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Ερευνητικά ερωτήματα εργασίας  

Ποιά ήταν η εποχή της μεγαλύτερης 

μετανάστευσης των Ιρλανδών και των Ινδών; 

Σε ποιές περιοχές μετακινήθηκαν και γιατί; 

Ποιοί παράγοντες και πώς συνέβαλαν στην 

μετανάστευσή τους; 

Πώς έγιναν αποδεκτοί στα μέρη όπου 

μετανάστευσαν  και πώς αφομοιώθηκαν εκεί; 

Διατήρησαν τα ήθη και τα έθιμά τους; 

Ποιές ήταν οι εξελίξεις και οι συνέπειες μεταξύ 

των πολιτισμών; 



 Βασικές αξίες που διέπουν τη Διαπολιτισμικότητα : 

1.  Αναγνώριση ισοτιμίας των πολιτισμών και της 

μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. 

2.  Ισοτιμία μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. 

3. Εξασφάλιση δικαιώματος όλων για ίσες ευκαιρίες 

στην εκπαίδευση και στη ζωή. 

4. Ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος κάτω από 

πολιτισμικές συνθήκες αποτελεί αφετηρία και 

στόχο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης.  



Πολυπολιτισμικότητα  

Συνύπαρξη σε μία κοινωνία ποικίλων 

κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά 

εθνικά και πολιτισμικά στοιχεία   



•Διατηρούν τις διακριτές διαφορές τους και 

παράλληλα  αναπτύσσουν σχέσεις γόνιμης 

αλληλεπίδρασης. 

 

•Σε επίπεδο κοινωνικής συλλογικότητας 

χαρακτηρίζονται από αμοιβαία αποδοχή, 

σεβασμό και προαγωγή πολλαπλών 

πολιτισμών με βάση τη δημογραφική 

σύνθεση ενός πληθυσμού μιας χώρας. 

Οι κοινωνικές αυτές ομάδες: 



Εκφράζεται έτσι η αποδοχή της 

διαφορετικότητας και της ισότιμης 

αναγνώρισης των διακριτών 

εθνικών και θρησκευτικών 

ομάδων. 



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΙΡΛΑΝΔΩΝ  

Από το 1945 , οι Ιρλανδοί μετανάστευσαν στο 

Ηνωμένο Βασίλειο αποτελώντας τη μεγαλύτερη 

μετακίνηση στην περιοχή , σύμφωνα με το 

βρετανικό δίκαιο της ιθαγένειας.  



Περίπου το 1,2% των Αμερικανών είναι 

ιρλανδικής καταγωγής. Ο πληθυσμός των 

Ιρλανδών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 

περίπου έξι φορές μεγαλύτερος από τον 

πληθυσμό της ίδιας της Ιρλανδίας. 

Οι Ιρλανδοί Καθολικοί συγκεντρώνονται σε 

πόλεις, όπως το Τσάρλεστον, τη Σαβάνα και 

τη Νέα Ορλεάνη. 



• Η μετανάστευση των Ιρλανδών αυξήθηκε 

σημαντικά το 1820, λόγω της ανάγκης 

τους  για εργασία.  

 

• Μετακινήθηκαν  κυρίως σε 

αναπτυσσόμενες πόλεις, όπως η 

Φιλαδέλφεια, Βοστώνη, Νέα Υόρκη. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Irish_Memorial_Davenport.JPG


• Ασχολήθηκαν με την υλοτομία και τις αστικές 

κατασκευές έργων στα βορειοανατολικά.      

Erie Canal   



• Η σχέση θρησκείας και μετανάστευσης 

αποκτάει στην εποχή μας ένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον.       σοβαρά ζητήματα 

αυτοπροσδιορισμού των ίδιων των 

μεταναστών.  

• Eπιδιώκουν να ενταχθούν στην κοινωνία που 

ζουν χωρίς να «λησμονήσουν» την ιδιαίτερή 

ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της 

θρησκευτικής.   

Ο Ρόλος της Θρησκείας στη 

μετανάστευση των λαών 



• Διαπιστώνεται ότι η θρησκεία αποτελεί 

βασική συνιστώσα της ατομικής και 

συλλογικής ταυτότητας των μεταναστών 

  

• Κρίσιμο ζήτημα στις κοινωνίες υποδοχής       

η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών 

πολιτισμικά κοινοτήτων μπορεί να 

οδηγήσει σε μια εμπλουτιστική συμβίωση 

αλλά και σε μια απευκταία σύγκρουση.  

 



Ως εκ τούτου η πολιτισμική συνύπαρξη 

αναδεικνύεται  

         σε αξιοσημείωτο παράγοντα της 

μεταναστευτικής διαδικασίας  

και είναι θεμιτό να λαμβάνεται υπόψη για 

την καλύτερη κατανόηση της θέσης των 

λαών  στην κοινωνία. 



Από την άλλη πλευρά, μέσα από τη 

μεταναστευτική κινητικότητα, το 

θρησκευτικό φαινόμενο αποκτάει νέα 

δυναμική που αφορά τόσο τη θρησκεία των 

μεταναστών όσο και τη θρησκεία της χώρας 

υποδοχής. 

 

Βασικό στοιχείο κατά το οποίο η θρησκεία 

συμβάλλει σημαντικά στην αρμονική 

συνύπαρξη μεταναστών και ιθαγενών 

αποτελεί ο μικτός γάμος.  

 

 

 



Παρατηρείται πάντοτε αρχικά μια 

εσωστρέφεια με γάμους ομογενών και 

ομόθρησκων που σταδιακά μετατρέπεται 

σε εξωστρέφεια και προκύπτουν οι 

μικτοί γάμοι και η ομαλή ανάμιξη των 

λαών.  



Αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον της 

Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, η οποία, με 

αυτόν τον τρόπο, εμπλουτίζει τα πεδία 

έρευνάς της, επαναπροσδιορίζει τους 

στόχους της, στρέφεται σε νέες 

κατευθύνσεις, και επανατροφοδοτείται με 

νέες υποθέσεις εργασίας. 



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ  ΙΝΔΩΝ 

Οι περίπου 1,9 εκατομμύρια Ινδοί μετανάστες, 

που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 2011 

αντιπροσώπευαν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα 

μεταναστών από τη χώρα προέλευσης.Το 

μερίδιο των Iνδών μεταναστών μεταξύ όλων 

των αλλοδαπών που γεννήθηκαν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε στο 0,5% το 1960 

και στο 5% το 2011. 



Ως ομάδα, οι μετανάστες από την Ινδία είναι 

ιδιαίτερα μορφωμένοι, καθώς έχουν δεξιότητες 

αγγλικής γλώσσας και είναι λιγότερο πιθανό 

να ζουν κάτω από το ομοσπονδιακό όριο της 

φτώχειας απ’ό,τι η πλειοψηφία των 

μεταναστών στο εξωτερικό. Το 2011, η Ινδία 

ήταν η δεύτερη πιο συχνή χώρα προέλευσης 

για τους ξένους φοιτητές στις ΗΠΑ (μετα την 

Κίνα) για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 



Η μεγαλύτερη συγκέντρωση  Ινδών 

μεταναστών ήταν στη μητροπολιτική περιοχή 

της Νέας Υόρκης , όπου ζούσαν 304.300 Ινδοί 

(που αντιπροσωπεύουν το 16% του συνόλου 

των Ινδών που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής).  



Η ευρύτερη περιοχή του Σικάγο ήταν η 

δεύτερη με 114.000 Ινδούς μετανάστες 

(6%), ακολουθούμενη από την ευρύτερη 

περιοχή του Σαν Χοσέ με 90.000 (5%). 

Συνολικά, περίπου το 27% (508.200) του 

ινδικού πληθυσμού ζούσε σε αυτές τις 

τρεις περιοχές. 



SILICON VALLEY 

Η περιοχή που περισσότερο ίσως από 

οποιαδήποτε άλλη, άλλαξε τον κόσμο τις 

τελευταίες δεκαετίες είναι η Silicon 

Valley.  Πρόκειται για μία κοιλάδα που 

βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Κόλπου 

του Σαν Φρανσίσκο στη 

Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ.  



Ο όρος αρχικά αναφερόταν στον μεγάλο 

αριθμό των καινοτόμων εταιρειών 

σχεδίασης μικροκυκλωμάτων (με βάση 

το πυρίτιο) και τους κατασκευαστές που 

υπήρχαν στην περιοχή, αλλά τελικά 

κατέληξε να αναφέρεται σε όλες τις 

υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις που 

εδρεύουν εκεί.  



Τα τελευταία χρόνια η Silicon Valley 

φιλοξενεί στις εταιρίες της μεγάλο  αριθμό 

Ινδών λόγω των άριστων τεχνολογικών 

και μαθηματικών γνώσεων που αυτοί 

διαθέτουν.Πολλοί από αυτούς ξεκινούν 

εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα, 

σχεδόν το 15 % των νέων εταιρειών στη 

Silicon Valley έχει τουλάχιστον έναν 

ινδικής καταγωγής ιδρυτή. 



Παρά τις πολυάριθμες μεταναστευτικές τους 

κινήσεις οι Ιρλανδοί και οι Ινδοί: 

 

• Μαθαίνουν να συνυπάρχουν στον ίδιο τόπο 

και να συνεργάζονται αρμονικά με τους 

κατοίκους του 

 

•Σέβονται και υπακούουν στους νόμους του 

κράτους και την ιδιαιτερότητα του καθενός 
 



•Συνεργάζονται και συμβιώνουν για την 

επίτευξη κοινού συμφέροντος 

 

•Ανταλλάσουν στοιχεία του πολιτισμού 

τους, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τα 

δικά τους χαρακτηριστικά πολιτιστικά 

στοιχεία 

Επίσης... 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΙΝΔΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ 

ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 



Για ποιόν λόγο ήρθατε στη χώρα μας; 
 

Η Εταιρία μας στην Ινδία έχοντας πουλήσει 

λογισμικό πρόγραμμα σε ελληνική τράπεζα 

σύμφωνα με τους όρους πώλησης του έχει την 

υποχρέωση να παρέχει υποστήριξη, γι αυτό 

και ήρθαμε στην Ελλάδα! 



Διατηρείται τα ήθη και τα έθιμά σας κατά τη 

διαμονή σας εδώ;  

Η διαμονή μας στην Ελλάδα δεν μας 

εμπόδισε  στη διατήρηση των ηθών και των 

παραδόσεών μας. Οι άνθρωποι στην Ινδία 

είναι χορτοφάγοι γι αυτό κι εμείς  απέχουμε 

απο το κρέας τουλάχιστον δύο φορές την 

εβδομάδα. Η Ελλάδα προσφέρει τη 

δυνατότητα τήρησης της συνήθειας αυτής 

χωρίς μεγάλο κόστος. 



Επίσης για τον εορτασμό των ιδιαίτερων εορτών της 

χώρας μας μαζευόμαστε σε ένα σπίτι, προσευχόμαστε 

και στη συνέχεια γευματίζουμε όλοι μαζί. 

 Κάθε πρωί ξεκινάμε τη μέρα μας με μια μικρή 

προσευχή ανάβοντας ένα κερί στον προσωπικό μικρό 

ναό του σπιτιού μας ,τον οποίον διατηρούμε απόλυτα 

καθαρό, ενώ κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης 

προσευχής  φροντίζουμε να μη φοράμε παπούτσια ή 

σανδάλια.  

Με τον τρόπο αυτό σεβόμαστε τη χώρα μας και τα 

έθιμά της σε οποιαδήποτε χώρα και αν βρισκόμαστε. 



SITOGRAPHY: 

*http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_A
merican 

*http://www.everyculture.com/multi
/Ha-La/Irish-Americans.html       
http://www.loc.gov/teachers/classr
oommaterials/presentationsandactivi
ties/presentations/immigration/irish
8.html 

*http://www.foreignaffairs.com/artic
les/63645/walter-russell-mead/the-
irish-americans-a-history 

*http://www.bbc.co.uk/london/cont
ent/articles/2004/08/11/communiti
es_india_feature.shtml             

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_American
http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_American
http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Irish-Americans.html
http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Irish-Americans.html
http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Irish-Americans.html
http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Irish-Americans.html
http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Irish-Americans.html
http://www.everyculture.com/multi/Ha-La/Irish-Americans.html
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/immigration/irish8.html
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/immigration/irish8.html
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/immigration/irish8.html
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/immigration/irish8.html
http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/presentationsandactivities/presentations/immigration/irish8.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.foreignaffairs.com/articles/63645/walter-russell-mead/the-irish-americans-a-history
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2004/08/11/communities_india_feature.shtml
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2004/08/11/communities_india_feature.shtml
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2004/08/11/communities_india_feature.shtml
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2004/08/11/communities_india_feature.shtml
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2004/08/11/communities_india_feature.shtml
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2004/08/11/communities_india_feature.shtml


Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


