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We are crossing

No more 

Σύλνξα Διιάδαο - ΠΓΓΜ



Περιεχόμενα

Ειςαγωγικά ςτοιχεία

1. Οι κατηγορίεσ των κοινωνικών ομάδων που ειςέρχονται ςτα εδάφη 
τησ Ευρώπησ 

2. Οικογένειεσ και παιδιά μεταναςτών ςτη ςύγχρονη Ελλάδα

3. Γλώςςα και μετανάςτευςη

4. Διαπολιτιςμικό Φαινόμενο 

5. Επιδράςεισ τησ μετανάςτευςησ ςτην Ελλάδα και Ευρώπη

6. Πολιτικέσ μετανάςτευςησ 

7. Προτάςεισ



Κατηγορίες των κοινωνικών ομάδων 

• Μετανάστης

• Αλλοδαπός

• Οικονομικός μετανάστης

• Πρόσφυγας

• Παλιννοστούντας

• Ομογενής



Αηηήζεηο αζύινπ γηα ηηο δέθα (21) 

θνξπθαίεο ππεθνόηεηεο ηα έηε 2013 θαη 

2014



Οι πόλεμοι στη Συρία και το Ιράκ οδήγησαν τις αιτήσεις 
ασύλου στον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 22 ετών



Φύλο, Ηλικία , Οικογενειακή Κατάσταση 

• Νένη θαη παηδηά απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ  
Πξνζθύγσλ θαη Μεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα. 

• Τν 2014: 

- βξέθε-14 εηώλ = 120,320 (25.9% από 540,649)

- 15-24 εηώλ = 82,468 (16.2% από 540,649)



Γλώσσα και μετανάστες
Language and immigrants 

Language and immigrants 

Langue et immigrants

Lingua e inmigrantes

Lengua e inmigrantes                                       

 اللغة والمهاجرين   

Sprache und einwanderer 

Mintzo eta etorkintza 

Γλώσσα και μετανάστες



Ο ρόλοσ τησ γλώςςασ τησ χώρασ υποδοχήσ 
ςτη διαδικαςία ζνταξησ των μεταναςτών 

Γιώζζα θαη  Μεηαλάζηεπζε

 Επίζεκε γιώζζα ελόο θξάηνπο:

 κηα γιώζζα πνπ έρεη λνκηθή ππόζηαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζηεκέλε 

λνκίκσο πνιηηηθή νληόηεηα, όπσο έλα κέινο ή ηκήκα ηνπ θξάηνπο θαη ζην 

νπνίν ρξεζηκεύεη σο γιώζζα ηεο δηνίθεζεο. (www.OECD.org)

ν κεηαλάζηεο:

 ληώζεη «μέλνο» πξνο όια ηα επίπεδα θνηλνηήησλ ιόγνπ.

 δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη ζηελ θπξίαξρε γιώζζα. 

 ην πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό θεθάιαην πνπ απηόο θέξεη, ππνηηκώληαη. 

 Αναγκαία η γνώζη ηηρ κςπίαπσηρ – επίζημηρ γλώζζαρ ηηρ σώπαρ 

ςποδοσήρ. 

http://www.oecd.org/


Διαπολιτισμικό Φαινόμενο 



Επιδράσεις της μετανάστευσης 
στην Ελλάδα και Ευρώπη

Η κεηαλάζηεπζε:

 απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ θνηλσληθώλ ππνθεηκέλσλ  πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ 

ζπιινγηθή δσή.

 ηα θνηλσληθά απηά ππνθείκελα έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηώλ αλαθαηαλνκήο ησλ πιηθώλ θαη ζπκβνιηθώλ αγαζώλ

 πξηκνδόηεζε κηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ 

ζέζεσλ, ησλ ξόισλ θαη ηνπ θύξνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απόθηεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ θαη ξόισλ .

 επεξεάδεη 

- ηνλ εξγαζηαθό ηνκέα, εθόζνλ νη κεηαλάζηεο εξγάδνληαη

- ηνλ αζθαιηζηηθό ηνκέα, ππό ζπλζήθεο όπνπ είλαη λόκηκνη εξγαδόκελνη θαη 

απνιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ηεο αζθάιηζεο θαη δσξεάλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 Άκεζε επίδξαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο.







https://www.youtube.com/watch?v=jNRa58pWlmQ

https://www.youtube.com/watch?v=jNRa58pWlmQ


Πολιτικές αντιμετώπισης της 
μετανάστευσης

Αθομοίωζη (assimilation)

 Κοινωνική ένηαξη (social integration)

 Κνηλσληθή ελζσκάησζε (social incorporation) 



Προτάσεις

 Η θοινωνική μεηαβολή ζςνεπάγεηαι διαπκή και εναπγή εςελιξία 

πποζαπμογήρ ηηρ κοινωνίαρ και ηηρ κοινωνικήρ πολιηικήρ. 

1. Δμαζθάιηζε ηνύλει γηα είζνδν πξνζθύγσλ. 

2. Σύγρξνλεο ππεξεζίεο πξώηεο ππνδνρήο ζε όιε ηελ Δπξώπε. 

3. Κακπαληέο ζε κέζα ελεκέξσζεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδίνπ θαη 

δηακνλήο παξάηππνπ κεηαλάζηε.

Βιέπεηε ην Βίληεν

https://www.youtube.com/watch?v=TYkcF7ajzbw

4. Δθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ελζσκάησζεο θαη αθνκνίσζεο 

πγεία-ςπρηθή πγεία, θνηλσληθή θξνληίδα, εθπαίδεπζε.

https://www.youtube.com/watch?v=TYkcF7ajzbw


Συζήτηση

Σασ ευχαριςτώ!
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