
PROJECT Β΄1 ΓΕΛ 

•Θέμα: Μετανάστευση 

•Καθηγήτρια: Στέλλα 
Τσιακμάκη 



ΟΡΙΣΜΟΣ 

• Μετανάστευση ονομάζεται η γεωγραφική 
μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά 
ομάδες. Υπάρχουν δυο είδη μετανάστευσης : 

1. Η εσωτερική η οποία πραγματοποιείται όταν τα 
άτομα μετακινούνται μέσα στην ίδια χώρα από 
περιοχή σε περιοχή. 

2. Η εξωτερική η οποία πραγματοποιείται όταν τα 
άτομα μετακινούνται από τη χώρα καταγωγής 
τους σε κάποια άλλη χώρα.  

 



ΑΙΤΙΕΣ 

• Τα βασικά κίνητρα των πρώτων μεταναστών ήταν η 
ανάγκη εξεύρεσης τροφής, η επιβίωση και ο φόβος 
μιας ισχυρότερης δύναμης. Αργότερα όμως, 
λειτούργησαν και άλλα κίνητρα για τις 
μετακινήσεις τους όπως  η θρησκευτική καταδίωξη, 
η πολιτική καταπίεση, οι οικονομικές δυσκολίες και 
η επιθυμία ν’ αποφύγουν τις κυρώσεις κάποιου 
νόμου.  

 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

• Προσαρμογή στη νέα χώρα (κλίμα, κοινωνικό 
περιβάλλον ) 

• Εκμάθηση νέας γλώσσας 

• Χωρισμός από υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 

• Δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων λόγω 
ανασφάλειας, αγωνίας και απομόνωσης 

 

 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

• Απογύμνωση από νέους και εργατικά χέρια 

• Μείωση του πληθυσμού του τόπου 

• Προβλήματα στην οργάνωση της κοινότητας 
λόγω στέρησης ανθρώπινου δυναμικού 

 

 



Η μετανάστευση στο παρελθόν 

• Η μετανάστευση ήταν πάντοτε ένα κεντρικό τμήμα της 
ανθρώπινης Ιστορίας -αρχίζοντας φυσικά με την έξοδο 
του Homo Sapiens από την Αφρική πριν από 125.000 
χρόνια και τη διασπορά του στη Μέση Ανατολή, τη 
Μικρά Ασία, την Κεντρική και Νότια Ασία και τελικά 
τον Νέο Κόσμο 

• Σε πιο πρόσφατες σελίδες της ανθρώπινης Ιστορίας, η 
μετανάστευση έπαιζε κεντρικό ρόλο, με αποκορύφωμα 
την αναγκαστική μεταφορά 12 εκατομμυρίων 
ανθρώπων κυρίως από τη Δυτική Αφρική στον Νέο 
Κόσμο, όπου θα χρησίμευαν ως δούλοι 



• Πολύ σημαντικό επίσης ρόλο στην ιστορία 
των μαζικών μετακινήσεων έπαιξε η άνοδος 
των ΗΠΑ ως βιομηχανικής δύναμης. Μεταξύ 
του 1850 και της Μεγάλης Κρίσης της 
δεκαετίας του '30, πάνω από 12 
εκατομμύρια εργαζόμενοι έφυγαν από τις 
χώρες της βόρειας, νότιας και ανατολικής 
Ευρώπης για τις ΗΠΑ σε αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.  



Μετανάστευση Σήμερα 

• Σήμερα 1 στα 35 άτομα είναι ένας διεθνής μετανάστης. Η 
μετανάστευση είναι επίσης ένα πολύ πιο 
παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο σε σχέση με άλλες 
περιόδους της Ιστορίας, καθώς οι μετανάστες ταξιδεύουν 
σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Το 2005 υπήρχαν 
60 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες στην Ευρώπη, 44 
εκατομμύρια στην Ασία, 41 εκατομμύρια στη Βόρειο 
Αμερική, 16 εκατομμύρια στην Αφρική και από 6 
εκατομμύρια στη Λατινική Αμερική και στην Αυστραλία. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών -35 
εκατομμύρια- ζουν στις ΗΠΑ και ακολουθεί η Ρωσική 
Ομοσπονδία με 13 εκατομμύρια και η Γερμανία, η 
Ουκρανία και η Ινδία, που η κάθε μια φιλοξενεί περίπου 
7 εκατομμύρια μετανάστες.  



 



Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 
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Γερμανία Αγγλία Γαλλία Η.Π.Α Αυστραλία Άλλη χώρα 

Επιλογή χώρας μετανάστευσης 
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Οικονομικοί Κοινωνικοί Διεύρυνση 
Σπουδών 

Άλλοι λόγοι 

Λόγοι μετανάστευσης 
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Ναι Όχι 

Θα παραμένατε στην Ελλάδα σε μια θέση εργασίας 
χαμηλού μισθού και χωρίς δυνατότητα εξέλιξης? 



Μετανάστευση 
Βελβεντινών 

στο εξωτερικό 
 



Βελβεντινοί Ομογενείς στο εξωτερικό 
 

• Περισσότεροι από 6 εκκάτ. Έλληνες ζουν έξω 
από τα σύνορα της Ελλάδας 

• Τον δρόμο της ξενιτιάς οι Βελβεντινοί 
άρχισαν να τον παίρνουν ήδη από το 
δεύτερο μισό του 18ου αιώνα 

• Ο αριθμός των ομογενών μας ξεπερνάει και 
αυτόν ακόμα τον αριθμό του πληθυσμού του 
Βελβεντού 



Σχέσεις Ομογενών με το Βελβεντό 

• Οι πατριώτες του εξωτερικού, με την ενεργό παρουσία 
τους επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις κοινωνίες των 
νέων τους πατρίδων. Αποτελούν μια γέφυρα φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ του χωριού μας, και των χωρών που 
επέλεξαν να ζήσουν. 

• Τα Παμβελβεντινά Συνέδρια αποτελούν από το 1984 
«γέφυρα» επικοινωνίας ανάμεσα στους ντόπιους και τους 
ομογενείς Βελβεντινούς , ένα θεσμό συνεργασίας 
ανάμεσα στα τέκνα του Βελβεντού. 
 



Σκοποί των Συλλόγων Βελβεντινών του 
εξωτερικού 

• η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της 
ορθόδοξης θρησκείας. 

• η μελέτη, η διατήρηση και προβολή των ηθών και 
εθίμων του Βελβεντού, αλλά και της ελληνικής 
ιστορίας. 

• η διατήρηση και ανάπτυξη στενότερων δεσμών με 
το Βελβεντό και τους απανταχού αποδήμους 
συμπατριώτες 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


