισµό, όπου ο άντρας έχει τον ρόλο του κουβαλητή 
και η γυναίκα το ρόλο της νοικοκυράς-µητέρας: «Η γυναίκα θα είναι στο σπίτι, τις 
δουλειές θα κάνει, τα παιδιά θα κοιτάξει, ο άντρας θα δουλεύει. Αυτό. Λεφτά θα 
φέρνει. Αυτό είναι». 

Τα έµφυλα στερεότυπα είναι καθοριστικά, όχι µόνο για το ενδεχόµενο φοίτησης 
των κοριτσιών στο Μουσικό Σχολείο αλλά και γενικότερα για τη συνέχιση των 
σπουδών τους. Ένας πατέρας περιγράφει τις αντιλήψεις των κατοίκων του Δροσερού 
σχετικά µε το ενδεχόµενο να φύγει ένα κορίτσι σε σχολείο εκτός του οικισµού. Λέει 
ότι ειδικά τα κορίτσια δεν τα αφήνουν διότι φοβούνται µήπως συµβεί κάτι, µήπως τα 
«πειράξουνε»: «Μετά θα πούνε οι δικοί µας ῾Να αυτή πάει εκεί, δεν ξέρουµε τι 
κάνει᾿, δηλαδή θα βγει και το όνοµά της σε κακό». 

Οι φραγµοί, σε σχέση µε το φύλο αποτυπώνονται ευθέως στον λόγο των 
γονέων. Εν τούτοις, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας (2017) είναι σκόπιµο 
να αναφερθεί ότι: (α) ήταν η πρώτη χρονιά, που µεταξύ των υποψηφίων Δροσεριτών 
µαθητών για εισαγωγή στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης ήταν περισσότερα τα κορίτσια 
που έδωσαν εξετάσεις (τρία στα τέσσερα παιδιά) και (β) ήταν η πρώτη φορά που 
πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις µαθητές από το Δροσερό και µάλιστα δύο κορίτσια. 
Τα γεγονότα αυτά µπορεί να είναι µεµονωµένα, ενδεχοµένως όµως να αποτελούν 
ενδείξεις έναρξης ενός µετασχηµατισµού του ρόλου της γυναίκας στην κουλτούρα 
του Δροσερού. Πρόκειται για ένα πεδίο που αξίζει να ερευνηθεί περαιτέρω. 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν σαφώς έλλειµµα κοινωνικής 
δικαιοσύνης στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο µαθητών από το Δροσερό. 
Πρόκειται για µία αλληλοδιαπλοκή πολλαπλών αρνητικών παραγόντων που δρουν 
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ενισχυτικά και παρεµποδίζουν τους Δροσερίτες µαθητές να αξιοποιήσουν τα οφέλη 
που προσφέρουν οι σπουδές στα Μουσικά Σχολεία. 

Ανάµεσα σε αυτούς τους φραγµούς ο ρατσισµός είναι ένας από τους πιο 
ανθεκτικούς, διότι διαχέεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής πραγµατικότητας. Οι 
απαντήσεις των συµµετεχόντων της έρευνας συνάδουν µε τις διαπιστώσεις του 
Τσιάκαλου (2000, σελ. 77): «[Ο ρατσισµός είναι] ένα πλέγµα αντιλήψεων, στάσεων, 
συµπεριφορών και/ή θεσµοθετηµένων µέτρων που εξαναγκάζει ορισµένους 
ανθρώπους σε υποτελή διαβίωση, κι αυτό µόνο και µόνο επειδή ανήκουν σε µια 
διακριτή κατηγορία ανθρώπων. Ως δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιµοποιείται η 
διαφορετικότητα της οµάδας, στην οποία προσάπτεται συχνά -αλλά όχι πάντα- µια 
υποτιθέµενη κατωτερότητα ή/και επικινδυνότητα. Το φάσµα της υποτελούς 
διαβίωσης είναι ευρύ. Έχει όµως πάντοτε ως πυρήνα τον αποκλεισµό από δηµόσια 
και κοινωνικά αγαθά ή την ανισότιµη συµµετοχή σε αυτά». 

Το ελληνικό κράτος υπολείπεται στην εκπαίδευση των µαθητών Ροµά, όπως 
καταδεικνύει το γεγονός ότι κλήθηκε τρεις φορές να απολογηθεί στα ευρωπαϊκά 
δικαστήρια για την πολιτική που ακολουθεί σε αυτόν τον τοµέα (Farkas, 2014). 
Παράλληλα, η συγκρότηση και η λειτουργία των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα, 
ενός θεσµού µουσικής εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του επίσηµου ελληνικού 
κράτους, προκαλεί σηµαντικά ερωτήµατα, σχετικά µε τη διασφάλιση της ισοτιµίας 
µεταξύ όλων των µαθητών (Ζορµπά & Υφαντή, 2008). Ενώ σε διεθνές επίπεδο 
επισηµαίνεται ολοένα πιο εµφατικά η ανάγκη για παροχή ίσων ευκαιριών στην 
εκπαίδευση, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικότητας, κοινωνικοοικονοµικού 
επιπέδου κ.λπ. (UNESCO, 2015), το ζητούµενο της κοινωνικής δικαιοσύνης, στο 
σκέλος της δίκαιης κατανοµής των εκπαιδευτικών-µουσικών µορφωτικών αγαθών σε 
όλους τους µαθητές, φαίνεται ότι είναι «άπιαστο όνειρο» για µεγάλες οµάδες του 
µαθητικού πληθυσµού.  

Το αίτηµα για την πρόσβαση των µαθητών Ροµά σε µία ποιοτική εκπαίδευση 
είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Όπως υποστηρίζει ο McGarry (2011, 2014), ουσιαστικές 
απαντήσεις στα προβλήµατα των Ροµά µπορούν να δοθούν µόνο σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, γιατί η ρητορική σε διεθνικό επίπεδο οδηγεί σε αδιέξοδο. Σε αυτή τη βάση, η 
πρόσβαση των µαθητών Ροµά στα Μουσικά Σχολεία αποκτά µία επιπρόσθετη 
δυναµική διότι συνδέεται άµεσα µε τη συνύπαρξη ανθρώπων από ποικίλες 
κοινωνικές οµάδες σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Στο περιβάλλον του Μουσικού 
Σχολείου, η αλληλεπίδραση ανάµεσα σε ανθρώπους διαφορετικούς µεταξύ τους  θα 
µπορούσε να ενισχύσει τον διάλογο περί κοινωνικής δικαιοσύνης και να λειτουργήσει 
θετικά στην καταπολέµηση της κοινωνικής αδικίας. 

Επίλογος 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσµα για µία µελλοντική δέσµη 
δράσεων, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η ανισότητα στην πρόσβαση των Ροµά 
µαθητών στο Μουσικό Σχολείο. Μελλοντικές έρευνες µπορούν να εµβαθύνουν σε 
χαρακτηριστικά των Ροµά µαθητών (φυλή, φύλο, γλώσσα και θρησκεία) και οι 
φραγµοί µπορούν να µελετηθούν αναφορικά µε άλλους θεσµούς και συγκεκριµένες 
κοινωνικές αξίες. 
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