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1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

Εισαγωγή 

Οι παρακάτω ενότητες, προσεγγίζουν τους όρους πολυπολιτισμικότητα και μετανάστευση και 
επιδιώκουν   να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες ώστε να κατανοήσουν  έννοιες και σύγχρονες 
τάσεις σχετικά με τα θέματα αυτά τόσο σε ένα γενικό, παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε ένα πιο 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

Η προσπάθεια αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας, κατά τις οποίες παραποιή-
σεις και παραπληροφόρηση σχετικά με τη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα από τα 
μέσα ενημέρωσης και από τις πολιτικές δυνάμεις και τις προσωπικότητες με λαϊκίστικες ή και 
εξτρεμιστικές τάσεις, οδηγούν συχνά σε παρανοήσεις και λανθασμένες πεποιθήσεις και αντι-
λήψεις στο ευρύτερο κοινό. 

Ως άτομα και επαγγελματίες, είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να είμαστε καλά ενημε-
ρωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και δραστήριοι σε τέτοιου είδους θέματα και στον τρόπο δια-
χείρισής τους στην καθημερινότητα. Αυτή η ενότητα επιδιώκει την  ενεργοποίηση της κριτικής 
σκέψης και του αναστοχασμού και την παροχή περιεκτικής, συναφούς  και αντικειμενικής  πλη-
ροφόρησης σχετικά με τα θέματα που προαναφέρθηκαν. 

1.1. Πολυπολιτισμικότητα 

1.1.1. Ιστορία, ορισμοί και στάδια πολυπολιτισμικότητας  

Ο όρος πολυπολιτισμικότητα χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις πολιτικές, κοινωνικοοι-
κονομικές και ηθικές αξιώσεις ενός ευρέος φάσματος περιθωριοποιημένων ομάδων, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απόκτηση των κοινωνικών τους αναγκών  με τρόπο που δεν βιώ-
νουν τα μέλη των κυρίαρχων ομάδων. Οι σύγχρονες θεωρίες πολυπολιτισμικότητας τείνουν να 
επικεντρώνονται στους μετανάστες που είναι εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες (π.χ. Λα-
τίνοι στις ΗΠΑ, μουσουλμάνοι στη Δυτική Ευρώπη), μειονοτικά έθνη (π.χ. Καταλανοί, Βάσκοι, 
Ουαλοί, Κεμπέκοι) και γηγενείς λαοί (π.χ. αυτόχθονοι πληθυσμοί της βόρειας Αμερικής, της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας). 

Ωστόσο, οι ορισμοί της πολυπολιτισμικότητας - τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και στην πολιτική - είναι πολυάριθμοι, ποικίλλουν και αναφέρονται σε 
καταστάσεις που βιώνουν άνθρωποι διαφορετικών κοινοτήτων που ζουν ο ένας δίπλα στον 
άλλο, σε εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες που ζουν ξεχωριστές ζωές. Το Αγγλικό Λεξικό της Οξ-
φόρδης παραθέτει έναν ευρύ ορισμό της πολυπολιτισμικότητας ως "πολιτική ή διαδικασία 
μέσω της οποίας διατηρούνται ή υποστηρίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτιστι-
κών ομάδων στα πλαίσια της κοινωνίας". 

Φαίνεται να υπάρχει κοινή αποδοχή  σε βασικό επίπεδο για το γεγονός ότι η πολυπολιτισμι-
κότητα θεωρείται αναγκαία για την πολιτική ταυτοποίηση ομάδων, κυρίως ανά εθνικότητα, 
και για την απαλλαγή  του στιγματισμού, του αποκλεισμού και της κυριαρχίας αυτών των 
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ομάδων. Η πολυπολιτισμικότητα μπορεί επομένως να μεταφραστεί σε μια δέσμευση για την 
επανεκτίμηση των παραβατικών συμπεριφορών και των ασταθών κυρίαρχων προτύπων ανα-
παράστασης και επικοινωνίας που περιθωριοποιούν συγκεκριμένες ομάδες. Περιλαμβάνει όχι 
μόνο δικαιώματα ταυτότητας και πολιτισμού, αλλά και οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Πιο 
συγκεκριμένα, αφορά ζητήματα   επίλυσης της μειονεκτικής θέσης στην οποία βρίσκονται αυ-
τοί οι άνθρωποι, ως αποτέλεσμα της περιθωριοποιημένης ομαδικής ταυτότητάς τους. 

Σε αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν διαφορετικά στάδια  αναγνώρισης, 
κατανόησης, σεβασμού, αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ μελών και κοινοτήτων 
διαφορετικών πολιτισμών. Αυτά τα στάδια (με ανοδική τάση στην βασική πολιτιστική επάρ-
κεια) έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

Πολυπολιτισμικές κοινότητες, στις οποίες έντονα διακριτές πολιτιστικές ομάδες επιτρέπονται 
και περιλαμβάνονται στην κοινωνία με ισότιμους όρους και ζουν η μία δίπλα στην άλλη. Υπάρ-
χει αποδοχή και επιφανειακή έκφραση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, αλλά χωρίς βαθιά 
γνώση ή ανταλλαγή ιδεών μεταξύ πολιτιστικών ομάδων, οι οποίες μερικές φορές είναι απομο-
νωμένες μεταξύ τους. 

Διαπολιτισμικές κοινότητες (Cross-cultural communities), στις οποίες  οι άνθρωποι προσπα-
θούν σε κάποιο βαθμό να ξεπεράσουν τα όρια και να οικοδομήσουν γέφυρες σχέσεων μέσω 
του μοιράσματος,  της ενεργητικής ακρόασης και της γνώσης. Οι πολιτισμικές διαφορές μπο-
ρούν να γίνουν κατανοητές ή αναγνωρίσιμες, αλλά συχνά συγκρίνονται οι πολιτισμοί μεταξύ 
τους, με αποτέλεσμα κάποιος  να θεωρείται ανώτερος ή κατώτερος από έναν άλλον. 

Διαπολιτισμικές κοινότητες (Intercultural communities), στις οποίες υπάρχει πλήρης συλλογι-
κότητα, αλτρουισμός, ισότητα, δικαιοσύνη, κατανόηση και αποδοχή. Οι άνθρωποι από διαφο-
ρετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αλληλοεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους, μαθαίνουν και 
εξελίσσονται, διαμορφώνονται και μεταμορφώνονται από τα βιώματα του άλλου και αντιμε-
τωπίζουν τις φυλετικές και πολιτιστικές ανισότητες.. 

1.1.2. Πολιτιστική επάρκεια και κλίμακα Bennett 

Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν στις πολιτισμικές διαφορές με ποικίλους τρόπους, συ-
νειδητά ή ασυνείδητα, προκαλώντας διαφορετικούς τύπους συναισθημάτων, απόψεων, στά-
σεων και συμπεριφορών σε όσους επηρεάζονται. Πολύ συχνά η έλλειψη γνώσης ή / και η ε-
παφή με την ετερότητα  καλλιεργεί τον φόβο ή την αντίθεση σε αυτό που είναι διαφορετικό 
από το συνηθισμένο ή την πλειοψηφία. Επομένως, οι αντι-μεταναστευτικές συμπεριφορές δεν 
σχετίζονται συνήθως  με την πραγματική παρουσία των μεταναστών και στην περίπτωση της 
πρόσφατης «προσφυγικής κρίσης», το αντι-μεταναστευτικό κλίμα έχει αυξηθεί περισσότερο 
στις χώρες που είτε δεν έχουν υποδεχθεί σημαντικό αριθμό αιτούντων άσυλο είτε υπήρξαν 
χώρες διαμετακόμισης. Από την άλλη, εκείνες που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων 
άσυλο ήταν οι πλέον θετικές στη μετανάστευση. 

Πέρα από αυτά, οι άνθρωποι συνήθως αγνοούν τις δικές τους πολιτισμικές τάσεις και καθώς 
η κουλτούρα παρέχει έναν προσανατολισμό για την κατανόηση και την αντιμετώπιση του κό-
σμου, οι υποθέσεις και οι προσδοκίες που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με την κουλτούρα τους 
δημιουργούν τη βάση για να εκτιμήσουν όλα αυτά με τα οποία θα έρθουν σε επαφή. 

Ως εκ τούτου, τα άτομα, οι ομάδες και οι οργανώσεις οφείλουν να προσπαθήσουν αποτελε-
σματικά και να μάθουν να ακούν ουσιαστικά και να ζητήσουν βοήθεια  για να είναι πολιτιστικά 
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επαρκείς  - δηλαδή να κατέχουν το σύνολο των συμπεριφορών, των πολιτικών και των στάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων συμπεριφορών, των γλωσσών, των επικοινωνιών, 
των ενεργειών, των αξιών, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, των κοινωνικών ομάδων και των 
ηθικών αντιλήψεων), που επιτρέπουν στις διαπολιτισμικές ομάδες να εργάζονται αποτελε-
σματικά, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να είναι προετοιμασμέ-
νες να λειτουργούν σε πολυπολιτισμικές καταστάσεις. 

Σχετικά με αυτή την άποψη, ο Dr. Milton Bennett ανέπτυξε το Αναπτυξιακό Μοντέλο της Δια-
πολιτισμικής Ευαισθησίας - ή την κλίμακα Bennett - στη δεκαετία του 1990, με σκοπό την ε-
κτίμηση της διαπολιτισμικής επάρκειας. Η κλίμακα ιεραρχείται  σε έξι στάδια αυξανόμενης 
ευαισθησίας στην πολιτιστική ετερότητα. Τα πρώτα τρία στάδια είναι εθνοκεντρικά, καθώς 
κάποιος βλέπει τον πολιτισμό του ως βασικό στην κοινωνία , και με την αναρρίχηση στην κλί-
μακα υιοθετείται μια ολοένα και πιο εθνοκεντρική άποψη, η οποία είναι η ίδια η κουλτούρα  
του ατόμου που βιώνεται  στο πλαίσιο άλλων πολιτισμών. 

Στο πρώτο στάδιο, της «Άρνησης της ετερότητας», τα άτομα βιώνουν τον πολιτισμό τους ως 
τον μόνο «πραγματικό». Άλλοι πολιτισμοί είτε δεν παρατηρούνται καθόλου είτε γίνονται αντι-
ληπτοί με έναν αδιαφοροποίητο, απλοϊκό τρόπο. Στο δεύτερο στάδιο, «Άμυνα ενάντια στην 
ετερότητα», ο πολιτισμός του ατόμου βιώνεται ως ο πιο "εξελιγμένος" ή ο καλύτερος τρόπος 
διαβίωσης και υπάρχει μια δυαδική σκέψη εμείς / αυτοί που συχνά συνοδεύεται από αρνητικά 
στερεότυπα. Στην τρίτη φάση, της «Ελαχιστοποίησης της ετερότητας», οι άνθρωποι αναγνωρί-
ζουν τις επιφανειακές πολιτισμικές διαφορές στα τρόφιμα, τα έθιμα κλπ., αλλά αναδεικνύουν 
την ανθρώπινη ομοιότητα στη εξωτερική εμφάνιση , τις ψυχολογικές ανάγκες και την υποτι-
θέμενη τήρηση των οικουμενικών αξιών. Τείνουν να υπερεκτιμούν την ανοχή τους, ενώ υπο-
τιμούν το επίδραση/υπεροχή  του δικού τους πολιτισμού. Το τέταρτο στάδιο, της «Αποδοχής 
της ετερότητας», χαρακτηρίζεται από ανθρώπους που αποδέχονται την ύπαρξη πολιτισμικά 
διαφορετικών κοσμοθεωριών, παρόλο που δεν τους αρέσουν απαραιτήτως ή δεν συμφωνούν 
με όλες. Στο πέμπτο στάδιο, της «Προσαρμογής στην ετερότητα», τα άτομα είναι σε θέση να 
διευρύνουν τις δικές τους κοσμοθεωρίες, χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση για να κατανο-
ήσουν και να κατανοηθούν με ακρίβεια σε όλα τα πολιτισμικά πλαίσια και να συμπεριφέρονται 
με ποικίλους πολιτιστικά κατάλληλους τρόπους. Το τελικό στάδιο, της «Ενσωμάτωσης της ετε-
ρότητας», επιτρέπει την εξέλιξη του βιώματος του ατόμου, το οποίο αποδέχεται να μετακινη-
θεί και να μετατοπιστεί ομαλά από μια πολιτισμική κοσμοθεωρία σε μία άλλη. 

Τέλος, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, ότι η πολυπολιτισμικότητα λαμβάνει χώρα σ’ ένα 
εύρος  διαφορετικών συνηθειών  και εθίμων, με μεταβαλλόμενη πολυπλοκότητα και διαφο-
ρετικές  πτυχές θέασης των πραγμάτων. 

Για παράδειγμα, ξέρατε ότι δεν είναι όλοι οι Άραβες μουσουλμάνοι και αντίστροφα; Στην 
πραγματικότητα, οι μουσουλμάνοι είναι πιστοί της θρησκείας του Ισλάμ και οι Άραβες είναι 
μια εθνο-γλωσσική ομάδα ανθρώπων (οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μουσουλμάνοι 
στο θρήσκευμα αλλά πολλοί δεν είναι). Επίσης, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι στον κόσμο 
δεν μιλούν την αραβική γλώσσα ή δεν κατέχουν την εθνικότητα (καθώς κατάγονται από χώρες 
όπως η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ινδία και το Μπαγκλαντές, κ.α.). 

Ακόμη ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό γεγονός είναι ότι, για παράδειγμα, στις περισσότερες χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής, στην Ινδία, σε μέρη της Αφρικής και στις χώρες του Κόλπου, όπως η 
Σαουδική Αραβία, η κατανάλωση φαγητού (καθώς και η παράδοση αντικειμένων, οι χαιρετι-
σμοί κ.λπ.) πρέπει να γίνονται με το δεξί χέρι, καθώς το αριστερό θεωρείται «βρώμικο» λόγω 
της χρήσης του σε ζητήματα υγιεινής. Επιπλέον, έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τους διατροφικούς 
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κανόνες των εβραίων και των ισλαμιστών; Στην πραγματικότητα, το halāl είναι οτιδήποτε επι-
τρέπεται σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο - όχι μόνο φαγητό και ποτό, αλλά και όλα τα θέματα 
της καθημερινής ζωής. Τα τρόφιμα Kosher είναι αυτά που ακολουθούν τους κανονισμούς του 
kashrut, του εβραϊκού διατροφικού νόμου. Σε γενικές γραμμές, οι νόμοι του kashrut είναι αυ-
στηρότεροι από τους ισλαμικούς, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις οι νόμοι αυτοί δεν θα 
επηρεάσουν τους μουσουλμάνους που επιθυμούν να καταναλώσουν kosher, αλλά θα επηρε-
άσουν τους Εβραίους που μπορεί να ενδιαφέρονται να καταναλώσουν κρέας halāl. 

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα αναρίθμητα παραδείγματα πολιτισμικά διαφορετικών πρακτι-
κών, μικρές αλλά σημαντικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής τις οποίες οφείλει κανείς να 
προσπαθήσει να μάθει και να συνειδητοποιήσει την πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών 
(αυτό ισχύει τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις κοινότητες υποδοχής), στις οποίες συ-
νυπάρχουν διαφορετικά έθιμα, προκειμένου να ζουν και να δρουν με σεβασμό μέσα σε αυτές. 

1.2. Μετανάστευση 

1.2.1. Ορολογία και τύποι μετανάστευσης 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετανάστευσης και μεταναστών, βασιζόμενοι σε παράγοντες όπως 
η γεωγραφική θέση, οι λόγοι και οι στόχοι της μετανάστευσης, το νομικό καθεστώς, κ.ά. Αυτό 
συχνά οδηγεί σε σύγχυση και λανθασμένη χρήση των όρων που σχετίζονται με τη μετανά-
στευση, καθώς οι λέξεις όπως ο πρόσφυγας και ο μετανάστης ή ο αιτών άσυλο χρησιμοποιού-
νται εναλλακτικά και χωρίς ακρίβεια. Προκειμένου να διευκρινιστεί και να δομηθεί η συζή-
τηση, είναι σημαντικό να εξοικειωθούμε με τους βασικούς όρους για τη μετανάστευση. 

Πρώτον, μετανάστης είναι οποιοσδήποτε κινείται ή έχει μετακινηθεί σε ένα διεθνές σύνορο ή 
σε ένα κράτος μακριά από τη συνήθη κατοικία του. Αυτή η μετακίνηση αποτελεί εκπατρισμό 
(μετανάστευση) όταν κάποιος αναχωρεί ή εξέρχεται από ένα κράτος με σκοπό να εγκαταστα-
θεί σε ένα άλλο και, αντιστρόφως, αποτελεί μετανάστευση όταν αλλοδαποί μετακινούνται σε 
μια χώρα με σκοπό την εγκατάσταση. 

Ένα άτομο είναι αιτών άσυλο όταν επιδιώκει την ασφάλεια από δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε 
χώρα διαφορετική από τη δική του και αναμένει απόφαση σχετικά με την αίτησή του για κα-
θεστώς προστασίας. Στη συνέχεια, πρόσφυγας είναι κάποιος που «εξαιτίας ενός δικαιολογη-
μένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικούς, μέλους συγκεκριμένης 
κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας της υπηκοότητάς 
του και δεν είναι σε θέση ή, εξαιτίας αυτού του φόβου, δεν επιθυμεί να προστατευτεί από 
αυτή τη χώρα». Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη δεσμεύονται από την αρχή της μη επαναπροώθη-
σης, σύμφωνα με την οποία «κανένα συμβαλλόμενο κράτος δεν θα απομακρύνει ή θα επι-
στρέψει με οποιονδήποτε τρόπο πρόσφυγα στα σύνορα των εδαφών όπου θα απειλούνται η 
ζωή ή η ελευθερία του εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της ιδιότητα μέ-
λους συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή της πολιτικής άποψής του». Επιπλέον, είναι σημα-
ντική η παρακάτω διάκριση. Ενώ ο όρος «παράνομη» μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν αναφέ-
ρεται σε ένα καθεστώς ή μια διαδικασία, προτιμάται ο όρος «παράτυπος» όταν αναφέρεται 
σε ένα άτομο. Η παραμονή σε ένα κράτος χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα και την σχετική γρα-
φειοκρατία  είναι, στις περισσότερες χώρες, όχι ποινικό αδίκημα, αλλά διοικητική παράβαση. 
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Όσον αφορά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν αναγκαστεί ή υποχρεωθεί να φύγουν 
ή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χωρίς να έχουν διασχίσει διεθνώς αναγνωρισμένα κρατικά 
σύνορα, το καθεστώς, στο οποίο υπάγονται, αναφέρεται ως αυτό των εσωτερικά εκτοπισμέ-
νων. 

Αυτά τα ανθρωπιστικά κινήματα μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της αναγκαστικής μετανάστευσης, 
καθώς στην μεταναστευτική ροή υπάρχει το στοιχείο του εξαναγκασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών για τη ζωή, είτε προέρχονται από φυσικά είτε από  ανθρωπογενή αίτια. Αυτή συχνά έρχεται 
σε αντίθεση με την εργασιακή μετανάστευση, στην οποία η μετακίνηση ατόμων από το ένα κράτος στο 
άλλο ή μέσα στην ίδια τη χώρα διαμονής τους, πραγματοποιείται με σκοπό την επαγγελματική τους 
απασχόληση. 

Στο τέλος του 2017, σχεδόν 2060 εκατομμύρια άνθρωποι (3,5% του παγκόσμιου πληθυσμού) ζούσαν 
έξω από τη χώρα γέννησής τους, εκ των οποίων πάνω από 25 εκατομμύρια ήταν διεθνείς πρόσφυγες 
και 3,1 ήταν αιτούντες άσυλο. Ακολούθως, πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι εξορίστηκαν εσωτε-
ρικά λόγω εμφύλιου πολέμου, πολιτικής βίας ή συγκρούσεων και πάνω από 24 εκατομμύρια εκτοπί-
στηκαν το τρέχον έτος λόγω φυσικής καταστροφής ή ακραίων καιρικών φαινομένων. 

1.2.2. Κινητήριες δυνάμεις και αρχές της μετανάστευσης 

Δεν προσφέρουν όλες οι χώρες ή οι περιοχές του κόσμου τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ευεξίας, 
ποιότητας ζωής και ευκαιριών. Αυτό το δεδομένο προωθεί τη μετακίνηση ανθρώπων εντός και 
/ ή μεταξύ αυτών.  

"Παράγοντες ώθησης" είναι οι συνθήκες που αναγκάζουν ή αυξάνουν τη βούληση των ανθρώ-
πων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Συχνά περιστρέφονται γύρω από καταστάσεις όπως η 
ασφάλεια και η έλλειψη σιγουριάς, οι φυσικές καταστροφές ή οι εξαιρετικά δυσμενείς περι-
βαλλοντικές συνθήκες, η ανεργία, η φτώχεια, τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, η έλλειψη 
υπηρεσιών και ανέσεων, οι συγκρούσεις ή οι πόλεμοι και πολλά άλλα. Από την άλλη πλευρά, 
οι "παράγοντες έλξης" είναι εκείνοι που προσελκύουν τους ανθρώπους να μετακινούνται σε 
μια συγκεκριμένη περιοχή. Μερικά παραδείγματα θα ήταν, η επικράτηση χαμηλών ποσοστών 
εγκληματικότητας, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών, η ασφαλέστερη ατμόσφαιρα, η πολιτική 
ασφάλεια, οι λιγότεροι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, οι δυνατότητες απασχόλησης, ο με-
γαλύτερος πλούτος και άλλοι. 

Κατά την εργασία για / με τους μετανάστες ακολουθείται μια σειρά από κατευθυντήριες αρ-
χές: 

Επικέντρωση στις ανάγκες και τα τρωτά σημεία των μεταναστών: υιοθέτηση μιας πολυπολιτι-
σμικής και αντικειμενικής ς προσέγγισης, η οποία θα ικανοποιεί  τόσο τις άμεσες ανάγκες όσο 
και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη και ενδυνάμωση τους.  

Υποστήριξη των προσδοκιών των μεταναστών: Για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, της 
ενσωμάτωσης και την εκπλήρωση των προσδοκιών των μεταναστών, είναι θεμιτό οι κοινωνίες 
να εξετάσουν τις πιθανές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των μεταναστών. Προκαλεί 
δυσκολίες να επιδιώκουν να ενθαρρύνουν, να εμποδίζουν ή να αποτρέπουν τη μετανάστευση 
ή να προωθούν τη διαμονή ή την επιστροφή των μεταναστών. 

Αναγνώριση των δικαιωμάτων των μεταναστών: Οι κοινωνίες πρέπει να παρέχουν υποστήριξη 
και προστασία στους μετανάστες, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Η παροχή στήρι-
ξης στους μετανάστες συνοδεύεται από προσπάθειες για την προστασία τους ενάντια στην 
κακομεταχείριση, την εκμετάλλευση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων. 
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Ελάφρυνση των μεταναστευτικών πιέσεων στις κοινότητες προέλευσης: Με την υποστήριξη 
στην πρόληψη καταστροφών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε κοινοτικό επίπεδο, οι κοι-
νωνίες συμβάλλουν στην άμβλυνση των πιέσεων (κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών) 
που μπορούν να ωθήσουν τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν ενάντια στη βούληση και την 
επιθυμία τους. 

1.2.3. Μετανάστευση στην Ευρώπη και στον κόσμο: ιστορικές και τρέχουσες τά-
σεις 

Ιστορικά η μετανάστευση προς ή εντός της Ευρώπης έχει μια μακρά πορεία, που συνδέεται 
κυρίως με στρατιωτικές εισβολές, ωστόσο, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 
20ου αιώνα, η Ευρώπη ήταν μια ήπειρος μετανάστευσης. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, η μετανάστευση στην Ευρώπη αυξήθηκε σημαντικά (τόσο σε ταχύτητα όσο και σε κλί-
μακα), ιδιαίτερα στα δυτικά ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία φιλοξένησαν σημαντικούς πληθυσμούς 
μεταναστών, τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από τρίτες χώρες. 

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως στο πλαίσιο της πρόσφατης ευρωπαϊκής «μετα-
ναστευτικής κρίσης» (της αυξημένης άφιξης μεταναστών στην Ευρώπη από το 2015 μέχρι σή-
μερα), προκλήθηκαν αρνητικές στάσεις απέναντι στη μετανάστευση, φαινόμενο πιο έντονο σε 
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με άλλες. Η ανάγκη για κάποια κράτη μέλη να φιλοξε-
νήσουν μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών επιστρατεύτηκε  από ανερχόμενα πολιτικά κινήματα 
και κόμματα της δεξιάς, καθώς και μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημιουργώντας ένα 
εχθρικό περιβάλλον για τις πολιτικές πολυπολιτισμικότητας και ενθαρρύνοντας τα αισθήματα 
ανασφάλειας, δυσπιστίας ακόμη και καταφανών διακρίσεων εις βάρος των μεταναστών, κα-
θώς και την αύξηση περιπτώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

Ας λάβουμε υπόψη, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών είναι αναγκαίο να υποστη-
ρίζονται και να υπερασπίζονται ανά πάσα στιγμή - ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς 
ή την καταγωγή τους. Επιπλέον,  οι οικονομικές δυσκολίες, η πολιτική καταπίεση, οι εχθρο-
πραξίες και οι διώξεις, καθώς και οι κίνδυνοι και τα τραύματα των συγκρούσεων που συμβαί-
νουν επί του παρόντος στον παγκόσμιο Νότο είναι μια αντανάκλαση ενός, όχι πολύ μακρινού, 
ευρωπαϊκού παρελθόντος. Επομένως, ο καθένας μας στις ευρωπαϊκές κοινωνίες οφείλει να 
έχει επίγνωση και ορθή πληροφόρηση σχετικά με τα μεταναστευτικά θέματα αλλά και τους 
ίδιους τους μετανάστες για την αποφυγή επικράτησης στερεοτύπων και προκαταλήψεων, πα-
ραπληροφόρησης και υπερβολικών αντιλήψεων ή λανθασμένων πεποιθήσεων.  

Αρχικά, για παράδειγμα, και αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, δεν θέλουν  ή δεν είναι ικανοί 
όλοι οι μετανάστες να έρθουν στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες μετανα-
στεύσεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως είναι ενδοκοινοτικές (οι άνθρωποι μετακινούνται αλλά 
τείνουν να μένουν κοντά στο σπίτι τους), συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιοχών του παγκόσμιου Νότου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταναστευτικές ροές από Νότο 
σε Νότο εξακολουθούν να παραμένουν υψηλότερες από τις μετακινήσεις από τον Νότο στο 
Βορρά. Επιπλέον, οι αναπτυσσόμενες χώρες (συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων από τις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου) είναι επίσης εκείνες που υποδέχονται το 85% όλων των 
προσφύγων (σχεδόν 9 στους 10 πρόσφυγες). Το 2015, δέκα χώρες στην Αφρική και τη Μέση 
Ανατολή, που αντιπροσωπεύουν μόνο το 2,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, στέγαζαν πάνω από τους 
μισούς από τους 21 εκατομμύρια πρόσφυγες στον κόσμο. Ως εκ τούτου, οι γειτονικές χώρες 
σε περιοχές σύγκρουσης - και όχι απαραίτητα πλούσιες χώρες στον ανεπτυγμένο κόσμο - 
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δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τα μεταναστευτικά κύματα και οι αριθμοί και τα γεγο-
νότα θέτουν στο μικροσκόπιο την ανάληψη του «προσφυγικού βάρους» από την Ευρώπη. 

Όσον αφορά το επιχείρημα των «οικονομικών μεταναστών», οι περισσότεροι νεοεισερχόμενοι 
δεν μετακινούνται με ζητούμενο την απασχόληση ή την ευημερία. Το 2015, το 83% των 
αφίξεων στην Ευρώπη δια θαλάσσης ήταν άνθρωποι που τράπηκαν σε φυγή εξαιτίας του πο-
λέμου  και των διώξεων. Ακόμα και αν οι μετανάστες δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για να 
χαρακτηριστούν πρόσφυγες, εξακολουθούν να είναι συχνότερα ευάλωτοι, τραυματισμένοι, 
βίαια εκτοπισμένοι και ανίκανοι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Εντούτοις, αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, οι φυσικές καταστροφές υπήρξαν  μεγαλύτερος μοχλός 
μετακίνησης ανθρώπων σε σύγκριση  με τους πολέμους και τις συγκρούσεις.  

Επιπλέον, η «κρίση των προσφύγων» δεν αντιπροσωπεύει μια «εισβολή των Μουσουλμάνων» 
στην Ευρώπη, όπως έχει ανακοινωθεί ευρέως και ανησυχητικά σε διάφορες περιπτώσεις: οι 
μουσουλμάνοι αποτελούσαν το 2016 περίπου το 5% των Ευρωπαίων κατοίκων, ποσοστό που 
κυμαινόταν από το 9% στον γαλλικό πληθυσμό έως το 0,2% ή λιγότερο σε χώρες όπως η Δη-
μοκρατία της Τσεχίας, η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής. Τέλος, η μετανάστευση δεν 
αντιπροσωπεύει ορδές ανδρών που έρχονται στις χώρες υποδοχής, καθώς περίπου οι μισοί 
μετανάστες και πρόσφυγες στον κόσμο είναι γυναίκες. 

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μερίδιο της μετανάστευσης στην ΕΕ αντιστοιχεί σε πολί-
τες της ΕΕ που μετακινούνται (20 εκατομμύρια, κυρίως από τη Ρουμανία, την Πολωνία, την 
Ιταλία και την Πορτογαλία), ακολουθούμενοι σε μια απόσταση από ανθρώπους που προέρχο-
νται από την Ασία και τη Μέση Ανατολή (12 εκατομμύρια). Εν ακολουθία, περισσότερο από το 
ήμισυ της ροής της νόμιμης μετανάστευσης στις χώρες της ΕΕ οφείλεται στην οικογενειακή 
επανένωση ή σε ανθρωπιστικούς λόγους (συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος του πρό-
σφυγα), με ένα μόνο μέρος των μεταναστών να εισέρχονται στην Ένωση για απασχόληση. Ε-
ξάλλου, οι πρόσφυγες διαμένουν πολύ περισσότερο στις χώρες υποδοχής από ό, τι στο παρελ-
θόν, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 2/3 όλων των προσφύγων δεν είναι σήμερα σε 
θέση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους εξαιτίας των διαρκώς παρατεινόμενων συγκρού-
σεων. 

Ωστόσο, οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν το μερίδιο των μεταναστών που ζουν στη χώρα 
τους, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και περισσότερο από 20% σε σχέση με το  πραγματικό 
μερίδιο. Τέλος, οι αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι και τα μέτρα όπως οι περιφράξεις δεν 
σταματούν την παράνομη μετανάστευση ή την εισροή προσφύγων, αλλά απλώς μετατοπίζο-
νται σε άλλες χώρες και διαδρομές (συνήθως όλο και περισσότερο επικίνδυνες). Ομοίως, οι 
μετανάστες είναι πιο πιθανό να μετακινούνται παράνομα όταν δεν υπάρχουν νόμιμες εναλλα-
κτικές λύσεις. 

1.2.4. Σημασία της μετανάστευσης 

Δεδομένου ότι η μετανάστευση παρουσιάζεται πολύ συχνά με ένα σχετικό αρνητισμό, κρίνεται  
σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η θεωρητική ενότητα δίνοντας μια εναλλακτική εικόνα που 
φέρνει στο φως τη συμβολή της μετανάστευσης στις διάφορες πτυχές της ζωής που εμπλέκο-
νται σε αυτήν. 

Η μετανάστευση, από το τέλος του 2ου παγκόσμιου πολέμου, μετασχηματίζει την Ευρώπη σε 
μια ήπειρο με πληθυσμό με πολύ διαφορετικό μεταναστευτικό υπόβαθρο – ως προς τις χώρες 
προέλευσης, την εθνολογική και θρησκευτική προέλευση, τις πολιτιστικές πρακτικές και τις 
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γλώσσες - ιδιαίτερα στη Βόρεια, Δυτική και Νότια Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, το 2011, 
σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων πολιτών της ΕΕ (που αποκτούν την ιθαγένεια ενός κράτους-
μέλους της ΕΕ) ήταν Μαροκινοί, Τούρκοι, Εκουαδόριοι και Ινδοί. 

Επιπλέον, η μετανάστευση δεν είναι μόνο μια μετακίνηση, αλλά μια ανταλλαγή, καθώς οι με-
τανάστες φέρνουν μαζί τους εμπειρία, εκπαίδευση, δεξιότητες και ιδέες. Αυτό είναι όλο και 
πιο αληθινό καθώς η αναλογία των μεταναστών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στις χώρες του 
ΟΟΣΑ (κυρίως χώρες με υψηλότερο εισόδημα) αυξάνεται έντονα, ενώ περίπου 30 εκατομμύ-
ρια μετανάστες με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση απαντώνται σε αυτήν την ομάδα κρατών 
τα έτη 2010/11. Εξάλλου, οι μετανάστες κατέχουν το κλειδί για την κάλυψη των ελλείψεων 
εργατικού δυναμικού και την ανανέωση της αγοράς, αντιπροσωπεύοντας το 70% της αύξησης 
του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού μεταξύ 2004 και 2014 (47% στις Ηνωμένες Πολιτείες). 

Από την άλλη πλευρά, και αντίθετα με το κοινό παράδοξο  της «κλοπής θέσεων εργασίας / 
ελεύθερης πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές», στις περισσότερες χώρες, οι μετανάστες γε-
νικά συμβάλλουν περισσότερο σε φόρους και κοινωνικές εισφορές από ό, τι λαμβάνουν σε 
μεμονωμένα επιδόματα. Εκεί που  οι μετανάστες έχουν μια λιγότερο ευνοϊκή δημοσιονομική 
θέση, αυτό δεν οφείλεται στην μεγαλύτερη εξάρτησή τους από τις κοινωνικές παροχές, αλλά 
στο γεγονός ότι συχνά έχουν χαμηλότερους μισθούς και επομένως δύνανται να συνεισφέρουν 
λιγότερο. 

Όσον αφορά το άλλο άκρο της κατάστασης, η ίδια η μετανάστευση αποτελεί σημαντική στρα-
τηγική για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στις φτωχότερες χώρες. Δεδομένου ότι 
τα εμβάσματα έχουν αυξηθεί σταθερά με την πάροδο του χρόνου και είναι τριπλάσια από την 
επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, η μετανάστευση συμβάλλει στην ενίσχυση των συνθηκών δια-
βίωσης στις χώρες προέλευσης και μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του επιπέδου οικονο-
μικής ανάπτυξης και του εισοδήματος. Το δεδομένο αυτό αναμένεται να μειώσει την τάση των 
ανθρώπων να μεταναστεύσουν (έως ένα ορισμένο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η δυνατότητα 
για οικονομική ανάπτυξη αυξάνει την πιθανότητα και την τάση των ανθρώπων να μεταναστεύ-
ουν, μετά το οποίο η σχέση αντιστρέφεται και οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να παραμείνουν 
στην πατρίδα τους). 

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι μετακινούνται από τις αρχαιό-
τερες εποχές. Ενώ μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να εγκαταλείψουν τους τόπους ή τις χώρες 
καταγωγής τους, άλλοι αναγκάζονται να αποχωρήσουν  και εάν η μετανάστευση αποτελεί θε-
τική και ενδυναμωτική εμπειρία για πολλούς, η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής βασισμέ-
νης στα ανθρώπινα δικαιώματα οδηγεί στη συνήθη παραβίαση των δικαιωμάτων των μετανα-
στών κατά τη διέλευση, στα διεθνή σύνορα και στις χώρες στις οποίες μεταναστεύουν, κάνο-
ντας την εμπειρία αυτή πολύ αρνητική για κάποιους άλλους. 

Ως άτομα, επαγγελματίες και οργανώσεις, είναι επομένως πολύ σημαντικό να παραμείνουμε 
καλά πληροφορημένοι,  και συνειδητοποιημένοι  για τις ποικίλες πραγματικότητες και τις δια-
στάσεις της μετανάστευσης. Όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, 
«Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους που το σκάνε για την επιβίωσή τους. Θα 
έρθουν. Η επιλογή που έχουμε είναι πόσο καλά διαχειριζόμαστε την άφιξή τους και πόσο αν-
θρώπινα". 
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2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ 

Εισαγωγή 

Οι μεταναστευτικές ροές είναι εγγενείς στην ανθρώπινη ιστορία και έχουν διαδραματίσει θε-
μελιώδη ρόλο στην εξέλιξη των ανθρώπων καθώς και στον εμπλουτισμό των κοινωνιών. Κα-
λύπτουν όλες τις περιοχές του κόσμου και έχουν απαντηθεί προς κάθε κατεύθυνση (μεταξύ 
των διαφόρων χωρών:  από νότο- σε βορρά, από νότο- στο νότο, από βορρά-σε βορρά, από 
βορρά-σε νότο και μέσα στην ίδια χώρα) και άγγιξαν όλους τους κοινωνικούς τομείς. 

Οι διεθνείς μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η 
οικονομική παγκοσμιοποίηση και οι ανισότητες των συνθηκών διαβίωσης ή των διωγμών που 
προκαλούνται από διαφορετικά αίτια είναι μερικοί από τους κύριους παράγοντες που εξηγούν 
αυτή την αύξηση. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότεροι πρόσφυγες, θύματα ένοπλων συγκρού-
σεων που υφίστανται αδικίες και παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Τα τοπικά 
εδάφη αποτελούν σημείο εξόδου και άφιξης αυτών των ανθρώπων και οι κυβερνήσεις τους 
έχουν την ευθύνη να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ειρηνικής συμβίωσης, του σεβασμού 
και της ποιότητας ζωής του μεταναστευτικού πληθυσμού. Η εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων 
πολιτικών οφείλει  να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του σεβασμού μεταξύ ίσων ατόμων και 
στην προσπάθεια για  καλύτερη συμβίωση με γνώμονα την ετερότητα. 

2.1. Ετερότητα 

Ο όρος ετερότητα αναφέρεται στη διαφορά ή τη διάκριση, την ανομοιογένεια, την ανισότητα 
ή την πολλαπλότητα μεταξύ ανθρώπων, ζώων ή πραγμάτων, σε ποικίλα, σε άπειρα ή σε αφθο-
νία διαφορετικών πραγμάτων. 

Η επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση και την ετερότητα  είναι σχεδόν αστεί-
ρευτη . Γεγονός είναι, όμως, ότι χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο συγκεκριμένες αναλύσεις, 
οι οποίες τοποθετούν τόσο την μετανάστευση όσο και την ετερότητα σε ακριβή πλαίσια ώστε 
να εντοπίζονται τα προβλήματα, οι απαιτήσεις και οι πιθανές λύσεις. 

2.2. Η διαχείριση της ετερότητας σε τοπικό επίπεδο 

2.2.1. Τύποι 

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ετερότητα ξεπερνά το φύλο, την ηλικία ή τα δημογραφικά 
στοιχεία. Αναφερόμαστε πάντα στην ετερότητα των αξιών, των δεξιοτήτων, των ενδιαφερό-
ντων και των εμπειριών, γεγονός που την καθιστά όχι στόχο, αλλά αναπόφευκτη πρόκληση».  

Η πολιτισμική, θρησκευτική, σεξουαλική και εθνολογική  ετερότητα είναι οι πιο συχνά αναφε-
ρόμενες μορφές . Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με την πολιτισμική και κοινωνική ετερότητα 
και τη διαχείρισή της σε τοπικό επίπεδο.  

Η ετερότητα αντιμετωπίζεται συχνά ως πρόβλημα, δημιουργώντας έτσι μια απλοϊκή συσχέ-
τιση  μεταξύ ετερότητας και δυσκολίας. Η αλήθεια είναι ότι, ενώ οι συγκρούσεις είναι αναπό-
φευκτες, η κατάλληλη διαχείρισή τους αποτελεί πηγή πλούτου και εξέλιξης. 
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2.2.2. Βασική επισκόπηση των σημαντικότερων χωρών προέλευσης 

Η προέλευση των μεταναστών στην ΕΕ ποικίλλει από τη μια δεκαετία στην άλλη. Στη δεκαετία 
του 1950 και του 1960 άρχισε η μετανάστευση των Αφρικανών και των Τούρκων, έπειτα ακο-
λούθησαν οι Ασιάτες, κυρίως οι Κινέζοι και πιο πρόσφατα οι Λατινοαμερικανοί, ιδιαίτερα οι 
κάτοικοι του Εκουαδόρ, που έφθασαν μαζικά στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ισπανία. Το 2007, η 
Ισπανία έγινε το κράτος της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης (με 10%), ακολου-
θούμενη από τη Γαλλία (9,6%), τη Γερμανία (8,9%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,1%). Ο πληθυ-
σμός των μεταναστών αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τον ισπανικό πληθυσμό. Η μεγαλύ-
τερη ομάδα μεταναστών στην Ισπανία είναι οι Μαροκινοί (12,82%), ακολουθούν Ρουμάνοι 
(11,7%) και οι κάτοικοι του Εκουαδόρ (11,7%). 

2.2.3. Υποκειμενικές καταστάσεις  

Οι άνθρωποι και οι κοινωνικές ομάδες συνυπάρχουν σε ένα κοινό έδαφος και διατηρούν διά-
φορα ενδιαφέροντα, στόχους και ανάγκες. Οι επαρκείς τοπικές πολιτικές πρακτικές, οφείλουν 
να εντοπίζουν τις ανάγκες των πολιτών που ζουν μαζί στην ίδια επικράτεια αναγνωρίζοντας 
την πολιτιστική, θρησκευτική, σεξουαλική και εθνολογική τους διαφορετικότητα. Υπάρχουν 
πολλές απόψεις που υποστηρίζουν  ότι το μέλλον θα είναι διαφοροποιημένο ή  απρόβλεπτο. 
Οι τοπικές πολιτικές δεσμεύονται να αναγνωρίσουν τον πλούτο της ετερότητας, καθώς και να 
εξασφαλίσουν ορισμένες τοπικές πρακτικές σύμφωνα με ένα  κοινό κώδικα  για το σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παρέχοντας ένα ισότιμο και δημοκρατικό χώρο συνύπαρξης.  

Το να χωριστεί ένα μέρος της ιθαγένειας, να διαχωριστεί ένα μέρος του πληθυσμού, να υπο-
στηρίζεται άνισα μια ομάδα ανθρώπων και να ζημιωθεί ο πλούτος που προσφέρει η ετερό-
τητα, δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων και αντιτάσσεται στα πιο βασικά δικαιώ-
ματα του πληθυσμού. 

2.2.4. Προτάσεις 

Οι τοπικές κυβερνήσεις είναι ωφέλιμο να αντανακλούν και να επιλέγουν μοντέλα διαχείρισης 
της ετερότητας όπως και να υιοθετούν  στρατηγικές και εργαλεία για την ενίσχυση της συμμε-
τοχής, της διαφάνειας και της ανάληψης των ευθυνών. 

Επομένως, οι πολιτικές διαχείρισης  της  κοινωνικής ενσωμάτωσης και της   ετερότητας  διευ-
κολύνουν τους δεσμούς στην κοινότητα και οικοδομούν τη γνώση. Οι κοινωνικοοικονομικές 
και πολιτιστικές ομάδες που  συμβιώνουν σε μια επικράτεια, διαμορφώνουν τα   έθιμα,  τις 
γνώσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, τις ταυτότητες  και την καινοτομία. Η αξία αυτής της συλλογι-
κής γνώσης, είναι το κλειδί για τη δημιουργία του κοινωνικού κεφαλαίου και επομένως της 
βελτίωσης της ποιότητας  της ζωής. Συνεπώς, οι κυβερνητικές πολιτικές, μέσω των δημόσιων 
υπηρεσιών, μπορεί να ενισχύσουν  τις δεξιότητες και τις κοινωνικές  σχέσεις σε μια επικράτεια.  

Η επίτευξη των βέλτιστων επιπέδων συνύπαρξης  με όρους ετερότητας αντανακλά την ικανό-
τητα της ίδιας της κοινότητας να οργανώνει, να προστατεύει, να προάγει και να διαχειρίζεται 
τα  κοινά αγαθά. Ο ρόλος της τοπικής πολιτικής είναι  να αυξάνει την κοινωνική συνοχή με το 
να   μειώνει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων 
που ζουν σε μια επικράτεια. Είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι ανισότητες υ-
πάρχουν και πρέπει να τις διαχειρίζονται οι δημόσιοι φορείς προκειμένου να αποφευχθεί η 
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αύξησή τους. Η κοινωνική συνοχή δεν είναι εφικτή σε φτωχά ή κατακερματισμένα κοινωνικά 
πλαίσια. 

2.2.5. Βασικοί παράγοντες στη διαχείριση της ετερότητας σε τοπικό επίπεδο 

Σε αυτό το σημείο θα αναλύσουμε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διάφοροι 
παράγοντες που βρίσκονται εντός των ορίων ενός δήμου με σκοπό την κοινωνική ένταξη και 
την οικοδόμηση της διαπολιτισμικότητας. Η διοίκηση και ο συντονισμός αυτών των παραγό-
ντων  είναι απαραίτητο να προέρχονται από τη δημόσια διοίκηση και ιδιαίτερα από τις δημο-
τικές αρχές.  

Σύμφωνα με τα  Ηνωμένα Έθνη , όταν επιδιώκουμε βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η συνερ-
γασία μεταξύ των τμημάτων της κάθε περιοχής είναι προτεραιότητα. Η πρόταση που γίνεται 
στις τοπικές αρχές για την δημιουργία αυτών των δικτύων συνεργασίας βασίζεται σε μια το-
ποκεντρική προσέγγιση.  

Μία από τις κύριες θεωρητικές αναφορές στην δημιουργία τοπικών δικτύων είναι το μοντέλο 
του Τριπλού Έλικα (Triple Helix). Δομημένο στη δεκαετία του 90' από τους Etzkowitz και 
Leydesdorff, ορίζει ως  περιφερειακούς παράγοντες τη δημόσια διοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα 
και τον ακαδημαϊκό κόσμο. Παρόλο που  αυτό το μοντέλο επικεντρώθηκε στην παραγωγική 
καινοτομία, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την κατανόηση της σημασίας και της δυναμικής των 
πολύπλευρων τοπικών  συμμαχιών.  

Στη συνέχεια, οι πρωτοβουλίες που επικεντρώνονταν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ε-
ξέλιξαν περαιτέρω αυτό το μοντέλο, ώστε να περιλαμβάνει και τον αποκαλούμενο Τρίτο Το-
μέα. Έτσι δόθηκε πνοή σε ένα μοντέλο αρκετά λειτουργικό, που θα μπορούσαμε να ονομά-
σουμε Τετραπλό Έλικα, το οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράψει την οργάνωση των κοινω-
νικών παραγόντων σε οποιαδήποτε επικράτεια. Ας δούμε πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
και ποιος ο ρόλος του κάθε τομέα στην οικοδόμηση μιας διαπολιτισμικής κοινωνίας χωρίς α-
ποκλεισμούς. 

Η ιδέα της προσέγγισης της περιφέρειας και από τους τέσσερις αυτούς τομείς είναι να δια-
σφαλίσουμε μια ολόπλευρη δράση 360ο, δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι παράγοντες 
της περιοχής θα συμμετέχουν ενεργά, ανταποκρινόμενοι στη νέα πραγματικότητα. Οποιοδή-
ποτε θεσμικό, συλλογικό όργανο ή οργάνωση που απαντάται σε μια επικράτεια εμπίπτει απα-
ραιτήτως σε έναν από αυτούς τους τέσσερις τομείς. Αναλύοντας το ρόλο που μπορεί να δια-
δραματίσει κάθε ένας από αυτούς, θα έχουμε μια πρώτη προσέγγιση των στρατηγικών που 
είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή. 

2.2.6. Καλές πρακτικές στη διαχείριση της ετερότητας 

Avilés: Κοινωνικά υπεύθυνη πόλη 

Το 2009, το δημοτικό συμβούλιο της Avilés στην  Ισπανία συμπεριέλαβε το κριτήριο της κοι-
νωνικής ρήτρας στις δημόσιες συμβάσεις. Μέσω αυτού η πόλη έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα 
προς την ενσωμάτωση της ετερότητας.  

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στις Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις ( ΚΥΔΣ), αρχή 
που αντανακλάται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένα στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
Σύμφωνα με την συνθήκη αυτή  «κατά τον καθορισμό των πολιτικών και των δράσεων, η 
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Ευρωπαϊκή  Ένωση λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που αφορούν την προώθηση υψηλού επι-
πέδου απασχόλησης, επαρκούς κοινωνικής προστασίας, καταπολέμησης του κοινωνικού απο-
κλεισμού και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υ-
γείας".  

Οι βασικές αρχές των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημόσιων Συμβάσεων είναι η προώθηση ευκαι-
ριών απασχόλησης για άτομα που έχουν αποκοπεί από την αγορά εργασίας (π.χ. νέοι, γυναί-
κες, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες και άτομα με ειδικές ανάγκες) και η προώθηση της α-
ξιοπρεπούς εργασίας (ποιότητα και σταθερότητα της απασχόλησης). 

In 2009, the City Council of Avilés, Spain, included the criterion of a social clause in its public. 

 

Μεσογειακή προοπτική για την αστική μετανάστευση  

Το έργο Μεσογειακή Μετανάστευση από πόλη σε πόλη (MC2CM - Mediterranean City-to-City 
Migration) σχεδιάστηκε στα πλαίσια του Μεσογειακού Διαλόγου για την Διαμετακομιστική 
Μετανάστευση (MTM - Mediterranean Transit Migration Dialogue), μιας ανεπίσημης πλατφόρ-
μας συμβουλευτικής μεταξύ των φορέων μετανάστευσης των χωρών προέλευσης, διέλευσης 
και προορισμού κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών στην Αφρική, την Ευρώπη και την 
Μέση Ανατολή. Έχει φιλοξενηθεί από το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης της Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής (ICMPD - International Centre for Migration Policy Development) από το 2002. Αυτός ο 
κρατικός διάλογος ανέδειξε την ανάγκη εστίασης στην τοπική διάσταση της μετανάστευσης, 
ακόμη και σε μια εποχή που ο κρίσιμος ρόλος των τοπικών αρχών στη μετανάστευση δεν ήταν 
αδιαμφισβήτητος όπως είναι σήμερα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γεννηθεί το έργο MC2CM.  

Το έργο αυτό αποσκοπεί στη δέσμευση για την αναβάθμιση της τοπικής διοίκησης της μετα-
νάστευσης. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικές πτυχές αυτού του έργου που πιστεύουμε ότι αποδεικνύουν τη δέ-
σμευσή του για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε τοπικό επίπεδο: 

α)  Η μετανάστευση ως ιστορικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης εξέλιξης: με βάση τις το-
πικές εμπειρίες ως πλαίσιο κινητικότητας, αντλούνται διδάγματα από τις πρακτικές δια-
χείρισης της ετερότητας που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την ιστορία. 

β)  Οι πόλεις αντιλαμβάνονται τη μετανάστευση ως ευκαιρία: να αντιληφθούν πρώτα τη με-
τανάστευση και την ανθρώπινη κινητικότητα ως γεγονός και όχι ως φαινόμενο και τις 
δυνατότητες των μεταναστών πέρα από την ωφελιμιστική  και λειτουργική οπτική. 

(γ)  Οι αστικές περιοχές ως μέσο γνώσης των προκλήσεων της μετανάστευσης: δεδομένου 
ότι οι μετανάστες τείνουν να συγκεντρώνονται σε αστικές περιοχές λόγω, αφενός, των 
πρακτικών διαβίωσης και συνύπαρξης και, από την άλλη, του μεγάλου αριθμού θέσεων 
εργασίας, οι μεγάλες πόλεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν εκκολαπτήριο εμπειριών 
μετανάστευσης και καλές πρακτικές διαχείρισης της ετερότητας. 

δ)  Ανθεκτικότητα των προκλήσεων: Παρά την επιτυχία του έργου, είναι γενικά αποδεκτό  
ότι οι προκλήσεις εξακολουθούν, όπως η διευκρίνιση  του αστικού τοπίου των μετανα-
στών. 
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Πρόγραμμα διερμηνείας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης 

Η ρητορική του "Μόνο Αγγλικά" μπορεί να έχει πολιτική αξία, αλλά είναι εκ διαμέτρου αντί-
θετη τόσο στις αξίες όσο και στις νομικές υποχρεώσεις σε πολλά περιβάλλοντα, από νοσοκο-
μεία έως πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένα από τα συνθήματα και τις αρχές που σηματοδοτούν 
αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή, αναγνωρίζει ότι η επίσημη γλώσσα μιας χώρας δεν χρησιμο-
ποιείται από όλους, ειδικά σε ιδιωτικό επίπεδο. 

Θεωρούν ότι τα μέσα μετάφρασης είναι ακριβά και συνεπώς περιορισμένα, επομένως εκπαι-
δεύουν τους ανθρώπους στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Βο-
στώνης για να γίνουν πιστοποιημένοι διερμηνείς σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Πιστεύουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται το λάθος να αναγνωρίζονται ομάδες μεταναστών 
με μια αποικιακή / επίσημη γλώσσα (γαλλικά, αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά), ούτε ότι η εκ-
μάθηση της γλώσσας θα συμπεριλαμβάνει απαραίτητα εμπειρία στη διαδικασία μετάφρασης. 
Θεωρούμε ότι αυτό απαιτεί να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να εξετάσουμε, αφενός, τις 
καθομιλούμενες γλώσσες της επικοινωνίας, καθώς και τα πολιτιστικά πρότυπα (λεκτικά και μη 
λεκτικά) που καθιστούν εφικτή την επικοινωνία. 

 

Πρακτική άσκηση στην Τράπεζα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του Καναδά (BDC): Σπάζοντας τα 
φράγματα για την απασχόληση των προσφύγων 

Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι η ετερότητα και η ένταξη να διευρύνεται και να υποστηρίζει 
τους επιχειρηματίες σε νέες αγορές και κοινότητες, η Τράπεζα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του 
Καναδά (BDC) ανακαλύπτει μια απολύτως απαραίτητη στρατηγική για την ετερότητα που υπο-
γραμμίζεται από  τις ικανότητες των  πρώτων προσφύγων στον Καναδά.  

 Το γεγονός ότι η τράπεζα ήταν υπέρ της ένταξης τη βοήθησε, όχι μόνο να μάθει περισσότερα 
για την αγορά και τους επιχειρηματικούς στόχους, αλλά και να συνδεθεί με επιχειρηματίες, 
που, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είχαν έρθει ποτέ σε επαφή μαζί της. Μια από τις κατευ-
θυντήριες γραμμές της Τράπεζας παρουσιάζει το παράδειγμα μιας συνέντευξης με έναν νεο-
φερμένο από την Τουρκία. Είπε στον συνεντευκτή  του ότι υπήρχε μια τεράστια αναξιοποίητη 
τουρκική επιχειρηματική κοινότητα στη Βόρεια Υόρκη (Τορόντο). Ήταν σε άμεση επαφή με ε-
κείνη, κατανοούσε την κοινότητα και μπορούσε να συνδέσει τα προϊόντα της FOC με αυτήν 
την κοινότητα. Όταν προσλήφθηκε, η BDC κατάφερε να προσεγγίσει και να εξυπηρετήσει αυτή 
τη νέα αγορά πελατών. Είχε θετικό αντίκτυπο για το BDC, όπως και  για τους επιχειρηματίες. 
Χωρίς αυτόν, η BDC δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτήν τη νέα αγορά και ίσως να 
μην γνώριζε καν την ύπαρξη αυτής της ευκαιρίας. Ήταν επίσης σημαντικό για την BDC να ανα-
γνωρίσει τις δεξιότητες και τις δυνατότητές της πέρα από μια αγορά. Από τότε έχει γίνει επι-
τυχημένος Διευθυντής της BDC.  

Υπό αυτή την έννοια, σκοπεύουμε να προσθέσουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή οφείλει να συνο-
δεύεται από τη δυνατότητα κατάρτισης και προετοιμασίας του μετανάστη / πρόσφυγα πέρα 
από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που είχε στη χώρα καταγωγής του. Δηλαδή, είναι απαραί-
τητο να αντιληφθούμε τις τάσεις και τις ικανότητες που έχει το άτομο, ανεξάρτητα από το 
ακαδημαϊκό του προφίλ, καθώς και τη μάθηση που ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει κατά τη 
διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού που συνήθως ενσωματώνει άλλα στοιχεία που δεν 
είναι η χώρα / το πλαίσιο / ο τόπος προέλευσης. 
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2.3. Ο αγώνας ενάντια στη μισαλλοδοξία 

2.3.1. Έννοια και δυναμική της μισαλλοδοξίας 

Με τον όρο μισαλλοδοξία εννοούμε απόρριψη του άλλου προσώπου λόγω της ενδεχόμενης 
θέσης του, πραγματικής ή υποτιθέμενης, σε μια ανθρώπινη κατηγορία που ορίζεται από τον 
επιτιθέμενο, ο οποίος περιορίζει την προσωπικότητα του θύματος σε μια κοινωνική κατηγο-
ρία. Αυτό ενθαρρύνει τη δυναμική του μίσους που βασίζεται στη φυλή, τον σεξουαλικό προ-
σανατολισμό, τη γλώσσα, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή οποιονδήποτε άλλο σημα-
ντικό παράγοντα των διαφορετικών εκδηλώσεων της ανθρώπινης υπόστασης.  

Η δυναμική της μισαλλοδοξίας είναι απλή και καταστροφική. Ξεκινά από τη μείωση της υπό-
στασης ενός ατόμου σε ένα στερεότυπο της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ή με την 
οποία ταυτίζεται.  Για αυτή την ομάδα κατασκευάζεται η προκατάληψη, το στερεότυπο ή το 
δόγμα, το οποίο προωθείται κατάλληλα, ώστε  να καταλήγει να ενοχοποιεί αυτή τη μειονότητα 
για υποτιθέμενη κοινωνική απειλή. 

Από τη μισαλλοδοξία δεν προκύπτουν μόνο διακρίσεις (λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση), αλλά 
και η διάπραξη εγκλημάτων μίσους (εγκληματική επίθεση) κατά του θύματος ή της περιουσίας 
του για τον απλό λόγο ότι είναι μέλος αυτής της ομάδας ή έχει ταυτοποιηθεί ως τέτοιο, λόγω 
του κοινωνικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού, εθνολογικού, σεξουαλικού προσανατολισμού 
του ή οποιασδήποτε άλλης διαφοροποιημένης κατάστασης. Αυτή είναι μια μορφή βίας που 
διαπράττεται από εκτελεστές που πιστεύουν ότι έχουν τη νομιμότητα να πραγματοποιήσουν 
την «κάθαρση» της ταυτότητας. 

2.3.2. Ρατσισμός και ξενοφοβία 

Η αμφιλεγόμενη  διττή κατάσταση των μεταναστεύσεων, η αναγκαιότητα και [ταυτόχρονα] η 
απόρριψή τους ανέσυραν από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τη συζήτηση περί ισότητας των 
ανθρώπων. Οι κοινωνίες που δεν αντιμετωπίζουν τον μετανάστη ως ένα ανθρώπινο ον με ρίζες 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον περιορίζουν απλώς στην εργασία ως έναν παραγωγικό πόρο.   

Η ξενοφοβική μισαλλοδοξία είναι ένα μεγάλο και επικίνδυνο εργαλείο, το οποίο ανοίγει τις 
πόρτες και το δρόμο για την εκτεταμένη μισαλλοδοξία. 

Η ξενοφοβία και η απόρριψη προσφύγων και μεταναστών αυξάνονται στην Ευρώπη και αυτό 
γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη της ισλαμοφοβίας που τροφοδοτείται από τις τρομοκρα-
τικές επιθέσεις. Έτσι, μέσα σε ένα βαρύ κλίμα, καθίσταται δυνατή η προώθηση της αδιαλλα-
ξίας, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις και χειρισμοί που αποσκοπούν στην εξάπλωση του μίσους και 
της απόρριψης μουσουλμάνων, οι οποίοι θα στιγματιστούν εξαιτίας της τρομοκρατίας σε όλες 
τις γωνιές της Ευρώπης, και ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο. 

Και σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται και προωθείται η πολιτική ξενοφοβία]  στη Γαλλία, τη 
Μεγάλη Βρετανία, τη Δανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Αυστρία, και ενισχύ-
εται η άνοδος των κατάφωρα νεοναζιστικών κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, η 
Attaka στη Βουλγαρία και η Jobbik στην Ουγγαρία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τον νεοναζισμό 
στην Ουκρανία και τον ομώνυμό της, τον εξτρεμισμό των τζιχαντιστών και την τρομοκρατία 
στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, τον λαϊκισμό στις ΗΠΑ ή την ανάπτυξη ρατσιστικών 



Q-SER                                                        IO2 • Εκπαιδευτικό υλικό Q-SER: Περιεχόμενο ενοτήτων 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 25 από 51 

πολιτοφυλακών στην άλλη πλευρά του Βόρειου Ατλαντικού, σε έναν πλανήτη που μαστίζεται 
από πολέμους, διωγμούς και δυστυχία. 

2.3.3. Ρητορική μίσους 

Η ρητορική του μίσους επιδιώκει να αναστείλει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, όπως το 
δικαίωμα να ζει κανείς χωρίς φόβο ή εκφοβισμό, το δικαίωμα του ατόμου στην αξιοπρέπεια 
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις ή περι-
θωριοποίηση ή, εν συντομία, το δικαίωμα να είναι κανείς διαφορετικός αλλά να χαίρει ισότη-
τας στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Η ρητορική μίσους ενθαρρύνει τον στιγμα-
τισμό, τον αποκλεισμό, την εχθρότητα, τον φανατισμό, την επιθετικότητα και τη βία κατά των 
«άλλων», των ευάλωτων ομάδων και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο. 

Η ρητορική μίσους είναι μια έκφραση επιθετικότητας μέσω της οποίας η δυναμική της μισαλ-
λοδοξίας τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Μια δυνα-
μική που αρχίζει με τον στιγματισμό του "άλλου",  με την άρνηση της "ανθρώπινης αξίας" (της 
αξιοπρέπειάς του), επειδή είναι διαφορετικός. Εν συνεχεία, ο τελευταίος υποβάλλεται σε μια 
διαδικασία "ταπείνωσης", που τροφοδοτείται από μύθους και ψευδείς εικόνες που έχουν 
διεισδύσει στο κοινωνικό υποσυνείδητο όπως: οι μετανάστες είναι εγκληματίες, οι μαύροι δεν 
είναι έξυπνοι, οι ομοφυλόφιλοι είναι άρρωστοι, οι Εβραίοι είναι άπληστοι, οι τσιγγάνοι είναι 
λαθρέμποροι, οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες, τα άτομα με αναπηρίες είναι ένα άχρηστο 
κοινωνικό βάρος κ.λπ.. Ως άμεσο επακόλουθο, η πλειονότητα των ανθρώπων καταλήγει να 
αισθάνεται στοχοποιημένη, γεμάτη με αισθήματα φόβου και απειλής, αναγκασμένη να υπο-
μένει δεινά εξαιτίας αδικαιολόγητων φορτίων ή άλλων παραγόντων που τα ενισχύουν. Τέλος, 
μετά την ενσωμάτωσή τους στην επικρατούσα κοινότητα, γεννιέται, σε κάποιο επίπεδο, και ο 
«φόβος της επιθετικότητας» από διαφορετικούς ανθρώπους. 

Η ρητορική μίσους είναι κατασκευασμένη με στρατηγική, δεν είναι μια αυθόρμητη προκατά-
ληψη αν και τροφοδοτείται από αυτή. Χρησιμοποιεί και εξυπηρετεί στρατηγικές παραπληρο-
φόρησης με το στοιχειώδες ψέμα ή με την παράλειψη της αλήθειας, μαζί με διαφορετικούς 
επαγωγικούς μηχανισμούς και εργαλεία παραπληροφόρησης,. Επίσης, η κατασκευή ψευδών 
ειδήσεων και  φημών δημιουργεί, μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό όπλο που σήμερα, χάρη στη 
δύναμη διάδοσης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, οδηγεί την κοινή γνώμη σε 
πανικό, προκαλώντας ζημίες και αποσταθεροποιητικές τάσεις 

2.3.4. Νόμοι και κανονισμοί 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την εμπειρία της Ευρώπης ιστορικά είναι σαφές. Η ρατσι-
στική και αντισημιτική ρητορική του μίσους είχαν προηγηθεί του Ολοκαυτώματος, ακριβώς 
όπως και η υποκίνηση του εθνικού μίσους στην πρώην Γιουγκοσλαβία προηγήθηκε του πολέ-
μου και της «εθνοκάθαρσης». Σήμερα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ρητορική μίσους προπο-
ρεύεται πάντα της  ρατσιστικής βίας. Είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που κανένας δεν το αμ-
φισβητεί, δεν είναι μια απλή άποψη, αλλά το δηλητήριο που προκαλεί ταλαιπωρία και θάνατο. 
Αυτό προέκυψε ως συμπέρασμα από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και με ψήφισμά της του 1997 (20), το οποίο την καθόριζε «καλύπτοντας όλες τις μορφές έκ-
φρασης που προπαγανδίζουν, υποκινούν, προωθούν ή δικαιολογούν φυλετικό μίσος, ξενοφο-
βία, αντισημιτισμό ή άλλες μορφές του μίσους που βασίζονται στη μισαλλοδοξία, συμπεριλαμ-
βανομένης της μισαλλοδοξίας που εκφράζεται από τον επιθετικό εθνικισμό και τον 
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εθνοκεντρισμό, τις διακρίσεις και την εχθρότητα έναντι των μειονοτήτων, των μεταναστών και 
των ατόμων μεταναστευτικής καταγωγής». 

Η ιδέα αυτή θα συμπληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μι-
σαλλοδοξίας (ECRI), οργάνωση του ίδιου Συμβουλίου της Ευρώπης τον Μάρτιο του 2016, στη 
Σύσταση αριθ. 15, όπου επαναλαμβάνει ότι πρέπει να θεωρείται ως «ενθάρρυνση, προαγωγή 
ή παρότρυνση, υπό οποιαδήποτε μορφή μίσους, ταπείνωσης ή περιφρόνησης για ένα άτομο ή 
μια ομάδα ατόμων, καθώς και παρενόχληση, δυσφήμιση, διάδοση αρνητικών στερεοτύπων, 
στιγματισμό ή απειλή ενός τέτοιου προσώπου ή ομάδας ατόμων και δικαιολόγηση τέτοιων εκ-
δηλώσεων σε πεδία φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνολογικής καταγωγής, ηλικίας, 
αναπηρίας, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, φύλου, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών».  

Εκείνοι που προάγουν την ρητορική του μίσους ως υπεράσπιση των πράξεων τους χρησιμο-
ποιούν ως επιχείρημα την «ελευθερία έκφρασης», αλλά στην πραγματικότητα απαιτούν «ε-
λευθερία επιθετικότητας» και ατιμωρησία. Αισθάνονται ότι έχουν το δικαίωμα να προσβά-
λουν, να υποβιβάζουν, να απεχθάνονται και να διασύρουν, να προάγουν την προκατάληψη, 
να περιφρονούν και να ταπεινώνουν, να εκφοβίζουν, να παρενοχλούν και να αποκλείουν, να 
περιθωριοποιούν και να μεροληπτούν, να συκοφαντούν, να περιγελούν και να κατασκευάζουν 
ψέματα, να υποκινούν βία, να διαπράττουν επιθέσεις και εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. 

Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να καταγγείλουμε τη ρητορική μίσους για διάφορους λόγους, από 
την δυσπιστία στα θεσμικά όργανα μέχρι τη δυσκολία εντοπισμού του δράστη, συμπεριλαμ-
βανομένης της νομικής άγνοιας και της θεσμικής  ολιγωρίας. Για την πρόοδο  της  καταπολέ-
μησης της ρητορικής μίσους στην ποινική της διάσταση οφείλουμε να  λάβουμε υπόψη τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους στην Ένωση, που εγκρίθηκε στις 
6.12.2013. Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, καθορίστηκε ότι: «Πρέπει να εξασφαλιστεί η 
άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των εγκλημάτων μίσους, η οποία να πιστο-
ποιεί ότι τα πιθανά κίνητρα μισαλλοδοξίας λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ποι-
νικής διαδικασίας. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την διευκόλυνση της καταγγελίας των 
εγκλημάτων μίσους από τα θύματα και, στο μέτρο του δυνατού, από τις ενώσεις που τους υ-
ποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης 
στην αστυνομία και σε άλλα ιδρύματα. Να συλλεχθούν και να δημοσιευτούν κατανοητά και 
συγκρίσιμα στοιχεία για εγκλήματα μίσους, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, συμπεριλαμβανο-
μένου του αριθμού των περιστατικών που αναφέρθηκαν από το κοινό και αυτών που καταγρά-
φηκαν σε νομικό πλαίσιο. Ακόμη, τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων, τα κίνητρα 
πίσω από αυτά τα εγκλήματα και τις τιμωρίες που επιβάλλονται στους δράστες». 

Μετά την καταγγελία και τη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία δεν έχει πάντα καλή έκβαση, 
την υπόθεση αναλαμβάνει η δικαιοσύνη  και έρχεται αντιμέτωπη με επιχειρήματα βασισμένα 
στην "ελευθερία έκφρασης", που χρησιμοποιούνται γενικά από νεοναζί, ρατσιστές και άλλες 
εξτρεμιστικές ομάδες που προωθούν το μίσος βασισμένο στη μισαλλοδοξία. 

Πρέπει να τονίσουμε τη δυναμική που οικοδομείται στην Ευρώπη ενάντια στα εγκλήματα μί-
σους. Τόσο ο ΟΑΣΕ όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης άσκησαν σημαντική επιρροή στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, όπου οι Επίτροποι όπως η Cecilia Malmström έχουν δώσει σημαντική ώθηση 
στην επίγνωση και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ενός προβλήματος που είχε 
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παραμείνει χρόνια στο παρασκήνιο μέχρι τις καταγγελίες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύ-
στερα από την έκθεση του Glyn Ford. 

2.3.5. Αίτια 

Η αύξηση της μισαλλοδοξίας στον δημόσιο διάλογο, στις πολιτικές που αφορούν τη μετανά-
στευση και τις εθνικές και κοινωνικές μειονότητες, η εξάπλωση του ξενοφοβικού λαϊκισμού 
στην Ευρώπη και η εμφάνιση μιας εγκληματικότητας που βασίζεται στην απόρριψη και την 
άρνηση της ετερότητας, δεν είναι παρά τα συμπτώματα μιας τριπλής κρίσης στην Ευρώπη, της 
οποίας οι βασικές οικονομικές πτυχές είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές καταστροφές 
στην ιστορία. Στον πολιτικο-θεσμικό τομέα, η δυσπιστία προς τους ιθύνοντες της τροφοδοτεί-
ται από τη διαφθορά, τον αντιδημοκρατικό δεσποτισμό και τη δυσαρέσκεια θεσμικής οικοδό-
μησης από τους πολίτες. Στον κοινωνικό τομέα τώρα, η αποδόμηση των «κρατών πρόνοιας» 
που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαλείφει  σημαντικά κοινω-
νικά και πολιτικά επιτεύγματα. Ωστόσο, δεν πρέπει να εξετάσουμε την Ευρώπη μεμονωμένα 
από αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Αυτή θα ήταν μια άποψη Ευρωκεντρική που μας κρύβει 
το γεγονός ότι ζούμε σε μια πραγματικότητα με περισσότερους από πενήντα πολέμους για 
εξουσία και πόρους, την ενίσχυση των πλουσιότερων σε αντίθεση με την πείνα και τη δυστυχία 
εκατομμυρίων φτωχών ή την αύξηση της εγκληματικής μισαλλοδοξίας που εξαπλώνεται σε 
όλες τις ηπείρους. 

Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς παγκόσμιες θέσεις εναντίον της παγκοσμιοποίησης των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών που συμπίπτουν με την αναζωπύρωση του φο-
νταμενταλισμού και του ολοκληρωτισμού που απειλούν να καταστρέψουν τα δημοκρατικά και 
κοινωνικά επιτεύγματα της ανθρώπινης ιστορίας. Αντιμετωπίζουμε την παγκοσμιοποίηση της 
μισαλλοδοξίας, μια πραγματικότητα που στοιχειοθετείται  από τους καρπούς της για την εν-
δυνάμωση του μίσους, των διακρίσεων και της βίας κατά των «διαφορετικών». Από τον ρατσι-
σμό και τον νεοφασισμό στη Δύση έως τον θρησκευτικό φανατισμό και τη φονταμενταλιστική 
τρομοκρατία σε άλλα γεωγραφικά πλάτη. Αυτό έχει επανειλημμένα επισημανθεί από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα σε σχέση με τον νεοναζισμό, σε πρόσφατο ψήφι-
σμα της 20ης Δεκεμβρίου 2012, το οποίο τονίζει «τη σημασία της στενής συνεργασίας με την 
κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, με στόχο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλες οι εκδηλώσεις ρατσισμού, 
φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας, καθώς και εξτρεμιστικά πο-
λιτικά κόμματα, κινήματα και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων νεοναζιστών και 
skinhead και παρόμοιων εξτρεμιστικών ιδεολογικών κινημάτων». 

2.3.6. Πώς να το διαχειριστείτε 

Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε τις γενικεύσεις και τις προκατειλημμένες οπτικές που στρε-
βλώνουν την πραγματικότητα και εμποδίζουν τη συνύπαρξη και την αρμονία της ετερότητας. 
Οφείλουμε να επενδύσουμε στην υπεράσπιση μιας κοινωνικής προσωπικότητας σε σύμπνοια 
με την ποικιλόμορφη ανθρώπινη υπόσταση, εναντίον του ατομισμού και  της «αγέλης» που 
μειώνει και καταπιέζει το άτομο σύμφωνα με τα συμφέροντα της αγοράς. 
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Ειδικότερα, η ρητορική μίσους δεν πρέπει να έχει θέση στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο 
και στα κοινωνικά δίκτυα, λόγω των βλαβερών επιπτώσεών της. Σημεία που αποτελούν τους 
σημερινούς τόπους μάχης όπου διεξάγεται ο αγώνας για πολιτιστική ηγεμονία, σε έναν πό-
λεμο που η μισαλλοδοξία εναντιώνεται στη δημοκρατία . Οι επαγγελματίες της πληροφόρησης 
θα πρέπει να το ερμηνεύουν σύμφωνα με την επαγγελματική δεοντολογία τους και να απο-
φεύγουν να εκφράζουν τη ρητορική του μίσους και τις οργανώσεις που την προωθούν. Τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρέπει να καταστούν πλατφόρμες ρατσιστικής προπαγάνδας 
και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, παρόλο που μερικοί συναινούν σε αυτό μέσω των κακώς 
διαχειριζόμενων φόρουμ τους. Ανάλογα με τη σοβαρότητά της, η ρητορική του μίσους θα πρέ-
πει να τιμωρείται, να καθαιρείται ή να απορρίπτεται. 

Είναι απαραίτητο να έχουμε κατά νου τα λάθη του παρελθόντος για να αποφύγουμε την επα-
νάληψή τους. Ακόμη, οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη του «ποτέ ξανά», όπως το 
εξέφρασαν οι επιζήσαντες της φρίκης της τραγωδίας μας, και να εξελιχθούμε προς τον ανθρω-
πισμό όπως αυτός ανακηρύσσεται στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και των Υποχρεώσεων  

της 10ης Δεκεμβρίου 1948. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μια ελπιδοφόρα ήπειρος, σε αρμο-
νία με ολόκληρο τον πλανήτη, κάτι που που μπορεί να επιτευχθεί από τη μεγάλη γνώση που 
έχουμε στη διάθεσή μας. Επιπρόσθετα, είναι ωφέλιμο να είμαστε περήφανοι για την εξέλιξη 
της ανθρωπότητας, που εξαλείφει τη βία και τη μισαλλοδοξία και προάγει μια κοινωνία στην 
οποία επικρατεί και προωθείται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της 
μη διάκρισης και της ανοχής. 

Είναι σημαντικό να μην ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τόσο της ρητορικής του μίσους όσο και 
των εγκλημάτων μίσους, καθώς συνοδεύονται από ένα μήνυμα που μας προειδοποιεί όλους. 
Εκφράζεται μια βαθιά επιθυμία να αποδομείται η  αξιοπρέπεια των ανθρώπων, ιδιαίτερα ό-
σων στιγματίζονται, καθώς και  αναστέλλονται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και οι ελευθε-
ρίες τους . Αυτή είναι η γένεση του εγκλήματος μίσους: η επιθετικότητα εναντίον ανθρώπων 
εξαιτίας της ύπαρξής τους ή λόγω του εθνικού, θρησκευτικού, ιδεολογικού, εδαφικού ή ο-
ποιουδήποτε άλλου παράγοντα που τους έχει ανατεθεί και όχι λόγω του τι κάνουν ή δεν κά-
νουν. Αυτό θα έπρεπε να μας οδηγεί να μην εξετάσουμε όλα αυτά από τη δυτική νομική ά-
ποψη, αλλά από μια καθολική προσέγγιση της δικαιοσύνης, που εξετάζει το έγκλημα μίσους 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με την προοπτική της ερμηνείας του ως εγκληματικής επίθεσης στους 
ανθρώπους, ανεξάρτητα από τα νομικά συστήματα και καθεστώτα, στα οποία υπόκειται. Το 
έγκλημα μίσους πρέπει να θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 

Ως εκ τούτου, κοιτάζοντας αυτό που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να ασκήσουμε μια ισχυρή 
πίεση για τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών, να «στεκόμαστε» πάντα στο πλευρό των θυ-
μάτων της ρητορικής του μίσους και των εγκλημάτων μίσους. Επίσης οφείλουμε να προλά-
βουμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία και να αφυπνίσουμε αυτούς τους νωχελικούς θε-
σμούς καλώντας τους να αναλάβουν δράση, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Κορνήλιου Τάκιτου: 
«Μερικοί διέπραξαν τη βαρβαρότητα, πολλοί άλλοι την χειροκρότησαν, όλοι τους συναίνεσαν 
σε αυτή». 

2.4. Βιβλιογραφία ενότητας 2 

- "The meaning of Diversity". Consulted on: June, 6, 2019, 01:30 pm. Available at: 
https://www.significados.com/diversidad/ 

https://www.significados.com/diversidad/
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- European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), March 2016, in its Recom-
mendation No. 15. Available at: https://www.coe.int/en/web/european-commission-
against-racism-and-intolerance/ecri-standards 

- Measures proposed in Conclusions of the Justice and Home Affairs Council of the Euro-
pean Union (JHA) on combating hate crimes in the Union, adopted on 6.12.2013. Availa-
ble at: https://www.consilium.eu-
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3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΟΔΕΥΟ-

ΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, οι πολιτισμοί, οι πεποιθήσεις και οι παραδό-
σεις ποικίλλουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ένα τόσο διαφορετικό τόπο θα ήταν δυνατή η κα-
τανόηση μεταξύ των ανθρώπων; Δεν είναι μόνο η γλώσσα. Πρέπει να την κοιτάζω στα μάτια; 
Πώς μπορώ να του εξηγήσω την απαραίτητη γραφειοκρατία για να εγγραφεί το παιδί του στο 
σχολείο; Πώς θα με προσέξει αν δεν μου έχει εμπιστοσύνη; Υπάρχουν αμφιβολίες. 

Η επικοινωνία πηγαίνει πέρα από τη γλώσσα και εναρμονίζεται με διαφορετικές παραμέτρους 
που προσδίδουν στο μήνυμα κωδικοποιημένη μορφή τόσο για τον πομπό όσο και για τον δέ-
κτη. Έτσι, αυτή η ενότητα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τον  χρήστη με τις απαραίτητες δεξιό-
τητες για την αποτελεσματική επικοινωνία με ανθρώπους που προέρχονται  από διαφορετικό 
υπόβαθρο. 

3.1. Ήπια προσέγγιση 

Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η επικοινωνία, το 
παρακάτω γράφημα είναι μια απεικόνιση μιας απλής  επικοινωνιακής διαδικασίας και των κύ-
ριων στοιχείων της. 

 

Ο πομπός(πρόσωπο) ή η πηγή είναι αυτός που  στέλνει το μήνυμα στον δέκτη. Η πηγή πρέπει 
να νοείται ως ένα αντικείμενο, όπως μια τηλεόραση. Ο πομπός κωδικοποιεί το μήνυμα, για 
παράδειγμα "Μπορείτε να μου δώσετε το αλάτι, παρακαλώ" και ο δέκτης πρέπει να το απο-
κωδικοποιήσει για να καταλάβει το μήνυμα. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η επικοινω-
νία μπορεί να είναι λεκτική και μη λεκτική. Στη συνέχεια, ο παραλήπτης θα έδινε απάντηση ή 
ανατροφοδότηση, η οποία θα μπορούσε να είναι μια άλλη φράση "Σίγουρα" ή απλώς η πράξη 
του να δώσει το αλάτι στο πρόσωπο που το ζήτησε. Αλλά, δεν είναι πάντα τόσο απλό όσο αυτό. 
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Στάση 

Η βασική πτυχή της επιτυχημένης πολυπολιτισμικής επικοινωνίας είναι η προθυμία του ατό-
μου να επικοινωνήσει. Η στάση-διάθεση, τόσο από τον πομπό  όσο και από τον δέκτη είναι 
απαραίτητη για να γίνει κατανοητός ο ένας στον άλλο, και πρέπει πάντα να είναι μια διαδικα-
σία αμφίδρομη. Εάν δεν υπάρχει καμία επιθυμία να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, ακόμα και 
αν  η μια πλευρά προσπαθήσει σκληρά, δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί επικοινωνία. 

Ωστόσο, η επικοινωνία δεν περιορίζεται στη γλώσσα. Τι γίνεται αν η γλώσσα είναι η ίδια αλλά 
το κανάλι  επικοινωνίας δεν είναι κατάλληλο; Για παράδειγμα, σε περίπτωση που γράφετε ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα άτομο που δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Τότε, 
η επικοινωνία αποτυγχάνει. Μια άλλη πιθανή παγίδα είναι το μπέρδεμα με κάποια  χειρονομία 
που έχει διαφορετικό νόημα σε μια άλλη κουλτούρα, όπως για παράδειγμα η χειρονομία του 
ανεβασμένου δείκτη. 

Υπάρχουν διαφορετικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, ο πιο σημαντι-
κός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επικοινωνία και η αμοιβαία κατανόηση, εί-
ναι να το θέλουμε πραγματικά. 

Να είστε προετοιμασμένοι ότι θα δυσκολευτείτε να γίνετε αντιληπτοί από την πρώτη φορά και 
να είστε διατεθειμένοι να προσπαθήσετε ξανά και ξανά και  να είστε ευρηματικοί. 

 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

Όταν εργάζεστε άμεσα με μετανάστες ή πρόσφυγες, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια 
αξιόπιστη ατμόσφαιρα, στην οποία το άλλο μέρος αισθάνεται άνετα και ως εκ τούτου είναι 
πιο πρόθυμο να εκφραστεί. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να αισθάνονται εκφοβισμένοι, φοβισμέ-
νοι ή χαμένοι στη νέα τους κατάσταση. Και, φυσικά, είστε μέρος αυτού του νέου φοβικού πε-
ριβάλλοντος γι αυτούς/ες. 

Προσπαθήστε να  έχετε διακριτική και ήρεμη διάθεση  προκειμένου να αποφύγετε αγχωτικές 
καταστάσεις. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την αύξηση της εμπιστοσύνης του άλλου, όπως: 

- να εκφράσουμε πραγματικό ενδιαφέρον, 
- να είμαστε υπομονετικοί και να αφήνουμε χρόνο για το άλλο άτομο να αισθάνεται προ-

ετοιμασμένο, 
- να έχουμε χαλαρή διάθεση, 
- να είμαστε διαφανείς και ειλικρινείς χωρίς να κρύβουμε δεύτερες σκέψεις, 
- να εστιάζουμε πάντα στο τι είναι καλύτερο για το άλλο πρόσωπο, 
- να αποφύγουμε τα αγγίγματα. 

 

Ενσυναίσθηση 

Ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων προέρχονται, αλλά και αντιμετωπίζουν 
επί του παρόντος, πολύ δύσκολες και ευαίσθητες καταστάσεις. Προσπαθήστε να μπείτε στη 
θέση τους όταν επικοινωνείτε και εξασκήστε  την  ενσυναίσθησή σας. 

Η επικοινωνία επηρεάζεται επίσης από τη διάθεση των ανθρώπων και οι ικανότητες ενδέχεται 
επίσης να επηρεαστούν ανάλογα με το πώς αισθάνονται. 
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Θα χρειαστούν χρόνο για να βρουν τον εαυτό τους στο νέο τους περιβάλλον και να έχουν τη 
δύναμη να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή στις χώρες υποδοχής. Όλες οι χώρες έχουν διαφορετι-
κές γλώσσες, έθιμα, παραδόσεις, θρησκείες και πεποιθήσεις που μπορεί να τρομάξουν ένα 
άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με αυτά. 

Εκτός αυτού, κάποια άτομα από τη χώρα υποδοχής τους, μπορεί να δείχνουν κάποια απροθυ-
μία να τους φιλοξενήσουν ή να έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές που μπορούν να κάνουν τον 
μετανάστη να αισθάνεται ενοχές και απόρριψη και να σκεφτεί ότι δεν θα αποτελέσει ποτέ 
μέρος της κοινωνίας και δεν θα αντιμετωπιστεί  «ίσοις όροις» με τους ντόπιους. 

Επομένως, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να τρομάξουν τον νεοεισερ-
χόμενο και είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και την δική του πλευρά 
για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο. 

 

Τόνος 

Ακόμα κι αν μπορεί να θεωρηθεί προφανές, η διατήρηση του κατάλληλου τόνου είναι μια ση-
μαντική πτυχή. Ο βαθμός εντάσεως στην ομιλία καθορίζεται συγκριτικά από τον υψηλό ή χα-
μηλό τόνο, όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από το ανθρώπινο αυτί, ο οποίος εξαρτάται από 
τον αριθμό των δονήσεων ανά δευτερόλεπτο που παράγονται από τις φωνητικές χορδές. Ο 
βαθμός εντάσεως είναι ο κύριος ακουστικός συσχετισμός του τόνου και του επιτονισμού. 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορεί να μην καταλάβουν τι λέτε λόγω της γλώσσας, αλλά 
ο τόνος που χρησιμοποιείτε τους δίνει μια ιδέα για τις προθέσεις σας. Για παράδειγμα, οι φω-
νές ή  η ομιλία με ανεβασμένο τόνο μπορεί να γίνουν αντιληπτές ως κάτι το αρνητικό ή το 
επείγον. 

Ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να διατηρείτε έναν ήπιο τόνο, μιλώντας όχι πολύ δυνατά, ώστε 
να κάνετε  τον άλλο να νιώθει άνετα. 

Θυμηθείτε να μην αλλάζετε ξαφνικά τον τόνο σας, καθώς μπορεί να μην καταλάβουν το λόγο 
για αυτό και να τους φοβίσετε. Κάντε υπομονή. Συνήθως δεν παρατηρούνται παρανοήσεις 
εξαιτίας του χαμηλού τόνου. 

3.2. Γλώσσα του σώματος 

Η γλώσσα του σώματος αναφέρεται σε μη λεκτικά συνειδητά και ασυνείδητα μηνύματα που 
μεταδίδονται από τις κινήσεις του σώματος του πομπού , τις εκφράσεις του προσώπου του, 
τις χειρονομίες του, το ύφος  του κ.λπ. και καταδεικνύουν τα συναισθήματα και τις διαθέσεις 
του. Ονομάζεται επίσης κινησιολογία ή μη λεκτική επικοινωνία. Για παράδειγμα, αν χαμογε-
λάτε ενώ μιλάτε σε ένα άτομο μπορεί να δηλώσει μια φιλική στάση απέναντι του. 

Στη δεκαετία του '70, ο καθηγητής Albert Mehrabian του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας δη-
μοσίευσε έναν κανόνα που δημιουργήθηκε για να ποσοτικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι επικοινωνούν τα συναισθήματά τους: μόνο 7% με λεκτική επικοινωνία, 38% φωνή 
και τόνος που χρησιμοποιείται, ενώ το υπόλοιπο 55% είναι η γλώσσα του σώματος. Αυτός ο 
κανόνας καταδεικνύει τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας. 
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Αλλά, τι συμβαίνει όταν τα λόγια του ομιλητή και η γλώσσα του σώματος διαφέρουν; Αποδει-
κνύεται ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να πιστέψουν τη μη λεκτική επικοινωνία. Έτσι, η 
γλώσσα του σώματος είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία. 

Ωστόσο, η έννοια της γλώσσας του σώματος και των χειρονομιών μπορεί να διαφέρουν ανά-
λογα με τον πολιτισμό και τη χώρα και μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. 

Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα με διαφορές σχετικά με τις ερμηνείες της γλώσσας του 
σώματος μεταξύ διαφορετικών κουλτουρών: 

- Η εγγύτητα αναφέρεται στη χρήση φυσικού χώρου για σκοπούς επικοινωνίας. Στη Λατι-
νική Αμερική και στη Μέση Ανατολή η απόσταση είναι μικρότερη από αυτήν με την ο-
ποία αισθάνονται άνετα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. 

- Η οπτική επαφή αποτελεί επίσης βασική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Στις πε-
ρισσότερες χώρες της ΕΕ και των ΗΠΑ, είναι κάτι θετικό. Στις αραβικές κουλτούρες η 
παρατεταμένη οπτική επαφή εκφράζει ενδιαφέρον και βοηθά στην καλύτερη γνώση και 
κατανόηση του άλλου προσώπου. Ωστόσο, στην Ιαπωνία, την Αφρική, τη Λατινική Αμε-
ρική και την Καραϊβική είναι καλύτερο να αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε ορισμέ-
νους ανατολικούς πολιτισμούς θεωρείται ως ένδειξη σεξουαλικού ενδιαφέροντος και οι 
γυναίκες αποθαρρύνονται να έχουν οπτική επαφή με τους άντρες καθώς θεωρείται ότι 
εκχωρούν εξουσία ή υποδηλώνουν σεξουαλικό ενδιαφέρον. 

- Αφή/άγγιγμα: 

• Στη Μέση Ανατολή και την Ινδία, το αριστερό χέρι χρησιμοποιείται συνήθως για 
τις εργασίες που συνδέονται με την υγιεινή του σώματος, οπότε η χρήση του αρι-
στερού χεριού για την αποδοχή ενός δώρου, για την ανταλλαγή μιας χειραψίας ή 
για να αποδεχθεί τροφή θεωρείται εξαιρετικά αγενής. 

• Πολλοί Ασιάτες δεν θεωρούν σωστό να αγγίζουν το κεφάλι και αποφεύγουν να αγ-
γίζουν τους ξένους. 

• Στις ισλαμικές κουλτούρες γενικά δεν θεωρείται πρέπουσα η επαφή μεταξύ ατό-
μων διαφορετικών φύλων. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η επαφή μεταξύ ατόμων του 
ιδίου φύλου. 

• Οι κουλτούρες που ενθαρρύνουν τα συναισθήματα όπως αυτές των Λατίνων και 
των εβραϊκών πληθυσμών, είναι πιθανότερο να αποδεχτούν κάποιο άγγιγμα σε 
δημόσιο χώρο. 

- Πολλές ασιατικές κουλτούρες καταστέλλουν τις εκφράσεις του προσώπου όσο το δυ-
νατό περισσότερο, καθώς σε γενικές γραμμές, αποφεύγουν την εκδήλωση οποιουδή-
ποτε συναισθήματος. 

- Σε πολλές κουλτούρες της Μέσης Ανατολής και την Βουλγαρία, η κίνηση του κεφαλιού 
για το «Ναι», είναι ακριβώς η αντίθετη από την κίνηση για όλες τις άλλες κουλτούρες. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετό να πεις «Ναι» ή «Όχι» με λέξεις για την αποφυγή 
κάθε παρανόησης. 

- Η χειρονομία «δείκτης πάνω» ή το σήμα «ΟΚ» έχουν χυδαίο νόημα στο Ιράν και στη Λα-
τινική Αμερική, αντίστοιχα. Στην Αυστραλία θεωρείται ένα πολύ αγενές σήμα. Ωστόσο, 
σε άλλες χώρες το σύμβολο "OK" σημαίνει μόνο "μηδέν" 

- Να κάθεσαι με τα πόδια σταυρωμένα θεωρείται πολύ προσβλητικό στη Γκάνα και την 
Τουρκία. 
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- Να δείχνεις τις πατούσες θεωρείται πολύ προσβλητικό στην Ταϊλάνδη και την Σαουδική 
Αραβία. 

- Να βάλεις τα χέρια στις τσέπες δείχνει έλλειψη σεβασμού στην Τουρκία. 
- Στην Ιαπωνία, η υπόκλιση υποδηλώνει την  κοινωνική θέση. 

Αυτές είναι μόνο μια σειρά από διαφορές, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες! Να έχετε κατά νου 
ότι καθώς κάποιες από τις ερμηνείες μπορεί να σας εκπλήσσουν, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να 
φέρονται με αγενή τρόπο κατά την δική σας άποψη, αλλά όχι και σύμφωνα με την δική τους 
κουλτούρα. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης  ότι η ενδυμασία και η εμφάνιση, αποτελούν  κατά μια 
έννοια πτυχές της επικοινωνίας και ο ενδυματολογικός κώδικας μπορεί να διαφέρει από κουλ-
τούρα σε κουλτούρα. 

3.3. Διάθεση για συζήτηση 

Εκτός από τη γλώσσα του σώματος και, ακόμα και αν μοιράζεστε μια κοινή γλώσσα, υπάρχουν 
και άλλες πτυχές και στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη και που θα μπορούσαν να διευκο-
λύνουν την επικοινωνία. 

Θα ασχοληθείτε με ανθρώπους που είναι εύκολο να αλληλοεπιδράσουνε, αλλά θα υπάρχουν 
και πιο ευάλωτοι άνθρωποι που δεν θα διευκολύνουν τόσο τη διαδικασία της επικοινωνίας. 
Οι άνθρωποι θα έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και εμπειρίες και δεν είναι εφικτό να δηλώσει 
κανείς ότι υπάρχει ένα μοναδικό προφίλ για τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. 

 

Γενικοί όροι 

Πιθανόν, ακόμη και αν και τα δύο μέρη επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα, για το ένα από αυτά 
δεν θα αποτελεί τη μητρική του γλώσσα, οπότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε εύκολους 
και γενικούς όρους, αποφεύγοντας τις πάρα πολλές λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήστε κοινές λέ-
ξεις και όχι λέξεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση και 
απογοήτευση. 

Στη ίδια λογική, μην θεωρείτε τίποτα ως δεδομένο. Μπορεί να υπάρχουν μερικές λέξεις που 
εμείς θεωρούμε καθημερινής χρήσης αλλά δεν είναι τόσο συνηθισμένες για άλλους ανθρώ-
πους, όπως toner, server, iPad κλπ. 

Αν είναι δυνατόν, θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να μάθετε μερικές λέξεις στη μητρική 
τους γλώσσα, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα θεωρηθεί ως ένδειξη καλής θέλησης. 

Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ουδέτερο λεξιλόγιο και αποφύγετε τα ευαίσθητα θέματα.  

Υπάρχουν πολλά θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν πολύ πιο εύκολα όπως η δια-
τροφή, η παιδική ηλικία, οι προσωπικές εμπειρίες, τα κατοικίδια ζώα κ.λπ. Η ανταλλαγή μιας 
προσωπικής εμπειρίας μπορεί να θεωρηθεί από το άλλο άτομο ως απόδειξη εμπιστοσύνης και 
να τον ενθαρρύνει να μιλήσει και να μοιραστεί και τις δικές του εμπειρίες. 

Από την άλλη πλευρά, θα ήταν χρήσιμο να αποφευχθούν ορισμένα ευαίσθητα θέματα και ό-
ροι, τουλάχιστον στην πρώτη επαφή. Αν μιλάμε για πολιτική, θρησκεία ή ακόμα και αθλητισμό 
η συζήτηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια λογομαχία μεταξύ ανθρώπων της ίδιας 
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κουλτούρας. Επομένως, δεν θα είναι ευκολότερο να γίνει η  ίδια συζήτηση με κάποιον άν-
θρωπο από άλλον πολιτισμό, καθώς μπορεί να προσβληθεί ακόμα κι αν δεν υπάρχει πρόθεση. 

Όπως αναφέρθηκε, καλό θα ήταν να  αποφύγετε θέματα όπως η θρησκεία, η πολιτική, η κα-
κοποίηση, ο θάνατος, ο γάμος και, φυσικά, συγκεκριμένα πολιτιστικά θέματα, τουλάχιστον 
στην αρχή. Ίσως, μόλις το άλλο άτομο αισθανθεί άνετα και αρχίσει να σας εμπιστεύεται, θα 
είναι σε θέση το ίδιο να συζητήσει μαζί σας για αυτά. 

 

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές κατανοούν επαρκώς η μία την άλλη 

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε μια παρεξήγηση είναι να ακούτε προσεκτικά και να 
ελέγχετε τακτικά ότι έχετε καταλάβει θέτοντας ερωτήσεις, ή ανακεφαλαιώνοντας συχνά για 
να βεβαιωθείτε ότι σας έχουν καταλάβει και εσάς με την σειρά τους. 

Ακόμη και αν προσπαθήσετε για το καλύτερο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να κάνετε λάθος. 
Μην φοβάστε να ζητήσετε συγγνώμη. Είναι καλύτερο να ζητήσετε συγγνώμη όταν αντιληφ-
θείτε το λάθος που έγινε αντί να αγνοήσετε το ζήτημα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη παρεξήγηση. 

 

Προσπαθήσετε να έχετε υπομονή και επιμονή 

Σκεφτείτε μια συνθήκη στην οποία προσπαθείτε να επικοινωνήσετε , αλλά δεν υπάρχει καμία 
επίδραση στην άλλη πλευρά. Ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, έχετε  μια δύσκολη μέρα και 
το άλλο άτομο δεν φαίνεται να επιθυμεί να συνεργαστεί σύντομα. Ίσως τότε να χάσετε  την 
ψυχραιμία σας.  

Η υπομονή και η επιμονή είναι βασικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συ-
ναισθημάτων και καταστάσεων. Προσπαθήστε να είστε κατανοητοί, αφήστε λίγο χρόνο να πε-
ράσει και δοκιμάστε ξανά. 

Εκτός αυτού, καλό είναι  να αποφύγετε να εμπλακείτε προσωπικά. Όπως και στην περίπτωση 
των ιατρικών σχέσεων, βοηθά  να τεθεί μια διαχωριστική γραμμή για να αποφευχθεί η δια-
προσωπική σχέση που δυνητικά θα οδηγούσε σε επώδυνες συναισθηματικά καταστάσεις. 

Η ανάπτυξη τέτοιου είδους δεξιοτήτων θα σας βοηθήσει να χειριστείτε καλύτερα αυτές τις 
καταστάσεις. 

 

Προσπαθήσετε να έχετε υπομονή και επιμονή 

Σκεφτείτε μια συνθήκη στην οποία προσπαθείτε να επικοινωνήσετε , αλλά δεν υπάρχει καμία 
επίδραση στην άλλη πλευρά. Ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, έχετε  μια δύσκολη μέρα και 
το άλλο άτομο δεν φαίνεται να επιθυμεί να συνεργαστεί σύντομα. Ίσως τότε να χάσετε  την 
ψυχραιμία σας.  

Η υπομονή και η επιμονή είναι βασικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αρνητικών συ-
ναισθημάτων και καταστάσεων. Προσπαθήστε να είστε κατανοητοί, αφήστε λίγο χρόνο να πε-
ράσει και δοκιμάστε ξανά. 
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Εκτός αυτού, καλό είναι  να αποφύγετε να εμπλακείτε προσωπικά. Όπως και στην περίπτωση 
των ιατρικών σχέσεων, βοηθά  να τεθεί μια διαχωριστική γραμμή για να αποφευχθεί η δια-
προσωπική σχέση που δυνητικά θα οδηγούσε σε επώδυνες συναισθηματικά καταστάσεις. 

Η ανάπτυξη τέτοιου είδους δεξιοτήτων θα σας βοηθήσει να χειριστείτε καλύτερα αυτές τις 
καταστάσεις. 

3.4. Ευαίσθητες καταστάσεις 

Κάποιοι από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μπορεί να αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κα-
τάσταση που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το πρόσωπο που προσπαθεί να αλληλοεπι-
δράσει μαζί τους. Εκτός αυτού, θα υπάρξουν καταστάσεις οι οποίες, ανάλογα με την κουλ-
τούρα κάθε ατόμου, θα αντιμετωπιστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και έτσι θα είναι πιο 
δύσκολο να επιτευχθεί μια λύση ή μια συμφωνία που να ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 
Ενδεχομένως  να κληθείτε να αντιμετωπίσετε μια ευαίσθητη κατάσταση που θα απαιτήσει την 
χρήση των καλύτερων δεξιοτήτων σας.  

 

Διαμεσολάβηση  

Κάποιες καταστάσεις θα χρειαστούν δεξιότητες διαμεσολάβησης. Όπως ορίζεται από το Διε-
θνές Παρατηρητήριο για τη Διαμεσολάβηση (L´observatoire international de la médiation), η 
διαπολιτισμική διαμεσολάβηση συνίσταται στην ανάπτυξη δεσμών κοινωνικοποίησης μεταξύ 
ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών που διαμένουν στην ίδια επικράτεια. Η διακρατική δια-
μεσολάβηση έχει την ίδια προσέγγιση, εκτός από το ότι λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι 
άνθρωποι δεν διαμένουν στην ίδια επικράτεια. 

Η βάση για μια επιτυχημένη διαπολιτισμική επικοινωνία έγκειται στη συναισθηματική επάρ-
κεια και τη διαπολιτισμική ευαισθησία και είναι μια ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί. 

Η φιγούρα του διαμεσολαβητή συζητείται ευρέως και δεν υπάρχει συμφωνία για τα χαρακτη-
ριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός διαμεσολαβητής, ακόμη και για το γεγονός αν θα  πρέ-
πει να είναι επαγγελματίας ή τουλάχιστον κάποιος με συγκεκριμένη κατάρτιση για το θέμα. 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του διαμεσολαβητή ενδέχεται να ποικίλλουν: θα μπορούσε να 
επικεντρωθεί περισσότερο στην παροχή βοήθειας στον μετανάστη ή στον πρόσφυγα στη δια-
δικασία ένταξής του, θα μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο στο να είναι διαμεσολαβη-
τής με τους διαφορετικούς θεσμούς έχοντας διευκολυντικό χαρακτήρα  ή θα μπορούσε να 
μεσολαβήσει σε περίπτωση διαμάχης, ως ουδέτερη φιγούρα που γνωρίζει λεπτομερώς τόσο 
την κατάσταση του μετανάστη όσο και την πραγματικότητα του νέου χώρου υποδοχής. 

Για να γίνει κάποιος ένας καλός διαμεσολαβητής επί της ουσίας, είναι σημαντικό  να μπορεί 
να συμμεριστεί και τις δύο πραγματικότητες, καθώς και να προσπαθεί να είναι  ουδέτερος και 
αντικειμενικός στα καθήκοντα του, τα οποία συχνά αποτελούν την κύρια πρόκληση. Ως εκ τού-
του, αν κάποιος είναι ενεργός ακροατής, καλός στην επικοινωνία, αν είναι σε θέση να μπορεί 
να σεβαστεί τις διαφορετικές οπτικές, καθώς και αν έχει την ικανότητα να συμμερίζεται την 
κατάστασή των άλλων και να σκέφτεται διευρυμένα, θα έχει τις βασικές δεξιότητες για να ε-
νεργεί ιδανικά. 
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Ο διαμεσολαβητής οφείλει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να λειτουργήσει ως γέφυρα 
μεταξύ των δύο πραγματικοτήτων, προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση και να προσπαθήσει 
να πάρει την καλύτερη απόφαση και για τα δύο μέρη. 

 

Πώς να διαχειριστείτε ευαίσθητες καταστάσεις 

Ακόμα και αν κάθε οργανισμός που εργάζεται άμεσα με τους μετανάστες έχει, πιθανότατα, 
ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, η καλή διαχείριση των συγκρούσεων και η ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων είναι δύο δεξιότητες που θα βοηθήσουν ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση 
μιας τέτοιας κατάστασης. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι κάθε άτομο ενεργεί σύμφωνα με την κουλ-
τούρα του και ο τρόπος αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης ή ενός προβλήματος εξαρτάται και 
από το υπόβαθρό  του. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία και προσεγγίσεις που μπο-
ρούμε να συναντήσουμε σε μια σύγκρουση. 

Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με τις διαφορετικές μορφές διαχείρισης των συγκρού-
σεων. Μία από τις κύριες κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτή που αναπτύχθηκε από 
τους Rahim και Bonoma, η οποία διαχώριζε δύο κύριες παραμέτρους: την ανησυχία για το ίδιο 
το άτομο και την ανησυχία για τους άλλους. Αυτές οι δύο παράμετροι καταλήγουν σε πέντε 
διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων: ενσωμάτωση, υποχρέωση, κυριαρ-
χία, αποφυγή και συμβιβασμός. 

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός και τέλειος τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων. Καθώς οι με-
τανάστες και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα ήταν καλύτερο να υιοθετήσουμε 
μια προσέγγιση ενσωμάτωσης και συμβιβασμού, η οποία δύναται να οδηγήσει σε μια ενδιά-
μεση λύση που να λαμβάνει υπόψη τις προσεγγίσεις και των δύο πλευρών. 

Για να μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε μια σύγκρουση και να βρείτε την καλύτερη λύση, θα  σας 
βοηθήσουν  τα  πέντε βήματα που ακολουθούν: 

Βήμα 1ο: Ταυτοποιήστε την πηγή της σύγκρουσης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε και να 
κατανοείτε βαθιά την αιτία της σύγκρουσης, καθώς θα σας διευκολύνει για την εξεύρεση της 
βέλτιστης λύσης. Σε περίπτωση που δεν είσαστε άμεσα εμπλεκόμενος στη διαμάχη και θέλετε 
απλώς να μεσολαβήσετε, είναι απαραίτητο να μείνετε αμερόληπτος. 

Βήμα 2ο: Πολύ συχνά δεν πρόκειται για το ίδιο το περιστατικό αλλά για μια κατάσταση που 
συνδέεται με το παρελθόν του. Είναι κάτι που προέκυψε έπειτα από καιρό; Είναι η συμπερι-
φορά ενός από τα εμπλεκόμενα μέρη που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό, τι η 
αιτία της ίδιας της σύγκρουσης; Βεβαιωθείτε ότι «βλέπετε» πέρα από την επιφάνεια. Είναι 
σημαντικό  επίσης να διαχωρίζετε ξεκάθαρα τους ανθρώπους από τα προβλήματα. 

Βήμα 3ο: Παραθέστε μια πιθανή λύση ή ζητήστε από τα εμπλεκόμενα μέρη να το κάνει, με 
βάση τα γεγονότα. Πρόκειται για ένα βήμα της μετάβασης από τη σύγκρουση στη λύση. 

Βήμα 4ο: Μια λύση ωφέλιμη για όλους. Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης μιας σύγκρουσης είναι 
να βρεθεί μια λύση που να μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο πλευρές. Περιγράψτε ξεκάθαρα 
πώς κερδίζουν όλες οι πλευρές από την επίλυση της διαμάχης. 

Βήμα 5ο: Συμφωνία. Η συμφωνία μεταξύ όλων των μερών σχετικά με την λύση είναι ζωτικής 
σημασίας, ώστε να μπορέσει  να είναι λειτουργική. 
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Το να είστε μέρος μιας σύγκρουσης  ή το να πρέπει να την αντιμετωπίσετε είναι μια αγχωτική 
και μερικές φορές απεχθής κατάσταση. Εντούτοις, το να έχετε ενσυναίσθηση και  να είστε 
καλοί  ακροατές θα βοηθήσει να οδηγηθείτε στην καλύτερη λύση. Όταν δεν είσαστε άμεσα 
εμπλεκόμενοι, είναι σημαντικό να παραμείνετε ουδέτεροι και αμερόληπτοι. Η εύρεση της κα-
τάλληλης λύσης σε μία σύγκρουση είναι κάτι πολύ ευχάριστο και ικανοποιητικό και οι άνθρω-
ποι διακατέχονται από συναισθήματα ευγνωμοσύνης. 

3.5. Χρήσιμα εργαλεία/εφαρμογές 

Για τους υπολογιστές: 

• https://pdictionary.com/ 

• Translatr 

• WordlLingo 

• Api translation 

 

Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα: 

• Deep Translate live Translator- voice &speech dictionary  
• Sayhi 
• Arabic Picture Dictionary APK  
• Microsoft Translate 
• Aygo  
• iVoice Translator Pro 
• Voice Translator all languages 
• myLanguage Free Translator 
• Moving Languages  
• TripLingo 
• iTranslate Voice 3 
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4. ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

4.1. Τεστ πολλαπλών επιλογών στην ενότητα 1: Εισαγωγή στην 
πολυπολιτισμικότητα 

Ερώτηση 1 από 10 

Πώς θα ορίζατε την "πολυπολιτισμικότητα"; 

 Η πολιτική της μη ένταξης των μεταναστών και των μειονοτήτων σε μια κοινωνία. 

 
Η πολιτική που επιτρέπει στις μειονότητες να διατηρούν τα δικά τους έθιμα και να μην 
τηρούν το εθνικό δίκαιο. 

 
Η πολιτική σύμφωνα με την οποία διατηρούνται ή υποστηρίζονται οι διακριτές 

ταυτότητες των πολιτιστικών ομάδων μέσα σε μια κοινωνία.   

 Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά. 

 

Ερώτηση 2 από 10 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι αλήθεια; 

 Οι μουσουλμάνοι αποτελούν περίπου το 11% του πληθυσμού της ΕΕ. 

 Όλοι οι μουσουλμάνοι είναι Άραβες. 

 
Η Ευρώπη αποτελούνταν πάντοτε από πολύ ομοιογενείς κοινωνίες, οι οποίες μόλις τις 
τελευταίες δεκαετίες τέθηκαν υπό αμφισβήτηση με την άφιξη των μεταναστών προερ-
χόμενων από διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφορετικές παραδόσεις και θρησκείες. 

 
Περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο 

οποίο γεννήθηκαν.  

 

Ερώτηση 3 από 10 

Ποιος από τους ορισμούς αντιστοιχεί στις διαπολιτισμικές κοινότητες; 

 
Υπάρχει πλήρης συλλογικότητα, αλτρουισμός, ισότητα, δικαιοσύνη, κατανόηση και α-
ποδοχή. Οι άνθρωποι από από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αλληλοεπιδρούν 
και συνδέονται μεταξύ τους, μαθαίνουν και εξελίσσονται μαζί, διαμορφώνονται και με-
ταμορφώνονται από τα βιώματα 

του άλλου. Οι φυλετικές και οι πολιτιστικές ανισότητες καταγγέλονται.  
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Οι κοινότητες προσπαθούν να ξεπεράσουν τα όρια σε κάποιο βαθμό και να δημιουργή-
σουν γέφυρες σχέσεων μέσω του μοιράσματος της κατανόησης και της γνώσης. Οι πο-
λιτισμικές διαφορές μπορούν να γίνουν κατανοητές ή αναγνωρίσιμες, αλλά συχνά οι 
κουλτούρες συγκρίνονται ή αντιπαραβάλλονται μεταξύ τους, και η μία κουλτούρα θεω-
ρείται ανώτερη ή κατώτερη από την άλλη. 

 
Έντονα διακριτές πολιτιστικές ομάδες επιτρέπονται και συμπεριλαμβάνονται στην κοι-
νωνία με ισότιμη θέση και συμβιώνουν. Υπάρχει ανοχή και επιφανειακή εκδήλωση της 
πολιτιστικής ταυτότητας αλλά χωρίς βαθιά γνώση ή ισοτιμία μεταξύ των πολιτιστικών 
ομάδων, οι οποίες μερικές φορές οδηγούνται στην απομόνωση. 

 Κανένας από τους παραπάνω δεν είναι σωστός. 

 

Ερώτηση 4 από 10 

Τι μετράει η κλίμακα Bennett; 

 
Η κλίμακα Bennett είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφει τους διάφορους τρό-
πους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν στις πολιτισμικές διαφο-
ρές. Ιεραρχείται σε έξι «στάδια», με αυξανόμενη δυσκολία στην πολιτιστική ετερότητα. 
 

 
Η κλίμακα Bennett είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφει τους διάφορους τρό-
πους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν στις πολιτισμικές διαφο-
ρές. Ιεραρχείται σε έξι «στάδια» αυξανόμενης ευαισθησίας στην πολιτισμική ετερότητα 

από την πιο εθνοκεντρική έως την πιο  εθνοσυγκριτική προσέγγιση.  

 
Η κλίμακα Bennett είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφει τους διαφορετικούς 
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν απέναντι στους μετα-
νάστες. Ιεραρχείται σε έξι «στάδια» αυξανόμενης ευαισθησίας όσον αφορά την 
εξωτερική εμφάνιση και τον πολιτισμό των μεταναστών. 

 
Η κλίμακα Bennett είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφει τους διάφορους τρό-
πους με τους οποίους οργανώνονται πολιτικές διαχείρισης πολιτισμικών διαφορών. 
Ιεραρχείται σε έξι «στάδια» αυξανόμενης ευαισθησίας στην πολιτιστική ετερότητα που 
παρουσιάζεται στο δημόσιο σύστημα.  

 

Ερώτηση 5 από 10 

Ποιες από τις ακόλουθες αρχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαχείριση της μετανάστευ-
σης; 

 
Εστίαση στις ανάγκες και τα ευαίσθητα σημεία των μεταναστών, την παροχή  βοήθειας, 
την προστασία και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη διατήρηση των 
μεταναστευτικών πιέσεων στις κοινότητες προέλευσης και ενθάρρυνση της επιστροφής 
των μεταναστών 
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Εστίαση στις ανάγκες και τα ευαίσθητα σημεία των μεταναστών, την παροχή βοήθειας, 
την προστασία και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων των μεταναστών και διατήρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στις 
κοινότητες προέλευσης.  

 
Εστίαση στις ανάγκες και τα ευαίσθητα σημεία των μεταναστών την παροχή βοήθειας, 
την προστασία και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την αναγνώριση 

δικαιωμάτων των μεταναστών και υποστήριξη της διαδικασίας της μετανάστευσης.  

 
Εστίαση στις ανάγκες και τα ευαίσθητα σημεία των μεταναστών, την παροχή 
βοήθειας,την προστασία και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την 
αναγνώριση δικαιωμάτων των μεταναστών και ενθάρρυνση επιστροφής τους.  
 

 

Ερώτηση 6 από 10 

Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των όρων: μετανάστης, αιτών άσυλο και πρόσφυγας; 

 Όχι. 

 Το να είσαι αιτών άσυλο και πρόσφυγας είναι το ίδιο. 

 
Ο αιτών άσυλο είναι έξω από την επικράτειά του, εξαιτίας του φόβου δίωξής του για 
διάφορους λόγους και της απειλής της ασφάλειάς του στη χώρα του, ενώ ο μετανάστης 
είναι οποιοδήποτε πρόσωπο μετακινείται πέρα από τα σύνορα ή μέσα σε ένα κράτος. 
Ο πρόσφυγας αναζητά ασφάλεια από δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε μια χώρα εκτός από τη 
δική του, και αναμένει την έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση για προστατευό-
μενο καθεστώς βάσει των σχετικών διεθνών και εθνικών νομοθετημάτων. 

 
Ο πρόσφυγας είναι έξω από την επικράτειά του, εξ’αιτίας του φόβου δίωξής του για 
διάφορους λόγους και της απειλής της ασφάλειάς του στη χώρα του, ενώ ο μετανάστης 
είναι οποιοδήποτε πρόσωπο μετακινείται πέρα από τα σύνορα ή μέσα σε ένα κράτος. 
Ο αιτών άσυλο αναζητά ασφάλεια από δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε μια χώρα εκτός από 
τη δική του, και αναμένει την έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση για προστατευ-

όμενο καθεστώς βάσει των σχετικών διεθνών και εθνικών νομοθετημάτων.  
 

 

Ερώτηση 7 από 10 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι αλήθεια; 

 
Ο όρος «παράνομη» μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν αναφέρεται σε μια κατάσταση ή 
μια διαδικασία, ενώ ο όρος «παράτυπος» είναι προτιμότερος όταν αναφέρεται σε ένα 

άτομο.   

 
Οι άνθρωποι έχουν την τάση να υποτιμούν τον αριθμό των μεταναστών που ζουν στη 
χώρα τους. 
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 Οι περισσότεροι μετανάστες στην ΕΕ είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. 

 
Οι περισσότεροι εκτοπισμένοι Σύριοι ζουν σε ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ, όπως η Γερμανία, η Νορβηγία ή ο Καναδάς. 

 

Ερώτηση 8 από 10 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των παραγόντων ώθησης και έλξης όσον αφορά τους παράγοντες 
που οδηγούν στη μετανάστευση; 

 
Οι παράγοντες ώθησης και έλξης είναι συνθήκες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τους προσελκύουν α μετακινηθούν σε μια συγκεκρι-
μένη περιοχή. 

 
Οι παράγοντες ώθησης είναι οι συνθήκες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια τους και οι παράγοντες έλξης είναι εκείνοι που καθιστούν τα σπίτια 
τους λιγότερο ελκυστικά. 

 
Οι παράγοντες έλξης είναι οι συνθήκες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλεί-
ψουν τα σπίτια τους και οι παράγοντες ώθησης είναι εκείνοι που προσελκύουν τους 
ανθρώπους να μετακομίσουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 

 
Οι παράγοντες ώθησης είναι οι συνθήκες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια τους και οι παράγοντες έλξης είναι εκείνοι που προσελκύουν τους 

ανθρώπους να μετακινηθούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή.  

 

Ερώτηση 9 από 10 

Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί την κύρια αιτία της μετανάστευσης κατά την τελευταία δε-
καετία; 

 Φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντικά αίτια.  

 Πόλεμος και συγκρούσεις. 

 Πόλεμος και συγκρούσεις. 

 Κανένα από τα παραπάνω. 

 

Ερώτηση 10 από 10 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τη συμβολή της μετανάστευσης είναι αλήθεια; 

 
Το ποσοστό των μεταναστών υψηλού μορφωτικού επιπέδου στις χώρες του ΟΟΣΑ μειώ-
νεται απότομα. 
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 Λόγω του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη έχει γίνει μια ήπειρος μεταναστών. 

 
Στις περισσότερες χώρες, οι μετανάστες γενικά συμβάλλουν περισσότερο σε φόρους 

και κοινωνικές εισφορές από ό, τι λαμβάνουν σε μεμονωμένες παροχές.  

 
Οι μετανάστες αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 15% της αύξησης του ευρωπαϊκού ερ-
γατικού δυναμικού από τη δεκαετία του 2000. 

4.2. Τεστ πολλαπλών επιλογών στην ενότητα 2: Η ετερότητα 
ως πηγή πλούτου 

Ερώτηση 1 από 10 

Ποιοί είναι οι βασικοί παράγοντες που δικαιολογούν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών 
κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών; 

 Οικονομική παγκοσμιοποίηση. 

 Οι ανισότητες στις συνθήκες διαβίωσης 

 Διώξεις που διαφοροποιούνται ως προς τα αίτια. 
 

 Όλα τα παραπάνω  

 

Ερώτηση 2 από 10 

Ποιά χώρα της ΕΕ ήταν η χώρα με τον μεγαλύτερο δείκτη μετανάστευσης το 2007; 

 Ισπανία   

 Γαλλία 

 Γερμανία 

 Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Ερώτηση 3 από 10 

Ποιές είναι οι επαρκείς τοπικές πολιτικές πρακτικές; 

 Να αναγνωρίσει τις ανάγκες των πολιτών που συνυπάρχουν στην ίδια επικράτεια. 



Q-SER                                                        IO2 • Εκπαιδευτικό υλικό Q-SER: Περιεχόμενο ενοτήτων 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 46 από 51 

 
Να αναγνωρίσει την πολιτιστική, θρησκευτική, σεξουαλική και εθνολογική ετερότητα 
των πολιτών. 

 Παροχή ισότιμου και δημοκρατικού χώρου συνύπαρξης. 

 Όλα τα παραπάνω είναι σωστά.  

 

Ερώτηση 4 από 10 

Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της   επικράτειας 
είναι: 

 

 

 

Η Δημόσια Διοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας και ο ακαδημαϊκός κόσμος. 

 Ο Τρίτος Τομέας. 
 

 Το μοντέλο του Τριπλού Έλικα. 

 Η δημόσια διοίκηση, ο ιδιωτικός τομέας, ο ακαδημαϊκός κόσμος και ο Τρίτος Τομέας. 

 

Ερώτηση 5 από 10 

Πώς ξεκινά η δυναμική της μισαλλοδοξίας; 

 
Με τον υποβιβασμό της πραγματικότητας ενός ατόμου σε ένα στερεότυπο της 

κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ή με την οποία προσδιορίζεται.  

 Κάνοντας διακρίσεις, αλλά και διαπράττοντας έγκλημα μίσους. 

 Με λιγότερο ευνοική διαχείριση των μεταναστών. 

 Όλα τα παραπάνω είναι σωστά. 

 

Ερώτηση 6 από 10 

Η ξενοφοβία και η απόρριψη των προσφύγων και των μεταναστών ... 

 
Επιτρέπει την προώθηση του λόγου της μισαλλοδοξίας, των αντιδράσεων και των χειρι-

σμών που στοχεύουν στην εξάπλωση του μίσους και της απόρριψης μουσουλμάνων.  

 Επιτρέπει να καταστεί δυνατή η προώθηση της ρητορικής μίσους στην Ευρώπη 

 Σταθεροποιείται στην Ευρώπη 
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 Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά. 

 

Ερώτηση 7 από 10 

Η ρητορική μίσους ... 

 Είναι κατασκευασμένη με στρατηγική, δεν είναι μια αυθόρμητη προκατάληψη. 

 Επιδιώκει να αναστείλει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. 

 
Ενθαρρύνει τον στιγματισμό, τον αποκλεισμό, την εχθρότητα, τον φανατισμό, την επι-
θετικότητα και τη βία κατά του «άλλου», του διαφορετικού, έναντι των ευάλωτων ομά-
δων και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο. 

 Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά.  
 

 

Ερώτηση 8 από 10 

Τόσο ο ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) όσο και το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης είχαν σημαντική επιρροή κατά των εγκλημάτων μίσους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδίως με τους επιτρόπους όπως ... 

 Glyn Ford. 

 Cecilia Malmström.  

 Margrethe Vestager. 

 Glenn Ulrich. 

 

Ερώτηση 9 από 10 

Ποιες αιτίες οδήγησαν στην παγκοσμιοποίηση της μισαλλοδοξίας; 

 Η ανάπτυξη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. 

 
Οι δημόσιες ομιλίες των νεοναζί, Ο θρησκευτικός φανατισμός και η φονταμενταλιστική 
τρομοκρατία. 

 
Η υποβάθμιση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών καθώς και η αύ-
ξηση των ανισοτήτων και η άνοδος του φονταμενταλισμού και του ολοκληρωτισμού 

που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες.  

 Η τριπλή οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη. 
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Ερώτηση 10 από 10 

Τι εκφράζει η ρητορική του μίσους; 

 
Η αρμονία της ετερότητας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ισότητα, η μη 
διάκριση και η ανεκτικότητα. 

 Ο αγώνας για την πολιτιστική ηγεμονία. 

 
Μια βαθιά επιθυμία που στοχεύει να καταρρακώσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να 
στιγματίσει και να αναστείλει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, λόγω του εθνολο-

γικού θρησκευτικού, ιδεολογικού, εδαφικού ή άλλου παράγοντα.  

 Το όραμα του Cornelius Tacitus. 

4.3. Τεστ πολλαπλών επιλογών στην ενότητα 3: Πολυπολιτι-
σμική επικοινωνία: Οδεύοντας προς την αμοιβαία κατανόηση 

Ερώτηση 1 από 10 

Ποιά είναι τα κύρια στοιχεία στη διαδικασία επικοινωνίας; 

 
Ο αποστολέας / πηγή, το μήνυμα, το κανάλι, ο δέκτης και οι ενέργειες 

 κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ανατροφοδότησης .  

 Το μήνυμα, η γλώσσα, ο αποστολέας και ο δέκτης. 

 Η ικανότητα να κατανοούμε και να γινόμαστε κατανοητοί. 
 

 Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά. 

 

Ερώτηση 2 από 10 

Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις εξασφαλίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης; 

 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το άλλο άτομο, να είμαστε υπομονετικοί, να διαθέσουμε 

χρόνο και να αποφύγουμε την πίεση.  

 
Ενεργούμε με διαφάνεια και ειλικρίνεια, αλλά να έχουμε πάντα κατά νου το στόχο και 
την εργασία μας. 

 
Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την σωματική επαφή και το άγγιγμα, καθώς η εγγύτητα τους 
προσδίδει ζεστασιά και τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς.  

 Να είμαστε υπομονετικοί και να σπάσουμε τον πάγο λέγοντας κάποια αστεία. 
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Ερώτηση 3 από 10 

Ποιες από τις ακόλουθες στρατηγικές θα διευκολύνουν την επικοινωνία; 

 
Χρησιμοποιούμε γενικούς όρους, αποφεύγουμε ευαίσθητα θέματα και χρησιμοποι-
ούμε ουδέτερο λεξιλόγιο, βεβαιωνόμαστε ότι το άλλο πρόσωπο κατανοεί σωστά και σε 

περίπτωση που υπάρχει κάποια δυσκολία, δεν εγκαταλείπουμε.  

 
Ενεργούμε με διαφάνεια και ειλικρίνεια, και αν δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε 
με κάποιο άτομο, δοκιμάζουμε 

 με κάποιο άλλο. 

 
Χρησιμοποιούμε γενικούς όρους όταν αυτοαναφερόμαστε και ρωτάμε για τη ζωή και 
το σπίτι των μεταναστών. 

 Πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως ντόπιους. 
 

 

Ερώτηση 4 από 10 

Ο τόνος της φωνής... 

 
δεν είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν τα υπόλοιπα στοιχεία 
της επικοινωνίας είναι καλά. 

 θα μπορούσε να δώσει μια γενική ιδέα για το τι προσπαθείτε να πούμε.  

 είναι καλύτερα να είναι υψηλός, ώστε να γινόμαστε ευκολότερα κατανοητοί. 

 Ανάλογα με την κουλτούρα, έχει διαφορετικό νόημα. 
 

 

Ερώτηση 5 από 10 

Τι είναι η γλώσσα του σώματος; 

 
Η γλώσσα του σώματος αναφέρεται σε μη λεκτικά συνειδητά και ασυνείδητα 

μηνύματα που μεταδίδονται από τις κινήσεις του σώματος του αποστολέα, τις εκφρά-
σεις του προσώπου, τις χειρονομίες, το ύφος κ.λπ. που υποδηλώνουν τα συναισθήματα 

και διάθεσή του.  

 
Η γλώσσα του σώματος αναφέρεται σε μη λεκτικά συνειδητά και ασυνείδητα μηνύματα 
που μεταδίδονται από τις κινήσεις του σώματος του αποστολέα, τις εκφράσεις του προ-
σώπου, τις χειρονομίες, το ύφος κ.λπ. που υποδηλώνουν τα συναισθήματα και τη 
διάθεσή του, με άλλα λόγια την λεκτική επικοινωνία. 
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Η γλώσσα του σώματος αναφέρεται σε μη λεκτικά συνειδητά και ασυνείδητα μηνύματα 
που μεταδίδονται από τις κινήσεις του στόματος του αποστολέα, μεταξύ των κενών των 
λέξεων και των μικρών ήχων. 

 
Η γλώσσα του σώματος εμφανίζεται όταν αυτό που λέγεται λεκτικά και οι χειρονομίες 
δεν συνάδουν. 

 

Ερώτηση 6 από 10 

Ποια από τα παρακάτω θεωρούνται οτι συμπεριλαμβάνονται στη γλώσσα του σώματος; 

 
Νεύματα, σφυρίγματα, η στάση τους σώματος όταν καθόμαστε και η ταχύτητα της ομι-
λίας, μεταξύ άλλων. 

 
Η μη λεκτική επικοινωνία, οι χειρονομίες, η έκφραση του προσώπου 

 και ο τόνος της φωνής μεταξύ άλλων. 

 
Η εγγύτητα, η οπτική επαφή, η αφή, οι οπτικές εκφράσεις και οι χειρονομίες, μεταξύ 
άλλων. 

 
Η εγγύτητα, η οπτική επαφή, η αφή, οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες, 

μεταξύ άλλων.  
 

 

Ερώτηση 7 από 10 

Είναι δυνατόν να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητές μας για να αλληλεπιδράσουμε καλύτερα με 
ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς; 

 Ναι.  

 Ναι, αλλά μόνο σε νεαρή ηλικία. 

 Όχι, είναι δεξιότητες που αποκτούνται από τη γέννηση. 

 Μόνο μερικές από αυτές, όπως η εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

 

Ερώτηση 8 από 10 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την καθοδήγηση δεν αληθεύει; 

 
Γίνεται εκτενής διάλογος για την φιγούρα του διαμεσολαβητή και δεν υπάρχει συμφω-
νία για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός διαμεσολαβητής, ακόμη και 
για το γεγονός αν θα πρέπει να είναι επαγγελματίας ή τουλάχιστον να έχει συγκεκριμένη 
κατάρτιση για το θέμα. 
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Ο διαμεσολαβητής πρέπει να βοηθά μόνο στη διαδικασία ενσωμάτωσης του μετανά-

στη.  

 
Επομένως, αν είναι κάποιος ενεργητικός ακροατής, καλός στην επικοινωνία, αν είναι σε 
θέση να σεβαστεί τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθώς και έχει ενσυναίσθηση και 
σκέφτεται αντισυμβατικά, έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να ενεργήσει 
αποτελεσματικά. 
 

 Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του διαμεσολαβητή μπορεί να διαφέρουν. 

 

 

 

Ερώτηση 9 από 10 

Ποιες είναι οι δεξιότητες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες όταν αντιμετωπίζουμε μια 
ευαίσθητη κατάσταση; 

 
Ενσυναίσθηση, δεξιότητες ενεργού ακροατή, επικοινωνιακές ικανότητες και αντισυμ-

βατική σκέψη.  

 Ενσυναίσθηση, καλός ακροατής, ουδέτερη στάση και θετική σκέψη. 

 Ενσυναίσθηση, καλός ακροατής, θετική σκέψη και γνώση ξένων γλωσσών. 

 
Δεν υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένες δεξιότητες, καθώς αν κάποιος είναι λίγο κατη-
γορηματικός είναι αρκετό. 

 

Ερώτηση 10 από 10 

Όταν προσπαθούμε να λύσουμε μια σύγκρουση, ποια από τις ακόλουθες παραμέτρους δεν 
πρέπει να λαμβάνουμε  υπόψη; 

 
Όλες οι συγκρούσεις έχουν σαφή αίτια και θα πρέπει να εστιάσουμε εκεί και όχι πέρα 

από αυτά.  

 
Οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις συγκρούσεις με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την 
κουλτούρα τους. 
 

 Δεν υπάρχει ένας μοναδικός και τέλειος τρόπος διαχείρισης των συγκρούσεων. 

 
Μια καλή προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση ωφέλιμη για 
όλους. 
 

 


