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Λίγα λόγια για τη δουλειά μας… 

 Το θέμα που μας απασχόλησε τη φετινή σχολική χρονιά και 
αποτέλεσε το αντικείμενο της εργασίας μας στο μάθημα του 
Project είναι η Ελληνική Μετανάστευση. Για να εξετάσουμε 
βαθύτερα και πιο διεξοδικά το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα, το 
διαιρέσαμε σε θεματικούς άξονες καθέναν από τους οποίους 
μελετήσαμε. Έτσι, στην παρουσίαση που ακολουθεί βρίσκεται το 
φαινόμενο της μετανάστευσης από το πρίσμα της τεχνολογίας και 
του επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπρόσθετα, οι 
βιογραφίες διακεκριμένων Ελλήνων μεταναστών που παρατίθενται 
εξηγούν έννοιες και γεγονότα μέσα από τα μάτια συμπατριωτών 
μας. 



Ο παγκόσμιος πληθυσμός των μεταναστών έχει αυξηθεί από το 1990 αλλά παρέμεινε 

γύρω στο 3% του παγκόσμιου πληθυσμού.  



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 Όλοι σχεδόν οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία πριν το 1880 
δοκίμασαν την τύχη τους στα χρυσωρυχεία, ενώ μερικοί δούλεψαν 

και στα ανθρακωρυχεία. Η οικονομική αδυναμία των Ελλήνων 
μεταναστών εκείνης της εποχής, σε συνδυασμό με την τάση που 

υπήρχε να αποκλείονται οι ξένοι από τα πιο σταθερά και επικερδή 
επαγγέλματα, οδήγησε τους Έλληνες να στραφούν προς την 

απασχόληση σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και όχι προς την 
κτηνοτροφία ή την γεωργία, επαγγέλματα που επιτρέπουν το 
σχηματισμό σταθερών και βιώσιμων οικισμών και παροικιών. 



  Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη την περίοδο 

πριν το 1880, μόνο δυο-τρεις Έλληνες κατάφεραν 

να γίνουν αγρότες. Οι περισσότεροι στράφηκαν 

προς μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Οι 

επιχειρήσεις αυτές δεν απαιτούσαν μεγάλο 

κεφάλαιο, αλλά κυρίως εντατική και σκληρή 

προσωπική εργασία.  



 Οι πρώτες εργασίες των Ελλήνων και Ελληνίδων 

μεταναστών στη Γερμανία ήταν κυρίως σε μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. Με την πάροδο του χρόνου πολλοί 

άρχισαν να ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις, όπως 

καταστήματα, εστιατόρια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Το 1995 αναφέρεται ότι οι  Έλληνες κατείχαν την πρώτη 

θέση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ανάμεσα στους υπόλοιπους 

αλλοδαπούς που ζουν στη Γερμανία.  



Πληθυσμιακή κατανομή των 

Ελλήνων της διασποράς 



ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  

 Πρόδρομος Μποδοσάκης 
Αθανασιάδης: «Ο μπέης της 
ελληνικής βιομηχανίας» 
 
   Συνέβαλε ουσιωδώς στην 
αξιοποίηση του εθνικού πλούτου της 
χώρας μας καθώς κυριάρχησε επί 
μισό και πλέον αιώνα στην 
οικονομική, και κυρίως στη 
βιομηχανική, ζωή του τόπου. Πάνω 
απ’ όλα όμως υπήρξε ελληνολάτρης. 
Χωρίς παιδιά και άλλες οικογενειακές 
υποχρεώσεις αφιέρωσε ολόκληρη την 
περιουσία του στη διάθεση της 
πατρίδας. Η γενναιόδωρη προσφορά 
στο έθνος μας, τον κατατάσσει 
μεταξύ των σημαντικότερων εθνικών 
ευεργετών. 



 Σταύρος Νιάρχος 
 
     Από τους δυναμικότερους και 
πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες 
του 20ου αιώνα, με διεθνή 
αναγνώριση και καταξίωση. 
Εφοπλιστής, από τους θεμελιωτές 
του μεταπολεμικού ελληνικού 
θαύματος στη ναυτιλία. Η 
«βεντέτα» του σε προσωπικό και 
επιχειρηματικό επίπεδο με τον 
σύγαμπρό του Αριστοτέλη Ωνάση 
τροφοδότησε τις στήλες των 
εφημερίδων όλου του κόσμου και 
διαμόρφωσε μέρος του 
προσωπικού του μύθου. 
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