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Η ταυτότητα και η διαμόρφωσή της 
Το κείμενο προζρχεται από τθν αρκρογραφία του Θοδωρι Τηίμα ςτον ιςτότοπο ΑΝΤΙ-ΤΕΧΝΗ. 

Αναρτικθκε τον Απρίλιο του 2014. 
 

Στα πλαίςια ενόσ κοινωνικοφ ςυνόλου που λειτουργεί περιςτρεφόμενο γφρω από ζναν 
πολιτιςμό είναι επόμενο να ςυγκροτθκοφν ταυτότθτεσ. Ζχει ςθμαςία να τονιςτεί ότι θ 
ταυτότθτα με τθ ςθμαςία του πολιτιςμικοφ κακοριςμοφ δεν ςθμαίνει αυτό που παρζχει θ 
κεςμικι κατοχφρωςθ, δθλαδι μια αςτυνομικι ταυτότθτα, ζνα διαβατιριο κ.ο.κ., αλλά αφορά 
κυρίωσ το κομμάτι που βρίςκεται εντελϊσ ζξω από τουσ κεςμοφσ και δεν μπορεί να ελεγχκεί 
από αυτοφσ. Αφορά άλλεσ διαδικαςίεσ και ςφμβολα, που ενδεχομζνωσ μεταβάλλονται μζςα 
ςτον χρόνο, ϊςτε να είναι ανά πάςα ςτιγμι αντανακλάςεισ τθσ πολιτιςμικισ ιδιαιτερότθτασ 
τθσ εκάςτοτε ομάδασ ςτον δεδομζνο χρόνο και τόπο. 

Η ζννοια τθσ ταυτότθτασ αφορά μια κοινωνικι πρόςλθψθ που ςυντίκεται από ζνα 
πλικοσ υπαγωγϊν και «ςυμφραηομζνων», που ενίοτε είναι ακόμθ κι αντίκετα μεταξφ τουσ, 
αλλά παρόλα αυτά διαμορφϊνουν ζνα ςχετικά ομοιογενζσ ςφνολο ομαδοποιθμζνων 
χαρακτθριςτικϊν (εκνικι προζλευςθ, φυλι, καταγωγι κοινωνικι κζςθ, φφλο, οικονομικι 
κατάςταςθ, γλϊςςα, κρθςκεία, ςυνικειεσ κτλ.). 

Από τισ ςθμαντικότερεσ φανταςιακζσ ςθμαςίεσ που κεςπίηει μια κοινωνία ξεχωρίηει 
εκείνθ που θ κοινωνία δθμιοφργθςε για τον εαυτό τθσ. Κάκε κλειςτό ςφνολο ςε επίπεδο 
κοινωνίασ αντιλιφκθκε τον εαυτό του ςαν κάτι ιδιαίτερο: «οι απόγονοι του Οδυςςζα», «ο 
εκλεκτόσ λαόσ του Θεοφ», «απόγονοι των μεγάλων θρϊων» κ.ο.κ. Εξ οριςμοφ, κάκε κοινωνικι 
ομάδα ζκανε ςθμαία τθσ μια εξωραϊςμζνθ (=ωραιοποιθμζνθ) εικόνα για τον εαυτό τθσ (π.χ. οι 
Ζλλθνεσ είναι φιλόξενοι). Κι όχι μόνον αυτό, αλλά ςυνικωσ μετά το «εμείσ» ακολουκεί το 
αφοριςτικό (=δογματικό, απόλυτο) «όχι οι άλλοι». Κάκε ομάδα αντιλαμβάνεται τον εαυτό τθσ 
ςε ςχζςθ με κάποια άλλθ. Ζτςι, το παραπάνω παράδειγμα ζχει και ςυνζχεια: οι Ζλλθνεσ είναι 
φιλόξενοι – αλλά οι Γάλλοι είναι βρωμιάρθδεσ, οι Άγγλοι είναι ομοφυλόφιλοι, οι Αμερικάνοι 
χαηοί και πάει λζγοντασ… εν ολίγοισ, τα κετικά χαρακτθριςτικά που ζχει προςδϊςει κάκε 
ομάδα ςτον εαυτό τθσ μεταφζρονται ςτα αρνθτικά των υπολοίπων (λ.χ. αν κανείσ αναφζρει ότι 
θ Αλβανία ι θ Τουρκία ζχει πολφ όμορφεσ παραλίεσ κα αντιμετωπιςτεί με καχυποψία από 
τουσ υπολοίπουσ, χωρίσ κανείσ τουσ να ζχει επιςκεφκεί τισ αντίςτοιχεσ παραλίεσ). 

Δεν χωράει λοιπόν αμφιβολία ότι θ ςυγκρότθςθ τθσ ταυτότθτασ του ατόμου δεν 
περιλαμβάνει μόνο τθν ενζργεια του αυτοπροςδιοριςμοφ του, αλλά μζςω ςυνεπαγωγϊν ζχει 
και τθ ςφγκριςθ, τθν αποδοχι ι τον αποκλειςμό, και εν γζνει τον προςδιοριςμό τθσ 
ταυτότθτασ του Άλλου. 

Επομζνωσ, θ φπαρξθ ταυτοτιτων δεν είναι εκ των προτζρων καλό ι κακό, κετικό ι 
αρνθτικό, υγιζσ ι επικίνδυνο. Μπορεί να λάβει οποιαδιποτε χαρακτθριςτικά επιδιϊκει θ 
δεδομζνθ κοινωνία. Και ςαφϊσ υπάρχουν οι λεγόμενεσ «επικίνδυνεσ ταυτότθτεσ», οι οποίεσ 
εντοπίηονται ςτο εςωτερικό των ομάδων. Όταν μια ομάδα τοποκετεί τθ ταυτότθτά τθσ 
ψθλότερα ιεραρχικά με ςχεδόν ιδεαλιςτικά κριτιρια, ςθμαίνει ότι θ τοποκζτθςθ εκεί ζναντι 
άλλων ταυτοτιτων ςυμβαίνει κατά τρόπον αυκαίρετο και μονόπλευρο. Επιπλζον, δθμιουργεί 
αντιπαρακζςεισ βάηοντασ ουςιαςτικά δφο ι περιςςότερεσ ομάδεσ απζναντι.  

Κάνοντασ μια απλουςτευμζνθ υπόκεςθ προκφπτει το εξισ παράδειγμα: ζνα ζγχρωμο 
παιδί δεφτερθσ γενιάσ μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα από χϊρα τθσ Αφρικισ ταυτίηεται άμεςα με 
τον «ξζνο». Όμωσ, το εν λόγω παιδί μπορεί να ζχει γεννθκεί ςτθν Ελλάδα, ζχοντασ ηιςει όλα τα 



2 
 

χρόνια εδϊ, να μιλά μόνο τθν ελλθνικι γλϊςςα, να πθγαίνει ςε ελλθνικό ςχολείο, να ζχει ίςεσ 
«υποχρεϊςεισ» απζναντι ςτο κράτοσ (πχ. φορολογία, ςτρατιωτικι κθτεία κτλ.) και να ζχει 
ακόμα μια ςειρά χαρακτθριςτικϊν που κα ςυναντοφςε κανείσ ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ. Παρόλα 
αυτά, χωρίσ κανζνα προφανι λόγο, το παιδί αυτό ονομάηεται «ξζνοσ» ωσ προσ τθ κακθμερινι 
κοινωνικι του αντιμετϊπιςθ.  

Επομζνωσ, θ ταυτότθτα κι ο προςδιοριςμόσ τθσ δεν αποδίδουν ςυνολικά το 
περιεχόμενο και τθ φφςθ του ατόμου και πολφ περιςςότερο δεν εκφράηουν απολφτωσ αλθκείσ 
καταςτάςεισ, παρά μόνο μια πλευρά τθσ υπόςταςθσ ιδωμζνθ μζςα από ζνα ςτερεοτυπικοφ 
χαρακτιρα πρίςμα που ςυντίκεται από πάγιεσ αντιλιψεισ και προκαταλιψεισ. 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
Α1. Σε κάκε μία από τισ διατυπϊςεισ που ακολουκοφν να δϊςετε τον χαρακτθριςμό “Σωςτό” ι 
“Λάκοσ”, ανάλογα με το αν αποδίδουν το νόθμα του κειμζνου ςωςτά ι όχι. Να αιτιολογιςετε 
τθν απάντθςι ςασ με ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτο κείμενο. 
1.Κάκε άνκρωποσ μετζχει ςε πολλζσ ςυλλογικζσ ταυτότθτεσ. 
2.Η κοινωνικι ταυτότθτα του ατόμου διαμορφϊνεται ςε ςχζςθ με τισ κοινωνικζσ κατθγορίεσ 
ςτισ οποίεσ ανικει. 
3.Κάκε ομάδα προςδιορίηεται ςε ςχζςθ με κάποια άλλθ. 
4.Είναι επικίνδυνθ θ φπαρξθ ταυτοτιτων. 
5.Οι ταυτότθτεσ αποδίδουν ςυνολικά το περιεχόμενο και τθ φφςθ του ανκρϊπου. 

(Μονάδες 20) 

Α2.Ποια είναι τα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν τισ κοινωνικζσ ταυτότθτεσ ςτισ τρεισ πρϊτεσ 
παραγράφουσ του άρκρου του Θοδωρι Τηίμα; (50 – 60 λζξεισ). 

(Μονάδες 20) 

Β1.Στισ παρακάτω προτάςεισ να εντοπίςετε το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ (παρατακτικι, υποτακτικι, 
αςφνδετο ςχιμα). 
1.Η ζννοια τθσ ταυτότθτασ αφορά μια κοινωνικι πρόςλθψθ που ςυντίκεται από ζνα πλικοσ 
υπαγωγϊν. 
2.Δεν χωράει λοιπόν αμφιβολία ότι θ ςυγκρότθςθ τθσ ταυτότθτασ του ατόμου δεν 
περιλαμβάνει μόνο τθν ενζργεια του αυτοπροςδιοριςμοφ του. 
3.Η φπαρξθ ταυτοτιτων δεν είναι εκ των προτζρων καλό ι κακό, κετικό ι αρνθτικό, υγιζσ ι 
επικίνδυνο, αλλά λαμβάνει τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά τθσ δεδομζνθσ κοινωνίασ. 
4. Κάνοντασ μια απλουςτευμζνθ υπόκεςθ προκφπτει πωσ ζνα ζγχρωμο παιδί δεφτερθσ γενιάσ 
μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα από χϊρα τθσ Αφρικισ ταυτίηεται άμεςα με τον «ξζνο».  
5.Η ταυτότθτα κι ο προςδιοριςμόσ τθσ δεν αποδίδουν ςυνολικά το περιεχόμενο και τθ φφςθ 
του ατόμου και πολφ περιςςότερο δεν εκφράηουν απολφτωσ αλθκείσ καταςτάςεισ. 

(Μονάδες 10) 
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Β2.Να γράψετε από ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ, προςζχοντασ να μθν 
αλλάξει το γλωςςικό περιβάλλον του κειμζνου. (Στο κείμενο είναι υπογραμμιςμζνεσ) 
ενδεχομζνωσ, ςυντίκεται, ομοιογενζσ, μονόπλευρο, χαρακτθριςτικϊν 

(Μονάδες 10) 

 
Γ. Το ςχολείο ςασ διοργανϊνει θμερίδα με κζμα «Η αναγκαιότθτα τθσ ςυνφπαρξθσ παρά τθ 
διαφορετικότθτά μασ», ςτθν οποία προςκαλείςτε ωσ εκπρόςωποσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ. 
Στθν ομιλία ςασ προβάλλετε τθ ςθμαςία τθσ διαφορετικότθτασ και ειςθγείςτε τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ μπορεί να ξεπεραςτεί θ διαχωριςτικι γραμμι ανάμεςα ςτο «εγϊ» και ςτον «άλλον» 
ςτο ςχολείο. (250-300 λζξεισ) 

(Μονάδες 40) 

 


