
Μετανάστευση

•Ορισμός 

•Είδη

•Ιστορική αναδρομή•Ιστορική αναδρομή



ΟΡΙΣΜΟΣ

Μετανάστευση

Μετακίνηση ανθρώπων 

μεμονωμένα ή 

κατά ομάδες

Σε χώρους διαφορετικούς 

από την κατοικία τους

Λόγοι

οικονομικοί ,

κοινωνικοί,

εκπαιδευτικοί



ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

•Ατομική

•Ομαδική

•Αλυσιδωτή

•Εσωτερική

•Εξωτερική

•Εκούσια

•Ακούσια

•Πρωτογενής 

•Δευτερογενής

•Πλήρης 

•Ατελής

•Βραχυπρόθεσμη

•Μακροπρόθεσμη



Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

• Α΄ Ελληνικός Αποικισμός 
(μέσα 12ου - τέλη 9ου αι. π.Χ. ) 

μετακίνηση φυλών 
• διακρίνεται σε
• Δωρικό (13ο αι.π.Χ )
• Αιολικό
• Δωρικό (13ο αι.π.Χ )
• Αιολικό
• Ιωνικό
• αποικούνται
• Νησιά Αιγαίου 
• Κύπρος 
• Κρήτη 
• Επτάνησα 
• δυτική ακτή Μικράς Ασίας 



• Β΄ Ελληνικός Αποικισμός
( 8ο - 6ο αι. π.Χ. )

οργανωμένη επιχείρηση

• Μεσόγειος 

• Μαύρη Θάλασσα

• Οι αιτίεςΟι αιτίες
• μεγάλος πληθυσμός στις πόλεις-κράτη στενότητα χώρου

• περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη

• ανάπτυξη εμπορίου

• αναζήτηση πρώτων υλών

• πολιτικοί λόγοι



Aπό το Μεσαίωνα ως τη σύγχρονη εποχή

• Μεταναστευτικές κινήσεις των Ελλήνων (15ος -16ος αι.)

Άλωση Κωνσταντινούπολης –Ιταλία -Γαλλία

• Πρώτο μεταναστευτικό κύμα (17ο -19ο αιώνα)
ΛόγωΛόγω
• εξάπλωσης  οθωμανικής αυτοκρατορίας 
• οικονομική παρακμή 

• Δεύτερο μεταναστευτικό κύμα-προπολεμική 
μετανάστευση

τέλη της δεκαετίας του 1880 και μετά - Οικονομικοί λόγοι
• Αμερική και Αυστραλία



ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ



Εξωτερική Μετανάστευση

Εξωτερική (external) ονομάζεται η  

μετανάστευση όπου η μετακίνηση των 

ανθρώπων γίνεται πέραν από τα όρια μιας 

χώρας.χώρας.

Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η 

εξωτερική είναι φυσικοί, κοινωνικοί, 

πολιτικοί, ψυχολογικοί και οι πολεμικές 

συγκρούσεις.



Φυσικοί παράγοντες

Μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον που 

καθιστούν δύσκολη την επιβίωση, όπως 

ξηρασία, πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ. 

Επίσης η γεωγραφική θέση του τόπου Επίσης η γεωγραφική θέση του τόπου 

παραμονής πολλών διαφορετικών φυλών δεν 

ευνοούσε τη διαβίωση τους



Κοινωνικοί παράγοντες

• Οικονομικοί παράμετροί: Μεγάλο μέρος 

πληθυσμού μετανάστευσε για να 

αντιμετωπίσει προβλήματα όπως αυτό της 

φτώχειας και της πείνας. φτώχειας και της πείνας. 

• Θρησκευτικοί παράμετροι: Διάφορες 

κοινωνικές ομάδες οδήγησαν στη 

μετανάστευση άλλες εξαιτίας της επεκτατικής 

πολιτικής τους. 



Πολιτικοί παράγοντες

Διώξεις λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 

κοινωνικής τάξης, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, καθώς και η διακριτική 

μεταχείριση σε βάρος μεμονωμένων ατόμων μεταχείριση σε βάρος μεμονωμένων ατόμων 

ή συγκεκριμένης κατηγορίας ενός πληθυσμού.



• Συναντώνται συχνά στην εποχή μας

• Ανάλογα με τον τρόπο διοίκησης

• Ανάλογα με την κατάσταση των κατοίκων

• Εξαιτίας των πολιτικών πεποιθήσεων



Ψυχολογικοί παράγοντες

Πολλές φορές άνθρωποι ωθούνται στη 

μετανάστευση από τυχοδιωκτισμό ή 

φιλαποδημία ή τέλος μιμητικά, ακολουθώντας 

την κρατούσα τάση μίας συγκεκριμένης την κρατούσα τάση μίας συγκεκριμένης 

χρονικής.



Πολεμικές συγκρούσεις

Οι συγκρούσεις μεταξύ των διάφορων 

ισχυρών δημιουργούσαν νικητές και 

ηττημένους με αποτέλεσμα οι ηττημένοι να 

εγκαταλείπουν τις περιοχές τους.εγκαταλείπουν τις περιοχές τους.



O ρόλος του Ο.Η.Ε στο προσφυγικό



Τι είναι Ο.Η.Ε;

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ή

Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.) είναι ένας διεθνής

οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ των

κρατών του κόσμου με σκοπό τη συνεργασία στοκρατών του κόσμου με σκοπό τη συνεργασία στο

Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική

ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα.



Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους

Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρέχει προστασία και

βοήθεια στους πρόσφυγες του κόσμου.

Έχει έδρα την Γενεύη της Ελβετίας και άρχισε

να λειτουργεί το 1951.



Σκοπός της Ύπατης Αρμοστείας

Σκοπός της οργάνωσης σύμφωνα με την

ιδρυτική της Διακήρυξη είναι "να διασφαλίζει

ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει

άσυλο και να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα,άσυλο και να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα,

με την προοπτική του εθελοντικού

επαναπατρισμού, της τοπικής ένταξης στη χώρα

ασύλου ή της μετεγκατάστασης σε τρίτη χώρα".



Ιδρυτικό κείμενο της Υ.Α

Το ιδρυτικό κείμενο της Υ.Α. ορίζει τους
πρόσφυγες ως ανθρώπους "που έχουν τραπεί
σε φυγή από τη χώρα τους λόγω
δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους
φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικήςφυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής
καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή
συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι
οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους".



• Έχει τιμηθεί δύο φορές με το Νόμπελ Ειρήνης,

το 1954 και το 1981.

• Από τις 11 Νοεμβρίου 2015 ύπατος αρμοστής

είναι ο Ιταλός Φίλιππο Γκράντιείναι ο Ιταλός Φίλιππο Γκράντι

• Συνεργάζεται με γνωστά πρόσωπα που

ονομάζονται Πρεσβευτές Καλής Θέλησης.

Γνωστοί Πρεσβευτές Καλής Θέλησης είναι η

Αντζελίνα Τζολί και ο Γιώργος Νταλάρας.



Το έργο της Υ.Α

• Αντιμετώπισε τα προσφυγικά ρεύματα που

ακολούθησαν τη συντριβή της Ουγγρικής

Επανάστασης από τις σοβιετικές δυνάμεις.

• Βοήθησε σε κρίσεις εκτοπισμού στην Ασία και• Βοήθησε σε κρίσεις εκτοπισμού στην Ασία και

τη Λατινική Αμερική.

• Βοήθησε σε μεγάλες προσφυγικές κρίσεις

στην Αφρική καθώς και στην Ασία



Βραβεία απονεμημένα από την Υ.Α

Βραβείο Προσφύγων Νάνσεν για το 2016 της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους

Πρόσφυγες στον Κωνσταντίνο Μητράγκα, εκ

μέρους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ),μέρους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ),

και στην Έφη Λατσούδη.

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2016 στον Διονύση

Αρβανιτάκη ,στον φούρναρη από την Κω.



Πολιτική Ε.Ε και Ελλάδας για την 

μετανάστευσημετανάστευση



Τα τελευταία χρόνια τα μέλη της Ε.Ε 

έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην 

ένταξη των μεταναστών στις 

κοινωνίες.κοινωνίες.



Το 2000-2011 η μετανάστευση 

γίνεται κυρίως μέσω Τουρκίας 

διαμέσου του Έβρου ποταμού και διαμέσου του Έβρου ποταμού και 

των νησιών του Αιγαίου.



Πολιτική επαγγελματικής 

αποκατάστασης προσφύγων και 

μεταναστών στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση



Το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει 

οδηγήσει την Ελλάδα και την Ε.Ε στην 

θέσπιση νόμων.θέσπιση νόμων.



Όταν οι μετανάστες εισέρχονται στην 

Ελλάδα συλλαμβάνονται και 

οδηγούνται στα κέντρα κράτησης 

μεταναστών. μεταναστών. 



Η ενσωμάτωση των προσφύγων 

συνδέεται άμεσα με την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση 

γιατί αυτό έχει επίπτωση στην 

οικονομική και κοινωνική εξέλιξη μιας οικονομική και κοινωνική εξέλιξη μιας 

χώρας.



Οι πρόσφυγες συνήθως 

απασχολούνται με τον πρωτογενή 

τομέα της οικονομίας.

Λίγοι από αυτούς πηγαίνουν σχολείο 

και ένα πολύ μικρό ποσοστό θα και ένα πολύ μικρό ποσοστό θα 

γίνουν επιστήμονες.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


