Κατά 100.000 αυξήθηκαν οι
Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία
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Ποτέδεν ζούσαν στη Γερμανία περισσότεροι άνθρωποι με ξένες ρίζες απ΄ότι σήμερα. Σύμφωνα με
έρευνα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), για το έτος 2017 σχεδόν
το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας έχει ξένες καταβολές. Δηλαδή, από τους σχεδόν 82
εκατομμύρια κατοίκους της Γερμανίας, τα 19,3 εκατομμύρια έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Κριτήριο για να συμπεριληφθεί κάποιος σε αυτή την κατηγορία ατόμων είναι είτε ο ίδιος είτε
τουλάχιστον ένας από τους γονείς του να έχει γεννηθεί στο εξωτερικό.
Το51% αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών είχαν το 2017 τη
γερμανική υπηκοότητα, ενώ το 49% παραμένουν αλλοδαποί. Από τα 19,3 εκατομμύρια άτομα με
μεταναστευτικό παρελθόν τα 2,8 εκατομμύρια κατάγονται από την Τουρκία, τα 2,1 εκατομμύρια
από την Πολωνία, τα 1,4 εκατ. από τη Ρωσία, 1,2 εκατομμύρια από το Καζακστάν και 900.000
από τη Ρουμανία.
Θεαματική αύξηση στους Έλληνες
Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, από την έρευνα της Destatis προκύπτει μεγάλη αύξηση του αριθμού
των Ελλήνων μεταναστών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με μια παλαιότερη
έρευνα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2009, δηλαδή τη χρονιά που ξέσπασε η

κρίση στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανθρώπων με ελληνικές ρίζες στη Γερμανία ανέρχονταν στις
341.000. Το 2017, εννέα χρόνια αργότερα, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 28% στις 438.000. Με
άλλα λόγια, η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα ανάγκασε περίπου 100.000
Έλληνες να μεταναστεύσουν στη Γερμανία.
Σύμφωναμε τη νεότερη έρευνα της Destatis η πληθυσμιακή ομάδα με ελληνικές ρίζες αποτελείται
από 243.000 άνδρες και 196.000 γυναίκες. Από το σύνολο τους οι 278.00 έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα και οι 160.000 στη Γερμανία. 73.000 άτομα είναι μέχρι 14 ετών, 300.000 είναι μεταξύ 15
και 64 ετών και 65.000 είναι άνω των 65 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας ανέρχεται στα 40,1 έτη. Από
τα 438.000 άτομα με ελληνικές καταβολές οι 273.000 έχουν σχολικό απολυτήριο, 88.000
βρίσκονται σε προσχολική ή σχολική ηλικία και 75.000 δεν έχουν σχολικό απολυτήριο. 52.000
διατηρούν τόσο την ελληνική όσο και τη γερμανική υπηκοότητα.
Τέλος, από τα 438.000 άτομα με ελληνικό υπόβαθρο μόλις οι 11.000 ζουν στο έδαφος της πρώην
Ανατολικής Γερμανίας. Από αυτούς που διαμένουν στα κρατίδια της δυτικής Γερμανίας, οι 140.000
είναι δηλωμένοι στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία , 96.000 στη Βάδη-Βυρτεμβέργη , 90.000 στη
Βαυαρία, 39.000 στην Έσση, 28.000 στο κρατίδιο του Ζάαρ και 13.000 στη γερμανική
πρωτεύουσα.
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