
 

                         ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ  

                                            ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ΓΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

"Η Ειιεληθε κεηαλαζηεπζε ηνπ κεζνπνιεκνπ θαη εθεηλε ησλ ρξνλσλ ηεο θξηζεο ηνπ 21νπ 

αησλα-Σπγθξηηηθε  Μειεηε" 

 

 



 

 

 

χκβνπινο Καζεγήηξηα:Κα Μαξία Βιαράδε 

 

 

 

 

 

 

     ΚΡΖΣΖ 2016 

 

 



 

Επραξηζηώ ηελ νθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζπκβνιηθή παξνπζία θαη  ζπλδξνκή ηνπο ζηελ 

εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, θαζώο θαη γηα ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ παξείραλ όιν απηό ην δηάζηεκα,Επραξηζηώ ηδηαηηέξσο ηελ 

θαζεγήηξηά κνπ, θπξία Μαξία Βιαράδε πνπ πίζηεςε ζε απηό ην πόλεκα θαη κε βνήζεζε λα 

ην θέξσ ζε πέξαο. 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΑΛΛΑ 

                                          ΚΡΗΣΗ  2016 

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα  

 

Copyright© Αζαλάζηνο Γάιιαο (2016) 

 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο .All rights reserved  

 

 

Ζ έγθξηζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απφ ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηεο ρνιήο 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη 

απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΔΡΙΛΗΦΗ-ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν παξφλ πφλεκα θηινδνμεί λα απνηειέζεη ζπκβνιή ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ πξνο ηηο  ππεξπφληηεο  ή επεηξσηηθέο  ρψξεο ζε δχν 

λεπξαιγηθέο γηα ηελ Διιάδα ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.  Θα γίλεη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο , ε νπνία νθείιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε-φπσο ν ίδηνο ν φξνο 

καξηπξά- ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηφπνπ  θαη 

ζπλεπψο θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ πνπ απνθαζίδνπλ λα θχγνπλ πξνο αλαδήηεζε κηαο 

θαιχηεξεο ηχρεο.  

ηελ Διιάδα ηνπ 2016, κε αθνξκή ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηε ρψξα, 

παξαηεξείηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη,  θπξίσο  λένη,  άλζξσπνη  επηιέγνπλ  λα  

αλαδεηήζνπλ  έλαλ επκελέζηεξν ηξφπν δσήο ζην εμσηεξηθφ. Σν θαηλφκελν ηεο 

νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο ηείλεη λα απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ρεηξνηεξεχνπλ θαη νη πξννπηηθέο ιηγνζηεχνπλ. 

Γελλάηαη ινηπφλ έηζη έλα αίζζεκα  αλαζθάιεηαο  θαη  απνγνήηεπζεο  απφ ηε δπζθνιία 

εχξεζεο εξγαζίαο θαη ην γεληθφ θιίκα ζηε ρψξα, φπσο θαη απφ  άιινπο  παξάγνληεο  πνπ  

ζα  αλαιπζνχλ  παξαθάησ.   

 Έσο πξφζθαηα ε απνδεκία ησλ Διιήλσλ είρε ζηακαηήζεη λα απαζρνιεί ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ην νπνίν δηθαίσο επηθεληξσλφηαλ ζηελ εηζεξρφκελε κεηαλάζηεπζε ζηε 

ρψξα. (θπξίσο κεηά ηε δηάιπζε  ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο). Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε εμεξρφκελε κεηαλάζηεπζε άξρηζε θαη πάιη λα 

απαζρνιεί ηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαζψο απνθηά έληνλεο δηαζηάζεηο ζε βαζκφ πνπ, αλ θαη 

κε ζαθψο δηαθνξνπνηνχκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαίλεηαη λα είλαη πνζνηηθά 

ζπγθξίζηκε κε ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ κεζνπνιέκνπ.  

Σν  ζχγρξνλν  απηφ  «θχκα θπγήο» δελ ήηαλ δπλαηφ λα κελ απνηειέζεη αληηθείκελν 

κειέηεο εηδηθά γηα ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ζ ιεγφκελε μεληηηά ήηαλ έλα κεγάιν 

δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ζρεδφλ θάζε ζπίηη ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη απηφ 

δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα μεραζηεί κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο. Ζ ζχγθξηζε είλαη 

αλαπφθεπθηε. 



πεχδνπλ ινηπφλ λα παξνκνηάζνπλ ην ζχγρξνλν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο κε ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ηνπ κεζνπνιέκνπ, πνπ ήηαλ εμίζνπ έληνλν.  

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο αθφξκεζεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Μηα ζρεηηθή αλαδξνκή ζην 

παξειζφλ, ε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ έθεπγαλ ηφηε θαη ηψξα,ηα 

αίηηα ηεο θπγήο θαη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ην άηνκν ηελ επηιέγεη. 

ηελ πνξεία απηνχ ηνπ πνλήκαηνο ζα αλαδεηρζεί ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα 

κεηαλάζηε θαη ηα αίηηα ηεο θπγήο απ‟ ηε ρψξα ηα νπνία δε ζπλάδνπλ κε απηά ηεο ηφηε 

κεηαλάζηεπζεο. Δπίζεο, νη ζπλζήθεο δελ είλαη νη ίδηεο. ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

δηαλχνπκε, ε κεηαλάζηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ επηζηήκνλεο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα απαζρνιεζνχλ ζηε ρψξα ηνπο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη εθνχζηα θαη κφληκε.  

Γε θεχγνπλ πηα ''ρέξηα εξγαηηθά'', αιιά ''επηζηεκνληθφ δπλακηθφ''. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο λένπο κεηαλάζηεο είλαη άηνκα κε πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ην 

75% είλαη πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηξίην αθνξά είηε 

άηνκα κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο είηε απφθνηηνπο ηαηξηθψλ ζρνιψλ θαη ηνπ 

Πνιπηερλείνπ(βΛ.ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ). Δλψ κέρξη ην 1980 ε κεηαλάζηεπζε αθνξνχζε 

θπξίσο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, απφ ην 1990 θαη κεηά εληείλεηαη ε κεηαλάζηεπζε ησλ 

πηπρηνχρσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

2000, ηάζε πνπ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ζ αιιαγή απηή ζαθέζηαηα 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζεακαηηθή άλνδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν 

πιένλ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην επξσπατθφ κέζν φξν γηα ηηο λεφηεξεο γεληέο, αιιά θαη ηε 

δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ επξσπατθψλ κεηαβηνκεραληθψλ νηθνλνκηψλ πξνο ζηηο 

νπνίεο θαηεπζχλνληαη θαηά βάζε νη κεηαλάζηεο. Κπξίσο φκσο νθείιεηαη ζηελ 

δηαρξνληθά πεξηνξηζκέλε δήηεζε γηα πςειήο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθφ ζηελ Διιάδα θαη 

ζπλεπψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ηα  θεθάιαηα  πνπ  αθνινπζνχλ  ζα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο 

ηξέπνληαη νη Έιιελεο ζε θπγή θαη ηα απνηειέζκαηα  ηνπ  θαηλνκέλνπ  ζηε  ρψξα,  φπσο  

επίζεο  ζα  γίλεη  ζχγθξηζε  ηνπ παξφληνο κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο κε εθείλν ηεο 

πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη ε θπζηθή κεηάβαζε ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο απν κηα θνηλσλία 

ζε κηα άιιε. Ζ κεηάβαζε απηή ζπλεπάγεηαη ηελ εγθαηάιεηςε ελφο θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ζε έλα άιιν (Eisenstadt,  1953). 

Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο εθδειψζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο ζπκβίσζεο ησλ 

ιαψλ θαη πνιιά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη νιφθιεξνη πνιηηηζκνί νθείινληαη ζηελ 



εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ (Κνληένπ-Ναζηνπ, 1985).  

«Ζ κεηαλάζηεπζε σο ζχγρξνλν θαηλφκελν απνηειεί κηα πεξίπινθε θαη ζχλζεηε 

δηαδηθαζία ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ ρψξα καο γλψξηζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απηή ηελ 

εκπεηξία ππνδνρήο ελψ ηδηαίηεξα ην 19ν θαη ηνλ 20ν, απνηεινχζε έλα απφ ηα θαηεμνρήλ 

παξαδείγκαηα ρσξψλ απνζηνιήο κεηαλαζηψλ» (Παπαδνπνχινπ, 2006: 291).  

ηελ παξνχζα  εξγαζία αλαιχεηαη απνθιεηζηηθά ε απνζηνιή κεηαλαζηψλ ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, φκσο ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα έρεη ππάξμεη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη 

ρψξα ππνδνρήο είλαη άμην λα αλαθεξζεί. 

Σν θαηλφκελν ηεο θξίζεο είλαη γλσζηφ ζε φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν επεξεάδεη ηελ 

δσή ηνπ θαζελφο, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θηάζεη ζε απειπηζηηθή θαηάζηαζε. Σν 

έιιεηκκα θαη ην ρξένο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ απμάλεηαη θαη πξνβιέπεηαη λα 

θηάζεη ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηεο 

νηθνλνκίαο είλαη ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε νπνία έρεη θηάζεη ζε δηςήθην αξηζκφ ελψ 

αλάκεζα ζηνπο λένπο ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ μεπεξλά ην 25%. ηνηρεία ησλ 

ηειεπηαίσλ κελψλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε κηαο δηαξζξσηηθήο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο εληείλνληαο ηελ αλεζπρία γηα ην 

θαηλφκελν.(βι.el.wikibooks.org) 

Απηή ινηπφλ ε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δπζκέλεηα, θαζψο θαη ε αίζζεζε φηη 

ε βειηίσζε ησλ πξαγκάησλ ζα αξγήζεη λα θαλεί έρεη επεξεάζεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο 

γελεέο παληνηνηξφπσο. Ζ παξνχζα κειέηε ζα εζηηάζεη ζην δείγκα εθείλν ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ επηιέγεη ηε κεηαλάζηεπζε σο ιχζε ζην πξφβιεκα, σο θσο ζην ηνχλει. 

Αξθεηνί λένη, πηπρηνχρνη θαη κε, επεξεαζκέλνη απφ απηή ηελ θαηάζηαζε αλαδεηνχλ έλα 

θαιχηεξν κέιινλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα φλεηξά 

ηνπο. Σελ απφθαζή ηνπο απηή βνεζά ην γεγνλφο φηη θαζεκεξηλά ζηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο πξνβάιιεηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη  ηε  ρψξα,  ε  αχμεζε  ησλ  

πνζνζηψλ  αλεξγίαο,  θαζψο  θαη  νη  αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ.  

Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα γεληθφ θιίκα κειαγρνιιηαο, αλαζθάιεηαο θαη καηαίσζεο ησλ 



νλείξσλ θαη ησλ ζρεδίσλ γηα ην κέιινλ. Ζ αλαδήηε κηαο δσήο πνπ λα αλαηαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο ηξέπεη  φιν θαη  πεξηζζφηεξα  άηνκα  ζε  θπγή. 

ίγνπξα  θαζέλαο   έρεη  έλα  ζρεηηθφ παξάδεηγκα  θίινπ,  γλσζηνχ  ή  ζπγγελή  πνπ  

επέιεμε  λα  κεηαλαζηεχζεη  γηα  λα αλαδεηήζεη κηα θαιχηεξε κνίξα. 

Σν θαηλφκελν ηεο «νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο» πξνυπήξρε, αιιά κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ θαη εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο χθεζεο εληείλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν.  

Παιαηφηεξα επέιεγαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ θπξίσο ηα εξγαηηθά ρέξηα απ ηε ρψξα θαη γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πιένλ κεηαλαζηεχνπλ νη επηζηήκνλεο ηεο ρψξαο 

καο γηα λα αλαδεηήζνπλ έλα ιακπξφ κέιινλ ηζάμην ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ε δηακνλή  

ηνπο  ζην  εμσηεξηθφ  κπνξεί  λα  είλαη  θαη  κφληκε.  

Γη‟    απηφ  θαη φξνο«νηθνλνκηθή  κεηαλάζηεπζε»  ζπλαληάηαη  ζηε  βηβιηνγξαθία  θαη  

σο  «δηαξξνή επηζηεκνληθνχ  δπλακηθνχ  /  κεηαλάζηεπζε  ηαιέλησλ»  (Λακπξηαλίδεο,  

2011  :  17).  

εκεηψλεηαη φηη ην γεγνλφο απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ αλαληηζηνηρία δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο επηζηεκφλσλ ζηελ Διιάδα, θαζψο ηα πνζνζηά πηπρηνχρσλ απμάλνληαη 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηε ηνλ αξηζκφ θαηνίθσλ ζηε ρψξα.  

Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα μεθηλήζεη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηε δηεπθξίληζε 

ησλ φξσλ πνπ ηελ αθνξνχλ θη έπεηηα ζα εμεηαζηεί ην πξνθίι ηνπ Έιιελα κεηαλάζηε 

(θχιιν, ειηθία,κνξθσηηθφ επίπεδν θηι.), θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  

κεηαλάζηεπζεο  θαηά  αληηζηνηρία.   

 

Θα  γίλεη  ζχγθξηζε  κεηαμχ  ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ  ξεχκαηνο  πνπ  ζεκεηψζεθε  ζην  

παξειζφλ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ, θαηφπηλ νξηζκνχ ηνπ 

φξνπ θαη νξηνζέηεζεο ηνπ ρξνληθά,κέζα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

«Ζ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ.» 

1.1 

Ο όξνο «Μεηαλάζηεπζε». Γηάθξηζε κεηαλάζηεπζεο.  

Με  ηνλ  φξν  «κεηαλάζηεπζε»  δειψλεηαη ε  γηα  δηάθνξνπο  ιφγνπο  γεσγξαθηθή 

κεηαθίλεζε αλζξψπσλ είηε απηή γίλεηαη κεκνλσκέλα είηε θαηά νκάδεο (νξηζκφο πνπ 

δίλεηαη απφ θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ην δηεζλέο εκπφξην).  

Ζ  ζεσξία  ηεο  κεηαλάζηεπζεο  απνηειεί  έλα  ζεκαληηθφ  θνκκάηη  ηεο  νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο  ηηο  ηειεπηαίεο  δεθαεηίεο  θαη  γη‟  απηφ  ην  εξεπλεηηθφ  ηεο  θνκκάηη 

εμειίζζεηαη  δηαξθψο.  Γηα  ηελ  θαιχηεξε  κειέηε ηεο  δηάθνξνη  νηθνλνκνιφγνη  

ηελέρνπλ δηαθξίλεη ζε θαηεγνξίεο. 

Ο R. Mayo-Smith αλαθέξζεθε ζηε δηάθξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε εζσηεξηθή (φηαλ 

γίλεηαη εληφο ηεο ρψξαο) θαη εμσηεξηθή(φηαλ γίλεηαη εθηφο ηεο ρψξαο). 

Ο εζλνιφγνο Robert Gordon Latham δηέθξηλε ηε κεηαλάζηεπζε ζε πξσηνγελή (φηαλ 

γίλεηαη γηα ηελ θαηάιεςε παξζέλσλ θαη κε θαηνηθνχκελσλ εδαθψλ) θαη 

δεπηεξνγελή(φηαλ γίλεηαη κεηά απφ επαθή ηνπ αηφκνπ πνπ κεηαλαζηεχεη κε ηνλ θαηά 

ηφπν γεγελή πιεζπζκφ). Παξαηήξεζε φηη ε πξσηνγελήο κεηαλάζηεπζε δε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο  ζηνπο  κεηαλάζηεο  θαη  ηνπο  γεγελήο,  ελψ  ε  δεπηεξνγελήο  

πξνθαιεί αληηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ βία.  

Ο W. Petersen δηέθξηλε ηε κεηαλάζηεπζε ζηε ζπληεξεηηθή θαη ζηελ θαηλνηφκν ή 

αλαλεσηηθή. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη γηα λα δείμεη ην απνηέιεζκα ζε θνηλσληθφ  θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν ζηε ρψξα πνπ δέρεηαη ηνπο κεηαλάζηεο. Ο πξψηνο ραξαθηεξηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη φηη ε κεηαλάζηεπζε έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν, ελψ ν 

δεχηεξνο ζεηηθφ. 

Ο  J.  Isaac  κίιεζε  γηα  ηελ εθνχζηα(φηαλ  γίλεηαη  κε  ηε  ζέιεζε  ηνπ  αηφκνπ  πνπ 



κεηαλαζηεχεη)  θαη αθνχζηα  ή  αλαγθαζηηθή(φηαλ  αλαγθάδεηαη  ην  άηνκν  λα 

κεηαλαζηεχζεη) κεηαλάζηεπζε, ηνλίδνληαο φηη θαη νη δχν ραξαθηεξηζκνί απνηεινχλ 

φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, θαζψο γίλνληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηε δσήο ηνπο θαη λα 

μεθχγνπλ απφ νηηδήπνηε ηελ θαηαπηέδεη. 

«Μεηαλάζηεπζε νξίδεηαη σο ε γεσγξαθηθή κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ έλα ηφπν ζε 

έλαλ άιιν γηα κφληκε ή πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ γίλεηαη εθνχζηα ή αθνχζηα 

(αλαγθαζηηθή) κε ζθνπφ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξεο 

ηχρεο (Μπέλνο, 2004:53). 

Ζ έλλνηα πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ''κεηαλαζηεχσ'' θαη απνηειεί γεληθά κηα κνξθή 

πιεζπζκηαθήο θηλεηηθφηεηαο κέζα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.(Μπέλνο, 2004:53). 

Άιιε βαζηθή κνξθή ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη ε ιεγφκελε θνηλσληθή πνπ ζπληειείηαη  

ζηα πιαίζηα ελφο θνηλσληθνιπ ζπζηήκαηνο θαη εκθαλίδεηαη ζαλ ε θχξηα κεηαθίλεζε ηνπ 

αλζξψπνπ ή κηαο νινθιεξσκέλεο νκάδαο αηφκσλ απφ κηα θνηλσληθή ηάμε ή έλα 

θνηλσληθφ ζηξψκα ζε έλα άιιν (Μπέλνο, 2004:53). 

ηε γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα δηαθξίλνληαη ηα παξαθάησ ηέζζεξα βαζηθά είδε:  

α)Ζ εκεξήζηα Παιίλδξνκε κεηαθίλεζε 

β)Ζ Μεηνηθεζία (Κηλεηηθφηεηα Καηνηθίαο) 

γ) Ζ Πεξηήγεζε θαη 

δ)Ζ Μεηαλάζηεπζε ή Παιηλλφζηεζε 

«Μπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο δηαθξίζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ρξεζηκνπνηψληαο νξηζκέλα 

θξηηήξηα (Σζανχζεο, 1985: 16).  

Με θξηηήξην ην θξάηνο δηαθξίλεηαη ζε Δζσηεξηθή ή Δμσηεξηθή φπνπ ε κεηαλάζηεπζε 

γίλεηαη ζηα φξηα ελφο Κξάηνπο ή πέξα απφ απηφ.(Σζανχζεο, 1985: 35).  

 

Με θξηηήξην ηελ πξφζεζε κεηαλάζηεπζεο δαθξίλνληαη δχν κνξθέο: Ζ Δθνχζηα ή 



Αλαγθαζηηθή «Με ζθνπφ λα εηπσζνχλ νη ζηεξήζεηο θαη λα απμεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ 

κεηαλαζηψλ. 

πρλά φκσο ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ δηψμεσλ παξνπζηάδεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο » ( Σζανχζεο, 1985: 37).  

Με θξηηήξην ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα παξακνλήο δηαθξίλεηαη ζε : Πξνζωξηλή  θαη 

Μόληκε κεηαλάζηεπζε. 

Μόληκε φηαλ ε κεηαλάζηεπζε γίλεηαη ζε νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγα κε ην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ, θαζψο ππάξρεη πάληα ζρεδφλ ε 

πξφζεζε ηεο επαλφδνπ.(Υιέηζνο, 2002: 28).   

ηαλ ε κεηαλάζηεπζε είλαη αδχλαηνλ λα θαζνξηζηεί ρξνληθά ή είλαη αβέβαηεο δηάξθεηαο 

θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε επαλφδνπ απφ ην κεηαλάζηε, ηφηε ζεσξείηαη κφληκε. ρεηηθά, ε 

«Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία» ηεο ρψξαο νξίδεη ζαλ πξνζσξηλή ηελ κεηαλάζηεπε ζε 

κηα ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα παξακνλή κηθξφηεξε απφ έλα έηνο ή ηελ αλαρψξεζε ιφγσ 

λαπηνιφγεζεο θαη ζαλ κφληκε ηε κεηάβαζε ζε κηα μέλε ρψξα γηα εγθαηάζηαζε πνπ 

δηαξθεί πάλσ απφ έλα έηνο » (Υιέηζνο, 2002: 28).   

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην ν ηφπνο πξννξηζκνχ δηαθξίλεηαη ζε :Ηπεηξωηηθή  θαη 

Τπεξπόληηα αλάινγα ,  «κε ην αλ ζηε κεηαθίλεζε απφ ρψξα ζε ρψξα, παξεκβάιιεηαη ή 

φρη ζάιαζζα θαη ε ρψξα ηεο κεηαλάζηεπζεο αλήθεη ζε άιιε ήπεηξν»  (Μπαγθαβφο θαη 

Παπαδνπνχινπ,2003: 6).    

ηελ  επηζηεκνληθή  βηβιηνγξαθία  ζεκεηψλνληαη  νη  εμήο  δηαθξίζεηο: αηνκηθή (φηαλ 

γίλεηαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα), νκαδηθή (φηαλ γίλεηαη απφ νκάδεο 10αηφκσλ) θαη 

αιπζηδωηή(φηαλ γίλεηαη απφ θίινπο θαη ζπγγελείο πνπ αθνινπζνχλ ηνπο ήδε  

κεηαλάζηεο  ζηε  ρψξα), πιήξεο(φηαλ  γίλεηαη  νξηζηηθή  κεηαθίλεζε  ησλ πιεζπζκψλ, 

ελψ ζπρλά δελ δηαηεξνχλ κφληκε θαηνηθία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο)θαη αηειήο(φηαλ  

γίλεηαη  γηα  κηθξφ  ρξνληθφ  δηάζηεκα  γηα  θαζαξά βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο  θαη  

δηαηεξνχλ  κφληκε  θαηνηθία  ζηε  ρψξα  θαηαγσγήο  ηνπο. (Μπαγθαβφο θαη 

Παπαδνπνχινπ,2003: 6).  

Δδψ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο  εξγαδφκελνπο  ηνπξίζηεο,  ζηνπο  κηθξν-εκπφξνπο  θαη  



ζηνπο πξφζθπγεο.),βξαρππξφζεζκεή πξνζσξηλή(φηαλ γίλεηαη ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαζψο ππάξρεη ε πξφζεζε ηεο επαλφδνπ) θαη καθξνπξφζεζκε ή κφληκε (φηαλ 

δελ πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε επαλφδνπ), θαη ηέινο, 

επεηξσηηθή(φηαλ γίλεηαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο ίδηαο επείξνπ) θαη ππεξπφληηα(φηαλ γίλεηαη 

απφ ηε κηα ήπεηξν ζηελ άιιε, ζπλήζσο ΖΠΑ θαη Απζηξαιία).  

 

1.2 

Σα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο.  

Σν βαζηθφηεξν θίλεηξν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα αίηηα ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε αλάγθε ησλ 

αλζξψπσλ γηα επηβίσζε. ηα πξντζηνξηθά αθφκε ρξφληα, νη δηάθνξεο αλζξψπηλεο θπιέο 

ήηαλ αλαγθαζκέλεο λα κεηαλαζηεχνπλ απ' ηνλ έλαλ ηφπν ζηνλ άιιν, πξνζπαζψληαο λα 

επηβηψζνπλ. Απ'  ηα θξχα θιίκαηα πήγαηλαλ ζηα πην δεζηά, απ'  ηα νξεηλά ζηα πεδηλά, απ' 

ηα θησρά ζε θαξπνχο θαη θπλήγη, ζηα πεξηζζφηεξν πινχζηα. (Μπαγθαβφο θαη 

Παπαδνπνχινπ,2003: 6).    

Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ πσο ν θχξηνο ιφγνο πνπ δηθαηνινγνχζε ηε ζηαζεξή 

κεηαλάζηεπζε ζην παξειζφλ ήηαλ ε πξνζπάζεηα επηβίσζεο. Απηφ είλαη πηζαλφλ λα 

ζρεηίδεηαη κε θάπνηα πνιηηηθή, θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή ή ζξεζθεπηηθή ζπγθπξία ή κε ην 

θφβν κήπσο ηνπο επηβιεζνχλ θπξψζεηο απφ λφκν ή αθφκα κε ην ελδερφκελν λα ζέινπλ 

λα απνθχγνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηε δσή ηνπο απφ ηελ επηθξάηεζε ή θαηαδίσμε απφ 

κηα ηζρπξή δχλακε.  

Δπίζεο, αιιαγέο ζην  πεξηβάιινλ  θαη  θπξίσο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη  έλα  αθφκε  αίηην  γηα  κεηαλάζηεπζε.  ηαλ  ην  θιίκα  αιιάμεη  ζε  κηα 

πεξηνρή  απηφ  ζπλεπάγεηαη  θαη  θπζηθέο  θαηαζηξνθέο,  νη  νπνίεο  πξνθαινχλ 

θαηαζηξνθέο ζηελ ηνπηθή παξαγσγή άξα επεξεάδεηαη θαη ε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη  

ζπλεπψο  θαη  ν  ηξφπνο  δηαβίσζεο  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο.  Γη‟  απηφ  θαη  αξθεηνί 

άλζξσπνη ζα επηιέμνπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε κηα άιιε ρψξα/πεξηνρή κε πην επλντθφ 

θιίκα θαη ζπλεπψο πην επλντθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.(Μπαγθαβφο θαη 

Παπαδνπνχινπ,2003: 6).    



Σα βαζηθά θίλεηξα ησλ πξψησλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ε αλάγθε εχξεπζεο ηξνθήο, ε 

επηβίσζε θαη ν θφβνο κηαο ηζρπξφηεξεο δχλακεο 

Σα βαζηθά φκσο αίηηα ηεο κεηαθίλεζο ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ ηα παξαθάησ :  

Σν Πεξηβάιινλ,νη επηδξνκέο ή άιινη θίλδπλνη:θαζψο«ε  γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηφπνπ 

παξακνλήο πνιιψλ θπιψλ δελ επλννχζε ηε δηαβίσζή ηνπο. Οη Δπηδξνκέο ή άιινη 

θίλδπλνη . 

Παξαηεξήζεθαλ κεηαθηλήζεηο θη εγθαηαζηάζεηο νιφθιεξσλ ιαψλ  ζε πην εχθνξα εδάθε 

ή ρψξνπο πνπ πξνθπιάζζνληαλ απφ βνπλά » (Βγελφπνπινο, 1998: 42).   

 

ΟΗ Πιεζπζκηαθέο πηέζεηο: Καζψο ε έθηαζε ηεο γεο δελ ήηαλ ζπρλά αξθεηή γηα λα ζξέςεη 

ηνλ πιεζπζκφ ελφο ηφπνπ θαη αλάγθαδε πνιινχο λα θχγνπλ.Σν θαηλφκελν απηφ 

παξαηεξεηηαη ζπλήζσο ζηα λεζηά πνπ ε θαιιηεξγήζηκε γε πεξηνξίδεηαη απφ ηε ζάιαζζα 

θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ νδεγεί ζηελ αλεπάξθεηα ησλ αγαζψλ. 

ηαλ ινηπφλ ν λεζησηηθφο πιεζπζκφο απμάλεηαη παξαηεξείηαη έληνλν ην θαηλφκελν ηεο 

νξγαλσκέλεο κεηαλάζηεπζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ θεχγνπλ αλαδεηψληαο θαηλνχξηεο 

παηξίδεο» (Βγελφπνπινο, 1998: 42).  

 

Οη Φπζηθέο Καηαζηξνθέο: Οη πιεκκχξεο, ε μεξαζία θαη ν παγεηφο πνπ θαηαζηξέθνπλ 

ηηο θαιιηέξγεηεο θαη εμαλαγθάδνπλ ζπρλά ηα άηνκα λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα βηνπνξηζηνχλ 

, ζε πην γφληκα κέξε.(Βγελφπνπινο, 1998: 42).  

 

Η Θξεζθεπηηθή θαηαδίωμε: Λέγεηαη φηη είλαη ζηελ αλζξψπηλε θχζε ε πξνζπάζεηα ηνπ 

αηφκνπ λα πείζεη ηνπο αιιφζξεζθνπο λα αζπαζηνχλ ηε δηθιε ηνπ ζξεζθεία θαη λα 

θαηαδηψθεη ή λα πξνζπαζεί λα εμνινζξεχζεη απηνχο πνπ δε 

ζπκκνξθψλνληαη.(Βγελφπνπινο, 1998: 42).  

 



Σα Πνιηηηθά Κίλεηξα :  Οη κεηαλαζηεχζεηο κε πνιηηηθά θίλεηξα , πνπ ζπλαληψληαη 

ζπρλά ζηελ επφρή καο , ζπλέβαηλα απφ ηελ επνρή ηεο αλάπηπμεο ησλ πξψησλ 

απηνθξαηνξηψλ πνπ ήηαλ αξθεηά ηζρπξέο,ψζηε λα ππνηάζζνπλ ηηο 

κεηνλφηεηεο.(Βγελφπνπινο, 1998: 42).  

 

Σα Οηθνλνκηθά αίηηα:  Πνιιά άηνκα κεηαλαζηεχνπλ ζπλήζσο φηαλ νη νηθνλνκηθέο 

ζχλζεθεο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη πην επλντθέο απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ρψξαο απνζηνιήο θαη εθηφο απφ ηηο ακνηβέο πνπ είλαη πην πςειέο, παξέρεηαη 

αζθαιηζηηθή θάιπςε κε ζπκβφιαην, επηδφκαηα, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζηέγε 

θαη άιια κέζα πνπ δεκηνπξγνχλ ζην κεηαλάζηε ζπλαίζζεκα αζθάιεηαο φκνην ζρεδφλ κε 

εθείλν πνπ είρε ζηελ παηξίδα ηνπ. 

Σα νηθνλνκηθα αίηηα είλαη ν θχξηνο ιφγνο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ θαηά ηηο δχν 

ηζηνξηθέο πεξηφδνπο πνπ εμεηάδνληαη ζην παξφλ.(Βγελφπνπινο, 1998: 42).  

 

Άιινη Κνηλωληθνί Λόγνη : « Ζ κεηαλάζηεπζε γίλεηαη επίζεο θαη γηα νηθνγελεηαθνχο 

ιφγνπο , φηαλ νη γνλείο ζέινπλ λα δήζνπλ θνληά ζηα παηδηά ηνπο ή ηα εγγφληα ηνπο, γηα 

ιφγνπο αλεχξεπζεο ζπληξφθνπ θαη γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο , εηδηθά γηα ηηο 

γπλαίθεο πνπ επηζπκνχζαλ λα μεθχγνπλ απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ» (Κνληνγηάλλε, 1994: 214).  

«Δλψ ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα ήηαλ γεληθφ θαηλφκελν ε κεηαλάζηεπζε, θαη αλαγθαζηηθφ 

πνιιέο θνξέο, ζηελ ηζηνξηθή πηα επνρή αξρίδεη λα δηαθνξνπνηείηαη, ρσξίο λα ζηακαηά 

βέβαηα. (Κνληνγηάλλε, 1994: 214).  

Σψξα, κεγάιεο νκάδεο αλζξψπσλ κεηαθέξνληαη απ' ηνλ έλα ηφπν ζηνλ άιιν, κέζα ζηα 

πιαίζηα θπξηάξρεζεο πάλσ ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη θαηάρηεζεο θαηλνχξησλ 

ρσξψλ.  Απηφ ηζρχεη γηα ηνλ απνηθηζκφ απ' ηνπο αξραίνπο Έιιελεο κεγάισλπεξηνρψλ ηεο 

Μεζνγείνπ, πξάγκα πνπ γεληθεχεηαη θαηά ηνπο αιεμαλδξηλνχο ρξφλνπο , ππνβνεζνχκελν 

απφ ηελ θαηαθηεηηθή πνιηηηθή ησλ Διιήλσλ βαζηιηάδσλ ηεο επνρήο. απηήο» (Live-Pedia, 

2008: 2).  



Ζ κεηαλάζηεπζε απφ άπνςε θαηηνίθσλ, γιψζζαο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο έρεη αιιάμεη 

ξηδηθά ηε ζχλζεζε νιφθιεξσλ ρσξψλ θαη επείξσλ.. «Έηζη,  κεηά απφ 400 ρξφληα ε 

Ακεξηθή ,   ε Χθεαλία,ην βφξεην ήκηζπ ηεο  Αζίαο θαη κεξηθά κέξε ηεο Αθξηθήο 

θαηαθηήζεθαλ απφ ηνπο ιεπθνχο (Live-Pedia, 2008: 2).  

Ζ κεηαλάζηεπζε, πνπ άξρηζε απηά ηα ρξφληα θαη ζπλερίζηεθε γηα αξθεηνχο αηψλεο, 

έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ φιε εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.  

Σν δηθφ ηνπο ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακάηηζαλ θαη νη εζσηεξηθέο ή ελδνεπεηξσηηθέο 

κεηαλαζηεχζεηο.(Live-Pedia, 2008: 2).  

Ο θφζκνο πήξε άιιε φςε. Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ιανχο ησλ απνηθηψλ ήηαλ κνηξαία, 

θαζψο νπζηαζηηθά νη κεηαλάζηεο κεηέηξεςαλ ηνπο απηφρζνλεο ζε δνχινπο» (Castles θαη 

Miller, 1998: 278).  

«Μεηά ηελ Ακεξηθάληθή Γηαθήξπμε ηεο Ακεξηθάληθεο Αλεμαξηεζίαο,η ελ ηάζε ησλ 

απνηθηαθψλ ρσξψλ γηα αλεμαξηεζία, ηελ επηθξάηεζε θηιειεχζεξσλ ζθέςεσλ, κεηά ηε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε κε απνηειέζκαηα λα δειψλνπλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επνρήο ηνπ 

απνθηζκνχ, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ γηα ηελ αλεχξεζε θαιχηεξεο ηχρεο, 

παίξλνπλ ηε κνξθή κεηαλαζηεχζεσο»(Ακεξά, 1980: 225).  

Σν θπξηφηεξν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα παξνπζηάδεηαη κεηαμχ Δπξψπεο θαη Ακεξηθήοθαη 

εηδηθφηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, νη νπνίεο απνξξνθνχλ ηα δχν ηξίηα 

πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο. «Ακέζσο κεηά ηνλ Α ́παγθφζκην 

πφιεκν δηαθφπηεηαη ε έληνλε κεηαλαζηεπηηθή δξάζε κέζσ δχν λνκνζεηηθψλ κέηξσλ , ηα 

νπνία εθδφζεθαλ κέζσ ηεο επηηξνπήο εξεπλψλ ηνπ 1911(Ακεξά, 1980: 225).  

ηνλ έλαλ λφκν πεξί απνθιεηζκνχ ησλ αλαιθάβεησλ κεηαλαζηψλ, πνπ ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, θαη ην δεχηεξν ν πεξίθεκνο «Νφκνο ησλ 

Πνζνζηψλ», φπνπ απαγνξεχνληαλ είζνδνο κεηαλαζηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαηά 

έηνο θαη θαηά ρψξα πέξαλ ηνπ 3%  ησλ εηζειζφλησλ θαηά ην έηνο1890» (Ακίηζεο θαη 

Λαδαξίδε, 2001β: 57).    

«Μεγάιε κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε παξαηεξείηαη θπξίσο, απ‟ φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ 

θαζψο πνιιέο ρηιηάδεο αλζξψπσλ κεηαθηλνχληαη ζην Νέν Κφκζν κε ηηο απέξαληεο 



εθηάζεηο εχθνξεο γεο θαη ηελ αικαηψδε βηνκεραληθή αλάπηπμε πνπ απαηηεί πνιιά 

εξγαηηθά ρέξηα»   (Baldwin-Edwards, 2002α: 125-126).  

«Ζ Διιάδα ππήξμε απιν ηηο ρψξεο πνπ πξφζθεξε ζηηο Ζ.Π.Α ην πεξηζζφηεξν δπλακηθφ 

θαζψο εψο ην 1921 κεηαλάζηεπζαλ ζπλνιηθά 384.000 άηνκα.  

Σα θελά πνπ δεκηνχξγεζε απηή ε ππεξπφληηα κεηαλάζηεπζε ήξζε λα ηα θαιχςεη , ζηελ 

Διιάδα, ν πιεζπζκφο πνπ κεηαθηλήζεθε ιφγσ Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο.» 

(Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Μειεηψλ,  2000:1).  

Οη επηηπψζεηο δε, ηνπ κεγάινπ απηνχ αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ (1.300.000) ήηαλ 

καθξνπξφζεζκα πνιχ ζεηηθέο θαζψο, νη πην πνιινί ήηαλ θάηνηθνη πφιεσλ,(επηζηήκνλεο, 

έκπνξνη, ηερλίηεο ή εξγάηεο) πνπ κε ηελ πείξα ηνπο ζηε βηνκεραλία , ηε βηνηερλία ην 

εκπφξην θαη ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο αλαδσνγφλεζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

(Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Μειεηψλ,  2000:1).  

 

 

 

1.2.1 Οηθνλνκηθή Μεηαλάζηεπζε. Οξηζκόο. 

Με ηνλ φξν «νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε»ελλννχκε ηελ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θπγή 

απφ κηα ρψξα. Γειαδή ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα βξνπλ εξγαζία ζηε γελέηεηξά ηνπο θη 

αλαγθάδνληαη λα ηελ εγθαηαιείςνπλ γηα κηα ρψξα πνπ ππφζρεηαη θαιχηεξεο πξννπηηθέο. 

Γη απηφ θαη ζπλήζσο γίλεηαη ιφγνο γηα εθξνή πιεζπζκνχ απφ αλαπηπζζφκελεο (ή θαη 

ππναλάπηπθηεο) ρψξεο θαη εηζξνή απηνχ ζηηο αλαπηπγκέλεο. (Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 

2001β: 57).    

χκθσλα  κε ηελ Δπηηξνπή  γηα  ηε  Γηεζλή  Μεηαλάζηεπζε  Σαιέλησλ  (1970) ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο πνπ κειεηάκε ζεκεηψλεηαη εθξνή θπξίσο λέσλ επηζηεκφλσλ ζε 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο (ΖΠΑ, Απζηξαιία, Γεξκαλία) πνπ δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ δνπιεηά  

ζχκθσλα  κε  ηα  πξνζφληα  θαη  ηηο  επηδηψμεηο  ηνπο  θαη  ζέιεζαλ  λα αλαδεηήζνπλ  

έλα  θαιχηεξν  κέιινλ  ζην  εμσηεξηθφ.  Δπεξεαζκέλνη  απφ  ην  γεληθφ θιίκα  θαηήθεηαο  



πνπ  επηθξαηεί  ζηε  ρψξα,  εμαηηίαο  ηεο  νηθνλνκηθήο  θξίζεο  πνπ πιήηηεη  ηε  ρψξα  

απφ  ην  2009,  έρνληαο  ράζεη  ηελ  ειπίδα  ηνπο  γηα  κέιινλ  ζηελ Διιάδα, έρνληαο 

πέζεη ζχκαηα δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηάιεςεο (π.ρ. εμαηηίαο ηάμεο ή ζξεζθείαο),  

απνγνεηεχνληαη  θαη  ηξέπνληαη  ζε  θπγή.  Έλαο  αθφκα  ιφγνο  πνπ εγθαηαιείπνπλ  ηε  

ρψξα,  εθηφο  απφ  ηελ  αθακςία  πνπ  παξαηεξείηαη  ζηελ  αγνξά εξγαζίαο (αλεξγία), 

είλαη θη ε ρακειή πνηφηεηα επαγγεικαηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο.   

Οη  εξγνδφηεο  ζπρλά  εθκεηαιιεχνληαη  ηνπο  λένπο  εξγαδφκελνπο παξαιείπνληαο λα 

ηνπο παξέρνπλ αζθάιηζε θαη δίλνληαο ηνπο αδχλαηνπο κηζζνχο, κε απνηέιεζκα ε 

πνηφηεηα δσήο ησλ λέσλ ζηε ρψξα λα κέλεη ζε ρακειά επίπεδα. Απηφ έρεη  ζαλ  

απνηέιεζκα  νη  εξγαδφκελνη  λα  ληψζνπλ  φηη  δελ  εθηηκάηαη  ν  θφπνο,  νη δπλαηφηεηεο 

θη ε ζπκβνιή ηνπο θη έηζη αλαδεηνχλ ζε κηα μέλε ρψξα ην κέιινλ πνπ νλεηξεχηεθαλ, 

ειπίδνληαο ζε έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο. (Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 2001β: 57).    

Δπνκέλσο, νη ρψξεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζα ηνπο ππφζρεηαη αγνξά 

εξγαζίαο κε πςειή θηλεηηθφηεηα, εμειηγκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη γεληθά έλα 

πλεχκα αζθάιεηαο.(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 2001β: 57).    

 

1.3 

Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα.  

 

Ζ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε κπνξεί θαηλνκεληθά λα θαληάδεη θάηη ηδαληθφ γηα απηνχο 

πνπ θεχγνπλ, θαζψο βξίζθνπλ ηελ εξγαζία πνπ επηζπκνχλ, ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά, 

γλσξίδνπλ πςειή πνηφηεηα δσήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν κφλν  

ζηνλ  εαπηφ ηνπο  θαη  ζηε  ρψξα  πνπ  κεηαλαζηεχνπλ  θη  απηφ  ελ  κέξεη. (Ακεξά, 1980: 

225) 

πγθεθξηκέλα,  νη  Έιιελεο  κεηαλάζηεο  είλαη  ρξήζηκνη  ζηε  ρψξα  πνπ  ζα 

κεηαλαζηεχζνπλ είηε σο εξγάηεο είηε σο επηζηήκνλεο γηαηί κε ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπο 

εληζρχνπλ ηελ εθεί νηθνλνκία.  



ηελ Διιάδα φκσο ε νηθνλνκηθή  κεηαλάζηεπζε  δεκηνπξγεί  πξφβιεκα  ζηελ νηθνλνκία 

ηεο, γηαηί απμάλνληαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο, κεηψλεηαη ην θφζηνο εξγαζίαο, ηα 

παλεπηζηήκηα  ράλνπλ  θνηηεηέο  πνπ  ζα  κπνξνχζαλ  κε  ην  κπαιφ  ηνπο  λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη γεληθά ε ρψξα παξακέλεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

θξίζεο.  (Ακεξά, 1980: 225) 

ζνλ αθνξά θαη ηηο ρψξεο ππνδνρήο θη απηέο βεβαία κε ηε ζεηξά ηνπο, ελψ αλαδεηνχζαλ  

κε  πξνγξάκκαηα  κεηαλάζηεο  γηα  πεξηζζφηεξα  εξγαηηθά  ρέξηα  θαη επηζηεκνληθφ 

δπλακηθφ, ηψξα δεηνχλ λα κπεη έλα θξέλν ζηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο πξνο ηελ Δ.Δ. γηα 

λα κελ πιεγεί θη ε εθεί νηθνλνκία θαη κείλνπλ άλεξγνη νη ληφπηνη πιεζπζκνί. (Ακεξά, 

1980: 225) 

Σέινο,  φζνλ  αθνξά  ηα  ίδηα  ηα  άηνκα,  κπνξεί  φπσο  αλαθέξζεθε  παξαπάλσ  λα 

βξίζθνπλ αλαγλψξηζε θαη θαιή δσή έμσ, αιιά απηφ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα  ηνπο,  θαζψο  απνκαθξχλνληαη  ζηαδηαθά  απφ  ηελ  ειιεληθή  ηνπο 

ηαπηφηεηα θαη πηνζεηνχλ μέλα πξφηππα, εληζρχνληαο έηζη ηελ αξλεηηθή παγθνζκην-

πνίεζε.  

 

 

 

 

Μεηαλάζηεπζε. Πξόβιεκα ζηελ νηθνλνκία θάζε ρώξαο. 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

«Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΟΤ ΥΘΔ ΚΑΙ ΣΟΤ ΗΜΔΡΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.» 

2.1  Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ. 

Ζ κεηαλάζηεπζε ησλ ιαψλ δελ είλαη έλα λέν θαηλφκελν. Έρεη ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηα 

πξντζηνξηθά ρξφληα φπνπ νη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαλ απφ ηηο θξχεο θαη άγνλεο ρψξεο ζ‟ 

απηέο κε πην δεζηφ θιίκα θαη έθνξν έδαθνο. Έπεηηα, ζηελ ηζηνξηθή επνρή, ην θαηλφκελν 

δελ έπαςε λα ππάξρεη, απιά άιιαμαλ ηα αίηηα «απνδήκεζεο». Πιένλ νη άλζξσπνη 

δεκηνπξγνχλ λέεο απνηθίεο κε ζθνπφ λα θαηαθηήζνπλ λέεο ρψξεο θαη λα θπξηαξρήζνπλ 

ζε λένπο ιανχο.(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 2001β: 57) 

Σν 388 π.Υ.  παξαηεξήζεθε κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Αζήλα κε ζθνπφ ηε 

θνίηεζε  ζηελ  Αθαδεκία  ηνπ  Πιάησλα  θαη  ηνπ  Λπθείνπ  ηνπ  Αξηζηνηέιε.  ηε 

ζπλέρεηα ην ξεχκα απηφ κεηαθηλήζεθε απφ ηελ Διιάδα ζηελ Αιεμάλδξεηα (300 π.Υ.). 

(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεηαλάζηεπζε θαηά ηελ Αξραηφηεηα) 

Σα άηνκα πνπ επέιεγαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξαηνπο θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ 

Διιάδα ήηαλ πινχζηνη, θπξίσο, επηζηήκνλεο πνπ ήζειαλ λα κνξθσζνχλ. Οπφηε θαη 

κηιάκε γηα έλα επγελέο θαη θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ ξεχκα.  

Γεληθά, νη αξραίνη Έιιελεοκεηαλάζηεπζαλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ φπνπ θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ. Καηά ηε Ρσκατθή πεξίνδνκεηαλάζηεπαλ θπξίσο σο δνχινη πξνο ηηο 

ρψξεο  ηεο  Βνξεηνδπηηθήο  Αθξηθήο,  ηεο  Γπηηθήο  Γεξκαλίαο  θαη  ηεο  εξβίαο.  Ζ 

κεγάιε κεηαλάζηεπζε ησλ ιαψλ έρεη ηελ αξρή ηεο ζηνλ 5ν αηψλα κ.Υ. θαη φπσο 

δηαβάδνπκε έγηλε απφ γεξκαληθά θχιια πνπ ζέιεζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε ξσκατθή 

απηνθξαηνξία. Καηά ηε Βπδαληηλή πεξίνδνκεηαλάζηεπζαλ αξαβηθέο νκάδεο θαη ζηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαοέθεπγαλ αλαγθαζηηθά απφ ηε ρψξα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν  γηα  λα  γιπηψζνπλ  απφ  ηα  δεζκά  ηεο  ζθιαβηάο.  Έπεηηα,  ρξνλνινγείηαη  ε 

αλαθάιπςε θαη θπξηάξρεζε ηνπ Νένπ Κφζκνπ απφ Δπξσπαίνπο ζε Αθξηθή, Ακεξηθή θαη 

Αζία.(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 2001β: 57) 



Ζ πεξίνδνο ησλ 100 ρξφλσλκεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο έρεη ηελ αξρή ηνπ ην 1815 φπνπ  

παξαηεξείηαη  κεγάιε  κεηαλαζηεπηηθή  θίλεζε  πξνο  θάζε  ήπεηξν  πιελ  ηεο Δπξψπεο, 

διδ. Αζία, Ακεξηθή, Αθξηθή, Απζηξαιία, ηβεξία.(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 2001β: 57) 

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ(1922) ηελ νπνία θαη ζα εμεηάζνπκε ελδειερψο ζην 

παξαθάησ,ε κεηαλάζηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Έιιελεο θαη Σνχξθνπο θαη γίλεηαη γηα 

εζληθνχο ιφγνπο. 

 

 

ηε  ζπλέρεηα  κειεηάκε  ηελ  κεηαλάζηεπζε  πξηλ  θαη  κεηά  απφ  ηνπο  παγθφζκηνπο 

πνιέκνπο πνπ έπιεμαλ ηνπο ιανχο. πγθεθξηκέλα, ζηε λεφηεξε ηζηνξία ε πξψηε θαη 

ζεκαληηθή κεηαλαζηεπηηθή ξνή ησλ Διιήλσλ ρξνλνινγείηαη θαηά ην 1880 θαη 1890 φπνπ  

δεκηνχξγεζαλ  ηηο  πξψηεο  ειιεληθέο  απνηθίεο  ζε  ΖΠΑ  θαη  Απζηξαιία, αληίζηνηρα.  

Ο Α‟ Παγθφζκηνοπφιεκνο(1914-1918)  έπιεμε  ηελ  Δπξψπε,  ε  νπνία παξνπζηάδεη 

έληνλα δείγκαηα νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γη απηφ ην ιφγν 450.000 Έιιελεο ηξάπεθαλ ζε 

θπγή πξνο ηηο ΖΠΑ. Απηφ είλαη θαη ην πξψην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ Διιήλσλ πνπ 

ζεκεηψζεθε απφ ην 1900 σο ην 1920. Αθξηβψο γηα ην ιφγν φηη ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ 



κεηαλαζηψλ πξνο ηηο ΖΠΑ νινέλα θαη απμαλφηαλ ππέγξαςαλ έλα  ζπκθσλεηηθφ  

πεξηνξηζκνχ  ηεο  εηζφδνπ  ζηε  ρψξα  κεηαλαζηψλ  απφ  ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε 

(1924).(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδε, 2001β: 57) 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ 

 

 

1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ κειέηε θαη ε πεξηνδνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

πηζηά ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί θαηά ηελ εμέηαζε ησλ κεγάισλ 

επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ ηεο πεξηφδνπ απφ ηε δηεζλή ηζηνξηνγξαθία. Oη ιφγνη απηήο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο είλαη αξθεηνί, αιιά νη θπξηφηεξνη είλαη νη παξαθάησ: Πξψηνλ, ν 

κειεηεηήο ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο κέζα απφ ηε δηαλνκή ησλ κεγάισλ 

ηδηνθηεζηψλ γεο, ε νπνία μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ (1914-18) θαη 

θιηκαθψλεηαη κεηά ην 1922, κεηά ηελ έιεπζε ησλ κηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ. Aληίζεηα, 

ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Eπξψπεο ηα ζέκαηα ηεο γαηνθηεζίαο είραλ ιπζεί πνιιά 

ρξφληα πξηλ. Γεχηεξνλ, ε ρξνληθή ηνκή αθεηεξίαο ηνπ ειιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ δελ είλαη 

ην ηέινο ηνπ Α' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ην 1918, ρξνληά πνπ νξίδεηαη σο έλαξμε ηεο 

επξσπατθήο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, αιιά ην 1922, θαηαιεθηήξην έηνο ηεο ειιεληθήο 

πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο ζηε Mηθξά Aζία θαη αθεηεξία κηαο λέαο επνρήο γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 



 

Ζ πεξίνδνο 1922-27 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνζηαζεξνπνηεηηθή επίπησζε ηνπ 

πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θαη απφ ηε θζίλνπζα πνξεία ηεο δξαρκήο. Αληίζεηα, απφ ην 

1927 σο ην 1932 ε ρψξα κπαίλεη ζε πνξεία αλφξζσζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

λνκίζκαηνο. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 αγγίδεη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη ηελ 

Eιιάδα θαη νδεγεί ηελ θπβέξλεζε Bεληδέινπ ην 1932 λα ιάβεη κέηξα πξνζηαηεπηηζκνχ 

θαη ελίζρπζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Απφ ην 1936 σο ην 1940 ε δηθηαηνξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηνπ Ησάλλε Μεηαμά επηηείλεη ηνλ θξαηηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ νηθνλνκία, ελψ 

παξάιιεια πξνεηνηκάδεη ζηξαηησηηθά ηελ Διιάδα γηα ηε λέα κεγάιε παγθφζκηα 

ζχγθξνπζε πνπ θαηλφηαλ λα πιεζηάδεη απεηιεηηθά.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940,) 

 

 

 

ΚΟΜΟ ΚΑΙ ΔΤΡΧΠΗ 

Οη αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ραξαθηεξίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν απφ κηα αμηνζεκείσηε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε ζχγθιηζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ θαη ηελ επίηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ παγθνζκηνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ. Ζ πηψζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθνξψλ, ε άλζεζε ησλ ππεξπφληησλ 

επελδχζεσλ θαη ην κεγάιν ππεξαηιαληηθφ κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ επξσπαίσλ 

αλέξγσλ απνηεινχλ βαζηθά γλσξίζκαηα θαη εξκελεπηηθά θιεηδηά ηεο, απφ νηθνλνκηθή 

ζθνπηά, "ρξπζήο" εθείλεο επνρήο. Ζ αηζηνδνμία πνπ ε πιηθνηερληθή πξφνδνο ελέπλεπζε 

ζην δπηηθφ άλζξσπν εμαηκίζηεθε πνιχ γξήγνξα κεηά ην 1914. H θαηαζηξνθηθή 

παξάηαζε κηαο ζχγθξνπζεο -πνπ φινη πίζηεπαλ φηη ζα ήηαλ πξνζσξηλή- άιιαμε ξηδηθά 

ηε κνξθή ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ.(ΗΓΡΤΜΑ 

ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940,) 

 



Οη επεξγεηηθέο πξνπνιεκηθέο νηθνλνκηθέο ηάζεηο πάγσζαλ αλάκεζα ζηνπο δχν Μεγάινπο 

Πνιέκνπο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Δπξσπαίσλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ νκαιφηεηα θαη 

ζηε ζηαζεξφηεηα πνπ είραλ γλσξίζεη πξηλ απφ ην κνηξαίν 1914, νη νηθνλνκίεο γίλνληαλ 

φιν θαη πην ελδνζηξεθείο, ε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ πεξηνξίζηεθε θαη νη ηάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο αλαζηέιινληαλ. Ο 

ακεξηθαλφο πξφεδξνο Οχληξννπ Οπίιζνλ (Woodrow Wilson) κάηαηα αγσλίζηεθε λα 

δεκηνπξγήζεη κέζα απφ ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ έλα ζχζηεκα παγθφζκηαο αζθάιεηαο 

πνπ ζα έζεηε ηνπο πνιέκνπο εθηφο λφκνπ. Πξψηεο νη ΖΠΑ αξλήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο 

ζην επγεληθφ απηφ πείξακα, ελψ νη επξσπατθέο ρψξεο ην αληηκεηψπηζαλ 

θαηξνζθνπηθά.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΤΡΙΑ 

 

Οη επηπηψζεηο ηνπ Α' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο 

ππήξμαλ θαηαιπηηθέο. Σν 7% ηνπ πην παξαγσγηθνχ έκςπρνπ δπλακηθνχ ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο απνζχξζεθε νξηζηηθά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Δπηά ρξφληα κεηά ην 

ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ηα θαηά θεθαιή εηζνδήκαηα ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο 

Γεξκαλίαο εκθαλίδνληαλ κηθξφηεξα απφ φ,ηη ην 1913. Χο ην 1928 ην επίπεδν ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο δηαηεξήζεθε ρακειφηεξα απφ φ,ηη 

ππήξμε πξηλ απφ ηνλ πφιεκν. Τπνινγίδεηαη φηη ε βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο Δπξψπεο 

θαζπζηέξεζε νθηψ ρξφληα, ψζπνπ λα βξεη ηνπο πξνπνιεκηθνχο ηεο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Ζ δηαίξεζε εμάιινπ ησλ απηνθξαηνξηψλ ζε πνιιά λέα εζληθά θξάηε πεξηφξηζε ηελ 

θίλεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο1923-1940) 

 

Ο παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη θπξίσο ε πξνζπάζεηα 

δηαρείξηζεο ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 



απνζθνπνχζαλ ζηελ επφδσζε ηεο πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο. H ίδηα πνιηηηθή φκσο 

εμαθνινχζεζε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Ζ αλαζπγθξφηεζε, ε αλνηθνδφκεζε θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαηέηεηλαλ ζηελ "επαλεζληθνπνίεζε" ησλ 

δπηηθψλ νηθνλνκηψλ. Γπν κεγάιεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ππνλφκεπζαλ ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δεκνθξαηίεο θαη ελίζρπζαλ ηελ εκθάληζε απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ. 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ ν ζπλερψο απμαλφκελνο 

πιεζσξηζκφο. Ζ ξαγδαία άλνδνο ησλ ηηκψλ κεηά ην 1918 νθεηιφηαλ ζηα κεγάια 

ειιείκκαηα πνπ πξνθάιεζε ν πφιεκνο. Απφ ην 1920 σο ην 1923 ην γεξκαληθφ κάξθν 

έραζε ηφζν πνιχ ηελ αμία ηνπ, ψζηε νη ζπλαιιαγέο γίλνληαλ ζπρλά κε αληαιιαγή 

πξντφλησλ.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940 ) 

 

Οη ΖΠΑ έγηλαλ ν κεγάινο πηζησηήο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ θαη ε ζεκαληηθφηεξε 

πεγή επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. Γάλεηδαλ ηε Γεξκαλία γηα λα κπνξεί λα πιεξψζεη ηηο 

πνιεκηθέο ηεο επαλνξζψζεηο πξνο ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

θαηέβαιαλ ζηελ Ακεξηθή ηνπο ηφθνπο ησλ πνιεκηθψλ ηνπο δαλείσλ. Έηζη, ελψ ε Αγγιία 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 γλψξηδε ηελ αλεξγία θαη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο, νη ΖΠΑ 

απνιάκβαλαλ κηα νηθνλνκηθή άλνδν ρσξίο πξνεγνχκελν. Ζ ξαγδαία απηή άλνδνο φκσο 

έθεξλε κέζα ηεο ηνπο ζπφξνπο ηεο απφηνκεο πηψζεο.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

Απφ ην 1925 σο ην 1930 ε Δπξψπε θάλεθε λα βξίζθεη πάιη ην πξνπνιεκηθφ ηεο 

νηθνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο απμαλφηαλ ν φγθνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παξαγσγήο. Πίζσ 

φκσο απφ απηή ηελ αηζηφδνμε εηθφλα θξπβφηαλ ην πξφβιεκα ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ζηα 

γεσξγηθά πξντφληα. Οη πξνζπάζεηεο ησλ αγξνηψλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηα εηζνδήκαηά 

ηνπο απμάλνληαο ηελ παξαγσγή πξνθάιεζε κεγάια απνζέκαηα ζηαξηνχ, θαθέ, δάραξεο 

θαη άιισλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνιιά απφ ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ρψξεο ηνπ ηξίηνπ 

θφζκνπ. Aπνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο ήηαλ ε δηαξθήο πηψζε ηεο ηηκήο ηνπο. Ζ 

πηψζε ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ έπιεμε άκεζα θαη ηελ αγνξά ησλ βηνκεραληθψλ 

αγαζψλ. H κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε είρε ήδε μεθηλήζεη.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 



ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

ΟΦΔΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

H πεξίνδνο ηνπ Mεζνπνιέκνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο Eιιάδαο. H δεθάρξνλε πνιεκηθή πξνζπάζεηα θαη ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ 

κεηά ηελ Mηθξαζηαηηθή Kαηαζηξνθή είλαη δχν απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

δηακφξθσζαλ ηνπο φξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζ' απηή ηελ πεξίνδν. H Aγξνηηθή 

Mεηαξξχζκηζε, ε δηαλνκή δειαδή ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη ησλ 

Nέσλ Υσξψλ ζε αθηήκνλεο αγξφηεο, είρε απνηέιεζεη αίηεκα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ 

θνηλσληθφ ξηδνζπαζηηζκφ ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, ελψ ζεζπίζηεθε ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Eζληθνχ Γηραζκνχ απφ ηελ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο, ρσξίο σζηφζν 

λα πινπνηεζεί νπζηαζηηθά. Tειηθά, θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 

πξνζθχγσλ, ε δηαλνκή ησλ γαηψλ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη. H εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα επέδξαζε θαη κε έλαλ άιιν ηξφπν ζηηο νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο 

ηεο πεξηφδνπ. πληέιεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζην βαζκφ πνπ 

απνηέιεζαλ δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ ρακεινχ θφζηνπο. Oη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο ζε φινπο ηνπ ηνκείο ηεο παξαγσγήο, απνηέιεζκα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

λνκίζκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο Bεληδέινπ ζηελ πεξίνδν 1928-32, 

αλαζηέιινληαη εμαηηίαο ησλ επηδξάζεσλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929. 

πσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ησλ H.Π.A. θαη ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ έηζη θαη 

ζηελ Eιιάδα ε θξαηηθή παξέκβαζε θαη ν πξνζηαηεπηηζκφο νδήγεζαλ ζε κηα ζηαδηαθή 

νηθνλνκηθή αλάθακςε. H πνξεία απηή αλαθφπεθε εμαηηίαο ηνπ Β' Παγθφζκηνπ 

Πνιέκνπ.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πξηλ αξρίζεη ν Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο ν αγξνηηθφο ηνκέαο απαζρνινχζε ην 65% 

πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο. Ζ ρακειή φκσο απνδνηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο θαη 



νη καθξνρξφληεο θξίζεηο ζηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ησλ κνλνθαιιηεξγεηψλ, θπξίσο ηεο 

ζηαθίδαο πνπ παξαγφηαλ ζηηο βνξεηνδπηηθέο επαξρίεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ψζεζαλ 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζε κεηαλάζηεπζε. Σν 1914 νη κεγάιεο 

ηδηνθηεζίεο γεο ζην θεληξηθφ θαη βφξεην ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (Θεζζαιία, 

Nέεο Xψξεο) αληηπξνζψπεπαλ ην 33-35% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Oη 

ηδηνθηήηεο ησλ κεγάισλ απηψλ ηδηνθηεζηψλ, νη "ηζηθιηθνχρνη", είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηβάινπλ ηε δηαηήξεζε πςειψλ δαζκψλ ζηα εηζαγφκελα ζηηεξά, θάλνληαο ρξήζε 

βεβαίσο ησλ πξνζβάζεψλ ηνπο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Έηζη, ε ηηκή ηνπ ςσκηνχ ζηηο 

πφιεηο αλέβαηλε, αληί λα θαηέβεη φπσο ππνινγηδφηαλ αξρηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ελζσκάησζεο ζην ειιεληθφ θξάηνο ησλ θαηεμνρήλ ζηηνπαξαγσγηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

Θεζζαιίαο θαη αξγφηεξα ηεο Mαθεδνλίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαζκνινγηθή πνιηηηθή είρε 

σο απνηέιεζκα λα ζπκκαρήζνπλ νη αζηηθνί πιεζπζκνί κε ηνπο αθηήκνλεο αγξφηεο, 

πηέδνληαο ην θξάηνο λα πξνρσξήζεη ζε αλαθαηαλνκή ηεο γεο.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

Ο απνθαζηζηηθφο φκσο παξάγνληαο γηα ηελ επίιπζε ηνπ κεγάινπ απηνχ θνηλσληθνχ 

πξνβιήκαηνο ζηάζεθε ην ξεχκα ησλ πξνζθχγσλ. Έλαο κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο άξρηζε λα θηάλεη ζηελ 

Διιάδα απφ ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ αηψλα, απνηέιεζκα ηφζν ησλ πνιεκηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ φζν θαη ηεο ερζξηθήο ζηάζεο ησλ εκπνιέκσλ γηα ηνπο νκνγελείο ησλ 

αληηπάισλ ηνπο. H ηάζε λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ζα θιηκαθσζεί 

ζηαδηαθά θαη ζα θηάζεη ζην αθξαίν ηνπ ζεκείν κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ην 

1922 θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ (1923-24).(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

 

ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ 

Ο Α' Παγθφζκηνο Πφιεκνο δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο πξνζηαηεπηηζκνχ ζηα ειιεληθά 



αγξνηηθά πξντφληα ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο επηβνιήο ηνπ 

ζπκκαρηθνχ απνθιεηζκνχ ην 1916-17. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαθφξπθε άλνδνο ησλ 

ηηκψλ θαη ζηα εγρψξηα αγξνηηθά πξντφληα φπσο επίζεο θαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο. Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε Eζληθήο Aκχλεο ηεο Θεζζαινλίθεο, 

πξνζπαζψληαο λα ηζρπξνπνηεζεί ζην εζσηεξηθφ κέησπν παίξλνληαο κε ην κέξνο ηεο 

αθηήκνλεο αγξφηεο, εθάξκνζε ζηηο 20 Mαΐνπ 1917 κέηξα Aγξνηηθήο Mεηαξξχζκηζεο, 

απαιινηξηψλνληαο κεγάια ηζηθιίθηα. Tα κέηξα απηά φκσο εθαξκφζηεθαλ νπζηαζηηθά 

απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο "Eπαλαζηάζεσο ηνπ 1922". Έηζη, ελψ ην 1918 απαιινηξηψζεθε 

κφλν έλα ηζηθιίθη θαη 63 ην 1920, απφ ην 1923 σο ην 1925 απαιινηξηψζεθαλ 1.203. Χο 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Mεηαξξχζκηζεο δηαλεκήζεθαλ 8.311.723 

ζηξέκκαηα ηδηφθηεηεο γεο ζε 600.000 πεξίπνπ πξφζθπγεο. Ζ θαηάξγεζε ησλ κεγάισλ 

γαηνθηεζηψλ κείσζε ζεκαληηθά ηελ ηνθνγιπθία σο θχξηα πεγή αγξνηηθψλ πηζηψζεσλ, 

έηζη ψζηε ην ξφιν απηφ λα αλαιάβεη απφ ην 1923 θπξίσο ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

Απφ ην 1923 ζεκεηψλεηαη πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε νη λένη 

ηδηνθηήηεο γεο λα θαηαβάινπλ εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πνηθίιεο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ηδηαίηεξα 

αηζζεηή, ράξε ζηνπο πξφζθπγεο, ππήξμε ε βειηίσζε θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

θαπλνχ. Οη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο απφ 12.883.150 ζηξέκκαηα (εηήζηνο κέζνο φξνο ηεο 

πεξηφδνπ 1914-22) έθηαζαλ ηα 14.903.190 (κέζνο φξνο ηεο πεξηφδνπ 1923-28). Ζ 

παξαγσγή ηνπ ζηαξηνχ απμήζεθε ζπλνιηθά θαηά 25%.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

 

ΜΔΣΑ ΣΟ 1922 

Ζ δηαλνκή ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ δελ έιπζε ην βηνπνξηζηηθφ πξφβιεκα ησλ αγξνηψλ. 

Ζ απφηνκε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα Βαιθάληα (πνπ νθεηιφηαλ ζηηο επεξγεζίεο ηεο 



ηαηξηθήο επηζηήκεο πνπ έθηαλαλ κε θαζπζηέξεζε ζηελ πεξηνρή) εμφγθσλε ζπλερψο ηηο 

ηάμεηο ησλ ππναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ άεξγσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο. 

ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ παξαηεξείηαη ζηελ ειιεληθή χπαηζξν ε χπαξμε 

πιενλάδνληνο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα απνξξνθεζεί ζηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή κέζα απφ ηηο ππάξρνπζεο ηφηε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

δνκέο.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

Σν 1923 ήηαλ έλαο ρξφλνο δνθηκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο, θαζψο ε 

γεσξγηθή θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή είραλ ειαηησζεί ζεκαληηθά. H λαπηηιία πεξλνχζε 

θξίζε, ην θφζηνο ηεο δσήο αλέβαηλε, νη εηζαγσγέο απμάλνληαλ θαη καδί ηνπο απμαλφηαλ 

ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ζηελ ίδηα πεξίνδν εληνπίδνληαη 

παξάγνληεο πνπ επλννχζαλ κηα ηδηφηππε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ε νπνία είρε ήδε 

σθειεζεί απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ν πξψηνο Μεγάινο Πφιεκνο. ε 

απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη ην θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ πξνζέθεξε ν εξρνκφο ησλ 

πξνζθχγσλ, ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο κε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο δηεμφδνπ 

πξνο ηηο Hλσκέλεο Πνιηηείεο, ε ζπγθέληξσζε θαη επέλδπζε θεθαιαίσλ απφ νκνγελείο 

ησλ ειιεληθψλ παξνηθίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ (ηάζε πνπ είρε αξρίζεη λα ζεκεηψλεηαη απφ 

ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν) θαη ηέινο ν, έζησ θαη δηζηαθηηθά, παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ 

θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-

1940) 

 

Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο ε ηαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

δαλεηζκνχ κε λέεο εθδφζεηο ηξαπεδνγξακκαηίσλ (ραξηνλνκηζκάησλ) ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο (ΔΣΔ) δηεπξχλζεθε. Ζ θπβέξλεζε ηεο "Δπαλάζηαζεο ηνπ 1922" (Πιαζηήξαο-

Γνλαηάο) ππέγξαςε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1922 ζχκβαζε κε ηελ ΔΣΔ απμάλνληαο ηελ 

θπθινθνξία ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο θαηά 600.000.000 δξαρκέο. Ζ πξφζζεηε θπθινθνξία 

ρξεζηκνπνίεζε σο θάιπκκα νκνινγίεο εζληθψλ δαλείσλ θαη είρε σο ζπλέπεηα λα 

απμεζνχλ νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, αθνχ δε ζπλνδεχηεθε απφ αλάινγα θνξνινγηθά 

κέηξα.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 



 

Ζ ηηκή ηεο ζηεξιίλαο απφ 284 δξαρκέο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1922 έθηαζε ηηο 410 έλα κήλα 

αξγφηεξα. Ζ θάζεηε πηψζε ηεο αμίαο ηεο δξαρκήο δεκηνχξγεζε ηακεηαθά πξνβιήκαηα 

ζην Γεκφζην ζε επνρή κεγάιεο εηζαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

ειιείςεηο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη νη αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ. Χο ην Γεθέκβξην, πνπ 

αλέιαβε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ν Γεψξγηνο Κνθηλάο, ην θεθάιαην ηνπ δαλείνπ απφ 

ηελ ΔΣΔ είρε ζρεδφλ εμαληιεζεί. Με ζπλδπαζκφ αχμεζεο κηζζψλ, θνξνινγίαο θαη λένπ 

δαλεηζκνχ ν Κνθηλάο θαηάθεξε λα ζπγθξαηήζεη ηε δξαρκή, ψζηε ε αμία ηεο ζηεξιίλαο 

απφ 429 δξαρκέο ην Μάξηην λα θνζηίδεη 387 ην Μάην. Με ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 

23εο Απξηιίνπ 1923 δφζεθε ε άδεηα ζηελ ΔΣΔ λα αγνξάζεη μέλν ζπλάιιαγκα κε λέα 

έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο 

ζπλαιιαγκαηηθφ απφζεκα 2.588.000 ζηεξιηλψλ. Ζ πνιηηηθή ιηηφηεηαο θαη πεξηζπιινγήο 

ηνπ Κνθηλά είρε σο απνηέιεζκα λα δηεπθνιπλζεί ε ζχλαςε εμσηεξηθνχ πξνζθπγηθνχ 

δαλείνπ θαη ε θαηαβνιή φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ην έηνο 1923. Ζ 

αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηεο θπβέξλεζεο Πιαζηήξα-Γνλαηά απφ ηα λέα 

θνξνινγηθά κέηξα, αιιά θαη απφ ηα εμσηεξηθά δάλεηα ηνπ 1922-23, εμεγνχλ ηε 

δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-

1940) 

 

Σν εμσηεξηθφ ρξένο, ελψ ην 1914 πεξηνξηδφηαλ ζε 1.485.000 αγγιηθέο ιίξεο θαη 

2.850.000 γαιιηθά θξάγθα, ην 1926 αλεξρφηαλ ζε 3.111.600 αγγιηθέο ιίξεο, 22.875.000 

γαιιηθά θξάγθα, 2.797.000 δνιιάξηα H.Π.A. θαη 4.142.600 βειγηθά θξάγθα. ην ρξένο 

ηνπ 1926 ζα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα ηα δάλεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, ε 

κεξίδα ηνπ ηνπξθηθνχ ρξένπο πνπ αλαινγνχζε ζηηο λέεο επαξρίεο πνπ εληάρηεθαλ ζην 

ειιεληθφ θξάηνο απφ ην 1912 θαη κεηά (ην ρξένο αλέιαβε ε Διιάδα ζχκθσλα κε ηε 

ζπλζήθε ηεο Λνδάλεο) θαη ην πνζφ πνπ πξνέθππηε απφ ηηο εθθαζαξίζεηο ησλ 

ζπκκαρηθψλ πξνθαηαβνιψλ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Α' Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ (πκκαρηθέο 

Πηζηψζεηο). Ο νηθνλνκνιφγνο A. Αλδξεάδεο ζεκείσλε ην 1927 φηη "... ε Διιάο εμ αηηίαο 

ηνπ πνιέκνπ θηλδπλεχεη λα ηδε ηελ ππεξεζίαλ ηνπ ρξένπο ηεο απνξξνθνχζαλ 40% θαη 

πιένλ ησλ εζφδσλ ηεο". Ζ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο, ε νπνία αχμεζε ην βάξνο ηεο 



ππεξεζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, αληίζεηα ειάθξπλε ζεκαληηθά ην εζσηεξηθφ, ηηο 

νθεηιέο δειαδή ηνπ δεκνζίνπ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηα αλαγθαζηηθά δάλεηα ηνπ 1922 θαη 

ηνπ 1926. Ζ αλαθνχθηζε φκσο ηνπ δεκνζίνπ έγηλε εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

απνηακηεπηηθήο ηνπο δπλαηφηεηαο.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 1922-32 ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο έθηαζε ζπλνιηθά ηα 1.022.000 ρξπζά 

θξάγθα, πνζφ πνπ αληηπξνζψπεπε ην 150% ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο. Αξρηθά ε αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κεηά ην 1922 θαη αξγφηεξα ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο δξαρκήο ην 1928 θαη ε εμπγίαλζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ππήξμαλ νη ιφγνη πνπ έθαλαλ ηελ Διιάδα ελδηαθέξνπζα ζηνπο μέλνπο θεθαιαηνχρνπο. 

Δθηφο απφ ηα δάλεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, ζπλάθζεθαλ δάλεηα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απνμεξαληηθψλ θαη πδξεπηηθψλ έξγσλ θαζψο θαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ 

νδηθνχ θαη ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ.Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

Απφ ην ζπλνιηθφ πξντφλ ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ, ην 37% δηαηέζεθε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, ην 31% ζε παξαγσγηθά έξγα θαη ην 32% απνξξνθήζεθε 

απφ ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

δαλείσλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη αγνξαζηέο ησλ ειιεληθψλ ρξενγξάθσλ ζην εμσηεξηθφ ήηαλ 

ε Σξάπεδα Hambro's ηνπ Λνλδίλνπ, ην ζπγθξφηεκα Speyer & Co ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ε 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.(ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 

1923-1940) 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ νη μέλεο εηαηξείεο Πάνπεξ ελη Σξάθηηνλ, Οχιελ 

θαη Φανπληέτζνλ εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζηελ Διιάδα. Ζ μέλε παξνπζία είρε ζρέζε θαη 

κε ηε ζπξξίθλσζε ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο θεθαιαίσλ ζε 



άιιεο πεξηνρέο ηεο επείξνπ. Δλψ ηα επηηφθηα ζηηο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο έπεθηαλ, 

ζηελ Διιάδα παξνπζίαδαλ ηελ ίδηα επνρή κεγάιε άλνδν, ψζηε λα παξακέλνπλ ηξηπιάζηα 

ησλ δπηηθψλ. (ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ,Μεζνπφιεκνο 1923-1940) 

 

ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

Ζ ηειεπηαία θπβέξλεζε Βεληδέινπ αχμεζε εληππσζηαθά ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή. Απφ ην 1928 σο ην 

1932 ην εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε απφ 27,8 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο ζε 32,7 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην απείιεζε ηελ αλαζπγθξφηεζε 

ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ ππεξεζία ηνπ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο έθηαζε ην 1932 ηα 20,3 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα εηεζίσο, ελψηνπ ηδησηηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο απνξξνθνχζε 9,7 εθ. δνιάξηα. Σν 

ζπλνιηθφ πνζφ ηζνδπλακνχζε κε ην 81,08% ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ ηεο 

ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε φιε ηελ θεληξηθή θαη λνηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε. Ζ πίεζε ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ εθδεισλφηαλ κφληκα αθελφο σο θξίζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη αθεηέξνπ σο θξίζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Ζ 

δηπιή απηή θξίζε πξνθάιεζε ηε ζηάζε ησλ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ θαη ηελ πηψρεπζε ηνπ 

1932. 

ΠΖΓΖ: ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ 

 

*Θεσξήζεθε απαξαίηεηε απφ ην γξάθνληα ε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο πεξηφδνπ, θαζψο 

εμεηάδεηαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ν παξαιιειηζκφο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ηφηε κε ην 

ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνλ εμσληνηηθφ γηα ηνπο πνιίηεο δαλεηζκφ ηεο ρψξαο απφ ηηο μέλεο 

δπλάκεηο. 

 

Μεηαλαζηεπηηθή ξνή Διιήλωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ  



Οξηζκόο ηεο έλλνηαο Μεζνπόιεκνο 

Χο ειιεληθφο κεζνπφιεκνο ζε αληηδηαζηνιή µε ηνλ Eπξσπατθφ νξίδεηαη ηζηνξηνγξαθηθά 

ε πεξίνδνο µεηαμχ ηνπ 1923 θαη ηνπ 1940, µεηαμχ δειαδή ηεο Mηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο θαη ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο ζηνλ Β' Π.Π. Ζ ήηηα ησλ ειιεληθψλ 

δπλάκεσλ ζηε Μηθξά Αζία ζεκαηνδνηεί ηε ιήμε µίαο δεθαεηίαο ζπλερψλ πνιέκσλ, αιιά 

θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο Mεγάιεο Iδέαο (Βι. Άιθεο Ρήγνο, Ζ Β΄ Διιεληθή Γεκνθξαηία 

1924-1935. Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζθελήο, Θεκέιην, 1988, Αζήλα, 266.) 

Μεηά απφ έλαλ αηψλα ζρεδφλ εδαθηθψλ επεθηάζεσλ θαη κεηαβνιψλ εμαηηίαο ησλ 

αιιεπάιιεισλ ελζσκαηψζεσλ πιεζπζκψλ. Πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ηελ πιένλ 

ηαξαγκέλε, γεκάηε αληηθάζεηο θαη πεξίνδν, αιιά απνηειεί θιεηδί γηα ηε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε θαη δηαµφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο λενειιεληθήο θνηλσλίαο. 

Ο Μεζνπφιεκνο μεθηλά γηα ηελ Διιάδα αξθεηά θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε Δπξψπε, θαζψο ελψ ν Α‟ Παγθφζκηνο Πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη, ν ειιεληζκφο 

ζπλερίδεη λα δνθηκάδεηαη ζην «κέησπν» ηνπ αιπηξσηηζκνχ. Ζ Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή θέξλεη ζηελ ρψξα έλα ηεξάζηην πξνζθπγηθφ θχκα, ην πνιηηηθφ ζθεληθφ 

θινλίδεηαη απφ πξαμηθνπήκαηα, δεκνςεθίζκαηα θαη ζθάλδαια θαη ην θξαρ ηνπ 1929 

ζθξαγίδεη ην αζηαζέο ζθεληθφ. 

ινη ζπεχδνπλ λα παξαιιειίζνπλ ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε κε ηελ ρξενθνπεκέλε 

Διιάδα ηνπ Σξηθνχπε θαη ζηνλ Μεζνπφιεκν ίζσο θξχβεηαη ε απαξρή ησλ δηιεκκάησλ 

θαη ησλ πνιψζεσλ ηεο θνηλσλίαο φπσο ηελ βηψλνπκε θαη ζήκεξα.  

 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα 

ησλ Διιήλσλ πξνο ηηο ππεξπφληηεο θαη επξσπατθέο ρψξεο πνπ παξαηεξήζεθε ηελ 

πεξίνδν εθείλε.  

 

2.2 Η κεηαλαζηεπηηθή ξνή ηωλ Διιήλωλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

 



 

2.2.1 Γεληθά. Ζ Διιάδα σο ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ. 

 

«ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαπηχρζεθε έλα κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο πξνο ηελ Ακεξηθή. Οη Έιιελεο επέιεμαλ ηε Βφξεην Ακεξηθή.  

Σελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 420.000 Έιιελεο κεηαλάζηεπζαλ ζε πφιεηο ησλ Ζ.Π.Α » 

(Ακίηζεο θαη Λαδαξίδεο,  2001β:26). 

Οη ιφγνη κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηελ Ακεξηθή νθείινληαη ζηελ θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα κε θπξηφηεξν παξάδεηγκα ηελ πεξηνρή ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Ζ θηψρεηα θαη ε αλεξγία ζπξψρλεη ηνπο Έιιελεο ζηε κεηαθίλεζε, ν 

έλαο αθνινπζεί ην παξάδεηγκα ηνπ άιινπ.  

Οη Έιιελεο κεηαλάζηεο αλαδεηνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε αλαπηπγκέλεο 

νηθνλνκηθά ρψξεο, θπξίσο ηεο Ακεξηθήο, σο θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ»(Ακίηζεο θαη 

Λαδαξίδεο, 2001β:26).  

Ζ αιιαγή θαηεχζπλζεο ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ πξνο ηηο  επξσπατθέο ρψξεο νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ Ζ.Π.Α. 

 

Ο Μεζνπόιεκνο 

 

ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ακέζσο κεηά ηε Μηθξαζηαηηθήθαηαζηξνθή, πιένλ ηνπ 

ελφο εθαηνκκπξίνπ Διιήλσλ Μηθξαζηαηψλ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

Ζ ρψξα ηφηε απαξηζκνχζε πεξί ηα 7  εθαηνκκχξηα πιεζπζκνχ. Δπνκέλσο πξφθεηηαη γηα 

ηελ πνιπαξηζκφηεξε έιεπζε Διιήλσλνκνγελψλ-κεηαλαζηψλ, ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, 



κεηά ηηο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ κε ηελ Σνπξθία(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, 

η.ΗΔ).   

Δθείλε ηελ ίδηα πεξίνδν φκσο πνπ ιφγσ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ νη 

νκνγελείο έξρνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, πνιινί Έιιελεο νδεγνχληαη ζηε 

κεηαλάζηεπζε κε θπξηφηεξνπο πξννξηζκνχο  ηηο ΖΠΑ, ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Γεξκαλία.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ πξνο ηηο ΖΠΑ 

ζηηο  αξρέο  ηνπ  20νπαη.   ήηαλ ην μέζπαζκα ηνπ Α‟ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ ζηελ Δπξψπε, 

θαζψο έθιεηζαλ ηηο πχιεο ππνδνρήο ηνπο νη ρψξεο απηέο.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 

1978, η.ΗΔ).   

Έλαο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ φηη νη ζπλζήθεο δσήο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν ήηαλ άζιηεο. Οη 

αγξφηεο ζπζίαδαλ  ηελ  παξαγσγή  ηνπο ζηνπο  ηνθνγιχθνπο,  ηνπο  εκπφξνπο  θαη  

άιινπο εθκεηαιιεπηέο ηεο επνρήο.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Σε ζηηγκή πνπ ε ηνθνγιπθία είρε μεπεξάζεη θάζε φξην, αληί ην θξάηνο λα πάξεη κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξνκεζαίσλ, ςεθίζηεθε ζρεηηθή  λνκνζεζία  πνπ  πξνζηάηεπε  

ηελ  ηνθνγιπθία  θαη  «δψξηδε»  ζηνπο ηνθνγιχθνπο αλάινγα κε ην πξντφλ απφ ην 20%-

30%έσο ην 70%-80%ησλ θεξδψλ ηνπ  θάζε  παξαγσγνχ.  Σα  πξντφληα  ηα  νπνία  

εμαγνξάδνληαλ  ήηαλ  είδε  πξψηεο αλάγθεο φπσο ην γάια, ην ζηηάξη θ.α. (Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Σελ  ίδηα  ζηηγκή,  ηα  κεηαλαζηεπηηθά  γξαθεία  θαη  νη  αηκνπιντθέο  εηαηξείεο 

παξνπζίαδαλ ηνλ πινχην θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξφζθεξε ε Ακεξηθή. Έηζη, αξθεηνί 

Έιιελεο  ζέιεζαλ  λα  αλαδεηήζνπλ  έλα  θαιχηεξν  αχξην  ζε  κηα  ρψξα  πνπ  ηνπο 

ππνζρέζεθε πνιχ θαιχηεξε δηαβίσζε. Σα λαχια βέβαηα ήηαλ αθξηβά, γη' απηφ γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ  ηα  ρξήκαηά  ηνπο  νη  εηαηξείεο,  ηνπο  δεηνχζαλ  λα  ππνζεθεχνπλ  ην 

θηήκα ηνπο ή ην ζπίηη ηνπο ζηνπο δαλεηζηέο ηνπο (ηνθνγιχθνπο).  (Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πήγαηλαλ κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα γχξηδαλ ζχληνκα απφ ηελ 

Ακεξηθή, γηα λα μερξεψζνπλ ηα θηήκαηα ηνπο. Γη ́ απηφ θαη αξρηθά έθεπγαλ κφλν  νη 



άληξεο αθήλνληαο έηζη ηελ Διιάδα ρσξίο παξαγσγηθφ δπλακηθφ. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ 

Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Σν   1929  κε  ηελ  θαηάξξεπζε  ηεο  ακεξηθάληθεο  νηθνλνκίαο φπνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ην Β' παγθφζκην πφιεκν θαη ηελ αλάγθε ηεο Δπξψπεο γηα εξγαηηθά ρέξηα ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ζηξάθεθε πξνο ηελ Δπξψπε. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 

1978, η.ΗΔ).   

Γηα φζνπο κεηαλάζηεπαλ ζηελ Ακεξηθή, απηή είρε ζεσξεζεί ε «Γε ηεο Δπαγγειίαο», θάηη 

πνπ σζηφζν δελ ίζρπε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.Οη  πεξηζζφηεξνη  λεναθηρζέληεο  έκελαλ  

γηα  ιίγν  ζηελ  Νέα  Τφξθε.  Δθεί  ππήξραλ Έιιελεο  καγαδάηνξεο  θαη  ηδηνθηήηεο  

μελνδνρείσλ  πνπ  ηνπο  ππνδέρνληαλ.  Μεηά ζπλέρηδαλ ζηελ ελδνρψξα, ςάρλνληαο γηα 

εξγαζία ζε ζηδεξνδξφκνπο ,νξπρεία θαη αγξνθηήκαηα. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 

1978, η.ΗΔ).   

Ζ πξψηε ηνπο ζηάζε ζηηο ΖΠΑ ήηαλ ε Νέα Τφξθε. Λίγνη φκσο έκεηλαλ εθεί.  Απφ  λσξίο  

παξαηεξήζεθε ζπγθέληξσζε  Διιήλσλ  ζηελ  Βνζηψλε.  Ζ  πην ζεκαληηθή ήηαλ ην 

Lowellζηε Μαζαρνπζέηε. Άιιεο  πφιεηο  κε  Έιιελεο κεηαλάζηεο ήηαλ ε Philadelphia, 

ην Pittsburgh, ην Buffalo, ην Cleveland, ην Toledo, ην Detroit, ην Gary, ην Milwaukee κε 

επίθεληξν ηε Νέα Τφξθε θαη ην ηθάγν.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Ζ δσή ηνπο ζηελ θαηά ηα άιια «Γε ηεο Δπαγγειίαο» ήηαλ ζηεξεκέλε θαη ιηηή. Γη ́ απηφ π   

νιινί αξληφληνπζαλ λα κάζνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη φληαο αλεηδίθεπηνη, 

αλαγθάδνληαλ λα δνπιεχνπλ ζε κεηαιιεία ή ζε ζηδεξνδξφκνπο, ελψ   άιινη έγηλαλ 

πιαλφδηνη πσιεηέο νπσξνθεπεπηηθψλ. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 Σα ζπίηηα ζηα νπνία έκελαλ ήηαλ ζπλήζσο δηακεξίζκαηα ζε ππφγεηα πνιπθαηνηθηψλ 

αλήιηα  θαη  ρσξίο  επαξθή  αεξηζκφ.  Αξθεηέο  θνξέο  λνίθηαδαλ  έλα  δηακέξηζκα 

ηνπιάρηζηνλ έμη άηνκα γηα λα κνηξάδνληαη ηα έμνδα. Δμαηηίαο απηήο ηεο δηαβίσζεο ε 

θπκαηίσζε ήηαλ θαηλφκελν ζπλεζηζκέλν. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 



 

 

Δπίζεο, ε δηαηξνθή ηνπο δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε. Οη πνιχ θησρέο νηθνγέλεηεο έζηειλαλ 

ηα παηδηά ηνπο λα εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ  νξηζκέλσλ  επθαηάζηαησλ  νηθνγελεηψλ  

σο  πιαλφδηνη  πσιεηέο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. (Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Σα παηδηά εθείλα έκελαλ ζε αθάζαξηα θαη αλζπγηεηλά δσκάηηα, ζπρλά ζηα ίδηα θηίξηα   

φπνπήηαλ νη ζηάβινη ησλ αιφγσλ.  Ζ  αηκφζθαηξα  ζηα  δσκάηηα  ήηαλ απνπληθηηθή.  Σηο  

πεξηζζφηεξεο  θνξέο έκελαλ λεζηηθά φιε ηελ εκέξα θαη έηξσγαλ κφλν ην βξάδπ. Σα 

παηδηά πνπ δνχιεπαλ ζε ζηηιβσηήξηα ήηαλ ζε ρεηξφηεξε ζέζε. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νηεξγνδφηεο ηνχο έδηλαλ κφλν ηπξί, ειηέο θαη μεξφ ςσκί.     Με 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ νη πεξηζζφηεξνη αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην θαη ηα ειεχζεξα 

επαγγέικαηα, ελψ άιινη εξγάζηεθαλ ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, ζηνρεχνληαο πάληα ζην λα 

θεξδίζνπλ ρξήκαηα γηαλα επηζηξέςνπλ ζηελ Διιάδα. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 

1978, η.ΗΔ).   

Σν  80%  ησλ  Διιήλσλ ζηηο  ΖΠΑήηαλ  εξγάηεο.  Απαζρνινχληαλ  ζε  εξγνζηάζηα 



ηππνπνίεζεο ηξνθίκσλ, ζε ραιπβνπξγεία θαη ζε άιισλ εηδψλ εξγνζηάζηα, αλ θαη πνιινί  

μεθίλεζαλ  σο  πιαλφδηνη  πσιεηέο  θξνχησλ,  γιπθψλ  θαη  ινπινπδηψλ.εκαληηθφο  

νηθνλνκηθφο  παξάγνληαο  ήηαλ  ηα  ζηηιβσηήξηα  παπνπηζηψλ.  Τπήξραλ εθαηνληάδεο 

ηέηνηεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθαλ ζε Έιιελεο.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, 

η.ΗΔ).   

Οη Διιελίδεο κεηαλάζηξηεο δελ εξγάδνληαλ έμσ απφ ην ζπίηη. Μφλν ζηηο δπηηθέο 

πνιηηείεο νξηζκέλεο γπλαίθεο δηεχζπλαλ μελψλεο γηα Έιιελεο εξγάηεο.Λίγα  ρξφληα  κεηά  

άξρηζε  λα  εκθαλίδεηαη  κεηαμχ  Διιήλσλ  κεηαλαζηψλ  ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο 

ζηξσκαηνπνίεζεο. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Τπήξραλ  αξθεηνί  Έιιελεο  πνπ  ήηαλ  ηδηνθηήηεο κηθξνεπηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

γιπθηζκάησλ,ησλ εζηηαηνξίσλ, ζην εκπφξην, ζηηο  αίζνπζεο  ςπραγσγίαο,  ζε  

αλζνπσιεία,  ζε  θαπειάδηθα,  θαζαξηζηήξηα  θαη δηνξζψζεηο παπνπηζηψλ.(Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Ζ δσή ησλ πεξηζζφηεξσλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ ζθιεξή θαη 

κνλαρηθή θαη λνζηαιγνχζαλ ηελ Διιάδα. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).  

Πνιινί απφ απηνχο κε ζθιεξή δνπιεηά θαη νηθνλνκία πέηπραλ επαγγεικαηηθά. Αξθεηνί 

ίδξπζαλ ειιεληθά θαθελεία θαη εζηηαηφξηα, αξθεηά απφ ηα νπνία ππάξρνπλ αθφκα θαη 

ζήκεξα ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Απζηξαιίαο. Δπίζεο, έθαλαλ ζπνπδαία βήκαηα θαη ζην 

εκπφξην,  φπσο  ζηελ  αγνξαπσιεζία  απηνθηλήησλ,  ζηελ  ηρζπνθαιιηέξγεηα,  ζηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη γεληθά ζηελ εμαγσγή πξντφλησλ. 

Σα ζθνπγγάξηα ήηαλ έλα άιιν πξντφλ πνπ εηζαγφηαλ απφ ην 1898. Δπίζεο,ε Διιάδα 

εμήγαγε ζηελ Απζηξαιία ειηέο θαη ειαηφιαδν. Σν εκπφξην αλάκεζα ζηελ Απζηξαιία θαη 

ηελ Διιάδα αλαπηχρζεθε ζεηηθά ιφγσ ηεο καδηθήο απνζηνιήο θνξηίσλ αιεχξσλ, 

ζηηαξηνχ θαη κεγάισλ πνζνηήησλ καιιηψλ. 

Δθηφο φκσο απφ ηνλ εξγαηηθφ ηνκέα θαη ην εκπφξην, νη Έιιελεο δηαθξίζεθαλ θαη ζηνλ 

πνιηηηθφ θαη  ηνλ  θνηλσληθφ ηνκέα. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 



 

 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη Έιιελεο επέιεμαλ ηελ Ακεξηθή  γηα  κεηαλάζηεπζε  ήηαλ  

θαζνξηζηηθφο  ζηελ  πνξεία ηεο  αλζξψπηλεο  θνηλσλίαο  φηαλ  αλαθαιχθζεθε  ν  

θπζηθφο πινχηνο πνπ δηέζεηε ε Ακεξηθή. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

Σν λα αθήζεη θαλείο ηελ παηξίδα ηνπ είλαη δχζθνιν.Οη ζηηγκέο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

Διιήλσλ ήηαλ ζιηβεξά.Οη ζπλζήθεο ηφηε δελ ήηαλ θ ηφζν επράξηζηεο. Ζ δσή ησλ 

ειιήλσλ ζηελ μεληηηά ήηαλ ζηεξεκέλε γηαηί ν ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα εμνηθνλνκνχλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Έλησζαλ ην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβία. Ζ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο μεληηηάο θαη ε κνλαμηά ηνπ κεηαλάζηε εκθαλίδεηαη φηαλ θαλείο έρεη 

ζπλείδεζε ηνπ φηη είλαη μέλνο. Κξαηνχζαλ βαζηά κέζα ηνπο κηα ηδέα πνπ πνλνχζε θαη 

απηή ήηαλ φηη δελ ήμεξαλ αλ κηα κέξα ζα επέζηξεθαλ ζηνλ ηφπν ηνπο.(Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Απηφ ην γιπθφπηθξν ζπλαίζζεκα πνπ νη Έιιελεο νλνκάδνπλ λφζην, είλαη έλα 

ζπλαίζζεκα πνπ ζε θάλεη λα κελ είζαη πνπζελά.  

Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη ε απζεληηθφηεξε θαη γλεζηφηεξε έθθξαζε ησλ αηζζεκάησλ 

ηνπ ιανχ,φηη πην επγεληθφ θαη πην αλζξψπηλν.Κάπνηνη ζηίρνη πνπ γξάθηεθαλ είλαη νη 

εμήο:  



«Η μεληηηά θαη ν ρσξηζκόο,ε πίθξα,ε αγάπε ηα ηέζζεξα  

δπγίζηεθαλ λα δνπλ πνην βαξαίλεη. Τεο μεληηηάο βαξύηεξν λ’ από  

όια ηα γθηληέξηα. Χσξίδνπλ κάλεο θαη παηδηά, θη ε γεο  

αλαηξνκάδεη. Χσξίδνπλ αδέιθηα θαξδηαθά θαη δέληξα μεξηδώλνπλ.  

Χσξίδνπλε ηα αληξόγπλα ηα πνιπαγαπεκέλα,ζηνλ ηόπν πνπ  

ρσξίδνπλε ρνξηάξη δελ θπηξώλεη.»  

Ζ κεηαλάζηεπζε ήηαλ ε κφλε ζαλίδα ζσηεξίαο.πιν ηνπο ε ςπρηθή ηνπο αληνρή γηαηί ην 

φξακα κηαο θαιχηεξεο δσήο ζηεξίδεηαη ζηελ ειπίδα πνπ απνηειεί ην ρξπζάθη ησλ 

θησρψλ αλζξψπσλ.Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ βξήθαλ θαηαθχγην ζηα ηξαγνχδηα 

ηεο παηξίδαοφπσο ε θάκπξηθα,ν κηζεκφο,κάγγηζαο παηδί,ρσξηζκφο,αξξψζηηα,ε μεληηηά,ην 

ηάκα θ.ι.π.  

Πνιιέο εθαηνληάδεο Έιιελεο θπλεγεκέλνη απ‟ ηελ αλέρεηα, ηελ θαηαπίεζε, ηνπο 

δησγκνχο θαη θαηαηξεγκνχο πήξαλ ην δξφκν ηεο μεληηηάο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

Απζηξαιία. Οη ιφγνη πνπ γελλνχλ ην θαηλφκελν ηεο κεηαλαζηεχζεο είλαη πνηθίινη θη 

εμαξηίσληαη απν ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηα δεδνκέλε θαζέ θνξά ρξνλίθε 

πεξίνδν απν ηνπο ηφπνπο ηεο πξνγελέζηεξεο δηακνλήο ζηνπο ηφπνπο απνδεκίαο. (Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαδεη ε κεηαλαζηεχζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ είλαη 

θαηλφκελν παλάξραην θαη πνπ θάζε θνξά θαζνξίδεηαη απν δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. 

ηα πξντζηνξηθα αθφκε ρξφληα, απν ηνλ έλα ηφπν ζηνλ αιιφλ, πξνζπαζψληαο λα 

επηβηψζνπλ. Απν ηα θξχα θιίκαηα πήγαηλαλ ζηα πην δεζηά, απν ηα νξεηλά ζηα πεδηλά, 

απν ηα θησρά ζε θαξπνχο θαη θχλεγη ζηα πεξηζζφηεξν πινχζηα. Βιέπνπκε ινηπφλ πψο ν 

θχξηνο ιφγνο πνπ δηθαηνινγνχζε ηε ζηαζεξή κεηαλαζηεχζε ζην παξειζφλ,ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα επηβίσζεο. Ο ίδηνο ιφγνο ηζρχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κέρξη ζήκεξα, πνπ 

ε καηαλαζηεχζε εκθαλίδεηαη κεθαηλνχξηεο κνξθέο. Δλψ ζηα πξντζηνξηθα ρξφληα ήηαλ 

γεληθφ θαηλφκελν ε κεηαλαζηεχζε θη αλαγθαζηηθφ πνιιέο θνξέο. (Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   



 

Η θνηλωληθή θαηάζηαζε ζηελ ρώξα ππνδνρήο.  

Σν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ζε πξψην επίπεδν, ήηαλ ην δήηεκα 

ηεο ζηέγαζεο. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

ζνλ αθνξά ηνπο ςπρνινγηθνχο, νη κεηαλάζηεο κε ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο, 

έλησζαλ θφβν, αλαζθάιεηα, αβεβαηφηεηα, μελνθνβία, θπιεηηθή θαησηεξφηεηα, άγρνο γηα 

ην ηη επξφθεηην λα γίλεη αιιά θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ. Παξ‟ 

φια απηά ε ρψξα ππνδνρήο δελ ήηαλ θαη πνιχ «θηιηθή» πξνο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. 

Έληνλν ήηαλ ην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ εηο βάξνο ηνπο θαη ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε 

νλνκαζία πνπ ηνπο είραλ απνδψζεη : wogs (= μέλνη). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ξαηζηζκφο 

νδεγνχζε ζε βίαηα επεηζφδηα αιιά θαη ζηνλ θαηαηξεγκφ ησλ λενθεξκέλσλ. Δπηπιένλ, 

πνιιά απφ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ βίσζαλ ξαηζηζκφ αιιά θαη δηαθξίζεηο αθφκα θαη 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φπνπ θνηηνχζαλ. 

Οη Έιιελεο κεηαλάζηεο  φπσο θαη άιινη μέλνη  αληηκεηψπηζαλ ηελ ερζξηθφηεηα θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ησλ γεγελψλ ή ησλ παιαηφηεξσλ κεηαλαζηψλ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αθφκε θαη εθηεηακέλεο βίαηεο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηνπο. Γηα λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ ην ερζξηθφ πεξηβάιινλ θαη ν 

γισζζηθφο απνθιεηζκφο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιά 

θαη γηα λα απνθηήζνπλ ρψξνπο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, νη κεηαλάζηεο νξγαλψζεθαλ 

ζε θνηλφηεηεο θαη ζσκαηεία θαη θξφληηζαλ γηα ηε ιεηηνπξγία εθθιεζηψλ. χληνκα ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θνηλνηήησλ εκθαλίζηεθαλ πνηθίιεο ζπγθξνχζεηο γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο ηνπο: ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ιατθψλ θαη 

θιεξηθψλ, παιαηφηεξσλ θαη πξφζθαησλ κεηαλαζηψλ, νκάδσλ κε αληηπαξαηηζέκελεο 

πνιηηηθέο ζέζεηο. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

Η ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηωλ Διιήλωλ κεηαλαζηώλ.  

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ επηθξαηνχλ ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο ήηαλ ν θφβνο, φιεο νη 

εκπεηξίεο ηνπο έρεηο ηελ αίζζεζε πσο είλαη εληππσκέλα ζην ζψκα ηνπο, ζψκαηα  



ζθηγκέλα, „θιεηζηά‟, ζα λα απεηινχληαη, κε δπζθνιία κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ, κε ην 

παξακηθξφ εξέζηζκα αληηδξνχλ έληνλα θαη είλαη δηαξθψο ζε εγξήγνξζε.Eπίζεο ε 

αβεβαηφηεηα  γηα ην άγλσζην, ε αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ, νη δηθέο ηνπο πξνζδνθίεο, 

αιιά θαη νη πξνζδνθίεο ησλ αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ ηνπο ,ε αγσλία  θαη ν θφβνο πνπ ζα 

ηνπο επηθξαηνχζε γηα εθείλν ην αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν ην νπνίν ζα αληηκεηψπηδε 

πνιιέο δπζθνιίεο ζε έλαλ μέλν ηφπν. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

O κεηαλάζηεο έρεη ήδε θάπνηαο κνξθήο ςπρνινγηθφ πξφβιεκα θηάλνληαο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο. πλνπηηθά, αο αλαθεξζνχκε ζην φηη νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο 

αληηκεηψπηζαλ πνιιά πξνβιήκαηα ηδίσο ηα πξψηα ρξφληα απφ ηελ άθημε ηνπο, δνχιεςαλ 

πνιχ ζθιεξά, ππνβιήζεθαλ ζε ζηεξήζεηο θαη ζπζίεο γηα λα επηβηψζνπλ ζηνλ μέλν ηφπν, 

νη πεξηζζφηεξνη ρσξίο γλψζεηο, ρσξίο εθφδηα θαη λα δηαζθαιίζνπλ πσο ηα παηδηά ηνπο ζα 

είραλ θαιχηεξε κνίξα απφ απηνχο. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 Ήηαλ ηφζν ζνβαξφ ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα ην ειιεληθφ θξάηνο, πνπ άξρηζε 

λα απαζρνιεί θαη ηηο θπβεξλήζεηο, πνπ πξνζπάζεζαλ λα έξζνπλ ζε κηα ζπλελλφεζε κε 

ηα θξάηε πνπ δέρνληαλ ηνπο κεηαλάζηεο. Με εηδηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θιείλνληαλ 

ζεδηαθξαηηθφ επίπεδν, νιφθιεξεο απνζηνιέο ζηέιλνληαλ γηα λα δνπιέςνπλ ζηα μέλα 

εξγνζηάζηα. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Σν φθεινο ήηαλ, απφ κελ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο πνπ έζηειλε ηνπο κεηαλάζηεο, φηη 

έιπλε θαηά έλα κέξνο ην δήηεκα ηεο αλεξγίαοθη απφ ηελ δε πιεπξά απηνχ πνπ δερφηαλ 

ηνπο κεηαλάζηεο, φηη κπνξνχζε  λα ειέγρεη θαιχηεξα πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Ο κηθξφο γεσξγηθφο θιήξνο, ε αβεβαηφηεηα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, νη ειιείςεηο ζηελ 

πγεία θαη ηελ παηδεία, ε αλαζθάιεηα θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε ζηνηρεησδψλ αλέζεσλ θαη 

θξαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ήηαλ απηά πνπ εμαζιίσζαλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηνλ νδήγεζαλ 

ζηα μέλα, εθεί φπνπ κπνξνχζε λα εξγαζηεί.  

Αξθεηνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηαλάζηεο πθίζηαληαη πνιηηηζκηθφ ζνθ 

εληαζζφκελνη ζε κηα λέα θνηλσλία, ζε κηα λέα θνπιηνχξα θη έλα λέν ηξφπν δσήο. Δθηφο 

απφ ην δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηε γιψζζα, ηε λννηξνπία, 

έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ε λνζηαιγία, ην άγρνο λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο κηαο 



άιιεο ρψξαο, ψζηε λα κελ ιπγίζεη θαη γπξίζεη εηηεκέλνο πίζσ ζηελ παηξίδα ηνπ. 

Ζ κεηαλάζηεπζε, σο απνηέιεζκα ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ηαπηφηεηαο, 

θέξλεη επίζεο ζην πξνζθήληνδεηήκαηα πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ, ηελ αίζζεζε ηνπ 

«αλήθεηλ» ή ηεο απνμέλσζεο. Αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο, πνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε 

πνιχ θξίζηκε θαηάζηαζε πνιινί είλαη νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζα ήζειαλ λα 

γπξίζνπλ πίζσ ζηελ παηξίδα αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Χζηφζν, δελ ήηαλ ην φλεηξν ηνπ γξήγνξνπ ρξήκαηνο πνπ ηνπο σζνχζε ζηα άθξα, αιιά ε 

πξννπηηθή λα ηα βγάιεη πέξα ε νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα, κε ηα εκβάζκαηα πνπ έζηειλαλ. 

κεηαλάζηε.  

ηνλ μέλν ηφπν φπνπ πήγαηλαλ νη Έιιελεο κεηαλάζηεο έλησζαλ πξαγκαηηθά κφλνη.Οη 

ειιεληθέο ππεξεζίεο δελ ηνπο βνεζνχζαλ. 

Οη Έιιελεο πνπ αλαγθάδνληαλ λα μεξηδσζνχλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο άθελαλ πίζσ 

νηθνγέλεηα, άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά.Αθήλνληαο ηα παηδηά ηνπο ζηνπο γνλείο ηνπο ήζε 

θάπνην άιιν ζπγγεληθφ πξφζσπν γηα λα ηα θξνληήζεη θαη λα ηα κεγαιψζεη.Οη γπλαίθεο 

πξνζπαζνχζαλ λα δψζνπλ θνπξάγην ζηνπο ζπδχγνπο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, κε 

απφγλσζε.Σξαχκαηα αλεμίηεια άθεζε ε ηζηνξία απηή θαη ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο. 

Οη κεηαλάζηεο αλαιάκβαλαλ πνιιέο θνξέο δνπιεηέο, πνπ δελ ήζειαλ λα θάλνπλ νη 

ληφπηνη.Έηζη, βξέζεθαλ θαη ζην κέησπν ηεο εμφξπμεο άλζξαθα, πνπ ηελ επνρή εθείλε 

ήηαλ ε ζεκαληηθφηεξε πεγή ελέξγεηαο ηεο  νηθνλνκίαο.Οη ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο 

δνπιεηάο ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξέο. 

Σν δηαβαηήξην ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο μεληηηάο, ηνπ ρσξηζκνχ θαη ηνπ μεξηδσκνχ πνπ ηνπο 

πήγαηλε ζηνπο μέλνπο ηφπνπο θαη ηνπο πιήγσλε 

Σα κεηνλεθηήκαηα ήηαλ πνιιά γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Σα θπξηφηεξα ήηαλ ηα εμήο. 

Γηακειηζκόο ηεο νηθνγελείαο :Οη γνλείο ησλ νηθνγελεηψλ αλαγθάδνληαλ λα θεχγνπλ ζην 

εμσηεξηθφ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηα πξνο ην δελ θαη λα ζξέςνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

θαηθπξίσο ηα παηδηά ηνπο πνπ ηα άθελαλ  ζηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο ηνπο πνπ έκελαλ 

ζηα ρσξηά, λα ηα αλαζξέςνπλ. Σα παηδηά απηήο ηεο γεληάο νλνκάζηεθαλ «γεληά ηεο 



ζπζίαο».  (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Ο  Διιεληζκφο ζην ζχλνιφ  ηνπ  έρεη  θαηνξζψζεη  πνιιά  θαη   πξνζπαζεί  γηα 

πεξηζζφηεξα.   πλέβαιε   θαη   ζπκβάιιεη   ζηελ   πξφνδν   ηεο επηζηήκεο,  ησλ  

γξακκάησλ  θαη  ησλ  ηερλψλ,  θαζψο  θαη ζηελ αλάπηπμε εηξεληθψλ ζρέζεσλ κε άιινπο 

ιανχο θαη πνιηηηζκνχο.  

Απηή ε πξνζπάζεηα απνηειεί κηα δηαρξνληθή θαη ζπλεπή πνξεία πνπ εκπλέεηαη απφ ηελ 

αλάγθε γηα έλαλ θαιχηεξν θαη δηθαηφηεξν θφζκν. Σν κέιινλ αλήθεη ζε απηνχο πνπ ην 

δεκηνπξγνχλ.  

 H ρψξα πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ βηαδφηαλ λα εθπνηήζεη έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο έλαληη «πηλαθίνπ» ζπλαιιάγκαηνο θαη ε ρψξα ππνδνρήο λα θαιχςεη ηηο νινέλα 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο κε νζν γίλεηαη πην θηελά εξγαηηθά ρέξηα. Eηζη νη ππνςήθηνη 

κεηαλάζηεο παξαδίδνληαληαλ ρσξίο  νξνπο. ηα ρέξηα ηνπο ηνπο ηνπνζεηνχζαλ 

κεγαιφςπρα θαη έλα ζαθνχιη κε ηξφθηκα γηα ην ηαμίδη· δχν θνλζέξβεο, κία κε ζαξδέιεο 

θαη κία κε θνξλ–κπηβ, έλα θαξβέιη ςσκί, ιίγεο ειηέο θαη έλα θνκκάηη ηπξί.  

Ζ κεηαλάζηεπζε φκσο , εθηφο απφ ηε  ζιίςε θαη ηνλ θαεκφ πνπ έθεξε, άλνημε δξφκνπο 

ζε πνιινχο αλζξψπνπο θαη έθεξε ηνλ ειιεληθφ θφζκν ζε επαθή κε άιιεο ρψξεο, άιινπο 

πνιηηηζκνχο, άιιεο ζξεζθείεο θαη άιιεο παξαδφζεηο. 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οη Έιιελεο πνπ πήξαλ ηελ απφθαζε λα κεηνηθήζνπλ ζε κηα μέλε ρψξα  ηεο  Δπξψπεο  

αλήθαλ  θπξίσο  ζηα  κεζαία  θαη  θαηψηεξα θνηλσληθά  ζηξψκαηα  θπξίσο  αγξνηηθνχ  

πιεζπζκνχ.  Δπηπιένλ, αμίδεη  λα  ζεκεησζεί    φηη  δελ  δηέζεηαλ  θαλέλα  είδνο 

κφξθσζεο, αθνχ  ν  πφιεκνο  πνπ  είρε  πξνεγεζεί  δελ  άθεζε  πεξηζψξηα αλάπηπμεο  

ηεο  παηδείαο  θαη  ηεο  εθπαίδεπζεο.  Διάρηζηνη  είραλ ηειεηψζεη ην γπκλάζην ή θάπνηα 

αλψηεξε ζρνιή θαη πνιχ κηθξφ πνζνζηφ είραλ ηερληθή θαηάξηηζε ζε θάπνην ηνκέα.  

(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

ΔΠΙΓΙΧΞΔΙ 



Οη  επηδηψμεηο  ζα  κπνξνχζε λα ιερζεί  πσο  δελ  ζεσξήζεθαλ πνιχ  πςειέο.  Κπξίσο,  

ην  κφλν  πνπ  ηνπο  ελδηέθεξε  ήηαλ  λα θεξδίζνπλ,  δνπιεχνληαο  πνιχ  ζθιεξά,  έλα  

πνζφ  ρξεκάησλ,  κε ην  νπνίν  ζα  θάιππηαλ  ηηο  βαζηθέο  ηνπο  αλάγθεο,  πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο. Ο γεληθφο ηνπο ζηφρνο ήηαλ δειαδή ε θαιπηέξεπζε 

ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, ην γξήγνξν θέξδνο  ζε  κηθξφ  ρξνληθφ  δηάζηεκα,  ψζηε  λα  

θαηαθέξνπλ  λα  επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. (Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Δπίζεο,  βαζηθή  ηνπο  πξνηεξαηφηεηα  ήηαλ  ε  ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ,  ηα  νπνία  ζα  

ζηέιλνληαλ  ζηηο  νηθνγέλεηεο  ηνπο,  ζηελ Διιάδα,  αθνχ  απηέο  είραλ  κείλεη  πνιιέο  

θνξέο,  άπνξεο  θαη αβνήζεηεο, πεξηκέλνληαο έλα ρέξη βνεζείαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ηα βγάινπλ πέξα. (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

 

Αξλεηηθέο  γηα  ηνλ  ειιαδηθό  ρώξν  ζπλέπεηεο :    

• Γεκνγξαθηθά  πξνβιήκαηα  θαη  γήξαλζε  ηνπ  ειιεληθνχ  

πιεζπζκνχ.   

• Καζπζηέξεζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη παξαγσγηθφηεη 

αο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.   

• εκαληηθφηαηεο  απψιεηεο  εξγαηηθνχ  θη  επηζηεκνληθνχ  

δπλακηθνχ.   

• Πνιηηηζηηθή  θαζπζηέξεζε  θαη  εμάξηεζε  απφ  ην  μέλν  

παξάγνληα.   

• Καθή  εηθφλα  θαη  δπζθήκεζε  ηεο  ρψξαο  ζην  εμσηεξηθφ  κε  

απνηέιεζκα  λα  κε  γίλνπλ  επελδχζεηο  ζην  ξπζκφ  πνπ έπξεπε.   



• Δξήκσζε  θη  εγθαηάιεηςε  ηεο  ειιεληθήο  ππαίζξνπ  ιφγσ  

αγξνηηθήο    εμφδνπ,    ππνβάζκηζε    ηεο    γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο, θαζψο θαη  

κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.   

• Γπζπηζηία  ησλ  Διιήλσλ  επελδπηψλ  πξνο  ηελ  εγρψξηα  

νηθνλνκία (πρ. Ναπηηιία), κε απνηέιεζκα ηε κε ζπγθξάηεζε  

κεγάιεο εθξνήο εζληθψλ θεθαιαίσλ . (Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

Οη Ζ.Π.Α. είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ρψξα ηνπ πιαλήηε ζε έθηαζε θαη κε 287 

εθαηνκκχξηα πιεζπζκφ ε ηξίηε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ. ηε ζχληνκε ζχγρξνλε 

ηζηνξία ηεο – απφ ηελ απνβίβαζε ηνπ Κνιφκβνπ ην 1492 θαη έπεηηα – ε ρψξα έρεη δερηεί 

πεξίπνπ 50 εθαη. κεηαλάζηεο θαη εμαθνινπζεί λα δέρεηαη πεξίπνπ 1 εθαη. ην ρξφλν. Ζ 

πνιηηηθή ηεο απνβιέπεη ζηελ πιήξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε θαη 

ζηελ ηαρεία απφθηεζε ηεο ακεξηθαληθήο ηζαγέλεηαο. Οη πνιππιεζέζηεξεο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο απφ άπνςε πξνέιεπζεο είλαη γεξκαληθήο – 60 εθαη.-, ηξιαλδηθήο – 39 εθαη.- θαη 

εβξατθήο – 5 εθαη.- θαηαγσγήο.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

Οη Έιιελεο ησλ Ζ.Π.Α. ππνινγίδνληαη απφ 2 εθαηνκκχξηα , ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, σο 3 εθαηνκκχξηα, ζχκθσλα κε ηελ Δθθιεζία. Ο ειιεληζκφο ζε νιφθιεξε 

ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν ππνινγίδεηαη ζην 61% ηνπ ζπλφινπ ηελ Διιήλσλ ηεο 

Γηαζπνξάο, έλαληη 23% εθείλσλ ηεο Δπξψπεο θαη 13% ηεο Χθεαλίαο. Σν λφκηζκα ηεο 

ρψξαο είλαη ην δνιάξην ησλ Ζ.Π.Α., ε επίζεκε γιψζζα είλαη ε αγγιηθή, απαληψληαη φιεο 

νη ζξεζθείεο, πην δηαδεδνκέλε φκσο είλαη ε ρξηζηηαληθή. Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

είλαη 25.000 δνιάξηα (ζηελ Διιάδα είλαη 13.000 δνιάξηα), απφ ηα πην πςειά ζηνλ 

πιαλήηε, ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη 4%, απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηνλ 

πιαλήηε, ελψ ε αλεξγία θαη ν πιεζσξηζκφο είλαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα.(Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 



Οη Ζ.Π.Α. αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Έρνπλ απφ ρξφληα ηερλνινγηθή ππεξνρή ζε πνιινχο ηνκείο θαη 

δηαζέηνπλ ηελ ηζρπξφηεξε αγνξά θεθαιαίνπ θαη ην κεγαιχηεξν ρξεκαηηζηήξην αμηψλ. Σα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ Ζ.Π.Α. επηηπγράλνληαη κε ηελ εθαξκνγή απζηεξήο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο φπσο θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη κε ηε 

δηαξθή αλάπηπμε ησλ πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο θαη αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ πξντφληνο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη ε δαζνπνλία, ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία θαη νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, 

ηερλνινγίαο, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξψλ θαζψο θαη ε 

βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

 

Μέρξη ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν νη έιεγρνη γηα ηελ είζνδν ησλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα 

πεξηνξίδνληαλ ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο θπκαηίσζεο θαη ησλ 

ηξαρσκάησλ. Έηζη ν πιεζπζκφο απμήζεθε γξήγνξα θαη έθηαζε ηα 100 εθαη. ε απηφ 

βνεζνχζε ν πινχζηνο θπζηθφο πινχηνο ηεο, πνπ ρξεηαδφηαλ πνιπάξηζκν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ, θαη νη θηινδνμίεο φισλ ησλ εγεηψλ ηεο γηα αλάδεημή 

ηεο ζε ππεξδχλακε ζε πνιινχο ηνκείο. Πξέπεη εδψ λα ηνληζηεί φηη, εθηφο απφ ηνπο 

ζθιάβνπο ηεο Αθξηθήο, νη κεηαλάζηεο είραλ θηάζεη ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηε ζέιεζή ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο επνίθνπο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα ζηελ Απζηξαιία, πνιινί απφ ηνπο 

νπνίνπο είραλ εμνξηζηεί ζε απηήλ.(Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, 1978, η.ΗΔ).   

Απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν θαη κεηά άξρηζαλ λα ηζρχνπλ πεξηνξηζηηθνί φξνη εηζφδνπ 

ζηε ρψξα. Οη ππνςήθηνη κεηαλάζηεο έπξεπε λα γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε γηα λα 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην παξειζφλ ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Οη κεηαλάζηεο έθηαλαλ ζην λεζάθη Έιηο- θνληά ζηε Ν. Τφξθε- φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ν έιεγρνο θαη αλ απνξξίπηνληαλ έπξεπε λα πιεξψζνπλ ηα έμνδα 

επηζηξνθήο ή λα πεξηκέλνπλ επφκελε ηπρφλ επλντθφηεξε θξίζε. Διάρηζηνη Έιιελεο 

απνξξίθζεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απηνχο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηλφηαλ φιν θαη πην απζηεξέο. Καζηεξψζεθε ην δηαβαηήξην θαη αξγφηεξα ε 

έθδνζε βίδαο απφ ηα ακεξηθαληθά πξνμελεία ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Δπίζεο ην 1921 

ζεζπίζηεθαλ πνζνζηψζεηο κε θχξην ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ 



αλαηνιηθή θαη ηε λφηηα Δπξψπε. Γηα ηνπο Έιιελεο ήηαλ 100 λένη κεηαλάζηεο ην ρξφλν. 

Σν 1929 ν αξηζκφο αλήιζε ηνπο 307 ην ρξφλν, ελψ δηαηεξήζεθε ε δπλαηφηεηα 

κεηάθιεζεο ζπγγελψλ ησλ Ακεξηθαλψλ ππεθφσλ, θάηη πνπ νδήγεζε ηνπο Έιιελεο 

κεηαλάζηεο ζηελ απφθηεζε ηεο ππεθνφηεηαο. Σν 1920 κφλν έλαο ζηνπο έμη νκνγελείο 

έρεη ηελ ππεθνφηεηα, ελψ ην 1930 ηε δηαζέηνπλ νη κηζνί, νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαινχλ 

ζπγγελείο ηνπο θαζψο θαη λα επηζηξέθνπλ ειεχζεξα κεηά απφ ηαμίδη ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ(Moskos, 1989, ζ. 33). 

 

Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην ειιεληθφ θξάηνο αθνινπζεί θηιειεχζεξε πνιηηηθή ζε ζέκαηα 

απνδεκίαο ησλ Διιήλσλ. Ζ ξνή ησλ κεηαλαζηψλ ζηηο Ζ.Π.Α. ππήξμε ζπλερήο κε 

δηαθπκάλζεηο. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίνδνο ηεο δηθηαηνξίαο 1967-1974 φπνπ φκσο ε 

απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα αθνξά πνιηηηθά νξγαλσκέλνπο πνιίηεο κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ζηξαηεπκέλεο αληίζηαζεο. Τπήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε Διιεληθή πνιηηεία 

ελζάξξπλε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ Διιήλσλ γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

φπσο ην 1974 ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο. Παξάιιεια δελ απέθιεηζε ηε 

δπλαηφηεηα απνδεκίαο.(Moskos, 1989, ζ. 33). 

Οη παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηνπο απσζεηηθνχο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ηνπο 

πξνζειθπζηηθνχο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ θαη ηνπ παξάγνληεο δηθηχσζεο.(Moskos, 1989, 

ζ. 34). 

ηνπο απσζεηηθνχο αλήθνπλ νη ρακειέο ακνηβέο, νη αλεπαξθείο επθαηξίεο απαζρφιεζεο 

θαη νη πεξηνξηζκέλεο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο ειεπζεξίεο. Οη ηδηνθηεζίεο 

ην 19ν αηψλα ζηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη απφ αθηήκνλεο θνιίγνπο, ζηνπο νπνίνπο ν 

ηδηνθηήηεο έρεη απμεκέλα δηθαηψκαηα θαη εμνπζίεο. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπλερίδεηαη θαη 

ηνλ 20ν αηψλα θαη νδεγεί ζηελ εμέγεξζε ηνπ Κηιειέξ. Οη ιίγνη αγξφηεο πνπ δηαζέηνπλ 

κηθξφ θαη θαηαθεξκαηηζκέλν θιήξν, έρνπλ ρακειή παξαγσγή εμαηηίαο ηνπ ιηγνζηνχ 

πιηθνχ θαη επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ γλψζεσλ. Ζ γεσξγία δέρεηαη 

ηνλ έληνλν εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ, φπσο επίζεο θαη ε βηνκεραλία πνπ ηψξα 

αλαπηχζζεηαη ζηα λεζηά φπσο ε χξνο, ζηελ Πάηξα θαη ζηελ Αηηηθή. Οη κηζζνί είλαη ζε 



φιν ηνλ θφζκν πνιχ ρακεινί κε εμαίξεζε ηηο Ζ.Π.Α., Απζηξαιία θαη ηνλ 

Καλαδά.(Moskos, 1989, ζ. 34). 

Ζ αλάπηπμε ησλ Ζ.Π.Α. βαζίζηεθε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πινχζησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο 

θαη ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ ζπλζήθε απηή έδηλε ηελ δπλαηφηεηα πςειψλ 

κηζζψλ, επέλδπζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ θαη εηζξνήο μέλσλ θεθαιαίσλ. Οη 

πξνζειθπζηηθνί απηνί παξάγνληεο έιθνπλ αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο γηα ηηο ρεηξσλαθηηθέο 

εξγαζίεο θαη ηελ απαζρφιεζε ζε εξγνζηάζηα, ιαηνκεία-νξπρεία, δηάλνημε λέσλ δξφκσλ 

θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη επηζηεκφλσλ θαη εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ –πνπ κφλν ε 

Γ. Δπξψπε δηαζέηεη- γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. Οη λενεηζεξρφκελνη αλεηδίθεπηνη 

ζηε ρψξα απαζρνινχληαλ αξρηθά ζε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο εξγαζίεο κε πςειφ 

πνζνζηφ θηλδχλσλ θαη αηπρεκάησλ, ζηελ πνξεία φκσο νη ζπλζήθεο βειηηψλνληαλ ζε 

πνιινχο ηνκείο. Οη Ζ.Π.Α. ζην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν δελ ππέζηεζαλ θακηά 

θαηαζηξνθή. Απηφ απνηέιεζε πφιν έιμεο πνιιψλ κεηαλαζηψλ, κεηαμχ απηψλ θαη 

Διιήλσλ, νη νπνίνη δηέζεηαλ απμεκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν ηελ επνρή ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Γελ είλαη ιίγνη θαη νη κεηαλάζηεο πνπ επέιεμαλ ηε ρψξα κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ζε 

πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.(Moskos, 1989, ζ. 34). 

Δδψ θαη ηξηάληα ρξφληα πιένλ νη νκνγελείο καο ζηε Ακεξηθή παξνπζηάδνπλ κηα 

ηζφξξνπε ζχλζεζε θαηά θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

ινη κε παξακνλή άλσ ησλ πέληε εηψλ έρνπλ απνθηήζεη ηελ ακεξηθαληθή ππεθνφηεηα. 

Δθηηκάηαη φηη ην κέζν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν είλαη αλψηεξν απφ εθείλν ησλ ινηπψλ 

Ακεξηθαλψλ Πνιηηψλ. 

Οη παξάγνληεο δηθηχσζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο , ηνπο παξαδνζηαθνχο 

πξψηνπο κεηαλάζηεο πνπ απνηεινχλ πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη άηππα θέληξα βνήζεηαο 

γηα ηνπο επφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο θαη πξάθηνξεο πνπ πξνζθαινχλ απεπζείαο ηνπο 

κεηαλάζηεο πνπ ρξεηάδνληαη. Οη ίδηνη πεξίπνπ ηξφπνη πξνζέιθπζεο κεηαλαζηψλ ζηηο 

Ζ.Π.Α. εθαξκφδνληαλ θαη ζε άιιεο ρψξεο αγγινζαμνληθέο θαη κε (Moskos, 1989). 

Ζ απνδεκία ησλ Διιήλσλ ζηελ Ακεξηθή εκπεξηείρε θηλδχλνπο καδί κε θαθνπρίεο, 

επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα. Οη ζπλζήθεο απηέο άιιαδαλ φηαλ νη 

κεηαλάζηεο είραλ πξφζθιεζε απφ άιινπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο, θαη αθφκε θαιχηεξα αλ 



γλψξηδαλ ηελ αγγιηθή γιψζζα. Οη επηζηήκνλεο θαη νη εηδηθεπκέλνη εξγάηεο είραλ πάληα 

εηδηθή αληηκεηψπηζε. Οη πξψηνη Έιιελεο ήηαλ θπξίσο άλδξεο ειηθίαο 18-45 εηψλ, κε 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν νη νπνίνη ζθφπεπαλ ζηε γξήγνξε επηζηξνθή ηνπο ζηελ 

παηξίδα, γεγνλφο πνπ νδεγνχζε ζηε κε απφθηεζε ακεξηθαληθήο ππεθνφηεηαο. Μεηά ην 

1910 ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη ε εξγαηηθή κεηαλάζηεπζε αλδξψλ απνθηά νηθνγελεηαθφ 

ραξαθηήξα θαζψο λέεο γπλαίθεο παληξεχνληαλ θαη έβξηζθαλ εξγαζία, θάλνληαο θαη 

παηδηά(Moskos, 1989). 

Οη πφιεηο ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνπ ηθάγν παξακέλνπλ απφ ηελ αξρή έσο ζήκεξα νη 

θχξηνη πφινη ζπγθέληξσζεο ηεο νκνγέλεηαο, φκσο κεγάιεο θνηλφηεηεο απφδεκσλ 

ζπλαληάκε ζε φιεο ηηο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Οη εξγαζίεο πνπ έθαλαλ νη πξψηνη 

κεηαλάζηεο ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ρεηξσλαθηηθέο, ζηελ πνξεία άιιαμαλ θαη ζήκεξα 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ειιεληθήο εθεκεξίδαο «πξσηλή» ην 90% ησλ νκνγελψλ ζηηο 

Ζ.Π.Α. έρεη ηδηφθηεηε θαηνηθία, θαη κέζν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ ππεξβαίλεη 

ηα 70000 δνιάξηα. Σν 65% ησλ ελειίθσλ έρεη παλεπηζηεκηαθφ πηπρίν θαη ε πιεηνλφηεηα 

είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ. Ζ θνηλσληθή δηάξζξσζε ησλ 

νκνγελψλ δε δηαθέξεη απφ απηή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ νχηε απφ άιιεο ρψξαο (Moskos, 

1989). 

Σα θαθελεία κε ηνλ πνιιαπιφ ξφιν ηνπο (ζεκεία ζπλάληεζεο θαη ελεκέξσζεο, άηππα 

θέληξα εχξεζεο εξγαζίαο, γξαθεία πιεξσκήο κηζζψλ θαη άιια) έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηθηχσζε ησλ πξψησλ κεηαλαζηψλ. Παξάιιεια απνηέιεζαλ ηξνρνπέδε γηα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ απφδεκσλ κε ηελ γιψζζα θαη ηνπο έηεξνπο πνιίηεο. Γεκηνπξγήζεθαλ 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί θαη θαλάιηα ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο ελψ 

ηα λέα κεηαδίδνληαη δνξπθνξηθά θαη απφ ειιεληθά πξνγξάκκαηα. Σν ελδηαθέξνλ ησλ 

ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληάο νκνγελψλ γηα ειιελφθσλε παηδεία κεηψλεηαη, παξφια απηά 

ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ αθφκε κε πξσηνβνπιία ησλ θνηλνηήησλ πεξηζζφηεξα απφ 400 

ζρνιεία κε 20000 καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα απνγεχκαηα θαη ην άββαην 

θαη 11 εκεξήζηα ζρνιεία κε 5000 καζεηέο(Moskos, 1989). 

Ζ θνηλφηεηα, πφινο επαθήο κεηαμχ ησλ απφδεκσλ Διιήλσλ, είρε θχξηνπο ζθνπνχο ηελ 

αιιεινβνήζεηα ησλ νκνγελψλ, ηελ αλέγεξζε εθθιεζηψλ, ηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ θαη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσθειψλ έξγσλ. « Ζ θνηλφηεηα εθθξάδεη ηελ ππεξεθάλεηα ησλ 



Διιήλσλ ηφζν γηα ηελ παιηά θιεξνλνκηά, φζν θαη γηα ηε βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή 

παξάδνζε». (Moskos, 1989, ζ.34) Παξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ θαη δηάθνξεο 

νξγαλψζεηο ζε ηνπηθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Μεηαμχ απηψλ ε GWRA κε ζθνπφ ηε 

βνήζεηα ζηα ζχκαηα πνιέκνπ, ε ΑΥΔΠΑ, ε GAPA πνπ ζηεξίδεη ηνλ ειιεληθφ ηξφπν 

δσήο, ε HAVAC πνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζε άηνκα κεγάιεο ειηθίαο θαη ην Βξπψλεην 

Κέληξν Μειέηεο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ(Moskos, 1989). 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο κεηαλάζηεπζεο έπαημε θαη ε εθθιεζία πνπ απνηειεί 

ελεξγφ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηφζν ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. ηελ Ακεξηθή ίδξπζε ην Διιεληθφ Κνιέγην θαη ηελ ειιελνξζφδνμε 

Θενινγηθή ρνιή κε πινχζην θνηλσληθφ πνιηηηζηηθφ θαη παηξησηηθφ ξφιν(Moskos, 

1989). 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απφδεκνη ζηηο Ζ.Π.Α. δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ 

νθείινληαη ζε δηραζκφ απφ πνιηηηθή αληηπαιφηεηα, απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο 

ειιελνξζφδνμεο Δθθιεζίαο θαη δηάθνξα άιια θνηλσληθά θαη ζε απηά πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αθνκνίσζε ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία. Οη πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη νη 

δηάθνξεο πνιηηηθέο θάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν εμάγνληαη θαη ζηνπο νκνγελείο, νη νπνίνη 

παίξλνπλ ελεξγή ζέζε. Παξάιιεια ηίζεληαη αλάινγα θαη κε ηηο ζέζεηο ηεο Δθθιεζίαο. Ζ 

γξήγνξε ελζσκάησζε ζηελ ακεξηθαληθή θαζεκεξηλφηεηα, ε απφθηεζε ηεο ακεξηθαληθήο 

ππεθνφηεηαο, θαη ην θαιπκκέλν ακεξηθαληθφ δφγκα «κφλν αγγιηθά», νδεγνχλ ζηνλ 

«αθειιεληζκφ» θαη ζηελ άγλνηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ 

είλαη σθέιηκν γηα ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ, θαη έηζη είλαη, εθφζνλ επηδεηεζνχλ 

πνιηηηζηηθά, εζηθά θαη ζξεζθεπηηθά ζηεξίγκαηα πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ ειιεληθφηεηα ησλ 

αηφκσλ. Απηή είλαη ε πνιηηηθή ηεο ΑΥΔΠΑ ζε αληίζεζε κε απηή ηεο GAPA. (Moskos, 

1989 ζει. 69) 

Οη Έιιελεο νκνγελείο ησλ Ζ.Π.Α., ην ειιεληθφ ιφκπη, απνηεινχλ εζληθφ θεθάιαην, 

δχλακε νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο αλάπηπμεο, πνιχηηκν θνκκάηη ηνπ ειιεληζκνχ. 

Ζ καθξφρξνλε αληηπαιφηεηα κεηαμχ Δθθιεζίαο θαη θνηλφηεηαο ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα. 

Πάξαπηα ε Δθθιεζία επηβιήζεθε ζαλ ηδενινγηθή εγέηηδα αθνχ έπεηζε φηη ράξε ζηε 



ζπκπαγή ηεο ζπγθξφηεζε κπνξεί λα ελνπνηήζεη ηνλ απφδεκν ειιεληζκφ. 

Οη ιατθνί θνξείο ηεο νκνγέλεηαο είλαη πνιπάξηζκνη θαη ηνλ ηφλν ζηηο δξάζεηο ηνπο δίλνπλ 

θπξίσο νη κεηαλάζηεο ηεο πξψηεο γεληάο. Φαίλεηαη φηη ε ζπκβνιή ηνπο έρεη νινθιεξψζεη 

ηνλ ηζηνξηθφ ηεο θχθιν.(Moskos, 1989). 

Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνπο Έιιελεο ζηε κεηαλάζηεπζε είλαη νη ίδηνη αλεμάξηεηα απφ 

ηε ρψξα πξννξηζκνχ. Δίλαη νη απσζεηηθνί παξάγνληεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, νη 

πξνζειθπζηηθνί παξάγνληεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη νη παξάγνληεο δηθηχσζεο, πφζν 

θαιά νξγαλσκέλε είλαη ε θνηλφηεηα ζην ρψξν ππνδνρήο.(Moskos, 1989). 

Οη πξψηνη Έιιελεο έθηαζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. κε ηε δηθή ηνπο ζέιεζε ηνλ 19ν αηψλα θαη 

εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο αθνκνηψλνληαλ γξήγνξα θαη απνθηνχζαλ ηελ 

ακεξηθαληθή ππεθνφηεηα.(Moskos, 1989). 

Ζ πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ήηαλ ε γξήγνξε έληαμε θαη 

αθνκνίσζε ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη ε απφθηεζε ηεο ακεξηθαληθήο ππεθνφηεηαο. 

ηελ Απζηξαιία νη κεηαλάζηεο σο ην 1970 ζηεξνχληαλ δηθαησκάησλ, ελψ κφλν κεηά ην 

1948 άξρηζε λα δίδεηαη ε απζηξαιηαλή ππεθνφηεηα. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο Ζ.Π.Α. 

ήηαλ πάληα, αθφκε θαη ζε πεξηνξηζηηθέο πεξηφδνπο, πνιχ επθνιφηεξεο γηα ηνπο 

απφδεκνπο απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα(Moskos, 1989). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 «ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ ΈΛΛΗΝΑ ΜΔΣΑΝΑΣΗ ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΙΚΑ 

Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΚΔΙΝΟΤ ΣΟΤ 21ΟΤΑΙΧΝΑ.» 

 

3.1 Σν θύιιν, ε ειηθία θαη ην κνξθωηηθό επίπεδνηνπ Έιιελα κεηαλάζηε. 

Οη πξψηνη Έιιελεο κεηαλάζηεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ ήηαλ θπξίσο άλδξεο 

ειηθίαο 20-40 εηψλ, νη νπνίνη επέιεγαλ λα εγθαηαιείςνπλ γηα έλα δηάζηεκα ηε ρψξα κε 

ζθνπφ λα βξνπλ εξγαζία θαη λα ζηείινπλ ρξήκαηα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο πνπ έρεη κείλεη 

πίζσ. Αλήθαλ ζηελ αγξνηηθή ηάμε ή ήηαλ αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαη νξηζκέλνη ήηαλ 

απφθνηηνη δεκνηηθνχ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ρψξεο πνπ δέρνληαλ  



ηνπο  κεηαλάζηεο,δεηνχζαλ  λα  είλαη  πγηείο  γηα  λα απνξξνθεζνχλ εχθνια ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα είλαη απνδνηηθνί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεησλφηαλ θη ε πηζαλφηεηα λα 

είλαη θαλείο άξξσζηνο θη έηζη ε ρψξα ππνδνρήο λα αλαγθαζηεί λα ζπαηαιήζεη ρξήκαηα 

γηα ηελ πεξίζαιςή ηνπ.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζχγρξνλνο Έιιελαο κεηαλάζηεο ηνπ 21νπ αηψλα είλαη θη απηφο 

θαηά πιεηνςεθία (70%) άλδξαο ειηθίαο 30-50 εηψλ,κε ηε δηαθνξά φηη αλήθεη ζηελ  

κεζναζηηθή  ή  κεγαιναζηηθή  ηάμε  θαη  είλαη  απφθνηηνο  παλεπηζηεκίνπ  θαη θάηνρνο  

κεηαπηπρηαθψλ  θαη  δηδαθηνξηθψλ  ηίηισλ  ζπνπδψλ.  Πιένλ  δελ  ππάξρνπλ επηηξνπέο 

κεηαλάζηεπζεο πνπ ζα θξίλνπλ αλ είλαη θαηάιιεινη ζαλ εξγάηεο, αιιά ειεθηξνληθά 

πνξηάι γηα λα αλαδεηνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε φιν ηνλ θφζκν αιιά θαη λα ηνπο αλαδεηνχλ 

απφ φιν ηνλ θφζκν.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

Πεγή:.(Λόεο Λακπξηαλίδεο, Μαλώιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

 



Η  λέα  θαηάζηαζε 

 

Δίλαη ζαθέο πσο ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη επαλέιζεη εκθαηηθά ζην πξνζθήλην, 

κεηά ηα κεγάια θχκαηα κεηαλαζηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαη ηνπ ‟60. Απηφ πνπ φκσο 

έρεη αιιάμεη είλαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιά φρη θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο, 

πνπ είλαη απφ ηελ κεξηά ησλ κεηαλαζηψλ, ε αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο δσήο – ή θαη 

επηβίσζεο κηαο θαη δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ νχηε ηα βαζηθά ζηνλ ηφπν ηνπο- εθηφο 

Διιάδαο, δεδνκέλεο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ δηεμαγφηαλ θαη ηεο αλάινγεο πνπ δνχκε ζηηο 

κέξεο καο ζηελ Διιάδα ησλ Μλεκνλίσλ θαη ηεο αλεξγίαο (κε θεληξηθφ άμνλα ηελ 

αλεξγία ησλ λέσλ θαη ηελ επηζεζε ζε κηζζνπο θαη δηθαηψκαηα).  Παξφια απηά, επεηδή 

δελ είλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε απινπνηεκέλεο αλαιχζεηο νχηε λα βαζηδφκαζηε εμ 

νινθιήξνπ ζηηο φπνηεο παιαηφηεξεο επεμεξγαζίεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ αλαθέξνληαλ 

εμάιινπ ζε κηα πεξίνδν κε δηαθνξεηηθά σο ελα βαζκφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, αμίδεη ηνλ θφπν λα γίλεη αλαθνξά ζχγρξνλε κνξθή ηεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζιακβάλεη, κε πην άκεζν, βησκαηηθφ θαη 

ξεαιηζηηθφ ηξφπν.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

Γεδνκέλα    

Τπάξρνπλ  δηάθνξεο  θαηεγνξίεο  κεηαλαζηψλ.  Υάξηλ  απινπνίεζεο  πνπ φκσο δελ  

απέρεη πνιχ απ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο δηαρσξίδνληαη ζε 

εθείλνπο πνπ θαηαθεχγνπλ αλαγθαζηηθά ζηελ επηινγή ηεο κεηαλάζηεπζεο (πνπ πάιη 

ρσξίδνληαη ζε ππνθαηεγνξίεο) θαη ζε απηνχο πνπ ην θάλνπλ απφ επηινγή γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. Ζ δηαθνξά είλαη πσο ελ έηεη 2013, ην πνζνζηφ είλαη ζπληξηπηηθά ππέξ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ ιχζε ηεο κεηαλάζηεπζεο φρη απφ επηινγή αιιά απφ 

αλάγθε.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

• Ο θχξηνο φγθνο ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ είλαη άλζξσπνη κε απμεκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν 

πνπ αλαδεηά κία εξγαζία πνπ λα πξνζθέξεη ηελ εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο πνπ έρνπλ 

επηιέμεη πξνζθέξνληάο ηνπο παξάιιεια αμηνπξέπεηα θαη απηνπεπνίζεζε. εκαληηθφ 



πνζνζηφ απηψλ επηιέγεη ηε ιχζε ελφο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ή πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο σο πξψην βήκα.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο 

Πξαηζηλάθεο) 

 

Πεγή:huffingtonpost.gr 

 

 

• Τπάξρεη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη κεηαλαζηψλ πνπ είλαη άλζξσπνη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 

30-50 εηψλ πνπ θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ άξνλ άξνλ. ληαο εμαζιησκέλνη ζηελ Διιάδα 

έρνληαο ράζεη ηελ εξγαζία ηνπο, κε γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ζηελ λέα ρψξα 

ππνδνρήο, απηνί νη άλζξσπνη είλαη νη ζχγρξνλνη γθαζηαξκπάηηεξ, εμαηξεηηθά εχθνια 

εθκεηαιιεπφκελνη, ρσξίο θακία πξνζηαζία κε ζπλέπεηα λα  απνγνεηεχνληαη γηαηί 

πξνθαλψο δε ζπλαληνχλ ηνλ παξάδεηζν ζην εμσηεξηθφ. Σνλ βαζκφ εθκεηάιιεπζεο 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ εληείλεη θαη ην γεγνλνο (θαη ζε ζρέζε κε ηνπο γθαζηαξκπάηηεξ ηνπ 

παξειζφλησο) φηη ε κεηαλαζηεπζή ηνπο, ε επξεζε εξγαζίαο ζηελ μέλε ρψξα, ε εληαμε 

ζην λέν πεξηβάιινλ γίλνληαη κε ελαλ θαηα ην πιείζησλ αλνξγάλσην ηξφπν, ιφγσ ηνπ 

επείγνληα θαη πξνρεηξνπ ηξφπνπ πνπ ιακβάλεηαη θαη εθηειείηαη ε απνθαζε εμφδνπ ελ 

κεζσ απνγλσζεο.  Σαπηφρξνλα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ,  δελ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ 

εκπνδίσλ.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 



 

• Τπάξρεη δηαρξνληθά έλα θνκκάηη αλζξψπσλ πνπ –εηδηθά ηελ ηειεπηαία 20εηία κε ηελ 

εμάπισζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ θπλεγηνχ κηαο θαξηέξαο- 

κεηαλαζηεχεη εθηφο Διιάδαο κε ζθνπφ λα αλειηρζεί επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά 

θάλνληάο ην απφ επηινγή. Βεβαίσο ππάξρεη θαη έλα κηθξφηεξν θνκκάηη πνπ απιά δελ 

ζέιεη λα κέλεη θαη λα εξγάδεηαη άιιν ζηελ Διιάδα θαη επηζπκεί λα κείλεη ζην εμσηεξηθφ 

απνγνεηεπφκελν απ‟ ηελ ζπλερή αίζζεζε καηαίσζεο, απνθιεηζκνχ θαη έιεηςεο δηεμφδσλ 

αμηνπξεπνχο δσήο πνπ βίσλε θαζεκεξηλά ζηελ Διιάδα.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο 

Πξαηζηλάθεο) 

 

 

Φπρνινγηθό θαη θνηλωληθό πξνθίι   ηωλ κεηαλαζηώλ    

 

Με βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα θαηεγνξηνπνίεζε επηγξακκαηηθά ππνγξακκίδνληαη  ηα 

εμήο: 

 

•Μφληκε αγσλία θαη αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ πνπ ηνπο επηθπιιάζεηαη θαη ζην νπνίν 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο κηαο θαη βξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε. 

Γεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα κε ηελ αλεξγία θαη ην πψο πξννησλίδεηαη ην 

κέιινλ, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζήκεξα, αληηιακβάλνληαη πσο ελδερνκέλσο φζνη 

έρνπλ ηελ επηζπκία λα επηζηξέςνπλ πίζσ – θαη είλαη κάιινλ ε πιεηνςεθία- δελ θαίλεηαη 

λα ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ζην άκεζν κέιινλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε έλα 

ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ πξνθίι κηαο θαη αηζζάλνληαη λα είλαη πεξηηξηγπξηζκέλνη απφ 

αδηέμνδα.  πληζηά ελδερνκέλσο ελφο είδνπο θπιαθή ζηελ νπνία πξέπεη λα κείλνπλ θαη 

λα πεηχρνπλ-επηβηψζνπλ. Αλ δελ πάεη θαιά δελ έρνπλ ελαιιαθηηθή επηινγή. Γηα λα ην 

εμεγήζνπκε θαιχηεξα, έλα παξάδεηγκα ίζσο είλαη δηαθσηηζηηθφηεξν. Έλαο Γεξκαλφο 

πνπ ζα κεηαλαζηεχζεη ζε θάπνηα ρψξα θαη ζα εξγάδεηαη, κφιηο κία θαηάζηαζε δελ ζα 



ηνλ ηθαλνπνηεί ή ζα ηνλ θέξλεη ζε δπζρεξέζηεξε ζέζε, κπνξεί θάιιηζηα λα επηζηξέςεη 

ζηε ρψξα ηνπ έρνληαο ηελ επθαηξία λα εξγαζηεί εθεί επαλεξρφκελνο ζε κία θαηάζηαζε 

ηθαλνπνηεηηθφηεξε. Γηα ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο απηφ –πιένλ- δελ ηζρχεη. Με απηή ηελ 

έλλνηα ινηπφλ, αλαθεξφκαζηε ζε κία αλαγθαζηηθή «επηινγή» πνπ κε ηε ζεηξά ηεο, 

αλάινγα θαη κε ηα (πξνζσπηθά θαη ςπρνινγηθά) φξηα, ηελ ηχρε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θαζελφο δεκηνπξγεί ζπγθεθξηκέλα αληαλαθιαζηηθά, φπσο  θαηάζιηςε, κειαγρνιία, 

απνγνήηεπζε, αίζζεζε δηπιεο καηαίσζεο, απνθιεηζκφ απν ηνλ πεξίγπξν ζην λεν 

πεξηβάιινλ, γθεηνπνίεζε.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

• Οπσζδήπνηε ζε θαηξνχο θξίζεο θαη φρη «θαλνληθφηεηαο», ε ιχζε ηεο κεηαλάζηεπζεο 

σο αλαγθαζηηθή επηινγή δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ 

θνηλσληθή δσή ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ. Δθηφο απ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ λα 

ρηίζνπλ κία λέα δσή κε αμηνπξέπεηα, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο λέαο θνηλσλίαο πνπ είλαη πνηηζκέλε απφ ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ 

θαιιηεξγήζεθαλ εληφλσο ηα ηειπηαία ρξφληα (φπσο ηεκπέιεδεο Έιιελεο, πίλνπλ νχδν 

φιε κέξα, δελ πιεξψλνπλ θφξνπο θηι). Αμίδεη επίζεο λα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζην 

πιαίζην απηφ, ε πνιηηηθή ππνδνρήο λεσλ κεηαλαζηψλ απν ηνλ επξσπαηθφ λφην ζηηο 

ρψξεο ηνπ βνξξά (ζηελ πεξίπησζή καο ηεο Γεξκαλίαο)  θαη ησλ επαθφινπζσλ εκπνδίσλ, 

πεξηπινθψλ, θαλαιηψλ θαηεχζπλζεο πξνο ηελ αγνξα εξγαζίαο, εληαμηαθψλ ζπλζεθψλ 

θιπ. Ηδηαίηεξα ζηε Γεξκαλία πνπ έρεη απηή ηε ζηηγκή κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζην επξσπαηθφ 

ζηεξέσκα (θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνο απηή κεηαλάζηεπζε) ππάξρνπλ λέεο ηάζεηο ηεο 

πνιηηηθήο ππνδνρεο κεηαλαζηψλ, ζπλνςηδφκελε ζηελ θξάζε «Απφ ηελ integration 

(εληαμε νινθιήξσζε) ζηελ partizipation (ζπκκεηνρή)» πνπ βαζίδεηαη ζην απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο θαη ηνπ θξάηνπο γηα ζηξψκαηα πςειήο εηδίθεπζεο 

θαη κφξθσζεο, κε λένπο εξγαδφκελνπο, απφ ηηο ρψξεο –θπξίσο- ηνπ λφηνπ ψζηε λα 

θαιπθζεί θαη ην έληνλν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη λα ζπλερηζηεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο, 

θάηη πνπ ζα ήηαλ αδχλαην  ρσξίο ην ζπγθεθξηκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ.(Λφεο 

Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 



Σαπηφρξνλα πξέπεη λα εληαζεί ε πξνζπάζεηα γηα ίδξπζε ή ζηήξημε ππαξρφλησλ δνκψλ 

ησλ ζπιινγηθνηήησλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο πνιηηηζηηθψλ δνκψλ, ειιεληθψλ θνηλνηήησλ 

θιπ, θαη ε κεηαζηξνθή ηνπο ζε αγσληζηηθή θαη αιιειέγγπα θαηεχζπλζε. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ βάξνο πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζχλδεζε ηεο νξγάλσζήο καο αιιά θαη γεληθφηεξα 

ησλ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηε ρψξα ππνδνρήο θαζψο θαη επξχηεξα ζε 

ζπιινγηθφηεηεο κε ραξαθηήξα αληηξαηζηζηηθφ, αιιειέγγπν θαη δηεζληζηηθφ.(Λφεο 

Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

Έσο πξφζθαηα ε απνδεκία ησλ Διιήλσλ είρε ζηακαηήζεη λα απαζρνιεί ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ην νπνίν δηθαίσο επηθεληξσλφηαλ ζηελ εηζεξρφκελε κεηαλάζηεπζε ζηε 

ρψξα. Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε εμεξρφκελε 

κεηαλάζηεπζε άξρηζε θαη πάιη λα απαζρνιεί ηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαζψο απνθηάεη 

έληνλεο δηαζηάζεηο ζε βαζκφ πνπ, αλ θαη κε ζαθψο δηαθνξνπνηνχκελα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαίλεηαη λα είλαη πνζνηηθά ζπγθξίζηκε κε ηε κεηαπνιεκηθή 

κεηαλάζηεπζε. Σν ηξέρνλ έηνο εθπνλήζακε κηα κειέηε, ε νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε απφ 

ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ London School of Economics κε ζηφρν ηε θαηαλφεζε 

θαη δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα ηεο κειέηεο, ε νπνία 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχλην, ζε κεγάιν βαζκφ επηβεβαηψλεη ηα δεδνκέλα ηεο EUROSTAT 

γηα ηε δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ηελ πεξίνδν 2010-2013 

πεξίπνπ 224.000 άηνκα έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα. Ζ κεηαλάζηεπζε θαίλεηαη λα 

ζπλερίδεηαη κε ειαθξψο κεηνχκελν ξπζκφ θαηά ην 2014 θαη ην 2015, ελψ ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πξνζδνθίεο ζπλεγνξνχλ ζην φηη είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα ζπλερηζηεί θαη ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο 

Πξαηζηλάθεο) 

 



 

Πεγή:newsbomb.gr 

 

πσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λένπο κεηαλάζηεο είλαη άηνκα κε 

πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ην 75% είλαη πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηξίην αθνξά είηε άηνκα κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

είηε απφθνηηνπο ηαηξηθψλ ζρνιψλ θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα, κέζα ζηα ηειεπηαία 50 ρξφληα έρνπκε ηελ πιήξε αληηζηξνθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνθίι ησλ εμεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Διιάδα. Δλψ κέρξη ην 1980 ε 

κεηαλάζηεπζε αθνξνχζε θπξίσο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, απφ ην 1990 θαη κεηά εληείλεηαη 

ε κεηαλάζηεπζε ησλ πηπρηνχρσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ηάζε πνπ ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο. Ζ αιιαγή 

απηή ζαθέζηαηα ζρεηίδεηαη κε ηε ζεακαηηθή άλνδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηελ 

Διιάδα, ην νπνίν πιένλ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην επξσπατθφ κέζν φξν γηα ηηο λεφηεξεο 

γεληέο, αιιά θαη ηε δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ επξσπατθψλ κεηαβηνκεραληθψλ 

νηθνλνκηψλ πξνο ζηηο νπνίεο θαηεπζχλνληαη θαηά βάζε νη κεηαλάζηεο. Κπξίσο φκσο 

νθείιεηαη ζηελ δηαρξνληθά πεξηνξηζκέλε δήηεζε γηα πςειήο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθφ 

ζηελ Διιάδα θαη ζπλεπψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 



ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρακειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

Χζηφζν, παξφηη ε θπγή ησλ πηπρηνχρσλ είρε μεθηλήζεη πξηλ ηε θξίζε, είλαη ηα ηειεπηαία 

πέληε ρξφληα εθείλα ζηα νπνία ιακβάλεη καδηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ 190.000 Έιιελεο πηπρηνχρνπο πνπ δνχλε ζην εμσηεξηθφ, νη 140.000 έθπγαλ 

κεηά ην 2010. Παξάιιεια, έρνπκε θαη ζεκαληηθή αχμεζε, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 

ηνπιάρηζηνλ, ηεο κεηαλάζηεπζεο αηφκσλ κε ρακειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Καη αλ 

γηα έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ πηπρηνχρσλ ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί επηινγή γηα 

θαιχηεξεο εξγαζηαθέο πξννπηηθέο θαη ζπλζήθεο, κεγάιν ηκήκα ησλ αηφκσλ κε 

ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο κεηαλαζηεχνπλ εμ αλάγθεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

θαηά ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο έρνπκε κηα πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ 

αηφκσλ απφ λνηθνθπξηά κε πνιχ ρακειά εηζνδήκαηα. Παξ‟ φια απηά, πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη ηα λνηθνθπξηά κε ηδηαίηεξα πςειφ εηζφδεκα παξακέλνπλ απηά πνπ αλαινγηθά 

ζηέιλνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεηαλάζηεο.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο κεηαλάζηεπζεο αθνξά ηελ ειηθία ησλ κεηαλαζηψλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο κεηαλάζηεπζεο γηα ηε πεξίνδν 2010-2015 είλαη 31 

ρξνλψλ ελψ γηα ηε πεξίνδν 1990-1999 24 ρξνλψλ. Μάιηζηα, αλ θαη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ είλαη θάησ απφ 35 ρξνλψλ, ην 12% ησλ κεηαλαζηψλ θεχγεη 

ζε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 40, γεγνλφο πξσηνθαλέο ζηελ ειιεληθή κεηαλαζηεπηηθή 

εκπεηξία θαη δεισηηθφ ηεο κεηαζηξνθήο ηεο απνδεκίαο απφ επηινγή ζε αλάγθε γηα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ κεηαλαζηψλ.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 

Οη κηζνί απφ ηνπο κεηαλάζηεο πνπ έθπγαλ κεηά ην 2010 ήηαλ άλεξγνη ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν αθξηβψο πξηλ ηε κεηαλάζηεπζε. Ζ έιιεηςε εξγαζίαο είλαη πξνθαλψο απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε κεηαλαζηεπηηθέο απνθάζεηο, θαίλεηαη φκσο 



φηη δελ είλαη απνιχησο θαζνξηζηηθφο θαζψο πνιινί απφ ηνπο κεηαλάζηεο δελ θεχγνπλ γηα 

λα αλαδεηήζνπλ γεληθά εξγαζία, αιιά εηδηθφηεξα θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη 

πξννπηηθέο, αιιά θαη εξγαζηαθή ζηαζεξφηεηα. ε φ,ηη αθνξά ηα εκβάζκαηα, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαλαζηψλ (68 %) νχηε ζηέιλεη νχηε δέρεηαη ρξήκαηα, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη φηη, ηνπιάρηζην ζηε παξνχζα θάζε, ε κεηαλάζηεπζε ζπληειεί, θπξίσο, ζην 

βηνπνξηζκφ θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή πξφνδν ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ.(Λφεο 

Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

Δίλαη άμην λα ηνληζηεί, εδψ, φηη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο δείρλνπλ επίζεο φηη γηα 

πνιινχο κεηαλάζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αξθεηψλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο, ε 

εκπεηξία ζην εμσηεξηθφ απέρεη πνιχ απφ ηελ εηδπιιηαθή εηθφλα πνπ πνιιέο θνξέο 

παξνπζηάδεηαη γηα ηε «δσή ζην εμσηεξηθφ». Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνπ είλαη 

πην έληνλεο ηελ πξψηε πεξίνδν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζρεηίδνληαη πξψηηζηα κε ηελ 

επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, αιιά θαη κε 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζε έλα δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη κε 

δηαθξίζεηο πνπ πνιιέο θνξέο πθίζηαληαη. Οη δπζθνιίεο απηέο αληηκεησπίδνληαη πην 

εχθνια απφ απηνχο πνπ έρνπλ ζπκπαγή θνηλσληθά δίθηπα ζηηο ρψξεο ππνδνρήο θαη είλαη 

ιηγφηεξν –ή θαη θαζφινπ– αηζζεηέο απφ απηνχο πνπ βξίζθνπλ εξγαζία ζε πςειά 

ακεηβφκελεο δνπιεηέο.(Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

Ζ παιηλλφζηεζε ησλ κεηαλαζηψλ, αλ θαη ζρεηηθά ρακειή (15%) ιακβάλεη ρψξα αθφκα 

θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, γηα πνιινχο ιφγνπο: αξθεηέο θνξέο ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο ζην εμσηεξηθφ ή ιφγσ λφζηνπ ή 

νηθνγελεηαθήο ζπλέλσζεο, αιιά θαη θάπνηεο θνξέο ιφγσ ηνπ φηη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ή 

θαη νη απνηακηεχζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεδηάζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπο κε θαιχηεξνπο φξνπο. H επηζηξνθή απηνχ ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη εκπεηξία δσήο ζην 

εμσηεξηθφ, είλαη θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία – φπσο, ζπλεπψο, 

θαη ε ράξαμε πνιηηηθψλ πνπ λα απνζθνπνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηζηξνθήο απηψλ πνπ 

ην επηζπκνχλ, θαζψο θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα πεξηνξίζνπλ ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. (Λφεο Λακπξηαλίδεο, Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο) 

 



Δίλαη πνιινί ινηπφλ, πηζαλφηαηα νη πεξηζζφηεξνη, πνπ δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ζηε ρψξα δελ πξφθεηηαη λα απνθαζίζνπλ λα γπξίζνπλ. Βάζεη απηνχ αιιά 

θαη δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηδηαίηεξα ηνπ πςειά 

εθπαηδεπκέλνπ, γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο είλαη πξσηίζησο απαξαίηεηε 

ε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ λα επαλαζπλδέεη νξγαληθά ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πνιηηηθέο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγαζίαο απηψλ ησλ αλζξψπσλ κε ηελ Διιάδα ηφζν απφ ηε ρψξα 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη φζν θαη δηεπθνιχλνληάο ηνπο λα εξγαζηνχλ θαηά δηαζηήκαηα 

ζηελ Διιάδα. Απηή είλαη θαη ε θχξηα νδφο κέζα απφ ηελ νπνία ηα πεξηζζφηεξα θξάηε 

πιένλ ζηνρεχνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπο θαη είλαη πνιχ πηζαλψλ κέζσ ηέηνησλ κέηξσλ νη Έιιελεο πηπρηνχρνη πνπ 

εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ λα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα 

ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο ρψξαο. 

 

( Δηζήγεζε:Λφεο Λακπξηαλίδε παλεπηζηεκηαθφο, γ.γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη  

Μαλψιεο Πξαηζηλάθεο, Marie Curie IF research fellow, ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο.) 

 

Η θπγή πξνο ηε Γεξκαλία ζπλερίδεηαη απξόζθνπηε.  

 

Πνιίηεο θπξίσο απφ ηε Βφξεην Διιάδα –θαη απφ ηα λεζηά- ηεο ρηππνχλ ην «θνπδνχλη» κε 

ηελ αγγειία «απειπηζίαο» ηνπο. 
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Γελ είλαη κφλνλ νη θάηνρνη θάπνηνπ πηπρίνπ νη νπνίνη φπνπ «θχγεη-θχγεη». Δίλαη 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο, άλεξγνη, επαγγεικαηίεο, ηερλίηεο θαη φπνηα άιιε θαηεγνξία 

επαγγεικαηία  επιήγε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ. 

 

ηηο λέεο «παηξίδεο» νη Έιιελεο  -θπξίσο ...θξέζθνη κεηαλάζηεο ηεο θξίζεο- έρνπλ 

ζρεκαηίζεη κία αγθαιηά κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ φπνηνλ «λενεηζεξρφκελν» απφ ηε ρψξα 

καο έρεη αλάγθε. Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη νη απαηεψλεο. ρη κφλνλ Έιιελεο. Παηνχλ ζην 

αδηέμνδν ηνπ κεηαλάζηε (κήπσο καο ζπκίδεη θάηη απηφ;). Καη θπζηθά ηνλ πξψην ιφγν 

ζηνλ «επαλαθαζνξηζκφ δσήο» δε θαίλεηαη λα ην έρεη ην παιαηφ κνληέιν «ειιεληθήο 

θνηλφηεηαο» αλά ηνλ θφζκν (κε ηηο παρπιέο θαη ίζσο αίνιεο ρξεκαηνδνηήζεηο). Πιένλ, ε 

θξνληίδα επαθίεηαη ζηελ Δπηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ (κεδέλ θφζηνο) κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο, φπσο ηα Social Media. Κη απηφ είλαη ηφζν ζπνπδαίν. 

ηε ηνπηγάξδε, πνπ απνηειεί βαζηθφ πξννξηζκφ ησλ «λενκεηαλαζηψλ», ην  Γηεζλέο 

Κέληξν Παξνρήο πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ παξέρεη κία ζεηξά ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζρνιεία, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γεληθφηεξα 



κεηαλάζηεπζεο. Μάιηζηα, ζε απηφ ην Κέληξν εξγάδνληαη πηα θαη Έιιελεο 

θνηλσληνιφγνη. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη κφλνλ ζηελ πφιε ηεο ηνπηγάξδεο εξγάδνληαη πιένλ 

κφληκα πεξί ηνπο 40 Έιιελεο γηαηξνχο. Κάπνηνη δε απφ απηνχο πξνζθέξνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ ζε «λενκεηαλάζηεο» -φπσο θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο- απφ ηελ 

Διιάδα. 

Πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζηε 

Γεξκαλία ην έρνπλ θάλεη αθφκε θαη γηα κία «αμηφπηζηε ζέζε εξγαζίαο ζεξβηηφξαο».  

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν έρνπλ θαηαγξάςεη ηνλ ηειεπηαίν κήλα επηζθέςεηο 

ξεθφξ ζε ηζηνζειίδεο εχξεζεο εξγαζίαο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζηαηηζηηθή εηαηξία 

Tara Sinclair αλαθέξεη πσο ηηο δπν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο νη επηζθέςεηο ζε ηζηνζειίδεο 

εχξεζεο εξγαζίαο απφ ηνπο Έιιελεο έρνπλ δηπιαζηαζηεί. πγθεθξηκέλα, νη 6 απφ ηηο 10 

αλαδεηήζεηο γηα εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο, ην Μάην θαη ηνλ 

Ηνχλην, αθνξνχζαλ ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Μάιηζηα, ε έξεπλα αλαθέξεη πσο νη Έιιελεο δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα 

παξαθάησ επαγγέικαηα: Δμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο, Οδνληίαηξνη, Πνιηηηθνί Μεραληθνί, θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Δλψ, ν πην δεκνθηιήο πξννξηζκφο θαίλεηαη λα είλαη ε Βξεηαλία, πνπ φπσο φια δείρλνπλ 

ηα επφκελα ρξφληα ζα δηεμάγεη ην δηθφ ηεο δεκνςήθηζκα γηα ηελ παξακνλή ηεο ή φρη 

ζηελ Δπξσδψλε. 

H καδηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ην εμσηεξηθφ αλακέλεηαη λα πιήμεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, πνπ ζα παξαθνινπζεί ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο λα 

εμαζζελνχλ ζηαδηαθά. 

Παξάιιεια, ε έξεπλα αλαθέξεη φηη πνιινί επηρεηξεκαηίεο αλαδεηνχλ θαιχηεξεο 

επθαηξίεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ηηο ελαπνκείλαζεο 

επηρεηξήζεηο εθεί, θαζψο αδπλαηνχλ λα επσκηζηνχλ ηελ ήδε πςειή θνξνινγία ηνπ 

θξάηνπο, πνπ αλακέλεηαη λα γίλεη πην ζθιεξή. 



Καηαιήγνληαο  ε νηθνλνκηθή, ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ ρψξα είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ηνπο Έιιελεο ζε καδηθή έμνδν απφ ηελ ρψξα. 
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4 Η ζηάζε ηωλ γνλέωλ όζωλ κεηαλαζηεύνπλ απέλαληη ζηε θπγή από ηελ  

Διιάδα. 

ίγνπξα γηα θαλέλα γνλέα δελ είλαη εχθνιν λα απνκαθξχλεηαη απφ ην παηδί ηνπ. Ζ ζηάζε 

ηνπο φκσο δηαθέξεη αλά ηα ρξφληα. Παιαηφηεξα, βιέπνληαο φηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη 

θαη ηφζν επλντθή ζηελ Διιάδα  ήηαλ πην δεθηηθνί ζην λα θχγνπλ ηα παηδηά γηα ην θαιφ 

ηνπο. Πνιιέο θνξέο ήηαλ θη έλαο ηξφπνο λα βνεζνχλ θαη ηνπο ίδηνπο ζηέιλνληαο φηη 



κπνξνχζαλ ζηελ Διιάδα.  

Σψξα, φκσο, νη γνλείο δελ παξαπέκπνπλ ηφζν εχθνια ηα παηδηά λα «απνδεκήζνπλ».  

Μπνξεί λα είλαη ζχκθσλνη λα ζπνπδάζνπλ έμσ ή λα εξγαζηνχλ γηα θάπνηα ρξφληα ζην 

εμσηεξηθφ αιιά πάληα ειπίδνπλ ζηελ επηζηξνθή ηνπο. ηαηηζηηθέο δείρλνπλ φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν νη γνλείο δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ παηδηψλ θαη εηδηθά κε 

ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο έμσ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 «Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΧΝ ΣΟΝ 21ν ΑΗΧΝΑ .» 

 

Νένη Έιιελεο επηζηήκνλεο - κεηαλάζηεο ηνπ 2016! 

 

 

4.1 Ζ κεηαλάζηεπζε ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 



Δλψ, φπσο παξαηεξήζεθε, ζην Μεζνπφιεκν νη Έιιελεο εγθαηέιεηπαλ ηε ρψξα επεηδή 

καζηηδφηαλ  απφ  πνιέκνπο  θαη  θηψρεηα  θαη  θαηεπζχλνληαλ  ζε  αλαπηπγκέλεο 

βηνκεραληθά  ρψξεο  γηα  λα  εξγαζηνχλ,  ζήκεξα  θεχγνπλ νη  πην  εμεηδηθεπκέλνη 

επηζηήκνλεο  αλαδεηψληαο  έλα  κέιινλ  ηζάμην  ησλ  ηθαλνηήησλ  ηνπο.  χκθσλα  κε 

έξεπλα πνπ έρεη γίλεη παξαηεξήζεθε φηη ελψ ηνλ 20ναηψλα ην 40% ησλ Διιήλσλ 

κεηαλαζηψλ  επέζηξεςε  ζηε  ρψξα  επεηδή  ππήξμε  εηθνληθή  αλάπηπμε,  ηνλ  21ν ν 

αξηζκφο  ησλ  Διιήλσλ  κεηαλαζηψλ  έρεη  δηπιαζηαζηεί.  

Μφιηο  1  ζηνπο  10  ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη 1 ζηνπο 70 ζηηο αλαπηπζζφκελεο είλαη 

Έιιελεο!(ΠΖΓΖ: eurostat.eu,  2013)   

Απηνχ  ηνπ  είδνπο,  φκσο,  ε  κεηαλάζηεπζε,  ζηνλ  θαηξφ  ηεο νηθνλνκηθήο  θξίζεο,  

πιήηηεη  νξηζκέλνπο  θιάδνπο  πνπ  είλαη  σθέιηκνη  γηα  ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ 

κεηαλάζηεπζε ζήκεξα μεθηλά απφ ηνπο λένπο, νη νπνίνη βιέπνληαο ηελ Διιάδα λα βηψλεη  

πνιιέο  θξίζεο  ηαπηφρξνλα  (πνιηηηθή,  νηθνλνκηθή  ,  αλαπηπμηαθή  θηι.)  δελ κπνξνχλ 

λα νξακαηηζηνχλ ην κέιινλ ηνπο εδψ θαη επηιέγνπλ λα θάλνπλ ηα μεθίλεκα ηνπο ζε κηα 

άιιε ρψξα πνπ ζα ηνπο ππνζρεζεί έλα θαιχηεξν αχξην (Λακπξηαλίδεο, 2011 : 169). 

Φπζηθά, ε απφθαζε γηα λα εγθαηαιείςεη θαλείο πιένλ ηε ρψξα είλαη δχζθνιε, θαζψο 

απαηηείηαη, εθηφο απφ ζζέλνο, λα πιεξνίο θαη νξηζκέλα θξηηήξηα, θξηηήξηα ηα νπνία 

παιαηφηεξα δελ ππήξραλ. Πξέπεη λα έρεηο δειαδή ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη λα 

γλσξίδεηο ηνπιάρηζηνλ ηελ αγγιηθή γιψζζα γηα λα εληαρζείο πην γξήγνξα θαη πην εχθνια 

ζηελ μέλε θνηλφηεηα.  

Ζ  ζεκεξηλή  θξίζε,  ινηπφλ,  έρνληαο  αλερζεί ηελ  παξανηθνλνκία  θαη  ηε  δηαθζνξά 

αθφκα θαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα, σζεί αξθεηά παηδηά λα ζπνπδάζνπλ ζην 

εμσηεξηθφ.  Δθεί  ζπλαληνχλ  έλα  εμειηγκέλν  εθπαηδεπηηθφ  ζχζηεκα  ην  νπνίν  ηνπο 

πξνζθέξεη πέξα απφ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη  ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ εκπεηξία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

παλεπηζηήκηα ζηε Βξεηαλία ηα νπνία δηνξγαλψλνπλ εκεξίδεο αλαδήηεζεο ηαιέλησλ.  

Δπηρεηξεκαηίεο έξρνληαη ζε επαθή κε θνηηεηέο θαη νπζηαζηηθά νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο 

αλαδεηνχλ εξγαδφκελνπο θη φρη νη πηπρηνχρνη ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

Διιάδα. Σε ζηηγκή πνπ ζηελ Διιάδα θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα  



εληαρζνχλ  ζηελ  αγνξά  εξγαζίαο,  απνδέρνληαη  θαη  ζέζεηο  πνπ  απαηηνχλ  ιίγα 

πξνζφληα  θαη  ακείβνληαη  κε  πεληρξνχο  κηζζνχο,  ζηηο  αλαπηπγκέλεο  ρψξεο  (ΖΠΑ, 

Γεξκαλία, Βξεηαλία θηι.) νη επηζηήκνλεο θαηέρνπλ πςειφκηζζεο ζέζεηο αλάινγεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. Γη‟ απηφ θαη φηαλ νη λένη Έιιελεο επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

απνξξνθεζνχλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ, επηιέγνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ 

κφληκα, ηξαβψληαο πνιιέο θνξέο θαη καδί ηνπο θαη κέιε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή 

θίινπο.(Λακπξηαλίδεο, 2011 : 169).  

Βέβαηα, νη Έιιελεο κεηαλάζηεο δελ είλαη κφλν λένη θαη επηζηήκνλεο αιιά θαη άηνκα ηα 

νπνία έρνπλ πιεγεί απφ ηελ αλεξγία ή ακείβνληαη κε ειάρηζηα ρξήκαηα θαη δελ κπνξνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θη έηζη επηιέγνπλ λα θχγνπλ γηα 

λα επηβηψζνπλ (θάηη πνπ ζπκίδεη ηα παιηά). Δθείλνη εξγάδνληαη ζε βηνκεραλίεο  σο  

εξγάηεο  ή  επηρεηξνχλ  λα  αλνίμνπλ  επηρεηξήζεηο  θάλνληαο  έλα  λέν μεθίλεκα καθξηά 

απφ ηελ παηξίδα ηνπο.  

 

Πεγή:newsbomb.gr,9-2013) 

Σα  παξαπάλσ  θαίλνληαη  θαη  ζε  έξεπλα  πνπ  έρεη  δηεμαρζεί  απφ  ηελ  θνκηζηφλ.  Σν 

πνζνζηφ νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεοησλ Διιήλσλ νινέλα θαη απμάλεηαη αγγίδνληαο 

θάζε ρξφλν αχμεζε θαηά 40%.(ΠΖΓΖ: newsbomb.gr,  9-2013).  Σελ αχμεζε απηή 



εληζρχνπλ, εθηφο απφ ηηο θαιέο πξνηάζεηο  εξγαζίαο  θαη  κφξθσζεο,  θαη  ηα  δηάθνξα  

πξνγξάκκαηα  έληαμεο κεηαλαζηψλ  πνπ  δεκηνπξγνχληαη  γηα  λα  πξνζειθχζνπλ  

επηζηήκνλεο  θαη  εξγαηηθά ρέξηα  ζηελ  ρψξα  (Γεξκαλία,  νπεδία,  Αγγιία,  Καλαδά,  

ΖΠΑ).  ηελ  ίδηα  έξεπλα ζεκεηψλεηαη φηη ην 4,1% ησλ Διιήλσλ ζα κεηαλαζηεχζεη ηνπο 

επφκελνπο κήλεο θαη ην 63% απηψλ ζα θηλεζεί πξνο ηελ Δ.Δ. Σν πνζνζηφ απηφ 

ππεξδηπιαζηάζηεθε απφ ην 0,5%  πνπ  ήηαλ  ην  2010  θαη  ην  1,2%  ηνπ  2012  (ΠΖΓΖ: 

newsbomb.gr,  9-2013).  

Γεληθά, ε θηλεηηθφηεηα ησλ Διιήλσλ ζηελ Δ.Δ. ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

(2008-2012) παξνπζηάδεη κεγάιν πνζνζηφ ελ ζπγθξίζεη κε άιια ρξφληα πνπ αγγίδεη ην 

170%! (ΠΖΓΖ: newsbomb.gr,  9-2013).  

Ζ  αχμεζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  κεηαλάζηεπζεο  ησλ  Διιήλσλ  πξνθχπηεη,  φπσο 

πξναλαθέξζεθε, απφ ηελ αλεξγία - απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο – θάηη    πνπ 

θαίλεηαη απφ ηα εμήο πνζνζηά: ηε ζηηγκή πνπ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ππφινηπε 

Δπξψπε είλαη 12,2%, ζηελ Διιάδα αγγίδεη ην 16,8%, πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ καθξνρξφληα αλέξγσλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ, εθ ησλ νπνίσλ ην 60% είλαη 

λένη (ζηνηρεία απφ έξεπλα πνπ έγηλε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013). Δπίζεο ζηελ ίδηα έξεπλα  

ζεκεηψζεθε  φηη  ζηελ  Διιάδα  παξαηεξήζεθε  ε  κεγαιχηεξε  κείσζε κνλαδηαίνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο (-5,5%) ην 2012, ελψ αληίζεηα ζηελ ππφινηπε Δπξψπε απμήζεθε θαηά 

0,4%. Σέινο, θαηαγξάθεθε φηη νη Έιιελεο εξγάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε (42,6 h) δερφκελνη θαη πεξηθνπέο ζηηο απνδνρέο ηνπο, ηε ζηηγκή  πνπ  

ζηελ  ππφινηπε  Δπξψπε  εξγάδνληαη  γηα  40,6 h θαη  ακεηβφκελνη  κε δηπιάζηνπο 

κηζζνχο.(ΠΖΓΖ: newsbomb.gr,  9-2013).  

Σα πνζνζηά απηά, επνκέλσο, δηθαηνινγνχλ ηελ ηάζε ησλ Διιήλσλ γηα θπγή πξνο ηηο 

αλαπηπγκέλεο  ρψξεο  θαη  ηελ  ειπίδα  ηνπο  γηα  έλα  θαιχηεξν  κέιινλ  πέξα  απ‟  ηα 

ζχλνξα ηεο ρψξαο. Έηζη, κέζα ζην 2013 ζεκεηψζεθε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε θαη 

κεηαλάζηεπζε γηα ζπνπδέο πξνο ηε Γεξκαλία πνπ έθηαζε ηνπο 34.000 κεηαλάζηεο 

(αχμεζε 43%), πξνο ηελ Απζηξαιία (αχμεζε 64%), πξνο ηνλ Καλαδά (αχμεζε 155%)  

θαη πξνο ηηο ΖΠΑ (αχμεζε 25%). (ΠΖΓΖ: newsbomb.gr,  9-2013).  



 

Πεγή:huffingtonpost.gr 

 

 

 

Κνηλωληνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ 

θνηλσλία ζε θνηλσλία θαη απφ επνρή ζε επνρή θαηαζθεπάδνληαο παξάιιεια θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ζηάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο. (Καζηκάηεο Κ.. 2003)  

ην πιαίζην ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, ε κεηαλάζηεπζε αληηκεησπίζηεθε αξρηθά σο κηα 

θπζηνινγηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ έλα ηκήκα ηεο ρψξαο ή ηνπ θφζκνπ ζε 

θάπνην άιιν, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα λα αλαδεηήζνπλ θαιχηεξε ηχρε θαη λέεο επθαηξίεο 

θαη αληηκεησπίζηεθε σο κηα εθδήισζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ε νπνία αλαδεηά ην λέν, 

ην θαηλνχξγην. Ζ θπζηνινγηθή απηή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

λνκηκνπνηήζεθε απφ ηηο αλάγθεο ηνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ ε 



κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ παξείρε ηε δπλαηφηεηα γηα εμεχξεζε ησλ αλαγθαίσλ 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ κεηψλνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο. Γειαδή, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηδενινγηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πξψησλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ, ζπληείλνληαο ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο δηακέζνπ ηεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. (Λαδαξίδε, Γ. - Ακίηζεο, Γ 2001)  

ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο κε ηελ επηθξάηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε 

βαζκηαία αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ ηάζε εγθαζίδξπζεο ησλ επέιηθησλ κεραλψλ, νη νπνίεο 

εξγάδνληαη αθαηάπαπηα έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα επηιχνπλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

αλαθχπηνπλ, ε κεηαλάζηεπζε κεηαηξέπεηαη ζε θνηλσληθφ πξφβιεκα.(Λαδαξίδε, Γ. - 

Ακίηζεο, Γ 2001)  

ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο ε κεηαλάζηεπζε απνηέιεζε, πξντφλ ησλ δνκηθψλ θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ θαη απαηηήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άληζε θαηαλνκή ησλ αγαζψλ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ επαθψλ θαη ζρέζεσλ. Οη 

ηερληθέο ειέγρνπ θαη επηηήξεζεο ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαηαζθεπάδνπλ ηε 

κεηαλάζηεπζε σο θνηλσληθφ πξφβιεκα, φηαλ νη κεηαλάζηεο δελ είλαη απαξαίηεηνη γηα 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηαλ ν αξηζκφο ηνπο ππεξβεί ην φξην ην νπνίν απαηηείηαη 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη δηαηψληζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο ζηηγκαηίδνληαη σο 

αλεπηζχκεηνη. Έηζη ν κεηαλάζηεο απφ απαξαίηεην ιεηηνπξγηθφ ζπκπιήξσκα ηεο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο θαηαζθεπάδεηαη σο ηδηαίηεξε θνηλσληθή 

θαηεγνξία, αλαπαξηζηψληαο ζην ζπκβνιηθφ επίπεδν ηελ απεηιή γηα ηελ εζληθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηζνξξνπία θαη ηαπηφηεηα ηεο θνηλσλίαο (ν άιινο, ν μέλνο). Μνπζνχξνπ, Λ. 

(1991)  

Ο κεηαλάζηεο απέθηεζε ηε θηγνχξα ηνπ θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλνπ, ηνπ 

απνηπρεκέλνπ, ν νπνίνο ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο αγνξάο εξγαζίαο θαη θνηλσλίαο ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ (ηδενινγία αηνκηθήο επζχλεο). 

Ο 20νο αηψλαο έρεη ραξαθηεξηζζεί σο «ν αηψλαο ηεο κεηαλάζηεπζεο» (Λαδαξίδε, Γ. - 

Ακίηζεο, Γ 2001) δηφηη ζεκεηψζεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο θαη 

αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ (βίαηεο ή εηξεληθέο). 



Έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα άηνκα απηά πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα είλαη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ έλα θαιχηεξν κέιινλ γη‟ απηνχο θαη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο ζηηο εκέξεο καο είλαη ηφζν ζπρλέο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηέηνηα πιεζπζκηαθά κεγέζε ψζηε πξνθαινχλ αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ρσξψλ νη νπνίεο ππνδέρνληαη ηνπο κεηαλάζηεο.(Λαδαξίδε, Γ. - Ακίηζεο, Γ 2001) 

Οη αληηδξάζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επξχηεξα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά 

θαη ηδενινγηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ζπρλά νδεγνχλ 

ζηελ αχμεζε ησλ ξαηζηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ησλ θαηλφκελσλ ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ 

εζληθηζκνχ απφ ηα κέιε ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ απέλαληη ζηνπο αιινδαπνχο ελ 

γέλεη.(Λαδαξίδε, Γ. - Ακίηζεο, Γ 2001) 

 

Μεηαλάζηεο 

 

χκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ, κεηαλάζηεο είλαη ην άηνκν πνπ δηακέλεη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο 

καθξηά απφ ηνλ ζπλήζε ηφπν θαηνηθίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπ ιέγεηαη εζσηεξηθφο κεηαλάζηεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

βξίζθεηαη εθηφο ζπλφξσλ ηεο ρψξαο ηνπ ιέγεηαη εμσηεξηθφο ή δηεζλήο κεηαλάζηεο. 

(Απφζπαζκα άξζξνπ Γ. ΔΓΡΑ ζην πεξηνδηθφ« Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε»Σεχρνο 

Μάηνο- Ηνχληνο 2004 ζει 40) 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο νηθηνζειψο, κε ζθνπφ λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε άιιε ρψξα γηα πξνζσπηθνχο, νηθνγελεηαθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, νλνκάδνληαη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο.(Απφζπαζκα άξζξνπ Γ. ΔΓΡΑ 

ζην πεξηνδηθφ« Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε»Σεχρνο Μάηνο- Ηνχληνο 2004 ζει 40) 

χκθσλα κε κηα άπνςε, ν νηθνλνκηθφο κεηαλάζηεο κπνξεί, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

λα αλαγλσξηζζεί σο πξφζθπγαο, αλ ε νηθνλνκηθή ηνπ δπζπξαγία έρεη πξνθιεζεί ιφγσ 

ππνθξππηφκελσλ θπιεηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή πνιηηηθψλ δηαθξίζεσλ, ζε βάξνο 

νξηζκέλεο νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ νπνία αλήθεη.(Απφζπαζκα άξζξνπ Γ. ΔΓΡΑ 

ζην πεξηνδηθφ« Αζηπλνκηθή Αλαζθφπεζε»Σεχρνο Μάηνο- Ηνχληνο 2004 ζει 40) 



Αληίζηξνθα, νηθνλνκηθνί πξφζθπγεο νλνκάδνληαη φζνη επηθαινχληαη πνιηηηθνχο ιφγνπο 

γηα λα παξαθάκςνπλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ηνπο ζηηο επηζπκεηέο αγνξέο 

εξγαζίαο.(Απφζπαζκα άξζξνπ Γ. ΔΓΡΑ ζην πεξηνδηθφ« Αζηπλνκηθή 

Αλαζθφπεζε»Σεχρνο Μάηνο- Ηνχληνο 2004 ζει 40) 

Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ νη ίδηεο νη ρψξεο ππνδνρήο παξνπζηάδνπλ σο πνιηηηθνχο 

πξφζθπγεο γηα ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο ελψ ζπρλά πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθή 

κεηαλάζηεπζε.(Απφζπαζκα άξζξνπ Γ. ΔΓΡΑ ζην πεξηνδηθφ« Αζηπλνκηθή 

Αλαζθφπεζε»Σεχρνο Μάηνο- Ηνχληνο 2004 ζει 40) 

 

 

Οξηζκόο Μεηαλάζηεπζεο 

 

Χο κεηαλάζηεπζε νξίδεηαη ε κφληκε ή πξνζσξηλή κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο 

ελφο αηφκνπ ή ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ . Χο ζπλερήο ξνή πξνζψπσλ απφ θαη πξνο κία 

πεξηνρή ε κεηαλάζηεπζε είλαη κία απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο δεκνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο. Δίλαη 

ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κεραληθή (ή ηερλεηή) αλαλέσζε θαη θζνξά ελφο 

πιεζπζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δχν δηαδηθαζίεο (γελλεηηθφηεηα ζλεζηκφηεηα), πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε θπζηθή αλαλέσζε θαη ηε θζνξά ελφο πιεζπζκνχ. (Σζανχζε, Γ.Γ. 

1996)  

Ζ κεηαλάζηεπζε, κε βάζεη ην θαζεζηψο εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο, 

δηαθξίλεηαη ζε Νφκηκε θαη Παξάλνκε Μεηαλάζηεπζε.(Σζανχζε, Γ.Γ. 1996)  

 

Νόκηκε Μεηαλάζηεπζε 

Νφκηκνη κεηαλάζηεο είλαη ηα πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ εηζέιζεη θαη παξακέλνπλ λφκηκα 

ζηε ρψξα, ε παξνπζία ηνπο έρεη θαηαγξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο. Οη κεηαλάζηεο μέλεο 



εζληθφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

● ζνη πξνέξρνληαη απφ θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη έρνπλ 

δηθαίσκα ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο. 

 

● Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, γηα ηελ είζνδν θαη παξακνλή ησλ νπνίσλ ζηε ρψξα 

απαηηείηαη δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Σν θχξην αίηην πνπ πξνθχπηεη ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ππήξμε, αλέθαζελ, ε 

αλαδήηεζε θαιχηεξσλ “φξσλ δσήο” πνπ δεκηνπξγεί κηα ηζρπξφηαηε “δπλακηθή” 

κεηαθίλεζεο αηφκσλ ή νκάδσλ απφ ρψξεο ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ρψξεο 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνεγκέλεο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Πξόζθπγεο 

 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο αιινδαπνχο νη νπνίνη πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 § 2α 

ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν 12 ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο 

Ν. Τφξθεο, εθφζνλ βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ππεθνφηεηάο ηνπο, ιφγσ 

δηθαηνινγεκέλνπ θφβνπ δίσμεο, εμαηηίαο ηεο θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο 

ηάμεο ή πνιηηηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο θαη νη νπνίνη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, αδπλαηνχλ ή δελ 

επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα φζνπο βξίζθνληαη 

γηα ηέηνηνπο ιφγνπο εθηφο ηεο ρψξαο κφληκεο δηακνλήο ηνπο. Σελ πξνζθπγηθή ηδηφηεηα, 

επίζεο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ν πνιίηεο (ή αληζαγελήο) ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο ππάγεηαη 

ζην θαζεζηψο απηφ ιφγσ κεηαγελέζηεξσλ ηεο αλαρψξεζήο ηνπ απφ ηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο γεγνλφησλ, πνπ έιαβαλ εθεί ρψξα. 

 



«Πξφζθπγαο εληνιήο» νλνκάδεηαη εθείλνο πνπ εκπίπηεη ζηελ εληνιή ηνπ Όπαηνπ 

Αξκνζηή γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη πξνζηαηεχεηαη απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ ζρεηηθνχ Δγρεηξηδίνπ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο. Νέα θαηεγνξία κε 

θαηαζηαηηθψλ πξνζθχγσλ απνηεινχλ νη ιεγφκελνη de facto πξφζθπγεο, δειαδή ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ ην αίηεκα γηα παξνρή αζχινπ έρεη απνξξηθζεί γηα ηππηθνχο 

ιφγνπο, είηε δελ έρνπλ θαλ ππνβάιιεη ηέηνην αίηεκα, ιφγσ θφβνπ αληηπνίλσλ θαηά 

ζπγγελψλ ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο είηε γηαηί δελ απέδεημαλ πιήξσο φηη δηψθνληαη 

αηνκηθά, παξά ην γεγνλφο φηη απνδεδεηγκέλα αλήθνπλ ζε δησθφκελε νκάδα είηε επεηδή 

αλαγθάζζεθαλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηε ρψξα ηνπο ιφγσ πνιέκνπ, εκθχιηαο ζχξξαμεο, 

πνιηηηθήο ή θνηλσληθήο αλαηαξαρήο ή ζπλεπεία ζνβαξψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. πρλά, 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αληηκεησπίδνληαη επλντθά κε ηελ ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ αδεηψλ 

παξακνλήο, γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ αλαγλσξίδνληαη σο 

πξφζθπγεο θαη δελ ηνπο παξέρεηαη επίζεκα άζπιν. 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο, θάζε θξάηνο δηακνξθψλεη ηα δηθά ηνπ 

εξκελεπηηθά θξηηήξηα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο, ηα 

νπνία ζπρλά δελ είλαη άκνηξα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ή ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ 

θάζε ρψξαο.(Σζανχζε Γ. Γ. 1996)  

 

 

Παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηελ κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε 

 

Φεκηζκέλν «δεχγνο» ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζπνπδψλ, ην push θαη ην pull , (απψζεζε- 

έιμε), ππήξμε ην αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ θαη ηζάξηζκσλ ιφγσλ αλεζπρίαο. Αθνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο γηα λα αλαιπζνχλ ηα νηθνλνκηθά 

αίηηα θαη απνηειέζκαηα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, νη έλλνηεο ηεο «απψζεζεο» 

θαη ηεο «έιμεο» πεξηνξίζηεθαλ κεξηθέο θνξέο λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο θαη ηα νθέιε 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. Καηά θάπνην γεληθφηεξν ηξφπν, νηθνλνκνιφγνη, ηζηνξηθνί θαη 



θνηλσληνιφγνη, (λέν)-θιαζηθνί ή καξμηζηέο, φινη ηνπο πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ κεηαλάζηεπζεο απφ ή απψζεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

παξάγνληεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ή έιμεο ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο. (Georgios A. 

Antonopoulos)Γηα ηηο θιαζηθέο αλαιχζεηο, απηά ηα δχν ζηνηρεία πξέπεη λα επηηξέπνπλ 

κηα κεηέπεηηα ηζνξξνπία. κσο κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηηο κεγάιεο 

κεηαλαζηεπηηθέο επνρέο αλάινγα κε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιιν 

παξάγνληα. Έηζη νη κεηαλαζηεχζεηο ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ ην απνηέιεζκα δεκνγξαθηθψλ 

πηέζεσλ (ην push ), ελψ νη λέεο κεηαλαζηεχζεηο ηνπ 20νπ αηψλα νθείινληαλ ζην pull ηεο 

εθβηνκεράληζεο. Νεψηεξεο έξεπλεο επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν ζηνπο παξάγνληεο ηνπ pull 

θαη ζηελ αλάγθε γηα κεηαλάζηεο απφ πιεπξάο ησλ ρσξψλ- εηζαγσγέσλ. Γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα ζπλππάξρνπλ ηφζν νη παξάγνληεο έιμεο φζν θαη 

νη παξάγνληεο απψζεζεο, κε απηνχο ηεο απψζεζεο λα ππεξηεξνχλ. (Καξχδεο, Β. Υ. 

1996)  

Ζ πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο δηάθξηζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηε κεηαλάζηεπζε, 

ζε παξάγνληεο έιμεο πξνο έλαλ ηφπν θαη ζε παξάγνληεο απψζεζεο απφ έλαλ ηφπν 

θξίλεηαη απφ κεξίδα εξεπλεηψλ σο αδφθηκε. Καη ηνχην δηφηη πξνζπαζεί λα ραξαθηεξίζεη 

ην είδνο ησλ παξαγφλησλ κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ θαη φρη αλάινγα κε ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. (Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

Οη αληηδξάζεηο φκσο δελ είλαη πνηέ ζηαζεξέο θη απηφ ζεκαίλεη φηη παξάγνληεο ζηαζεξνί 

κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ραξαθηεξηζκφ, επεηδή άιιαμε ν ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ νη 

άλζξσπνη ζ' απηνχο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

Γη‟ απηφ ην ιφγν νξζφηεξε είλαη ε θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηε 

κεηαλάζηεπζε αλάινγα κε ηα εμσηεξηθά θαη αλαληίξξεηα αλαγλσξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Μπνξνχλ ινηπφλ λα δηαθξηζνχλ νη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο γεληθέο θαηεγνξίεο: 

 

Φπζηθνί παξάγνληεο 



 

Μεηαβνιέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επηβίσζε, φπσο 

μεξαζία, πιεκκχξεο, ζεηζκνί θ.ιπ. Ζ ζεκαζία ησλ παξαγφλησλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε 

φζν ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη επνκέλσο ε εμάξηεζε ελφο 

πιεζπζκνχ απφ ηε θχζε θαη ηελ επηηφπηα παξαγσγή.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 

αλ ηέηνηνη ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε έιιεηςε επαξθψλ δπλαηνηήησλ 

απαζρφιεζεο, ε ππναπαζρφιεζε, ην ρακειφ εηζφδεκα ζε ζπλδπαζκφ πνιιέο θνξέο κε 

ηελ ππέξκεηξε ρξνληθά εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ε αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ζαλ 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θ.ιπ.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Πνιηηηθνί παξάγνληεο 

 

' απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη νη δηψμεηο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, 

θνηλσληθήο ηάμεο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε 

πνπ πνιιέο θνξέο αθνινπζείηαη απφ ην θαζεζηψο κίαο ρψξαο ζε βάξνο κεκνλσκέλσλ 

αηφκσλ ή θαη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ελφο πιεζπζκνχ. Δίλαη δπλαηφλ πνιιέο θνξέο 

ηαπηφρξνλα πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο λα σζνχλ ζηε θπγή θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε πνιίηεο κίαο ρψξαο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Κνηλωληθνί παξάγνληεο 

 



Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε αμία ηεο κεηαλάζηεπζεο σο πξνυπφζεζε θνηλσληθήο 

πξνθνπήο ή αλφδνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ηζηφ κίαο "εζληθήο" θνηλσλίαο θαη ηα 

νθέιε πνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν ζπλνδεχνπλ κία ηέηνηα αλέιημε.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Φπρνινγηθνί παξάγνληεο 

 

Πνιιέο θνξέο άλζξσπνη σζνχληαη ζηε κεηαλάζηεπζε απφ ηπρνδησθηηζκφ ή θηιαπνδεκία 

ή ηέινο κηκεηηθά, αθνινπζψληαο ηελ θξαηνχζα ηάζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ θαη ηνπο γλσζηνχο, θίινπο, ζπγγελείο, νκνπάηξηνπο θ.ιπ. πνπ 

πξνεγήζεθαλ.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζεκαληηθή επίδξαζε αζθνχλ νη πξνζδνθίεο απφ ηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη ππεξκεγέζεηο ιφγσ εζθαικέλεο (πνιχ ζπρλά 

ζθφπηκεο) πιεξνθφξεζεο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

Δίδε κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο 

 

Σα κεηαλαζηεπηηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηα θξηηήξηα δηάθξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θάζε θνξά. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

δηαθξίζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

α) Με θξηηήξην ην θξάηνο σο γεσγξαθηθή πεξηνρή παξαηήξεζεο θαη κειέηεο, 

δηαθξίλνπκε ηε δηεζλή θαη ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. 

 



● Γηεζλήο κεηαλάζηεπζε είλαη ε θίλεζε απφ ην έλα θξάηνο πξνο ην άιιν. 

 

● Δζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε θίλεζε απφ έλαλ νηθηζκφ ζ' έλαλ άιιν κέζα ζηα 

φξηα ηνπ ίδηνπ θξάηνπο. Σν ξεχκα ησλ εθξνψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνχο 

κεηαλάζηεπζεο νλνκάδεηαη απνδεκία, ελψ ζηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε εθδεκία. 

 

Σν ξεχκα εηζξνψλ (άθημε γηα εγθαηάζηαζε) νλνκάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνχο 

κεηαλάζηεπζεο κεηνηθία θαη εηδηθφηεξα εηζδεκία φηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε. Ζ παιηλλφζηεζε θαη ν επαλαπαηξηζκφο απνηεινχλ δχν εηδηθφηεξεο 

κνξθέο κεηνηθίαο (επηζηξνθή ζηε γελέηεηξα ή ηνλ ηφπν θαηαγσγήο), ελψ ν εμαζηηζκφο 

κία εηδηθφηεξε κνξθή εζσηεξηθήο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

β) Με θξηηήξην ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα παξακνλήο. ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε 

κφληκε ή πξνζσξηλή. Ηδηαίηεξε κνξθή πξνζσξηλήο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε παξεπηδεκία, 

ε πξνζσξηλή δειαδή παξακνλή ζε έλαλ ηφπν γηα βηνηηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

γ) Με θξηηήξην ηελ κεηαβνιή ή κε ηνπ ηξφπνπ δσήο ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ αλαρψξεζε ή 

κεηαλάζηεπζε, δηαθξίλεηαη ζε θαηλνηφκν, φηαλ κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο δσήο ηνπ 

κεηαλάζηε (π.ρ. αγξφηεο πνπ γίλεηαη βηνκεραληθφο εξγάηεο) θαη ζπληεξεηηθή, φηαλ 

απηφο δε κεηαβάιιεηαη (π.ρ. κεηαλάζηεπζε λνκάδσλ).(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

δ) Με θξηηήξην ην βαζκφ εμάξηεζεο απφ ηε θχζε σο παξάγνληα πξνζδηνξηζηηθφ ηεο 

απφθαζεο θπγήο, ε κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε αξρατθή, ιφγσ εμάληιεζεο (επνρηαθήο 

ή κφληκεο) ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζχγρξνλε, απηή πνπ πξνθαιείηαη απφ νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  



 

ε) Με θξηηήξην ην βαζκφ θαη ην είδνο εμάξηεζεο απφ ηε ρψξα πξνέιεπζε,. ε 

κεηαλάζηεπζε δηαθξίλεηαη ζε παξνηθία θαη απνηθία.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

ζη) Με θξηηήξην ην κέγεζνο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ πιεζπζκνχ, ε κεηαλάζηεπζε 

δηαθξίλεηαη ζε αλεμάξηεηε (αηνκηθή ή νκαδηθή), φηαλ είλαη απνηέιεζκα απφθαζεο 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ θαη ζε καδηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα κνξθή κεηαθίλεζεο 

θαηά κάδεο (π.ρ. αληαιιαγή πιεζπζκψλ, κεηαθηλήζεηο θπιψλ θ.ιπ.).(Καξχδεο, Β. Υ. 

1996)  

 

δ) Με θξηηήξην ηελ πξφζεζε κεηαλάζηεπζεο δηαθξίλνληαη ηξεηο (3) επηκέξνπο κνξθέο 

απηήο, ε εθνχζηα, ε αλαγθαζηηθή θαη ε βίαηε.(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 

● Δθνχζηα είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ είλαη πξντφλ ειεχζεξεο απφθαζεο ηνπ 

κεηαθηλνχκελνπ αηφκνπ ή ζπλφινπ. 

 

● Αλαγθαζηηθή είλαη ε κεηαλάζηεπζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εζειεκέλε δεκηνπξγία 

δπζκελψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε βάξνο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ ή κεξίδαο 

πιεζπζκνχ. 

 

● Βίαηε κεηαλάζηεπζε είλαη κία κνξθή κεηαθίλεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζπλήζσο απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο ελφο θξάηνπο θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα επηινγήο ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο 

(π.ρ. κεηαηνπίζεηο πιεζπζκψλ, αλαγθαζηηθνί επνηθηζκνί, απειάζεηο θαη μελειαζίεο, 

αλαγθαζηηθέο αληαιιαγέο πιεζπζκψλ θ.ιπ.).(Καξχδεο, Β. Υ. 1996)  

 



ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ραξαθηεξίδνληαη σο 

πξφζθπγεο, εθηνπηζκέλα πξφζσπα θ.ιπ. 

 

Οη δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ δε ζπληζηνχλ ακνηβαία απνθιεηφκελεο 

θαηεγνξίεο. Αληίζεηα κία κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαηά 

δηάθνξνπο ηαπηφρξνλα ηξφπνπο, θαζψο θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα δηάθξηζεο απνηειεί θαη 

δηαθνξεηηθφ πξίζκα εμέηαζεο ελφο θαηλφκελνπ. Ζ έληαμε κίαο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ πνπ 

ζα θξηζεί κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ θίλεζεο.(Μνπζνχξνπ, Λ. 

1991)  

 

Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πνπ δηαλχεη ν ζχγρξνλνο θφζκνο απνηειεί ε αλάγθε 

γηα κεηαλάζηεπζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εμεχξεζε 

εξγαζίαο. Σν θαηλφκελν, βέβαηα, δελ είλαη λέν: Ζ Διιάδα, αδπλαηψληαο λα απαζρνιήζεη 

ην ζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο, έρεη γλσξίζεη ζην παξειζφλ κεγάια 

θχκαηα κεηαλαζηεπηηθήο θπγήο πξνο ρψξεο πνπ πξνζέθεξαλ θαιχηεξεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο: ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ηνλ θπξηφηεξν 

πξννξηζκφ κεηαλάζηεπζεο απνηεινχζαλ νη ΖΠΑ θαη ε Απζηξαιία. ηηο πξψηεο 

κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηηο ρψξεο απηέο ζπλερίζηεθε, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα ε ζηαδηαθή αλνηθνδφκεζε θαη ε νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο Δπξψπεο 

θαηέζηεζε δεκνθηιέζηεξνπο πξννξηζκνχο ηε Γπηηθή Γεξκαλία θαη ην Βέιγην. Καη ελψ 

ηελ πεξίνδν εθείλε νη Έιιελεο κεηαλάζηεο πξνζέθεξαλ, θαηά θχξην ιφγν, αλεηδίθεπηε, 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ζήκεξα αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο θπγήο γηα 

ην πνηνηηθφηεξν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο· θπγήο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ην θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ έρεη επσκηζηεί ε ειιεληθή 

θνηλσλία.(Μνπζνχξνπ, Λ. 1991)  

Αξθεί λα ζπλνκηιήζεη θαλείο κε κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ ζηα ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ 

ηνπο ζε αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα ειιεληθψλ ΑΔΗ γηα λα αληηιεθζεί ηελ ηάζε πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί: Οη πεξηζζφηεξνη ηειεηφθνηηνη, πνπ θηινδνμνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 



ηνπ (γηα ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ή/θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο) ζην εμσηεξηθφ, 

πξνθξίλνπλ ηελ εθεί αλαδήηεζε εξγαζίαο. Βέβαηα ε αλαδήηεζε ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ 

δελ απνηειεί λέν θαηλφκελν. Σα ηειεπηαία ρξφληα, φκσο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

απφθνηηνη ησλ δεκνθηιέζηεξσλ ηκεκάησλ ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ επηιέγνπλ 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ζην 

εμσηεξηθφ. (Μνπζνχξνπ, Λ. 1991)  

Φπζηθά κηα ηέηνηα επηινγή δελ είλαη παξάινγε: Σε ζηηγκή πνπ ε αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ 

Διιάδα απαμηψλεη ηελ επέλδπζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο (π.ρ. 

Γεξκαλία θαη Οιιαλδία, φπνπ ην ζπλνιηθφ επίπεδν αλεξγίαο δελ μεπεξλά ην 5,5%) 

πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο πνπ θαζηζηνχλ ηηο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο! 

Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο πξννξηζκνχο αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

ζην εμσηεξηθφ (θαηά θχξην ιφγν ζηε Γπηηθή Δπξψπε), νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ζήκεξα 

εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν απαζρφιεζεο ζε πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα, Καηάξ θ.ιπ.) φπνπ ε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ νξπθηνχ πινχηνπ 

επηηξέπεη ηελ επίηεπμε πςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Φπζηθά ην θαηλφκελν απηφ δελ 

απνηειεί ειιεληθή πξσηνηππία. Δίλαη ίζσο πεξηζζφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα 

ηεο Πνξηνγαιίαο, φπνπ ε ηάζε θπγήο επηθεληξψλεηαη ζηηο πξψελ απνηθίεο ηεο ρψξαο, νη 

νπνίεο δηαηεξνχλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηνλ θφζκν.(Μνπζνχξνπ, 

Λ. 1991)  

Σε ζηηγκή πνπ ην πνηνηηθφηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

θαηεπζχλεηαη πξνο πξννξηζκνχο κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ε Διιάδα 

απνηειεί πφιν έιμεο ελφο κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο ρακειφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο. ην Γηάγξακκα 1, παξαθάησ, πξνθχπηεη πσο 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ζηε δπλακηθφηεξε ειηθηαθή νκάδα, 

30 έσο 34 εηψλ), πνπ πξνζειθχεη ε ειιεληθή νηθνλνκία (απφ ρψξεο είηε εληφο, είηε εθηφο 

ηεο ΔΔ) είλαη ρακειφηεξν θαη απφ ην αληίζηνηρν ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο.(Μνπζνχξνπ, 

Λ. 1991)  



 

 

ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε Οιιαλδία πνπ θαίλεηαη λα απνηειεί θνξπθαίν πφιν έιμεο γηα 

ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε! 

Αληίζηνηρα πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο πνπ, πξηλ ηελ 

εθδήισζε ηεο θξίζεο (ηα ζηνηρεία ζην δηάγξακκα αθνξνχλ ην 2009), απνηέιεζε πφιν 

έιμεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηφζν απφ ρψξεο εληφο, φζν θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 



 

 

Πεγή: Eurostat, Indicators of immigrant integration, 2011. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα: Πνζνζηφ ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ειηθίαο 30 έσο 

34 εηψλ θάζε ρψξαο πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ζηνηρεία 2009). 

 

Πεγή: Eurostat, Indicators of immigrant integration, 2011. 

 

Σν ζπκπέξαζκα ησλ παξαπάλσ κφλν αηζηφδνμν δελ κπνξεί λα είλαη: Οη εγγελείο 

αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, επηβαξπκέλεο απφ ηελ παξνχζα θξίζε, θαζηζηνχλ 

ηε ρψξα αλίθαλε λα πξνζειθχζεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ην 



εμσηεξηθφ, ηε ζηηγκή πνπ θηλδπλεχεη λα απνιέζεη ην πνηνηηθφηεξν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή, γλσζηή ζηε βηβιηνγξαθία σο «brain drain», 

θαηαδηθάδεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε ρακειά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, 

εγθαηληάδνληαο έλαλ θαχιν θχθιν ρακειψλ επηπέδσλ επελδχζεσλ θαη (ζπλεπψο, 

πεξαηηέξσ) ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο. 

Τπφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο δχν κφλν επηινγέο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε δηεζλή ζέζε 

ηεο ρψξαο ζε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο: Ζ πξψηε αθνξά ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ 

πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ εδψ αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ θαζηζηψληαο 

ειθπζηηθή επηινγή ηελ επηζηξνθή ηνπ δηαθπγφληνο ζην εμσηεξηθφ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. Ζ αληηζηξνθή ηεο ζεκεξηλήο ηάζεο θαη ε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα εγθαηληάζεη έλαλ «ελάξεην 

θχθιν» λέσλ επελδχζεσλ, πεξαηηέξσ ζπζζψξεπζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θ.ν.θ. 

Μφλε ελαιιαθηηθή επηινγή απνηειεί ε πξφζθαηα δνθηκαζκέλε ζπληαγή εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο, ε νπνία φκσο, κε ηε ζεηξά ηεο, αλακέλεηαη λα σζήζεη πεξηζζφηεξνπο ζηελ 

επηινγή ηεο θπγήο, δηαησλίδνληαο ηνλ θαχιν θχθιν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

 

Νέν ξεθφξ θαηέγξαςε ε αλεξγία ην Μάην, απνθαιχπηνπλ ηα κεληαία ζηνηρεία ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Πάλσ απφ 1.150.000 ζπκπνιίηεο καο είλαη άλεξγνη, 

πνζνζηφ πξσηνθαλέο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Καη, ην ρεηξφηεξν, ην 54,9% ησλ λέσλ 

κέρξη ηα 25 ρξφληα είλαη ρσξίο δνπιεηά.Παξάιιεια, δεκνζηεχκαηα απφ ην εμσηεξηθφ, 

αιιά θαη απφ ηελ επίζεκε Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηε Eurostat 

απνθαιχπηνπλ φηη έλα ηεξάζηην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ Διιάδα θαηαθεχγεη 

γηα εξγαζία ζηελ Δπξψπε θαη αιιαρνχ, δεκηνπξγψληαο πξνβιεκαηηζκφ θαη αλεζπρία γηα 

ηε θνξά πνπ έρνπλ πάξεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζηε ρψξα καο.  

 

Γηα ην ζέκα απηφ ηεο θξίζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο, έρεη γίλεη ζρεηηθή 

έξεπλα (Σδέληθεξ Καβνπλίδε) απφ ην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ), ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ηεχρνο ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ηνπ 



Φεβξνπαξίνπ. ηελ έξεπλα, κεηαμχ ησλ άιισλ, επηζεκαίλεηαη φηη ε επηδείλσζε ηεο 

αλεξγίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, απφ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, θαη ε 

ρεηξνηέξεπζε ησλ φξσλ απαζρφιεζεο έρνπλ νδεγήζεη αξθεηνχο Διιελεο θαη Διιελίδεο 

λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζην εμσηεξηθφ, θαη ηδίσο άηνκα λεαξήο ζρεηηθά ειηθίαο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

αθφκα νηθνγελεηαθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο. Δγείξεηαη ην εξψηεκα εάλ ε ηάζε απηή 

ζεκαηνδνηεί ηε κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο κεηαλαζηεπηηθήο εκπεηξίαο θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, εάλ, κεηά ηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ 

ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ πξηλ απφ δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο, κεηαζρεκαηίδεηαη πάιη 

ζε ρψξα απνζηνιήο. 

 

Μνξθωηηθό επίπεδν 

 

Γίλεηαη αλάιπζε ζηα ζηνηρεία, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε κεγάιε αχμεζε, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκφ κέρξη 44 εηψλ. Σν πνζνζηφ ζηηο 

νκάδεο απηέο ππεξδηπιαζηάζηεθε. Ζ έληνλε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ραξαθηήξηζε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά επίπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, αλ θαη ην πηπρίν 

ζεσξείηαη ζπρλά ην ηζρπξφηεξν «φπιν» ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πςειήο 

αλεξγίαο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ πνπ επηθαιείηαη ε κειέηε. 

 

Αλαιπηηθή θαηαγξαθή γίλεηαη, ζηελ αλάιπζε, θαη ζηηο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

πνπ δηακφξθσζαλ θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο Διιάδαο σο ρψξαο απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ. Δηδηθφηεξα, ηα επίπεδα αλεξγίαο ηεο ρψξαο ήηαλ ζεκαληηθνί 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ απφ ηελ Διιάδα, ηελ 

πεξίνδν 1959-1977, πξνο ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Γεξκαλία, κε ηα 

ξεχκαηα λα δηαθπκαίλνληαη αλάινγα κε ηα επίπεδα αλεξγίαο, ηνλίδεηαη ζηε κειέηε. 

ήκεξα, δελ είλαη κφλν ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηάζε γηα 



κεηαλάζηεπζε, αιιά θαη άιινη ζρεηηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη νη αξλεηηθέο πξνβιέςεηο 

γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα, αθφκα θαη νη 

κεησκέλεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο πνπ ζπλεπάγνληαη. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή δελ επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηνπ δηάηξεηνπ 

θνηλσληθνχ δηρηπνχ αζθαιείαο πνπ δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζε παιαηφηεξεο 

αλάγθεο, πφζσ κάιινλ ζε λέεο, ελψ ην άηππν δίρηπ αζθαιείαο, φπσο ηεο νηθνγέλεηαο, 

πνπ άκβιπλε παιαηφηεξα ηηο επηπηψζεηο ηεο λεαληθήο αλεξγίαο κε ηελ «επηδφηεζε» ησλ 

άλεξγσλ ηέθλσλ ηεο, δπζθνιεχεηαη πιένλ λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα πξνζηαζία, εθφζνλ ε 

αλεξγία πιήηηεη ζνβαξά ζήκεξα θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, 

αληίζεηα κε πξνεγνχκελεο επνρέο. 

 

Αλαδεηθλχεηαη, κέζα απφ ηελ έξεπλα, γηα κηα αθφκε θνξά πσο ε πνιηηεία αληηκεησπίδεη 

θξίζηκα δεηήκαηα. Δλψ παιαηφηεξα ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή δεκνζίεπε ζηνηρεία γηα 

ηε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ, φπσο θαη γηα ηνπο παιηλλνζηνχληεο, δελ ππάξρνπλ 

αληίζηνηρα ζηνηρεία ζήκεξα. Παξνκνίσο, ην γξαθείν ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Μεηαλάζηεπζεο ηεο Αζήλαο, πνπ αζρνιήζεθε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950, 1960 θαη 1970 κε 

ηε κεηαλάζηεπζε Διιήλσλ ζηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά θαη ηηο ΖΠΑ, δελ αζρνιείηαη 

πιένλ κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά απνθιεηζηηθά κε ηε 

κεηαλάζηεπζε μέλσλ πξνο ηελ Διιάδα. Οη Διιελεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ, 

παξαπέκπνληαη ζε πξεζβείεο θαη πξνμελεία. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, σο ρψξεο πξννξηζκνχ 

ησλ Διιήλσλ, θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ ε Γεξκαλία, ε Απζηξαιία θαη νη ΖΠΑ, φπσο 

θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

Αικαηώδεο άλνδνο 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεξκαλίαο 

Destatis, ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 ζεκεηψζεθε αικαηψδεο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Διιήλσλ, πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζηε Γεξκαλία. Σν ζπγθεθξηκέλν εμάκελν, 



κεηαθφκηζαλ 4.100 άηνκα ειιεληθήο ππεθνφηεηαο, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 84% 

ζε ζρέζε κε ην ίδην εμάκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. πγθξηηηθά, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

εγθαηεζηεκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ απμήζεθε θαηά 19%, θηάλνληαο ηνπο 435.000, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ ήηαλ πνιίηεο άιιεο ρψξαο ηεο Δ.Δ. ην ζρεηηθφ δειηίν ηεο 

γεξκαληθήο ππεξεζίαο, ηνλίζηεθε φηη ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιε ε αχμεζε ηεο εηζξνήο απφ 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. πνπ πιήηηνληαη εληνλφηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά ε αχμεζε 

ηεο Ηζπαλίαο ήηαλ κηθξφηεξε απφ εθείλε ηεο Διιάδαο (ην 49%, θηάλνληαο ζηνπο 2.400 

αλζξψπνπο). Ζ δήηεζε εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία αθνξά θπξίσο ζέζεηο πςεινχ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαη ε Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Δξγαζίαο κεζνιαβεί γηα ηελ 

εμεχξεζε εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ μέλεο ππεθνφηεηαο κε πςειή θαηάξηηζε. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία 

λέαο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ πςειήο εμεηδίθεπζεο, κε ζθνπφ 

ηελ πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηνπ πξνζφλησλ. 

 

Δξεπλα γηα ηε δηαξξνή επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ εθηίκεζε φηη, ην 2010, εξγάδνληαλ ζην 

εμσηεξηθφ 110.000 κε 135.000 Διιελεο πηπρηνχρνη, νη νπνίνη απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 

8,5% κε 10,5% φισλ ησλ πηπρηνχρσλ πνπ δνχζαλ ζηελ Διιάδα. Γηαπηζηψζεθε φηη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ ζπληφκεπζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 

ρξεηαδφηαλ γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεκεξηλή ηάζε 

κεηαηξνπήο ζε ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ θαη πάιη δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο 

Διιάδαο, αιιά θαη άιισλ ρσξψλ πνπ ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή κε ηελ Διιάδα 

κεηαηξάπεθαλ, απφ ρψξεο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, ζε ρψξεο ππνδνρήο. 

 

Σν κεηαπνιεκηθό παξειζόλ 

 

Σν ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν θαηαιήγεη ε αλάιπζε ηνπ ΚΔΠΔ, είλαη φηη νη κεγάιεο 

δπζθνιίεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ πιένλ ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, έρνπλ επίπησζε 



ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαλάζηεπζε. Ζ αλεξγία θαίλεηαη λα απνηειεί, ζήκεξα, 

ζεκαληηθφ παξάγνληα κεηαλάζηεπζεο Διιήλσλ, αθξηβψο φπσο δηαπηζηψζεθε γηα ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο Διιάδαο σο ρψξαο απνζηνιήο κεηαλαζηψλ, ηηο κεηαπνιεκηθέο 

δεθαεηίεο. Οη ρψξεο πξννξηζκνχ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ ππνςήθησλ 

Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, ζπκπίπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δχν επνρέο. Φαίλεηαη φκσο φηη 

ζα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ θπκάησλ, αζρέησο 

ηνπ ζρεηηθνχ κεγέζνπο ηνπο (είλαη άγλσζην πνηα έθηαζε ζα πάξεη ην λέν θχκα, αιιά 

δχζθνια ζα θηάζεη ζην κέγεζνο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ). ήκεξα, ε δήηεζε κεηαλάζηεπζεο 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλε αλάκεζα ζηνπο λένπο κε πςειά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη ε δήηεζε 

εξγαζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο επηζπκεηέο ρψξεο πξννξηζκνχ είλαη θπξίσο γηα 

εξγαδνκέλνπο εμεηδηθεπκέλσλ πξνζφλησλ, ελψ, αληίζεηα, ηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, νη 

Διιελεο κεηαλάζηεο ήηαλ θπξίσο ρακειήο εθπαίδεπζεο θαη αληαπνθξίζεθαλ ζε δήηεζε 

αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία θαη αιινχ.(GREEN , NANCY L . 2004)  

 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο είλαη δπζνίσλεο. Πνιινί εηδηθνί νκηινχλ φηη 

κπνξεί κέρξη ηέινο ηνπ ρξφλνπ λα πξνζεγγίζεη ην 30%. Δλα ηέηνην πνζνζηφ είλαη 

δχζθνια δηαρεηξίζηκν απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο, ε νπνία δελ έρεη ηνπο θαηάιιεινπο 

πφξνπο γηα λα ηνπο ζηεξίμεη νηθνλνκηθά κέζσ επηδνκάησλ θαη άιινπ είδνπο παξνρψλ. 

πλεπψο, θάηη πξέπεη λα γίλεη κε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Ζ 

πξνεηνηκαζία γηα νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο δελ πξέπεη λα βξαδχλεη.(GREEN , NANCY 

L . 2004)  

 

 

Μεηαβνιέο ζηελ απαζρόιεζε 

 

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε έξεπλα (Κ. Καλειιφπνπινο) γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Γειηίν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

δηάρπηε είλαη ε εθηίκεζε φηη νη πξννπηηθέο ηεο απαζρφιεζεο παξακέλνπλ δπζνίσλεο θαη, 



ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ ζπλερίδεηαη, αλακέλεηαη πεξαηηέξσ ρεηξνηέξεπζε. Ζ 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη νη ζπλέπεηέο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ θαηαλέκνληαη 

εμίζνπ κεηαμχ ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά νχηε θαη κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δηζη, ελψ ππάξρνπλ θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ απνιέζεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπο, άιινη θιάδνη δείρλνπλ λα αληέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ή θαη λα θεξδίδνπλ 

ζέζεηο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλνη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εθηεζεηκέλεο ζηνλ έληνλν επξσπατθφ θαη δηεζλή αληαγσληζκφ κηθξήο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νη νπνίνη πξνθχπηεη φηη επηβηψλνπλ ζηελ ηξέρνπζα βαζηά θξίζε θαη 

εκθαλίδνπλ αμηφινγε θηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ, φπσο ε γεσξγία, ε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ, ηα μελνδνρεία θαη νη θαξκαθνβηνκεραλίεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο 

αηζηφδνμε έλδεημε αληνρήο ζηελ θξίζε θαη πξννπηηθήο φηη απηή ζα μεπεξαζηεί, θαζψο 

θαη σο πηζαλνί ζηφρνη άζθεζεο ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο, ηνλίδεη ν αλαιπηήο. 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε, πνπ καζηίδεη ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, είλαη αθφκε ελ εμειίμεη θαη νη εθηηκήζεηο γηα ην πνχ ζα νδεγήζεη 

είλαη ηνπιάρηζηνλ αβέβαηεο. 

 

Πξνο Απζηξαιία 

 

Ζ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηελ Απζηξαιία θαίλεηαη λα έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. Οη 

πνιππιεζείο θιήζεηο ζηελ πξεζβεία Απζηξαιίαο νδήγεζαλ ζηε δηνξγάλσζε πέληε 

ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηελ Αζήλα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ Απζηξαιία, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιείςεηο, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο απνθηψληαη κε ζπνπδέο ή θαηάξηηζε κεγάιεο δηάξθεηαο, 

φπσο είλαη ηα πγεηνλνκηθά επαγγέικαηα. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ήηαλ πεξίπνπ 15.000, 

αιιά κφλν 1.250 άηνκα κε ζρεηηθά πξνζφληα πήξαλ ηελ πνιππφζεηε πξφζθιεζε. Λφγσ 

ησλ δηαθφξσλ πεξηνξηζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, δελ έρεη ζεκεησζεί αχμεζε ηεο ρνξήγεζεο 

κεηαλαζηεπηηθήο βίδαο ζε Διιελεο ππεθφνπο, παξ' φιε ηε κεγάιε αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο πξεζβείαο ηεο 



Απζηξαιίαο ζηελ Αζήλα, νη αθίμεηο Διιήλσλ ππεθφσλ γηα κφληκε δηακνλή ζηελ 

Απζηξαιία, σο εμεηδηθεπκέλσλ, ήηαλ 22 ην 2008-2009, 17 ην 2009-2010, ελψ ην 

εκεξνινγηαθφ έηνο 2011 ιηγφηεξνη απφ 15 Διιελεο θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ ηελ έγθξηζε 

ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.(Κ. Καλειιφπνπινο)  

Αλακθίβνια ζηελ Διιάδα, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ππάξρεη κηα αλαληηζηνηρία πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο εξγαζίαο πηπρηνχρσλ ε νπνία θαη νδεγεί θάπνηνπο απφ απηνχο ζηε 

κεηαλάζηεπζε. Ζ αλαληηζηνηρία απηή δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξβάιινπζα πξνζθνξά 

πηπρηνχρσλ: ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ρακειφηεξν 

απφ ηνλ κ.φ. ηφζν ηεο ΔΔ φζν θαη ηνπ ΟΟΑ*. Ζ αλαληηζηνηρία πξνθχπηεη απφ ηελ 

πεξηνξηζκέλε δήηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα πηπρηνχρνπο. Δίλαη ινηπφλ έλα 

δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα θαη ζπλεπψο γηα λα ιπζεί ζέιεη βαζηθέο αιιαγέο ζηε δηάξζξσζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα κεηαηεζεί ζηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο ηεο αμίαο ψζηε λα παξάγεη πην ζχλζεηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο.(Κ. 

Καλειιφπνπινο)  

 

Γηαρξνληθά αιιάδεη ν ραξαθηήξαο ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Διιάδα: γηα πάξα πνιιά 

ρξφληα ήηαλ κεηαλάζηεπζε αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ ελψ ζηε ζπλέρεηα θπξίσο απφ ην 1990 

θαη κεηά είλαη θπξίσο πηπρηνχρσλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο καο 68% απφ 

απηνχο πνπ ήηαλ ζην εμσηεξηθφ κέρξη ην 1970 είραλ ζπνπδάζεη κέρξη ην γπκλάζην θαη 

κφιηο 12% είραλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ. ήκεξα ηα δεδνκέλα έρνπλ αληηζηξαθεί: 6% 

κέρξη γπκλάζην θαη 63% παλεπηζηήκην.(Κ. Καλειιφπνπινο)  

 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο επεηδή νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη πηπρηνχρνη θεχγνπλ ιφγσ ησλ 

αδηεμφδσλ πνπ ζπλαληνχλ, δελ κπνξνχλ πιένλ λα είλαη επηιεθηηθνί. Έηζη, 

ππεξδηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο κεηαλάζηεπαλ νη Έιιελεο (πάλσ 

απφ 95), ππάξρεη δειαδή απηφ πνπ ν Vertovec νλνκάδεη "superdiversity". Βέβαηα παξ' 

φια απηά ην 80% ησλ κεηαλαζηψλ θαηεπζχλεηαη ζε Δπξσπατθνχο πξννξηζκνχο θαη 

κάιηζηα ην 50% ησλ κεηαλαζηψλ έρεη κεηαλαζηεχζεη είηε ζε Αγγιία είηε ζε Γεξκαλία. 

Θα πξέπεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί πσο θεχγνπλ φινη απηνί νη πηπρηνχρνη παξ' φιν πνπ θαη 



ζηηο ρψξεο ππνδνρήο δελ είλαη πνιχ θαιή ε θαηάζηαζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο (αγνξά 

εξγαζίαο θιπ), αθφκε θαη ηνπο πηπρηνχρνπο.(Κ. Καλειιφπνπινο)  

Δίλαη θαηαλνεηφ πσο πνιινί απφ απηνχο δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηζηξέςνπλ. Κάπνηνη 

δνπλ πνιιά ρξφληα ζην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ ζηξψζεη ηε δσή ηνπο εθεί (έρνπλ νηθνγέλεηα, 

έρνπλ ζχληξνθν πνπ δελ είλαη Έιιελαο/ίδα, έρνπλ ζέζεηο επζχλεο κε πςειφ θνηλσληθφ 

θχξνο θαη ακνηβή θιπ. κσο, αθφκε θαη απηνί παξακέλνληαο ζην εμσηεξηθφ, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηε ρψξα (κε επηρεηξήζεηο, εξεπλεηηθά θέληξα, 

παλεπηζηήκηα θιπ) θαη είλαη ζίγνπξν πσο ζα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε ψζηε λα 

ππνβνεζεζεί κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. 

Δίλαη δεδνκέλν πσο ζα πξέπεη λα απνηξαπεί θαηά ην δπλαηφλ ε πεξαηηέξσ αθαίκαμε ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο. Παξ' φιν φηη είλαη 

απνιχησο θαηαλνεηφ γηαηί ν θαζέλαο θαη ε θαζεκηά απνθαζίδεη λα θχγεη, ζα πξέπεη λα 

είλαη εμίζνπ αληηιεπηφ φηη επεηδή ην θαηλφκελν απηφ έρεη πάξεη καδηθέο δηαζηάζεηο 

(δειαδή 190.000 Έιιελεο πηπρηνχρνη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ -

απηνί απνηεινχλ ην 15%** ηνπ ζπλφινπ ησλ 1.274.000 πηπρηνχρσλ ΑΔΗ ζηελ Διιάδα) 

νη επηπηψζεηο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο.(Κ. 

Καλειιφπνπινο)  

 

Δλψ ππάξρεη κηα δηνγθνχκελε θπγή επηζηεκφλσλ, θπξίσο λέσλ -αιιά κφλν ην 21% είλαη 

πάλσ απφ 35 εηψλ- απφ ηε ρψξα καο ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη, δπζηπρψο ιίγνη, 

νη νπνίνη επηζηξέθνπλ έρνληαο δνπιέςεη ζην εμσηεξηθφ γηα κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα 

δηαζηήκαηα θαη ζπρλά ζε πνιχ ζεκαληηθέο ζέζεηο. Απηνί, παξφιν πνπ είλαη ιίγνη, κπνξεί 

λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν γηαηί έρνπλ εκπεηξία δσήο θαη εξγαζίαο ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, εξρφκελνη ζηελ Διιάδα κπνξνχλ, κε ηηο δηαζπλδέζεηο 

πνπ έρνπλ απφ ην πξνεγνχκελν εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, λα ζπκβάιινπλ πνιιαπιά. 

 

 

Τπνινγηζκόο κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ 



 

Μεηαλάζηεπζε απφ ηελ Διιάδα. 

 

 

Πεγή: Eurostat, Indicators of immigrant integration, 2011. 

 

 

χκθσλα κε ηε EUROSTAT έθπγαλ απφ ηελ Διιάδα 223.885 άηνκα ηε πεξίνδν 2010-

2013. χκθσλα κε ηελ έξεπλά καο απφ LSE έθπγαλ 192.403 άηνκα ηελ πεληαεηία 2010-

2014 ή 203.758 άηνκα ηε πεξίνδν 2010-2015 φηαλ έγηλε ε έξεπλα. Απφ απηά ηα άηνκα 

174.125 παξακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

ε επίπεδν λνηθνθπξηνχ, κηα ζηηο 18 νηθνγέλεηεο έρεη κεηαλάζηε πνπ έθπγε κεηά ην 2010. 

 



Υώξεο πξννξηζκνύ 

 

 ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ππεξδηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

κεηαλάζηεπαλ νη Έιιελεο. 

Σν 80% ησλ κεηαλαζηψλ θαηεπζχλεηαη ζε Δπξσπατθνχο πξννξηζκνχο.(EUROSTAT) 

Σν 50% ησλ κεηαλαζηψλ έρεη κεηαλαζηεχζεη είηε ζε Αγγιία είηε ζε Γεξκαλία. Οη δχν 

ρψξεο απνξξνθνχλ παξφκνην αξηζκφ κεηαλαζηψλ ( πεξίπνπ ην 25% ή θαζεκία). 

(EUROSTAT) 

 

Οη ΖΠΑ θαη Απζηξαιία παξνπζηάδνληαη σο ε ηξίηε θαη ηέηαξηε ρψξα πξννξηζκνχ φρη 

φκσο κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο ακέζσο επφκελνπο Δπξ. πξννξηζκνχο (νπεδία, 

Οιιαλδία, Γαιιία). (EUROSTAT) 

 

 



 

 

 

Πεγή:huffingtonpost.gr 

 

 

 

 

 



Δθπαίδεπζε θαη κεηαλάζηεπζε 

 

Αλ δνχκε ηελ θαηαλνκή ησλ κεηαλαζηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αλά δεθαεηία 

κεηαλάζηεπζεο θαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο αηφκσλ κεζαίαο 

εθπαίδεπζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο έιαβε κελ ρψξα αιιά είλαη ιηγφηεξν έληνλε 

απφ φ,ηη ζεσξνχζακε. Σέινο, κφλν ιίγα άηνκα κε πνιχ ρακειή εθπαίδεπζε 

κεηαλαζηεχνπλ ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ είλαη θαη πην ινγηθφ δεδνκέλεο θαη ηεο 

ζπλνιηθή αχμεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ζηε ρψξα.(International Standard 

Classification of Education) 

 

Δάλ θάπνηνο εμεηάζεη ηελ εμέιημε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Διιάδα κεηά ηνλ Πφιεκν 

ηφηε παξαηεξεί φηη απφ ην 1990 θαη κεηά είλαη πεξηζζφηεξνη νη πηπρηνχρνη πνπ 

θεχγνπλ.ε επίπεδν λνηθνθπξηψλ 7,5% ηνπ ζπλφινπ έρνπλ ηνπιάρηζην έλα άηνκν ην 

νπνίν ζθέθηεηαη λα κεηαλαζηεχζεη κέζα ηνλ επφκελν ρξφλν.(EUROSTAT) 

 

Πηπρηνύρνη ζην εμωηεξηθό (Brain drain 1) 

 

χκθσλα κε πξνβνιέο απφ ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο ηνπ LSE νη έιιελεο πηπρηνχρνη πνπ 

βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ είλαη 187.422. Οη 135.495 απφ απηνχο κεηαλάζηεπζαλ κεηά ην 

2010! Σν 2010 πνπ είρε νινθιεξσζεί ε έξεπλα, ππήξραλ πεξίπνπ 120.000 έιιελεο 

επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

Σν πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ επί ησλ κεηαλαζηψλ πνπ παξακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη 

έθπγαλ κεηά ην 1980 είλαη 71% (θαη αλά δεθαεηία: 1980-1989=25%/ 1990-1999=44%/ 

2000-2009=69%/ 2010-2019=80%). 

 



Μεηαλάζηεπζε ησλ "very highly skilled" (Brain drain 2):Oξίδνληαο ηνπο very highly 

skilled σο ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ/δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ θαη ηνπο απφθνηηνπο 

πνιπηερλείνπ (ζεσξνχληαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ζηελ Δπξψπε) θαη ηαηξηθήο πξνθχπηεη 

φηη: Σν 64% ησλ κεηαλαζηψλ κε απηά ηα πηπρία έθπγαλ κεηά ην 2010! (EUROSTAT) 

 

Δπαγγέικαηα αλά ρώξα 

 

Πξνο ηελ Αγγιία κεηαθηλνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο ελψ 

ζηελ Γεξκαλία δελ ηζρχεη απηφ. Ζ Γεξκαλία ζπγθεληξψλεη θαη έλα πςειφ αξηζκφ αηφκσλ 

κε κεζαία θαη ρακειή εθπαίδεπζε ηα νπνία ίζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δπλαηφηεηα πνπ 

έρνπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα ιφγσ δηθηχσλ απφ παιηφηεξεο 

κεηαλαζηεχζεηο.(EUROSTAT) 

 

Αλεξγία 

 

Οη κηζνί απφ ηνπο κεηαλάζηεο πνπ έθπγαλ κεηά ην 2010 ήηαλ άλεξγνη ζηελ Διιάδα πξηλ 

ηελ απνρψξεζή ηνπο. Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ην πνζνζηφ απηφ δελ ηζρχεη κφλν γηα ην 

ζχλνιν αιιά θαη γηα φιεο ηεο (νηθνγελεηαθέο) εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο μερσξηζηά! Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ κεηαλαζηψλ κε εμαίξεζε απηνχο κε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ άλεξγνη πξηλ 

κεηαλαζηεχζνπλ).(EUROSTAT) 

 

Σν πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ δελ θαίλεηαη λα «πηέδεη» πεξηζζφηεξν άηνκα θάπνηαο 

εθπαηδεπηηθήο ή εηζνδεκαηηθήο θαηεγνξίαο θαζψο ην πνζνζηφ αλεξγίαο (πξηλ ηε 

κεηαλάζηεπζε) είλαη κνηξαζκέλν γηα φιεο ηεο εηζνδεκαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

θαηεγνξίεο. (EUROSTAT) 



 

Ηιηθία κεηαλαζηώλ 

 

Σν πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ άλσ ησλ 35 εηψλ είλαη 21% - πνζνζηφ ζπγθξίζηκν κφλν κε 

απηφ ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηία (2000-2010). κσο ζηε κεηαλάζηεπζε κεηά ην 2010 

ππάξρεη θαη έλα 12% κεηαλαζηψλ ειηθίαο 40-49 πνπ είλαη κνλαδηθφ ζηε κεηαλαζηεπηηθή 

εκπεηξία ηεο Διιάδαο έηζη ηνπιάρηζην φπσο θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ LSE.  

 

 Ίζσο πην ελδεηθηηθφ ηηο αιιαγήο ηεο ειηθίαο ησλ κεηαλαζηψλ είλαη αλ θνηηάμνπκε ην 

30ν έηνο. 51% ησλ κεηαλαζηψλ κεηά ην 2010 είλαη πάλσ απφ 30 ρξνλψλ (γηα ηε 

πξνεγνχκελε δεθαεηία ην πνζνζηφ ήηαλ 43% γηα 2000-2009 θαη γηα ηηο πξνεγνχκελεο 

21%, 17%, 6%, 4% !!). 

 

Γνπιεηά ζην εμωηεξηθό 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ εξγάδνληαη ζε δνπιεηέο αλάινγεο ησλ δεμηνηήησλ (72%). έλα 

21% δνπιεχεη ζε πην ρακειέο δνπιεηέο θαη έλα 6% είλαη άλεξγνη. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία βξίζθεη δνπιεηά άκεζα ζην εμσηεξηθφ 0- 6 κήλεο 

(81%).(EUROSTAT) 

 

Γίθηπα 

 

Σα δίθηπα ησλ κεηαλαζηψλ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θίινπο (46%) θαη δεπηεξεπφλησο 

απφ ζπγγελείο (35%). Ζ θχξηα βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ζην κεηαλάζηε είλαη ε εμεχξεζε 



ζηέγεο (52%) θαη ιηγφηεξν ζπρλά εμεχξεζε δνπιεηάο 17,5%.(EUROSTAT) 

 

Λόγνη κεηαλάζηεπζεο 

 

Αλακελφκελα νη ιφγνη κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο ζρεηίδνληαη 

ζπληξηπηηθά κε νηθνλνκηθέο αηηίεο (72%). Απηφ δηαθνξνπνηείηαη ζαθψο κε ηηο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο.(EUROSTAT) 

 

Δκβάζκαηα 

 

Σν πνιχ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ εχξεκα εδψ είλαη ην γεγνλφο φηη ην ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξα κέξνο ησλ κεηαλαζηψλ νχηε ζηέιλεη νχηε δέρεηαη ρξήκαηα 

(68%).(EUROSTAT) Άξα πξνθχπηεη φηη ε κεηαλάζηεπζε ζπληειεί, θπξίσο, ζην 

βηνπνξηζκφ (ή ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή πξφνδν, αλάινγα κε ηηο απνιαβέο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ κεηαλάζηε) ησλ κεηαλαζηψλ απηψλ θαζαπηψλ.  

 

 Έλα 19% ησλ κεηαλαζηψλ ζηέιλεη ρξήκαηα ζηελ Διιάδα θαη έλα 13% δέρεηαη ρξήκαηα. 

(EUROSTAT)Πξνθαλψο ζπκβαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ζηέιλνπλ ρξήκαηα είλαη θπξίσο 

απφ ρακειέο θαη πνιχ ρακειέο εηζνδεκαηηθέο θιάζεηο. ε φ,ηη αθνξά ηα άηνκα πνπ 

ιακβάλνπλ ρξήκαηα είλαη θπξίσο απφ ηα κεζαία εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα. Σν πιένλ 

ζεκαληηθφ παξακέλεη φηη γηα φιεο ηηο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηψλ νχηε δέρεηαη νχηε ιακβάλεη ρξήκαηα.  

 

Απφ ην 2007 σο ην 2014 10πιαζηάζηεθε ν αξηζκφο απηψλ πνπ θαηαζέηνπλ ηα 

βηνγξαθηθά ηνπο ζην Portal ηεο ΔΔ γηα λα βξνπλ δνπιεηά(EUROSTAT) 



 ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο παξνπζηάζηεθαλ γηα πνιχ πςειά πνζνζηά πνπ έθηαζαλ ζην 40,5% γηα 

καζεηέο ηεο Α' Λπθείνπ πνπ είραλ «Τςειή ή πνιχ πςειή πξφζεζε κεηαλάζηεπζεο». Οη 

καζεηέο απηνί είραλ πςειά πνζνζηά γνλέσλ κε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία θαη πηπρία 

θπξίσο ησλ κεηέξσλ (Λακπξηαλίδεο πθάο, Έξεπλα ζε 373 καζεηέο Λπθείνπ 

Πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ Θεζ/λίθεο, Ηαλ- Απξίιηνο 2014) 

 

 

Πνιηηηθέο 

 

Τπάξρνπλ δπν ηξφπνη, γηα λα αμηνπνηήζεη θαλείο ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο ρψξαο ηνπ πνπ 

εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

- Ο έλαο είλαη λα ζηνρεχζεη ζηελ επηζηξνθή ηνπο (return option),  

 

-Ο άιινο λα πξνζπαζήζεη λα αμηνπνηήζεη ην αλζξψπηλν απηφ θεθάιαην ζεσξψληαο φηη 

ζα παξακείλεη ζην εμσηεξηθφ (diaspora option). 

 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη εζληθέο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο ζηφρεπαλ ζηελ επηζηξνθή 

πξνζθέξνληαο θίλεηξα (φπσο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο) ζε απηνχο πνπ επέζηξεθαλ. 

κσο, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά. Τπήξμαλ βέβαηα θαη επηηπρεκέλα 

παξαδείγκαηα φπσο θάπνησλ λέσλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ ρσξψλ (ηγθαπνχξε θαη 

Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο) θαη θάπνησλ κεγάισλ ρσξψλ, φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία πνπ 

έδσζαλ θίλεηξα, δεκηνχξγεζαλ αμηφινγεο δνκέο γηα Δ&Α θπξίσο φκσο είραλ πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο.(Καζηκάηεο, Κ. 2003)  



 

  

-Νενθπείο (start ups) θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. 

 

- Πξηκνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ φηαλ ζπκκεηέρνπλ έιιελεο επηζηήκνλεο πνπ 

εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ 

 

- Γηεπθφιπλζε ηεο δπλαηφηεηαο λα  εξγάδεηαη θαλείο ηαπηφρξνλα ζε παλ/κην ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ (Dual appointments) 

 

Απηφ, ίζσο απνηειέζεη θαη ηε «γέθπξα», ε νπνία θάπνηα ζηηγκή, αξγφηεξα, ζα ηνπο 

θέξεη πίζσ, κε αλακθηζβήηεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. 

 

 

*ηηο ειηθίεο 15-69 εηψλ ν κ.φ. ζηελ Δ.Δ. είλαη 22% θαη ζηελ Διιάδα 19%, ζηηο ειηθίεο 

25-64 ν κ.φ. ζηηο ρψξεο ΟΟΑ είλαη 31% θαη ζηελ Διιάδα 28% (ΔΛΣΑΣ 2011) 

 

**Δάλ ζε απηνχο πξνζζέζνπκε θαη ηνπο πηπρηνχρνπο ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ θαη ηζφηηκσλ 

ζρνιψλ ηφηε ην ζχλνιν ησλ πηπρηνχρσλ αλέξρεηαη ζε 1.719.000 νπφηε ην πνζνζηφ 

απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ κεηψλεηαη ζην 11,1% - ΔΛΣΑΣ 2011). 

Καζφηη είλαη ηδηαίηεξα κνξθσκέλνη αλαδεηνχλ δνπιεηά ηζάμηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κηαο 

θαη  ζηελ  Διιάδα  δελ  θαηάθεξαλ  λα  απνξξνθεζνχλ  ζηνλ  θιάδν  ηνπο.  Πιένλ  νη 

κεηαλάζηεο δελ είλαη εξγάηεο, αιιά ηερληθνί ππνινγηζηψλ, γηαηξνί, νηθνλνκνιφγνη, 



ινγηζηέο,  κεραληθνί  θηι.  Σέινο,  ηε  δηακνλή  ζην  εμσηεξηθφ  επηιέγνπλ  πιένλ  θαη 

πνιινί  λένη  (ηα  πνζνζηά  απμάλνληαη  φιν  θαη  πεξηζζφηεξν,  φπσο  ζα  δνχκε 

παξαθάησ),  νη  νπνίνη  δελ  αλαδεηνχλ  κφλν  δνπιεηά,  αιιά  επηιέγνπλ  θαη  λα 

ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα λα απνθηήζνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο απνξξφθεζεο ζε 

ηθαλνπνηεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο εθεί. 

 

 

4.2.1  

Υώξεο ππνδνρήο Διιήλωλ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. 

Μεγάιε αχμεζε ξνήο ζε Ννξβεγία, Βξεηαλία, Γεξκαλία θαη Βέιγην(ΔΛΣΑΣ 2011).Ζ  

απαηζηνδνμία  ησλ  Διιήλσλ γηα  ηελ  θαηάζηαζε  ηεο  νηθνλνκίαο  ζηε  ρψξα  καο 

νδεγεί  πνιινχοζπκπνιίηεο καο ζην   λα έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ή λα έρνπλ ζηφρν λα 

θχγνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα εξγαζία.  

Άιισζηε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζπλέπεηα ηεο  θξίζεο  είλαη  ε  πςειή  αλεξγία  θαη 

ε  θπγή  ησλ  Διιήλσλ  ζην  εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ εξγαζία.(HeliosPlus, 15 

Ηαλνπαξίνπ 2014) 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ  

Αθφκε θαηζηε Ννξβεγία κεηαλαζηεχνπλ νη Έιιελεο αθνχ πιένλ εδψ δελ κπνξνχλ λα 

βξνπλ δνπιεηά. χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο «Norway Post», ε Ννξβεγία έρεη βηψζεη 

κηα κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηνλ Νφην ηεο Δπξψπεο ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν, κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία λα θαηαδεηθλχνπλ πεξαηηέξσ άλνδν. 

(ΔΛΣΑΣ 2011) 

πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 έλαληη ηνπ Ννεκβξίνπ 2013, νη 

κεηαλάζηεο απφ ηελ Διιάδα ζηε Ννξβεγία έρνπλ απμεζεί θαηά 49% κε απνηέιεζκα ε  

δεχηεξε  λα  βξίζθεηαη  ζηελ  θνξπθή  ηεο  ιίζηαο  κε  ηηο  ρψξεο  ζηηο  νπνίεο 

θαηαγξάθεηαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε.(ΔΛΣΑΣ 2011) 



 

ΒΡΔΣΑΝΙΑ 

Καη  ζηε  Μεγάιε  Βξεηαλία  έρεη  παξαηεξεζεί  αχμεζε  ειιήλσλ  κεηαλαζηψλ.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ζηνηρεία απφ ηε Βξεηαλία δείρλνπλ αχμεζε θαηά 16%, πνπ  

αληηζηνηρεί  ζε  25.000  άηνκα,  ησλ  κεηαλαζηψλ  απφ  ρψξεο  ηεο ΔΔ  θαηά  ηνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Βξεηαληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζίαο θαη 

πληάμεσλ ε αχμεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζε πνζνζηά ζην 12κελν σο ηηο 30 επηεκβξίνπ 

απφ ηελ Διιάδα ήηαλ 31%. Γέθα ρηιηάδεο γηαηξνί έρνπλ θχγεη ζην εμσηεξηθφ ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Αγγιία θαη νη ΖΠΑ γηα λα βξνπλ 

εξγαζία, ελψ νη κεραληθνί πνπ έρνπλ θαηαθχγεη ζηε Μέζε Αλαηνιή, θαη φρη κφλν, είλαη 

δεθάδεο.(ΔΛΣΑΣ 2011) 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Ζ Γεξκαλία παξακέλεη έλαο ηφπνο πνπ επηιέγνπλ νη Διιελεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ '60 σο 

θαη ζήκεξα γηα κεηαλάζηεπζε. Σν 2012 ν αξηζκφο ησλ ειιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηε 

Γεξκαλία  απμήζεθε  θαηά  5,1%  ζχκθσλα  κε  ηα  ζηνηρεία  ηεο  Οκνζπνλδηαθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Destatis. Πάλησο, πνιινί είλαη θαη εθείλνη πνπ επηιέγνπλ ην 

Βέιγην γηα λα εξγαζηνχλ. 

ΒΔΛΓΙΟ 

Οπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδίαο Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ Βειγίνπ, ζηε 

ρψξα θαηαθζάλνπλ θαηά θχξην ιφγν επηζηήκνλεο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζε ηξάπεδεο, 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη εηαηξείεο θαζψο θαη εξγάηεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ρψξα καο 

έξρεηαη 14ε  αλάκεζα  ζηηο  30  θαη  πιένλ  ρψξεο  απφ  ηηο  νπνίεο πξνέξρνληαη  ηα  

πεξηζζφηεξα  βηνγξαθηθά  ζεκεηψκαηα.  Οη  ηνκείο  εθείλνη  πνπαπνξξνθνχλ Έιιελεο 

θαη μέλνπο κεηαλάζηεο είλαη θπξίσο ν λνκηθφο, ν δηνηθεηηθφο θαη  ν  νηθνλνκηθφο  θαη  

αθνινπζνχλ  εθείλνη  ηνπ  κάξθεηηλγθ θαη  ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ.(HeliosPlus, 15 

Ηαλνπαξίνπ 2014) 

 



 

4.2.2 Δξγαζία θαη εθπάηδεπζε ζην εμσηεξηθφ. 

Δλδεηθηηθφ  ηεο αλεξγίαο  θαη  ηεο  αλαζθάιεηαο  ζηε  ρψξα  καο  απνηειεί  θαη  ε  

έξεπλα  ηεο Κάπα Research πνπ έδεημε φηη επηά ζηνπο δέθα Έιιελεο απνθνίηνπο 

επηζπκνχλ λα θχγνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα λα εξγαζηνχλ, ελψ έλαο ζηνπο δέθα ήδε ςάρλεη 

γηα δνπιεηά ζε άιιε  ρψξα  ή  πξνζπαζεί  λα  ζπλερίζεη  ηηο  ζπνπδέο  ηνπ  ζην  

εμσηεξηθφ  γηα  λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε άιιεο αγνξέο εξγαζίαο. Απφ εθείλνπο νη 

νπνίνη δειψλνπλ πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ ζην εμσηεξηθφ ην 66,4% δειψλεη φηη ην θάλεη 

γηα λα έρεη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζπλνιηθά, ην 44,7% γηα λα βξεη κηα θαιή δνπιεηά 

θαη ην 32,6% γηα λα δηαζθαιίζεη πεξηζζφηεξε αμηνθξαηία ζηελ εμέιημή ηνπ. Μάιηζηα, ην 

60,7% δειψλεη φηη ζα πξνηηκνχζε κηα ζέζε εξγαζίαο κε πξννπηηθή θαξηέξαο ζην 

εμσηεξηθφ παξά κηα κφληκε ζέζε εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ή ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ 

Διιάδα. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 «ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ.» 

 

Λίγα ιφγηα γηα ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε: 

Παξαηεξείηαη πσο ε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν είλαη  

έλα  θαηλφκελν  ην  νπνίν  βξίζθεηαη  ζε  έμαξζε.  ηελ  ΔΔ  ην  πνζνζηφ κεηαλάζηεπζεο 

βξίζθεηαη ζην 2,2% πεξίπνπ.(ΔΛΣΑΣ) Τπάξρεη δηάθξηζε ζε λνκηθφ επίπεδν 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ , θαη  αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζία. Αιιά ν αθξηβήο 

αξηζκφο  ηνπο  είλαη  κφλν  θαηά  πξνζέγγηζε.  Οη  νηθνλνκηθνί  κεηαλάζηεο  ζηελ  ΔΔ 

έξρνληαη  απφ  ρψξεο  ρακεινχ  νηθνλνκηθνχ  εηζνδήκαηνο  ή  απφ  κηα  κεηάβαζε  ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ηνπο. Αληίζεηα, νη ππήθννη ησλ νηθνλνκηθά δπλαηψλ ρσξψλ 

πεξηνξίδνληαη ζηηο εζηίεο ηνπο. Ζ κεηαλάζηεπζε ηνπ λφηνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

αλαπηπμηαθή  ζπλεξγαζία  ηεο  θνηλφηεηαο  κε  απηέο  ηηο  ρψξεο.  Οη  αηηίεο  ηεο 

κεηαλάζηεπζεο γεληθφηεξα είλαη ε αλεπηπγκέλε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε κηα  

ρψξα,  ε  ζεηηθή  εμέιημε  κηαο  αλαπηπζζφκελεο  ρψξαο  πνπ  εληζρχεη  ηε  δηεζλή 



κεηαλάζηεπζε, ρακειή αλάπηπμε, αληζφηεηα εηζνδήκαηνο, ππεξπιεζπζκφο, πςειή 

αλεξγία, ζπγθξνχζεηο θαη εζληθέο εθθαζαξίζεηο, παξαβίαζε δηθαησκάησλ, δησγκνί, 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ιάζνο δηαθπβέξλεζε. (GREEN , NANCY L . 2004)  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί δηαρξνληθφ θαηλφκελν, ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο Γεο καο, 

ηελ ηζηνξία φισλ ησλ ιαψλ θη έηζη δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε εθδειψζεηο θαηλνκέλσλ 

ξαηζηζκνχ. 

Ζ δηαξξνή Διιήλσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ  αθνξά, φπσο είδακε κεηαλαζηεχζεηο απφ 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ζηηο αλαπηπγκέλεο θπξίσο ρψξεο. ηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα πνπ  ε  

νηθνλνκηθή  θξίζε  έρεη  πιήμεη  ηα  κεζαία  θπξίσο  ζηξψκαηα  φιν  θαη πεξηζζφηεξνη 

λένη επηιέγνπλ λα εθπαηξηζηνχλ γηα έλα θαιχηεξν αχξην. εκεηψζεθε φηη επηιέγνπλ 

ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, νη ΖΠΑ θηι. φπνπ νη  κηζζνί  είλαη  

ηθαλνπνηεηηθνί  θη  ε  αγνξά  εξγαζίαο  πξνζθέξεη  πνιιέο  ζέζεηο.  Ζ δηακνλή  ηνπο  ζε  

ζχγθξηζε  κε  ην  παξειζφλ  είλαη  ζαθψο  θαιχηεξε  θαζψο  νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

δεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ειιεληθφ κπαιφ θαη ηα ειιεληθά εξγαηηθά  ρέξηα,  

νξγαλψλνληαο  αθφκα  θαη  πξνγξάκκαηα  έληαμεο  γηα  λα  ηνπο πξνζειθχζνπλ. Ζ 

ζηάζε ησλ μέλσλ απέλαληη ζηνπο Έιιελεο είλαη ε πξέπνπζα κηαο θαη  ν  αξηζκφο  ησλ  

Διιήλσλ  επηζηεκφλσλ  ζηα  παλεπηζηήκηα  ηνπο  απμάλεηαη ζεκαληηθά, θεξδίδνληαο έηζη 

ην ζεβαζκφ. 

Δπνκέλσο, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ελψ ζην εμσηεξηθφ νη Έιιελεο είλαη 

εππξφζδεθηνη θαη ηνπο αλαδεηνχλ, ε ίδηα ε ρψξα ηνπο ηνπο σζεί λα κεηαλαζηεχζνπλ κε 

ην λα κελ ηνπο παξέρεη ηα δένληα ζηελ εξγαζία ηνπο ή αθφκα θαη λα ηνπο θξαηά ζηε 

κάζηηγα ηεο αλεξγίαο. Άξα, δηθαηνινγεκέλα εγθαηαιείπνπλ ηελ Διιάδα ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο, φρη κφλν λα επηβηψζνπλ, αιιά θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο, λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη λα δήζνπλ κε αμηνθξαηία θαη πςειή πνηφηεηα 

δσήο, έλλνηεο δπζεχξεηεο ζηελ Διιάδα.  

Ζ κεηαλάζηεπζε δελ έρεη γεληθά νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο αλάκεζα ζηνπο 



Έιιελεο.  Ζ  νκάδα  αηφκσλ  πνπ  θαίλεηαη  λα πιήηηεηαη  πεξηζζφηεξν  είλαη  νη 

αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. Οη κεηαλάζηεο είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζε ιίγνπο θιάδνπο φπνπ 

θαιχπηνπλ  πξαγκαηηθέο  αλάγθεο  ηεο  παξαγσγήο,  επεηδή  νη  Έιιελεο  εξγαδφκελνη 

απνθεχγνπλ  λα  εξγαζζνχλ  ζε  εξγαζίεο  πνπ  ζεσξνχληαη  αλζπγηεηλέο,  επνρηαθνχ 

ραξαθηήξα, επηθίλδπλεο ή θαθνπιεξσκέλεο φπσο: κεηαιιεία, θαζαξηζηέο, θαηψηεξν 

πξνζσπηθφ  λνζνθνκείσλ,  πηελνηξνθεία,  βνπζηάζηα-ρνηξνζηάζηα,  αιηεία,  

γεσξγία,νηθηαθνί βνεζνί θηι. 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε Δπξψπε έρεη πνιχ κηθξά πνζνζηά νηθνλνκηθήο 

κεηαλάζηεπζεο, θαζψο έρεη πνιιέο ρψξεο αλαπηπγκέλεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο απφ ηελ Διιάδα θαη νξηζκέλεο 

αλαπηπζζφκελεο θαη ππαλάπηπθηεο ρψξεο, πνπ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ρακειφ θη νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο δχζθνιεο. 

Βέβαηα, κπνξεί λα είλαη πνιινί απηνί πνπ θεχγνπλ αιιά παξαηεξείηαη φηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ην επηρεηξήζνπλ (νηθνλνκηθή άλεζε, ζπγγελείο ζην εμσηεξηθφ, γλψζε ηεο 

γιψζζαο). Γη‟ απηφ θαη φζνη δελ έρνπλ ηα κέζα θαη ηε γλψζε γηα λα θχγνπλ, κέλνπλ 

ζηελ Διιάδα θαη πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλά λα βξνπλ ηξφπν λα εμειηρζνχλ. Γη‟ απηφ θαη 

κπνξεί ην πνζνζηφ κεηαλάζηεπζεο λα απμάλεηαη, αιιά φρη ηφζν φζν ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ.Ζ ειιεληθή νηθνγέλεηα πιένλ ζηεξίδεη ηα παηδηά ηεο ζην λα θχγνπλ γηα λα 

επηβηψζνπλ, αιιά πάληα κε ηελ ειπίδα φηη ζα γπξίζνπλ.  

Δίλαη απηή φκσο ε ζσζηή επηινγή γηα ηελ εμέιημε ηεο ρψξαο; 

Μπνξεί  ν  θαζέλαο  λα  επηζπκεί  θαη  λα  αλαδεηά  ην θαιχηεξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά 

νθείινπκε λα θνηηάκε θαη ην ζχλνιν. Ζ θπγή κπνξεί  ηειηθά  λα  είλαη  ε  εχθνιε  ιχζε  

ζην  νηθνλνκηθφ  πξφβιεκα.  Γηαηί  φζν πεξηζζφηεξνη Έιιελεο ζα θεχγνπλ απ‟ ηε ρψξα 

ηφζν ε θξίζε ζα παξακέλεη. Γελ κπνξεί  λα  ππάξμεη  αλάπηπμε,  λα  εμαιεηθηεί  ε  

αλεξγία,  λα  απμεζεί  ην  κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο αλ δελ ππάξρνπλ επηζηήκνλεο θαη 

εξγαηηθά ρέξηα ζηε ρψξα.  

Μφλν κε ηελ παξακνλή ησλ λέσλ θαη ηελ θνηλή πξνζπάζεηα ζα αλζίζεη μαλά ε νηθνλνκία 



θαη ζα δνζεί ζηηο λέεο γεληέο κηα Διιάδα αλαπηπγκέλε. 
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