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Εισαγωγή

Προσπαθώντας  να  μιλήσει  κανείς  για  τη  «διαπολιτισμικότητα»  δύο  αρχικές 

παρατηρήσεις  φαίνεται  ότι  είναι  απαραίτητες,  μια  εννοιολογικής  και  μια  ιστορικής 

φύσεως.

Η  πρώτη  αναφέρεται  στην  ύπαρξη  δύο  παρεμφερών  πλην  όμως  διακριτών 

εννοιών,  της  «διαπολιτισμικότητας»  και  της  «πολυπολιτισμικότητας».  Οι  δύο έννοιες 

παραπέμπουν συνήθως σε δύο διαφορετικές  παραδόσεις,  τη γαλλική και την αγγλική 

αντίστοιχα, αν παραμείνει κανείς στα της Ευρώπης. Εδώ επιλέγεται η πρώτη ως πλέον 

ενδιαφέρουσα στο βαθμό που εμπεριέχει απαραίτητα «σχέση» και «ανάμειξη» συνεπώς 

προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά της (εκπαιδευτικής) πολιτικής. 

Η δεύτερη αφορά τις  καταβολές της έννοιας.  Δεν είναι  τυχαίο το γεγονός ότι 

κατ’εξοχήν  «διαπολιτισμικές»  κοινωνίες  όπως  οι  βαλκανικές  ποτέ  δεν  ασχολήθηκαν 

επισταμμένως με τη συγκεκριμένη έννοια. Η διαπολιτισμικότητα φαίνεται να γεννιέται 

σε κοινωνίες που συνδέονται με το φαινόμενο της αποικιοκρατίας. Συνεπώς, το πλαίσιο 

αναφοράς της παραπέμεπει σε σχέση κατεξοχήν ανισομερή, σε σύστημα εξουσίας που 

καθορίζει  διαφορετικά δικαιώματα για τους υπηκόους ή πολίτες του, ανάλογα με την 

προέλευσή  τους.  Αναπτύσσεται  σημαντικά  δε,  στις  κυρίαρχες  κοινωνίες,  μετά  τα 

κοινωνικά κινήματα αμφισβήτησής τους (τη δεκαετία του ’60) και τελικά κυριαρχεί όταν 

αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη πολιτική των εν λόγω κοινωνιών (δεκαετία 

του ’80).

Μιλώντας για την έννοια «πολιτισμός»

Είναι  προφανές  ότι  η  ανάλυση  της  διαπολιτισμικότητας  δεν  μπορεί  παρά  να 

αρχίζει  από  το  βασικό  συστατικό  της:  τον  πολιτισμό.  Εδώ  δεν  θα  εμπλακούμε  στη 

συζήτηση για το αν «πολιτισμός» και «κουλτούρα» είναι συνώνυμα  ή διακριτές έννοιες, 
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παρά το γεγονός ότι   αυτή δεν στερείται  ενδιαφέροντος,  ιδιαίτερα αν συνδεθεί  με τη 

διαίρεση της κεντρο-δυτικής Ευρώπης σε καθολικές και προτεσταντικές περιοχές. Στο 

παρόν κείμενο θα χρησιμοποιηθούν ως συνώνυμα.

Μιλώντας για «πολιτισμό», δεν θα συμφωνήσουμε με εκείνους που ουσιαστικά 

τον ταυτίζουν με την «κοινωνία». Παρ’όλα αυτά, δεν μπορεί παρά, και αυτό στο παρόν 

κείμενο λαμβάνεται ως αξίωμα, ο «πολιτισμός» να προϋποθέτει συλλογικότητα, με ότι 

αυτή  προϋποθέτει:  συμβολισμούς,  δοξασίες,  ερμηνείες,  σχέσεις,  δομές,  διαδικασίες, 

προϊόντα, κτλ. Συνεπώς, με βάση το προηγούμενο αξίωμα, η (δημοκρατική) πολιτική ως 

νομιμοποιητικός μηχανισμός συλλογικών αποφάσεων και επιλογών, εμπλέκεται άμεσα 

με τον πολιτισμό. Επιπλέον, θεωρείται δεδομένο, τουλάχιστον για τους τελευταίους δύο 

αιώνες,  με  τη  δημιουργία  των  κρατών-εθνών,  ότι  σημαίνων  μηχανισμός 

κοινωνικοποίησης,  δηλαδή  και εγχάραξης  πολιτισμικής  ταυτότητας  είναι  το 

εκπαιδευτικό  σύστημα.  Συνεπώς,  η  πολιτική  που  αφορά  το  εκπαιδευτικό  σύστημα 

εμπλέκεται άμεσα με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, τη διάχυση και  την ενίσχυση του.

Οι πονηρίες της Ιστορίας: το κουβάρι πολιτικής και επιστήμης 

Σημειώθηκε ήδη ότι η έννοια «διαπολιτισμικότητα» δημιουργείται, αναπτύσσεται 

και επεξηγεί βιωμένες καταστάσεις σε κοινωνίες που έχουν αποικιοκρατικές εμπειρίες, 

συνεπώς  είναι  προφανές  ότι  παραπέμπει  σε  «συνάντηση»  διαφορετικών 

συλλογικοτήτων.  «Συνάντηση»  με  έντονη  πολιτική  διάσταση.  Στην  πράξη  η 

«διαπολιτισμικότητα»  χρησιμοποιήθηκε,  κατά  την  αποικιοκρατία  ως  μηχανισμός 

αρνητικής διάκρισης, μετά δε την απελευθέρωση ευρύτατων περιοχών του πλανήτη, από 

τις αναπτυγμένες (πρώην) αποικιοκρατικές δυνάμεις ως μέσω επιρροής στο εξωτερικό 

τους και ως μηχανισμός ομαλής αφομοίωσης στο εσωτερικό τους1. Συνεπώς, ως μέσω 

διατήρησης των προνομίων τους. 

Στον επιστημονικό χώρο, η συσσώρευση εμπειριών, αναλύσεων και γνώσεων που 

συντελέστηκε  συν τω χρόνω αποδείχθηκε  επίμονη,  επίπονη και  τραυματική2.  Αυτή η 

πορεία  εμφανίζεται  με  καθαρότητα  και  στην  επιστημολογική  αποτύπωση.  Από  τις 

1 Που τελικά επηρέασε και τις ίδιες...
2 COPANS J., 1996, Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, Paris.
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πρώτες προσπάθειες κάποιων κοινωνιολόγων που με τις εργασίες τους σε «πρωτόγονες» 

και «απολίτιστες» φυλές συγκρότησαν την Εθνολογία, μετεξελισσόμενοι σε εθνολόγους, 

και  από  τη  σκληρή  κριτική  που  τους  έγινε  ως  τη  μεταμόρφωση  της  Εθνολογίας  σε 

Ανθρωπολογία,  η  πορεία ήταν μακρυά.  Η κατάληξη ήταν ότι  ο επιστημονικός  αυτός 

χώρος  κατάφερε  να  διασώσει  το  κύρος  του  αλλά  διακύβευσε  την  ουσία,  δηλαδή  τη 

συλλογικότητα,  στο  βαθμό  που  αυτή  δεν  είναι  αναγκαία  και  ικανή  συνθήκη  στη 

συγκρότηση της Ανθρωπολογίας, όπως τουλάχιστον ήταν εξ ορισμού στην περίπτωση 

της Εθνολογίας. Ομως ακόμα και έτσι ο συμβολισμός της επιστημολογίας, προϊόν της 

δυτικής σκέψης, είναι έντονος3. Η Εθνολογία και/ή η Ανθρωπολογία για τους «άγριους» 

και «απολίτιστους», η Κοινωνιολογία για τις σύγχρονες κοινωνίες του «αναπτυγμένου» 

κόσμου4.

Παρ’όλα αυτά, πρέπει να ομολογηθεί ότι πλην της (έντονης) πολιτικής διάστασης 

η  διαπολιτισμικότητα  εντάχθηκε,  όχι  χωρίς  δυσκολίες,  στην   παράδοση  εκείνου  του 

διανοητικού ρεύματος που παραπέμπει στην επεξεργασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

από το  Rousseau και στο συμβολικό τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, Ελευθερία-

Ισότητα-Αδελφοσύνη.  Ομως,  στο  πλαίσιο  της  γαλλικής  πραγματικότητας  για 

παράδειγμα,  τα  προηγούμενα  δεν  νοηματοδοτούνται  παρά  μόνο  υπό  τη  σκέπη  ενός 

Κράτους  (του  γαλλικού)  που  δρώντας  υπό  το  ιδεολόγημα  του  «οικουμενισμού» 

(universalisme) και της συνθήκης της ιδιότητας του πολίτη (citoyenneté) νομιμοποιούσε 

τη  δράση  του  τόσο  στο  εξωτερικό  όσο  και  στο  εσωτερικό  του5.  Συνεπώς,  η 

διαπολιτισμικότητα,  ως  σεβασμός  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  προϋποθέτει  την 

ύπαρξη μιας συλλογικότητας (Κράτος), χωρίς την οποία απλώς δεν είναι δυνατός, και με 

δεδομένο ότι τα προηγούμενα δεν ισχύουν για τους γηγενείς πληθυσμούς του.

H δεκαετία του ’60, με την οικονομική ανάπτυξη, τη σημαντική μετανάστευση 

και τις κοινωνικές εκρήξεις ήταν για τις αναπτυγμένες κοινωνίες πολλαπλώς σημαντική. 

Δεν είναι δυνατή στο παρόν κείμενο η ενασχόληση με τις αιτίες που δημιούργησαν τις 

3 BONTE-IZARD,  1991,  Dictionnaire  de  l’ethnologie  et  de  l’anthropologie,  Quadrige,  Presses 
Universitaires de France, Paris, p.VI-VII.
4 Οχι  χωρίς  δεικτική χιουμοριστική διάθεση θα μπορούσε κανείς  να διατυπώσει  την πρόταση  για την 
ανάπτυξη  μιας  νέας  επιστήμης  ,της  «Νασιονολογίας»,  για  την  ανάλυση  των (αναπτυγμένων)  εθνικών 
Κρατών (États nations) .....
5 (de) Queiroz J-M, 1995, L’école et ses sociologies, Nathan, Paris.
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εξεγέρσεις.  Πάντως, πρέπει να υπογραμμιστεί  κάτι που συνήθως περιθωριοποιείται,  η 

δημογραφική  διάσταση:  η  ανάγκη  δηλαδή  ενίσχυσης  των  αποδεκατισμένων  από  δύο 

παγκοσμίους  πολέμους  παραγωγικών  ομάδων  πληθυσμού  των  εν  λόγω  κρατών  σε 

συνάρτηση με την οικονομική τους άνθιση. Εκείνο που ίσως ενδιαφέρει  περισσότερο 

εδώ είναι η τελική κατίσχυση του ατόμου και των δικαιωμάτων του σε σχέση με τις 

δεσμεύσεις  και  περιορισμούς  κάθε  συλλογικότητας.  Συντελείται  συνεπώς  μια  μείζων 

μετατόπιση  όπου  το  κράτος  παύει  να  θεωρείται  ως  εγγυητής  και  προστάτης  των 

(ανθρωπίνων)  δικαιωμάτων και  αντιμετωπίζεται  ως μη νομιμοποιημένο εμπόδιο ή ως 

(ταξικός) εχθρός. Εδώ, συναντιούνται κατά τρόπο παράδοξο και άκρως πρωτότυπο δύο 

αντιθετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. 

Σε επιστημονικό επίπεδο έχουμε την κυριάρχιση θεωριών που έχουν ως σημείο 

εκκίνησης (και ανάδειξης) το άτομο, ενώ οι θεωρίες που συγκροτούνται με βάση εκδοχές 

της  συλλογικότητας  υποχωρούν.  Εξάλλου,  η  μετατόπιση  από  την  Εθνολογία  στην 

Ανθρωπολογία το νομιμοποιούσε εξ αρχής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κυρίαρχες πιά θεωρίες 

προέρχονται από την αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού, γεγονός όχι χωρίς συνέπειες για 

την Ευρώπη. Γεγονός που δεν εκπλήσσει στο βαθμό που αφενός μεν ανταποκρίνονται 

στους όρους συγκρότησης των ΗΠΑ και αφετέρου αντανακλούν τη σταδιακή (πολιτικο-

οικονομική και στρατιωτική) επικράτησή τους στον πλανήτη. Πράγματι, ο ίδιος ο Βοας6 

ήταν  μετανάστης  ενώ  κοινωνικά  η  συγκρότηση  του  αμερικανικού  έθνους  βασίστηκε 

στην  ύπαρξη  και  αποδοχή  (;)  μεταναστών  από  πολλές  και  διαφορετικές  κουλτούρες 

(χωρίς ωστόσο να ξεχνάει κανείς την κυριαρχία των WASP)7.

Σε κοινωνικό επίπεδο αυτό οδήγησε σε μια γενικευμένη απελευθερωτική ευεξία 

ενώ σε πολιτικό επίπεδο, το σύστημα λειτουργίας αν και στην αρχή κλυδωνίστηκε στη 

συνέχεια κατάφερε το κατ’αρχήν αδιανόητο: την απορρόφηση της αμφισβήτησης στους 

μηχανισμούς  του.  Εκείνο  όμως,  που αποτελεί  ίσως το σπουδαιότερο αποτέλεσμα δεν 

φάνηκε παρά μετά από μια γενιά, όταν οι πρώην εξεγερμένοι κατέκτησαν την εξουσιά: Η 

6 Η αλήθεια είναι ότι η χρυσή εποχή για την αμερικάνικη Ανθρωπολογία ήταν τα χρόνια μεταξύ του 1920 
και του 1940. Ομως, ο απομονωτισμός των ΗΠΑ δεν βοηθούσε στην κατίσχυση των επιστημονικών της 
προϊόντων. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε σταθμός, στο μέτρο που ορίζει την έξοδο των ΗΠΑ 
από τον εαυτόν τους και τη σταδιακή τους παγκόσμια κυριαρχία.
7 CUCHE D., 1996, La notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, Paris.
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γενίκευση  της  απορρύθμισης  των  συλλογικών  κανόνων  και  μορφών  λειτουργίας  της 

οικονομίας  και  κοινωνίας  της  εποχής  της  νεωτερικότητας  στο  όνομα  της  ατομικής 

ελευθερίας και με την καθοριστική βοήθεια της τεχνολογικής προόδου. 

Τα  προηγούμενα  γίνονται  αντιληπτά  (και  κυρίαρχα)  τη  δεκαετία  του  ’80,  με 

αιχμή του δόρατος τις ΗΠΑ (και το Ηνωμένο Βασίλειο). Συντελείται η συντριβή του 

συλλογικού  και  η  ιδιωτικοποίηση  του  δημόσιου,  μέσα  σε  ένα  κλίμα  ηθελημένης 

διαστρέβλωσης που αναζητά υποκριτικά τη δικαίωσή της διαμέσου της κατάρρευσης των 

Ανατολικών καθεστώτων8.

Η κυριαρχία μιας οικονομικο-πολιτικής ιδεολογίας, του νεο-φιλελευθερισμού, με 

την  αποθέωση της  ελευθερίας  του ατόμου και  η  κατίσχυση της  ασυδοσίας  του στην 

αγορά  συμβαδίζει  με  τη  ταύτιση  των  (συλλογικών)  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  με  τα 

ατομικά  δικαιώματα  (όχι  όμως  και  τις  υποχρεώσεις  τους),  τη  μετατόπιση  από  τη 

(συλλογική) πολιτισμική ταυτότητα στην ατομική (πολιτισμική (;)) ταυτότητα και τελικά 

στην απόλυτη και ασύδοτη κυριαρχία του ήδη ισχυρού (ατόμου). Ουσιαστικά είναι το 

πέρασμα από τη μοντέρνα στην μετα-μοντέρνα εποχή. 

Η  διαπολιτισμικότητα  από  όπλο  στη  φαρέτρα  της  κοινωνικής  αμφισβήτησης 

μεταβάλλεται  σε  εργαλείο  ανάπτυξης  της  επίσημης  πολιτικής,  υπό  την  εκδοχή  της 

αποθέωσης του ατόμου. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον όταν μιλάμε για διαπολιτισμικότητα 

ουσιαστικά  υπονοείται  η  συνάντηση  δύο  ή  περισσοτέρων  ατόμων.  Η  ατομικευμένη 

πολιτισμική  ταυτότητα  τι  άραγε  όμως  σημαίνει  χωρίς  την  προϋπόθεση  της 

συλλογικότητας  του πολιτισμού;  Πολιτικά πάντως,  είναι  ίσως ιδιαιτέρως χρήσιμη για 

εκείνη την εκδοχή της παγκοσμιοποίησης που συνάδει με την ομογενοποίηση υπό τον 

κυρίαρχο και τα συμφέροντά του.

Η διαπολιτισμικότητα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής

Μια  έννοια  για  να  είναι  επιχειρησιακά  χρήσιμη  πρέπει  να  έχει  λύση  ή 

τουλάχιστον να έχει θέση ξεκάθαρα τα διλήματά της.

8 HOBSBAWM E., 1995, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος 20ος αιώνας: 1914-1991,, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα.
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Το πρωταρχικό δίλημμα για τη διαπολιτισμικότητα είναι η αποδοχή της ύπαρξης 

ή μη οικουμενικών στοιχείων που να αποτελούν τη βάση κάθε κουλτούρας. Ουσιαστικά 

πρόκειται για τη διαπάλη δύο αντιπαρατιθέμενων θεωριών μιάς οικουμενικής αντίληψης 

(conception universaliste)  και  μιάς  «ιδιαιτερικής»  αντίληψης  για  την  κουλτούρα. 

(conception  particulariste).  Το  κρίσιμο  σημείο  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  στην  πρώτη 

περίπτωση,  η  αποδοχή  μιάς  κοινής  πανανθρώπινης  βάσης  στοιχείων  οδηγεί 

(νομιμοποιεί),  από τη μια, στη λήψη δράσεων για την παροχή και/ή διασφάλιση μιάς 

ελάχιστης προστασία της, από την άλλη όμως, οδηγεί σε μια αναπόφευκτη σύγκριση που 

με τη σειρά της διαμορφώνει  μια ιεράρχηση. Αυτό σε επίπεδο εξουσίας,  δηλαδή και 

πολιτικής, φάνηκε μέσα από την ιστορική εμπειρία ότι είναι καταστροφικό. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η οποιαδήποτε συγκριτική προσέγγιση δεν έχει νόημα ή και απαγορεύεται. 

Από τη μια, αυτό δρα , σε ένα τουλάχιστον πρώτο βαθμό, ως δίκτυ προστασίας κάθε 

κουλτούρας,  από  την  άλλη  όμως  καταλήγει  σε  ένα  προβληματικό  «κουλτουρικό» 

σχετικισμό (relativisme culturelle) που και πάλι τελικά δρα προς όφελος του, ατομικά 

αυτή τη φορά, ισχυρού9.

Εχει ενδιαφέρον ότι στον τελευταίο αυτόν όρο συμπίπτουν οι προτιμήσεις των 

δύο άκρων του πολιτικού σκηνικού. Για μεν την Αριστερά, είναι εργαλείο κριτικής για 

την προστασία του συλλογικά και ατομικά αδύνατου, για δε τη Δεξιά είναι όχημα που 

οδηγεί στην έννοια της «κουλτουρικής» ασυμβατότητας (incompatibilité  culturelle),  η 

οποία νομιμοποιεί ρατσιστικές εν τέλει δράσεις. Ομως, και για την αριστερή αντίληψη 

των πραγμάτων το ζήτημα δεν είναι ρόδινο. Διότι στην περίπτωση απόλυτης ισχύς της 

θέσης τότε κανείς δεν έχει δικαίωμα να συγκρίνει ή να κατακρίνει το οτιδήποτε ισχύει σε 

μια άλλη κουλτούρα και δη όχι κυρίαρχη (υπό την έννοια ενός ισχυρού αναπτυγμένου 

κράτους-έθνους). Ετσι, για παράδειγμα οι Ταλιμπάν στο θέμα της γυναίκας ειδικά ή οι 

αφρικανικές κουλτούρες που εφαρμόζουν μαζικά το γυναικείο ευνουχισμό δεν θα έπρεπε 

να  κρίνονται  και  κατακρίνονται  στο  όνομα  της  αρχής  της  ιδιαιτερότητας  της  κάθε 

κουλτούρας και στην έλλειψη οικουμενικών κριτηρίων. Γεγονός που φαλκιδεύει το ίδιο 

το δικαίωμα της κριτικής...

9 α. Ό.π. BONTE-IZARD, σελ.190-196.
  b. CAMILLIERI C. (επιμ.), 1995, Différence et cultures en Europe, Les éditions du Conseil de l’Europe.
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Σε  επίπεδο  εκπαιδευτικής  πολιτικής  το  πρόβλημα  έχει  πολλαπλά  επίπεδα 

αναφοράς. Κατ’αρχήν, αν η επιλογή είναι η οικουμενική αντίληψη, τότε το καλύτερο 

ίσως, και πιό πετυχημένο ως κάποια στιγμή παράδειγμα, παραμένει εκείνο της Γαλλίας. 

Η οικουμενική αντίληψη, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά στο πλαίσιο και υπό 

την αιγίδα ενός συγκεντρωτικού εθνικού κράτους, απαιτεί το ξερρίζωμα από τις τοπικές 

και  οικογενειακές  κουλτούρες  και  την  εγχάραξη  μιάς  νέας  «ανώτερης»  (εθνικής) 

κουλτούρας (υπό αυτή την έννοια national και όχι ethnique). Αυτό δε το έργο αποτελεί 

ακριβώς  την πεμπτουσία του σχολικού συστήματος.  Συνεπώς, η διαπολιτισμικότητα, 

στο  εσωτερικό  του  κράτους,  δεν  είναι  παρά  η  απαρχή  της  διαδικασίας  ενός 

αποπολιτισμού  (acculturation αλλά  και  déculturation)  και  ενός  ενπολιτισμού  αλλού 

(enculturation)10, με στόχο την κοινωνική ένταξη των πάντων σε ένα εθνικό κράτος. Στο 

εξωτερικό του κράτους, είναι ένας σημαντικός μηχανισμός προώθησης των ιδιαίτερων 

πολιτικών,  οικονομικών  και  πολιτισμικών  συμφερόντων  του.  Αυτό  το  σύστημα 

ουσιαστικά κατέρρευσε όταν, στο εσωτερικό του κράτους, η άφιξη και η εγκατάσταση 

ξένων  μεταναστών έγινε  εν πολλοίς  ανεξέλεγκτη,  με  αποτέλεσμα το σχολείο  να μην 

μπορεί πλέον να εκτελέσει την αποστολή του, και στο εξωτερικό, όταν έχασε για λόγους 

διεθνών και υπερεθνικών διαδικασιών την ισχύ του. 

Ιστορικά,  η  Ελλάδα  φάνηκε  να  ακολουθεί  αυτό  το  μοντέλο  με  σημαντική 

επιτυχία, ως ένα βαθμό. Η εκπληκτική και μάλλον σπάνια ομοιομορφία του πληθυσμού 

που επιτεύφθηκε μετά από σχεδόν μόλις ένα αιώνα ύπαρξης ελληνικού κράτους, είναι 

όντως αξιοπρόσεκτη, δεδομένης και της αρχικής ανομοιομορφίας. Βέβαια στην Ελλάδα, 

ο κυρίαρχος λόγος δεν ήταν αυτός του «οικουμενισμού», όμως αν κανείς εξετάσει λίγο 

πιό  προσεκτικά  τον  κυρίαρχο  λόγο  για  την  αίγλη,  τη  λάμψη  και  τη  διάρκεια  του 

ελληνικού πολιτισμού, θα ανακαλύψει σημαντικότατες ομοιότητες. Τα προβλήματα και 

εδώ φάνηκαν  όταν  η  κινητήριος  δύναμη,  το  βασικό  όραμα  του  κράτους,  συνετρίβει 

στρατιωτικά, σε διεθνές επίπεδο.

Αν από την άλλη, η επιλογή είναι η  «ιδιαιτερική» αντίληψη, τότε τα προβλήματα 

δεν είναι μικρότερα. Αρχικά, τι άραγε να σημαίνει αυτό για ένα εθνικό κράτος και ένα 

εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Ιστορικά πάντως, για τους δύο αιώνες ύπαρξης αυτής της 
10 EDMOND M., 1992, «Les dessus de la communication interculturelle », in scienceSHumaines, no. 16.
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υπέρτατης  μορφής  οργάνωσης  και  εξουσίας,  το  εθνικό  κράτος,  η  διασφάλιση  μιας 

διακριτής εθνικής ταυτότητας (identité  nationale) θεωρείται συνθήκη  sine qua non για 

την ύπαρξή του, γεγονός φυσικά που δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα που η εν 

λόγω έννοια σέρνει μαζί της. Για την υποχρεωτική κυρίως εκπαίδευση, αν έχει ακόμα 

έννοια η ύπαρξή της, και δεν είναι ένα κατάλοιπο μιάς άλλης εποχής, ποιές άραγε οι 

επιπτώσεις; Στη συνέχεια, αν δεν είναι το σχολείο εκείνος ο θεσμός που εγκυάται και 

διαχέει μια εθνική ταυτότητα, τότε ποιός θα είναι αυτός ο μηχανισμός; Εκτός κι αν οι 

επιμέρους κουλτούρες, κυρίως οι λιγότερο δημογραφικά σημαντικές, δεν έχουν νόημα 

ύπαρξης  οπότε  προφανώς  επιλέγουμε  την  κατάργησή  τους...  Επιπλέον,  ένα  ακόμα 

πρόβλημα  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η  πλήρης  και  ολική  αποδοχή  των  διαφορετικών 

κουλτούρων,  σημαίνει  αυτόματα αναγνώριση των ιδιαίτερων αξιών και δοξασιών της 

κάθε  μιάς.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  λοιπόν,  δεν  θα  έπρεπε  να  δημιουργήσουμε  και 

παράλληλα, για παράδειγμα, συστήματα δικαιοσύνης; Με ποιά λογική θα εκπαιδεύαμε 

τους φορείς διαφορετικών πολιτισμών στις ιδιαίτερες αξίες τους, αλλά θα τους κρίναμε 

με τις αξίες και τις αρχές μιάς μόνο κουλτούρας, τη στιγμή μάλιστα που παραδεχόμαστε 

την ανυπαρξία οικουμενικών κριτηρίων και αρχών;

Ομως  το  προηγούμενο  δεν  είναι  το  μοναδικό  δίλημμα.  περί  της 

διαπολιτισμικότητας. Ενα ακόμα είναι εκείνο του καθορισμού της «μονάδας» παραγωγής 

της  κουλτούρας:  συλλογικότητα  (κοινωνία,  κοινότητα,  κτλ)  ή  άτομο;  Το  δίλημμα 

έγκειται στο γεγονός ότι αν η μονάδα παραγωγής είναι η συλλογικότητα, τότε εκ των 

πραγμάτων το άτομο πρέπει να υπόκειται σε μια διαδικασία ένταξης, η οποία, ακόμα και 

στο πλέον δημοκρατικό σύστημα, δεν μπορεί παρά να ενέχει μια μορφή καταναγκασμού, 

στο βαθμό που η προφύλαξη και διαιώνιση του συλλογικού είναι προϋπόθεση για την 

ύπαρξη του ατομικού. Σε αυτή όμως την περίπτωση το βασικό έγκειται στο ποιός ελέγχει 

το μηχανισμό εξουσίας και ποιά μυνήματα περνά, γεγονός όχι ιδιαίτερα απλό. Επίσης 

δύο ερωτήματα που δημιουργούνται είναι αφενός μεν για τη φύση των ατομικών έργων 

πολιτισμού,  αφετέρου  για  τη  σημασία  της  συνάντησης δύο,  για  παράδειγμα,  ατόμων 

διαφορετικών  κουλτούρων.  Η θετική  ή  αρνητική  εξέλιξη  της  συναντησής  τους  είναι 

προϊόν κουλτουρικής διαφοράς ή ατομικών χαρακτηριστικών;
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Από την άλλη, αν η μονάδα παραγωγής της κουλτούρας είναι  το άτομο, τότε 

κατ’αρχήν δεν  έχει  νόημα να μιλάει  κανείς  για  οποιαδήποτε  μορφή συλλογικότητας, 

ακόμα και για την ύπαρξη μιάς κοινωνίας. Γεγονός που δεν θέτει κανένα πρόβλημα για 

τη σύγχρονη κυρίαρχη θεολογία του νεοφιλελευθερισμού, στο βαθμό που ήδη η Θάτσερ, 

για παράδειγμα, το έχει διατυπώσει ρητά με το ιστορικό πλέον «there is no such thing as 

society»11. Ομως, αυτό δεν είναι τόσο απελευθερωτικό όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται 

στο  βαθμό  που  όλα  τα  άτομα  δεν  ξεκινούν  από  το  ίδιο  σημείο  και  λόγω  αρχικού 

αξιώματος  δεν  νομιμοποιείται  καμμία  συλλογικότητα  να  παρέμβει  ως  εγγυητής  ενός 

ελάχιστου κοινού ορίου. Ετσι, φτάνουμε στην ασυδοσία του ισχυρού ατόμου και στην 

ανάπτυξη τερατωδών διαφορών μεταξύ ανθρωπίνων όντων12. 

Φτάσαμε  λοιπόν  στο  σημείο  όπου  μπορεί  κανείς  να  αναρρωτηθεί  για  τη 

σταθερότητα της συγκρότησης της βάσης της διαπολιτισμικότητας, δηλαδή τον ίδιο τον 

πολιτισμό/κουλτούρα. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, κάπως 

απλοποιημένο,  το  κλασσικό  παράδειγμα  του  Lévi-Strauss13,  κατά  το  οποίο  αν 

συγκρίνουμε την κουλτούρα της Γαλλίας και των ΗΠΑ μπορούμε να βρούμε πολλές 

διαφορές, όμως αν συγκρίνουμε το Παρίσι με τη Μασσαλία, πιθανόν να βρίσκαμε, το 

ίδιο σημαντικές διαφορές... Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας οδηγήσει στην 

άρνηση ή τη σχετικοποίηση της έννοιας. Είναι οφέλιμο όμως να μας ευαισθητοποιήσει 

στο βαθμό δυσκολίας ορισμού των εννοιών και  βέβαια στα προβλήματα διαχείρησής 

τους, που με τη σειρά του παραπέμπει σε τεράστιες δυσκολίες σε πολιτικό επίπεδο και σε 

επίπεδο πολιτικών επιλογών και αποφάσεων.  

Καταλήγοντας...

Το κείμενο αυτό δεν προσανατολίζεται προς την επιστημονική ενασχόληση με 

τους όρους πολιτισμός/κουλτούρα, διαπολιτισμικότητα, κτλ. Δεν είναι ούτε η πρόθεσή 

11 FEATHERSTONE  M.,  1995,  Undoing  culture,  globalisation,  postmodernism and  identity,  London: 
Sage. 
12 Πράγμα που καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια στην κοινωνική αναστάτωση και μερικές φορές στην 
κοινωνική εξέγερση, στοιχείο ιδιαιτέρως ανεπιθύμητο για την «ευάρρυθμη» λειτουργία της οικονομίας. 
Γεγονός που καταδεικύει εκτός των άλλων την κοντόφθαλμη και μυωπική στρατηγική του ισχυρού και 
κυρίαρχου.
13 LÉVI-STRAUSS C., 1983, Le regard éloigné, Plon, Paris.
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του ούτε η δουλεία του. Ομως, ενδιαφέρεται για τη χρήση των όρων στην (εκπαιδευτική) 

πολιτική, στο βαθμό που σε ένα όλο και περισσότερο διαφοροποιημένο «κουλτουρικά» 

αναπτυγμένο εθνικό κράτος, δεν μπορεί κανείς πλέον να προσπεράσει το συγκεκριμένο 

πρόβλημα. Από όσο έχουν ήδη διατυπωθεί θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει δύο αρχές 

οι οποίες θα βοηθούσαν πιθανόν στη συζήτηση για τη συγκρότηση μιάς εξειδικευμένης 

(εκπαιδευτικής) πολιτικής.

Πρώτον, ακόμα κι αν δεν υπήρχε ένα οικουμενικό ελάχιστο κοινών ανθρώπινων 

στοιχείων θα  έπρεπε να εφευρεθεί,  στο βαθμό που η ανυπαρξία του δρα ουσιαστικά 

υπέρ  του ήδη ισχυρού,  αφήνοντάς  του παράλληλα ένα ανεξέλεκτο  και  άναρχο πεδίο 

δράσης.

Δεύτερον, μιλώντας για διαπολιτσμικότητα θα ήταν χρήσιμο να διαχωριστεί το 

θεσμικό από το άτυπο επίπεδο. Στο πρώτο, όποια κι αν είναι η επιλογή θα υπάρξουν 

προβλήματα (παρόλα αυτά μια επιλογή χρειάζεται!), γιαυτό απαιτείται τόσο η γνώση όσο 

και  η  διάρκεια  και  βέβαια  η  ανάπτυξη  συνεργειών  για  την  αποδυνάμωση  των 

αναμενόμενων προβλημάτων. Στο δεύτερο, η ουσία βρίσκεται στην προσωπική σχέση 

και στα ανθρώπινα δίκτυα που διαμορφώνονται. Για το δίπολο λοιπόν «εκπαίδευση – 

διαπολιτσμικότητα», το κομβικό σημείο είναι ίσως η αρχική και συνεχής εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, στο βαθμό που μόνο η ευαισθητοποίηση και γνώση των εκπαιδευτικών 

μπορούν  να  εγγυηθούν  τη  διασφάλιση ενός  ελάχιστου  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  στο 

σχολείο.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να πούμε και τούτο, τα προηγούμενα μας οδηγούν τελικά 

να  συνειδητοποιήσουμε  πάνω απ’όλα πόσο πολίτιμες  αλλά και  πόσο ευαίσθητες  και 

αδύναμες είναι οι διαπολιτισμικές μας προσωπικές σχέσεις και πόση μεγάλη σημασία 

πρέπει να δείχνουμε στη διατήρησή τους  σε ένα κόσμο που όλο και περισσότερο δείχνει 

αδυσώπητος και ασύδοτος.
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