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"Δε χωρίζω τους ανθρώπους,  
δε με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών,  

ούτε η ράτσα που τους γέννησε.  
Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο, την αρετή"1.  

 

Στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει ο ΚΑ΄ αιώνας σε παγκόσμιο επίπεδο το να 
συζητήσει κάποιος για την πολυπολιτισμικότητα είναι ή ανώφελο ή επικίνδυνο. Και τούτο 
διότι η συνύπαρξη σε ένα δεδομένο ηθολογικά τόπο πολλών και διαφορετικών πολιτι-
σμών, εκτός από αυτονόητη είναι και αίτιο συγκρούσεων, ενοχλήσεων και παρεξηγήσεων. 
Ωστόσο, ο κάθε πολιτισμός έχει το χώρο του, αρκεί ο χώρος αυτός να είναι ανοιχτός προς 
τον άλλον, τον ξένο, τον διαφορετικό. Αυτό είναι ίσως η κύρια προϋπόθεση για την επιβί-
ωση κάθε πολιτισμού. 

Η επινοητική φύση του εθνικού κράτους δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει το μύθο ενός 
πολιτισμικά και εθνικά ομοιογενούς πληθυσμού. Η διεθνής μετανάστευση έχει γίνει ανα-
πόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου διεθνούς συστήματος. Οι οικονομίες των ανεπτυγμένων 
χωρών είναι δύσκολο να λειτουργήσουν χωρίς τη διαρκή ενστάλαξη εργασίας από τα φτω-
χότερα κράτη, τα οποία με τη σειρά τους είναι όλο και πιο εξαρτώμενα από τα εμβάσματα 
των μεταναστών2. 

Το παγκόσμιο σύστημα των κρατών-εθνών υφίσταται σήμερα βαθιές αλλαγές στον 
τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει αυτό που η Seyla Benhabib περιγράφει ως κεντρικούς τους 
στόχους, την εδαφική κυριαρχία, το διοικητικό έλεγχο, τη σταθεροποίηση της συλλογικής 
πολιτισμικής ταυτότητας και την επίτευξη πολιτικής νομιμοποίησης. Οι μεταναστευτικές 
ροές ωθούν τα εθνικά κράτη στην επανεξέταση αυτών των στόχων. Σήμερα πια οι παλαιό-
τερες αντιλήψεις για την υπηκοότητα γίνονται όλο και πιο παρωχημένες, καθώς αυξάνεται 
η επίγνωση ότι τα άτομα έχουν πολλαπλές ταυτότητες.  

Η σύγχρονη μετανάστευση εκδηλώνεται με τεκτονικές μετακινήσεις μεγάλων πληθυ-
σμών, που όσες φορές σημειώθηκαν άλλαξαν τον πολιτισμό και τη γεωγραφική του κατα-
νομή3. Κι ας μη λησμονούμε ότι η μετανάστευση δεν οφείλεται μόνο σε άμεσα οικονομι-
κούς παράγοντες (αναζήτηση καλύτερης εργασίας και ποιότητας ζωής), αλλά και στις πο-
λιτικές πρακτικές των λεγόμενων δυτικών κοινωνιών και των ανεπτυγμένων κρατών. Οι 
πολεμικές συγκρούσεις για τον έλεγχο εδαφών και πληθυσμών και ο σύγχρονος οικονομι-
κός πόλεμος έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά μεταναστών, στους οποίους άρχισαν ήδη 
να προστίθενται και οι κλιματικοί πρόσφυγες. 
 
Ξενοφοβία και αντι-πολυπολιτισμικότητα 

Ψυχοκοινωνικά η ξενοφοβία δεν είναι παρά μια αντίδραση που αποκαλύπτει τις α-
ντιφάσεις μιας όλο και πιο κατακερματισμένης και ανασφαλούς κοινωνίας. Ζούμε σε μια 
κοινωνία στην οποία νιώθουμε συνεχώς να απειλούμαστε. Καθημερινά πιεζόμαστε από 
ένα ανυπέρβλητο αγχώδες αίσθημα απειλής. Η οικονομική κρίση, οι επαγγελματικοί φό-
νοι, η επιδίωξη της κοινωνικής καταξίωσης και προβολής μάς πνίγουν σε μια ιοκάστεια 
αγχόνη μπροστά στην απειλή της αποκάλυψης των αδυναμιών μας. Μέσα από την ξενο-
φοβία εκδηλώνεται ο φόβος για όποιον είναι διαφορετικός. 

Ταυτόχρονα, όμως, ζούμε σε μια κοινωνία πιο ανοιχτή και πιο κινητική, στην οποία οι 
επαφές ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς είναι πιο εύκολες και αυξάνονται διαρκώς. 

                                                             
1 Πλούηαπσορ, Βίοι Παπάλληλοι, Μέγαρ Αλέξανδπορ, απόζπαζμα από ηον όπκο ηος Μ. Αλεξάνδπος ζηην Ώπη. 
2 Karim H. Karim, Γιαζποπά και ςπηκοόηηηα (διαδικηςακόρ κόμβορ http://www.re-public.gr/). 
3 Ανηώνηρ Καπκαγιάννηρ, Ππακηική αξία ηος παηζιζμού (διαδικηςακόρ κόμβορ http://edu09.pbworks.com/). 
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Πλάι στο άνοιγμα και στη διαθεσιμότητα εκδηλώνεται και η επίταση της ανησυχίας, που 
τροφοδοτεί την απόρριψη των άλλων.  

Η ξενοφοβία, βέβαια, συνδέεται και με την κρίση ταυτότητας. Γεννιέται όταν μια ταυ-
τότητα αισθάνεται ότι κινδυνεύει από απειλές που δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμες. Η πα-
γκοσμιοποίηση, εκτός του ότι θέτει υπό αμφισβήτηση την ταυτότητά μας, απειλεί και την 
ικανότητά μας για δράση. Όλο και πιο συχνά αισθανόμαστε ανήμποροι και ανίσχυροι.  

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αληθινή κατάρρευση του εγώ. Τότε γίνεται εύκολο να 
φορτώσουμε την ευθύνη γι' αυτή την κατάσταση σε κάποιον άλλον, ο οποίος είναι ανα-
γνωρίσιμος από το ένα ή το άλλο ειδικό του γνώρισμα. Η αόριστη και ασύλληπτη απειλή 
μπορεί έτσι να εντοπιστεί και επομένως μπορεί να αποκρουστεί πιο εύκολα. Είναι η δυνα-
μική του αποδιοπομπαίου τράγου4.  

Η διαφορετικότητα του Άλλου είναι ένα πρόσχημα για να προβάλουμε πάνω του τις 
δικές μας αγωνίες. Απορρίπτοντάς τον θέτουμε σε κίνηση την άρνηση της ανθρωπιάς του 
Άλλου. Η απανθρωποποίηση αυτή γεννά τον απόλυτο Ξένος, που μεταμορφώνεται σε πα-
γκόσμια απειλή απέναντι στην οποία πρέπει να αμυνθούμε.  

 
Έτσι, σήμερα δεν εντυπωσιάζει καθόλου το γεγονός ότι στην αποικιοκρατική και ιμπε-

ριαλιστική Ευρώπη πληθαίνουν οι φωνές που στρέφονται κατά της πολυπολιτισμικότητας. 
Η αποδιδόμενη "τρομοκρατία" και η "εγκληματικότητα" είναι τα κύρια επιχειρήματα των 
μέσων επικοινωνίας που ενισχύουν ολοένα την κοινωνική ακροδεξιά. Δίπλα σε αυτά προ-
στίθενται τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα 
κοινωνικά στρώματα, αλλά και ο οικονομικός εθνικισμός της αστικής τάξης που φοβάται 

την χρηματοπιστωτική κρίση -παρά το γεγονός ότι η μετανεωτερικότητα έχει καταστήσει 
τα διεθνικά δίκτυα απαραίτητα για την οικονομική επιβίωση. Κι όμως η πολυπολιτισμικό-
τητα αποτελεί γνήσια έκφραση ανθρωπιστικών αξιών κόντρα στη μαζοποίηση (που νο-
σταλγεί η σύγχρονη ευρωπαϊκή ελίτ) και στον ατομισμό. 

Η πολυπολιτισμικότητα στην αποικιοκρατική Ευρώπη είχε αναχθεί από νωρίς σε κυ-
ρίαρχη τάση, ακόμα κι αν δε χρησιμοποιούνταν ο όρος αυτό. Και τούτο επειδή δίπλα στις 
μεταναστευτικές ροές προστίθενται η μετα-αποικιακή ενοχή, ο πολιτισμικός σχετικισμός και μία 
τοποθετημένη σε λάθος βάση έννοια του σεβασμού των πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών [...] 
Κυρίως στους πολιτισμικούς θεσμούς και στους θεσμούς των ΜΜΕ της Δύσης, συναντάται η άποψη 
ότι ο πολιτισμός μας και το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που θεσμοποίησε, είναι ένοχο, καταπιε-
στικό, που δεν είναι άξιο υπεράσπισης5. 

Αυτή η ενοχή πρόσφερε γόνιμο έδαφος στους μέχρι εχθές καταπιεσμένους λαούς να 

προβάλλουν με κάθε τρόπο τη δική τους κουλτούρα, ακόμα κι αν έρχονταν σε αντίθεση με 
τα ήθη της χώρας υποδοχής. Μια τέτοια όμως δράση έχει πάντα και τη ρατσιστική της α-
ντίδραση είτε ως άμυνα είτε ως λίπασμα στις ακροδεξιές αντιλήψεις. 

Ωστόσο, η δημοκρατική ανεκτικότητα δεν μπορεί να εκτείνεται, στο όνομα της πολυπολιτισμικό-
τητας, σε εκείνες τις πολιτισμικές μορφές που απειλούν αυτό το θεσμικό υπόβαθρο6. Έτσι όμως ο ί-
διος ο πολιτισμός της δημοκρατίας και της νεωτερικότητας αυτοπαγιδεύεται στον πλουρα-
λισμό και στην ανεκτικότητα που είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά.  

Σε πολλές, βέβαια, περιπτώσεις η πολυπολιτισμικότητα -η ελευθερία και η αυτονομία- 
χρησιμοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις ως άλλοθι για την εγκατάλειψη των μειονοτήτων 
και την απουσία ουσιαστικών δράσεων και δομών για την κοινωνική ενσωμάτωση των με-

                                                             
4 Θανάζηρ Παλκέηζηρ, Πώρ γεννιέηαι η ξενοθοβία, Δλεςθεποηςπία (5/07/2009) 
5 Γιάννηρ Κολοβόρ, Μεηανάζηεςζη και Πολςπολιηιζμικόηηηα: ηα λάθη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Απιζηεπάρ, Ρεζάληο, 
ηεύσορ 20 (Αύγοςζηορ 2007). 
6 Γημήηπηρ Γημηηπάκορ, Οι παγίδερ ηηρ «πολςπολιηιζμικόηηηαρ», ΤΟ ΒΗΜΑ (9/11/2003). 
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ταναστών. Ο πολυπολιτισμικός διαχωρισμός οδήγησε πρακτικά στα γκέτο των στερημένων 
και σύντομα η πολυπολιτισμικότητα ως πολιτική πράξη μετατράπηκε σε όπλο κατά της 
κοινωνικής συνοχής.  

Ενίοτε, για την ένταση του φαινομένου έχει κατηγορηθεί ο αστικός συνωστισμός. Ο 
υπερπληθυσμός και η αστική μαζική συνύπαρξη συμβάλλει άμεσα στα ξενοφοβικά σύν-
δρομα. Το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει να κάνει εκείνο που τα άλλα έμβια συστήματα ποτέ 
δεν κάνουν, να προκαλέσει αυτοασφυξία. Ωστόσο, η πρόταση τούτη παραβλέπει το γεγο-
νός στην ύπαιθρο η μισαλλοδοξία και η διαφορετικο-φοβία είναι ισχυρότερες. Στο απρό-
σωπο και αλλοτριωμένο αστικό περιβάλλον ιστορικά υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή στη δια-
φορετικότητα. Η απάνθρωπη αδιαφορία για τον άλλον, μεταφράζεται πρακτικά σε ανε-
κτικότητα. Οι κλειστές κοινωνίες εκ των πραγμάτων δεν ανέχονται το διαφορετικό.  

 
Εκτός όμως από την επίθεση στην πολυπολιτισμικότητα, την ίδια περίοδο παρατηρού-

με να αυξάνονται οι φωνές απομόνωσης. Μία απομόνωση που άλλοτε εκφράζεται με την 
κατασκευή συνοριακών φραχτών και τειχών κι άλλοτε με επιθέσεις σε μετανάστες ή ακόμα 
και διαδηλώσεις. 

Για δεκαετίες καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε σε ολιστική αντιμετώπιση του φαινο-
μένου. Απουσίαζαν οι δομές αλληλεγγύης και συνοχής. Έτσι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία 
μετεξελίχθηκαν σε εγγενή κοινωνικά χαρακτηριστικά. Το καρκίνωμα του φυλετικού μίσους 
απλώθηκε ως μετάσταση σε όλους μας θεωρώντας αυτονόητο το διαχωρισμό με κριτήριο 
την ελληνικότητα. Η δε Τοπική Αυτοδιοίκηση -υπό το βραχνά της οικονομικής και γρα-
φειοκρατικής ασφυξίας και στην αγχόνη της επανεκλογής και του λαϊκισμού- έμενε απλός 

παρατηρητής (στην καλύτερη περίπτωση) ή ταυτίζονταν με τα τοπικά ρατσιστικά συναι-
σθήματα (ειδικά στην ύπαιθρο). 

Οι ιδέες περί τειχών στις συνοριακές γραμμές στην ουσία είναι για προτάσεις επικοι-
νωνιακής απορρόφησης και αποπροσανατολισμού από τη χρόνια πολιτική και πολιτειακή 
αδιαφορία για τη μετανάστευση και την αδυναμία ενσωμάτωσης των μετακινούμενων 
πληθυσμών.  

Ωστόσο, οι ιδέες αυτές εκφράζουν τη μεταμοντέρνα αντίληψη για το έθνος-
καταναλωτή, ήσυχο, αποπροσανατολισμένο και απομονωμένο από φτωχά αλλοδαπά στοι-
χεία. Η νεωτερική αντίληψη της πολυπολιτισμικότητας δίνει τη θέση της πια στο μετανεω-
τερικό εθνικισμό. Πρόκειται για μια επιλογή που αποκαλύπτει το νεοφιλελεύθερο όραμα 
για ένα μετανεωτερικό εντειχισμένο έθνος, μια φρουρούμενη εθνική κοινότητα-
καταναλωτών και παραγωγών υπηρεσιών. Είναι η σύγχρονη, νεοφιλελεύθερη έκδοση του 
εθνικισμού. 

Οι υποανάπτυκτες χώρες και οι πληθυσμοί τους χρειάζονται μόνο για να εργάζονται 
στη χώρα τους φτηνά ώστε να καταναλώνουν οι δυτικού τύπου κοινωνίες, χωρίς όμως να 
έρχονται σε μεταξύ τους επικοινωνία, χωρίς να μετακινούνται. Η μετανάστευση τίθεται 
υπό απαγόρευση. Τα προσφυγικά κύματα αποτρέπονται στις συνοριακές γραμμές. Και όλα 
αυτά αποκρύπτοντας τα πραγματικά αίτια, τις πολεμικές ή εμφύλιες συρράξεις, τη κατα-
λήστευση των χωρών προέλευσης, την κλιματική αλλαγή και την ερημοποίηση που ενισχύ-
ουν τον ήδη υπάρχοντα υποσιτισμό και τη λιμοκτονία 

Οι ανεπτυγμένες χώρες προετοιμάζονται από τώρα για το δυσοίωνο μέλλον της μετα-
ναστευτικής όξυνσης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ένα δις διαβιεί σε παραγκουπόλεις, ενώ εκτι-
μάται ένας διπλασιασμός του πληθυσμού αυτού ως το 2030. Ταυτόχρονα, η δημογραφική 
αύξηση στις φτωχές χώρες συνεχίζεται ακάθεκτη δεδομένου ότι ήδη το 90% ζει σε φτωχές 
πόλεις. 
 



Δήμοσ Χλωπτςιοφδησ  Πολυπολιτιςμικότητα & ξενοφοβία, διαφορετικότητα &νεορατςιςμόσ 
________________________________________________________________________________________ 

Η αντιδημοκρατική επίθεση στην κοινωνική συνοχή 

Τελικά όμως αυτό που υφίσταται επίθεση είναι η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη και 
η ίδια η δημοκρατία που αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής κουλτούρας. 

Οι πολίτες χωρίζονται με κριτήριο την ψευδότιτλη εθνική ταυτότητα. Βίαιες κοινωνι-
κές εντάσεις διαμορφώνουν το τοπίο της αντιπαράθεσης καθώς οι υποδοχείς συγκρούονται 
με μετανάστες υποχρεώνοντας τους τελευταίους να αναζητούν τη δική τους ταυτότητα μέ-
σα από δράσεις εκδίκησης. Ο κοινωνικός κανιβαλισμός σε μια κοινωνία μίσους κι εκμε-
τάλλευσης καθίσταται ο κύριος μοχλός αποπροσανατολισμού των πολιτών τόσο από τα 
πραγματικά αίτια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, της ανεργίας, της ανέχειας και 
της εγκληματικότητας καθώς όλα σχετίζονται με συγκεκριμένες πολιτικές και οικονομικές 
επιλογές. 

Συνέπεια των συγκρούσεων και της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής είναι η πολιτι-
κή χειραγώγηση κυρίως της μεσαίας τάξης που φοβάται ότι θα χάσει τη φαντασιακή κυρί-
αρχη θέση της. Έτσι σύντομα αρχίζει όχι απλά να υποκύπτει στην κοινωνική ακροδεξιά, 
αλλά και να στηρίζει πειθήνια κάθε αντιδραστική και κομφορμιστική πολιτική φίμωσης 
είτε μέσα από την βουβή αποδοχή μέτρων αντιδημοκρατικών που καταστέλλουν τις όποιες 
αντιρρήσεις είτε μέσα από την εκλογική στήριξη ακροδεξιών πολιτικών ρευμάτων. 

Ας μην παραβλέπουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της σύγχρονης δημοκρατίας είναι η 
διάσπαση της κοινωνίας από την επίθεση του λαϊκισμού και η χαλιναγώγησή της από την 
κοινωνική ακροδεξιά που κατακτά όλο και περισσότερο τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα. 

Αυτό που διακυβεύεται είναι ο κατακερματισμός του εκλογικού σώματος σε δυο στρα-
τόπεδα: ένα σχίσμα μεταξύ κοινωνικών/φιλελεύθερων ακαδημαϊκών επαγγελματιών και 
παραδοσιακών συνδικαλιστών σοσιαλδημοκρατών· ένα σχίσμα μεταξύ περισσότερο και 
λιγότερο μορφωμένων, μεταξύ κοσμοπολίτικων και εθνικιστικών ή φιλελεύθερων και αυ-
ταρχικών προσανατολισμών. Μια διαίρεση που απεικονίζει τον κατακερματισμό στο εσω-
τερικό της ευρωπαϊκής μεσαίας τάξης ως αποτέλεσμα των ισχυρών δυνάμεων της παγκο-
σμιοποίησης, της μαζικής μετανάστευσης, της εξατομίκευσης και της μεταβιομηχανικής, 
βασισμένης στη γνώση, οικονομίας.  

Η πολιτισμική διάσταση έχει γίνει η πρωταρχική βάση πάνω στην οποία τα νέα κόμματα ή τα κα-

θιερωμένα μετασχηματισμένα κόμματα επιχειρούν να κινητοποιήσουν το εκλογικό τους σώμα7. Μια 
νέα διαχωριστική γραμμή τίθεται μεταξύ εκείνων που αγκαλιάζουν το μέλλον και εκείνων 
που φοβούνται το μέλλον, των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο νέος κόσμος δεν επιφυλάσ-
σει τίποτα καλό γι’ αυτούς και νιώθουν προδομένοι από την ευρωπαϊκή ελίτ. Είναι ένα άλ-
λο πολιτισμικο-πολιτικό σχίσμα, μια άλλη κοινωνικο-οικονομική ταξική διαίρεση. Στα δε-
ξιά καλλιεργείται το εύφορο έδαφος για ακροδεξιά και λαϊκίστικα κόμματα εναντίον των 
μεταναστών8.  

Άλλωστε, η ξενοφοβία και η μισαλλοδοξία συνδέονται άμεσα με τη μόρφωση, ανεξάρ-
τητα από την κομματική τοποθέτηση του πολίτη. Εξάλλου, η κοινωνική ακροδεξιά δεν έχει 
κομματική ταυτοποίηση· σε κάθε κομματικό χώρο εκτοπίζονται ακροδεξιές αντιλήψεις και 
ρατσιστικές συμπεριφορές. Πολύ συχνά στην αριστερά οργανωμένα μέλη ή απλοί ψηφο-
φόροι στέκονται απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα με τα ίδια επιχειρήματα με κάθε α-
κροδεξιό. Εξάλλου, η απομάκρυνση πολλών "αριστερών"/δημοκρατικών" πολιτών από 
τους μετανάστες και οι σχετικές ειρωνείες τούτο αποδεικνύουν. Ταυτόχρονα, πολλές έρευ-
νες έχουν αποδείξει μία σταθερή εκλογική κινητικότητα από τα αριστερά κόμματα προς 
τους άκρα δεξιά.  
 

                                                             
7 René Cuperus, Οι παγίδερ ηηρ πολςπολιηιζμικόηηηαρ (ζηο διαδικηςακό  κόμβο http://www.re-public.gr). 
8 René Cuperus, ό.π. 
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Επενδύοντας στην ειρηνική πολυπολιτισμική συνύπαρξη 
Προκειμένου να αποφύγουμε τη σκόπελο της άρνησης κατά το πρότυπο των στείρων 

μετανεωτερικών κρίσεων, ας αναρωτηθούμε πώς τελικά επιτυγχάνεται μία ειρηνική πολυ-
πολιτισμική συνύπαρξη. 

Καθώς έχει αποδειχθεί ότι η φτώχεια και η γκετοποίηση είναι τα κύρια αίτια που θέτουν 
τους μετανάστες στην πρώτη θέση πιθανής εγκληματικότητας, η κοινωνική ένταξη ουσια-
στικά αποτελεί επιτακτική ανάγκη ώστε να λειτουργήσει προληπτικά για αντικοινωνικές 
δράσεις. Στις ελάχιστες έρευνες που καταγράφουν την άποψη των ίδιων των μεταναστών 
διαπιστώνεται, ειδικά στους πολυπληθείς δήμους μια ανησυχητική τάση αποξένωσής τους 
από την τοπική κοινωνία, επιφύλαξη και αναπαραγωγή φοβικών στερεοτύπων σε σχέση με 
τους Έλληνες9. 

Η διάχυση των αντιρατσιστικών και πολυπολιτισμικών πρακτικών και σχημάτων σκέ-
ψης και αντίληψης στον κοινωνικό ιστό αποτελεί προαπαιτούμενο για την πολιτισμική έ-
νταξη των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής10.  Εξάλλου, τα εργατικά, τα μικροαστικά 
και τα μεσαία στρώματα συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, εφόσον όλα δέχονται τις νεοφιλε-
λεύθερες επιδρομές στα δικαιώματά τους, εφόσον όλα εχθρό έχουν το δημοκρατικό κράτος. 
Μόνες διαφορές αποτελούν το μεταμοντέρνο ιδεολόγημα της καταναλωτικής τους δύνα-
μης -ως ένδειξη φτώχειας και πλούτου και κατά συνέπεια της κοινωνικής επίδειξης σε ση-
μείο κανιβαλισμού- και η σοφιστεία της εθνικής ταυτότητας και της τοπικής πολιτιστικής 
καθαρότητας ή ομογενοποίησης της κοινωνίας11. 

Στη σημερινή πλήρως απολιτικοποιημένη κοινωνία μας, η ίδια η συμμετοχή στα κοινά 
μοιάζει να αποτελεί την κύρια διέξοδο από τη μισάνθρωπη νεορατσιστική αντίδραση. Η 
συνεργασία μεταξύ των πολιτών, ως αντίδραση απέναντι στην απομόνωση, την αλλοτρίω-
ση και τον ατομισμό, τους κοινωνικοποιεί και τους φέρνει κοντά στην αποδοχή του Άλλου, 
του διαφορετικού. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συμμετοχή σε πολιτικές ορ-
γανώσεις ή δημοτικές κινήσεις και πρωτοβουλίες. Ομοίως ακόμα και η συμμετοχή σε αθλη-
τικές ομάδες και κοινούς επαγγελματικούς ή πολιτιστικούς συλλόγους, ακόμα και σε συλ-
λόγους γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί μία διέξοδο που δύναται να φέρει κοντά τις δια-
φορετικές ομάδες. Ο αγώνας, εξάλλου, για ένα κοινό σκοπό σε ένα πολυφυλετικό περιβάλ-
λον περιορίζει τις ρατσιστικές στάσεις και αντιλήψεις, παραδειγματίζοντας τα τέκνα τους. 

Και θα ήταν ιδιαίτερα ουτοπικό να περιμένουμε από δύο γενιές που γαλουχήθηκαν με 
αρχαιολάγνες, επαρχιώτικες, ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις να αλλάξουν τώρα 
κοινωνική στάση και δεχτούν τα πολυπολιτισμικά κελεύσματα των καιρών. Έτσι, είμαστε 
υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στη νέα γενιά, με τη -φρούδα;-  ελπίδα να επηρεαστούν από 
τους νεώτερους και οι πρεσβύτεροι. 

Και η επένδυση στη νέα γενιά μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μία ουσιαστική εκπαί-
δευση. Η παρουσία, άλλωστε, τόσων αλλοδαπών μαθητών οδηγεί υποχρεωτικά στην επα-
νασχεδίαση των σχολικών παρεμβάσεων και λειτουργιών και στην εφαρμογή ικανών πο-
λιτικών επιτυχούς ένταξης στην τοπική κοινότητα. Η γκετοποίηση, αντίθετα, βοηθά μόνο 
στη συγκρότηση ομάδων παραβατικής δράσης μεταξύ ομοεθνών. 

                                                             
9 Γκ. Καπλάνι, Η δημιοςπγία κοινών σώπων διάδπαζηρ, επικοινωνίαρ και αλληλογνωπιμίαρ ανάμεζα ζηον 
γηγενή πληθςζμό και ζηοςρ μεηανάζηερ ζηην ηοπική κοινωνία, Τοπική Αυηοδιοίκηζη και μεηανάζηες, ζελ. 
68. 
10 Π. Γεηίμηρ, Μ. Θεοδωποςλάκηρ, Λ. Κπέηζορ, Έπεςνα-Μελέηη για ηην εκπόνηζη ηος Δπισειπηζιακού Ππο-
γπάμμαηορ "Για ηοςρ μεηανάζηερ ζηην Δλλάδα", Ινζηιηούηο Αζηικού Πεπιβάλλονηορ και Ανθπώπινος Γςναμι-
κού, Πάνηειο Πανεπιζηήμιο, Αθήνα, 2002. 
11 Γήμορ Χλωπηζιούδηρ, Τοπική Αςηοδιοίκηζη, πποοπηικέρ κοινωνικήρ ανάπηςξηρ και κοινοηικήρ ζςνοσήρ, 
ανάηςπο, ζελ. 70, Θεζζαλονίκη 2010. 
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Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να δημιουργηθούν δομές που θα στοχεύουν στην πρόληψη της 
αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η ενισχυτική διδασκαλία σε συν-
δυασμό με την υποστήριξη της οικογένειας μέσα από δράσεις της σχολής γονέων και των 
τοπικών συλλόγων γονέων και κηδεμόνων μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην 
προστασία των μαθητών. Και καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε πολυγλωσσική κοινότητα, 
απαιτείται πια η ίδρυση σχολείων που να διδάσκουν στη μητρική γλώσσα των μετανα-
στών. Πέρα από πιθανές εξάρσεις εθνικιστικών παραληρημάτων, η ενίσχυση της εθνικής 
τους παιδείας κρίνεται αναγκαία και σύμφυτη με το πνεύμα της ισότητας και του ανθρω-
πισμού. 

Όσο όμως το εκπαιδευτικό σύστημα μένει στη στειρότητα της πατριδοκαπηλίας και του 
νεοεθνικισμού, κάθε πολιτισμική συνύπαρξη θα μένει μετέωρη. Η ταυτόχρονη παρουσία 
Ελλήνων κι αλλοδαπών μαθητών στην ίδια τάξη διδάσκει την ειρηνική συμβίωση και την 
αποδοχή από μικρή ηλικία, ενώ ταυτόχρονα τους κοινωνικοποιεί σε ένα πολυγλωσσικό 
περιβάλλον. 

Επιπρόσθετα, η συνεργασία (που πρέπει επιτέλους να γίνει βιωματική κι όχι θεωρητι-
κή) Ελλήνων κι μεταναστών μαθητών σε διαθεματικές εργασίες (μέσα κι έξω από το σχο-
λείο για οποιοδήποτε απτό θέμα με συγκεκριμένο στόχο) τους φέρνουν σε στενή επαφή, 
χωρίς τη ενήλικη διαμεσολάβηση -που πιθανόν θα αντιδράσουν αρνητικά- προκειμένου 
να βγάλουν ένα θετικό για την ομάδα αποτέλεσμα. Μαθαίνουν να συνεργάζονται έμπρα-
κτα (εφόσον ακολουθούνται οι σωστές παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις) αντι-
δρώντας στην απομόνωση, την αδιαφορία και το φόβο για τους μετανάστες με ό,τι θετικό 
σημαίνει τούτο για τη μελλοντική κοινωνία. 

Από την άλλη, οι κοινές πολιτιστικές δράσεις (καλλιτεχνικές εκθέσεις, συναυλίες κτλ), 
μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα. Ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα σε ένα κοινό πρό-
γραμμα, σε μία κοινή εκδήλωση παραδοσιακοί χοροί, προβολή λαογραφικών στοιχείων, 
ηθών κι εθίμων φέρνοντας έτσι σε βαθύτερη επαφή τον ένα λαό με τον άλλο. Η ίδια η πα-
ρουσίαση εθίμων των μεταναστών σε εκδηλώσεις εξασφαλίζει τον αναγκαίο σεβασμό για 
την άλλη κουλτούρα, καλλιεργεί ένα πνεύμα αποδοχής του διαφορετικού και μια αρμονι-
κή συμβίωση. 

Αξίζει, συμπληρωματικά, να τονίσουμε ότι ο αθλητισμός είναι ίσως ο καλύτερος φορέ-
ας κοινωνικοποίησης Ελλήνων και αλλοδαπών. Η συμμετοχή στην ίδια ομάδα γόνων -όχι 
σε αντίπαλες- μεταναστών και ελληνόπουλων αποτελεί την ισχυρότερη ασπίδα για αρμο-
νική κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών, μια και το αθλητικό πνεύμα και πάθος είναι 
κοινό σε όλο τον κόσμο. 

Η δε κατάρτιση μικτών ομάδων προσφύγων-μεταναστών και Ελλήνων ανέργων μπορεί 
να αποτελέσει ένα γόνιμο έδαφος συνθετικών διαδικασιών μέσα από βιωματικές εμπειρίες. 
Προσφέρει την ευκαιρία για διάλογο ως προς τις αμοιβαίες προκαταλήψεις, τις αντιθέσεις 
ή τα κυρίαρχα στερεότυπα, προάγει την αλληλοκατανόηση και την αλληλεγγύη, την αμοι-
βαία υποστήριξη και τη συνεργασία. Μέσα στη λειτουργία μιας τέτοιας ομάδας ενισχύεται 
η συνεργατικότητα και η κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της γλωσσικής και πολιτισμικής 
διαφοράς, λύνονται προβλήματα αμοιβαίας καχυποψίας ή του όποιου εθνικιστικού αντα-
γωνισμού12. 
 

                                                             
12 Γήμορ Χλωπηζιούδηρ, ό.π., ζελ. 69. 
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