
• Γκίκας Μιχάλης 

• Κανελλάκης Βασίλης 

• Μπασιάκος Κωστής 

• Παπαρσένου Αλεξία 

• Πετάσης Γιώργος 

Υπεύθυνη καθηγήτρια :κα Όλγα Βαγιανού 

 

 





• Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις Αλβανών μεταναστών 
παρατηρούνται στην Τουρκία, στην Π.Γ.Δ.Μ. ,  στο 
Μαυροβούνιο, στην Ελλάδα και στην Ιταλία 

• Μικρότερες κοινότητες επίσης συγκροτήθηκαν στην 
Αυστρία, στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Ρουμανία, στο 
Βέλγιο, στη Ρωσία, στις σκανδιναβικές χώρες, στην 
Ελβετία, στην Ουκρανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στις Η.Π.Α. 

 



• Η μετανάστευση των Αλβανών πολιτών ήταν το 
μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο 

 

• Ο κύριος λόγος μετανάστευσης των Αλβανών ήταν η 
κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 
1991 και η επακόλουθη οικονομική κρίση 

 

• Οι Αλβανοί μετανάστες δημιούργησαν κοινότητες 
στον τόπο μετανάστευσής τους 

 



• Μεταξύ 1989 και 2001, περίπου 800.000 άνθρωποι 
έφυγαν από την Αλβανία, 440.000 από τους οποίους 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και 350.000 στην 
Ιταλία 

• Οι Αλβανοί αποτελούν το  60% των μεταναστών 
στην Ελλάδα 

• Μετά το 1995, λόγω της αυστηρότερης νομοθεσίας 
μετανάστευσης στην Ελλάδα και στην Ιταλία 
παρατηρείται μεταστροφή στη χώρα προτίμησης και 
νέο μεταναστευτικό ρεύμα προς Η.Π.Α. και Καναδά 

 



• Η «πνευματική ξηρασία» της Αλβανίας ήταν 
αναπόφευκτη λόγω της μετανάστευσης των 
επιστημόνων    

 

• Πολλοί Αλβανοί μετανάστες διέπρεψαν σε 
διάφορους τομείς στις χώρες που 
μετανάστευσαν  

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

 ΧΩΡΑ  ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 800,000 2004 

ΙΤΑΛΙΑ 700,000 2003 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 550,000 2003 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 350,000 2007 

ΕΛΒΕΤΙΑ 340,237 2000 

ΚΑΝΑΔΑΣ 164,935 2001 

Η.Π.Α 113,661 2001 



• Μεταναστεύει καλά εκπαιδευμένο εργατικό 
δυναμικό 

• Κατά τη διάρκεια  των πολέμων της δεκαετίας του 
΄90 

• Το 2010 ζούσαν στη Γερμανία 200.000  Σέρβοι 

• Αύξηση κατά 8,6% 

 



• Πολιτική κατάσταση 

• Οικονομικοί λόγοι  

• Φτώχεια 

• Πολιτική αβεβαιότητα 

• Πόλεμοι και διεθνείς κυρώσεις 

 



Οι Κροάτες μετανάστες: 

 

•  ζουν στη Γερμανία 
περίπου 350.000 από 
αυτούς 

• Εδώ και 3 δεκαετίες 
κατά Μ.Ο. ζουν εκεί 

• 225.000 διατηρούν το 
κροατικό τους 
διαβατήριο 

 

Τα χαρακτηριστικά τους: 

 

• Δραστηριοποίηση σε 
θρησκευτικό χώρο και 
στο χώρο κροατικής 
κουλτούρας και 
γλώσσας 

• Έχουν αφομοιωθεί 
πλήρως 

 



•  Μακρά παράδοση μετανάστευσης από τη Ρουμανία 

• Περίπου 3.000.000 Ρουμάνοι μετανάστες  

• καλά εκπαιδευμένοι Ρουμάνοι: Γιατροί, νοσηλευτές, 

μηχανικοί, οικονομολόγοι ή νομικοί 

• Κοινωνικά αδύναμοι: οι Ρομά προσπαθούν να 

ξεφύγουν από την έλλειψη προοπτικής, την 

περιθωριοποίηση, τον ρατσισμό  

 



 
Ελλάδα 

 • Μια από τις δέκα μεγαλύτερες σε πληθυσμό 
μεταναστευτικές ομάδες 

• Αναζήτησαν ελεύθερη εργασία προς 
αποφυγήν απέλασής τους από την χώρα 

• Ασχολία: Οικιακές και οικοδομικές εργασίες 

• Σκοπός: Επιθυμία για βελτίωση συνθηκών 
ζωής και εργασίας 

 



• Όσον αφορά στη σχέση τους με την κοινωνία υποδοχής, οι 

Πολωνοί μετανάστες, ναι μεν αισθάνονται ότι υφίστανται 

διακρίσεις, όμως παράλληλα αισθάνονται πως οι Έλληνες 

έχουν μια αρκετά πιο θετική εικόνα για αυτούς σε σχέση 

με άλλες ομάδες μεταναστών, η οποία αποτυπώνεται και 

σε μια πιο θετική συμπεριφορά απέναντί τους 

 



• 1981: Αναζήτηση ασύλου ή συνέντευξη με την 
πρεσβεία για αίτηση βίζας 

• Αρχές του ’90: Πτώση κομμουνιστικού 
καθεστώτος, ελεύθερη έξοδος(παράνομη 
μετανάστευση) 

• 1995-1998: Η βίζα δεν ήταν πλέον 
υποχρεωτική για τους Πολωνούς 

• 1998-2004: Καθιέρωση προγραμμάτων 
νομιμοποίησης 

 

 



• 2004-σήμερα: Ένταξη Πολωνίας στην Ε.Ε. – 
Σημαντική αύξηση του μεταναστευτικού 
κινήματος 13.000(2001) - >20.000 πλέον 

 

• Αρκετά μεγάλος αριθμός εργαζομένων 2,6% 
άνεργοι 

 

• Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 

 



Γερμανία 

• Δεύτερη σε μέγεθος μεταναστευτική ομάδα 

• Ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα στην 
κοιλάδα του Ρουρ 

• Έργα: Ίδρυση πολωνικών τραπεζών, 
δημιουργία πολιτικών συνδικάτων και 
συμμετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά 
σωματεία 

 



• Υποχρεωμένοι σε καταναγκαστικά έργα και 
έγκλειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 

• Δεκαετίες του ’50 και του ’70: Νέα 
μεταναστευτικά κύματα λόγω 
γερμανοπολωνικής συμφωνίας 

• 1980-2005: 2.000.000 Πολωνοί στην Γερμανία  

• 2004-σήμερα: Ένταξη Πολωνίας στην Ε.Ε.- ίσα 
δικαιώματα 

 





• Τον Οκτώβριο του 1917 παρατηρήθηκε το 
πρώτο κύμα μετανάστευσης στην Ρωσία λόγω 
της κομμουνιστικής επανάστασης, η οποία 
οδήγησε την αστική τάξη της Τσαρικής 
Ρωσίας να καταφύγει σε χώρες της Δύσης 
όπως π.χ. η Αγγλία, η Γαλλία αλλά και η 
Αμερική. 

 



• Το δεύτερο κύμα μετανάστευσης 
δημιουργήθηκε στην Ρωσία μετά την διάλυση 
της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, καθώς σε 
πολλές από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης ξέσπασε εμφύλιος. Έτσι πολλοί 
άνθρωποι αναζητώντας μεγαλύτερη πολιτική 
αλλά και οικονομική σταθερότητα στράφηκαν 
προς ισχυρά Δυτικά κράτη όπως η Βρετανία, η 
Γερμανία, ο Καναδάς κ.α. 

 



• Οι αιτίες τού πρώτου κύματος μετανάστευσης 
ήταν κυρίως πολιτικές ενώ του δευτέρου ήταν 
κυρίως οικονομικές. 

• 25-30 Σεπτεμβρίου 2013 λόγω των «Ημερών 
της Ρωσίας» στο ελληνικό νησί της Λήμνου 
όπως και κάθε χρόνο  διεξήχθη το Συνέδριο 
με τίτλο «Ρωσική Μετανάστευση: Ζωή και 
Δράση στην Ξενιτιά». 

 

 



• Οι «Ημέρες της Ρωσίας» αφιερώνονται στη 
μνήμη των Κοζάκων και πολιτικών προσφύγων 
που βρέθηκαν στο νησί το 1920 ως 
αποτέλεσμα εξόδου από τη Ρωσία μετά τον 
Εμφύλιο.  

 





   

Italian migration and multicultural issues  
 

 

 
 

The migrants, painting by Antonio Rocco, 1910  

For many Italian immigrants, migration  was : 

• not a rejection of Italy   a way to defend the 
Italian way of life 

• the means to save money and return  to Italy  

Most immigrants were : 

• young men in their teens and twenties, who 
planned to work, save money, and return home. 

  
 



Outline  

• Italian diaspora 

• Main reasons for Italian migration 

• Italian immigrants around the world 

• Italians in  : 
 USA 

 Canada 

Brazil 

  

 



Italian diaspora 
 

Italian diaspora : 

• the large-scale migration of Italians 
(estimated 28 millions) from 1861 to  the 
1960’s.  

 

In 2013 : 

• more than 5 million Italian citizens lived 
outside Italy 

•  60-70 million people are of Italian origin.   

 
 

Italian emigrants leaving Italy in 1890s. 

file:///C:/wiki/File:Leaving_Italy_for_a_better_life_1890s.j


Main reasons for Italian migration 

• natural disasters :  
–Mount Etna and Mount Vesuvius 

erupted and buried a town near Naples  
– In 1908 an earthquake hit Messina  

killing more than 100,000 people 
• sickness (pellagra and cholera) 
• scarcity of cultivated land, especially in 

the south of Italy    
• poverty and lack of jobs and income 



In north Italy :  

• unemployment due to economic crisis and 
introduction of new techniques in agriculture 

• industrialization remained in initial stages 

• illiteracy 

In south Italy :  

• underdevelopment  

• lack of modernization in agrarian structure 

• severe overpopulation and demographic boom, 
due to improved socio-economic conditions  

• illiteracy  



Italian immigrants around the world 
• chose  to make a new home, in an effort to 

survive and improve their economic welfare 
• met upon  arrival with a number of challenges  
• established strong Italian communities  
• made cultural and economic contributions 
• influenced the social, cultural, and economic 

fabric of all states they lived in 
• preserved their reliance on family, kin, and 

village tie, around  la famiglia (the family) and 
l'ordine della famiglia (the rules of family 
behavior and responsibility)  
 
 
 
 



Italians in the USA 

  

During the 19th and 20th century more Italians 
have migrated to the United States than any 
other Europeans :  

 retained aspects of their culture 

 formed strong communities and organizations 

 organized mutual and voluntary societies  
based on kinship and place of birth to help 
other Italians  



The Italian migrants : 

were of northern and later southern origin  

settled in the New York metropolitan area, 
Boston, Philadelphia, Chicago, Cleveland, 
Detroit, Buffalo, Pittsburgh, San Francisco 

entered the country through the Ellis Island 

lived inexpensively and under intolerable 
conditions believing to a brief stay in the US   

loved  politics, entertainment, music, sports 

were mostly illiterate men with little work 
qualifications 

stayed amongst themselves in areas such as 
“Little Italy” in New York City and Chicago 

 



worked  : 
as fruit merchants in New York and wine 

growers in California,  
 in sales, craft shops, factories, or the 

textile business.  
digging  tunnels, laying railroad tracks and 

constructing bridges and roads.  
  especially for the 2nd and 3rd generations in 

their own businesses, small shops, 
restaurants or hair salons 

women took piece work into their homes 
reconciling the conflicting needs to earn 
money and maintain a strong family life 

 
 

 



Italians in Canada 

 
Mass immigration of Italians to Canada : 
 
The 1830s -1840s, the 1870s, till 1914, the 

outbreak of the World War I. 
 between 1920 and 1930 before the Great 

Depression 
After the World War II, due to economic 

reasons 
 between 1950 and the early 1970s 

  



Italian migrants in Canada  

 • settled firstly in Toronto and Montreal  
• arrived through government sponsored 1 year 

contracts, to work in industries, manufacturing, 
construction, railways projects and mining 

• created small secure and familiar 
neighbourhoods  known as “Little Italys” in 
urban centers   

• faced : 
o culture shock, language barriers, 

discrimination and poor working conditions 
o faced challenges as they learned the 

language and adjusted to the rhythm of 
life in their new country  

 
 
 



• lived in overcrowded multiple-family homes 
with unhealthy conditions 

• organized voluntary societies to assist fellow 
Italians. Women prepared meals, organized 
community celebrations, baptismal feasts or 
wedding banquets 

• developed  political, cultural, religious, and 
labor associations, community media as 
newspapers, radio, TV programs. 

• kept their religious faith : “Religion and 
culture go hand in hand” 

• loved their popular sport, football, but also 
practiced rugby, volleyball, baseball  

 

 



• brought with them their traditional music, the 
Italian dance tarantella, their food habits and 
delicious cuisine 

• chose to make Canada their new home meeting 
the challenges and establishing strong Italian - 
Canadian communities   

• made valuable cultural and economic 
contributions to Canadian society 

 

Circolo Colombo in Canada 



    Italians in Brazil  

  

• were offered by the government "subsidized 

immigration", to come freely to Brazil by ship 

and work in the plantations   in the colonies of 

immigrants (colônias de imigrantes). 

• were informed from posters in Italy, with 
pictures of Brazil, spreading the idea that 
everybody could become rich by working in 
coffee plantations, the “green gold”  

 

 

A family of Italian  emigrants 



• were living in isolated rural communities, 
without much contact with Brazilians,   

• kept the Italian patriarchal family structure 
with the father being close to la famiglia  

 

 

 

 



• tried hard to keep alive their culture, Catholic 
churches and cultural centers were far from the 
isolated farms    

• left the rural areas due to bad conditions  and 
moved to urban centers, mainly São Paulo, 
Campinas, São Carlos… 

• became laborers and participated in the Brazilian  
industrialization as investors, bankers,  
industrialists 
 
 
 

• were important to the development of big cities as 
São Paulo, known as the City of the Italians 
 
 



• Italians established : mutual aid societies, 
hospitals, schools, labor unions, newspapers (Il 
Piccolo), magazines, radio stations. 
 
 
 
 

• the 2nd generation changed their social status 
through their work and in some cases became part 
of the local elite. 

• spoke their native language and dialects which 
dominated the streets of São Paulo, while they 
spoke Italian at home with their families 

• their music influenced the Brazilian music 
 

 

 

Italian women in Serra Gaúcha. 



• brought their festivals with them to Brazil, 
as the St.Vito festival in Sao Paulo where 
the Italian Community gathers to party and 
eat traditional food.  

 

 

 

• helped to create new dishes that today are 
typically Brazilian like Galeto (from the 
Italian Polenta), and many other recipes 
were created or influenced by the Italian 
community. 

 

 

 

Catupiry, a Brazilian cheese developed by the Italian immigrant Mario Silvestrini in 1911. 
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