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Α’4 

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟ 



 Η αρμονική  συμβίωση δύο ή περισσότερων 
πολιτισμών, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν κοινά 
στοιχεία, χωρίς να αποκλείεται ωστόσο το 
ενδεχόμενο οι λαοί αυτοί να μοιράζονται κάποια 
χαρακτηριστικά. 

 

 Σταδιακή ειρηνική συνύπαρξη των λαών αυτών με 
σκοπό μια αποδοτική και ωφέλιμη συμβίωση. 

 

 Υπάρχουν φορές που οι πολιτισμοί έρχονται σε 
σύγκρουση , λόγω αντίθετων ιδεών και αξιών καθώς 
και επειδή ο ένας δεν μπορεί να δεχτεί και επομένως 
να σεβαστεί τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα 
του άλλου. 

 

 



 Με αυτό τον τρόπο οδηγούμαστε σε 

πολιτισμική σύγκρουση αρκετές φορές, 

πράγμα ριψοκίνδυνο για την ενότητα μιας 

πολυπολιτισμικής χώρας. 

 

 

 

 



 Διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις 

διαφορές μεταξύ των πολιτισμών με σκοπό την 

αποφυγή συγκρούσεων. 

 

  Αλληλεγγύη μεταξύ των λαών,  

     κατανόηση και πρόθεση για βοήθεια και  

     υποστήριξη των λαών. 

 

 

 



 Σεβασμός των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων  

και ως άξιων για συμβίωση που αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη και την ευμάρεια.  

 

 Αγωγή στην ειρήνη και αποφυγή εχθρικών ή 

πολλές φορές ρατσιστικών και βίαιων 

συμπεριφορών. 

 



i. Φτώχια  

ii. Πόλεμοι 

iii. Πολιτικές αναταράξεις 

iv. Κοινωνικοπολιτικές διαφορές 

v. Διωγμοί-εξορία 

vi. Δικτατορικά-Τυραννικά καθεστώτα 

vii. Έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
κατάλληλων συνθηκών για μια κανονική 
ζωή 



 Νομαδικοί – ημινομαδικοί σημιτικοί λαοί της 
αραβικής χερσονήσου και του δυτικού 
τμήματος της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής. 

 

 Οδηγήθηκαν σε εφευρέσεις που επηρέασαν 

και συντέλεσαν στην πρόοδο του δυτικού 
κόσμου σε όλους τους τομείς όπως το 
σκάκι, το σαπούνι, οι ενέσεις, τα 
χειρουργικά εργαλεία, οι ανεμόμυλοι κ.α. 



 

 Στην περίοδο του Βυζαντίου δημιουργήθηκε 

ο Αραβικός πολιτισμός στην Βόρεια Αφρική ο 
οποίος έμεινε στο σκοτάδι για περισσότερο 
από 1000 χρόνια. 

 

 

Αραβικές επιδρομές 



∞ Από πού 
προέρχονται; 

 
 Αίγυπτος 

 Λιβύη 

Μαρόκο 

 Τυνησία 

 Συρία 

 Υεμένη 

∞ Πού 
μεταναστεύουν; 

 
Άγκυρα 

Τουρκίας 
Ντουμπάι 
 Κατάρ 
Νέα Υόρκη  
 Βομβάη 
Λονδίνο 
Πεκίνο  
 Σαγκάη 



o Επαναστατικό κύμα διαδηλώσεων και 
διαμαρτυριών που έλαβε χώρα  στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 

 

o Ξεκίνησε λίγο μετά το 2010. 

 

o Εκδηλώθηκαν  εξεγέρσεις, οργανωμένες 
διαμαρτυρίες. 

 

o Σκοπός: Να πέσει το δικτατορικό καθεστώς σε 
ορισμένα αραβικά κράτη. 

o Λειτούργησε καθοριστικά στην απόφαση πολλών 

Αράβων να μεταναστεύσουν σε άλλες περιοχές. 

 



o Κοινό γνώρισμα των διαδηλώσεων ήταν η αντίσταση 

με καμπάνιες, απεργίες, πορείες, καθώς και η χρήση 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

facebook,  το twitter και το YouTube, για την 

οργάνωση, την επικοινωνία και την ενημέρωση περί 

των προσπαθειών των κρατών για καταπίεση και 

λογοκρισία.  

 

o Σύνθημα: « Ash-sha'ab yurid isqat an-nizam » που 

σημαίνει ο λαός θέλει να πέσει το καθεστώς. 

 

 
 



 Οι Άραβες δεν θεωρούνται αρκετά 

πολιτικοποιημένος λαός, αφου μόνο χάρη στις 

διαδηλώσεις του κινήματος της Αραβικής 

Άνοιξης κατάφεραν μόλις πριν δύο χρόνια να 

αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα στην ίδια 

τους τη χώρα.  

 

           Δεν έχουν μεγάλη πολιτική δράση στις 

περιοχές που έχουν εγκατασταθεί. 





o  Λαοί της Αφρικής, μιλούν ποικίλες 
     γλώσσες. 

 
 Στα βόρεια και στα βορειοδυτικά, καθώς και στα 

βορειοανατολικά της Αφρικής, επικρατούν οι 
χαμιτοσημιτικές γλώσσες. 

 

 Στα νότια, αντίθετα, επικρατούν οι ινδοευρωπαϊκές 
γλώσσες. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν 
άπειρες γλώσσες και διάλεκτοι, που πολλές απ' 
αυτές, δύσκολα μπορούν να ενταχτούν σε μια 
κατηγορία.  

 

 



o Είναι κυρίως μουσουλμάνοι. 

 

o Έχουν αναπτύξει τον πολιτισμό των Αιγυπτίων, 

στοιχεία του οποίου πήρε και ο αρχαίος ελληνικός 

πολιτισμός.  

 

o  Ακολούθησε κατόπιν η κατάκτηση της βόρειας 

Αφρικής από το Μέγα Αλέξανδρο και αργότερα 

από τους Ρωμαίους. 

 

o Στο βόρειο τμήμα της ηπείρου αναπτύχθηκε και 

ο αραβικός πολιτισμός. 

 



 Από πού 

προέρχονται; 

 

  Αίγυπτος 

 Σουδάν 

 Ζιμπάμπουε 

 Κένυα 

 Αιθιοπία 

 Νιγηρία 

 

 

 

 Πού 

μεταναστεύουν; 

 

 Αγγλία 

 Νέα Υόρκη 

 Γαλλία 

 Νέα Ορλεάνη 

 Ισπανία 

 



Κάτοικοι-πολίτες των ΗΠΑ από χώρες τις 
Αφρικής. 
 

‘’ Αφροαμερικανός ’’ :  έννοια που 
χαρακτηρίζει συνολικά τον λαό τους και δεν 
προέρχεται από τους πρώην αφέντες. 
 

Ο χαρακτηρισμός Μαύρος (Black) άρχισε να 
φαίνεται με θετικότερη ματιά από την κοινότητα 
Αφροαμερικανών κατά εκείνες τις δεκαετίες 
κοινωνικής αλλαγής του '60 και '70. 



Έχουν καταφέρει να ανταπεξέλθουν σε όλες τις 
προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται 
αντιμέτωποι (π.χ. Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα). 
Σε χώρες που κυριαρχεί η ισότητα και η 
ελευθερία, κοινωνικοποιούνται και εντάσσονται 
ομαλά στην καινούργια κοινωνικοπολιτική τους 
ζωή. 

Ένα μικρό ποσοστό τους δεν κοινωνικοποιείται  

Γκετοποίηση 





 

   Ο κύριος προβληματισμός που κατέχει σήμερα τις 
χώρες υποδοχής μεταναστών επικεντρώνεται στο 
κατά πόσον οι κοινωνίες τους είναι «ώριμες» να 
δεχτούν το μεγάλο όγκο των μεταναστών και 
κυρίως κάτω από ποιες προϋποθέσεις και με ποιές 
ενέργειες είναι δυνατόν οι μετανάστες να ενταχθούν 
στην κοινωνία της χώρας υποδοχής, ώστε η 
συνύπαρξη με τους ντόπιους να είναι ομαλή.  

 

 H κοινωνική ένταξη των μεταναστών δείχνει πώς 
«μεταβάλλονται οι σχέσεις τους ατομικά αλλά και 
συλλογικά, σε επίπεδο κοινοτήτων με τον 
πληθυσμό της χώρας υποδοχής». 
 
 
 



 Η αντιμετώπιση των μεταναστών πολλές φορές δεν 
είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να 
συμβάλλουν τα κρατικά όργανα της χώρας 
υποδοχής ώστε να μην υπάρχουν αντιπαλότητες 
ανάμεσα σε μετανάστες και γηγενείς! 

 

 ‘’Η έλλειψη νομικής και πολιτικής προστασίας προς 
τους μετανάστες αφήνει εκτεθειμένους τους 
μετανάστες  στην ατομική και συλλογική 
αυθαιρεσία’’… 

 
 Σε «πολυπολιτισμικές» κοινωνίες, που βρίσκονται 

υπό «μεταναστευτική πίεση» και ζουν διάφορες 
εθνοτικές-πολιτισμικές ομάδες, πρέπει το «όνειρο»  
μιας εθνικά ομοιογενούς κοινωνίας να ξεχασθεί και 
να αναγνωρισθεί η εθνοτική - πολιτισμική 
πολλαπλότητα. 



 Δυσκολία διατήρησης των παραδόσεων και των 
συνηθειών τους λόγω ενδεχόμενης πίεσης από τη 
χώρα υποδοχής. 

 
 Με την πάροδο των χρόνων: προσαρμογή των 

χαρακτηριστικών τους ισορροπώντας τα με τα 
χαρακτηριστικά του λαού της χώρας υποδοχής. 

 

 Ταυτόχρονα, δεν προσβάλλουν τους ξένους 
πολιτισμούς αφού δεν προσπαθούν να επιβληθούν 
αλλά να επιβιώσουν σε συνθήκες ειρηνικές και 
ιδανικές για πιθανή ανάπτυξη του πολιτισμού τους. 



 http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem 

   http://www.psychiatry.org/african-
americans 

 http://en.wikipedia.org/wiki/African_Americ
an 

 http://worldroom.tamu.edu/Workshops/Ara
bAmerican07/ArabAmericanStudies/Who%
20Are%20the%20Arab%20Americans.pdf 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2882688/   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem
http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem
http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem
http://www.psychiatry.org/african-americans
http://www.psychiatry.org/african-americans
http://www.psychiatry.org/african-americans
http://en.wikipedia.org/wiki/African_American
http://en.wikipedia.org/wiki/African_American
http://worldroom.tamu.edu/Workshops/ArabAmerican07/ArabAmericanStudies/Who Are the Arab Americans.pdf
http://worldroom.tamu.edu/Workshops/ArabAmerican07/ArabAmericanStudies/Who Are the Arab Americans.pdf
http://worldroom.tamu.edu/Workshops/ArabAmerican07/ArabAmericanStudies/Who Are the Arab Americans.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2882688/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2882688/



