


• Η Μετανάστευση, 

είναι η μετακίνηση 

ανθρώπων σε μία 

χώρα της οποίας 

δεν έχουν την 

ιθαγένεια, 

προκειμένου να προκειμένου να 

εγκατασταθούν 

εκεί, ιδιαίτερα ως 

μόνιμοι κάτοικοι ή 

μελλοντικοί 

πολίτες της 
χώρας.



• Το περιβάλλον.

• Οι πληθυσμιακές πιέσεις

• Οι Φυσικές καταστροφές

• Η Θρησκευτική καταδίωξη 

• Τα Πολιτικά κίνητρα

• Τα Εργασιακά αίτια

• Τα Οικονομικά αίτια

• Άλλοι κοινωνικοί λόγοι



Πριν από το 1900:

Η μετανάστευση 

κατευθύνεται κυρίως κατευθύνεται κυρίως 

προς την Μεσόγειο 

και την Αίγυπτο με 

σκοπό την βελτίωση 

των συνθηκών ζωής



1900 – 1921:

Παρατηρείται 

μεταναστευτική 

κίνηση με 

αποκλειστική σχεδόν αποκλειστική σχεδόν 

κατεύθυνση τις Η.Π.Α 

για λόγους κυρίως 

οικονομικούς.



• 1945 – 1950:

Υπήρξε 
υποχρεωτική 
μετακίνηση 
σχεδόν 
1.000.000 1.000.000 
Ελλήνων, ως 
αποτέλεσμα του 
εμφύλιου 
πολέμου.



• 1961 – 1973: 

Παρατηρείται γενικά, 
μεγάλη μεταναστευτική 
κίνηση προς την Ευρώπη. 
Περίπου 965.000 Έλληνες  Περίπου 965.000 Έλληνες  
εγκατέλειψαν την χώρα 
την περίοδο εκείνη, εκ των 
οποίον οι 650.000 
κατευθύνθηκαν κυρίως 
προς την Δυτική Γερμανία.



• 1980 - σήμερα

Την περίοδο που 

διανύουμε σήμερα 

παρατηρείτε φυγή 

χιλιάδων καλά 

μορφωμένων νέων μορφωμένων νέων 

Ελλήνων λόγω των 

υψηλών ποσοστών 

ανεργίας





Δημοφιλέστερες χώρες

�Γερμανία

�Η.Π.Α.

�Αυστραλία

� Ιταλία

�Μεγάλη Βρετανία

�Ελβετία

�Βέλγιο

�Γαλλία

�Αυστρία

�Σουηδία

�Ολλανδία 



� Οι δυσκολίες για την κοινωνικό-πολιτιστική του 

ένταξη: Η γνώση της ξένης γλώσσας, τα ήθη και τα 

έθιμα, οι συνθήκες επιβίωσης, οι τρόποι ψυχαγωγίας 

και οι κοινωνικές σχέσεις και οι κοινωνικές σχέσεις 

� Η αστάθεια και η ανασφάλεια τροφοδοτεί την 
επιθυμία μη επένδυσης στη χώρα υποδοχής. 



� Δεν γνωρίζουν καλά την ξένη γλώσσα.

� Αντιμετωπίζουν την έντονη προκατάληψη των 
ξένων παιδιών.

� Συχνά τοποθετούνται σε αποτυχημένα, με χαμηλό 
πνευματικό επίπεδο σχολεία που τα καταδικάζουν 
σε μια περιορισμένη βαθμού μόρφωση και τα 
προορίζουν αργότερα, για άλλου είδος εργασίες.προορίζουν αργότερα, για άλλου είδος εργασίες.



� Προσφορά νέου εργατικού δυναμικού

� Επίτευξη σημαντικών οφελών στις επιστήμες

� Εμπλουτισμός πολιτισμικού επιπέδου

� Επαφή με διαφορετικές κουλτούρες

� Αύξηση παραγωγής βιομηχανιών λόγω μηδαμινού � Αύξηση παραγωγής βιομηχανιών λόγω μηδαμινού 

κόστους από ανειδίκευτους εργάτες



�Αλλοίωση δημογραφικής εμφάνισης και δομής της χώρας

�Αύξηση εγκληματικότητας

�Στέρηση ορισμένων θέσεων εργασίας για τους ντόπιους



Εκτός από τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της

μετανάστευσης για τη χώρα υποδοχής υπάρχουν

ποικίλες επιπτώσεις για το μετανάστη και την 

οικογένειά του αλλά και για τη χώρα αποστολής

στην προκειμένη περίπτωση για την Ελλάδα.



�Αποδυνάμωση Ελλάδας από τους νέους των 

παραγωγικών τάξεων 

�Μείωση δημιουργικότητας και καινοτομίας για τη χώρα

�Έντονη έλλειψη παραγωγικών τάξεων

�Απώλεια τρεχόντων και μελλοντικών εσόδων κράτους 

από φορολογία

�Ανταποδοτικότητα στις δαπάνες της Ελλάδας για 

εκπαίδευση και κατάρτιση εργατικού δυναμικού

�Δραματική πτώση γάμων και γεννήσεων 



�Αύξηση ευκαιριών απασχόλησης και μισθών

�Μείωση ανεργίας και ενίσχυση ισοζυγίου πληρωμών

�Μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους 

μετανάστες στη χώρα αποστολής 

Σε περίπτωση επιστροφής των μεταναστών υπάρχει �Σε περίπτωση επιστροφής των μεταναστών υπάρχει 

αύξηση παραγωγικότητας με νέες μεθόδους 

εργασίας και εξύψωση πολιτιστικού επιπέδου

�Εκροή κεφαλαίου από το εξωτερικό για συντήρηση 

της οικογένειας του μετανάστη (εμβάσματα)

�Αύξηση αποταμιεύσεων και επενδύσεων





� στον γεωργοκτηνοτροφικό 
τομέα

� στην βιομηχανία 

� με την βοήθεια του κράτους 

� γεωργοκτηνοτροφικές 
δημόσιες επενδύσεις σε 
κρατικές και εκκλησιαστικές κρατικές και εκκλησιαστικές 
γαίες

� επενδύσεις στον τομέα της 
εκμετάλλευσης του ορυκτού 
πλούτου της χώρας

� οικονομικές συναλλαγές με 
άλλες χώρες

� μετατόπιση του κέντρου 
οικονομίας προς τις 
μικρότερες πόλεις.


















