
Η αντιµετώπιση του «άλλου» στην εκπαίδευση 

 

Η µετακίνηση πληθυσµών, είτε οικειοθελής είτε αναγκαστική, αποτελεί ένα 

υπαρκτό φαινόµενο το οποίο δηµιουργεί αλυσιδωτές ανακατατάξεις ανά το 

παγκόσµιο. Φυσικά το «σύνδροµο του Οδυσσέα» ή το «ταξιδιάρικο» της 

ανθρώπινης ψυχής δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσουν µε εγκυρότητα τους 

λόγους των µετακινήσεων. Η άνιση κατανοµή του παγκόσµιου πλούτου 

δηµιουργεί περιοχές υποβαθµισµένες και παραµεληµένες, οι οποίες δεν δύναται να 

ακολουθήσουν τους ρυθµούς ανάπτυξης και το βιοτικό επίπεδο των λεγόµενων 

ανεπτυγµένων χωρών. Επιπρόσθετα, η µισαλλοδοξία, η καταπίεση, οι κοινωνικοί 

αποκλεισµοί, οι φυσικές καταστροφές και οι πολεµικές συρράξεις συντείνουν καταλυτικά 

στην αύξηση της µετανάστευσης. Εν ολίγοις, τα αίτια των µετακινήσεων των ανθρώπων δεν 

είναι παθολογικά, αλλά αποτέλεσµα εξωτερικών ανυπέρβλητων καταστάσεων. 

Η Κύπρος έχει καταστεί χώρα εισροής µεταναστών σε αντίθεση µε την αυξανόµενη εκροή 

Κυπρίων που είχε παρατηρηθεί τις προηγούµενες δεκαετίες. Το φαινόµενο τούτο σε 

συνδυασµό µε την επικείµενη ένταξη της Κύπρου στην πολυπολιτισµική οικογένεια της 

Ευρώπης, αλλά και την ενδεχόµενη επανένωση του νησιού, πρέπει να οδηγήσει στην έναρξη 

ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού διαλόγου ο οποίος θα καταλήξει σε ριζοσπαστικές 

εκπαιδευτικές τοµές. Πλέον, οι καθηµερινές εµπειρίες δεικνύουν την απαίτηση άµεσων 

µέτρων που θα συµβάλουν στο σεβασµό του πολιτισµικού πλουραλισµού της κοινωνίας 

προς όφελος της ειρηνικής συνύπαρξης.  

Η µονοπολιτισµικότητα και η εθνοκεντρικότητα όπως προβάλλονται σήµερα ως αξίες από 

το εκπαιδευτικό σύστηµα, θεωρώ ότι πρωτίστως αναχαιτίζουν την οµαλή ανάπτυξη των 

αλλοδαπών µαθητών που εντάσσονται στα δηµόσια εκπαιδευτήρια. Επιπρόσθετα περιέχουν 

και τον κίνδυνο να οδηγήσουν τους αυτόχθονες µαθητές στο να απαξιώσουν την 

οποιαδήποτε διαπολιτισµική συνάντηση υπό το πρόσχηµα της «αλλοίωσης της γηγενούς 

οµοιογενούς ταυτότητας». Στην ουσία η υποβάθµιση ή η αποσιώπηση από την εκπαιδευτική 

διαδικασία του ξεχωριστού πολιτισµικού κεφαλαίου των αλλοδαπών, περιχαρακώνει τους 

µαθητές µας και σε ακραίες περιπτώσεις τους ωθεί στο να αναπτύξουν ξενοφοβικές και 

νεορατσιστικές συµπεριφορές. Εγκλωβίζονται δηλαδή σε στερεοτυπικά σχήµατα αντίληψης 

και αντιµετωπίζουν επίφοβα και απειλητικά οτιδήποτε το διαφορετικό µε το οποίο δε 

θέλουν να έχουν επαφή. 

Κι όµως, το φαινόµενο της αναγκαστικής µετακίνησης είναι έντονα συνυφασµένο µε την 

ιστορία αυτού του τόπου. Όλες οι κυπριακές οικογένειες έχουν έστω κι από έναν µετανάστη. 



Η τουρκική εισβολή του ’74 εξώθησε αρκετούς κατοίκους του νησιού να εγκατασταθούν 

µόνιµα στο εξωτερικό. ∆εν είµαι σε θέση να γνωρίζω επακριβώς τις συνθήκες υποδοχής 

τους, αλλά η ουσία είναι ότι υπάγονταν στην κατηγορία του «διαφορετικού» και του «ξένου» 

από τα κοινά πολιτισµικά πρότυπα της χώρας υποδοχής. Η στενή µας σχέση µε την έννοια 

της µετανάστευσης, αλλά και του πολέµου που είναι συνυφασµένος µε την αναγκαστική 

µετακίνηση, θεωρητικά µας δίδει την ικανότητα να κατανοήσουµε τις συνθήκες τις οποίες 

βιώνουν οι µετανάστες στον τόπο µας. Έτσι οι Κύπριοι, έχοντας ως κοινό σηµείο αναφοράς 

µε τους αλλοδαπούς µετανάστες τις κοινές µνήµες, µπορούν να διαντιδρούν µε 

συγκαταβατικότητα και κατανόηση.  

Επιπρόσθετα, στο βαθµό που εµείς απαιτούµε να διατηρήσουν την ξεχωριστή ιστορική τους 

µνήµη οι Κύπριοι µετανάστες, στον ίδιο βαθµό πρέπει να δηµιουργήσουµε εκείνα τα 

εκπαιδευτικά πλαίσια, για να εκφράσουν τη δική τους ιστορική µνήµη και οι µετανάστες 

στην Κύπρο! Συνεπώς τα παιδιά αυτά δε θα στιγµατιστούν ως φορείς ενός ελλειµµατικού 

πολιτισµικού κεφαλαίου το οποίο δεν έχει θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του τόπου, 

αλλά θα µπορέσουν να αρθρώσουν το δικό τους λόγο διδάσκοντας παράλληλα κι όλους 

εµάς. Το ισχύον γενικευµένο και καθολικό σχολικό πρόγραµµα µπορεί εκ πρώτης όψεως να 

δηµιουργεί προϋποθέσεις ισότιµης συµµετοχής, αλλά στην ουσία µέσω αυτού οξύνονται οι 

διακρίσεις και οι αποκλεισµοί. Η παιδεία του τόπου πρέπει να σέβεται και να δίνει λόγο στα 

ιδιαίτερα βιώµατα των µαθητών. Εξάλλου είναι εµφανές ότι απευθύνεται σε ετερογενή 

µαθητικό πληθυσµό µε ξεχωριστές βιογραφίες. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι τα παιδιά των 

µεταναστών προέρχονται από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισµικό περιβάλλον. Εάν 

τελικά τα ιδιαίτερα βιώµατά τους αποκλεισθούν από την εκπαιδευτική διαδικασία, τότε θα 

είµαστε όλοι µας συνυπεύθυνοι για την ενδεχόµενη σχολική αποτυχία τους.  

Εν κατακλείδι, το σχολικό πρόγραµµα πρέπει να καταστεί ευέλικτο και να διαµορφώνεται 

διαλεκτικά ανάλογα µε το ξεχωριστό υπόβαθρο των παιδιών. Πρέπει να προωθεί την 

ικανότητα της ενσυναίσθησης ως µείζων εκπαιδευτικού στόχου. Να βοηθήσει δηλαδή τα 

παιδιά να τοποθετήσουν το «εγώ» στη θέση του «άλλου» για να αντιληφθούν τις 

συµπεριφορές και τις ανάγκες και των «άλλων». Να τους βοηθήσει να αποµακρυνθούν από 

στερεότυπα, προκαταλήψεις και πολιτισµικές ανασφάλειες. Να τους βοηθήσει τελικά να 

επικοινωνούν µε σεβασµό, συγκαταβατικότητα και αξιοπρέπεια αναδεικνύοντας σε κάθε τους 

επαφή το προσωπικό τους θαύµα! 
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