
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

       Γεράσιμος Ν. Καραμπελιάς 

       Καθηγητής-Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 

Όπως όλοι γνωρίζετε, ούτε η μετανάστευση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο της 

νεοτερικότητας ούτε η ύπαρξη πολυπολιτισμικών αστικών κέντρων και κρατών.  Όλες οι 

αυτοκρατορικές συνθέσεις του παρελθόντος από την Αρχαία Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, 

την Περσία και τη Ρωμαϊκή έως την Ιαπωνική, την Αυστρο-ουγγρική, τη Ρωσική και τη 

Βρετανική υπήρξαν καθεστώτα πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Σε αντίθεση με 

παλαιότερες πολιτικές και πολιτειακές συμπεριφορές και πρακτικές που έχουν πλέον 

καταδικαστεί για την απόλυτη καθετότητα των ανθρωπίνων σχέσεων, την έντονη 

παρουσία της βίας στην καθημερινότητά των αλλά και την ακραία εκμετάλλευση 

ανθρώπου από άνθρωπο, η εποχή μας θεωρεί ότι έχει αντιπαρέλθει αυτές τις πρακτικές 

και τη διακρίνουν αξίες όπως της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας.  Όμως η κατανόηση και εφαρμογή των αξιών, του ήθους και των 

πρακτικών της δημοκρατίας δεν είναι ένα απλό γράμμα μιας νομοθετικής διάταξης.  

Αντίθετα, αποτελεί το τελικό προϊόν-αποτέλεσμα ενός πολύ σκληρού και απαιτητικού 

αγώνα, τόσο έναντι της διαμορφωμένης εσωτερικής μας ταυτότητας όσο και έναντι των 

σχέσεων που έχουμε δημιουργήσει με τους «άλλους».  

Στα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο όρος 

«διαπολιτισμικός» περιγράφει τη συνεργασία ανάμεσα σε άτομα που τα χαρακτηρίζει 

πολιτισμική ετερότητα.  Συχνά χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια δυναμική διαδικασία 

αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας, ανάμεσα σε άτομα 

διάφορων εθνικών, θρησκευτικών και μεταναστευτικών ομάδων.  Η έννοια της 

«διαπολιτισμικότητας» (interculturalism) προάγει τη δυνατότητα των ατόμων να 

δημιουργούν και να διαμορφώνουν κοινές ταυτότητες καθώς στηρίζεται σε αρχές όπως 

η αλληλεπίδραση, η αμοιβαιότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων.  Δεν 

στέκεται απλά στην αναγνώριση και ανάδειξη της ετερότητας, όπως η έννοια της 

πολυπολιτισμικότητας (multiculturalism) αλλά στην υπέρβαση αυτής.  Διότι οι 

διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες συχνά αναγκάζονται να αναπτυχθούν γύρω από 

διακριτές κουλτούρες, αποκομμένες η μία από την άλλη, και σε κάποιες περιπτώσεις 

έρχονται σε σύγκρουση όχι μόνο μεταξύ των αλλά και με θεμελιώδεις συνταγματικές 

αξίες και δικαιώματα της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας όπως πχ η ισότητα ανδρών και 

γυναικών.  



Καθώς η πλειοψηφία των σύγχρονων μεταναστευτικών ροών είναι ακόλουθοι 

της ισλαμικής θρησκείας, η γνωριμία των αρμοδίων εκπαιδευτικών με βασικές αρχές  της 

συγκεκριμένης θρησκείας θα έχει μόνο θετικό ρόλο τόσο στην επικοινωνία με τους 

συγκεκριμένους μαθητές και μαθήτριες όσο και για την ίδια την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Διότι σε αντίθεση με τη χριστιανική θρησκεία που έχει αποδεχθεί τις 

διακριτές γραμμές της θρησκευτικής με την κοσμική εξουσία, το ισλάμ όχι μόνο δεν τις 

διαχωρίζει αλλά διαδραματίζει και το ρόλο του καθοδηγητή της συμπεριφοράς των 

πιστών τόσο προς τους ομοϊδεάτες του  όσο και προς τους αλλόθρησκους.  Το Κοράνι, η 

Σούνα και τα Α-Χαντίθ δεν προετοιμάζουν απλώς τον πιστό στο Ισλάμ για τη Δευτέρα 

Παρουσία αλλά καθορίζουν τη σχέση των με τα μέλη της οικογένειάς τους, με το 

αντίθετο φύλο, με την υγιεινή του σώματος, με τη σχέση που αναπτύσουν με τους 

δασκάλους/δασκάλες, κλπ.  Έτσι, ενώ για παράδειγμα, τρέφουν τεράστιο σεβασμό προς 

τους ανθρώπους των γραμμάτων και της γνώσης, η επαφή με το δάσκαλο ή και το 

συμμαθητή/συμμαθήτρια μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αρνητικές καταστάσεις.  Κάτι 

ανάλογο μπορεί να συμβεί και σε θέματα συζήτησης που αφορούν την «ανωτερότητα» 

της μιας θρησκευτικής αντίληψης έναντι της άλλης αλλά και τέλεσης των θρησκευτικών 

πράξεων (πχ προσευχής, διατροφής, νηστείας, κλπ). 

    Επειδή η δημοκρατία δεν είναι ούτε στατική ούτε και αμετάβλητη, τόσο η 

προστασία των κεκτημένων της όσο και η πορεία εξέλιξής της θα εξαρτηθούν από την 

ένταξη/ενσωμάτωση των νέων μεταναστευτικών ροών που κατέκλυσαν τα τελευταία 

χρόνια τη χώρα.  Και σε αυτήν την αποστολή ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι ίσως ο κρισιμότερος όλων.    

  

 


