


The Hispanics 

 Θανασούλας Παναγιώτης 

 Καρτσωνάκης Ιωάννης 

 Κολιμάτση Ειρήνη 

 Λάππα Μαρία  

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια :κα Βαγιανού 



Ποιοι είναι οι Ισπανόφωνοι; 

 Μεξικανοί 

 Πουερτορικανοί 

 Δομινικανοί 

 Εκουαδοριανοί 

 Κουβανοί 

 Σαλβαδορινοί 

 Κολομβιανοί 



Προς ποιες περιοχές 

μεταναστεύουν; 

 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 Ευρώπη 

 Ασία 

 Καναδάς 

 Πολυνησία 

 Αφρική 



Πότε ξεκίνησαν να 

μεταναστεύουν; 

… 

1492 Χριστόφορος 
Κολόμβος 

Από την 
Ισπανία στην 

Αμερική 

1959 
Φιντέλ 
Κάστρο 

Από την 
Κούβα 

στις ΗΠΑ 



Γιατί μεταναστεύουν; 

 Για να βρουν δουλειά  

 Για να υποστηρίξουν τις οικογένειές 

τους 

 Για να προσφέρουν στα παιδιά τους 

καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης 

 Για να επιτύχουν καλύτερο τρόπο ζωής 



Πώς μεταναστεύουν; 

 Οι πόλεις στις οποίες ζούσαν, έγιναν 

μέρος των ΗΠΑ  

 Μερικοί έρχονται με αεροπλάνο από 

το Μεξικό και άλλες χώρες νοτιότερα 

 Άλλοι φθάνουν με καράβι από τη 

Νότια και Κεντρική Αμερική A 



Ένταξη στην κοινωνία των 

ΗΠΑ 

 Η πλήρης ένταξη, διήρκεσε 2 αιώνες 

 Οι Αμερικανοί εξαρτώνται από τους 

Ισπανόφωνους μετανάστες, επειδή κάνουν τις 

δουλειές τις οποίες  οι ίδιοι δεν θέλουν να 

κάνουν 

 Οι Λατίνοι μάχονται για να γίνουν Αμερικανοί 



 

 Αξιοσημείωτη ανάπτυξη της αγοράς των 

ΗΠΑ χάρη στους Λατίνους   

 Αποτελούν αγοραστική δύναμη, που 

ανέρχεται σε 1,5 τρισεκατομμύρια 

δολάρια 

 Τείνουν να είναι από τους πιο 

επιτυχημένους στην αγορά εργασίας  

Οικονομία 



 

 12 εκατομμύρια μετανάστες χωρίς 

χαρτιά, οι οποίοι εργάζονται και 

πληρώνουν φόρους  

 Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 

υψηλότερο από αυτό του μέσου 

Αμερικανού  

 Είναι οι κύριοι υποστηρικτές της 

εσωτερικής οικονομίας  

 



Μουσική 

 Ο ρυθμός "Habanera" -ένας όρος που έγινε 

γνωστός από τον Jelly Roll Morton στην δεκαετία 

του 1900 

 "Spanish Tinge": αναφέρεται σε μία μέθοδο με την 

οποία εμπλουτίζεται  ο κοινός ρυθμός 4/4. Κυρίως, 

χρησιμοποιείται στην τζαζ. 

 Γνωστοί τραγουδιστές που έχουν ρίζες Λατίνων: 

Enrique Iglesias, Ricky Martin, Marc Anthony, 

Jennifer Lopez, Carlos Santana 



Διατροφικές Συνήθειες 

 Καλαμπόκι 

 Φασόλια 

 Ρύζι  

 Λαχανικά, όπως γλυκοπατάτες 

 Φρούτα, π.χ. μάνγκο, παπάγια, 

φρούτα του πάθους 

 



 3 γεύματα την ημέρα 

 Κύριο γεύμα θεωρείται το βραδινό 

 Είναι σημαντικό για τις οικογένειες να τρώνε 

όλοι μαζί 

 Όλη η οικογένεια προσεύχεται μαζί πριν το 

γεύμα 

 Τις Κυριακές συνηθίζουν να μαγειρεύουν όλοι 

μαζί 

 Τα υπερφορτωμένα προγράμματα έχουν ως 

αποτέλεσμα την έλλειψη χρόνου για μαγειρική 

παραδοσιακών φαγητών 



Τί γλώσσα μιλούν; 

28%: μόνο Ισπανικά 

28%: κυρίως Αγγλικά 

25%: κυρίως Ισπανικά 

15%: μόνο Αγγλικά  

4%: Αγγλικά και Ισπανικά ισόποσα 

 

Αυτοί οι έφηβοι, που δεν χειρίζονται την 

Αγγλική γλώσσα με ευχέρεια ,έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να παρατήσουν το 

σχολείο  



Εκπαίδευση 

Λατίνοι μαθητές και σχολείο  

65%: Ισπανόφωνοι που γεννήθηκαν στην Αμερική και 

φοίτησαν εκεί 

27%: μετανάστες που φοίτησαν στην Αμερική 

8%: μετανάστες που φοίτησαν στο εξωτερικό 

 

Ισπανόφωνοι μαθητές σε δημόσια σχολεία 

1η γενιά: 17% 

2η γενιά: 48% 

3η γενιά κι έπειτα: 35% 

 



Θρησκεία  

 Η Νηστεία, που ονομάζεται “Cuaresma” 

 Η Μεγάλη Εβδομάδα, που λέγεται “Semana 

Santa” 

 Τα Χριστούγεννα , τα οποία λέγονται  

    “La Navidad” 

 Η ημέρα των τριών μάγων  

    “ Los Tres Reyes Magos” 

 



Τα Σύμβολα στην Θρησκεία  

 
Τα κύρια σύμβολα στην θρησκεία των Λατίνων 

είναι:  

Ο σταυρός 

Οι εικόνες των αγίων  

 Το ροζάριο 

Η εικόνα της Παναγίας 



Παραδόσεις  

 The Three Kings (Los Tres Reyes Magos) 

 El Día de los Difuntos 

 Quince Años celebration 

 Las Mañanitas (Τραγούδι γενεθλίων) 

 Las Piñatas 

 



Πολιτισμός 

Καλές τέχνες 

Φιλοσοφία 

Λογοτεχνία 

Κινηματογράφος 

Θέατρο 

Χορός 

 




