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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μία αμφιλεγόμενη έννοια, η οποία εμφανίζεται με 

αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια στον δημόσιο λόγο, σε ακαδημαϊκά κείμενα, 

αλλά και στον χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η πληθώρα των αναφορών στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, αφενός, και το πλαίσιο σχετικής αβεβαιότητας στη χρήση του όρου 

αφετέρου, συνιστά μία αντίφαση και ταυτόχρονα μία νοητική πρόκληση. Ερωτήματα 

σχετικά με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης συνυφαίνονται με τις αποφάσεις που 

χρειάζεται να λαμβάνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Αναδύονται 

απερίφραστα και κατά πρόσωπο ιδιαίτερα σε σχολεία όπου φοιτούν κατά πλειοψηφία 

μαθητές εκτός των ορίων της κυρίαρχης κουλτούρας. Ερωτήματα γύρω από το νόημα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση, ειδικότερα στη μουσική εκπαίδευση, οι 

εμπειρίες της ερευνήτριας από την καθημερινή σχολική ζωή και η παραδοχή ότι η 

ερευνητική πράξη/απραξία έχουν πολιτική διάσταση, αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την 

υλοποίηση αυτής της έρευνας. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία προσεγγίζει την έννοια 

της κοινωνικής δικαιοσύνης στη μουσική εκπαίδευση και σε αυτό το πλαίσιο διερευνά 

τους φραγμούς στην πρόσβαση (εισαγωγή και φοίτηση) στο Μουσικό Σχολείο μαθητών 

Ρομά από το Δροσερό Ξάνθης και, επιπρόσθετα, πιθανές λύσεις για την άρση αυτών των 

φραγμών. Οι συμμετέχοντες ήταν γονείς από το Δροσερό, εκπαιδευτικοί και διευθυντές 

που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία του οικισμού και στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. 

Στα δεδομένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν με την εφαρμογή ποιοτικών 

μεθόδων, αποτυπώθηκαν φραγμοί οικονομικής κοινωνικής φύσης, ρατσισμού, 

περιθωριοποίησης κ.ά. καταδεικνύοντας σοβαρά ελλείμματα κοινωνικής δικαιοσύνης στην 

πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο μαθητών από το Δροσερό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσική Εκπαίδευση, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Μαθητές Ρομά, 

Πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο



 

ABSTRACT 

Social justice is a controversial concept, which, in recent years, has been increasingly 

appearing in public speech, in academic texts, and in the field of educational policy. The 

plethora of references to social justice, on the one hand, and the context of relative 

uncertainty in the use of the term, on the other, constitute a contradiction, and, at the same 

time, an intellectual challenge. Questions regarding social justice intertwine with the 

decisions teachers are called to make daily at school. They emerge forthright and outright, 

especially in schools outside the boundaries of the dominant culture. Questions on the 

meaning, and the importance, of social justice in education, specifically in music 

education, the researcher’s personal experience of day-to-day school life, as well as the 

assumption that our actions, - or inaction, as the case may be -, have a political dimension, 

motivated the realization of this study. In particular, this paper considers the meaning of 

social justice in music education and explores, not only the barriers faced, by children from 

Drosero, to accessing (entry and attendance) music school, but also the ways to overcome 

these barriers. Drosero is a settlement of Roma population in Xanthi, a town in North-

eastern Greece. The participants were parents from Drosero, teachers and directors 

working in the elementary schools of the settlement and the music school of Xanthi. The 

data, gathered analyzed through qualitative methods, illustrate barriers of economic and 

social nature, of racism, of marginalisation from others, indicating considerable lack of 

social justice for students from Drosero in accessing music school. 

Key-words: Music Education, Social justice, Roma Students, Access to music 

school 
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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. Πρόκειται, δηλαδή, 

για μία έννοια σαφώς πολιτική και μάλιστα ιεραρχικά ανώτερη σε σύγκριση με άλλες 

πολιτικές αξίες, γιατί συνιστά στην ουσία «το κριτήριο με το οποίο ζυγίζουμε τη σημασία 

άλλων πολιτικών αξιών» (Kymlicka, σ. 275). 

Με βάση τη διαπίστωση ότι η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης έχει πολιτικό 

χρώμα δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο όρος κοινωνική δικαιοσύνη χρησιμοποιείται 

σε ποικίλες περιστάσεις για να υποδηλώσει πολυσύνθετες και συχνά αντικρουόμενες 

μεταξύ τους ιδέες (Reisch, 2014). Όμως, τι σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη, για ποιον και 

σε ποιο πλαίσιο; Ποιος την ορίζει και ποιος αναλαμβάνει την πραγμάτωσή της; Τα 

σημαντικά αυτά ερωτήματα προϋποθέτουν ή παράγουν διαφορετικές πολιτικές παραδοχές 

σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο οργάνωσης μίας κοινωνίας. Επομένως, το νόημα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης δεν είναι απόλυτο, αλλά διαμορφώνεται αναλόγως του πλέγματος 

συγκεκριμένων γεωγραφικών και ιστορικών συνθηκών, δηλαδή μορφοποιείται μέσα σε 

ένα δεδομένο πολιτικό πλαίσιο. 

Η πρώτη, ίσως, απόπειρα εννοιολόγησης της κοινωνικής δικαιοσύνης ταυτίστηκε 

με την ισότητα (Konow & Schwettmann, 2016). Ακόμη και σήμερα, στον
1
 σύγχρονο 

δυτικό πολιτισμό, η κοινωνική δικαιοσύνη εξισώνεται πολλές φορές με την ιδέα της 

ισότητας ή της ισονομίας για όλους τους πολίτες ενός κράτους, κυρίως όμως σημαίνει την 

αναδιανομή των βασικών κοινωνικών αγαθών σε όλους τους πολίτες, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται εκείνο το επίπεδο διαβίωσης που θα τους δίνει την ελευθερία να 

αναπτύξουν τις ατομικές τους κλίσεις όντας ενεργά μέλη της κοινωνίας. Σε άλλες 

περιπτώσεις ορίζεται στερητικά, δηλαδή ως η άρση της αδικίας ή της ανισότητας. 

Ειδικότερα στον χώρο της εκπαίδευσης γίνεται λόγος από τη μία για ισότητα 

αποτελεσμάτων ή ισότητα ευκαιριών για όλους τους μαθητές (Sabbagh & Schmitt, 2016) 

και από την άλλη για κριτική εξέταση του ρόλου της εκπαίδευσης στη διαιώνιση των 

ανισοτήτων και πολιτική δράση για την καταπολέμησή τους (Giroux, 2011). 

Στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης έχει αρχίσει, τα τελευταία δέκα περίπου 

χρόνια, να αρθρώνεται με μεγαλύτερη έμφαση και να επεκτείνεται ο λόγος για την 

                                                 
1
 Η διατήρηση του τελικού ν στην αιτιατική ενικού του άρθρου αρσενικού γένους αποτελεί 
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κοινωνική δικαιοσύνη (Benedict, Schmidt, Spruce, & Woodford, 2015). Μία από τις 

κυρίαρχες τάσεις σε αυτόν τον χώρο 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). 

Μία κοινωνική ομάδα η οποία υφίσταται την αδικία τόσο στο Ελληνικό, όσο και 

σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη είναι οι Ρομά. Αν και ο εθνοτικός προσδιορισμός των Ρομά 

έχει επικρατήσει στον δημόσιο λόγο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενέχει ωστόσο 

κινδύνους, διότι αποκρύπτει τους «κοινωνικο-οικονομικούς μηχανισμούς 

περιθωριοποίησης» που παράγουν τις ανισότητες (Γκότοβος, 2002, σ. 121). 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 (σ. 87). Στην παρούσα έρευνα υιοθετείται ο όρος «Ρομά», 

παρά τα ερωτήματα γύρω από τη χρήση του, εφόσον αποτελεί μέρος του επίσημου 

πολιτικού Ευρωπαϊκού Λόγου και με την προοπτική να επικοινωνήσουμε 

αποτελεσματικότερα το πρόβλημα που θίγει η έρευνα. 

Στον επίσημο πολιτικό Ευρωπαϊκό Λόγο ο όρος «Ρομά» συνοδεύεται συχνά από 

τον όρο «κοινωνικός αποκλεισμός». Μετά το 1989 η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί της 

«φτώχειας», έχει υιοθετήσει την έννοια του «κοινωνικού αποκλεισμού» που συνδέεται 

περισσότερο με τους πολιτικούς στόχους της «κοινωνικής ενσωμάτωσης», παρά με 

εκείνους της «κοινωνικής δικαιοσύνης» (Αλεξιάδου, 2005, σσ. 342-343). Βέβαια, η 

κοινωνική ενσωμάτωση και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι συμπληρωματικές έννοιες, αλλά 

η εμμονή στην κοινωνική ενσωμάτωση και η ταυτόχρονη παράβλεψη των «δομικών 

ανισοτήτων», που παράγει ο τρόπος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος 

(Αλεξιάδου, 2005, σ. 344) είναι που γεννούν αμφισβητήσεις και απαιτούν προσεκτική 

κριτική εξέταση. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται χρήση του όρου «κοινωνικός 

αποκλεισμός», με την παραδοχή ότι αποτελεί περισσότερο την εκδήλωση ενός 

συνολικότερου συστημικού προβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μία αιτία αυτή 

καθεαυτή. 

Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση ταυτίζεται με 

πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης, η οποία μεταφράζεται με όρους «ισότητας 

ευκαιριών» και «με την περιορισμένη τυπική έννοια της πρόσβασης» (Αλεξιάδου, 2005, σ. 

350). Όμως, ενώ η ισότητα ευκαιριών και η έννοια της πρόσβασης είναι συμβατές με την 

κοινωνική δικαιοσύνη, όταν κυριαρχεί μία μονήρης προσήλωση σε αυτές, αδιαφορώντας 
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για τις «ανισότητες του πλούτου» και της «κοινωνικής δύναμης», τότε στην 

πραγματικότητα δεν λειτουργούν υπέρ της άρσης των ανισοτήτων (Αλεξιάδου, 2005, σ. 

351). Ωστόσο παρά την κριτική στην αξία της έννοιας της πρόσβασης στην εκπαίδευση 

στον θεωρητικό διάλογο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε τη χρησιμότητά της ιδιαίτερα 

στο τοπικό επίπεδο, αφού σε αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ο 

κοινωνικός αποκλεισμός (Φερώνας, 2005). 

Στους πληθυσμούς που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό προστίθενται, τόσο 

στον δημοσιογραφικό και τον ακαδημαϊκό, όσο και στον πολιτικό λόγο, σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο, οι κάτοικοι του Δροσερού Ξάνθης. Πρόκειται για περισσότερους από 

4.000 ανθρώπους, οι οποίοι καταγράφονται κατά πλειοψηφία ως μουσουλμάνοι Ρομά, ενώ 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία, αφού διακρίνονται σε πέντε διαφορετικές 

μικρότερες ομάδες (Αδαμαντίδου & Χαζάπη, 2011). 

Η ζύμωση της ερευνήτριας με τους κατοίκους του Δροσερού, λόγω της ιδιότητας 

της εκπαιδευτικού μουσικής στα δύο δημοτικά σχολεία του οικισμού, γέννησε έντονο 

προβληματισμό και πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και άλλων συναφών εννοιών όπως, για παράδειγμα, της ισότητας, της πρόσβασης σε 

βασικά αγαθά, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της αδικίας. 

Ειδικότερα, η αντίφαση μεταξύ της στενής σχέσης των παιδιών του Δροσερού με τη 

μουσική με την ταυτόχρονη μηδαμινή εκπροσώπησή τους στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, 

από την έναρξη της λειτουργίας του, και, ταυτόχρονα, η παντελής απουσία σχετικών 

ερευνών προκάλεσε την αμηχανία της ερευνήτριας και το επακόλουθο ενδιαφέρον για τη 

διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν αυτήν την εικόνα.  

Η διερεύνηση των φραγμών στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο μαθητών από 

το Δροσερό αποτελεί τον κύριο σκοπό της παρούσας εργασίας με τη φιλοδοξία να 

αποτελέσει το έναυσμα για μία μελλοντική δέσμη δράσεων, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί η ανισότητα στην πρόσβασή τους στο Μουσικό Σχολείο και να 

διοχετευτεί το μουσικό δυναμικό των παιδιών από το Δροσερό, που το επιθυμούν, στην 

ευρύτερη κοινωνία της Ξάνθης ή ακόμη παραπέρα. 

Κλείνοντας, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε τον βασικό λόγο που επιλέχτηκε η 

προσέγγιση της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης αντί, απευθείας, της έννοιας της 

πρόσβασης. Η επιλογή αυτή στηρίχτηκε σε μία ιδιότητα της έννοιας της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, τη μεγάλη σημασιολογική της πυκνότητα, δηλαδή τη συσχέτισή της με 

πολλές διαφορετικές και χαμηλότερης αφαιρετικότητας έννοιες. Ενώ σε πολλά 

ακαδημαϊκά κείμενα αυτό το χαρακτηριστικό της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης 
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παρουσιάζεται συχνά ως μειονέκτημα, αποτελεί μάλλον ένα από τα πλεονεκτήματά της, 

διότι συμπυκνώνει την αλληλοσυσχέτιση και την αλληλεξάρτηση άλλων σημαντικών 

εννοιών όπως, για παράδειγμα, η αναδιανομή, η αναγνώριση, η ισότητα, η συμπερίληψη. 

Είναι δηλαδή κρίσιμη η συνειδητοποίηση ότι η ισότητα ή η συμπερίληψη και άλλες υπό-

έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν υφίστανται ανεξάρτητα ή μεμονωμένα, αλλά 

εντάσσονται σε κάποιο σύστημα με δεδομένες θεωρητικές ή ιδεολογικές παραδοχές, σε 

ένα συνολικότερο πολιτικό πλαίσιο, την εικόνα του οποίου είναι καθοριστικό να έχουμε, 

προκειμένου να ενημερώνουμε με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο τη δράση μας, 

τις επιλογές μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Βιβλιογραφική Επισκόπηση: Κοινωνική Δικαιοσύνη στη Μουσική 

Εκπαίδευση 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση της έννοιας της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και η συσχέτισή της με το πεδίο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της μουσικής 

εκπαίδευσης. Εναλλάξ χρησιμοποιείται ο όρος δικαιοσύνη ως ταυτόσημος του όρου 

κοινωνική δικαιοσύνη, γίνεται ωστόσο αναφορά στις διαφορετικές, αλλά ανεπαίσθητες 

σημασιολογικές αποχρώσεις των δύο. Παράλληλα, μέσα από ιστορικές αναφορές, 

εντοπίζονται οι συχνότερες παρανοήσεις που συνοδεύουν την έννοια της δικαιοσύνης. Οι 

παραδοχές που διαπερνούν ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο είναι οι εξής: (α) η έννοια της 

δικαιοσύνης γεννήθηκε από τις ανάγκες για τη ρύθμιση των ανθρώπινων σχέσεων κατά 

τον σχηματισμό των πρώτων οργανωμένων κοινωνιών και (β) καθώς οι κοινωνίες γίνονται 

περισσότερο πολύπλοκες, το ίδιο συμβαίνει και με την έννοια της δικαιοσύνης. 

 

1.1. Εννοιολογική πλαισίωση του όρου κοινωνική δικαιοσύνη 

Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μία φράση πολύπαθη, γιατί χρησιμοποιείται συχνά, 

πολλές φορές χωρίς σαφήνεια. Εντοπίζεται επανειλημμένως στον πολιτικό διάλογο, χωρίς 

όμως να αποτελεί αποκλειστικότητα της πολιτικής ζωής. Στον χώρο της εκπαίδευσης η 

συχνότητα εμφάνισης του όρου κοινωνική δικαιοσύνη παρουσιάζει μία αυξητική τάση τα 

τελευταία χρόνια (Bull, 2008· North, 2008· Adams, 2014) η οποία όμως, ενίοτε, 

συνοδεύεται από εννοιολογική ασάφεια και αοριστία (Hytten & Bettez, 2011). Πράγματι, 

ενώ γίνεται μεγάλη συζήτηση, σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν είναι σίγουρο 

ότι όλοι οι χρήστες εννοούν και κατανοούν το ίδιο πράγμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

ακόμη και σε υψηλό θεωρητικό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές παρεξηγήσεις και 

παρερμηνείες του νοήματος (βλ. π.χ. Fraser, 2007). Αφενός, οι πολυάριθμες αναφορές σε 

ποικίλα πεδία του ακαδημαϊκού χώρου και της καθημερινής ζωής και, αφετέρου, η 

έλλειψη σαφήνειας και συγκρότησης κατά τη χρήση της φράσης κοινωνική δικαιοσύνη 

αποτελεί ένα φαινόμενο που αυτό καθεαυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

έρευνας.  

Εκτός όμως από την αρχική ερευνητική περιέργεια για μία διαφιλονικούμενη και 

ταυτόχρονα πανταχού παρούσα έννοια, η απόφαση να αποτελέσει η κοινωνική δικαιοσύνη 

μία από τις έννοιες-στόχους της έρευνας ήταν η συνειδητοποίηση ότι στην 

καθημερινότητά μας, και ειδικότερα στη σχολική καθημερινότητα, είτε το θέλουμε είτε 
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όχι, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, οι πράξεις και ο λόγος μας διασυνδέονται με 

ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Άλλωστε, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

πολιτική. Η Iris Marion Young γράφει ότι «η δικαιοσύνη είναι το κύριο αντικείμενο της 

πολιτικής φιλοσοφίας» (2011, σ. 1) και η πολιτική σύμφωνα με τον Αριστοτέλη είναι η 

«κυριωτάτη επιστήμη», ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιδιώκουν να χτίσουν την 

«αγαθή κοινωνία» (Heywood, 2006, σ. 21). Εξάλλου, πολύ πριν τον Αριστοτέλη 

απασχολούσαν τον άνθρωπο ζητήματα δικαιοσύνης. Όσον αφορά την ελληνική 

αρχαιότητα αποκαλύπτεται μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία η μεγάλη σημασία 

της «ιδέας του δικαίου» για τους αρχαίους Έλληνες (Κόλτσιου-Νικήτα, 2007). 

Στην ελληνική μυθολογία «η πρώτη θεότητα που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη είναι 

η Θέμις», η οποία γεννά τη Δίκη, κόρη του Δία και «προστάτιδα του δικαίου και της 

δικαιοσύνης» (Κόλτσιου-Νικήτα, 2007). Επιπλέον, χάριν της δικαιοσύνης εργαζόντουσαν 

παράλληλα με το Δία, τη Θέμιδα και τη Δίκη και άλλες μυθολογικές οντότητες όπως η 

Ευνομία, η Νέμεση, η Μανία, η Ποινή, το Κράτος, η Βία και οι Ερινύες (Κόλτσιου-

Νικήτα, 2007). Ο μεγάλος αριθμός των χαρακτήρων του μύθου, που σχετίζονταν με τη 

δικαιοσύνη, είναι ένδειξη μίας διαφοροποίησης στην αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για 

το δίκαιο και αποτελεί μάλλον συνέπεια του μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας 

και της αυξανόμενης σημασίας του δικαίου για τους Έλληνες (Κόλτσιου-Νικήτα, 2007). 

Στην περίοδο μεταξύ 1100-700 π. Χ. έγινε σταδιακά εμφανής η ανάγκη θέσπισης 

γραπτών νόμων. Ο Τσέλεκας (2000) περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας των «εθιμικών 

κανόνων» και στη συνέχεια τη μετάβαση σε μία εμβρυική μορφή «νομικού συστήματος», 

βασισμένου σε «άγραφες διατάξεις», το οποίο ωστόσο κατέληξε να είναι παρωχημένο, 

λόγω της «διαμόρφωσης του θεσμού της ατομικής ιδιοκτησίας και της κοινωνικής 

διαφοροποίησης». 

Στην αυγή της αρχαϊκής εποχής ο Ησίοδος, στο έργο του Έργα και Ημέραι, μας 

προσφέρει ένα παράδειγμα απονομής της δικαιοσύνης, που υποδηλώνει μία «δύσκολη 

κοινωνική πραγματικότητα», η οποία δεν είχε αναπτύξει ακόμη κατάλληλους μηχανισμούς 

για την ελαχιστοποίηση της αδικίας (Παπαρρηγόπουλος, 2009-2010). Αφετηρία για το 

συγκεκριμένο έπος της αρχαϊκής εποχής υπήρξε η αδικία, που βίωσε ο ίδιος ο Ησίοδος στο 

συγγενικό του περιβάλλον, όπου ο αδερφός του, ο Πέρσης, με όχημα τη δωροδοκία των 

δικαστών «μοίρασε άδικα την πατρική περιουσία» (Κόλτσιου-Νικήτα, 2007). Ο επικός 

ποιητής παίρνει θέση και συμβουλεύει τον αδερφό του, Πέρση, να ακολουθήσει τον δρόμο 

της δικαιοσύνης: 
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Αφού ο γιος του Κρόνου τούτο το νόμο στους ανθρώπους όρισε:  

από τη μια τα ψάρια και τ' αγρίμια και τα πετούμενα πουλιά  

να τρων το ένα τ' άλλο, μια και δικαιοσύνη ανάμεσά τους δεν υπάρχει. 

Μα στους ανθρώπους έδωσε το δίκαιο που είναι άριστο πολύ.  

Αν κανείς ξέρει το δίκιο και θέλει να το πει,  

σε τούτον ο Δίας που μακριά ηχεί του δίνει ευδαιμονία. 

Μα όποιος ψέματα θα πει στη μαρτυρία του, αφού ψευδόρκησε  

εκούσια, και τη δικαιοσύνη έβλαψε κι αγιάτρευτα αμάρτησε,  

τούτου η γενιά αφανέστερη στο μέλλον θ᾽ απομείνει.  

Μα του ανθρώπου που τηρεί τον όρκο του η γενιά καλύτερη στο μέλλον. (Ησίοδος, 

Έργα και Ημέραι, στίχοι 276-285, σε μτφρ. Σταύρου Γκιργκένη, 2001) 

 

Η δυσαρέσκεια του Ησιόδου για την αδικία και η σαφής υπεράσπιση της 

δικαιοσύνης καθρεφτίζει μία γενικότερη, επείγουσα αξίωση της κοινωνίας της εποχής για 

την βελτίωση του δικαίου (Κόλτσιου-Νικήτα, 2007). Άλλωστε, όπως γράφει ο Θάνος 

Σίδερης (1998) «από τη μια η χρήση της γραφής και από την άλλη το όλο και πιεστικότερο 

αίτημα για ισονομία» οδήγησαν για πρώτη φορά κατά την αρχαϊκή περίοδο στη μεθοδική 

καταγραφή του δικαίου σε ρυθμιστικά κείμενα. Ωστόσο η μετάβαση από το εθιμικό δίκαιο 

στον γραπτό νόμο ήταν κάθε άλλο παρά ομαλή. 

Η διαπίστωση του Τσέλεκα (2000) για την απαίτηση των κατώτερων τάξεων να 

τεθεί, μέσω του γραπτού νόμου, ένα φρένο στις αυθαιρεσίες των κυρίαρχων τάξεων, 

αποτελεί ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται συχνά στην παγκόσμια ιστορία. Οι Capeheart 

& Milovanovic (2007, σ. 2) παρατηρούν ότι συνήθως η κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας 

καθορίζει τι σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη και σε ποιους αποδίδεται· ωστόσο, είναι 

εφικτή και η αντίστροφη κατεύθυνση· δηλαδή, ο καθορισμός της έννοιας από τα 

χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, η οποία είναι μία άλλη «πιο αυθεντική μορφή 

κοινωνικής δικαιοσύνης» (Capeheart & Milovanovic, 2007, σ. 2). 

Επομένως, η έννοια της δικαιοσύνης μεταστρέφεται στην πορεία του χρόνου, ούσα 

σε συμμετρική σχέση με τις εκάστοτε ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο Reisch (2014) 

υπογραμμίζει ότι πρόκειται για σφάλμα συλλογιστικής και μία από τις συχνότερες 

λανθασμένες αντιλήψεις περί δικαιοσύνης να θεωρούμε ότι η έννοια είναι διαχρονική.  

Μία άλλη ανάλογη νοητική αστοχία είναι η θεώρηση της δικαιοσύνης ως μίας 

έννοιας αναλλοίωτης στον χώρο (Reisch, 2014). Ένα τρανταχτό παράδειγμα που αναιρεί 
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την παραπάνω θεώρηση είναι οι ριζικές διαφορές στην προσέγγιση της δικαιοσύνης 

μεταξύ της Δύσης και της Μέσης Ανατολής. Η Darling (2013) περιγράφει πώς 

επιτυγχανόταν η κοινωνική δικαιοσύνη στα απολυταρχικά καθεστώτα της ευρύτερης 

περιοχής της Μεσοποταμίας μέσω ενός συστήματος που ονομαζόταν ο Κύκλος της 

Δικαιοσύνης. Επρόκειτο για μία αλυσίδα, οι κρίκοι της οποίας ήταν τα στοιχεία που 

συγκροτούσαν την αυτοκρατορία, από τον ίδιο τον βασιλιά έως το λαό, από τους νόμους 

έως την ιδέα της δικαιοσύνης που θεωρούνταν ταυτόσημη με την ευτυχία και την 

ευημερία (Darling, 2013, σ. 3). Αν έσπαγε ένας κρίκος της αλυσίδας τότε διακυβευόταν η 

κοινωνική ισορροπία και η εξουσία του μονάρχη. Η Darling (2013) επισημαίνει ότι ο 

Κύκλος της Δικαιοσύνης είναι μία πολιτική έννοια βαθιά ριζωμένη στις πεποιθήσεις των 

Μεσοποτάμιων και καμία δυτική παρέμβαση δεν πρόκειται να επιτύχει, αν δε λάβει 

σοβαρά υπόψη της αυτό το δεδομένο. Ωστόσο για έναν Ευρωπαίο θα ήταν μάλλον 

αδιανόητη η επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης σε ένα καθεστώς μοναρχίας. 

Παρά τη διαπίστωση ότι η έννοια της δικαιοσύνης δεν είναι παγιωμένη, αλλά 

εξαρτάται από το χωροχρονικό πλαίσιο, οι Christopher Peterson και Martin Seligman 

(2004), ερευνητές στον χώρο της θετικής ψυχολογίας, διακρίνουν ορισμένα αναλλοίωτα 

χαρακτηριστικά της δικαιοσύνης και την κατατάσσουν στις έξι πανανθρώπινες αρετές 

δίπλα στη σοφία, την ανθρωπιά, το κουράγιο, τη μετριοπάθεια και την υπερβατικότητα 

(σσ. 36-37). Οι έξι αρετές αποτελούνται η καθεμία από τρεις δυνάμεις του χαρακτήρα, με 

τη δικαιοσύνη να περιλαμβάνει την ακριβοδικία, την πολιτότητα και την ηγεσία. Αν ένας 

άνθρωπος διαθέτει μία ή δύο δυνάμεις του χαρακτήρα στο πλαίσιο μίας αρετής, τότε 

θεωρείται ενάρετος. 

Πρώτης τάξεως αρετή, που προηγείται άλλων, θεωρείται η δικαιοσύνη και από 

πολιτική σκοπιά· έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Rawls (1971: 3). Όπως εξηγεί ο 

Kymlicka (2005, σ. 275) «η δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον Rawls, δεν είναι μία πολιτική 

αρετή ανάμεσα σε άλλες, όπως η ελευθερία, η κοινότητα και η αποδοτικότητα. Είναι 

μάλλον το κριτήριο, με το οποίο σταθμίζουμε τη σημασία άλλων αξιών». Ωστόσο δε θα 

συμφωνούσαν όλοι με την παραπάνω άποψη. Ο Marx από την αριστερή ιδεολογία του 

πολιτικού φάσματος και ο Heyek από τη δεξιά απέρριπταν την ιδέα της δικαιοσύνης· ο 

πρώτος, γιατί ερμήνευε «τη γλώσσα της δικαιοσύνης στο σύνολό της, ως ένα ιστορικό 

λείψανο με οδυνηρές συνέπειες, πιο πιθανό να εμποδίσει, παρά να βοηθήσει το 

προλεταριάτο στον αγώνα του κατά της αστικής τάξης» (Fleischacker, 2004, σ. 96) και ο 

δεύτερος γιατί τη θεωρούσε ως «ένδειξη δημαγωγίας ή φτηνής δημοσιογραφίας», ως έναν 

όρο «κενό νοήματος και περιεχομένου, που από τη φύση του δεν είναι δυνατό να 
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αποδειχτεί» και θεωρούσε καθήκον του «να κάνει τους ομιλητές και τους συγγραφείς να 

ντρέπονται σφόδρα να [τον] χρησιμοποιήσουν» (Hayek, 2013, σ. 258). 

Πάντως, είτε θεωρούμε καίρια για τις σύγχρονες κοινωνίες την έννοια της 

δικαιοσύνης, είτε την κρίνουμε ανεπίκαιρη και βλαπτική, είτε υιοθετούμε μία 

αγνωστικιστική τάση, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε, διότι 

εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα, τόσο στον δημόσιο λόγο, όσο και στις ιδιωτικές 

υποθέσεις των πολιτών. Στον ακαδημαϊκό χώρο, οι δημοσιεύσεις σχετικά με ζητήματα 

δικαιοσύνης, σημειώνουν αυξητική τάση τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι χρόνια, στο 

πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας (Kymlicka, 2005) αλλά και της εκπαίδευσης (Adams, 

2014· Hytten & Bettez, 2011· North, 2008). 

Η ευρεία χρήση των λέξεων δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη συνοδεύτηκε 

από μία σύγχυση γύρω από το σημασιολογικό τους περιεχόμενο, οπότε θα ήταν χρήσιμο 

να ιχνηλατήσουμε την ιστορική τους πορεία. Ο όρος δικαιοσύνη είναι προγενέστερος από 

τον όρο κοινωνική δικαιοσύνη, ο οποίος εισάγεται, όπως σημειώνουν οι Palmer και 

Burgess (2012), από τον Ιταλό ρωμαιοκαθολικό Ιησουίτη μελετητή Taparelli D ’ Azeglio 

(1793 – 1862). Καταγράφεται επισήμως για πρώτη φορά το 1848 από τον Antonio 

Rosmini–Serbati στον τίτλο του βιβλίου του La Costitutione Civile Secondo la Giustizia 

Sociale
2
 (Novak, 2000). Ωστόσο μόλις το 1900 εκδίδεται το πρώτο βιβλίο στα αγγλικά, με 

τον τίτλο Social Justice και συγγραφέα τον Westel Willoughby, καθηγητή πολιτικών 

επιστημών στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins (Miller, 1999, σ. 4).  

Στην αυγή του 21ου αιώνα οι όροι δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη 

συνεχίζουν να θεωρούνται, σε μεγάλο βαθμό, ταυτόσημοι στον θεωρητικό διάλογο, αφού 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (Miller, 1999, σ. 2). Πριν όμως καταλήξουν σχεδόν 

συνώνυμοι υπήρχαν λεπτές εννοιολογικές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες ήταν το 

αποτύπωμα της ροής της ιστορίας. Όπως υποστηρίζει η Maurianne Adams (2014) η 

προσθήκη του επιθέτου «κοινωνική» στο ουσιαστικό «δικαιοσύνη» αποκαλύπτει μία 

κριτική στην «ατομικιστική σύλληψη» της δικαιοσύνης, που είχε επικρατήσει αρχικά, 

καθώς και μία αλλαγή οπτικής προς μία συνολικότερη θέαση των «συστημικών και 

κοινωνικών ανισοτήτων», πέρα και πάνω από τις ειδικές πτυχές της δικαιοσύνης. 

Η ιδέα της κοινωνικής δικαιοσύνης, στη σύγχρονη ερμηνεία της, άρχισε να 

εμφανίζεται σύμφωνα με τον Miller (1999) σε ένα «συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό 

                                                 
2 

Το βιβλίο του Antonio Rosmini–Serbati (έκδοσης του 1848) υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν στο 

διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://archive.org/details/bub_gb_PYiBzIeqwEsC. Το 2007 εκδόθηκε 

σε αγγλική μετάφραση (βλ. https://books.google.gr/books?id=y63Mggc2irEC&redir_esc=y) 
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πλαίσιο· αυτό των ανεπτυγμένων φιλελεύθερων κοινωνιών στα τέλη του 19ου με αρχές 

του 20ου αιώνα» (σ. 2). Η εκδοχή της κοινωνικής δικαιοσύνης στην οποία αναφέρεται ο 

Miller ταυτίζεται σχεδόν με τη διανεμητική μορφή δικαιοσύνης, κάτι που φανερώνει και η 

εναλλακτική χρήση των δύο όρων (σ. 2). 

Σύμφωνα με τον Fleischacker (2004) η έννοια της «διανεμητικής», ή αλλιώς 

«οικονομικής» δικαιοσύνης, αποτελεί μία ανθρώπινη επινόηση ηλικίας περίπου διακοσίων 

ετών. Ωστόσο, ακόμη και στον ακαδημαϊκό χώρο συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα ως μία 

αρχαία σύλληψη (Fleischacker, 2004, σσ. 1-2). Αν και ο Αριστοτέλης εισήγαγε τον όρο 

διανεμητική δικαιοσύνη, κατά τον Fleischacker, δεν την εννοούσε με τη σημασία που 

απέκτησε αργότερα στο πέρασμα από το 19ο στον 20ο αιώνα (σ. 19). Η διαφορά έγκειται 

στην απουσία στη σκέψη του Αριστοτέλη, όπως και νωρίτερα στη σκέψη του Πλάτωνα, 

της έννοιας της αναδιανομής των υλικών αγαθών ως μίας θεμελιώδους αρχής της 

οργάνωσης του κράτους, εφόσον δεχόμαστε ότι εξορισμού «όλα τα ανθρώπινα όντα 

αξίζουν την ίση διαμοίραση των υλικών αγαθών» στις κοινωνίες όπου ζουν (σ. 20). 

Δηλαδή, η νέα οπτική της διανεμητικής δικαιοσύνης προϋπέθετε την αναγνώριση 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε κάθε άτομο, μεταξύ των οποίων και την πρόσβαση σε 

αναγκαία υλικά αγαθά, βάσει «κοσμικών όρων» και με την «εγγύηση του κράτους» 

(Fleischacker, 2004, σ. 7). 

Αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και με την αποφασιστική επιρροή του 

Kurt Lewin η ψυχολογική έρευνα έστρεψε την προσοχή της σε μία θεματολογία 

κοινωνικής δικαιοσύνης εστιάζοντας σε ερευνητικά προγράμματα που είχαν απώτερο 

στόχο την υπέρβαση «ορισμένων μορφών προκατάληψης, εξωομαδικής εχθρότητας, και 

μίσους ενάντια στον εαυτό» (Jost & Kay, 2010, σ. 1123). 

Το 1976 ο Hayek, ενώ θεωρούσε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι «εντελώς κενή 

νοήματος και περιεχομένου» (2013, σ. 258), σημείωνε ότι «η επίκληση της «κοινωνικής 

δικαιοσύνης» έχει γίνει μέχρι τώρα ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα και 

αποτελεσματικά επιχειρήματα στην πολιτική συζήτηση» (2013, σ. 229). Στα τριάντα 

σχεδόν χρόνια που ακολούθησαν, η έννοια της δικαιοσύνης απέκτησε μία τέτοια 

δυναμική, έτσι ώστε, όπως επισημαίνει ο Kymlicka (2005), κατέχει πλέον κεντρική θέση 

στην πολιτική φιλοσοφία. Η συνεισφορά του Rawls (1971) προς αυτήν την κατεύθυνση 

υπήρξε καθοριστική. 

Ο Rawls (1971) ήταν ο άνθρωπος που με τη θεωρία του περί κοινωνικής 

δικαιοσύνης ως ακριβοδικίας καθόρισε την πορεία της πολιτικής επιστήμης, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναγέννησή της (βλ. Kymlicka, 2005). Η προσπάθεια 
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του Rawls να απεγκλωβίσει την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης από το πλαίσιο μίας 

«θρησκευτικής, ηθικής ή φιλοσοφικής διδασκαλίας» (Kelly, 2006 σ. 9), θέτοντάς την στο 

επίκεντρο μίας πολιτικής πρότασης
3
, είχε μεγάλη απήχηση στη δεδομένη ιστορική 

συγκυρία, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί έργο σχετικά με την 

κοινωνική δικαιοσύνη τα τελευταία σαράντα χρόνια που να μην αναφέρει το όνομά του. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Rawls «η ιδέα της πολιτικής αντίληψης για τη 

δικαιοσύνη» (Rawls, 2006, σ. 18) προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δημοκρατικού 

καθεστώτος, όπου επιτρέπονται «ανισότητες ως προς τον πλούτο και τα εισοδήματα μόνο 

εάν ευνοούν όσους βρίσκονται στη λιγότερη πλεονεκτική θέση» (Kelly, 2006, σ. 9). Αυτή 

η παραδοχή είναι ενδεικτική για την κεντρική θέση, που κατέχει στο έργο του Rawls η 

έννοια της αναδιανομής των αγαθών, και αυτή τον κατέστησε ως έναν από τους 

σημαντικότερους θεωρητικούς της διανεμητικής δικαιοσύνης. 

Η Young (2011), ασκώντας έντονη κριτική απέναντι στην αποκλειστική 

προσήλωση στη διανεμητική δικαιοσύνη επέστησε την προσοχή στη σημασία της 

δικαιοσύνης της αναγνώρισης. Δεν επιχειρεί να δημιουργήσει μία νέα θεωρία κοινωνικής 

δικαιοσύνης με υψηλό βαθμό αφαιρετικότητας και όραμα για πανανθρώπινη ισχύ. Θεωρεί 

ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μας αποσπά από τα προβλήματα της καθημερινότητας και 

προβάλλει ουσιαστικά τον λόγο του ειδήμονα. Αντ' αυτού εστιάζει στην κοινωνική 

πραγματικότητα και αφοσιώνεται σε μία κριτική της κοινωνικής πραγματικότητας με 

εργαλεία τις έννοιες της καταπίεσης και της κυριαρχίας (Young, 2011). 

Στον αντίλογο η Fraser (2003) στηλιτεύει την έμφαση στην πολιτική της 

αναγνώρισης που πρεσβεύει η Young (2011), επισημαίνοντας τον κίνδυνο της 

ανισορροπίας, μεταξύ αναδιανομής και της αναγνώρισης και τονίζει ότι χρειαζόμαστε και 

τις δύο οπτικές σε μία δυναμική ισορροπία, προκειμένου να ερμηνεύσουμε την κοινωνική 

πραγματικότητα (Fraser, 2003). 

Πλέον, η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης διακρίνεται σε διάφορες μορφές, 

μερικές από τις οποίες είναι, εκτός της διανεμητικής, η διαδικαστική, η ανταποδοτική και 

η αποκαταστατική δικαιοσύνη (Sabbagh & Schmitt, 2016). Η διανεμητική μορφή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης είναι εκείνη που αναφέρεται συχνότερα στον θεωρητικό διάλογο. 

Η Sabbagh (2001) κατατάσσει τις θεωρίες περί διανεμητικής δικαιοσύνης, με βάση δύο 

άξονες: ο πρώτος άξονας δείχνει τις «διαστάσεις» τους, δηλαδή τις κανονιστικές αρχές ή 

παραδοχές κάθε θεωρίας, π.χ. αν θεμελιώνονται πάνω σε ένα ή περισσότερα αξιώματα και 

                                                 
3
 Βλ. σχετικά στο βιβλίο του Rawls (2004) Πολιτικός Φιλελευθερισμός. 
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ο δεύτερος άξονας δείχνει αν αναφέρονται στο μακρο- ή στο μικρο- επίπεδο της 

κοινωνικής πραγματικότητας, αν, για παράδειγμα, εστιάζουν στους θεσμούς και στις 

μεγάλες δομές, στις διομαδικές σχέσεις ή ακόμη και στο πεδίο των διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ των ατόμων. 

Γενικά όμως οι πολλαπλές μορφές και ερμηνείες της κοινωνικής δικαιοσύνης 

φανερώνουν την εννοιολογική πυκνότητα και πολυπλοκότητά της, γεγονός που 

αποτυπώνεται άλλωστε στη χρήση, από ορισμένους συγγραφείς, του πληθυντικού αριθμού 

(«δικαιοσύνες») (βλ. π.χ. Reisch, 2014· Jorgensen, 2015). 

 

1.2. Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση 

Η προσπάθεια μίας θεωρητικής προσέγγισης της έννοιας της δικαιοσύνης, με 

σκοπό τη σαφέστερη αποτύπωσή της, αν και αποτελεί «εγχείρημα δυσχερές, απαιτητικό ή 

ακόμα και παρακινδυνευμένο», όπως επισημαίνει ο Κυρίτσης (2016, σ. 155), είναι ωστόσο 

αναγκαίο για την ερευνήτρια που επιθυμεί να διερευνήσει την κατάσταση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης σε σχολικά περιβάλλοντα. 

Ήδη από το 1998 η Sharon Gewirtz επισημαίνει την επίδραση της σκέψης της Iris 

Marion Young, επομένως και της πολιτικής της αναγνώρισης, στη συζήτηση περί 

κοινωνικής δικαιοσύνης στο πεδίο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Adams 

(2014) οι εννοιολογήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση ξεπερνούν πλέον 

το δίπολο αναδιανομή-αναγνώριση, συνιστώντας μία σύνθεση των δύο άκρων. Παρά την 

οξεία κριτική στη μονήρη προσήλωση στην πολιτική της αναδιανομής (Young, 2011), 

αλλά και την απόρριψη μίας επικέντρωσης κυρίως στην πολιτική της αναγνώρισης (Fraser, 

2003), οι δύο σημαντικές εκπρόσωποι καθεμιάς προσέγγισης, η Young και η Fraser 

συμφωνούν, εν τέλει, ότι χρειάζεται να συνυπολογίζουμε και τις δύο (Adams, 2014). 

Επίσης, η Lee Ann Bell (2016) είναι σαφής όταν λέει ότι οι δύο μεγάλες 

προσεγγίσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης, αυτή της διανομής και εκείνη της αναγνώρισης, 

αλληλοδιαπλέκονται και συνιστούν τα θεωρητικά θεμέλια της κοινωνικής δικαιοσύνης 

στην εκπαίδευση. Γενικότερα μοιάζει να υπάρχει γενική ομοφωνία ως προς την παραδοχή 

των Adams, Bell και Griffin (2007, σ. 3) ότι δηλαδή «η κοινωνική δικαιοσύνη είναι τόσο 

μία διαδικασία όσο και ένας στόχος». 

Με τα σημερινά δεδομένα η πεμπτουσία του οράματος της κοινωνικής δικαιοσύνης 

συζητάται στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η στενή σχέση κοινωνικής 

δικαιοσύνης και πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι ίσως ο γόνος της διασταύρωσης της 

πολιτικής της αναγνώρισης με την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Χρήστο Γκόβαρη (2001, 
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σσ. 59-60): «παρά τις όποιες διαφορές στην εννοιολόγηση του όρου πολυπολιτισμός, το 

κοινό και βασικότερο κίνητρο εφαρμογής της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης συνδέεται με 

την προσδοκία της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του ρατσισμού και της 

κοινωνικής ανισότητας». 

Σε διεθνικό επίπεδο το ενδιαφέρον για την κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση 

αποτυπώνεται με ρητό τρόπο στην αναφορά της UNESCO (2015), όπου τονίζεται η 

ανάγκη για στοχευμένη και συστηματική δράση προκειμένου να μειωθεί το χάσμα της 

ανισότητας μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών τόσο στα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο 

και στην πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. 

 

1.3. Κοινωνική Δικαιοσύνη στη Μουσική Εκπαίδευση 

Σημαντικοί συγγραφείς στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, όπως η Jorgensen 

(2015), ο Bowman (2007), ο Elliott (2007) ο Woodford (2015) τονίζουν τη σημασία της 

ενσυνείδητης τριβής με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί, αφενός, είναι σημαντικά 

για τη ζωή μας, ως μέλη της κοινότητας στην οποία ζούμε και της κοινωνίας γενικότερα, 

και αφετέρου είναι επιτακτικά στην καθημερινή μας εμπειρία ως εκπαιδευτικοί μουσικής. 

Η Jorgensen (2015) διακρίνει δώδεκα εννοιολογήσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και τις εντάσσει στο πλαίσιο της μουσικής εκπαίδευσης· από αυτές η διανεμητική 

δικαιοσύνη βρίσκεται εγγύτερα στη συλλογιστική της παρούσας έρευνας 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» (Jorgensen, 2015, σ. 12). Οι Allsup και Shieh (2012) 

αντιλαμβάνονται την κοινωνική δικαιοσύνη με όρους που βρίσκονται κοντά στη σκέψη 

της Young (2011), δηλαδή ως «την αντίδραση βάσει αρχών, ακόμη και δημόσια, σε μία 

αντιληπτή βλάβη ή πράξη αδικίας» (σ. 48). Επίσης, οι δύο θεωρητικοί της μουσικής 

εκπαίδευσης, δίνουν έμφαση στην οργανική σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης, του σχολείου 

και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και υπογραμμίζουν ότι αν δεν υπάρχει από τους 

εκπαιδευτικούς «συνείδηση των 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 (Allsup & Shieh, 2012, σ. 

48). 

Ο Patrick Schmidt (2015) διατυπώνει με σαφήνεια την αδιάρρηκτη σύνδεση της 

πολιτικής με την εκπαίδευση και υπογραμμίζει την ανάγκη του πολιτικού γραμματισμού 

των εκπαιδευτικών μουσικής. Παράλληλα, η συμβιωτική σχέση, μεταξύ κοινωνικής 
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δικαιοσύνης και πολιτικής, συνεπάγεται ότι είναι αδύνατον ένας μουσικοπαιδαγωγός να 

ενδιαφέρεται για την κοινωνική δικαιοσύνη εκτός πολιτικού πλαισίου. Άρα, η πολιτική 

διάσταση της γενικότερης συζήτησης για την κοινωνική δικαιοσύνη στη μουσική 

εκπαίδευση είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Ενώ, η εκπαίδευση, η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολιτική μοιάζει να αποτελούν 

ένα συμπαγές τρίγωνο, η συζήτηση για τη μουσική εκπαίδευση ως πράξη (Regelski, 2004) 

αποκτά μία σημασία στο πλαίσιο της Κριτικής Θεωρίας. Εδώ, οι ιδέες του Φρέϊρε (1977) 

έδωσαν τη βάση, για να αναπτυχθούν οι αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής γύρω από τις 

οποίες συσπειρώνονται οι σημαντικοί φιλόσοφοι της μουσικής εκπαίδευσης (Κοκκίδου, 

2016). 

Τα τελευταία χρόνια η δημοσίευση του περιοδικού Action, Criticism, and Theory 

for Music Education (από το 2001 και μετέπειτα), καθώς και η κυκλοφορία βιβλίων όπως: 

Exploring social justice: how music education might matter (Gould, Countryman, Morton, 

& Rose, 2009), The Oxford handbook of social justice in music education, (Benedict, 

Schmidt, Spruce, & Woodford, 2015) και Giving voice to democracy in music education: 

diversity and social justice (DeLorenzo, 2015), δείχνουν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη 

συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον της μουσικής παιδαγωγικής σκέψης και 

εμπλουτίζεται συνεχώς, τόσο στο θεωρητικό-φιλοσοφικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο 

των προτεινόμενων πρακτικών διδασκαλίας-μάθησης και στον τομέα της έρευνας. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την έρευνα γύρω από ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στη 

μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι τέτοιους είδους ερευνητικά θέματα 

εμφανίζονται σποραδικά· πολύ δε περισσότερο όσον αφορά τα Μουσικά Σχολεία. 

Ειδικότερα, μόνο η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή της Βησσαρίας Ζορμπά 

(2006) με τίτλο: Η Ίδρυση και Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων στην Ελλάδα, αγγίζει το 

θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης στο Μουσικό Σχολείο. Σε μεταγενέστερη δημοσίευση 

από κοινού με την Αμαλία Υφαντή (Ζορμπά & Υφαντή, 2008, σ. 2) με τίτλο: Τα Μουσικά 

Σχολεία στην Ελλάδα και Κοινωνική Δικαιοσύνη, διερευνούν κατά πόσο ο τρόπος που 

λειτουργούν τα μουσικά σχολεία ανταποκρίνεται στον ιδρυτικό τους στόχο και δεν 

αποτελούν ένα όχημα γονεϊκής επιλογής σχολείου που ενεργεί τελικά ως «ενίσχυση της 

κοινωνικής διάκρισης, την πιστοποίηση της κοινωνικής θέσης και την αναπαραγωγή της 

ταξικής ταυτότητας». Τα συμπεράσματά της έρευνας ενισχύουν τον προβληματισμό 

σχετικά με την ποιότητα της κοινωνικής δικαιοσύνης στη λειτουργία των μουσικών 

σχολείων και η κριτική που ασκούν στην αντίστοιχη εκπαιδευτική πολιτική είναι 

αξιοπρόσεκτη (Ζορμπά, 2006· Ζορμπά & Υφαντή, 2008· Υφαντή & Ζορμπά, 2010). 
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Εντούτοις, επειδή η εμπειρική έρευνα περιορίζεται στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου δεν 

μπορούμε να προχωρήσουμε σε γενικεύσεις, όπως άλλωστε παραδέχεται και η ίδια η 

Ζορμπά (2006, σ. 137). Επιπρόσθετα, δέκα χρόνια μετά την έρευνα της Ζορμπά (2006) 

έχουν πλέον εισαχθεί νέα δεδομένα στη λειτουργία των μουσικών σχολείων, όπως για 

παράδειγμα ο καθορισμός των προγραμμάτων σπουδών στη διδασκαλία των μουσικών 

μαθημάτων. Βέβαια, τα περισσότερα από τα ερωτήματα που έθεσε η Ζορμπά το 2006 

παραμένουν επίκαιρα.  

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας υιοθετούμε τον προβληματισμό της Ζορμπά 

(2006), εστιάζοντας ειδικά στους φραγμούς, που παρεμποδίζουν την πρόσβαση μαθητών 

Ρομά από το Δροσερό στο Μουσικό Σχολείο. Για την αποσαφήνιση των όρων «φραγμοί» 

και «πρόσβαση» βοηθητικοί είναι οι ορισμοί που παραθέτει το Κέντρο για την Υγεία και 

την Ανάπτυξη της Κοινότητας του Πανεπιστήμιο του Κάνσας
4
:  

 

[Η πρόσβαση διασφαλίζεται] όταν οι άνθρωποι που χρειάζονται τις υπηρεσίες που 

προσφέρει μία κοινότητα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πλήρες εύρος 

αυτών των υπηρεσιών - υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης κλπ. [...]. Προϋποθέτει 

επίσης την πρόσβαση την πληροφορία που θα καταστήσει κάτι τέτοιο δυνατόν [...]. 

[Οι φραγμοί ορίζονται ως] οι συνθήκες, οι πολιτικές ή οι στάσεις που αποτρέπουν ή 

καθιστούν δύσκολη την αξιοποίηση του πλήρους εύρους των υπηρεσιών που 

παρέχει η κοινότητα, καθώς και αυτά τα προσωπικά και κοινωνικά εμπόδια που 

πολλοί άνθρωποι υποχρεούνται να ξεπεράσουν στην καθημερινή τους ζωή. [...] Οι 

φραγμοί είναι παντός σχήματος και μεγέθους. Αυτές οι ουσιαστικές διαφορές 

μεταξύ τους εξαρτώνται από το ποιος τους δημιουργεί - η κοινωνία, συγκεκριμένοι 

θεσμοί ή οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης) ή οι ίδιοι οι 

άνθρωποι που χρειάζονται την πρόσβαση. 

 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς η πρόσβαση (εισαγωγή και φοίτηση) στο 

Μουσικό Σχολείο διασφαλίζεται όταν οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε αυτό 

έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πλήρες εύρος της εκπαίδευσης που αυτό παρέχει. 

Προϋποθέτει επίσης την πρόσβαση στις πληροφορίες εκείνες που θα καταστήσουν 

                                                 
4
 Community Tool Box - The University of Kansas. (2017). Ανάκτηση Ιούλιος 23, 2017, από Tools 

to change our world: Learn a skill: Chapter 23. Modifying Access, Barriers, and Opportunities: 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/implement/access-barriers-opportunities/overview/main 
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δυνατόν κάτι τέτοιο. Αντίστοιχα, οι φραγμοί ορίζονται ως οι συνθήκες, οι πολιτικές ή οι 

στάσεις που αποτρέπουν ή καθιστούν δύσκολη την αξιοποίηση του πλήρους εύρους της 

εκπαίδευσης που παρέχει το μουσικό σχολείο, καθώς και αυτά τα προσωπικά και 

κοινωνικά εμπόδια που πολλοί μαθητές υποχρεούνται να ξεπεράσουν στην καθημερινή 

τους ζωή. Οι φραγμοί είναι παντός σχήματος και μεγέθους και αυτές οι ουσιαστικές 

διαφορές μεταξύ τους εξαρτώνται από το ποιος τους δημιουργεί, δηλαδή η κοινωνία, 

συγκεκριμένοι θεσμοί ή οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης), είτε οι ίδιοι 

οι μαθητές που χρειάζονται την πρόσβαση. 

Η επιλογή εστίασης στη διερεύνηση των φραγμών στην πρόσβαση των μαθητών 

από το Δροσερό έχει και μία ψυχολογική διάσταση. Στο βιβλίο Rethinking Positive 

Thinking, η Gabriele Oettingen (2014) προτείνει μία νέα τεχνική επίτευξης στόχων. 

Σύμφωνα με αυτήν την τεχνική ο εντοπισμός και η σαφής διατύπωση των εμποδίων που 

μπορεί να συναντήσουμε στην πορεία για την πραγματοποίηση των επιθυμιών μας είναι 

κομβικής σημασίας. Επομένως, για όλους τους συμμετέχοντες ο αναστοχασμός σχετικά με 

τους φραγμούς στην πρόσβαση των μαθητών έχει μία επιπρόσθετη ψυχολογική αξία. 

Συνδυαστικά σε σχέση με την παρούσα έρευνα η πρόσβαση συνδέεται με την 

δυνατότητα υποδοχής μαθητών ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, γλώσσα και θρησκεία και οι 

φραγμοί μπορούν να μελετηθούν αναφορικά με τους θεσμούς, τις κοινωνικές αξίες και τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών. 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε η αποσαφήνιση της έννοιας της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και η συσχέτισή της με το πεδίο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της μουσικής 

εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στους όρους «πρόσβαση» και «φραγμοί», 

προκειμένου να συμπληρωθεί η παραδεκτή δέσμη εννοιών για τον σχεδιασμό της 

παρούσας έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η έρευνα 
 

2.1. Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των φραγμών στην πρόσβαση στο 

Μουσικό Σχολείο μαθητών από το Δροσερό Ξάνθης. Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας 

ήταν η καταγραφή των φραγμών, όπως αποτυπώνονται στη βιβλιογραφία και 

μαρτυρούνται από τους συμμετέχοντες, καθώς και η συγκέντρωση προτάσεων για την 

άρση τους. 

Με βάση τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας τα ερευνητικά 

ερωτήματα διατυπώθηκαν ως εξής: 

1. Ποιοι είναι οι φραγμοί στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης που 

αντιμετωπίζουν μαθητές από το Δροσερό; 

2. Πώς θα μπορούσαν αυτοί οι φραγμοί να αντιμετωπιστούν; 

Με τον όρο «φραγμοί» εννοούνται οι αρνητικοί παράγοντες που παρεμποδίζουν την 

πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο. Ο όρος «πρόσβαση» περιλαμβάνει τόσο την εισαγωγή, 

όσο και τη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο. 

 

2.2. Το Δείγμα 

Στο δείγμα της έρευνας περιλαμβάνονται κάτοικοι του οικισμού του Δροσερού 

Ξάνθης, εκπαιδευτικοί και οι διευθύντριες από τα δημοτικά σχολεία του οικισμού καθώς 

και εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείο Ξάνθης. Για την επιλογή των 

ερωτώμενων εφαρμόστηκε η στρατηγική σκόπιμης δειγματοληψίας (Ιωσηφίδης, 2008, σ. 

64). Η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής δειγματοληψίας κρίθηκε η πιο κατάλληλη, 

γιατί «αξιοποίησε την πρότερη γνώση της ερευνήτριας», ώστε το προφίλ των ανθρώπων 

που συμμετείχαν να ευθυγραμμίζεται με «τους γενικούς και ειδικούς στόχους της 

ερευνητικής διαδικασίας» (Ιωσηφίδης, 2008, σ. 64). 

 

2.3. Τα Ερευνητικά Εργαλεία 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων, 

εκκινώντας από μία εθνογραφική οπτική. Ο οδηγός και ο σχεδιασμός της συνέντευξης 

ολοκληρώθηκε κατά το πρότυπο του Gibbs (2011). Επιπρόσθετα, για τη διατύπωση των 

ερωτήσεων υιοθετήθηκε μέρος των προτάσεων του James Spradley (1979), όπως τις 

παραθέτει στο βιβλίο του The ethnographic interview.  
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Οι άξονες των ερωτήσεων ήταν οι ακόλουθοι: 

 Σημασία της μουσικής στην κουλτούρα του Δροσερού 

 Φραγμοί στη φοίτηση στα γενικά σχολεία (δημοτικό και γυμνάσιο) 

 Φραγμοί στη μουσική μάθηση γενικότερα για τα παιδιά του οικισμού 

 Φραγμοί στη φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο 

 Προτάσεις για την άρση των φραγμών σχετικά με την πρόσβαση στο 

Μουσικό Σχολείο 

Στην ακολουθία των ερωτήσεων, που απευθύνθηκαν στον διευθυντή και στους 

καθηγητές του Μουσικού Σχολείου, προστέθηκαν δύο ακόμη άξονες: 

 Η ανταπόκριση του Μουσικού Σχολείου στο ιδανικό ενός δίκαιου θεσμού 

 Η δυναμική του Μουσικού Σχολείου να συμβάλλει στην άρση των 

ανισοτήτων και στον μετασχηματισμό της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο και 

ευρύτερα 

Πριν την έναρξη της σειράς των προκαθορισμένων συνεντεύξεων προηγήθηκε μία 

πιλοτική συνέντευξη που οδήγησε σε αλλαγές, τόσο στον αριθμό των ερωτήσεων 

(συρρίκνωση ερωτηματολογίου), όσο και στη διατύπωσή τους. 

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στην τεχνική της θεματικής ανάλυσης 

κατά το πρότυπο των Braun και Clarke (2006) - με την επικαιροποιημένη εκδοχή του από 

τους Terry, Hayfield, Clarke, & Braun (2017). 

Για την ηχογράφηση των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. 

Το κινητό τηλέφωνο επιλέχτηκε λόγω της εξοικείωσης των ανθρώπων με αυτόν τον τύπο 

συσκευής και προκειμένου να αισθάνονται το δυνατόν πιο άνετα κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. Ο αριθμός των συσκευών καθορίστηκε σε δύο, για το ενδεχόμενο εμφάνισης 

κάποιου τεχνικού προβλήματος. Η απομαγνητοφώνηση και μεταγραφή (transcription) των 

συνεντεύξεων ολοκληρώθηκε κατά το πρότυπο του Γούτσου (2012). Μετά από κάθε 

συνέντευξη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταγραφής εντοπίστηκαν τυχόν 

αδύνατα σημεία στη διατύπωση των ερωτήσεων και λαμβάνονταν υπόψη στην επόμενη 

συνέντευξη. 

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. 
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2.4. Ο οικισμός του Δροσερού 

Τοπική Ιστορία 

Το Δροσερό βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ξάνθης, πίσω από τα νεκροταφεία 

χριστιανών και μουσουλμάνων. Οι γραμμές του τρένου, παράλληλες σχεδόν με την 

περιφερειακή οδό της πόλης, αποτελούν το εμφανές διαχωριστικό όριο μεταξύ του 

οικισμού και του συμπαγούς όγκου του αστικού ιστού (Google, χ.χ.).  

Οι Αδαμαντίδου και Χαζάπη (2011) αναφέρουν, βάσει μαρτυριών, ότι είναι πιθανή 

η παρουσία Τσιγγάνων στην περιοχή, λίγο μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: 

Το 1945, στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, η έκταση που σήμερα 

φιλοξενεί τους Δροσερίτες δεν φέρει καμία ονομασία, ενώ προσδιορίζεται ως «χέρσα». 

Δεν αποκλείεται όμως να υπήρχαν κάποια πρόχειρα παραπήγματα και σκηνές 

περιπλανώμενων Τσιγγάνων του κάμπου. Η πρόσβαση σε «πηγές νερού», που υπήρχαν 

τότε σε αυτό τον χώρο, ήταν πιθανόν ένας από τους λόγους που ενθάρρυνε την κατοίκιση 

αυτής «της τοποθεσίας»
5
. 

Σύμφωνα με τη συλλογική μνήμη των Δροσεριτών τρεις φορές προσπάθησαν να 

δημιουργήσουν τον οικισμό τους, όμως συνεχώς προέκυπταν εμπόδια που τους ανάγκαζαν 

να μετακινηθούν (Αδαμαντίδου και Χαζάπη, 2011, σ. 61). 

Λίγα χρόνια αργότερα, και κατόπιν συνεννόησης με τις τοπικές αρχές, ξεκίνησε η 

συστηματική κατοίκιση της περιοχής. Οι Αδαμαντίδου και Χαζάπη (2011) γράφουν 

σχετικά: «[...] η πρώτη εγκατάσταση των Τσιγγάνων στην περιοχή του Δροσερού, υπό την 

έγκριση ή και την ανοχή του Δημάρχου της Ξάνθης και των κατοίκων της, γίνεται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1950, σηματοδοτώντας την απαρχή της ιστορίας του οικισμού [...] 

Επρόκειτο για μία περιοχή, που δε ήταν πρόσφορη για αγροτικές εργασίες, ωστόσο 

επιλέχτηκε για βιοποριστικούς λόγους, αντί μίας άλλης που βρίσκεται εγγύτερα στο 

κέντρο της πόλης» (σ. 63). Όπως μαρτυρεί ένας κάτοικος, μεγαλωμένος στην περιοχή 

Λαχανόκηποι που βρίσκεται κοντά στο Δροσερό: 

 

Τα οικόπεδα δίπλα στους λαχανόκηπους ήταν στείρα και ακαλλιέργητα. 

Ουσιαστικά αποτελούσε σκουπιδότοπο και οι Τσιγγάνοι, ως ρακοσυλλέκτες, 

προτίμησαν να κατοικήσουν στην περιοχή αυτή, ελπίζοντας να αποκομίσουν 

                                                 
5
 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Ρομά και πληθυσμών που διαμένουν σε 

ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. (2012). 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ανάκτηση Νοέμβριος 18, 2017, από 

https://www.eydamth.gr: https://www.eydamth.gr/oldsite/lib/articles/ArticleID_516/roma.pdf 
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κάποιο κέρδος από τη διαλογή των σκουπιδιών. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν 

τόσα πλαστικά και νάιλον. Ο Δήμος της Ξάνθης έβγαζε σε δημοπρασία τα 

σκουπίδια και εκείνοι τα αγόραζαν προκειμένου να τα μετατρέψουν σε λίπασμα και 

να τα πουλήσουν στους γείτονες λαχανοκηπουρούς (Αδαμαντίδου & Χαζάπη, 

2011, σσ. 62-63). 

 

Χρόνια αργότερα, και παρά το δικαίωμα των κατοίκων να αποκτήσουν τίτλους 

ιδιοκτησίας, ήδη από το 1960 σύμφωνα με τα τοπικά γραφεία της Διεύθυνσης Γεωργίας, 

κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό έως το 1989 (Αδαμαντίδου & Χαζάπη, 2011: 67). Μία 

εικασία είναι ότι αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στη νομιμοποίηση της κτήσης γης από την 

πλευρά των κατοίκων οφειλόταν ως ένα βαθμό σε διακρίσεις ως προς το θρήσκευμα από 

την πλευρά της πολιτείας. Πιθανολογείται, ειδικότερα, ότι ένας από τους παράγοντες που 

οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό είναι πως καθότι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, δεν 

μπορούσαν να λάβουν άδεια ιδιοκτησίας, μέτρο που καταργήθηκε το 1989. (Αδαμαντίδου 

και Χαζάπη, 2011: 67). 

Οι διακρίσεις έναντι των κατοίκων του Δροσερού φαίνεται ότι έχουν βαθιές ρίζες. 

Το 2006 στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου για την τετραετία 2006-2010
6
 διαπιστώνεται 

το πρόβλημα ότι «δεν υπάρχουν ξεκαθαρισμένες ιδιοκτησίες και όροι δόμησης στον 

οικισμό Δροσερό» (σ.78), το οποίο όμως παραμένει άλυτο. Το 2012 το πρόβλημα 

επιμένει, αφού από τα κτίσματα του Δροσερού, μόνο το 17,5% έχουν νόμιμη ή 

«ημινόμιμη» οικοδομική άδεια, καθώς πολλές από αυτές εκδίδονταν σε προεκλογικές 

περιόδους, χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, εφόσον ο οικισμός δεν είχε 

σχέδιο πόλης και η περιοχή εθεωρείτο «εκτός σχεδίου». Η πλειονότητα των κτισμάτων 

είναι αυθαίρετες κατασκευές, χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας γης. Επίσης στη νότια πλευρά του 

οικισμού υπάρχουν αρκετά «τσαντήρια», χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και χώρους 

υγιεινής (Σπανού και Λαλένης, 2012). 

Στην ενότητα, Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης (2014) στο Στρατηγικό 

Σχέδιο 2015-2019 του Δήμου Ξάνθης επαναδιατυπώνεται ο στόχος της «ένταξης της 

περιοχής του Δροσερού στο Σχέδιο πόλης (πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής) με 

ειδικό πολεοδομικό καθεστώς». Από το Φεβρουάριο του 2017 έχει τεθεί σε διαβούλευση 

                                                 
6
 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2006-2010. Ανακτήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2017, από: 

https://www.cityofxanthi.gr/images/katevasma/docs/olokliromeno_epixeirisiako_sxedio_xanthis.do

c 
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το νέο πολεοδομικό σχέδιο για την πόλη της Ξάνθης
7
 και ίσως εβδομήντα σχεδόν χρόνια 

μετά την αρχή της ιστορίας του οικισμού, το Δροσερό να καταστεί επισήμως ορατό και 

εντός νόμου. 

Σύσταση πληθυσμού  

Σύμφωνα με τους Σπανού και Λαλένη (2012) «ο οικισμός, υπήρχε πριν από την 

απελευθέρωση της Θράκης» (το 1919 η απελευθέρωση της Ξάνθης), αλλά «εμφανίστηκε 

επίσημα, στην απογραφή πληθυσμού του 1971 με πληθυσμό 819 κατοίκους». Οι 

Αδαμαντίδου και Χαζάπη (2011) με βάση πολλαπλά δεδομένα και εκτεταμένη 

συλλογιστική, υπολογίζουν ότι το 2009 στο Δροσερό κατοικούσαν περίπου 4.000 

άνθρωποι. Σήμερα (2017) μαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθμό σε περισσότερους από 5.000 

(Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου του οικισμού, 2017), ακόμη και στους «7.500 με 8.000 

κατοίκους» σύμφωνα με τον Φερντούν Χασάνογλου, δημοτικό σύμβουλο από το Δροσερό 

(Thraki.com.gr, 2017). Ωστόσο είναι σκόπιμο να προσεγγίσουμε τον πληθυσμό των 

Δροσεριτών όχι «ως απόλυτο αριθμό, αλλά ως δυναμική, τόσο σε σχέση με τον πληθυσμό 

της Ξάνθης, όσο και σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξής του» (Αδαμαντίδου και 

Χαζάπη, 2011, σ. 37). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 «ο ρυθμός των γεννήσεων στο 

Δροσερό ήταν ιδιαίτερα υψηλός» και «τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικίες έως τεσσάρων 

χρονών αποτελούσαν το 17% του συνολικού πληθυσμού», ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι 

έως 18 χρονών αποτελούσαν το 52,4 %. (Αδαμαντίδου και Χαζάπη, 2011: 37-38)  

Επιχειρώντας να περιγράψουμε τους κατοίκους του Δροσερού είναι σημαντικό να 

λάβουμε υπόψη μας τη διάκριση μεταξύ της οπτικής των «άλλων» (κυρίαρχος λόγος), που 

εκφράζεται μέσα από ετεροπροσδιορισμούς των Δροσεριτών, και της οπτικής των 

κατοίκων, που εκφράζεται μέσα από αυτοπροσδιορισμούς (βλ. Γκότοβος, 2002). Σε 

επίσημες δημοσιεύσεις, τόσο της κεντρικής διοίκησης (π.χ. Υπουργείο Παιδείας), των 

ανεξάρτητων αρχών (π.χ., Συνήγορος του Πολίτη), όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(π.χ. Δήμος Ξάνθης) οι αναφορές στους κατοίκους του Δροσερού γίνονται υπό την 

ονομασία Ρομά. Δηλαδή στο επίπεδο του κυρίαρχου λόγου ο πληθυσμός προσεγγίζεται 

κυρίως μέσα από μία εθνοτική οπτική. 

Στην επαφή της ερευνήτριας με γονείς και μαθητές των δημοτικών σχολείων 

εντοπίστηκαν αυτοαναφορές, όπως «τσιγγάνοι» ή «Ρομά» συχνότερα, αλλά και 

                                                 
7
 Δήμος Ξάνθης. (2017, Φεβρουάριος 22). Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ξάνθης. Ανάκτηση Ιούλιος 23, 2017, από Δελτία Τύπου-

Ανακοινώσεις: https://www.cityofxanthi.gr/ 
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«Τούρκοι». Ο αυτοπροσδιορισμός «Τσιγγάνοι» ή «Ρομά», βάσει των προσωπικών 

εμπειριών της ερευνήτριες, συνοδεύεται ή είναι συμβατός με τον αυτοπροσδιορισμό 

«Έλληνες». Όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό «Τούρκοι» φαίνεται ξεκομμένος και 

ασύμβατος με τους υπόλοιπους. Όσον αφορά τη θρησκευτική σύσταση του οικισμού, οι 

μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία, οι χριστιανοί μία ελάχιστη μειοψηφία, ενώ 

αναφέρονται και μάρτυρες του Ιεχωβά. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας υιοθετούμε τον όρο «Ρομά», ακολουθώντας 

«στην ονοματοθεσία το πολιτικά ορθό» και τον λόγο «της ευρωπαϊκής πολιτικής» 

(Σκούρτου, 2016, σσ. 98-99). 

 

2.5. Η Ερευνητική Στρατηγική 

Αρχικά, μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προσδιορίστηκαν λέξεις-

κλειδιά, αναφορικά με τους τρεις εννοιολογικούς πυλώνες της έρευνας: την κοινωνική 

δικαιοσύνη (πολιτική της διανομής και της αναγνώρισης, ισότητα, πρόσβαση σε κοινωνικά 

αγαθά, κοινωνικός αποκλεισμός), τους πληθυσμούς Ρομά και ειδικότερα τους κατοίκους 

του Δροσερού Ξάνθης (εθνική και εθνοτική ταυτότητα, αναπαραστάσεις των Ρομά σε 

τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, Δροσερό Ξάνθης), την κοινωνική δικαιοσύνη στην 

εκπαίδευση και ειδικότερα τη μουσική εκπαίδευση (ισότητα ευκαιριών και μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, πρόσβαση στη μουσική εκπαίδευση και ειδικότερα στα μουσικά σχολεία 

στην Ελλάδα). 

Η επεξεργασία του πρωταρχικού υλικού της βιβλιογραφικής επισκόπησης ανέδειξε 

τη δυναμική της έννοιας των φραγμών στην πραγμάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η 

έννοια των φραγμών στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης έχει ισχύ, διότι διαπερνά 

κάθε αναφορά στην κοινωνική δικαιοσύνη, είτε εντάσσεται σε μία θεωρία για την ιδανική 

οργάνωση της κοινωνίας, είτε αποτελεί εργαλείο κριτικής μίας δεδομένης 

πραγματικότητας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και με ώθηση τις προσωπικές 

εμπειρίες της ερευνήτριας η εστίαση αφορούσε τους φραγμούς στην πρόσβαση μαθητών 

Ρομά από το Δροσερό Ξάνθης στο Μουσικό Σχολείο. 

Με δεδομένη την παραδοχή ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο 

ζήτημα, ο σχεδιασμός της έρευνας περιελάμβανε συμμετέχοντες σχεδόν από όλες τις 

άμεσα εμπλεκόμενες ομάδες, δηλαδή τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ο λόγος των 

μαθητών δεν συμπεριλήφθηκε λόγω της ιδιαίτερης προσέγγισης που χρήζουν όσον αφορά 

τη συμμετοχή τους σε μία έρευνα, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο για την 

ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε ο λόγος των υπεύθυνων 
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χάραξης πολιτικής τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, μέσα από 

επίσημα δημοσιευμένα έγγραφα, αλλά όχι μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, διότι δεν 

κατέστη δυνατό στο στενό πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας διπλωματικής διατριβής. 

Επίσης, η μηδενική βιβλιογραφία, σχετικά με το ζήτημα της πρόσβασης μαθητών 

Ρομά στα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα γενικότερα και για την περίπτωση του Δροσερού 

ειδικά, καθόρισε ως επιτακτικό τον διερευνητικό σχεδιασμό της παρούσας έρευνας. Η 

μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύξεων μέσα σε μία εθνογραφική οπτική, κρίθηκε 

κατάλληλη για τη συγκέντρωση των δεδομένων. Όλες οι συνεντεύξεις, 

συμπεριλαμβανομένης της πιλοτικής, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου 

του 2017.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ανά 

ερευνητικό εργαλείο. Αρχικά συνοψίζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στις 

ημιδομημένες συνεντεύξεις και στη συνέχεια παρατίθενται και σχολιάζονται διεξοδικά οι 

θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση. 

 

3.1. Συνεντεύξεις 

Η διάκριση των ερωτώμενων σε ομάδες κρίθηκε εξαρχής αναγκαία, προκειμένου 

να διερευνηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απαντήσεων κάθε ομάδας και, στη 

συνέχεια, να προκύψει μία πολυπρισματική εικόνα των ευρημάτων της έρευνας. 

Αποτέλεσμα αυτής της διάκρισης ήταν ορισμένες διαφοροποιήσεις στις ερωτήσεις. 

Επομένως, οι απαντήσεις στις ημιδομημένες συνεντεύξεις θα παρουσιαστούν ανά ομάδα 

συμμετεχόντων. 

 

Συνεντεύξεις με γονείς
8
 από τον οικισμό του Δροσερού 

Οι γονείς που συμμετείχαν ήταν δύο γυναίκες και ένας άντρας, πολύτεκνοι και 

ηλικίας μεταξύ είκοσι πέντε και τριάντα πέντε ετών. Μία από τις γυναίκες και ο άντρας 

εργάζονται, ενώ και οι τρεις έχουν φοιτήσει στο δημοτικό σχολείο· μία από τις μητέρες 

έως την τρίτη τάξη, ο πατέρας έως την πέμπτη και η δεύτερη μητέρα έχει ολοκληρώσει τη 

φοίτησή της στο δημοτικό. Οι δύο γονείς που δεν αποφοίτησαν εργάζονται από την 

παιδική τους ηλικία. 

 

Ερώτηση Α1: Πόσο σημαντική είναι η μουσική στη ζωή των παιδιών στο Δροσερό;  

 

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη σχέση των παιδιών του Δροσερού με την μουσική. 

Πέρα από τις περιγραφές και τη σημασία της σχέσης των παιδιών με τη μουσική, η 

ερώτηση προσδοκούσε επιπλέον να διευκολύνει τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στην ερευνήτρια και τους συμμετέχοντες και να συμβάλλει στην ομαλή 

μετάβαση στις επόμενες ερωτήσεις της συνέντευξης. 

Όλοι οι γονείς περιέγραψαν μία έντονη και πηγαία σχέση των Δροσεριτών 

γενικότερα με τη μουσική. Ο γονέας 2 (Γ2) διαπιστώνει ότι «το Δροσερό [...] χωρίς 

                                                 
8
 Οι αναφορές στους γονείς γίνονται με τη χρήση ενός κωδικού από το αρχικό της λέξης «Γονέας» 

και έναν αριθμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους, π.χ. Γονέας 1 (Γ1), Γονέας 2 (Γ2) 

κ.ο.κ. 
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μουσική δε:: γίνεται. [...] από τη στιγμή που γεννιέται το μωρό μας όταν ακούει αρχίζει να 

χορεύει ((γέλια))». Στο ίδιο μήκος κύματος η (Γ1) επισημαίνει ότι «πάντα έχουμε μουσική 

στο Δροσερό... Όποιος ακούει τραγούδι δεν μπορεί να σταματήσει χορεύει ((γέλια))»
9
 (Γ1). 

Η εναρκτήρια ερώτηση ήταν ευχάριστη για τους γονείς, αν κρίνουμε από τη θετική 

τους ανταπόκριση. Απαντούσαν αβίαστα και με ευχάριστη διάθεση περιγράφοντας με 

ζωντάνια εικόνες τις καθημερινότητας, ενδεικτικές της στενής σχέσης των Δροσεριτών με 

τη μουσική. Μάλιστα, στις μαρτυρίες των γονέων παρατηρούμε ενδείξεις ότι η στενή αυτή 

σχέση αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς τους· όπως, για παράδειγμα, στην απάντηση του 

Γ2 που σημειώνει ότι «οι Τσιγγάνοι χωρίς μουσική δε γίνεται. Αυτό το ξέρει όλος ο 

κόσμος». 

 

Ερώτηση Α2: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που πηγαίνει στο 

σχολείο; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Οι δυσκολίες που περιέγραψαν σε αυτή την ερώτηση οι γονείς σχετίζονταν, κυρίως 

με την έλλειψη χρημάτων, την ανεργία, την εποχική απασχόληση, το πρωινό ξύπνημα και 

τη γλώσσα. Οι γονείς αναφέρθηκαν στην αδυναμία των κατοίκων του Δροσερού, αλλά και 

των ιδίων, να αγοράσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους, όπως ρούχα και παπούτσια, 

ακόμη και τα αυτονόητα για την καθημερινή επιβίωση, όπως το φαγητό.  

Σε μία διαφορετική εκδοχή της ερώτησης Α2, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

φάσης, η Γ1 ρωτήθηκε ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας γονιός από τον οικισμό που 

θέλει να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο και στην απάντησή της αναφέρεται στην 

οικονομική κατάσταση των οικογενειών του οικισμού:  

 

Για τα παιδιά συνήθως έχουμε δυσκολίες. Για ρούχα, παπούτσια. [...].μπορεί να μην 

έχει και λεφτά να δώσει στο παιδί του για να πάει στο σχολείο. Τέτοια προβλήματα 

έχουν εδώ όλοι.[...] Και σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να το στείλεις στο σχολείο, γιατί 

θα ζητήσει κάτι το παιδί. (Γ1) 

 

Η Γ3 στην προκαταρκτική συζήτηση πριν την έναρξη της ηχογράφησης, ανέδειξε, 

ως πρώτο εμπόδιο για τα παιδιά από το Δροσερό τη γλώσσα. Λίγο αργότερα διευκρίνισε τι 

                                                 
9
 Η χρήση της πλάγιας γραμματοσειράς για την παράθεση σύντομων αποσπασμάτων από το λόγο 

των συμμετεχόντων επελέγη με την πρόθεση να διευκολυνθεί ο αναγνώστης. Για τους υπόλοιπους 

τύπους παράθεσης ακολουθήθηκε το τυπικό της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (APA). 
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εννοούσε: «Στο σπίτι εμείς μιλάμε πολύ τσιγγάνικα, τούρκικα βλέπουμε. Ελληνικά δε 

βλέπουμε (.) πολύ. (.) Δυσκολεύουνε τα παιδιά με τα ελληνικά [...] Πρέπει η μάνα του ο 

πατέρας του να τους μιλάνε ελληνικά για να μαθαίνουνε κι αυτά»· αναφέρθηκε επίσης στη 

δυσκολία του πρωινού ξυπνήματος και σε άλλο σημείο της συζήτησης περιέγραψε τις 

δυσκολίες επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στο Δροσερό: 

 

Το πιο δύσκολο είναι αυτό που δεν έχουνε δουλειές στα χέρια τους [...] έχουμε 

μάνες που δεν έχουνε να φάνε Μαρία. Έχουμε παιδιά που [...] δεν μπορούσανε να 

δώσουνε μισό ευρώ και να ’ρθουνε στο σχολείο. [...] Άμα δεν έχεις δουλειά ή ο 

άντρας σου να δουλέψει ή εσύ είναι δύσκολα Μαρία, εδώ να ζήσεις. (Γ3) 

 

Η Γ3 συμπληρώνει σχετικά με τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά να έρθουν στο 

σχολείο εκείνες που σχετίζονται με την εποχική απασχόληση των γονέων «οι δικοί μας 

τώρα έφυγαν όλοι στα χωράφια, να ήδη δεν έρχονται τα παιδιά ((στο σχολείο))». 

Οι γονείς μίλησαν ανοιχτά για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ίδιοι και εν συνόλω οι Δροσερίτες. Ωστόσο, δεν εξέφρασαν ζητήματα όπως ο έκδηλος 

ρατσισμός, στα οποία αναφέρονται στη συνέχεια, ίσως επειδή βρισκόμασταν στην αρχή 

της συνέντευξης και έλειπε ακόμη η εξοικείωση με το πλαίσιο μίας τέτοιας στοχευμένης 

και τυπικής κουβέντας. 

 

Ερώτηση Α3: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που θέλει να μάθει 

μουσική; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην τρίτη ερώτηση ήταν, σε συνέχεια των 

προηγούμενων αναφορών τους, στην έλλειψη χρημάτων, στην ανεργία και στην εποχική 

απασχόληση. Πρόσθεσαν επιπλέον την παιδική εργασία και την απουσία μίας δομής 

μουσικής μάθησης στον οικισμό, που να είναι προσιτή οικονομικά στους Δροσερίτες. 

Όπως είπαν:  

 

Ενδιαφέρονται τα παιδιά, αλλά δεν έχουν πού να πάνε για να μάθουνε. [...] δέκα 

ευρώ την ώρα παίρνουνε [...] τον μήνα λέει τέσσερις πέντε φορές αλλά εγώ δεν 

μπορώ δέκα ευρώ την ώρα. Μπορεί αυτός να ζητήσει τρεις ώρες. Ο άντρας μου 

τώρα πάει στο παζάρι για είκοσι, για είκοσι πέντε ευρώ εγώ πώς θα δώσω τα είκοσι 

ευρώ εκεί; Δεν μπορώ. (Γ1) 
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Ε, ναι. Πώς να μάθει; Αφού (.) τώρα αν κάποιο ((παιδί)) θα έρθει μαζί σου, έτσι, να 

μάθει τη μουσική, μετά πάλι στα χωράφια ((θα πρέπει να πάει)). Δουλειές. Κάποιοι 

δεν μπορούν να έρθουνε και γι’ αυτό σταματάνε. Αυτή τη δυσκολία την έχουμε 

όλοι. (Γ2) 

 

Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι μία μητέρα απάντησε ως εξής: «Όχι, όποιος θέλει 

μπορεί. Άμα έχει στην ψυχή του για να μάθει, μπορεί (.) αρκεί να το έχει στην ψυχή του» 

(Γ3). 

Από τις απαντήσεις των γονέων φάνηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη μουσική 

μάθηση τόσο εντός, όσο και εκτός σχολείου, αλλά οι φραγμοί που προαναφέρθηκαν 

ακυρώνουν αυτήν την επιθυμία. Δεν υπήρξε καμία αναφορά για παρακολούθηση 

μαθημάτων μουσικής εκτός του οικισμού, για παράδειγμα σε κάποιο ωδείο της πόλης. 

Είναι σκόπιμο επίσης να αναφέρουμε ότι στο Δροσερό η μουσική μάθηση δεν 

παύει να υπάρχει, επειδή απουσιάζουν οι τυπικές μουσικοεκπαιδευτικές δομές, αλλά 

υφίσταται ως άτυπη μάθηση, είτε εντός της οικογένειας, είτε μεταξύ φίλων, είτε ακόμη και 

από το διαδίκτυο, όπως παρατήρησε εν τοις πράγμασι η ίδια η ερευνήτρια κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης στο σπίτι της μητέρας Γ1. 

 

Ερώτηση Α4: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που θέλει να πάει στο 

Μουσικό Σχολείο; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Η τέταρτη ερώτηση ήταν αυτή στην οποία οι γονείς αισθάνθηκαν πιο ελεύθερα να 

αποκαλύψουν περιστατικά έκδηλου ρατσισμού από προσωπικά τους βιώματα και να 

εκφράσουν τον φόβο για πιθανή ρατσιστική αντιμετώπιση στον χώρο του μουσικού 

σχολείου, ως έναν από τους κύριους φραγμούς για την πρόσβασή σε αυτό. Παράλληλα, 

αναφέρθηκαν στην οικονομική δυσχέρεια και την παιδική εργασία, ενώ εκδήλωσαν την 

ανησυχία τους για την έλλειψη πληροφόρησης και για το πώς θα μετακινούνται τα παιδιά 

εκτός του οικισμού. Ειδικότερα για τα κορίτσια, οι γονείς εξέφρασαν την ανησυχία των 

Δροσεριτών για την ασφάλεια και τη φήμη όσων από αυτά βγαίνουν έξω από τον μαχαλά. 

Οι απαντήσεις της μητέρας Γ1 και του πατέρα Γ2 συνοψίζουν εύστοχα τα 

παραπάνω: 
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Ε, δεν ξέρω τώρα, (.) πώς θα είναι στο Μουσικό Γυμνάσιο; Τι θέλουν; Τι θα 

κάνουν; Αυτό δεν ξέρω τώρα. Θα πάω, θα το ερευνήσω για να μάθω τι γίνεται. Πώς 

θα το στέλνω; (.) Πώς θα πάει; Αυτό θέλω να μάθω. (Γ1) 

 

Πιο πολύ φοβούνται ότι κυρίως μπορεί να τους δούνε σαν ρατσιστικά εκεί. «Α, εσύ 

είσαι από το Δροσερό. Τι δουλειά έχεις εδώ;». Δηλαδή μόνος του άμα είναι εκεί 

[Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο;] Και δύο να ‘ναι εκεί:: Ε::, αυτό συχνά γίνεται όταν και 

εμείς, μικροί που ήμασταν, που πηγαίναμε στο δημοτικό, στο μειονοτικό, μας 

έβλεπαν έτσι, μας λέγανε «Γιούφτοι, τσιγγάνοι».(.) Ε, τον πρώτο λόγο που θα 

πούνε είναι αυτό: πώς θα πας και θα έρθεις και θα τους δουν ρατσιστικά και θα 

πούνε «οι γύφτοι ήρθαν να (.) σπουδάσουνε εδώ, να τελειώσει το γυμνάσιο» (.) και 

μετά και οικονομικά μπορεί να (.) μπορεί να τον πει ναι, εγώ θέλω να πας να 

τελειώσεις το σχολείο, αλλά με ποια χρήματα; Άμα δε δουλέψεις πώς μπορείς να:: 

(.) τελειώσεις το σχολείο;» [...] Τα κορίτσια δεν αφήνουνε [...] ((φοβούνται)) Να 

την πειράξουνε, να γίνει κάτι. Μετά θα πούνε οι δικοί μας «Να αυτή πάει εκεί, δεν 

ξέρουμε τι κάνει», (.) δηλαδή θα βγει και το όνομά της σε κακό. (Γ2) 

 

Ως μία επιπλέον δυσκολία για την πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο οι γονείς 

αναφέρουν τις επιθυμίες των ίδιων των εφήβων που θέτουν ως προτεραιότητα τον γάμο 

παρά το σχολείο. Όπως λέει η μητέρα Γ1:  

 

((Οι γονείς)) αφήνουν οι πιο πολλοί ((τα παιδιά τους να πάνε)). Ό,τι θέλουν, λέει, 

ας κάνουν. Τι θέλουν να σπουδάσουν; Αυτό. Οι δικοί μας οι περισσότεροι αφήνουν 

το σχολείο μετά το γυμνάσιο σταματάνε. Δεν πάνε, αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα 

[...] Για βόλτες αφήνουνε ((το σχολείο)) οι πιο πολλοί. Οι περισσότεροι 

παντρεύονται δεκαπέντε, δεκαέξι εδώ και αφήνουνε. (_) Έχει και παντρεύονται και 

δώδεκα και δεκατρία. Αυτό είναι το πρόβλημα, όποιος παντρεύεται τελειώνει. Δε 

σπουδάζουν. (Γ1). 

 

Στις απαντήσεις των γονέων αποτυπώνονται τόσο οι φραγμοί στην πρόσβαση 

γενικότερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η οικονομική δυσχέρεια, η παιδική 

εργασία, ο γάμος σε εφηβική ηλικία, όσο και οι φραγμοί που σχετίζονται, ειδικότερα με το 

Μουσικό Σχολείο και τη θέση του έξω από τον οικισμό –τόσο τη γεωγραφική όσο και την 
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πολιτισμική– η οποία προκαλεί ανασφάλεια και φόβο ως ένα περιβάλλον εχθρικό με 

ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 

 

Ερώτηση Α5: Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες; 

 

Η πέμπτη ερώτηση στόχευε στην καταγραφή προτάσεων και ιδεών για την 

υπερνίκηση των εμποδίων που συναντούν οι μαθητές στην πρόσβαση στο Μουσικό 

Σχολείο. Η πρώτη απάντηση που έδωσαν οι γονείς είναι ότι χρειάζεται να καταπολεμηθεί 

η ανεργία για να γίνει αποτελεσματικότερη η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο 

γενικότερα. Όπως είπε ο Γ2: «Πρέπει δηλαδή οι γονείς να έχουν κάποια δουλειά για να 

πάνε τα παιδιά ((στο σχολείο))». 

Ειδικότερα για το Μουσικό Σχολείο θεωρούν ότι η αποτελεσματικότερη λύση θα 

ήταν να υπήρχε μία δομή στο πλαίσιο του ήδη υπάρχοντος γενικού γυμνασίου μέσα στον 

οικισμό και επισημαίνουν τη μεγάλη ανταπόκριση που θα είχε στον μαθητικό πληθυσμό. 

Όπως σημειώνει ο Γ2: «Μακάρι να είχαμε και ένα τέτοιο ((σαν το Μουσικό Γυμνάσιο)) [...] 

και εδώ στο όγδοο [..] Καλύτερα θα ‘τανε. Κοντά. Γιατί όλοι από τον μαχαλά, όλοι, τα 

παιδιά που είναι στο γυμνάσιο πάνε εδώ στον ΟΑΕΔ
10

».  

Στις προτεινόμενες λύσεις διαφαίνεται και πάλι η απροθυμία των γονέων να βγουν 

τα παιδιά τους εκτός του οικισμού, ενδεικτικό, πιθανόν, της ανασφάλειας που 

αισθάνονται, όταν βρίσκονται οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους, στο περιβάλλον της κυρίαρχης 

κουλτούρας. 

 

Ερώτηση Α6: Ποιες ερωτήσεις θα κάνατε εσείς αν θέλατε να μάθετε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές από το Δροσερό για να πάνε στο Μουσικό Σχολείο; 

Η τελευταία ερώτηση στο κλείσιμο της συνομιλίας στόχευε, μέσα από τη νοερή 

τοποθέτηση του συμμετέχοντα στη θέση του ερευνητή, να καλύψει πιθανά τυφλά σημεία 

στην προσέγγιση του θέματος και στην παραγωγή των ερωτήσεων της συνέντευξης. Στις 

απαντήσεις των γονέων δεν προέκυψε κάποιο νέο στοιχείο από αυτήν την ερώτηση, η 

οποία λειτούργησε περισσότερο ως μία ευκαιρία συνόψισης των προαναφερθέντων 

απαντήσεών τους. 

 

                                                 
10

 Το όγδοο γυμνάσιο στο οποίο αναφέρεται ο πατέρας και όπου πηγαίνουν στην πλειοψηφία τους 

σχεδόν τα παιδιά από το Δροσερό φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ που βρίσκονται λίγο 

πριν τον οικισμό. 
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Συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς
11

 και διευθύντριες
12

 των δημοτικών σχολείων του Δροσερού 

Οι τέσσερις εκπαιδευτικοί και οι δύο διευθύντριες έχουν συμπληρώσει 

τουλάχιστον έξι χρόνια εμπειρίας στα δημοτικά σχολεία του Δροσερού. Από τους τρεις 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν δύο ήταν άντρες και μία γυναίκα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 

είναι γενικής παιδείας, όπως και οι δύο διευθύντριες. 

 

Ερώτηση Α1: Πόσο σημαντική είναι η μουσική στη ζωή των παιδιών στο Δροσερό;  

 

Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύντριες, που υπηρετούν στο δημοτικό σχολείο του 

Δροσερού, σχεδόν κατά πλειονότητα, περιέγραψαν συμπεριφορές χαρακτηριστικές μίας 

υπαρκτής και δυνατής σχέσης των μαθητών με τη μουσική, η οποία είναι σημαντικό μέρος 

της υπόλοιπης ζωής τους στον οικισμό και δεν εκδηλώνεται μόνο στον χώρο του σχολείου. 

Τα ακόλουθα αποσπάσματα συνοψίζουν αυτήν την άποψη: «είναι μέσα στην κουλτούρα 

τους [...] Δηλαδή τραγουδάνε συνέχεια, χορεύουνε συνέχεια. Τους αρέσει πάρα πολύ.» 

(ΕΔ1), «Εδώ έχει μεγάλη σημασία η μουσική, γιατί είναι και στον τρόπο της ζωής τους, 

γενικότερα [...] Εύκολα ενθουσιάζονται με κάτι, με μουσικές κυρίως, οι οποίες είναι 

χορευτικές» (ΕΔ3), «οι δικοί μας μαθητές έχουν τη μουσική στο είναι τους, είναι το 

ταμπεραμέντο τους αυτό και εκφράζονται, εκφράζονται πραγματικά πάρα πολύ μέσω της 

μουσικής» (ΔΔ1), « Η μουσική στη ζωή των παιδιών εδώ που φοιτούν στο σχολείο μας [...] 

είναι πάρα πολύ σημαντική [...] έχουν το ρυθμό μέσα τους [...] Με το που ακούνε τη μουσική 

ήδη κουνιούνται και χορεύουνε και μάλιστα με ρυθμό ακριβώς της μουσικής» (ΔΔ2) 

Μόνο ένας συμμετέχων από τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων 

εξέφρασε μία πιο ήπια άποψη για τη σχέση των Δροσεριτών μαθητών με τη μουσική: «Ε, 

εντάξει, πιστεύω όπως σε όλα τα παιδιά, η μουσική [...] είναι μέσα στη ζωή τους ούτως ή 

άλλως, οπότε αντίστοιχα και εδώ πέρα» (ΕΔ2). 

Η πρώτη ερώτηση ενεργοποίησε χαμόγελα και μία ευχάριστη ατμόσφαιρα στην 

αλληλεπίδραση με τη συγκεκριμένη ομάδα συμμετεχόντων, όπως άλλωστε και με τους 

γονείς. Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι υποδέχονται θετικά τη ζωτική σχέση των 

μαθητών με τη μουσική, που είναι διάχυτη στην κουλτούρα του σχολείου και 

αντιπροσωπεύει τον τρόπο ζωής τους στον οικισμό. 

                                                 
11

 Οι αναφορές στους εκπαιδευτικούς γίνονται με τη χρήση ενός κωδικού από τα αρχικά των 

λέξεων «Εκπαιδευτικός Δημοτικού» και έναν αριθμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία 

τους, π.χ. Εκπαιδευτικός Δημοτικού 1 (ΕΔ1), Εκπαιδευτικός Δημοτικού 2 (ΕΔ2) κ.ο.κ. 
12

 Οι αναφορές στις διευθύντριες γίνονται με τη χρήση ενός κωδικού από τα αρχικά των λέξεων 

«Διευθύντρια Δημοτικού» και έναν αριθμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους, 

δηλαδή Διευθύντρια Δημοτικού 1 (ΔΔ1) και Διευθύντρια Δημοτικού 2 (ΔΔ2). 
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Ερώτηση Α2: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που πηγαίνει στο 

σχολείο; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 

Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύντριες αναγνωρίζουν σαφώς ότι υπάρχουν σοβαρά 

εμπόδια που αποδιοργανώνουν τη συστηματική φοίτηση των παιδιών από το Δροσερό. 

Περιγράφουν το μεγάλο πρόβλημα της άτακτης φοίτησης και της σχολικής διαρροής και 

το ερμηνεύουν ως εκδήλωση βαθύτερων αιτιών όπως η φτώχεια, η εποχική εργασία, η 

μετανάστευση, το οικογενειακό περιβάλλον, ο χωρισμός των γονέων, η απαξίωση του 

σχολείου από μερίδα γονέων, οι ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις, σε σχέση με τον 

αριθμό των μαθητών και ο φόβος των γονέων να στείλουν τα μικρότερα παιδιά τους στο 

σχολείο, εξαιτίας της συχνής εκδήλωσης βίαιων περιστατικών. Τονίστηκε ιδιαίτερα η 

δυσκολία των παιδιών να ξυπνήσουν το πρωί, γεγονός που αποδόθηκε σε παράγοντες 

όπως η χαμηλή θέση του σχολείου στο αξιακό σύστημα της οικογένειας και το 

παραχωρητικό γονεϊκό στυλ, που αφήνει τα παιδιά ελεύθερα να δρουν όπως νομίζουν. 

Ειδικά για τα κορίτσια αναφέρθηκε ότι αναλαμβάνουν τη φύλαξη των μικρότερων 

αδερφών τους, όταν οι γονείς τους λείπουν στη δουλειά και ότι εγκαταλείπουν το σχολείο 

νωρίς προκειμένου να παντρευτούν. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα στην 

ερώτηση Α2: 

 

Το πρώτο είναι η ελλιπής φοίτηση που προέρχεται, σε ένα βαθμό, από τις 

οικονομικές δυσκολίες των γονιών, υπάρχει δηλαδή το ζήτημα της μετακίνησης για 

εργασία. Υπάρχει το ζήτημα του πώς ή ίδια η οικογένεια αντιλαμβάνεται ως 

σημαντικό τη φοίτηση του παιδιού τους στο σχολείο, άρα υπάρχει το πρόβλημα του 

να το σηκώνουνε καθημερινά για να ‘ρθει στο σχολείο. [...] ((προβλήματα που 

έχουν να κάνουν)) με οικογενειακά ζητήματα, με χωρισμούς, μεταξύ των 

οικογενειών, με καβγάδες, αλλά και πολύ απλά, δηλαδή ας πούμε άμα βρέξει ένα 

παιδί πιθανόν να μην έρθει, γιατί είναι βρεγμένα τα παπούτσια του που τα’ 

αφήνουνε απέξω ή τα ρούχα του, δηλαδή να μην έχει τσάντα να ‘ρθει. (ΕΔ2) 

 

Υπάρχουνε πρώτα, πρώτα οικονομικές δυσκολίες [...] δεν έχουνε να τους βάλουνε 

ένα χαρτζιλίκι, για να έρθουνε στο σχολείο και να πάρουνε το κολατσιό τους [...] 

Υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές στο ν’ αγοράσουνε τετράδια ή ό,τι άλλο υλικό 

σχολικό τους ζητούμε από το σπίτι. [...] πολλές φορές οι γονείς μετακινούνται για 
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να βρούνε δουλειά και παίρνουν μαζί και τα παιδιά τους. Άλλοτε στα μέρη που 

πάνε έχει σχολεία για να παρακολουθήσουν μαθήματα, άλλοτε δεν έχει και 

αναγκαστικά σταματούν, κάθονται στο σπίτι. [...] Άλλου είδους δυσκολία είναι:: 

πάλι με το οικονομικό έχει να κάνει. Ε, το ότι δεν έχουν τα κατάλληλα ρούχα όταν 

βρέχει και έχει πολύ κρύο να ξεκινήσουν για το σχολείο. [...] ότι σταματούν πολλές 

φορές τα κορίτσια το σχολείο, εκεί στην ηλικία των δώδεκα χρονών, γιατί τα 

παντρεύουνε [...] ή τα σταματούνε, γιατί τα αφήνουν στο σπίτι να κοιτούν τα 

μικρότερα παιδιά, τα μικρότερα αδέρφια τους ενόσω οι γονείς δουλεύουνε. 

Γενικότερα έχει να κάνει όμως με την εκπαίδευση των κοριτσιών, που δεν τη 

θεωρούν απαραίτητη, γιατί η γυναίκα θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά, δε 

χρειάζεται να ξέρει και πολλά γράμματα εδώ στον οικισμό. (ΔΔ2) 

 

Υπάρχει βία στο σχολείο, η οποία μπορεί να προέρχεται και από την 

ενδοοικογενειακή βία ή τη βία, με την οποία λύνουν τις διαφορές τους στις 

κοινωνικές τους, έτσι δράσεις και συναναστροφές, τη μεταφέρουν εδώ, οπότε αυτό 

αποτρέπει πολλούς γονείς ειδικά στις πρώτες τάξεις να στείλουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο. (ΕΔ3) 

 

Συνολικά, στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών τονίστηκαν ιδιαίτερα, προβλήματα 

και δυσκολίες που συνδέονται με οικονομικά ζητήματα, για παράδειγμα η φτώχεια και οι 

συχνές μετακινήσεις λόγω εποχικής απασχόλησης ή αναζήτησης εργασίας, αλλά και 

εμπόδια που σχετίζονται με την ίδια τη στάση της οικογένειας απέναντι στο σχολείο.  

 

Ερώτηση Α3: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που θέλει να μάθει 

μουσική; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Στην τρίτη ερώτηση οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέφεραν φραγμούς στη 

μουσική μάθηση των παιδιών από το Δροσερό, όπως η έλλειψη δασκάλων μουσικής ή 

μουσικών σχολών στον οικισμό, η αποθάρρυνση από τους γονείς τους, η έλλειψη 

χρημάτων για την πληρωμή μαθημάτων ή την αγορά μουσικών οργάνων, αλλά και 

πρακτικά προβλήματα, όπως η καθημερινή μελέτη σε ένα σπίτι όπου κατοικούν συνήθως 

πολλά άτομα: 

 

 ((κάποιες)) οικογένειες που θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, λένε: 

«καλύτερα να μη σχετίζεται η εργασία σου με τη μουσική», το θεωρούν 



33 

 

υποδεέστερο δηλαδή, το να ασχοληθούν τα παιδιά τους με τη μουσική. Και ότι δεν 

μπορούν να τα στείλουν κάπου έξω να μάθουν μουσική. Δεν μπορούν να 

διαθέσουνε χρήματα» (ΔΔ1) 

 

Δυσκολία σε σχέση με το να πάει σε κάποιο ωδείο να πάρει ένα μουσικό όργανο ή 

ακόμη μία δυσκολία θα μπορούσε να ‘ναι να παίρνει ένα μουσικό όργανο, όταν σε 

ένα σπίτι ζούνε σ’ ένα χώρο άλλοι δέκα άνθρωποι μπορεί να είναι κι ένα μωρό που 

μπορεί να σπάσει το όργανο, μπορεί και τέτοιες πλευρές να είναι δύσκολες, αλλά η 

πιο βασική δυσκολία ότι δεν υπάρχει ένας ((δάσκαλος μουσικής;)), να μην μπορούν 

να πάνε σε ένα ωδείο για να μάθουν συστηματικά ένα όργανο» (ΔΔ2).  

 

Ο ΔΔ3 εστίασε στο μάθημα της μουσικής εντός του σχολείου, θεωρώντας ότι το 

σοβαρότερο εμπόδιο για να μάθει μουσική ένα παιδί από το Δροσερό είναι η άτακτη 

φοίτηση και η σχολική διαρροή:

 

Οι δυσκολίες δηλαδή, πιστεύω, εντοπίζονται [...] στο πόσο ενδιαφέρον έχει κάποιος 

να πάει στο σχολείο, όχι μόνο στη μουσική. Σίγουρα κάποιος που θα ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα για τη μουσική θα προσπαθήσει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι [...] 

Μπορεί να έχει δηλαδή και κανένα κοινωνικό ερέθισμα κάποιος, οι γονείς τους να 

ασχολούνται με τη μουσική. Μπορεί να έχει ασχοληθεί ήδη προτού να 'ρθει στο 

σχολείο ή ν' ασχολείται το απόγευμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις [...] όμως 

συγκλίνουν όλα στο σημείο αναφοράς που είναι το σχολείο. Πρέπει να 'ρθει. (ΔΔ3) 

 

Παράλληλα με τις οικονομικές δυσκολίες, την έλλειψη εκπαιδευτικών ή μουσικών 

σχολών στον οικισμό και τις στάσεις ή την απουσία ενδιαφέροντος από τους γονείς, οι δύο 

διευθύντριες συμπλήρωσαν τους φραγμούς της απόστασης του οικισμού από το κέντρο 

και ότι οι κάτοικοι στερούνται της διασύνδεσης του Δροσερού με την Ξάνθη, μέσω 

δημόσιων μεταφορών. Συγκεκριμένα ανέφεραν:  

 

Ε, σαφώς και υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί που θέλει να μάθει μουσική. Οι 

περισσότεροι που είναι εδώ είναι εμπειροτέχνες [...]. Ξέρουν να παίζουν το 

τουμπελέκι, τα βασικά όργανα για τη δική τους μουσική. Από εκεί και πέρα όμως 

δεν υπάρχει και δάσκαλος μουσικής που να τους απασχολεί και απόγευμα εδώ. Ε, 
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όλα γίνονται εκτός μαχαλά και η απόσταση είναι πραγματικά εμπόδιο, γιατί θα 

πρέπει και νύχτα να κυκλοφορούνε, να πάνε στο κέντρο της πόλης. (ΔΔ1) 

 

Ένα παιδί που θέλει να μάθει μουσική εδώ, μόνο από το σχολείο μπορεί να μάθει. 

Στο σχολείο στο μάθημα της μουσικής. Αλλιώς μετά που θα φύγει από το σχολείο, 

ε, κάποιοι αυτοδίδακτοι συγγενείς ίσως που ξέρουνε και να του δείξουνε, μόνο 

έτσι, αλλιώς δεν υπάρχει ούτε ωδείο, εδώ κοντά, είναι μόνο μέσα στην Ξάνθη και 

εκεί δύσκολα θα πάει ένας γονιός το παιδί του, γιατί έχουνε ένα πρόβλημα με τη 

μετακίνηση, να πηγαίνουνε μέσα στο κέντρο της Ξάνθης. Ε, και οικονομικοί λόγοι, 

δε θα μπορούσανε να πληρώσουνε κάποιον για να τους μάθει περισσότερο 

μουσική. Ό,τι μαθαίνουνε στο σχολείο. (ΔΔ2) 

 

Διακρίνουμε στις απαντήσεις της δεύτερης ομάδας συμμετεχόντων ότι η μουσική 

μάθηση γίνεται περισσότερο αντιληπτή ως η τυπική μάθηση που προσφέρεται μέσα από 

τις μουσικές σχολές, τα ωδεία, τα ιδιαίτερα μαθήματα ή το μάθημα της μουσικής στο 

σχολείο. Ενώ αναδύεται η πεποίθηση ότι η άτυπη μάθηση στην κουλτούρα του Δροσερού, 

ως ο κατεξοχήν τρόπος μουσικής μάθησης, δεν εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των 

παιδιών. 

 

Ερώτηση Α4: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που θέλει να πάει στο 

Μουσικό Σχολείο; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων απαντήσεων οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν εκ 

νέου στη φτώχεια, την άτακτη φοίτηση, την εγκατάλειψη του σχολείου και τις στάσεις των 

γονέων απέναντι στο σχολείο γενικά και στο Μουσικό Σχολείο ειδικότερα, αλλά εστίασαν, 

κυρίως στον φόβο και την ανασφάλεια παιδιών και γονέων να βγουν έξω από τον μαχαλά. 

Ο φόβος τους ότι θα αντιμετωπίσουν ρατσιστικές συμπεριφορές και bullying θεωρήθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς ένας από τους σημαντικότερους φραγμούς που καθορίζουν την 

κατάσταση της πρόσβασης των μαθητών από το Δροσερό στο Μουσικό Σχολείο. 

 

Ε, η οικογένεια δεν ξέρω κατά πόσο θα το αφήσει να πάει έξω από τα όρια του 

Δροσερού. Γιατί το σχολείο θεωρείται ότι [...] είναι μακριά για τα παιδιά του 

Δροσερού. [...] φοβούνται ότι κάποιος θα τους ενοχλήσει, κάποιος θα τα κλέψει, 

κάποιος θα τους κάνει κακό. [...] Ε, το άλλο είναι [...] μήπως τους κοροϊδεύουν. 
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Δηλαδή θα χρειαστεί να συναναστραφούνε με άλλα παιδιά, γιατί είναι απ’ όλο τον 

νομό και έχουν έναν ενδοιασμό ότι μήπως «εμάς μας κοροϊδεύουνε που είμαστε 

Ρομά». [...] Ίσως αυτό να τα εμποδίζει. [...] Αν το θέλουνε όμως πολύ πιστεύω ότι 

μπορούν να το ξεπεράσουν. Κι αν βρεθούν και οι κατάλληλοι δάσκαλοι που να 

τους καθοδηγήσουνε και να τους πείσουνε κι ότι θα είναι δίπλα τους σε όλη την 

πορεία είναι καλό αυτό. (ΔΔ2) 

 

Πρώτα απ’ όλα είναι να δεχτούν οι γονείς να πάει στο Μουσικό Σχολείο. Είναι ένα 

ξένο περιβάλλον [...] Φοβούνται πώς θα πηγαίνει το παιδί, [...] Φοβούνται ότι το 

παιδί θα βγει από το γκέτο, από εδώ από τον μαχαλά και θα είναι μόνο του και δε 

θα’ χει τους φίλους τους. [...] Μετά είναι και τα ίδια τα παιδιά φοβούνται. ότι θα 

δυσκολευτούν στο γυμνάσιο, ότι θα δυσκολευτούν στα μαθήματα και κυρίως θα 

δυσκολευτούν, γιατί δε θα’ χουν τις παρέες τους [...] φοβούνται πολύ τα παιδιά ότι 

θα είναι μόνα τους. [...] Έχουν συνηθίσει να είναι μόνο μέσα στον μαχαλά τους και 

νιώθουν αυτήν την ασφάλεια και φοβούνται και οι γονείς τους πώς θα βγούνε από 

δω πέρα [...] Το πρώτο πράγμα είναι μέχρι να πάνε. Άμα πάνε πιστεύω ότι θα τα 

καταφέρουνε [...] πιστεύω παραπάνω από τα μισά μας παιδιά μπορούνε να τα 

καταφέρουνε» (ΕΔ1) 

 

Ε, νομίζω ότι καταρχήν δεν πάνε [...] όλα τα παιδιά στο γυμνάσιο έτσι κι αλλιώς 

[...]. Μια πλευρά είναι αυτή. Δεύτερη το πώς θα φύγει έξω από χωριό, εντάξει 

υπάρχει το ζήτημα της μετακίνησης που έρχονται και τα παίρνουν [...] Ε, τώρα 

τρίτο πιθανό, αυτό δεν το ξέρω, μήπως, το πώς αντιμετωπίζουνε οι γονείς ως κάτι 

διαφορετικό το Μουσικό Σχολείο σε σχέση με το γυμνάσιο αυτό καθεαυτό, αν το 

θεωρούν δηλαδή ότι δεν έχει την ίδια αξία με το γυμνάσιο, που έχει το κανονικό, το 

κλασσικό» (ΕΔ2) 

 

Οι εκπαιδευτικοί αν και αναφέρουν φραγμούς με βαρύνουσα σημασία στον 

καθορισμό της πρόσβασης των παιδιών στο Μουσικό Σχολείο, ωστόσο η αισιοδοξία τους, 

σε σχέση με τη βελτίωση της κατάστασης, υπό προϋποθέσεις βέβαια, μοιάζει να είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν των γονέων, κάτι που φαίνεται από τις λέξεις και φράσεις που 

χρησιμοποίησαν όπως «θα τα καταφέρουν», «μπορούν να το ξεπεράσουν». 
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Ερώτηση Α5: Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες; 

(Συμπληρωματικά) Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να διευκολυνθεί η πρόσβαση 

των παιδιών από το Δροσερό στο Μουσικό Σχολείο; 

 

Στις προτάσεις-απαντήσεις της δεύτερης ομάδας συμμετεχόντων στην πέμπτη 

ερώτηση περιλαμβάνονται: (α) η σωστή και συστηματική ενημέρωση παιδιών και γονέων, 

(β) ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των δημοτικών σχολείων και του 

μουσικού σχολείου στην ενθάρρυνση των παιδιών, (γ) η δημιουργία μιας δομής μουσικής 

εκπαίδευσης στον οικισμό, (δ) οι μαθητές που θα έχουν ήδη φοιτήσει στο Μουσικό 

Σχολείο και θα αποτελέσουν πρότυπα για άλλα παιδιά, (ε) η ποσόστωση στις εισαγωγικές 

εξετάσεις, (στ) ο διορισμός μόνιμου προσωπικού κοινωνικής μέριμνας και η (ζ) παροχή 

δωρεάν μουσικών οργάνων στους μαθητές που εισάγονται στο Μουσικό Σχολείο. Τα 

παρακάτω αποσπάσματα συνοψίζουν τις προτάσεις των εκπαιδευτικών: 

 

Νομίζω ότι άμα δεν κάνουμε οι εκπαιδευτικοί κάτι, έτσι, να προσπαθήσουμε μόνοι 

μας σιγά, σιγά να ενημερώσουμε τα παιδιά, δύσκολα ((να γίνει κάτι από την πλευρά 

του δήμου ή του υπουργείου)). Γιατί, εντάξει, στο Μουσικό Γυμνάσιο και φαγητό 

δίνουνε που μερικές φορές είναι κίνητρο για εδώ πέρα, για τον μαχαλά, αλλά πάλι 

δεν αποφασίζουν. Νομίζω ότι άμα ενημερώσουμε εμείς σιγά, σιγά τους γονείς και 

καταφέρει και πάει ένα παιδί, μετά ίσως επηρεαστούν κι άλλοι. (ΕΔ1) 

 

[Ποιος φορέας θα μπορούσε να βοηθήσει στο να γίνει πιο εύκολη η πρόσβαση των 

παιδιών στο Μουσικό Σχολείο;] Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας με κάποια 

ποσόστωση. Επίσης το να έχουνε περισσότερες ώρες [...] επαφή με τη μουσική που 

μπορεί να προσφέρει το δημόσιο σχολείο [...] με αυτό τον τρόπο θα 

ανακαλύπτονταν και τα ταλέντα. [...]. Επίσης [...] από τη στιγμή που θα περάσουνε 

και θα αποφασίσουνε και θα πάνε στο Μουσικό Γυμνάσιο θα έπρεπε, νομίζω, και 

εκεί να υπάρχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση αυτών των παιδιών, με περισσότερη 

ανοχή ε, στα πάντα. [...] να μπορούνε να τους διαθέτουνε και μουσικά όργανα, να 

έχουνε τα παιδιά το μουσικό όργανο στο σπίτι τους, για να μπορούν και να 

ασκούνται. (ΔΔ1) 
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Να βρεθεί μια δομή που να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουνε όργανα ούτως ή 

άλλως στο χωριό. Να μπορούν να ασχοληθούν δηλαδή με όργανα που τους 

αρέσουνε. (ΕΔ2) 

 

Ίσως  θα έπρεπε πρώτα να μιλήσουνε κάποιοι ειδικοί με το οικογενειακό 

περιβάλλον, να τους γίνει κατανοητή η προσφορά του μουσικού σχολείου και πολύ 

περισσότερο σε αυτά τα παιδιά που έχουν μια έφεση στη μουσική. [...] Το άλλο 

είναι το Μουσικό Σχολείο ίσως να φροντίσει [...] να συναντάει τους γονείς. [...] να 

κάνει τις προσφορές σε κάποια παιδιά που προτείνει ο μουσικός του δημοτικού ότι 

έχουνε ένα ταλέντο και μπορούν να το αξιοποιήσουνε και το Μουσικό Σχολείο να 

τα δίνει τύπου υποτροφίες, και [...] να παρακολουθεί την πρόοδό τους σε όλο το 

δημοτικό, ούτως ώστε μέχρι να φτάσουν στο Μουσικό Σχολείο να μπορούν να 

παρακολουθήσουν πιο άνετα. [...] Άλλη πρόταση, το οικονομικό που είναι ένα 

πρόβλημα γενικότερα για τους γονείς [...] Η μετακίνηση να γίνεται από την αρχή. 

Να μη χρειάζεται οι γονείς να τα πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί είναι ένα εμπόδιο 

αυτό στην αρχή. Με το που ξεκινάν τα παιδιά αν δεν έχει μέσο συγκοινωνίας 

σταματούν. [...]. Η πολιτεία, [...] ίσως με τους, με κοινωνικούς λειτουργούς που θα 

ήταν κοντά στις οικογένειες. Περισσότερη προσοχή και ενδιαφέρον για αυτές τις 

οικογένειες. (ΔΔ2) 

 

Ερώτηση Α6: Ποιες ερωτήσεις θα κάνατε εσείς αν θέλατε να μάθετε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές από το Δροσερό για να πάνε στο Μουσικό Σχολείο; 

 

Η έκτη ερώτηση αποσκοπούσε κυρίως στην ανάδυση ιδεών που θα φώτιζαν το 

θέμα με έναν διαφορετικό τρόπο, συνιστώντας παράλληλα μία ευκαιρία εκ νέου 

επεξεργασίας και ανακεφαλαίωσης των σκέψεων των συμμετεχόντων. Υπήρξαν 

συμμετέχοντες που απάντησαν ευθέως και πρότειναν ερωτήσεις για τον εντοπισμό 

σημαντικών φραγμών και για την ερευνητική προσέγγιση του θέματος. 

 

Τι φοβίες έχουνε οι γονείς και τι φοβίες έχουνε τα παιδιά, νομίζω εκεί θα εστίαζα 

[...] το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο φόβος. Ο φόβος για το άγνωστο, ας πούμε, 

και κάποιοι που δεν το θεωρούν καλό σχολείο χωρίς να ξέρουνε [...] και τα παιδιά 

τα ίδια προσπαθείς να τα πείσεις και βλέπεις ότι δε θέλουν να αφήσουνε τις παρέες 

τους και δε θέλουνε να ζοριστούνε. [...] «Θα πάω εκεί και θα ζοριστώ και να 
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εγκλιματιστώ και στα μαθήματα θα ζοριστώ». Νομίζω εκεί θα εστίαζα στους 

φόβους [...] ποιους φόβους έχουνε τα παιδιά και οι γονείς τους για να στείλουν τα 

παιδιά τους στο Μουσικό Γυμνάσιο. (ΕΔ1) 

 

Ένα στατιστικό θα ήτανε, ας πούμε, στην υπόλοιπη Ξάνθη πόσα παιδιά ούτως ή 

άλλως έχουνε συστηματική ενασχόληση με τη μουσική, οπότε τι ποσοστό αυτών 

πηγαίνει σε Μουσικό Γυμνάσιο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει μια συστηματική εκμάθηση 

ενός οργάνου, οπότε να πεις έχω εκατό παιδιά που ούτως ή άλλως σε αυτήν την 

ηλικία ασχολούνται με ένα όργανο, οπότε από αυτή τη δεξαμενή αν μάθει θα πάει 

και στο Μουσικό Γυμνάσιο. Και το άλλο, εντάξει, τις δυσκολίες που πιθανόν να 

υπάρχουνε τις οικονομικές και της αντίληψης των γονιών πώς βλέπουνε ένα 

μουσικό δηλαδή σαν επάγγελμα. Μπορεί να το σκέφτονται κι έτσι: «Πάει στο 

Μουσικό Γυμνάσιο, οπότε θα γίνει μουσικός». Μπορεί να το σκέφτονται και μ’ 

αυτόν τον τρόπο. (ΕΔ2) 

 

Και από το Μουσικό Σχολείο μπορεί να πάρουμε στοιχεία. Ίσως. Να 

αναφερόμουνα κι εκεί. Γιατί, ενώ ξεκινούνε, γράφονται τα παιδιά και μετά 

σταματούν. Τι φταίει;. Μήπως φταίει και από κει η οργάνωση λίγο; Αργούνε να 

στείλουν λεωφορεία; Αργούνε να φτιάξουν το πρόγραμμα και να έχουν μια 

σταθερότητα και τα παιδιά; [...] Γιατί οι γονείς, εντάξει, ήδη ρώτησαν, τους τα 

εξηγήσαμε πώς έχουν τα πράγματα, τους πείσαμε, το ‘χουν πάρει απόφαση θα τα 

στείλουν τα παιδιά, γιατί να σταματούνε μετά; (ΔΔ2) 

 

Κάποιοι από τους ερωτώμενους προσανατολίστηκαν περισσότερο σε ερωτήσεις 

σχετικά με την άρση αυτών των φραγμών και λιγότερο σε ερωτήσεις στον εντοπισμό τους 

απλώς. Ωστόσο σε αυτό το σημείο, είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η διατύπωση της 

ερώτησης έκρυβε αδυναμίες που δε διορθώθηκαν εγκαίρως, οδηγώντας εύκολα σε 

παρερμηνείες. 

 

Συνεντεύξεις με εκπαιδευτικό και διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
13

 

                                                 
13

 Οι αναφορές στον διευθυντή και στην εκπαιδευτικό του μουσικού σχολείου γίνονται με τη 

χρήση ενός κωδικού από τα αρχικά των λέξεων «Διευθυντής Μουσικού σχολείου» (ΔΜ) και 

«Εκπαιδευτικός Μουσικού σχολείου» προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία τους. 
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Ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου έχει συμπληρώσει δεκαεπτά χρόνια 

υπηρεσίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός γενικής παιδείας και υπηρετεί 

τα δύο τελευταία χρόνια στη θέση του διευθυντή. Η εκπαιδευτικός γενικής παιδείας έχει 

συμπληρώσει έξι χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα περισσότερα από τα οποία 

υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. 

 

Ερώτηση Β1: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί που θέλει να φοιτήσει στο Μουσικό 

Σχολείο; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Η ερώτηση Β1 αναφέρεται στους φραγμούς που μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά 

την πρόσβαση γενικότερα των μαθητών από τον νομό στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. 

Τόσο ο διευθυντής ΔΜ (Διευθυντής Μουσικού Σχολείου), όσο και η εκπαιδευτικός ΕΜ 

(Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου) τόνισαν ότι η θέση του σχολείου που απέχει από την 

πόλη και τα επακόλουθα προβλήματα με τη μετακίνηση αποτελούν σημαντικά εμπόδια 

στην πρόσβαση στο σχολείο. Ο ΔΜ υπογράμμισε επίσης την ακαταλληλότητα των χώρων 

που φιλοξενούν το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, ενώ η ΕΜ συμπλήρωσε την έλλειψη 

ενημέρωσης μερίδας των μαθητών του νομού σχετικά με αυτό: 

 

[...] το μόνο πρόβλημα, λόγω της θέσης του σχολείο, είναι η μεταφορά. [...] Αλλά 

κυρίως είναι αυτό, το οποίο όμως ισχύει για όλους, δηλαδή το γεγονός ότι έρχονται, 

δεν είναι ένα σχολείο σαν όλα τα άλλα, δηλαδή όπως το βλέπεις. Όπως βλέπεις ένα 

άλλο σχολείο με διαδρόμους μεγάλους, με μεγάλες αίθουσες και τα λοιπά.[...] 

Οπότε πολλές φορές μπορεί να πάθει σοκ ένα παιδί. [...] Ξενίζει τα παιδιά [...]. 

[Ήταν προορισμένο να γίνει σχολείο; Τι ήτανε παλιότερα;]. Πολιτιστικό κέντρο 

ήτανε» (ΔΜ) 

 

Ε, ναι θεωρώ ότι υπάρχουν εμπόδια, ε, θα ξεκινήσω με τα πρακτικά που είναι 

πρώτα απ’ όλα η θέση του σχολείου. [...] δεν έχουμε καθόλου παιδιά από το βόρειο 

τμήμα του νομού, απ’ τον ορεινό όγκο. Δεν είναι εύκολο να έρθουνε [...], αλλά 

ακόμα και για τα παιδιά του κάμπου που είναι πιο κοντά η πρακτική δυσκολία 

παραμένει η μετακίνηση. [...] Οπότε η θέση και το πρόβλημα της μετακίνησης 

θεωρώ ότι είναι το πρώτο μεγάλο αρνητικό για το συγκεκριμένο σχολείο. [...] 

Δεύτερο [...] ότι σε αρκετά σχολεία δε φτάνει η πληροφόρηση [...] για το Μουσικό 

Σχολείο. (ΕΜ) 
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Ερώτηση Β2: Υπάρχουνε δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό να έρθει στο Μουσικό 

Σχολείο; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Ο ΔΜ δεν εντοπίζει φραγμούς στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο που να 

συνδέονται αποκλειστικά με τα παιδιά από το Δροσερό, αλλά θεωρεί ότι οι Δροσερίτες 

μαθητές θα βρεθούν μπροστά στα ίδια προβλήματα, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά του 

νομού, δηλαδή τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου, την 

κρίσιμη μεταβατική περίοδο από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 

αποκοπή από τις παρέες τους, που θα συνεχίσουν τη φοίτηση στο γενικό γυμνάσιο της 

περιοχής τους. Σημειώνει, ωστόσο, ότι ακόμη και αυτά τα εμπόδια μπορούν να 

ξεπεραστούν για οποιονδήποτε μαθητή, αν υπάρξει ο «χρόνος που χρειάζεται και μείνει στο 

σχολείο μέχρι να δέσει με τα υπόλοιπα παιδιά». 

Η ΕΜ υπογραμμίζει ότι γνωρίζει για το Δροσερό και τους κατοίκους του κυρίως 

από τρίτα πρόσωπα και λιγότερο από την προσωπική της εμπειρία. Αναφέρεται σε 

πληροφορίες άλλων συναδέλφων, σχετικά με τη διαφορετική σχολική κουλτούρα των 

μαθητών του Δροσερού, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ζωηράδα, ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρεί ότι τα παιδιά που γνώρισε η ίδια στις εισαγωγικές εξετάσεις ήταν «πολύ 

διστακτικά παιδάκια» που φάνηκαν να είναι «έξω απ' τα νερά τους». Η αναντιστοιχία 

μεταξύ των πληροφοριών για τη ζωηράδα των Δροσεριτών μαθητών και της εσωστρεφούς 

συμπεριφοράς τους στις εξετάσεις αποδόθηκε από την ΕΜ στο άγχος μπροστά σε μία νέα 

εμπειρία, σε ένα διαφορετικό και καινούριο περιβάλλον, αλλά κυρίως στη δυσκολία τους 

να επικοινωνήσουν μέσω της ελληνικής γλώσσας: «δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ [...] με το 

θέμα της γλώσσας και στην επίσημη εξέταση δεν ήρθαν». Επιπρόσθετα, η ΕΜ επισήμανε ως 

φραγμό τη σύγκρουση της σχολικής κουλτούρας των παιδιών από το Δροσερό, δηλαδή «τη 

διαφορετική συμπεριφορά, συνήθεια μέσα στον χώρο του σχολείου», με την καθιερωμένη 

κουλτούρα του Μουσικού Σχολείου. Τέλος, η ΕΜ αναφέρθηκε στη στάση μερίδας 

καθηγητών του Σχολείου που είναι απορριπτικοί απέναντι σε μαθητές Ρομά από το 

Δροσερό: «Θεωρώ ότι πολλοί συνάδελφοι, και το λέω με λύπη μου, [...] δε θέλουνε μαθητές 

από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα». Στο κλείσιμο της απάντησής της η ΕΜ πρόσθεσε 

ότι είναι σημαντικό που η εξεταστική επιτροπή συνιστάται από καθηγητές άλλων 

σχολείων, οπότε διασφαλίζεται η αμεροληψία. 
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Ερώτηση Β3: Κατά πόσο θεωρείτε ότι, η πολιτεία διασφαλίζει ότι μαθητές Ρομά θα έχουν 

ισότιμη πρόσβαση στα μουσικά σχολεία; [Πόσο έτοιμο θεωρείτε ότι είναι ένα Μουσικό 

Σχολείο, έτσι ώστε να υποδεχθεί επιτυχώς μαθητές Ρομά;] 

 

Κατά την απάντησή του στην ερώτηση Β3 ο ΔΜ εστίασε στο σκέλος της 

εισαγωγής μαθητών Ρομά στο Μουσικό Σχολείο, θεωρώντας ότι η πρόσβαση είναι 

ισότιμη, διότι: «είναι πανελλαδικές οι εξετάσεις, με επιτροπή, και επειδή τα κριτήρια 

εισαγωγής, [...], δεν είναι [...] βαθμολογικά, αλλά στοχεύουν σε ειδικές δεξιότητες, νομίζω 

πως έχουν τις ίδιες δυνατότητες όπως οποιοδήποτε άλλο παιδί».  

Η ΕΜ επισημαίνει ότι ένα Μουσικό Σχολείο είναι περισσότερο έτοιμο να 

υποδεχτεί μαθητές Ρομά, σε σύγκριση με ένα γενικό σχολείο, αποδίδοντας αυτό το 

πλεονέκτημα στην τέχνη της μουσικής και στη σχέση των καθηγητών μουσικής με τα 

παιδιά: 

 

Εδώ δεν είναι ((έτοιμο)) [...] ένα τυπικό σχολείο. Ε, το Μουσικό ίσως είναι λίγο 

παραπάνω γιατί υπάρχει η μουσική [...] η μουσική δηλαδή φέρνει πιο κοντά [...] το 

βλέπω και σε συναδέλφους μουσικούς που είναι πολύ κοντά σε παιδιά που εγώ [...] 

μπορεί [...] να μην έχω εκτιμήσει σωστά τις δυνατότητες και τις ικανότητες ενός 

παιδιού, που ένας συνάδελφος μουσικός όμως να το έχει κάνει. Έρχονται και πιο 

κοντά, γιατί [...] πολλοί διδάσκουν ατομικό μάθημα, [...] και παίζει ρόλο. Θεωρώ 

λοιπόν ότι είναι λίγο καλύτερα σε ένα Μουσικό Σχολείο ε, για ένα μαθητή Ρομά 

[...] σε σχέση μ’ ένα τυπικό σχολείο [...] Πολύ όχι, αλλά αρκετά, λόγω της τέχνης 

[...] και των συναδέλφων μουσικών που θεωρώ ότι θα εστιάσουν στο ταλέντο του 

παιδιού και όχι στο αν μιλάει καλά ελληνικά και μπορεί να διαβάσει και έχει κάνει 

τις ασκήσεις του. 

 

Υποερώτηση Β3α: Έχετε υπόψη κάποια ειδική πρόβλεψη του υπουργείου παιδείας 

σχετικά με τη φοίτηση ή ακόμη και την εισαγωγή μαθητών Ρομά στα μουσικά γυμνάσια, 

όπως για παράδειγμα η κάρτα φοίτησης
14

; Υποερώτηση Β3β: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη 

για παροχή οργάνων σε μαθητές που έχουν περάσει στις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά 

δυσκολεύονται οικονομικά να αγοράσουν τα απαραίτητα για την πρόοδό τους μουσικά 

όργανα; 

                                                 
14

 Η κάρτα φοίτησης επιτρέπει στους μαθητές που μετακινούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, να συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε σχολείο του τόπου όπου μεταβαίνουν. 
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Στις δύο υποερωτήσεις, οι οποίες δεν τέθηκαν μονομιάς, αλλά διαδοχικά, η 

απάντηση ήταν ομόφωνα αρνητική. Τόσο ο ΔΜ, όσο και η ΕΜ δήλωσαν ότι, εξ όσων 

γνωρίζουν, δεν υπάρχει καμία ειδική πρόβλεψη για μαθητές Ρομά, που φοιτούν στα 

μουσικά γυμνάσια της χώρας, όπως, για παράδειγμα η κάρτα φοίτησης ή η παροχή 

μουσικών οργάνων ή βιβλίων του εμπορίου. Ο ΔΜ πρόσθεσε ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο 

να εφαρμοστεί το μέτρο της κάρτας φοίτησης στα μουσικά σχολεία, λόγω της πληρότητας 

των θέσεων και της αδυναμίας των σχολείων να δεχτούν έστω και έναν παραπάνω μαθητή: 

«Αν συνέβαινε αυτό σε εμάς δε θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ένα παιδί, γιατί η 

χωρητικότητα μας είναι οριακή». Επιπλέον, τόνισε ότι δεν προβλέπονται βασικές παροχές 

για τα μουσικά σχολεία, όπως η διασφάλιση του βιβλίου της βυζαντινής μουσικής που 

κοστίζει ακριβά, πόσο μάλλον η δωρεά μουσικών οργάνων, τόσο για το Μουσικό Σχολείο 

γενικά, όσο και για μαθητές που αδυνατούν να τα αγοράσουν: «Εδώ παλεύουμε για τα 

βιβλία. Για παράδειγμα το βιβλίο της Βυζαντινής είναι ακριβό βιβλίο, είναι ένα βιβλίο το 

οποίο [...] είναι στο εικοσάρικο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να δώσει, πόσο μάλλον για 

παροχή οργάνων.». 

Ωστόσο, από τη μια πλευρά ο ΔΜ και από την άλλη η ΕΜ άφησαν να διαφανεί ότι 

οι καθηγητές προσπαθούν να βοηθήσουν στις περιπτώσεις που υπάρχει κώλυμα στην 

εύρεση οργάνου, είτε δανείζοντας τα δικά τους, είτε οργανώνοντας ώρες μελέτης στο 

σχολείο. Ο ΔΜ εξηγεί ότι «προσπαθούμε εμείς αυτό να το δουλέψουμε και ό,τι μπορούμε να 

δανείσουμε στα παιδιά να το δανείσουμε εμείς» και η ΕΜ εκφράζει την ανθρώπινη πλευρά 

των εκπαιδευτικών, οι οποίοι «αν έχουν κάποιο όργανο οι ίδιοι [...] θα το δώσουν σ’ έναν 

μαθητή που δυσκολεύεται ή μεταξύ μας θα το συζητήσουμε, ε:: θα βρεθεί μία κιθάρα, ας 

πούμε», αλλά, συμπληρώνει, οι λύσεις βρίσκονται «λόγω της οικογενειακής κατάστασης 

που επικρατεί στο Μουσικό» και όχι της εξυπηρέτησης αυτής της ανάγκης από την 

πολιτεία. 

 

Ερώτηση Β4: Αν όχι ποιες λύσεις θα προτείνατε για να ξεπεραστούν τα εμπόδια; 

 

Οι προτάσεις που θέτει ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου, προς την 

κατεύθυνση της διασφάλισης μίας ισότιμης πρόσβασης των μαθητών Ρομά στα μουσικά 

σχολεία είναι οι εξής: (α) η επίλυση του προβλήματος της μετακίνησης των μαθητών από 

την έναρξη της χρονιάς, (β) η διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στα 

αναγκαία για την πρόοδό τους μουσικά όργανα, (γ) η προετοιμασία των μαθητών 
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δημοτικού για το Μουσικό Σχολείο με μία σειρά ιδιαίτερων μαθημάτων μουσικής σε 

κάποιο μουσικό όργανο επιλογής, (δ) η πιστοποίηση των μουσικών γνώσεων των 

αποφοίτων των μουσικών σχολείων και (ε) η μοριοδότηση τους στις προσλήψεις στα 

μουσικά σχολεία. 

 

Ερώτηση Β5: Ο θεσμός του Μουσικού Σχολείου είναι ένας δίκαιος θεσμός και πώς το 

αντιλαμβάνεστε αυτό; Πόσο έτοιμο θεωρείτε ότι είναι ένα Μουσικό Σχολείο, έτσι ώστε να 

υποδεχθεί επιτυχώς μαθητές Ρομά;] 

 

Οι συμμετέχοντες της τρίτης ομάδας θεωρούν ότι το Μουσικό Σχολείο καθίσταται 

άδικο εν τοις πράγμασι. Ειδικότερα οι αδικίες απορρέουν από τα πρακτικά προβλήματα 

στη λειτουργία του θεσμού, όπως για παράδειγμα τις δυσκολίες στη μετακίνηση ή την 

έλλειψη καθηγητών μουσικής. Αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανόν αποτρεπτικοί για τους 

μαθητές που μπορούν και επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο. 

Ο διευθυντής περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και 

οι μαθητές των μουσικών σχολείων· αναφέρεται στην ίδρυση τριών νέων μουσικών 

σχολείων στην Ελλάδα και διερωτάται πώς θα βρεθούν οι καθηγητές να τα στελεχώσουν, 

έτσι ώστε να λειτουργήσουν ομαλά τα νέα γυμνάσια: «διορισμούς μόνιμους δεν κάνεις. 

Λεφτά για αναπληρωτές δεν έχεις, υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς ξεκινάς κάτι το οποίο δεν 

μπορείς να υποστηρίξεις;». Προσθέτει επίσης το παράδειγμα ενός μαθητή που 

ενδιαφέρεται να διδαχτεί ένα παραδοσιακό όργανο, που προσφέρεται τυπικά στα μουσικά 

σχολεία, αλλά πρακτικά είναι απίθανο να παρακολουθήσει μαθήματα στο συγκεκριμένο 

όργανο αν φοιτά σε κάποιο περιφερειακό Μουσικό Σχολείο: 

 

Έχω ένα παιδί το οποίο θέλει να μάθει λαούτο [...] Και είναι και λογικό να θέλει να 

μάθει λαούτο, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό όργανο αναφοράς στην παραδοσιακή 

μουσική. [...] Σύμφωνα με το πώς λειτουργούν εδώ τα πράγματα εγώ θα πρέπει, [...] 

βρω έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να διδάξει λαούτο για τέσσερις 

ώρες. Αν αυτό το παιδί έρχεται από Θεσσαλονίκη θα μου πει όχι. (ΔΜ) 

 

Ο ΔΜ συνεχίζει μιλώντας για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις προλήψεις 

αναπληρωτών, που επηρεάζουν σημαντικά το επίπεδο της διδασκαλίας-μάθησης στο 

Μουσικό Σχολείο: 
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Φέτος μας ήρθανε ωρομίσθιοι μουσικοί τέλη Μαρτίου. Διακοπές του Πάσχα τον 

Απρίλιο, εξετάσεις τον Μάιο, δηλαδή μπήκανε μέσα πέντε φορές στα παιδιά. Ε, δε 

γίνεται έτσι αυτό, δεν είναι σοβαρά πράγματα. (ΔΜ) 

 

Η ΕΜ σημειώνει ότι όλα τα προβλήματα στην πρόσβαση που προαναφέρθηκαν 

καθιστούν άδικο τον θεσμό. Παράλληλα προσθέτει τον άνισο ανταγωνισμό μεταξύ ενός 

μαθητή του Μουσικού με έναν μαθητή του γενικού γυμνασίου, εφόσον ο πρώτος δεν 

απαλλάσσεται από μέρος της ύλης, αλλά σε όλο τον όγκο των υποχρεωτικών μαθημάτων 

προστίθενται οι ώρες της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης και μελέτης.  

Παρά τις αδικίες που γεννιούνται από τα πρακτικά ζητήματα και τη φύση του 

Μουσικού Σχολείου, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, οι ερωτώμενοι τονίζουν την 

αμεροληψία στις εισαγωγικές εξετάσεις ως σημαντικό στοιχείο ενός δίκαιου θεσμού. 

 

Ερώτηση Β6: Τι ρόλο μπορεί να παίξει το Μουσικό Σχολείο στην άμβλυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων σε τοπικό επίπεδο; 

 

Οι δύο συμμετέχοντες από το Μουσικό Σχολείο θεωρούν ότι έχει ισχυρή δυναμική 

προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων σε τοπικό επίπεδο, αλλά 

και ευρύτερα. Η ΕΜ αναφέρθηκε ειδικότερα στην ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο 

Μουσικό Σχολείο, η οποία ενθαρρύνει τα παιδιά να συνεργαστούν και να σχηματίσουν 

ομάδα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα αποθαρρύνει βίαιες και παραβατικές 

ενέργειες: «εντάσσονται τα παιδιά στην ομάδα, αγαπιούνται, θα περάσουν καλά. Θα 

τραγουδήσουν όλοι μαζί. Βλέπεις δηλαδή μια πολύχρωμη ομάδα επάνω στη σκηνή [...] και 

μέσα στην τάξη. Πάντα υπάρχουν μικροδιαφορές, αλλά είναι οι αναμενόμενες». Είναι τέτοια 

η πεποίθηση της ΕΜ για τις δυνατότητες του Μουσικού Σχολείου στο ευρύτερο κοινωνικό 

πεδίο που κλείνει την απάντησή της ως εξής: «Αν λύνονταν και τα πρακτικά προβλήματα 

νομίζω ότι θα απογειωνόταν [...] θα ξεφεύγαμε δηλαδή από κάθε φαντασία.» 

 

3.2. Θεματική Ανάλυση  

Ύστερα από την επεξεργασία των δεδομένων με την εφαρμογή της μεθόδου 

θεματικής ανάλυσης (Braun & Clarke, 2006· Braun, Clarke, & Rance, 2014· Terry, 

Hayfield, Clarke, & Braun, 2017) 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 



45 

 

αποτελεσματικών και δίκαιων αποφάσεων και στην εφαρμογή τους, όπως απουσία 

θετικών μέτρων υπέρ των μαθητών Ρομά, σε σχέση με τη φοίτησή τους στα μουσικά 

γυμνάσια, έλλειψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού κοινωνικής μέριμνας, 

υπολειτουργία Μουσικού Σχολείου, συνθήκες διαβίωσης στο Δροσερό) (γ) 

περιθωριοποίηση (φόβος, ανασφάλεια), (δ) ρατσισμός (bullying, θεσμικός ρατσισμός) (ε) 

ταυτότητα (προσωπική-ομαδική, αξιακό σύστημα-κουλτούρα), και (στ) παιδαγωγικό 

πλαίσιο λειτουργίας Μουσικού Σχολείου (μονοπολιτισμικό-ολιγοπολιτισμικό πλαίσιο, 

μουσική της κυρίαρχης κουλτούρας, γλώσσα).  

 

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 από τις δύο πρώτες ομάδες ως 

γενική διαπίστωση, αλλά και μέσα από στιγμιότυπα 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, το ένα άκρο του οποίου 

καταλαμβάνει η ακραία φτώχεια και το άλλο ένα περιορισμένο οικογενειακό εισόδημα. Τα 

ίδια τα παιδιά αναγκάζονται να δουλέψουν για την επιβίωση, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο. Όπως λέει ο πατέρας Γ2: «Ε, κάποια παιδιά 

από την έκτη τάξη αφήσανε ((το σχολείο)), που θέλουν να:: μάθουνε τη μουσική, αφήσανε 

και πάνε στα χωράφια να δουλέψουνε.». Ακόμη όμως 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 ρητά συναισθήματα θυμού ή 

αγανάκτησης για αυτές τις συνθήκες. 
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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. 

Συνολικά οι αναφορές των ερωτώμενων συνίστανται κυρίως σε περιγραφές της 

φτώχειας στο μεσο- και μικρο-επίπεδο της κοινωνικής πραγματικότητας, παρά σε 

εξηγήσεις ή σε βαθύτερες αιτίες στο μακρο-επίπεδο. 

 

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 λειτουργία 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, πολλές φορές στις απαντήσεις της πλειοψηφίας 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 σε αυτό. 

Όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα και επιπλέον η ακαταλληλότητα του οικοδομήματος, 

που φιλοξενεί «προσωρινά» το Μουσικό Σχολείο - σχεδόν από την έναρξη λειτουργίας του 

το 1997 μέχρι σήμερα (2017)
15

 - αποδόθηκαν στις προτεραιότητες ή στην ανεπάρκεια της 

κεντρικής και της τοπικής εφαρμοστικής πολιτικής. Μάλιστα, οι εκλεγμένοι τοπικοί 

ηγέτες θεωρούνται ως φραγμοί οι ίδιοι, παρά ως συντελεστές προς την εξεύρεση μίας 

λύσης. Ο ΔΜ, στην προκαταρκτική συζήτηση πριν από τη συνέντευξη, μίλησε με 

σαφήνεια για τις δυσκολίες συνεργασίας και την αναποτελεσματικότητα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ιδίως σχετικά με την εύρεση ενός νέου κτηρίου, ενώ η ΕΜ είπε 

χαρακτηριστικά «Έχουμε μπλέξει με τους δημάρχους». Δυστυχώς, όπως μαρτυρούν και οι 

δύο συμμετέχοντες, προβλήματα όπως η μετακίνηση και η σίτιση, η διαχείριση των 

οποίων εξαρτάται από την τοπική αυτοδιοίκηση με κονδύλια που οφείλει να διασφαλίζει 

                                                 
15

 http://gym-mous-xanthis.xan.sch.gr/our_school 
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εγκαίρως η κεντρική διοίκηση, δεν έχουν λυθεί μόνιμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία 

διάχυτη ανασφάλεια στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. 

Σε προηγούμενα έτη, όταν ακόμη γίνονταν δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι, η εισαγωγή 

δύο παιδιών από το Δροσερό στο Μουσικό Σχολείο δεν ευοδώθηκε με επιτυχία, διότι ο 

υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης καθυστέρησε τρεις μήνες να λύσει το πρόβλημα της 

μετακίνησης των μαθητών, με αποτέλεσμα να χάσουν τα παιδιά τη χρονιά τους, μη 

έχοντας άλλο εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. 

 

Ο φραγμός 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 ωστόσο από τα 

λεγόμενά τους. Ένας συνδυασμός παραγόντων που δρουν προσθετικά συντελεί στην 

περιχαράκωση του Δροσερού και την απομόνωση των Δροσεριτών από τους υπόλοιπους 

Ξανθιώτες. Η απομόνωση αυτή έχει ρητά χαρακτηριστικά, όπως είναι η χωροταξική και 

λειτουργική αποκοπή από την πόλη λόγω της απόστασης και της ταυτόχρονης απουσίας 

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. Ακόμη και από την πλευρά των συμμετεχόντων από το Μουσικό Σχολείο 

παρατηρήθηκε η ανασφάλεια που βιώνουν τα παιδιά στην επαφή τους με αυτό· η ΕΜ που 

είχε ευκαιριακή αλληλεπίδραση με μαθητές από το Δροσερό στο πλαίσιο των 

προπαρασκευαστικών συναντήσεων για τις εισαγωγικές εξετάσεις περιέγραψε τη 

διστακτικότητά τους, η οποία επέδρασε τελικά στη μη συμμετοχή τους σε αυτές. 

Η περιθωριοποίηση παίρνει και τη μορφή της γλωσσικής απομόνωσης, διότι στη 

μητρική γλώσσα των Δροσεριτών, «τα τσιγγάνικα» - όπως την αναφέρουν οι γονείς Γ2 και 

Γ3 - που χρησιμοποιείται στον οικισμό του Δροσερού 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 τα οποία οι συνθήκες της ζωής τους και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα 

οδηγεί στην εγκατάλειψη των σπουδών τους, καταλήγουν να υπολείπονται στη χρήση του  
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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 μήπως το παιδί γίνει αποδέκτης μιας 

τέτοιας ρατσιστικής συμπεριφοράς στο Μουσικό Σχολείο φαίνεται ότι αποτελεί καίριο 

αποτρεπτικό παράγοντα για τη φοίτηση σε αυτό. Από την πλευρά των γονέων, ο δισταγμός 

για συναίνεση δείχνει να πηγάζει από τον φόβο ότι τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν ένα 

εχθρικό και απορριπτικό περιβάλλον. Όπως χαρακτηριστικά μαρτυρεί ο Γ2: 

 

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, καλύτερα εδώ να έχουν ένα τέτοιο, ((αναφέρεται στο Μουσικό Σχολείο ή 

σε μια παρόμοιου τύπου σχολή)) (.) καλύτερα θα’ ναι. 

 

Ο ρατσισμός, το bullying που δέχονται οι Δροσερίτες, αν και δε διατυπώνεται ρητά 

με τη χρήση των λέξεων «ρατσισμός» και «bullying», συνάγεται ωστόσο μέσα από τα 

λεγόμενα των διευθυντριών και των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι 

εκφράζουν την ανησυχία τους για την υποδοχή που θα έχουν τα παιδιά από το Δροσερό 

στο Μουσικό Σχολείο. Ο ΕΔ3 θεωρεί 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. (ΕΔ3) 

 

Ευθέως η λέξη «ρατσισμός» δε χρησιμοποιείται στον λόγο των συμμετεχόντων 

από το Μουσικό Σχολείο. Υπάρχουν ωστόσο αναφορές-ερωτήματα, κυρίως από την ΕΜ 

σχετικά με το κατά πόσο είναι «παιδαγωγικά έτοιμοι» οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού 

Σχολείου να υποδεχτούν μαθητές από το Δροσερό στο σχολείο όπου εργάζονται. Η ΕΜ 
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υιοθετεί μία αναστοχαστική στάση και στέκεται κριτικά απέναντι στην ετοιμότητα και της 

ιδίας να εξυπηρετήσει μαθητές με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα· διαπιστώνει τις 

δυσκολίες που συνεπάγεται η διδασκαλία-μάθηση σε πολυπολιτισμικές τάξεις, αλλά 

συμπληρώνει ότι είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών να αναζητούν συνεχώς τρόπους για 

να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους ρόλους 

τους ως εκπαιδευτικοί σε σύγχρονα σχολεία. 

Τέλος, η επισήμανση της ΕΜ -που είναι και η μοναδική τέτοιου τύπου επισήμανση 

που αναδύθηκε από όλες τις συνεντεύξεις- ότι η ίδια η ύπαρξη των δημοτικών σχολείων 

του οικισμού με αμιγείς πληθυσμούς Ρομά συνιστά από μόνης της μία αδικία, φανερώνει 

την ύπαρξη ενός υποβόσκοντος θεσμικού ρατσισμού. 

 

Φραγμοί σχετικά με ζητήματα κουλτούρας 

Οι φραγμοί που οφείλονται σε ζητήματα κουλτούρας συνδέονται με τα συστήματα 

αξιών που αποδέχεται η πλειοψηφία των Δροσερών. Τα έμφυλα στερεότυπα, οι νόρμες, οι 

πεποιθήσεις και οι στάσεις των κατοίκων για το ρόλο ανδρών και 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. Όπως 

αναφέρει η Γ1: 

 

Οι δικοί μας οι περισσότεροι αφήνουν το σχολείο μετά το γυμνάσιο σταματάνε δε 

πάνε, αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα.[...] Για βόλτες το αφήνουνε οι πιο πολλοί. Οι 

περισσότεροι παντρεύονται δεκαπέντε, δεκαέξι εδώ και το αφήνουνε. (_) Έχει και 

παντρεύονται και δώδεκα και δεκατρία ... Αυτό είναι το πρόβλημα, όποιος 

παντρεύεται τελειώνει. Δε σπουδάζουν. (Γ1) 

 

Τα κορίτσια παντρεύονται μικρές (.) Ε, δεκαπέντε, δεκαέξι πάνε. (Γ2) 

 

Εδώ τα πιο πολλά κορίτσια όποιες γίνονται δεκαπέντε, δεκαέξι το πιο πολύ 

δεκαεννιά άμα μένεις εδώ σε λένε [...] που έμεινες σε λένε. Κατάλαβες; [...] Εδώ 

δεκαπέντε το πολύ δεκαεννιά, δεκαοκτώ πρέπει να παντρευτούνε. Αυτή είναι η ζωή 

μας. (Γ3) 

 

Και τώρα τελευταία άκουσα και από κάποιους μαθητές που θεωρούν ότι ε:: να μην 

ε:: κάποιες πιο, ας πούμε, οικογένειες που θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο 
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σχολείο που λένε «καλύτερα να μη σχετίζεται η εργασία σου με τη μουσική» το 

θεωρούν υποδεέστερο δηλαδή, το να ασχοληθούν τα παιδιά τους με τη μουσική. 

(ΕΔ1) 

 

Η πατριαρχική δομή του κοινωνικού συστήματος του Δροσερού αποτελεί, έναν εν 

δυνάμει φραγμό, που μπορεί να ματαιώσει την αυτοπραγμάτωση των κοριτσιών. Οι 

μαρτυρίες των γονέων είναι χαρακτηριστικές για τη θέση της γυναίκας στον οικισμό. Η Γ1 

λέει 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»· ενώ, στη συνέχεια περιγράφει τους ρόλους των δύο 

φύλων στον οικισμό, όπου ο άντρας έχει τον ρόλο του κουβαλητή και η γυναίκα το ρόλο 

της νοικοκυράς-μητέρας: 

 

Ερευνήτρια: Η γυναίκα αν θέλει να κάνει κάτι; (.) Ε:: θα:: 

Γ1: Ρωτάει. (_) Ρωτάει σ’ εμάς έτσι είναι, γιατί:: η γυναίκα θα είναι στο σπίτι της 

(.) 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. Ο Γ2 περιγράφει τις αντιλήψεις των κατοίκων του Δροσερού σχετικά με το 

ενδεχόμενο να φύγει ένα κορίτσι για σπουδές εκτός του οικισμού:  

 

Ειδικά:: τα κορίτσια δεν αφήνουνε [φοβούνται δηλαδή μην:::] Ναι, ναι, ναι, ναι. Να 

την πειράξουνε, να γίνει κάτι. Μετά θα πούνε οι δικοί μας «Να αυτή πάει εκεί, δεν 

ξέρουμε τι κάνει», (.) δηλαδή θα βγει και το όνομά της σε κακό. (Γ2) 

 

Ο διάλογος της ερευνήτριας με τη Γ3 συνοψίζει τους φραγμούς που συνδέονται με 

τις αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας: 

 

Γ3: Τα αγόρια μπορεί να πάνε όμως τα κορίτσια δε νομίζω, [Όχι, ε;] όχι. [Και 

γιατί;] Οι πιο πολύ φοβούνται για τα κορίτσια τους.[...] Εδώ στο Δροσερό τα πολλά 

κορίτσια δε φεύγουνε μακριά. Απ’ τον μαχαλά δε βγαίνουνε. (.) Τ’ αγόρια μπορεί 

να πάνε όμως τα κορίτσια όχι λίγο δύσκολο. 
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Ερευνήτρια: Δε βγαίνουνε γιατί πιστεύεις;  

Γ3: Γιατί φοβούνται [Τι φοβούνται;] να μη φεύγουνε, οι άντρες για να φεύγουνε να 

παντρευτούνε. Φοβούνται. 

Ερευνήτρια: Και μία παντρεμένη κοπέλα; 

Γ3:Δεν μπορεί, ο άντρας της δεν αφήνει. Δεν μπορεί. 

Ερευνήτρια: Αν θέλει να συνεχίσει μια κοπέλα δεκαπέντε χρονών; 

Γ3: Όχι, όχι. 

Ερευνήτρια: Όχι απαραίτητα να πάει στο Μουσικό Γυμνάσιο, αν ήθελε να πάει 

εδώ; 

Γ3: Άμα είναι παντρεμένη πιο δύσκολα. 

 

Οι φραγμοί, σε σχέση με το φύλο αποτυπώνονται ευθέως στον λόγο των γονέων 

και αναδεικνύονται στην καθημερινή εμπειρία της ερευνήτριας στον οικισμό. Παραταύτα, 

κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας (2017) είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι: (α) 

ήταν η πρώτη χρονιά, που μεταξύ των υποψηφίων Δροσεριτών μαθητών για εισαγωγή στο 

Μουσικό Σχολείο Ξάνθης πλειοψήφησαν τα κορίτσια (τρία στα τέσσερα παιδιά που 

έδωσαν εξετάσεις) 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Συζήτηση 

Στο παρόν κεφάλαιο συζητούνται τα ευρήματα της έρευνας υπό το πρίσμα της 

έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίως με τη σημασία του εντοπισμού και της 

ανάδειξης των αδικιών (Allsup & Shieh, 2012· Young, 2011) στην πρόσβαση μαθητών 

Ρομά από το Δροσερό στο Μουσικό Σχολείο και με απώτερο στόχο την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων για την ελαχιστοποίηση ή και άρση των αδικιών. 

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 ενισχυτικά μεταξύ 

τους, απομακρύνοντας τα παιδιά της κοινωνικής ομάδας των Δροσεριτών από έναν θεσμό, 

στον οποίο όχι μόνο θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, αλλά και μέσω 

του οποίου θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά η ζωή τους. 

Στο πυκνό και περίπλοκο πλέγμα των φραγμών στην πρόσβαση στο Μουσικό 

Σχολείο, που αντιμετωπίζουν οι μαθητές από τον οικισμό, διαπλέκονται στοιχεία από όλα 

τα επίπεδα της κοινωνικής πραγματικότητας από το ιδεολογικό επίπεδο έως το 

ενδοατομικό (βλ. Χρυσοχόου, 2005). Στο επίπεδο που αφορά το ίδιο το Μουσικό Σχολείο 

οι φραγμοί είναι απόρροια της φιλοσοφίας, αλλά και του τρόπου λειτουργίας του θεσμού. 

Η φιλοσοφία που γέννησε τον θεσμό του μουσικού σχολείου, συνοψίζεται στη 

συνέντευξη του Στέφανου Βασιλειάδη στην Αγγελική Σκανδάλη το 1989· όπως δηλώνει ο 

γνωστός μουσικοπαιδαγωγός και πρωτεργάτης στην ίδρυση των μουσικών σχολείων στην 

Ελλάδα, «ο τύπος αυτός σχολείου έχει και έναν προσανατολισμό στην ελληνική μουσική. 

Φιλοδοξεί να αποτελέσει τη ψυχή της μουσικής ζωής σε όλον τον ελλαδικό χώρο» 

προσφέροντας στην κοινωνία τους επαγγελματίες μουσικούς όλων των ειδικοτήτων «που 

θα ασχοληθούν με τη διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής» (Βασιλειάδης, 1989, σ. 

31). Τριάντα σχεδόν χρόνια αργότερα η έμφαση στην ελληνική, αλλά και στη λόγια 

μουσική εξακολουθεί να αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό του Μουσικού Σχολείου· 

όπως παρατηρεί η ΕΜ «νομίζω ότι εστιάζουμε πολύ στην ελληνική μουσική, τουλάχιστο στο 

δικό μας το σχολείο [...]. Ν’ ακούσουμε μουσικές από παντού. Απ' όλες τις κοινωνικές 

ομάδες και καταγωγές που υπάρχουν μέσα στην τάξη και στο σχολείο». Αξίζει, δηλαδή, να 

αναρωτηθούμε και να εξετάσουμε προσεκτικά, κατά πόσο τα Μουσικά Σχολεία στην 

Ελλάδα, εν έτει 2017, είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας της εποχής μας για συμπερίληψη διαφορετικών εθνοπολιτισμικών και άλλων 

περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων. Πάντως, η παρούσα εργασία δείχνει, ότι 
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σημαντικά σε μία τέτοια συζήτηση θα ήταν η συμπερίληψη περισσότερων μουσικών 

πολιτισμών στο ρεπερτόριο και στα προγράμματα σπουδών των Μουσικών Σχολείων και, 

ενδεχομένως, η δυνατότητα λειτουργίας των μουσικών σχολείων με δίγλωσσα ή 

πολύγλωσσα αναλυτικά προγράμματα. 

Πέρα από τη φιλοσοφία στην οποία δομούνται τα μουσικά σχολεία, υπάρχουν 

σημαντικές ελλείψεις που αφορούν τη λειτουργία τους και παράγουν φραγμούς στην 

πρόσβαση σε αυτά. Προβλήματα, όπως η μετακίνηση των μαθητών, η απουσία 

κατάλληλων υποδομών, οι μηδενικές ή οι βραχύχρονες προσλήψεις εξειδικευμένων 

καθηγητών μουσικής, καθορίζουν όχι μόνο την ποιότητα της διδασκαλίας-μάθησης, αλλά 

και την ίδια τη συνέχιση ή μη της φοίτησής των μαθητών. Η πολιτεία, δηλαδή, αδυνατεί 

να υποστηρίξει ένα θεσμό που η ίδια δημιούργησε, ενώ θα έπρεπε, όπως επισημαίνει η 

συμμετέχουσα στην έρευνα ΕΜ, «να είναι συνεπής προς αυτό που έχει η ίδια θεσπίσει». 

Επιπλέον, η ελληνική πολιτεία 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 του Μουσικού Σχολείου 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 και Υφαντή, 2008). Ενώ, ταυτόχρονα, σε διεθνές επίπεδο 

επισημαίνεται ολοένα πιο εμφατικά η ανάγκη για παροχή ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

κλπ. (UNESCO, 2015). Εν ολίγοις, η διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, στο σκέλος 

της δίκαιης κατανομής των εκπαιδευτικών αγαθών σε όλους τους μαθητές, θεωρείται 

πλέον εκ των ων ουκ άνευ για ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα για την πρόσβαση των μαθητών Ρομά σε μία 

ποιοτική εκπαίδευση είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση 

των μαθητών Ρομά στα μουσικά σχολεία έχει μία επιπρόσθετη δυναμική, γιατί συνδέεται 

άμεσα με τη συνύπαρξη ανθρώπων από ποικίλες κοινωνικές ομάδες σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικούς μεταξύ τους, στο 

πλαίσιο του μουσικού σχολείου, μπορεί να λειτουργήσουν ενάντια στον κοινωνικό 

αποκλεισμό, σε συνδυασμό βέβαια με την κατάλληλη επικουρική στήριξη. Όπως άλλωστε 

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. 
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Παρόμοια άποψη έχει και η Kostka (2015), που επισημαίνει ότι η ποικιλομορφία 

των αναπαραστάσεων των Ρομά και η επίσημη πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ ενέχουν τον 

κίνδυνο μίας εθνικιστικής ρητορικής εναντίον των Ρομά. Όπως τονίζει ο McGarry (2014): 

 

Η πληθώρα των αναπαραστάσεων των Ρομά καθιστά πιο δύσκολο για τους 

υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής να διαμορφώσουν στοχευμένες παρεμβάσεις, 

για τους ακαδημαϊκούς να συμφωνήσουν πάνω σε μία κοινή εννοιολογική γλώσσα 

και για την πλειοψηφία να κατανοήσει τα διασυνδεδεμένα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά. (σ. 756) 

 

«Οι Ρομά είναι πολίτες του κράτους στο οποίο κατοικούν, ωστόσο οι εκκλήσεις για 

βελτίωσης της θέσης τους εκδηλώνονται κυρίως σε διεθνικό επίπεδο» (McGarry, 2011, σ. 

283). Ο McGarry (2011, σ. 284) υποστηρίζει ότι ενώ «το διεθνικό πολιτικό πλαίσιο δρα ως 

μία σημαντική πηγή για τους ακτιβιστές Ρομά που δυναμώνουν τη φωνή τους πέρα από το 

εθνικοπολιτικό πλαίσιο», ωστόσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο η θέση τους είναι αβέβαιη 

και καταλήγει υπογραμμίζοντας την παρουσία ενός «πανευρωπαϊκού φαινομένου όπου οι 

κοινότητες των Ρομά αντιμετωπίζονται ως ο εθνοτικός «άλλος», ως μη συστατικό στοιχείο 

του κυρίαρχου έθνους, στο οποίο δεν ανήκουν, οπότε οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες 

θεωρούν τους Ρομά ως μία ανεπιθύμητη παρουσία και αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για να λύσει το πρόβλημα» (McGarry, 2011, σ. 294). 

Σύμφωνα λοιπόν με τα επιχειρήματα του McGarry (2011· 2014) oι προσπάθειες να 

λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί Ρομά στο υψηλότερο επίπεδο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υιοθέτηση μίας ρητορικής της «εθνοτικής μειονότητας» 

είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, γιατί οι πραγματικές λύσεις μπορούν να δοθούν μόνο 

σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Στη συγκριτική μελέτη της, η Kostka (2015) διαπίστωσε ότι οι παρεμβάσεις που 

στόχευαν στην αντιμετώπιση των οικονομικών-κοινωνικών προβλημάτων των Ρομά, ως 

πολιτών ενός κράτους και όχι μίας ειδικής εθνοτικής κατηγορίας, ήταν στην 

πραγματικότητα αποτελεσματικότερες από εκείνα τα ειδικά προγράμματα για πληθυσμούς 

Ρομά, που οδηγούν σε μία «εθνοτικοποίηση» του προβλήματος και τελικά αυξάνουν τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και τον ρατσισμό (σ.87). 

Η διαπίστωση της Kostka (2015), φαίνεται να έχει ισχύ, τουλάχιστον εν μέρει, και 

για την περίπτωση του Δροσερού, όπου έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν ποικίλα, 

ειδικά προγράμματα για πληθυσμούς Ρομά. Ωστόσο ο κοινωνικός αποκλεισμός εις βάρος 
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των Δροσεριτών εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ τα προβλήματα στον οικισμό όχι απλώς 

παραμένουν πολλά και σημαντικά, αλλά γιγαντώνονται με τη συνεχή αύξηση του αριθμού 

των κατοίκων, όπως σημειώνουν τόσο εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, όσο και της 

διοίκησης του δήμου Ξάνθης
16

. 

Παρατηρούμε, δηλαδή ότι σε θεσμικό και ιδεολογικό επίπεδο οι φραγμοί δρουν 

σωρρευτικά με αποτέλεσμα την απομόνωση των Δροσεριτών και, ως συνέπεια, 

παρεμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών τους στο Μουσικό Σχολείο. 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 αποκαλύπτουν εν τοις πράγμασι την περιγραφή και τις διαπιστώσεις του 

Τσιάκαλου (2000, σ. 77): 

 

[Ο ρατσισμός είναι] ένα πλέγμα αντιλήψεων, στάσεων, συμπεριφορών και/η 

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. 

 

Οι φραγμοί που προαναφέρθηκαν συνθέτουν ήδη ένα πλέγμα ικανό να αποκλείσει 

σημαντική μερίδα των μαθητών του Δροσερού από την πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει διαπιστωθεί ερευνητικά (βλ. Πέτρου, 2016), η ποιότητα της 

φοίτησης των παιδιών στα δημοτικά σχολεία του οικισμού, επηρεάζεται από τη 

διασταύρωση πολιτικών, οικονομικών, πολιτισμικών και προσωπικών παραγόντων. Οι εν 

λόγω παράγοντες επιτείνουν την κοινωνική αδικία, διότι προβλήματα τέτοιας έκτασης στη 

φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, μπορεί να υποστηριχτεί ότι θα επηρεάσουν καθοριστικά τη 

μετέπειτα πορεία των παιδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Επομένως, η αδικία έγκειται στην παρουσία πολλών και ανθεκτικών φραγμών, που 

αποτρέπουν τους μαθητές του Δροσερού να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα φοίτησης στο 

                                                 
16

 Thraki.com.gr. (2017, Φεβρουάριος 9). Κοινωνία, Πολιτική, Τοπικά: Στο Δροσερό Ξάνθης δεν 

κινείται τίποτα!. Ανακτήθηκε στις 23 Ιουλίου 2017 από: http://www.thraki.com.gr/ 
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Μουσικό Σχολείο. Εντούτοις αυτοί οι φραγμοί, παρότι υπαρκτοί επί σειρά ετών, δεν είναι 

ανυπέρβλητοι αν γίνουν συντονισμένα και καλά σχεδιασμένα βήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Προτάσεις 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται οι προτάσεις για την άρση των φραγμών στην 

πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο μαθητών από το Δροσερό, όπως αναδύθηκαν από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα, 

διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Πολλές από τις λύσεις που προτείνονται αφορούν την υλοποίηση του αυτονόητου, 

όπως για παράδειγμα, την ύπαρξη κατάλληλων κτηρίων για τη στέγαση των σχολείων 

(τόσο των δημοτικών όσο και του μουσικού γυμνασίου), τη διασφάλιση της μετακίνησης 

των μαθητών με έξοδα του δημοσίου ή τη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς, 

αλλά και γενικότερα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο Δροσερό. Εδώ χρειάζεται 

να τονίσουμε ότι οι πολιτικές επιλογές (πράξη και απραξία) της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

αλλά και της κεντρικής εξουσίας είναι εύλογο ότι προδιαγράφουν την πορεία ζωής των 

Δροσεριτών μαθητών και μέχρι τώρα έχουν αποτύχει, γιατί τα προβλήματα επιμένουν. Η 

χρόνια αδράνεια της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ξάνθη και η συσσώρευση των 

προβλημάτων έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο. Υπάρχει πλέον ισχυρή η δημόσια απαίτηση να 

λυθούν τα προβλήματα που υποβαθμίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, όπως 

αυτά που συνδέονται με το σχέδιο πόλεως, την αποχέτευση, την απουσία ή την 

υπολειτουργία κατάλληλων υποστηρικτικών δομών, τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

Πέρα από τη θεσμική κινητοποίηση για την επίλυση βασικών γενικών ζητημάτων 

στο Δροσερό χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις που αφορούν ειδικότερα τα δημοτικά 

σχολεία. Μερικές από αυτές είναι το χτίσιμο καινούργιων κτηρίων, που ήταν μία από τις 

πρώτες προτεραιότητες στο σχέδιο της Νομαρχίας πριν από μερικά χρόνια, αλλά σήμερα 

δεν αναφέρεται καν στον στρατηγικό σχεδιασμό
17

. Επίσης, ο διορισμός μόνιμου 

προσωπικού κοινωνικής μέριμνας στα δημοτικά σχολεία του οικισμού είναι μία από τις 

προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από τη διεύθυνση των σχολείων. Κατά το παρελθόν - 

εκτός των περιόδων υλοποίησης των προγραμμάτων υπό την ευθύνη μεγάλων 

πανεπιστημίων - μόνο για λίγους μήνες τον χρόνο, στην καλύτερη περίπτωση, έχουν 

εργαστεί στο σχολείο κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι. 

                                                 
17

 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019. Α΄Φάση. (2014). Ανάκτηση Νοέμβριος 19, 

2017, από https://www.cityofxanthi.gr/dimos/diafan/309-epixeirisiaka/6014-επιχειρησιακό-σχέδιο-

δήμου-ξάνθης-2015-2019 
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Όσον αφορά στοχευμένες λύσεις για την άρση των φραγμών στην πρόσβαση στο 

Μουσικό Σχολείο μαθητών από το Δροσερό προτάθηκαν πολιτικές θετικής δράσης, όπως 

η ενισχυτική μουσική διδασκαλία και η μοριοδότηση των Δροσεριτών μαθητών στις 

εισαγωγικές εξετάσεις. Η καθιέρωση κινήτρων στην περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής 

στις εξετάσεις του μουσικού σχολείου θα ενίσχυε την προσπάθεια των μαθητών και των 

οικογενειών τους. Επίσης η καθιέρωση κινήτρων, αν οι μαθητές συμπληρώσουν ένα 

μέγιστο αριθμό παρουσιών και όχι μόνο αν διασφαλίσουν έναν ελάχιστο αριθμό 

απουσιών, θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της σχολικής διαρροής τόσο για τους 

Δροσερίτες μαθητές των δημοτικών σχολείων, όσο και για όσους φοιτούν στο γενικό ή 

στο Μουσικό Σχολείο. 

Παράλληλες δράσεις για την αύξηση της συχνότητας και της έκτασης της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ξανθιωτών από το Δροσερό και από άλλες συνοικίες της 

πόλης θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των 

Δροσεριτών. Η εγκαινίαση καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας, μεταξύ των κατοίκων του 

Δροσερού με κατοίκους άλλων περιοχών της Ξάνθης θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα από 

εκατέρωθεν επισκέψεις επαγγελματιών μουσικών και μαθητών, με άξονα το μάθημα της 

μουσικής στο δημοτικό σχολείο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κατάλληλες 

ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με μουσικοπαιδαγωγούς και μουσικούς από τα μουσικά 

τμήματα μεγάλων πανεπιστημίων, όπως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση η σύσταση μόνιμων δομών μουσικής εκπαίδευσης, όπως η ίδρυση 

μουσικών σχολών στον οικισμό του Δροσερού και η συγκρότηση διαπολιτισμικών 

μουσικών συνόλων θα ήταν μία ένδειξη επιτυχούς πορείας ενάντια στις πολυδιάστατες 

αδικίες που λαμβάνουν χώρα στο Δροσερό. Η συστηματική οργάνωση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα σχολεία του 

οικισμού, το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, φορέων της πόλης, αλλά και πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων θα μπορούσε να καταστήσει το Δροσερό κέντρο εκπαιδευτικής καινοτομίας και 

να αναδείξει την κοινωνική λειτουργία της μουσικής εκπαίδευσης και της μουσικής 

γενικότερα. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα ήταν καινοτόμα η ίδρυση ενός πειραματικού 

μουσικού δημοτικού στον οικισμό, όπου η μουσική εκπαίδευση δε θα αποτελούσε μόνο 

τον στόχο, αλλά και ένα μέσο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

έλλειψης κοινωνικής δικαιοσύνης· δηλαδή, ένα πρωτοποριακό Μουσικό Σχολείο όπου ο 

κεντρικός άξονας θα ήταν η κοινωνική διάσταση της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης και 



59 

 

συμπληρωματικά η ακαδημαϊκή της διάσταση. Η προσθήκη του προσδιορισμού 

«πειραματικό» δύναται να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο έναν τέτοιο θεσμό, 

διασυνδέοντας ευθέως την πρωτοβάθμια με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εξάλλου, τα 

μουσικά σχολεία βρίσκονται υπό την εποπτεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε 

πρακτικά είναι δύσκολη η ίδρυση ενός μουσικού δημοτικού που να ανήκει στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Άλλωστε, όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο έλεγχος των 

μουσικών σχολείων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι επακόλουθες ιδιαιτερότητες 

της γραφειοκρατίας κατέστησαν ανεκπλήρωτες τις θετικές προθέσεις του πρώην 

Υπουργού Παιδείας, Ανδρέα Λοβέρδου, που, στις 29 Αυγούστου του 2014, μετά την 

επίσκεψή του στην Ξάνθη, είχε δηλώσει
18

: 

 

Στο Δροσερό μας έγινε πρόταση να δούμε την ίδρυση Μουσικού δημοτικού 

σχολείου. Θα το δούμε αυτό στην Αθήνα. Τα Μουσικά σχολεία είναι τα καλύτερα 

σχολεία όπως τα πειραματικά και μερικά δημόσια σχολεία όπως είναι το 3ο Λύκειο 

Ξάνθης. Τα Μουσικά σχολεία είναι στο σύνολο 48. Και είναι όλα διαμάντια. Όσο 

τα επεκτείνουμε, τόσο επεκτείνουμε την καλή πλευρά της εκπαίδευσης. Σε όλα τα 

χρόνια σε αυτά το σχολεία είχαμε 0% περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Λέμε 

ολόψυχα «Ναι» σε αυτή την εκπαιδευτική πολιτική.  

 

Αν και δεν έχει δοθεί σαφής επιστημονική εξήγηση, σχετικά με τους παράγοντες 

που συντελούν, ώστε στα μουσικά σχολεία να αναφέρονται μηδενικά περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού, ωστόσο πρόκειται για μία διαπίστωση που ενισχύει την άποψη για 

την εξάπλωση και την ουσιαστική στήριξη αυτού του θεσμού. 

Όσον αφορά την επιτυχία των παρεμβάσεων στον οικισμό του Δροσερού με στόχο 

μία κοινωνικά δικαιότερη τοπική κοινωνία, είναι καθοριστικής σημασίας ο συνεχής 

διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τα παιδιά, τους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς, τους κατοίκους της υπόλοιπης Ξάνθης και τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής. Έτσι, οι παρεμβάσεις δε θα επιβάλλονται, από πάνω προς τα κάτω, οδηγώντας 

συχνά σε ανεπιτυχή εφαρμογή, σε φτωχά ή πρόσκαιρα αποτελέσματα. Είναι 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Γραφείο Τύπου. (2014, Αύγουστος 29). Δελτίο Τύπου: 
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απογοητευτικό να εφαρμόζονται περιστασιακά κάποια προγράμματα, και να μη 

δημιουργούνται μόνιμες δομές, ικανές να ενδυναμώσουν τους κατοίκους σε βάθος χρόνου. 

Προκειμένου να δημιουργηθούν μόνιμες δομές ή/και να υλοποιηθούν άλλες 

παρεμβάσεις, το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός, η περιγραφή και η ανάδειξη των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του οικισμού. Εδώ έγκειται η κυριότερη 

συμβολή της παρούσας έρευνας, η οποία αναδεικνύει ένα, μη ορατό έως τώρα, ζήτημα 

κοινωνικής δικαιοσύνης, δηλαδή τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν μαθητές από το 

Δροσερό που επιθυμούν να εισαχθούν και να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο. 

Αν και, εκ των πραγμάτων, η παρούσα έρευνα εστιάζει στα παιδιά εκείνα που 

φοιτούν στα δημοτικά σχολεία του οικισμού, είναι, ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό να 

υπογραμμίσουμε ότι πολλά παιδιά μεγαλώνουν χωρίς καμία επαφή με το σχολείο, χωρίς 

να τα γνωρίζουμε και να τα προσεγγίζουμε. Θα ήταν, επομένως, βοηθητική η λειτουργία 

ενός τύπου κινητού σχολείου, όπως, για παράδειγμα, το Mobile School
19

, που να 

πλησιάζει τα παιδιά που δεν παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση η μουσική εκπαίδευση κρύβει μία ισχυρή δυναμική, εφόσον η μουσική 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας στο Δροσερό. 

Η παρούσα εργασία είναι η πρώτη που προσεγγίζει τη μουσική εκπαίδευση 

μαθητών από το Δροσερό και μία από τις λίγες που σχετίζεται με τη μουσική εκπαίδευση 

παιδιών Ρομά στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πεδίο ανεξερεύνητο, όπου 

δύναται να αναδειχθούν τόσο οι κοινωνικές διαστάσεις και οι πολιτικές παράμετροι μίας 

ερευνητικής πράξης, όσο και της ίδιας της μουσικής εκπαίδευσης. Θέματα, σχετικά με 

τους τρόπους μουσικής έκφρασης των κατοίκων του Δροσερού, τα στερεότυπα φύλου στη 

μουσική κουλτούρα του οικισμού και στη μουσική εκπαίδευση, τις μεθόδους άτυπης 

μουσικής μάθησης, τις μουσικές προτιμήσεις των παιδιών, είναι μόνο ορισμένα από αυτά 

που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών ερευνών, αλλά και αφορμές 

για το άνοιγμα της ερευνητικής κοινότητας προς έναν πληθυσμό που βιώνει τον κοινωνικό 

αποκλεισμό. 

Αντίστοιχα, η φιλοσοφία και ο τρόπος λειτουργίας των μουσικών σχολείων στην 

Ελλάδα, προσφέρει άφθονες ευκαιρίες ερευνητικής προσέγγισης, τόσο από την οπτική της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, όσο και, γενικότερα, σε σχέση με την κοινωνική δυναμική αυτού 

                                                 
19 

Άρσις, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. (2017). Δράσεις και Υπηρεσίες Mobile 

School – Κοινότητες Ρομά. Ανακτήθηκε στις 23 Ιουλίου 2017 από: http://arsis.gr/mobile-school-

kinotites-roma/ 
 



61 

 

του σημαντικού θεσμού. Στατιστικές έρευνες σχετικά με τη σύσταση του μαθητικού 

πληθυσμού των μουσικών σχολείων θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για πιο 

ειδικές έρευνες, όπως, για παράδειγμα, τη διερεύνηση των παραγόντων που συντελούν στα 

μειωμένα περιστατικά βίας σε αυτά τα σχολεία. Επίσης, έρευνες με θέμα τους τρόπους 

αλληλεπίδρασης των μαθητών στα μουσικά σχολεία και της ποιότητας των 

διαπροσωπικών τους σχέσεων θα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται πάντως, ότι τόσο τα 

μουσικά σχολεία, όσο και η μουσική εκπαίδευση παιδιών που βιώνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό παρέχουν ένα ανεξάντλητο πεδίο για έρευνα, το οποίο η επιστημονική 

κοινότητα έχει την ευθύνη να αξιοποιήσει. 

Τέλος, η κοινωνική δικαιοσύνη δε συμβαίνει από μόνη της, αλλά επιτυγχάνεται 

μέσα από τον συνεχή, επίπονο αναστοχασμό και τη συλλογική προσπάθεια. Επομένως, για 

να μειώσουμε τα ελλείμματα κοινωνικής δικαιοσύνης στη μουσική εκπαίδευση χρειάζεται 

οι εκπαιδευτικοί μουσικής να αναλογιστούμε τη θέση και τον ρόλο μας στην ευρύτερη 

κοινωνία, την ισχυρή κοινωνική δυναμική του επαγγέλματός μας και, κατ' επέκταση τις 

χαμένες ή τις κερδισμένες ευκαιρίες για τους μαθητές ή για τους εν δυνάμει μαθητές μας, 

που ενέχουν οι επιλογές μας. 
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Παράρτημα Α 

 

Πίνακας 1. Όδηγός απομαγνητοφώνησης (Διονύσης Γούτσος). 

 

Σύμβολο Σημασία 

(.) µικρή παύση 

(_) µεγάλη παύση 

[ ταυτόχρονη οµιλία (στην αρχή 

εκφωνηµάτων που επικαλύπτονται) 

διακοπή από τον ίδιο τον οµιλητή 

(( )) σχόλια αναλυτή για τις περιστάσεις 

της επικοινωνίας π.χ. γέλια, 

χειροκροτήµατα, χειρονοµίες κ.λπ. 

:: παράταση/επίσυρση της κατάληξης 

λέξεων 

@@@ φθόγγος ακαθόριστης φωνητικής 

αξίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ αύξηση έντασης στη λέξη, συλλαβή 

κ.λπ. 

; χρήση ερωτηµατικού επιτονισµού 

Πλάγια γραμματοσειρά Λόγος ερωτώμενου 
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Παράρτημα Β 
 

Οδηγός συνεντεύξεων 

 

Ερωτήσεις για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και  

τις διευθύντριες των δημοτικών σχολείων του Δροσερού  

 

Ερώτηση Α1: Πόσο σημαντική είναι η μουσική στη ζωή των παιδιών στο Δροσερό;  

 

Ερώτηση Α2: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που πηγαίνει στο 

σχολείο; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 

 

Ερώτηση Α3: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που θέλει να μάθει 

μουσική; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 

 

Ερώτηση Α4: Υπάρχουν δυσκολίες για ένα παιδί από το Δροσερό που θέλει να πάει στο 

Μουσικό Σχολείο; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 

 

Ερώτηση Α5: Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες; 

 

Ερώτηση Α6: Ποιες ερωτήσεις θα κάνατε εσείς αν θέλατε να μάθετε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές από το Δροσερό να πάνε στο Μουσικό Σχολείο; 

 

Ερωτήσεις για τους καθηγητές και τον  

διευθυντή του Μουσικού Σχολείου 

 

Ερώτηση Β1: Υπάρχουν εμπόδια, δυσκολίες στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο 

Ξάνθης για ένα μαθητή/μια μαθήτρια της έκτης; Αν ναι, ποια μπορεί να είναι αυτά; 

 

Ερώτηση Β2: Υπάρχουν εμπόδια, δυσκολίες στην πρόσβαση στο Μουσικό Σχολείο 

Ξάνθης ενός μαθητή από το Δροσερό; Αν ναι, ποια μπορεί να είναι αυτά; 

 

Ερώτηση Β3: Κατά πόσο θεωρείτε ότι, η πολιτεία διασφαλίζει ότι μαθητές Ρομά θα έχουν 

ισότιμη πρόσβαση στα μουσικά σχολεία; [Πόσο έτοιμο θεωρείτε ότι είναι ένα Μουσικό 

Σχολείο έτσι ώστε να υποδεχθεί επιτυχώς μαθητές Ρομά;] 
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Υποερώτηση Β3α: Έχετε υπόψη κάποια ειδική πρόβλεψη του υπουργείου παιδείας 

σχετικά με τη φοίτηση ή ακόμη και την εισαγωγή μαθητών Ρομά στα μουσικά 

γυμνάσια, όπως για παράδειγμα η κάρτα φοίτησης (η κάρτα φοίτησης επιτρέπει 

στους μαθητές που μετακινούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να 

συνεχίζουν τη φοίτησή τους σε άλλο σχολείο); 

 

Υποερώτηση Β3β: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για παροχή οργάνων σε μαθητές που 

έχουν περάσει στις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά δυσκολεύονται οικονομικά να 

αγοράσουν τα απαραίτητα για την πρόοδό τους μουσικά όργανα; 

 

Ερώτηση Β4: Αν όχι ποιες λύσεις θα προτείνατε για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια; 

 

Ερώτηση Β5: Πόσο θεωρείτε ότι ο θεσμός του Μουσικού Σχολείου στην Ελλάδα είναι 

ένας δίκαιος θεσμός; Και τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας ένα «δίκαιο Μουσικό Σχολείο»; 

 

Ερώτηση Β6: Ποια είναι η άποψή σας για τον ρόλο που μπορεί να παίξει το Μουσικό 

Σχολείο Ξάνθης στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων σε τοπικό επίπεδο; 
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Παράρτημα Γ 

Χάρτης 1. Ο οικισμός του Δροσερού (Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο, 2013). 

 

 

Χάρτης 2. Ο οικισμός του Δροσερού (Google maps, 2017). 

 


