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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαλχνπκε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πνιιέο νη επηπηψζεηο ηεο, 

κα ε θπξηφηεξε είλαη  ε εμαζιίσζε ηεο νηθνλνκίαο πνιιψλ ρσξψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ . Απηή ε εξγαζία αλαιχεη ηελ νηθνλνκηθή ,θπξίσο, 

κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ πξνο ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ηελ κεηαλάζηεπζε αλζξψπσλ απφ 

άιιεο ρψξεο πξνο ηελ Διιάδα.  
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Πεξίιεςε 

Ζ παξαθάησ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ πξνο  ηηο 
ππεξπφληηεο ή επεηξσηηθέο ρψξεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία πιήηηεη ηε ρψξα 
ήδε απφ ην 2008. Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο ζα παξνπζηάζεη θαη πεξηπηψζεηο ππνθεηκέλσλ ηα 
νπνία επέζηξεςαλ, φληαο ζην εμσηεξηθφ, πίζσ ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα  εξγαζηνχλ θαη 
ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο θαζψο θαη πεξηπηψζεηο αηφκσλ νη νπνίνη ήξζαλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο 
ζηελ Διιάδα κέζα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ.  
 ε έλα άιιν επίπεδν ε  εξγαζία ζα αλαιχζεη ηελ νηθνλνκηθή  κεηαλάζηεπζε, κέζα απφ ην 
ειιεληθφ παξάδεηγκα, ε νπνία φπσο πξνδίδεη θαη ε νλνκαζία ηεο νθείιεηαη θπξίσο ζε  
παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ζπλεπψο θαη ησλ ίδησλ 
ησλ αηφκσλ πνπ ηξέπνληαη ζε θπγή.  
ηελ Διιάδα, έρνληαο θαηά λνπ  ηελ  πνιχρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηε 
ρψξα, παξαηεξείηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη, θπξίσο λένη, άλζξσπνη επηιέγνπλ λα 
αλαδεηήζνπλ  έλαλ θαιχηεξν  ηξφπν δσήο ζην εμσηεξηθφ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα 
πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο  θαίλεηαη λα απμάλνληαη ξαγδαία ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά 
κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ πξν  δεθαεηίαο.  

Λέμεηο θιεηδηά : Oνηθνλνκηθή θξίζε , νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε, κεηαλαζηεπηηθφ θχκα.  
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Δηζαγσγή 

Η κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί έλα κνλνδηάζηαην θαηλόκελν θαζώο είλαη κηα δηαδηθαζία ε 

νπνία ππόθεηηαη ζηελ δηαπιαζηηθή επίδξαζε ηεο αλζξώπηλεο δξάζεο ελώ εκπιέθεη παξάιιεια έλλνηεο 

όπωο ε κεηαθίλεζε, ε ηαπηόηεηα ε εληνπηόηεηα ην έζλνο αιιά θαη  ε  παηξίδα κεηαλάζηεπζε κπνξεί 

λα  έρεη ραξαθηήξα εζωηεξηθό ή εμωηεξηθό, αλάινγα κε ην ύθνο θαη ην είδνο ηεο κεηαθίλεζεο ηωλ 

ππνθεηκέλωλ.  

Η κεηαθίλεζε απηή ηωλ ππνθεηκέλωλ ηόζν ζην επίπεδν ηεο θνηλωληθήο δωήο όζν θαη ζε 

ζεωξεηηθό επίπεδν, ζέηεη εθ λένπ ζε δηάινγν έλλνηεο όπωο έζλνο, θπιή, πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη 

ξαηζηζκό αθνύ αξθεηά ζπρλά ε επηδείλωζε θαηλνκέλωλ όπωο ν εζλνθεληξηζκόο  θαη ν ξαηζηζκόο  

ζπλδένληαη πνιιαπιά κε ηελ απμεκέλε παξνπζία ηνπ Άιινπ ζην πιαίζην  κηαο εζληθήο θνπιηνύξαο. 

Η  κεηαλάζηεπζε είλαη ζήκεξα έλα πνιύ επίθαηξν θαη θιέγνλ δήηεκα ηόζν ζηηο ΗΠΑ όζν θαη 

ζηελ επξωπαϊθή έλωζε.   Θέκαηα  αλαθνξηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε έρνπλ έξζεη ζην πξνζθήλην ιόγω 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηαρείαο γήξαλζεο ηωλ  πιεζπζκώλ,  ηελ θξίζε ηωλ πξνζθύγωλ ιόγω πνιέκνπ 

θαζώο θαη  ιόγω ηεο  απμαλόκελεο αληί-κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ξεηνξηθήο .
1
( Merle, 2017)  

Η Διιάδα ωο ρώξνο ππνδνρήο κεηαλαζηώλ ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πηώζε ηωλ 

ζνζηαιηζηηθώλ θαζεζηώηωλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, δέρεηαη ην πξώην  θύκα ) δηακέζνπ ηωλ 

βόξεηωλ ζπλόξωλ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ κεηαλάζηεο από ρώξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο.  

Καηά ηε δεθαεηία 2000 - 2010, ε Διιάδα έγηλε πόινο έιμεο εθαηνληάδωλ ρηιηάδωλ κεηαλαζηώλ όρη 

κόλν από ηηο πξώελ ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο αιιά από νιόθιεξν ηνλ θόζκν κε απνηέιεζκα πεξίπνπ ην 

7% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο λα απνηειείηαη από κεηαλάζηεο από ρώξεο εθηόο Δ.Δ  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε κεηαλάζηεπζε έρεη αιιάμεη ην νηθνλνκηθό θαη θνηλωληθό 

ηνπίν ηεο Διιάδαο. Βαζηθόο ιόγνο ελεξγνπνίεζεο απηνύ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ήηαλ ε καδηθή αύμεζε  

κεηαλαζηεπηηθώλ εηζξνώλ πνπ μεθίλεζε κε ηελ θαηάξξεπζε ηωλ ζνζηαιηζηηθώλ θαζεζηώηωλ ζηελ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε ζηηο αξρέο ηεοδεθαεηίαο ηνπ 1990, θαζψο θαη κηα αξθεηά 

κεγάιε εθξνή ησλ ίδησλ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ, ε νπνία  ππξνδνηήζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ 
νηθνλνκηθή χθεζε.(Cavounidis, 2013 ) 2. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθέο 
απφ ηηο θχξηεο ζπλέπεηεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο κεηαθίλεζεο  ησλ ξνψλ απηψλ είηε πξνο ηελ 
Διιάδα, είηε απφ ηελ Διιάδα πξνο άιινπο επξσπατθνχο ή κε πξννξηζκνχο.  Μεζνδνινγηθά 
ε εξγαζία ζα βαζηζζεί θπξίσο ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, άξζξα, εγρεηξίδηα θαζψο 
δηαδηθηπαθέο πεγέο νη νπνίεο άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο 

 

 

 

 

                                                           

1
Μerler2017, The economic effects of migration,http://bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-

migration/ 

 
2Cavounidis, 2013, MIGRATION AND THE ECONOMIC AND SOCIAL LANDSCAPE OF 

GREECE, South-Eastern Europe Journal of Economics 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1.Οηθνλνκηθή θξίζε ( ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ όξνπ)  

 Χο νηθνλνκηθή θξίζε  νξίδεηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηαλ ιέκε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε 

απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη επελδχζεηο θ.ιπ. Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (επελδχζεηο), φηαλ απμνκεηψλνληαη, ζπκπαξαζχξνπλ καδί ηνπο 

θαη φια ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε3 (Κνπθάξεο, 2010)Μέζα ζηα ηειεπηαία ρξφληα,  ε 

παγθφζκηα θνηλφηεηα αληηκεησπίδεη κηα κεγάιεο έληαζεο νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία, αλ θαη 

εθδειψζεθε αξρηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε επίθεληξν ηηο ηξαπεδηθέο επηζθάιεηεο θαη 

εηδηθφηεξα ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ζχληνκα έιαβε δηαζηάζεηο 

επηδεκίαο. χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε θξίζε κεηαθέξεηαη κε ζθνδξφηεηα 

ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε θαη ηελ πηψζε ηεο απαζρφιεζεο.Ζ 

αληίδξαζε ησλ ρσξψλ ήηαλ άκεζε ζ‟ φηη αθνξά ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο. Σα κέηξα απηά, αλ θαη δηέθεξαλ απφ ρψξα ζε ρψξα, σζηφζν είραλ έλαλ θνηλφ ζηφρν, 

ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηεο απαζρφιεζεο.( Kνπθάξεο, 2010)  

 

 

1.2. Γηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε: Tα αίηηα ηεο γέλλεζεο ηνπ 
θαηλνκέλνπ 

Τπάξρεη γεληθά ζπκθσλία ησλ αλαιπηψλ φηη ηέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο 
παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαη φηη ζπλέηεηλαλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Κξίζεο ηνπ 2008, σο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Κολλίνηζα, Ψαλιδόποσλος, 20094,  νη 
θχξηνη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο  θξίζεο ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο:  
 
 
 

                                                           
3
Κνπθάξεο,(2010) , «H παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο». Πεξηνδηθό Χξήκα, 

Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2010 

 
4
Κολλίντηασ, Ψαλιδόπουλοσ, 2009, Οι κρίςεισ του 1929 και του 2008 και οι πολιτικζσ  αντιμετώπιςισ τουσ, 

Παρουςίαςθ  ςτθν Ημερίδα του ιδρφματοσ   τθσ Βουλισ των Ελλινων με κζμα : “ Aπό τθν κρίςθ του  1929 ςτθν 
κρίςθ του 2009 “ Aκινα  12/ 11/2009.  



8 

 

Α) ηηο  παγθόζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο: 
Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε Κίλα πέηπρε κηα εμαηξεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ 
εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ αγαζψλ ζηηο ΖΠΑ. Οη εμαγσγέο απηέο νδήγεζαλ ζε ηεξάζηηα 
πιενλάζκαηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Κίλαο, ηα νπνία, φκσο δελ ηξνθνδφηεζαλ ηελ 
εγρψξηα δήηεζε, αιιά ηνπνζεηήζεθαλ ζε νκφινγα ησλ ΖΠΑ θαη άιια αμηφγξαθα πνπ 
θξάηεζαλ ην δνιάξην ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα θαη αληίζεηα ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ζηηο 
ΖΠΑ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ζε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 
ηνπ δαλεηζκνχ ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  
 
(β) ηελ  ππεξβνιηθή Πηζησηηθή Δπέθηαζε :  
Σα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ε πηζησηηθή επέθηαζε ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ππήξμε εληππσζηαθή, πξνεξρφκελε φρη κφλν απφ ηελ ζρεηηθά 
κεγάιε αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο, αιιά θαη απφ ηελ απίζηεπηε κφριεπζε εληφο θαη 
εθηφο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπξίσο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ 
θαη ησλ hedgefunds. 
 
Γ) ηα ξπζκηζηηθά θελά θαη ηελ  ειιηπή επνπηεία.  
Απφ ην 1999 θαη κεηά, ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο ππήξμε κηα απνζηξνθή, ε 
νπνία είρε πνιηηηθφ-ηδενινγηθφ ππφβαζξν, ζηελ εθαξκνγή (θπξίσο απφ ηε Fed θαη ηελ SEC) 
ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αλεμέιεγθηεο πηζησηηθήο 
επέθηαζεο θαη ηεο κφριεπζεο. 
 

Γ) ηελ  Αζπκκεηξηθή πιεξνθόξεζε θαη  ζηα Πξνβιήκαηα αλάκεζα ζηνλ εληνινδόρν 
θαη εληνιέα  
Δληνιέα-Δληνινδφρνπ: Ζ χπαξμε αζπκκεηξηθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα δνκεκέλα 
πξντφληα (CDOs- CollateralizedDebtObligations, CDSs- CreditDefaultSwaps, θ.α.), παξείρε 
ηελ επθαηξία ζηνπο εθδφηεο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθφ θίλδπλν κε αδηαθαλή ηξφπν, 
θίλδπλνο ν νπνίνο νχηε ηηκνινγνχηαλ ζσζηά θαη νχηε αληηζηαζκηδφηαλ επαξθψο. 
 

 

1.3 Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ( γεληθή πξνζέγγηζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ)  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ φηη ε 
κείσζε ή θαη ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί κεγάια 
ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα. Σν δηεζλέο εκπφξην, ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο θαη ε απαζρφιεζε αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία 5(Marmot θαη Bell, 2009). 

Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαθνξνπνηνχληαη φρη κφλν κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπνπ 
νη ρψξεο ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο πιήηηνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο 
αλαπηπγκέλεο ρψξεο, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, έηζη ψζηε νη ρεηξψλαθηεο εξγάηεο 
θαη ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε λα πθίζηαληαη ηηο πιένλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζε ζρέζε 
κε ηα άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο (Stiglitz, 2006).  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ φηη ε 
κείσζε ή θαη ε απνπζία εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί κεγάια 
ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα. Σν δηεζλέο εκπφξην, ν ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο 

                                                           
5
Marmot Mg, Bell R.,(2009) , «How the financial crisis affect health?», Department of Epidemiology and Public 

Health 
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αλάπηπμεο θαη ε απαζρφιεζε αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία 
βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία (Marmot θαη Bell, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (World Trade Organization, WTO 2009), 
ηεο δήηεζεο εηζαγσγψλ είρε ήδε παξαηεξεζεί απφ ην 2007. Χζηφζν, νη πξνβιέςεηο γηα ην 
2012 είλαη ηδηαίηεξα δπζνίσλεο, θαζψο πξνβιέπεηαη πηψζε 10% ζε πνζνηηθνχο φξνπο. Ζ 
κείσζε απηή αλακέλεηαη λα πιήμεη πεξηζζφηεξν ηηο αλαπηπγκέλεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο (Lapy, 2009)6. 

Ζ παξνχζα θξίζε θηλεί ζε κεδεληθφ ή θαη αξλεηηθφ ξπζκφ ηελ αλάπηπμε ζηελ παγθφζκηα 
νηθνλνκία, κε εμαίξεζε ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη κεξηθέο άιιεο λέεο βηνκεραληθέο ρψξεο. Ζ 
παγθφζκηα νηθνλνκία αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί ην 2012 ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα 
Σξάπεδα. Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ) πξνβιέπεηαη λα κεησζεί ζηηο ρψξεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 2010). 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζέηεη ζε θαζεζηψο εππξφζβιεηεο εξγαζίαο ην 
ήκηζπ ζρεδφλ ησλ εξγαηψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν απψιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη 
ζπλεπψο ζε θαηάζηαζε εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 2008 ε αλεξγία άξρηζε λα 
απμάλεηαη. O αξηζκφο ησλ θησρψλ εξγαδνκέλσλ ζα απμεζεί παγθφζκηα θαηά 200 
εθαηνκκχξηα θαη ζα αλέιζεη ζην επίπεδν ησλ 700−800 εθαηνκκπξίσλ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, απεηιεί θπξίσο ηηο ρψξεο ρακειήο θαη 
κέζεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ ηα ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα, 
ελψ απνδεηθλχεη ηξία βαζηθά αιιεινζπλδεφκελα πξνβιήκαηα: 

 Σελ απμαλφκελε ηάζε ησλ αληζνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, 
 Σελ αληζνηηκία ζηηο ζπλζήθεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πγείαο, θαη 
 Σα επείγνληα δεηήκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο νηθνινγηθήο ππνβάζκηζεο 

 

1.4 Η Οηθνλνκηθή Κξίζε ζηελ  Διιάδα  
 

Σελ Παξαζθεπή 24 Οθησβξίνπ 2008,ε νπνία νλνκάζηεθε «Μαχξε Παξαζθεπή», 
ζεκεηψζεθαλ απψιεηεο 3,2 ηξηο δνιάξηα ζηελ Δπξαζία, ελψ πνιινί μέλνη επελδπηέο 
πξαγκαηνπνίεζαλ καδηθέο ξεπζηνπνηήζεηο ζηελ Διιάδα. (Μπνχξαο θαη Λπθνχξαο, 2011)7Ο 
Γεληθφο Υξεκαηηζηεξηαθφο Γείθηεο ησλ Αζελψλ πιεζίαζε ζε επίπεδν θάησ απφ ηηο 1.800 
κνλάδεο, δειαδή ζε ρακειφηεξα επίπεδα αθφκα θαη απφ απηά ηνπ 1989, παξά ηα θέξδε πνπ 
παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο. Ζ Διιάδα παξνπζία ζε 
κεγάιεο απψιεηεο ηεο ηάμεσο ησλ 24 δηζ. επξψ ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008, θαη 
ζπγθεθξηκέλα κέζα ζε 24 κέξεο.  

ηελ Διιάδα εκθαλίζηεθαλ νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο βηνκεραληθψλ παξαγγειηψλ χςνπο 
10%, ελψ ζηε Γαιιία ήηαλ 7%. Αλαιπηέο πξναλήγγεηιαλ ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο 
θαηαλάισζεο αιιά θαη ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απαηζηφδνμεο ήηαλ θαη νη 
πξνβιέςεηο γηα ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο. Οη επηπηψζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηηο αλαζεσξήζεηο 

                                                           
6
LapyP.,(2009) , «Global crisis requires global solutions», World Trade Organization Marge J., 2010, 

«Πωσλαμβάνονταιοιαποφάςεισ», ΕπιςτημονικόΜάρκετινγκ, Σεφχοσ 40 
7
Μπνύξαο θαη Λπθνύξαο,(2011) , «Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στη υστική σγεία», 

Δγθέθαινο, 
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φισλ ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ κε απνηέιεζκα νη εγέηεο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο 
δήηεζαλ απαηηεηηθά ηε ραιάξσζε ηνπ πκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο, κε ην λα ην πξνζαξκφζνπλ 
ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο, ρσξίο φκσο απηφ ην αίηεκα λα γίλεη πνηέ. ( Mπνχθνπξαο, 
Λπθνπξάο, 2011).  

 

1.5  Η δηαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 ζε ζρέζε κε άιιεο 
νηθνλνκηθέο θξίζεηο.  

Μηα ζχληνκε καηηά ζην μεθίλεκα ηεο θξίζεο καο θαηαδεηθλχεη πσο ε ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ 
λα απνξξνθήζνπλ θηλδχλνπο βξέζεθε ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, φρη κφλν ιφγσ 
αλεπαξθνχο θεθαιαηαθήο βάζεο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ  βξαρππξφζεζκνπ 
δαλεηζκνχ, νη «θνχζθεο» ζηηο αγνξέο θπζηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ζπλέρηζαλ 
λα ζπάλε κε ζεκείν θνξχθσζεο ηελ πηψρεπζε ηεο LehmanBrothersθαη ηελ θαηάξξεπζε 
κεγάισλ ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ην Φζηλφπσξν ηνπ 2008.Ο άλεπ 
πξνεγνπκέλνπ θινληζκφο ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζε ζε θξίζε 
εκπηζηνζχλεο, θπξίσο κεηαμχ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ σο θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, 
φπσο ειέρζε, είραλ ηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εθδειψζεθε σο 
θξίζε ξεπζηφηεηαο. ( Koιιηληδάο – Φαιηδφπνπινο, 2009) 8 

Ηδίσο θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 παξαηεξήζεθε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 
ρξήκαηνο γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
ην πεξηζψξην ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πάλσ απφ ην 
βξαρππξφζεζκν επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ  δεκνζίνπ επηαπιαζηάζηεθε. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πέξαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κέζσ ηεο απξνζπκίαο ησλ 
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα θαη δεχηεξνλ, κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ 
πινχηνπ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην ζπάζηκν ζηηο θνχζθεο. Σν εμσηεξηθφ 
εκπφξην θαηέξξεπζε θαη ζεκαληηθφηεξν, ιφγσ ηνπ ζρεηηθνχ ηεο κεγέζνπο, γηα πξψηε θνξά 
ζηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, κεηψζεθε ε θαηαλάισζε ( Koιιηληδάο -  Φαιιηδφπνπινο, 
2009)πλεπεία ηνχησλ είρακε ηελ εληππσζηαθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ παγθνζκίσο, ηελ κείσζε 
ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο.( βι. πίλαθεο 1 θαη 2 )  

                                                           
8
Kνιιηληδάο – Φαιιηδφπνπινο, 2009, Οη θξίζεηο ηνπ 1929   θαη ηνπ 2008 θαη νη πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο,  ζην Eurobankresearch,  νηθνλνκία θαη αγνξέο, Σφκνο ΗV, Σεχρνο 8.  
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Πίλαθαο 1( πεγή: World Economic Outlook, 2009) 
 

 

 
Πίλαθαο 2( Πεγή ΟECD, Europian Commission Economic Forecast, 2009)



Θεσξνχκε φηη έρνπκε ήδε δεη αξθεηά ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε 
βεβαηφηεηα φηη ε θξίζε ηνπ 2008 είλαη δηαθνξεηηθή απφ άιιεο θξίζεηο. Απηφ φκσο δελ 
ζεκαίλεη φηη δελ δηαζέηεη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θξίζεσλ, δειαδή, ην φηη ε χθεζε πνπ αθνινπζεί έρεη κεγαιχηεξε έληαζε θαηδηάξθεηα απφ 
εθείλεο ηηο πθέζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ άιιεο δηαηαξαρέο. ( Κνιιηληδάο –Φαιιηδφπνπινο, 
2009 ) 

Ζ θξίζε ηνπ 2008 δελ κνηάδεη κε ηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 
ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ. Οη θξίζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε κεγάιε πηζησηηθή 
επέθηαζε, πςειφ πιεζσξηζκφ θαη ηελ κηθξή αμηνπηζηία  ησλ ηνπηθψλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ. 
πλήζσο, αλ κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο εξρφηαλ ζηελ εμνπζία κηα θπβέξλεζε πνπ 
ζεσξείην αμηφπηζηε, ε νηθνλνκία επαλεξρφηαλ ζρεηηθά γξήγνξα ζηα πξν ηεο θξίζεο επίπεδα. 
Δπίζεο  ε θξίζε ηνπ 2008 δελ κνηάδεη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηα ηέιε ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 90 ζηελ Ν Α Αζία θαη ηελ Ρσζία. Οη θξίζεηο απηέο είραλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, 
ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν ζπζηεκηθέο θαη σο ηέηνηεο, αξθεηά θαιχηεξα δηαρεηξίζηκεο. 

Ζ θξίζε ηνπ hedgefundLTCMην 1998, ήηαλ ίζσο πξνθεηηθή γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ 
αξκπηηξάδ κε ππεξβνιηθή κφριεπζε ζηελ πξάμε. Δπεηδή φκσο ήηαλ έλα κεκνλσκέλν 
πεξηζηαηηθφ, δελ είρε ζνβαξά επαθφινπζα γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Ζ θξίζε ηνπ 1929 ίζσο έρεη πεξηζζφηεξα θνηλά ζηνηρεία κε ηελ θξίζε ηνπ 2008, αλ θαη έρεη 
κεγάιεο δηαθνξέο απφ απηή. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο πξνεγήζεθε 
κηα καθξνρξφληα θάζε πηζησηηθήο επέθηαζεο, κφριεπζεο θαη νηθνλνκηθήο άλζηζεο. Καη ζηηο 
δχν πεξηπηψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ θνχζθεο ζηηο αγνξέο θπζηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
θεθαιαίνπ πνπ εγθπκνλνχζαλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν. ηαλ νη θνχζθεο έζπαζαλ, πνιιέο θαη 
κεγάιεο ηξάπεδεο πηψρεπζαλ, ην δηεζλέο εκπφξην ζπξξηθλψζεθε, ε θαηαλάισζε θαη ην ΑΔΠ 
κεηψζεθαλ θαη ε αλεξγία απμήζεθε. ( Κνιιηληδάο – Φαιιηδφπνπινο, 2009)  

Οη κεγάιεο δηαθνξέο κε ην 1929 είλαη ηξεηο: Πξψηνλ ην 1929 ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ 
επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ήηαλ αζχγθξηηα κεγαιχηεξε θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα είρε πνιχ 
κεγαιχηεξε εκκνλή. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ ζρεηηθά πνιχ 
κεγαιχηεξε θαη δηαρχζεθε πνιχ πεξηζζφηεξν ην 1929, ιφγσ ηνπ απνπιεζσξηζκνχ θαη ηεο 
ζπζζψξεπζεο ρξένπο ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ αδχλαηνλ λα 
απνπιεξσζεί. Αληίζεηα ζηελ θξίζε ηνπ 2008, ε θαηαζηξνθή ηνπ πινχηνπ επηθεληξψζεθε 
ζηηο απψιεηεο ησλ ραξηνθπιαθίσλ επελδπηψλ πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο. Δπίζεο, ε 
έιιεηςε εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ην 1929 νδήγεζε ζε αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 
δπζπξαγία ησλ λνηθνθπξηψλ. Γεχηεξνλ, ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ην 2008 
θηλήζεθαλ αληίζεηα απφ ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ηνπ 1929. Γειαδή, ην 1929 ήηαλ ακθφηεξεο 
πεξηνξηζηηθέο, ελψ ην 2008 ήηαλ ακθφηεξεο επεθηαηηθέο. ( Κνιιηληδάο – Φαιιηδφπνπινο, 
2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Μεηαλάζηεπζε: Eλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ  

Μηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ κεηαλάζηεπζε καο θέξεη θαηαξρήλ αληηκέησπνπο  κε κηα 
πιεζψξα ζπιινγηζκψλ θαη ελλνηψλ νη νπνίνη ζπλνδεχνπλ απηφ ην πνιπδηάζηαην, παλάξραην 
θαηλφκελν. Ζ κεηαλάζηεπζε δελ απνηειεί έλα κνλνδηάζηαην  δήηεκα θαζψο απηή απνηειεί  
κηα δηαδηθαζία,  ε νπνία ππφθεηηαη ζηελ δηαπιαζηηθή επίδξαζε ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο ελψ 
εκπιέθεη παξάιιεια έλλνηεο φπσο ε κεηαθίλεζε, ε ηαπηφηεηα ε εληνπηφηεηα ην έζλνο αιιά 
θαη  ε  παηξίδα. ( Schnapper, 2005) 9 

 Χο εθ ηνχηνπ ζπκπεξαίλεη θαλείο πσο  ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν απνηειεί κηα  δχζθνιε 
έλλνηα πξνο νξηζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε κεηαλάζηεπζε πεξηθιείεη/  πεξηιακβάλεη ηα άηνκα 
ηα νπνία  κεηαθηλνχληαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Έηζη γηα 
παξάδεηγκα έλαο κεηαλάζηεο κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν ην νπνίν κεηαθηλείηαη ζε άιιε πφιε 
ή ηελ πφιε κέζα ζε έλα έζλνο, έλαο   πξφζθπγαο ν νπνίνο δηαζρίδεη δηεζλή ζχλνξα γηα λα 
δηαθχγεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηηο  πνιηηηθέο δηψμεηο. Αθφκα κπνξεί λα είλαη   έλα άηνκν πνπ 
αλαδεηά εξγαζία,  πνπ θηλείηαη ζε άιιε ρψξα γηα θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο ή ηέινο  
έλαο ζθιάβνο πνπ έρεη βίαηα κεηαθηλεζεί ή θαη  έλα πξφζσπν πνπ εθηνπίζηεθε  απφ 
πνιέκνπο ή θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  

Πάξα ηαχηα νη δεκνγξάθνη δελ έρνπλ έλα εληαίν, ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ γηα ηε κεηαλάζηεπζε, 
δηφηη απηή θάζε θνξά  ζπκβαίλεη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. κσο  νη πεξηζζφηεξνη 
δεκνγξάθνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεηαλάζηεπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα νπζηαζηηθά 
κφληκε εδαθηθή κεηαηφπηζε ηεο θαηνηθίαο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ θηλεηηθφηεηα. Χο εθ 
ηνχηνπ, νη ηαμηδηψηεο νη νπνίνη  κεηαθηλνχληαη εμαηξνχληαη απφ ηηο κειέηεο ηεο 
κεηαλάζηεπζεο, δηφηη θηλνχληαη πέξα απφ ηα φξηα ζε πξνζσξηλή βάζε θαη επεηδή ε θίλεζή 
ηνπο γεληθά δελ πξνθαιεί ζεκαληηθή αιιαγή ζε θαλέλαλ πιεζπζκφ. ( King, 2012) 10 

 

2.2 Eίδε/ ηύπνη κεηαλάζηεπζεο  

Οη άλζξσπνη κεηαλαζηεχνπλ γηα πνιινχο ιφγνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ, 
πνιηηηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ  παξαγφλησλ ή πξνθεηκέλνπ απηνί λα ζπλάςνπλ γάκνπο θαη λα 
εληαρζνχλ  ή θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζε κηα λέα νηθνγέλεηα. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα 
παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά ηηο θαηεγνξίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κέζα 
απφ ηε βηβιηνγξαθία. 

 
 Οηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε 

Ζ νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε 
γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επθαηξίεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. πρλά 
ζεσξείηαη φηη κηα ηέηνηα κεηάβαζε είλαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο ιηγφηεξν νηθνλνκηθά 
αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ Νφηνπ πξνο ηηο πην αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ζηνλ 
παγθφζκηα Βνξξά (επίζεο γλσζηφ  σο ε «Γχζε») - γηα παξάδεηγκα, απφ ην Μεμηθφ ζηηο 
ΖΠΑ, απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή ζηελ Δπξψπε θαη απφ ηελ πξψελ απνηθίεο ζηε ρψξα πνπ ήηαλ 
ε απηνθξαηνξηθή εμνπζία. Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε κεηαμχ ησλ 

                                                           
9Schnapper, D, 2005, Europe of Migrants, essays in the politics of Immigration,  Paris: Francois Bourin.  

 
10

Κing, R,  2012,  Theories and typologies of migration, an overview and a primer, Malmö Institute for 

Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) 
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ρσξψλ ηνπ παγθφζκηνπ Νφηνπ - ηδηαίηεξα ηηο γεηηνληθέο ρψξεο - θαζψο θαη ζην πιαίζην ηνπ 
παγθφζκηνπ Βνξξά, γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Αζίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή, 
απφ ηε Βηξκαλία ζηελ Σατιάλδε θαη απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνο ηελ Ηζπαλία, θ. ν .θ  ( 
Μigration, strikingwomen, http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants )  
 
 Πνιηηηθή Μεηαλάζηεπζε  

 
Πνιινί άλζξσπνη αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ ιφγσ ηνπ πνιέκνπ, εκθπιίνπ πνιέκνπ ή  
ιφγσ ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο εηζάγνπλ δηαθξίζεηο εηο βάξνο ζπγθεθξηκέλσλ 
θαηεγνξηψλ πνιηηψλ ηεο ή ελαληίσλ ησλ  πνιηηηθψλ ηνπο  αληηπάινπο  νη νπνίνη  βξίζθνληαη 
ζηελ εμνπζία. Απηνί νη άλζξσπνη δελ είλαη ζε ζέζε λα επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, 
επεηδή έρνπλ βάζηκν θφβν δίσμεο θαη είλαη κάιινλ απίζαλν λα ιάβνπλ ζρεηηθή πξνζηαζία 
απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. ( Μigration, striking women, http://www.striking-women.org/main-
module-page/types-migrants )  

 

 

 Πεξηβαιινληηθή  κεηαλάζηεπζε 

Οη πεξηβαιινληηθνί  κεηαλάζηεο είλαη άλζξσπνη πνπ αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχνπλ ή λα, 
εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή, ή  ην ζπίηη ηνπο ιφγσ μαθληθψλ ή καθξνπξφζεζκσλ αιιαγψλ 
ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηνπο,  ηα νπνία επεξεάδνπλ  αξλεηηθά ηελ επεκεξία ή ηνπο ηα πξνο 
ην δελ. Σέηνηεο αιιαγέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ   ηελ αξγή εθθίλεζε  πεξηβαιινληηθήο 
αιιαγήο ή απνηθνδφκεζεο θαζψο θαη ηηο  φιν θαη πην ζπρλέο μεξαζίεο, ηελ  άλνδν ηεο 
ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο απεξήκσζεο, νη νπνίεο  κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε μαθληθέο 
πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζεηζκνχο, θπθιψλεο θαη 
πιεκκχξεο.(Μigration, striking women, http://www.striking-women.org/main-module-
page/types-migrants) 

 Mεηαλάζηεπζε ιόγσ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ( θάιεζκα/ πξόζθιεζε)   

Απηή ε κνξθή ηεο κεηαλάζηεπζεο αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε κηαο 
νηθνγέλεηαο έξρνληαη λα δήζνπλ κε έλα  απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ( ρνξεγφο )  ν νπνίνο 
δηακέλεη λνκίκσο ζε άιιε ρψξα. Απηφ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο αξξαβσληαζηηθνχο, ),  
ζπδχγνπο , ή άγακα  ηέθλα θαη πάιη φκσο απηή ε κεηαλάζηεπζε  είλαη δηαζέζηκε κφλν ζε 
νξηζκέλεο ρψξεο, φπνπ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ην επηηξέπεη. ( Μigration, striking women, 
http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants)  

 

2.3 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο  θαη κνληέια ηνπ 
κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ  

 

2.3.1 Η κεηαλάζηεπζε σο ζεσξία ή κηα ζεσξία γηα ηελ κεηαλάζηεπζε; 

 ε απηφ ην ζεκείν νθείιεη λα γίλεη ζαθέο πσο φπσο αλαθέξεηαη ζε κηα πιεζψξα 
βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ ε κεηαλάζηεπζε είλαη έλα πνιχπιεπξν θαη πνιχεδξν θαηλφκελν ην 
νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεγεζεί ή λα πξνζεγγηζηεί κε αζθάιεηα κέζσ κηαο  εηδηθήο θαη 
εληαίαο ζεσξίαο.11 ( Αrango, 2004) 

                                                           
11Arango, J. (2004). Theories of International Migration. In D. Joly (ed.),  

International Migration and the New MillenniumAldershot: Ashgate 

http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants
http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants
http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants
http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants
http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants
http://www.striking-women.org/main-module-page/types-migrants
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Χο εθ ηνχηνπ είλαη επίζεο αιεζέο πσο  απφ πνιχ λσξίο εκθαλίζηεθαλ κηα πιεζψξα απφ 
πξνζεγγίζεηο  ηεο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ ηειηθά σο ελλνηνινγηθά  άθακπηεο 
θαη αλεπαξθείο. Αιιά πην πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο αθνινχζεζαλ έλα  επαγσγηθφ 
ζπιινγηζκφ αθαηξεηηθνχ ραξαθηήξα, νδήγεζαλ ζε κηα πνηθηιία απφ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεη 
ηεο ελδηάκεζεο εκβέιεηαο, νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη/ ( ζπγρξνλίδνληαη)  πην ζηελά κε ηηο 
κεηαλαζηεπηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ ζήκεξα12. ( King, 2012)  

Χζηφζν δεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ηχπσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο κε βάζε ηα αίηηα, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηε δηάξθεηα θ.ν.θ αθνινχζσο ζα αλαθεξζνχκε ζηα θχξηα κνληέια ηεο 
κεηαλάζηεπζεο μεθηλψληαο απφ ηνπ ηχπν εθείλν ν νπνίνο δχλαηαη λα εξκελεχζεη ην 
θαηλφκελν, κε γλψκνλα ηε κεηαθίλεζε ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηηο θησρφηεξεο ζε πην 
αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο.  

 

2.4 Σα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο κεηαλάζηεπζεο   

 

Σα ζεσξεηηθά κνληέια ηεο κεηαλάζηεπζεο  φπσο αλαθέξεη ε Wright, 1995,13 δηαθξίλνληαη 
ζηε λενθηιειεχζεξε, ηε δνκηζηηθή θαη ηελ δηεζληθή. Χο εθ ηνχηνπ ζηε ζπλέρεηα ζα 
πξνζεγγίζνπκε αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ κνληέια 

 

2.4.1 Νενθηιειεύζεξε πξνζέγγηζε, ε κεηαλάζηεπζε ππό ην εξκελεπηηθό 
πξίζκα ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκίαο( pushpulltheory)  

Ζ πξνζέγγηζε απηή κεηαθξάδεη θαη εξκελεχεη ηε κεηαλάζηεπζε σο κεηαθνξά 
ππναπαζρνινχκελσλ απφ έλαλ κε θαπηηαιηζηηθφ ζε έλαλ θαπηηαιηζηηθφ ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο.  Ζ κεηαλάζηεπζε απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζηελ πφιε νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ κηζζψλ θαη ζηελ αμία ησλ αλακελφκελσλ απνδνρψλ.  

H   πξνζέγγηζε απηή ρξσζηά ηελ χπαξμε θαη δηαηχπσζή ηεο ζηνλ Ravenstein (1885, 1889),  
κέζα απφ ην έξγν ηνπ «λφκνη ηεο κεηαλάζηεπζεο». Οη γλψκεο δηαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζηαζε ησλ νη λφκσλ  ζηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο κεηαλάζηεπζεο.   Ο Samers (2010: 55-56) 
επηρεηξψληαο κηα θξηηηθή ζην κνληέιν ηνπ Ravenstein ζα ην  πεξηγξάςεη/ ραξαθηεξίζεη  σο  
«νηθνλνκηθά αηηηνθξαηηθφ», «κεζνδνινγηθά αηνκηθηζηηθφ» νηθνλνκηθά αηηηνθξαηηθφ»  θαη 
«Φνβεξά απαξραησκέλν». Μηιψληαο γηα ην ίδην κνληέιν ν Whright, 1995,  ζα ζρνιηάζεη πσο 
νη πιεζπζκηαθέο κεηαθνξέο απνηεινχλ ινγηθή θαη αηνκηθή επηινγή, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 
αληζφηεηα αλάκεζα ζηελ παξαγσγηθφηεηα  ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο κηζζνχο.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ ηεο λενθιαζζηθήο ζεσξίαο, φπσο απηά έρνπλ 
ζπγθεληξσζεί ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:  

 Οη κεηαλάζηεο κεηαθηλνχληαη θπξίσο ζε κηθξέο απνζηάζεηο 
 Οη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεπζε είλαη απφ αγξνηηθή ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο. 
 Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κνληέινπ κεηαλάζηεπζεο είλαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ πφιεσλ 

νη νπνίεο έρνπλ ζπγθξνηεζεί ιφγσ κεηαλάζηεπζεο παξά ιφγσ θπζηθψλ παξαγφλησλ.  

                                                                                                                                                                                     
 
12

Κing, R,  2012,  Theories and typologies of migration, an overview and a primer, Malmö 

Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) 

13
Wright C, 1995, Gender awareness in migration  Theory  synthesizing  Actor  and structure 

in south Africa , Development and change,  26 
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  Ζ κεηαλάζηεπζε  έξρεηαη λα βαδίζεη  παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαλάζηεπζε 
καδί κε ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ. 

 Κάζε ξεχκα κεηαλάζηεπζεο παξάγεη έλα ξεχκα αληίζεηεο θνξάο. 
 Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη νηθνλνκηθνί. 

 

2.4.2 Σν κνληέιν ηνπ δνκηζκνύ    

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ε νηθνλνκία κηαο πεξηθεξεηαθήο ρψξαο  ζηεξίδεηαη / επεξεάδεηαη 
απφ ηηο εμειίμεηο  θαη ηελ εμάπισζε ηεο θεληξηθήο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 
ππνηαγκέλε.  Δδψ  ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί πξντφλ εμαλαγθαζκνχ ην νπνίν νθείιεηαη ζε 
έλα ζχζηεκα εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηνπο δνκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 
νθείινληαη ζηνλ θαπηηαιηζκφ. 

 

2.4.3 Σν δηεζληθό κνληέιν κεηαλάζηεπζεο 

Ζ εζηίαζε ζηε δηεζληθή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο απνηειεί ζεσξεηηθή κεηαηφπηζε ηηο 
πξνζεγγίζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε 
κεηαλάζηεπζε ή ζηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε θαη «εηζαγσγή» 
κεηαλαζηψλ. Οη ιεγφκελνη push-pullfactorsαπνηέιεζαλ ην αλαιπηηθφ πιαίζην κέζα απφ ηα 
νπνία έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ εξεπλνχζε ηε κεηαλάζηεπζε. Απηφ ην αλαιπηηθφ 
πιαίζην νδεγνχζε ζηελ ανξαηφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζπζθφηηδε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα 
ηνπο. Γελ ελδηέθεξαλ νη κεηαλάζηεο σο άηνκα κε εκπξφζεηε δξάζε, σο δξψληα ππνθείκελα, 
αιιά εκθαλίδνληαλ σο ππνθείκελα ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. ( Anthias, 2000)  

 

2.5 Πξνζσξηλή θαη θπθιηθή κεηαλάζηεπζε: To παξάδεηγκα ησλ 
αιβαλώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα.  

 

Παξά ηε δπλακηθή ηεο ε θπθιηθή κεηαλάζηεπζε παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ρσξίο νξηζκφ. 
ε κηθξέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπλψλπκν κε ηελ πξνζσξηλή θαη επνρηθή 
κεηαλάζηεπζε ή ζαλ φξνο πνπ εκπεξηέρεη φιεο ηηο κνξθέο κεηαθίλεζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ην 
«πεγαηλέια» θαηά ην κήθνο ησλ ζπλφξσλ. 

ε ζρεηηθή αλαθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο CARIM (2008) δηαθξίλνληαη έμη θξηηήξηα θπθιηθήο 
κεηαλάζηεπζεο: πξνζσξηλή, αλαλεψζηκε, θπθιηθή, λφκηκε, ζεβφκελε ηα κεηαλαζηεπηηθά 
δηθαηψκαηα  κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ 
ρψξα απνζηνιήο θαη ζηελ ρψξα ππνδνρήο. 14( ΔΓΜ, 2010)  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΔΓΜ, ε θπθιηθή κεηαλάζηεπζε έρεη δπν κνξθέο: 

i. Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Δ.Δ., νη νπνίνη 
δξαζηεξηνπνηνχληαη νηθνλνκηθά ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο ελψ δηαηεξνχλ ηελ θχξηα 
θαηνηθία ηνπο ζε έλα απφ ηα θξάηε κέιε 

ii. Κπθιηθή Μεηαλάζηεπζε ππεθφσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε κηα ηξίηε ρψξα θαη πνπ 
έξρνληαη ζηελ Δ.Δ. πεξηζηαζηαθά γηα λα εξγαζηνχλ, λα ζπνπδάζνπλ ή θαη λα 

                                                           
14

Δπξωπαϊθό Γίθηπν κεηαλάζηεπζεο, 2010,  Πξνζωξηλή θαη θπθιηθή κεηαλάζηεπζε: Δκπεηξίεο, πξαθηηθέο 

ηξέρνπζαο πνιηηηθήο θαη κειινληηθέο επηινγέο ζηελ Διιάδα, Νεναλάιπζηο Σύκβνπινη ΔΠΔ.  
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θαηαξηηζηνχλ ππφ ηνλ φξν φηη κε ηε ιήμε ηεο άδεηαο εξγαζίαο νθείινπλ λα επηζηξέθνπλ 
ζηε ρψξα θαηαγσγήο. 

Ζ κεηαλάζηεπζε σο θαηλφκελν/ δηαδηθαζία εκπεξηέρεη/ πεξηθιείεη κέζα ηεο  κηα θπθιηθφηεηα . 
Οη αξκφδηνη γηα ηε ράξαμε κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηφζν  ζε εζληθφ, φζν  θαη επξσπατθφ 
αιιά  θαη δηεζλέο επίπεδν ζπλεγνξνχλ θαη πξνθξίλνπλ ηελ λνκνζέηεζε κέηξσλ πνπ 
πξνηξέπνπλ ηελ θπθιηθή κεηαλάζηεπζε απφ θαη πξνο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο 
θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη πνιηηηθέο απηέο δεκηνπξγνχλ έλα ακνηβαία γηα ηηο δπν εκπιεθφκελεο 
ρψξεο αλαπηπμηαθφ κνληέιν.  

 Δλ νιίγνηο ην βαζηθφ δηαθχβεπκα  φπσο ζπλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη ε θπθιηθή 
κεηαλάζηεπζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα δπλακηθή ιχζε ζε έλαλ αξηζκφ πξνθιήζεσλ 
πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ ζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε θαη πνπ πξνθαιεί ζεηηθά αλαπηπμηαθά 
κνληέια κεηαλάζηεπζεο.  

Με άιια ιφγηα ε θπθιηθή κεηαλάζηεπζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη έλα ηξηπιφ θέξδνο: νη 
ρψξεο ππνδνρήο θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νη ρψξεο πξνέιεπζεο 
σθεινχληαη απφ ηα εκβάζκαηα θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο ελψ 
νη κεηαλάζηεο σθεινχληαη απφ ηελ απαζρφιεζε.15  (Vertovec, S, 2007)  

 

2.6 Πξνζσξηλή θαη θπθιηθή κεηαλάζηεπζε: Tν ειιεληθό παξάδεηγκα  

 

Σα κεηαλαζηεπηηθά κνηίβα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 1990 ήηαλ μεθάζαξα 
θπθιηθά θαη πξνζσξηλά απνηεινχκελα απφ αλεηδίθεπηνπο ή ρακειψλ πξνζφλησλ 
κεηαλάζηεο. Χο εθ ηνχηνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθέζηεξε ε ζθέςε απηή θαη πεξηγξάθνληάο 
ηα, ζα παξαηεξνχζε θαλείο πσο απηά,  έθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά καδηθψλ θαη απζφξκεησλ 
κεηαλαζηεπηηθψλ θπκάησλ, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ ραξαθηήξα «παξάλνκν» ζε 
φηη αθνξνχζε ζηελ θίλεζε θαη ηε ξνή ηνπο ελψ θαηά θχξην ιφγν απνξξνθνχληαλ 
(δηνρεηεχνληαλ )  ζην πεδίν ηεο  «καχξεο» νηθνλνκίαο.. 

Σν κεηαλαζηεπηηθά θχκα ηνπ 1990 απφ ηελ Αιβαλία ζηελ Διιάδα ήηαλ ζαθψο απηνχ ηνπ 
ηχπνπ, αθφκα θαη αλ νη καδηθέο απειάζεηο απφ ην Διιεληθφ θξάηνο απνηέιεζαλ κηα 
ηδηφξξπζκε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο «επηζηξνθήο» 16( Mαξνχθεο, 2010)  

Οη Αιβαλνί κεηαλάζηεο απαζρνινχληαλ θπξίσο ζε επνρηθή ή πξνζσξηλή βάζε, ζε ηνκείο 
πνπ ππέζαιπαλ ηελ αδήισηε εξγαζία θαη απαηηνχζαλ αλεηδίθεπην αλζξψπηλν δπλακηθφ, 
φπσο ε γεσξγία, ε νηθνδνκή, ν ηνπξηζκφο, νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο βηνηερλίεο θαη ε νηθηαθή 
βνήζεηα. Ήηνη, ε θπθιηθή επαλαιακβαλφκελε επνρηθή θαη ζπρλή κεηαλάζηεπζε απνηέιεζε 
«ζησπειή» εθδνρή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ κνληέινπ ζηελ πεξηνρή θαη ζπλήζε πξαθηηθή απφ ην 
1990 γηα Αιβαλνχο θαη Βνχιγαξνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Διιάδα, πνπ εληνπίδεηαη 
γεσγξαθηθά πξνζδηνξίδεηαη θνληά ζηα ζχλνξα.  Απηέο νη θπθιηθέο κεηαθηλήζεηο παξέκεηλαλ 
παξάλνκεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ηεο άθακπηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 
ησλ απζηεξψλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ, πνπ απέηξεςαλ ηε λφκηκε κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηψλ 
κπξνο- πίζσ.  ( Mαξνχθεο, 2010)  

 

 

                                                           
15

Vertovec, S, 2007,  Kυκλικι μετανάςτευςθ ο δρόμοσ προσ μια παγκόςμια πολιτικι, ςελ, 4, Διεκνζσ 
μεταναςτευτικό Ινςτιτοφτο. : http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm 
 
16

Mαροφκθσ, Γκζμι, 2010, Κυκλικι μετανάςτευςθ μεταξφ  Ελλάδασ και Αλβανίασ, Μάιοσ, 2010, Metoikos 
Project.  

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm
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2.7 Aιβαληθή κεηαλάζηεπζε:  ηα ηξία κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα   

 

Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί κηα  φζν ην δπλαηφλ πιήξεο εηθφλα γηα ηελ αιβαληθή 
κεηαλάζηεπζε,  αθνινχζσο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηα ηξία κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα φπσο 
απηά παξνπζηάδνληαη  κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Χο  εθ ηνχηνπ ην πξψην 
κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ζεκεηψλεηαη ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κέζα ζε έλα θιίκα 
βηνκεραληθήο, γεσξγηθήο  θαη πνιηηηθήο θαηάξξεπζεο ε νπνία σζνχζε ηνπο αιβαλνχο 
πνιίηεο ζε κηα θαη κφλε δηέμνδν, ηελ κεηαλάζηεπζε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηνλ Ηνχλην ηνπ 
1990,ην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, ςεθίδεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ρνξήγεζε δηαβαηεξίσλ 
ζηνπ αιβαλνχο πνιίηεο.  Ο αξηζκφο ησλ αιβαλψλ ηελ πεξίνδν εθείλε κε βάζε ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία, ππνινγίδνληαη γχξσ ζηηο 20.000. Ζ θσγή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε είηε κέζσ ηεο 
λνκηκφηεηαο είηε κέζσ παξάλνκσλ ηξφπσλ.17 ( Vullnetari, 2007)  

To δεχηεξν  κεηαλαζηεπηηθφ θχκα σο πξνο ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία κπνξνχκε λα ην 
εληάμνπκε,   θαηαηάζζεηαη ζην ρξνληθφ πιαίζην ηνπ 1991 – 1992. πσο αλαθέξεη ν18Pastore, 
1998, ηα κεγέζε ηα νπνία κεηαλάζηεπζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε  ζηαηηζηηθά αλέξρνληαη ζηνπο 
300.000. Κχξηνη πξννξηζκνί απηή ηε θνξά ήηαλ ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα. ηελ Διιάδα 
θαηέθπγαλ θπξίσο κέιε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, ελψ ζηελ Ηηαιία, 
κεηαλάζηεπζαλ θπξίσο πιεζπζκνί απφ ηελ θεληξηθή θαη ηελ βφξεηα Αιβαλία. Σελ πεξίνδν 
εθείλε νη Αιβαλνί νη νπνίνη κεηαλάζηεπζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε είραλ ηελ πεπνίζεζε πσο νη 
ρψξεο ππνδνρήο ζα ηνπο ππνδέρνληαλ κε ζέξκε κηαο θαη εθείλνη ζα απνηεινχζαλ πιένλ 
θνκκάηη ηεο   Δπξψπεο. Πάξα ηαχηα φπσο αλαθέξεη ε ίδηα πεγή θαη φπσο εθ ησλ 
πξαγκάησλ απεδείρζε ε πξαγκαηηθφηεηα έδεημε πσο ε θαηάζηαζε ηελ νπνία βξήθαλ νη 
κεηαλάζηεο ηνπ 1991 ήηαλ αξθνχλησο απνγνεηεπηηθή. ( Pastore, 1998)  

Σν ηξίην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ηελ πεξίνδν ηνπ 1997, έξρεηαη σο άκεζε ζπλέπεηα θαη 
απάληεζε ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάξξεπζε  ζε ζπλάξηεζε κε ηελ άλαξρε θαη 
αλεμέιεγθηε πνιηηηθή θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ηελ πεξίνδν εθείλε. Ζ πηψζε ησλ 
ιεγφκελσλ “ Ππξακίδσλ”  ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 
λα ράζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπ   νδήγεζαλ ζε κηα θνηλσληθή έθξεμε.  

Παξφιν πνπ έσο θαη ην 1996 ε Αιβαλία δηέλπε κηα ζρεηηθή πεξίνδν αλάπηπμεο, πάξα ηαχηα 
ε ρξενθνπία ησλ παξαηξαπεδψλ απέδεημε αθξηβψο ην αληίζεην. πσο αλαθέξεη ζρεηηθά ν 
Jarvis, 2000, κπαίλνληαο ζε κηα θνπβέληα κε νηθνλνκηθφ θαζαξά πξφζεκν, εθείλε ηελ 
πεξίνδν ην ΑΔΠ είρε πηψζε απφ ην 9% ζην  -7 %.  ε φηη αθνξά ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο 
απηά είδαλ ζεκαληηθή αχμεζε  θαηά 15 πνζνζηηαίεο κνλάδεο19.(Jarvis, 2000)  

 

2.8 Αιβαληθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα: H ζέζε ηεο Διιάδαο  

Λφγσ ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο κε ηε κεηαλάζηεπζε, ην ειιεληθφ θξάηνο πηάζηεθε 
απξνεηνίκαζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν γεγνλφο φηη ε ηζαγέλεηα ζηελ 
Διιάδα  νξίδεηαη  κε βάζε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα  θαη φρη ην πνιηηηθφ ζθεπηηθφ, πεξηπιέθνπλ 
πεξαηηέξσ ηελ απάληεζε ηεο πνιηηείαο. Σειηθά, ε θπβέξλεζε ςήθηζε λφκνπο κε ζηφρν ηνλ 

                                                           
17

Vullnetari J. (2007). Albanian Migration and Development: State of the Art Revue IMISCOE Working 

Paper. 

 
18

Pastore F. (1998). Conflicts and Migration. A case study on Albania, CeSPIOccasional  Papers 

19
 Jarvis, 2000, The rise and the fall of the pyramid schemes in Albania, IMF staff papers, 

International Monetary Fund. 
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πεξηνξηζκφ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη θαζνξηζκφ ησλ φξσλ εξγαζίαο, ηεο άδεηαο20(Danopoulos, 
2004). 

Δξρφκαζηε αθνινχζσο λα αζρνιεζνχκε κε ηα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία ςεθίζηεθαλ ηελ 
πεξίνδν εθείλε απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην θαη αθνξνχζαλ ζηελ κεηαλάζηεπζε.  χκθσλα  
κε ηηο  Σξηαληαθπιιίδνπ θαη ΒεΨθνπ, 200221. 

Ο πξψηνο λφκνο γηα ηε κεηαλάζηεπζε ςεθίζηεθε ην 1994, θαη ν «θχξηνο ζηφρνο ηεο ήηαλ λα 
απνηξέςεη ηελ είζνδν ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ απέιαζε εθείλσλ 
πνπ ήδε ππάξρνπλ κέζσ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απέιαζεο». Σν 1997, 
ςεθίζηεθε λένο λφκνο πνπ πεξηγξάθεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε 
αδεηψλ εξγαζίαο. Ο λφκνο ηνπ 1997 πξνβιέπεη δχν ηχπνπο αδεηψλ. Ζ Λεπθή Κάξηα, ε νπνία 
είρε δηάξθεηα  έλα 6-κελψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο άδεηαο εξγαζίαο, θαη εθδηδφηαλ  ζε 
εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ «κηα πηζαλή επαθή εξγαζίαο κε 
ζπγθεθξηκέλν εξγνδφηε» (Σξηαληαθπιιίδνπ θαη Βεΐθνπ, 2002: 196).  

Ζ πξάζηλε θάξηα  απνηεινχζε κηα αλαλεψζηκε άδεηα ( θάζε πέληε ρξφληα) θαη ε νπνία 
δηλφηαλ  αιινδαπνχο  εξγαδφκελνπο  νη νπνίνη κπνξνχζαλ  λα απνδείμνπλ φηη "απηφο / απηή 
έρεη ζηελ Διιάδα γηα πέληε ρξφληα θαη έρεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηαηήξεζε εαπηφ ηνπ / 
ηεο» ( ζην ίδην)  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν λφκνο πξνζηαηεχεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ απέιαζε, δελ 
αλαγλσξίδεη θαλέλα πνιηηηθφ ή άιια δηθαηψκαηα ζε αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο θαη δελ θάλεη 
πξνβιέςεηο γηα ηελ ηζαγέλεηα. Μεηά απφ 15 ρξφληα παξακνλήο (κε εμαίξεζε ηα έηε 
ζπνπδψλ) θαη δέθα ρξφληα ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα 
ανξίζηνπ ρξφλνπ. Με ηελ επηινγή κηαο πνιηηηθήο ηεο "εζληθήο πξνηηκήζεηο,« ε ειιεληθή 
πνιηηεία έρεη ζέζεη ηζαγέλεηα πέξα απφ ηελ πξνζηηφηεηα ησλ Αιβαλψλ θαη άιισλ 
δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ. Απηά δείρλνπλ φηη ε θαηάζηαζε «ήηαλ αθφκα  αζαθήο θαη 
ξεπζηή παξά ην γεγνλφο πσο   επηζπκνχζε λα αζρνιεζεί κε ηε κεηαλάζηεπζε". Δληνχηνηο, νη 
λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηφξηδαλ  ηε κεηαλάζηεπζε δελ επηβάιινληαη κε ζπλέπεηα. Λφγσ γηα 
ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο κεηαμχ ησλ λέσλ, νη νπνίνη, φκσο, αξλήζεθαλ λα δερηνχλ ρακειέο 
ακνηβέο θαη ην θχξνο έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο, ε θαηάζηαζε είλαη ππφ πίεζε απφ δηάθνξεο 
θνηλσληθέο νκάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζρπξψλ Οξζφδνμε Δθθιεζία, λα πεξηνξίζεη 
ή / θαη λα απνβάιεη κεηαλάζηεο εξγάηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θξαηηθέο αξρέο, αλαγθάζηεθαλ  
λα ππνθχςνπλ ζε πηέζεηο απφ ηνπο εξγνδφηεο, νη νπνίνη είραλ θηάζεη ζε ζεκείν λα 
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ θαη λα εθκεηαιιεχνληαη  ην θζελφ αιβαληθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

Σα ραιαξά Διιεληθά-Αιβαληθά ζχλνξα θαη ε κε απζηεξή   εθαξκνγή ησλ λφκσλ είραλ σο 
απνηέιεζκα λα θαζηζηνχλ  δπλαηή - γηα εθείλνπο πνπ απειάζεθαλ-  λα επηζηξέςνπλ  ζε ιίγεο 
κέξεο, θαη ηνπο λένπο κεηαλάζηεο λα ηνπο ζπλαληήζνπλ.  Οη Λαδαξίδεο θαη Φεκέλνο, έρνληαο  
ζπιιάβεη ηελ νπζία απηήο ηεο δηζρηδνχο θξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, έξρνληαη λα παξαηεξήζνπλ 
θαη λα αλαιχζνπλ ηα  εμήο: «Ο μεηανάζηης μεηαηρέπεηαι ζε« πειραμαηικό πράκηορα ", νη 
νπνίνο , κε κπνξψληαο λα ειέγμεη ην / νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη, γίλεηαη κέξνο 
κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο.  Με άιια ιφγηα, ε κεηαλάζηεπζε είλαη ε 
πνιηηηθή εκπεηξία ησλ δχν, ε  ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ζε έλα δνρείν ηξνθνδνζίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο 
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αλάγθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 22( Λαδαξίδεο, Φεκκέλνο,2000).   Οη Αιβαλνί κεηαλάζηεο 
ζηελ Διιάδα, γηα ηνπο παξαπάλσ,  απνηεινχλ  έλα παξάδεηγκα, ή νξζφηεξα ην ζεκείν,   ηνπ 
παγθνζκηνπνηεκέλνπ θαπηηαιηζκνχ, ην νπνίν  έρεη κεηαηξέςεη ηελ  εξγαζία ζε 
παγθνζκηνπνηεκέλν εκπφξεπκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3 
 
 

 3.1 Οη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο (γεληθή  
πξνζέγγηζε)  

Όζηεξα απφ ηελ κειέηε ηνπ ΗΜΔΠΟ23 γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ 
Διιάδα, βγήθαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ απνηακίεπζε ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ππνινγίδεηαη ζε 400 εθαηνκκχξηα 
επξψ θαη ε κειέηε ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά σο 
«ζπζηαιηηθή», ελψ ηα εκβάζκαηα ησλ κεηαλαζηψλ γηα ην 2004 εθηηκήζεθαλ ζε 454 
εθαηνκκχξηα επξψ. 

 

 Σν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη θαηά 28% ρακειφηεξν απφ απηφ 
ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ν κέζνο φξνο δαπάλεο αλά λνηθνθπξηφ κεηαλάζηε 
είλαη θαηά 16% ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. 

 

 Δλψ ν πιεζπζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ππνινγίδεηαη ζην 10,2% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΑΔΠ εθηηκάηαη ζε 2,5 - 2,8%. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ απμεζεί θαηά 215.000 άηνκα, (ζε 
ζρέζε κε ην 2004), νη πξαγκαηηθνί κηζζνί γηα ηνπο Έιιελεο κηζζσηνχο κε ιίγεο 
δεμηφηεηεο ζα κεησζνχλ θαηά 2,5% ελψ νη κηζζνί ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ήδε 
απαζρνινχληαη ζηελ ρψξα καο ζα ππνζηνχλ κεηψζεηο απφ 28% σο 52%. 

 ε πεξίπησζε ζηαδηαθήο απνρψξεζεο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ ρψξα νη 
πξαγκαηηθνί κηζζνί ησλ Διιήλσλ αιιά θαη ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζα 
απμεζνχλ ζεκαληηθά, εηδηθά γηα φζνπο έρνπλ ιηγφηεξεο δεμηφηεηεο, ελψ φζν ζα 
απνρσξνχλ νη κεηαλάζηεο ηφζν ζα απμάλνληαη θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα 
θαιχπηνληαη απφ ηνπο Έιιελεο, αλάινγα κε ηελ επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηνπ 
θάζε θιάδνπ. πλαθφινπζα ζα εκθαλίδνληαη θαη ζεκαληηθέο αλαδηαλεκεηηθέο 
επηδξάζεηο ππέξ ησλ θησρψλ Διιήλσλ.24( Κνινβφο, 2008) 

3.2 Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία                                                                                                                 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ ην 2007 ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 8.3 % ελψ ην 2006 νη 
άλεξγνη ππεξέβαηλαλ ηα 400.000 άηνκα. Παξφια απηά ππάξρεη κεγάιε ζηα δχν θχια φζνλ 
αθνξά ηα πνζνζηά αλεξγίαο. Ζ αλεξγία επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο ειηθίαο 15-29 
εηψλ γηα ηνπο νπνίνπο θζάλεη ην 17,3%, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο ζηελ ίδηα ειηθηαθή θαηεγνξία 
μεπεξλά ην 22%.Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ θαηαθεξκαηηζκφ ζε 
εξγαζίεο/επαγγέικαηα „πξψηεο‟ θαη „δεχηεξεο‟ θαηεγνξίαο. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ 
γεγελνχο πιεζπζκνχ έρνπλ βειηησζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ αλψηεξε 
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Koλοβόσ, 2008,  Οι οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ μετανάςτευςθσ προσ τθν Ελλάδα, Ελλθνικζσ Γραμμζσ, 
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http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε. Δπηζηεκνληθέο κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ 
ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη αγνξά εργαζίας έρνπλ δείμεη ζεηηθέο θαη 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο φπνπ: 

Θεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη αγνξά εξγαζίαο 

 Ζ κεηαλάζηεπζε δελ έθεξε αλεξγία ζηελ Διιάδα. 

 Ζ κεηαλάζηεπζε ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Ζ κεηαλάζηεπζε δεκηνχξγεζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαηήξεζε πξνυπάξρνπζεο ζέζεηο 
εξγαζίαο, βνεζψληαο αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ έιιεηςε απφ εξγαηηθφ 
δπλακηθφ. 

 Ο κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο απμάλεη ηελ θαηαλάισζε θαη έηζη απμάλεη 
ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Ζ θζελή κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία βνεζά ζηελ ζπγθξάηεζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ 
ιφγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνιιψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Ο κεηαλαζηεπηηθφο πιεζπζκφο είλαη ζπλνιηθά λένο θαη δελ επηβαξχλεη 
ηδηαίηεξα ην ζχζηεκα πγείαο ή ησλ ζπληάμεσλ. 

 Λφγσ ρακειψλ εηζνδεκάησλ νη κεηαλάζηεο δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα (νχηε ζεηηθά 
νχηε αξλεηηθά) ηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο. 

 Ζ γπλαηθεία κεηαλαζηεπηηθή εξγαζία βνεζά ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα εθεί φπνπ 
απνπζηάδνπλ νη αληίζηνηρεο παξνρέο απφ ην θξάηνο (γηα ηελ θχιαμε ειηθησκέλσλ θαη 
ηελ θξνληίδα ησλ κηθξψλ παηδηψλ φηαλ ε κεηέξα/λνηθνθπξά εξγάδεηαη εθηφο ζπηηηνχ) 
κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. 

 Ζ κεηαλάζηεπζε έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε αξθεηψλ νξεηλψλ θαη αγξνηηθψλ 
πεξηνρψλ νη νπνίεο εξήκσλαλ θπξηνιεθηηθά. 

 Οη κεηαλάζηεο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

 Οη κεηαλάζηεο δελ ππνθαζηζηνχλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο Έιιελεο εξγαδφκελνπο. 

 Τπάξρνπλ πεδία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν 
κεηαλάζηεο. 

 
 
Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη αγνξά εξγαζίαο 

 

 Ζ παξνπζία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζπγθξαηεί ζε ρακειά επίπεδα 
ηνπο κηζζνχο θαη ηα κεξνθάκαηα ησλ αλεηδίθεπησλ ή εκηεηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ (φισλ, 
γεγελψλ θαη κε). 

 Ζ παξνπζία θζελήο κεηαλαζηεπηηθήο εξγαζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο 
κε παιαηά ηερλνινγία, κε αληαγσληζηηθέο λα επηβηψλνπλ θαη έηζη απνδπλακψλεη ηα 
θίλεηξα γηα ηερλνινγηθή πξφνδν θαη αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Δπεξεάδεη αξλεηηθά ηα θαηψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ζηα αζηηθά θέληξα
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3.3 Δπηπηώζεηο ζην αζθαιηζηηθό θαη θνξνινγηθό ζύζηεκα 

Οη επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην αζθαιηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη νη: 

- Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο είλαη λένη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επηβίσζε ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

- Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο είλαη λένη θαη επηβαξχλνπλ ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν ηε 
λνζνθνκεηαθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.25( Eπζπκηάδνπ, 2009)  

3.4 Οη ζρέζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 
αγνξά εξγαζίαο 

 
Οη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ άθημε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ νηθνλνκία θαη 
ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη άιινηε ζεηηθέο θαη άιινηε αξλεηηθέο, 
αθνινχζσο ζα παξαζέζνπκε φςεηο απηήο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο δχν 
παξακέηξνπο:  

- Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε (θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ 
απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία ή ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ 
κεηαλαζηψλ θαη κε ηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ ρακειήο έληαζεο 
εξγαζίαο. 

- ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθέο 
ππάξρεη ζεηηθή (θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαβνιή ηνπ 
πνζνζηνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία πξνο ην ζχλνιν ηνπ 
νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη ζηε κεηαβνιή ησλ κεηαλαζηψλ. 

- Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ απαζρφιεζε ησλ 
κεηαλαζηψλ θαη ζηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ γεσξγίαο ζην ΑΔΠ ηεο θάζε 
πεξηθέξεηαο. 

- Τπάξρεη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ησλ αιινδαπψλ θαη ηνπ ΑΔΠ θάζε πεξηθέξεηαο. 

- Τπάξρεη αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπκκεηνρή 
ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 
απαζρνινπκέλσλ αιινδαπψλ. 

- Τπάξρεη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ 
αζηηθφηεηαο θαη ζηελ απαζρφιεζε κεηαλαζηψλ. 

- Τπάξρεη αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηθέξεηαο. 

- Τπάξρεη ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο 
κεγέζπλζεο θαη ζην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζην ζχλνιν ησλ 
απαζρνινπκέλσλ κεηαλαζηψλ. 

- Τπάξρεη αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε γεσξγία σο 
πνζνζηφ ζην ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ 
κεηαλαζηψλ. 

- Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ επεξεάδεηαη ζεηηθά, θαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, κε ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ ειιήλσλ θαη κε ην 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κεηαλαζηψλ. 

- Γελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε κε βεβαηφηεηα θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ 
απαζρφιεζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ζην παξαγφκελν 

                                                           
25

Eυκυμιάδου, 2009, Ανεργία και οικονομικοί μετανάςτεσ ςτθν Ελλάδα, ( Πτυχιακι εργαςία 
δθμοςιευμζνθ)  ΑΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ, χολι Διοίκθςθσ και οικονομίασ, Σμιμα Χρθματοοικονομικισ και 
Ελεγκτικισ, Πρζβεηα.  
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ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πξντφλ. 

- ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε 
απηφ ηνλ ηνκέα σο πξνο ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ κεηαλαζηψλ θαη κε 
ην παξαγφκελν ζε απηφ ηνλ ηνκέα πξντφλ θαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ 
κεηαλαζηξηψλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ κεηαλαζηψλ. 

- Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην πνζνζηφ αλεξγίαο 
ησλ ειιήλσλ θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ. 

- Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ επεξεάδεηαη, ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθά, ζεηηθά απφ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ ειιήλσλ, απφ ην 
πνζνζηφ ηνπ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ θαη αξλεηηθά απφ ην 
πφζν παξακεζφξηα ζεσξείηαη κηα πεξηνρή. Γειαδή νη κεηαλάζηεο 
απαζρνινχληαη θπξίσο ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ είλαη 
παξακεζφξηεο.( Δπζπκηάδνπ, 2009)  

3.5 Οηθνλνκηθέο Γηαζηάζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη πνιιαπιέο: ηζηνξηθέο, 
θνηλσληθέο, ζεζκηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο. Θα γίλεη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
επηπηψζεσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Απηέο εμεηάδνληαη ηφζν ζην 
ζεσξεηηθφ (γεληθφ) επίπεδν φζν θαη ζην εκπεηξηθφ (εηδηθφ).                                                

Ο Willamson(1995), έδεημε φηη νη πξαγκαηηθνί κηζζνί απφ ην 1870 κέρξη ην μέζπαζκα 
ηνπ Πξψηνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, γηα ηέζζεξηο θχξηεο ρψξεο πξννξηζκνχ θαη γηα 
ηέζζεξηο ζεκαληηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο, απμήζεθαλ, αιιά απμήζεθαλ πνιχ 
ηαρχηεξα ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο (πνχ ήηαλ ρακειφηεξνη) απφ φηη ζηηο ρψξεο 
πξννξηζκνχ, δείρλνληαο φηη ε κεηαλάζηεπζε βνήζεζε ζηε ζχγθιηζε ησλ κηζζψλ. Οη 
επηπηψζεηο πνπ εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο νη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο είλαη: 

- ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. 

- ην χςνο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ. 

- ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά.( Eπζπκηάδνπ, 2009)  

3.6 Δπηπηώζεηο ζην ξπζκό νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

Ο Ληαλφο, 2003, βξήθε φηη ε εξγαζία ησλ κεηαλαζηψλ ζπκβάιιεη θαηά 2% - 3% 
πεξίπνπ ζην ΑΔΠ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην ΑΔΠ νθείιεηαη: 

 ηε κεγέζπλζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (άξα θαη ηνπ δπλεηηθνχ ξπζκνχ 
αχμεζεο ηνπ πξντφληνο). 

 ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο παξαγσγήο (άξα θαη 
βειηίσζεο ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθήο 
ζέζεο αιιά θαη ησλ εμαγσγψλ) 

 ηε δεκηνπξγία επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο, άξα θαη αχμεζεο 
ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ληφπησλ εξγαδνκέλσλ.26( 
Ληαλφο, 2003)  

                                                           
26

Ληαλόο , Παπαθωλζηαληίλνπ, 2003, Σύγρξνλε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα, Οηθνλνκηθή 

δηεξεύλεζε, Μειέηεο 51, θέληξν θνηλωληθώλ εξεπλώλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ.  
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3.7 Δπηπηώζεηο ζηνπο κηζζνύο 

ηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα ηνκέα παξαγσγήο ν κηζζφο 
ζπκπηέδεηαη πξνο ηα θάησ. Τπάξρεη επηδείλσζε ηνπ κηζζνχ ησλ ληφπησλ 
εξγαδνκέλσλ φηαλ νη κεηαλάζηεο θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ίδην θιάδν 
παξαγσγήο θαη κε ην ίδην πεξίπνπ επίπεδν εθπαίδεπζεο.( Ληαλφο, 2003)  

3.8 Δπηπηώζεηο ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά 

Οη κεηαλάζηεο φπσο θαη θάζε άιινο πνιίηεο απφ ηε κηα πιεξψλνπλ θφξνπο (θαη 
ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο πνπ εηζπξάηηνπλ νη άιινη ζπληειεζηέο 
παξαγσγήο πνπ επίζεο πιεξψλνπλ θφξνπο) θαη απφ ηελ άιιε, ζπκβάιινπλ ζηελ 
αχμεζε ηεο δήηεζεο δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απφ εθπαίδεπζε θαη δξφκνπο 
κέρξη ππεξεζίεο πξφλνηαο θαη αζηπλφκεπζεο. 

Οη Fixand-Passel, (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη νη επηπηψζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηα 
δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη ζπλνιηθά ζεηηθέο. Θεηηθέο επηδξάζεηο 
ησλ κεηαλαζηψλ ζχκθσλα κε απφςεηο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο ζπκβάινπλ ζηελ 
αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο, θαη ηεο αλεηδίθεπηεο. ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ γηα 
ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κεηά ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. ηε δηεχξπλζε ηεο δήηεζεο γηα εγρσξία παξαγφκελα πξντφληα, ηα νπνία 
θαηά ηεθκήξην θαηαλαιψλνπλ θπξίσο νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο. Αξλεηηθέο 
επηδξάζεηο ησλ κεηαλαζηψλ ζχκθσλα κε απφςεηο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο 
ζπκβάινπλ ζηελ έληαζε ησλ παξανηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη  ζηελ φμπλζε 
ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο εληείλνπλ ηα θαηλφκελα απηά 
θαη δελ επεξεάδνπλ ζπκκεηξηθά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.( Eπζπκηάδνπ, 2009)  

3.9 εκαληηθή ζπλέπεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ε 
επίπησζε ζηελ αλεξγία 

Έπεηηα απφ ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο νη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. 
Αιέμαλδξν αξξή θαη ηνπ θ. ηαχξνπ Εσγξαθάθε. 

Καηέιεμαλ φηη: 

- Ο κέζνο πξαγκαηηθφο κηζζφο ζεκείσζε πηψζε θαηά 6,2% εμ‟ αηηίαο ηεο 
παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά κε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο γηα θάζε 
θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. 

- Οη κηζζνί ησλ αλεηδίθεπησλ Διιήλσλ ζηνλ αγξνηηθφ θαη ζηνλ αζηηθφ ηνκέα 
ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πηψζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ εηζειζφλησλ 
παξαλφκσλ κεηαλαζηψλ. Αληηζέησο, νη πξαγκαηηθνί κηζζνί ησλ εκη- 
εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη απηψλ κε πςειή εηδίθεπζε ζηηο πφιεηο 
απμήζεθαλ ζεκαληηθά. 

Δπίζεο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ) θαη ην 
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή επίπησζε ηεο 
κεηαλάζηεπζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο πξντφλησλ. 
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Σπκκεηνρή ηωλ κεηαλαζηώλ ζην ΑΔΠ 

3,00% 

2,50% 

2,00% 

1,50% 

1,00% 

0,50% 

0,00% 

Από τθν πλευρά του Από τθν πλευρά τθσ Από τθν πλευρά τθσ 
λογαριαςμοφ τθσ δαπάνθσ δθμιουργίασ του απαςχόλθςθσ εργαηομζνων 

ειςοδιματοσ (μιςκωτοί) 

Πεγή^Ιp:// europa.eu/legislation-summaries/other/c10611_el.htm 

3.10 Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο απαζρόιεζεο ησλ 
αιινδαπώλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία 
 
Οη κεηαλάζηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ακείβνληαη, δηαλέκνπλ ηελ 
πξνζηηζέκελε αμία ηνπο ζηα λνηθνθπξηά, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα έλα κέξνο απφ απηά 
ηα εηζνδήκαηα είηε ηα θαηαλαιψλνπλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο είηε ηα κεηαβηβάδνπλ 
ζε άιια λνηθνθπξηά ή ζην εμσηεξηθφ (εκβάζκαηα) είηε ηα απνηακηεχνπλ. Αθφκε νη 
κεηαλάζηεο κπνξνχλ λα επελδχνπλ ζε λέεο θαηνηθίεο, πιεξψλνπλ αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο θαη θφξν εηζνδήκαηνο, ελψ ιακβάλνπλ εηζνδήκαηα είηε απφ επηρεηξήζεηο 
είηε απφ ηνλ δεκφζην θνξέα. 

Γηαγξακκα1(Πεγή:http://europa.eu/legislationsummaries/other/c10611_el.htm ) 
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KΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4.1  Η Διιάδα σο ρώξα απνδεκίαο27 

 

Έλα εθαηνκκχξην επηαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο άηνκα είλαη ν απνινγηζκφο 
ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ ζηνλ 20φ θαη 21ν αηψλα. Ηζηνξηθά θαη 
παξαδνζηαθά, ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο κε πινχζηα εκπεηξία απνδεκίαο. 
Ζ έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ζέκα «Φπγή αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ: 
ζχγρξνλε ηάζε κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο», πνπ 
δεκνζηεχεη ζήκεξα ε «Κ», απνθαιχπηεη γηα πξψηε θνξά ηνλ αξηζκφ ησλ Διιήλσλ 
πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Παξάιιεια, γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηηο 
πξνεγνχκελεο θάζεηο κεηαλάζηεπζεο, αλαιχνληαη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη 
πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΣTΔ, ν αξηζκφο ησλ κνλίκσο εμεξρφκελσλ 
Διιήλσλ ειηθίαο 15-64 εηψλ, απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα, μεπεξλά ηηο 427.000. Σν 
2013, παξαηεξνχκε ηξηπιαζηαζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ απφ ην 2008 θαη νη κεηαλάζηεο 
μεπεξλνχλ ηηο 100.000 άηνκα, ελψ ζχκθσλα κε φιεο ηηο ελδείμεηο ην θαηλφκελν 
ζπλερίδεηαη κε αδηάπησηε έληαζε ην 2014 θαη νμχλεηαη πεξαηηέξσ ην πξψην εμάκελν 
ηνπ 2015. πσο επηζεκαίλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα , ε δηαδηθαζία εμφδνπ Διιήλσλ 
γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην εμσηεξηθφ είλαη αθφκε ζε εμέιημε θαη δελ θαίλεηαη ην 
πφηε ζα ηεξκαηηζηεί. Σν βέβαην είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε καδηθή κεηαλάζηεπζε. 
 
ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 100 εηψλ, ε ρψξα έρεη γλσξίζεη άιιεο δχν ίδηεο θάζεηο 
θαη απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπο πξνθχπηνπλ ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Καη νη 
ηξεηο α) έρνπλ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, πεξίπνπ δέθα ρξφληα, β) απμεκέλε έληαζε 
σο πξνο ηελ έληαζε ηεο ξνήο θαη γ) θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζρέζε 
κε ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο. 

Οη πεξίνδνη καδηθήο κεηαλάζηεπζεο Διιήλσλ είλαη απφ ην 1903 έσο ην 1917, 1960-
1972 θαη 2010-ζήκεξα θαη ζρεηίδνληαη θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο κε νηθνλνκηθά θίλεηξα κε 
εμαίξεζε κέξνο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο, ηα έηε 1969-1971, πνπ νθείιεηαη ζε 
πνιηηηθνχο ιφγνπο (δηθηαηνξία). «Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη νη ηξεηο θάζεηο έιαβαλ ρψξα 
κεηά κηα έληνλε δηαηαξαρή χθεζεο πνπ δηεχξπλε ην ράζκα κεηαμχ ηεο ρψξαο καο θαη 
ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ θαη ηξνθνδφηεζε ηε καδηθή θπγή αλζξψπσλ, λέσλ ζηελ 
πιεηνλφηεηά ηνπο, πνπ αλαδεηνχζαλ λέεο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο πξνφδνπ»,  
Δλδηαθέξνπζα, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε, είλαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν πξνγελέζηεξσλ 
επεηζνδίσλ κε ην ζεκεξηλφ επεηζφδην θπγήο, φζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηά ην πξψην επεηζφδην θπγήο, θχξηνο πξννξηζκφο ήηαλ νη 
«ππεξσθεάληεο ρψξεο» (ΖΠΑ, Απζηξαιία, Καλαδάο, Βξαδηιία θαη ΝΑ Αθξηθή). Δπηά 
ζηνπο δέθα ήηαλ ειηθίαο 15-44 ρξφλσλ, ιηγφηεξνη απφ 2 ζηνπο 10 ήηαλ γπλαίθεο θαη 
ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα ήηαλ αλεηδίθεπηνη εξγάηεο θαη αγξφηεο, ρακεινχ 
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ζπλήζσο σο 
ππεξέηεο θαη εξγάηεο. Σν δεχηεξν επεηζφδην κεηαλάζηεπζεο αθνξνχζε θπξίσο λένπο 
ειηθίαο 20-34 ρξφλσλ (7 ζηνπο 10), 5 ζηνπο 10 δήισλαλ ρεηξψλαθηεο, ελψ 4 ζηνπο 
10 ήηαλ αλεπάγγειηνη. Έμη ζηνπο 10 θαηεπζχλζεθαλ ζηε Γεξκαλία θαη ζην Βέιγην θαη 
απαζρνιήζεθαλ σο βηνκεραληθνί εξγάηεο. Αληίζεηα, ε ησξηλή θπγή αθνξά λένπο 

                                                           
27

Σο παρόν υποκεφάλαιο είναι βαςιςμζνο ςε ςτοιχεία και πλθροφορίεσ όπωσ αυτά παρατίκενται ςτο 
: Καρακαςίδθσ , 2016, Toτρίτο μεταναςτευτικό κφμα των Ελλινων, ( άρκρο) Κακθμερινι, διακζςιμο 
ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα: http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-
metanasteytiko-kyma-twn-ellhnwn 
 

http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-kyma-twn-ellhnwn
http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-kyma-twn-ellhnwn
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κνξθσκέλνπο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πνπ θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηε Γεξκαλία, 
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. 

Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ Δ.Δ. ζηε καδηθφηεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 
εθξνήο θαη ζηελ αλαινγία ηεο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο, κεηά ηελ Κχπξν, 
ηελ Ηξιαλδία θαη ηε Ληζνπαλία, θαη ηελ ηξίηε ζέζε κεηά ηελ Κχπξν θαη ηελ Ηζπαλία 
φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ησλ λέσλ ζε ειηθία εμεξρφκελσλ κεηαλαζηψλ. 
πγθεθξηκέλα, νη εμεξρφκελνη Έιιελεο, κφλν θαηά ην 2013, αληηπξνζσπεχνπλ 
πεξηζζφηεξν απφ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ελψ ε 
αλαινγία ησλ λέσλ ηεο πιένλ παξαγσγηθήο ειηθίαο 25-39 εηψλ μεπεξλά ην 50% ζην 
ζχλνιν ησλ εμεξρνκέλσλ. 

 

4.2  ε πνηεο ρώξεο κεηαλάζηεπζαλ θπξίσο νη Έιιελεο ιόγσ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο28 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο Έιιελεο πνπ έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζην εμσηεξηθφ 
θαηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαηέζεζε ζηε Βνπιή ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε 
έγγξαθφ ηνπ, ζε απάληεζε ζρεηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο εξψηεζεο. ηα ελ ιφγσ 
ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη αξηζκνί θαη πξννξηζκνί κεηαλάζηεπζεο Διιήλσλ ππεθφσλ 
ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ην 2010 θαη κεηά. Αλαιπηηθφηεξα:  

ΗΠΑ 

χκθσλα κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Πξεζβείαο Οπάζηγθηνλ, δελ ππάξρνπλ ζηηο 
πξνμεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο καο δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ 
Διιήλσλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. απφ ην 2010 έσο ζήκεξα. Χζηφζν, 
ζχκθσλα κε ην ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, ζην δηάζηεκα 2010 
έσο 2014 έρνπλ ρνξεγεζεί ζε Έιιελεο ππεθφνπο 6.340 άδεηεο παξακνλήο κε 
θαζεζηψο κνλίκνπ θαηνίθνπ. 

ΚΑΝΑΓΑ 

χκθσλα κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο πξεζβείαο Οηηάβα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 
Καλαδηθνχ Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο, Πξνζθχγσλ θαη Ηζαγέλεηαο, ζην δηάζηεκα 
2010 έσο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 έρνπλ ρνξεγεζεί ζε Έιιελεο ππεθφνπο 1.616 
άδεηεο παξακνλήο κε θαζεζηψο κνλίκνπ θαηνίθνπ. Δπίζεο, ζην δηάζηεκα 2010 έσο 
2014 έρνπλ ρνξεγεζεί 687 πξνζσξηλέο άδεηεο εξγαζίαο ζε Έιιελεο ππεθφνπο. 
Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ Καλαδά είλαη 
κεγαιχηεξνο, θαζ‟ φζνλ είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ Έιιελεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ 
Καλαδά είηε παξαλφκσο είηε κε δηπιή ππεθνφηεηα, νπφηε ινγίδνληαη σο Καλαδνί 
πνιίηεο. 

 
 

 

                                                           

28
http://www.huffingtonpost.gr/2016/09/05/ellhnes-metanasteysh_n_11864798.html, 

Πξννξηζκνί θαη αξηζκνί: Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηωλ Διιήλωλ ζην 

εμωηεξηθό θαηά ηελ θξίζε, ( άξζξν), Ηκεξνκελίαδεκνζίεπζεο : 05/09/2016.  

 

http://big.assets.huffingtonpost.com/elinmet.pdf
http://big.assets.huffingtonpost.com/elinmet.pdf
http://big.assets.huffingtonpost.com/elinmet.pdf
http://www.huffingtonpost.gr/2016/09/05/ellhnes-metanasteysh_n_11864798.html
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ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

ηνηρεία ηεο θίλεζεο Διιήλσλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία έζηεηιε ην Πξνμεληθφ Γξαθείν 
Ληζζαβφλαο πξνεξρφκελα απφ ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Τπεξεζίαο Αιινδαπψλ θαη 
πλφξσλ ηεο Πνξηνγαιίαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

  Πίλαθαο  3 ( πεγή Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ) 
 

 
ΑΤΣΡΑΛΙΑ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ δηπισκαηηθψλ αξρψλ (2015), αθίμεηο Διιήλσλ 
παξαηεξήζεθαλ κεηά ην 2010, κε ξνή πεξί ηνπο 9.000 θαη‟ έηνο. Οη πεξηζζφηεξνη, 
φκσο, εμ απηψλ δελ θαηαγξάθνληαη σο λέεο αθίμεηο, γηαηί πξφθεηηαη γηα νκνγελείο κε 
δηπιή ππεθνφηεηα, πνπ είραλ παιηλλνζηήζεη θαη επηζηξέθνπλ ιφγσ ηεο θξίζεο απφ 
ηελ Διιάδα ζηελ Απζηξαιία. πλερίδεηαη, επίζεο, ε άθημε λέσλ κε ζπνπδαζηηθή βίδα, 
πνπ ηνπο επηηξέπεη θαη κεξηθή απαζρφιεζε. Ζ εθαξκνγή -απφ ηνλ εξρφκελν 
επηέκβξην 2016 ηεο δηκεξνχο πκθσλίαο Διιάδνο- Απζηξαιίαο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 
ησλ λέσλ ( Work and Holiday Visa) ζα βνεζήζεη πνιινχο λένπο, απνθεχγνληαο έηζη 
ηε ζπνπδαζηηθή βίδα πνπ έρεη δίδαθηξα. 

ΚΟΤΒΔΙΣ (ηνηρεία Πξεζβείαο, 2015) 

Ζ νκνγέλεηα ζπλερίδεη λα δηεπξχλεηαη κε ηελ άθημε λέσλ πςειά θαηαξηηζκέλσλ, γηα 
απαζρφιεζε ζε θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ζε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη εκπφξην. 
Καηαγεγξακκέλνη είλαη πεξί ηνπο 500 νκνγελείο. 

ΚΑΣΑΡ (ηνηρεία Πξεζβείαο Νηόρα, 2014) 

Απφ 450 ην 2008, νη νκνγελείο έθζαζαλ ην 2014 ζηνπο 1.000 θαη ζπλερίδεη ε 
απμεηηθή ηάζε. Οη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχληαη ζηηο θαηαζθεπέο. 

ΗΝΩΜΔΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΔΜΙΡΑΣΑ 

Μεηά ην 2010 παξαηεξήζεθε απμεηηθή ηάζε έιεπζεο Διιήλσλ. Απφ 1.500 νκνγελείο 
ην 2010, αλήιζαλ ζηνπο 1.850 ην 2011, ζε 2.600 ην 2012 θαη ζε 3.352 ην 2013. 
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Γξαζηεξηνπνηνχληαη, θπξίσο, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ζην εκπφξην, ζηα 
λαπηηιηαθά, ζηνλ ηνπξηζκφ. Καηέρνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο ζε επηρεηξήζεηο, Σξάπεδεο, 
Ξελνδνρεία, θαζψο θαη ζε Παλεπηζηήκηα (θξαηηθά θαη μέλα). Ζ πιεηνςεθία είλαη 
λεαξήο θαη κέζεο ειηθίαο, θαη θαηέρεη παλεπηζηεκηαθνχο ηίηινπο. 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

χκθσλα κε ην Πξνμεληθφ Γξαθείν ηεο Πξεζβείαο Υάγεο δελ ππάξρνπλ επίζεκα 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαγεγξακκέλα. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία έηε έρεη παξαηεξεζεί 
απμεκέλε πξνζέιεπζε Διιήλσλ ζην Πξνμεληθφ Γξαθείν. Απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 
Οκνζπνλδίαο Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ Οιιαλδίαο πξνθχπηεη αχμεζε ηνπ 
κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο απφ 16.000 Έιιελεο πνπ ήηαλ πξηλ ην 2010, ν 
αξηζκφο απηφο αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 24.000, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 
πεξίπνπ 2.500 θνηηεηέο. 

ΓΑΛΛΙΑ 

χκθσλα κε ηελ Πξεζβεία Παξηζίσλ, δελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο 
ηεο ξνήο Διιήλσλ ζηε Γαιιία. Τπάξρνπλ, σζηφζν, ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ 
ζαθή απμεηηθή ηάζε, ηδηαίηεξα λέσλ ζε ειηθία αηφκσλ. Παξαηεξείηαη, επίζεο, 
απμεκέλε δήηεζε κεηαθξάζεσλ ειιεληθψλ εγγξάθσλ (πηζηνπνηεηηθψλ γελλήζεσο, 
πηπρίσλ θιπ.) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εξγαζία ζηε Γαιιία θαη ηελ εγγξαθή ζηηο 
δηάθνξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Δθηηκάηαη φηη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Πξνμεληθνχ Γξαθείνπ Παξηζίσλ δηακέλνπλ άλσ ησλ 15000 Διιήλσλ θαη 1500-2000 
θνηηεηψλ. 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

χκθσλα κε ηελ Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηε φθηα δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε Διιήλσλ ζηε Βνπιγαξία. 

ΚΤΠΡΟ 

Ο αξηζκφο Διιήλσλ ππεθφσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη άδεηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 
ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 4 ( πεγή Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ )  

ΑΤΣΡΙΑ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο απζηξηαθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, κεηαμχ 2010-2015 
εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Απζηξία ζπλνιηθά 6165 Έιιελεο πνιίηεο (πνπ δελ έρνπλ 
απζηξηαθή ππεθνφηεηα). Παιηλλφζηεζαλ 3235.Αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θχιν, 
ειηθία, επάγγεικα, θαηνηθία ζηελ Διιάδα δελ είλαη δηαζέζηκα. Δθηηκάηαη φηη 
πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο, κνξθσηηθέο, επαγγεικαηηθέο νκάδεο θαη είλαη 
θπξίσο 25-45 εηψλ. πρλά κεηαλαζηεχνπλ νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά. 

ΓΑΝΙΑ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο Διιήλσλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα, ηελ πξψηε ηνπ έηνπο, αλά 
θχιν, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηε δαληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία δίλεηαη ζην επφκελν 
πίλαθα. Παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ φζν απμάλεηαη νη 
ρξνληέο, ηδηαηηέξσο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ απφ 20 έσο 34 εηψλ. 
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Πίλαθαο 5 ( πεγή Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ )  

 
  
Παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ, ηδηαηηέξσο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ 
έσο 34 εηψλ. 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ννξβεγίαο, ν αξηζκφο ησλ 
Διιήλσλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ Ννξβεγία θαηά ηα έηε 2010-2016 είλαη 6521 
αγφξηα θαη 3380 θνξίηζηα, ηα νπνία ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 
ν νπνίνο καο δείρλεη πφζνη κεηαλάζηεπζαλ θαηά εκεξνκελία θαη θχιν.   
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Πίλαθαο 6 ( πεγή Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ )  

 

ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & πληάμεσλ, ν 
αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη Αξηζκφ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (National 
Insurance Number, ΝΗΝ) έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία έηε. Ο Αξηζκφο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ 
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη απνηειεί ηνλ αζθαιέζηεξν δείθηε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
Διιήλσλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα απαζρφιεζε. 

Πίλαθαο 7 ( πεγή Yπνπξγείν Δμσηεξηθώλ) 

 
  
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εγγεγξακκέλσλ (πεξίπνπ 90% ηνπ ζπλφινπ) αλήθεη 
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ζηελ επξχηεξε ειηθηαθή νκάδα 18-44 εηψλ, ελψ ζεκαληηθή πνζνζηηαία άλνδν 
παξνπζηάδεη θαη ε ειηθηαθή νκάδα 45-59 εηψλ. Καηά θχιν, νη εγγεγξακκέλνη ην 2015 
θαηαλέκνληαη θαηά πεξίπνπ 45% ζε γπλαίθεο θαη 55% άλδξεο. 

 

Πίλαθεο 8,9  ( Πεγή Yπνπξγείν Δμσηεξηθώλ )  

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο DESTATIS ν αξηζκφο 
ησλ Διιήλσλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηε Γεξκαλία θαηά ηα έηε 2010-2015 αλά θχιν 
έρεη σο εμήο: 
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Πίλαθαο 10 ( πεγή Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ )  

 

ΒΔΛΓΙΟ 

Γελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία. Χζηφζν, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ ειιεληθψλ 
θνηλνηήησλ θαη ηεο Μεηξφπνιεο Βειγίνπ, ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ 
εγθαηαζηάζεθαλ ζην Βέιγην απφ ην 2010 κέρξη ζήκεξα ππνινγίδεηαη ζηηο 5000. 

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

χκθσλα κε ηελ ππεξεζία κεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπ. Δμσηεξηθψλ Λνπμεκβνχξγνπ, ν 
αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζην Λνπμεκβνχξγν ην 2014 ήηαλ 2108, ελψ ηελ 
1/1/2016 ήηαλ 2572. 

ΔΛΒΔΣΙΑ – ΓΔΝΔΤΗ 

Οη Έιιελεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ 
Γεληθνχ Πξνμελείνπ Γελεχεο (Καληφληα Γελεχεο, Βσ (Vaud) θαη Βαιαί (Valais)) 
ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 5000. Ζ πιεηνλφηεηά ηνπο είλαη πςειήο κνξθψζεσο θαη 
εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία, πνιπεζληθέο εηαηξίεο, παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, 
εξεπλεηηθά θέληξα, ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη άιιεο ηδησηηθέο εηαηξίεο. 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 5000 Έιιελεο εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ην 1989, ελψ πεξίπνπ 
800-1000 είλαη νη θνηηεηέο. ηα ηέιε ηνπ 2015 ππήξραλ πεξίπνπ 1250 επηρεηξήζεηο 
ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. πλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο Διιήλσλ κεηαβαίλεη ζηε 
Ρνπκαλία γηα λα ηδξχζεη επηρεηξήζεηο ή γηα λα εξγαζηεί ζε απηέο. Αξθεηνί είλαη απηνί 
πνπ εξγάδνληαη σο πςειφβαζκα ζηειέρε. Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη νη ηδηνθηήηεο 
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε Βφξεηα Διιάδα, ελψ 
ζηειέρε θαη θνηηεηέο απφ φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 
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ΛΟΒΑΚΙΑ 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Πξνμεληθνχ Γξαθείνπ Μπξαηηζιάβαο, ζηε 
ινβαθία ζπνπδάδνπλ πεξίπνπ 1100 Έιιελεο θνηηεηέο. Καηαγξάθνληαη επίζεο 
πεξίπνπ 150-200 Έιιελεο πνπ εξγάδνληαη ζε πνιπεζληθέο εηαηξίεο. 

ΙΣΑΛΙΑ 

Ζ Πξεζβεία Ρψκεο, ην Γεληθφ Πξνμελείν Μηιάλνπ θαη ην Πξνμελείν Βελεηίαο 
απάληεζαλ φηη δελ δηαζέηνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Διιήλσλ πνπ έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί ζηελ Ηηαιία ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα. χκθσλα κε ηελ Πξεζβεία, 
σζηφζν, δελ έρεη παξαηεξεζεί καδηθή κεηαλάζηεπζε. 

ΡΩΙΑ - ΝΟΒΟΡΟΙΚ 

Σν Γεληθφ Πξνμελείν δελ δηαζέηεη επίζεκα ζηνηρεία. Δθηηκάηαη φηη απφ ην 2013 θαη 
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, κεξηθέο εθαηνληάδεο Διιήλσλ 
εγθαηαζηάζεθαλ ζηε λφηηα Ρσζία. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία πξνέξρνληαη 
απφ ηε Ρσζία θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επέζηξεςαλ ζηηο πεξηνρέο απφ φπνπ 
θαηάγνληαη θαη δηαηεξνχλ πεξηνπζία. Οη πεξηζζφηεξνη δελ δηαζέηνπλ παλεπηζηεκηαθή 
κφξθσζε θαη απαζρνινχληαη ζε ζπλαθή επαγγέικαηα κε απηά πνπ αζθνχζαλ ζηελ 
Διιάδα. Δθηηκάηαη επίζεο φηη ε ξνή Διιήλσλ έρεη ζε κεγάιν βαζκφ αλαθνπεί ιφγσ 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ εθδειψζεθε ζηε Ρσζία ην 2014. 

ΚΟΤΒΑ 

χκθσλα κε ηελ θξαηηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Κνχβαο, ζην δηάζηεκα 2010-2015 
έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Κνχβα 29 Έιιελεο πνιίηεο. 

ΠΔΡΟΤ 

Ο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην Πεξνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 
κνλνςήθηνο. 

εκεηψλεηαη πσο νη Έιιελεο πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζε ρψξεο ηεο αιινδαπήο δελ 
ππνρξενχληαη λα έιζνπλ θαη, ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, δελ έξρνληαη ζε επαθή κε 
ηηο νηθείεο ειιεληθέο πξνμεληθέο Αξρέο. Χο εθ ηνχηνπ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζην 
έγγξαθν, «γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο είηε κε απηνπξφζσπε 
παξνπζία ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζηηο Αξρέο καο ζην εμσηεξηθφ, είηε ειεθηξνληθά, 
κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ Αξρψλ καο, δελ δχλαληαη λα απνηππψζνπλ πιήξσο θαη 
επαθξηβψο ην θαηλφκελν, ιφγσ ησλ εγγελψλ αδπλακηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ν θαηά ηα 
αλσηέξσ κε ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, σο πιένλ αζθαιήο 
κέζνδνο θξίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, απφ ηηο Αξρέο καο ζηελ 
αιινδαπή, κέζσ ππεξεζηαθψλ εξσηεκάησλ πξνο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ 
ραξαθηεξηζκέλσλ σο ρσξψλ ππνδνρήο. πλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ν 
αθφινπζνο πίλαθαο ν νπνίνο φκσο είλαη ελδεηθηηθφο θαη δελ απνηππψλεη κε αζθάιεηα 
ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα:» 
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Πίλαθαο 11 ( πεγή Yπνπξγείν Δμσηεξηθώλ )  
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4.3  Μαξηπξίεο Διιήλσλ νη νπνίνη κεηαλάζηεπζαλ ζην 
εμσηεξηθό ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο 29 

Ζ Έθε Παΐδα δεη ζηελ Λνπθέξλε ηεο Διβεηίαο απφ ην 2008. «Έθπγα φηαλ νη 
δπζνίσλεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο γηα εχξεζε εξγαζίαο είραλ θάλεη ηελ 
εκθάληζή ηνπο. Έρνληαο πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθφ δπζθνιεπφκνπλ λα βξσ θάηη ζηελ 
Διιάδα. Ήηαλ ξίζθν θαη αξθεηά δχζθνιν ζηελ αξρή λα παο ζε κία ρψξα πνπ δελ 
γλσξίδεηο θαζφινπ». ήκεξα ε Έθε εξγάδεηαη ζε κία ζνπεδηθή εηαηξεία ζηελ Διβεηία. 
«Ο κηζζφο είλαη ηεηξαπιάζηνο απφ απηφλ πνπ πξνζθέξνπλ γηα πηπρηνχρν ζηελ 
Διιάδα. Σν θφζηνο δσήο, βέβαηα, είλαη πςειφ. Χζηφζν ππάξρεη ην πεξηζψξην γηα 
απνηακίεπζε θαη γηα πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο». πσο καο ιέεη ε Έθε ε πνηφηεηα 
δσήο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο Διβεηνχο. «Έρεηο ηε δπλαηφηεηα λα αθηεξψλεηο 
ρξφλν γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην βνπλφ, αιιά θαη ζηελ πφιε. Μπνξείο λα 
ρξεζηκνπνηείο ην πνδήιαηφ ζνπ γηα λα παο ζηε δνπιεηά ζνπ θαη γηα ηηο άιιεο ζνπ 
κεηαθηλήζεηο. Καη λαη είλαη πνηφηεηα ην γξαθείν ζνπ λα έρεη ζέα ζηε ιίκλε. Δίλαη θάηη 
πνπ δελ ην βξίζθεηο ζπρλά». Χζηφζν γηα έλαλ Έιιελα πνπ δεη ζηελ Διβεηία δελ είλαη 
φια… ξφδηλα, φπσο κάο εμνκνινγείηαη ε Έθε. «Σν λα είζαη ζε κία κηθξή πφιε, φπσο 
εγψ, ζεκαίλεη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο δηαζθέδαζεο. Δπίζεο, νη άλζξσπνη είλαη 
θιεηζηνί θαη αξλνχληαη λα κηιήζνπλ αγγιηθά πξνζπνηνχκελνη φηη δελ γλσξίδνπλ. 
Οπφηε αληηκεησπίδεηο δπζθνιίεο ζην λα ελζσκαησζείο αλ δελ κηιάο ηε γιψζζα ηνπο. 
Γεληθά ππάξρεη κία μελνθνβία θαη φια απηά ζε θάλνπλ λα ληψζεηο «απξφζθιεηνο». 
Αθφκε, ην θφζηνο γηα θάπνηεο βαζηθέο αιιά θαη δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο είλαη αξθεηά 
πςειφ π.ρ. έλα κπνπθαιάθη λεξφ θνζηίδεη 3,5 επξψ, ή έλα γπλαηθείν θνχξεκα 40-45 
επξψ». 
 
ηα 35 ηνπ ν Νίθνο Μαλδαιάο πήξε ηελ απφθαζε λα αθήζεη κηα θαιή ζέζε ζε 
κεγάιε ειιεληθή εηαηξεία θαη λα εγθαηαζηαζεί ζην Λνλδίλν. Απφθαζε δχζθνιε, φπσο 
εμνκνινγείηαη ν ίδηνο, αιιά απαξαίηεηε. «Απνθάζηζα λα δηεθδηθήζσ κηα θαιχηεξε 
δσή, ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή κνπ αμηνπξέπεηα. Πξάγκαηα πνπ δελ είλαη 
απηνλφεηα ζηελ Διιάδα». ηαλ πήξε ηελ απφθαζε λα θχγεη, ν Νίθνο ζεσξνχληαλ 
ζρεδφλ «πξνλνκηνχρνο». «Πίζσ φκσο απφ ηα… πξνλφκηα νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 
ήηαλ πξαγκαηηθά ηξαγηθέο. Ο παξαινγηζκφο, νη αηειείσηεο ψξεο εξγαζίαο, ην θαθφ 
θιίκα, ε αδπλακία αθφκα θαη λα αξξσζηήζεηο, ε δηαπξαγκάηεπζε αθφκα θαη γηα κηα 
κέξα άδεηα. Παξάιιεια, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αζήλα θαηέξξεε. Έθηαζα 
λα κελ αλαγλσξίδσ ζρεδφλ ηελ πφιε κνπ. Αγσλία, κηδέξηα, ζιίςε, αλεξγία. Κξίζε θαη 
παξαθκή». Ζ θξίζε, φκσο, απαηηεί επειημία, ζάξξνο θαη γξήγνξεο απνθάζεηο, ιέεη ν 
Νίθνο. «Ζ εκέξα πνπ αλνίγεηο ηελ πφξηα λα θχγεηο-φπσο ηφζνη Έιιελεο παιαηφηεξα-
είλαη απίζηεπηα δχζθνιε, ζρεδφλ ηξαγηθή. Πξέπεη, φκσο, λα πξνρσξήζεηο, πξέπεη λα 
βξεηο ην θνπξάγην λα ην θάλεηο». Ο Νίθνο εξγάδεηαη ζήκεξα σο ππεχζπλνο Σχπνπ ζε 
κία νξγάλσζε γηα ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. «ηαλ βξέζεθα ζην 
Λνλδίλν βξήθα δνπιεηά ζε πεξίπνπ έλα κήλα θαη θάηη ελψ ήκνπλ ηπρεξφο θαζψο 
δέρζεθα αξθεηέο πξνηάζεηο». Δπθαηξίεο γηα εξγαζία ππάξρνπλ, φπσο καο ιέεη, αξθεί 
λα κέλεηο ζηε Βξεηαλία θαη λα έρεηο εκπεηξία. «Θέιεη πξνζπάζεηα λα κπεηο ζηελ 
αγνξά. Μεηά, φκσο, είλαη αξθεηά εχθνιν λα αιιάμεηο δνπιεηά». ζν γηα ηηο ζπλζήθεο 
δσήο ζην Λνλδίλν, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ Διιάδα. «Γελ ππάξρνπλ εθνξίεο – 

                                                           

29
Oη καξηπξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζην: Οη εκπεηξίεο επηά Διιήλωλ πνπ έθπγαλ ζην εμωηεξηθό 

ιόγω θξίζεο, http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231143184,  

 

 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231143184


39 
 

φιεο νη ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο γίλνληαη ηαρπδξνκηθά ή ειεθηξνληθά. Σα ιεσθνξεία 
πεξλνχλ ζηελ ψξα ηνπο, ηα ηξέλα ην ίδην. Πξνθαλψο ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα 
ππάξρνπλ. Γελ δνχκε ζηνλ παξάδεηζν. κσο ε πνηφηεηα δσήο, ε εξεκία, ε επγέλεηα, 
ε έιιεηςε ιεθηηθήο βίαο, ν ζεβαζκφο δελ έρνπλ θακία κα θακία ζρέζε κε ηελ Διιάδα. 
Ννζηαιγψ θη εγψ ηελ Πιάθα, ην Μνλαζηεξάθη, ηελ παξαιία. Γελ λνζηαιγψ, φκσο, 
θαζφινπ ηελ εμαηξεηηθά ρακειή πνηφηεηα δσήο πνπ ήηαλ ην αληάιιαγκα γηα ηηο ιίγεο 
απηέο ζηηγκέο». ρέδην επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη γηα ην Νίθν θαη 
αλαξσηηέηαη αλ φζνη έθπγαλ ήηαλ εθείλνη πνπ έθιεηζαλ ηελ πφξηα πίζσ ηνπο ή αλ ε 
Διιάδα ηνπο έθιεηζε ηελ πφξηα. «Κάζε κέξα εδψ ζην Λνλδίλν είλαη κηα κηθξή λίθε θαη 
κηα κηθξή ήηηα: Νίθε γηαηί δνπιεχσ εδψ, γηαηί δηεθδίθεζα κηα θαιχηεξε δσή θαη 
θαηάθεξα λα ηελ έρσ. Ήηηα, γηαηί είκαη καθξηά απφ ην ζπίηη κνπ θαη απφ αλζξψπνπο 
πνπ αγαπψ. Νηψζσ ζπρλά πσο κπήθα ζε κηα βάξθα θαη έθπγα απφ ηνλ Σηηαληθφ. 
Δγψ «γιίησζα». Ζ νηθνγέλεηα κνπ θαη πνιινί απφ ηνπο θίινπο κνπ είλαη αθφκα πάλσ 
ζην θαξάβη. Δλ ηέιεη δελ μέξσ ηη επηθπιάζζεη ην κέιινλ. Ζ «λνζηαιγία» κνπ άιισζηε 
είλαη γηα ηελ Αζήλα θαη ηελ Διιάδα πνπ πιένλ έρνπλ αιιάμεη, έρνπλ ραζεί, δελ είλαη 
απηφ πνπ ήηαλ. Αθφκα θαη αλ αχξην ε λνζηαιγία γίλεη αλππφθνξε, αθφκα θαη αλ 
ππάξμεη κηα νηθνγελεηαθή αλάγθε πψο επηζηξέθεηο; ε πνηεο ζπλζήθεο; Με πνηνπο 
φξνπο; Γνπιεηέο δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα, επθαηξίεο δελ ππάξρνπλ. Αθφκα θαη αλ 
ιίγν βειηησζνχλ ηα πξάγκαηα πψο εγθαηαιείπεηο κηα εμαηξεηηθή πνηφηεηα δσήο θαη 
κηα πφιε γεκάηε ηέρλε, ζπλαπιίεο θαη επθαηξίεο γηα ηαμίδηα; πνπ δελ δηεθδηθείο θάζε 
κέξα ην απηνλφεην θαη ηελ αμηνπξέπεηά ζνπ;» αλαξσηηέηαη. 

«Εσ ζην Μφλαρν εδψ θαη πεξίπνπ έλα ρξφλν θαη εξγάδνκαη σο αζθνχκελε ζε κία 
ινγηζηηθή εηαηξεία» ιέεη ε 23ρξνλε Δύε Μπηιιίλε, ε νπνία έθπγε σο θνηηήηξηα απφ 
Διιάδα γηα Γεξκαλία κε ην πξφγξακκα Erasmus. «ην Μφλαρν ππάξρνπλ επθαηξίεο 
θαη δνπιεηέο, αιιά δελ ηζρχεη ν κχζνο φηη νη Έιιελεο είλαη πεξηδήηεηνη. Τπάξρνπλ 
επθαηξίεο αιιά ζα ζε θξαηήζνπλ αλ πξαγκαηηθά αμίδεηο. Γλσξίδσ φηη γεληθά ππάξρεη 
δήηεζε ζηε Γεξκαλία γηα επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ λέαο ειηθίαο». Ζ Δχε δελ ζέιεη λα 
κείλεη γηα πάληα ζην εμσηεξηθφ, γηαηί ηεο ιείπνπλ νη θίινη θαη ε νηθνγέλεηα ηεο. «Αλ 
φινη θχγνπκε ηφηε δελ ππάξρεη θακία ειπίδα λα αιιάμνπκε ηε ρψξα καο». 

Γηα ηνλ Κσλζηαληίλν Βξεηηό ε απφθαζή ηνπ λα θχγεη γηα ηε Βξεηαλία δελ νθείιεηαη 
ζηελ θξίζε, αιιά ζε κία θαιή επαγγεικαηηθή επθαηξία πνπ ζηελ Διιάδα, φπσο ιέεη, 
δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπ πξνζθεξζεί. «Σελ ηειηθή κνπ απφθαζε λα θχγσ ηελ πήξα 
πξηλ απφ πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο. Ζ φιε, φκσο δηαδηθαζία αίηεζεο, ζπλέληεπμεο θαη 
ελεκέξσζεο πεξί πξνζθνξάο εξγαζίαο άξρηζε πξηλ απφ πεξίπνπ κηζφ ρξφλν. Ζ 
απφθαζε γηα ην αλ ζα δερηψ ηειηθά ηε ζέζε πνπ κνπ πξνζθέξζεθε δελ ήηαλ 
θαζφινπ δχζθνιε. Γελ ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα ηελ απφθαζή κνπ λα αθήζσ ηε 
δσή πνπ είρα ζηελ Διιάδα, θπξίσο ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή». Ο 
Κσλζηαληίλνο εξγάδεηαη σο εξεπλεηηθφο βνεζφο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge. 
«Οκνινγψ πσο δελ κπήθα πνηέ ζηε δηαδηθαζία λα ςάμσ γεληθά γηα δνπιεηά ζηελ 
Αγγιία, παξά εληφπηζα κηα επαγγεικαηηθή επθαηξία θαη πξνρψξεζα πξνο απηή ηε 
θαηεχζπλζε». Παξά ην γεγνλφο φηη ε χθεζε έρεη ρηππήζεη θαη ηε Βξεηαλία, «ην 
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εδψ είλαη εκθαλψο πην επλντθφ ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα» 
φπσο καο ιέεη ν Κσλζηαληίλνο. «Σν θφζηνο δσήο, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηα ελνίθηα, 
θηλείηαη πάλσ-θάησ ζηα επίπεδα ηεο Διιάδαο. Οη κηζζνί, σζηφζν, είλαη ζρεδφλ 
δηπιάζηνη. Λέμε-θιεηδί είλαη ε πνηφηεηα δσήο, ηφζν ζε φξνπο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ 
θαη ηαιαηπσξίαο, φζν θαη ζε πην ήπηνπο ξπζκνχο θαζεκεξηλφηεηαο». Ο Κσλζηαληίλνο 
δελ κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα απαληήζεη αλ ζα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα. «Αγαπψ 
λα… κηζψ ηφζν πνιχ ηελ Αζήλα θαη ηελ Διιάδα, πνπ δχζθνια κπνξψ λα κε 
θαληαζηψ κφληκα καθξηά ηεο. Σν πξνζερέο φκσο ρξνληθφ δηάζηεκα, κάιινλ, ζα κε 
βξεη εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ». 

Ο Γηώξγνο Φαληνύζεο είλαη 24 εηψλ. Δδψ θαη πεξίπνπ ηξεηο κήλεο δεη ζηε 
Βαξθειψλε θαη εξγάδεηαη σο θνκκσηήο. «Απνθάζηζα λα θχγσ απφ ηελ Διιάδα γηα 
λα δήζσ κία εκπεηξία θαη γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. ηελ Διιάδα φια 
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αθξηβαίλνπλ θαη νη κηζζνί κέλνπλ ίδηνη ή κεηψλνληαη. ηε Βαξθειψλε πνπ δσ 
ππάξρνπλ επθαηξίεο θηάλεη λα ζεο λα δνπιέςεηο. Ίζσο θαη λα μαλαγπξίζσ ζηελ 
Διιάδα αλ αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, ηψξα φκσο επεηδή είκαη λένο ζέισ λα ην δήζσ». 
 

Ο Βαγγέιεο Ληάθνο δεη εδψ θαη ηξία ρξφληα ζην εμσηεξηθφ. Σνλ ηειεπηαίν ελάκηζε 
ρξφλν βξίζθεηαη ζηε Φηλιαλδία, φπνπ εξγάδεηαη σο ειεθηξνιφγνο κεραληθφο. 
«Έθπγα απφ ηελ Διιάδα πξηλ μεθηλήζεη γηα ηα θαιά ε θξίζε, νπφηε δελ ήξζα λα 
δήζσ εδψ κε ηε θηινζνθία ηνπ φπνπ θχγεη-θχγεη. Σελ ηδέα ηελ είρα απφ ηφηε πνπ 
ήκνπλ θνηηεηήο». Ο Βαγγέιεο ζεσξεί φηη νη πην θαηάιιειεο ρψξεο γηα εχξεζε 
εξγαζίαο ζηε θαλδηλαβία είλαη ε νπεδία, ε Γαλία θαη ε Ννξβεγία. «Τπάξρεη θαη ζηε 
Φηλιαλδία θξίζε θαη κάιηζηα ε αλεξγία είλαη γχξσ ζην 8%. Φπζηθά ην πνζνζηφ απηφ 
είλαη θαηά πνιχ κεησκέλν ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Διζίλθη. πλεπψο ππάξρνπλ 
επθαηξίεο, αιιά ν αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο θαη αξθεηέο εηαηξείεο απαηηνχλ λα 
μέξεηο ηελ γιψζζα γηα λα ζε πξνζιάβνπλ». ζν γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηε Φηιαλδία 
ηα επίπεδα είλαη αξθεηά ςειά, φπσο καο ιέεη. «Παξφια απηά δελ είλαη Διιάδα» 
παξαδέρεηαη ν Βαγγέιεο. «Οη άλζξσπνη δελ είλαη ηφζν ρχκα. Δίλαη δχζθνιν λα 
ζπλαληηέζαη πνιχ ζπρλά κε ηνλ άιιν γηαηί θαηά θάπνην ηξφπν είλαη φινη 
απαζρνιεκέλνη». ζν γηα ην ελδερφκελν λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα ην ζθέθηεηαη. 
«Πξνζσπηθά δελ ζα ήζεια λα δήζσ εδψ γηα πάληα. Γελ απνθιείσ γεληθά ην 
ελδερφκελν λα δήζσ ζην εμσηεξηθφ, αιιά πξαγκαηηθά ζα ήζεια λα γπξίζσ θάπνηα 
ζηηγκή ζηελ Διιάδα θαη λα θάλσ θάηη δηθφ κνπ. Πνηέ δελ μέξεηο βέβαηα ηη ζνπ 
εηνηκάδεη ε δσή. πίηη πάλησο είλαη εθεί πνπ είλαη ε θαξδηά ζνπ ιέλε». 
 

Ζ νθία Σξαρηώηε έθπγε πξηλ ιίγν θαηξφ γηα ην Μφλαρν δνθηκαζηηθά, γηα λα δεη αλ 
κπνξεί λα δήζεη εθεί. Ζ ζχκβαζή ηεο κε ηνλ δεκνηηθφ παηδηθφ ζηαζκφ φπνπ 
εξγαδφηαλ ηειείσζε. «Δίκαη ηξεηο κήλεο άλεξγε. Γελ έςαμα ζηελ Διιάδα γηα δνπιεηά 
επεηδή είλαη κέζα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη αλαγθαζηηθά πξέπεη λα πεξηκέλσ κέρξη 
ηνλ Ηνχλην. Έηζη απνθάζηζα κέρξη ηφηε λα δνθηκάζσ ηηο δπλαηφηεηέο κνπ εθηφο 
ζπλφξσλ». Ζ νθία ζα δνπιέςεη ζε έλα ειιεληθφ λεπηαγσγείν ζην Μφλαρν. 

4.4 Πξνηάζεηο αλάζρεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θπγήο λέσλ ζην 
εμσηεξηθό ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο  

Ζ έθζεζε ηεο ΣηΔ θαηαιήγεη ζε έμη πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ αλάζρεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 
ηεο θπγήο λέσλ ζην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζε. 

Καηά πξώηνλ, εηζεγείηαη ηε ζηξνθή ζε παξαγσγηθφηεξνπο ηνκείο θαη ηε δηαζχλδεζε 
ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή. Δξγαιείν επαλαθαζνξηζκνχ ησλ επαγγεικάησλ 
είλαη ε ζχλδεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγηθή εμεηδίθεπζε. 
Γεύηεξνλ, θαιεί ζε δξάζεηο ζηήξημεο ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο ε 
δεκηνπξγία ρψξσλ ζπλάληεζεο ησλ λέσλ. Σν 61% ησλ κνξθσκέλσλ λέσλ πνπ 
ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ηεο Endeavour Greece 2014 επηζπκεί λα εξγαζηεί ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα, έζησ θαη κε ηνλ ίδην κηζζφ κε ην Γεκφζην θαη ην 52% λα 
δξαζηεξηνπνηεζεί ην ίδην επηρεηξεκαηηθά. Σξίηνλ, ηνλίδεη ηελ αμία ηεο αξηζηείαο, ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. Ζ δηελέξγεηα, κε ηε ζηήξημε επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ 
θαη ηνπ θξάηνπο, πεξηνδηθψλ δηαγσληζκψλ κε γελλαία πξηκνδφηεζε, φπσο βξαβεία 
ή/θαη επηδφηεζε ησλ εξγνδνηψλ πνπ ζα πξνζιάβνπλ λένπο Έιιελεο επηζηήκνλεο, 
κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ έκπξαθηε απφδεημε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο. 
Σέηαξηνλ, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα γεληθεπκέλε πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 
καζεηείαο θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Πέκπηνλ, πξνηξέπεη ζηε δεκηνπξγία 
πεξηβάιινληνο θηιηθνχ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 
δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic Forum γηα ην 2015 θαη 2016, ε 
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Διιάδα είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηξνθνδφηεο επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ 
ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Ζ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε θηιηθή ζηάζε ηνπ θξάηνπο 
πξνο ην επηρεηξείλ, ε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ε κείσζε ηεο 
θνξνινγίαο κέρξηο φηνπ ε λενθπήο επηρείξεζε θαηαζηεί θεξδνθφξνο ζπληζηνχλ ηα 
θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ έλα θηιηθφ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζεζκηθφ 
πιαίζην. Έθηνλ, ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ επαλέληαμε ησλ λέσλ εθηφο εθπαίδεπζεο, 
θαηάξηηζεο, εξγαζίαο (NEET). ηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ησλ ΝΔΔΣ ειηθίαο 15-24 
εηψλ μεπεξλά ην 19% ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο θαη είλαη ην ηξίην 
πςειφηεξν ζηελ Δ.Δ. Οη λένη απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπρλά ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
εγθαηαιειεηκκέλν απφ ηελ πνιηηεία θαη ηνπνζεηνχληαη ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο 
θαη νηθνλνκηθήο δσήο.( Καξαθαζίδεο, 2016)  

 

4.5 Η Διιάδα σο ρώξα ππνδνρήο κεηαλαζηώλ ελ κέζσ 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ( ζηαηηζηηθά δεδνκέλα) 30 

 

ηηο 557.476 αλέξρεηαη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ λφκηκα ζηε ρψξα καο. 
Πξφθεηηαη γηα 290.044 άλδξεο θαη 267.432 γπλαίθεο πνπ είηε εξγάδνληαη είηε ηνπο έρεη 
δνζεί άδεηα παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο θαη άιινπο ιφγνπο είηε ζπνπδάδνπλ 
ζηελ Διιάδα. Σελ αλζξσπνγεσγξαθία ησλ πνιηηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο 
εθηφο ΔΔ θαη δνπλ ζηελ Διιάδα απνηππψλνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είρε παξαηεξεζεί φηη 
ηκήκα ησλ κεηαλαζηψλ έθπγε απφ ηελ Διιάδα. Οη ζπλζήθεο δσήο έγηλαλ δπζρεξείο 
θαη ε ιηηφηεηα ιφγσ ηνπ κλεκνλίνπ έπιεμε ηα ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα, 
αιινδαπνχο θαη Έιιελεο. Ζ ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ πνιηηψλ  
θαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξα κεηά ην 2011. Χζηφζν κπαίλεη «θξέλν» ηξία ρξφληα αξγφηεξα. 
Απφ ην 2014 παξαηεξείηαη, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ην Μλεκφλην, 
ζηαδηαθά κηθξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ νη νπνίνη θαηαγξάθνληαη σο 
λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα.  

4.5.1 Υώξεο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηώλ 

Οη πεξηζζφηεξεο νκάδεο αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ δψδεθα θπξίσο 
ηξίηεο ρψξεο, κε βάζε ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (19 Απξηιίνπ 2016) 
ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη λφκηκα δηακέλνληεο 
αιινδαπνί πξνέξρνληαη απφ: Αιβαλία (387.023 άηνκα), Οπθξαλία (19.595), Γεσξγία 
(18.334), Παθηζηάλ (16.578), Ηλδία (14.357), Αίγππην (12.084), Φηιηππίλεο (10.468), 
Μνιδαβία (9.092), Μπαγθιαληέο (6.301), πξία (5.799), Κίλα (4.840), εξβία (2.968). 

Δπίζεο ,ζρεηηθά κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηε Νηγεξία 
(1.965), ηελ Σνπξθία (1.554), ηελ ΠΓΓΜ (1.378), ηε Λεπθνξσζία (1.348), ην 
Καδαθζηάλ (1.324), ηνλ Λίβαλν (1.167), ην Ηξάλ (1.101), ηελ Αηζηνπία (1.071), ην 
Οπδκπεθηζηάλ (1.033), ηε ξη Λάλθα (974 άηνκα), ην Μαξφθν (877), ην Ηξάθ (832), 
ηελ Ηνξδαλία (684), ηε Βξαδηιία (681) θαη ηελ Γθάλα (613). 

Αξηζκεηηθά ιηγφηεξνη έξρνληαη νη κεηαλάζηεο απφ Καλαδά (463), Σατιάλδε (460), 
Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία (354), Αιγεξία (346), Βνζλία-Δξδεγνβίλε (319), Παιαηζηίλε 
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(314), Απζηξαιία (306), Κνχβα (269), Ηλδνλεζία θαη Νφηηα Αθξηθή (απφ 268), Κέλπα 
(275), Ληβχε (235), Ηαπσλία (228), Κνζζπθνπέδην (225), Νφηηα Κνξέα (221), Ηζξαήι 
(216), Κνλγθφ (191), νπδάλ (182), Κνινκβία (179), Μεμηθφ (177), Αξγεληηλή (175), 
ελεγάιε (173), Αθγαληζηάλ (171), Υηιή (156), Πεξνχ (142), Βελεδνπέια (131), 
Μαπξνβνχλην θαη ηέξα Λεφλε (απφ 125), Κακεξνχλ (114), Σαλδαλία (107), Κξναηία 
(106), Αδεξκπατηδάλ θαη Κηξγηδία (απφ 101 

 
4.5.2 Άδεηεο δηακνλήο ησλ κεηαλαζηώλ 
 
χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 65.138 
αιινδαπνί έρνπλ απνθηήζεη άδεηα δηακνλήο γηα απαζρφιεζε, 241.165 είλαη 
κεηαλάζηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο (πξφθεηηαη γηα ηα εμαξηψκελα κέιε ηεο 
νηθνγέλεηαο, δειαδή γπλαίθεο θαη παηδηά πνπ κεηαλαζηεχνπλ αθνινπζψληαο ηνπο 
ζπδχγνπο ηνπο ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αληίζηνηρα). Δπίζεο, ππάξρνπλ 2.208 
αιινδαπνί πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα καο γηα ζπνπδέο, ελψ 248.965 είλαη 
κεηαλάζηεο άιισλ θαηεγνξηψλ. 

ην ζχλνιν  ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ,  άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο 
δηάξθεηαο έρνπλ 131.152 κεηαλάζηεο, άδεηα δηακνλήο δεχηεξεο γεληάο έρνπλ 
απνθηήζεη 36.097, άδεηα επί καθξφλ δηακέλνληoο έρνπλ 16.700 αιινδαπνί θαη άδεηα 
αφξηζηεο δηάξθεηαο έρνπλ 24.747, ελψ άδεηα κφληκεο δηακνλήο έρνπλ 12.641. 

Οη εξγαδφκελνη κε άδεηα εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, παξνρήο ππεξεζηψλ ή έξγνπ είλαη 
60.509.Καζψο θαη  841 αιινδαπνί είλαη ζηειέρε θαη ππάιιεινη επηρεηξήζεσλ, ελψ 
άιινη 309 έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζηαηηζηηθά σο «ζηειέρε εηαηξεηψλ εγθαηεζηεκέλσλ 
ζηελ Διιάδα (Ν. 4251/14)». Δίλαη αμηνζεκείσην φηη 1.078 έρνπλ κφληκε άδεηα 
δηακνλήο επελδπηή, ελψ έλαο έρεη άδεηα γηα αλάπηπμε επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(Ν. 3386/05, άξζξν 27). Δπίζεο άδεηα παξακνλήο γηα αζιεηέο-πξνπνλεηέο έρνπλ 
260 αιινδαπνί. 

4.5.3 Πίλαθεο θαηαγξαθήο κεηαλαζηώλ 
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΆ ΟΜΑΔΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΑ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΤΝΟΛΟ 43.044 43.686 62.041 92.404 124.694 117.094 106.804 109.351 

0-4 1.573 2.003 3.246 2.821 3.917 3.613 5.883 5.933 

5-9 1.441 1.678 2.431 2.093 3.120 2.848 4.638 4.677 

10-14 1.225 1.326 2.019 1.558 2.334 2.114 3.443 3.472 

15-19 2.281 2.395 3.233 2.793 4.616 4.109 5.788 5.872 

20-24 7.204 6.672 9.462 12.203 15.258 14.656 14.988 15.418 

25-29 10.434 10.029 13.998 20.210 24.435 23.812 18.688 19.282 

30-34 5.931 5.819 8.962 14.480 18.583 17.810 13.974 14.418 

35-39 3.662 3.925 5.139 10.117 13.107 12.274 9.662 9.969 

40-44 2.894 2.761 4.499 7.560 11.136 10.185 7.981 8.235 

45-49 2.077 2.044 2.732 5.904 9.034 8.130 6.415 6.619 

50-54 1.393 1.651 2.381 4.864 7.302 6.689 5.867 5.951 

55-59 1.093 1.056 1.242 3.304 4.912 4.467 3.947 4.003 

60-64 780 731 1.066 1.789 2.726 2.487 2.207 2.238 
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65-69 468 717 639 1.144 1.734 1.583 1.351 1.326 

70-74 240 406 389 744 1.155 1.063 905 889 

75-79 144 230 313 482 828 756 640 628 

80-84 132 162 201 212 336 326 278 273 

85+ 72 81 89 126 161 172 149 148 

 
Πίλαθαο 12  
 
 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΤΆ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΤΝΟΛΑ 58.613 60.462 60.089 58.200 57.946 59.013 64.446 

0-4 3.094 3.372 3.210 3.111 3.097 3.924 4.393 

5-9 2.966 2.381 2.332 2.257 2.247 1.953 2.281 

10-14 2.109 2.020 1.990 1.926 1.919 1.629 1.903 

15-19 4.795 4.473 4.274 4.136 4.119 3.898 4.369 

20-24 9.812 10.100 9.995 9.684 9.645 9.196 10.114 

25-29 10.128 9.860 10.000 9.687 9.643 8.602 9.336 

30-34 6.959 6.875 6.945 6.727 6.698 6.392 6.959 

35-39 4.639 4.867 4.866 4.713 4.693 4.309 4.692 

40-44 3.414 3.602 3.591 3.479 3.461 3.473 3.786 

45-49 2.490 2.705 2.658 2.571 2.561 2.597 2.817 

50-54 2.162 2.375 2.336 2.260 2.254 2.386 2.585 

55-59 1.862 2.103 2.077 2.014 2.004 2.269 2.446 

60-64 1.746 2.029 2.072 2.007 1.999 2.797 2.966 

65-69 1.103 1.575 1.584 1.535 1.527 2.170 2.254 

70-74 697 1.070 1.095 1.061 1.054 1.757 1.823 

75-79 376 600 614 593 592 1.033 1.072 

80-84 165 292 286 276 275 426 442 

85+ 96 163 164 163 158 202 208 

 
 
Πίλαθαο 14 ( πεγή ΔΛΣΑΣ) 
 
 
 
4.5.4 Παξάλνκε κεηαλάζηεπζε 
 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο 
αζηπλνκίαο, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ 2015 ζπλειήθζεζαλ 
156.726 κε λφκηκνη κεηαλάζηεο φηαλ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ηνπ 2014 ήηαλ 32.070! 
Σελ ίδηα ψξα ην α' επηάκελν ηνπ έηνπο ζπλειήθζεζαλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη 
ιηκεληθέο αξρέο 727 δηαθηλεηέο έλαληη 637 ηνπ 2014. 
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Δθεί πνπ πξαγκαηηθά ηα λνχκεξα εληππσζηάδνπλ είλαη ζηελ αιιαγή ησλ ζεκείσλ 
εηζφδνπ ζηε ρψξα καο θαζψο ην 2015 νη 126.250 κε λφκηκνη κεηαλάζηεο εηζήιζαλ 
παξάλνκα ζηε ρψξα καο απφ ηα ειιελνηνπξθηθά ζαιάζζηα ζχλνξα, φηαλ ην 
αληίζηνηρν δηάζηεκα ην 2014 ήηαλ 8.738.Ζ αιιαγή είλαη πξαγκαηηθά 
κεγάιε.( http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-
metanastepou-eftasan-sti-hora-mas/) 

Σειεπηαία επηθξαηνχλ ζπλζήθεο αζθπμίαο ζηα αθξηηηθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη απφ ηελ 
ξαγδαία αχμεζε ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πνπ εηζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζηε 
ρψξα. Οη ξνέο απμάλνληαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαζψο απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
2015 πνπ εθαξκφζηεθε ε λέα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο ζπλειήθζεζαλ 
πεξηζζφηεξνη απφ 55.000 ιαζξνκεηαλάζηεο παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 
αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2014 θαηά 469%. Μάιηζηα ππάξρνπλ πεξηνρέο ηεο ρσξάο 
φπσο ηα αθξηηηθά Γσδεθάλεζα πνπ ε αχμεζε εθηηλάρζεθε ζην 1251%.  
 

 

Γηάγξακκα 2 πεγή ( 
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-
metanastepou-eftasan-sti-hora-mas/ )  

 

Παξάιιεια έληνλε αλεζπρία πξνθάιεζαλ νη πιεξνθνξίεο απφ ηελ FRONDEX φηη ηα 
ζχλνξα εξβίαο – Οπγγαξίαο πέξαζαλ εθαηνληάδεο παξάλνκνη κεηαλάζηεο νη νπνίνη 
είραλ κπεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα απφ ηε Μπηηιήλε θαη ηα άιια αθξηηηθά λεζηά. Σα 
θφπηα πξνρψξεζαλ ζε αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηα ζχλνξα κε ηε 
ρψξα καο γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηνλ εγθισβηζκφ εθαηνληάδσλ κεηαλαζηψλ.

http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastepou-eftasan-sti-hora-mas/
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastepou-eftasan-sti-hora-mas/
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastepou-eftasan-sti-hora-mas/
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastepou-eftasan-sti-hora-mas/
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  Γηάγξακκα 3      

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ζηελ Σνπξθία, ηελ Διιάδα, ηελ Απζηξία, ηε Γεξκαλία, ηελ 
Οπγγαξία, ηε νπεδία θαη ηελ Ηηαιία ηα δέθα κεγάια θπθιψκαηα δηαζέηνπλ 
θεθαιπκκέλα γξαθεία θαη ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο πνπ αλαιακβάλνπλ λα θξχςνπλ 
θαη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο. Πέξπζη γηα 
παξάδεηγκα, είραλ εγθισβηζηεί ζηελ Οπγγαξία 40.000 κεηαλάζηεο απφ ηηο ρψξεο ηεο 
Αζίαο, ηα νλφκαηα θαη ζηνηρεία ησλ νπνίσλ έδεημαλ φηη είραλ πεξάζεη απφ ηε ρψξα 
καο.(http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi 
metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/)  
 
 
 

http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi%20metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi%20metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/
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Γηαγξάκκαηα 4,5 (http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-
fetos-oi-metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/) 
 
 

http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/
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http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://www.e-grammes.gr/%CE%9F%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=53&t=158080
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Καξαθαζίδεο, 2016,  To ηξίην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα ησλ Διιήλσλ, ( άξζξν) 

Kαζεκεξηλή, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα: 

http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-

kyma-twn-ellhnwn 

 

http://www.huffingtonpost.gr/2016/09/05/ellhnes-metanasteysh_n_11864798.html, 

Πξννξηζκνί θαη αξηζκνί: Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ ζην 

εμσηεξηθφ θαηά ηελ θξίζε, ( άξζξν), εκ. Γεκνζίεπζεο : 05/09/2016.  

 

Οη εκπεηξίεο επηά Διιήλσλ πνπ έθπγαλ ζην εμσηεξηθφ ιφγσ θξίζεο, 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231143184,  

 

http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastes-

pou-eftasan-sti-hora-mas/,  Πεληαπιάζηνη θέηνο νη κεηαλάζηεο πνπ έθηαζαλ ζηε 

ρψξα καο, ( άξζξν), εκ.  Αλάξηεζεο, 10/08/2015 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO15/- 

http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-kyma-twn-ellhnwn
http://www.kathimerini.gr/865921/article/epikairothta/ellada/to-trito-metanasteytiko-kyma-twn-ellhnwn
http://www.huffingtonpost.gr/2016/09/05/ellhnes-metanasteysh_n_11864798.html
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231143184
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/
http://www.protothema.gr/greece/article/499621/pedaplasioi-fetos-oi-metanastes-pou-eftasan-sti-hora-mas/

