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1. Συνύπαρξη πολιτισμών και πολλαπλοί κώδικες 
Ας ξεκινήσουμε με τη διαπίστωση ότι κάθε φορά που ασκείται αγωγή, υπάρχει 
πάντοτε στο προσκήνιο ένα «αόρατο ακροατήριο» – για να χρησιμοποιήσουμε μια 
έκφραση του G. H. Mead (1934): o «γενικευμένος άλλος», το κοινωνικό περιβάλλον 
με τον διπλό του ρόλο είτε ως αποδέκτης της δράσης του σημερινού 
παιδαγωγούμενου και αυριανού μέλους της κοινωνίας, είτε ως πρωτοβουλιακός 
φορέας «αιτημάτων» απέναντι στο μέλος αυτό. Διαπαιδαγώγηση, με άλλα λόγια, 
χωρίς εικόνα αυτού του «γενικευμένου άλλου», χωρίς επίγνωση των περιβαλλόντων 
μέσα στα οποία θα ενεργοποιηθεί ο παιδαγωγούμενος, χωρίς συνείδηση εκ μέρους 
του φορέα της αγωγής των δυνατοτήτων, των ορίων και των απαιτήσεων αυτών των 
περιβαλλόντων, είναι δύσκολο να φανταστούμε. Αγωγή ως πρόθεση δεν σημαίνει 
απλά αλλαγές στον γνωστικό, αξιακό, και συναισθηματικό ορίζοντα του παιδιού, 
αλλά τέτοιες αλλαγές στους ορίζοντες αυτούς, οι οποίες θα εκβάλουν στην 
επικοινωνία και την πράξη. Οι δύο αυτές έννοιες – επικοινωνία και πράξη – δεν είναι 
αυτο-αναφορικές. Παραπέμπουν εξ ορισμού σε αλληλεπίδραση, σε δούναι και 
λαβείν με ‘άλλους’. 

Αν μια κοινωνία ήταν κατά τέτοιον τρόπο δομημένη, ώστε για κάθε κατηγορία 
μελών της να προβλεπόταν ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, με συγκεκριμένη 
αποστολή των μελών που το απαρτίζουν, συγκεκριμένους προσανατολισμούς και 
αρχές και αντίστοιχες δεξιότητες για τη διεκπεραίωση της αποστολής του, η αγωγή 
των παιδιών θα μπορούσε να γίνει ερήμην των άλλων περιβαλλόντων που 
συγκροτούν την κοινωνία αυτή ως σύνολο. Σε μια τέτοια διαμερισματοποιημένη 
κοινωνία οι προσωπικότητες είναι προσαρμοσμένες στα επί μέρους περιβάλλοντα, 
δεν υπάρχει κοινός κώδικας, ενώ στην καλύτερη περίπτωση οι κώδικες λειτουργούν 
συμπληρωματικά μεταξύ τους: τα πρόσωπα ενός συγκεκριμένου κοινωνικού τύπου 
σκέφτονται, επικοινωνούν μεταξύ τους και δρουν μέσα από τον δικό τους κώδικα. Ο 
επικοινωνιακός τους ορίζοντας συμπίπτει με την εμβέλεια του κώδικά τους. Αν το 
κράτος είχε την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των μελών μας τέτοιας, 
κατακερματισμένης ως προς τους κώδικες, κοινωνίας, έπρεπε να διαμορφώσει τόσα 
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παιδαγωγικά προγράμματα, όσα και τα περιβάλλοντα, οι «κουλτούρες», της 
κοινωνίας. Το αίτημα για διαμόρφωση ενός κοινού κώδικα δεν θα υπήρχε, καθώς σε 
μια τέτοια κοινωνία οι ιδιότητες των προσώπων και των ομάδων που την απαρτίζουν 
είναι «προγραμματισμένες» για αλληλεπίδραση περιορισμένης εμβέλειας. 

Πολύ διαφορετικές, όμως, σε σύγκριση με τις κοινωνίες «δεσμευμένων 
ιδιοτήτων» που μόλις περιγράψαμε, είναι οι σύγχρονες κοινωνίες, όπου εξ ορισμού 
τα μέλη τους έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν και να καταλάβουν – μέσα από 
ορισμένες διαδικασίες – χωρίς περιορισμούς σε επίπεδο καταγωγής, φύλου, 
κοινωνικής τάξης κ.α., κοινωνικές θέσεις και ιδιότητες ως πολίτες της ίδιας 
κοινωνίας. Η ιδιότητα του πολίτη σημαίνει εξ ορισμού δυνητική κοινωνική 
κινητικότητα, οριζόντια και κάθετη, σημαίνει πολλαπλά κοινωνικά σθένη του 
υποκειμένου. Σημαίνει, επίσης, δύο άλλα πράγματα: πρώτον, εξομοίωση των μελών 
της κοινωνίας ως προς μια γενική ιδιότητα με την οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
αλλά και με το κράτος, ανεξάρτητα από όλες τις άλλες ιδιότητες που έχουν, και, 
δεύτερον, εξομοίωση των πολιτών ως προς τη συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι. Η 
πρώτη περίπτωση αφορά το άτομο ως αντικείμενο του ενιαίου δικαίου της 
κοινωνίας, η δεύτερη αφορά το μέλος της κοινωνίας ως πολιτικά ενεργό υποκείμενο.  

Στις κοινωνίες αυτού του τύπου η αγωγή – και ιδιαίτερα η κρατικά παρεχόμενη 
και ελεγχόμενη αγωγή μέσω του θεσμού της εκπαίδευσης – δεν έχει τα περιθώρια να 
διαμορφώνει ‘διαμερισματοποιημένες’ προσωπικότητες, κατάλληλες να δράσουν 
μόνον μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Αντίθετα, έχει την 
υποχρέωση να διαμορφώσει έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή – σε επίπεδο 
γνώσεων, βουλήσεων, στάσεων, αξιών και δεξιοτήτων – για όλα τα μέλη της: έναν 
κοινό πολιτισμικό κώδικα ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των μελών της. Αυτή είναι κατά βάση και η παιδαγωγική πρόκληση της 
πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας: πώς θα διαμορφωθεί ένας τέτοιος κοινός πολιτισμικός 
κώδικας, χωρίς όμως ο κώδικας αυτός να είναι ο μόνος κώδικας που διαθέτουν τα 
υποκείμενα για την επικοινωνία μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικές συμπληγάδες της 
εποχής μας, συνεπώς, είναι το φάσμα μιας κοινωνίας των παράλληλων κοινοτήτων 
από τη μια μεριά, και μιας κοινωνίας της ολοκληρωτικής ισχύος ενός και μοναδικού 
πολιτισμικού κώδικα από την άλλη.  

Η εθνική κουλτούρα – ή ό,τι καθιερώθηκε να θεωρείται στα πλαίσια του 
κυρίαρχου εκπαιδευτικού λόγου κάθε εθνικού κράτους ως ‘εθνικός πολιτισμός’ – 
προσδιόριζε τα όρια του προβληματισμού σχετικά με το ποιες αξίες και 
προσανατολισμούς, ποια πρότυπα, ποιες πεποιθήσεις περί ηθικής, αισθητικής και 
πολιτικής θα υιοθετήσει και θα μεταβιβάσει το σχολείο. Και εδώ 
ετεροπροσδιοριζόμενα πολιτισμικά στοιχεία άρχισαν να ενδιαφέρουν το σχολείο, 
όταν κατέστησαν λειτουργικά στα πλαίσια της διαχείρισης της οικονομικής, 
πολιτικής και στρατιωτικής παρουσίας τον εθνικού κράτους σε τρίτες χώρες. Ειδικά 
στον τομέα του πολιτισμού και ειδικότερα στη σημερινή Δυτική Ευρώπη κατά την 
περίοδο της Αναγέννησης, του Ρομαντισμού, του Διαφωτισμού και του 
Νεοανθρωπισμού, η εγχώρια παιδαγωγική σκέψη προσδιορίστηκε και με τη βοήθεια 
εξωτερικών ως προς την κουλτούρα της χώρας πολιτισμών, κυρίως από τον ελληνικό 
(αρχαιοελληνικό ή ελληνιστικό) και τον ρωμαϊκό. 

Οι συμμετοχικές δημοκρατίες δυτικού τύπου που ευδοκίμησαν στην Ευρώπη, 
στις Η.Π.Α. και αλλού κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα, αν και 
συνιστούν μια τομή σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες συγκρότησης του περιεχομένου 
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και των στόχων της σχολικής μάθησης και τον προσδιορισμό της σχέσης ανάμεσα 
στο σχολείο, την κοινωνία και την οικονομία, εν τούτοις δεν διεύρυναν ιδιαίτερα το 
πεδίο του προβληματισμού. Το εθνικό κράτος, ως συμμετοχική πολιτική 
δημοκρατία, παραμένει ο κεντρικός άξονας αυτού του προβληματισμού τόσο σε 
τεχνικό, κυρίως όμως σε νομιμοποιητικό επίπεδο. 

Η περίοδος της λεγόμενης ‘ειρηνικής συνύπαρξης’ ή του ψυχρού πολέμου 
ανάμεσα στον ανατολικό και τον δυτικό πολιτικο-στρατιωτικό συνασπισμό 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια διαφαινόμενη διπλή σύγκλιση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, με την έννοια του κοινού, λίγο ως πολύ, 
προσανατολισμού του μεν “ανατολικού σχολείου” σε σοσιαλιστικές αξίες και 
πρακτικές, του δε ‘δυτικού σχολείου’ σε αντίστοιχες δυτικές (φιλελεύθερη 
οικονομία, κοινοβουλευτική δημοκρατία, ετερότητα πολιτικών απόψεων).1 Το έθνος, 
η εθνική ιστορία και ο εθνικός πολιτισμός συνεχίζουν να υπάρχουν και να 
μνημονεύονται ως πηγές νομιμοποίησης των εκπαιδευτικών αποφάσεων σε επίπεδο 
εθνικού κράτους (σοσιαλιστικού ή καπιταλιστικού), αλλά το ευρύτερο ιδεολογικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται και γίνονται πλέον αντιληπτά όλα αυτά τα 
στοιχεία είναι – ή τείνει να είναι – για κάθε πόλο κοινό. Πέρα από αυτό, στη χρυσή 
εποχή της ‘ειρηνικής συνύπαρξης’2 πέφτουν ως ένα βαθμό οι επιθετικοί τόνοι οι 
οποίοι παραδοσιακά υπάρχουν στα περιεχόμενα (στοχοθεσία, προγράμματα, 
εγχειρίδια) κάθε εκπαιδευτικού πόλου και αφορούν τον ‘άλλον’. Παρά την κριτική 
του δυτικού σχολείου στο σοσιαλιστικό κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο και του 
σοσιαλιστικού σχολείου στο καπιταλιστικό, σε κανένα από τα δύο σχολεία δεν 
καταγγέλλεται πλέον συλλήβδην το άλλο σχολείο ως ‘εχθρικό’ ή ως ‘το σχολείο του 
κακού’.3

Το πολιτικό - και μαζί με αυτό και το εκπαιδευτικό - σκηνικό αλλάζει με την 
κατάρρευση των σοσιαλιστικών οικονομιών και των αντίστοιχων πολιτικών 
συστημάτων πριν από μια εικοσαετία. Οι αλλαγές στο πολιτικο-οικονομικό πεδίο 
είναι πιο εύκολα ορατές και αναγνωρίσιμες σε σύγκριση με εκείνες που συμβαίνουν 
στο εκπαιδευτικό πεδίο, για το λόγο ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα ως πολύπλοκοι 
και σχετικά χαλαροί στη δομή τους οργανισμοί δεν διακρίνονται για τη γρήγορη 
προσαρμογή τους στα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Τι είδους εκπαιδευτικά 
διλήμματα τίθενται στη μεταδιπολική εποχή, τι είδους λύσεις προτείνονται, πώς 
θεμελιώνονται οι λύσεις αυτές και ποιες επιλέγονται τελικά για να γίνουν 
εκπαιδευτική δέσμευση και πώς μεταφράζονται οι εκπαιδευτικές δεσμεύσεις (τα 
νομοθετήματα και γενικά ο θεσμικός κανονιστικός λόγος περί εκπαίδευσης) σε 
εκπαιδευτική πράξη; 

  

Τόσο η επιστημονική κοινότητα των παιδαγωγών, όσο και οι μη-ειδικοί 
παράγουν, ανεξαρτήτως ιδιότητας, κατά κανόνα τρία είδη εκπαιδευτικού λόγου: 

                                                 
1 Βλ. Γκότοβος 2003β 
2 Την περίοδο αυτή θα μπορούσε κανείς να την τοποθετήσει στις δεκαετίες του '70 και του '80. 
3 Φρασεολογίες όπως "η αυτοκρατορία του κακού" (Ronald Reagan για τη Σοβιετική Ένωση), 
"άξονας του κακού" (George W. Bush για Ιράκ, Ιράν και Β. Κορέα) και "ατίθασα κράτη" 
(έκφραση μελών της αμερικανο-βρετανικής ηγετικής ομάδας της ίδιας περιόδου για κράτη με 
αντιαμερικανική ρητορική και πρακτικές) είναι φαινόμενα του τέλους της διπολικής και της 
έναρξης της μεταδιπολικής εποχής. Για τα εκπαιδευτικά προβλήματα που δημιούργησε και 
στα δύο «στρατόπεδα» η λήξη της διπολικής εποχής βλ. Γκότοβος 2003β. 
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περιγραφικό-αναλυτικό λόγο, πυρήνας του οποίου είναι η απεικόνιση της 
πραγματικότητας και των σχέσεων ανάμεσα στα συστατικά της μέρη, κανονιστικό 
λόγο, προσανατολισμένο στην πράξη είτε με την έννοια της δέσμευσης (νόμοι), είτε 
με την έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης (σχέδιο που, αν επικρατήσει 
πολιτικά, θα αποτελέσει δέσμευση για το μέλλον), και τέλος τεχνικό λόγο ο οποίος 
περιγράφει τι θα μπορούσε – και όχι τι πρέπει – να γίνει κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις. Το τελευταίο είδος λόγου αφορά όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς της 
γνώσης που έχει αποκτηθεί μέσα από την ανάλυση ή της κανονιστικού χαρακτήρα 
συναίνεσης γύρω από εκπαιδευτικά ζητήματα, και της αξιοποίησής τους στην πράξη 
μέσω των παιδαγωγικών εφαρμογών. Ανάλογα με το αν οι προτεινόμενες εφαρμογές 
κινούνται εντός των ισχυόντων κανονιστικών πλαισίων ή όχι, θεωρητικά υπάρχει 
ενδοσυστημική ή θεσμικά προσαρμοσμένη παιδαγωγική εφαρμογή, και 
εξωσυστημική ή υπερβαίνουσα τους ισχύοντες κανόνες, συνεπώς νεωτερική και 
καινοτόμα, παιδαγωγική εφαρμογή. 

 
2. Χαρακτηριστικά της μεταδιπολικής εποχής, περιβάλλοντα ετερότητας και 

εκπαιδευτική πολιτική 
Οι απόπειρες να εντοπιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταδιπολικής εποχής 
σε ό,τι αφορά το πεδίο σχεδιασμού και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στα 
πλαίσια του εθνικού κράτους, δεν καταλήγουν πάντοτε στα ίδια γνωρίσματα 
(Γκότοβος 2001: 23 κ.ε.). Κατ' ανάγκην θα περιοριστούμε σε εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που φαίνεται να έχουν μια γενικότερη συναίνεση. Αυτά είναι: 

(1) Η διαφοροποίηση των εθνικών κρατών μεταξύ τους σε ό,τι αφορά την ισχύ (ή 
ανταγωνιστικότητα) της οικονομίας και της τεχνολογίας στο παγκόσμιο οικονομικο-
τεχνολογικό γίγνεσθαι. Για την ακρίβεια, υπάρχουν ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά τη 
δυνατότητα των εθνικών κρατών να διαμορφώσουν μέσω της οικονομίας και της 
τεχνολογίας τους όρους υπό τους οποίους αναπτύσσονται οικονομικά και 
τεχνολογικά άλλα εθνικά κράτη, κυρίως εθνικά κράτη με ασθενείς οικονομίες και 
χαμηλό επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης. 

(2) Η διαφοροποίηση των εθνικών κρατών σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους 
ισχύ και ειδικότερα η συγκέντρωση μεγάλης στρατιωτικής δύναμης σε συγκεκριμένα 
εθνικά κράτη, καθώς επίσης η σχετικά εύκολη από πλευράς διαδικασιών και διεθνών 
δεσμεύσεων χρήση στρατιωτικής βίας εκ μέρους ισχυρών εθνικών κρατών για την 
προώθηση αντίστοιχων εθνικών συμφερόντων. 

(3) Η εξασθένιση του κρατικού ελέγχου στη μετακίνηση και διάδοση της 
πληροφορίας – ειδικότερα, ορισμένου τύπου πληροφορίας – και η ταυτόχρονη 
συγκέντρωση μεγάλης επικοινωνιακής δύναμης (πόροι, εμβέλεια, δραστικότητα) σε 
συγκροτήματα και οργανισμούς με ισχυρούς δεσμούς προς τον οικονομικό και 
πολιτικό χώρο. 

(4) Αυξανόμενη εθνοτική, γλωσσική και θρησκευτική ετερότητα εντός των 
εκπαιδευτικών συστημάτων των εθνικών κρατών που χαρακτηρίζονται από υψηλό 
επίπεδο τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης εξ αιτίας των έντονων 
μεταναστευτικών και προσφυγικών ρευμάτων από την Ανατολή στη Δύση και από 
τον Νότο στον ανεπτυγμένο Βορρά (Bade 2002). 

(5) Αφύπνιση και αναζωπύρωση εθνικισμών (εθνοτικών και κρατικών) εντός των 
ορίων πολυεθνικών και πολυεθνοτικών – και γενικότερα γλωσσικά, θρησκευτικά και 
εθνικά/εθνοτικά ετερογενών – εθνικών κρατών, με την εμφάνιση στο εκπαιδευτικό 
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και το πολιτικό προσκήνιο μειονοτικού λόγου ήπιας ή επιθετικής μορφής.4

(6) Ιδεολογικές αντιπαραθέσεις τόσο στο επίπεδο της σχέσης εθνικού κράτους 
και του εκπαιδευτικού του συστήματος προς το οικουμενικό πολιτικο-οικονομικό 
και πολιτισμικό σύστημα, όσο και στο επίπεδο της διαχείρισης της ετερότητας εντός 
του εκπαιδευτικού οργανισμού του εθνικού κράτους. 

 

 
3. Πολιτική δημοκρατία και εκπαιδευτικές αποφάσεις 
Βασικό στοιχείο της πολιτικής δημοκρατίας είναι μια φιλελεύθερη αρχή στη 
διαχείριση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της δημοκρατικά οργανωμένης 
κοινότητας (πόλης, εθνικού κράτους, υπερεθνικής ένωσης): η διαπραγμάτευση των 
γνωμών σχετικά με το ποιοι κανόνες θα δεσμεύουν τη δράση των μελών της 
κοινότητας στο δημόσιο χώρο. Υποτίθεται ότι υπάρχουν επιλογές, ότι το υποκείμενο 
δικαιούται να προτείνει κάποια από αυτές στους υπόλοιπους, να επιχειρήσει να 
πείσει για την ορθότητά της και να δημιουργήσει πλειοψηφική συναίνεση η οποία 
πλέον θα δεσμεύει την αλληλεπίδραση, μέχρι η συναίνεση αυτή να ανατραπεί από 
άλλη, διαφορετική ενδεχομένως ως προς το περιεχόμενο, αλλά διαμορφωνόμενη 
μέσα από τις ίδιες διαδικασίες της ‘πάλης των γνωμών’ με κριτήριο τη δύναμη του 
επιχειρήματος. Αυτή είναι στην ιδανική περίπτωση η ορθολογικά σκεπτόμενη, 
δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα, όταν πρόκειται να λάβει συλλογικές 
αποφάσεις σε σχέση με την αλληλεπίδραση στο δημόσιο βίο. Είναι γνωστό ότι ούτε 
όλοι οι ομιλητές έχουν την ίδια δυνατότητα να προτείνουν επιλογές στους 
υπόλοιπους, ούτε την ίδια δύναμη να πείθουν, ούτε πάλι την ίδια εξάρτηση από το 
ακροατήριο. Η διαπραγμάτευση των γνωμών δεν γίνεται σε κανονιστικό κενό, 
καθώς οι ομιλητές και οι ακροατές διαφοροποιούνται μεταξύ τους τόσο ως προς την 
δυνατότητα άσκησης επιρροής, όσο και ως προς τις εξαρτήσεις τους από 
συγκεκριμένα συμφέροντα ή επιδιώξεις οι οποίες υπερβαίνουν τον ορθολογισμό του 
επιχειρήματος κατά τη διαπάλη των γνωμών. Παρόλα αυτά και ενώ είναι σαφές σε 
όλους τους μετέχοντες στο δημόσιο διάλογο – για να μείνουμε μόνο στο πεδίο αυτό 
της αλληλεπίδρασης – ότι οι επιλογές που προτείνονται εκατέρωθεν (ανάμεσα σε 
αυτές και οι επιλογές στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής) είναι χρωματισμένες 
με συμφέροντα και εξαρτήσεις, δέχονται να δεσμεύεται η δράση τους από μιας 
ορισμένης τάξεως συναίνεση, και πάντως όχι από απόλυτη ομοφωνία: δέχονται την 
αρχή της πλειοψηφούσας άποψης. 

Αν με τον όρο ‘παγκοσμιοποίηση’ εννοήσουμε τη διάχυση και επικράτηση 
οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών προτύπων σε όλο και μεγαλύτερα 
τμήματα της οικουμένης5

                                                 
4 Η μετανάστευση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ενδέχεται να μεταφέρει στην κοινωνία 
του εθνικού κράτους υποδοχής εθνοτικές και άλλες συγκρούσεις ανάμεσα στις 
μεταναστευτικές ομάδες ή και να δημιουργεί νέες ανάμεσα σε τμήματα του μεταναστευτικού 
και του γηγενούς πληθυσμού. Για τον κίνδυνο αυτό στα πλαίσια των σύγχρονων πολυ-
πολιτισμικών κοινωνιών. Βλ. Schulte 2000. 

 και αν δεχθούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη παρατηρείται εδώ 
και αιώνες (K. O’Rourke, J. Williamson 1999.), τότε δεν είναι δυνατόν παρά να 

5 Το πώς γίνεται ή πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η διάχυση δεν θα μας απασχολήσει εδώ. 
Είναι ωστόσο φανερό ότι ορισμένα από τα πρότυπα αυτά επικρατούν μέσω της οικονομικο-
τεχνολογικής οδού (επαγγέλματα, τεχνολογία, τεχνογνωσία), ενώ άλλα μέσω ειρηνικών ή 
βίαιων, διεθνώς νομιμοποιημένων ή μονομερών πολιτικών και καθεστωτικών αλλαγών. 
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μιλάμε για περιορισμό των εναλλακτικών λύσεων ως προς τα διαχεόμενα πρότυπα. Η 
παγκοσμιοποίηση, με λίγα λόγια, σ' αυτή την εκδοχή αφαιρεί από την επικοινωνιακή 
λογική της συμμετοχικής δημοκρατίας ένα βασικό συστατικό: το πεδίο των 
εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την ουσία. Μένουν, τότε, προς συζήτηση οι 
επιλογές που σχετίζονται με την εφαρμογή ή τη χρήση γενικότερα του κυρίαρχου 
προτύπου. Είναι, όμως, πολύ αμφίβολο αν η διαχειριστικού τύπου συζήτηση γύρω 
από επιλογές ως προς την εφαρμογή ή τη χρήση κάποιου εκτός ανταγωνισμού πλέον 
προτύπου ενδιαφέρει τους πολίτες, έτσι ώστε να μπουν στον κόπο να εμπλακούν σ' 
αυτή. 

Με βάση τα παραπάνω υπάρχουν δύο γενικά πλαίσια ασύμβατα ή και εχθρικά 
μεταξύ τους αναφορικά με τον πυρήνα της επικοινωνιακής πλευράς της 
συμμετοχικής δημοκρατίας αναφορικά με την εκπαίδευση: η διαρκής εκπαιδευτική 
σταθερότητα μέσω της ακινησίας των λύσεων και της διαιώνισής τους και η διαρκής 
και εκτεταμένη εκπαιδευτική ρευστότητα ή εκπαιδευτικό χάος, όπου κανείς δεν είναι 
σε θέση να προβλέψει ποια λύση θα επικρατήσει για πόσον καιρό, με ποιον τρόπο 
και από ποια άλλη θα ανατραπεί, πότε και για ποιο λόγο. Κατά παράδοξο τρόπο η 
εποχή της παγκοσμιοποίησης περιέχει και τα δύο αυτά πλαίσια: η ακινησία αφορά το 
πολυδιαφημισμένο ‘τέλος της ιστορίας’, που ουσιαστικά σημαίνει το τέλος του 
ψυχρού πολέμου και του διπολικού ανταγωνισμού, ενώ το χάος παραπέμπει στην 
απρόβλεπτη πορεία προσαρμογής των εθνικών κρατών και των εκπαιδευτικών τους 
συστημάτων στις νέες συνθήκες. Η δημοκρατία ως πλαίσιο για τη λειτουργία του 
σχολείου, αλλά και ως διακύβευμα της σχολικής διαπαιδαγώγησης, προϋποθέτει μια 
χρυσή τομή ανάμεσα στην ακινησία και το χάος, μια ανθρώπινη δοσολογία 
απρόβλεπτου και νεωτερικού στοιχείου μέσα στα πλαίσια μιας σχετικής 
σταθερότητας. Παρότι η πίεση για καινοτομίες προέρχεται συνήθως από ομάδες οι 
οποίες επιχειρούν μια καλύτερη – με βάση τους δικούς τους όρους – προσαρμογή 
στο γίγνεσθαι, δεν αποκλείεται και η περίπτωση αυτο-διορθωτικών κινήσεων στο 
πλαίσιο των ήδη προσαρμοσμένων στοιχείων του παγκόσμιου συστήματος, ώστε τα 
οφέλη από την καλύτερη προσαρμογή να είναι περισσότερα. Σε ό,τι αφορά το 
σχολείο, γεγονός παραμένει ότι η διαπαιδαγώγηση του δημοκρατικού πολίτη ως 
κεντρικός εκπαιδευτικός στόχος γίνεται δύσκολη: 
– όταν περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι δυνητικές λύσεις ενός προβλήματος, 

λόγω των «τετελεσμένων γεγονότων» της παγκοσμιοποίησης. 
– όταν τμήματα της δημόσιας ζωής μετασχηματίζονται σε ιδιωτικά ζητήματα και 

υπάγονται στην προσωπική σφαίρα. 
– όταν δημιουργούνται πολλαπλές δημοσιότητες με αντίστοιχους κώδικες η 

καθεμία, όταν δηλαδή δημιουργούνται παράλληλες κοινωνίες εντός του πολυ-
πολιτισμικού εθνικού κράτους.6

                                                 
6 Η συνύπαρξη εθνικών κρατών θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή ως ένα μοντέλο 
"παράλληλων εθνικών κοινωνιών" των οποίων τα μέλη χειρίζονται περιορισμένους ως προς 
την εμβέλειά τους πολιτισμικούς κώδικες (γλώσσα, πρότυπα συμπεριφοράς κ.α.) και 
αναπτύσσουν σχέσεις αφοσίωσης απέναντι στα εθνικά κράτη στα οποία εντάσσονται. Οι 
"παράλληλες κοινωνίες" στα πλαίσια του εθνικού κράτους αποτελούν σχετικά αυτόνομες 
σφαίρες αλληλεπίδρασης, με δικούς τους παγιωμένους κώδικες. Οι "παράλληλες κοινωνίες" - 
όταν δεν υπάρχουν εξ αρχής - είναι η απαρχή της πολυ-εθνοτικοποίησης ενός εθνικού 
κράτους. Ο λόγος περί "παράλληλων κοινωνιών" επικαιροποιείται τα τελευταία χρόνια στη Δ. 
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– όταν οι πλειοψηφικές λύσεις παύουν να έχουν ισχύ σε μια σειρά από 
περιβάλλοντα και για μια σειρά από θέματα, μέσα σ' αυτά και ζητήματα 
εκπαίδευσης μειονοτήτων.7

 
 

4. Σχολείο, δημοκρατία και ετερότητα 
Στις κοινωνίες μας η λειτουργία του σχολείου είναι αντικείμενο δημοκρατικού 
διαλόγου. Σ’ αυτόν νομιμοποιούνται αποφάσεις σχετικά με τη μορφή και τη 
λειτουργία του, με τη στοχοθεσία και τα περιεχόμενα των σχολικών προγραμμάτων, 
με τις μορφές αξιολόγησης μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, με το είδος της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, με τις διαδικασίες ανανέωσης του προσωπικού κ.α. 
Ταυτόχρονα το σχολείο γίνεται αντιληπτό και ως χώρος δημοκρατίας, με την έννοια 
ότι τόσο μέσω των περιεχομένων των σχολικών προγραμμάτων, όσο και μέσω της 
δημοκρατικά οργανωμένης δράσης της σχολικής κοινότητας εκπέμπονται μηνύματα 
υπέρ της δημοκρατίας ως προτύπου για την οργάνωση της πολιτικής και της 
κοινωνικής ζωής. Έτσι το σχολείο ως κοινωνικός χώρος είναι καρπός δημοκρατικών 
αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα έχει την αποστολή να ενισχύει την κουλτούρα της 
πολιτικής δημοκρατίας, διαμορφώνοντας αντίστοιχες στάσεις στη νέα γενιά. Με 
άλλα λόγια, το σχολείο προϋποθέτει τη δημοκρατία και ταυτόχρονα την ενισχύει 
μεσοπρόθεσμα. Το ίδιο σχολείο, ωστόσο, φιλοξενεί μαθητές που προέρχονται όχι 
μόνο από διαφορετικά ως προς το κοινωνικο-οικονομικό στρώμα ή τη θρησκεία 
περιβάλλοντα, αλλά από περιβάλλοντα γενικευμένης ετερότητας. 

Ποια νέα διλήμματα θέτει η μεταδιπολική εποχή ή – όπως λέγεται κατ' 
ευφημισμόν – η παγκοσμιοποίηση ως προς αυτό ακριβώς το σημείο και πώς αντιδρά 
το σχολείο του εθνικού κράτους στα διλήμματα αυτά; 
 
Σχολικά προγράμματα, δημοκρατία και πραγματισμός 
Οι δύο πάγιες από το παρελθόν στρατηγικές για τη νομιμοποίηση των επιλογών που 
γίνονται σε σχέση με τη συγκρότηση των περιεχομένων της σχολικής μάθησης ήταν 
η συνάφεια των περιεχομένων με τον εθνικό πολιτισμό, αφενός, και η σχέση τους με 
την εκτός σχολείου πραγματικότητα (οικονομική, τεχνολογική, κοινωνική, 
πολιτισμική) αφετέρου. Ειδικά για το ελληνικό σχολείο, η πρώτη στρατηγική 
διευκολυνόταν και από το γεγονός ότι τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, 
διαχρονικά ιδωμένα, γινόταν και συνεχίζουν να γίνονται αντιληπτά ως πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά που μπορεί μεν να έχουν την καταγωγή τους στην αρχαία Ελλάδα, 
όμως επηρέασαν αποφασιστικά τον δυτικό πολιτισμό και με αυτή την έννοια 
                                                                                                                    
Ευρώπη λόγω του τρόπου προσαρμογής ορισμένων μεταναστευτικών ομάδων στην 
πραγματικότητα των δυτικών εθνικών κρατών. Βλ. ιδιαίτερα W. Heitmeyer, J. Müller, H. 
Schröder 1997, Becker 1996, Tibi 1996. 
7 Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής περιορίζονται σημαντικά 
από δεσμεύσεις που έχουν τη μορφή διεθνών ή διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών οι 
οποίες υπερβαίνουν την εθνική νομοθεσία (σύνταγμα, εκπαιδευτική νομοθεσία). Πρόκειται 
για κλασικές περιπτώσεις υποχώρησης της αρχής της πλειοψηφίας ως εργαλείου για τη λήψη 
νομιμοποιημένων αποφάσεων σε καθεστώς δημοκρατίας. Στις περιπτώσεις αυτές η συζήτηση 
για τις εκπαιδευτικές επιλογές υποκαθίσταται από την ιστορία. Η δυσκολία π.χ. να συζητηθεί 
στην Ελλάδα η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας και να αναζητηθεί μια σύγχρονη 
λύση για το πρόβλημα αυτό, πέρα από τις αγκυλώσεις της μειονοτικής σκέψης, έχει τις ρίζες 
της εδώ. 
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απόκτησαν μέσα στο χρόνο οικουμενική εμβέλεια και χαρακτήρα. 
Ανεξάρτητα από το αν είναι κανείς ενθουσιασμένος ή επιφυλακτικός με το είδος 

του πολιτισμού που αρχίζει να εξαπλώνεται στην οικουμένη εδώ και αιώνες, γεγονός 
παραμένει ότι ο πολιτισμός αυτός παραπέμπει σε συγκεκριμένες επιλογές 
περιεχομένων για το σχολείο, αν το τελευταίο θέλει να βρίσκεται σε κάποια 
στοιχειώδη αντιστοιχία με την πραγματικότητα. Οι σχετικά έντονες αντιπαραθέσεις 
του παρελθόντος – ιδιαίτερα πριν από τον τελευταίο πόλεμο και στην αρχική φάση 
του ψυχρού πολέμου – γύρω από τον πολιτικο-ιδεολογικό προσανατολισμό των 
περιεχομένων της σχολικής μάθησης έχουν πια σχεδόν κοπάσει. Η κριτική στα 
σημερινά περιεχόμενα δεν ασκείται μέσα στο δίπολο ‘αριστερά-δεξιά’, 
‘σοσιαλιστικό-αστικό’ ή ‘επαναστατικό-συντηρητικό’, αν εξαιρέσει κανείς μια 
περιθωριακού χαρακτήρα παραγωγή δημόσιου λόγου. Ο δημόσιος λόγος γύρω από 
τα περιεχόμενα του σχολείου παίρνει ως δεδομένη την εξωσχολική πραγματικότητα 
ως προς τη βασική της τεχνολογική δομή και τον ιδεολογικοπολιτικό της 
προσανατολισμό και επικεντρώνεται σε ζητήματα αντιστοιχίας περισσότερο, παρά 
σε ζητήματα εξω-συστημικών επιλογών ή – όπως λέγεται στην επαναστατική 
φρασεολογία – ‘ρήξεων’. Είναι μάλιστα τόσο αυτονόητη η εστίαση σε θέματα 
αντιστοιχίας ανάμεσα σε αυτά που κάνει το σχολείο και σε εκείνα που επιβάλλει η 
διαμορφούμενη πραγματικότητα, ώστε η ίδια η λέξη ‘ρήξη’ – μια έννοια που 
δηλώνει την προοπτική δημιουργίας ασυνέχειας ανάμεσα στο υφιστάμενο και το 
επιδιωκόμενο – χρησιμοποιείται πλέον για να δηλωθεί μια καλύτερη αντιστοιχία 
ανάμεσα στα σχολικά προγράμματα και τις απαιτήσεις της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, ο διάλογος για τα περιεχόμενα των 
σχολικών προγραμμάτων που έχει ως αφετηρία τον ανταγωνισμό των 
επαγγελματικών ομάδων οι οποίες εκπροσωπούν συγκεκριμένα περιεχόμενα 
(ενώσεις και όμιλοι εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα) διεξάγεται σήμερα με 
άλλους όρους: οι επαγγελματικές ομάδες πίεσης προωθούν επιλογές οι οποίες 
περιέχουν πάντοτε την αναβάθμιση του επαγγέλματός τους, επιχειρηματολογώντας 
όχι τόσο στα πλαίσια ενός ανθρωπισμού ή μιας πολιτικής ιδεολογίας που ενθαρρύνει 
ρήξεις, όσο στα πλαίσια της χρησιμότητας ενός μαθήματος ή δέσμης μαθημάτων για 
τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, δηλαδή για την καλύτερη αντιστοίχηση ανάμεσα 
στα εντός του σχολείου δρώμενα και την εκτός του σχολείου πραγματικότητα.8

 
 

5. Σχολικά προγράμματα και ταυτότητα 
Το σχολείο του εθνικού κράτους είχε και έχει μέχρι σήμερα την αποστολή να 
διαμορφώνει όχι μόνο τον γνωστικό ορίζοντα των μαθητών, αλλά και σημαντικές 

                                                 
8 Η παρατήρηση αυτή δεν αφορά μόνο το είδος της επιχειρηματολογίας μιας επαγγελματικής 
ομάδας, όπως λ.χ. των καθηγητών πληροφορικής ή της κοινωνιολογίας στην ελληνική 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες, όπως π. χ. στους θεολόγους. Έτσι 
αν εξαιρέσει κανείς τους θεολόγους που επιχειρούν να θεμελιώσουν την αναγκαιότητα του 
μαθήματος των θρησκευτικών - και εμμέσως του κλάδου - ως αντίδοτου στη διαμορφούμενη 
πραγματικότητα και ως κριτικής στην παγκοσμιοποίηση, ο προτεινόμενος από εκπροσώπους 
της εν λόγω ειδικότητας εκσυγχρονισμός του μαθήματος των θρησκευτικών συνδυάζεται με 
την επιλογή του σχολείου να φαίνεται και να είναι πιο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της 
εποχής, με το να τονίζει λ.χ. τη θρησκειολογική διάσταση του μαθήματος σε σύγκριση με την 
παραδοσιακή, κατηχητική του πλευρά. 
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πτυχές του κανονιστικού τους συστήματος μέσω της διάδοσης συγκεκριμένου τύπου 
αρχών, κανόνων και πρακτικών. Ουδέποτε στην ιστορία υπήρξε το σχολείο 
κανονιστικά ουδέτερο. Οι τοποθετήσεις του σε θέματα πεποιθήσεων παραπέμπουν 
σε επιλογές των πολιτών γύρω από ζητήματα αξιακών προσανατολισμών, οι οποίες 
μέσω του δημόσιου διαλόγου έχουν επικρατήσει ως πλειοψηφικές επιλογές και μέσω 
της εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν πάρει τη μορφή νομικών κειμένων, δηλαδή 
δεσμευτικών κανόνων για τον εκπαιδευτικό χώρο. Ορισμένες από τις κανονιστικές 
επιταγές του εθνικού σχολείου (αξίες, αρχές) είχαν συνδεθεί με τον άνθρωπο εν 
γένει, είχαν παρουσιαστεί ως οικουμενικές αξίες, ενώ άλλες είχαν συνδεθεί στενά με 
τον πληθυσμό που συγκροτεί το εθνικό κράτος και την ιστορία του με το έθνος. Το 
σύνολο των αξιών του δεύτερου τύπου είναι ευρύτερα γνωστό ως εθνική ή 
πολιτισμική ταυτότητα.9

Ένα ιδεολογικό ρεύμα το οποίο προωθεί μια συγκεκριμένη εκδοχή της 
παγκοσμιοποίησης δίνει έμφαση στην αποδέσμευση των αξιών από το έθνος και την 
ιστορία του ως σημείο αναφοράς και την υπαγωγή τους σε ένα οικουμενικό αξιακό 
σύστημα. Ο πολίτης του κόσμου είναι το σύνθημα αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, 
ενώ το περιεχόμενό του είναι οι αξίες του ανθρώπου εν γένει, γνωστές και ως 
ανθρώπινα δικαιώματα. Στη φράση αυτή συμπυκνώνεται ουσιαστικά η 
απομάκρυνση του σχολείου από το έθνος και την ιστορία του ως πηγών 
νομιμοποίησης του αξιακού συστήματος που αυτό προωθεί και ο προσανατολισμός 
του σε υπερεθνικές αξίες. Με όποια, όμως, μορφή και αν παρουσιάζεται το ιδεώδες 
του πολίτη του κόσμου ως στοιχείο της πολιτικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο, 
γεγονός παραμένει ότι η συγκρότησή του είναι αποτέλεσμα πολιτικών διεργασιών, 
στο βαθμό που η κοινωνική πραγματικότητα σε εθνικό, αλλά και σε πλανητικό 
επίπεδο, διαμορφώνεται μέσα από τέτοιου είδους διεργασίες. Με άλλα λόγια, η ισχύς 
όλων εκείνων οι οποίοι επικαλούνται τον οικουμενικό χαρακτήρα των αξιών που οι 
ίδιοι πρεσβεύουν ή επιβάλλουν στην οικουμένη, δεν είναι η ίδια. Ανάμεσα σ' αυτούς 
που ισχυρίζονται ότι οι αξίες που πρεσβεύουν είναι πανανθρώπινες, υπάρχουν 
συνήθως και εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν ισχυρότερα μέσα διάχυσης αυτών ακριβώς 
των αξιών σε πλανητικό επίπεδο. Οι εν λόγω αξίες όντως ενδέχεται να 
κυριαρχήσουν με το χρόνο και να γίνουν πανανθρώπινες, δηλαδή να γενικευθούν. 
Στη φάση της διάχυσης, όμως, μάλλον είναι μη-οικουμενικές - και πάντως 
σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο πολιτισμικό χώρο. Αργότερα ενδέχεται να γίνουν 
de facto οικουμενικές. 

 

Την ίδια στιγμή που ο δημόσιος χώρος στα πλαίσια του εθνικού κράτους 
επαναπροσανατολίζεται, προσαρμοζόμενος στη νέα νομικο-πολιτική 
πραγματικότητα ως προς τις κυρίαρχες αξίες, και ο ιδιωτικός και προσωπικός χώρος 
επηρεάζονται από τους οικουμενικούς πολιτισμικούς ‘συρμούς’,10

                                                 
9 Για τις διαφορές ανάμεσα στην εθνική και την πολιτισμική ταυτότητα Γκότοβος 2003: 12 
κ.ε. 

 αναδύονται σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο τάσεις για πολιτισμική αυτονομία, εκφραζόμενες κυρίως 
μέσω αιτημάτων για αναγνώριση από το εθνικό κράτος (εν προκειμένω από τον 

10 Σαφής δείκτης αυτού του προσανατολισμού είναι π.χ. η επανεκτίμηση του κριτηρίου για το 
κανονικό και το αποκλίνον σε μια σειρά από περιοχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως, 
λ.χ. οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, η οικογένεια και η οργάνωση και χρήση του ελεύθερου 
χρόνου. 
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εκπαιδευτικό του οργανισμό) συγκεκριμένων παραδόσεων (γνήσιων, επινοημένων ή 
μεικτών) ως ξεχωριστών πολιτισμών11 και την εκπροσώπησή τους στα σχολεία. Το 
πρόβλημα δεν είναι καινούριο για το σχολείο του εθνικού κράτους, με την έννοια ότι 
η εκπαιδευτική διαχείριση μειονοτικών αιτημάτων στην Ευρώπη έχει μακρά ιστορία. 
Στην εποχή μας, όμως, αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον ένα παράδοξο φαινόμενο 
σχετιζόμενο με την αναζωπύρωση του γλωσσικού, εθνοτικού και θρησκευτικού 
εθνικισμού κάτω από συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Ενώ η πραγματική δύναμη που 
στρέφεται ενάντια στο επί μέρους και προωθεί το γενικευμένο πρότυπο είναι η 
δύναμη της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, οι διάφορες μειονότητες, μειοψηφίες ή 
ομάδες με ιδιαιτερότητες – και κυρίως οι εκπρόσωποί τους – κατά κανόνα 
στρέφονται εναντίον μιας άλλης πηγής επιρροής: του εθνικού πολιτισμού ή εν πάση 
περιπτώσει εναντίον εκείνου που ορίζεται ως εθνικός πολιτισμός μέσα από τα 
σχολικά προγράμματα. Το φαινόμενο είναι παράδοξο, με την έννοια ότι μια πηγή 
πολιτισμικής επιρροής που βρίσκεται η ίδια κάτω από πίεση εγκαλείται ότι 
καταπιέζει μειοψηφικούς πολιτισμούς και ταυτότητες. Ταυτόχρονα, οι παράγοντες 
που προωθούν τη διάχυση ενός παγκόσμιου πολιτικού, κοινωνικού και ηθικού 
πολιτισμού, είναι κατά κανόνα οι ίδιοι που ενθαρρύνουν την ανάδυση αιτημάτων για 
πολιτισμική αυτονομία των μειοψηφιών ή μειονοτήτων. Για να δώσουμε την πλήρη 
διάσταση αυτής της παραδοξότητας αρκεί να υπενθυμίσουμε τη σύμπτωση 
απόψεων, εκτιμήσεων και προτάσεων ως προς την αναγνώριση και αυτονομία 
πολιτισμικών ταυτοτήτων από τρεις διαφορετικές πλευρές: από τις ίδιες τις 
μειονότητες και κυρίως τους εκπροσώπους τους,12 από πολιτικούς χώρους οι οποίοι 
εκ παραδόσεως ασκούν κριτική στο εθνικό κράτος από τη σκοπιά της προστασίας 
πληθυσμών από τις αφομοιωτικές πολιτικές, και τέλος από δυνάμεις που παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάχυση των παγκόσμιων πολιτισμικών προτύπων στην 
εποχή μας.13

Από τα παραπάνω φαίνεται να προκύπτουν για το σημερινό σχολείο δύο 
διλήμματα: 

  

– Πώς θα προσδιορίσει τη σχέση εθνικού πολιτισμού και οικουμενικού πολιτισμού, 
με την όποια σημασία αποκτούν κάθε φορά οι όροι αυτοί μέσα στο συγκεκριμένο 

                                                 
11 Το αίτημα γα αναγνώριση προβάλλεται συνήθως με όχημα τη γλωσσική, θρησκευτική ή 
εθνοτική ταυτότητα. 
12 Η παρατήρηση αυτή χρειάζεται προσοχή: ούτε όλες οι μειονότητες, μειοψηφίες ή ομάδες με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες εγείρουν αιτήματα αναγνώρισης και εκπαιδευτικής αυτονομίας, 
ούτε πάλι όλες οι ηγεσίες τους ενεργούν ως προς τα αιτήματα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν 
μειοψηφίες/μειονότητες οι οποίες σχεδιάζουν και υλοποιούν μια πολύ διακριτική παρουσία 
στο δημόσιο χώρο που φτάνει μέχρι και την απουσία, όπως επίσης επιθετικές ως προς τη 
δημόσια προβολή και διεκδίκηση του δικαιώματος του μειονοτικού αυτοπροσδιορισμού 
ομάδες. Ποια μειονότητα/μειοψηφία δρα με ποιον τρόπο, σε ποια εποχή και για ποιους 
λόγους, είναι ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία με 
ικανοποιητικό τρόπο. Στην ουσία τους είναι κοινωνιολογικά-ιστορικά και όχι απλώς πολιτικά-
φιλοσοφικά ερωτήματα. 
13 Στις εκθέσεις του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες αποτελούν πολύτιμο 
υλικό για κοινωνιολογική και εκπαιδευτική έρευνα, υιοθετούνται π. χ. σχεδόν στο σύνολό 
τους αιτήματα εκπροσώπων μειονοτικών ομάδων για τον αυτοπροσδιορισμό και τη διατήρηση 
της πολιτισμικής ταυτότητας, όταν δεν υιοθετούνται ανοιχτά και αιτήματα αυτονομίας ή 
απόσχισης.  
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ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο. 
– Πώς θα προσδιορίσει τη σχέση εθνικού πολιτισμού και μειονοτικού ή 

μειοψηφικού πολιτισμού που διεκδικεί αναγνώριση και εκπροσώπηση στο 
σχολείο. 
Έτσι ο δημόσιος διάλογος για την εκπαίδευση φαίνεται ξαφνικά να 

εμπλουτίζεται, καθώς η γνώριμη ‘πολιτισμική τάξη’ την οποία μέχρι τώρα 
προϋποθέτει το σχολείο για την επιλογή των περιεχομένων και των στόχων του, έχει 
μεταβληθεί. Θα επιχειρήσει το σχολείο να διαμορφώσει στους μαθητές μια ενιαία 
δημόσια ηθική ή θα παραπέμψει όλα τα ηθικά ερωτήματα στη σφαίρα του ιδιωτικού; 
Θα ευνοήσει τις ατομικές ηθικές, τις πολλαπλές συλλογικές ηθικές ή την ενιαία 
ηθική σε κεντρικά ζητήματα της καθημερινής ζωής; Για ποια κανονιστικά ζητήματα 
θα θεωρήσει τον εαυτό του αναρμόδιο να πάρει θέση, για ποια θα πει στους μαθητές 
του ότι είναι προσωπικά ζητήματα και για ποια θα παραπέμψει στην κοινότητα 
προέλευσης του μαθητή; Πόσο κανονιστικά ανοιχτό μπορεί να είναι ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα; Πόσες εκδοχές του κανονικού και του ορθού μπορούν να 
χωρέσουν μέσα στο ίδιο σχολείο χωρίς αυτό να γίνει πολιτισμική Βαβέλ; Πόσο 
κανονιστικά ουδέτερο μπορεί να γίνει ένα σχολείο χωρίς να αυτοκαταργηθεί ως 
χώρος διαμόρφωσης της προσωπικότητας; Τι ζητά τελικά η κοινωνία από το σχολείο 
του εθνικού κράτους, αλλά και της Ευρώπης της μεταδιπολικής εποχής; 'Η 
καλύτερα: ποιος ζητά από το σχολείο τι και με ποια νομιμοποίηση; Τι μπορεί να 
προσφέρει το σχολείο σε ποιον και με ποια θεμελίωση της απόφασής του; 

 
6. Πολιτικές πλειοψηφίες και σχολείο 
Ανεξάρτητα από το αν ουσιαστικά είναι τέτοια, η εκπαιδευτική πολιτική στα πλαίσια 
του δημοκρατικά οργανωμένου εθνικού κράτους επιθυμεί να εμφανίζεται ως η 
πλειοψηφούσα άποψη για την εκπαίδευση, μία ανάμεσα σε περισσότερες οι οποίες 
εκτίθενται στους πολίτες και αξιολογούνται από αυτούς. Αυτό υποτίθεται ότι γίνεται 
και αυτό διδάσκουμε στους μαθητές ότι πρέπει να γίνεται στη συμμετοχική 
δημοκρατία, όταν και όπου λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις. Η κεντρική αυτή 
αρχή φαίνεται πλέον να υποχωρεί μπροστά σε δύο φαινόμενα. 

Το πρώτο σχετίζεται με την επιβολή πολιτισμικών προτύπων έξωθεν και ερήμην 
της εθνικής πλειοψηφίας. Χωρίς να μπούμε εδώ στον νομικό προβληματισμό 
σχετικά με το ποια όργανα εκπροσωπούν ποιες πλειοψηφίες, υπάρχει περίπτωση το 
νομικό οικοδόμημα ενός εθνικού κράτους να δεχθεί έξωθεν πιέσεις να προσαρμοστεί 
στα νέα δεδομένα, και μάλιστα ανεξάρτητα από το εάν η ανάγκη μιας τέτοιας 
προσαρμογής έχει γίνει συνειδητή στους πολίτες δημιουργώντας ανάμεσά τους ένα 
πλειοψηφικό ρεύμα ή όχι. Στο σημείο ακριβώς αυτό αναδύεται ένα ζήτημα 
διαδικασιών κατά τη φάση της προσαρμογής της εκπαιδευτικής νομοθεσίας - και 
γενικά των υποσυστημάτων του νομικού πολιτισμού μιας χώρας - στα νέα δεδομένα. 
Ενίοτε, ο «φονταμενταλισμός» του νέου, εισαγόμενου, αξιακού κώδικα 
αντιστρατεύεται τη δημοκρατική αρχή του σεβασμού της βούλησης της πλειοψηφίας 
της κοινωνίας του εθνικού κράτους. Το φαινόμενο αυτό παραπέμπει στην εξής 
στάση διεθνών παραγόντων ή οργανισμών σε σχέση με την εισαγωγή καινοτομιών 
στην εθνική εκπαιδευτική νομοθεσία: αν η εθνική εκπαιδευτική νομοθεσία βρίσκεται 
σε αρμονία με την κυρίαρχη (κατ' ουσίαν: την εισαγόμενη) εκδοχή του ορθού, τόσο 
το καλύτερο για σας, αν όμως συμβαίνει το αντίθετο, οφείλετε να προσαρμοστείτε. 
Κάτι τέτοιο, όμως, θα μπορούσε άνετα με παραδοσιακούς όρους να χαρακτηριστεί 



Η διαμόρφωση της προσωπικότητας σε περιβάλλοντα ετερότητας: 
θεωρητικές προκλήσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές 

 

 

671 

 

πολιτισμικός ιμπεριαλισμός και όταν αφορά εκπαιδευτικά ζητήματα, εκπαιδευτικός 
ιμπεριαλισμός.14

Το δεύτερο δίλημμα σχετίζεται με αιτήματα μειονοτικών ή μειοψηφικών ομάδων 
γηγενών μειονοτήτων, μειοψηφιών που αυτοπροβάλλονται ως μειονότητες, 
μεταναστών, παλιννοστούντων ή προσφύγων, να ανασταλεί η αρχή της πλειοψηφίας 
όταν συζητούνται στη δημοσιότητα και αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των μελών των εν 
λόγω ομάδων. Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται και μέσω της οποίας 
επιχειρείται η νομιμοποίηση τέτοιων αιτημάτων είναι η θεωρία περί οικουμενικών 
δικαιωμάτων, ανάμεσα στα οποία ορισμένοι προτείνουν ότι πρέπει να λογίζονται και 
κάποια εκπαιδευτικά δικαιώματα, όπως λ.χ. το δικαίωμα του μαθητή να διδάσκεται 
σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει ή στη μητρική του γλώσσα και το δικαίωμα να 
διαπαιδαγωγείται σύμφωνα με τις αξίες της ομάδας (θρησκευτικής, εθνοτικής) από 
την οποία προέρχεται. 

 Έτσι, ξεχασμένοι για ένα διάστημα από τη θαλπωρή της ειρηνικής 
συνύπαρξης όροι, όπως οι παραπάνω, που παραπέμπουν ευθέως στην 
ανισοκατανομή πολιτικής και πολιτισμικής ισχύος στην παγκόσμια σκηνή, ίσως 
τελικά φανούν χρήσιμοι ως αναλυτικά εργαλεία για τη μελέτη της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας σε πλανητικό επίπεδο στο μέλλον. 

Μέχρι τώρα το σχολείο αντιδρά στο παραπάνω αίτημα με τρεις τρόπους: 
1. Το απορρίπτει ρητά, παραπέμποντας αφενός στον ενιαίο χαρακτήρα του 

σχολείου και αφετέρου στην υποχρέωσή του να προετοιμάσει τους μαθητές για μια 
ενιαία κοινωνία15

2. Το αποδέχεται φραστικά και το απορρίπτει ουσιαστικά, προωθώντας μια 
τελετουργικού τύπου παρουσία πολιτισμικών στοιχείων της μειονοτικής ομάδας στο 
σχολικό πρόγραμμα

 

16

3. Το αποδέχεται και προχωρά στη λειτουργική διαφοροποίηση των σχολικών 
προγραμμάτων των σχολείων ή των τμημάτων των μαθητών, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις ενός εκπαιδευτικού πλουραλισμού, τις περισσότερες φορές υπεύθυνου 
για έναν «πλουραλισμό» επιδόσεων και προσόντων, τέτοιου που να καταλήγει στην 
πλήρη περιθωριοποίηση μεγάλου μέρους των μαθητών. 

 

 
7. Τελικές παρατηρήσεις 
Στο κείμενο αυτό εθίγησαν ορισμένα από τα νέα διλήμματα που αντιμετωπίζει το 
σχολείο ως πεδίο πολιτικής αλλά και ως χώρος μέσα στον οποίο ασκείται αγωγή, και 
μάλιστα αγωγή του πολίτη. Είναι αμφίβολο αν γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους που 
προσδιορίζουν τόσο τις πιέσεις που δέχεται το σχολείο σήμερα να προσαρμοστεί στη 
νέα πραγματικότητα, όσο και τις αντιδράσεις του μπροστά στη νέα κατάσταση. Το 

                                                 
14 Ο εκπαιδευτικός ιμπεριαλισμός στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο από τον εθνοκεντρισμό 
του ισχυρού εθνικού κράτους (ή συνασπισμού εθνικών κρατών) που έρχεται να εκτοπίσει τον 
παραδοσιακό εθνοκεντρισμό του αποδυναμωμένου πλέον στη μεταδιπολική εποχή εθνικού 
κράτους. 
15 Υπάρχουν και άλλες, πιο αιχμηρές και λιγότερο τεκμηριωμένες διατυπώσεις για την 
απόρριψη του αιτήματος, μία από τις οποίες αφορά την οικονομική επιβάρυνση που θα 
σήμαινε για το σχολείο η υλοποίηση του αιτήματος. 
16 Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη αντίδραση του σημερινού σχολείου - στις δυτικές κοινωνίες 
τουλάχιστον - και θεωρείται ως η κατ' εξοχήν πολιτικά ορθή αντίδραση. 
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ουσιαστικό δίλημμα του σχολείου της μεταδιπολικής εποχής - και μάλιστα τόσο του 
σχολείου των σχετικά μικρών από πλευράς ισχύος και επιρροής κρατών, όσο και του 
σχολείου των πιο ισχυρών παραγόντων του οικουμενικού γίγνεσθαι - είναι αν 
μπορέσει να διατηρήσει τον δημοκρατικό του χαρακτήρα μέσω της υπεράσπισης της 
ιδιότητάς του ως περιεκτικού κοινωνικού χώρου ή αν τελικά επιχειρήσει να 
περισώσει τον δημοκρατικό του προσανατολισμό μέσω της δημιουργίας ενός πολυ-
πολιτισμικού εκπαιδευτικού τοπίου.   

Αν η πεμπτουσία της πολιτικής δημοκρατίας είναι μια κοινή και ενιαία δημόσια 
σφαίρα, στην οποία οι επαρκώς ενημερωμένοι, ορθολογικά σκεπτόμενοι και έτοιμοι 
να υπερασπιστούν το καθεστώς αυτό πολίτες παίρνουν μέρος για την εξεύρεση 
πλειοψηφικών επιλογών, τότε το μοντέλο δημοκρατίας που είναι υποχρεωμένο να 
υιοθετήσει το σχολείο θα παραπέμπει σε ανάλογη οργάνωση: ενιαίο και περιεκτικό 
σχολείο, εμπλουτισμένο με νέα στοιχεία που φέρνουν μαζί τους μαθητές από ποικίλα 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένα μοντέλο 
δημοκρατικής κοινωνίας με παράλληλες πολιτισμικές νησίδες, στο οποίο η 
δημοκρατία για να λειτουργήσει ως προς την επικοινωνιακή της πτυχή θα χρειάζεται 
γλωσσικούς και πολιτισμικούς διερμηνείς. Ποιο από τα δύο μοντέλα θα επικρατήσει 
στο μέλλον και σε ποιο βαθμό, είναι αδύνατον να προβλεφθεί σήμερα.  
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