
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ; 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXmbrMntTTAhWFWRQKHXuTD4kQjRwIBw&url=http://allaksogolies.gr/panw-apo-540-000-prosfyges-kai-metanastes-efthasan-sthn-ellada-apo-tis-arxes-tou-2015/&psig=AFQjCNHOssE2MMLfh2cm6tyDGThFsvTpHA&ust=1493918579886747


Κουλτούρα 

Κουλτούρα είναι το σύνολο των γνώσεων, 
τεχνικών εξελίξεων, παραδόσεων, εθίμων, 
μορφών συμπεριφοράς κτλ. που 
χαρακτηρίζουν ή συγκροτούν ένα δεδομένο 
κοινωνικό σύνολο. Αλλιώς πολιτισμός.  

                     ~Πύλη για την ελληνική γλώσσα~ 





Παράγοντες που επηρεάζουν την κουλτούρα 
της χώρας υποδοχής 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον 
πολιτισμό της εκάστοτε χώρας υποδοχής 
είναι οι εξείς:  

•Γλώσσα των προσφυγικών πληθυσμών   

•Ήθη   

•Έθιμα   

•Παραδόσεις   
 





•Θρησκεία  

 

•Ανταλλαγή αντιλήψεων και ιδεών μεταξύ χώρας 
υποδοχής και προσφυγικού πληθυσμού  

 

•Αντίληψη για το περιβάλλον 

   

•Κοινωνική οργάνωση   
 

 





Επιδράσεις της μετανάστευσης στη χώρα 
υποδοχής 

Η μετανάστευση αποτελεί ένα φαινόμενο που αναμφισβήτητα επηρεάζει τη 
χώρα υποδοχής σε πολλούς τομείς, γιατί αυξάνει τον αριθμό των κοινωνικών 
υποκειμένων  που παίρνουν μέρος στην συλλογική ζωή. Παράλληλα, τα 
κοινωνικά αυτά υποκείμενα έρχονται σε αντιπαράθεση με τον έλεγχο των 
διαδικασιών ανακατανομής των υλικών και συμβολικών αγαθών. Το γεγονός 
αυτό έχει ως συνέπεια την πριμοδότηση μιας κοινωνικής διαδικασίας 
επαναπροσδιορισμού των θέσεων, των ρόλων και του κύρους που συνεπάγεται η 
απόκτηση των συγκεκριμένων θέσεων και ρόλων (ΚΕΜΟ, 2004, σ. 183). Η 
μαζική προσέλευση μεταναστών στη χώρα υποδοχής επηρεάζει τον εργασιακό 
τομέα, εφόσον οι μετανάστες εργάζονται, αλλά και τον ασφαλιστικό, σε 
περίπτωση που είναι νόμιμοι εργαζόμενοι και απολαμβάνουν το δικαίωμα στην 
ασφάλιση και την υγεία.  Συνεπώς άμεση επίδραση υπάρχει στην οικονομία της 
χώρας. 
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 Παράλληλα, επίδραση υπάρχει και στον κοινωνικό τομέα, εφόσον οι 
μετανάστες έχουν εγκατασταθεί στη χώρα και συναναστρέφονται 
καθημερινά με το γηγενή πληθυσμό, τον εκπαιδευτικό, στην περίπτωση 
που η δεύτερη γενιά μεταναστών συμμετέχει σε κάποια βαθμίδα της 
εκπαίδευσης, είτε οι ίδιοι παρακολουθούν μαθήματα σε κάποιο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (για παράδειγμα μαθήματα εκμάθησης της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής). Η πολιτιστική, θρησκευτική και 
γλωσσική διαφορετικότητα των μεταναστών από τους ημεδαπούς έχει ως 
αποτέλεσμα την συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μιας ποικιλίας 
πολιτισμών στην επικράτεια της χώρας υποδοχής και συνεπώς την 
επιρροή στους αντίστοιχους τομείς της θρησκείας, του πολιτισμού και 
της γλώσσας, Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της 
διαπολιτισμικότητας είναι οι περιπτώσεις οικογενειών που 
αποτελούνται από αλλοδαπά και ημεδαπά μέλη. 
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Πώς, όμως, επηρεάζονται όλοι οι παραπάνω τομείς από την παρουσία 
των μεταναστών; Προς ποιά κατεύθυνση; Οι απόψεις είναι 
διφορούμενες. Ορισμένοι κατηγορούν και χρεώνουν τη μετανάστευση 
για την οικονομική ύφεση της χώρας υποδοχής, την πτώση των μισθών, 
την αύξηση της εγκληματικότητας και της ανεργίας και την διατάραξη 
της εθνικής ομοιογένειας. Για το κομμάτι του πληθυσμού που υιοθετεί 
αυτή την άποψη, η μετανάστευση είναι ανεπιθύμητη και δημιουργεί 
πληθώρα προβλημάτων. Μια άλλη μερίδα του πληθυσμού, όμως, 
αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως έναν νέο κοινωνικό πλούτο, που 
προσφέρει σε διάφορους τομείς της χώρας και αντιμετωπίζεται ως μια 
φυσική απόρροια που είναι επιθυμητή. Επίσης, θεωρούν πως δεν 
δημιουργεί νέα προβλήματα, αλλά κατά κανόνα αναδεικνύει τα 
υφιστάμενα προβλήματα – χαρακτηριστικά κοινωνικών δομών των 
χωρών υποδοχής (ΚΕΜΟ, 2004, σ. 72) 
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Θα επηρεαστεί τελικά η κουλτούρα της χώρας 
υποδοχής; 

 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα αργήσει να 
δωθεί. Το μόνο σίγουρο είναι το γεγονός πως 
σε βάθος χρόνου θα εχουν αφομοιώθει, τόσο 
από τους μεν, όσο και από τους δε 
πολιτισμικά στοιχεία των διάφορων 
πολιτισμών που αλληλεπιδρούν από χώρα σε 
χώρα. 





  Βιβλιογραφία 

• Πύλη για την ελληνική γλώσσα  

http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/
triantafyllides%20/search.html?lq=%CE%BA%CE
%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8

5%CF%81%CE%B1&dq= 

• Σύμβαση της Γενεύης 1951 / άρθρο 1Α / 
Καθορισμός του όρου πρόσφυγας  

https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugee
convention-GRE.pdf   

•  Διπλωματική εργασία  

nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/1088
9/3673/1/Διπλωματική%20εργασία.doc 

•  ΚΕΜΟ  

https://www.kemo.gr/index.php?sec=home 

  

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

Η ομάδα μας αποτελείται από: 

Αλεβίζου Δήμητρα 

Γεωργιάδου Ειρήνη 

Δημιουργική εργασία στο μάθημα της Πολιτικής 
Παιδείας  

 


