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Εισαγωγή 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ 

ιδιαίτερα σοβαρή σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

την ανθρώπινη ανάπτυξη, ιδίως στην Ευρώπη. Οι κοινότητες των 

Ρομά στην Ασία, την Αφρική και την Αμερική αντιμετωπίζουν επίσης 

σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη 

έχουν συμβάλει τακτικά και εποικοδομητικά στις προσπάθειες ένταξης 

των Ρομά σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή του ΟΗΕ 

για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) εξέδωσε Γενική 

Σύσταση σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος Ρομά (United Nations, 

2013). Οι περίπου 9 έως 12 εκατομμύρια Ρoμά αποτελούν τη μεγαλύτερη 

«μειονότητα»1  στην Ευρωπαϊκή Ένωση (United Nations, 2013). Ο δια-

φορετικός τρόπος ζωής τους σε σχέση με την πλειονότητα, το δικό τους 

αξιακό σύστημα, η διαφορετική γλώσσα, η μορφή της οικογένειας, η χα-

μηλή κοινωνικοοικονομική τους θέση στην κοινωνική πυραμίδα αποτε-

λούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Νόβα-Καλτσούνη, 2004).  

                                                 
1 Ο όρος «μειονότητα» μπορεί, γενικώς, να σημαίνει: α) μια αριθμητικά μικρότερη ομά-

δα, β) μια αριθμητικά και χωρίς εξουσία αποκλεισμένη κοινωνικά ομάδα, ή γ) μία χω-

ρίς εξουσία αλλά αριθμητικά ισχυρότερη ομάδα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια εθνική 

μειονότητα πρέπει να έχει εγκατασταθεί και να διαμένει τουλάχιστον  για τέσσερις γε-

νιές περίπου στο όρια ενός κράτους και να διαφοροποιεί τον εαυτό της μέσα από πολι-

τισμικές, ιστορικές και γλωσσικές διαφορές από την πλειονότητα. Επιπλέον, οι μειονό-

τητες δεν κατέχουν θέσεις εξουσίας στο εν λόγω κράτος (βλ. Πανταζής 2009, σ. 71). 

Η 
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Τα παιδιά Ρομά αποτελούν επίσης μια μειονοτική ομάδα στον μαθητι-

κό πληθυσμό με υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλές επιδόσεις που απο-

δίδονται κυρίως στις συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και ακραίας 

φτώχιας στις οποίες διαβιούν. Η έκθεση της UNESCO το 2007 «απο-

κλεισμός των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση - δομική διάκριση» (Segre-

gation of Roma children in education. Αdressing Structural Discrimina-

tion through the Race Equality Directive) εντοπίζει προπάντων τις διαρ-

θρωτικές δυσκολίες και διαφοροποιεί την κατάσταση στις διάφορες χώ-

ρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύει αν οι εκάστοτε εκπαιδευτι-

κές ευκαιρίες κάθε είδους και επιπέδου περιλαμβάνουν το «4A-Σχήμα» 

του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών και 

της UNESCO (UNESCO-ECOSOC ομάδα εμπειρογνωμόνων) (UNE-

SCO-ECOSOC, 2007. Farkas, 2007. International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965). Σύμφωνα με το 

«4A-Σχήμα», το δικαίωμα στην εκπαίδευση έχει τέσσερα σημαντικά και 

κυρίως εμπειρικώς επαληθεύσιμα στοιχεία: τη διαθεσιμότητα της εκπαί-

δευσης (διαθεσιμότητα-availability), την προσβασιμότητα στην εκπαί-

δευση (πρόσβαση- access), την αποδοχή της διαφορετικότητας στην εκ-

παίδευση (αποδοχή- acceptability) και την προσαρμοστικότητα της εκ-

παίδευσης (προσαρμοστικότητα-adaptabili-ty). Κατόπιν τούτου η έκθεση 

προτείνει να τηρούνται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη «φυ-

λετική» ισότητα (Racial Equality Directive, RED) και τυχόν παραβιάσεις 

να υποβάλλονται στα Εθνικό και προπάντων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

(Farkas, 2007).  

Η παρούσα μελέτη διερευνά τον πολιτισμικό προσανατολισμό των ε-

θνοθεωριών που διατηρούν γονείς Ρομά στην Εύβοια για το ρόλο του 

σχολείου στη διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτισμικής ταυτότητας παι-

διών έξι έως οκτώ χρόνων. Οι εθνοθεωρίες (πεποιθήσεις, αντιλήψεις και 

πιστεύω) γονέων Ρομά για τον ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση της 

κοινωνικοπολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών τους, που παρουσιάζο-

νται σε αυτή τη μελέτη, ήταν αντικείμενο ευρύτερης έρευνας που διεξή-

χθη στον οικισμό Ρομά «Χαραυγή» της Χαλκίδας. 

 

 

Θεωρητικές προσεγγίσεις 
 

Η θεωρία του αναπτυξιακού θύλακα των Super και Harkness (1986), 

η οποία  αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο της  παρούσας μελέτης, συνδέ-

ει  την ανάπτυξη του παιδιού  με το πολιτισμικό πλαίσιο. Ο πολιτισμικά 
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κατασκευασμένος θύλακας ανάπτυξής του αποτελείται από τρία υποσυ-

στήματα: το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, την ψυχολογία (συμπερι-

λαμβανομένων των εθνοθεωριών) όσων εμπλέκονται  στην ανατροφή και 

τις εθιμικές πρακτικές τους (Super & Harkness, 1999). Από τα τρία υπο-

συστήματα του αναπτυξιακού θύλακα οι μελετητές εστιάζουν στις εθνο-

θεωρίες μέσω των οποίων θεωρούν ότι φιλτράρονται τα στοιχεία του ευ-

ρύτερου πολιτισμού και καθορίζονται οι άλλες δύο συνιστώσες, η καθη-

μερινή οργάνωση και οι πρακτικές (Harkness, Super & Pai, 2000). 

Η έννοια των γονεϊκών εθνοθεωριών αναφέρεται σε ένα σύνολο πολι-

τισμικά προσδιορισμένων πεποιθήσεων, αντιλήψεων και πιστεύω που 

μοιράζονται τα μέλη μιας πολιτισμικής ομάδας, μεταβιβάζονται από γε-

νιά σε γενιά και διαμορφώνουν το περιβάλλον και τους κανόνες ανατρο-

φής των παιδιών (Harkness & Super, 1996). Η παραγωγή τους μέσω πα-

ραδοσιακών αντιλήψεων και εθίμων για την ανατροφή, αλλά και για κά-

θε ζήτημα της καθημερινότητας, καθιστά άτοπη την έγερση ερωτημάτων 

σχετικά με  την ορθότητά τους (Sigel, 1985).  Αναφερόμενες στη φύση 

των αναγκών των παιδιών και στις αξίες της γονεϊκότητας, οριοθετούν το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά θα αναπτύξουν πολιτισμικώς ενδεδειγ-

μένα χαρακτηριστικά και ικανότητες (Super & Harkness, 1986). Οι εθνο-

θεωρίες συσχετίζονται με τον ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό προσανα-

τολισμό της κοινότητας και με τους στόχους κοινωνικοποίησης που υιο-

θετούν οι γονείς (Keller, Lamm, Abels,  Yovsi & Borke, 2006).  

Όπως έχει δείξει η εθνογραφική έρευνα, δύο είναι τα βασικά πολιτι-

σμικά πρότυπα στην οργάνωση του αξιακού συστήματος των διάφορων 

κοινωνιών: το ατομοκεντρικό (individualistic) και το συλλο-γοκεντρικό 

(collectivistic). Οι διαφορές ανάμεσα στα αξιακά συστήματα των διαφό-

ρων πολιτισμών διακρίθηκαν για πρώτη φορά από τον Hofstede (1980) 

στις γενικές κατηγορίες του ατομοκεντρισμού και του συλλογοκεντρι-

σμού (individualism–collectivism) που συναντώνται αντίστοιχα στις «δυ-

τικού» και τις «ανατολικού» τύπου κοινωνίες (Suizzo, 2007. Triandis, 

2001). Στις ατομοκεντρικές κοινωνίες οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων είναι 

χαλαροί και οι προτεραιότητες που δίνονται αφορούν τα ίδια και την ά-

μεση οικογένειά τους, ενώ οι συλλογο-κεντρικές κοινωνίες είναι συμπα-

γείς και τα άτομα ενσωματωμένα και αφοσιωμένα στους ενδοομαδικούς 

στόχους. Και στα δύο συστήματα οι πολιτισμικές αξίες εσωτερικεύονται 

από τα άτομα Hofstede (2001). Στην πρώτη περίπτωση δίνεται έμφαση 

στην αυτονομία, την ανεξαρτησία και την ατομική ανάπτυξη ενώ  στη 

δεύτερη δεσπόζουν η  κοινωνική αλληλεξάρτηση  και η συμμόρφωση 

στους κανόνες της ομάδας και της οικογένειας (Suizzo, 2007). 
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Στους συλλογοκεντρικούς πολιτισμούς παρατηρείται ισχυρή αλληλε-

ξάρτηση των μελών των έσω-ομάδων (οικογένεια, «φυλή» ή έθνος), που 

η προσωπικότητά τους διαμορφώνεται στο πλαίσιο γενικών κανόνων, με 

διαρκή παραχώρηση προτεραιότητας στους ομαδικούς στόχους και ατο-

μικές ευθύνες προσανατολισμένες στο συλλογικό καθήκον της διατήρη-

σης της κοινωνικής συνοχής.  

Αντίθετα, σε ατομοκεντρικούς πολιτισμούς, τα άτομα, ως αυτόνομες 

και ανεξάρτητες οντότητες, προωθούν προσωπικούς στόχους, έναντι των 

στόχων της έσω-ομάδας (Triandis, 2001). Για την ανάλυση σε ατομικό 

επίπεδο των πολιτισμικών αξιών του συλλογοκεντρισμού και του ατομο-

κεντρισμού, οι Markus και Kitayama (2003), εισήγαγαν τις έννοιες του 

ανεξάρτητου (independent) και του αλληλεξαρτώμενου εαυτού 

(interdependent self), υποστηρίζοντας ότι, πέρα από ορισμένα παγκόσμια 

χαρακτηριστικά, βασικές εκφάνσεις του εσωτερικού και του δημόσιου 

εαυτού διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με τον πολιτισμό. Ο αλληλεξαρ-

τώμενος εαυτός χαρακτηρίζεται από διαπερατά όρια και συνεργασιμότη-

τα, προσανατολίζεται προς το συλλογικό συμφέρον, εκπληρώνει υποχρε-

ώσεις, υπακούει κανόνες και ανταποκρίνεται ένθερμα στον ρόλο που του  

ανατέθηκε. Ο ανεξάρτητος εαυτός χαρακτηρίζεται από αυτονομία και α-

νταγωνιστικότητα, προσανατολίζεται στην ατομική ανάδειξη και οι προ-

σωπικοί στόχοι δίνουν νόημα στη ζωή του (Kagitcibasi, 2005). 

Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν συγκροτούν απόλυτο δίπολο αλλά απλώ-

νονται σε ένα συνεχές από τον συλλογοκεντρισμό στον ατομοκεντρισμό, 

με διαφοροποιήσεις σε κάθε κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, διατρέχο-

ντας τις κοινωνικές νόρμες και τις εθιμικές και κοινωνικές πρακτικές 

(Triandis, 1995). Έχει προταθεί ότι ο ατομο-κεντρισμός και συλλογοκε-

ντρισμός δεν αποτελούν μονοδιάστατα και εκ διαμέτρου αντίθετα φαινό-

μενα, αλλά ότι χαρακτηριστικά τους συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα, ακό-

μα και στο ίδιο άτομο, ανάλογα με τις συνθήκες και το πλαίσιο δραστη-

ριοποίησης (Kagitcibasi, 1997).  

Οι διαστάσεις του ατομοκεντρισμού και του συλλογοκεντρισμού συ-

νυπάρχουν στους στόχους που θέτουν οι γονείς ανατρέφοντας τα παιδιά 

τους και οι συνθήκες ζωής κάθε οικογένειας καθορίζουν την τάση που 

παρατηρείται προς το ένα από τα δύο πρότυπα (Tamis-LeMonda, Way, 

Hughes, Yoshikawa, Kalman, & Niwa, 2008). Οι μελέτες που έχουν διε-

ξαχθεί σε χώρες «ανατολικού τύπου» ή του επονομαζόμενου «τρίτου κό-

σμου» (στην Ασία, τη δυτική Αφρική και άλλες, όπως το Πουέρτο Ρίκο) 

έχουν καταγράψει τη διαμόρφωση από τους γονείς ενός συλλογοκεντρι-

κού οικογενειακού πλαισίου, σε αρμονία με τις εθνοθεωρίες τους, ενώ σε 
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χώρες «δυτικού τύπου» (όπως η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Ολλανδία) 

προσανατολίζονται σε ένα ατομο-κεντρικό πλαίσιο ανατροφής, που επι-

τρέπει την ανεξαρτησία και την ελεύθερη δημιουργικότητα των παιδιών. 

Η προφανής γεωγραφική κατανομή των δύο βασικών πολιτισμικών συν-

δρόμων συναρτάται με το κατά πόσο μία ομάδα είναι παραδοσιοστρε-

φούς (tradition-directed) τύπου, διατηρεί τη σταθερότητά της με ατομική 

συμμόρφωση στους κανόνες και κοινωνικοποιεί τα παιδιά μέσα στη 

διευρυμένη οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα (Riesman, 2001). 

Παραδοσιοστρεφείς ήταν στη Δύση οι κοινωνίες του Μεσαίωνα και σή-

μερα μειονοτικές κοινότητες με αργοπορημένη προσαρμογή, όπως οι Ρο-

μά και μετανάστες από χώρες «ανατολικού τύπου».  

Οι ρόμικες κοινότητες στην Ελλάδα υφίστανται μια διαδικασία πολι-

τισμικού υβριδισμού (Kozaitis, 2002) καθώς συνεχίζουν να ελέγχουν συ-

μπεριφορές βάσει του αξιακού τους συστήματος που καθιστά το «εμείς» 

υπέρτερο του «εγώ» (Χατζησαββίδης, 2005), συνδυάζοντας ατομοκε-

ντρικά και συλλογοκεντρικά χαρακτηριστικά. Οι γονείς Ρομά, στον βαθ-

μό που διατηρούν συλλογοκεντρικά χαρακτηριστικά, δίνουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην άτυπη εκπαίδευση που συντελείται μέσα στην οικογένεια 

(Kiprianos, Daskalaki, & Stamelos, 2012) και πιστεύουν ότι το σχολείο, 

πέραν των βασικών, παρέχει άχρηστες, βαρετές και ανεπιθύμητες γνώ-

σεις και, ενδεχομένως,  συνιστά απειλή για την ταυτότητα των παιδιών 

τους (Φακιολά, 2010). Εν τούτοις, σε  πρόσφατες έρευνες (Penderi & 

Petrogiannis, 2011) αναδείχθηκε η επιρροή του ατομοκεντρισμού στον 

παραδοσιακά συλλογικό πολιτισμικό προσανα-τολισμό τσιγγάνων μητέ-

ρων καθώς  και η μεταβολή των προσδοκιών τους απ’ το σχολείο. 

Το κυρίαρχο εκπαιδευτικό πρότυπο της αντικατάστασης των καθημε-

ρινών εννοιών με σχολικές γνώσεις καθίσταται επιβλαβές για τα παιδιά 

Ρομά (Δαφέρμος, 2006). Οι γονείς τους φοβούνται ότι μέσω του σχολεί-

ου η κυρίαρχη κοινωνία, αγνοώντας την κοινωνική ηλικία των παιδιών ή 

τους ρόλους που τους αναλογούν, επιδιώκει να ελέγξει τον τρόπο ανα-

τροφής, να τους προσάψει μειονεξία εν μέσω συγκρούσεων αξιών και να 

οδηγήσει σε απώλεια της ταυτότητας (Kiprianos et al., 2012). Δεν είναι 

σπάνιο τα παιδιά που δείχνουν διάθεση συνέχισης της φοίτησής τους να  

δέχονται οξεία κριτική από συγγενείς και μέλη της κοινότητας (Παπα-

κωνσταντίνου, Βασιλειάδου & Παυλή-Κορρέ, 2004). Η απειλή για απώ-

λεια της ταυτότητας μέσω της τυπικής εκπαίδευσης γίνεται αντιληπτή και 

σαν απειλή κατά της ηθικής των Ρομά, που, από την άλλη πλευρά, θεω-

ρούν ακίνδυνους θεσμούς όπως η εκκλησία και ο στρατός και ενσωμα-

τώνονται σε αυτούς με επιτυχία (Daskalaki, 2003). 
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Οι πιο πάνω αναφορές δεν αναιρούν τη διαπίστωση μιας αργής προό-

δου στη διαδικασία της εκπαιδευτικής ένταξης των Ρομά. Η εγκατάλειψη 

του σχολείου ως πολιτισμική επιλογή έχει αποδοθεί σε σύγχυση αναφο-

ρικά με τις κοινωνικά επιβεβλημένες στρατηγικές επιβίωσης και τον εν-

δοοικογενειακό καταμερισμό εργασίας (Δαφέρμος, 2006). Η αντίληψη 

περί πολιτισμικής επιλογής επιβεβαιώθηκε σε έρευνα σε εκπαιδευτικούς 

της Ηλείας, που αν και γενικά συμφωνούσαν στις ίσες ευκαιρίες και στη 

φοίτηση σε κοινές τάξεις, δεν επιθυμούσαν τη γειτνίαση με οικογένειες 

Ρομά (Πανταζής & Μαυρούλη, 2012).  

Στην περιοχή της Φλώρινας  διαπιστώθηκε πρόσφατα αύξηση στα 

χρόνια φοίτησης και στο ποσοστό των παιδιών που τελειώνουν το δημο-

τικό σχολείο, και αλλαγή στην αντίληψη για αναγκαιότητα της εκπαίδευ-

σης (Βαμβακίδου, Φωτόπουλος, Σολάκη & Σταμπουλίδης, 2014). Σε έ-

ρευνα στη Βοιωτία και την Εύβοια, οι Ρομά γονείς παιδιών προσχολικής 

ηλικίας εκφράζουν προσδοκίες για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών 

τους που υποδεικνύουν μία στροφή προς τον ατομοκεντρισμό (Πετρο-

γιάννης, 2010). Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν προσδοκίες για την α-

νάπτυξη στο σχολείο δεξιοτήτων και συμπεριφορών ατομικιστικής προο-

πτικής, όπως μητέρων Ρομά στη Θράκη που, συνεχίζουν να ζητούν από 

τα παιδιά τους να είναι υπάκουα στον χώρο της κοινότητας  αλλά προσ-

δοκούν να έχουν διεκδικητική συμπεριφορά στο σχολείο.  

Οι χαμηλές επιδόσεις των αγοριών σε Ρομά της Θράκης αποδόθηκαν 

από τις μητέρες τους σε εξωτερικούς παράγοντες ενώ των κοριτσιών κυ-

ρίως σε «προδιάθεση» (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2009). Οι εθνο-

θεωρίες για την ηλικία, το φύλο, τον ρυθμό του χρόνου και τον κύκλο 

της ζωής επηρεάζουν πρακτικές όπως η καθυστέρηση εγγραφής των παι-

διών στο δημοτικό (Kiprianos et al., 2012), σύμφωνα με μελέτη σε Ρομά 

της Πελοποννήσου. Ανάλογη στάση τηρούν μητέρες Ρομά στη Γλα-

σκώβη, που θεωρούν τα παιδιά τους μικρά για να τα εγγράψουν στο σχο-

λείο, ενώ χαρακτηρίζονται ανεκτικές σε θέματα πειθαρχίας (Sime, Fasse-

ta, & McClung, 2014).  

Οι Ρομά αναφέρονται θετικά στην ανάγκη μόρφωσης των παιδιών 

τους. Μητέρες στη Θράκη συνέδεσαν τον ρόλο του σχολείου μόνο με τα 

θετικά στοιχεία των παιδιών τους (Πεντέρη, & Πετρογιάννης, 2009). Ενώ 

θεωρούν απαραίτητη την ένταξη στην εκπαίδευση για την κοινωνικο-

οικονομική τους πρόοδο, στην πράξη δεν εμποδίζουν τη διαρροή (Δα-

φέρμος, 2006), με επακόλουθο να αποδίδονται ευθύνες από τα παιδιά 

τους στο δικό τους χαμηλό επίπεδο, δεδομένης και της μετάθεσης από το 

σχολείο στην οικογένεια του βάρους της προετοιμασίας. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Συμμετέχοντες 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε είκοσι γονείς, δέκα μητέρες και δέκα 

πατέρες, παιδιών 6-8 χρόνων στον οικισμό των Ρομά στη Χαραυγή Χαλ-

κίδας. Ήταν σημαντικό το δείγμα να παρέχει επαρκείς και ποικίλες πλη-

ροφορίες που θα διευκολύνουν την επίτευξη του πληροφοριακού κορε-

σμού για το υπό μελέτη φαινόμενο (Patton, 1990). Για αυτό το λόγο, 

συλλέχθηκαν δεδομένα από ισάριθμο δείγμα μητέρων και πατέρων του 

οικισμού.  

 

Μέθοδος συλλογής δεδομένων  

 

Μέσο συλλογής του ερευνητικού υλικού ήταν η ημιδομημένη  συνέ-

ντευξη που στοχεύει στην καταγραφή στάσεων και πεποιθήσεων, όπως 

και των εμπειριών και των ερμηνειών για αυτές (Βάμβουκας, 1998. 

Cohen, Manion & Morrison, 2008) προσφέροντας στο υποκείμενο την 

ευκαιρία να εκφραστεί ελεύθερα, διατυπώνοντας ατομικές εννοιο-

λογήσεις και νοηματοδοτήσεις, σε αντίθεση με τη χρήση ερωτημα-

τολογίων ή αυστηρά δομημένων συνεντεύξεων (Κυριαζή, 2006).   

Οι συνεντεύξεις  πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και στις «παράγκες» 

των γονέων Ρομά, ώστε να νιώθουν οικεία και να είναι πιο χαλαροί. Η 

διάρκειά τους ήταν από τριάντα έως σαράντα πέντε λεπτά και καταγρά-

φηκαν με ψηφιακό κασετόφωνο με τη συγκατάθεσή τους, μετά την ενη-

μέρωσή τους για το σκοπό και τους στόχους της παρούσας μελέτης. Ση-

μαντικό  μέρος του ερευνητικού υλικού προήλθε από τις σημειώσεις πε-

δίου κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στον οικισμό,  που διήρκησαν ο-

κτώ μήνες.  

 

Αποτελέσματα 

 

Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε είναι η εθνογραφική ανά-

λυση περιεχόμενου σύμφωνα με τον Altheide (1987). Διακρίθηκαν φρά-

σεις ή ολοκληρωμένες προτάσεις ως μονάδες ανάλυσης (Μ.Α.) οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις θεματικές κατηγορίες πάνω στις οποίες βασίστη-

καν οι ερωτήσεις της συνέντευξης.  
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Ως ατομοκεντρικές κατηγοριοποιήθηκαν οι μονάδες ανάλυσης που 

εστιάστηκαν στην ανάπτυξη του ατόμου ως μονάδα, με κύριες αρχές την 

αυτονομία, την έμφαση στην προσωπική πρόοδο και ευημερία, την απο-

στασιοποίηση από την παραδοσιακή εσω-ομάδα (Ρομά) και τα έθιμά της, 

και την επικέντρωση στα ατομικά επιτεύγματα. Στις ατομοκεντρικές α-

ναφορές συζητήθηκε ο αυτοπροσδιορισμός, η ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και των επιλογών του ατόμου. Από την άλλη πλευρά, 

ως συλλογοκεντρικές θεωρήθηκαν οι μονάδες ανάλυσης που εστίασαν 

στην προσφορά προς την οικογένεια και την εσω-ομάδα. Στις συλλογο-

κεντρικές μονάδες ανάλυσης αντανακλώνται οι «αλλοκεντρικές στά-

σεις», που περιγράφουν την προσφορά του εαυτού για το κοινό καλό και 

την φροντίδα της ομάδας (βλ. Πίνακα 1) (Markus & Kitayama, 1991. 

Triandis, 1995, 2001). 

Οι εθνοθεωρίες των γονέων Ρομά της Χαραυγής για τον ρόλο που 

διαδραματίζει το σχολείο στη διαμόρφωση της κοινωνικοπολιτισμικής 

ταυτότητας του παιδιού τους που βρίσκεται στην πρωτοσχολική ηλικία 

αναλύθηκαν με τη μέτρηση ατομοκεντρικών και συλλογοκεντρικών Μ.Α. 

στις θέσεις που διατύπωσαν για την αναγκαιότητα ή μη της εγγραφής στο 

σχολείο και της αποτροπής της σχολικής διαρροής και για τα ατομικά, 

ακαδημαϊκά και μακροπρόθεσμα οφέλη που θα αποκομίσει το παιδί με τη 

φοίτησή του. Επίσης, ταξινομήθηκαν ως προς τα δύο πολιτισμικά πρό-

τυπα οι πεποιθήσεις για την αναγκαιότητα του σχολείου στην εξοικείωση 

των δίγλωσσων με την ελληνική γλώσσα και στην καλλιέργειά της γενι-

κότερα για τα παιδιά Ρομά. Οι αναφορές στη διατήρηση της κοινωνικής 

διγλωσσίας, με σταθερή χρήση της ρομανί στις καθημερινές ενδο-

οικογενειακές και ενδο-ομαδικές συναλλαγές, συζητήθηκαν σε συνδυα-

σμό με τα πλεονεκτήματα εκμάθησης της ελληνικής στην προοπτική μιας 

καλύτερης επαγγελματικής αποκατάστασης καθώς και της μελλοντικής 

βελτίωσης του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου όλης της οικογένειας.  

Μια επιμέρους διάσταση των αποκρίσεων που αναγνωρίζουν την ω-

φελιμότητα της εκπαίδευσης αφορά τη θωράκιση του παιδιού τους με 

γλωσσικές και άλλες γνώσεις, όπως τα βασικά μαθηματικά, ώστε να μην 

κινδυνεύουν να υποστούν λόγω της σχετικής τους αδυναμίας την εκμε-

τάλλευση όσων, επιπροσθέτως, προβάλλουν έναν ρατσιστικό λόγο και 

υιοθετούν μία ρατσιστική συμπεριφορά μέσω των οποίων η εκμετάλλευ-

ση ανάγεται σε «κοινωνικό εξευτελισμό».  
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτική παρουσίαση κατηγοριοποίησης και ποσοτικής ανάλυσης  

                  περιεχομένου 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

[Μ.Α.] 

Ρόλος  

του σχολείου 

 

114 Μ.Α. 

 

1. Λόγοι εγγραφής στο σχολείο 
[Α] 22 

[Σ] 8 

2. Όφελος από το σχολείο 
[Α] 33 

[Σ] 19 

3. Αντιμετώπιση των δασκάλων  10 

4. Γλώσσα επικοινωνίας  

εκτός οικογένειας 

[Α] 12 

[Σ] 10 

 

Οι περισσότεροι γονείς τόνισαν τη σημασία του σχολείου, όπως περι-

γράφηκε προηγουμένως, σε συνδυασμό με την επιθυμία τους να μην δια-

κοπεί πρόωρα η φοίτηση του παιδιού τους, με απαντήσεις που συνεισέ-

φεραν 22 ατομοκεντρικές Μ.Α  Η ατομοκεντρικά εκφρασμένη προτεραι-

ότητα του σχολείου δεν ανακόπτεται από την παράδοση του πρόωρου 

γάμου, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, στο δρόμο της επιπολιτισμικής ενσω-

μάτωσης. Όταν η ενσωμάτωση είναι επιθυμητή, αφορά και το εργασιακό 

και, κατ’ επέκταση, κοινωνικοοικονομικό μέλλον του παιδιού, ως απόρ-

ροια της συμμετοχής του στην τυπική εκπαίδευση. 

Οι σχετικές, συλλογοκεντρικής κατάταξης, θέσεις των γονέων προ-

βάλλουν αντικειμενικές δυσκολίες που, πολλές φορές, δεν επιτρέπουν 

καν την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο, όπως η οικονομική ανέχεια, η 

συνεχής μετακίνηση της οικογένειας για λόγους βιοπορισμού, ο φόβος 

τους να μη νιώθουν μόνα αλλά να υπάρχει στο σχολείο και η παρουσία 

άλλου αδερφού, και η δυσκολία να διανυθεί η απόσταση μέχρι το σχο-

λείο ιδιαίτερα με δυσχερείς καιρικές συνθήκες Για το πρόβλημα της α-

πόστασης του οικισμού από το δημοτικό σχολείο της περιοχής δεν διστά-

ζουν να αναζητήσουν στην Πολιτεία την ευθύνη για την ασφαλή μετακί-

νηση των παιδιών Τέλος, πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες, σε  κά-

ποιες περιπτώσεις η εγκατάλειψη του σχολείου αποδίδεται στην ίδια τη 

φύση του παιδιού. Ο κύριος συλλογοκεντρικός λόγος που δηλώθηκε για 

την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο είναι η αποφυγή του «κοινωνικού 
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εξευτελισμού» και άλλων ρατσιστικών συμπεριφορών προς τα παιδιά 

Ρομά, αν λόγω της έλλειψης μόρφωσης αδυνατούν να εκτελούν απλές 

εμπορικές συναλλαγές όταν μεγαλώσουν. 

Το προσδοκώμενο όφελος από το σχολείο τονίστηκε με έμφαση στις 

απαντήσεις ατομοκεντρικού προσανατολισμού, που απέσπασαν 33 Μ.Α. 

Κυρίως, αφορούσε την αναγνώριση του σχολείου σαν αποκλειστική δίο-

δο για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής μέσω της επαγγελματικής ανέλι-

ξης σε υψηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, με άμεσο αποτέλεσμα 

την ισχυροποίηση του παιδιού στην αντιμετώπιση τυχόν προσπαθειών 

παραπλάνησής του. Οι ανενδοίαστα εκφρασμένες ατομοκεντρικές πεποι-

θήσεις των υποκειμένων σχετίζονται επιπλέον με την οικονομική ανε-

ξαρτησία που θα διαδεχθεί την αυτόνομη προσπάθεια του παιδιού στο 

σχολικό περιβάλλον και δεν αντιμετωπίζουν ως κίνδυνο την επιρροή ενός 

διαφορετικού αξιακού συστήματος που αναπαράγεται στο σχολείο και 

φέρουν οι πλειονοτικοί συμμαθητές.  

Στην αντίπερα συλλογοκεντρική παράδοση (οι αναφορές των γονέων 

στην υποενότητα «όφελος από το σχολείο» απέδωσαν 19 Μ.Α.), δίνεται 

έμφαση στην προσδοκία το σχολείο να συμβάλλει στην εμπέδωση από το 

παιδί τους ενός αξιακού συστήματος συγγενούς με αυτό που μεταφέρει 

από την έσω-ομάδα του οικισμού, και παράλληλα, στους κινδύνους που 

εγκυμονούν για τη ρόμικη ταυτότητα τα πρότυπα της αυτονομίας και για 

την ενδογαμία ο συγχρωτισμός με τους «Γκατζέ», δηλαδή τους μη Ρομά. 

Το σχολείο χαρακτηρίζεται ωφέλιμο μόνο ως προς την παροχή βασικών 

γνώσεων, που η απόκτησή τους θα βελτιώσει τη ζωή όλης της οικογέ-

νειας, ενώ η συνέχισή του θα το καθιστούσε εμπόδιο στη συμμετοχή του 

παιδιού στον οικογενειακό καταμερισμό εργασίας. Προτεραιότητα δίνε-

ται στην καλλιέργεια του σεβασμού προς τους ενήλικες. Για ορισμένους 

γονείς η μόρφωση που παρέχει το δημοτικό σχολείο κρίνεται επαρκής για 

την κατάκτηση του απαραίτητου μορφωτικού επιπέδου ώστε το παιδί να 

μεταβεί απρόσκοπτα στο φάσμα της εργασίας. Τα εφόδια της στοιχειώ-

δους μόρφωσης θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διευρυμένης οικογέ-

νειας με την οικονομική της ενίσχυση αλλά και με την ανάδειξη των α-

πόφοιτων σε πρότυπο για τα μικρότερα αδέρφια. Ο κίνδυνος μετάλλαξης 

της κοινωνικοπολιτισμικής ταυτότητας εντοπίζεται στην προτεινόμενη 

από το σχολείο ατομική ανεξαρτησία και στους πειρασμούς της ζωής κο-

ντά στους Μπαλαμέ, τους μη Ρομά, ιδιαίτερα ως προς τον γάμο . 

Το πολιτισμικό προφίλ του γονιού Ρομά της Χαραυγής δεν συνάδει με 

μία σταθερή, συνεχή σχέση με τους δασκάλους, λόγω αντικειμενικών 

δυσκολιών, όπως της φύσης της εργασιακής απασχόλησης, για τους πα-
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τέρες, και των οικογενειακών υποχρεώσεων καθώς και της απόστασης 

του οικισμού από το σχολείο, για τις μητέρες, αλλά και λόγω υποκειμενι-

κών δυσκολιών όπως είναι η αδυναμία τους ν’ ακολουθήσουν τυχόν οδη-

γίες που θα δοθούν για την παρακολούθηση του διαβάσματος. Αναπό-

φευκτα, οι μονάδες ανάλυσης στη θεματική υποενότητα (αντιμετώπιση 

δασκάλων) ήταν μόλις 10. 

Για τους γονείς που υιοθετούν ατομοκεντρικές θέσεις, τουλάχιστον 

στις εθνοθεωρίες τους για τον ρόλο του σχολείου, είναι αναγκαία η εκ-

μάθηση της ελληνικής γλώσσας ενώ δε δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για 

την είσοδο της ρομανί στο σχολείο. 

Στη θεματική υποενότητα (Γλώσσα επικοινωνίας εκτός του οικογε-

νειακού πλαισίου), έναντι των 12 ατομοκεντρικών Μ.Α., βρέθηκαν 10 

συλλογοκεντρικές Μ.Α.  στις απαντήσεις εκείνων των γονέων που θεω-

ρούν δεδομένη τη διατήρηση της ρομανί και ανύπαρκτη την πιθανότητα 

να διατρέξει κίνδυνο επιβίωσής της στον λόγο του παιδιού τους. 

 

 

Συζήτηση 
 

Η αποτίμηση του ρόλου του σχολείου στη διαμόρφωση της κοινωνι-

κο-πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας από 

τους γονείς τους που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν πολλαπλά θετική. Οι 

ατομοκεντρικές μονάδες ανάλυσης στην κατηγορία «Εθνοθεωρίες για τον 

ρόλο του σχολείου στην εξέλιξη του παιδιού» ήταν σχεδόν διπλάσιες από 

τις συλλογοκεντρικές της ίδιας κατηγορίας. Τα εύλογα ερωτήματα που 

θέτει εκ των πραγμάτων η επίγνωση της  σχέσης των Ρομά με την εκπαί-

δευση, γενικότερα αλλά και στον οικισμό της Χαραυγής, αφορούν το 

βαθμό σύγκλισης των προβαλλόμενων εθνοθεωριών με τις αντίστοιχες 

πρακτικές, καθώς και την πιθανότητα η ρητορική που αναπτύσσουν οι 

γονείς Ρομά της Χαραυγής για το σχολείο να μην αντανακλά τις εθνοθε-

ωρίες τους αλλα την προσπάθειά τους να τις προσαρμόσουν ώστε να εί-

ναι αρεστές. Η χαλαρή έως ανύπαρκτη σχέση των Ρομά με το σχολείο 

έχει ερευνηθεί σε μεγάλη κλίμακα σε κοινότητες της Ελλάδας και όλης 

της Ευρώπης. Σε πολλές από αυτές η συμμετοχή στις σχολικές δραστη-

ριότητες κρίνεται ανώφελη και βαρετή (Βασιλειάδου, & Παυλή-Κορρέ, 

2011. Cozma, Cucos, & Momanu, 2000. Kyuchokov, 2000. Φακιολά, 

2010) και ο σχολικός θεσμός ουσιαστικά απορρίπτεται ως άχρηστος, πα-

ρεμβατικός και απειλητικός για την ταυτότητα των παιδιών (Lee & 

Warren, 1991. Lukacs, 2008). Η αντιμετώπιση του σχολείου ως θεσμού 
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που με τις λειτουργίες του απειλεί την ταυτότητα, ειδικότερα σε θέματα 

ηθικής, δεν αφορά μια γενικότερη στάση απέναντι στους κρατικούς θε-

σμούς, αφού δεν παρατηρείται για παράδειγμα στις περιπτώσεις του 

στρατού και της εκκλησίας (Kiprianos et al., 2012). Ανάλογες εθνοθεω-

ρίες διατυπώθηκαν στις συνεντεύξεις ορισμένων από τους δίγλωσσους 

γονείς Ρομά, που απέρριψαν ατομοκεντρικά αξιακά πρότυπα τα οποία 

θεωρούν ότι προωθεί η εκπαίδευση, έκαναν λόγο για τον κίνδυνο της ε-

ξωγαμίας και επικαλέστηκαν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως η απόστα-

ση και οι καιρικές συνθήκες, που εμποδίζουν τη φοίτηση. Όμως οι πε-

ρισσότεροι γονείς εξήραν τον ρόλο του σχολείου, κυρίως ως αναγκαίο 

μέσο κοινωνικοοικονομικής προόδου.  

Η έκφραση της έντονης επιθυμίας των γονέων να μορφωθούν τα παι-

διά τους και να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες βαθμίδες 

εκπαίδευσης, όπως αποτυπώθηκε σε συνεντεύξεις, συμβαδίζει με κατα-

γεγραμμένες στη βιβλιογραφία θετικές αυτο-αναφορές γονέων με τις ο-

ποίες εκδηλώνουν τον σεβασμό και την εκτίμηση τους για τους εκπαι-

δευτικούς και τον θεσμό της εκπαίδευσης γενικότερα (Drummond & 

Stipek, 2004. Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2009). Παρά τη σχετική ρητορι-

κή, οι επιδόσεις των παιδιών δεν ανταποκρίνονται σε αυτή, ενώ σε κά-

ποιες περιπτώσεις παιδιά αναφοράς του δείγματος (6-8 χρονών) δεν είχαν 

καν εγγραφεί στο σχολείο. Παρά την έμφαση στα πολλαπλά οφέλη της 

μόρφωσης για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των παιδιών τους, 

που χαρακτηρίζει τις εθνοθεωρίες των περισσότερων υποκειμένων όπως 

αποτυπώθηκαν στις συνεντεύξεις, οι αντίστοιχες συλλογοκεντρικές απα-

ντήσεις μαζί με τις παρατηρήσεις πεδίου στον οικισμό υποδεικνύουν μια 

πιθανόν διαφορετική θεώρηση. Ανάλογα ευρήματα είχε  έρευνα στην Α-

γία Βαρβάρα Αττικής, όπου, παρά το σαφώς υψηλότερο κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο των Ρομά της περιοχής, διαπιστώθηκε σταθερή εκτί-

μηση για την αξία του σχολείου στη ρητορική των γονέων της περιοχής 

αλλά μερική στις πρακτικές (Φακιολά, 2010).  

Οι απουσίες των παιδιών Ρομά στο σχολείο είναι πολύ συνηθισμένες 

και αποδίδονται από τα ίδια και τους γονείς τους είτε στην, πολυήμερη 

πολλές φορές, απουσία του πατέρα από τον οικισμό για δουλειές, είτε 

στις καιρικές συνθήκες. Το γαμήλιο γλέντι, που αποτελεί έναν επιπλέον 

λόγο για την εκδήλωση της δυσφορίας του πλειονοτικού περίγυρου, επι-

βάλλει διήμερη ή τριήμερη απουσία. Στο δεύτερο εξάμηνο της σχολικής  

χρονιάς 2014 – 2015 δύο κορίτσια της έκτης αρραβωνιάστηκαν και εγκα-

τέλειψαν το σχολείο. Οι αρραβώνες έγιναν την περίοδο των γιορτών των 

Χριστουγέννων και τα ίδια δηλώνουν από τότε πολύ ευχαριστημένα με 
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την αλλαγή στη ζωή τους, η οποία βρίσκεται πλέον σε στάδιο οριστικής 

μετάβασης από την ανεμελιά στη δυσκολία των οικογενειακών ευθυνών 

που γίνονται ακόμα πιο βαριές, και η κοινή δυσκολία ανάγεται σε δυ-

σπραγία, εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.  

Ακόμα, η παρατήρηση των συμπεριφορών των γονέων στον οικισμό 

οδηγεί στη διαπίστωση ότι η μελέτη στο σπίτι είναι από ανύπαρκτη έως 

ελάχιστη. Οι γονείς στην πραγματικότητα συνήθως αδιαφορούν για τα 

σχολικά καθήκοντα των παιδιών τους, ή αρκούνται σε περιορισμένες πα-

ραινέσεις. Οι μονόγλωσσοι Ρομά του οικισμού φαίνεται να εμπλέκονται 

λίγο περισσότερο στη μελέτη των παιδιών, απαιτώντας να τα δουν «κάτι 

να κάνουν στα βιβλία και τα τετράδια». Ως αποτέλεσμα της ελαστικής 

πολιτικής των γονέων απέναντι στην μελέτη, κανένα παιδί Ρομά στο 

σχολείο της περιοχής δε βρίσκεται στο μαθησιακό επίπεδο της τάξης που 

φοιτά. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τα γνωστά ευρήματα υψηλού 

ποσοστού αναλφαβητισμού στον πληθυσμό των Ρομά στην Ελλάδα 

(Ντούσας, 1997. Παπακωνσταντίνου κ.συν., 2004).  

Το πολυσύνθετο πρόβλημα ένταξης των Ρομά παιδιών στην δημόσια 

εκπαίδευση έχει συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία των τελευταίων 

δύο δεκαετιών, ιδιαίτερα στην Αγγλία (Bhopal, 2004, 2011a, 2011b. 

Bhopal, Gundara, Jones, & Owen, 2000. Bhopal, & Myers, 2008) αλλά 

και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ουγγαρία (Lukacs, 2008). Ο ρα-

τσισμός προς τους Ρομά αναδεικνύεται τόσο ως αιτία όσο και ως έκφαν-

ση  της περιθωριοποίησης στο σχολικό πλαίσιο αλλά και της χαμηλής ε-

πίδοσης, της διαρροής και των περιορισμένων εγγραφών στη δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση (Kiprianos et al., 2012). Οι κοινωνικά επιβεβλημένες 

στρατηγικές διαβίωσης και οι υποχρεώσεις του καταμερισμού εργασίας 

στην οικογένεια αναφέρονται από πολλούς ερευνητές σαν πολιτισμικές 

επιλογές των Ρομά. Αυτή η θέση αγνοεί την κοινωνική διάσταση του 

προβλήματος: η κοινωνική προέλευση του  «πολιτισμικού κεκτημένου» 

(αξίες, κλίσεις, δεξιότητες, γνώσεις)  των παιδιών από μη προνομιούχα 

στρώματα τα εμποδίζει σε σημαντικό βαθμό να ενταχθούν στη «σχολική 

κουλτούρα» που είναι συναφής με αυτή των προνομιούχων κοινωνικών 

ομάδων (Δαφέρμος, 2006).  Αυτή η πολιτισμική διαφορά, που κάποτε 

εμφανίζεται σαν ανυπέρβλητος διχασμός, αντιστοιχεί στο δίπολο ατομο-

κεντρισμού–συλλογοκεντρισμού.  

Συναφή ευρήματα με την παρούσα εργασία είχαν οι Greenfield, Qui-

roz & Raeff (2000) σε έρευνά τους σε δημοτικά σχολεία στο Λος Άντζε-

λες όπου έδειξαν ότι τα παιδιά των μεταναστών της Λατινικής Αμερικής 

προσπαθούσαν να εξισορροπήσουν τις ατομοκεντρικές αντιλήψεις των 
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σχέσεων που υποστηρίζονται από το σχολείο και συγκρούονταν με τις 

συλλογοκεντρικές αντιλήψεις που αποτιμώνταν θετικά από τις οικογέ-

νειές τους. Από έρευνες στην Ελλάδα (Dikaiou, 1990. Dikaou & 

Kioseoglou, 1993) φαίνεται ότι οι νέοι Ρομά δεν απασχολούνται με ανα-

μενόμενα για την ηλικία τους αναπτυξιακά θέματα όπως τη διαμόρφωση 

ταυτότητας και τη μόρφωση. Ο λόγος είναι ότι συχνά πλήττονται από 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα που οφείλονται κυρίως στις συνθήκες ανέ-

χειας που αντιμετωπίζουν, όπως συμβαίνει και στους Ρομά στον οικισμό 

Χαραυγή (έλλειψη τρεχούμενου νερού, ηλεκτρισμού, θέρμανσης, τροφί-

μων).                                 

Από την οπτική της θεωρίας του αναπτυξιακού θύλακα (Super & 

Harkness, 1986), διαπιστώνεται ότι οι δυσχέρειες του υλικού περιβάλλο-

ντος επηρεάζουν σημαντικά τις πρακτικές ανατροφής των γονέων, ενώ οι 

εθνοθεωρίες τους φαίνεται να προσαρμόζονται περισσότερο στις κοινω-

νικοπολιτισμικές επιλογές της εγγύς πλειονοτικής κοινότητας.  

 

 

Αντί Επιλόγου 
 

Ένα σύνηθες πρόβλημα των διαπολιτισμικών ερευνών προκαλείται 

από τη δυσκολία γλωσσικής επικοινωνίας ερευνητή – υποκειμένων (Α-

ντωνίου, 2001). Το χαμηλό επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας των 

περισσότερων δίγλωσσων υποκειμένων, ιδιαίτερα των γυναικών, δυσχέ-

ρανε τόσο τη διατύπωση όσο και την κατανόηση των ερωτήσεων.  

H έλλειψη άλλης έρευνας στον οικισμό, που θα επέτρεπε τη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων, προσδιορίζουν αυτή την έρευνα ως μια αρχική με-

λέτη διερευνητικής φύσης, βάσει της οποίας θα μπορούσαν να ακολου-

θήσουν πιο άρτιες και εκτεταμένες μελλοντικές έρευνες. Στο μέλλον, α-

πευθείας συνεντεύξεις με παιδιά Ρομά και η εθνογραφική παρατήρηση 

της αλληλεπίδρασής τους με τους πλειονοτικούς συνομηλίκους θα μπο-

ρούσε να εμπλουτίσει την υπάρχουσα γνώση. 

Επίσης, διαπολιτισμικές έρευνες και των τριών συνιστωσών του ανα-

πτυξιακού θύλακα των πλειονοτικών  παιδιών και των παιδιών Ρομά 

στον οικισμό Χαραυγή όπως και του θύλακα των μονόγλωσσων και δί-

γλωσσων παιδιών Ρομά στον ίδιο οικισμό θα προέκτειναν την προσπά-

θεια της παρούσας μελέτης. Σε μελλοντικές έρευνες σε  Ρομά που πιθα-

νότατα θα έχουν βελτιώσει την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής τους, 

θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ποσοτικές έρευνες (Kiprianos et al., 

2012) με την χρήση σταθμισμένων ερωτηματολόγιων προσαρμοσμένων 
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στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με ειδικούς 

συνεντευκτές που θα βοηθούν τους αναλφάβητους Ρομά στην συμπλή-

ρωση των ερευνητικού εργαλείου (Παπακωνσταντίνου κ. συν., 2004).  

Η παρουσία τρίτων (συγγενών κ.ά.), που ήταν αναπόφευκτη κατά τη 

διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει στη με-

θοδολογία μελλοντικών ερευνών σε ομάδες εστίασης (focus groups). To 

αντίστροφο θα μπορούσε επίσης να λάβει χώρα, με τις συνεντεύξεις να 

πραγματοποιούνται σε έναν χώρο εκτός του οικισμού,  για παράδειγμα σε 

κάποια αίθουσα του δημοτικού σχολείου της περιοχής. Ο διαχωρισμός 

των συμμετεχόντων από το περιβάλλον τους  θα βοηθούσε να αποκλει-

στούν πιθανές επιρροές  (διάσπαση προσοχής, μεροληπτικές απαντήσεις) 

στις αυτο-αναφορές των συμμετεχόντων.  

Εξαιρετικά σημαντικό παραμένει το να συνεχίσει να αποτυπώνεται 

στην βιβλιογραφία ο κοινωνικός αποκλεισμός και ρατσισμός που βιώ-

νουν οι ομάδες Ρομά ώστε να αρχίσει να μεταβάλλεται η κοινωνική αντί-

ληψη για την ισότητα των ευκαιριών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (Πανταζής, 2009). Έρευνες σε αυτούς τους τομείς θα βοη-

θήσουν στην εκπόνηση πολιτισμικά κατάλληλων προγραμμάτων κοινω-

νικής ένταξης και εκπαίδευσης των Ρομά στην Ελλάδα. 
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Abstract  

The present study utilized the theoretical framework of the Developmental 

Niche (Super & Harkness) to explore the ethnotheories and parental practices 

of Roma parents in order to form the sociocultural identity of their primary 

school age (6-8 yrs old) children. Both mono-lingual and bi-lingual Roma 

participants were recruited. Ten mothers and ten fathers participated in semi-

structured qualitative interviews. The transcribed interviews were analyzed 

using quantitative and qualitative ethnographical analysis and the units of 

analysis were categorized based on the individualism-collectivism axis. In 

addition, units of analysis about parental practices were additionally classified 

based on Baumrind’s typology of parental practices. Participants reported 

positive opinions on the promising role of education in the future 

improvement of Roma children’s life quality. Parental ethotheories on the 

family structure, the parental gender roles, and the role of the child in the 

family system were mostly found to be collectivistically oriented, whereas 

parental ethnotheories on the role of school and the parents’ expectations for 

their children’s future were found to be individualistic in their majority. Τhe 

parental practices, the majority of which are characterized as permissive 
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according to Baumrind’s typology, appeared to be balanced in the 

individualism-collectivism axis. The Developmental Niche parameters, 

ethnotheories and cultural practices, appear to interact differently with the 

wider context, with the ethnotheories showing stronger tendency towards 

individualism.  
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