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πολιτική
άντιμετωπίσεως

τής
μεταναστεύσεως

ύπό
Ήλία Δημητρά

Ή πολιτική τής άντιμετωπίσεως τής μεταναστεύσεως1 
συνδέεται ύποχρεωτικώς πρός τήν γενικωτέραν πο
λιτικήν άναπτύξεως, προγραμματισμένην καί ενσυν
είδητον ή μή, ή όποια αφορά εις τό έργατικόν δυ
ναμικόν, τήν πληθυσμιακήν έξέλιξιν καί τήν οικο
νομικήν άνάπτυξιν, επί έθνικής ή διεθνούς κλίμακος.

Μεταπολεμικός, ή γενικωτέρα πολιτική άναπτύ
ξεως εμφανίζει εις τήν Ελλάδα τά έξής βασικά χαρα
κτηριστικά:

Εις πρώτην φάσιν, πραγματοποιείται ή άνοικοδό- 
μησις, μετά τήν καταστροφήν καί τάς συνέπειας έκ 
του πολέμου. Εις δευτέραν φάσιν, έπέρχεται ή σταθε- 
ροποίησις καί άρχίζει ή άνοδος τής οικονομίας. Καί 
αί δύο φάσεις έχουν πραγματοποιηθή είς τά πλαίσια 
ένός έμποροτραπεζικοΰ κεφαλαιοκρατισμού, ό ό
ποιος, ώς καί προ του πολέμου, συνεβάδισε μέ μίαν 
καθυστερημένην καί πολυάνθρωπον γεωργίαν καί 
βιοτεχνίαν, ώς καί μέ μίαν υποτονικήν, μικράν καί 
κυρίως δασμοβίωτον βιομηχανίαν.

Ό έμποροτραπεζικός αυτός καπιταλισμός, δεδομέ
νου ότι δέν είχε συμφέρον, δέν ένδιεφέρετο, ούτε ήδύ- 
νατο νά διατηρήση ενα συνεχώς αύξανόμενον πληθυ
σμόν καί νά άπασχολήση άνάλογον έργατικόν δυνα
μικόν.

Τοΰτο έγένετο άντιληπτόν έκ μέρους τοΰ λαοϋ, ό 
όποιος έπεδίωξε νά βελτίωση τό βιοτικόν του έπί- 
πεδον, κατά τό πρότυπον τής μαλθουσιανής οικο
νομίας καί κοινωνίας έντός τής όποιας εζη. Κατά συ
νέπειαν, (α) ήλάττωσε τά βάρη του διά του περιορι
σμού των γεννήσεων καί (β) άνεζήτησε προσθέτους 
εύκαιρίας άπασχολήσεως διά τής μονίμου μετανα
στεύσεως εις τάς ύπερποντίους χώρας.

Ή νεομαλθουσιανή αύτή διέξοδος άνεκούφιζε τον 
έμποροτραπεζικόν καπιταλισμόν άπό τήν «πίεσιν» 
του πλεονάζοντος άνεργου καί συνολικού πληθυσμού. 
Οί έπιθυμοΰντες όμως όχι τήν ύπερκέρασιν άλλά τήν 
άνατροπήν αυτού τοΰ συστήματος έπεζήτησαν έξ 
άρχής τήν παρεμπόδισιν τής μεταναστεύσεως, ώστε 
ή πληθυσμιακή «πίεσις», διατηρούμενη, νά έκσπάση. 
Έν τούτοις, ίστορικώς καί κοινωνιολογικούς δέν έχει 
άποδειχθή ότι τοΰτο είναι άναπότρεπτον ή πιθανόν. 
Άντιθέτως, πιθανός είναι ό «μαρασμός» των έν ά- 
χρησίμ πληθυσμιακών πλεονασμάτων, μέ συνέπειαν 
τήν έπιβράδυνσιν τής οικονομικής καί κοινωνικής 
άναπτύξεως, δηλαδή τήν άναστολήν τής διαδικασίας 
ή όποια θά ώδήγει εις τήν ύπερκέρασιν τής μαλθου- 
σιανής οικονομίας καί κοινωνίας.

Είς μίαν τρίτην φάσιν, ήρχισεν άνεπαισθήτως ή 
προετοιμασία διά τήν ύπερκέρασιν τοΰ έμποροτρα- 
πεζικοΰ καπιταλισμού καί τοΰ καθυστερημένου πλέ
γματος των άλλων τομέων τής οικονομίας.

Φορεύς τής προετοιμασίας φαίνεται ότι ύπήρξε καί 
τό Κράτος, τό όποιον, κυρίως δι’ ώρισμένων άνε- 
παρκών έστω καί άσυντονίστων έργων ύποδομής καί

1. 'Ομιλία είς τό συνέδρων τής 'Εταιρίας 'Ελληνικών Σπου
δών, είς 'Ηράκλειον Κρήτης (Μάιος 1966).
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μέτρων, ώς καί διά μιας απαρχής «προγράμματος», 
διηυκόλυνε καί ένεθάρρυνε τους άλλους φορείς, ήτοι:
— τό ξένον βιομηχανικόν κεφάλαιον, διά να έλθη 

εις Ελλάδα,
— τό έλληνικόν βιομηχανικόν κεφάλαιον, διά νά 

άποκτήση αυτοπεποίθησιν καί συνείδησιν των 
δυνατοτήτων καί του ρόλου του,

— τό έμποροτραπεζικόν (ώς καί ώρισμένον έφοπλι- 
στικόν) κεφάλαιον, διά νά άρχίση νά προσαρμόζε
ται προς τον βιομηχανικόν τομέα.

Διά πρώτην φοράν σταθεροποιείται εις σχετικώς 
σύγχρονος δημόσιος, ιδιωτικός καί ξένος βιομηχα
νικός καπιταλισμός εις τήν Ελλάδα. ΤΙ οικονομική 
άνάπτυξις αρχίζει καί ή «άπογείωσις» τής οικονομίας 
πραγματοποιείται. Άλλα δ,τι αναπτύσσεται άλλάσσει. 
’Ιδίως άλλάσσουν τά συμφέροντα καί ενδιαφέροντα 
εν σχέσει προς τον πληθυσμόν καί τό εργατικόν 
δυναμικόν—καί προς τήν μετανάστευσιν.

μετανάστευσις καί έκβιομηχάνισις

Ή ορθή λοιπόν άντιμετώπισις τής μεταναστεύσεως 
πρέπει νά εντάσσεται εις τήν διαδικασίαν τής άρξα- 
μένης οικονομικής άναπτύξεως, δηλαδή τήν διαδι
κασίαν τής έκβιομηχανίσεως. Πρέπει καί ή μετανά- 
στευσις νά όδηγή εις τήν δημιουργίαν βιομηχανικού 
καί άστικοΰ πολιτισμού.

Βιομηχανικός πολιτισμός σημαίνει άνάγκην διά 
συνεχώς αύξανόμενον πληθυσμόν (βραχυχρονίως καί 
μακροχρονίως)· δηλαδή αΰξησιν των γεννήσεων καί 
μείωσιν τού άσχολουμένου εις τήν γεωργίαν πλη
θυσμού, προκειμένου νά αυξηθή ό άσχολούμενος εις 
τήν βιομηχανίαν καί τάς υπηρεσίας. Τούτο προϋπο
θέτει πολιτικήν ένισχύσεως τής οικογένειας καί αλ
λαγήν επαγγέλματος εκ μέρους των γεωργών, οί 
όποιοι πρέπει νά γίνουν βιομηχανικοί έργάται καί 
μισθωτοί τών έπιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

’Αστικός πολιτισμός σημαίνει συνεχή συγκέν- 
τρωσιν τού πληθυσμού εις άγροτοπόλεις, κωμοπό- 
λεις καί πόλεις. Πρέπει δηλαδή (α) τά κατεσπαρμένα 
χωρία νά συγκεντρωθούν εις μεγάλα βιώσιμα κεφα
λοχώρια, όπου θά υπάρχουν αί βασικαί άνέσεις τού 
πολιτισμού διά νά ζοΰν εις αυτά άνέτως οί όλίγοι 
άπαραίτητοι διά τήν γεωργίαν κάτοικοι, (β) οί πλεο- 
νάζοντες γεωργοί νά συγκεντρωθούν εις κωμοπόλεις, 
πόλεις, άστικά καί άστικοαγροτικά συγκροτήματα, 
όπου θά άπασχοληθοΰν κυρίως εις βιομηχανικός καί 
λοιπός έξωγεωργικάς εργασίας.

μετανάστευσις καί 
έκσυγχρονισμός τής γεωργίας

Βιομηχανικός πολιτισμός σημαίνει έπίσης «βιώ
σιμο ν έκσυγχρονισμένην γεωργίαν». Σήμερον είς 
τάς χώρας τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη- 
τος, όπου άποβλέπομεν νά τοποθετήσωμεν τά περισ

σότερα γεωργικά προϊόντα μας, βιώσιμος γεωρ
γία θεωρείται ή άποτελουμένη έξ οικογενειακών έκ- 
μεταλλεύσεων αύτοκαλλιεργητών, αί όποΐαι νά έ
χουν τά έξής χαρακτηριστικά: (α) νά κατέχουν όσην 
εκτασιν δύναται νά καλλιεργή μόνη της μία μικρά 
γεωργική οικογένεια, άπασχολουμένη πλήρως καθ’ 
όλον τό έτος, (β) νά πραγματοποιούν τό κατά κεφα
λήν εισόδημα τής οικογένειας ενός ειδικευμένου έρ- 
γάτου τών πόλεων, ώστε οί όλίγοι αυτοί απαραίτητοι 
μικροεπιχειρηματίαι γεωργοί νά εξισωθούν οικονο
μικούς προς τούς βιομηχανικούς έργάτας καί νά προσ- 
κολληθοΰν (αυτοί οί ίδιοι καί εν τέκνον των, όταν 
άνδρωθή) είς τήν γήν, (γ) νά παράγουν κυρίως τά 
προϊόντα τά όποια ζητεί ή εσωτερική καί ή έξωτερική 
άγορά, είς συναγωνιστικόν κόστος.

Ή έλληνική γεωργία άπασχολεϊ καί συντηρεί σή
μερον περίπου τό ήμισυ τού έλληνικοΰ πληθυσμού. 
Ή έκτασις τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων είναι 30 
στρέμματα κατά μέσον όρον. 'Η γεωργία αυτή δεν 
είναι βιώσιμος. Διά νά γίνη βιώσιμος, είναι άπαραί- 
τητον νά έλαττωθή ό γεωργικός πληθυσμός προοδευ- 
τικώς, είς τό 1 /3 τουλάχιστον τού σημερινού, δη
λαδή είς τό 15% περίπου τών κατοίκων τής Χώρας, 
ώστε κατά γεωργικήν έκμετάλλευσιν ή έκτασις νά 
τριπλασιασθή, φθάνουσα τά 100 στρέμματα γής κατά 
μέσον όρον. Χρησιμοποιουμεν τήν έννοιαν του μέσου 
όρου, διότι 10 στρέμματα πορτοκαλεώνων συνιστούν 
βιώσιμον έκμετάλλευσιν, ένώ διά τον σίτον άπαι- 
τούνται έκατοντάδες στρεμμάτων προκειμένου νά 
συγκεντρωθή είς τιμάς αί όποιαι νά μή υπερβαίνουν 
κατά πολύ τά εύρωπαϊκά έπίπεδα. Έπίσης, ή σύγ
χρονος κτηνοτροφία έχει άνάγκην άρκετών στρεμ
μάτων γής διά στάβλους, διά τήν ίδιοπαραγωγήν 
τών βασικών κτηνοτροφών, κτλ. Κατ’ αύτόν τον τρό
πον θά πραγματοποιηθή ή νέα άγροτική μεταρρύ- 
θμισις τήν όποιαν απαιτεί ό βιομηχανικός πολιτι
σμός.

Ή άπόδοσις επαρκούς γής εις τούς καλλιεργοΰν- 
τας αυτήν προσωπικώς θά έπιλύση κατά τό μεγαλύ- 
τερον μέρος βασικά προβλήματα τής γεωργίας καί 
θά προωθήση τήν έκβιομηχάνισιν τής Χώρας. Άνα- 
φέρομεν μερικά ώφελήματα εκ τής μεταρρυθμίσεως 
αυτής: (α) Ή έλλειψις εργατικών χειρών, καί αν 
δεν παύση τελείως, θά περιορισθή είς έλαχίστας 
έποχικάς εργασίας, τάς όποιας θά δύνανται νά άνα- 
λάβουν άγρεργάται μετακινούμενοι έποχικώς έξ άλ
λων περιοχών καί άργότερον έκ γειτονικών χωρών, 
(β) Ή άνάγκη διά γεωργικός έπιδοτήσεις θά μειωθή 
κατά πολύ, κατ’ αύτόν δε τον τρόπον θά δημιουργη- 
θούν πρόσθετοι δυνατότητες διά δημοσίας έπενδύσεις 
είς νέας έπαρχιακάς βιομηχανίας, αί όποιαι θά άπορ- 
ροφήσουν τούς πλεονάζοντας γεωργούς καί άγρότας. 
(γ) Ή συγκέντρωσις τών άγροτικών οικισμών καί 
έκμεταλλεύσεων θά έπιτρέψη τήν έξοικονόμησιν ιδι
ωτικών καί δημοσίων έπενδύσεων αί όποιαι σήμερον 
ούδέν άποφέρουν. Π.χ. κατασκευή όδών, σχολικών
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κτηρίων, ήλεκτροδότησις εις μή βιώσιμα χωρία, κα
ταδικασμένα εις έξαφάνισιν εντός μιας ή δύο δε
καετιών άγορά έλκυστήρων ή άλλαι ίδιωτικαί γεωρ- 
γικαί έπενδύσεις αί όποιαι μόνον μερικώς άξιοποι- 
οϋνται εις τάς μή βιώσιμους σημερινός μικροεκμε- 
ταλλεύσεις.

άπασχόλησις καί μετανάστευσις 
κατά τήν προσεχή δεκαπενταετίαν

Διά να έπιτευχθή ή σύγχρονος άγροτική μεταρ- 
ρύθμισις, ή όποια θά δημιουργήση βιώσιμον γεωρ
γίαν, ίσαξίαν τής βιομηχανίας καί τών υπηρεσιών, 
θά άπαιτηθή, προ τής πλήρους έντάξεως τής χώρας 
μας εις τήν Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα, 
δηλαδή έντός 15ετίας περίπου, τά 2/3 τοϋ γεωργι
κού πληθυσμού (περίπου 3.000.000 άτομα) να έξέλ- 
θουν έκ τής γεωργίας. Έξ αύτών, τό 1 /2 θά είναι 
ένεργοί, δηλαδή πρέπει να έργασθούν είς τήν βιο
μηχανίαν καί τάς υπηρεσίας. Επομένως, πρέπει νά 
δημιουργούνται, μόνον διά τούς γεωργούς οί όποιοι 
άλλάσσουν έπάγγελμα, 100.000 θέσεις εργασίας έ- 
τησίως. Έτεραι 50.000 περίπου θέσεις έτησίως πρέπει 
νά δημιουργούνται διά τούς αστούς οί όποιοι προσ
τίθενται είς τό έργατικόν δυναμικόν. Συνολικώς
150.000 θέσεις έργασίας. Διά τόν έκσυγχρονισμόν 
δηλαδή τής Χώρας άπαιτεΐται έτησίως ή ϊδρυσις 150 
εργοστασίων άπασχολούντων 1.000 άτομα.

Τό πενταετές πρόγραμμα 1966-701 προβλέπει δημι
ουργίαν 350.000 θέσεων έργασίας, δηλαδή 70.000 
θέσεων έτησίως. Έάν υποθέσωμεν ότι οί ίδιώται καί 
οί ξένοι κεφαλαιούχοι κρίνουν συμφερούσας τάς 
έπενδύσεις τάς όποιας ζητεί, έξ αύτών κυρίως, τό 
νέον πρόγραμμα, θά εχωμεν 70.000 νέας θέσεις έρ
γασίας έτησίως, έπί πλέον δέ 80.000 άτομα τά ό
ποια θά ζητούν ή θά πρέπει νά ζητούν έργασίαν έκτος 
τής γεωργίας.

Τό πενταετές πρόγραμμα προτείνει διά τά άτομα 
αυτά (60.000-70.000) νά μεταναστεύουν προσωρινώς 
είς ευρωπαϊκός χώρας, προβλέπον τήν έπιστροφήν 
35.000-40.000 περίπου άλλων άτόμων έτησίως έκ 
τών χωρών αύτών. Ουτω ή καθαρά μετανάστευσις, 
κατά τό πρόγραμμα, θά άνέρχεται είς 25.000-30.000 
άτομα έτησίως, ήτοι 150.000 άτομα έντός τής πεν
ταετίας.

Τό πρόγραμμα άφίνει νά έννοηθή ότι οί 30.000 
έπιστρέφοντες μετανάσται θά καταλαμβάνουν τό ή- 
μισυ περίπου τών 70.000 νέων θέσεων έργασίας. Κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον θά προσφέρωνται μόνον 40.000 
θέσεις διά τούς έξερχομένους έκ τής γεωργίας καί 
διά τούς άστούς ύποψηφίους προς έργασίαν. Τούτο 
όμως σημαίνει έπιβράδυνσιν είς τόν ρυθμόν έξόδου 
άτόμων έκ τής γεωργίας καί επομένως καθυστέρησιν 
τής νέας άγροτικής μεταρρυθμίσεως.

1. Μετά τήν μεταβολήν τής 21ης ’Απριλίου 1967 τό πρό
γραμμα τούτο άνεθεωρήθη ριζικώς.
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Ή καθυστέρησις αύτή θά έπιβραδύνη καί τήν έκ- 
βιομηχάνισιν. Διά τόν λόγον αυτόν, τό όψος τής 
προσωρινής προς Ευρώπην μεταναστεύσεως πρέπει 
νά άφεθή νά άνέλθη έλεύθερον είς τά φυσιολογικά 
έπίπεδα τής τάξεως τών 100.000 άτόμων, ώστε διά 
τής έπιστροφής 20%-30% μεταναστών νά έπιτυγ- 
χάνεται καθαρόν ύψος 70.000-80.000 άτόμων. Έξ 
άλλου, κάθε τεχνικός περιορισμός είναι όχι μόνον 
έπιζήμιος άλλά καί άνέφικτος.

Οότω είς τό τέλος τού 1970 θά εύρίσκωνται είς Εύ- 
ρώπην οί υπάρχοντες ήδη 250.000 μετανάσται καί 
έπί πλέον 350.000 νέοι μετανάσται τής πενταετίας 
1966-70.2 Επίσης, θά ύπάρχουν έδώ 100.000 άνεργοι 
κατά τάς προβλέψεις τού προγράμματος. Δηλαδή
700.000 υποψήφιοι διά νέας θέσεις έργασίας τής πεν
ταετίας 1971-75. Είς τούς άνωτέρω πρέπει νά προσ- 
θέσωμεν τούλάχιστον τούς 100.000 πλεονάζοντας 
γεωργούς έπί 5 ετη, ήτοι 500.000 άτομα. Σύνολον 
θέσεων έργασίας αί όποιαι πρέπει μετά τό 1970 νά 
δημιουργηθούν 1.200.000 (1.200 έργοστάσια ή ύπη- 
ρεσίαι τών 1.000 άτόμων), δηλαδή άριθμός τριπλά
σιος τού σχεδιαζομένου διά τήν πενταετίαν 1966-70 
ύπό τού προγράμματος.

Έάν υποθέσωμεν ότι κατορθοΰται ή δημιουργία
700.000 θέσεων κατά τήν περίοδον 1971-75, πάλιν θά 
περισσεύουν 500.000 άτομα, δηλαδή όσοι θά είναι 
τότε οί μετανάσται είς δυτικήν Εύρώπην. Αύτό ση
μαίνει ότι τότε θά έπιστρέφουν τόσοι μετανάσται 
όσοι καί θά άναχωρούν προς δυτικήν Ευρώπην.3

Άπό τού έτους 1976 καί ύστερον υπάρχει βάσιμος 
ελπίς ότι θά έπιστρέφουν περισσότεροι μετανάσται 
άπό όσους θά άναχωρούν. Οΰτω τό μεταναστευτικόν 
κύμα δέν θά είναι αισθητόν. Έν πάση όμως περιπτώ- 
σει άποκλείεται νά παύση τελείως, έντός τού εύ- 
ρυτέρου χώρου τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοι- 
νότητος, τής όποιας τότε περίπου θά είναι ή χώρα 
μας ισότιμον μέλος.

ατομικόν δικαίωμα 
καί κοινωνικόν πλεονέκτημα

Τελευταίως, έκ πολλών κατευθύνσεων έπισημαί- 
νεται ό δήθεν κίνδυνος άνεπαρκείας έργατικών χει- 
ρών διά τήν βιομηχανίαν καί τάς ύπηρεσίας λόγφ 
τής υψηλής προσωρινής μεταναστεύσεως. Πρόκειται 
διά φόβον άβάσιμον. Ώς έδήλωσεν είς πρόσφατον 
δημοσίαν συζήτησιν έκπρόσωπος τού Συνδέσμου Ελ
λήνων Βιομηχάνων, ή μετανάστευσις άπορροφει ά- 
γρότας καί όλίγους άνειδικεύτους. Μόνον 1 % τών 
ειδικευμένων άπώλεσεν ή βιομηχανία έκ τής μετα
ναστεύσεως προς δυτικήν Εύρώπην.

2. Ή μετανάστευσις κατά τήν πενταετίαν 1966-70 υπήρξε 
κατά πολύ μικροτέρα, κυρίως διότι έμεσολάβησεν ή κάμψις 
τής εύρωπαϊκής οικονομίας τών έτών 1966 καί 1968.

3. Τούτο συνέβη μεταξύ 1967 καί 1968 λόγφ τής κάμψεως 
τής εύρωπαϊκής οικονομίας.



πολίτικη άντιμετωπίσεως της μεταναστεύσεως

Άντιθέτως, ή προσωρινή μετανάστευσις αγροτών 
καί άνειδικεύτων εργατών προς τάς βιομηχανικός 
χώρας συντελεί εις την δημιουργίαν έφεδρικοϋ βιο
μηχανικού στρατού, ό όποιος είναι διαθέσιμος νά 
έπανδρώση τήν ελληνικήν βιομηχανίαν άναλόγως 
πρός τάς άνάγκας της. ’Ήδη εχει αρχίσει ή έπάνδρω- 
σις αύτή καί θά συνεχισθή μέ ταχύτερον ρυθμόν εις 
τό μέλλον. Επίσης, ή άποσυμφόρησις τής αγοράς ερ
γασίας έκ των άνειδικεύτων ανέργων καί των ύποαπα- 
σχολουμένων αγροτών ώδήγησε τάς βιώσιμους επι
χειρήσεις εις τήν άνάγκην νά οργανώσουν καλύτερον 
τήν άπασχόλησιν τών διαθεσίμων εργατών καί νά 
προβοΰν εις επενδύσεις καί εκσυγχρονισμούς, οί 
όποιοι δεν θά έπραγματοποιούντο εάν επλεόναζον 
οί άνεργοι προ τών θυρών τών εργοστασίων.

Τέλος, ή εξυγίανσις τής αγοράς εργασίας έβελ- 
τίωσε τήν θέσιν τών εργαζομένων πολύ περισσότερον 
από όσον ό άνύπαρκτος ή πολιτικοποιημένος έλλη- 
νικός συνδικαλισμός. Ή κατάστασις αύτή εδειξεν 
εις τούς ελληνας επιχειρηματίας ότι δύνανται καί 
πρέπει νά πραγματοποιήσουν τήν άνάπτυξιν στηρι- 
ζόμενοι εις τάς συγχρόνους αντιλήψεις καί όχι εις 
τάς «όπισθοδρομικάς» ιδέας ώρισμένων «προοδευ
τικών» θεωρητικών περί τών χαμηλών ήμερομισθίων 
ώς συγκριτικού πλεονεκτήματος τής Ελλάδος.

’Απορεί όμως ό άναγινώσκων τάς απόψεις καί 
«κλασικών» θεωρητικών, οί όποιοι ζητούν τελευταί
ως νά περιορισθή ή μετανάστευσις εις έπίπεδον χα- 
μηλότερον καί τών άνεπαρκών ορίων τοϋ προγράμ
ματος 1966-70, πράγμα τό όποιον θά εΐχεν ώς άπο- 
τέλεσμα νά διατηροΰμεν λιμοκτονούσας σχεδόν ε
φεδρείας δούλων εις τάς βόρειας επαρχίας εως ότου 
—ώς λέγουν—κατορθωθή, μετά 10 ή 15 ετη, νά 
άπασχοληθοΰν βιομηχανικώς εις τήν χώραν μας. 
’Άλλωστε, τί θά έδικαιολόγει τήν παράβασιν τοϋ 
Συντάγματος, τό όποιον κατοχυρώνει τήν έλευθε- 
ρίαν τοϋ άτόμου εις τήν επιλογήν τοϋ τόπου κατοι
κίας του καί εργασίας του, όταν χώραι μέ ολοκληρω
τικά καθεστώτα (Πορτογαλία, 'Ισπανία, Γιουγκο
σλαβία, χώραι τής ΚΟΜΕΚΟΝ) ήναγκάσθησαν τε
λευταίως νά άποδεχθοϋν αύτήν τήν ελευθερίαν;

τό θερμόμετρον τής μεταναστεύσεως 
οδηγός τής άναπτύξεως

Αί άπόψεις διά τόν περιορισμόν τής μεταναστεύ
σεως χωρίς παράλληλον δυνατότητα προσφοράς εξω- 
γεωργικής έργασίας εις τούς πλεονάζοντας γεωρ
γούς ένθυμίζουν τόν πανικόν «κομπογιαννίτου» ια
τρού ό όποιος έβλεπε τόν πυρετόν τοϋ άσθενοΰς 
νά αύξάνεται. Μή δυνάμενος νά καταπολεμήση τήν 
αιτίαν τής άσθενείας εθραυσε τό θερμόμετρον: ό 
άσθενής άπέθανε μολονότι ό πυρετός δέν έμετρεΐτο. 
Προκειμένου διά τήν μετανάστευσιν, ή μέτρησίς της 
είναι άπαραίτητος καί ευεργετική, διότι υποδεικνύει 
τόν τρόπον ριζικής θεραπείας τόσον τής μεταναστεύ

σεως όσον καί τής όλης οικονομίας καί κοινωνίας 
μας.

Εις τήν περιοχήν άπό τής Λαμίας μέχρι τοϋ Ται
νάρου, χάρις εις τάς γενομένας έπενδύσεις, μέ έπί- 
κεντρον τάς Αθήνας, καί χάρις εις τήν έσωτερικήν 
μετανάστευσιν πρός τήν Πρωτεύουσαν, παρατηρεΐται 
μικρά συμμετοχή εις τήν συνολικήν έξωτερικήν με- 
τανάστευσιν, ώς καί σχετική προσέγγισις τής πλή
ρους άπασχολήσεως, Ίσως δε καί της ύπεραπασχο- 
λήσεως, ή οποία εκφράζεται εις τήν ελλειψιν εργατι
κών χειρών.

Παραλλήλως, αί βόρειαι καί αί νησιωτικαί πε- 
ριοχαί έμφανίζουν κατά κανόνα υψηλόν ποσοστόν 
εξωτερικής μεταναστεύσεως καί πλεονάσματα άγρο- 
τών διαθέσιμα πρός κάλυψιν τών άναγκών τής Νο
τίου Ελλάδος. Ή κάλυψις όμως δέν πραγματοποι
είται, διότι δέν λειτουργεί εις τήν χώραν μας άγορά 
έργασίας. Τά Γραφεία Εύρέσεως ’Εργασίας όχι μό
νον δέν φροντίζουν διά τήν μετακίνησιν άγροτών 
πρός τάς ύπαρχούσας βιομηχανικός εργασίας άλλά, 
άντιθέτως, παρακωλύουν τήν μετακίνησιν αύτήν, 
διότι διέπονται υπό νομοθεσίας καί νοοτροπίας τής 
4ης Αύγούστου, ή όποια είχε λόγους νά περιορίζη 
τήν λεγομένην άστυφιλίαν, τό άπαραίτητον αύτό 
διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν φαινόμενον.1

Άλλη αιτία ή όποια έξηγεΐ τήν έμφάνισιν έλλεί- 
ψεως εργατικών χειρών (καίτοι υπάρχουν πλεονά
σματα όλίγας έκατοντάδας χιλιομέτρων μακρύτερον) 
είναι ότι δέν υπάρχουν κατάλληλοι συνθήκαι υπο
δοχής τών άγροτών εις τάς πόλεις. Ελλείπουν Έ- 
στίαι Νέων εργαζομένων, έργατικαί κατοικίαι προσ- 
φερόμεναι ύπό τών εργοστασίων μέ εύθηνόν ένοί- 
κιον, Παιδικοί Σταθμοί διά τάς έργαζομένας μητέρας, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί διά τήν κοινωνικήν προσαρ
μογήν καί βοήθειαν τών άγροτών εις τήν βιομηχα
νικήν ζωήν, ταχύρρυθμος έκπαίδευσις διά τήν έπαγ- 
γελματικήν προσαρμογήν καί προαγωγήν των. ’Ελ
λείπει δηλαδή ή προγραμματισμένη όργάνωσις τής 
εσωτερικής μεταναστεύσεως.2

’Εκτός άπό τήν λειτουργίαν άγοράς έργασίας, τήν 
καλήν όργάνωσιν τής εσωτερικής μεταναστεύσεως 
καί γενικώτερον τήν ασκησιν ένεργοϋ πολιτικής 
έργατικοΰ δυναμικού, είναι άπαραίτητον νά άρχίση 
επειγόντως ή οικονομική θεραπεία τών βορείων ε
παρχιών, αί όποίαι εμφανίζουν υψηλόν μεταναστευ- 
τικόν πυρετόν. Τό μεγαλύτερον μέρος τών δημοσίων

1. 'Ο αναγνώστης εφημερίδων θά εχη προσέξει ότι, μετά τήν 
άναδιοργάνωσιν κατά τό 1969 τοϋ ’Οργανισμού ’Απασχολή- 
σεως καί Άσφαλίσεως ’Ανεργίας (ΟΑΑΑ) καί τήν μετονο- 
μασίαν του εις ’Οργανισμόν Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυ
ναμικού (ΟΑΕΔ), ήρχισεν ή τακτική δημοσίευσις παρ’ αύτοϋ 
τών προσφορών έργασίας διά τοϋ καθημερινοΰ τύπου καί 
άλλων μέσων δημοσιότητος.

2. Διά τά ληφθέντα κατά τήν τελευταίαν διετίαν μέτρα 
άντιμετωπίσεως τών έλλείψεων τούτων, πρβλ. συνέντευξίν 
μας «Δύο ετη παιδικής προστασίας, 1969-1970», εις ’Εργα
τικήν Έπιθεώρησιν, τεϋχος 24, Δεκέμβριος 1969.
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επενδύσεων πρέπει να πραγματοποιήται εις τήν 
Βόρειον Ελλάδα, ώστε προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν 
επίσης να έλκωνται καί να προσανατολίζωνται αί 
ΐδιωτικαί καί ξέναι έπενδύσεις. "Αλλως, θά επανα
λαμβάνεται τό έξωφρενικόν παράδειγμα τής Κοριν
θίας, όπου ή γεωργία, έπειδή είναι βιώσιμος, απα
σχολεί πλήρως τον πληθυσμόν της καί δέχεται με- 
τανάστας γεωργούς έξ άλλων περιοχών τής Χώρας, 
έγκαθισταμένους έκεΐ μονίμως λόγω τής ανεπτυγμέ
νης γεωργίας. Προς τήν Κορινθίαν, μέ τήν πλήρη 
γεωργικήν άπασχόλησιν, αί άστοχοι πολιτικοί ευ- 
νοιαι φαίνεται ότι είχον προσανατολίσει δεκάδα 
ξένων βιομηχανικών επιχειρήσεων, αί όποιαι, άφοϋ 
ίδρυσαν τά εργοστάσιά των, δέν εδρον—ώς ήτο 
φυσικόν—έργάτας. Φέρουν λοιπόν τώρα χωρικούς 
εκ τής ’Ηπείρου καί έξ άλλων περιοχών διά νά τούς 
μεταβάλουν εις έργάτας.

Έπείγει λοιπόν ή ΐδρυσις ένός Υπουργείου Άνα- 
πτύξεως Βορείου Ελλάδος, κατά τό πρότυπον του Τα
μείου Άναπτύξεως τής Νοτίου ’Ιταλίας. Ή παρουσία 
είς δυτικήν Εύρώπην 150.000 Βορειοελλαδιτών απο
τελεί τό καλύτερον συγκριτικόν πλεονέκτημα διά τήν 
προσέλκυσιν συγχρόνων ελληνικών καί ξένων βιο
μηχανικών καί άλλων έξωγεωργικών έπιχειρήσεων 
είς τήν Βόρειον Ελλάδα. ’Αλλά καί αί βιώσιμοι με- 
γάλαι νήσοι μας πρέπει νά τύχουν άναλόγου μεταχει- 
ρίσεως. Δέν αρκεί νά προγραμματίζωμεν 350.000 νέας 
θέσεις έργασίας μέχρι του 1970: πρέπει αύται νά δη- 
μιουργηθοϋν κυρίως είς τάς περιοχάς άναχωρήσεως 
τών μεταναστών, έάν θέλωμεν νά άξιοποιηθοΰν όσοι 
μετανάσται έπιστρέφουν ήδη καί νά προσελκύσουν 
καί άλλους. "Αλλως, προσελκύοντες έκ δυτικής Ευ
ρώπης μετανάστας τής Μακεδονίας διά νά έργα- 
σθοϋν είς τήν Νότιον Ελλάδα, είς τάς ’Αθήνας, δε- 
χόμεθα προκαταβολικώς νά ύποστώμεν τό κοινωνι
κόν καί οικονομικόν κόστος μιας προσθέτου έσωτε- 
ρικής μεταναστεύσεως, ή οποία είναι δυνατόν νά 
άποφευχθή.

Έξ άλλου, ύπάρχει καί τό στρατιωτικόν έπιχεί- 
ρημα υπέρ τής προτεραιότητος είς τήν έκβιομηχά- 
νισιν τής Βορείου Ελλάδος. Δέν είναι βέβαιον ότι 
έξυπηρετεΐ τήν έθνικήν άμυναν ή ανέφικτος συγκρά- 
τησις πληθυσμού είς τά μικρά ορεινά χωρία τών συν
όρων καί τάς πλησίον πεδιάδας, μέ τήν άσύμφορον 
μονοκαλλιέργειαν. Οί σύγχρονοι πόλεμοι διδάσκουν 
ότι ή βάσις στρατηγικής στηρίξεως τής άμύνης τής 
Χώρας ευρίσκεται κυρίως είς τήν Κρήτην. Είς τήν 
Βόρειον Ελλάδα, ώς άλλωστε συνέβη καί συμβαίνει 
είς τάς άγροτικάς περιοχάς όλου τού κόσμου, ή άμυ
να είς μικρά χωρία είναι προβληματική. Τό άντίθετον 
συμβαίνει μέ τά αστικά κέντρα καί τάς άγροτοπόλεις. 
Αί βιομηχανικοί πόλεις, πολιορκούμεναι, συνεκρά- 
τησαν τούς έχθρούς· ή ύπαιθρος ποτέ. Φαίνεται ότι 
αί ύψηλαί κάμινοι τών έργοστασίων έχουν τήν δύ- 
ναμιν νά άξιοποιούν τά πυροβόλα. Διά τόν λόγον 
αύτόν, είς ούδέν έξυπηρετεΐ τό κτίσιμον μικρών χω

ρίων είς τάς παραμεθορίους περιοχάς, τά όποια γνω- 
ρίζομεν ότι έγκαταλείπονται ύπό τού πληθυσμού όσον 
τέλεια καί άν γίνουν. Είναι ανάγκη νά πυκνώσουν αί 
πεδιάδες τής Βορείου Ελλάδος μέ έργοστάσια είς 
τάς πόλεις καί μέ ώργανωμένα κεφαλοχώρια, τά ό
ποια θά σταθούν άπαρτα τείχη όταν καί έάν άπαιτηθή, 
ύπό τήν κάλυψιν τών συγχρόνων όπλων στρατηγικής 
στηρίξεως.

μετανάστευσις καί μετανάσται

'Οσάκις συζητεΐται τό θέμα τής μεταναστεύσεως, 
συμβαίνει νά άγνοοΰνται έκ συστήματος οί μετανά- 
σται καί τά προβλήματά των. Κατά τήν προεργασίαν 
μάλιστα προσφάτου δημοσίας συζητήσεως διά τήν 
μετανάστευσιν1 έθεωρήθη ότι ήτο έκτος θέματος ή 
έξέτασις τών προβλημάτων τών μεταναστών.

Ή σημερινή οικονομική έπιστήμη καί ή πρακτική 
έχουν καταστήσει τόν άνθρωπον έπίκεντρον τού έν- 
διαφέροντός των παγκοσμίως. Έν τούτοις, είς τήν 
χώραν μας έπικρατοϋν άκόμη είς ώρισμένους κύ
κλους μηχανιστικαί άντιλήψεις, αί όποιαι καταλή
γουν, ίσως άθελήτως άλλά άναποφεύκτως, νά υπα
γάγουν τόν μετανάστην, δηλαδή τόν άνθρωπον, είς 
τήν οικονομίαν καί όχι τήν οικονομίαν είς τόν άν
θρωπον.

Τοιαύτη είναι ή έπίδρασις τής άντιλήψεως αύτής, 
ώστε πρακτικώς είναι άδύνατον νά διαφύγη κανείς. 
’Ακόμη καί ό όμιλητής δέν κατώρθωσε νά δώση είς 
τόν άνθρωπον, είς τόν μετανάστην, τήν άρμόζουσαν 
θέσιν. Τό θέμα τής μεταναστεύσεως έκυριάρχησε κα
τά τήν ομιλίαν μου. Διά τόν λόγον αύτόν, έπιβάλλεται 
νά θιγοΰν, τουλάχιστον, τά προβλήματα τών μετα
ναστών καί ή πολιτική άντιμετωπίσεως αύτών τών 
προβλημάτων.

Τά προβλήματα τών μεταναστών άρχίζουν προ τής 
μεταναστεύσεως, συνεχίζονται κατά τήν περίοδον 
τής έργασίας καί ζωής είς τό έξωτερικόν, έπανεμ- 
φανίζονται δε ύπό νέαν μορφήν κατά τήν έπιστροφήν 
τών προσωρινών μεταναστών είς τήν Χώραν.

Κυριώτερον πρόβλημα τών μεταναστών πρό τής 
άναχωρήσεώς των είναι ή ελλειψις άκριβών πληρο
φοριών καί προετοιμασίας κοινωνικής καί επαγγελ
ματικής. Εύρισκόμενοι αίφνιδίως μακράν τού παρα
δοσιακού άγροτικοΰ περιβάλλοντος, όπου αί κάμινοι 
τών έργοστασίων καί αί μεγαλοπόλεις ήσαν άγνω
στοι, οί μετανάσται έχουν νά άντιμετωπίσουν είς τά 
βιομηχανικά άστικά κέντρα τελείως διάφορον κοι
νωνικήν καί έπαγγελματικήν ζωήν.

Αί γραφειοκρατικοί διατυπώσεις, αί όποιαι δυσ
χεραίνουν τήν άναχώρησιν, συνιστοΰν εν άκόμη πρό
βλημα τών μεταναστών. Συχνά άπαιτεϊται προσφυγή 
είς τάς ύπηρεσίας τού μεσίτου ή τού βουλευτοΰ-

1. Ώργανώθη είς τό Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνεΐον 
τήν 29ην καί 31ην Μαρτίου 1966 ύπό τοΟ Τεχνικού ’Επιμε
λητηρίου Ελλάδος.
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άλλοτε πάλιν προηγείται τής μεταναστεύσεως έγκα- 
τάλειψις του τόπου μονίμου διαμονής ύπό τοϋ χωρι
κού καί προσωρινή έγκατάστασις εις τήν μεγάλην 
πόλιν μέ προοπτικήν τήν δυνατότητα μεταναστεύ
σεως, δεδομένου δτι τό χωρίον του έχει κηρυχθή 
«άκριτική περιοχή» καί ή έκειθεν μετανάστευσις 
άπαγορεύεται. Έάν μάλιστα έφαρμοσθοΰν, επισήμως 
ή άνεπισήμως, οί διάφοροι υποδεικνυόμενοι διοι
κητικοί περιορισμοί τής μεταναστεύσεως, τότε τά 
προβλήματα αύτά θά καταστούν σοβαρώτερα. 'Η 
πείρα άλλων χωρών διδάσκει ότι 0ά άνθιση ή βιο
μηχανία πλαστών διαβατηρίων καί έκσυγχρονι- 
σμένου δουλολαθρεμπορίου. Μεταξύ άλλων, άπο- 
τέλεσμα θά είναι καί ή μείωσις του ποσοστού έπι- 
στρεφόντων μεταναστών, διά τόν βάσιμον φόβον ότι 
δέν θά επιτραπή εις αύτούς μελλοντικός νά άναχω- 
ρήσουν εις δυτικήν Εύρώπην. Κατ’ αύτόν τόν τρό
πον, ή προσωρινή ένδοευρωπαϊκή μετανάστευσις θά 
τείνη νά καταστή μόνιμος, εκ λάθους μας.

Εις δυτικήν Εύρώπην, λόγιο τής έκεΐ ανεπτυγμένης 
βιομηχανικής τεχνολογίας, ή επαγγελματική προσ
αρμογή των άγροτων καί εργατών μεταναστών δέν 
συναντά άνυπέρβλητα έμπόδια. Συντόμως ούτοι προσ
αρμόζονται εις τάς αύτοματοποιημένας θέσεις έρ- 
γασίας, ή δέ άπόδοσίς των είναι εξαιρετική. Ή προ
αγωγή των όμως εις τάς άνωτέρας θέσεις έργασίας 
είναι δυσχερεστέρα, λόγφ άγνοιας τής γλώσσης, προ- 
σωρινότητος τής διαμονής των καί άλλων παραγόν
των, μεταξύ τών όποιων προέχει ή ελλειψις συμπαρα- 
στάσεως καί προσανατολισμού εκ μέρους τής Ελ
λάδος προς όσους θά ήδύναντο νά προαχθοΰν έπαγ- 
γελματικώς εις δυτικήν Εύρώπην, διά νά έπιστρέψουν 
κάποτε περισσότερον ειδικευμένοι.

Αί δυσχέρειαι είναι μεγαλύτεραι όσον άφορά εις 
τήν κοινωνιών προσαρμογήν τών μεταναστών. Αί 
συνθήκαι κατοικίας είναι συχνά άθλιαι, κατά κανόνα 
δέ άνεπαρκείς διά μίαν στοιχειώδη αξιοπρεπή δια- 
βίωσιν. Διά τούς εγγάμους τό πρόβλημα εμφανίζεται 
όξύτερον διά τούτο αί οίκογένειαι τών περισσοτέ
ρων έξ αύτών παραμένουν εις τήν Ελλάδα, ενώ προ
κύπτουν τά γνωστά δυσάρεστα επακόλουθα τού χω
ρισμού. Διά τά τέκνα τών μεταναστών ύφίσταται τό 
πρόβλημα τής έλλείψεως έλληνικής έκπαιδεύσεως, ή 
όποια πρέπει νά συμπληρώνη τήν έκπαίδευσίν των 
εις τήν ξένην χώραν.

’Αλλά καί ή λοιπή κοινωνική ζωή τού μετανάστου 
είναι αφόρητος: Ζή άπομονωμένος άπό τό ξένον πε
ριβάλλον, μεταξύ συμπατριωτών μόνον ή ψυχαγωγία 
του είναι άνύπαρκτος ή χαμηλής υποστάθμης. Τά 
προβλήματα αύτά είναι όξύτερα διά τά νεαρά άτομα 
καί τάς γυναίκας μετανάστας.

Εις τά άνωτέρω προσωπικά προβλήματα τού με
τανάστου προστίθενται καί τά προβλήματα τής οι

κογένειας του ή όποια παραμένει εις τήν Ελλάδα.
"Οταν ό μετανάστης έπιστρέψη, άρχίζουν νέα προ

βλήματα. Τί δύναται νά κάμη εις τήν πατρίδα; Πώς 
θά χρησιμοποιήση καλύτερον τάς οικονομίας του; 
Πώς θά άξιοποιήση ο,τι εμαθεν εις τάς βιομηχανικός 
έργασίας; Ποιος θά τόν βοηθήση νά άπαντήση όρθώς 
εις τά ερωτήματα τά όποια θέτει ή έπιστροφή του; 
Καταντά νά λαμβάνη μόνος του άποφάσεις, χωρίς 
ένημέρωσιν καί συμπαράστασιν. Έάν έπιτύχη, κα
λώς· έάν όχι, θά άναχωρήση πάλιν διά τό έξωτερικόν.

συμπέρασμα

Έκ τών έκτεθέντων άνωτέρω προβλημάτων προ
κύπτει ότι ή κρατική καί έκκλησιαστική προετοιμα
σία καί προστασία τών μεταναστών είναι άνύπαρ
κτος. Τά διατιθέμενα μέσα κατά τό 1966 είναι άνε- 
παρκή: έκατόν περίπου έλληνες υπάλληλοι καί ιε
ρείς εις ολόκληρον τήν δυτικήν Ευρώπην, ίσος δέ 
αριθμός κοινωνικών λειτουργών τών ξένων θρησκευ
τικών ύπηρεσιών.

Έν τούτοις, ή χώρα μας διαθέτει 20.000.000 δρχ. 
έτησίως διά νά ένθαρρύνη τήν μόνιμον μετανάστευ- 
σιν προς τάς ύπερποντίους χώρας. Θά ήτο άπλούστα- 
τον νά διατεθούν τά ποσά αύτά διά τήν προστασίαν 
τών προσωρινών μεταναστών εις δυτικήν Εύρώπην. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά άπεθαρρύνετο καί θά έ
παυε ταχέως ή μόνιμος μετανάστευσις προς τήν Αυ
στραλίαν καί τάς άλλας ύπερποντίους χώρας, χωρίς 
τήν παρεμβολήν διοικητικών έμποδίων. Τούτο διδά
σκει ή πείρα τής ’Ιταλίας καί τής 'Ισπανίας.

Τά βασικά μέτρα προετοιμασίας, προστασίας καί 
έπαναπατρισμοΰ τών προσωρινών μεταναστών περι
λαμβάνονται εις τό νέον πενταετές πρόγραμμα 
[1966-70], Είχον έξαγγελθή ώς κυβερνητικά μέτρα προ 
ενός έτους- έκτοτε όμως δέν έφηρμόσθησαν, ή μάλ
λον διεκόπη ή έφαρμογή των. "Ας ευχηθώμεν ότι, 
χάρις εις τό πρόγραμμα, θά έφαρμοσθούν εις τό εξής.

Ή προσωρινή μετανάστευσις, όσα καί άν λέγονται 
ή γίνονται, θά συνεχισθή. Δέν δυνάμεθα καί δέν συμ
φέρει νά τήν έμποδίσωμεν βιαίως. "Ας έπιχειρήσωμεν 
νά έκβιομηχανίσωμεν τήν Χώραν—ή μετανάστευσις 
θά κατασιγάση μόνη της. Έως τότε, τό παράδειγμα 
τής ’Ιταλίας, ή όποια ύπερεκέρασε τάς ρομαντικός 
αντιλήψεις τής φασιστικής περιόδου περί συγκρα- 
τήσεως τού πληθυσμού εις τά χωρία καί εις τό έσω- 
τερικόν, θά είναι διδακτικόν. "Ας παραδεχθώμεν διά 
τήν Ελλάδα αύτό τό όποιον είναι: μία ένιαία άγορά 
έργασίας μέ έντονον έσωτερικήν μετανάστευσιν καί 
ας άναγνωρίσωμεν ότι ή εύρωπαϊκή άγορά έργασίας 
είναι καί ίδική μας άγορά. *Ας άντικρύσωμεν τήν 
μετανάστευσιν ώς Ευρωπαίοι : χωρίς φόβον καί χωρ'ις 
πάθος.

157

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

