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EΠ

ΙΚoΙNΩNΙΑ KAΙ ΓΛΩΣΣΙKA ΣTEPEOTYπA

XPΙΣToΦoΡoΣ XΑPΑΛΑMΠΑΚ HΣ

This paper examines a number of hot issues concerning intercultural communicatiοn and
linguistic stereotypes. The polysemοus term cuΙture is explained from a new perspective,
since its concept has changed. Culture, as language as weΙl, has become an ever-present
synonym for identity, being on the focaΙ point of the discussions about the future of the
multicultural societies and the peaceful coexistence between their members. Ηuman cultures are constaΙt creations and negotiations of imaginary boundaries between 'we' and
the 'others'. CuΙture is seen in a broad Sense always in comparison ιvith ideology and the
symbolic power of its manifestations. For an effective cultural literacy the concept of
awareness is essential. Particular attention has been given to culture and discourse systems, especially to non-verbal communication, which is of paramount importance for a
successful intercultural communication. Stereotypes are often interrelated ιvith the notiοn
of otherness. Typical negative and positive stereotypes concerning Greeks, Αmericans
and Αsians ιιre recorded and commended. Ιn a second part of this paper practicaΙ issues
for an effective teaching of interculturaΙ communicatiοn are presented. on the one hand,
some characteristics of the Web-based, cross-cultural project entitled CuΙtura are discussed
with emphasis on semantic networks and the specific role of the teacher. On the other
hand, some gaps and paradoxes related to the teaching of cuΙture are studied. The investigation is centered on multicultural classrooms and the pedagogy of socio-cultural competence. As a result, the re-examination of many aspects of the teaching of culture in Greek
schools and other institutions, not only of foreign but also of our own, iS propοsed.

1. Eιoαγιυγιx&

H διαπoλιτιoμιxη επιxoινων('α (intercuιturaι communication) απoτελεi 6γα
απ6 τα πυo ελχυστLτ{α, αλλα χαι <<επιχiγδυνα>> γνωοτιxd, αγτιχειμεγα των τελευτα[ων δεxαετιιbν, σε διεθνθg επiπεδol. E1oυν εγαπoτεθε[ πoλλθg ελπiδεg
1. Bλ. τιg

πq6oφατεg διεξoδιx6g παqoυoιαoειg: Schirato & YeΠ 2ο00, Scollon & WongScolΙon 2ο00, Jandt 2oo1_, Kim 20Ο1. Aξιoπρdσεxτεζ εiγαι oυ επtσημανoειg τηg
Κramsch 2oσ2 για τα τ6ooερα αυτd, βιβλ[α στo σχετιx6 βιβλιoxριτιx6 τηg dqθqo.
Σπoυδα(α ε(,γαι χαt τα 6ργα των: Yli-Renko |993, Hinnenkamp \994, Byram t997'
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στoν νθo αυτ6 επtστημoνιx6 xλdδo γυα την αμoιβαiα xαταν6ηση, συγεQγασια

χαι ειQηνιxη oυνriπαQξη των λαιbν. Η διαπoλιτιομιxη επιxoινωνiα 61ει οτην

oυσια μεταβληθε(, αε πoλυπoλιτιoμιxη, η oπolα πρoυπoθ6τει τη διαπoλιτLσμLxη ιxαν6τητ& (intercultural competence) xαι αυτη με τη oειρd τηs τηγ πoλυπoλιτιoμιxi (mιLticultural cοmpetence). o 6Qoζ πoλυπoλιτιoμιxη xoινων('α
(multicultural society) αναφ69εται στιζ αrlγ1qoνεζ χoινων(,εg oτιg oπolεg ξoυν
xαι εqγdξoνται μαξι dνθgωπot πoυ μιλor1ν διαφoqετιx€g γλιilσσεs, ανηxoυν
oε διαφoρετιx6g θqηαxε[εg, 61oυν διαφoρετιxιig παραδ6oει9, αξiεg xαι oτd,oειζ ξωηg. Aυτ6ματα αγαχtlπτει μια oειqd πρoβλημd,τωγ πoυ σχετ[ξoνται με
την αQμoνιxη ουμβiωoη, η oπoiα xαθ[οταται εφιxτη μ6νo αν βααiξεταt στην
αγεxτιx6τητα χαι τηγ αμoιβα(,α αναγνιbqιση τωγ διαφogετιxιilγ πoλιτιoτιxιilγ
xαι πoλιτιoμιxιbν εμπειgυιbν. To ελληνιx6 oxoλε[,o δεν μπoρotiοε να με[,νει
ανεπηg6αoτo απ6 τιg gαγδαlεg αυτ6s εξελiξειg. OπωE χαι στα πεQιoo6τεqα
xρdτη-μ6λη τηζ EυqωπαΤxηg T,νωoηg, αλλd xαι οε πoλλ6g dλλεg 1ιilqεg, oι
μαθητ69 πoυ πQo6ρ1oνται απ6 oιxoγ6νειεg oιχoνoμιxιilν xυqiωE μεταναατιbγ
61oυν αυξηθεi με εντυπωαιαxoιig ρυθμoriζ, με απoτ6λεoμα τη δημιoυgγiα
εν6g ν6oυ α1oλιxori xαι μαΘηoιαxoιi πεqυβαλλoντoζ, τo oπoio επιβdλλει τηγ
αναθειbqηση τηζ διδαxτιxηg μεθoδoλoγi,αg τ6oo τηE μητQιπηg γλιilooαg 6αo
χαι των ξ6νων γλωooιilν3. H παλιd μoνo-πoλιτιoμιxη εxπαiδευση παρα1ωρεi
οταδιαxd, τη θ6οη τηE στη διαπoλιτιoμυxη, η οπoiα 6μωE δεν 61ει αx6μα βρει
τo δg6μo τηg, ενιb πoλλoi π€φτoυν στtE παγiδεg τηg. oι εξελ(,ξειζ τoυ οriγ1goνoυ x6oμoυ xαθιoτotiν αναγxαiα την πληgη χαι αε βdθog γνιilαη τoυ πoλιτιoμori τωγ <d,λλων>>, γιατi 6τoι μπoρε[ xανε(,g να xατανoηoει xαλιiτεQα τoν
εαυτ6 τoυ.

H διαπoλιτtoμιxη επιxoινων(,α εtναυ 6να9 γενιx6g 6Qoζ πoυ αναφ6qεται
στην επtχoινωνiα ανdμεσα σε dτoμα η oμdδεE με διαφoqετυx6 πoλιτιoτιx6
υπ6βαθqoa. Θεωgε(,ται ωg πqo6xταση χαι πεQαιτ6qω επεξεgγαομ6νη μoQφη τηζ
Samovar, Porter & Stefani 1'997, Bennet 1998. Για διδαxτιxη αξιoπoiηοη προoφθqoγταL αQχετd δημooιεtiματα τoυ EυρωπαΤxoti K6ντqoυ Σt}γ1qoνωγ Γλωooιbν πoυ
εδρειiει, oτo Graz τηg Aι;oτρ[αg. Bλ. οτη βιβλιoγραφ(,α τηγ tστoσελiδα τoυ European
Center for Modern Languages.
2. Bl. Κnapp-Ρotthoff & Liedke (εxδ.) !997' Reich, Ηolzbrecher & Roth (εxδ.) 200Ο. Για
την εxμαθηση τηE οτα πλαioLα τηζ διδαοxαλlαg ξθνων γλωooιilν παρθ1ει αρxετd

ερεθ[oματα η εQγασ(,α τoυ Fischhaber 2w2.
3. o 6gog ξtη γλιΙlαoα (foreiμ language) δεν πq6πει να ιo1tiει πια, τoυλd1ιοτo για
την Eνωμ6νη Eυριilπη, θ1ει 6μωE ευqtτατη διdδoοη xαι γι' αυτ6 χQησtμoπoυεlται
χαταχQηστιxα xαυ o' αυτη εδιil τη μελθτη. Και η 6γγoια τηζ <μητQιxηg γλιiloσαζ>
(mοther tongue) 6:y;ει 1αoεν την παλιd αLγλη τηg, λ6γω των μεγαλωγ χoιγωγιxιilγ αλλαγιbν πoυ 61or-lν επιoυμβε(, xατα τιg τελευταlεg δεxαετiεg.
4. Αψ(,ξει ηδη να εμφανiξεται o 6ρo9 διoμαδιxη (intergroup) επιxoινων['α (xαι σwεQyαoiα),η oπoiα αναφ6ρεται χαι σε dτoμα πoυ μετιθ1oυγ στoγ Lδιo πoλιτιoμ6.
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επιχoινωνtαχηE ιχαν6τηταζ, στην oυσια μια π6μπτη δtd,σταση τηζ, εχτ6ζ απ6
τιE ηδη χαθιεQωμ6νεg, την επL'ιoLνωνLαtιi, την χoLνωνLoγλωoαoλoγLιt'η, τη συνoμιλιαxηxαι τη στQατηyL?{η L'lαν,6τητα. H διαπoλιτιoμιxη ιxαν6τητα πεqιγqdφεταL γενιχd ωζ η ιχαγ6τητα τoυ ατ6μoυ γα συμπεQιφ6Qεται επαqxΦE χαt με
τηγ απαQα(,τητη ευελιξLα 6ταν €qxεται αντιμ€τωπoE με πρdξειg, oυνηθειεζ xαL
πQoσδo}ι(,εg ατ6μων με διαφoqετιx6 πoλιτιoμo. o εθνo11,εwQLσμ6gxαιτo πoλιτιατιx6 αox (cιLtural shock) εlναι απoτ€λεαμα τηE 6λλεψη9 ανo1ηg χαι χαταν6ηoηζ.

Αυτ69 πoυ μαθαiγει μια ξ6νη γλιbooα πq6πει παqdλληλα με την εxμd,θηoη
χαι εφαQμoγη των γQαμματιχo-σι)ντα'LτLτ{ιirν xαν6γων γα oυνειδητoπoιεL 6τι
υπdρ1oυν διαφoρετιxa πoλιτιoτιxd πλαiσια στα oπolα ε[γαι υπoχQεωμ6νo τo
dτoμo να xινηθεl, αναλoγα με τoν πoλιτιoμ6 με τoν oπolo 6gxεται oε επαφη.
Καλ6 εiναι να xρ[νει xανε(,g τoν iδιo τoγ πoλιτιoμ6 τoυ με τα μdτια ενog ξ6γoυ, να oυγxqiνει απ6 6oo γiνεται διαφoqετιx6g oπττxtg γων(,εg xαυ τoυg δtio
πoλιτιαμotig, δε[1νoγταE τη μ6γιoτη δυνατη ανo1η οτη διαφoρετιx6τητα. Tα
ατερε6τυπα, 6πωζ θα δoriμε αγαλυτιx6τεqα πιo xdτω, εiναι τo απoτ6λεαμα
αξ ιoλoγ ιxιilν υπεqγενιxεliαεωγ.
Η Δ nπoλtτ ιoμιxη πα ιδαγωγ L?ζη, γνωoτη χαt ωζ Δ tαπoλιτ ιαμιxη εxπα[δευor1/
αγωyη,61ει αναπτυ1θεi τα τελευταiα μ6λιg 1q6νια. Ιδια(,τεqα αυξημ6νo εiγαι
τo ενδιαφ6goν Eλληνων επιοτημ6νων για τoν ν6o απtστημoνιx6 xλdδo, αφoti η
ειoqoη ατη 1ιilqα μαζ εχατoντdδωγ 1ιλιdδων oLχoνoμιxιilν μεταναοτιilν χαι παλινγooτoriντων 61ει δημιoυqγηoει μια ν6α χoινωνιχη xαι α1oλιxη πραγματιx6τητα5. Στιg αriγ1qoνεg πολυγλωσσεζ xαι πoλυπoλιτιoμυxθg xoινωνiεg η επιχoινωγiα xαΘioταται αφ' εαυτηg πoλυγλωooιxη xαι δυαπoλιτιομιxη. Eiναι, επoμ6Vωζ, απαραiτητη η απooαφηνιoη τηE διαπoλιτιoμιxηg επιχotνων(,αg χαι τoυ
ρ6λoυ των γλωαoιxιbγ oτερε6τυπων6. Πqιν απ6 6λα 6μωE xqiνεται αναγxα(,α η
ανd,λυoη τoυ 6qoυ πoλιτιαμ69 xαι η επιoημανση των υδιαιτερoτητωγ τoυ, με
οqιoμ6νεg επιλεxτ ιxιθg αναφoQ6ζ στoν oriγ1ρoνo θεωρητιx6 πρoβληματ ιoμ6.

2.ll

€γγoια τoυ 6qoυ <<πoλιτιομ6s,

Η διαπoλιτιαμιxη

επL}{oLνων('α (Ιntercultural communication), 6να9 δrioxoλog

στην εqμηνεi,α τoυ 6ρog, oυνδ6εται dμεoα με την πoλιioημη χαt πqoβληματιxη
5. Bλ. εγδειxτιxd Δαμανaxηs t997,2οο0, Γεωργoγιdwηg |997, Kαγαx(,δoυ-Παπαγιdν-

νη |997, Mαρxoυ |997, ΠαπαxωγοταγτLγoυ L997, Παπdg 1998, Γx6βαρηg 20ο0,
Γx6τoβοg 2oσ2. Σfμρ.τo θεματιx6 τε$1og τoυ πεQιoδιxorj Eπιoτημεg Φωγηg (4,
2oσ2): Διαπoλιτιoμιxη παιδαyωγιxη ατην Ε,λλdδα. Πqαxτιxd ξητiματα xαι θεωqητι-

xd ξητotμενα.
6. Bλ. R. Scοllon & S. Wong-Scollon zaoL xεφ.7: <What is Culture? ΙntercuΙtural Communication and stereotyping>, 1 35- 1 76.
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ωs πQoζ τηγ απoσαφηνιoη τηζ 6νγotα τoυ πoλLτLσμoιi (civilization) χαι τηζ
ιloυλτotjQαζ (culture). o πoλιτιoμ6g εiναι δrioxoλo να πoσoστtχoπotηθεi γιατi
λειτoυργεi υπooυνεiδητα, γiνεται 6να με τη φr1oη τoυ ανθριbπου. Yπd,g1or.rν διαx6αιoι περLπoυ oqιoμo[, τoυ πoλιτισμoli χαι τηζ xoυλτofqαζ, γεγoγ69 τo oπoio
επιβεβαιιbνεt τα αδι6ξoδα oτα oπolα 61oυν περι6λΘεL oL εQευνητ(:ζ7.Παλαι6τε9α
o πριilτog 6ρoζ δηλωγε τoν υλιx6 η τε1νoλoγιx6 πολιτιαμ6 xαι o δεriτεqoζ τoν
πνευματLx6 πoλιτιoμ6, ιδιαi,τεqα στη γεQμαν6φωνη βιβλιoγqαφiα. o γεQμανιx6g qoμαvτιoμ6g, με xιiqιo εxπρ6oωπo τoγ Johann Gottlieb Herdeη θεωqεi 6τυ η
xoυλτor}qα (Kultur) εxφqdξει τιg xoιν6g αξ(,εg, τη γλιilooα, τα ηθη xαι 6θιμα, γενιxd, τo <<πνεtiμα> εν6E λαot, o oπoioE εxλαμβανεται ωE μtα ενωμ6νη xαι oμoιo_ πνευματιxηg
γενηζ oντ6τητα. Πq6xειται δηλαδη μια διαδιxαα[α διανoητl:'lηζ
μ69φωoηg (Bildung). Αγτιθετα, o 6Qos Zivilisation αναφ6Qεταt oε υλιx6E αξiεE
χαt πQαχτιx€g,xoιν6g χαt σε dλλoυg λαotig, δεν oυνδθεται επoμ6νωg με τηγ ατoμιx6τητα8. Απoτελεi τυπιxη 6xφρααη τoυ αστιχoti xαπιταλιoμorig. Στην αυστηqη διdxqιση των δrio 6ρων επθμεινε ιδιαiτεqα o Mωι Weber για να δηλιiloει 6τι
o υλιx6E πoλιτυoμ6g, αε αντiθεαη πQoζ τoν πνευματιx6, μεταβιβdξεται απ6 xoιγωνiα σε χoιγωνiα. Σημερα oι διio 69oι Θεωgοriνται ουνιilνυμoι10. Σ' αυτην εδιil
την εQγαo[,α 1ρηoιμoπoιεiται o xλαoιx6g oριoμ69 τoυ Tylor: <o 6qog πoλιτιπαραθι6τoυν στo βιβλ[o τoυg CuΙture: A
criticaΙ τevieνv of concepts and definitions (|952) 6γα πiγαxα με πεQισο6τερoυg απ6
δι,αx6oιoυg διαφoρετιxotig oqιoμoι}g τoυ <πoλιτυoμori>. Πληqoφoρlα πoυ αvτληoα
απ6 την ηλεxτρoνιπη μoρφη τηg CoΙumbia Ε,ncycΙopedia, 6η 6xδ., 2001, λημμα

7. o Αlfred Κroeber χαι η Clyde Kluckhohn

8.

culture. Για τoγ πoλι,τιoμ6 γενιxα βλ. Beneton 1975, Adornο & Ηorkheimer 1987.
Για την xoιγωνιoλoγlα τoυ πoλιτιoμοιi θ1ει oυγxεντgιiloει πλot}oιo υλιx6 o Φ[λιαg
οτo δlτoμo θργo τoυ 2000-2ω|.
Σε αγdλoγη διdxριση πQoχωqεL o Eυ. Bενιξ6λog (1997: 68): <... o πoλυτιoμ6g τ6οo
ωg xατdoταση, δηλαδη ωζ τo μ6oo επi,πεδo τηg τε1νoλoγiαζ χαι τηg αιoθητιxηg πoυ
xυρυαq1ε| σε μtα περioδo (civilisation) 6οο χαι ωζ οτdoη xαι πνευματιx6τητα, ωg
δqαoτηρι6τητα πoυ o1ετiξεται με τtζ τtμεg (culture), ουγδ6εται με τηγ iδια την
εΘνιxη ταυτ6τητα>. ΠιoτεΦευ αx6μα (αυτ.) 6τι <αυτ6 πoυ oγCIμαξεται, πoλιτιoμ69 εiναι 6να9 απ6 τoυg πto σημαγτιxorig, αν 61ι o σημαγτtx6τεροg, παρdγoνταE χotγωγιxηg oυνο1ηζ>>, lΙθ την 6woια 6τι o πoλιτιoμ69 λειτoυργε(, ωg <<oιxoνoμiα τoυ ελεrjθερoυ 1ρ6νoυ>.

9. o Mι1.

Toι,αν(,xαg (1998: 132) επιoημαLνευ 6τι o 6QoE πoλιτtαμ6< <οημαδεriεται απ6

την πoλιτυxη υπευΘυν6τητα τoυ ατ6μoυ απ6γαγτt στηγ πoλιτε(,α>>, ενιil o 6ρog xoυλτoυρα <<απ6 την ευqriτερη επαφη τoυ ανθqΦπoυ με τη φtiοη>. Παqατηqεl 6τι o 6Qoζ

10.

multiculturalism δεν μεταφραξεται oτη γλιbοσα μαζ ωg <<πoλιrxoυλτoυριoμ6g> xαι
6τoι, με τη γεν[xευση τoυ 6ρoυ <πoλυπoλιτιoμ69>> ουμαλr1πτoγται xαττoιεg σημαντιxθg ιoτoριx6g δι,αφoρ6g.
Aξiξει να σημεLωΘε[ 6τυ η λθξη xoυλτoιigα δεν λημματoγραφεLται αrα λεξιxd Πqω(,αg
xαι Δημητqαxoυ. Αrrτiθετα, η λ6ξη πoλιτιoμ6E (η oπolα ηταν γνωoτη απ6 ττΙγ αQχαι6τητα με τη οημαo[α <διαxυβ6ργηση>) βριolι6ταν xαι βρlαlιεταt σε ευqfτατη

χaηη.
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σμ6ζη xoυλτoιiρα, ψε την πto ευQεια εθνoγραφιχη τoυ 6woια, πεgιγgdφει αυτ6
τo otiγθετo 6λo πoυ πεQιλαμβd,νει τη γνιboη, τtζ παΙτoιθηoειg χαt τηγ τ61νη, τα
ηθη, τoυg ν6μoυ9, τα θθιμα χαι oπoιεoδηπoτε αλλεg δυνατ6τητεζ χαι αυνηθειεg
61ει απoxτηoει o dνθqωπoE ωζ μ6λog τηζ χoιγωνiαgrr11. o πoλιτιoμ69 ερμηνεriεται στα πεgιoo6τεqα λεξιxd πqωτ[oτωE ωζ <<τo σ'ιiνoλo των υλιxιbν χαι πνευ-

ματιxιbν επLτευγμdτων [εγ6g] χoινωνιχori oυν6λoυ1112. Δ(,νεται, επoμ6νωg, €ψφαση οτα ουλλoγιxd επιτεtiγματα σε 6να oqιομ6γo τ6πo xαι xq6νo (o γαλλLτLIS,
o αρyαiog ελληνιx6g πoλιτιoμ6ζ) xαι υπoβαΘμiξoνται η παqαγνωg(,ξoγταt oι
διαφo96g που υπdQχoυν oτα μ6λη των oμdδωγ, τωγ xoιγωνιιitν η των xqατιbν.
Η υπεqγενιχευτLχη αυτη 6νγoια τoυ πoλιτιαμor1, η oπoi,α 6xει xαθιεqωθεl oε
6λε9 o1εδ6ν τι,ζ ευQωπαtxtg γλιbooεg, δεν μπoρε[ να 61ει εφαρμoγη ατη διαπoλυτιομιxη γλωooιxη επtχoινων(,α, αφoti η oυνoμtλiα (discourse) γi,νεται ανd,μεoα
αε dτoμα. Tα dτoμα oυνoμιλoιiν ψεταξti τoυg, 6xι 6μω9 χαι oι πoλιτυαμoi, με
την χυQιoλεxτιxη τoυλd1ιoτo σημασLα πoυ 6xει τo qημα. Mε την 6woια αυτη
xdθε επιχoινωνiα ε[ναι στηγ oυoiα διαπρooωπιxη xαι 6γι διαπoλιτιαμιxη!3. Η
oτενη εξdλλoυ o1€οη τηg γλιiloσαζ με τoν πoλιτιoμ6 εiναι δεδoμ6νη1a.
To βαoιx6 εqιbτημα πoυ πq€πει να διεqευνηθε[ ε(,ναι με πoLo τq6πo oι ιδεoλoγιxd, φoQτισμ6γoι πoλιτιoμoi, χαι τα oυνoμιλιαxd oυoτηματα (discourse
11.o ogιαμ69 αυτ6g βρloxεται oτην πριilτη παqαγQαφo τoυ βι,βλ[oυ Primitive
(1871) τoυ

i\γλoυ ανΘρωπoλ6γoυ E. B. Tylor (1'832-|9|7). Παqαδ6ξωg

cuΙture
o ουγγραφ6-

αg δεν αναφ6qεται oτη γλιilοσα, η oπoiα απoτελεL oυoτατιx6 οτoι1ε[o τoυ xαΘε πoλιτιoμoιi. To λεξιx6 Der GroBe Brockhaus in einem Band, Mannheim 2003, oρ[ξει εriστoχα τoγ πoλυτιoμ6 (Κultur) ωg <<τo oιiγoλo τωγ εxφd,νοεωγ τoυ β[oυ τηg αΦgιilπινηζ χoLγων(,αg oτη γλιilooα, τη θρηoxε[α, την επιοτημη, την τ61νη x.α.>>. Xρηoτιx6g
εiγαι χαι o oρυoμ69 τoυ 6ρoυ culture oτo Λεξυx6 6qων Κoινωνιoλoγ['αg των David
& Julia Jary, Aθηνα, χ. χQ.: Exδ6oειg Ι. Φλιilqog: <H ανΘριilπl,νη δημιoυqγlα xαι,1ρηoη ουμβ6λωγ χαι πρoΤ6ντων τ61νη9. O πολιτιoμ6g μπoρε1 να θεωρηθεi ωg δημιoυργιbν <<τoν τρ6πo ξωηg" μι,αg oλ6xληρηg xoινωνiαg χαt τo oτoι1ε(,o αυτ6 περιxλε(,ει
xιilδιxεg συμπεQυφoQαζ, ενδυμαοiεg, γλιilooα, τελετoυqγυτια' ν6ρμεg συμJτεQtφoQαζ
xαι ουοτηματα δoξαoιιilν>>. Γεγιxα o 6ρo9 πoλιτιαμ6E 6γει λαβει την α6ριoτη σημα-

<αξ[εg, oriμβoλα χαι πqαxτι,x6g>r, η oπolα εξειδιxεr}εται, 6πωg δεi1νει τo φQαoτιx6 6νoμα πoλιτιoμ6ζ τωy επιyειgηoεωv< αγγλ. enteφrise culture.
Γ. Mπαμτιινιιbτηζ, Λεξυx6 τηE ν6α9 Ε,λληνιxηg γλιbooα5,2η 6xδoοη, Αθηνα 2w\ βλ. λ.
Παρ'6λα αυτd διατηqιil oτoγ τiτλo τηE εQγασ[αg την αδ6xιμη αυτη διατriπωoη επεt-

oiα

12.
13.

δη 6xει γενιxευτεi η χQηση τηζ.
14.

o Π. Koγτ6g (|999

146) τoνlξεt εμφατtχα: <M6oω τηg γλΦooαg αναπτιiσσεταυ, εχφgdξεται, επεxτε[γεται χαt διαδ[δεταυ o πoλιτισμ6ζ. Και φα(,νεται 6τι oτι,g μ6ρεg

μαE η oriμρoυοη εLναι περιοο6τεQo σε επiπεδo πoλυτιoμoιi παι λιγ6τερo oτo 1Φρο
τηζ otχoγoμLαg, πραγμα πoυ τo βλ6πoυμε στηγ πQoσπd,θεια 6λωγ των μεγdλωγ δυνd,μεων γα αγαπτΦξoυν την πoλυτιοτιxη τoυζ επιQQoη 6πoυ μπoρotiν xαυ 6πωg μπoqoι}ν πεqιoο6τεqo>. Bλ. τα βιβλ[α τηg Kramsch (2Φ0, 2001), 6πoυ βqloxει xανεlg
πλof o ια oyετ νx'i1 β ιβλ ιoγραφ [α.
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systems) ειδιx6τεqα, χαθoQ[ξoυν η επηQεdξoυν oε μεγdλo βαθμ6 τη διαπqoσωπιx,t'1εJτtχoι,νων(,α ανdμεσα στα μ6λη δυo διαφoqετιxιilν oμdδων.

Mε βdoη oqιαμθνεt αγτιπQoσωπευτιx6g Θεωqητιx€g απ6ψει9, o πoλιτιoμ69
εντoπiξεται: 1. σε παQατηρηoιμα μoντθλα συμπεQtφoQαE, δηλ. παgαδ6oειg, oυνηΘειεg, ηθη xαι 6θιμα (θεωρ(,α τηζ συμπεgιφoqdg).2. oε xαν6νεg xαι λειτoυργiεg πoυ υπ6xεινται στη συμπεQtφoqd (λειτoυqγιx6 μoντθλo). 3. oτην dπoψη
γtα τoγ x6αμo η oτo <<λoγιoμιx6 τoυ μυαλori>> ("the software of the mind"

(Hofstede:1.991', γνωoτιx6 μoντ6λο) 4. ατo xoιν6 otioτημα αυμβ6λωγ χαι σημαoιιilν πoυ υπαγoρεt}ει τι πρ€πει να πqooιθξoυμε, πωE εγεQγotiμε χαι τι εxτιμd,με
(oυμβoλιx6 μoντ6λo).
Kατd τη διδαοxαλiα τηg ξ6νη9 γλιilooαg 61orrν επιxqατηαει δrio oqιoμol, oι
oπoi,oι ατηqiξoνται στην αγγλιxη παqd,δooη χαt oυγδ6oνται αγαπ6σπαστα μεταξri τoυζ: o ανιbτεaoζ η υψηλ69 πoλιτιoμ6s η απλιilg πoλιτιoμdg, "high
culture", o oπoiog περιλαμβd,νει τα πγευματtxa xαι xαλλιτε1νιxd επιτεriγματα
εν6g λαoti, σε αυνdqτηoη με την oιχoγoμιxη, xoινωνιxη xαι πoλιτιxη ιατoρiα,
χαι o ανθρωπoλoγιx6g πoλιτιαμ6ζ i xoυλτoιiρα "anthropological culture" πoυ
δiγει €μφααη στην xαθημεqιη ξωη. Στη διαπoλιτιoμιxη επιxoινωνiα τo εγδιαφ€qoν επιχεvτQιbγεται στηγ ανθqωπoλoγιxη oημαolα τoυ πoλιτιoμoti: γλιiποα,
ηθη xαι 6θιμα, χoσμoαντiληψη (worldview), ot1ατημα oυγγ6νειαE, χoινωνtχη oργdνωαη xαι dλλεg αυτoν6ητεg xαΘημεqιν6g πραxτιx6ζ, oι oπoiεE διαφoqoπoιot}ν τη μια oμαδα απ6 την dλλη. Eτoι διαμoqφιilγεται η εσωτεQιxη otlνoxη τηg
oμdδαg χαι η α[oΦαη <<τoυ ανηxειν μαζι".
'Ηδη απ6 τη δεxαετiα τoυ 19Ζ0 τιξθηxε τo εqιbτημα αγ μπoqεl να υπdqξει
<μαξιxη> xoυλτoιiρα>> (mass culture) στtE χotνων(,εg τηg μαξιxηg xατανdλωοηg.
ΘεωρηΘηxε 6τt δεν μπoρε[ να διαμoρφιilσεt τo πνεtiμα τoυ λαοti, αφot} χαQαxτηqiξεται απ6 qη16τητα, oμoιoγιθνεια, ιxαν6τητα αναπαQαγωγηE, 6λλειιpη
διdρxειαE χαι πQωτoτυπiαg. Oι εgγαα(,εg xυq[ωE των Bronislaw Malinowski
xαι Claude Levi-Strauss 6δεξαν 6τι δεν 61ει πια ν6ημα η παλι6τεQη αξιoλoγιxη
δυdxριοη ανdμεoα στην xoυλτoιjρα'LαL τoν πoλιτιoμ6, ενιil παgdλληλα επιxg[θηxαν oι ευQωχεντριxθg θ6αειg για τηγ €ννoια τoυ πoλιτιoμori. Για τoυg παQαπdγω ερευητ6g, 6πω9 χαι για πολλorig dλλoυg, o πoλιτιoμ6g ε[ναι 6να otiγoλo
χo tγωγιχιilν oυoτημdτων χαι πQαχτ ιxΦν oημαoιoδ6τηoη9, αναπαqd,στασηE χαι
oυμβoλιoμori με αυτ6νoμη λoγυxη. Mε την 6νγoια αυτη, η xoυλτoriqα oυνδ6εται
oτεν6τατα με την 6ννoια τηE ταυτ6τηταζ (identity). Bρετανol χoιγωγtχoi αγθqωπoλ6γoι χαι Γdλλoι δoμιoτ69 αυν6βαλαν στη δημoxqατιxoπoiηαη τηg 6νγoιαζ τoυ πoλιτιομori με την απdλειι|η των αξιoλoγιxιilν διαxρi,αεων τoυ J. G.
Ηerder. Σημερα τoνi,ξεται εμφατιxd η δημoxQατιxη ιo6τητα 6λων τωγ πολιτιoτιxιbγ μoqφιbν €xφgααηg.
Συντηqητιxoi xαι πqooδευτιxoLxflx}"oι xglνoυγ αναγχαiα τη διατηgηoη τωγ
πoλιτιoτιxιbγ ιδιαιτεqοτητων πoυ παqoυαιdξευ xd,θε oμαδα, για διαφoqετιxoι}g
6μωE λ6γoυE. oι <<συντηρητιxoi,> θεωqoriν 6τι με τoγ τq6πo αυτ6 θα διατηρησoυν oι oμdδεζ την αυτoνoμi,α τoυg xαι θα απoφευ1θεi η <oriγχQoυση των πo-
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υβqιδoπoηoειζ δημυoυQγofγ συγχQoliσειζ χαt
απ6 τo dλλo μεQoζ, πιστεlioυγ 6τι 6τoι oι xυγα αναγνωQισoυγ τoυE μιxq6τερoυζ χαι
αναγχαστoliγ
ρi,αq1oι πoλιτtσμol θα
θα παι]ooυγ γα τoυζ xαταπι6ξoυγ. Kατd την dπoψη τηζ Seyla Benhabib QWΖ:
4) xαι oι δrio αυτθg θθoειg <oτηgiξoνταL σε εoφαλμ6νεζ επιστημoλoγιx6g πqoi-lπoθ6oειE: (1) 6τι oι πoλιτιoμoi εiγαι oαφιilg ogιoθετησιμα otjνoλα. (2) 6τι oι
πoλιτιαμoi ταυτi,ξoνται με πληθυoμιαx6E oμdδεg xαι 6τι ε(,ναι δυνατη μια
αδιαμφιαβητητη πεQLγQαφη τoυ πoλιτιoμot} μιαg oμdδαg xαι (3) 6τι δεγ δημιoυgγε[, πρ6βλημα για την πoλιτυxη, αx6μα χαt αν oι πoλιτιαμoi xαι oι oμdδεg
δεν παqoυoιd,ξoυν απ6λυτη αγτιστoιχiα, αx6μα χαυ αν υπαqxoυν JτεQtσσ6τεqoι
τoυ εν6g πoλιτιoμoi oε μια oμdδα χαι πεqιοα6τεqεg απ6 μια oμd,δεζ πoυ θ1oυν
τα [δια πoλιτιoτιxd 1αqαxτηqιατιxd>>. Oι παqαπd,νω πεπoιθηoειg εντd,oooγται
σ' αυτ6 πoυ η Benhabib απoxαλεi <απλoυoτευτιxη χoινωνι,oλoγ[α τηg xoυ}ιτoriQαS>> (reductionist sociology of culture). Mια τ6τoια dπoιpη xατα τoγ Terence
Turner (1993: 41z) διατq61εL τoν xiνδυνo α) να Θεωρηoει τoγ πoλιτιoμ6 ωg
ιδιoxτηolα μtα εθνιxηg oμdδαg η φυληζ, β) να εxλdβει τoν πoλιτιoμ6 χαι την
oμdδα ωζ χωQιστθg oντ6τητεE, με τo να δLνει υπεgβoλιxη 6μφααη στηγ αxqιβη
λιτιομιilν>>, επειδη πoλιτιστιx6g

αoτdθεια15.

oι

<<πQooδευτιχoι>>,

πQoσδιoQιαιμ6τητα τoυ πoλιτιoμoti, Υ) γα υπεqτoνlσει τηγ εσωτεQιχη oμoιoγ€νεtα των πoλιτιαμιbγ xαι με τoν τq6πo αυτ6 να γoμιμoπoιεi ενδε1oμ6νωE χαταπιεστtχ6g τdοειg για χotνoτιx,t'1νπατιoη (xoνφoqμιoμ6 τηg oμdδαg), xαι δ).
να oδηγησει στη φετυχoπo[,ηαη των πoλιτιαμιilν, θεωqιbνταg τoυE ωg εμβληματα
ταυτ6τηταE τηζ ομdδαg, oπ6τε xαθLoταται αδfνατη η χQtτιxη ανd,λυoη τoυg. Η
Benhabib πιατειiει 6τι oι oγετιxtg oυξητηoειg oτηglξoγταt σε εαφαλμ6νη επtoτημoλoγιxη βdoη, με απoτ6λεαμα ooβαq6g πoλιτιx6g orrν6πειεE oγετtxα με τoν
τq6πo πoυ πρ6πεt να απoχαταoταθotiν αδιxiεg ανdμεoα oε oμαδεζ χαt να πQoωθηθεi η πoλιτιoτιn'fixαι γλωοoιxη πoιxιλ6τητα χαι o πλoυραλιαμ6g.
Η Benhabib (20a:5) τdooεται αναφαγδ6γ υπ6q τoυ χotνωνιxoti χoνστQoυxτυβιoμori για την εQμηγε(,α τωγ πoλιτιoτιxιbν διαφoqιbν χαι επιχQ[νει τη qυθμιoτιxfπoλιτιxη θεωρi,α πoυ εξετdξει οαν απλ6 αντιxεlμενo τιE πoλιτιoτιx6g oμd-

xαι τoν αγιbνα τoυE για αναγνιbqιoη16. Kατd την dπoιpη τηE, 6λε9 oι αναλ,riσειζ των πoλιτιoμιbν, εμπειριx6g η ρυθμιoτιxtg, πqθπει να ξεxινot1ν απ6 την
αναγνιilqιση τoυ γεγoν6τo9 6τι o q6λog τoυ χotγωγιxoti παqατηqητη εiναι εγτελιilg διαφoqετιx6g απ6 τo q6λo τoυ χotνωνιxoti δgdoτη. o χoινωνtχ6g παqατηQητηs, ανεξdgτητα απ6 τ6πo xαι 1q6νo, ε[ναι αυτ69 o oπolog επιβdλλει, με τηγ
τoπιxη ελiτ, εν6τητα χαι συνo1η ατoυg πoλιτιoμοr1g ωg αυθriπαqχτα, παQατηQησιμα oυατηματα. Η dπoψη 6τι o πoλιτιαμ6g ε[ναι θνα oαφιbg ogιoθετημθνo ori-

δεg

15.
16.

Bλ. Ηuntington |996 χαι σε ελληνιxη μετdφραοη: Η οtiμQoυση τωγ πoλιτιoμιilν xαι
o αγασχηματ ιoμ69 τηζ παγx6σμιαζ τdξηg. Aθηνα: T6ρξoBooks.

Πoλλol oιiγ1ρoνoι μελετητθg τoυ πoλυπoλυτιoμoti (βλ.' για παρdδειγμα, Parech

2Ο00: 77-80, Carens 2000: 52 x.ε.) απoρρiπτoυγ, επioηζ, τoγ πoλιτιοτιx6 qεαλιoμ6
(cultural essentialism), αλλα για διαφoρετι,xotig o xαθ6ναg λ6γoυ9.
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γoλo διαμoqφιilνεται απ6 τoν εξωτεqιx6 παqατηaητη τηg xoυλτotqαg, αυτ6ν
πoυ βρioxεται <<εχτ6Err, με oτ61o την χαταν6ηoη χαι τoγ 6λεγ16 τηg. oι αυμμετ6χoγτεζ στoν πολιτιομ6, oι <<χoινωνιχoi δqdoτεζ>>, αγτιΘετα, βιιbνoυν τιζ παQαδ6αει9, τα ηθη xαι 6θιμα, τoν υλιx6, χotγωγιχ6 xαι πγευματtχ6 πoλιτιoμ6. Παqατηρor}μενoE o πoλιτιoμ6g <<εx τωγ 6σω>>, δεν φα(,νεται να απαqτ(,ξει εγιαio otiγoλo. Παρoυoιdξεται 6ναg αxαΘ6ριoτηζ υφηζ oρiξoνταg, o oπoiog υπo1ωρεi
xdθε φoQd πoυ τoν πληoιdξει xανεig. Η iδια εgευνητqια επισημαiνευ (o. 7):
<<Αυτ6 πoυ απoχαλoriμε 'πoλιτιoμ6' εiναι o oρlξoνταζ πoυ διαμoρφιbνεται απ6
αξιoλoγιxθg θθoειg μθoω των oπolων η απεqυ6gιατη αλυoiδα τηg αxoλoυθiαg
':llα'{6', 'ιεq6' xαι 'β6βηλo', 'xαθαQ6'
τ6πog-1q6νog oqιoΘετεiταt σε 'xαλ6'
'{αL
o1ηματiξoγται
'αxd,Θαqτo'.
πoλιτιoμo[,
oι
xαι
μ6oα απ6 τ€τoιoυ εlδoυg δυιoμot}g, επειδη oι dνθgωπoι ξoυν oε 6να αξυoλoγιx6 otiμπαν>>. oι oqιoΘετηoειE
τωγ πoλιτιoμιbν χαι, τωγ ανΘqιbπινων oμdδων πoυ τoυζ εχπQoσωπotiν ε(ναι εtiθραυατεg xαι λεπτ6g υπoθιθoειg. Κατoχoζ τoυ πoλιτιoμoli ε[,ναι o μυημ6νoζ, αυτ6g πoυ μετ61ει στoγ πoλιτιαμ6 <αrτ6 μ6αα>r. Για την ερμηνεiα τηg ανθqιbπινηg
συμπεQιφoQdζ o εQευητηE επιβdλλεται να χατανoηοει, αν ε(,ναι δυγατ6ν, τo otiτtτ\xιbν εν69 xατεξo1ηγ πoλυδυd,oτατoυ φαινoμθγoλo των εξωτεριxεt}αεων
'LαL
νoυ, 6πωg εiναι ο πoλιτιoμ69.
H θεωρ(,α τoυ χoυνωνιxori χoνστQoυχτιβιoμoιi 61ει oδηγηoει πoλλoriE εQευνητ€g στo συιΙπ6qαoμα, τo oπoio αυμμεq[,ξoμαι πληQωg, 6τι o <<υσχυQ6g πoλυπoλιτιoμ69>>, 6πωE απoτυπιirγεται στη μεταφoριxη ειx6να τoυ μωσα'ιxoti
(mosaic multiculturalism), ε(,γαι €να <<xαταοxει}αoμα>> πoυ εξυπηρετεi διdφoρεg
oxoπιμ6τITsζ, πoλιτιx6g xαι ιδεoλoγιxtE|1. ogιoμ6νoι επιoτημoγεζ, oι oπoioι
πρooπαθotiγ γα διαμoρφιilσoυν τα πλαiαtα τηζ γλωooυxηg πoλιτιxηg τηg EυgωπαΤxηg Eνωoηg, πιoτεrioυν 6τι oι oμd,δεζ'{αl, oι πoλιτιoμoi oqιoθετotiγται
xαι ταυτiξovrαι επαxqιβιilg, 6πω9 oι ψηφiδεζ τoυ μωααΤxoti. Aυτη η ωQαιoπoι17.

o

6Qoζ πoλυπoλιτιoμιx6τητα συμπεQιλαμβανει, τoυg 6ρoυE πoλυεθνoτιx6g, πoλυθgηoxευτιx6g xαι πoληλωoαιx6g. o Mυ1. Toιανlxαg (1998: 128) πιοτεr}ει 6τι o 6ρog
multiculturalism ε[γαι, εγτελιilg αxαθdgιστηζ υφηζ, *ιτ69τoυ 6τυ υπoδηλιiwεt μια πoλμ
τιoμιxη παρoυoiα xατα oτqιilματα η oε μια παqαλληλη δυαταξη, εγΦ τo ξητoriμενo εLγαt μtα υβqυδoπoiηση, η τρiτη διαoταoη, πoυ θα δημιoυgγor}οε ν6εg μoQφ€E μ βαoη
τιg παλαυ6τεgεg. Πρoοφυ6oτερog xατd τoγ α.ryγQαφ6α ε[γαι o 6qog interculturalism.
oι 6ρoι διαltoλιτιoμdE (interculture) xαυ διαrτoλιτιαμιx6τητα (interculturaΙity) παQαμ6νottν αθηoαriριαrot στα otiγ1ρoνα νεoελληνιxd λεξιxα. Σε παγεπιοτημιαx6g o1oλ69
61ευ ηδη ει,oα1θεi τo μdθημα <<Διδαoxαλ[α τηζ γλιbooαg xαι διαττoλι,τυομ69>>. Θα πρ6τειγα γα δoθεi διαφoρετιxη 6woια oτoν διατroλιτυoμ6, ωg 6να πqooωριν6 η διαρxωg
εξελιoo6μενo δημιoΦQγημα, ωg 6να ενδιαμεoo oταδιo αναμεoα οτoγ πoλιτιομ6 τηg
πριbτηg χαι τηζ δεr1τερηg η ξ6γηs γλΦooαg, αυτ6 πoυ χαQαχτηQIξεται ωE Πoλιτιoμ6g 3

(Culture 3 = C3) οε oqιoμ6νεg ξεν6γλωooε9 θqευνεE. o διατιoλιτι,oμ6ζ, με τη οημαo[α
αυτη, εLγαι wα υβq(,δυo με πoλλα oτερε6τυπα χαt γενιxε6oειg, oι oπolεg oδηγoriν oε
αqητιx6g τoπoθετηoεtζ για τoγ πoλιτυoμ6 τηg δευτεQηζ γλιilοoαg. Σε μια τ6τoια περ[πτωση θα υπηq1ε μεριxη α\πtστoιχlα με τoν 6ρo διαγλtbooα (interlanguage).
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ημ6νη ειχ6να τηζ πoλυχQωμιαζ, η oπoια παQαπιξμπεt χαt στα παQαδεiαια πτηνd,, παlρνεt εντελιilg διαφoρετιxθg διαoτdoεtζ, ωζ αχoυστιχη μεταφoQd, η
oπoια χ,αt αφoQd dμεοα τιg γλιboσεζ. T6τε αντιλαμβdγεται xανε[,g 6τι πq6xειταL για 6γα oιilγθετo πoλtτιoτιx6 <διdλoγo>> με τoγ εαυτ6 μαE χαι με τoυE <αλλουg>r, μια διαqxη δημιoυQγια xαι αναδημιoυqγiα, μια oυνε1η διαπqαγμdτευoη
πQαγματιxιbγ χαt φανταοτιxιirν αυν6qων ανd,μεoα στo <<εμεLg>> xαι oι <d,λλoι>>.
o <dλλog>> ε[ναι, ε(,τε τo αναγγωQiξoυμε εLτε 61ι, 6να μ6qoE τoυ εαυτoι1 μαg,
δεν μποqε(, γα εlγαι xaτυ τo εγτελιbg διαφoρετιx6. oι ριilooι φιλ6ooφoι M.
Bakhtin xαι V. Biber 6δειξαν 6τι o <διdλογoζ των πoλιτιoμιbν> (dialogue of
cultures, 6Qοζ τoυ Bakhtin) εiναι απαραiτητoE για την αλληλoxαταγ6ηση τωγ
ανθριbπων18.
Συμπεqααματιxd θα λ€γαμε 6τι η xoυλτo0qαxαι o πoλιτιαμ6E tγoυν oημεqα

στη συγεiδηoη των πεQtαo6τεqων oμιλητιilν ιooδr]ναμo 1qηατιx6 αντixριoμα.
Για λειτoυqγιxorig λ6γoυ9 πρoτιμotiνται, αx6μα xαι απ6 διαπρεπεlζ επιoτημoνεg, ευρtlτεQoι χαι γεγιχευτιxoi oqιoμol. Eτσυ, o J. Lyons (1995: 330) χQησιμoπoιε[ τoν 6qo xoυλτoιjqα με τη αημαo(,α: <<χoινωνιxα ατtoxτωμενη γνιboηr19.
3. Γλιbooα

'L''J

ταυτιiτητα

'oπωg τo ατoμo μπoqεl να παQαμεiγει τo iδιo, ενιb αυμπεqιφ6qεται διαφοqετιxa xατα τη διdqxεια τoυ βioυ τoυ, θ€μα πoυ απαοx6ληoε πoλλorig φιλoo6φoυg,
απ6 τoγ Aριoτoτ6λη ωζ τoν Ηeideggeη xατa τoν iδιo τρ6πo η γλιilooα χαι o πoλιτιoμ6g εξελioooνται διαρxιbg, διατηqιiwταg 6να oταθεq6 πυqηνα, o oπoiog εγγυdται την ιo6ρQoπη oriνδεoη τoυ παQελΘ6ντog με τo μ6λλoν. Η ταυτ6τητα
(identity) ε(,ναι εξiαoυ ευμετdβλητη 6ννoια, αφori βαoiξεταt στη γλιbαoα, 6πω9
6δειξε o J. ΗabeΙτnειs. Η oτεη oχ6oη γλιilooαg χαι ταυτ6τηταg τεxμηριιilνεταt
πoλλαπλιbg. Η γλιiloοα εxφρd,ξει με πoλλoriE τρ6πoυE τηγ ατoμιxη χαι χoινωνιxη ταυτ6τητα. Διαxρiνoνται τα αx6λoυθα εiδη ταυτoτητωγ: 1. Φυoιxη: Η o16oη
ανdμεoα oτη γλιboσα χαι την ηλιx[α, τo φtiλo, την ποι6τητα φωνηζ xχπ.2. Ψυψoλoγιxη: Η o16αη ανdμεαα oτη γλιboσα χαι την πQoσωπιx6τητα.3. ΓεωyQαφr
xi:T6πoζ χαταγωγηζ τoυ oμιλητη. 4. E'θνιxηxαι εθνoτtxη:Γ}τιjtoσα, εθνιx6τητα,
εθν6τητα xαι_εΘνιoμ6g. To πρ6βλημα τωγ μειoγoτtχιilν γλωοoιilν xαι διαλ6xτωγ.
5. Κoινωνιxη: Γλιboαα χαι χoινωνιxη διαoτqωμdτωοη. To πq6βλημα τoυ oεξιoμoril. 6. Σιr'ριειμενιxη: Πoυxιλlεg τoυ γQαπτori xαι πQoφoQιxoti λ6γoυ, oι oπoiεg
18.

oι Savignon & Sysoyev (2w2) πgoτεlνoιlν με επιτυχLα μια μ6θoδo διδαοxαλiαζ, η
oπo|α ενιo1ιiει τηγ χoιγωνιxoπoλιτιoτι;ιι"fi ιxαν6τητα των μαΘητιilγ xαι τoυζ πQoετoι,μαξει xατdλληλα γtα μια oυσtαoτυxt1oυμμετo1τ| οτoγ πoλιτιοτιx6 xαι πoλπιoμυ-

x6 διαλoγo.
19.Bλ. τo xεφdλαιo <ΓλΦαoα χαι xoυλτoriρα>>,329-361,
βιβλιoγqαφlα πoλιτι,ομot}

-

xoυλτotiQαζ)>, 393-397

.
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xαθoρiξoνταt απ6 τηγ απιχoιγωγιαχη πεQισταση. ΣυνθηματL'ltζγλιboοεg. Λεxτιxα παιγνiδια. 7 . Υφoλoγιxη: o ιδιαi,τεqog τρ6πoζ χQησηζ τηζ γλιilοoαg. Η ταυτ6τητα τoυ συγγqαφ6α. Oι ιδιαιτερ6τητε9 τηg λoγoτε1νιxηg γλωoοαg. Yπαg1ει
€να πg6oθετo oτoι1εf,o, τo oπo[,o τo oπo(,o επιβεβαιιbνει τoυζ dρρηxτoυζ δεομorig πoυ εγιilνoυν τη γλιbooα με την ταυτ6τητα: To ατoμo απ6 τη οτιγμη τηg
γ6wηαηg τoυ εμπλθxεται oε διαλoγιxoιig ιoτorig (webs of interlocution), oι oπo[,oι τo βoηθoυν να α1ιoχτηoει αυτooυνεiδηαη. H δυγαμιxη τηg γλωooιxηg xαταχτησηE 6μειται oτo 6τι oι πεQιoQιoτιxoi γQαμματιxoi xαν6νεg δεν εμπoδlξoυν
τo dτoμo να εxφρασεt τιζ oxθψειg χαι τα ουναιoθηματd τoυ, με ααr}λληπτεE για
τoν ανθqιbπινo νoυ oυγδυαoτιxι6g δυνατ6τητε9. Κατd τoγ iδιo τq6πo η }{oLνωνLxoπo(,ηoη (socialization) xαι o επιπoλιτιαμ69 (acculturation) δεν xαθogiξoυν τηγ
ιoτoqiα τηg ξωηg τoυ ατ6μoυ χαι δεν επηqεdξoυν την ιχαν6τητd τoυ να αναλαμβdνευ πoιxi,λεg δqαoτηρι6τητεg χαι να o1ηματi,ξει ν6εg πqoτd,αειg xατα τη
γλωooιxη αΙτιχoινων(,α. o ιpυ1αναλυτηg Donald Spence (1987: 134) διαφωτ[,ξει
επαqxιbg τη α16oη ανdμεαα oτo dτoμo χαι τη δηγηoη (narration): <<Mε το συνεμ διdλoγo με τoγ εαυτ6 μαζ - στoν ξriπνι6 μαE, στιζ επιμ6qoυg otιθψειg μαζ χαι
στα χανoνυxα μαg α16δια _ αναξητdμε τq6πoυE διdδqαoηζ με τo πεqιβαλλoν
μαζ χαι μετατQoπηg oιlμβdγτων σε oημαolεg χαι oQγανιbνoυμε αυτιθg τtE αγτιδρdoειg, με τo γα τιζ εxφqdξoυμε με λ6ξει9. t...]. Η γλιiloαα πqoαφ6qει 6να μη1ανιoμ6 για να θ6τω τoγ εαυτ6 μoυ στoν x6αμo, 6πωg Θα 6λεγε o Heideggeη χαι
για να xdνω τoν x6oμo μ6qog τoυ εαυτoιi μoυ. H γλιilooα πιθαν6τατα xαΘoqiξει
τoν τρ6πo με τoγ oπoi,o xαταγρdφεταt χαι αναxαλε(,ται αqγ6τεQα η εμπειqiα>.
Πoλλol διανoητ6ζ χαι εqευνητ6E πιατει}ουγ 6τι η 6ννoια τηg γλΦoσαζ απoτελε(, απαqαiτητo αυμτιληgωμα τ6oo τηζ oυλλoγιxηg 6oo xαι τηg εθνιxηg ταυτ6τηταg20. o Γ. Mπαμπινιιbτηζ (1,994 246) εtναι χατηγoQηματιx6g: <Eθνιxη ταυτ6τητα οημαi,νει εθνιxη oυνεiδηoη. Aλλα oυνε(,δηoη ελληνιxηg xαταγωγηg, ελληνιxηg παqαδooηg, ελληνιxori πoλιτιoμor1xαι ελληνιxηg oqθ6δoξηg εxxληoiαg
αημα(,νει oυγ1q6νωζ χαι αυνε[,δηoη ελληνιxηg γλιbooαζ, η oπolα εiναι η γνηoια,
π QωταQχ ιx,i1 xαυ αγτ ιπQoσωπ ευτ ιxη 6xφ qαoη 6λων αυτcbν
H 6woια τηg εθνιxηE ταυτ6τηταζ, η oπolα €τoι xαι αλλιιbg ε[ναι πoλυδιαστατη χαι χQησιμoπoιεiται oυ1νd, με αγτιφατιx6 τq6πo, περιπλ6xεται αx6μα
πεQισσ6τεQo, αγ λdβει xανεig υπ6ψη τoυ 6τι η χoινωνιxη διγλωooiα αυξdνει με
τα1ιiτατoυg ρυθμorig λ6γω τηE διdδooηg xυqi,ωE τηζ Αγyλιxηg. E1ευ υπoλoγιατε[ 6τι 11 μ6λι9 γλιilαoεg ομιλoriνται απ6 τo 7oΨo πεqiπoυ τoυ παγχ6oμιoυ
πληθυoμori. Απ6 την dπoιpη αυτη η πλειoιpηφια των γλωαoιilν παqαμθνει μειoν6τητα. Aπ6 τo dλλo μ6Qoζ, παQατηQε[,ται αtiξηoη τηg γλωooιxηg xαι πoλιτιoτιxi|ζ oμoιoμoQφiαg oε πoλλιθE χωQεζ τηg Eυgιbπηζ χαι τηg ΑμεqιxηE λ6γω
των συνεχωζ διoγxoriμεγωγ μεταναστευτιxιbγ xυμd,των. Exτιμdται 6τι oτιg
πqιilτεg δεxαετiεg τoυ ειχoστori πqιilτoυ αιιilγα τo 6γα τqlτo τoυ αστιxori πλη>>.

την ταυτ6τητα χαι τoυζ πQoσδιoριoτιxoriζ τηζ δε(xτεg βλ. τιg διειοδυτιx6g παQατηQtioειζ τηζ Σελλd QΦ1: 1|3-121). Bλ. xαι Tanno & Gonzalez 1998.
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θυαμori τηζ EυQωπαιxηζ T,νωαηg, ηλιxlαg xατω των τqιdντα π6ντε ετιilν, θα
απαQτιξεται απ6 εθνιx6g μειoν6τητεg. ΔιαμoQφωγoνται 6τoι δriο αντiQQoπεE
δυνdμειg, η πoλιτιατtxηxαι πoλιτιoμιxη,6πω9 χαL η oμoγενoπo[,ηoη 6ναντι τηg
διαφoρoπolηoηg. oι εγτααειE χαt oυγxρoιioειg ανdμεσα στηγ πλειoιpηφlα xαι

τιζ μειoν6τητεg πqoβλ6πεται 6τι θα ενιo1foνταt αντL γα μειιilνονται. oπωg παρατηgεl η S. Romain (2003:531), <<υπαρxει oriγxgoυαη αξιιbν, η oποiα εiναι
oriμφυτη με τoν αγιbνα ανd,μεoα στo παγχ6ομιo χαt τo τoπιx6, αναμεoα στην
oμoιoμoQφiα xαι τη διαφoqετιx6τητα>>. H Claire Kramsch (2000: 77), αναφερ6μεγη στoν γλωooιx6 xαι πoλιτιoτιx6 ιμπεqιαλιoμ6, τoν[,ξει εμφατιxd, 6τι <η

απειλη τηg Bαβ6λ δεν εi,γαι τo θqυμμdτιoμα των αμoιβαLα αxατdληπτωγ γλωoσΦν, αλλd τo μoνoπιilλιo μιαζ γλιilοoαg oε βdqog τωγ d,λλωγ>>. Tα γλωoοιxd, διxαιιbματα απoτελoriν τoγ Θεμθλιo λ[θo των ανΘqωπiνωγ διxαιωμd,των xαυ εiναι νoμiξω xαιq6g γα μαζ απαα1οληοoυν συστηματιx6τεqα, αφori η χαταστQατηγηoη τoυζ oδηγε[, oε oυρρiχγωση χαι αφανιαμ6 πoλλ6g μιxρ6g γλιboαεg,
6πωE χαι τoυζ πoλιτιoμorig πoυ εxφρdξoυν.
Ιδιαiτεqη αημαοiα απoxτd,, για την πqoβληματιxη πoυ αναπτtiooεται εδιδ, τo
δυναμιx6 μoντ6λo ταυτ6τηταζ των oμdδων, 6πω9 61ει διαμoqφωθεi απ6 τη S.
Benhabib (20a: 9-22). Kατd την dπoιpη τηζ, oι πλoυqαλιoτιxθg xoινωνιx6g
δoμ69 ε[γαι oυμβατ6g με τo μovτ6λo τηg oυνιβεqoαλιoτιxηg <oυξητητιxηg/oυμβoυλευτιxηζ', δημoxqατiαg (universalist deliberative democracy), εφ6οoν δεν
παqαβιdξoγται τQειE qυθμιoτιx6g πqoυπoθ6oειg (o. 19):
1. αμoιβαι6τητα με iαουg 6qoυg (egaΙitarian reciprocity). M6λη μιαE πoλιτιoτυxηg, θρηoxευτιxηE η γλωooιxis Λ dλληg μειoν6τηταg πgθπει να απoλαμβdνoυγ τα [δια διxαιιilματα με τα μθλη τηg πλειoψηφtχηE oμαδαE.
2. oυτιειoΘεληg αυτo-ταriτιαη (voluntary se1f-identification). Στιg πoλυπoλιτLσμιx6g xoινωνi,εg τo d,τoμo δεν πq6πει γα εγτdooεται αυτ6ματα σε μια πoλιτιoτιx'fi, θρηoxευτL'Lηη γλωooιxη oμdδα, με xqιτηριo τoγ τ6πo γ6wηoηg. T,1ει
τo διxα[ωμα τoυ αυτoπQooδιogιαμoti, o oπolog ενδ61εται να αλλdξει, με τo
π6qαoμα των 1q6νων.
3. Eλευθεqi,α εξ6δoυ τlαL παραμoνηg στηγ oμdδα (freedom of exit and
association). Η ελευθεg(,α τoυ ατ6μoυ να αυτo-εγτdαoεται σε μtα oμαδα εiγαι
απερι6qιατη, αx6μα χαι αγ αυτ6 αημα(,νει oτθqηoη oqιoμ6νων πqoνoμiων.
Γ(,νεται, επ[,oηg, oεβαοτη η επιθυμiα τoυ να παQαμεiνει μ6λoE τηg oμdδαg,
αx6μα χαι αγ διαλtloει τoν γαμo τoυ. Πq6πει 6μω9 να ληφθεi πρ6νoια για
παιδιd πoυ πgo6Qχoγται απ6 <<διoμαδιxorig> γdμoυg (inter-group marriages).

oι

μεταεθνιx6g δημoxqατi,εg (postnational democracies) επιβdλλεται να επανεξετdooυν τα xqιτηρια χαι τιE πgαxτιx6g απoxλειoμoιi χαι μη απoxλειομoti
απ6 την oμdδα.
H ατενη α16oη τηg γλιbασαζ με την πoλιτιoτιxt1ταυτ6τητα δqαματoπoιηθφιε
με τoν πto εμφατιx6 τq6πo στη oυμβoλιxη 1ειgoνoμ[α τoυ διαπρεπorig αιτιανori oυγγqαφ6α Edmond Laforest, o oπolog τo 1915 6πεoε απ6 μια γ€φυqα, 61ovταζ δθoει oτo λαιμ6 του τo λεξιx6 Larousse. Exατ6 α1εδ6ν 1q6νια ιioτεqα απ6
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τη μoιQα(,α αυτη xiνηοη, πολλoi dνθρωπoι γιιilΘoυγ 6τι <πνiγoγται>> xdτω απ6
τo βdgog του πoλυπoλιτιoμot} xαι τηg πoλυγλωoolαE, 6ννoιε9 oι oπolεg, εxτog
απ6 τιg αqετ6E πoυ αναμφιoβητητα εμπεqιιθχoυγ, Θoλιbγoυγ επιxiνδυγα τα νερd,
xαι δημιoυργoιiν ου1νd oτα dτoμα πQαγματιxη xρiαη ταυτ6τηταs.

4. Γλωoo ιx6g xαι πoλιτιοτιx6E εΘνιxιομ6E

oυ εθνιxιoτυxtg ιδεoλoγlεg απoqqlπτoυγ τη διαφoqετιx6τητα στηγ πηγη τηζ,
πoυ εiναι o πoλιτιoμ6g, τoν oπoio χαι πqoαπαΘofγ γα απoxαΘd,Qoυγ απ6 τα
<<γ6θα>> ξενιxd oτoιγεt&l. o γλωooιx6g xαι πoλιτιoτιx6g εθνιxιoμ6g (inguistic
and cultural nationalism) ενδθ1εται να λdβει αrrρ6βλεπτεs διαoτd,οεLE, αγ δεν ξεxινηαει ηδη απ6 τo δημoτιx6 o1oλεio εxoτqατεlα γtα τη αταδιαxη, €στω, dQαη
τoυ στεQε6τυπoυ πoυ απιμ6νει oτην ανιo6τητα των γλωαoιilν χαι των πoλιτιομιbν. Mπoqεi να λ6ει xανε(,g 6τι α6βεται, τoν <<d,λλo>r, διερωτd,ται 6μωg εriλoγα
xανεig τι εlναι αυτ6 πoυ πρθπει γα oεβαατεi σε πεQtπτιiloειg βαθriτατωγ πoλιτιoτιxιbν xαι πoλιτιoμιxιilν xqioεων. Σriμφωνα με τη θεωgiα τoυ διαδqαoτιxoιi
oυνιβερααλιαμoιi (interactive universalism), μπoqε[ να μdθει xανεig για τογ
dλλo μ6νo μ€oω των διηγηoειilγ τoυ σχετtxd με τoγ αυτo-πgooδιoqιαμ6 τoυ. oι
διαδιxαo[,εg τoυ διαδgαoτιxori oυνιβεqoαλιoμοri παlξoυν βαoιx6 q6λo στιE πoλυπoλιτιαψιxtgxoιγων(,εg, επειδη oι πoλιτιoτιx€6 διηγηoειζ (cultural narratives),
oτιg oπolεg εντdoooγταt η γλιbαoα, η θgηoxεiα xαι τα τoTtL'{d ηθη xαι 6θιμα, εiγαt απoφαοιoτιxηg oημαolαζ γtα τoν αυτo-πqooδιogιαμ6 τoυ ατ6μoυ. o oεβασμ6E των πoλιτιoτιxιirν ιδιαιτεροτητων xqiνεται τελιxd απ6 τιg πραξειg xαι 6xι
τα λ6για.
To θ6μα τηE (<ανωτεq6τηταE> χαι <<χατωτεQ6τηταg> oυγδ6εται oτενd, με τα
oτεgε6τυπα. H υπεqo1η oqιoμ6νων πoλιτιoμιilν νoμιμοπoιηθηχε με πoλιτιxd,
xαι ιδεoλoγιxd, xqιτηgια, xυglωg xατα τoγ 18o xαι 19o αιιbνα, απ6 γdλλoυg,
γερμανor1g χαι dγγλoυg διανoητ6g. Η ελληνιxη διαν6ηοη βρηxε πq6οφoρo θδαφoζ να xαλλυεqγηoει τιg iδιε5 αQχ6E, 6ταν μαλιoτα oι ξ6νoι πgo6βαλαν τηγ
υπερo1η τoυ ελληνo-qωμαTxoti πoλιτιαμoti, o oπoi,og απoτ6λεoε πq6τυπo για
μiμηoη. H oτεη o16αη τηζ γλιiloσαζ με την ιδεoλoγlα τεxμηqιιilγεται πoλλαπλιbg. H πεπoiΘηoη 6τι η γλιilooα εiναι αξiα, xαι 61ι απλ6 εqγαλεio επtχotνων(,αg, 61ει oαφθστατεE ιδεoλoγιx€g πqoεxτdoειg,6ταγ oυγδεθεi, με την ανωτε96τητα ogιoμ6νων γλωooιbν oε o1θαη με dλλεg. Η ανωτε96τητα αυτη τεxμηqιιbνεταt με βdαη τα εxdατoτε πoλιτιoτιxd επιτεriγματα. Kαθoqιoτιxηg oημαoi,αE xq[,γεται χαι η θwoια τηg παqαδooηζ. H εν6τητα τηE φυληg χαt τηs ιοτogιxηg oυνθ1ειαg απoτελε(, για τoν Nεo6λληνα συστατιx6 oτoι1ε[,o τηg πoλιτιατιxηg τoυ
ιδιαιτεq6τηταζ. o αg1αiog ελληνιx6g πoλιτιoμ69 χαι η πεπoi,Θηoη γtα την αιoθητη υπερo1η τoυ €ναγτι dλλων πoλυτιoμιbν xαθoqlξει αυ1νd την 6λη oυμπε21'.Βχ. εγδειxτιxα Φραμoυδατιη & Δqαγιbνα (επιμ.) |997.
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Για τoυE E,λληνεg εiναι σημαντιχ6 τo γεγoν69 6τι η γλιbooα μαg
μιλιθται αδιdxoπα επLτfooεgιE xυλιετ(,εg xαι γQdφεται oυνεxιilg επi τqειg xιλιdδεg πενταx6οια 1q6νια. Για τουg Aμεqιxανoιig τo xqιτηρto τηζ διαxρoνιx6τηQιφoQd τoυ.

ταE δεγ εLγαι ιδιαiτεqα σημαγτtχ6, αφotl η 6ννoια τηg παqdδooηg 61ει περιoqιαμ6νo xρoνιx6 og[ξoντα. oι iδιoι δ(,γoυν 6μφααη στα σliγχQoνα επtστημoνυxa

χαt τεχγoλoγιxd επιτεtiγματα.
Σημεgα τα πqdγματα 61oυν αλλd,ξει dqδην. H επιμoνη oτην <<ανωτεq6τητα>>
oqιoμιiνων γλωooιilν χαι η xαταδiχη τωγ υπoλolπων μπoqεi να υπoχQtiπτει qατoυoτυx('g xαι ξενoφoβιx6g αντιληψεtE. o διdλoγog τωγ πoλιτιoμιilν, 6πω9 τoν
oυν6λαβε o Bakhtin, πρ6πει να γ(,νεται oε ιo6τιμη βαoη. Στην oυoiα πρ6xειται
για <ιpευδoδιdλoγo>>,6ταν απogρ[πτεται, η θεωρεlται υπoδε6oτεqog, o πoλιτισμ6g dλλωγ λαιbν. Καν6να9 πoλυτιoμ6g δεν θ1ει αυτ6γoμη riπαqξη, 6πωg θ6λoυν γα πιστεtioυγ oι oπαδo[, τoυ πoλιτιoτιxori εΘνιxιoμoti. H Tξ. AqγυqιdδηΣταθoπoriλoυ (2003: 81) ξεxινd τη μελθτη τηζ γtα την ανωτερ6τητα τηg ελληνιxηg γλιiloσαζ με την παQατηQηαη: <<E1oυμε νιιbαει πληqωE στo πετσ(, μαg τα
φqιxτd, απoτελ6oματα χαt τLζ τqαγιxιig oυν6πευεE τηζ μεταναστoειoβoληE των
αγρLων... πoυ με τoν ειoαγ6μενo βαqβαqιαμ6 τoυζ, την ανtlπαQχτη ηθιxη τoυζ,
τα υπo1θ6για ανθελληνιxd τoυE o16δια χαL, πQoπd,ντων, τoν ετoιθελιoμ6 τoυζ
6q1oνται χαι συμπεΘεgιdξoυν με τoν αφελη o1αδεqφιoμ6 μαζ>. Στη oυν61εια
διατυπιbνει dxgωg ιδι6gqυθμεE oxtψευgz2.
o πoλιτισμ6E ωg ενιαio or}νoλo, xαι πoλ,ti περιoo6τεQo ωE δια1goνιxη εν6τητα, Θεωρε(,ται απ6 αqxετorig otiγ1goνoυζ εQευγητ6g 6τι απoτελεi αναλυτιx6
λdθog. Η Benhabib (2W2:58) διεqωτdται: <Tι ηταν o αμεQιχανιx6g πoλιτιoμ69
oτη δεxαετiα τoυ 1960; Tι ηταν o πoλιτιαμ6ζ τηζ Αναγ6ννηoηg; Δεν €1ει ν6ημα
να μεταφ6ρει xανε(,g τ6τoιε9 αξιoλoγιx6g xqloειE στo otiγoλo τoυ πoλιτιομor}>>.
oλιoτιxθg απ6ψειζ γtα την πιθανη ιooτιμlα τωγ πoλιτιoμιbγ εlγαι εξiooυ παqαπλανητιxtg 6πω9 χαι η αμφιoβητηort τηζ23. Αqxετol υπ6qμαχoι, 6πωg xαι
πoλθμιoι τoυ αιτηματoE για πoλιτιoτιxt1αναγνιilριoη διαπqd,ττoυν τo iδιo oλιoτtx6 oφdλμα.
22.Μεριxd 1αqαxτηριοτυxd απooπαoματα: Σελ. 89: <<To oriμπαν, λoιπ6ν, oυνηγoρεl
oτην 1ρηoη τωγ Ελληνιxιilγ αντιλαμβαν6μενo τιg μαθηματνx(,g χαL αQμoγιx6g xρα-

Σελ. 95: <Eiγαι γεγoν69 6τι η ελληνιxη γλιilοoα εlγαι
96: <Δι6τι μ6νo δια τωγ
Eλληνιxιbν γ[νoμαι Eλληγ xαι γιxιir τoν βαρβαριομ6 τωγ υπoλoi,πων γλωοoιilν> (oι
λ6ξει9 Eλληνxαι νιxrb εiγαι γqαμμ6νεg με xεφαλα[α).
23.'oπωg παQατηQεI o Eυ. Bενιξ6λo9 (1997:70), o αεβαομ69 τηg εθνιxηg η πεqιφεQειαxηζ πoλυμoρφiαg των χQατιilν-μελιbν τηg Eυρωπαix't1g Eνωοηg δεγ απoxλεlει εξ
oριoμori τηγ υπεQoχη τoυ πoλιτιoμoι} 1ωqιbν πoυ εiγαι γλωooιxd χαt otχoγoμιxα
ιο1υρ6τερεζ. Η αaχη τηζ επtχoυριx6τηταg, απ6 τo αλλο μ6Qoζ, χωQιE την αρ1η τηg
..πoλιτιoμιxηg ιοoτιμiαg μπoρεi ενδε1oμ6νω9 να ουμβαλεL στηγ αναxταQαγωyη πoλυτιαμιxrbν ανιooτητωvoε βdqog των 1ωριbν μελιilν με λιγ6τεqo oμιλoriμενεg γλιilοoεg
δαoμιx6g oι.ryν6τητεg
θεTxη δημυoυργ[α

αυτιirν>>.

χαι 61ι ανθριilπιγo χαταοxεtiαoμα>. Σελ.

η μιxρ6τεQη oπτιχoαxoυoτιxη παραγωγη>.
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5. Πoλιτ ι oτιxiηl πoλιτ ιo

μιxιi, δ ιαπoλιτ ιομιxli xα ι γλωο

a

ιxi1 επ iγνιυοη

η δtαπoλLτLσμL}lη χαι η γλωααιxη επ(,yνωαη
(cultural/intercultural aιvareness and language awareness) ε[ναι αναπ6oπαστα

H

πoλιτLστL1l,η - xτoλLτLσμL'4η24,

oυνδεδεμ6νε9 6ννoιεg, αφor} η γλιilooα απoτελεi τoν βαoιx6τεqo φoρ6α τoυ πoλιτιoμoti. Η πoλιτιoτιx'i1επiγνωoη oqiζεται ωζ ευαtσΘητoπolηση στηγ επ(,δqαση πoυ αoxεi oτη γλωoαιx't'1χQηση χαι την εJτιχotγωνLα η πoλιτιατιxd xαθogιξ6μεη συμπεQtφoqd. Mετα-γγωστιxo[, oτoxαoμol για τη γλιbooα ε[γαι απoλtiτωζ απαQα(,τητoι για την ανdπτυξη τηg διαπoλιτιoμιxηg επ(,γνωσηζ. Αγ απoδε1τε(, xανε(,g τoν 6ρo <διαπoλιτιoμιx6g oμιλητηζrr, τ6τε επιβαλλεται γα εi,γαι xανεig dqιoτog γνιbοτηg τ6οo τoυ διxot] τoυ 6oo xαι τoυ ξ6νoυ πoλιτιoμoti. Ωg

yλωoαιxη επ[,yνωoη η αυνειδητ6τητα oqi,ξεται η xαταν6ηση τηζ δ6μηoηζ τηζ
γλιbooαg ωζ χotνωνιo-σημειωτιxoιi oυοτηματ oζ25 .KdΘε d,τoμo, για να συμμετ€yετ στoν χαταμεQιαμ6 τηg χoινωγιχηg δtiγαμηg, πq6πει γα γνωQ[ξει τoν τQ6πo λειτoυQγιαE τηE γλιiloσαζ, με τιE υδεολoγιx6g πqoεxτdoειE τηE. Kατd τη διδαoxαλiα τηE μητQιxηg γλιilσσαE τα πoλιτυoτιxd oτoι1εiα βqlαxoνται o1εδ6ν
oτo πεqιθιbgυo. oι δdoxαλoι επιxεντqιbνoυγ xατd, xαν6να τo ενδιαφιiρoν τoυE
oτη γλωooιxη επ(,γνωoη, επιβαλλεται 6μωE να επιμεiγoυν χαι στηγ πoλιτιoτιxη
επ[,γνωoη. Yπdg1oυν αx6μα εxπαιδευτιxoi oι oπoioι πιατειioυγ 6τι o εμπλoυτιoμ6E τo μαθηματoζ με διαπoλιτιαμιxα oτoι1εiα 61ει ωg oυνθπεια την υπoβdθμιση τoυ γλωoοιxoti παqdγoντα στη διδαοxαλ[α ξ6νων γλωoαιilν. Και oτo oημε(,o αυτ6 1ρειdξεται αλλαγη νooτqoπ[,αζ χαι oτqατηγιxηg.
Στ61oι τηg πoλιτιoτιxηg επlγνωoηg πρεπει γα ε[,ναι:
. o αεβασμ6ζ των oμoιoτητων xαι διαφoqιbν ανdμεoα στoυζ oυγxqιν6μενoυζ
πoλιτιoμotig.
24. ΣΦμφωνα με τo Λεξυx6 τoυ Γ. Mπαμrιινιιilτη, 6. π., (βλ.τo 6γθετo o16λιo πoλιτιoτι}16ζ _ πoλιτιoμιx6ζ), <To πoλιτιoτιπ69 χQησιμoπoιε[ται περιoo6τεQo για τoγ πoλυ-

τιομ6 ωg οriνoλo δραoτηριoτητων, xαθιilg χαt για τη δηλωoη τoυ τε1νιxori πoλυτι,ομoΦ, εγιb τo πoλιτιoμιx6E τεtνει να δηλιiloει πεqιoo6τεQo τηγ αφηQημ6η πλευqα
τoυ πoλιτιoμori, xαθιilg χαι τoγ πoλιτιoμ6 ωE πγευματιxη xαλλι6ργεtα. [...].... o χα8αχτηQισμ6g πoλιτιoμιx6g εiναι πεqιoο6τεQo στατιχ69, ενΦ o χαQαχτηqιoμ6g πoλιτιoτιx6g εlναι περιοo6τερo δυναμιx6g>>. Η διαxqιoη αυτη γiνεται τιilρα πια μ6νo
απ6 6ooυ9 δυαθ6τoυν εγτυπωσιαxη πoι6τητα λ6γoυ. Η μη1ανη αναξητηoηg Google
6δωoε γυα τo επiθετo πoλιτιoτιx6g 7o.o5o αττoτελ6οματα, εγιil γυα τo πoλιτιoμιx6g
μ6νo |2.861' (ΑπρLλιog τoυ 2001). Λθγεται ο1εδ6ν απoxλευoτιxα <πoλιτιοτιxη oλυμπιd,δα>>,

αλλα αδιαxριτα πoλιτιoτιx6ζ/πoλιτιoμιx6g

6μιλoE, αQγανLσμ6E, oιiλλo-

yog. A*πtΘετα, 61ει υπo1ωqηoει, τo επ[θετo πoλυπoλιτιoτιx6g (150 μ6λι9 αlτoτελ6oματα), 6γαγτι τoυ πoλυπoλιτ υαμιx6E (2 18ο αrτoτελ6oματα).

25.kΙ γλωoοιxη επ(,γνωαη, γυα τη μελ6τη τηg oπolαg υπαρ1ει ειδιx6 εJτtστημoγιx6 περιoδιx6 (Language Αwareness), βρloxεταυ oημεqα oτo επ[xεγτQo τηζ εxπαιδεtπιxηg
6ρευνα9. Bλ. τιg μoνoγQαφiεg των Stempleski & TomaΙin 1993, Gebhard & oprandy
1'999 xαι τιg εqγαο[εE των Caπer 2Φ3 xαι BoΙithο 2ω3.
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.
.

Η ταriτιση με τtE εμπειQιεζ χαt τιζ απ6ψεtE τωγ ατ6μων πoυ μιλoιiν ωg μη-

τQtχη τη γλωσσα-στ6χo.

H αξιoπoιηση των σχετLτ{ων εμπειριcbγ γνιiloεων χαυ βιωμdτων για τη διαμ6ρφωoη μtαζ πιo αντιχειμενιxηg ειx6ναg τoυ oιxεioυ πoλιτιoμori.
oι διαπoλιτιoμιx6ζ παQανoηoειg εiγαι απειρd,ριθμεζ. E|ναι δrioxoλo να βρεθotiγ αoφαλη xqιτηqια για τη oriγxgιαη πoλιτιoμιilγ xαι τη oαφη xαι αδιαμφι-

oβητητη oqιoθ6τηοη τoυE. Αυτ6 πoυ θεωρε[ται σημαγτιχ6 δεγ εLναι η διαφogd
στoγ πoλιτυoμ6, αλλd. η διαφoqd oτη συγχεχQtμ6γη xdΘε φoQd επtl{otνωνιαxη
χαt QητoQιχη στQατηγιχη. H διαπoλιτιoμιxη επιχoινωνiα μπoρε[ γα μελετηθε(,
xαλυτεqα αν $τιχεντρωθεi η 6qευνα σε υπo-πoλιτιαμιxα (sub-cultural) συνoμtλιαxd αυoτηματα, τα oπoiα παqoυoιdξoυν εμφαν€oτατεg διαφoQ6ζ.

6. Πoλ ιτ

ιo

τ

ιxiη - δ ιαπoλ ι τιo ψιxi1 εγγQαμματooιlνη

H πoλι,τιoτιxη εγγQαμματooιiνη (cultural literacy) αναφθqεται πgωτlστωζ στην
xαταν6ηoη τoυ τq6πoυ με τoν oπoio χατηγoqιoπoιotiνταt ot 6ννoιεg πoυ 6xoυν
oχθoη με τoν πoλιτιoμ6, oτιg διdφoqεE εxφdνoειg τoυ. H ταξιν6μηση τωγ εγγoιιilν xαθoqiξει oε μεγdλo βαθμ6 τ6αo την χoσμoΘεωq(,α τoυ ατ6μoυ 6oo χαι τη
διαπqooωπιxt1αΙτιχotνωνlα. Η πoλιτιoτιxη εγγgαματoot}νη βq6θηxε ατo επixεντQο τηg θqευναg tioτερα απ6 τη δημoolευoη τoυ oμ6τυτλoυ βιβλ[oυ τoυ E. D.
Ηirsch τo 1,987. Στo 6qγο αυτ6 δημooιειiεται 6ναg xατdλoγog με xr}ρια oν6ματα,
φqdoειg, 6ννoιεg χαt εχφQdαειg πoυ oφε[,λoυγ γα απoτελofγ μ6Qoζ τηg πoλιτιoτιx'i1g γγιbαηE xdθε Aμεgιxανoι}. Eξετd'ξεται τo xoιν6 πoλιτιoτιx6 υπ6βαθgo
απ6 μια μoνoπoλιτιoτιxη oπτιxt1γων(,α. To βαoιx6 μεθoδoλoγιx6 λdΘog αυτηg
τηg θqευναg ε[,ναι 6τι πqoxωρεi σε μια oτατιx,i1πQαγματoλoγιxη ταξιν6μηση τηζ
πoλιτιoτιxηg γνωoηg, η oπoiα 6μω9 στηγ oυoiα παρουoιdξει εντυπωoιαxd δυναμιx6 1αραxτηρα χαι πρ6πει να επανεξετdξεται η oημαoiα πoυ απoxτd, ατo
εxαoτoτε συγχεχQιμ€νo περιβαλλoν. Καθoριoτιx6g παqdγoνταg εiναι τo εγδιαφ6ρον πoυ επιδευxγriει τo dτoμo η η oμdδα στoν πoλιτιομ6 <<τoυ d,λλoυ>.

Η

δtαπoλιτιoτιxη εγγQαμματooι|νη (cross cultural literacy) oqlξεται

(Furstenberg x.d. 2Φ1-:16) ωg <<η ιxαν6τητα να αξιoλογεi xd,πoιog απ6 dλλo πoλιτιoμ6 αυτ6 πoυ χαταλαβα[,νει σε μtα συγχεχQιμ6νη περ[oταoη oε θνα διαφoqετιx6 πoλιτιoμ6 xαι αxoλoriΘωE o τq6πog αντiδgαoηE στα εgεθi,αματα αυτd,>>.
H απoδoxη μυαE πq6οxλησηζ σε δεiπνo, ot χαιQετιoμoi χαι oι ευx6g, ερμηνεrioνται διαφoρlετιxd, ανdλoγα με τoγ πoλιτιαμ6. F-:ιιτ6E απ6 τη oιωπηλη γλιiloαα
των γεtτνιαoτιxιbν o16oεωγ χαt τoυζ }ιotγωνtχor}E xαν6νεζ συμπεqιφoρdg, η
πoλιτιατιxη εγγqαμματooriγη αJταLτεi i,oωg xαταν6ηoη τωγ σημαoιoλoγιxιbν διxτtiων πoυ oQγανιbνoυγ τη γλιilooα χαL τoγ πoλιτιoμ6. Σημαoιoλoγιxd δixτυα
εiγαι oι α16οειE πoυ xαθoqiξoυγ τη θ6αη διαφoqετιxιilγ εννoιιirν oε 6να συγχε-

xqιμ6νo πεδio. Kαθoqιoτιxd q6λo παiξoυγ oι συνωνυμιx€g χαt αγτωvυμιx6g
oxιioειg. Eξ[οoυ σημαγτιχ6 εiναι να μελετηθε(, η xoυλτorilρα-ατ61oE, αλλd χαt η
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χoυλτοfQα-ττη^ti26. E[γαι αJταQαιτητo να τoγιστει 6τι o πoλιτισμ6g-πηγη xαθιoτd εφιxτη τηγ ερμηνε(,α ατdαεων, αξιιilν χαι εννoιιbν, δεν νoμιμoπoιε[,ται 6μωζ
στo συγχεiμενo τoυ πoλιτ ιoμoti-oτ61oυ.

Πqθπει γα εγτoπιoτεl χαι γα μελετηθεi, oε βdθoE η διαδqαση τωγ διαπoλιτιoμιxιilν oημααιoλoγιxιbν διxτriωγ (βλ. πιo xατω,9.1.1), τα oπoiα διευqιiνoυν
τoν επtχoινωνιαx6 ogiξoντα. Αν αγνoηθoriν, πqoxfπτoυν πoιχiλεg παgεξηγησειζ. H μελ6τη των αλληλεπιδgd'oεων ανdμεσα στηγ .,ξ6νη, γλιδoαα χαt τη <<μητqιxη> απoτελεi τo πριbτo χαι oυσιαoτιxo βημα στην 6λη διαδιxααiα τηg πoλιτιoτιxηg εγγQαμματootiνηg, αφori μ6νo 6τoι 6q1oγται στηγ επιφd,νεια oι εγνoιoλoγιx6g διαφoq6g, oι oπo[εE χαt απoτελoliν μ6νιμη πηγη παρεξηγησεωγ χαι
αντtπαQαθ6oεων.

7. Πoλιτιoψιxα χα] συγoμιλιαx& ουοτtiματα

Σriμφωνα με τoυζ R. Scollon & S. Wong-Scollon (2Φ1:. 140-141), oι πλευqθE τoυ
πoλιτιoμoιi πoυ εiναι ιδιαiτεqα σημαγτtχ6g για την χαταν6ηoη τωγ συνoμιλιαxιilγ αυoτημdτων (Discourse systems) xαι απoτελoliν βαoιxotig παqdγoντεE στη

διαπoλιτιoμιxη επtχoιγωγ(,α, εiναι oι εξηE:
t. Ιδεoλoγi'α: ιoτoqiα xαι dπoψη για τoγ x6ομo, στηγ oπoiα oυμπεqιλαμβdνoνταt:

(α)πεπoιθηoειg,

αξ(,εg

χαι η θqηoxε[,α

2. Συoτηματα ΙtQoorbπoυ (Face systems): χoιγωγιxη oqγdγωση' στηγ oπolα

εγταοαoγται:

Συψ6νεια
(β) Η 6γγoια τoυ εγιil (the concept of the selQ
(γ) Σ16oει9 εντ69 xαι εxτ6g τηg oμdδαg
(δ) Κoιγ6τητα xαι Koινων(,α (Gemeinschaft and Gesellschaft)
(α)

3. Moρφ6E oυνoμιλ('αg (Forms of discourse)
(α) Λειτoυργiεg τηg γλιbαoαg
_ ΠληQoφoglα xαι α16αη (Relationship)
- Διαπραγμdτευoη xαι επιβεβαi,ωoη (Negotiation and ratification)

- ΑQμoνi,α τηg oμdδαg xαι ατoμιxη ευημερiα (Group harmony and
individual welfare)

(β)

Mη }νειιτιx'i1επιχoινω νt&7 :
- Κινητιxη (Kinesics): ΙΙ γλιbooα τoυ oιbματog
- Πqoξιμυxθg βroxemics) η γειτνιαoτιxtg o16oειg: H xqηαη τoυ 1ιilqoυ
- Η otiλληψη τoυ 1ρ6νoυ

26. oυ 6ρoι αυτo[ παqαπθμπolrν στηγ αναλoγ[α γλrboαα-oτ6xoζτ{αL γλrboαα-πηη.
27.Επνβαλλεται γα πQoσ[εθεl εδιil 6τι oτη μη λεxτιxη επtχoιγωνiα αγηxει χαt η γλιbooα
τηg oιωπηg, η oπo[α παlξει xαΘoριoτιx6 ρ6λo oτη διαπoλιτιoμιxη επιxoιγωγ[α.
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. Κ o ινων

L}donτo

i,ηαη (Socialisation)

(α)Exπα[δευoη (Education), πολιτιστιχη υπαγωγη28 (enculturation), επιπoλιτ ιoψ6 g29 (acculturati on )

xαι δευτερoγενηg χoιγωνιχoπolηoη
(γ) Θεωq(,εg για το dτoμo χαι τη μαθηoη
Απ6 τα παqαπανω πoλιτιoμιxd χαt συνoμιλιαxd oυoτηματα θα επυμεLνω ενδειxτιxd, σε oQισμθνα απ' αυτd30.
(β) Πρωτoγενηg

8. Moρφ6E oυνoμιλiαE
8.1 Λειτoυqγ(,εg τηg γλιilooαg

Για τη διαπoλιτυoμιxη επιχoLγωγiα εlναι xαΘoριoτιxηg αημαotαg o τρ6πog με
τoγ oπoio xqiνoνται χαι αξιoλoγoι}γται oε διdφoQoυE πoλιτιoμoriE oι λειτoυqγiεg τηg γλιilooαg. M6oα απ6 τιg διαφoqετιx6g γλιbσσεζ xαι γλωooιx€g πoLχυλ(,εg θq1oνταt στην επιφd,νεια πλευQ6ζ τηζ ιoτoglαg, τηE xοoμoθεωq(,αg, των
αξιιbν χαι των θqηοxευτιxιbν πεπoιθηoεων των ατ6μων πoυ απαρτ[ξoυν μια
xoινωγiα. Mε την 6γνoια αυτη,6πωg ηδη ελ6xΘη, η γλιilασα απoτελε[ oυoτατιx6
oτoι1εlo τoυ πoλιτιομor1. Mια πoλιτιoτιxη oμdδα ενδ61εται γα αντιλαμβdνεται
εντελιilg διαφoqετιxd, τυg βαoιx6g λειτουργiεζ τηS γλιboααg, γL' αυτ6 xαι θα
0ριoμ6νoι εqευνητ6E χαQαχτηqiξoυν τη μη }τεxτιxt1επtχoLγωγlα ωg τη <oιωπηλη
γλιiloοα τηg xoυλτoιiqαg>>. Συ1να απoοιωπα xανεig πρdγματα πoυ εLγαι πoλti πιo
οημαντιxd, απ6 αυτd οτα oπolα αναφ6ρεται ρητιilg.

28. Πρ6xεπαt γtα 6ρo πoυ ευοrryαγε στηγ επιστηη τηg xowωγι,oλoγiαg χαι τηζ ψιrxoλoγiαg
o αμεQtχαγ6g αΦρωπoλ6γo9 M. J. Ηerskοvits (1895-1963) για να δηλιilοει ..τη διαδιxαoiα εrιμαθησηζ με την oπoiα o dνθρωπog πqooλαμβdνει, xαθ'6λη τη διdψει,α τηg ξωηg
τoυ, τα αroι1εiα πoυ αrγtστoriγ τoγ πoλιτιoβ τoυ θθγoυζ τoυ η τoυ περιβdλλoγτoζ στo

oπolo αγηxειrr. Σημεqα τεlγει γα γεγLχευτεl η 1qηoη τoυ 6qου xoινωνιxoπoiηoη.
29. oρog τηE χoινωνιxηg ψυ1oλoγ1αζ χαt τηζ χoιγωνLt{iζ ανθρωπoλoγlαg o oπoiog δηλιilγει την απoδoχη oτοιχεiων εν69 ξθνoυ πoλιτιoμotj απ6 μεμονωμ6να ατoμα η απ6
μια oλ6xληρη oμαδα. Πρ6xειται γtα τη διαδιxαolα πoλιτιοτιxηg πQoσαQμoγηs. o
επιπoλιτισμ6ζ (acculturation) αναφ6qεται oτην πoλιτιoτιxη μεταβoλη πoυ πρo6ρ1ε-

ται απ6 τη ουνε16μεγη χαι αμεοη επαφη μεταξri δυo διαφoqετυxιilν πoλιτιoτιxιbγ

oμd,δων, αrτ6 τιg oπoiεg η μια εiγαι η επtχQατ6οτερη. Συ1να γlνoνται πληρωζ αJτo-

δεxτοl oι xαγ6νεζ1/Lα|υ αξiεg εν6g πoλιτιομori πoυ θεωqεLται <<υπ6QτεQoζ>. oι oυνιθπεLεE στo χoιγωγιx6 επ[πεδo ε[γαι μεγαλεg, εδιil 6μωg μαg ενδιαφ6qει πεqιoo6τεqo
τo ατoμtχ6 επLπεδo, αφori τα μεμoγωμ6να ατoμα υφ[,oτανται τtE επιπτιiloειE τoυ,
πoυ ξεxι,ναγε απ6 την xρlοη ταυτ6τηταζ χαι μπoqoriν να φταoουν ωg πoλιi ooβαρ69
ψυ1oπαθoλoγιx6g παταοταοε ιg.
30. Στo oημεlo αυτ6 αxoλoυθιil τιg απ6ψεtζ τωγ R. Scollon & S. Wong-Scollon 2Φ1-'τυg
oπo(εg παρoυoιdξω με τη μ6γιoτη δυνατη oυντoμlα, πqoοΘ6τoγταζ oQισμ6νεg επεξηγηματuxθg πληρoφoρlεg, 6πoυ αυτ6 xρlνεται αναμαio.
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αναφεQθd) αδqoμεgιilζ σε oQισμ6νεg

απ'

αυτ6E, αφoli διαδραματiξoυν πQωτα-

γωνιστιχ6 q6λo oτη διαπoλιτιoμιxη επιxoινων(,α. oι Κιν6ζoι' για παρdδειγμα,
ουγδ6oυγ dμεαα τoγ πολιτιoμ6 τoυζ με τo γQαφηματιxo τoυE otiατημα, τo
oπolo ανdγεται στην τ6ταqτη 1ιλιετiα xαι ε(,γαι τo αQχαι6τερo στoγ x6αμo31.
To xqιτηqιo αυτ6 ε[γαι πQωταQχιxηg oημαoiαg χαι για τoυE Eλληνεg. Στην EυQιbπη, η γλιbooα αποτελoliοε 6γα απ6 τα βααιx6τεqα xριτηgια για τoν xαθoριομ6 τηg εθνυxηg xαι πoλιτιoτιxηg ταυτ6τηταζ, ηδη απ6 την επo1η τηE Αναγ6ννησηζ. Σημερα λειτoυgγεi πεqιαο6τεqo ωg διαφoQoπoιητιx6 παρd ωS ενoπoιητιx6 ατoι1ε[o τoυ πoλιτιoμoιi. oι ρoμανιx6g γλιilooεg δεν εγιilγoυγ πολιτιoτιxd
τoυs λαoΦg πoυ τιE μιλoιiν. Η xqηoη τoυ λατιγιxoti αλφαβητoυ στιE περιoo6τεQεζ ευQωπαixt'E χωQεζ δεν θεωρεiται βαoιx6 ατoι1ε[o τoυ ευQωπαΤxori πoλιτιομoti.

8.1.1 Πληqoφoρ(,α

xαι αx6αη

oι λειτoυργiεE τηg γλιboααg 61oυγ απασχoληoει xατα xαιqorig πολλοt1g
γλωαooλ6γoυg, oι oπoloι δεν συμφωνotiν ot1τε ωζ πQoζ τoν αqιθμ6 otiτε ωg
πQoζ τηγ ιεQαQxL'lη τoυζ δoμη. Tο μ6νo oημεlo oτo oπolo υπdg1ει oμoφων[,α
ε1ναι 6τι η γλιilοoα μπoqεl να χQησιμoπoιηΘε[ oυγ1q6νωE σε μυα επιχotνωνιαxη χαι μι,α μεταεπιχoιγωνιαχη λειτoυρΥtα32. 'oταν δηλ. επιxoινωνoιiμε με
dλλα d,τoμα δημιουργoιiμε αυνηθωg τo xατdλληλo επαφιx6 xλiμα (φατιxi
επαφη) χαι συγχg6νωg μεταφ6qoυμε xdπoια πληρoφoqiα (αναφoριxη λειτoυργiα τηg γλrbαoαg). oι δrio αυτιξg λειτoυqγiεg εμφανiξoνται αυτοτελιbg
στoυζ τυπιxorig χαιQετισμoliζ χαι στo Δελτio xαιρori. 'Oταν qωτdμε xdπoιoν
<<τι xd,νειE;>> χαt απαντd .<πoλr1 xαλd, ευχαQιστtb>>, τo πληqoφoqιαxd πεgιε16μενo τηg γλωοoυxt1g αυτηE εξωτεqixευσηζ εiγαι o1εδ6ν ανtiπαqxτo, απoxαθiσταταt 6μωζ μια o1ιθoη. To Δελτio xαιgoti 61ει xαθαgd πληqoφoριαx6 χαQαxτηqα, με ελd1ιoτα i1νη φατιxηg επαφηζ. Στην xαθημεqινη επιxoινωγiα xυριαq1oιiν xατα xαγ6γα δrio λειτoυgγiεE, η επαφιχη xαι η αναφoQιxη. Στη διαπoλιτιoμιxη επιxoιγωνiα ε[,ναι βαoιx6 γα γνωQiξει o oυνoμιλητηg oε πoια
απ6 τιg δrio δ(,γεται μεγαλriτεgη θμφααη. oι Kιν6ξoι, oι Γιαπωγθξoι xαι oι
Κοqεdτεg, για παqdδειγμα, σε αντiθεoη με τoυE Aμεgιxανotig, απoδi,δoυν ιδιαi,τεgη βαρriτητα στη μη }"εxτιxi επιχoινωγiα, στo oυναioθημα χαι τιg ανθqιbπιγεζ o16oει933 xαι 61ι στηγ πληρoφoρ[α, ατην oπoiα ατηqiξεται oημερα, την
31.

Moγαδιx6g ε[ναι oι επtγQαφ6g πoυ βρ6Φxαγ στηγ πεQιo1η Aν-γι,αγγx τηg επαρ1iαg
Xoγdγ (Ηenan) oε 1ιλιαδεg oοτα βoδιιilν xαι 1ελωνιilγ τα oπolα ανdγoνται oτη 2η

1ιλιετLα π.X. (Δυγαοτε[α Shang).
R. Scollon & S. Wong-Scollon (2001: 151): <Kαθε επtχoινωνiα 61ει oυγxρ6νωζ μtα
επt1{oυγωγιαxη λευτoυqγ(,α χαt μια απoxατd,oτασηζ ο1θoηg".
33. Σriμφωγα με τη βoυδιoτιπη παραδooη Ζυι (Ζen), η oπo[α ξεπ[ηoε απ6 την K[να
(πεQioδοE Tανμ, 618-907 μ.X.), τα πto oημαντιxd, πρdγματα δεν μπoqoιiγ γα μετα32.
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επoχη τηζ υψηληg τεxνoλoγLαg, ιlαταxr}qιo λ6γo η επιχoιγωνiα3a. Ι(υριαρ1ε[
o ωφελιμLστL?{6ζ λ6yog (utilitarian discourse). Tα δtjo απoστασιoπoιημ€να
dxρα αντιπQoσωπεtioνται απ6 βουδιoτ69 ιεqεig τoτ Ζεν xαι απ6 6ooυ9 Θεoπoιofγ τηγ πληQoφοqιxη. Συ1νd πqoxfπτoυν παQανoηαειg πoυ oφε1λoγται
oτη διαφoqετιxη εqμηνεiα τηζ επιχoινωνιαxηE στQατηγιχηζ, η oπo[,α εoτιdξεται στην πληρoφoρiα η τη oxθoη, ανd,λoγα με την πoλιτιoτιxη παgd,δoαη.
H μoνoμεaηζ 6μφαoη πoυ 61ει δoθε[ στην πληqoφoqiα, δημιoriqγηoε oτιg
Η.Π.A., χαι σε dλλεg χ6Qεζ με υψηλη τε1νολoγ[α, τo λεγ6μενo <Σr1νδρoμo συμπεQιφoQdg τriπoυ A, (Type-A Behavior syndrome), τo oπolo oυγδ6εται ατεγd,
με τtE xαqδιoπd,θειεg χαι τo στQεE. To oriνδgoμo αυτ6 oφεiλεταt στην αγωνιιitδη πgoοπdθεια των ατ6μων να πoσoτtχoπoηooυν την απ6δoοη τoυg, να αυξησoυγ τηγ παQαγωγιx6τητα τηζ επι1εiqηoηζ στην oπolα εqγαξoνταL, σε βαqog
τoυ ελεriθεgoυ 1q6νoυ τoυE χ,αt τηζ xαλλι€ργεtαE των ανθριilπινων χαι συγγε-

νιxιbν ο16oεων. E(,γαι ηδη oQατ6g oι πqιilτεg αντιδρdoεtζ μπQooτd, oτoν x[νδυνo πεqιθωριoπoiησηζ τoυ ανθqιbπoυ απ6 τoν (,διo τoν d,νΘqωπo χαt επιxgd,τηoηg εν69 ατυγνoti εξoqθoλoγιoμoti.
8.1.2 Διαπgαγμdτευαη xαι επιβεβαiωoη

oι

ανθqιbπινεg ο16oεtE αvτιμετωπiξoνται διαφogετιxd oτη Δiαη xαι διαφoQετtoι Aoιdτεg πιoτεlioυν 6τι oι πεQισσ6τεqεg o16oειg, συγγενυx6s η dλλεg (γoν6ων - παιδιιbν, δαoxdλων - μαθητιilν) διαμoqφιbνoγται τ{αL
'{αταξιιbνoνται μ6αα στηγ xoινωγiα, δεγ μπoρotlν oυνεπιilg να απoτελ6ooυγ αγτtxεlμενo διαπqαγμdτευoηg. Στιg δυτιx6g xoινωνiεg, αντiθετα, η λ6ξη ox6αη εlναι
o1εδ6ν απoxλειoτιxd oριξ6ντια χαL αναxαλεi oυνηθωg ατo μυαλ6 πoλλιbν ανθριilπων τoν εQωτιx6 δεoμ6. Σε 6,τι αφogα τη διαπoλιτιαμιxη επιχoινωνiα, εiναι απoλtlτωζ αγαγxαLα η xαταν6ηση των 6qων διαπqαγμdτευαη (negotiation)
xαι επιβεβα[ωoη (ratification). Στην παqαδooιαxη εxδo1η των xαθετωγ o16oεωγ
6πω9 μεταβιβdξoνται απ6 γενιd oε γενιd, η γλιbοoα θεωgεiται 6τι xρηαιμoπoιεiται για επιxtiρωoη η επιβεβα[ωoη α1€oεων, oι oπoiεg παραμ6νoυν oταθε96g. Στη
αriγxρoνη δυτιxo-ευqωπαΤxη εxδoxη των ο1€oεων, η γλιilooα πιoτειiεται 6τι
απoτελεi βαoιxη πλευqd μιαζ εγ εξελ(,ξει διαπqαγμdτευoηg τηg α16oηg. Ιδια(,τεQη σημασ[,α δLγεται 61ι στην επιβεβαiωση υπαQxoυαιbν o16oεων, αλλd στηγ
αναξητηoη διαρxorlE αλλαγηg, η ανd,πτυξηg (growth), 6πωg λ6γεται στηγ εχσυγ-

xd oτην Ανατoλη35.

δoθor}γ με τη γλΦoοα, η oπolα ε[γαι χQησιμη μ6νo για δευτερεtoντα, xoιγd, ?{αι τε-

τριμμ6να μηνt1ματα.
Σιiγxq. τoν 6ρo xoινωy(,α τηE πληgoφoρ[αg. Η πληρoφoρi,α απ6 μ6η τηg δεν αρxε[.
Απαι,τε(,ται πρωτ(,oτωg η επεξεργαα[α τηζ με γνιilοη χαt χQιτιχ6 πνεriμα.
35. H γεγιχευτυχη αυτη dπoψη, 6πωg δε[1νει η αoQυστoλoγiα oτην oπο[α παραπ6μπoυγ
oι 6ννoιεg <.Δtiση>>, <Ανατoλη>, εμφανlξεται oε αρxετθg μελ6τεg πoυ αγαφ6qoνται

34.

στα στεQε6τυπα.
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χQoνιστιχη oqoλoγiα. Η διαφoqd στtζ δfo αυτ6ζ απ6ψει9 γtα τη λειτoυqγiα τηζ
γλιilαoαg εlναι 6τι ατη μια πQoτιμdται η oταθερ6τητα χαι στην dλλη η αλλαγη36.
8.2 Mη }τεxτιx'i1 επιxoιγωγ(,α

η μη Qηματιxη (non-verbal communicatiοn) εiναι η επtχoινωνiα
xατα την oπoiα δεν γ[,νεται dμεαη χaηση τηg γλιiloσαζ37. Tα 6qια ανd,μεαα oτη
}"εxτιxt1χαt τη μη λεxτιxη επιxoινωγiα ε[ναι qευατα, αφoti oυ1νd oι, χεtQoνo-

Mη

λεxτ L'lη

μιεE, με την ευρr1τεqη 6νγoια τoυ 69oυ, ουνoδεrioνται απ6 αγdλoγεζ γλωαoιx6g
εξωτεqιxεtlαειg. Mεγdλο μ6QoE τηζ επιχoινωνi,αg δεν oτηρ(,ξεται στηγ oμιλ(,α η
τη γQαφη, αλλd oε μoρφ6ζ πoυ δεν μπoqotiν να απoδoθotiν επαxριβιbg με λθξειE xαι εi,γαυ xαθoqυoτιxηg oημαoiαg για τηγ xαταν6ηση τηζ αυνoμιλ(,αE. Η
ενδυμαoiα, oι xινηoειg τoυ oιbματoζ, η χQηση τoυ 1ιbqoυ χαι τoυ 1q6νoυ ανηχoυν oτυg βαoιx6g μoqφθζ τηE μη λεxτιxηg επιxoινων(,αg38. o πoλιτισμ6E συνδθεται οτενd, με τηγ παqαγλιbσσα, οε τ6τoιο μdλιoτα oημεio πoυ oι δυοxoλlεg
εxμdθηoηζ τoυ εiναι πgωτioτωζ μη }τεxτυxt1g υφηζ. H πανi,oχυQη <oιωπηλη
γλιbooα> των xιλιdδων 1ειρoνoμιιbν πoυ υπdQχoυγ oε 6λo τoν x6oμo, πρ6πει
γα απασ1οληοει ιδιαiτερα τον oriγ1Qoνo dνθqωπo, o oπoiog θg1εται xαθημεqινα σε επιχoινωγiα με dτoμα πoυ μιλoriν dλλεg γλιilooεg xαι ανηxoυν oε διαφoQετtχorig πoλιτιoμotig39. o dνθgωπoE χQησιμoπoιεi τα 16qια, τo xεφdλι χαι
τo oιbμα τoυ, σε απειqdgιθμεE oυγδυαoτυx6g δυνατ6τητε9, γtα να επιxoινωνη-

σει με μεγαλriτεqη ξωντdγια χαι εχφQαστιx6τητα. Xωq[g χειQoγoμlεg o π6σμoζ θα ηταν dψυ1og, oτατιx6g xαι d1ρωμoE. Αγ η μη }τεxτιxt1επιxoιγωνiα

αντιπQoσωπεt}ει τo 6oΨo τηE 6λη9 ε:ΙτιχoLνωνiαg, 6πω9 υπoστηQiξει o γνωoτ69
χotνωνtχ6g ανθρωπoλ6γo9 Edward T. Hall, τ6τε αντιλαμβανεται xανεiE ααφ6στεQα τη απoυδαι6τητα τωγ χειQoνoμιιilν στηγ xαθημεqυνη ξωη. To <λεξιλ6γιo>> των χειQoνoμιιilγ εiναι πλotioιo χαι εχφQαατιx6 xαι μαθαiνεται απ6 πoλri
νωqLg.

Απ6 τα πoλλd εiδη μη λεxτιxηE απtχoινωνiαE θα επιμεiνω εγδειxτιxα oτιE

αx6λoυθεζ τQειζ πλευρ6g:

36. Για τo-λ6γo αυτ6 oε πoλλ69 xoινωνiεg, loωg στιE πεQtσo6τεgεg, Θεωρε[ται απαqdδε-

χτo να πQoσφωγε[ τo παιδl τη μητ6qα χαι τoν πατ6ρα με τα μιxρα τoυg oν6ματα,
εγιil oε dλλεg επιxρατεl η γεωτεQtoτυx,i1αντLληfi πoυ επιδιιbxει την ανατρoπη οε
πoλλαπλα επLπεδα.
37. Πoλriτtμη πηγη πληqoφoριιilν γυα το θ6μα αυτ6 απoτελε[ τo Λεξιx6 τoυ Giγens 2Φ4.
38. Για μια απoτελεoματιxη διαπoλιτιoμιxη εJτt1{oιγωγ[α εiγαι απαραlτητη η αrτoxωδι_
xoπoiηoη τηζ QητoQιxηg τoυ ενδriματοg. oι πq6oφατεg 6ντoνεg oυξητηoειζ χαυ αγτtπαqαθ6oειζ στη Γαλλ[α για τη μoυoουλμανιxη μαvτLλα 6φεραν ξανd στηγ επιφd,γεια
τιζ συγl{Qotioειg πoυ πQoχriπτoυν ατι6 τη δυναμιxη των ουμβ6λωγ χαt τη διαφoρετυxt1 xατα περiπτωoη ερμηνε[α τoυζ.
39. Bλ. τα oτoι1ε[α πoυ 61ει ουγxεντριiloει o Axtell t991.
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8.2.1'

H γλrΙlααα τoυ σ6ματ0ζ

Κατd τoυζ R. Scollon & S. Wong-Scollοn (zω1:1'57) η γλωσσα τoυ σωματoE εγδ61εται γα μην απoτελε[, σημαντtχη πλευqd τηE συγoμιλiαg, dπoψη η oπolα δεν
με βqlαxει xαθ6λoυ oriμφωνo. Πα9αδ61oνται 6μωE 6τι <ωg μ6Qoζ τoυ συγχειμενιxoti υπ6βαθqoυ στo oπoio λαμβdνει χιbQα η συνoμLλ[,α, εiγαι ιδιαiτεqα σημαντιx6 να λd,βoυμε υπ6ψη 6τι ωg dνθqωπoι δεγ μπogotiμε απλd, να αγνoησoυμε τιζ εqμηνε(,εg χαt τιζ παQεQμηνε[εg στιζ oπoiεg oδηγotiμαoτε 6ταν 'διαβdξoυμε' τα μη χεxτιxα αημεlα dλλωγ ατ6μων πoυ συμμετ61oυν στη συνoμιλiα>.
Mια πτυxη τηg διαπoλιτιoμιxηg επLχolνωνiαg, που οδηγε(, oυ1νd, σε παQανoηoειg, εiναι τo 1αμ6γελo xαι τo γιθλιo. Πoλλ6E φoQ6ζ δεν δηλιilνει θετιxd ουναιoθηματα (χαQα, ευ1αqloτηση, ιxαγoπoiηση), αλλd 6xπληξη η αx6μα xαι δυ-

oφogiα (παγωμ6νo, ειQωνιx6, oαgxαατιx6 1αμ6γελo). To λεγ6μενo <<νευqιx6
γ€λιo> (nervοus laughter) εμφαν(,ξεται πoλti oυ1νd στoυζ Αoιd,τεg,6ταγ xατaτη
oυνoμιλ(,α συναντotjγ δυoxoλ[,εg η διαxατ61oνται απ6 αμη1αν(,α, γεγoν69 τo
oπoio παQεQμηνεr]εται απ6 τoυg Δυτιxoιig ωg δεLγμα ιχανoπolηoηg η oυνα(,νεαηg. oι R. Scollon & S. Wong-Scollon (2001: 156) πιoτεlioυγ 6τι υπd,ρxει οt1νδεoη αυτηg τηζ μη ρηματιxηg συμπεQιφoρdg χαι τηE τdoηg των Αoιατιbγ να χQησtμoπototiν την επLχ,otνωνiα για να πQoωθηooυν τη διαπqoοωπιxη η oμαδιxη
αqμoν(,α (group harmony): Αγ λαβoυμε υπ6Ψη 6τι τo 1αμ6γελo εiγαι 6να φυoιx6 ανθριilπtνo μ€oo για ενθdQQυγση τηg διαπQoσωπιχηg αρμoνiαg, τ6τε μπoρor1με να xαταλdβoυμε 6τι ε(,ναι πιθαγ6 να εμφαγιστε[, 6ταγ 6ναg Αoιd,τηg αιoθdγεται 6τι διαταρdoαεται αυτη η αQμoνiα. Απ6 τo dλλo μεQoζ, αν xd,πoιog
αιoθανεται 6τι o αxoπ6g τηg oμιλ[,αg ε(,ναι η πgoιbθηση τηζ ατoμιxηE ευημερiαg
η η μεταβiβαoη πληgoφoQiαζ, τ6τε εiναι πιθαν6 γα υπoθ6oει 6τι τo xαμ6γελo
δηλωνει ιxανoπoiηση τoυ ατ6μoυ γtα τηγ επi,τευξη τoυ επιδιωx6μενoυ oτ61oυ.
Oι παqεqμηνε[,εg δεν oφεiλoνταt φυαιxd ατo 1αμ6γελo, αλλd oτo 6τι oι αxoπoi
τηζ συνoμιλiαg εi,ναι διαφoρετιxo[,. H διoημ[α τoυ 1αμ6γελoυ (αυμdλυψη εν69
πιΘανoti πqoβληματoζ, €xφραοη ιxαγoπo[ησηζ), oδηγεi oυ1νd, σε παQαγ6ηoη, η
oπoiα φ6qνει oε δtioxoλη θ6οη τoυζ oυνoμιλητ69.
8.2.2 Πρoξιμ.ιx6g η γειτνιαoτιx6E o16αει9

Η xqηαη τoυ 1ιilqoυ απoτελεi βαoιx6 παqdγoντα στη διαπoλιτιoμιxη επιχoινωνiα. Στην Κ[,να, για παqdδειγμα, 6ταν δr1o dνΘqωπot oυνoμιλoriγ, δεν xαθoνται
o €ναg απ6ναντι στoγ dλλo, 6πω9 οε πoλλ6g ευqωπαΤx6g 1ιilqεg, αλλd o 6ναg
δ[πλα στoγ d,λλo, 61oντα9 μπρooτd τoυE 6να τqαπ6ξι, 6πωg γ(,νεται τιilqα xαι
στηγ Eλλαδα oε πoλλ6g τηλεoπτtxtg oυζητηoειζ.
o E. T. Ηall (1959, 1969) 6δειξε 6τι xαθε dτoμo 6xει μια <<φυoαλ[δα>
('bubble') εν6g 1ιilqoυ μ6oα στην oπoiα xινεi,ται xαι αιοθdνεται dνετα. Παραβiααη αυτoti τoυ 1ιitgoυ γiνεται μ6νo απ6 πoλri oιxεlα πρ6oωπα. Σε μια δεriτεqη διευρυμ6νη <φυοαλ(,δω λαμβd,νoυν χιbQα xαγoνιx6g διαπqooωπιxθg επαφ6g.
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Eξω απ' αυτ6γ τoγ

xιbQo υπdq1ευ μια τqiτη <φυoαλ[δα>>, τoυ δημ6oιου 1ιilqoυ.
Mεξιxανo[, για παqdδειγμα, 61oυν μιxρ6τεqη oφαi,qα τoυ oιxεioυ 1ιilρoυ, με
απoτ6λεoμα, 6ταν oυνoμιλoriν με 6ναγ Αμεgιxαν6 γα τoν πληoιdξor.rν πoλti xoγτd. Αυτ6ζ με τη oειqd, τoυ απoμαxqtiνεται 6να ελd1ιoτo γtα γα xqατηoει τη
απαqα[,τητη απ6oταoη, oπ6τε o Mεξυxαν6g τoν αxoλoυΘεi, γιατi θεωρεi, 6τι o
oυνoμιλητηg τoυ απoστασιoπoιε[ται, χαι θτoι μπoqεi να διαγρdψoυν xtixλo
oλ6xληqo, επειδη 6xoυν διαφoqετιxη αντi,ληψη τηE γειτνLαστιxηg oxθoηg.

oι

8.2.3 H oιiλληΨη τoυ yρ6νoυ

To oriνδqoμo τηζ βιαoriνηg ('hurry sickness'), τo oπo[,o oφεiλεται στην πiεαη
1ρ6νoυ πoυ αυoθd,γεται o or1γ1ρoνog d,νθqωπoζ, xαθιilg πqooπαθεL να επιτtixει
πεgιoo6τεqα απ6 6oα αγτθ1ει, εξαντλιbνταg τα βιoλoγιxa 6qια αvτo1ηg, 61ει
απλωθεi, oε 6λεg τιg αriγ1qoγεζ xoιγων(,εζ, ωζ απoτ6λεαμα τηE διεθνoπoiηαηζ
των επιχειqηoεων xαι εvτdσσεται στo γενιχ6τερo πλαiαιo τηg ωφελιμιατιxηg
oυνoμιλ(,αζ40.'oπωg επιoημαiνoυν oι Scollon Qω|: 160), πiαω απ6 την 6woια
τηg πLεαηg xρ6νoυ xρriβεται η ιδ6α 6τι τo μ6λλoν εiγαι xαλιiτεqo απ6 τo παqελθ6γ. <Δ(,γεται η εγτtiπωoη 6τι εiγαι εντελιbg φυαιoλογιx6 γα θ6λει xανεi,g να
φτdoει oτη μελλoντιxη oυτoπiα 6αo γ[νεται πιo γQηγoQΦ. Στoν αγriπoδα αυτηg τηg αvriληψηg βρlαxεται η 6wotα τoυ <<1qυooli αιιilγα>>. Απ6 την επo1η τoυ
Ηoι6δoυ χαι τoυ Κoμφorixtoυ ωE oημεqα τo πα9ελθ6ν εξιδανιxεr1εται απ6 πoλλoιig, oε o16αη πdντα με τo παρ6ν. Kατd την περ[,oδo τηg Αναγ6wησηE η αγτiληΨη αυτη 6φταoε στo απoχoρriφωμd τηg, oπ6τε αγαxαλυφθτμε ξανd τo μεγαλεio τoυ αρ1αιoελληνιxori χαι τoυ ρωμαΤxοri πoλιτιομoti. Αν διio dτoμα διαφ6Qoυγ ωζ πQoE τη oriλληψη τηζ θwoιαg τoυ 1q6νoυ χαι xιγorjνταt στα διio dxρα,
την oυτoπiα τoυ μ6λλoντo9 (απαgαi,τητεg oι αλλαγθE xαι η τα1εiα εξ6λξη) xαι
την εξιδανixευoη τoυ παQελθ6ντog (διατηQηoη τηE παgdδooηg, αqνητιxη oτdoη
oτιg αλλαγ69, oι oπo[,εg oδηγoυν σε παQαχμη), τ6τε ε(,ναι διioxoλo να oυμφωνησoυγ oε πoλλ69 πεgιo1θζ τηE oυνoμιλ[αg. Αυτ6 β6βαια ιoxιiει χαι για dτομα πoυ
ανηxoυν στην iδια xoιγωνiα χαι τoν 1διo πoλιτιoμ6. H πoλιτιoμιxη αιiμgoυoη
για την 6γνoια τoυ 1q6νoυ αJτoτελε(, αγτιxεlμενo ooβαqηg αυξητηoηζ 6χι μ6νo
διαπoλιτιαμιxd (interculturally) αλλd xαι εγδoπoλιτιαμιxd (intraculturaΙly).
8.4

Πoλιτιoμιxη ιδεoλoγ[,α χαι στεQε6τυπα

H αγτιxειμενιxη πεQιγQαφη τoυ πoλιτιoμoιi πqotπoθ6τει 6τι

λαμβd,νεται

υπ6ιpη oλ6xληqo τo πλ6γμα τωγ πoλιτιoτιxιbγ πgoβληματωγ. Αν απoμoγωθε(,
40. Η oυτoπιxη or1λληψη τoυ 1ρ,6νoυ oυγδ6εται με τo ωφελιμιoτιx6 ουνoμιλιαx6 otioτημα, τoγ μoντθqνo τρ6πo ζωηs (modernization), τη διεθνoποLηoη (internatiοnalization)

τηγ εχτεχγoλ6γηoη (technolοgization) παι γενιx6τεQα τι,E xoιγωγιx6g, oιιoνoμιx6g,
πoλιτι,xθg x. d. αλλαγ69.
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€να μ6νo στoιχειo χαι χQιΘεL Θετιxα η αqνητιxα, τoτε πQ6χειται για ιδεoλoγιxη
τoπoθ6τηση χαt 6xι για πoλιτLστιxη πεgιγaαφη. Συνηθ6oτεQα χQησιμoπoιε[ται
o 6ρog oτεqε6τυπo4t. Η λ6ξη ατεqε6τυπo εiναι συν6γυμo τηζ υπεργενlxευσηζ
(overgeneralization). Η διαφoqd 6γxειται oτo 6τι τo στεQε6τυπo 61ει 6ντoνη
ιδεoλoγιxη 1ρoιd. Xαgαxτηqιoτιxd γνωρ[,oματα μtαζ oμαδαg, 6xι μ6νo υπεQγενιxευoνται, για να 61oυν εφαQμoγη αε xdθε μ6λo9 τηg, αλλd χαι παQoυoιdξo-

νται με υπερβoλ6g, με αQνητL'lηη θετιxη αξιoλ6γηoη. Αυτ6E oι αξιoλoγιxθg

εxτιμηoειζ χQησιμoπoιoriνται xατ6πιν ωζ επι1ε|qημα για την υπoστηQξη xoινωγιxιbν η πoλιτιxιbν α16oεων, αγαφoqιxd, με τα μθλη αυτιbν των oμd,δωγ. Δεγ
61ει ιδιαiτεQη αημαo[α αν τα oτε9ε6τυπα αvταJτoxqiνoνται η 6xι στην πQαγματιx6τητα, αλλα αν αJτoτελοιiγ μ6Qoζ τηg αυνεlδηoηζ τoυ ατ6μoυ, oπ6τε επηqεdξoυν αναπ6φενιLτα την 6λη συμπεQιφoqd τoυ. Tα oτεqε6τυπα απoτελοliν βαoιx6 oυoτατιx6 oτoιxεio xατd τη διαδιxαoiα τηg δ6μησηE χαt επανεγiοχυσηζ τηE
ταυτ6τηταE τηE oμdδαg oε o16οη με τoυζ <dλλoυg>.
oι υδεoλoyιxtg απoφdνoευE η τα oτερε6τυπα ξεxινoriν αυxνd, απ6 την πεπoiΘηαη 6τι δrio πoλιτιαμol η xoινωνιx6g oμαδεg (η oυνoμιλιαxd, ουoτηματα,
6πωE πqoτιμotiν oι Scollon, 2OO1), βqi,οxoνται σε διio αποστασtoπoιημdνoυg
π6λoυ9. H διπoλιxη αντιπαqdθεoη πoυ εiδαμε πιo πdγω για την 6γγοια τoυ
1ρ6νoυ εiναι αqxετd απλoυoτευτυxt1, αφori η <πLεoη 1q6νoυr, εμφαν[,ξεται χαt
στoυζ Aαιdτεg, ενιil τo μoντ6λo τoυ <<χQυαotj αυιbνα>> επανθQχεταt oε oxετυxtg
oυξητηoεtE σε αqxετ6g xιilQεE τηg Eυριilπηζ. Η διατηQηοη των ιδια(,τεqα 6ντoγωγ xατd xαιqoιig εγτdοεων χαt συγχqofoεων ατη Noτιo-αγατoλιxη Eυριilπη
oφε[,λεται χαt oτιg δια1ωqιoτιx€g γQαμμ6ζ πoυ ενtσxtiθηxαν με τtζ πρoxαταληψε'ζa2.
Oι oτεqεoτυπιxdg αντιληψειg δεν αναγνωQiξoυν τιζ εσωτεριx€g διαφoqoπoιηoειg τηg oμdδαg, oιiτε εξαιq6οειg απ6 τoν γενtχ6 xαγ6να. oι ιδεoλoγiεg oτηρ[ζoνται στη στεQεoτυπιxη ox6ψη, η με dλλα λ6γυα, τα oτεgε6τυπα ε[,γαι εγ πoλλolg ιδεoλoγιxηg υφηg. Κατd τoυζ Scollon (2001:169), <<τα στεQε6τυπα μαg
απoτq6πoυν να δoriμε dλλεg εξlooυ σημαντιχ69 πλευρ6ζ τηE ανΘριbπινηE συμπεQtφoQαg. Eμπoδi,ξoυν τηγ χαταν6ηoη τηg ανθqιilπινηg συμπεQιφoρdg xαι
τηg διαπoλυτιoμιxηg αυνoμιλiαE, επειδη πεqιoqiξoυγ τηγ dπoψη μαE για την
ανθgιbπινη δραoτηqι6τητα σε μια η δt]o <1τυπητ6ζ>> πεQιπτιboειE xαι €ται oδηγεiται τo dτομo στo εσφαλμ6νo αυμπ6qαoμα 6τι αυτθg ιoοδυναμoι1ν τη oυνoλιxη ειx6να. Eπιπλθoν, η αJτoσπασματιχη αυτη ειx6να, ατ6μων η oμdδωγ, χQησtμoπoιεlται γtα ιδεoλoγιxorig λ6γoυζ, πQoχειμ6νoυ γα διxαιoλoγηοει την πqoτlμηση η τηγ πqoxατd,ληψη αυτιilγ πoυ 61oυν μεγαλιiτεQη πoλιτιxη εξoυolα>.
Tα oτερε6τυπα oφεlλoνται σε πoιxlλoυg παqdγoγτεE, 6πω9 δε[,xνει τo o1η-

μα

1.

&

Wong-Scollon (2001: 1,67-174): Cultural ideology and stereotyping.
42.Tα εθγιxd oτερε6τυπα Eλληνωγ χαυ Toιiqxων εξεταξει με δυειoδυτιx6 πγεtlμα o
Mηλλαg (2ω3).
41. R. Scollon

S.
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1.

ΠαgαγoγτεE πoυ oδηγoιiν σε στεQε6τυπα43.

Στo ατoμιxo επLπεδo τα αqνητιxα στεQε6τυπα παQoυoιd,ξoνταυ χατα χαγ6γα
με μεγαλfτεQη 6νταoη, ιδια(,τεqα 6ταγ τo dτoμo νιιbθει 6τι απειλε[ται απ6 dτoμα πoυ δεν ανηxoυγ στηγ iδια oμdδα.
Σε 6να βoυ\αgιx6 o1oλιx6 εγ1ευg(,διo τoυ |Ezo δ[γεται η αx6λoυΘη ειx6να
τoυ Eλληνα (Danoya |996:50): <o E,λληναg ε(,γαι μεγdλog υπoχQιτηg. συμιbγει εΦιoλα χαι ε(,γαι απoφασιoμ6νog για 6λα, γQηγoQα 6μωζ τoυ πεQγd. Δεν
μπoQει πoτ6 να πιdoει ειλιxqινη φιλiα με dτoμo dλληg εΘνιx6τηταg. o Eλληναg ε(,ναι φαγατιx6g. o Eλληναg ε(,ναι πατqιιilτηg. 'Oταν δεγ ε(,ναι ιo1υg6g,
6ταγ δεν 61ει δtiναμη, xαταφεriγεt στηγ απατη, τη δoλι6τητα χαι τo ιp6μα, γυα
να επιτti1ει 6να oqιoμ6νo αxoπ6. o T,λληναζ ειναι riπoυλog. 'Oταν εiναι αδfναμoζ παQαχαλε[ γoνατιστ6ζ, παι 6ταν εiγαι δυνατ6g συιΙJτεQιφ6qεται ααν xτηγoζ. ΠαQdδειγμα: η τriφλωoη 15ω0 στQατιωτιbγ τoυ Σαμoυηλ. o Eλληναg εLγαι εxδιxητιx6g''aa. Και στα σliγχQoγα o1oλιxd βιβλ(,α (απ6 τo 1989 x.ε., βλ.
43. Bλ. τo α1ημα 6.15.α στηγ υσ[oσελlδα: htφ://elvis.inf.tu-Φesden.de.publichtml.thema06-

2.html

44.Η μεταφqαοη

αTτ6

τo γεQμαγιx6 xεiμενο ε[γαι διxη μoυ.
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Vouri t996:77) <<xα}'"λιεqγoriνται πανισχυQεζ πQoχαταληψειg χαι εθνιχd, oτεqε6τυπα, τα oπo[,α δεν oυμβdλλoυν στηγ αρμoνιxη oυνtiπαqξη των βαλxανιxιilν
εθγcilγ>>. 'oπωg παQατηQεI η [,δια εqευνητgια (o. 74), <<o ελληνιx6g πoλιτιαμ6g
εgμηνεriεταL ωE πνευματLxη δoυλε(,α, για την απoτ[ναξη τηg oπolαζ o βoυ\αριx6E λα6g αγων(,ατηxε επt αιιbνεg. Η ελληνιxη γλιbooα θεωqεiται μ6νιμo9 x[,νδυνog πνευματιxηE αλλoτqlωoηE χαυ τo βαoιx6 εμπ6δυo για τη δημιoυqγiα

βoυ\αqιxηg εθνιxηE oυγεiδησηζ>.
Oι περιoα6τεqoι εgευνητ6E πoυ αo1oλoriνται με την ανd,λυση τηζ διαπoλιτιoμιxηζ επ ιχoιγωνiαg (ανθ9ωπoλ6γoι, χotγωγιoγλωoooλdγoι, γλωαooλ6γoι,
παιδαγωγoi x.d.) απoδ61oνται τιE εξηg τ6ooεgιg βααιx€5 αgx6g:
1. oι dνθqωπoι δεν εiναι 6λoι lδιoι.

τoυλdχtστoν απ6 τιg διαφo969 πoυ παQoυoιd,ξoυν d,τoμα η oμdδεg
απoτυπιilνoυν πoλ ιτ ιoμ L:,{α η χo tγωγ ιχd πρoβλ6Ψ ιμα πρ6τυπα.
3. oqιομ6να τoυλd1ιατoν απ' αυτd τα πq6τυπα αντιχατoπτρf,ξoνται σε μovτιθλα τηg oυνoμιλiαg.
4. oι διαφοgoπoιηοειg των συνoμιλιαxιilν μoντ6λων oδηγot1ν oε μια αειgd,
πρoβλημdτων,6πωg ε(,γαι ot στεQεoτυπιxtg αντιληψειg, η ε1Θq6τητα, oι διαxρloειg x.α.

2. Mεριx€g

8.4.1 Aρνητιxd xαt θετιxα ατεqε6τυπα

Κdθε oτερε6τυπo γενιxd, ενδ61εται να απoτελ6oει εμπ6διo στην απoτελεoματLxη διαπoλιτιoμιxη επtχoινων(,α, επειδη παQαβλ6πει τιg διαφoQεζ πoυ υπdρχoυν ανdμεoα στoυζ αυμμετ€1oγτεE σε μια oυνoμιλlα. Πιo επιxiγδυνα ε(,γαι τα
αρνητιxd oτεqε6τυπα (negative stereotypes). Διαxqlνoυμε τ6oαερα oτd,δυα. Στo
πqιbτo γ(,νεται αγτιπαQαβoλη (contrast) δrio oμdδων η δtio πoλιτιoμιilν, η oπoiα
oτηQ[ξεται σε μια μ6νo διd,oταoη: Oι μεoογειαxol λαo[ εiγαι αγoιxτoi, ενιil oι
λαoi τηg B6ρειαg Eυgιilπηg εiναι xλειoτoi χαι επιφυλαxτιxoi. Στo δεriτεqo oτd,διo εoτιdξεται τo ενδιαφ69oν α' αυτη την τεχνητη xαι ιδεoλoγιxη διαφoqd ωζ
πρ6βλημα επιχotνωνiαg. Στo τρ[τo oτdδιo πqoοδi,δεται Θετιxη αξiα (positive
value) σε μια στQατηγLxrt fi οε μια oμdδα χαι αgνητιxη αξ(,α στην dλλη. Στo τ6ταQτo xαι τελευτα[o oτdδιo υπεQγεγtxεriεται ξανd αυτη η διαδιxαolα xαι επεxτεiνεται oε-oλ6xληQη τηγ oμdδα. Eπαναβεβαιιbνεται δηλ. η αq1ιxη διπoλιxη
αντιπαρdθεoη ωE αQνητιxη. Συ1νd αxoλoυθε[, 6γα αx6μα oτdδιo: τα χαQαχτηριoτιxd αυτd, Θεωgoriνταυ 6τι ε(,ναι γενετιxιilg πqoxαΘogιoμdνα (Qατoιoμ6ζ).
Tα αρητιxd oτεgε6τυπα απoτελoriγ 6γα απ6 τα πιo χαυτα θ€ματα τηg διαπoλιτιoμιxηg $τιχotγων(,αg για τo λ6γo 6τι βαolξoγταt σε xαπoια πQαγματιxd γεγoν6τα xαι βεβαιιboιμα δεδoμ6να.
Δio απ6 τιg βαoιx6g λειτoυQγιεζ τηg γλιilooαg εiναι η μεταβiβαoη πληqoφoqυιilν χαt η διατηQηoη o16οεωγ τωγ συμμετεχ6ντωγ αε γλωooιxd oυμβd,γτα
(speech events). E1ει επιxqατησει η dπoψη 6τι oι Aμεριxανοi δ[νoυγ 6μφαoη
στην πριilτη λειτoυqγ[α, εγιδ oι Αoιdτεζ στη δεrlτεqη. Αυτη 6μωs η υπεQγεγ[xευ-
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ση δεν μπoQει παQd να ειγαι εσφαλμ6γη. Yπdq1oυν 6ρευνεE ot oπoi,εg δε[1νoυν
6τι οι Aμεqιxανiδεg απoδiδoυν ιδιαiτεQη σημασ[,α oτη ox6αη, εγιb oι Aμεqιxανo[ ατην πληρoφoq[α. Η πλdη αλληλεγγιiηE (solidarity fallacy) oφεiλεται στη
μoνoδιdατατη αντLληψη, 6σo χαι αγ βααi,ξεταt σε φυσιxη παqατηQηοη, 6τι 6λα

τα πoλιτιoμιxd, χαQαχτηQιoτιxα δrio oμdδων €1oυν αxqιβεlg αvτιστoιχiεg. Διio
6μωE oμdδεg δεγ ε1ναι πoτ6 απ6λυτα iδιεg, αλλd ofτε xαι εγτελιbg αντ(,θετεζ.
oι Scollοn (2001:. 173) 61oυν ηδη παρατηQηoει 6τι τo πq6βλημα με τα αqνητιxd

oτερε6τυπα εiναι 6τι βλεπει xανεig μ6λη διαφoρετιxιilγ oμd,δων ωg διαμετqιxα
αντ(,θετεg oντ6τητεζ }ιαι με τα Θετιxd oτεqε6τυπα ωζ ταυτ6oημεg. Και oι διio
αυτ69 Θ6οειE εiναι μoνoμεQεig, αφοti oτηglξoνται στoν δυιαμ6.
To oτεqε6τυπo, θετιx6 η αgνητιx6, δυo1ερα(,νει την επιτυ1η επιxoινωνiα,
επειδη πεQιoQLξει τηγ oπτιxη γωνiα χαL παQαγνωqLξει τιg oυoιιbδειg διαφoQ6ζ
πoυ υπdρχoυγ αε dτoμα xαι oμdδεE. H επtχoινων(,α ε[ναι απ6 τη φr1αη τηs αμφ(,αημη. H απoτελεοματιxη επιχoινωνi,α εξαqτdται απ6 την ανεtigεoη χαι απoοαφηνιαη τηζ αμφιoημ[,αg, 6πω9 xαι απ6 τoγ χειQιoμ6 των πεqιπτιboεωγ πoυ
οδηγoriν σε παQανoηαειg. oι ιδυoρρυΘμiεg αυτ€g δεν μπogotiν να αντιμετωπιoτoriν επιτυ1ιilg, αν εχ πρooιμioυ Θεωqεiται δεδoμ6γη η ταtiτιoη oε 6λα τα επiπεδα πoμπori _ δ6xτη, 6τι δηλ. oι συμμετ61oντε9 στην επtχoιγωνiα βλ6πoυν
απ6 την iδια oπτιxη γωνiα τα πqdγματα. oι Scollon (2001 : 174) τoν[ξoυν: <<H
αιιilγια παqdδoξη πεqiαταση στην oπoiα βqloxεται o αναλυτηs τηE διαπολιτιομιxηζ επtχoιγωνiαg ε(,ναι 6τι πq6πει να αναξητd αυνε1ιilg πεqιox6g διαφoρoπoiηoηg ανdμεoα στoγ x6oμo, oι oπoiεg ενδ61εται να oδηγηαoυν oε απoτυ1[α
τηγ επυχοινωγi,α (miscommunication), αυγ1q6νωg 6μωζ να πρoφυλdσσει τoν
εαυτ6 τoυ απ6 τα Θετιxd χαι αQνητιxα ατε9ε6τυπα>>. Kατα την αποιpη τoυg
(2001: t7o-17L), <H λrioη oτo πρ6βλημα τηs υπεQαπλotiατευσηζ η τoυ δυιoμori
(binarism) η των oτεqε6τυπων εiναι διττη: Συμρi,oειg ανd,μεoα oε oμdδεg πρ6πει να λαμβdνoυν πd,γτα υπ6ψ τιg oμoι6τητεE xαι διαφoQ6ζ, επιβαλλεται δηλ.
να βαoiξoνται oε 6αo γ[νεται πεqιoo6τεQα αγτtπαqαβoλιxα oτoι1εiα xαι γα
tγει xατα νoυ o εgευνητηE 6τι xαγ6γα μεμoνωμ6νo μ6λoζ μtαE oμdδαg δεγ παρoυoιdξει 6λα τα χαQαχτηqιoτιxd τηE. [...] oλoι ε[μαoτε αυγ1q6νωg μ6λη πoλλαπλιbγ oμdδων, η 6πωg τα απoχαλoriμε εμε(,g, 'oυνoμιλιαxιbγ oυoτημdτων'.
Kαγ6να dτoμo δεν oρiξεται πληqωζ με τo να χαQαχτηQiξεται ωg μ€λoE μιαζ συ-

γxεxqιμιθνηg oμαδαg. Κdπoιοg εiναι αυγ1g6νωE γιoζ η x6Qη, πατ6qαg η μητθqα,
υπdλληλoE μtαζ συγχεχQιμ6νηE εταιgεiαg, ανηxει σε μια oqιαμ6η γενιd,
'{.o.'l.,
oε 6να dπειρo αριθμ6 αυνoμιλιαxι(w oυοτημdτωγ. Η α[oθηαη τηE ταυτ6τητα9
χαι τoυ μ6λoυg μιαE oμdδαg απαqτ[,ξεται απ6 6λε9 αυτ69 τιg ταυτ6τητεE χαι
μια oriνθετη χαι μεριx6g φoQ6ζ δrioxoλη διdδgαoη μεταξti τoυζ>>.
8.4.2

Aναπαqαγωγi των στεQεoτιiπων

ΑξLξει να μελετηθoriγ oι τq6πoι με τoυζ oπoioυg αναπαqd,γoγται οτεqε6τυπα
απ6 τα MME, 6γτυπα xαι ηλεxτρoνιxd, ουμπεριλαμβανoμ€νoυ τoυ χινηματo-
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γQdφoυ

χαι τoυ Θεdτqoυ. Πoλλ6g

στεQεoτυTtLτlt'ζ αγτLληψεtζ υπdQχoυν α}ζ6μα

oε λoγoτεηνιxα χειμεγα, ιδια(,τεqα στηγ ταξιδιωτιxη λoγoτε1νlα, oε αγ€xδoτα
xαι dλλεg διηγηoειg. Σε μεθ6δoυg διδαoxαλiαg ξ6νων γλωooιilν αναπαρdγoνταt
πoιxi,λα ατερε6τυπα, τα οπoi,α θ1oυν dμεoo αγτιχτυπo στη διδαxτιxη πqdξη.
Aξiξευ να αναφθqω ogιoμ€νεg πεgιπτcboειg. H Ανδρoμ&1η Σαπιqδoυ (Ι996:
16Ζ) xαταγρdφει πιbg μαg βλθπoυν oι ξιiνoι μ6oα απ6 τα xε[μενα χαt τα oxiτoα
μιαζ μεθ6δoυ διδαoxαλiαE για γεqμαν6φωνoυζ πoυ θ6λoυν να μαθoυν Eλληνιxd: E[ναι φιλ6ξενoι, d,νετot (ελατε στην xoυξ(,να), γλεντξ6δεg, ευαioθητoι oτα
γυναιxε[,α xdλληa5, αδιdxριτoι (επεμβαiγoυγ oτη ξωη τωγ dλλωγ: yιατ(, δεν 61ετε παιδια; να xανετε),πεταγε σχoυπlδια <<6πoυ γα 'ναL>>, oπριbxνoγται στιζ oυρθg, παgαβιdξoνταζ τη σειQd,, xoιμotiνταt στη δoυλειd, δεν ξ69oυγ γα σoυ πεQιγqdιpoυν oωoτα τo δ96μo, €1oυν απαqdδεxτα ξενoδο1εiα χαL <<φQιxτ€g>> τηλεφωνιx6g υπηqεoiεζ (τo βιβλio γρdφτηxε τo 1983), δoυλεrioυγ ωs μετανd,ατεg
oτη Γεqμανiα, μαξεfoυν λεφτd, χαι συχγα γυρi,ξoυν πLoω στην πατρ(,δα.
H Αoπαolα Xατξηδdxη (1996) εξετd,ξει με πoLo τq6πo xdπoιoι απ6 τoυE
συγγQαφεig εγ1ειριδ(,ων τηg N6αE EλληνιxηE ωζ ξ6νηg γλιilοoαg διαμoρφιilνoυν
στεQεoτυπιxtg αντιληψεtζ για την Eλλdδα xαι τoυζ Eλληνεg χαι τιt πεqνofν
μ6oα απ6 τα xε[μενd, τoυζ. Η Eλλdδα ωζ τ6πo9 xατoιxlαE χαι αναψυχηζ παρoυoιd,ξεται μoγoμεqιbg: μεγαλoυπ6λει9 xαι ωqα(,α πqodoτtα, γQαφιxd, μιxqd
xαι ηoυ1α νηoιd για τoυQιoμ6, εγιb oι xdτoιxoι αo1oλoriνται με τo ψdQεμα χαι
την αγQoτιxη ξωη. Aπ6 dπoΨη πoλιτεriματoζ, θεoμιilν xαι εθ(,μων γiνεται αναφoQα oε θρηoxευτυxt'g xαι εθνιx6g εoqτ6g, με ιθμφαση στην ιδιαιτερ6τητα τηζ
oqθoδoξ[,αg, oε o16oη με την υπ6λoιπη Eυqιbπη, ετιτ69 απ6 την Αγατoλιxη. Συ1να γ(,νεται λ6γog για την ελληνιxη xoυξ[,να χαt τoυζ xαλoφαγdδεg E,λληνε5.
Oqιομιθνoι συγγQαφεig xαταβdλλoυν πqoαπdθεtα να ρ[ξoυν μια διειoδυτιx6τερη ματυα oε αλλεg πτυ1θg τoυ ελληνιxoti πoλιτιαμori, π6qα απ6 τη γQαφιxη
απειx6γιση χαι τo γγωστ6 τρ[πτυχo <<μπoυξofxι - oυqτdxι - οoυβλaτι'L>>, dλλoι
6μωζ περιγqαφoυν τoν τρ6πo διαοxιξδασηE χαt συμπεQtφoQαE τωγ Eλληνων
μ6oα απ6 τα γνωοτα ατερε6τυπα. Η oιxoγ6νεια διατηρε[ ιo1υqofg αυνεxτιxotig
xq[,xoυg. Ei,ναι oυνηθιoμ6νo τo φαιν6μενo να xρατd η γιαγιd τα παιδιd για να
μπoqεi η μητ6Qα να εργdξεται, η να μ€νoυν αρxετd αγt]παντqα αγ6qια, χαι
ιδ(,ωg xoq(τoια, με τoυζ γoνεig τoυE, εiτε για otχoγoμιxotig (δεν φτανεL o μLoθ69 γLα τo i,o[xι) εi,τε για χoιγωνtχorig λ6γoυ9 (τι θα πει o x6αμoE). Oι oιxoγενειαxoi δεαμo[ εiναι πqdγματι ιo1υρ6τεQot στην Eλλd,δα, oε oriγxqιση με oQιαμθνεg xιbQεE τηg δυτιx,flE xαι B6qειαg EυQιilπηE. Oι Σxανδυναβo[, xαυ 61ι
μ6νo, εiγαι δliαxoλo γα χαταγoηooυν την ιδυαιτεq6τητα τηg βdφτtσηζ τωγ παι-

K. MητQ6πoυλoυ, τo oπolo παρατ[θεταt στo βιβλLo τoυ
Neugriechesch ist gar nicht so schwer (μ6ρog 2' 4η wαEideneieη
Nixηζ
Ηans χαt τηζ
l$/iesbaden
1993: Reichert, o. 37)' βλ6πoυμε τoυζ εQωτι}λoυg
6xδoοη,
θεωqημ6νη
γα
ταpδqομεloυ
υπαλληλoυζ τoυ
ρl1νoυν λ&γνεg ματιθg στo γτεχoλτ6 τηg τoυq[οαγδαλια.
xαι
τα
στQιαζ με τo μlνυ
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διιilν στη χd)Qα μαζ, χαθωζ ισχliεt εν πoλλolg o dγραφog ν6μoζ πoυ θ6λει γα δiνoγται στα παιδιd τα oν6ματα των γιαγιdδωγ χαι των παππotiδων, oυνηθεια
πoυ, αν δεγ τηQηΘει, oδηγε(, αυ1νd, oε εγδo-oιχoγενειαχ6g αυμgotioειga6. Eiγαι
γνωατθg ot πεQιπτιilοειg πoυ η γιαγιd δε[1νει ιδιαiτεqη αδυναμΙ,α στην εψoνη
πoυ φ69ει τo 6νoμd τηζ η oτoν εγγoν6 πoυ 61ει τo 6νoμα τoυ oυξtiγoυ τηg. Σε
6,τι αφoqd τιg o1θoειg των δtio φriλωι η παQoυσ[αoη ε[,ναι εξωqαΤoμθνη xαι

περιoρiξεται σε παQωχημ6νεg μoρφ69 xαι παραδooιαxoιig q6λoυg. oι E,λληνεg
περυγgdφovται (α. 107) ωg <εξωοτqεφεig ανθqωπoι πoυ αγαπoιiν την παρ6α,
τα ταβεqγdxια χαt τιζ εxδqoμθg με φ[λoυ6, πoυ λ6γε αoτε[α xαυ oυξητoriν πoλιτιxα. Η oυγγqαφ6αζ xαταληγεt στo oυμπ6ραoμα 6τι στα πεQιoα6τερα απ6 τα
εγ1ευρ[δια πoυ εξθταoε (o. 110) <xd,νoυν 1qηoη των γνωoτιilν xαι διαδεδoμ6γων στεQεoτr}πων, πQoχεLμ6νoυ να μυληooυγ για τoν ελληγιx6 λα6 xαι τoν ελληνιx6 πoλιτιoμ6. Ι{ παρoυοiαση τωγ Eλληνωγ μθαω oτεqεoτtiπωγ για τo χαραxτηgα χαt τιζ oυνηθει69 τoυζ γiνεται dλλoτε με διαxgιτιx6 τ96πo xι dλλoτε
ο1εδ6ν xgαυγαλθα>.

Mεταπτυ1ιαxoi φoιτητ6g μoυ xατ6γQαψαγ τo Xειμεριν6 Eξdμηγo 2ω3-zC[E
τα αx6λoυΘα ατερε6τυπα, τα oπolα πιoτεlioυν 6τι αναπαgdγoυν oι ξ6νoι για
τoυE E,λληνεg: Για να επιτti1oυγ xdτι χQησιμoπoιoliν <<μ6σoν>> (βλ. τιg λ6ξει9
ρoυoφ6τι, βιioμα). E[γαι εθγιxιατθE, πQoσχoλλημ6νoι στo παQελΘ6ν χαι απιχαλoliγται oυ1νd, τoν αQχαio ελληνιx6 πoλιτιoμ6. Toυg διαxqiνει <<o1αδεQφισμ6ζ> xαι εiναι dνθqωπoι 1ωgiE πQoγQαμματιoμ6. Tα αφηνoυγ 6λα για την τελευταiα οτιγμη. Eiγαι αγενεig, φωνd,ξoυν δυγατd, χαι χQησιμoπoιotiν oυ1να
διdφoqεg χειQoγoμiεg. Δoυλεtioυγ λ[γo xαι διαοxεδαξoυν πoλri. E[,γαι μανιιbδειg xαπνιoτ6g xαι xαλoφαγdδεg. Yπdq1oυν oτενoi otχoγεγειαxoi δεoμo[, πoυ
oδηγoriν oε υπεqβολ6g (xαταπiεση των παιδιιilν, απ6λυτη εξdgτηoη xαι επιqqoη
απ6 τoυg γoνε[g, ιδια[,τερα των αγoQιιilγ απ6 τη μητ6qα τoυs, 6πωg δεixνει xαι
η λ6ξη μαμαxηδεE). Aπ6 τo dλλo μ€Qoζ, εiναι φιλ6ξενoι, φιλ6τυμoι (τo φιλ6τιμo, 6πω9 χαι τo φQoντLστηριo, ε[γαι διioxoλo να μεταφραoτoriν αε dλλεg
γλωαoεg), αυθ6ρμητoι χαt δια1υτιxo[. MαΘαiγoυν ξ6νε9 γλιiloαεg. Φινλανδη
φoιτητgια πoυ oυμμετ61ει, σ[α πλαioια τoυ πQoγqdμματog Erasmus' σε dλλo
μεταπτυχιαx6 μdθημα (Eαqιν6 Eξdμηνo τoτ 2oM) θεωqεi 6τι oι συιΙJτατQιιbτεg
τηg θ1oυν απoxoμiαεt τηγ αx6λoυΘη ειx6να για τoυζ Eλληνεg: E[γαι χαQαχτηqιατιxoi μεooγειαxoi τriπoι, πoυ δεν 61oυν dγxoζ. Mιλoriν xαι oxtcψoγ[αι πιo
γQηγoQα απ6 τoυg φινλανδorig. Η πqιbτη λ6ξη πoυ 6q1εται στo μυαλ6 πoλλιbγ
τoυQιστQιιilν εiναι τo xαμdxr, τo νεαQ6 dτoμo πoυ επιδιιilxει συστηματιxd τη
or1ναιpη ερωτιxιbν o16αεων με ξ6νε9 τoυqioτqιεE, xατd πqoτLμηαη απ6 τη Σxαγ46.

Αξξει να μλετηΘοtiν oυατηματιxα τα ανθxδoτα σε oχ6oη
τυπωγ. o υπoι1ηφιog νoν6g ατι6 ττp Aθτtνα επνotι(πτεται
τιθρα τoυ <<α3γτεlινoυ>>

αττdvτηoη:

<<Δε

με

πoιo 6νoμα

πειρξει εβνα

παvτωg, ψ λενε ΓκilQγιt".

Θα ηΘελε

6πω9

με τηγ αγαJταQαγωμ ατερε6τTιν Κρtiτη xαι ρrrπα τoγ πα-

γα διilοoυν στoγ εγγoν6, για να λdβει την

χι αγ τo βγαλειg τo xoπ6λι, αfvrεlινε. Eμενα,
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διναβiα. Toυg εγτυπωσιdξει αχ6μα τo γεγoν69 6τι oι Eλληνεζ χαι oι Tofqxoι
6xoυν πoλλd xoινd oτoυ1εiα.
H διδαoxαλ[α τoυ πoλιτιoμori ε[γαι πoλtl δtiαxoλη υπ6θεoη xαθωg μriΘog
χαι πQαγματιx6τητα βqiαxoνταt αε μ6νιμη αγτLπαqdΘεoη χ,αt συγεxη ανατρoφoδoτηoη. Η αναπαqαγωγη εθγιxιilν ατερε6τυπωγ εiγαι ευgliτατα διαδεδoμ6νη.
Xαgαxτηqιoτιx6 εiγαι τo απ6oπασμα πoυ παQαθ6τει η B. Δενδqινoι} (|999:
727) απ6 γgαπτ6 φoιτητgιαg: <<Eiναι xoιγιbg παqαδεxτ6 πωg oι Αγγλoι εiναι
πιo πqdot χαt ευγενιxoi [απ6 τoυζ T,λληνεg]. ... Σπανια εxφqd,ξουν πQαγματtxα φιλιxη διdxgιση χαt γι' αυτ6 τo λ6γo θεωρotiνταt μεγ ευγενιχol αλλd xdπωg xgrioι. ... Απ6 την dλλη μεριd, oι E,λληνεζ ... δε[1νoυν την ευγ6νειd τoυg
εxφgdξoνταζ γγηotα συναtσθηματα, φ ιλ ιx6τητα χαt ξεoταoιαra7.
oι υπεgγεγιxεriαειg oυνδ6oνται dμεσα με τα στεQε6τυπα. Αφoqιoτιx6g διατυπιbαειg τoυ τtiπoυ: <<Oι γερμανo(, αγαπoι1ν την τdξη>>, η τυπoπoιημ6νεζ εxφqdoειg, 6πωg <<λατLνog εqαoτηg> (για ιταλoιig xυρiωζ χαι ιαπανotiE γυναtχoτlατα'tτητ€g), εxφqdξoυν βεβαι6τητεζ πoυ δεγ αγταπoxqlνoνται πd,ντα στην
πQαγματιx6τητα. Πoλλd αqνητιxd ατερε6τυπα ανηxoυγ στην (,δια την ανθqιilπυγη φfαη xαι εiναι γνωoτd ανεξdgτητα απ6 τ6πo xαι 1g6νo. Η oxηνη πoυ περιγgdφoυγ, με τo γγωστ6 τουg 1ιotiμoρ, o Ηans χαt η Nixη Eideneie18 με θνα
τoυqloτα πoυ πηγαlνει γα αγoqdoει 6να υφαντ6 φ6qεμα oε 'μυxoνιd,τιxo oτιλ'
ατto xαταστημα τoυQtστιxΦν ειδιilν χαL αναxαλfπτεt στo τθλog 6τι εiναι 'made
in Hong Κong', επαγαλαμβdνεται xαθημερινd, με μιxqθg παqαλλαγ6g, απ6 την
Αγδαλoυoiα ωg την Aττdλεια.
8.4.3 Πoλιτtατιx6E αξ[εζ των Aoιατcby

oι πιo

χαQαχτηQυoτυxtg πεqιπτιiloειE πoυ 61oυν χαταγQαφε[, για τoυζ Αoυd,τεg
(6qog απoγoητευτυxα γενιχευτtx6ζ), εi,ναι oι αx6λoυθεg: Διατηqε(,ται αx6ραια η

πατQιαQχιxη δoμη τηζ oιχoγ6νεια9, oι oτενoi δεαμo[, των μελιbν τηζ χαt η υδιαiτεQη θ€oη τoυ γtoυ ωE συγεχιατη τoυ otχoγενειαxotj oν6ματo9. Eπιxqατεi αυτoπειΘαqηiαxαι xαταπlεoη των oυναιoΘημdτων (εξoti χαι o στεQεoτυπιx6gγα-

QαχτηQισμ6E <o ανεξιxνiαστoζ Ααιd,τηg> ('the inscrutable Asian'). Exτιμdται η

απλ6τητα, η ταπεtγoφqooriνη χαι η αυλλoγιxη πqooπdθεια. Kαταδιxdζεται η
εγωπdθεια χαι, o ατoμισμ6g. oι ανd,γxεg τηE otχoγ6νειαg χαt τηζ oμdδαg βq(,σ1{,oγταt σε πQoτεqαι6τητα 6ναντι των ατoμιxιilν αναγxιbν. Kυqιαρxεi το otiνδqoμo τηE gΙtιτυ1lαg με 6γτoνo τo φ6βo τηζ απoττγtαgag.
47.Στην πεQυγQαφη αυτη, 6πωg φα[νεται να ιο1tiει γενιxα, τα αυτoστεqε6τυπα ε(,γαι θετιxα xαν τα ετεQoστερε6τυπα αρνητιxd.
48.

Neugriechisch
1993: Reichert,

ist

gar nicht so schwer, M6qog 1, 5η αναθεωρημ6νη €xδoοη,

o.96.

Wiesbaden

49. Tα oγετιxa oτoυ1εlα, 6πωg χαt γLα τoυg Αμεqιxανoιig, αγτλoriνται, απ6 τα δημooιεr1-

ματα των Fieg & Yaffee t977 xαι Ηarris & Moran Ι977.
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8.4.4 ΠιΙlg βλ6πoυν dλλoι λαo(' τoυζ Aμεqιxανoι3g

Tα παραxdτω ενδειxτιxα ετεQoστεgε6τυπα, θετιxd χαt αQνητιxα, δε(,1νoυν xαι
πdλι τη δr1ναμη τηE υπεqγενiχευσηζ, η oπoiα χαQαχτηQi,ξει γενιxd την ανθgιilπLγη φfαη.

.

.

.
.
.
.
.

O 6γτoνog qυθμ6ζ τηE ξωηs τoυs χαι η 6μφαoη πoυ δlγoυν στηγ επιτυ1iα xαι
την απoτελεoματιx6τητα λειτoυqγεi αγxωτιxd για πoλλd d,τoμα, ιδιαLτεqα
6oα πqo€Qχoνται απ6 τη λατινιxη Aμεqιxη, την Aοiα χαι την Αφqιxη.
Eiναι πολri εxδηλωτιxol ηδη απ6 την πριbτη αυνdντηoη, πQαγμα τo oπoio
εxλαμβdνεταt ωζ δεiγμα μελλoντιxt1g oτενflg φιλ[,αE. Σε 6,τι αφoρd την θxφQαση τωγ αιοθηματων τoυE, βqioxovται xdπoυ oτo μ6ooγ. Για τoυζ εxδηλωτιxοιig Λατινoαμεqιxανor}g εi,ναι ιpυ1goi, ενιb για τουE συγχQατημ6νoυg
Αoιατεg πoλri αυθ6ρμητoι.
Η ελευθεgiα πoυ απoλαμβdνoυν oι πoλ[,τεE εντυπωoιd,ξει τoυζ ξ€νoυg, πoλ-

λo[ απ6 τoυζ οπoloυg xαταδιxdξoυν την ελεriθεQη διαxiνηoη χαι xατoγfi
6πλων απ6 ιδιιilτεg.
O ρ6λoζ τηζ γυναixαg στηγ oιxoγ6νεια ε(,ναι σημαντtχ6g, τα παιδιd, αυτoγoμoriνται νωq[E, oι otχoγενειαxol δεoμoi ε[,ναι 1αλαqoi xαι υπdq1ει αδιαφoρiα για τη φQoγτ[,δα xαι περιπoiηση των ηλιxιωμ€νων γoν6ων.
Κυxλoφoqoriν ου1νd ατημ€λητoι, γεγoν69 τo oπoio oυγδ6εται αυθα(,qετα με
τη 1αλd,qωση τωγ ηθιiw.
Oι α1θoειg δαoxαλων - μαθητιilν xρi,νoγται αγεπiτqεπτα φιλιxθE ωg παqεξη-

γηoιμεg.
ΘεωQot}νται γενιxd <αγεωγqdφητoι>> χαι συχνd απoγoητεtioγται επιαx6πτεE
πoυ διαπιατιilγoυγ 6τι πoλλoi Aμεqιxανoi αγνootiν πoυ βgi,αxεται η χιilQα
τoυE.

Tα oτερε6τυπα θ1oυν εrioτo1α συσχετιστεi με τoν παΘρ6πτη5ο. oι μriθoι βoηθoι]γ τoν διδααι6μενo μια ξ6η γλιiloαα να δει αγαλυτιx6τερα μ€oα απ6 τoγ
διx6 τoυ xαθρ6πτη την ειx6να τoυ αλλoυ. Πgεπει 6μωζ να 61ει πdντα υπ6ψη
τoυ 6τι μoιqαi,α δημιoυqγofγται <(μεταμoQφιboειg> χαι <<παQαμoqφιiloειζ>> πoυ ξεπεqνofν oυ1νd, τα 6qια τoυ χωμιxoιi - χαL oδηγoιiν υπoαυγεiδητα αε
<<διαοτρεβλιboειg> τηζ πQαγματιx6τηταE. Η ειρωνε(,α χαι τo 1ιoιiμoq oτηq[ξoγται σε υπερβoλ69, 6πωg διαφαiνεται χαt μ6αα απ6 τιE στεQεoτυπιxtg αvτιληΨειE, 61oυν 6μωE αναγνωQιoμ6νη παιδαγωγιxη αξiα, την oπoiα παgαβλ6πoυν
oqιoμθνoι γλωοooλ6γoι.
Aπ6 τα εγδειxτιxα oτoι1εiα πoυ παQ6θεoα στηγ εν6τητα αυτη 6γινε, πιστεtiω, αντιληπτ6 6τι τα oτερε6τυπα δυo1εqαiγoυγ αx6μα πεqιαo6τεQo τη oιjγθεoη τωγ χoμματιιbν τoυ <πoλιτιoτιxot} παξλ> (cultural pιzz|e).

5Ο.

Για τoυg <.πoλυτιoτιxorig
βλ. CortazΛ & Jin t999.

xαθq6πτεg>>

χαι την αξιoπolηoη τoυζ

στη διδαxτιxη πqαξη

Διαstoλιτιoμιuη επιxoινωνf'α xαι γλωαoιxd oτεqε6τυπα Ι59

8.4.5 ΠoλιτιατL14d, στoLχεiα πoυ ξεπεgνo'ι3ν τα 6QLα λαrbν xαι xqατrbν

Αρxετd απ6 τα αρνητι,xd xαι θετιxα oτε9ε6τυπα, πoυ απoδlδoνται oε o9ιομ6γoυE λαotig, 61oυν γενιx6τεgη ιo1ti, xαθιilg μεταφ6ρovται τΦqα ευxoλ6τεQα συνηθειεg, oτdοειg xαυ τ96ποι ξωηg απ6 τη μια 1ιbρα στηγ dλλη. Η πλειoιpηφια
των Eλληνων ξει χαι συμπεqιφ6ρεται 6πωg oι πεQLσσ6τερoι Eυqωπα[oι. Αγτιμετωπ(,ξoυν αx6μα, λiγo η πoλr1, τα iδια πqoβληματα τoυ oιiγxqoνoυ <<πoλιτισμoli>>, 6πω9 εiναι: η ανεqγ(,α, η εγxληματιx6τητα, τα ναQχωτιχd, η μ6λυνoη
τoυ πεQtβdλλoντoζ, η υπεQxαταγdλOσξ, τo dγxοg τoυ σfγχQoγoυ ανθqιilπoυ
στtζ μεγαλoυπ6λειζ, τo xυxλoφogιαxd πq6βλημα χαι η δυοxoλiα ανεriqεσηζ
1ιbqoυ ατdθμευοηg.

9. Πqαxτιx6E εφαgμoγ69
9.1 Διδdγματα απ6 τo πρ6γqαμμα Cultura

To εqευνητιx6 πq6γραμμα με τoν εriγλωττo τiτλo Cultura παρ6xει πoιxlλα εgεθLοματα στoγ εqευνητη αλλd χαι στoγ εxπαιδευτυxo πoυ θα ηθελε να διboει
<<πQαγματυxη φωνη oτη oυωπηλη γλιilooα τoυ πoλιτισμoti>>, xατa τη διατriπωoη
των μελιiw τηζ εQευγητιxηg oμdδαg51. Oι συγγQαφε[,g αξιoπoιotiν xατατoγ χαλ,riτεqo δυνατ6 τq6πo τιζ απαντηοειg πoυ ιξδωoαν φoιτητθg τoυg σε μια oειgd
ερωτημdτωγ, πιστειioνταg 6τι oι απ6ψειg των υπoχειμθνων τηg θqευναE απoτελoriν αoφαλη πriλη εια6δoυ στoν x6oμo τoυ διαπoλιτιαμιxori εγγqαματιαμori. Η ofγxριση τωγ απαντηoεων πoυ δiνoυγ φoιτητ6E πoυ μαΘαiγoυν ξ6νεg
γλιiloαεg, φ6qνει στην επιφdνεια πλευq6ζ τoυ πoλιτιoμotj, oι oπolεg δεν γiνoγται συνηθωg dμεoα αντιληπτ6g. Απoxαλυπτιx€g εiναι oι αx6λoυθεg πεqιπτιitoευg52.

.

ο

oιoνε(, αυτ6ματoL συνεLQμo(, oι oπo(,ot εiναι 6νθετoι στoν πoλιτιαμci: Η λ6ξη
αστυνoμ(,α αναxαλεi oτo μυαλ6 τoυ E,λληνα τo <10Φ> χαι τoγ <<μπdτσo>>,
ενιb η αγτloτoιxη λ6ξη police παqαπ6μπεt γtα τoν Aμεqιxαν6 oτo <<911>> xαι
τo <doughnut>>.
|{ ιjπαQξη διανoητιxιbν αναπαgαoτdoεων π(,αω απ6 τιE λ6ξει9: H ανdλυoη
των λ6ξεων banlieu/suburbs φθρνει στην επιφdνεια τηγ ενυπd,q1oυσα στtE

δlio γλιilooεE διαφoρετιxη χoινωγtχo-otχoνoψL'lη πQαγματιx6τητα. oι Αμεgιxανoi, αυνδ6oυγ τη λ€ξη με θετιx€ζ συνυπoδηλωoειg (πqdoινo, ανεoη 1ιil-

51. Bλ. την αναλυτιx,t1xαυ τεχμηQιωμ6νη εgγαoiα τωγ: Furstenberg x.d. 2ω1. Σιiγxρ. τη

oγετιxt1ιoτooελiδα: http:/Λlt.msu.edu/vol5num1/furstenberg/default.html oι παραπoμπ6g εδιil γ[νoνται οτη oελιδoπoιημ6νη εxδo1η ΡDF. Για περιoo6τερεg πληρoφoρ[εg
xα ι ενημ6Qωση βλ. http :/Λryeb. mit. edu/french/culturaN EΗ/cultura/
52. Eντoπlξoνται στηγ εQγαo[α Furstenberg x.α.2ΦL7-9. Αναφ6ρω πρ6oθετα παραδε[γματα απ6 ττp ωg τιbqα διδαxτιxη μoυ εμπειρlα.
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oι Γdλλoι με τo Habitation δ Loyer Mοddr6, την
χαι
τoγ
xi,νδυνo.
εγxληματιx6τητα
ο f{ σημασ(,α }dαL η oxετιx6τητα τoυ αυyxε(μεyoιr Mια λ6ξη μπoρεi, να αναχαλ6oει διαφogετιxotig συγειQμorig oτo μυαλ6 τoυ oμιλητη η τoυ αxqoατη,
ανdλoγα με τo γλωooιx6 πεgιβdλλoν στo oπo1o την εντd,ooει. H λ6ξη pοlice
απoxτd διαφoqετιxη oημαoiα για τoν Aμεqιxαν6, ανdλoγα με τη oιiνδεoη
πoυ Θα xd,γει: c{ιmpus police, police in the suburbs, police in the inner city.
Aυτori τoυ ε(,δoυζ σιrνεtQμo[, εiναι dγνωoτot στoν E,λληνα. o ν6o9 6goζ δημoτιxη αστυνoμ(,α παραπ6μπει oε ηπια μoaφη αoτυν6μευσηζ.
. f{ (,δυα αxριβtbs λ6ξη μllτogε(' να αναxαλ6oει εwελιbg διαφoρετιx6,g oυwπoδηλrboεtg αε δtαφoqετιxotg πoλιτιαμoιiE: Η λ6ξη individualisme/individualism
απoxτd για την αμεQιχανιxη πλευρd Θετιxη 6woια, αφof oυνδ6εταt με τηγ
<ελευθεqiα> (freedom), τη <δημιoυgγιx6τητα>> (creativity) xαι τηγ <ατoμιχη
6xφραoη> (personal expression), ενιb για τη γαλλιxη oι oυνδ6oειg ε(,ναι εξ
oλoxληQoυ αQγητtχθg, παqαπ6μπoνταg στoν <<εγωιoμ6> (dgοisme), τoν <εγωχεγτQισμ6> (dgocentrisme) χαι τη <μoναξιd> (solitude). o ατoμιχισμ6g θ1ει
χαt στη Nεoελληνιxη αgητιxη oημαolα (βλ. 6μωζ τoν φιλoooφιx6 6ρo ιντιβιντoυαλιoμ6ζ), ενιb o ατoμιαμ6g εxφqdξει ηπι6τεQα την εγωtστιχη τdoη τoυ
Qoυ, ωQαiα gυμoτoμ[α), ενιil

ατ6μoυ.

ο !!

(,δια 6xφqαση !'LπoQεi να αναxαλ6αεL στη μνημη διαφoqετιx6E πoλιτιατιx6g
παραατασεLζ: Oταν ξητηΘηxε να επεξηγηθε(, η 6xφqαoη <6γα παιδ[, με xαλorig

γdλλoι φoιτητιig χQησιμoπoiηoαν τo επ[,θετo <<ευγενιx6g>>
(poli), τo oπolo απ€φευγαν xατd xαγ6γα να αναφ6Qoυγ oι αμεQιχαγoi φoιτητ6E. Η 6ννoια τηg ευγ6νεια9 (politeness) διαφ6qει απ6 λα6 oε λα653.
ot [διεg λ6ξει9 μlπoqoυν να αυνδεθoιjν με διαφoρoπoιoιiμενεE αντLληπτιx6E
αναJταQαατdαει;: Aμεριxανo[ φoιτητ69 παρατηQηoαν 6τι η 6woια τηg ελευθεq(,αg (libeπd) oυνδ6εται απ6 τη μεριd των Γdλλων με την 6ννoια τηE xoιν6τηταζ, χαt αγαπ6απαoτα με την <ιο6τητα (dgalitd) χαι την <αδελφooιiγηr,
(fraternitd), τo τgi,πτυ1o των αg1ιbν τηg γαλλιxηg επανd,oταoηg, ενιil oι iδιoι
τε[γoυγ να την oρlooυν ωg ιooδr1ναμo τηg επιΘυμiαE να xd,νει xανεig αυτ6
πoυ θ6λει. ogιoμ6νoι φoιτητ6g xατdλαβαν θτσι, 6oτω εν μ6qει, γιατ[, γdλλoι
φoιτητ69 αυγδ6oυγ τη λ6ξη individualisme με αQνητιxθg oυνυποδηλΦoειg.
Oι IδιεE λ6ξει9 δεν xαταλαμβανoυν αναγ}{,αατιxd, την (,δια oημαoιoλoγιxη
6xτααη. Yπηqξαν φoυτητ6g oι oπoioι παqατηQησαγ 6τι η λ6ξη friend xαλriπτει ευgιiτεQεE oμdδεg ανθqιilπωγ απ6 6,τι τo γαλλιx6 ιooδriναμο ami. Αγτ(,θετα, η λ€ξη famille περιλαμβdνει πεqιαo6τεgα dτoμα απ6 6,τι η πυqηνιxη
oιxογ6νεια ('nuclear' family), 6ναg o1ετιxd xαινoriqγιog 6qog oτη γαλλιxη
χαι τηγ ελληνιxη γλιbοαα. Στην θγνoια <oι dλλoι>> oι αμεQtχαγo[ φoιτητ6g
εγτdαooυν χαt τoυζ εαυτoιiE τωγ πqαγμα τo oπolo δεν oυμβαi,νει με τoυE
τρ6πoυ9>>, oL

.

.

53. Bλ. τo xλαoιx6 6qγo τηζ

Sifianoι t9V2. ΣΦxρ. τηg iδιαg |996:

<<E[μαoτε

λoιπ6γ ευ-

γενιxol; Η 6xφραoη τηζ εη6νεια9 oτα Eλληνι;ιtαxαυ τα Aγγλιxα>>. Γλrbooα38,]-22.
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ο

.

.

-

Γdλλoυg. Σε πoλλ6E χωQεs ι,σχliεt η δια1ωqLστL'{iγaαμμη <εμειS>> xαι <oι dλλoιrr.
f{ ('δια λ6ξη μπoQε(' να συνδεθε(' με δtαφoqετLtια σημασLoλoγLιtα πεδ(,α: Στη

ΓαλλLα η λ6ξη power τεινει να oυγδεθεi πεqιoo6τερo με την πoλιτιxη, ενω
ατιg Η.Π.Α. με τo xρημα χαι τtE επι1ειqηoειg.
Aυτ6 πoυ θεωρε(,ται ωg πλiρωg απoδεxτ6 xαι xαθιερωμ6νo αε 6να πoλιτιoμ6 μπoqε(, να γ(,νει αντιληπτ6 εντελιbg διαφoρετιxα, 6ταν ιδωθε(, μ6oα απ6
τo πq(πμα εν69 d,λλoυ πoλιτιoμoιj: oι Γdλλoι, xαι ιδiωg oι E,λληνεζ, παQoυαιdξoυν μεγαλriτεqη επιθετιxη oυμπεQtφoQα xαι 691oνται σε εντoν6τεqη
αντιπαρdθεαη oε πoλλ€ζ επιχoινωνιαx6g περιoτdοειg, 6πω9 λ.1., 6ταν xαπoιoζ διαx6πτει απ6τoμα τoν oυνoμιλητη τoυ η μιλd δυγατd, με τoν διπλαν6
τoυ σε μια Θεατgιxη παqdαταοη. Στιg πεqιπτιilαειg αυτ69 oι Γdλλoι χαι oι
E,λληνεg εiγαι πιθαν6τεQo να εxφρdooυν τη διαμαqτυqiα η τη διαφωνiα
τoυζ dμεοα με λ6για χαt με σαQχαστιxη ενδε1ομθνωg διdθεοη, ενιil oι Αμεqιxανoi περιoqlξoγται στo να θεωqησoυγ τo dτoμo αυτ6 αγεν6g η, oτη 1ειq6τερη πεqiπτωση, να τoυ qi,ξoυν μυα αγρια ματιd,.
oι αwιδgαoεLζ σε μLα σιr\ρlεxριμ6νη περ(πτααη βαα['ξoνται oυxνd, αε υπoθ6σεLζ, τo υπ6βαθρo των oπolων xαθoq[ζεταL με πoλιτιoτιxoιJg 6qoυg: oταν ξητηθηxε να χαταγqdψoυν τιE αvτιδgdαειg τoυζ oτη θθα μιαg μητ6QαE, η oπolα
1αoτoιixισε τo παιδi τηζ σε 6να ooιiπεQμαQχετ, oι Αμεqιxαγol φoιτητ69 επ6χQιναν χωQιζ διoταγμ6 τη μητ6ρα γLα την πqdξη τηg αυτη, ενιil oι Γd,λλoι φoιτητt5 τα1τηxαν με τo μ€Qoζ τηg, υπoΘ€τoνταg 6τι εi1ε xdΘε λ6γo να πρoβεi α'
αυτη την εν6qγεια. oι αντιδqdoεtE oQισμ6γωγ φoιτητιbν ηταν αxqαiεg: <Θα τη
γαoτo(tιιιξα, θα xαλotiαα τηγ αστυνoμ[α>> η: <πoλυ xαλd, 6xανε η μητ6ρα, απιδoxιμdξω πληgωg την πqαξη τηE>.
Tα διαφoqετιxd επ(πεδα στα oπoi'α xινoιiwαι oι d,νθqωπoL 6ταν ox6'πτoνται
μια δoθε[oα πραγματιx6τητα: Σε o1ετιx6g 6ρευνεg διαπιoτιbθηxε η τdoη των

Aμεqιxανιbγ να χQησtμoπoιotlν oυxν6τεqα συγχεχgιμ€νεg λ6ξειg η αντιxε[μενα πoυ σχετ[ξoνται dμεoα με την πQoσωπtxη τoυg ζωη xαι εμπειqiα, ενιb
oι Γdλλoι πQoτιμoιiν τιg αφηQημ6νεg 6ννoιεg. Oι Αμεqιxανo[, oυνδιioυγ για
παραδειγμα, την αστυνoμiα (police) με τα διαxqιτιxd αηματα τoυ αστυγoμtxo"(s, τo πεQιπoλιx6 με τη oειqηνα _ φdQo χαι τιζ xληoειg τηζ τQoχα[αg, ενιit
oι Γdλλoι αγαxαλotlγ oτo μυαλ6 τoυζ 6woιεg, 6πω9 *τdξη, (ordre), <<αoφd,λεια>, (sdcuritd). Η oιxoγ6νεια παραπ6μπει για τoν Αμεqιxαν6 oτιg λ6ξειg
<<πατ6qαg>>, <<μητ€Qα>>, <<αδελφ6Err, ενιil για τoν Γdλλo χαt γtα τoν E,λληνα
oτυg 6ννoιεE <<υπoστηQιξη" xαι <<θαλπωQη>. Στo εqιilτημα <<Πoιoι εiγαι oι μεγαλιiτεqol μoυ φ6βοιr, οι Αμεqιxαγol ατqdφηxαν γtiρω απ6 τoν εαυτ6 τoυE
(πρooωπιxη απoτυ1[α, Θdνατog μ6λoυ9 τηζ oιχoγ6νεια9), ενιb oι Γd,λλoι επιx6ντqωααγ τoυζ φ6βoυg τoυE σε παγανΘqιbπινo επ(,πεδo (π6λεμoι, επιδημiεg).

H αξιoπolηoη των πoλυμ€oων

ανoiγει ν6ε9 πQooπτιχθg xαι για τη διαπoλιτιλεξιx6>> ('cultural

oμιxη διδααxαλ(,α. Για παgdδειγμα, 6να <<πoλιτιoτιx6 oπτιx6
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visuat dictionary') xαθιoτd με μια πqιbτη ματιd εφιxτη τη αtiγxqιση των πoλιτιoτιxιilγ ιδιαιτεqoτητων. Agxεi, μια φωτoγqαφ(,α για να xαταλdβει xανεlg τt σημαiνει <αναρ1η δ6μηoη> στηγ Eλλdδα. M6αα απ6 ελxυoτιxo ηλεxτgονιx6 υλιx6 μπogεi, o μαθητηE γα λαμβανει πoιxlλα εgεθ(,οματα, πQoχειμ6νoυ γα εxθ6oει
με επtχεtQηματα τιg απ6ψειζ τoυ χαt να πqo1ωρηαει oταδιαxd οτην oqγdνωoη
τoυ λεξιλoγloυ τoυ xατd oημαoιoλoγιxd πεδ[α, τα oπolα τoυ παρ6χoυν τη δυνατ6τητα χaησηE πoιoτυχo$ xαι αJταιτητυxori λ6γoυ.
9.1.1

H αλληλεπ('δρααη των σημαoιoλoγιxιbν διxττjων στη αιωπηλη yλιbαoα
τηE xoυλτoι1ραE

H γνιiloη τωγ σημααιoλoγιxιilν διxτιiωι τα oποiα παqoυoιdξoυν μιxρ6g η μεγdλεg διαφoq6g απ6 γλιitσσα σε γλιbooα, xαθιoτd απoτελεoματιx6τεqη τη διαπoλιτιαμιxfi επιxoιγωνi,α54. Oι φoιτητ6g επιβdλλεται να μελετηαoυν oε βαθog

τoγ πoλιτιoμ6-oτ61o, oπ6τε θα oυνειδητoπoιηooυν 6τι η xαταν6ηoη βqlαxεται
οε μεγdλo πoσoστ6 oτoν iδιo τoγ πoλιτιoμ6 τoυg. Tα πoλιτιoτιxd, oτoι1εiα δrio
λαιbγ πq6πει γα τoπoθετηθoriν τo 6γα δiπλα oτo dλλo χαt να γiνoυν oι απαgαiτητεζ oυγxqlαειE. H δυαπoλιτιαμιxη xαταν6ηαη δεγ επιτυγ1d,γεται μ6νo μ6oα
απ6 τo διαδixτυo χαt τα or}γxqoνα ηλεxτρoνιxd μθoα. Aυτ6 πoυ πqo€xει ε(,γαι
η ανθqιilπινη διdδqαoη. Tα δεδoμ6να βqloxoνται υπ6 oυνε1η διαπραγμdτευoη.
H 6ννoια τηζ oυχoγθνειαE βιιilνεται διαφoqετιxd, oτo oπiτι xαι διαφoqετιxd oτo
o1oλεio. oqιομθνoι Θεωgoriγ ωζ επ6xτααη τηζ oι}toγ6νειαg τo o1oλε[o.
To oxημα 2 δεi1νει θναγ απ6 τoυg τq6πoυg με τoυE oπoioυg μπoqoυν γα oQγανωθor1ν αυτ6g oι 6νγoιεζ σε μια xoινων(,α πoυ απoδ(,δει μεγdλη oημαoiα ατo
dτoμo xαι 61ι στo χoιγωγιx6 ofνoλo. Στην αντiθετη περi,πτωση τo oχημα
παiqνει dλλη μoQφη, με πqooθηxηΛ απαλoιφη εwoιιilν.
Eρευνεg ψυ1oλ6γωγ xατd, τα τελευτα[α 1ρ6νια 6δειξαν 6τι η δoμη των ενγοιιbν παgουoιdξει μεγdλη qευατ6τητα χαt δεγ ε(,ναι oταθεqη, 6πωg πιoτευ6ταν γενtχιilg παλαι6τεgα. H iδια θνγoια μπoρεi γα πoιxiλει, αναλoγα με τo συγxεiμενo ηlxαυ τη χQoνιxη ατιγμη. Η απoδoμιoτιxη παιδαγωγιχη (DeconStructive pedagogy) ενθαρqfνει τιg πoλλαπλ6E <αναγνΦσειg>>, αφoti υπooτηq(,ζει διxαlωg 6τι oι σημασi,εg τoυ xειμθνoυ, γQαπτoti η πgoφoριxori, εiγαι απεqι6qιoτεg xαι εξαgτιbγται απ6 τιg διαφogετυxtgxατa πεq[,πτωαη τoποΘετηoειE
τoυ αχQoατη η του αναγνιilατη.
9.2 H θεωgiα των πoλιτιoτιxιilν xεγιbγ
<<εiγαι oτoι1εi,α η πλευq6g εν69 xειμ6νoυ πoυ δεγ αγ[υστoι1otiν στιζ ειlJτειρiεg των υπoχειμ6νων εν69 dλλoυ πολπιoμori. Mπoqεi να εμττoδi,σolJν η να ατιoxλεlαoυγ την χαταν6ηoη αυτoti τoυ xειμ6νoυ, αλλd χαι να απoτελ6-

Tα xενd (gaps,lacunas)

54. Bλ. Furstenberg x.d. 2Φ7: Ι6-2L.
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Σxημα 2.To oημαoιoλoγιxd δLxτυo τoυ ατoμιoμoι1 (Furstenberg x.d. 2001: 18)

σoυν

xlητgo για τη διατιoλιτtσμιχη εJτιχotνωνiα. Tα

μεσα σε πoλιτιoμorig xαι πoλιτυoτυxaεπiπεδα>>55.

}dενα δημιoυgγoiyvται αγd,-

E6υπαxoιjεται 6τι τα πoλυτιoτυ-

xα xενα γiνoνται εμφαν6oτεQα χαι δημιoυqγofν πεgισσ6τεQα πρoβληματα xατd,

την πQoφoqιxη ε]τιχoιγωνiα, oπ6τε απαυτεiται d,μεoη αντiδqαoη oτα λεxτιxα xαι
μη λεxτιxd εgεθiοματα.
H διδαxτιxΔτηζ διαπoλιτιαμιxηg επιχoιγων(,αg ε(,ναι απαqαiτητo γα εγτoπiσεt τα πoλιτιoτιxd xεγd, πoυ υπαQχoυν ανd,μεαα oε δrio η πεqιoα6τερoυg πoλι-

τιoμorig. Διαxρiνoνται τ6ooεgα βαoιxd ε(,δη xενιbγ: |. Διανoητιxα: γνωoτιxηg
υφηζ, με τηγ ευqriτερη 6νγoια τoυ 6qoυ.2. Κενα δραoτηqι6τηταE: Απ6 τα πoλλd εLδη πoυ υπdQχoυγ αναφ6ρω δtio πεqιπτιboειE: α). Kενd, oτη 1qηoη τηt
γλιboααg: Oι Pιbooι δεν χQησιμoπoιotiν αυ1νd, τo <ευχαqιστιil>>, oε αγτiθεση με
τoυζ Γdλλoυg. β). Κεγd τηζ παQαγλιilooαg: oι Γιαπων6ξoι xαμoγελoriν oυ1ν6τεQα oε oriγxριση με τoυζ Γερμανotiζ. oι Pιboαoι 1αμoγελoιiν μ6νo αε φ[λoυg.
3. Κενd αwιxειμiνων 2{αL ειδιbν τoυ υλιxoιi πoλιτtαμoιi: Διαφoρετιxd ε(,δη φαγητιbν, xατoιxιιilν, επ(,πλων x.a. 4. Aξιoλoγιxα xενα: Συγυπoδηλιilοειg xαι
αξιoλoγησειζ πoυ αναφ6ρoνται ειδιxα oτι6 πoλιτιoμιx6gxαι πoλιτιoτιx6g διαφoQ6ζ. Συ1νd απoτελoriν την xtiρια αιτi,α μιαζ oειρdg παgανoησεων, αx6μα xαι
εγτd,αεωγ η oυγxρotioεωγ.
9.3

o

ρ6λog τoυ δααxd,λoυ oτη διαδιxαo[,α τηg μdθηαηg

Κατα τη διαδιxτυαxη εxμdΘηοη γλωooων xαι πoλιτιoμιilν αναxriπτoυν τα ατιoλoυθα xαlqια ερωτηματα, 6πωg τα xωδιxoπoιoliν o Furstenberg x.d,. Qω1:21):
55. Ertelt-Vieth

2Φ3
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Πoιog εiναι o ρ6λo9 τoυ δααxdλoυ, 6ταν διαβdξει απλιilg τα xεiμενα πoυ τoυ
oτ6λyoυγ oι μαθητ69 τoυ μ6oω διαδιxτtioυ χαι δεν θxει oυσιαστtχ6 λ6γo για

τo πεQιεχ6μενo τoυ μαΘηματoζ;
2. Με πoιo τρ6πo μπoρε[ γα βoηθησει τoυζ μαθητ€g, πρoxειμ6νoυ γα διεqευνησoυν τα σημασιoλoγιxα πεδiα με βdoη τtζ αJταγτηoειg πoυ δiνoυν στα σχετtxd ερωτηματoλ6για; Πωg θα xαταoτoliν ιxανoi να χατανoηooυν χαι να oQγανιilooυν τtζ πληqoφoglεg πoυ τoυE δ(,νoνται, να δoυν τα μoντ6λα πoυ αναδlioγται χαυ γα oυλλdβoυν τα συστατιxd, ατoι1εi,α τoυ dλλoυ πoλιτιoμoti;
3. Πιbs μπoρoriν oι δdoxαλoι γα νιιilθoυγ αlγoυqoι 6τι εi,γαι αε θ6αη να oδηγησoυν τoυζ μαΘητ6g τoυζ oτα δriαβατα μoνoπdτια τηg γνιboηg, 6τoι 6πωg διαμoρφιbνoγταt οημεQα στην xoιγων(,α τηg πληqoφoqiαg, χωQιE ειδιx6g ανΘqωπoλo γ ιx6g, χo ινων ιoλoγ ιx6 g χαι χo ινων ιoγλωoooλoγ ιx6 g oπoυδ6g ;
Η απdγτηση στα δr1o τελευταiα εqωτηματα, xυqlωζ 6μωζ oτο δεtiτεqo, Θα
xαΘoρloει εν πoλλo[E την απoτελεαματιx6τητα των o1ετιxιbν oτ61ων.

O ειδιx6g q6λog τoυ διδασχoντoE εiναι γα βoηΘησεt τoν διδαox6μενo γα

απoφriγει παγ(,δεg, 6πω9:
. Nα μεταφqdξει xατd λ6ξη αυτ6 πoυ θxει λε1Θεi η γqαφτε(,, πqd,γμα πoυ θα
μπogorioε να oδηγηαει αε εαφαλμ€νεg εqμηνεiεg.
. Nα xαταληγει oε βιαoτιx6g γενιxεtioειE χαι συγχg[,οειg.
. Nα 1dνεται αε λεπτoμ6qειεg η να μην αναλιiει τα εqωτηματα oε βdθog.
. Nα αναxαλtiπτεt γωQiE μια oaθη εgμηνεiα χαι γα τη χQησιμoπoιεi, oταθεqd
ωg μoντ6λο oε xdθε πεg[,oτααTl, γα πqoοπαθε(, γα ανo(,ξει 6λε9 τιg π6ρτε9 με
τo iδιo xλειδ(,, να xoιτdξει xαΘετi απ6 την [,δια oπτιxη γωνiα.
o μαθητηg πg€πει γα θθτει εqωτηματα στoν εαυτ6 τoυ, να αναλογi,ξεται τι εiναι o <<πoλυτιαμ6ζrr, να εvτoπiξει την πoλιτιoτιxd xαΘoριoμ€η αυμπεgιφoρα
τoυ, να εiγαι ανoι1τ69 oε dλλoυg πoλιτιoμolis, πεqιoo6τεqo ευ6λιxτoζ χαι γα
εμπλoυτiξει τoυg τq6πoυg με τoυE oπoioυg αυλλαμβdγει τoγ x6oμo56.
To διαδixτυo 6δειξε με τoν πιo εμφανη xαι αδιαμφιoβητητo τg6πo τη σημαo[α τηg συγεQγατιxηg μdθηoηg, xαθιilE η δημιoυqγiα τoυ διδαxτιxori υλιxori π6Qασε απ6 τη oτατιxη oτη δυναμιχη μoQφη, αφoti η ενoωμdτωση παqαδoαιαxoti
xαι γ6oυ υλιxor} χαι η δημιoυργiα γ6oυ γ[νεται oε εντελιbg νθα βαoη. To ηλεxτρoνιx6 βιβλio μπoρε[, να εμπλoυτiξεται xαθημεqινd. Γρdφεται xαθιilg πQo1ωqoιiν τα μαθηματα. To <<1dgτινo> βιβλ[,o, αντi,θετα , €γευ παγιωμ6νη, oτατιxη
μoaφη. Η γνιboη ε[,ναι oυνdqτηoη χαt απoτ6λεoμα μιαζ oυνε1oιiE διαπqαγμdτευσηζ ταυτoτητωγ χαυ oτdoεων τoυ μαΘητη με τoν δdoxαλo, xαι αvιioτqoφα.
Η xqιτιxη εγγqαμματooιiνη, ωg δυνατ6τητα or3μριαηg διαφoqετιxιilν μεγεθιilγ
ξεφεriγει απ6 τα παραδooιαxd μoντ6λα αγαπαQαγωγηζ τηg εξoυo[αg, με oπoια56.

Mια xαλη dοxηοη γtα τoυζ μαθητ6ζ θα ηταν η μελ6τη επιλεxτιxιilν oριoμιilν πoυ δ[γoυγ μoν6γλωooα λεξιxα χαι o εντoπιoμ6g τωγ διαφoρΦν πoυ oφεiλo\παι oε xαθαqd πoλιτιοτιxotig λ6γoυ9. Ανo[γει 6τoι 6γα γ6o πεδ[o €qευναg, τo oπoio πqooπαθεi
γα αγLχγεrllοει επιτυxιilg η Ulrike Rothe 2ω|.
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δηπoτε μoaφη τηζ. Σ' αυτη την πQoχλητιxη απ6 πoλλ€g απ6ψεtζ πQoσ6γγιαη
τηζ γλωσσαE χαι τoυ πoλιτι,σμoιi, αQχετoι εχπαιδευτL^λoι νιιilθoυγ αμηxανα
στην αQχη, 6ταγ αναxαλtiπτoυν 6τι oι q6λoι τoυE δεν εiγαι μoνoδιdoτατoι χαι
6τι xdθε dλλo παQα μειιilνεται τo xriqoζ τoυE, με τo να παqαδε1τotiν 6τι xαι oι
iδιoι μαθαiνoυν, η πρ6πει να μαθαiνoυν, απ6 τoυE μαθητ6E τoυζ xαι 6τι oφεLλoυγ να ενσωματιirνoυν τιE εμπειqiεg αυτηζ τηζ αλληλεπiδqαοηg oτη διδαxτιxη
πρdξη.
9.4 ΠαQαδoξ6τητεζ χα t παqαδoξoλoγlεg τηg διδαxτιxt1g τoυ

πoλιτιαμoti

Η Kramsch (2001 91-93) oυξητα oριαμ6να πρoβληματα χαt παqdδoξα γεγoγ6τα, τα oπoiα oυγδ6ovται dμεoα με τoγ πoλιτιoμo xατα τη διδααxαλiα τoυ
γλωoαιxor} μαθηματog. Αx6μα χαι oημεgα ιo1tiει εν πoλλolg η διαπloτωoη 6τι
αqxετo[ δααxαλoι δεν αξιoπoιoriγ πληQωζ τιζ δυνατ6τητεζ πoυ πρoαφ6qεt τo
oηxεiμενo, με απoτ6λεoμα oι oυξητηοειg μ6αα στην τdξη γα πεQιoqi,ξoνται ωg
επL τo πλε(,ατoν σε επιφανειαx6E γλωααιx6E παQατηρηoεtg. H γ6α παιδαγω^tL'q
επ tχεντριbνεται ατα αx6λουθα oημεiα:
Πoλυπoλιτιoμtxλg ταξειg (Multicultural classroοms). Η γ6α διεθγoπoιημ€νη
πQαγματιx6τητα θα αναγxd,oει τoυζ εxπαιδευτιxotig, αQγd η γqηγoqα, να
αγαγνωQiooυν την αξiα τoυ }ιoιγωνιπori αυγxε[μεγoυ, τo oπoio ξεπεqνd
xατα πoλ.ti την απλη oυooιilqευση αμιγιbg γλωooιxιilγ γνΦoεων xαι δεξιoτητων στηγ ξθνη γλιilooα. oι δυoxoλi,εg τηg ν6α9 πρooιθγγιoηg ε(ναι πoλλθg. Η
ξ6νη γλιilοαα διδdαxεται xατd xαγ6γα oε περιβαλλoγ εντελιbg διαφoqετιx6
απ6 εxεiγo πoυ υπαgxει στη συγχεxqιμ6νη γλωooιxη xoιν6τητα. Η αtiνδεoη,
επoμιiνωζ, τη6 γλιboααg με την εxd,ατoτε γλωooιxη xoυν6τητα ε1ναι αυθα(,ρετη. Γυα τo λ6γο αυτ6 αγαxriπτει τo αx6λoυθo παρdδoξo: o πoλιτιoμ6g πq6πει γα oqiξεται oαφ6oτεqα χαι γα oυγδ6εται στεν6τεqα με τη γλιbooα, παρdλληλα 6μωζ επιβαλλεται γα τoν[ξεται oε xdθε πεg(,πτωoη τo αυθα(,qετo
αυτηζ τηE oliνδεσηζ χαι γα εξεταξεταt με χQιτιx6 πνεtiμα. To πq6βλημα πoυ
αναφtiεται εiναι με πoιo τg6πo θα μπoρorioε xανε(,g να αγτιμετωπioει αυτ6
τo παρdδoξo.
2. Γνrboη }{'αL εxtLrtoινων(,α (Cognition and communication). Κατd τη διδαoxαλlα
πρ6πει να-λαμβανoγταt ooβαqd υπ6ψη χαι να αξιoπoιoriγται xαταλληλωE
αντtπαQαθετιxd χαι γγωστtxα xqιτηqια, με επixεγτQo πd,ντα την επιχoινωνιαπη πgooι6γγιoη. Eiναι ανdμη να διαμoρφωθotiν xριτηqια επιλoγηg των
xειμθνων πoυ εLναι xατdλληλα για τηγ απoτελεoματιxη <διδαoxαλ[,ω> τoυ
πoλιτιoμo$57.

πgoo6γγιση
1.

57.Η L6z6r (2003) εξετdξει τoυg τρ6πoυE παQoυoiαoηg τoυ πoλιτιoμor1 oε εγ1ειρlδι,α
για τη διδαοxαλ[α ξ6νων γλωooιilν xαι πρoβαiγει oε εt3oτo1εζ επLσημανοειg xαι
υπoδεiξειζ. Bλ.xαι Ηuber-Kriegleη L6z6r & Strange 2ω3,6πoυ μπoqεl να βqει xανεlg επιλεγμ6να xεiμενα, τα oπolα διαοαφηνiξoυν πoλυτυοτιx6g διαφoρ69.
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ιxαν6τηταζ @edagogy of sociocultural competence). Καλ69 oυξητητηζ δεν ε1ναι αυτ6g πoυ γνωQ[ξει πληθog
λ6ξεων xαι 1qηoιμων εxφqdoεων, αλλd αυτ69 πoυ διαθι6oει πqαγματoλoγιxθg γνιilαειE, πoυ εlγαι oε θ6αη να αξιoπoηoει με χQιτιχ6 πνειiμα oλ6xληρo
τo χotνωνιx6 oυγxεi,μενo.
4. Δαoxαλoζ σε πληqη επ(,yνωαη (Τeacher on the line). oι δd,οxαλοι επιβdλλεται να αJτoσαφηνiξoυν πληqιioτεQα τo πoλιτιoτιx6 ουγxεlμενo xαι τιg διαxειμενιx6g πλευρ6ζ τoυ λ6γoυ των μαθητιbν τoυg, 6πωg χαι γα ιi1oυν επ[,γνωση μ€χQι πotoυ oημεioυ o διx6E τoυζ λ6γo9 διαμoqφιδνει τo πεqιβdλλoν
τoυE xαι διαμoqφιbνεται απ' αυτ6. Η πgooωπιx6τητα τoυ εχπαιδευτιxoti
απoτελεi, αx6μα oε μεγdλo βαθμ6 (εQευγητιx6 ταμπoιi>. Κα(,Qιo παQαμ6νει
τo εριilτημα: <<Eiναι 6τoιμoυ oι δαoxαλoι να εξετdooυγ τιE διx6g τoυ πoλιτιoτιxtg πρoτdoειζ, να απoxαλliιpoυν τιg γνιbμεζ τoυζ χαt τιE xειμενιx6E τoυE
ερμηνεiεg χαt γα xαλλιεργηooυν τoν διφωνιx6 λ6γo58 με τoυζ μαθητ69 τoυζ;
5. Πoλιτιoτιxα oτερε6τυπα (Cultural Stereotypes). Ax6μα χαι αγ oι μαθητ6g
θ1oυν την iδια μητqιxη γλιiloαα, δεν παtioυν γα oυμμετ61oυγ σε €να πληθog
<<πoλιτιoμιbγr, (πoυ xαθoqlξογται με βdαη, Tt. yu., τηγ χoιγωνιχo-oιχoγoμιxη
xατdoταoTl, To μoQφωτtxo επtπεδo, τo φtiλo, την xατdσταση τηg υγε(,αg (dτoμα με ειδιx6g ανdμεg),χ.&.), διαπioτωση η oποi,α λαμβανεται oπdνια υπ6ψη. Γενιχd διoτdξει xανε(,g να διεqευνηoει ατoμιx6g χαυ χoινωνιxtg διαφoqθg, λ6γω τoυ φ6βoυ παQαγωγηg xαυ αναJταQαγωγηg ατερεoτtiπων. Αγαxr]πτει ξανd το εριbτημα: <Mπoρor}με να απoμυθoπoηooυμε τα oτεqε6τυπα
χωQιζ γα τα διαιων[,ξoυμε;>.
Η Κramsch xαταληγει στηγ xαiqια διαπi,oτωoη: <<Αυτ6 πoυ oυ1νd, πεqιoρlξει
τoυE δααxdλoυg εiναι o φ6βo9 πoυ τoυζ διαxατ61ει για τη φαγταα(,α, τιg β1 δυνdμενεE να εQμηνευτorjγ χαt να ελεγ1Θotiν oημαoi,εE χαι την αμφιoημi,α. Αγ εiγαι πQoσεxτιxoi αxqoατ6g xαι διεqευνotlγ πεqαιτθqω τι λ6νε oι μαΘητ69 τoυg
μ6oα απ6 τυg αδ6xιμεg πqoτdoειE τoυζ, τη oιωπη τoυζ χαι τη μη λεxτιxη επιxoιγων(,α, τ6τε Θα αναxαλυψoυν πoυ βqiorιoνται oυ δυνd,μειE τηζ αλλαγηg xαι
πoυ ιΙJτoQotiγ oι δdorιαλoι, 6πω9 λ€γει η παQoιμ[α 'γα xd'γoυν τη διαφoQd'rr.
3. H παLδαyωγL1ι,η τηζ ?{oLνωνL?{o-πoλLτLστιxηE

10. Eπiμετρo

Η διαπoλιτιoμιxη απιχoινωγiα, η oπoiα δεν εiγαι xαθ6λoυ ευxoλo να ogιoτεl
επαxqιβιbg, απoτελε(, 6να απ6 τα πιo επixαιQα χαι xαυτd εQευνητtχd θ6ματα oε
58.

Πρ6xειται για τoν 6qo dοuble-voiced discourse. ΔιαφoQoπoLoιiμενog απ6 την
Kramsch θα 6λεγα 6τι δεγ πρ6xειται για <διφωνι,x6 λ6γo>>, αλλα <πoλυφωγι}t6>>,
επtχoιγωγ(,α αναμιγνtioγταt πoLχιλ6τρoπεg <<φων69>>, σε μtα αxρυβη
α\πtστoιχiα με τιg πoλυφωνιxθg δoμ6g τoυ μυθυoτoqηματog, 6πω9 τι,g αrτoxαλυιpε
με εφευQηματιx6τητα o M. Bakhtin.

αφori xατα

τTΙν
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διεθν6g επiπεδo, αφof o σfγχQoνog d,νθqωπoE ξει oε πoλt1γλωσσεζ χαt πoλυπoλιτιαμιx6ζ χotνωνiεg xαι αντLμετωπiξει συχνα πgωτ6γνωQεζ επυχotνωνιαx6g
πεQtστd,σειE. ΠQ6χεtται για μtα xαθαqd χotνωνιχη δQαoτηρι6τητα η oπolα 1αQαχτηQιξεταt απ6 διαλoγιx6τητα (dia1ogicality), δια-διαλoγιx6τητα (interdiscursivity) xαι διαxειμενιx6τητα (intertextua1ity). Η ωg τιbqα 6qευνα tγει επιxεντqωθε(, στoν εγτoπισμ6 τωγ διαφoqιilν πoυ παQατηQotiγται xατα μηxog των
πoλιτιoτιxιilν oυν6qων, τα oπo[,α δεγ ταυτiξovται πια με τα γεωγQαφιxd otiνoQα των xqατιbν. Tα 6ρια αυτd εiναι πoλλ69 φoQ6ζ θεωqητιxd μoρφιilματα στo
μυαλ6 τωγ εQευητων xαι αυθα(,qετα χατασχευd,oματα, στην oυoiα 6μωE αJτo-

τελofν δυναμιx6g διαλoγιxtg εxφαγσειζ, εμβληματιxotj 1αραxτηqα, oι oποiεg
xαθυoτofν εφιxτη, αλλd xαι δυναμιτ[ξoυν τηγ χινητιx6τητα ατ6μων xαι πληθυoμιαxιilν oμdδων t{αL τLζ μεταξti τoυζ πoλfπλευQεζ επιχoινωνιαx6g α16oει9. o
πoλιτιαμ6g εiναι μια εξελιxττx"i1διαδιxαo[α διαρxotig διαπραγμd,τευoηg ανdμεσα σε dτoμα χαL χoινων(,εg. Mεριxd, απ6 τα xαiqια εqωτηματα στα oπolα πQ6πει γα διilooυν απdντηαη oL εQευνητ€g εi,ναι: Πιilg oglξεται χαι με πoιoυζ τQ6πoυζ μπoρεi να διδα1τεi τo διαπoλιτιoμιx6 ηθog; Πωg διαoφαλLξεται o oεβασμ6ζ oτη διαφoρετιx6τητα, πoυ απoτελεi πgoUπ6θεση για τηγ ειQηνιxη oυνriπαqξη oε περι6δουg αoβαqιbν xgiαεων; Πωg μπogoιiν γα πεQιoριoτotiν oL συν6πειε9 6oων τoλμoriν να διαo1iοoυγ τα αJταγoqευμ6να πoλιτιoτιxd, αιiνoqα
xαιxαταφεQαγ να ξεφriγoυν απ6 πQαγματιxαtι φανταστtχα ναqxoπ€δια;
Tα Αγαλυτυxα Πqoγραμματα για τη διδααxαλiα τηE γλιilαoαg oε πoλλd, χQdτη-μ6λη τηg EυρωπαΤxηg T,νωoηg αναφ6goνται αoQ[oτωE στην εxμdθηαη πoλιτιoτιxιilν oτoι1εiων, δεν 61ει 6μωg ληφθεi πq6νoια για τη συστηματιxη τoυg διδαoxαλ[α, η oπolα Θα οτηqLξεται στoν δυναμιx6 1αραxτηρα χαι την πoλυπλοx6τητα των αλληλεπιδρdαεων πoυ δ61oνται xαθημερινd oι μαθητ6g μ6oα σε
6να πoλriγλωooo xαι πoλυπoλιτιoμιx6 πεqιβdλλoν. Ax6μα xαι 6ταν ενθαgρr1γεται η εxμdθηoη dλλων γλωooιilν, η διδαοxαλiα τoυE επtχεντQcilνεται, στιE περιoo6τερεζ πεQtπτιboειg, στoυE μηχανισμorig λειτoυqγ(,αg τoυE, xυqiωg ατη
γQαμματν'ιι,t1xαι τον εμπλoυτιoμ6 τoυ λεξιλoγloυ xαι λιγ6τεQo στην xαταν6ηαη
τoυ πoλιτυoμor1 <<τoυ dλλoυ> xαι ιδιαiτεQα oε εxε[νεζ τtζ πλευq6g του πoλιτιoμori πoυ αναφ6ρoνται oε oτdoεtg χαt αξ|εg. Aυτ6 oφε[λεται xατd, xriρυο λ6γo
στo γεγoν6g 6τι oι πλευq6g αυτ6g τoυ πoλιτιoμori ε(,ναι αqxετd, αφηQημ6νεE χαι
επoμθνωg δrloxoλo να χατανoηθoriν. Πqo61ει η αυτ6νoμη, συνεQγατιxη xαι διαπoλιτιαμιxη διd βioυ μdθηoη, η oπoiα θα xαθιoτd, εμφανη την αλληλooυο16τιoη γλιilooαζ - πoλιτιομof. o πoλιτυoμ6ζ τηE ξ6νηg γλιbooαg δεν πq6πει να χαθoq[,ξεται τΦqα πtα με γεωπoλιτιxα 1αραxτηQtστtχα τηE χ6QαE η των 1ωqιilν
στιζ oπo[εg μιλι6ται η συγχεχQιμ6νη γλιbαoα (τυ αημα[νει, για παqdδειγμα, o
<<πoλιτισμ6ζ" των γαλλ6φωνων 1ωqιbν;), αλλd με διευ9υμ6να xqιτηρια χαt σε
6γα εxτεταμθνo φdoμα πολιτιαμιbγ 6πωg διαμoqφιirνεται ατιg or1γχQoνεE πoλυπoλιτιoψυxtg xoιγωνiεg. Eπιβdλλεται, αx6μα, να ληφΘε(, πρ6νoια, ι9τσι ιiloτε
o μαθητηg να εξoιxειωθεi 61ι μ6νo με τιE συγχεχQιμ6νεg διαπoλιτιoμυx6g επιχοιγωνιαx€g πεgιoτdoειg στιζ oπoiεg βqioxεταL, αλλd χαt να αποxτηoει τα
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απαQαιτητα εφ6δια να αντtμετωπioει χαι αυτθE πoυ ενδε1oμ6νωE τoγ πεQtμ6νoυγ xαθιbg δεγ ε[,ναι πdγτα πqoβλ6ψιμεE oι oυν6πειε9 τωγ επεQ16μενων αλλαγιilν. H oυoτηματιxη διδααxαλ[,α τηE διαπoλιτιαμιxηg επtχoιγωνiαg μπoqεi
να oυμβdλει oτην xαταν6ηoη λαιbν xαι πoλιτιομιilγ, στoν πεQιoQισμ6 των πoλιτιομιxιirν oυμgoιioεων, τη αταδιαxη απdλεψη τoυ εθγιxιαμoti χαι oQισμ€νων
oτερε6τυπων.

Πoλλoi 0νθgωπoι εiναι απαιoι6δoξoι ωE πQoE τιg δυνατ6τητε9 εν6g
πoυ
επiφαoη <<πoλιτιστιxoti διαλ6γoυ>> πoυ Θ6λει να ωQαιoπoηoει τo 1doμα '{ατ'
υπdq1ει ανdμεαα στoυE <61oντεg>> χαι, <μη 61oντεE>>. Η παγxoσμιoπoιημ6νη
υδεoλoγlα τηζ <<απoτελεoματιxηg επιχoινων(,αg>> (effective communication)
xdθε αλλo παρd πqoωθε(, τη γνηoια διαπoλιτιoμιxη απιχoLγωγiα. To ατoμo εiγαL συχνd 6qμαυo πoιxiλων oυμφεq6γτωγ, xαθιbg o6qνεται στηγ ιδεoλoγlα τηg
ελεriθεQηg αγoρdg. 0λo6γα χαι πιo oυ1νd, ξoυν oι πoλiτεg απ6 xoντd τη 1(μαιQα τωγ λεγ6μενων <δημoxρατιxΦν διαδιxαοιιilγ>>. H γλιilooα εμπεQιxλεiει
εχQηχτtχ6g δυνdμεtζ για να εxφqdoει, αλλd χαι γα απoxαλυψει τα α16δια των
ια1υqιiw, τη QητoQιxt1xενoτητα χαι τoυE αλλoτqιωτιxotig μηχαγισμorig τηg πoλιτιxηg χαι oιχoνoμιxηg εξoυoiαg. Διεgωτdται εliλoγα xανε[ζ πωE μπoqεi να
xαταoτεl δυνατη η διαπoλιτιoμιxη επtχoιγων(,α ανdμεσα σε 1αμηλoti μoQφωτιxori επιπ6δoυ μετανdoτεg διαφoqετιxιbν πoλιτιoμιitν, μεταξri τoυg χαι με τoυE
αυτ6xθoνεg, 6ταν εiγαι υπoχQεωμ6νoι, oυxνd χωQιζ τη θ6ληοη τoυg, να <<συγxατoιxησoυν>> χαι να αυνυπdqξoυν, μ6oα στηγ <αθλι6τητα τoυ x6σμoυ>>,
6πωg τηγ πεQtγqdφει με ξωηqd 1ριbματα o Pierre Bourdieu (1993).
Στην ΕυqωπαΤxη Eνωαη τωγ 25 xqατιbν-μελιiw, με 80 πεglπoυ επiαημεE xαι
ανεπ(,αημεg γλιbαoεζ, η διαπoλιτιoμυxη επLχoινων[,α βρloxεται αx6μα σε εμβgυαx6 oτdδιo, χαt τα oτεqε6τυπα εξαxoλoυθoriν γα θ6τουν δια1ωqιoτιx6g
γQαμμ6ζ, oι oπoiεg €τoυ xι αλλιιilg ενιo1tioνταυ απ6 τιg μεγdλεg διαφoρ69 πoυ
1ωg[ξoυν τα πQoγoμιoιi1α χαt μη πQoγoμιoιi1α xqdτη, 6πωg, αντ[oτoι1α, τoυE
πoλ[τεE εν6g χαι τoυ αυτoti xgdτoυg. o πoλtiγλωσσοζ xαι πoλυπoλιτιoμιx6g
χotνωγιχ6g ιoτ6g θ1ει 1αλαqιboει επιx[,νδυνα, xαΘιilg διευqιiνεταt τo 1doμα
των ανισoτητων oε 6λα τα επiπεδα. Eiναι xαιg6g να γiνει η απαqαiτητη στQoφη εxατ6ν oγδ6ντα μoιριbν, ξεxινιbνταg απ6 τηγ εχπαiδευoη, αγ Θ6λoυμε να
αντιμετωπ(ooυμε xατdματα χαι με δgαoτιxd μ6τqα τη διαμoρφωμ€νη ν6α
πQαγματιx6τητα. Mια oυoιαατιxη <ευqωπαTxη θνωoη>> πqoυπoθθτει 6τι oι πoλ(,τεg τηE γνωQiξoυν χαι χαταγootjγ την ιστoQ[,α xαι τoν πoλιτιoμ6 των χQατιilν-μελιbν τηg EυgωπαΤxηg T,νωαηg, o6βoνται τι5 ιδιαιτεg6τητ69 τoυs xαιxτiξoυν γ6φυ9ε9 επιχoιγων(,αg. 'oταγ στην oυο[α επιβdλλεται oταδιαxd o μoν6γλωooog <<πoλιτιoβ65rr, 6πωg τoγ εχφQdξει η αγγλo-αμεQιχανιχη γλιbooα, η
διαπoλιτιαμιxη εJτιχotγων(,α εiναι επ6μενo να oδηγηθεi oε oυgqixνωση. Η εσωτεqιxη αrrτiφααη πoυ χαQαxτηqiξει τηγ ευQωπαΤxη γλωαοιxη xαι πoλιτιoτυxη
πoλιτιxη ε[,γαι 6τι, απ6 τo 6να μ6Qoζ, υπoστηQiξει xαι εxθειd,ξει τιg πoλιiγλωοσεζ χαι πoλυπoλιτιoμιx6g xoινωγiεζ,'{αL απ6 τo dλλo πqοωθε[, στηγ πqdξη (με
την oιχoνoμιxη τηg πολιτιxnt'1xαι τα ωφελιμιoτιxd τηg πρ6τυπα πoυ εδρdξo-
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γται, εxτoζ των d,λλων, στo χQιτηQιo τηE <παQαγωγι,χ6τηταE>>), στασειζ χαt
τQ6πoυE ξωηE πoυ ισoπεδιilνoυγ λαorig χαι πoλLτισμo1iζ. Η διατηρηση των πoλιτιoτιxιilν ιδιατεqoτητων χαt η πQoσαQμoγη ατιE απαιτησειζ τηζ παγχoσμιoπoιησηζ δεγ εiγαι oυμβατ6g επιδιιbξειζ, με απoτ6λεσμα γα δι€qxoνται χQιση

ταυτ6τηταζ d,τoμα χαι χoινωνLεg oλ6xληQεζ.
oπωg τoν(,ξει με 6ντoνη ειgωνιxη xqoιd η Leda Cooks (2001: 350), η εναo16ληoη με τιE πoλυπλox6τητεg τωγ πoλιτιoτιxιbγ διαoυγδ€σεων εiναι δtioxoλη
χαι μεQιχθg φoq€g ανιαρη υπ6Θεαη, η oπo[α, Θα πq6αθετα, αφηνει την πιxgη
γειiαη χαι απoγoητευoη τηζ απQoαδ6xητηg εμπλoχηg oε αδι6ξoδα, υπdq1ει
6μωζ χαι <(η εναλλαxτιxη δυνατ6τητα να συγεχLαoυμε να πQoσφ6qoυμε μια
μoνo-πoλιτιoτιxη πQooπτtχη για τo πα9ελθ6γ, τo παρ6ν χαι τo μ6λλoν τηg διαπoλ

ιτ

ιoμ ιxt1g επιxo ινων

iαg>>.

H διαπoλιτιoμιxη επtχoινωνiα απαιτεi πqωτLστωζ €να ν6o επιχotνωγιαx6
ηθoE, τo oπoio Θα αθβεταt τo dτoμo xαι θα ατηQLξεται στoν ανΘρωπιαμ6 xαι
την ανΘgωπιd.
Xρ ιoτ6φoQoζ Xαqαλαμπαxηg

Πανεπιoτiμιo Aθηνιbν
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