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Πεξίιεςε 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο 

ηεο πξνζσπηθήο θαη εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Η 

ηαπηφηεηα ζα εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηεξγαζίεο επηπνιηηηζκνχ απφ ηηο νπνίεο 

δηέξρνληαη ηα άηνκα ηα νπνία κεηαλαζηεχνπλ ή παιηλλνζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ θάπνηνη 

ηνκείο νη νπνίνη πξνβάιινληαη σο πην ζεκαληηθνί ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο απφ ηελ 

ειιεληθή θαη παγθφζκηα βηβιηνγξαθία. Πέξα απφ ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

επηπνιηηηζκφ ζα γίλεη ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο πξνζσπηθήο θαη 

εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ επηκέηξσλ θαη ζα 

εμεηαζηνχλ παξάγνληεο νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο 

παηδηψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ ή παιηλλνζηνχλ.  ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξήζεθε 

πνηθηινκνξθία ζηα επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαηά πφζν ηα παηδηά κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ παξνπζηάδνπλ ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, ελψ θάλεθε πσο άηνκα ηα νπνία 

ελαξκνλίδνληαη κε ην λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πξνζαξκφδνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη 

θαιχηεξα. Αλακθίβνια παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνρή απφ ην γεγελή 

πιεζπζκφ αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ.  
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Δηζαγσγή 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα έλαο 

κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

παηδηά, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ πεξίπνπ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο καο θαη είηε έρνπλ κεηαλαζηεχζεη, είηε έρνπλ παιηλλνζηήζεη κε ηνπο γνλείο ηνπο, είηε 

έρνπλ γελλεζεί θαη έρνπλ κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα θαη απνηεινχλ κηα πιεζπζκηαθή νκάδα 

πνπ ίζσο παξνπζηάδεη πςειφ θίλδπλν γηα εθδήισζε ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σν 

ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο είηε απηή είλαη αθνχζηα είηε εθνχζηα αιιά θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

ζην άηνκν αιιά θαη ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη έλα ζχγρξνλν δήηεκα 

αηρκήο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ. Οη πνιιαπιέο 

δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζπλδπαζηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ επηβάιινπλ ηελ απνηίκεζε 

ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. 

Παξφιν πνπ ν επηπνιηηηζκφο δελ απνηειεί κηα θαηλνχξηα θαηάζηαζε γηα ηνλ άλζξσπν, ε 

ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 θαη έπεηηα νινέλα θαη απμαλφκελν παξνπζηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο δηεζλψο θαη ηε ζπκβνιή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ςπρνινγίαο, ε νπνία αλέδεημε ηε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηζκνχ θαη αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

(Sam, 2006). Η επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο θαιείηαη λα ιάβεη ην ξφιν ηεο θαη ε ζπλεηζθνξά 

ηεο έγθεηηαη ζηε κειέηε ησλ ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία 

ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε επίπεδν αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ. Έλλνηεο νη νπνίεο δηεξεπλψληαη κέζα 

απφ ηε κειέηε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ θαη νη νπνίεο είλαη νξγαλσκέλεο ζε έλα ζχλζεην 

θάζκα αιιεινζπζρεηίζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ απνηεινχλ ε πξνζαξκνγή, ε ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε, ν επηπνιηηηζκφο, ε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο θαη εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο, ην επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο θαη ν 

επηπνιηηηζκηθφο θινληζκφο, ε έληαμε θαη απνδνρή, νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη ν 

θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο θαη άιια. Γχξσ απφ απηέο ηηο έλλνηεο δηεμάγεηαη πιήζνο εξεπλψλ 



θαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο, κε ζηφρν ηελ αλαθάιπςε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

κεζνιαβνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ.  

          ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ηα νπνία θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα 

θαζ’ φια λέν πνιηηηζκηθφ, εζληθφ, θνηλσληθφ πιαίζην ελψ έρνπλ ήδε βηψζεη νξηζκέλεο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη ε κεηαθίλεζε αλαιφγσο κε ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη, ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη 

θνηλσληθνπνιηζηηκηθή θαηάζηαζε. Η ηαπηφηεηα αλαδνκείηαη, εμειίζζεηαη γηα απηφ θαη 

πξνυπνζέηεη δηαξθή αλαζηνραζκφ θαη επεξεάδεηαη θπζηθά απφ πνιινχο παξάγνληεο. Σν 

δεδνκέλν είλαη πσο πάληνηε εμαξηάηαη θαη δηακνξθψλεηαη κε γλψκνλα ηνλ άιινλ, ην 

πιαίζην ζην νπνίν ην άηνκν δεη, ηελ θνπιηνχξα ηεο θνηλφηεηα ζηελ νπνία δεη θαη 

θαηαζθεπάδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ. Δπνκέλσο γηα έλα άηνκν ην νπνίν κεηαλαζηεχεη 

ε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δνκεζεί ζην λέν πεξηβάιινλ, 

ζα επεξεαζηεί ή ζα πξνζαξκνζηεί κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα θαη ην πψο απηφ ζα επηδξάζεη 

ζηελ ςπρηθή ηνπ πγεία είλαη παξάγνληεο κε κεγάιε ζεκαζία θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο αιιά θαη γηα ηνπο γεγελείο, πνπ θη εθείλνη θαινχληαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ιάβνπλ νξηζκέλα κέηξα. Δπνκέλσο, ππνζέηνπκε πσο ε πγηήο 

αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ νδεγεί θαη ζε θαιχηεξε 

ςπρηθή πγεία, επθνιφηεξε πξνζαξκνγή θαη επηηπρεκέλν επηπνιηηηζκφ. Η ηαπηφηεηα θαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ κεηαλαζηψλ βεβαίσο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θάπνηνη απφ 

ηνπο νπνίνπο είλαη θη νη ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ε Γηαπνιηηζκηθή Δθπαίδεπζε. 

Καη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ ζα εμεηαζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαη ζα γίλεη 

κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο παιηλλφζηεζεο, δειαδή δηεξεχλεζεο ησλ επηπνιηηηζκηθψλ 

δηεξγαζηψλ, ησλ ηξφπσλ αλάπηπμεο θαη δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ 



κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη απφ ηί απηή εμαξηάηαη. Θα πξνζεγγηζηνχλ ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν νη έλλνηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο παιηλλφζηεζεο, νη ζέζε ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο Φπρνινγίαο ζηε δηεξεχλεζή ηνπο, ζα αλαιπζνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηνλ επηπνιηηηζκφ, ην επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο, ηηο ηαθηηθέο επηπνιηηηζκνχ, φπσο θαη 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηνλ επηπνιηηηζκφ. Έπεηηα, ζα γίλεη κηα 

πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο, πξνζσπηθήο θαη εζλνηηθήο θαη ζα παξαηεζνχλ ηα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα  ζπγθξφηεζεο ηεο αλάινγα κε ηελ ειηθία. Έπεηηα, ζα γίλεη κηα ζχλδεζε 

θαη ζα αλαδεηρζεί κέζα απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ε ζρέζε ησλ επηπνιηηζκηθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ςπρηθή πγεία θαη 

πξνζαξκνγή παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ. Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλνη 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ρψξα θαη ηελ θνηλσλία ππνδνρήο, ηελ ππνδνρή ησλ 

νηθνγελεηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο φπσο ζα 

έπξεπε λα ήηαλ δηακνξθσκέλν ζηα πιαίζηα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δνχκε  πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηεί ηζφηεηα θαη λα ελδπλακψλνληαη νη ηαπηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Μεηαλάζηεπζε θαη Παιηλλφζηεζε 

 

Η κεηαλάζηεπζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ αθνξά ζηε κεηαθίλεζε ελφο αηφκνπ ή θάπνηνπ 

ζπλφινπ πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε εγθαηάζηαζε ζε άιιε ρψξα 

(Σζανχζεο, 1987). Πξφθεηηαη γηα έλα παγθφζκην θαηλφκελν  ην νπνίν αθνξά πνιιέο 

ρηιηάδεο αλζξψπσλ θαη ρσξψλ. Έρεη πεξηγξαθεί θαη σο κηα πεγή πξνβιεκάησλ αιιά θαη σο 

κηα επθαηξία θαη πξφθιεζε γηα ηα άηνκα θαη ηα ζχλνια. ηελ επνρή καο νξίδεηαη σο ε 

δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζε , πνπ αληηκεησπίδεηαη σο θαηλφκελν πξνο δηαρείξηζε θαη ζπρλά 

εθιακβάλεηαη σο θφζηνο ην νπνίν πξέπεη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε παξά σο επθαηξία πνπ 

αλππνκνλεί λα ηελ εθκεηαιιεπηνχκε (Goldin, Cameron,&Balarajan, 2010). 

Όζνλ αθνξά ηνπο πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, σο πξφζθπγεο νξίδνληαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη αλαγθαζκέλνη 

λα βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα 

επηζηξέςνπλ κε έλαλ θαιά εδξαησκέλν θφβν εθδίσμεο ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο ζξεζθείαο ηνπο, 

ηεο εζληθφηεηαο, ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσληθή νκάδα(UNHCR,2004). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο, πεξίπνπ 192 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, αξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ δνπλ ζε κηα ρψξα δηαθνξεηηθή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο. Σν πνζνζηφ απηφ 

κάιηζηα παξνπζηάδεη εηήζηα αχμεζε πνπ θηάλεη ην 2,9 %. (www.iom.int). 

ηελ ειιεληθή απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2000 πνπ ην ζέκα δελ είρε αλακθίβνια ηφζν 

κεγάιεο δηαζηάζεηο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ αιινεζλείο άγγηδε ηα 797.093 άηνκα, 

ελψ απφ ηφηε κέρξη ην 2011 πνπ έγηλε ε επφκελε απνγξαθή πιεζπζκνχ ην 2011 ν 

πιεζπζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ην εμσηεξηθφ άγγηδε 

ηα2.037.196 άηνκα (πνζνζηφ 18,8%, ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ). 

http://www.iom.int/


Σα αίηηα ηεο δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο είλαη θπξίσο πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά. Η 

κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε θαηλνηφκν ή ζπληεξεηηθή αλαιφγσο κε ην αλ 

επηδηψθεηαη αιιαγή ζπλζεθψλ δσήο. πλήζσο ζηε ζπληεξεηηθή κεηαλάζηεπζε δελ 

επηδηψθεηαη αιιαγή ζπλζεθψλ δσήο γηα απηφ θη είλαη εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε εληφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ε θαηλνηφκνο κεηαλάζηεπζε, ε νπνία πξνθαιείηαη 

θπξίσο απφ νηθνλνκηθά αίηηα, επηδηψθεη αιιαγή ηξφπνπ δσήο γηα απηφ θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

ελέξγεηεο φπσο  αλαδήηεζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο εξγαζίαο θιπ. 

 Έπεηηα κε θξηηήξην ην κέγεζνο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

ηε κεηαλάζηεπζε ζε αλεμάξηεηε ή καδηθή θαη κε θξηηήξην ηελ πξφζεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ εθνχζηα, ηελ αλαγθαζηηθή ή βίαηε θαη ηελ πξνζθπγηθή 

κεηαθίλεζε. Αθνχζηα είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ απνηειεί πξντφλ ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ 

αηφκνπ ή ηνπ ζπλφινπ, αλαγθαζηηθή είλαη εθείλε πνπ πξνθαιείηαη απφ νξηζκέλεο δπζκελείο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Η βίαηε κεηαλάζηεπζε επηβάιιεηαη θπξίσο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο 

ελφο θξάηνπο ρσξίο λα ππάξρνπλ πεξηζψξηα επηινγήο απφ ηε κεξηά ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ νη απειάζεηο, νη αλαγθαζηηθέο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ, νη 

αλαγθαζηηθνί επνηθηζκνί θαη άιια. Άηνκα ηα νπνία κεηαθηλνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο πξφζθπγεο (Υαιηθέ- Μπαξαγεψξγε, 1996). 

Οη δηαθνξέο ησλ πξνζθχγσλ απφ ηνπο κεηαλάζηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο πσο γηα 

ηνπο κεηαλάζηεο ε εγθαηάιεηςε ηεο ρψξαο απνηειεί κε εθνχζηα δηαδηθαζία, νη κεηαλάζηεο 

έρνπλ ζπλήζσο αξθεηφ θαηξφ ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο, ελψ νη 

πξφζθπγεο κπνξεί λα δηαζέηνπλ ιίγα ή θαη θαζφινπ ρξνληθά πεξηζψξηα, ελψ γηα εθείλνπο ε 

εγθαηάιεηςε ηεο παηξίδαο είλαη πεξηζζφηεξν ηξαπκαηηθή απφ φηη γηα ηνπο κεηαλάζηεο, 

θαζψο αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ ιφγσ ζπλζεθψλ θαη επίζεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο φπσο νη κεηαλάζηεο ράλνληαο έηζη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

ζε κία νκάδα. Οη δχν νκάδεο δηαθέξνπλ επίζεο ζπλήζσο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ θνηλσλία ππνδνρήο (Akhtar, 1992). 



Σέινο είλαη θπζηθφ λα απνπζηάδνπλ κειέηεο γηα κνξθέο κεηαθίλεζεο, φπσο ε κεηαλάζηεπζε 

ησλ πςειψλ ζηειερψλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, ησλ δηπισκαηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

θαζψο θη ε κεηαλάζηεπζε ππεθφσλ ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σέηνηνπ 

είδνπο κεηαλάζηεο δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηαπηφηεηαο θαη 

έληαμεο νχηε θαη λα απεηινχλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη λα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα 

ζηε ρψξα ππνδνρήο, αιιά πξφθεηηαη γηα κεηαλάζηεο πνπ θαηέρνπλ πςειφ θνηλσληθφ εχξνο 

θαη πςειή απηνεθηίκεζε (Πεηξάθνπ, Ξαλζάθνπ, θαηΚατια, νπ. αλαθ. ζην Κνξδνχηεοθαη 

Παπιφπνπινο, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Γηεξγαζίεο επηπνιηηηζκνχ 

 

2.1 Δπηπνιηηηζκφο 

 

Όηαλ νη άλζξσπνη κεηαλαζηεχνπλ ην βξίζθνπλ ζρεδφλ αδχλαην λα απνθχγνπλ ηε ζηελή 

επαθή κε κέιε ηεο θνηλσλίαο πνπ ηνπο ππνδέρεηαη θαη κε κέιε άιισλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

νκάδσλ.  Η παξαηεηακέλε επαθή πξνθαιεί αλακθίβνια αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

ζθέςε κεηαμχ ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ.  Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί κηαο άιιεο θνπιηνχξαο είλαη επηπνιηηηζκφο θαη 

φζνλ αθνξά κηα νιφθιεξε νκάδα έρνπκε κεηαβνιή ζηελ θνπιηνχξα ζε κεγάιε θιίκαθα. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ε κεηαβνιή ζηελ θνπιηνχξα δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηνπο κεηαλάζηεο, πνπ εκείο επηθεληξσλφκαζηε αιιά ηζρχεη θαη γηα ηνπο γεγελείο 

θαηνίθνπο (Hogg & Vaughan, 2010).  

Οη δηαδηθαζίεο δηαπνιηηηζκηθήο επαθήο ζπλεπάγνληαη ηνλ επηπνιηηηζκφ ησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ δειαδή κηα ζπλερή δηεξγαζία πνιηηηζκηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ κεηαβνιψλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν  πνπ απαηηεί δηαπνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία (Berry, 1997, 2006). Απηέο νη πνιηηηζκηθέο κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ 

ελαιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ηεο νκάδαο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή. Οη 

ςπρνινγηθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ελαιιαγέο ζηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αηφκσλ, ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ εκπινθή 

ηνπ αηφκνπ κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο (Graves, 

1967. Phinney, 2003).  Άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ ςπρνινγηθνχ επηπνιηηηζκνχ έρνπλ λα θάλνπλ 

θαη κε ηελ αλάπηπμε εζλνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, θάηη ην νπνίν καο απαζρνιεί ηδηαηηέξσο 

ζηελ παξνχζα θάζε, δειαδή ζην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κία νκάδα, ζην ηί είδνπο 



ζπλαηζζεκαηηθή αμία απνδίδεηαη ζηελ επηθείκελε έληαμε αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ γεγελψλ (Berry, et al., 2006. Phinney et 

al., 2001). Αλακθίβνια, ε  πξνζαξκνγή εμαξηάηαη απφ ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη θπζηθά ην επίπεδν επεκεξίαο (well- being) ηνπ 

θάζε αηφκνπ (Phinney, Vadder, 2010). 

Απνηειεζκαηηθφο επηπνιηηηζκφο ζεκαίλεη επίηεπμε ελδνπξνζσπηθήο θαη δηαπξνζσπηθήο 

ηζνξξνπίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ, δειαδή ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή αληίζηνηρα. Η ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζε 

φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλεπάγνληαη επεμία, επεκεξία, θαιή ςπρηθή 

πγεία θαη ηθαλνπνίεζε ζηε ρψξα ππνδνρήο, ελψ ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή αλαθέξεηαη 

ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα θαη ζηελ απφθηεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη ηελ έληαμε ζε ζπιινγηθά πιαίζηα, φπσο ην 

εξγαζηαθφ θαη ην νηθνγελεηαθφ (Παπιφπνπινο, Νηάιια, Καινγήξνπ, Θενδψξνπ, Μαξθνχζε, 

Μφηηε- ηεθαλίδε, 2009). 

Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη αζρνιεζεί κε ηε κεηαλάζηεπζε, ηνλ επηπνιηηηζκφ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ελειίθσλ θαη πνιχ κηθξφηεξν κε απηνχο ηνπο ηνκείο ζηε δσή ησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ κεηαλαζηψλ θαη δε γλσξίδνπκε αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ησλ 

ελήιηθν πιεζπζκφ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζην λεαληθφ. 

Η δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ είλαη πηζαλφ λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο θαζψο θάπνηεο 

θνξέο κπνξεί λα εκθαληζηεί σο κηα δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ζηελ κεγαιχηεξε νκάδα απφ ηε 

κηθξφηεξε, άιιεο θνξέο κπνξεί λα εθδεισζεί σο κηα αληίδξαζε πξνβάιινληαο αληηζηάζεηο 

ζε κεηαβνιή  ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ  φπσο επίζεο θαη σο κηα δηαδηθαζία απφ 

ηελ νπνία πξνθχπηνπλ λέα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ 

νκάδσλ (Berry, 1997). 

 



 

2.2 Γηαδηθαζίεο επηπνιηηηζκνχ 

 

Θα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζνχκε ζηηο ζηξαηεγηθέο 

επηπνιηηηζκνχ ηηο νπνίεο πηνζεηνχλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κεηαλάζηεο νη νπνίεο κε ηε 

ζεηξά ηνπο επηδξνχλ ζηνλ ηξφπν πξνζαξκνγήο ηνπο ζην λέν πιαίζην, ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπο θαη επνκέλσο ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηνλ Berry (1997) ππάξρνπλ ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ νη νπνίεο είλαη 

ε αθνκνίσζε, ε ελαξκφληζε, ν αηνκηθηζκφο/ δηάρπζε θαη ν δηαρσξηζκφο. 

Η ηερληθή ηεο αθνκνίσζεο έρεη λα θάλεη κε ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο νη νπνίεο σζνχλ ην 

άηνκν ή ηελ νκάδα ζην λα εγθαηαιείςεη ηα ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο 

αμίεο θαη γεληθφηεξα ηελ πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη έηζη λα ελζσκαησζεί πιήξσο ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία, πηνζεηψληαο ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

Η επφκελε ηαθηηθή πξνζαξκνγήο είλαη απηή ηεο ελαξκφληζεο, ζηελ νπνία ην άηνκν αιιά 

θαη ε νκάδα ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ζηνηρεία ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο 

ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο αιιά παξάιιεια πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ζρέζεηο κε άηνκα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο θαη λα απνθηήζεη ζηγά- ζηγά ηελ εζληθή ζπλείδεζε ηεο ρψξαο ρσξίο λα 

αιινηψλνληαη ηα αξρηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ρξεηάδεηαη ε 

πξνζαξκνγή ηήο κεηνλνηηθήο νκάδαο ζηηο αμίεο ηεο επξχηεξεο αιιά θαη ν ζεβαζκφο θαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξφηεξσλ νκάδσλ απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία, νη νπνίεο 

πηζαλφηαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη γεληθφηεξα ηελ αμηνπξεπή 

δηαβίσζε. Με ηελ ελαξκφληζε αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ηζνηηκίαο θαη ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ θαη ζπλήζσο παξαηεξείηαη πσο επηηπγράλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο, κείσζε ησλ ξαηζηζηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηάζεσλ θαη ηνπ εζλνθεληξηζκνχ 

(Berry, 1987). 

Έπεηηα, θαηά ηελ ηαθηηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ νη νκάδεο θαη ηα άηνκα δηαηεξνχλ αλαιινίσηα 



ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη απνξξίπηνπλ θάζε ζηνηρείν 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο, αξλνχκελνη λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κε άηνκα θαη νκάδεο νη νπνίεο δελ 

είλαη νκνεζλείο ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή είηε επηβάιιεηαη θαηά θάπνην ηξφπν απφ ηελ 

θπξίαξρε νκάδα ψζηε ε κεηνλνηηθή νκάδα λα παξακείλεη θαηψηεξε ηεο είηε πηνζεηείηαη απφ 

ηελ ίδηα ηε κεηνλνηηθή νκάδα ε νπνία θνβάηαη λα κε ραζεί ή λα κελ αιινησζεί ε 

πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα. Έηζη παξαηεξείηαη απηφκαηα κηα απφζπξζε απφ ην λέν 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη δεκηνπξγείηαη έλα θιεηζηφ θχθισκα ζην νπνίν ε κεηνλνηηθή νκάδα 

δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη πηζηά ηηο παξαδφζεηο ηεο. 

Η ηέηαξηε ηαθηηθή επηπνιηηηζκνχ είλαη ε πεξηζσξηνπνίεζε θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα ή νη 

νκάδεο απνθφπηνληαη ηειείσο απφ ηηο αξρέο θαη αμίεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή απνξξίπηνπλ θαη ην λέν θνηλσληθφ- πνιηηηζκηθφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο. πλήζσο ε 

πεξηζσξηνπνίεζε παξαηεξείηαη ζε πξφζθπγεο νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί ηελ ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία ηεο εμαλαγθαζηηθήο εγθαηάιεηςεο ηεο παηξίδαο ή κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηνλ νπνίνλ βηψλνπλ απφ ην λέν πεξηβάιινλ ζην νπνίν έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί. Απνηειεί παξάδεηγκα απνηπρίαο δηαπνιηηηζκηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχγρπζε, αθνχ ην άηνκν βξίζθεηαη απφ ηε κία ζε δηαξθή αλαδήηεζε 

ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ην παξειζφλ θαη απφ ηελ άιιε αδπλακεί λα 

ελζσκαηψλεη λέα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Όπσο είλαη θπζηθφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή 

ζπλνδεχνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη ζχγρπζεο ηεο πξνζσπηθήο 

ηαπηφηεηαο (Berry, 1987). 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο ηερληθέο επηπνιηηηζκνχ έδεημε 

πσο ε ηερληθή ηεο ελαξκφληζεο απνηειεί ηελ πην αζθαιή θαη πγηή απφ ηηο ππφινηπεο θαη 

φπσο είλαη θπζηθφ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ άηνκα ηα νπνία κεηαλαζηεχνπλ 

(Georgas & Papastylianoy, 1996). Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε ηαθηηθή ηεο ελαξκφληζεο ε 

θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζα πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ζα ην επηηξέπνπλ θαζψο είλαη απαξαίηεην λα κελ επηθξαηεί θιίκα αξλεηηθήο 



αληηκεηψπηζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ελνηήησλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα γεληθφηεξε 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ρσξίο δηαθξίζεηο, μελνθνβία, 

ξαηζηζκφ, πξνθαηαιήςεηο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη κία αίζζεζε ηαχηηζεο θαη νκαιήο 

πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο απφ φιεο αλεμαηξέησο ηηο νκάδεο (Berry & Kalin, 

1995).   

 

 

 

2.3 Σν ςπρνινγηθφ ππφβαζξν ηεο κεηαλάζηεπζεο 

 

Η ειιεληθή θνηλσλία πξνζπαζψληαο λα εληάμεη εηεξφθιεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ παιεχεη κε 

ηελ μελνθνβία πνπ αθφκε θαη ζήκεξα επηθξαηεί έληνλα αιιά θαη ηηο κλήκεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη πξνζθπγηάο πνπ έρεη ππνζηεί θαη εθείλε ζην πέξαζκα ηεο ηζηνξίαο. Γηα λα θαηαθέξεηο 

ίζσο λα απνδερηείο, λα θαηαλνήζεηο θαη λα εληάμεηο θάπνηνλ ζα πξέπεη λα γλσξίζεηο πνηνο 

είλαη απηφο, ηί πξνζδνθίεο έρεη απφ ηε δσή ηνπ, ηί ηνλ ψζεζε λα αθήζεη ηελ παηξίδα ηνπ. 

Η γλψζε πνπ έρνπκε φζνλ αθνξά ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία 

είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Λίγεο είλαη νη έξεπλεο εθείλεο πνπ εζηηάδνπλ ζην ςπρνινγηθφ 

πξνθίι θαη ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ νκάδσλ παηδηψλ. Σν γεγνλφο απηφ θπζηθά θαη είλαη 

παξάδνμν αθνχ ε ρψξα καο θαη γεληθφηεξα ε Δπξψπε εδψ θαη πνιιά ρξφληα θπξίσο ζηα 

κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα παξνπζηάδεη κηα εηθφλα πνιππνιηηηζκηθφηεηαο  

ηνηρεία φπσο ε εζληθφηεηα, ε θπιή, ην ρξψκα δελ απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο αηηίεο ησλ 

πνηθίισλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ εζλνηηθψλ 

κεηνλνηήησλ θαη ηελ φιε δηαδηθαζία πνπ απηή πξνυπνζέηεη. Έξρεηαη θπξίσο σο απνηέιεζκα 

ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο 

πνπ κπνξεί λα επηθξαηεί απέλαληη ζηελ χπαξμε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Απηά ινηπφλ ηα 

ζηνηρεία είλαη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα, θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 



ζηάζεηο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα δπζρεξάλνπλ ζεκαληηθά ηελ αξκνληθή δηαβίσζε κεηαμχ 

ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο θαη ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο. Χο απνηέιεζκα φισλ απηψλ 

θπζηθά παξαηεξείηαη κία απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα γηα αλάπηπμε ςπρνθνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ζε νκάδεο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 

ηδηαίηεξα λεαξήο ειηθίαο (Barreto et al., 2003). 

Η κεηαλάζηεπζε απφ κία ρψξα ζε κία άιιε θαη ε δηαβίσζε ζε απηήλ σο κέινο θάπνηα 

εζληθήο κεηνλφηεηαο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζηξεζζνγφλεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα 

έρνπλ ζεκαληηθέο κφληκεο επηδξάζεηο ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη ςπρηθή πγεία 

(Μφηηε- ηεθαλίδε, 2005). Δγθαηαιείπνληαο έλα άηνκν ηελ παηξίδα ηνπ είλαη ινγηθφ λα 

βηψλεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα απψιεηαο, εηδηθά αλ είλαη αλαγθαίν λα θχγεη απφ απηήλ 

πηεζκέλν απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο. Έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ απψιεηα 

ηεο παηξίδαο ηνπ, ηνπ ζπηηηνχ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ζηνηρεία πνπ απηή εκπεξηέρεη φπσο ηε 

κνπζηθή ηεο, ην θαγεηφ, ηα ήζε, έζηκα αιιά θαη ηελ απψιεηα νηθείσλ πξνζψπσλ. 

ηε ρψξα ππνδνρήο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλα πεξηβάιινλ θαη κηα θνπιηνχξα πνπ δελ 

ηνπ είλαη νηθεία, δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηελ 

πξφθιεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ησλ μέλσλ ζπλεζεηψλ, γεχζεσλ, ήρσλ θαη πιεηάδα άιισλ 

ζηνηρείσλ. Αθφκε θάηη αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη φηη ίζσο ρξεηαζηεί λα εγθαηαιείςεη θάπνηα 

αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα ηδηαίηεξα λα 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

(Grinberg & Grinberg, 1989). 

Σν γεγνλφο πσο ηα παηδηά θαη έθεβνη κεηαλάζηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

παηξίδα θαη ηε ζηαζεξφηεηά ηνπο θαζψο αθνινπζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο ρσξίο πνιιέο θνξέο 

λα θαηαιαβαίλνπλ ηνπο ιφγνπο κπνξεί λα ηνπο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη 

λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμή ηνπο (Μφηηε- ηεθαλίδε, Παπιφπνπινο, Σάθεο, 

Νηάιια, Παπαζαλαζίνπ & Masten, 2005). 

Κάπνηνη ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά πξνζθχγσλ 



έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιινλ, ηνλ επηπνιηηηζκφ πνπ 

έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ, κε ζπλαθφινπζεο δπζθνιίεο κεηαμχ γελεψλ θαη ηξαχκαηνο. πρλά 

παηδηά πξνζθχγσλ είλαη δηραζκέλα κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο ηεο παηξίδαο ηνπο θαη ησλ 

κλεκψλ δηθψλ ηνπο ή ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Παηδηά θαη 

έθεβνη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ζηάδην ζρεκαηηζκνχ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο είλαη πηζαλφ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ιφγσ απηνχ ηνπ δηραζκνχ (Phinney, 1990). 

Δπίζεο πνιιά παηδηά έρνπλ δήζεη ην βίαην ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ή ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ , έρνπλ ππάξμεη κάξηπξεο θάπνηαο βίαηεο ελέξγεηαο ή θφλνπ, θάπνηαο 

ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο, έρνπλ δήζεη εκπεηξία παηδηθήο ζηξαηνιφγεζεο, βνκβαξδηζκψλ, 

θξάηεζεο, μπινδαξκνχ θαη ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ φπσο αθξσηεξηαζκψλ ή πξφθιεζε 

αλαπεξίαο, έρνπλ δήζεη έληνλα ηε βίαηα, ηελ θαθνπνίεζε, ηελ πείλα, ηε βίαηε απνκάθξπλζε, 

ηνλ απνρσξηζκφ, ην θφβν θαη ηνλ παληθφ θαη ηελ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε. 

ρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ έρεη ζε έξεπλεο ζεκεησζεί πσο πέξα 

απφ ηηο κεηαηξαπκαηηθέο δηαηαξαρέο (Post Traumatic Stress Disorders), κπνξεί λα 

εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε θαη άγρνο (Earnest, 2006). 

Γπζθνιίεο ζην ζρνιείν θαη ζηε γιψζζα πξνβιέπνπλ πνιιέο θνξέο θαθή πξνζαξκνγή. Η 

ζχγρπζε ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ζηνπο εθήβνπο έρεη ζπζρεηηζζεί κε θησρή 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή. Αθφκε, παξφιν πνπ ε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο ζε κηα λέα 

θνπιηνχξα κπνξεί λα πξνβιέςεη ζεηηθά απνηειέζκαηα αιιά κπνξεί θαη λα απμήζεη ηελ 

επαισηφηεηα γηα αλάπηπμε δηαγελεαινγηθνχ ζηξεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ζπκβαίλεη ηα παηδηά ή ηα κηθξφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαιχηεξα θαη επθνιφηεξα απφ ηα κεγαιχηεξα. 

Άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη πξνβιέπνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη ε ρακειή 

θνηλσληθφ- νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, άλεξγνη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γνλείο, θπξίσο 

παηέξεο, ζρνιηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζηε γιψζζα θαη νη δηαθξίζεηο (Earnest, 2006). 

Έπεηηα, ην ζρνιείν είλαη ν πξψηνο θαη πην θαζνξηζηηθφο θνξέαο πνπ επεξεάδεη θαη 



δηακνξθψλεη ηνπο λένπο πξφζθπγεο.Η αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνζδψζεη αξθεηά ζεηηθά αθαδεκατθά, ζπκπεξηθνξά θαη ςπρνινγηθά 

νθέιε, φπσο ηελ βειηησκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ην θίλεηξν, ηελ 

αθαδεκατθή απνηειεζκαηηθφηεηα, κεησκέλε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, απειπηζία 

ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη θνηλσληθή απφξξηςε θαη πεξηζσξηνπνίεζε. 

 Η έθεβνη πξφζθπγεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζην ζρνιείν πξνθιήζεηο φπσο απηέο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ θαη γισζζηθψλ δηαθνξψλ πνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ αιιά θαη ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα επηθξαηνχλ. Έηζη ππάξρεη ην ξίζθν λα ράζνπλ 

γξήγνξα ηελ πξσηνβνπιία, ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ αηζηνδνμία ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

ζρνιηθή επηηπρία θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σέινο ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα πξνιάβεη θάπνηα ηπρφλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη λα νδεγήζεη 

ζε πςειφηεξε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Ellis, Kia- Keating, 2007). 

Μηιψληαο γηα ηξαχκα ζηνπο πξφζθπγεο πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηηο 2 ζεκαζίεο 

ηνπ ηξαχκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. 

Η πξψηε θαη πην αληηθεηκεληθή ζεκαζία ηνπ ηξαχκαηνο, πνπ έρεη δειαδή λα θάλεη κε ηνλ 

θπζηθφ  ηξαπκαηηζκφ είλαη ίζσο ε θπξηφηεξε θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεηάδνληαη άκεζε 

βνήζεηα. Η δεχηεξε ζεκαζία ηνπ ηξαχκαηνο πνπ έρνπλ λα ππνζηνχλ νη πξφζθπγεο έρεη λα 

θάλεη κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ μεξηδσκνχ, ηνπ λα είζαη ππνρξεσκέλνο λα αιιάμεηο ζπλήζεηεο 

θαη ηφπν, λα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηο κε βίαην ηξφπν κηα λέα πξννπηηθή δσήο θάησ απφ 

δχζθνιεο, πνιιέο θνξέο δπζβάζηαρηεο ζπλζήθεο θαη είλαη θη απηή γλσζηή θη εμίζνπ 

ζεκαληηθή. Απηή ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία κπνξεί λα θάλεη ηα άηνκα λα πνλέζνπλ πνιχ, λα 

ληψζνπλ έληνλα ην αίζζεκα ηεο απψιεηαο, ηνπ πέλζνπο, ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά 

πνιιέο θνξέο σο άκπλα παξαηεξείηαη πσο επηιέγνπλ λα δψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο εκπεηξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαλέσζε θαη κε ηελ πξννπηηθή 

αιιαγψλ κε ζεηηθφ πξφζεκν. πρλά νη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ θηάζεη πνιχ θνληά ζην 

ζάλαην ή βηψζεη έληνλε θαη απφηνκε απψιεηα εκθαλίδνληαη κεηακνξθσκέλνη, κε δηάζεζε 



λα επαλεθηηκήζνπλ ηε δσή ηνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο γχξσ ηνπο θαη ζπλάπηνπλ ζρέζεηο. 

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπ ηξαχκαηνο θαη κηαο 

ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε 3 θαηεγνξίεο: αξλεηηθά, ζεηηθά, νπδέηεξα. Ο 

ηξφπνο πνπ θάπνηνο ν νπνίνο έρεη δήζεη κηα ηέηνηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία κπνξεί λα δηαθέξεη 

απφ άηνκν ζε άηνκν θαη εμαξηάηαη απφ κηα πνηθηιία παξαγφλησλ νη νπνίνη είλαη: 

• Πξνζσπηθνί: Ιζηνξηθφ, ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ, δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο, θνηλσληθφ ζηάηνπο, εθπαίδεπζε 

• Κνηλσληθά δίθηπα: Οηθνγέλεηα θαη θνηλσλία 

• Φχιν 

• Θέζεηο ηζρχνο: βαζκφο αληθαλφηεηαο θαη ηαπείλσζεο 

• πλζήθεο ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κεηαθίλεζε: 

πξνβιεςηκφηεηα, απνκφλσζε, δηάξθεηα 

• Η ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζε απηά ηα γεγνλφηα θαη ε εκπεηξία απηψλ ησλ 

γεγνλφησλ:πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά, ηδενινγηθά 

• Ύπαξμε ή έιιεηςε ειπίδαο (Papadopoulos, 2006). 

 

ε γεληθέο γξακκέο ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε κεηαλάζηεπζε θαη ζηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, ηα 

ζπκπεξηθνξηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ηα παηδηά θαη έθεβνη κεηαλάζηεο θαη 

παιηλλνζηνχληεο παξνπζηάδνπλ. Χζηφζν επξήκαηα δείρλνπλ πσο αλ θαη ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πξνθαιεί αλακθίβνια κηα αίζζεζε απψιεηαο θαη πέλζνπο κπνξεί 

καθξνπξφζεζκα λα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαζψο ίζσο ζπλνδεχεηαη απφ κία γεληθφηεξε 

ζηάζε αηζηνδνμίαο απέλαληη ζηε λέα δσή πνπ αλνίγεηαη ζε έλα λέν πεξηβάιινλ κε ηηο 

επθαηξίεο πνπ απηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη (Μφηηε- ηεθαλίδε, 2005). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην ιεγφκελν «παξάδνμν ηεο κεηαλάζηεπζεο» ην 



νπνίν πξνέθπςε κέζα απφ απξφζκελεο δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο γεγελείο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  Έρεη δειαδή βξεζεί πσο 

νξηζκέλνη έθεβνη κεηαλάζηεο εκθαλίδνπλ ην ίδην ή αθφκε θαιχηεξε αθαδεκατθή επίδνζε, 

θαιχηεξε ςπρηθή πγεία θαη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο γεγελείο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, παξφιν πνπ ε δηαβίσζε θαη ε ζηξεζζνγφλνο δηαδηθαζία ηελ νπνία 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο ζηε λέα θνηλσλία απνηειεί παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο (Fuligni, 1998). 

Καηαξρήλ θαηά ηελ άθημε ελφο αηφκνπ ζε θάπνην λέν πεξηβάιινλ επηρεηξείηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ βαζηθέο αλάγθεο φπσο ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο, ν θφβνο γηα 

ην κέιινλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κειαγρνιία, απνγνήηεπζε, άγρνο, ζπκφ, ρσξίο 

απηά λα εθθξάδνληαη επζέσο. Χο εκπφδηα πξνζαξκνγήο γεληθά κπνξεί λα είλαη ε γιψζζα, ν 

ξαηζηζκφο, νη δηαθξίζεηο ιφγσ θαηαγσγήο θαη ζξεζθείαο, ε αλεξγία, ε κε αλαγλψξηζε 

δεμηνηήησλ, ε έιιεηςε νηθνγέλεηαο. Πξνζσπηθά εκπφδηα κπνξεί λα είλαη ε έιιεηςε 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ε ειηθία, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηα πξνβιήκαηα κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα. Μάιηζηα γηα ηηο γπλαίθεο πθίζηαηαη επηπιένλ εκπφδηα, φπσο ε θαθνπνίεζε, νη 

δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, ε πίεζε γηα παξακνλή ζην ζπίηη ή γηα απαζρφιεζε (Παπιφπνπινο, 

2016, νπ. αλαθ. ζην θνξδνχηεο, Παπιφπνπινο). 

Οη ςπρνιφγνη θαη γεληθφηεξα νη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε εθείλνπο ή ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηά ηνπο έρνπλ ζηξέςεη ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη άιισλ δηεξγαζηψλ πνπ εκπεξηέρεη ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πιεζπζκψλ. Οη κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο είλαη δπλαηφ λα 

έρνπλ ηελ αλάγθε ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπο ή λα ρξεηάδνληαη ςπρνζεξαπεία γηα ζπγθεθξηκέλα ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ κεηαθίλεζε ηνπο. Η ζνβαξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ εκπεξηέρεη αξθεηνχο άιινπο παξάγνληεο φπσο θνηλσληθνχο θαη γηα απηφ είλαη 



δχζθνιν λα εθηηκεζεί. Η Φπρνινγία, ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο έρεη 

αξρίζεη λα ζπκβάιεη ζην λα γίλνπλ θαηαλνεηνί θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε 

δηεξγαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο λα απνβεί ζεηηθή θαη ζηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε.  

 

 

 

2.4 Δπηπνιηηηζκηθφ ζηξεο 

 

Σν επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο είλαη ε ςπρνινγηθή αληίδξαζε ηνπ βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αηφκνπ ζε θαηαζηάζεηο ή γεγνλφηα πνπ εκπεξηέρνπλ έληνλν ζηξεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ (Berry, 1987, 1997). 

χκθσλα κε ην Berry φηαλ ε πξνζαξκνγή ζε έλα λέν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην 

εθιακβάλεηαη σο πξφθιεζε αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά, κε ελεξγεηηθφηεηα θαη αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ ην νδεγνχλ ζηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζην λέν 

πεξηβάιινλ. Αλ φκσο ε θαηάζηαζε απηή εθιακβάλεηαη σο απεηιή πξνθαιεί άγρνο, 

ςπρνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα θαη άιιεο αξλεηηθέο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο. 

Άιιεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα επηπνιηηηζκηθνχ  ζηξεο πνπ ην άηνκν ζα 

εθδειψζεη έρνπλ λα θάλνπλ κε ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο φπσο ην αλ είλαη 

πνιππνιηηηζκηθή ή φρη, κε ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο ησλ νκάδσλ κεηαλάζηεπζεο, ηηο 

ηαθηηθέο πξνζαξκνγήο, ηα δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη άιια ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αηφκνπ, φπσο ηα θίλεηξα, νη ζηάζεηο θιπ. (Berry& Kim, 1988). 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ ην επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο είλαη ε 

επεξεζηζηφηεηα, ε κειαγρνιία, ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ν ζπκφο θαη ε ππνηίκεζε ηνπ 

εαπηνχ, αιιά θαη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα φπσο δηαηαξαρέο ζην πεπηηθφ, δεξκαηνινγηθά 

πξνβιήκαηα, αιιεξγίεο θαη εμαζζέληζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ. 



Ο βαζκφο ηνπ επηπνιηηηζκηθνχ ζηξεο ζρεηίδεηαη κε ηηο ηαθηηθέο πξνζαξκνγήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη κεηαλάζηεο ζην λέν πεξηβάιινλ (Berry, Sam, 1996). ηελ ελαξκφληζε ν 

βαζκφο επηπνιηηηζκηθνχ ζηξεο παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα, ζηηο ηαθηηθέο δηαρσξηζκνχ θαη 

αθνκνίσζεο ζε κέηξηα πξνο πςειά, ελψ θαηά ηελ πεξηζσξηνπνίεζε απμάλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. 

χκθσλα κε έξεπλεο ε κεηαλάζηεπζε πξνθαιεί έλα “πνιηηηζκηθφ θινληζκφ” θαη νη 

επηπηψζεηο απηνχ ηνπ θινληζκνχ εμαξηάηαη απφ: α) ηελ ςπρηθή ζπγθξφηεζε ηνπ αηφκνπ, β) 

ηηο ζπλζήθεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ επηζπκία ή φρη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπ, γ) ηηο 

ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο, δ) ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ρηίζεη γηα απηήλ, ε) 

ηελ ππνδνρή ηνπ θαη ην βαζκφ ελζσκάησζεο ηνπ, δ) ηηο πνιηηηζκηθέο θαη άιιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Αθφκα ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία φπσο 

ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηε θπγή απφ ηελ παηξίδα, κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

νκνεζλψλ κεηαλαζηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηαθηηθψλ ελαξκφληζεο (Κνπξθνχηαο, 

2001). 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ην άηνκν βηψλεη, ην άγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

επηπνιηηηζκηθφ θινληζκφ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηελ πξνζσπηθή θαη εζληθή ηνπ ηαπηφηεηα 

θαη κε κία αίζζεζε απνθνπήο απφ ην παξειζφλ πνπ πνιιέο θνξέο βηψλεηαη σο κία κνξθή 

πέλζνπο (Garza- Guerrero, 1974). 

 

 

 

 

 

 

 



3.πγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

 

3.1 Πξνζσπηθή Σαπηφηεηα 

 

Κεληξηθφ ξφιν ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαηέρεη ε 

πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ. Η απάληεζε ζηελ εξψηεζε «πνηνο είκαη;» πνπ ε 

ηαπηφηεηα θαιείηαη λα απαληήζεη καο θαζνξίδεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Πιεζψξα 

εξεπλεηψλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ επηπέδσλ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηα νξηζκνχ θαη θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (Γξάγσλα, 

2003). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο σο λνεηηθή θαηαζθεπή δηακνξθψλεηαη κέζα απφ 

καθξφρξνλεο, πνιχπινθεο, ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα απηφ ην 

ιφγν θαη θαζψο εκπεξηέρεη ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ, δειαδή ηελ εηεξφηεηα είλαη δχζθνιν λα 

νξηζηεί νπφηε παξαζέηνληαη πξνζδηνξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθία. 

           Αξρηθά ,ε ηαπηφηεηα δεµηνπξγείηαη µέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο (Interaktion) µε άιια 

άηνµα θαη πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ην άηνκν ζπκκεηέρεη ελεξγά. 

Κάζε άηνκν φηαλ απαληά ζην εξψηεκα «πνηνο είκαη» έρεη ηελ αλάγθε λα δειψζεη ζε πνηα 

νκάδα αλήθεη, εζληθή ζξεζθεπηηθή επαγγεικαηηθή. 

Ο ςπραλαιπηήο ErikErikson (1902-1994), απφ ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο ζε ζέκαηα 

ηαπηφηεηαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’50- ’60 δηαηχπσζε κηα ελαιιαθηηθή άπνςε ζηε ζεσξία 

ηνπ γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ κε άιια άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηαηχπσζε ηελ άπνςε πσο ε δηεξγαζία ηεο 

ηαπηφηεηαο ζπληειείηαη ηφζν ζηελ θαξδηά ηνπ αηφκνπ φζν θαη ζηελ θαξδηά ηεο θνπιηνχξαο 

ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη, θαζψο ε ζπγθξφηεζε θαη ε ελζσκάησζε ηεο ηαπηφηεηαο 

δίλεη ζην άηνκν ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο ελφηεηαο , ηεο αληίιεςεο πσο θάπνηνο 

ππάξρεη θαη έρεη πξνζσπηθή ηζηνξία θαζψο θαη ηελ αληίιεςε ηεο νκνηφηεηαο ηνπ θαη ηεο 



ζπλέρεηαο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν (Erikson, 1968). Τπνζηήξημε πσο νη αλαπηπμηαθέο αιιαγέο 

γίλνληαη ζε νθηψ δηαθξηηά ζηάδηα ην θαζέλα απφ ηα νπνία αληηπξνζσπεχεη κία θξίζε ή 

ζχγθξνπζε πνπ ην άηνκν αλά θάζε θαιείηαη λα επηιχζεη. χκθσλα κε ηνλ Erikson, ε 

θνηλσλία θαη ν πνιηηηζκφο ζηνλ νπνίνλ δεη ην άηνκν, πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνθιήζεηο, νη νπνίεο αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία. Αθφκε, ηα ζηάδηα εκθαλίδνληαη κε 

ζηαζεξφ ηξφπν θαη είλαη παξφκνηα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Κακία απφ ηηο επηκέξνπο 

απηέο θξίζεηο δελ επηιχεηαη πιήξσο , θάηη πνπ θαζηζηά ηε δσή φιν θαη πην πνιχπινθε αθνχ 

θαιείηαη λα επηιεθζεί ηθαλνπνηεηηθά ηελ θξίζε ζην θάζε ζηάδην , πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη 

λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ. ε φια ηα ζηάδηα επηηειείηαη θάπνην 

έξγν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα κπνξέζεη λα πεξάζεη ζην επφκελν 

ζηάδην θαη λα νινθιεξσζεί (Cole&Cole, 2001). Δπηπιένλ ε ηαπηφηεηα είλαη κηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απνδνρήο θαη ζχγρπζεο φπνπ ε πγηήο αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο 

παξνπζηάδεηαη σο ζπλνρή παξαπάλσ απφ φηη σο απφξξηςε. Γειαδή ζχκθσλα κε ηνλ 

Erikson απνδνρή θαη ζχγρπζε δελ είλαη απαξαηηήησο δπν αληίζεηνη πφινη αιιά είλαη δπλαηφ 

λα ζπλππάξρνπλ ζε έλα άηνκν. Η απνδνρή (coherence) έρεη λα θάλεη κε μεθάζαξεο 

αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη λένη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φπσο ην φηη είλαη θαινί 

καζεηέο, φηη είλαη εμσζηξεθείο θιπ, ελψ ε ζχγρπζε (confusion) έρεη λα θάλεη κε ζηνηρεία ηα 

νπνία ην παηδί δελ έρεη αθφκε αλαθαιχςεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φπσο ην κε ηί ζα ήζειε λα 

αζρνιεζεί ζην κέιινλ, κε ηί άηνκα ζα ήζειε λα ζπλάςεη εξσηηθέο ζρέζεηο ή ην πνηεο 

αθξηβψο είλαη νη πλεπκαηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο (Schwartz, Unger, Meca., 

Lorenzo- Blanco, Baezconde- Garbanati,, Cano, Pina- Watson, 2016).  

Η ηαπηφηεηα είλαη ε αλαδήηεζε κηαο πξνζσπηθήο ζπλνρήο (πξνζσπνπνίεζε) πνπ λα 

ελζσκαηψλεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ζε κηα ρξνληθή πξννπηηθή εμέιημεο. 

Γηαθξίλνληαη ε έκπξαθηε ηαπηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε 

κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ θαη ε επηιεγκέλε, φηαλ απηή είλαη ζθφπηκε 

(Lehalle&Melier, 2009). O Erik Erikson θαηαπηάλεηαη µε ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο 



ζηε δηαρξνληθή ηεο δηάζηαζε. Η δεκηνπξγία θαη ε εμέιημε ηεο ηαπηφηεηαο έρεη δηάξθεηα θαζ' 

φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη πεξλά απφ θάπνηα ζηάδηα. χκθσλα κε ηνλ Erikson, ε 

ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ δηαθξίλεηαη ζηελ “ηαπηφηεηα ηνπ εγψ” θαη ηελ “νκαδηθή ηαπηφηεηα”. 

Σν άηνκν ζπλερψο πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εγψ ηνπ (Γενξγσγηάλλεο, 

1996). 

Πεξλψληαο ζηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, ν GeorgeMead 

ππνζηεξίδεη πσο ην άηνκν ιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εξκελεχνληαο ζηελ νπζία ηεο ζπκβνιηθά ηηο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ αηφκσλ. 

Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην Mead ε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ δελ απνηειεί θιεξνλνκήζηκε 

ηδηφηεηα παξνπζηάδεη εμέιημε ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηα πιαίζηα επηθνηλσλίαο ηα νπνία δεκηνπξγεί θαη δηαθξίλεηαη ζε ζπλεηδεηή θαη µε 

ζπλεηδεηή. Η πξψηε επηηπγράλεηαη µε ηηο γλσζηηθέο επηδφζεηο ηνπ αηφµνπ θαη 

δηακνξθψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ίδην, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ απφ ην άηνκν αζπλείδεηα θαη αλαθέξεηαη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ άιισλ (Γεσξγνγηάλλεο, 1996). 

Ο L. Krappmann επηρεηξεί λα νξίζεη ηελ ηαπηφηεηα, εξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα µέζα 

µε ηα νπνία ην άηνµν µπνξεί λα δεµηνπξγήζεη µία θνηλσληθά απνδεθηή θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα. Γηα ηνλ L. Krappmann είλαη ζεµαληηθφ ην άηνµν λα πηνζεηεί µία έμππλε 

θνηλσληθή επίδνζε ζηα πιαίζηα ηεο επηθνηλσλίαο. Η γιψζζα απνηειεί ην πιένλ βαζηθφ 

µέζν επίηεπμεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο ηαπηφηεηαο. Βαζηθέο αηνµηθέο 

ηθαλφηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο απνηεινχλ ε απφζηαζε ησλ ξφισλ, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ζπλαηζζάλεηαη ηηο ζηάζεηο ησλ άιισλ, ε αµνηβαία αλνρή θαη ε 

παξνπζία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ ην άηνµν απνθηά θαηά ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. Η 

ηαπηφηεηα δειαδή πεξηιαµβάλεη ηελ έµµεηξε απηνπαξνπζίαζε ζηνπο άιινπο, ιαµβάλνληαο 

πάληα ππφςε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο(Γεσξγνγηάλλεο, 1996). 

 Αλαγλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα κε ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηα βίνπ αλάπηπμε , 



ν UrieBrondebrenner (1979) έρεη πξνηείλεη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε, ηε βην- νηθνινγηθή. 

Απηή ε πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ επηπέδσλ ζην πεξηβάιινλ, ηα νπνία 

αζθνχλ ηαπηφρξνλεο επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη δε γίλεηαη λα 

θαηαλνήζνπκε νινθιεξσηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ αλ δε ιάβνπκε ππφςε ην πψο επεξεάδεηαη 

απφ ηα ηέζζεξα απηά επίπεδα (Feldmann, 2011).Σν βηννηθνινγηθφ κνληέιν, ινηπφλ ηνπ 

Bronfebrenner ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε ππνζηεξίδεη πσο νη πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο θπζηνινγηθέο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ παζνινγία ηνπ αηφκνπ. ην κνληέιν απηφ δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θαζεκεξηλέο δηεξγαζίεο ηηο νπνίεο επηηειεί ην άηνκν νη νπνίεο 

ζπκβάιινλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ φπσο είλαη ην παηρλίδη κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε ζίηηζε. Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνληαη ζε βηνςπρνινγηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο είηε γηα λα παξαθσιχνπλ είηε γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε. Ο 

Βronfebrenner αλαιχεη ην ξφιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ δηαθξίλνληαο ην 

πεξηβάιινλ ζε επίπεδα αλαιφγσο κε ηελ εγγχηεηα: κηθξνζχζηεκα, κεζνζχζηεκα, 

εμσζχζηεκα θαη καθξνζχζηεκα. Σν πην θνληηλφ ζην άηνκν είλαη ην κηθξνζχζηεκα ην νπνίν 

έρεη λα θάλεη κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηνπο 

ζπλνκηιήθνπο θαη ην πην καθξηλφ είλαη ην καθξνζχζηεκα ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ θνπιηνχξα θαη πεξηέρεη ζπλδπαζκέλα ζηνηρεία απφ φια ηα ππφινηπα 

ππνζπζηήκαηα (Jensen, 2007). 

'Δλα επηπιένλ επίπεδν είλαη ην ρξνλνζχζηεκα ην νπνία εκπιέθεηαη ζε φια ηα 

πξναλαθεξζέληα επίπεδα θαη πεξηιακβάλεη ηηο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φπσο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, αιιά θαη κε πην 

ζηαδηαθέο ηζηνξηθέο αιιαγέο (Feldman, 2011). 

Όζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ απηέο κπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ απνδηνξγάλσζε θαη ζηα θνληηλά ηνπ επίπεδα θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα 



φπσο αιιαγέο ζηηο αμίεο, ηηο επθαηξίεο ηνπο ζηφρνπο θαη απηή ε απνδηνξγάλσζε κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα θάπνηαο κνξθήο ςπρνπαζνινγία. 

Τπάξρνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη κε φια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ πνπ κεζνιαβνχλ 

γηα ηελ επεμία ηνπ αηφκνπ ην νπνίν κεηαλαζηεχεη. Αξρηθά φζνλ αθνξά ην ηζηνξηθφ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ε αηηία κεηαλάζηεπζεο, νη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ πξηλ απφ απηή, ην ηξαχκα, νη ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ παηξίδα, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ηεο ξνπηίλαο, αιιαγέο 

ζηηο ζπλδηαιιαγέο, αβεβαηφηεηα θαη θφβνο. 

Αθφκε παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην κηθξνζχζηεκα φπσο νη ζπλδηαιιαγέο ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκήιηθσλ, αιιά θαη πξνζσπηθνί 

παξάγνληεο φπσο είλαη ε ειηθία, ην θχιν, νη πεπνηζήζεηο, ε απηνπεπνίζεζε, ην θίλεηξν, ε 

επαισηφηεηα θαη νη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα ζπγθεθξηκέλα 

εμεηάδνληαη παξάγνληεο φπσο ηα επίπεδα ζηξεο ησλ γνλέσλ, ε γνληθή ζηνξγή θαη δεζηαζηά, 

ε επηθνηλσλία θαη ε ζηαζεξφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ην κεζνζχζηεκα εμεηάδνληαη παξάγνληεο φπσο ην ζηξεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

αιιαγή πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζε έλα παηδί θαη νη δηακάρεο κεηαμχ ησλ 

κηθξνζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα, ηηο αμίεο, ηελ θνπιηνχξα, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο. 

Όζνλ αθνξά ην εμσζχζηεκα, ιακβάλνληαη ππφςε ην ζηξεο πνπ δεκηνπξγεί ε αιιαγή 

πεξηβάιινληνο ζηνπο γνλείο, ε πξφζβαζε ζηε γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ζε ππεξεζίεο, ε 

έιιεηςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, νη νηθνλνκηθέο πηέζεηο, ν θφβνο ηεο απέιαζεο απφ ηε 

ρψξα. 

ρεηηθά κε ην καθξνζχζηεκα, αλαθέξνληαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, 

φπσο ην ζχζηεκα αμηψλ, ν ηξφπνο δσήο, ε χπαξμε επθαηξηψλ, ηα κνηίβα θνηλσληθήο 

ζπλδηαιιαγήο, νη δηαθξίζεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο (Jensen, 2007). 



 

3.2 Δζλνηηθή ηαπηφηεηα 

 

Η εζλνηηθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα κειεηεζεί απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. Καηαξράο, κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί ζε ηξία ζεσξεηηθά πιαίζηα: ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Erikson (1968), ηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο (Tajfel&Turner, 1986) θαη ηα κνληέια επηπνιηηηζκνχ (Berry, 1980, 

2006). Έπεηηα, ε εζλνηηθή ηαπηφηεηα κειεηψληαο ηελ απφ ηε ζθνπηά ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο είλαη ε εμεξεχλεζε, ε δέζκεπζε, ε ζπκπεξηθνξηθή 

εκπινθή, ε απηνθαηεγνξηνπνίεζε, ε δέζκεπζε θαη νη αμίεο θαη ζηάζεηο ηεο έζσ- νκάδαο 

(Pavlopoulos,Georganti, &Bezavegkis, 2010). 

εκαληηθφ κέξνο ηεο απηναληίιεςεο ηνπ εθήβνπ απνξξέεη απφ ηελ έληαμε ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο θαη δηακνξθψλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην «εκείο» (Hogg&Vaughan, 2002). Η 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ θιαζηθφ νξηζκφ ησλ Tajfel θαη Turner (1986), 

αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε ηνπ αηφκνπ φηη απνηειεί κέινο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηέο. Καη’ αλαινγία, ε εζληθή/εζλνηηθή ηαπηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο επηκέξνπο φςε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ 

ζε ζπγθεθξηκέλε εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα, θαζψο θαη ηηο αληηιήςεηο, ηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έληαμε ζηελ νκάδα απηή 

(Phinney, 1990) . 

 Πξφθεηηαη γηα θνηλσληθνγλσζηηθή θαηαζθεπή κε ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε δνκή, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη (α) ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εαπηνχ σο κέινπο κηαο 

εζλνπνιηηηζκηθήο νκάδαο, (β) ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο νκάδαο απηήο, (γ) ην ελδηαθέξνλ 

θαη ηε γλψζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (π.ρ. θνπιηνχξα, ζξεζθεία, γιψζζα, θπιή) θαη (δ) 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο. Χζηφζν, ην πεξηερφκελν 

ηεο εζληθήο/εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο θάζε άιιν παξά απνθξπζηαιισκέλν πξέπεη λα ζεσξείηαη, 



δεδνκέλνπ φηη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμειίζζνληαη θαη αλαδνκνχληαη, θαζψο ην 

άηνκν απνθηά επίγλσζε ηεο εζλφηεηάο ηνπ (Weinreich&Saunderson, 2003). 

Η επίγλσζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο θαίλεηαη πσο γίλεηαη ππαξθηή ήδε ιίγν πξηλ ηα 

ηέζζεξα έηε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, αιιά ε δηαπξαγκάηεπζε θαη επίιπζε ζεκάησλ θαη 

πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ απνθηά θεληξηθή ζεκαζία ζηελ εθεβεία θαη ζπλδέεηαη 

ζεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ (Pavlopoulos, Bezevegkis, Georganti, 

2010). 

Η Phinney (1989) εθαξκφδνληαο ηελ ηππνινγία ηνπ Marcia ζην πεδίν ηεο εζλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε θαηαθηεκέλε εζλνηηθή ηαπηφηεηα ζπλνδεχεηαη 

απφ αζθαιή δέζκεπζε ηνπ αηφκνπ ζε κία πνιηηηζκηθή νκάδα θαη πξνθχπηεη απφ δηεξεχλεζε, 

θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνπιηνχξαο απηήο ηεο νκάδαο. Σν είδνο ηεο 

θαηαθηεκέλεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ζπλδέεηαη κε πςειή απηνεθηίκεζε θαη ζεηηθή 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε. Όζνλ αθνξά ην κνξαηφξηνπκ ππνζηήξημε πσο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ελεξγεηηθή ζπλερή δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ επηπνιηηηζκνχ. Γηα ηηο άιιεο δχν κνξθέο 

εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο, δειαδή ηε ζχγρπζε θαη ηε δνηή ηαπηφηεηα, δελ πξνέθπςε έλαο 

ζαθήο πξνζδηνξηζκφο θαη έηζη απνηέιεζαλ έλαλ εληαίν ηχπν, γλσζηφ σο αλεμεξεχλεηε 

εζλνηηθή ηαπηφηεηα ε νπνία φπσο βξέζεθε ζπλδέεηαη κε πςειφ βαζκφ επηπνιηηηζκηθνχ 

ζηξεο. Παξφια απηά, ζε λεφηεξε απνηίκεζε δεηεκάησλ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη 

κέηξεζεο ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο, ε Phinney πξνθξίλεη ηελ πνζνηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

δχν δηαζηάζεσλ ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο, ρσξίο λα θάλεη ξεηή αλαθνξά ζηελ 

ηππνινγηθή πξνζέγγηζε (Phinney&Ong, 2007). 

ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κεηαλαζηψλ ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα 

απνθαζίζνπλ αλ επηζπκνχλ λα ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηηο 

παξαδνζηαθέο ηνπ ξίδεο ή αλ ζέινπλ λα ηαπηηζηνχλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο θίινπο πνπ έρνπλ 

ζην λέν ηνπο πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 



χκθσλα κε δηαρξνληθέο κειέηεο έρεη απνδεηρζεί πσο παξφιν πνπ ε ζχγρπζε ηαπηφηεηαο 

γεληθά κεηψλεηαη ζηελ εμέιημε ηεο εθεβείαο, ην αληίζεην κπνξεί λα πξνβιέςεη ξηςνθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ην θάπληζκα, ε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη αιθνφι.Γηα ηνπο 

έθεβνπο κεηαλάζηεο ίζσο είλαη αξθεηά πην δχζθνιν λα κεηψζνπλ ηελ ζχγρπζε ηαπηφηεηαο 

ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ εξεζηζκάησλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο  

πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ληφπηνπο λένπο.   

Οη ηξφπνη πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ησλ παηδηψλ 

ηα νπνία κεηαλαζηεχνπλ ζα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ φπσο έρεη θαλεί ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Οπφηε έρνπκε λα θάλνπκε κε κία θπθιηθή αηηηφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο κεηαλάζηεο είλαη γεγνλφο πσο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε κία δηπιή πξφθιεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη 

ηηο δηεξγαζίεο αλάπηπμεο αιιά θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή επαθή θαη ηνλ επηπνιηηηζκφ.Οη πην 

ζεκαληηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο ζα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε είλαη ε 

ζρνιηθή επάξθεηα, ε θνηλσληθή επάξθεηα θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία είλαη 

ην θχξην δεηνχκελφ καο (Pavlopoulos θαη ζπλ., 2010). 

ε γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηηο δηεξγαζίεο δηακφξθσζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ζηα παηδηά θαη έθεβνπο κεηαλάζηεο δηεξεπλψληαο ηηο νκνηφηεηεο ηεο 

ςπρνινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ γεγελψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ φπσο θαη ηηο δηαθνξέο ζην 

επίπεδν αλάπηπμεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κεηαμχ ηνπο, ην θαηά πφζν δειαδή παξαηεξείηαη 

κία κεηαθίλεζε ηεο γεληάο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 

 

 

3.3 ηάδηα αλάπηπμεο ηαπηφηεηαο αλάινγα κε ηελ ειηθία: 

 



 Πξνζρνιηθή πεξίνδνο 

 

Γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε επίγλσζε ηεο θπιεηηθήο ηαπηφηεηαο 

εκθαλίδεηαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, θαζψο κπνξνχλ γξήγνξα λα δηαθξίλνπλ 

δηαθνξεηηθά ρξψκαηα δέξκαηνο, αλαγλσξίδνπλ ησλ εαπηφ ηνπ σο κέινο κηα ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο φπσο “ιεπθφο”, “καχξνο” θιπ. Αλ θαη ζε απηφ ην ζηάδην δε ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε 

θπιή θη ε εζλφηεηα είλαη κφληκα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά αξγφηεξα αξρίδεη λα θαηαλνεί ηε 

ζεκαζία πνπ δίλεη ε θνηλσλία ζηελ εζλνηηθή θαη θπιεηηθή νκάδα. 

Οξηζκέλα παηδηά βηψλνπλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα σο πξνο ηελ εζλνηηθή θαη θπιεηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα. Κάπνηα έρεη παξαηεξεζεί πσο βηψλνπλ κηα θπιεηηθή αζπκθσλία, έλα 

θαηλφκελν θαηά ην νπνίν ην παηδί ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο δείρλεη πξνηίκεζε γηα αμίεο θαη 

άηνκα ηεο πιεηνλφηεηαο.Η εζλνηηθή ηαπηφηεηα αλαδχεηαη ιίγν αξγφηεξα απφ ηε θπιεηηθή, 

θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη πην δπζδηάθξηηα.    

 

 Μέζε παηδηθή ειηθία 

 

χκθσλα κε ηνλ Erikson (1968) ε κέζε παηδηθή ειηθία ζπκπίπηεη κε ην ζηάδην θηινπνλία ή 

θαησηεξφηεηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα είλαη επαξθέο θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπν ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη 

ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Η ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο παξέρεη κηα εξκελεία ηεο πνιχπινθεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζην επίπεδν απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ εζλφηεηα. χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία 

είλαη πηζαλφ κέιε κηαο κεηνλνηηθήο νκάδαο λα απνδερζνχλ ηηο αξλεηηθέο αληηιήςεηο ηεο 

θπξίαξρεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο γηα απηνχο, κφλν φηαλ ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρνπλ 

ξεαιηζηηθέο πηζαλφηεηεο αιιαγήο ησλ ζρέζεσλ ηζρχνο αλάκεζα δχννκάδεο. Αληηζέησο φηαλ 

ζεσξνχλ φηη ηα επίπεδα πξνθαηάιεςεο θαη δηάθξηζεο είλαη δπλαηφ λα κεησζνχλ θαη 



θαηεγνξνχλ ηελ θνηλσλία γηα ηελ πξνθαηάιεςε θαη φρη ηνπο εαπηνχο ηνπο ην επίπεδν ηεο 

απηνεθηίκεζεο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο νκάδεο δε ζα πξέπεη λα δηαθέξεη (Tajfel, 1982). 

Έρεη απνδεηρζεί πσο ε θαηάζηαζή θη ε πνξεία παηδηψλ κεηαλαζηψλ είλαη πνιιέο θνξέο θαη 

θαιχηεξε απφ εθείλε ησλ γεγελψλ θαη φζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη φζνλ αθνξά ηελ 

ςπρνινγία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Χζηφζν, αηζζάλνληαη ιηγφηεξν 

δεκνθηιή θαη κε ρακειφηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. 

ε απηφ νθείιεηαη ίζσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. Αληηζέησο κε ηελ 

θπξίαξρε ζηεξενηππηθή αληίιεςε ηα παηδηά κεηαλαζηψλ δελ είλαη απαξαίηεην πσο 

πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, αθνχ πνιινί απφ απηνχο έρνπλ 

πςειφηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη κεηαλαζηεχνπλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο αλαδεηψληαο 

θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο. Αθφκε βέβαηα θαη αλ ην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

είλαη φλησο ρακειφ ηα παηδηά κπνξεί λα πξνβάιινπλ κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα επηηπρία ζε 

φια ηα επίπεδα θαη θαζψο ζπρλά πξνέξρνληαη απφ θνηλσλίεο νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζηε 

ζπιινγηθφηεηα είλαη πηζαλφ λα ληψζεη ππνρξέσζε πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπο λα επηηχρνπλ. 

Δπνκέλσο ζην ζρνιηθφ επίπεδν ηα παηδηά δείρλνπλ λα έρνπλ κηα θαιή πξνζαξκνγή. Η 

εηθφλα φκσο φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία θαη ηελ ελήιηθε δσή δελ 

είλαη ηφζν μεθάζαξε (Feldman, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Δθεβηθή ειηθία 

 

ε γεληθέο γξακκέο παξφιν πνπ έλαο έθεβνο γλσξίδεη κε αξθεηή αθξίβεηα πνηνο είλαη 

(απηναληίιεςε), δε ζεκαίλεη πσο είλαη θαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εηθφλα πνπ έρεη 

ζρεκαηίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη (απηνεθηίκεζε) (Feldman, 

2011). 

Σν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν φπσο θαη ε θπιή θη ε εζλφηεηα ηνπ εθήβνπ είλαη ζηνηρεία 

ηα νπνία φπσο έρεη απνδεηρζεί επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Έηζη, 

έθεβνη πςειφηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ην νπνίν πνιιέο θνξέο ζπλδπάδεηαη 

θαη κε ζηνηρεία φπσο ηα ξνχρα, ην απηνθίλεην θ.α. παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο. Αθφκε ε θπιεηηθή θαη εζλνηηθή ηαπηφηεηα είλαη ζηνηρεία ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ θπξίσο φκσο ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ πνπ επηθξαηεί απέλαληη ζε εζληθέο θαη θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο. Έπεηηα, 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ηνπ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν είλαη δεκέλα ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηνλνηηθήο νκάδαο, ε αιιεινζηήξημε κεηαμχ ηνπο ε νπνία εληζρχεη ηε θπιεηηθή 

απηνπεπνίζεζε. Έλαο ιφγνο εμνκνίσζεο ησλ επηπέδσλ απηνεθηίκεζεο ζηνπο κεηαλάζηεο 

εθήβνπο κπνξεί λα είλαη ην φηη γεληθά νη έθεβνη εζηηάδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπο ζηε δσή ζε εθείλα ηα ζηνηρεία ζηα νπνία δηαπξέπνπλ. Δμάιινπ ε 

απηνεθηίκεζε δελ επεξεάδεηαη εμ' νινθιήξνπ απφ ηελ θαηαγσγή, αιιά απφ έλα ζπλδπαζκφ 

πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ην θχιν, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε 

θαη άιια (Feldman, 2011). 

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο ην άηνκν δηαλχεη ην ζηάδην ηαπηφηεηαο ή ζχγρπζεο 

ηαπηφηεηαο. Ο έθεβνο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη πνηνο πξαγκαηηθά είλαη, ηα ειαηηψκαηα 

θαη ηα πξνηεξήκαηά ηνπ, ηνπο ξφινπο πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη θαη γηα απηφ πεξλάεη απφ κία 



δνθηκή δηαθνξεηηθψλ ξφισλ θαη επηινγψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη απηφ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη 

θαη απηφ πνπ είλαη αλάινγν ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, 

θάηη ην νπνίν ηνλ δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ Erikson, oJamesMarcia (1980) δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο 

ην είδνο ηαπηφηεηαο ζην νπνίν ηειηθά θαηαιήγεη ην άηνκν εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ή 

απνπζία δχν ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο θξίζεο/ αλαδήηεζεο. ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο ν έθεβνο δηεξεπλά ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο θαη παίξλεη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο. Η δέζκεπζε είλαη κηα ςπρνινγηθή επέλδπζε ζε κηα πνξεία δξάζεο ή ζε κία 

ηδενινγία. 

Ύζηεξα απφ πνιπάξηζκεο ζπλεληεχμεηο ζε εθήβνπο, ν Marcia πξφηεηλε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

εθεβηθήο ηαπηφηεηαο: 

1) Καηαθηεκέλε ηαπηφηεηα: Ο έθεβνο κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηαπηφηεηαο αθνχ έρεη 

πεξάζεη απφ κηα πεξίνδν θξίζεο θαη δηεξεχλεζεο δεζκεχεηαη ζε κία ηαπηφηεηα θαη 

έρεη επηηπρψο ζθεθηεί πνηνο είλαη θαη ηί ζέιεη λα θάλεη. Έθεβνη νη νπνίνη έρνπλ 

επηηχρεη απηή ηε κνξθή ηαπηφηεηαο ηείλνπλ λα είλαη ςπρνινγηθά ζηαζεξφηεξνη θαη 

πην πγηείο, κε πςειά θίλεηξα θαη πςεινχ επηπέδνπ εζηθφ ζπιινγηζκφ. 

2) Γνηή ηαπηφηεηα: Έθεβνη κε απηή ηε κνξθή ηαπηφηεηαο έρνπλ δεζκεπζεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα, ρσξίο φκσο λα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ απαξαίηεηε πεξίνδν 

θξίζεο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ πξαγκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, ην ηί ηνπο ηαηξηάδεη, απνδερφκελνη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο άιισλ ζρεηηθά κε απηνχο θαη κε ην κέιινλ ηνπο. Άηνκα κε απηφ ην 

είδνο ηαπηφηεηαο ζπλήζσο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλα πνηέ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, έρνπλ 

κηα έληνλε αλάγθε θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ελφο βαζκνχ απηαξρηθφηεηα. 

3) Μνξαηφξηνπκ: Η πεξίπησζε απηή αθνξά εθήβνπο νη νπνίνη έρνπλ δηεξεπλήζεη 

δηαθνξεηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο ηαπηφηεηεο αιιά δελ έρνπλ αθφκε δεζκεπζεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε, παξφιν πνπ ηειηθά αξγφηεξα θη χζηεξα απφ κεγάιε πξνζπάζεηα ηα 



θαηαθέξλνπλ. Άηνκα κε απηφ ην είδνο ζπλήζσο είλαη πνιχ επράξηζηα, θνηλσληθά, κε 

δσληάληα, ειθπζηηθά ηα νπνία φκσο εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο θαη 

ςπρνινγηθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

4) χγρπζε ηαπηφηεηαο: Έθεβνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη αξθεηά 

αζηαζείο, θηλνχληαη απφ ηε κία επηινγή ζηελ επφκελε θαη ζε γεληθέο γξακκέο νχηε 

δηεξεπλνχλ νχηε δεζκεχνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα. Πξφθεηηαη ζπλήζσο 

γηα άηνκα θνηλσληθά απνκνλσκέλα, ηα νπνία δπζθνιεχνληαη ζην λα ζπλάςνπλ 

ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο δέζκεπζεο πνπ ηνπο δηέπεη. 

Δίλαη γεγνλφο πσο νη έθεβνη δελ είλαη πάληα πξνζθνιιεκέλνη ζε έλα είδνο ηαπηφηεηαο αιιά 

είλαη πηζαλφ λα κεηαθηλνχληαη θπξίσο κπξνο- πίζσ απφ ην κνξαηφξηνπκ ζηελ θαηαθηεκέλε 

ηαπηφηεηα. 

Παξφιν πνπ ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο είλαη έηζη θη αιιηψο αξθεηά δχζθνιε γηα ηνπο 

εθήβνπο , είλαη ινγηθφ λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα γηα ηα άηνκα ηα νπνία είλαη 

κέιε εζληθψλ ή θπιεηηθψλ κεηνλνηήησλ νη νπνίεο απνηεινχλ ζπρλά ζχκαηα δηαθξίζεσλ. 

Κάηη ην νπνίν δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα απηφ ην πξφβιεκα είλαη νη αιιεινζπγθξνπφκελεο αμίεο 

ηεο θνηλσλίαο, θαζψο ηα παηδηά θη νη έθεβνη καζαίλνπλ πσο δε ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο σο πξνο ηε θπιή, ηελ εζλφηεηα θαη ην ρξψκα ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο 

πνπ πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη θαη απφ ηελ άιιε θνηλσλία ηνπο δείρλεη πσο πξέπεη λα έρνπλ 

θαιέο επηδφζεηο ζε φια ηα επίπεδα γηα λα ηνπο απνδερζνχλ πιήξσο (Feldman, 2011). 

Μηα θξηηηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα αζθεζεί ζηηο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

πνιηηηζκηθφ ζρεηηθηζκφ, κε ην γεγνλφο πσο απνηεινχλ θπξίσο δπηηθέο θαηαζθεπέο φζνλ 

αθνξά ηελ παηδηθή ειηθία θαη είλαη ππεξγεληθεπκέλεο φζνλ αθνξά ηελ θνπιηνχξα θαη ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Έηζη νη εθηηκήζεηο ηεο λενιαίαο πνπ έρεη βηψζεη ηελ ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία ηεο πξνζθπγηάο επεθηείλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αληημνφηεηεο θαη ηελ απψιεηα πνπ 

απηή πξνθαιεί, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηελ πηζαλή αλζεθηηθφηεηα απηψλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

εζσηεξηθή δχλακε πνπ έρνπλ κέζα ηνπο (Earnest, 2006). 



 

 

4. Δπηπνιηηηζκηθέο δηεξγαζίεο θαη ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 

 

Αξθεηέο αλαπηπμηαθέο θαη ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά κεηαλαζηψλ βξίζθνληαη ζε ξίζθν λα αλαπηχμνπλ θάπνηα 

ςπρνπαζνινγηθή θαηάζηαζε εμαηηίαο ηνπ ζηξεο ην νπνίν δεκηνπξγεί ν επηπνιηηηζκφο. Οη 

ζεσξίεο απηέο νη νπνίεο δίλνπλ έκθαζε ζην ζηξεο θαη ην ηξαχκα ζπλήζσο δε ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ πξνζσπηθή επαινηψηεηα ηνπ αηφκνπ φπσο θαη ηηο πνιππαξαγνληηθέο επηδξάζεηο 

ηηο νπνίεο δέρεηαη απηφ απφ ην πεξηβάιινλ (Jensen, 2007). 

Η κεηαθίλεζε ελφο αηφκνπ ζε κηα μέλε ρψξα, εηδηθά φηαλ απηή είλαη θαηαλαγθαζηηθή 

βηψλεηαη σο κηα ξήμε ή αζπλέρεηα ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα, αθνχ ην ρσξηθφ θαη ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ην άηνκν έρεη επελδχζεη ηξνπνπνηείηαη ξηδηθά θαη 

κεηαβάιιεηαη ε πξνεγνχκελε αίζζεζε ζπλνρήο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δσήο, ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θ.η.ι. Απηή ε ξήμε παίξλεη ήπηεο ή θαη δξακαηηθέο κνξθέο θαη εμειίζζεηαη 

ζε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη άγρνο ηα νπνία αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ (Grinberg 

& Grinberg, 1989). χκθσλα κε ηνπο Grinberg θαη Grinberg,ζηελ επηηπρή αλαδφκεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ πνπ κεηαλαζηεχεη κεγάιεη επίδξαζε έρεη ε πξνεγνχκελε 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη νη ηζρπξέο εζσηεξηθέο αλαθνξέο ηνπ θαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

εαπηνχ ηνπ.  

Η πξνζπάζεηα κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, θπξίσο απφ θησρέο ρψξεο, λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζε έλα απξφζσπν πεξηβάιινλ ρσξίο πξνζσπηθέο αλαθνξέο έρεη απνδεηρζεί πσο ηνπο 

«γθεηνπνηεί», θάηη ην νπνίν ηνπο βνεζάεη λα ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, λα δηαηεξήζνπλ έζησ 

θαη ζηνηρεησδψο ηελ πξνεγνχκελε ηαπηφηεηά ηνπο, αιιά κπνξεί θαη λα ηνπο θάλεη λα 



απνκνλσζνχλ απφ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ (Κνπξθνχηαο, 2001). 

Σα παηδηά κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ βηψλνπλ ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηελ 

παηξίδα ηνπο θαη πξνο ηε ρψξα ππνδνρήο κε απνηέιεζκα λα απνθηνχλ κηα δηηηή ηαπηφηεηα, 

ε νπνία είλαη απφηνθν ηζρπξψλ ηαπηίζεσλ κε ην παξειζφλ,  αιιά βαζίδεηαη θαη ζε έλαλ 

πινχην εκπεηξηψλ πνπ θαζηζηά ηα άηνκα αλνηθηά ζε λέεο εκπεηξίεο, θάηη πνπ ζπρλά ηα θάλεη 

ηθαλά λα κπνξνχλ εχθνια λα ζπλαλαζηξέθνληαη άηνκα κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε (Settlage,1992). 

Πνιινί κεηαλάζηεο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζην λέν 

πεξηβάιινλ ππεξ- πξνζαξκφδνληαη θαηά θάπνην ηξφπν θαη ελψ βξαρππξφζεζκα θαίλεηαη λα 

εληάζζνληαη φλησο κε επηηπρία αξγφηεξα νη «ςεπδνηαπηίζεηο» ηνπο κε ηε λέα θνηλσλία θαη 

ηελ ηαπηφηεηά ηεο θαηαξξένπλ (Grinberg& Grinberg, 1999).  

Δθηφο απφ κεηαβνιέο ζηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, ε κεηαλάζηεπζε επηδξά θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ε αληίιεςε ηεο νπνίαο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε 

εζληθή νκάδα θαη εμαξηάηαη απφ ηα ηζηνξηθά βηψκαηα ηνπ θάζε πιεζπζκνχ. Η ζπγθξφηεζε 

ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο γηα ηνπο κεηαλάζηεο εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο θαη ην θνηλσληθφ/ νηθνλνκηθφ ηεο εθάζηνηε κεηνλνηηθήο νκάδαο (1990).  

Η Phinney κέζα απφ ηηο κειέηεο ηεο απέδεημε πσο κεηαλάζηεο πνπ θηάλνπλ ζην ζηάδην 

επίηεπμεο ηεο εζλνηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο έρνπλ ζπλήζσο πην νκαιή ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηνλ εαπηφ θαη κεγαιχηεξε 

αίζζεζε απηνειέγρνπ (Phinney 1990, 1991). ε έξεπλα ησλ Phinney θαη Kohatsu  (1997) 

θάλεθε πσο ηα πην πξψηκα ζηάδηα δηακφξθσζεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο φπσο ε απνπζία 

δηεξεχλεζεο θαη ε ζχγρπζε ζπλδένληαη κε ρακειή απηνεθηίκεζε ελψ ε θαηαθηεκέλε 

ζπλδέζεθε κε πςειή απηνεθηίκεζε θαη ρακειφ βαζκφ επηπνιηηηζκηθνχ ζηξεο. Αθφκε 

έξεπλεο δείρλνπλ πςειφηεξε επίδνζε ζην ζρνιείν ζε άηνκα κε θαηαθηεκέλε ηαπηφηεηα, 



απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη επίηεπμε αθαδεκαηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ. ε 

κειέηε ησλ Berryetal (2006) βξέζεθε πσο ν εζλνηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλδέεηαη κε 

ζεηηθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή αιιά φρη θαη κε αληίζηνηρα θαιή θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

πξνζαξκνγή. ηελ πεξίπησζε βέβαηα πνπ ν βαζκφο δέζκεπζεο ζηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηα 

ζπλνδεπφηαλ θαη απφ αληίζηνηρν βαζκφ πηνζέηεζεο ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο, ε πξνζαξκνγή ησλ εθήβσλ κεηαλαζηψλ θπκάλζεθε ζε πςειφηεξν επίπεδν θαη 

ζηνλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ θαη ηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα. 

Όζνλ αθνξά κεηαλάζηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο ηα επξήκαηα είλαη αληηθαηηθά θπξίσο 

ιφγσ κεζνδνινγηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο ην φηη νη ζπγθεθξηκέλνη φξνη κπνξεί λα 

αλαθέξνληαη ζηελ ειηθία θαη φρη κφλν ζηε ρψξα γέλλεζεο (Pavlopoulos, 

Bezevegkis,Georganti, 2010) 

Όζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ παηδηψλ θαη 

εθήβσλ ζηελ νπνία έρεη επηθεληξσζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο 

θάλεθε πσο ε θαηαθηεκέλε εζλνηηθή ηαπηφηεηα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, 

δειαδή κε ηθαλνπνηεηηθή επάξθεηα ζε ζπλζήθεο αληημνφηεηαο, ελψ άηνκα ζε αλψξηκα 

ζηάδηα δηακφξθσζεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο θαίλνληαη πην επάισηα θαη κε επαξθή (Μφηηε- 

ηεθαλίδε θαη ζπλ., 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε πςειή απηνεθηίκεζε φηαλ ππήξρε ε 

αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κία νκάδα, ε δηεξεχλεζε πξνβιέπεη ζεηηθά δηαηαξαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα αξλεηηθά ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε. Υακειφο βαζκφο δηεξεχλεζεο θη πςειφο βαζκφο δέζκεπζεο ζρεηίδνληαη κε 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή φρη ηφζν ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ φζν ζην ςπρνινγηθφ επίπεδν 

(Motti- Stefanidi, Pavlopoulos, Obradovic&Maslem, 2008).Hζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηεοMotti 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεοεμεηάδεη ηα κνηίβα επηπνιηηηζκνχ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην, ζπγθξίλνληαο εθήβνπο πνληηαθήο θαη αιβαληθήο θαηαγσγήο κε ηνπο Έιιελεο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ γεληθά αληηθαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ εξεπλεηψλ. Όζνλ αθνξά ηνπο Πφληηνπο εθήβνπο απηνί επέδεημαλ έλαλ ηζρπξφ 



πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ εζληθή ηνπο θνπιηνχξα θαη ιηγφηεξν πξνο ηελ ειιεληθή, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο εθήβνπο απφ ηελ Αιβαλία πνπ θάλεθαλ πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνη 

πξνο ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα. Οη Πφληηνη είλαη κεηαλάζηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο νη νπνίνη 

έρνπλ γπξίζεη ζηελ παηξίδα, φκσο θαζψο δελ έρνπλ δήζεη ζε απηή ζπλερίδνπλ λα πηνζεηνχλ 

παξαδφζεηο, ζπλήζεηεο, αμίεο θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη θάπσο νπηζζνδξνκηθέο, 

άθακπηεο θαη παξά ηελ θνηλή ηνπο ξίδα έρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο κε ηνπο ληφπηνπο Έιιελεο, 

κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ην φηη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη αθαηαλφεηε ζε εθείλνπο. 

Αθφκε έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηνπο 

αιβαληθήο θαηαγσγήο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο πξνζπαζνχλ λα πηνζεηήζνπλ 

ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο γηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνδεθηνί, παξφιν πνπ θαη 

νη δχν νκάδεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηέο πξνθιήζεηο, δπζθνιίεο θαη εκπφδηα. 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ παξαηεξήζεθε ην “παξάδνμν” ηεο θαιχηεξεο ζρνιηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη επίδνζεο ζηνπο κεηαλάζηεο, θαζψο νη Έιιελεο καζεηέο θάλεθαλ πην 

πξνζαξκφζηκνη θαη απφ ηηο δχν νκάδεο κεηαλαζηψλ.  Γηα απηφ ην εχξεκα πηζαλψο λα 

επζχλεηαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο καζεηέο ιφγσ έιιεηςεο πιήξνπο 

επάξθεηαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ην γεγνλφο πσο νη γνλείο ησλ εθήβσλ κεηαλαζηψλ 

ζπλήζσο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο βνεζνχλ ιφγσ επηβαξπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

εξγαζίαο ή ζηελ πεξίπησζε ησλ Πνληίσλ γνλέσλ ην φηη ζεσξνχλ πνιιέο θνξέο ηε γλψζε 

πνπ παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν πεξηηηή θαη άρξεζηε. Γεληθφηεξα πάλησο θάηη πνπ επηβαξχλεη 

ηελ θαηάζηαζε είλαη θπζηθά ε δπζκελήο θνηλσληθννηθνλνκηθή πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ. Χζηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη κεηαλάζηεο καζεηέο δε δηαθέξνπλ 

απφ ηνπο Έιιελεο ζηα ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλνπλ, παξφιν πνπ βξέζεθε 

πσο είραλ ιίγν ρακειφηεξε απηνπεπνίζεζε απφ ηνπο Έιιελεο καζεηέο.Σν γεγνλφο πσο νη 

κεηαλάζηεο καζεηέο επέδεημαλ ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε κπνξεί λα παξνπζηάζηεθε σο 

ζπλέπεηα ηεο πξνζπάζεηαο πξνζηαζίαο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Έρεη 

αλαθεξζεί πσο παηδηά ηα νπνία δελ απνδίδνπλ ηδηαίηεξα ζην ζρνιείν αξρίδνπλ λα 



απνδεζκεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρνιείν, κε απνηέιεζκα λα ην ππνηηκνχλ. 

Όζνλ αθνξά ηα κνηίβα επηπνιηηηζκνχ πνπ νη καζεηέο αθνινχζεζαλ θάλεθε πσο 

κεγαιχηεξε εκπινθή ζηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ζήκαλε θαη θαιχηεξε ζρνιηθή 

επίδνζε θαη πξνζαξκνγή. Χζηφζν ε ελαξκφληζε, πνπ ζεσξείηαη κηα απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή επηπνιηηηζκνχ, κπνξεί λα πηνζεηεζεί κφλν ζε θνηλσλίεο νη νπνίεο δηαθαηέρνληαη 

απφ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ρακειά επίπεδα πξνθαηαιήςεσλ θαη 

δηαθξίζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κία πνιηηηζκηθή νκάδα θαη εζληθή θνπιηνχξα 

ζρεηίδεηαη επίζεο κε θαιή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη κεηαλάζηεο κε δηακνξθσκέλε 

εζληθή ηαπηφηεηα έρνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. 

Αλακθίβνια, ε δηακφξθσζε ζηαζεξήο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ κεηαγελέζηεξε επίηεπμε κειινληηθψλ ζηφρσλ θαη επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη αλάπηπμε. 

Η δηακφξθσζε κεηθηήο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο 

αιιά θαη απφ ηε ρψξα ππνδνρήο (Phinneyetal., 2001), κία δηαδηθαζία ε νπνία παξαπέκπεη 

ζε πξαθηηθέο ελαξκφληζεο (Berryetal., 2006). 

Η επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη επηπνιηηηζκηθψλ ζηφρσλ ζπλδέεηαη κε αξθεηά πςειφ 

επίπεδν ςπρηθήο επεμίαο, ελψ απνηπρία ζε απηέο ηηο δηεξγαζίεο δπζρεξαίλεη ηελ 

πξνζαξκνγή αθφκε θαη ζε επφκελα αλαπηπμηαθά ζηάδηα (Mastenetal., 2006). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ε αίζζεζε ηεο νκαδηθφηεηαο ζε φια ηα 

επίπεδα είλαη ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ επεμία ηνπ αηφκνπ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηε 

ρψξα ππνδνρήο εθήβσλ κεηαλαζηψλ έρεη απνδνζεί ζε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε απφ 

αλαθνξέο ζπλνκήιηθσλ θαη δαζθάισλ αλ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ δείρλνπλ πσο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαη πξνο ηηο 2 θαηεπζχλζεηο δίλεη ηέηνηα απνηειέζκαηα. 

Οη λένη πνπ αλαθέξνπλ πσο αλαδεηνχλ ζπλερψο ηελ ηαπηφηεηα ηνπο δελ πξνζαξκφδνληαη 



ζσζηά θαη βξίζθνληαη ζην ζηάδην moratorium (Phinney, 1990) ζην νπνίν νη λένη βξίζθνληαη 

ζε θξίζε ηαπηφηεηαο, δεζκεπκέλνη ζηελ αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο αιιά ρσξίο λα ηείλνπλ 

δηαθξηηά θάπνπ (Marcia, 1980). 

Σα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ θαιχηεξε ζρνιηθή πξνζαξκνγή απφ ηα αγφξηα,ελψ ηα αγφξηα 

θαιχηεξε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή απφ ηα θνξίηζηα. Αθφκε ηα θνξίηζηα θάλεθε λα 

εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη, ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ηαπηίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα κε αμίεο ηνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ επηηξέπνπλ ζηηο γπλαίθεο ζαθψο κεγαιχηεξε ειεπζεξία (Phinney et 

al., 2001). 

ε έξεπλα πνπ ζθνπφο ηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ηε ζρέζε ηεο δηεξεχλεζεο ηεο  πξνζσπηθήο θαη 

εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο κε ηελ ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε δηεξεχλεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ζπζρεηίζηεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κε πξνζαξκνζηηθή θαη 

δπζπξνζαξκνζηηθή ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ελψ ε δηεξεχλεζε ηεο εζλνηηθήο 

ηαπηφηεηαο φρη.  Αθφκε ε παξνληηθή δηεξεχλεζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ζπζρεηίζηεθε 

κε κηθξφηεξνπ βαζκνχ επεμία, κε άγρνο, θαηάζιηςε, παξνξκεηηθφηεηα θαη ηάζε γηα 

απεηζαξρία θαη αλππαθνή, ελψ ε παξειζνληηθή δηεξεχλεζε παξνπζίαδε έλα ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ κνηίβν. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Marcia θαη ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζην 

ζηάδην κνξαηφξηνπκ θαη απηφ ηεο επίηεπμεο ηεο ηαπηφηεηαο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί. Σν 

ζηάδην κνξαηφξηνπκ αληηπξνζσπεχεη ηελ ελεξγή δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο ρσξίο 

δέζκεπζε ελψ ε επίηεπμε αληηπξνζσπεχεη ηε δέζκεπζε πνπ πξνέξρεηαη απφ πξνεγνχκελε 

δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο. Όιεο νη ζρέζεηο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζχγρπζε ηαπηφηεηαο. 

Σν γεγνλφο πσο ππήξραλ δηαθνξεηηθά επξήκαηα γηα ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ εζλνηηθή 

ηαπηφηεηα ζεκαίλεη πσο απηέο νη κνξθέο ηαπηφηεηεο πηζαλφηαηα αλαπηχζζνληαη 

δηαθνξεηηθά. Απηφ ίζσο εμεγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα είλαη 

ίζσο πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθή γηα ηε δσή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηνλ θφζκνπ θαη, 



αλ δελ θαηαθέξεη λα ηελ αλαπηχμεη ζηελ θξίζηκε πεξίνδν, είλαη πηζαλφλα ππνθέξεη απφ 

αηζζήκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο, απειπηζίαο, αβεβαηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε ε αλαθάιπςε ηεο 

εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο παξνπζηάδεηαη σο πην πξναηξεηηθή γηα ην άηνκν θαη δελ ην απαζρνιεί 

ηφζν φζν ην λα ιχζεη δεηήκαηα πξνζσπηθψλ αμηψλ, επαγγεικαηηθά ή αηζζεκαηηθά 

(Schwartz, Zamboanga, Weisskirch, Rodriguez, 2008). 

           ε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζε 

ζρέζε κε παηδηά γεγελή βξέζεθε πσο ε πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ είλαη 

ρακειφηεξε ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ δηάζηαζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. Αθφκε αξθεηά 

ρακειή ήηαλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, θπξίσο ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ σξψλ 

εξγαζίαο ησλ γνλέσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ηα 

παηδηά ηνπο. Όζνλ αθνξά ην θχιν δε βξέζεθαλ δηαθνξέο παξφιν πνπ ζε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ηα αγφξηα βξέζεθε πσο είραλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε απφ ηα θνξίηζηα. Δπίζεο 

ηα θνξίηζηα αλαθέξζεθε πσο είραλ ρεηξφηεξα επίπεδα πγείαο θαη πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνηφηεηα δσήο ζην θπζηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ δε βξέζεθε 

ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζηνπο ηνκείο ησλ ζπλνκήιηθσλ θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο φπσο 

πξνβιεπφηαλ ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ επηβεβαίσλαλ θάηη ηέηνην. Χζηφζν 

απηφ ελδέρεηαη λα εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ίζσο ηα παηδηά κεηαλάζηεο λα κελ ήζειαλ λα εθζέζνπλ κε ηελ 

παξνπζία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ηηο εκπεηξίεο ή ηα αηζζήκαηα απφξξηςεο θαη δηάθξηζεο πνπ 

βίσλαλ (Rotsika, Vlassopoulos, Kokkevi, Fragkaki, Anagnostopoulos, Lazaratou, &Ginieri- 

Coccossis, 2016).  

 

 

 

 

 



5.Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 
 

 

5.1 Τπνδνρή κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ην γεγελή πιεζπζκφ 

 

Οη κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη νη κεηαλάζηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν κειεηψληαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ αιιαγή ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηφο ηνπο, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηε 

ρψξα ππνδνρήο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζην 

λέν πεξηβάιινλ. 

Σν πξφβιεκα έρεη λα θάλεη κε κεηαλάζηεο ησλ νπνίσλ ε έληαμε ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο 

απεηιεί θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ επηβίσζή ηνπο, 

κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε ηζνξξνπία ηεο ελφηεηαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο κεηαμχ ηεο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ θαη ηεο εηθφλαο πνπ νη άιινη έρνπλ γηα ζέλα. 

Η θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο είλαη κηα θνηλσληθή δηεξγαζία, ε νπνία θαζνξίδεηαη κέζα απφ 

ηηο εμνπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο. ηε δηαδηθαζία ηνπ εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηα ζηεξεφηππα 

απνθφβνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εηθφλα πνπ θαηαζθεπάδεηαη. Οη εηηθέηεο νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχληαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο νη νπνίεο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ σο παξάλνκνπο ή 

δηαθνξεηηθνχοεπαλαπξνζδηνξίδνπλ θάζε έθθξαζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο θάησ απφ ηε λέα 

ηαπηφηεηα. Οη ξφινη ινηπφλ πνπ ιακβάλεηην άηνκν σο κέινο ηεο θνηλσλίαο σο θίινπ, γνλέα, 

εξγαδνκέλνπ θαη ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη. 

Η κεηαλάζηεπζε νξηνζεηείηαη σο επαλαθνηλσληθνπνίεζή ηνπ κεηαλάζηε ζηε ρψξα θαη 

θνηλσλία ππνδνρήο θαη ν κεηαλάζηεο βηψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ εκπεηξία , 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηάδξαζή ηνπ κε ηνπο άιινπο ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην 

ζεζκνπνηεκέλν δηαθνξεηηθά απφ ην δηθφ ηνπ (Πεηξάθνπ, Ξαλζάθνπ, θαη Κατια νπ. αλαθ.. 

ζην θνξδνχηεο, Παπιφπνπινο, 2006). 

Δίλαη πξνθαλέο πσο νη κεηαλάζηεο δε ζπγθξνηνχλ νκνηoγελή νκάδα, αιιά θάζε άηνκν 



παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε έλα λέν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα θαηαδείμνπκε ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επελεξγνχλ νη ζπλζήθεο ζηε ρψξα ππνδνρήο, δηακνξθψλνληαο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζην λέν πεξηβάιινλ. 

Η δηαδηθαζία επαλαθνηλσληθνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο φςεηο ηεο ςπρνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο, φπσο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, πηνζέηεζε 

λέσλ δεμηνηήησλ, πξνζήισζε ζε λέεο νκάδεο αλαθνξάο θαη απνδνρή ηνπ λένπ 

πεξηβάιινληνο. 

Μαδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο νη νπνίνη παίδνπλ ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ έλαο 

κεηαλάζηεο ή παιηλλνζηνχληαο ζα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο θαη ν βαζκφο απνδνρήο απφ ηελ θνηλσλία ππνδνρήο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ζηξεο, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ απφ 

ην άηνκν.Γηαθνξεηηθέο νκάδεο κεηαλαζηψλ βηψλνπλ θπζηθά ηε κεηαλάζηεπζε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη, θαζψο εθαξκφδνληαη νη δηάθνξεο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, 

αλαδχνληαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο κεηαλαζηψλ πνπ νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ πξνζσξηλφ 

ή κφληκν ραξαθηήξα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο , ηνπο ιφγνπο 

κεηαθίλεζεο, ηνλ ηξφπν εηζφδνπ ζηε ρψξα (παξάλνκν ή λφκηκν), ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ην θαζεζηψο εγθαηάζηαζεο θαη παξακνλήο ηνπο. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ ζηνηρεία φπσο ε γλψζε ηεο γιψζζαο, νη ηππηθέο θαη άηππεο ζρέζεηο ζηε 

ρψξα ππνδνρήο. 

Οη παξάγνληεο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο πνπ 

πηνζεηνχλ νη κεηαλάζηεο βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε κε ηηο πνιηηηθέο έληαμεο, ηηο νπνίεο 

πηνζεηνχλ ηα θξάηε ππνδνρήο, φπσο πνιηηηθέο αθνκνίσζεο, δηαρσξηζκνχ ή 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο(Πεηξάθνπ, Ξαλζάθνπ, Καίια, νπ. αλαθ. ζην θνξδνχηεο, 

Παπιφπνπινο, 2006). 



Ξερσξηζηέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ άλζξσπνη νη νπνίνη εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο ιφγσ 

θηλδχλνπ θαη θφβνπ γηα ηε δσή , αιιά θαη νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

θαηά ηε κεηαθίλεζε  θαηιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηε ρψξα 

ππνδνρήο.Με βάζε ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, νη πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο 

απέλαληη ζε κία νκάδα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο 

νκάδαο θαη ζε απψιεηα απηνεθηίκεζεο ησλ κειψλ ηεο. Δληνχηνηο, άιιεο έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα κέιε κηαο ζηηγκαηηζκέλεο νκάδαο κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνεηθφλα ηνπο εμσηεξηθεχνληαο ην κεηνλέθηεκά ηνπο. Όηαλ φκσο 

νη πξνθαηαιήςεηο θη νη δηαθξίζεηο έρνπλ δηάξθεηα, θάπνηνη είλαη πηζαλφ λα εζσηεξηθεχζνπλ 

ηα αξλεηηθά γεγνλφηα θαη λα απνθηήζνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (Παπιφπνπινο, 2006). 

ηελ Διιάδα, ε πξνζαξκνγή κεηαλαζηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ δελ έρνπλ 

κειεηεζεί εθηελψο. Η θνηλσληθή ζηήξημε γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη παιηλλνζηνχληεο 

αλαπηχζζεηαη κέζσ ηππηθψλ θαη άηππσλ ζρέζεσλ κε άηνκα θαη νκάδεο θαη ιακβάλεη 

δηάθνξεο κνξθέο, φπσο έκπξαθηεζηήξημε(παξνρή βνήζεηαο ζε δχζθνιεο ζηηγκέο), 

πιεξνθνξηαθή ζηήξημε (παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ), θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε 

κέζσ ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.Η δηακνλή ζηε ρψξα καο ζπλήζσο εθιακβάλεηαη σο 

πξνζσξηλή θαηάζηαζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο είηε αηνκηθά 

είηε ζπιινγηθά. Γηα απηφ ην ιφγν θη νη ίδηνη πνιιέο θνξέο δε κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία 

εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο, θάηη πνπ δεκηνπξγεί πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζρεξαίλεη ηε 

δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ επαθψλ. Δπηπιένλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν ιφγσ ηεο αίζζεζεο πσο είλαη επνρηθνί, πεξηζηαζηαθνί, θαθνπιεξσκέλνη θη 

αλαζθάιηζηνη θαη νη ξαηζηζηηθέο ζε βάξνο ηνπο ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζπλήζσο απφ θφβν δελ 

θαηαγγέινληαη, εληείλνπλ απηφ ην θφβν θαη ηελ απνκφλσζε ηνπο. Αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε ζηέγαζεο αθνχ βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο ή ζε 

δίθηπα ζπκπαηξησηψλ ή θίισλ, ελψ ζπλήζσο παξαηεξείηαη θαη έληνλε θαρππνςία θαη 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηηο ειιεληθέο αξρέο. πρλά ε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηηο 



δεκφζηεο ππεξεζίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαηζηζκφ, κε πξνηξνπέο λα γπξίζνπλ ζηε ρψξα 

ηνπο, λα κάζνπλ ειιεληθά, αιιά θαη απφ αγελή σο πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Γε δείρλνπλ 

ππνκνλή φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπο, ππάξρεη 

έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη αιιά θαη 

έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

Γεληθά νη ζπλζήθεο πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

αβεβαηφηεηα θαη πξνζσξηλφηεηα κε απνηέιεζκα λα δηαθαηέρνληαη απφ αλαζθάιεηα, άγρνο, 

θφβν γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ.Οη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα απμεζνχλ ιφγσ ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, νη νπνίεο ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ ησλ αηφκσλ. 

Κνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο είλαη ε ππνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο κηαο νκάδαο κε 

θξηηήξην έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν αμηνινγείηαη αξλεηηθά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

Δίλαη έλα είδνο δηάθξηζεο, δειαδή άληζεο αληηκεηψπηζεο αηφκσλ ή νκάδσλ, κε βάζε 

θάπνην ζηεξεφηππν. Σν ζηεξεφηππν είλαη έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ γηα άηνκα ηα νπνία είλαη 

κέιε κηαο νκάδαο θαη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ζηάζεηο, ζπλήζσο αξλεηηθέο πξνο ηα κέιε κηαο νκάδαο. Σν θχιν, ε εζληθφηεηα, ε ειηθία, ε 

εθπαίδεπζε, ν πινχηνο απνηεινχλ ηε βάζε ησλ ζηεξενηχπσλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε θάζε 

αλαγλσξίζηκν θνηλσληθφ δείθηε (SmithθαηBond, 2011). Δπνκέλσο, ζηφρνο ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ δελ είλαη ην αηνκηθφ γλψξηζκα, αιιά ε ππνβάζκηζε ηεο  θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, δειαδή ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηεο απηνεηθφλαο ηνπ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο- νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη.  Απφ θνηλσληνινγηθή 

άπνςε, ε κεηνλφηεηα δε ινγίδεηαη κε αξηζκεηηθνχο φξνπο, αιιά κε θξηηήξην ηε κεησκέλε 

θνηλσληθή ηζρχ πνπ δηαζέηεη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αληζνηήησλ, φπνπ νξηζκέλα άηνκα ή 

νκάδεο απεηινχληαη αλαπφθεπθηα κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Παπινπνπινο, νπ. αλαθ. ζην 

θνξδνχηεο, Παπιφπνπινο, 2006). 



 

 
 
 

 

5.2 Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

 

5.2.1 Απφςεηο Διιήλσλ καζεηψλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 

            Η παηδηθή ειηθία απνηειεί θάζε ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη 

έλα λέν άηνκν, πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία δέρεηαη επηξξνέο θαη απφ ηνπο 

βαζηθνχο αιιά θαη δεπηεξεχνληεο ζεζκνχο θνηλσληθνπνίεζεο. Έηζη, νη αληηιήςεηο ηηο νπνίεο 

ε παηδηθή ειηθία εθθξάδεη, νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηεί αληαλαθινχλ, ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο 

νκάδαοΤπάξρεη επνκέλσο ην ελδερφκελν, ηα ζηεξεφηππα ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο λα 

κεηαθέξνληαη ζηνλ θφζκν ησλ παηδηψλθάηη ην νπνίν είλαη αξθεηά δπζάξεζην θαη θάλεη 

αθφκε πην δχζθνιεο ηηο δηεξγαζίεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηελ θνηλσλία 

ζηελ αξκνληθή ζπκβίσζε, ηελ απνδνρή ζηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα.ε γεληθέο 

γξακκέο νη καζεηέο θαη νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνπο κεηαλάζηεο 

έρνπλ γίλεη αξθεηέο θνξέο αληηθείκελν έξεπλαο θαη έρνπλ επηζεκαλζεί νξηζκέλεο 

ξαηζηζηηθέο ζηάζεηο, κε ηνπο αιινεζλείο λα βξίζθνληαη ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ζρεηηθά κε 

ηνπο παιηλλνζηνχληεο. Οη καζεηέο ζε ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο παξνπζηάδνληαη 

πην ζεηηθνί απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνπο αιινεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο, σζηφζν 

δελ είλαη νη καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ θαηά θαηξνχο παξνπζηάζεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

ξαηζηζηηθέο ηάζεηο αιιά νη γνλείο ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Αθφκε είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ 

λα ηνληζηεί ε ζεηηθή ζεκαζία ηεο επαθήο θαη ην γεγνλφο πσο νη καζεηέο πνπ ζπλππάξρνπλ 

κε αιινδαπνχο καζεηέο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα απνδνρήο ηεο εηεξφηεηαο απφ 

εθείλνπο πνπ δε ζπλαλαζηξέθνληαη (UNICEF, 2001). 



πρλά εληνπίδνληαη πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζην ιφγν ησλ παηδηψλ, 

θαζψο ζεσξεηηθά εθθξάδνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ ηζφηεηα θαη ην ζεβαζκφ ησλ 

ζπλαλζξψπσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ηε θπιή θαη ην 

ρξψκα, αιιά ε θαρππνςία ζπλερίδεη λα εθθξάδεηαη άκεζα ή έκκεζα θαη πξφθεηηαη γηα έλα 

ζηνηρείν ην νπνίν αθφκε δελ έρεη εθιείςεη απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οη καζεηέο ζε 

ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο παξνπζηάδνληαη πην ζεηηθνί απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνπο αιινεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο, σζηφζν δελ είλαη νη καζεηέο νη 

νπνίνη έρνπλ θαηά θαηξνχο παξνπζηάζεη ηηο πεξηζζφηεξεο ξαηζηζηηθέο ηάζεηο αιιά νη γνλείο 

ηνπο θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Η ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ κπνξεί λα πνηθίιιεη, κε βάζε δηαζηάζεηο, 

φπσο ην έζλνο, ε θπιή, ην ρξψκα θαη ην ζξήζθεπκα. Πεξλψληαο απφ ηελ πην αξλεηηθή ζηελ 

πην ζεηηθή ζηάζε θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ εζληθφηεηα Αιβαλνί, Αζηάηεο, Αθξηθαλνί θαη 

Άξαβεο, Γπηηθνεπξσπαίνη, ελψ κε βάζε ην ρξψκα ε καχξε θπιή, νη κειακςνί, ε θίηξηλε θαη 

ηέινο ε ιεπθή θπιή. Αθφκε έρεη θαλεί πσο γηα ηνπο Δπξσπαίνπο εθδειψλνληαη ζαπκαζκφο 

θαη ζεηηθά ζηεξεφηππα, γηα ηνπο Αιβαλνχο αξλεηηθά ζηεξεφηππα θαη ζπλαηζζήκαηα 

πεξηθξφλεζεο θαη ζπκνχ ελψ γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη Αζηάηεο παξνπζηάδνληαη κεηθηά 

ζηεξεφηππα. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θάπνησλ γξαπηψλ ηζηνξηψλ νη νπνίεο γξάθηεθαλ απφ 

καζεηέο πξάγκαηη θάλεθε πσο ηα παηδηά έρνπλ θάπνηα ζηεξεφηππα, ρσξίο φκσο νη 

αληηιήςεηο γηα ην δηαθνξεηηθφ λα είλαη αθξαία αξλεηηθέο αιιά θαη ρσξίο λα ππάξρνπλ 

ηδηαίηεξα κεγάιεο δηαθνξέο φζνλ αθνξά δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο νη νπνίνη 

κεηαλαζηεχνπλ φπσο Γπηηθνεπξσπαίνη θαη Αθξηθαλνί. Σα παηδηά θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ θαη 

λα είλαη ελήκεξα γηα πηζαλνχο ιφγνπο πνπ σζνχλ θάπνην άηνκν ή νκάδα λα θχγεη απφ ηε 

ρψξα πξνέιεπζεο θαη λα κεηαλαζηεχζεη ζε κία άιιε αιιά ππάξρεη ην πξφηππν πνπ ιέεη πσο 

νη κεηαλάζηεο απφ ηελ Αθξηθή σζνχληαη πεξηζζφηεξν απφ αλάγθεο δηαβίσζεο θαη 

νηθνλνκηθέο ζρεηηθά κε ηνπο Άγγινπο ή άιινπο πνιηηηζκνχο ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ ηα 



παηδηά βξέζεθαλ αξθεηά ελήκεξα ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα 

κεηαλάζηεο ζηε ρψξα ππνδνρήο ηνπ θαη γηα παξάγνληεο φπσο είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο, ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε πξνζαξκνγή ζε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, αιιά θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα νη κεηαλάζηεο απφ ρψξεο ηηο Αθξηθήο ζεσξνχληαη σο νη πην επάισηνη.  

Οη καζεηέο επίζεο φζνλ αθνξά ην κέιινλ ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ βιέπνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο λα ζέινπλ θαη λα πεηπραίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε κφξθσζε θαη κηα 

επαγγεικαηηθή πνξεία ε νπνία ζπλήζσο δε ζπκπίπηεη κε ην πξνθίι ησλ γνλέσλ ηνπο, θάηη 

πνπ ίζσο πεγάδεη απφ ηελ πεπνίζεζε πσο ε πξνζπάζεηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

θάπνηνο γηα λα θηάζεη ζε έλα ζηφρν θάπνηα ζηηγκή αληακείβνληαη θαη κε ην παξαπάλσ.  

Αθφκε, ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ πεξηεγξάθεθε σο ηδηαίηεξα πςειή, ιφγσ ηεο 

επηκέιεηαο, ηεο ζέιεζεο, ηεο πξνζπάζεηαο, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή νη καζεηέο ζεσξνχλ σο ην κεγαιχηεξν εκπφδην ηε 

δπζρεξή επηθνηλσλία ιφγσ ειιηπνχο ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ην επίπεδν ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο αμηνινγείηαη αξλεηηθά γηα ηνπο ελήιηθεο κεηαλάζηεο 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ρσξίο λα ζεσξνχλ πσο παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ε ζηάζε 

ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ζηελ επηδείλσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Χζηφζν δε ζπκβαίλεη ην ίδην 

θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη επηηπρέζηεξε ίζσο ιφγσ ηεο 

εππιαζηφηεηαο απηήο ηεο ειηθίαο θαη ηεο εληαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Βιέπνπκε επνκέλσο κία θάπσο εμηδαληθεπκέλε εηθφλα, αθνχ είλαη γεγνλφο πσο ηα παηδηά 

θαη νη ελήιηθνη κεηαλάζηεο βηψλνπλ έληνλν επηπνιηηηζκηθφ ζηξεο, δπζθνιίεο θνηλσληθήο θαη 

πξνζσπηθήο πξνζαξκνγήο, κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ θαίλεηαη λα 

είλαη ηφζν ζεηηθνί πάληνηε απέλαληί ηνπο (Παπιφπνπινο, Πξίληεδε, 2010). 

Απηή ε ζεηηθή ζηάζε είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρεη θαλεί κε ηελ έλαξμε απηήο ηεο 

δεθαεηίαο. ηελ έξεπλα ηνπ 2003 φπνπ λέν θχκα κεηαλαζηψλ έθηαζε θπξίσο απφ 



βαιθαληθέο ρψξεο ζηε γεληθά νκνηνγελή Διιάδα εμεηάζζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

γηα ηνπο αιινεζλείο ζπκκαζεηέο ηνπο ψζηε λα βγνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ απηή ε εμέιημε πξνθάιεζε. 

ηηο εθζέζεηο πνπ θαιέζηεθαλ λα ζπληάμνπλ νη καζεηέο ππήξραλ θπξίσο αξλεηηθά ή 

νπδέηεξα ζρφιηα γηα ηνπο κεηαλάζηεο, ρσξίο λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ πέξα απφ ην γεγνλφο πσο ηα θνξίηζηα εμέθξαζαλ 

ιίγν πην ζεηηθά ζρφιηα. Σα αξλεηηθά απηά ζρφιηα είραλ θπξίσο λα θάλνπλ κε ηα εγθιήκαηα 

ηα νπνία δηαπξάηηνληαη απφ κεηαλάζηεο, ηηο εξγαζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηνχο θαη ηελ 

επεξρφκελε αλεξγία ησλ ληφπησλ  θαη δεηήκαηα πγείαο ηα νπνία ήξζαλ ζην πξνζθήλην ιφγσ 

ηεο άθημήο ηνπο. Δπηπρψο ήηαλ ιίγεο νη αθξαίεο απφςεηο φπσο “λα θχγνπλ φινη” θιπ, ελψ 

ειάρηζηεο ήηαλ θη νη αλαθνξέο ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ηφπνπ (Dimakosθαη 

Tasiopoulou, 2003). 

 

5.2.2 Δλδπλακψλνληαο ηαπηφηεηεο ζην ζρνιείν: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 

 

Η ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα καο δείρλεη κε θάζε ηξφπν πφζν κεγάιε ζεκαζία 

έρεη ε δηαρείξηζε ηεο εζληθήο θαη πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο. Ο πνιππνιηηηζκηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ ζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ζέηεη ηελ εθπαίδεπζε κπξνζηά ζηελ αλάγθε εχξεζεο λέσλ 

ζρεδηαζκψλ βάζεη λέσλ πξνηεξαηνηήησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εηζαρζεί ζηελ 

επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο κηαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, κε βαζηθή επηδίσμή ηεο ηελ επίηεπμε ηζφηεηαο επθαηξηψλ ζηε κάζεζε.Η 

δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή ζηελ εθπαίδεπζε ζπλαξηάηαη κε ηε δηαδηθαζία ζπλάληεζεο θαη 

ακνηβαίαο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηζκψλ. Χο έλλνηα θπζηθά πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε 

δηαρείξηζεο ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ, παξαδφζεσλ, ησλ αμηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ησλ ζπκβφισλ θιπ, πνπ ζπλαληψληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην (Μπάκπαιεο, Μαληάηεο, 2013). 



Οη ζηφρνη απηήο ηεο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: ην καθξνεπίπεδν, ζην 

νπνίν επηδηψθεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνιιαπιφηεηαο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 

πνιηηηζκψλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο έλλνηαο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ζηα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ, ην κεζνεπίπεδν, ζην νπνίν επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε κηαο πινπξαιηζηηθήο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηέινο ην 

κηθξνεπίπεδν, φπνπ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, εμαιείθνληαο ηνπο θξαγκνχο πνπ ζέηεη ε μελνθνβία, ν 

εζλνθεληξηζκφο, νη θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο δηαθξίζεηο (Bleszynska, 2008).  

Η δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε πξνβάιιεη ην αίηεκα ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ηζφηηκεο 

παξνπζίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ θεθαιαίσλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ε 

εθαξκνγή ηεο απαηηεί ηελ αλαδηακφξθσζε θαη επαλαδφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, ηνπ 

Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο θαη 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Banks, 2001). H ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ παξαγσγή 

λνήκαηνο θαη ε ππέξβαζε ηεο αληηλνκηθήο ζρέζεο αηφκνπ θνηλσλίαο κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο 

ηεο ζεκαζίαο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαιεθηηθή ηνπο ζρέζε, καο δίλνπλ ην ζηίγκα γηα ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Τπάξρνπλ ηέζζεξεηο βαζηθέο παξαδνρέο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηνλ ππξήλα ησλ παξαδνρψλ 

θαη ησλ πξνζέζεσλ ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο νη νπνίεο είλαη: ε αληη-νπζηνθξαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ε έκθαζε ζηηο αληζφηεηεο ζε βάξνο ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

πξνζθχγσλ, ν κε πξνζδηνξηζκφο ησλ ηαπηνηήησλ ζηε βάζε ηεο εζληθήο πξνέιεπζεο θαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ δηαιεθηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο κεηαμχ θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ. Έλα ιάζνο ηεο κέρξη ηψξα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο είλαη πσο 

έδσζε κεγαιχηεξε βάζε ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, θαζψο δελ επέηξεςε λα αλαδεηρζεί ε 

ζεκαζία πνπ έρνπλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ αηφκσλ ή ζηηο αληηιήςεηο ηνπο άιιεο 

θνηλσληθέο ή πξνζσπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Γθφβαξεο, 2001). 

Βαζηθή ζέζε ινηπφλ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο νξζήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε 



άπνςε πσο νη ηαπηφηεηεο ζην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν εμειίζζνληαη, κεηαιιάζζνληαη θαη δε 

δηαηεξνχλ αλαιινίσηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο ν πνιηηηζκφο είλαη έλα δσληαλφ 

εξκελεπηηθφ ζρήκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λνεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζκνπ, πνπ 

κεηαβάιιεηαη φηαλ αιιάδεη ε ζέζε απφ ηελ νπνία ηελ παξαηεξνχκε, φπσο αιιάδεη ε ζέζε 

θαη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ βηψλνπλ κηα κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία. 

Δπηπιένλ ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ απνζθνπεί ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ θαη ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη δελ εθιακβάλεηαη σο 

θχζε, ψζηε λα επηβάιιεηαη σο κηα ππνρξεσηηθή λφξκα.  

ηε δηαπνιηηηζκηθή ινηπφλ εθπαίδεπζε νη ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεξγαζίαο ζέηνπλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε ηηο πνιηηηζκηθέο 

θαη αηνκηθέο ηνπο αλαθνξέο. Μηιάκε ινηπφλ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο 

ζηελ νπνία ην ζρνιηθφ θιίκα ππνδνρήο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε κηαο ζεηηθήο απηνεηθφλαο. 

Έηζη είλαη απαξαίηεην ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ θιίκαηνο λα αλαγλσξίδνληαη νη ηαπηφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ζπλείδεζε ή αίζζεζε πνπ έρεη έλα άηνκν αλαθνξηθά κε ηνλ εαπηφ 

ηνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ νη ηθαλφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Γθφβαξε (2001) ε παξνρή επθαηξηψλ θαηαμίσζεο 

ζηνπο καζεηέο θαη ε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθφηεηαο ζην νπνίν ηα 

δηάθνξα πνιηηηζκηθά θεθάιαηα ζα είλαη παξφληα σο ηζφηηκα θαη ζα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ 

νηθνδφκεζε κηαο λέαο γλψζεο. Η αλαγλψξηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε θνηλσληθφ- ηζηνξηθφ πιαίζην νδεγεί ζηελ αλάδεημε ηεο 

δηαθνξάο σο έλα πιενλέθηεκα γηα φινπο, ελψ απφ ηελ άιιε επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο πσο 

δελ ππάξρεη κηα ζηεγαλή δηαθνξεηηθφηεηα αθνχ ην θάζε άηνκν θέξεη ζηνηρεία νκνηφηεηαο ή 

δηαθνξάο κε ηνπο άιινπο. Χζηφζν δελ πξνηείλεηαη ε άθξηηε απνδνρή θάζε αλαθνξάο θαη 

έθθξαζεο αιιά ε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο θξηηηθήο εκβάζπλζεο ηνπ 

θαζελφο ζην δηθφ ηνπ πνιηηηζκηθφ ρψξν θαη ζηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα (Aluffi- Pentini, 2005). 



Έηζη κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ θαηά ηε δηδαζθαιία, κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ε πνιππξννπηηθφηεηα ε νπνία κέζα απφ κηα δηαιεθηηθή ζρέζε επηδηψθεη αξρηθά 

ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ «μέλνπ» θαη έπεηηα ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ην νηθείν, φπνπ ηα 

άηνκα ζα πξνζεγγίδνπλ κε θξηηηθή δηάζεζε φ,ηη εζεσξείην δεδνκέλν, αδηακθεζβήηεην, 

απηνλφεην (Γθφβαξεο, 2001).  

Η δηαπνιηηηζκηθή ηάμε ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πεδίν εθαξκνγήο ηερληθψλ αλάπηπμεο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη άξζεο ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο πνπ επηηπγράλνπλ ηα ζηεξεφηππα κέζσ 

ησλ θπξίαξρσλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ άιινπ 

σο πξφζσπν κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη σο κέινπο κηαο θνηλσληθήο 

θαηεγνξίαο, λα αλαδεηθλχεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο νκάδαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ακνηβαία απνδνρή θαη ζεβαζκφο ησλ 

επηκέξνπο νκάδσλ (Aluffi- Pentini, 2005). 

Η επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηαπηνηήησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

θξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη απφ ην αλ ζα επηιέμεη λα 

αλαπαξάγεη ηηο άληζεο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην ή αλ ζα νηθνδνκήζεη 

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο αλαγλψξηζεο, θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα 

απνηειεί έλαλ ελεξγφ δηαλννχκελν, πνπ εληνπίδεη θαη ακθηζβεηεί ηηο δνκέο πνπ εληείλνπλ 

ηελ αληζφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο γιψζζαο γηα ηελ θξηηηθή 

εμέηαζε ησλ ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ πξνηχπσλ. 

 



 

 

                                                                                                                 

πδήηεζε 

 

Η δηαξθψο απμαλφκελε παξνπζία κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηα ειιαδηθά πιαίζηα ζέηεη 

ζπλερψο φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο θνηλσλίαο αληηκέησπα κε ηε δηπιή πξφθιεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

επαθήο. Η δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο, πξνζσπηθήο ή εζλνηηθήο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζε απηήλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή 

θαη αλάπηπμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο θαη ζέηνπλ ηε βάζε γηα κηα πγηή 

αλάπηπμε ζε φια ηα επίπεδα.  

Γηα λα αληηθαηνπηξίζνπκε ηελ πνηθηινκνξθία ε νπνία ππάξρεη ζηε κειέηε ηεο ηαπηφηεηαο 

ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δείγκαηα ησλ εξεπλψλ άηνκα απφ εζληθά κεηνλνηηθέο 

νκάδεο.Ηεζλνηηθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ.Σν πιαίζην δηακφξθσζεο απηήο ηεο ηαπηφηεηαο φκσο 

είλαη θάηη πνπ παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν θαη πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςηλ. Η 

ζπγθξφηεζε ινηπφλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ πεξλάεη απφ 

νξηζκέλα ζηάδηα θαη κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηνλ θαζέλαλ. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηακνξθσζεί εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 

ηνπο ιφγνπο θαη ηηο ζπλζήθεο κεηαλάζηεπζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ ηεο νπνίεο 

αθνινχζεζε, ην θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο θαη ηελ απνδνρή απφ ηελ θνηλσλία ππνδνρήο 

θαη ηε κνξθή ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 Σα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ κεηαλαζηεχνπλ, πέξα απφ ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία 



πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηνινγηθήο ηνπο αλάπηπμεο,έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θαη ηηο ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κεηαθίλεζε θαη ηηο πνιηηηζκηθέο 

ελαιιαγέο. Όπσο είδακε, νη ζπλέπεηεο ηηο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο παιηλλφζηεζεο είλαη 

εκθαλείο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηηο 

αλάπηπμεο ηνπ. Τπάξρνπλ επξήκαηα ηα νπνία δείρλνπλ κηα αξλεηηθή επίδξαζε θαη κία 

ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή, 

αιιά δελ είλαη ιίγα θαη ηα επξήκαηα πνπ δελ αλαδεηθλχνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ηαπηφηεηαο απηψλ θαη ησλ γεγελψλ, νχηε γεληθφηεξα δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο 

φζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Αθφκε, ε 

ζεηηθή δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο έρεη ζπζρεηηζζεί ζε γεληθέο γξακκέο κε θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή, ςπρηθή επεκεξία, επεμία, αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη νξζψλ 

θνηλσληθψλ ζηάζεσλ θαη φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο επηπνιηηηζκνχ ε ελαξκφληζε θαη έπεηηα ε 

αθνκνίσζε ζπλνδεχνληαη απφ πγηέζηεξε πξνζαξκνγή, κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε λα απνηειεί 

ηε ρεηξφηεξα ζηξαηεγηθή.  

Δπνκέλσο είλαη πξνθαλέο πσο ππάξρεη πνηθηινκνξθία, θάηη ην νπνίν είλαη απνιχησο 

θπζηνινγηθφ θαζψο ππεηζέξρνληαη πνιιέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη ηνπ θάζε αηφκνπ. Αθφκε είλαη απαξαίηεην λα 

ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο θαη ζε παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσλία 

ππνδνρήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, ην ζχζηεκα αμηψλ απηήο θαη ηε Γηαπνιηηηζκηθή 

Δθπαίδεπζε. . Όινη νη άλζξσπνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν, θπιή, εζληθφηεηα, πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έρνπκε ηηο ίδηεο βαζηθέο αλάγθεο θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γηα λα 

θαηαθέξνπκε λα εμειηρζνχκε είλαη απηή ηεο απνδνρήο. Σεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ απφ εκάο 

ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη απφ ηνπο γχξσ καο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην εγψ καο. Άηνκα ηα νπνία 

έξρνληαη απφ άιια πνιηηηζκηθά πιαίζηα, κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλήζεηεο, κε ηελ 

ηαιαηπσξία θαη ηε θζνξά ηεο κεηαθίλεζεο, κε ηελ απψιεηα ησλ νηθείσλ, κε ηηο ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ πηζαλφηαηα έρνπλ βηψζεη, κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα 



λέν ηφπν ηνπ νπνίνπ δε γλσξίδνπλ ηε γιψζζα, ηελ θνπιηνχξα, ηηο αμίεο ρξεηάδνληαη 

παξαπάλσ πξνζνρή, θξνληίδα, πεξίζαιςε, ππνζηήξημε απφ ηνλ θαζέλα καο μερσξηζηά αιιά 

θαη απφ ηελ Πνιηηεία γεληθφηεξα. 

ε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ έρεη γίλεη απνδεθηή ε ηδέα ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο, έρνπλ 

πηνζεηεζεί κέηξα ππέξ ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη έρνπλ πξνσζεζεί πνηθίιεο 

αληηξαηζηζηηθέο εθζηξαηείεο. Αθφκε θαη ζε απηέο φκσο ηηο ρψξεο εμαθνινπζνχλ αθφκε λα 

πέθηνπλ κεηαλάζηεο ζχκαηα μελνθνβίαο, ερζξφηεηαο θαη δηαθξίζεσλ, ηδίσο ζε επνρέο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αλαζθάιεηαο φπσο απηή πνπ βηψλεη απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ε 

ειιεληθή θνηλσλία.  

Αθφκα φζνλ αθνξά ηελ κεηαβιεηή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ - ην νπνίν απνηειεί 

κηα πξνζνκνίσζε ηεο θνηλσλίαο θαη δεκηνπξγεί ζπλεηδήζεηο είλαη γεγνλφο πσο ε ειιεληθή 

πνιππνιηηηζµηθή θνηλσλία ρξεηάδεηαη εθζπγρξνληζµφ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ εζλνθεληξηθή 

θαη µνλφγισζζε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ζα ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ελφο εηεξνγελνχο µαζεηηθνχ πιεζπζκνχ, 

ελδπλακψλνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζεκέινπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σν ζρνιείν 

γηα ηνπο λένπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο απνηειεί ηνλ πξψην θνξέα πνπ ηνπο επεξεάδεη 

θαη ηνπο δηακνξθψλεη. 

Τπάξρνπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε έξεπλεο κε κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο. Αξρηθά πξφθεηηαη γηα έλαλ πιεζπζκφ κε κεγάιε ξεπζηφηεηα, ν νπνίνο 

κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, νπφηε είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα κε δηάξθεηα θαη 

κεγάιε ηζρχ. Αθφκε αξθεηνί απφ ηνπο κεηαλάζηεο δνπλ ζηελ Διιάδα ζε παξάλνκν ή 

εκηπαξάλνκν θαζεζηψο, ρσξίο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ή πξάζηλε θάξηα, νπφηε φπσο είλαη 

θπζηθφ ζα ήηαλ απξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ απηνί θη νη νηθνγέλεηεο ηνπο ζε έξεπλεο. Δίλαη 

γεληθφηεξα δχζθνιε ε ζπιινγή δείγκαηνο, αθνχ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πξνζεγγίδνληαη 

θπξίσο κέζσ ζπιιφγσλ ή κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη , νπφηε 

κεηαλάζηεο πνπ δελ έρνπλ επαθή κε ηέηνηνπ είδνπο ζπιινγηθνχο θνξείο δελ έρνπλ πνιιέο 



πηζαλφηεηεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα. Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν αλακθίβνια 

δεκηνπξγεί θξαγκνχο ζηελ έξεπλα απνηειεί απηφ ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο θαζψο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα είλαη δχζθνιν λα θαιπθζεί ην γισζζηθφ 

εχξνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα έξεπλα κε κεηαλάζηεο απφ αξθεηά πνιηηηζκηθά πιαίζηα. 

επεξίπησζε κάιηζηαπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο είλαη απαξαίηεηε ε 

παξνπζία πνιηηηζκηθνχ δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο ζα είλαη ηθαλφο λα κεηαθέξεη αθξηβψο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ηηο ζθέςεηο θη φρη κφλν ην ιφγν ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ. 

Έπεηηα, φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα κε παηδηά κεηαλαζηψλ πξνθχπηνπλ, εθηφο ησλ άιισλ,θαη 

δεηήκαηα δενληνινγίαο, ηα νπνία πξέπεη νη εξεπλεηέο νη εξεπλεηέο λα ιάβνπλ ζνβαξά 

ππφςε. 

Όπσο αλαθέξζεθε, ηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κνηάδνπλ αληηθαηηθά κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο ζπρλά δελ είλαη ζπγθξίζηκα. Γελ είλαη δπλαηφ θαη νξζφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γεληθνινγίεο θαη αθνξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε κηα νκάδα αηφκσλ, αθνχ απηφ 

αλαηξεί ηελ θνηλσληθνςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία πξνηείλεηαη θαη ε νπνία πξνβάιιεη 

ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ πνιηηηζκηθψλ, εζληθψλ θαη αηνκηθψλ δηαθνξψλ. Υξεηάδεηαη 

επίζεο πξνζεθηηθφο κεζνδνινγηθφο ζρεδηαζκφο, πξνζπάζεηα γηα ζπιινγή φζν γίλεηαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο, ζπκπεξίιεςε δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ 

δηακεζνιαβνχλ. Σέηνηνη παξάγνληεο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη νη δηεξγαζίεο 

επηπνιηηηζκνχ, νη δηαθξίζεηο, ε ηξηγσλνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ απηναλαθνξέο, αληηθεηκεληθνχο δείθηεο θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο νηθείσλ 

πξνζψπσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία. Δπηπξνζζέησο νη έξεπλεο είλαη απαξαίηεην λα εμεηάδνπλ κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο φπσο έρεη δηαπηζησζεί, ε πνιηηηθή ησλ 

θνξέσλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο θη ε ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληί ηνπο δηακνξθψλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ κεηαλαζηψλ. χκθσλα κάιηζηα κε επξήκαηα, 

ρψξεο κε πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα έρνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηαλαζηψλ πνπ 



επηιέγνπλ σο ζηξαηεγηθή επηπνιηηηζκνχ ηελ ελαξκφληζε, θαζψο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο 

πξνάγεηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπλέρεηα ησλ κεηαλαζηψλ, βνεζψληαο ηνπο λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ ηαπηφηεηα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο θαη πξνσζνχληαη δξάζεηο γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

θαη επθαηξίεο γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Γηα απηφ ζα πξέπεη λα εδξαησζεί θιίκα 

αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηφζν ζηνπο γεγελείο φζν θαη ζηνπο κεηαλάζηεο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο νη νπνίεο ζα εζηηάδνπλ ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη ζηελ ςπρηθή πγεία 

παηδηψλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα πνπ φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηειεί θπξίαξρν δήηεκα. Τπάξρεη αξθεηά κεγάιν θελφ, ην 

νπνίν πξέπεη λα θαιπθζεί ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα φζνλ αθνξά έξεπλεο ζρεηηθέο κε 

ην θχκα ησλ πξνζθχγσλ ζπκάησλ πνιέκνπ πνπ πξφζθαηα εγθαηαζηάζεθε ζηε ρψξα καο. 

Δίλαη ινγηθφ ε έξεπλα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο λα γίλεηαη ζρεηηθά 

εηεξνρξνληζκέλα, αθνχ πξψηα πξέπεη λα ππάξμεη παξνρή πιηθήο θξνληίδαο θαηαθνινχζσο 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο. Η θάζε θνηλσλία νθείιεη λα απνδερηεί ηηο λέεο ζπλζήθεο, λα 

επαηζζεηνπνηεζεί, λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο 

θάζε πνιίηε, θη ηδηαίηεξα αλζξψπσλ απφ εππαζείο θνηλσληθέο νκάδο.Ο εζλνθεληξηζκφο θαη 

ν εγσθεληξηζκφο δελ έρεη ζέζε ζε θνηλσλίεο φπσο ε ειιεληθή, ε νπνία έρεη βηψζεη 

ζπλαηζζήκαηα πξνζθπγηάο θαη λνζηαιγίαο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πνηθνινκνξθία.  

Σα «εγψ» έρνπλαμίαφηαλθσλάδνπλ «εκείο. 
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