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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η΄ΕΤΙΚΕΤΑ  
 
 Λιάκου Ιωάννα , Εκπαιδευτικός 
 
 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο  λόγος για τη δημιουργία 
πολυπολιτισμικών κοινωνιών.Ιδιαίτερα η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται  
συχνά ως πολυπολιτισμική,καθώς ως βασικός λόγος προβάλλεται η 
διαρκής,συχνά ανεξέλεγκτη,εισροή μεταναστευτικού πληθυσμού. 

Η είσοδος του διαφορετικού,σε μια κατά τ’άλλα όχι και τόσο  
μονοπολιτισμική ελληνική πραγματικότητα,ώθησε στη γένεση της 
διαπολιτισμικής προσέγγισης.Η ανάγκη για κατανόηση της ετερότητας,όπως αυτή 
αντικατοπτρίζεται στις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες,οδηγεί στην υιοθέτηση 
μιας σειράς προσεγγίσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών διαχείρισης του 
φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας.Η αναπόφευκτη ύπαρξη και λειτουργία 
πολυπολιτισμικών κοινωνιών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της 
διαπολιτισμικότητας.Η διαπολιτισμικότητα,ως έννοια,ενέχει μια κινητικότητα,μια 
δυναμική προσέγγιση των διαφόρων ειδών ετερότητας και πραγματώνεται μέσα 
από τις ποικίλες μορφές αλληλόδρασης των ατόμων-μελών της κοινωνίας τα 
οποία αποτελούν φορείς ταυτοτήτων. 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η τάση 
κατηγοριοποίησης, των ατόμων με βάση τόσο το  θεσμικό,όσο και το ευρύτερο 
πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν.Τα άτομα αποτελούν φορείς 
ταυτοτήτων,γεγονός που επηρεάζει τη δημιουργία ενός πλέγματος ταξινομήσεων 
μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ο Erving Goffman,ο γνωστός αμερικανός κοινωνιολόγος,στο έργο του 
Stigma:notes on the management of spoilt identity,προτείνει τη διάκριση των 
ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν το άτομο σε προσωπική και κοινωνική.Η 
προσωπική ταυτότητα αποτελεί την ιδιαίτερη και αναντικατάστατη σφραγίδα του 
ατόμου  μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι,ενώ η κοινωνική ταυτότητα αναφέρεται στη 
συλλογικότητα και στις κοινωνικές κατηγορίες τις οποίες ανήκει ένα άτομο.Η 
κοινωνική ταυτότητα διαχωρίζεται σε δυνητική (ποια εικόνα έχουν οι άλλοι για 
μένα) και πραγματική (ποιος πραγματικά είμαι).Αυτοί οι διαχωρισμοί,συχνά, 
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες προσανατολισμού των ατόμων 
κατευθύνοντας τη συμπεριφορά τους και επηρεάζοντας την αντίληψη τους για το 
περιβάλλον,αφού  συμβάλλουν στις διαδικασίες τόσο του αυτοπροσδιορισμού, 
όσο και του ετεροπροσδιορισμό.Έτσι,είναι σχεδόν,αναπόφευκτη η δημιουργία 
στερεοτύπων και η κατασκευή ετικετών.  

Συχνά παρατηρείται η ανάγκη προβολής των «δικών» μας 
χαρακτηριστικών έναντι των «άλλων» και η ανάδειξη με κάθε τρόπο,όχι πάντα 
θεμιτό,της δικής μας ιδεολογίας,έναντι μιας «άλλης» υποδεέστερης.Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αέναης αντιπαλότητας και ενός 
ανεξήγητου,συχνά ανεξέλεγτου,διαχωριστικού μηχανισμού ανάμεσα στο «εμείς» 
και στο «Αυτοί». 

Όπως αναφέρει ο Θεόφιλος Βέικος στο βιβλίο του «Ο κόσμος σε 
διασπορά»,εκείνο που κάνει τους ανθρώπους να συσπειρώνονται σε εθνικές 
ομάδες και να αγωνίζονται γι’αυτές είναι η ευρύτερη κοινωνική ανασφάλεια,η 
κοινωνική αστάθεια η οποία οδηγεί σε εκρήξεις ρατσισμού και ξενοφοβίας. 
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Έτσι,ορθώνονται διαχωριστικές γραμμές και δημιουργούνται μύθοι γύρω από 
ομάδες που διαφέρουν από τον δικό μας τρόπο ζωής με αποτέλεσμα τον 
στιγματισμό τους.                  

Οι Τσιγγάνοι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας που έχουν 
κατά καιρούς δεχθεί,και εξακολουθούν να δέχεται,ετικέτες και χαρακτηρισμούς 
βασισμένους κυρίως σε προκαταλήψεις και στη γενικότερη τάση της ελληνικής 
κοινωνίας να εξοστρακίζει καθετί το διαφορετικό.Η οποιασδήποτε μορφής 
ετερότητα δεν συνιστά πρόβλημα παρά μόνο αν εκληφθεί ως τέτοιο.Στην 
περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται εχθρικά,αποξενωτικά από το σύνολο και 
σταδιακά περιθωριοποιείται ώστε να μην συνιστά πλέον εμπόδιο στην εξελικτική 
πορεία της σύγχρονης κοινωνίας. 
 Υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις για την καταγωγή των Τσιγγάνων. Κάποιοι 
μελετητές τοποθετούν τις ρίζες τους κάπου ανάμεσα στην Ινδία και την Περσία 
,ενώ αλλού ως τόπος καταγωγής τους αναφέρεται η Αίγυπτος(εξού και Γύφτος 
από το Αιγύπτιος).Άλλοτε έχουν χαρακτηρισθεί ως μια φυλετική ομάδα της 
οποίας τα χαρακτηριστικά μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και άλλοτε ως 
καταλοιπική ομάδα η οποία αδυνατεί να ακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις της 
σύγχρονης πραγματικότητας,στερείται τεχνογνωσίας  και συνεπώς  
περιθωριοποιείται. Έτσι εντάσσοντας τους Τσιγγάνους στο περιθώριο 
οδηγούμαστε σε μια άνευ προηγουμένου αναπαραγωγή στερεοτύπων . 

 Όπως αναφέρουν οι Χρήστος Κάτσικας και Εύα Πολίτου(2005) στο 
βιβλίο τους:Εκτός τάξης το «διαφορετικό», «το κράτος και οι επιμέρους 
μηχανισμοί κατασκεύασαν τους Τσιγγάνους περιθωριοποιώντας τους και 
επικυρώνοντας  μέσα από διάφορες ετικέτες την περιθωριακή τους θέση. Το 
Κράτος κατασκεύασε τους Τσιγγάνους ως ανιθαγενείς,η Εκκλησία ως άπιστους,η 
Πρόνοια ως άπορους,η δημόσια υγεία ως άρρωστους,η αστυνομία ως 
παράνομους, το σχολείο ως αναλφάβητους». 

Οι κάθε είδους κατασκευές,οι ετικέτες που με τόση ευκολία τοποθετούμε 
σε καθετί το διαφορετικό είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιναχτούν από το άτομο 
ή τα άτομα που τις φέρουν καθώς οι κοινωνίες δεν σταματούν ποτέ να αναζητούν 
αποδιοπομπαίουςτράγους.Το άκουσμα και μόνο της λέξης Γύφτος,Τσιγγάνος 
φέρει αρνητικές συνυποδηλώσεις καθώς συνδέεται με την πονηριά,την παρανομία 
το «κακό»,και αντίστοιχα αρνητικές  αντιδράσεις. 

Ο αμερικανός κοινωνιολόγος Mead υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη 
συμπεριφορά δεν αποτελεί τυφλή αντίδραση σε ερεθίσματα,αλλά ούτε και προϊόν 
της απόλυτα ελεύθερης βούλησης του ατόμου.Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι 
προϊόν αλληλεπίδρασης ατόμου-περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο το 
άτομο προσλαμβάνει και ερμηνεύει αυτά τα ερεθίσματα. 

Ο H.Becker ονόμασε τη θεωρία της αλληλεπίδρασης και θεωρία της 
ετικέτας(labeling theory) δίνοντας έτσι μεγάλη έμφαση στο στοιχείο του 
χαρακτηρισμού μιας συμπεριφοράς ως προβληματικής καθώς και της κοινωνικής 
αντίδρασης που αυτή επισύρει. Σύμφωνα,λοιπόν, με τον H.Becker δημιουργό της 
θεωρίας της ετικέτας(labeling theory)  «Παρέκκλιση δεν είναι μια ιδιότητα της 
πράξης που διαπράττει το άτομο  αλλά μάλλον μια συνέπεια της εφαρμογήςαπό 
άλλους  των κανόνων και κυρώσεων σε έναν.παραβάτη.Παρεκκλίνων είναι 
κάποιος στον οποίο εφαρμόσθηκε με επιτυχία  η ετικέτα και παρεκκλίνουσα η 
συμπεριφορά που οι άνθρωποι έτσι ετικετάρουν». 

Η εκπαίδευση αποτελεί θεσμικό πεδίο το οποίο καθοδηγείται από μια 
σειρά επίσημες διαδικασίες (επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα,επίσημα σχολικά 
εγχειρίδια) χωρίς να αποκόπτεται όμως από την καθημερινότητα αφού  οι 
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μετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικοί,μαθητές)  φέρουν τα 
δικά τους στοιχεία «κοινής γνώσης»,(stock of knowledge),όπως όνομασε ο Schutz 
το σύνολο των γνώσεων το οποίο μας βοηθά στην κατανόηση της κοινωνικής 
πραγματικότητας. 

Το σχολείο ως χώρος συνύπαρξης  των επίσημων,αλλά και των 
ανεπίσημων μορφών γνώσης,καλείται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και 
συμπεριφορών να τηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ εθνικής και εθνοτικής 
ταυτότητας και να απαλλάξει τον κοινό νου από προκαταλήψεις οι οποίες οδηγούν 
σε οικοδόμηση στερεοτύπων και γένεση συγκρουσιακών 
καταστάσεων.Συχνά,όμως,οι εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν επιτυγχάνουν 
απόλυτα στο ρόλο της εξισορρόπησης,ανάμεσα στην επίσημη και την ανεπίσημη 
γνώση, με αποτέλεσμα να κινούνται  κάπου ανάμεσα στην φιλανθρωπία και στην 
αφομοίωση. 

Διάφοροι φορείς και οργανισμοί αναλαμβάνουν,ακόμη και άτυπα  την 
εκπαίδευση των Τσιγγάνων,ενώ στο χώρο του σχολείου τα τσιγγανόπαιδα 
αντιμετωπίζονται ως ειδική κατηγορία (γι’αυτό και η ύπαρξη τάξης 
Τσιγγανοπαίδων σε ορισμένα σχολεία). 

Ο διαρκής φόβος της αφομοίωσης,της αλλοίωσης του πολιτισμού τους 
συχνά αποτελεί τη βασική αιτία απόμακρυνσης των Τσιγγάνων από το σχολείο 
αλλά και της διατήρησης μιας αμυντικής στάσης προς καθετί 
«άλλο».Παράλληλα,δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πρακτικά ζωτικής σημασίας 
προβλήματα τα οποία συμβάλλουν στην αποχή των Τσιγγάνων από το σχολείο.  

Είναι γεγονός ότι οι Τσιγγάνοι ξεκινούν να εργάζονται από πολύ νωρίς, 
συχνά στερούνται μόνιμης κατοικίας και καθώς δεν έχουν σταθερή εργασία 
αναγκάζονται να ταξιδεύουν.Πιστεύεται ότι αυτός ο τρόπος ενέχει κάτι το 
ρομαντικό(ο Τσιγγάνος ταξιδευτής που πάει όπου κι ο άνεμος). Ωστόσο η 
αλήθεια,σύμφωνα με δικές τους προφορικές μαρτυρίες είναι ότι αποτελούν 
θύματα μιας γενικότερης κοινωνικής δυσπιστίας και απόρριψης.Αυτό έχει  ως 
αποτέλεσμα τόσο την αποστασιοποίησή τους από το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο,όσο και την υιοθέτηση  αμυντικής στάσης σε οτιδήποτε επιχειρεί να 
εισβάλλει στον κόσμο τους. 

Το σχολείο είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο λαμβάνουν χώρα μια σειρά 
από πολύπλοκες μαθησιακές και κοινωνικοποιητικές διαδικασίες,ένας χώρος 
αλληλόδρασης και κοινωνικο-πολιτισμικών διαντιδράσεων.Σε αυτό το χώρο 
λαμβάνεται,ή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πολιτισμικό κεφάλαιο κάθε παιδιού  
το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξή του.Σε περίπτωση που 
το πολιτισμικά εφόδια και οι εμπειρίες αγνοούνται ή απαξιώνονται από το 
εκπαιδευτικό σύστημα τα παιδιά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και βιώνουν 
έντονα το αίσθημα της απόρριψης. 

Γίνεται λόγος για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση.Ωστόσο η 
διαφορετικές αφετηρίες των μαθητών  καθιστούν αυτή την έννοια επικίνδυνη 
αναφορικά με τη διαχείριση των εκπαιδευτικών πραγμάτων. 

Τα ποικίλα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα,το φτωχό οικογενειακό 
περιβάλλον,οι διαρκείς μετακινήσεις, η εχθρική στάση η οποία δημιουργείται στο 
χώρο του σχολείου,ο διαρκής και συχνά επιδεικτικός διαχωρισμός («εμείς» –«οι 
άλλοι») αλλά κυρίως η αφομοιωτική  προσπάθεια  που ασκείται μέσα από την 
εκπαιδευτική διαδικασία καθιστούν την έννοια της ισότητας των ευκαιριών 
παράγοντα,μάλλον,ανασταλτικό και ίσως ισοπεδωτικό,αφού συχνά 
παραγνωρίζεται η πολιτισμική κληρονομιά των Τσιγγάνων μαθητών. 
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Η μαρξιστική παιδαγωγική θεωρία διατείνεται πως η εφαρμογή μεθόδων 
ίσης μεταχείρισης από το σχολικό περιβάλλον σε αφετηριακά άνισα υποκείμενα 
δεν οδηγεί στην εξομάλυνση των μεταξύ τους διαφορών,αλλά προσβλέπει 
περισσότερο  στην διαιώνιση  και την αναπαραγωγή των κοινωνικών 
ανισοτήτων.Το σχολείο ως θεσμός έχει ως αποστολή την προώθηση των 
μαθητών,άσχετα από τις διαφοροποιήσεις οι οποίες τους συνοδεύουν,σε ένα 
ανώτερο επίπεδο μάθησης, την ενθάρρυνση αυτών ώστε  να υπερβούν τα 
ελάχιστα μαθησιακά όρια . 

Σημαντική είναι,και πρέπει να είναι, η συμβολή του εκπαιδευτικού σε 
αυτή τη διαδικασία ο οποίος καλείται  μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος 
αλλά και της απαραίτητης παιδαγωγικής ευελιξίας από την οποία οφείλει να 
διακατέχεται στο επίπεδο παροχής ίσων ευκαιριών σε μαθητές προερχόμενους 
από λιγότερο προνομιούχα περιβάλλοντα. 

Πρέπει,ωστόσο,να καταστεί σαφές ότι στην καθημερινότητα η 
διαφορετικότητα γίνεται αντικείμενο στερεοτυπικής αντιμετώπισης με 
αποτέλεσμα  την αλλοίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.Συχνά οι ετικέτες 
δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο μέσα στον οποίο εγκλωβίζονται τα υποκείμενα 
που χαρακτηρίζονται από αυτές.Η διαδικασία αυτή της ετικέτας προς κάποιο 
άτομο ή ομάδα ατόμων καταλήγει να λειτουργεί ως «αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία». 

Τα Τσιγγανόπαιδα προσέρχονται στο σχολείο με όλα τα χαρακτηριστικά 
της φυλής αληθή ή μη.Αντιδρώντας σε ένα σύστημα το οποίο επιχειρεί την 
αφομοίωσή τους και την ισοπέδωση του πολιτισμού τους προτιμούν να 
παραμείνουν στο περιθώριο.Συχνά εκφράζουν θαυμασμό για τους «άλλους»,τους 
μη Τσιγγάνους συμμαθητές τους που στην πλειοψηφία τους τα καταφέρνουν 
καλύτερα,όπως πιστεύουν,από εκείνους.Αυτόματα όμως γεννιέται η 
σύγκριση,αναδύεται τότε μια άνιση,μειονεκτική αυτοεικόνα που οδηγεί στην 
αποσιώπηση,την απομόνωση,τον αυτο-αποκλεισμό. 

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί η ανάγκη συγκρότησης μιας 
εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία δεν θα αντιμετωπίζει μεμονωμένα το ζήτημα των 
Τσιγγάνων ως άλλο ένα εκπαιδευτικό ζήτημα,αλλά ως ένα συνολικό κονωνικό 
ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της 
κοινωνίας.Είναι ανάγκη και χρέος του σχολείου να διατηρήσει την ποικιλομορφία 
των πολιτισμών σε έναν κόσμο απειλούμενο από μια μονότονη ομοιομορφία. 

Απαιτείται η υλοποίηση και η αξιολόγηση προγραμμάτων τα οποία θα 
προωθήσουν την εκπαιδευτική και ευρύτερα κοινωνική εξέλιξη των Τσιγγάνων 
και εν τέλει θα πρέπει να διερευνηθούν  τα τρωτά των μέχρι στιγμής ισχυόντων 
προγραμμάτων,ώστε να  πραγματοποιηθούν βελτιώσεις,αλλαγές και η μεγαλύτερη 
δυνατή συμμετοχή  των Τσιγγάνων στο μορφωτικό αγαθό,καθώς και πραγμάτωση 
του σεβασμού της διαφορετικότητας για τον οποίο τόσα πολλά έχουν 
ειπωθεί,αλλά τόσο λίγα έχουν γίνει. 

Πρέπει,όπως λέει ο Claude Levi-Strauss στο έργο του «Φυλή καιΙστορία» 
να διασώσουμε το γεγονός της ποικιλομορφίας,να ακούμε το σιτάρι να 
φυτρώνει,να ενθαρρύνουμε τις κρυφές δυνατότητες και να ξυπνούμε όλες τις 
τάσεις για συμβίωση,όσες η ιστορία κρατά σε εφεδρεία.Η ποικιλομορφία  των 
πολιτισμών βρίσκεται πίσω μας,γύρω μας,μπροστά μας,εμφανίζεται με διάφορες 
μορφές και η μόνη απαίτηση που μπορούμε να προβάλουμε είναι η καθεμιά από 
αυτές τις μορφές να κάνει και τις υπόλοιπες πιο δημιουργικές και γενναιόδωρες.  
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