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1. Περιλαμβάνει πέρα από την απλή παθητική 
αποδοχή μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας 

τον διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των πολιτισμών. 

 

2. Βασίζεται στην αναγνώριση τόσο των 
διαφορών όσο και των ομοιοτήτων μεταξύ 
των πολιτισμών. 





Οι Έλληνες μεταναστεύουν 

 στην Αμερική  

στην Αυστραλία 

 στην Ασία   

στην Ευρώπη 

Προς τα πού μεταναστεύουν  οι Έλληνες; 

  
Οι Έλληνες αποφάσισαν  να  μεταναστεύσουν διότι 

 Αναζητούν  καλύτερες συνθήκες διαβίωσης 
 Λόγω προβλημάτων τα οποία αντιμετώπισαν κατά τη 

διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου και του Εμφυλίου 
  Ύπαρξη περισσότερων θέσεων εργασίας στο 

εξωτερικό 
  Ένα μεταπτυχιακό   

Ποιοι λόγοι ωθούν τους Έλληνες στο να 

μεταναστεύσουν; 



Πώς αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους; 

Οι Έλληνες αντιμετωπίζονται φιλικά από τους ντόπιουςστις 

χώρες μετανάστευσης τους. Σπάνια αντιμετωπίζουν 

ρατσιστικές συμπεριφορές από τους γηγενείς. Συνήθως 

όσοι μαθαίνουν για την ελληνική τους καταγωγή 

ενθουσιάζονται και κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την 

πατρίδα τους. 

Διατηρούν οι Έλληνες τα πολιτιστικά τους 
χαρακτηριστικά, τις παραδόσεις και τις αξίες τους ; 

Οι Έλληνες  μετανάστες έχουν καταφέρει και διατηρούν τα 

έθιμα και τις παραδόσεις τους μέσω των κοινοτήτων και της 

εκκλησίας. Επίσης οργανώνουν πολιτιστικούς συλλόγους 

και μέσα απ’ αυτούς πραγματοποιούν φεστιβάλ και άλλες 

εκδηλώσεις. 



Οι Έλληνες έγιναν σταδιακά ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, 

υπεραγορών και εστιατορίων .Ιδιαίτερα ήταν 

ιδιοκτήτες των περίφημων μαγαζιών- εστιατορίων  
fish and chips . 

 



Αρκετοί Έλληνες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Έχουν δικές τους επιχειρήσεις στους τομείς της 

τεχνολογίας , των υπηρεσιών, των επικοινωνιών ή 

εργάζονται ως διευθυντικά στελέχη στον τομέα των 

υπηρεσιών. 

 



 

Οι Έλληνες της Διασποράς αναπτύσσουν μια 

ιδιαίτερη αγάπη για τη χώρα καταγωγής τους. 

Πολλοί εξιδανικεύουν τα χαρακτηριστικά της με 

αποτέλεσμα να απογοητεύονται με την αληθινή 

Ελλάδα όταν και αν επιστρέψουν σ’ αυτήν. 

Τέλος, για τους ηλικιωμένους απόδημους η 

αντίληψη για την χώρα προέλευσής τους 

καθορίζεται από τις εικόνες που είχαν αυτοί πριν 

μεταναστεύσουν, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να παρακολουθήσουν τις νέες 

εξελίξεις στη κοινωνία της Ελλάδας. 



 Μία από τις αρχαιότερες 

Διασπορές των εθνών που 
συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι η Ελληνική κατά την αρχαία 

περίοδο αλλά και κατά τη σύγχρονη. 

Υπολογίζεται ότι περίπου πέντε 
εκατομμύρια Έλληνες ζουν σε χώρους 
εκτός Ελλάδας. 



 Οι Έλληνες της Ευρώπης  
Τα κυριότερα μεταναστευτικά κέντρα  



Ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων είναι οργανωμένο 
σε : 
1. Συλλόγους 
2. Κοινότητες 
3. Πολιτικά κόμματα  
4. Παρατάξεις 
 

Οργάνωση του ελληνισμού  

 

Οικονομία 
Πρώτη γενική εργασία των Ελλήνων : 

1. Αγρότες  

2. Μικροεπαγγελματίες  

3. Εργατικό δυναμικό  

 



Η ελληνική παρουσία στη Γαλλία ανάγεται στους 
αρχαίους χρόνους. 

Κυριότερα μεταναστευτικά κέντρα: 

1. Παρίσι  

10.000 Έλληνες  

Πρώτη ελληνική εκκλησία          1895 

 

2. Κορσική  

Επίγνωση ελληνικής καταγωγής 

Μεγάλη ευχέρεια ελληνικής γλώσσας 



 Η ομογένεια της Σουηδίας ανέρχεται στους 
20.000 περίπου  Έλληνες. 

  

Προέρχονται : 
1. Από τη Μακεδονία 
2. Από την Ήπειρο 
Πρωτοήρθαν            το 1960         περίπου 400 

άτομα 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ήρθε 

με συμβάσεις από το 1960 ως το 1975. 
 



Η ελληνική μετανάστευση στη Ρωσία αρχίζει : 

 Μετά το τέλος των Ρωσοτουρκικών Πολέμων 

1768-1774 και 1787-1792 

                                                     

 

 

 Τα κυριότερα μεταναστευτικά κέντρα είναι: 

1. Η Οδησσός 

2. Η Χερσώνα 

3. Η Κριμαία  

4. Η Αζοφική 

5. Η Μαριούπολη 



Ελληνικές κοινότητες στη Μεγάλη Βρετανία  

Λονδίνο  
Κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα: Από τις παλαιότερες της 
χώρας 

 Κοινότητα Γέννησης της Θεοτόκου : Ιδρύθηκε το 1962 

Μπέντφορντ 
Κοινότητα του Αγίου Μάμαντος 

Λίβερπουλ  
Η κοινότητα της πόλης  είναι από τις αρχαιότερες της 
Αγγλίας  

 

 

 



  Στα χρόνια μεταξύ του 1900 και του 
1920, ο αριθμός των μεταναστών που 
κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ ήταν 
23.000 άτομα ετησίως. 

Τα κυριότερα μεταναστευτικά κέντρα στις 
ΗΠΑείναι : 

1. Η Αστόρια στη Νέα Υόρκη  

2. Το Ντιτρόιτ 

3. Το Σικάγο  

4. Η Βοστόνη 

5. Το Κλήβελαντ 
 
 



Η ελληνική μετανάστευση στην 

Αυστραλία αρχίζει μετά τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο τη δεκαετία του 
1950 

Πάνω από 100.000 Έλληνες 

μεταναστεύουν σε Μελβούρνη και 

Σύδνεϋ  





Νοτιοανατολική 

Ασία 

Βόρεια Αμερική 

Λατινική Αμερική 

Ωκεανία 

Νότια Αφρική 

Ρωσία 

Ευρώπη 

 



 19ος αιώνας        Εμφάνιση πρώτων μεταναστευτικών 

κυμάτων. 

ΓΙΑΤΙ; Λόγω της φτώχειας, των καταστροφών και της 
διαδεδομένης πείνας και καθώς χρειάζονταν εργάτες για 
επικίνδυνες εργασίες όπως για την εξόρυξη μεταλλευμάτων 
και την κατασκευή σιδηροδρόμων. 

Οι Κινέζοι αναγκάστηκαν να δουλέψουν στο εξωτερικό υπό 
τον έλεγχο αποικιακών δυνάμεων 

 

Βόρεια Αμερική                                  Αυστραλία  

 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Kινέζοι κινήθηκαν 
προς τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία προκειμένου 
να κερδίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 



Μετά το μέσο του 19ου αι. μετανάστευσαν προς:   

     

 

Η.Π.Α   Αυστραλία     Βραζιλία     Καναδά       Νέα Ζηλανδία 

 

Από το 1950 μέχρι το 1980         οι Κινεζικές αρχές έθεσαν 
σε ισχύ μέτρα για να περιορίσουν την μετακίνηση των 
πολιτών. 

 

Το 1984   Δημιουργήθηκε άλλο ένα κύμα 
μετανάστευσης καθώς η Μ. Βρετανία αναγνώρισε την 
εδαφική ακεραιότητα του Χόνγκ Κόνγκ στην Κίνα. 

 

Το κύμα ηρέμησε από το 1997. 

      

 

 

 



Σήμερα: 

Η Κινεζική Δημοκρατία έχει αναπτύξει δυνατούς 
δεσμούς με τα Αφρικανικά κράτη         750.000 Κινέζοι 
δουλεύουν και ζουν σε διάφορες χώρες την Αφρικής. 

 

Παρουσία Κινέζων μεταναστών παρατηρείται και σε:    

             

            Ευρώπη                                    Ρωσία 

 

Το κύριο Ρωσικό λιμάνι στον Ειρηνικό Ωκεανό, το 
Βλαδιβοστόκ,είναι γεμάτο με κινέζικα μαγαζιά και 
εστιατόρια. 

Τέλος, μία Κινεζική κοινότητα αναπτύσσεται γρήγορα 
στην Γερμανία με 76.000 άτομα (2010) και εκτιμάται πως 
περίπου 15.000 - 30.000 Κινέζοι ζουν στην Αυστρία. 

 



Μέτρα είχαν ληφθεί από πολλές χώρες για να 
απομακρυνθούν οι Κινέζοι. 

 
Η διαφορετικότητα των Κινέζων προκαλούσε τις 
αρνητικές αντιδράσεις προς αυτούς         είχαν  
δικές τους συνήθειες, ήθη και έθιμα. 

 

Απομόνωνταν επίσης, αφού θεωρούνταν  φορείς 
πολλών ασθενειών. 

 
Η ουδέτερη όμως στάση που διατήρησαν οι Κινέζοι 
τα επόμενα χρόνια οδήγησε πολλούς στο να 
πιστέψουν ότι η ενσωμάτωσή τους ήταν 
αναπόφευκτη και έτσι τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα 
για να την διευκολύνουν. 

          



Οι Κινέζοι, στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής 
Ασίας,ασχολούνται με το 
εμπόριο και την οικονομία.  

Στη Βόρεια Αμερική, την 
Ευρώπη και την Ωκεανία οι 
ασχολίες τους είναι ποικίλλες : 
τροφοδοσία  , ιατρική  , τέχνες  
, ασχολία με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα. 

Αυτή η Κινεζική διεθνής 
μετανάστευση συνοδεύεται 
από την αύξηση των διεθνών 
ανταλλαγών στα πεδία των 
επενδύσεων, του εμπορίου και 
της τεχνολογίας μεταξύ της 
Κίνας και του υπόλοιπου 
κόσμου. 

 



Το σύγχρονο μοτίβο της μετανάστευσης των Κινέζων 
χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και από διαφορετικά 
κύματα ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές .  

Οι Κινέζοι ήταν οργανωμένοι σε ισχυρές κοινότητες με 
δυνατούς δεσμούς και πίστη στην καταγωγή τους. Αυτές 
οι κοινωνίες εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα, 
υποστηρίζοντας  τόσο τις νέες αφίξεις όσο και τους 
άπορους. 

Οι Κυβερνήσεις άρχισαν να χρηματοδοτούν τα Κινέζικα 
σχολεία και οι παραδοσιακές κινέζικες κοινωνίες 
αναβίωσαν μαζί με τις νέες κινέζικες οργανώσεις που 

δημιουργήθηκαν. 



Μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας της κινέζικης 

διασποράς όλοι άρχισαν να επισκέπτονται τις 

Chinatowns προκειμένου να απολαύσουν 

διάφορες παραδοσιακές τελετές όπως : 

  The August Moon ,  the Qing Ming festivals , the lion 

dances and the dragon boat races. 



Η Chinatown της Νέας 
Υόρκης, η μεγαλύτερη 
Chinatown στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, 
βρίσκεται στο νότιο 
μέρος του Μανχάταν.  

Ο πληθυσμός της είναι 
περίπου 150.000 και 
στεγάζει επίσης : 

Δομινικανούς, 

Πορτορικανούς, 

Φιλιπιννέζους και 

Βιετναμέζους. 

 



Κινέζοι έμποροι και ναυτικοί άρχισαν να φθάνουν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 18ου αι.        μικρός 
αριθμός έμεινε στη Νέα Υόρκη και παντρεύτηκε. 

Στα μέσα του 19ου αι., οι Κινέζοι άρχισαν να φτάνουν 
σε σημαντικούς αριθμούς, καθώς είχαν παρασυρθεί 
από τις ιστορίες του "Gold Mountain". 

Τα μεταλλεία χρυσού άρχισαν να αποδίδουν λιγότερα 
και ο σιδηρόδρομος είχε ολοκληρωθεί       οι Κινέζοι 
ήταν πρόθυμοι να εργαστούν για μικρή ανταμοιβή σε 
βιομηχανίες        ένταση με λευκούς εργάτες. 

Η βία και οι ανεξέλεγκτες διακρίσεις οδήγησαν τους 
Κινέζους σε μεγαλύτερες πόλεις όπου οι ευκαιρίες 
απασχόλησης ήταν περισσότερες και θα μπορούσαν 
με ευκολία να διεισδύσουν στον ήδη ποικιλόμορφο 
πληθυσμό. 



Από την αρχή, οι Κινέζοι μετανάστες έτειναν να 

συγκεντρωθούν όλοι μαζί εξαιτίας των  

φυλετικών διακρίσεων που απειλούσαν την 

ασφάλειά τους. Σε αντίθεση με πολλά γκέτο 

μεταναστών, η Chinatown ήταν σε μεγάλο 

βαθμό ανεξάρτητη με μια εσωτερική δομή 

ενώσεων και επιχειρήσεων που παρείχαν  

θέσεις εργασίας, οικονομική ενίσχυση και 

προστασία στα νέα μέλη.  

Η Chinatown συνέχισε να μεγαλώνει μέχρι το 

τέλος του 19ου αι. και συνήθως ζούσαν 5-15 

άτομα σε ένα διαμέρισμα δύο δωματίων , που 

υποδιαιρούνταν σε τμήματα. 



  Η σημερινή Chinatown  
συνεχίζει να αυξάνεται με 
ταχείς ρυθμούς. Είναι  τόσο 
ένα τουριστικό αξιοθέατο 
όσο και «σπίτι» της 
πλειοψηφίας των Κινέζων 
της Νέας Υόρκης.  Η 
Chinatown προσφέρει στον 
επισκέπτη και τον κάτοικο 
εκατοντάδες εστιατόρια και 
καταστήματα σε 
κατάμεστους από κόσμο 
δρόμους. 



o CHINESE IMMIGRATION TO THE EU:NEW TRENDS, 

DYNAMICS AND IMPLICATIONS- KEVIN LATHAM, BIN 

WU. 

o ttp://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese#Wa

ves_of_immigration 

o http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_immigration_t

o_Sydney 

o http://www.ny.com/articles/chinatown.html 

o http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_Chinese_in_Rus

sia 
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