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Τι είναι; 
Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας (όπως και 
σχετικές έννοιες, για παράδειγμα η πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση και ο εγγραμματισμός)  εισάγει ένα 
κοινωνικό πλαίσιο για την αναγνώριση της αξίας και 
το σεβασμό προς τις πολιτισμικές διαφορές στις 
σημερινές κοινωνίες. Σε έναν κόσμο όπου η 
κοινωνική κινητικότητα (φυσική και εικονική) αντί για 
εξαίρεση γίνεται ο κανόνας, υπάρχει ύψιστη ανάγκη 
να εκτιμήσουμε (και να εξυμνήσουμε) τη 
διαφορετικότητα. 

H πολυπολιτισμικότητα, λοιπόν, παρέχει ένα χώρο 
όπου μπορούμε να συζητήσουμε τη σημασία της 
αποδοχής της διαφορετικότητας στον κόσμο του 
σήμερα, και πώς μπορούμε μέσω αυτής να 
βελτιώσουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις παρά την 
ύπαρξη αντιπαραθέσεων. Η πολυπολιτισμικότητα 
μας βοηθάει ακόμα να υπερβούμε την ιδέα «ήρωες 
και διακοπές» (heroes and holidays) που πολλές 
φορές χαρακτηρίζει τις απόψεις μας για τη 
διαφορετικότητα. Αντίθετα, μας βοηθάει να 
προβάλλουμε τις πολιτισμικές διαφορές ως κάτι το 
σύνθετο και πολυποίκιλο, που δεν υπόκειται στον 
ευτελισμό και στα στερεότυπα.  

Ποιος χρησιμοποιεί την έννοια 
Οι ερευνητές στον τομέα της εκπαίδευσης και των 
πολιτισμικών σπουδών έχουν ασπαστεί την έννοια 
αυτή. Η πολυπολιτισμικότητα εμφανίζεται συνήθως 
σε συζητήσεις περί εθνικισμού, μεταναστευτικών 
πολιτικών, στέγασης και ενσωμάτωσης των 
μεταναστών, καθώς και σε συζητήσεις περί 
σχέσεων μεταξύ μειονοτήτων και πλειονοτήτων. 
Στις πολιτισμικές σπουδές, η πολυπολιτισμικότητα 
θέτει υπό αμφισβήτηση παραδοσιακές απόψεις για 
τον εθνικισμό ως κοσμοθεωρία, καθώς και πολιτικές 
που προωθούν την ομοιομορφία στον πολιτισμό και 
στην κοινωνία. Στην εκπαίδευση, ασκεί κριτική σε 
κατά τ' άλλα ουδέτερες απόψεις για τη μάθηση και 
τη γλώσσα, συμπλέοντας με τη θέση κατά της 
ομοιομορφίας, όπως αυτή αναδεικνύεται από τις 
πολιτισμικές σπουδές.   

Πώς σχετίζεται με τον 
διαπολιτισμικό διάλογο; 
H έννοια της πολυπολιτισμικότητας σχετίζεται με 
τον πολυπολιτισμικό (ή διαπολιτισμικό) διάλογο, 
επειδή εφιστά την προσοχή στις μεταβολές και στις 
τάσεις που παρατηρούνται στις κοινωνίες, στους 
πολιτισμούς και στις γλώσσες. Η ιδέα της αντίταξης 
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ενάντια στις παραδοσιακές έννοιες του έθνους-
κράτους, που είναι τόσο συναφής με την 
πολυπολιτισμικότητα, είναι εξαιρετικά σημαντική στη 
σημερινή κοινωνία. Η πολυπολιτισμικότητα ως 
μέρος του διαπολιτισμικού διαλόγου προσφέρει ένα 
χώρο όπου μπορούμε να επικεντρωθούμε σε 
χειροπιαστές αλληλεπιδράσεις ατόμων σε 
συγκεκριμένες κοινωνίες. 

Τι δουλειά παραμένει να γίνει; 

Όσο η κοινωνία και η επιστήμη συνεχίζουν να 
εξελίσσονται, η έννοια της πολυπολιτισμικότητας θα 
γίνεται ολοένα και πιο ανοιχτή στη συνεχή 
επανεξέταση. Με την ανάδειξη εννοιών όπως η 
διαπολιτισμικότητα ή η υπερποικιλομορφία ως 
συμπληρωματικοί και εναντιούμενοι όροι, κάθε 
μελλοντική συζήτηση για την πολυπολιτισμικότητα 
θα πρέπει να τονίζει ιδέες όπως ο διάλογος, η 
αλληλεπίδραση και η συνύπαρξη. Επιπλέον, 
μελλοντικές έρευνες πάνω στην 
πολυπολιτισμικότητα θα πρέπει να καταπιάνονται 
με το πώς θα υπογραμμίζονται οι διαφορές μεταξύ  
μεμονομένων εκπροσώπων ενός πολιτισμού, 
δηλαδή πώς θα δίνεται έμφαση στο ειδικό απ' ό,τι 
στο γενικό και στο καθολικό. 
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