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1. Ιστορική άναδρομή

Γ
ή αύξανόμενη
άφομοίωση τής
«νέας» μικροαστικής
έλληνικής τάξης
στή Νότιο Αφρική

του
Βαγγέλη Μάντζαρη

Γιά νά άναλυθει ένα κοινωνικό φαινόμενο πού
παίρνει τρομακτικές διαστάσεις μέ συνέπειες κατα
στροφικές γιά τά μέλη μιας μεταναστευτικής μειονό
τητας— στήν προκειμένη περίπτωση ή αύξανόμενη
κοινωνική άπορρόφηση τής «νέας» μεσαίας τάξης των
'Ελλήνων μεταναστών στή Ν. ’Αφρική—νομίζω ότι τό
πρώτο πράγμα πού πρέπει νά έξεταστεΐ καί διερευνηθεΐ είναι οί κύριες φάσεις πού ή συγκεκριμένη μειονό
τητα έχει περάσει.
Πρέπει νά έρευνηθεΐ— δχι λεπτομεριεακά σ’ αύτή
τήν περίπτωση—ποιές ήταν οί κοινωνικές συνθήκες
πού οί Έλληνες άντιμετώπισαν στίς διαφορετικές πε
ριόδους τής νοτιοαφρικανικής Ιστορίας, κάτω άπό
ποιές συνθήκες οί πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτα
σαν στή Ν. ’Αφρική, .ποιοι ήταν οί παράγοντες ώθη
σης (push factors) γιά τή μετανάστευση, καί ποιά ή
ταν ή διαδικασία καί έξέλιξη τών κοινωνικών θεσμών
πού άποτελούν τήν κοινωνική δομή τής μειονότητας
αύτής. Μέ άλλα λόγια, στήν προκειμένη περίπτωση,
νομίζω δτι μιά Ιστορική άναδρομή δέν είναι μόνο
χρήσιμη, άλλά άναγκαία.
Μιά ιστορική άναδρομή τής έλληνικής μετανάστευ
σης καί τών προβλημάτων πού άναφέρθηκαν παραπά
νω περιέχει τεράστιες δυσκολίες γιά δυό κυρίως λό
γους. α) Έλλειψη βιβλιογραφίας, δχι μόνο έπιστημονικής άλλά έστω καί πληροφοριακής καί β) πρω
τογενείς πηγές προερχόμενες άπό τούς πρωτοπόρους
μετανάστες πού δέν βρίσκονται πιά στή ζωή. Έτσι,
μοναδικές πηγές είναι οί έλληνικές έφημερίδες (ή
πρώτη ιδρύθηκε στό Johannesburg τό 1913) καί διά
φορες συνομιλίες μέ παλιούς μετανάστες.
Ό Κ. Νικολαΐδης1 σημειώνει δτι στά 1956 ύπήρχαν περίπου 10 Έλληνες στό Cape Town. Οί πρώτοι
Έλληνες ήταν ναυτικοί πού άποφάσισαν νά δουλέ
ψουν στά όρυχεΐα χρυσού στό Transvaal. Στά 1888 ύπήρχαν περίπου 20 Έλληνες στήν πόλη Kimberley,
πρός άναζήτηση διαμαντιών καί στό Johannesburg πε
ρί τό 1896 ύπήρχαν 70 Έλληνες, ιδίως Πελοποννήσιοι. Στό Cape Town, δπου στά 1891 ύπήρχαν περί
τούς 15 Έλληνες, Ιδρύθηκε καί ή πρώτη έλληνική όργανική ένότητα (στά 1898—«Σύλλογος άλληλοβοηθείας»—).
Μετά τόν πόλεμο τών Μπόερς στά 1902, Ιδρύθηκε
ή πρώτη έλληνική κοινότητα στό Cape Town, δπου
άρχιζε νά χτίζεται καί ή πρώτη έλληνική έκκλησία.
Ή πρώτη μετακίνηση πληθυσμού άπό τό Cape
Town πρός τό Transvaal σημειώθηκε στά 1904, όπότε
τά 3/4 άπό τούς 1000 περίπου Έλληνες τής πόλης
μετακινήθηκαν πρός τό Transvaal λόγω καλύτερων
συνθηκών ζωής καί εύκαιριών άπασχόλησης (χρυσω-'
ρυχεΐα).
Έτσι, βασισμένοι στό βιβλίο τού Νικολαΐδη, μπο
ρούμε νά άνεβάσουμε τόν έλληνικό πληθυσμό τής Ν.
’Αφρικής σέ 1.600. Οί κύριες όμάδες μεταναστών
προέρχονταν άπό τίς φτωχότερες έλληνικές περιοχές
(Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Ίόνια νησιά καί Νησιά
τού Αιγαίου). Οί παράγοντες ώθησης ήταν πρωταρχι_ 1. Κώστας Νικολαΐδης, 'Οδηγός τών έλληνικών κοινοτήτων είς
τήν Νοτιωτέραν ’Αφρικήν, Johannesburg (1923).
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κά οικονομικοί. Ή αύξανόμενη πενία τής Ελλάδας
λόγω των γνωστών συνθηκών οικονομικής ύπανάπτυξης, ή μεγάλη ύπαρξη ιδιοκτησίας γής φεουδαρχικοΰ
τύπου, ή άνυπαρξία βιομηχανικής ύποδομής καθώς
καί τά δημογραφικά καί οικονομικά προβλήματα πού
συσσωρέυσε στή χώρα ή Μικρασιατική καταστροφή,
ήταν οί κυριότεροι παράγοντες ώθησης γιά μετανά
στευση.
Ό Emil Added2 3σημειώνει δτι 85% τών Ελλήνων
μεταναστών τοΰ ’30 ήταν μικρομαγαζάτορες (café
owners), καί λαχανοπώλες. Αύτή τήν περίοδο, ή
προσοχή τών μικροϊδιοκτητών στρεφόταν άπλά καί
μόνο, δσον άφορά τό οικονομικό άποτέλεσμα τής έργασίας τους, στό νά κερδίσουν μόνο τά πρός τό ζεΐν,
έννοώ δχι τό κέρδος τό βασισμένο στήν άρχή έπίτευξης καπιταλιστικού κέρδους.
Ή κοινωνική ζωή τοΰ πρωτοπόρου Έλληνα στό
πολιτικό έπίπεδο ήταν διττή. Παρά τις δυσκολίες πού
άντιμετώπιζε ίδίως γιά τήν οικονομική καί κοινωνική
του έπιβίωση, ό Έλληνας είχε ένεργό πολιτική δράση
δχι μόνο στήν πολιτική ζωή τής Ν. ’Αφρικής (π.χ.
πολλοί Έλληνες πολέμησαν στόν πόλεμο τών
Μπόερς τοΰ 1902 καί μέ τις δυό πλευρές, άλλά ταυ
τόχρονα είχαν πολιτική τοποθέτηση ώς πρός τήν πο
λιτική κατάσταση τής Ελλάδας). Στήν Ελλάδα, στήν
περίοδο αύτή ή κατάσταση ήταν συγκεχυμένη καί ή
πολιτική διαμάχη άνάμεσα στίς διάφορες όμάδες τής
άρχουσας τάξης (πρίν καί μετά τόν Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο) ήταν κοινό θέμα συζήτησης καί διαφωνιών
άνάμεσα στούς μετανάστες. (Στό Transvaal μάλιστα ύπήρχε πυρήνας γιά τή δημιουργία παραρτήματος τοΰ
Βενιζελικοΰ κόμματος, άλλά ή άρχική ίδέα έγκαταλείφθηκε λόγω οίκονομικών διαφορών τών πρωτεργατών
της). Τό γεγονός αύτό έπρεπε νά ύπογραμμισθεΐ γιατί,
δπως θά σημειωθεί παρακάτω, οί νέες γενεές τών Ελ
λήνων έκδηλώνουν έλάχιστο ένδιαφέρον γιά τήν πο
λιτική κατάσταση στήν Ελλάδα, καί στή σημερινή έ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 'Ελληνική μετανάστευση στή Ν. 'Αφρική
1960-19703
Έπισκέπτες*

Χρόνος

’Αριθμός μεταναστών

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

315
694
583
1.207
1.679
1.740
1.687
1.263
1.007
611
492

179
146
302
350
943
1.063
568
478
265
199
173

Σύνολο

11.278

4.666

* Σημειώνονται καί οί έπισκέπτες γιατί 90-95% άπ’ αύτούς πή
ραν άδεια παραμονής καί έργασίας στή Ν. ’Αφρική.
2. Emile Added, The Greek Family in Cape Town, M.A. thesis
in Social Anthropology, University of Cape Town (1973).
3. ΕΣΥΕ, South Ajiican Statistical Bulletins, 1960-1971, 1973.
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ποχή ύπάρχει παντελής έλλειψη ένδιαφέροντος πάνω
στό ζήτημα αύτό.
Μετά τή δεκαετία τοΰ ’30, μιά νέα περίοδος άρχιζε
γιά τούς μετανάστες. Οί πρώτες ιδέες γιά αΰξηση τοΰ
εισοδήματος τους άρχισαν πιά νά ριζώνουν καί οί
πρώτες έπενδύσεις (κυρίως σέ γή καί άκίνητα) άρχι
σαν νά αύξάνονται. Κατά τή διάρκεια τών έπόμενων
10 χρόνων (μέχρι τό 1940), ή μετανάστευση πρός τή
Ν. ’Αφρική συνεχίστηκε μέ σταθερό ρυθμό.
Τό μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης σημειώθηκε
τήν περίοδο 1960-70 (Πίνακας 1). Τό φαινόμενο αύτό
όφείλεται σέ δυό βασικά λόγους: α) στήν είσαγωγή
έλληνικοΰ βιομηχανικού κεφαλαίου (δχι σέ μεγάλη
κλίμακα) καί στή δημιουργία τών πρώτων έλληνικών
βιομηχανιών (έλαφράς παραγωγής) μέ έλληνικά καί
έλληνο-αίγυπτιακά κεφάλαια, πού χρειαζόταν δχι μό
νο φτηνά έργατικά χέρια άλλά καί ειδικευμένους καί
ήμι-είδικευμένους τεχνίτες καί β) στήν αύξημένη είσα
γωγή Ελλήνων κυρίως τεχνικών, μετά τήν άδεια ει
σόδου πού παραχώρησε ή κυβέρνηση τής Ν. ’Αφρι
κής, μετά τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ ’50, έξ αίτιας τής
αύξανόμενης έκβιομηχάνισης τής χώρας.
Έτσι, ή κοινωνική σύνθεση τών μεταναστών άλλα
ξε μέ τήν προσθήκη τών ειδικευμένων καί ήμι-είδικευμένων έργατών καί τεχνικών πού προέρχονταν κυ
ρίως άπό τίς άστικές περιοχές τής Ελλάδας καί πού
άποτέλεσαν, μαζί μέ τούς Ελληνες (δεύτερη γενεά) άπόφοιτους πανεπιστημίων καί τεχνικών σχολών, τή
«νεα μεσαία τάξη τών Ελλήνων στή Ν. ’Αφρική», σέ
αντιπαράθεση μέ τήν «παραδοσιακή μεσαία τάξη» τών
πρώτων Ελλήνων μεταναστών στή χώρα, στίς πρώτες
δεκαετίες τοΰ αιώνα (αύτή πού άποκαλεΐται «ή γενιά
τών ιδιοκτητών» tea-room).
Θά πρέπει άκόμα νά σημειωθεί δτι, μετά τόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο καί έξ αίτιας τής έλλειψης έκβιομηχάνισης καί τών συνεπειών τοΰ καταστρεπτικού έμφύλιου πολέμου, πολλοί Έλληνες μικροβιομήχανοι έ
καναν έπενδύσεις στή Ν. ’Αφρική. Έτσι, άρχισαν νά
λειτουργούν τά πρώτα έλληνικά έργοστάσια (έλαφράς
κυρίως παραγωγής). ’Ακόμα, πολλοί Έλληνοαιγύπτιοι
έπένδυσαν κεφάλαια μετά τήν έπανάσταση τοΰ Νάσερ, καί έπιπρόσθετα, στά μέσα τοΰ ’60 μερικοί Έλ
ληνες έπένδυσαν κεφάλαια στόν άγροτικό τομέα τής
παραγωγής, δημιουργώντας μεγάλου ή μεσαίου μεγέ
θους φόρμες.
2. κοινωνική κινητικότητα

Όπως άναφέρθηκε καί παραπάνω, ή κοινωνική
στρωμάτωση τών 'Ελλήνων μεταναστών έχει άλλάξει
στά διάφορα στάδια τής ίστορίας τους. Τά νέα κοινω
νικά στρώματα τών μεταναστών πού έφτασαν τήν πε
ρίοδο 1960-70 καί ή τάση τών νέων γενεών τών μετα
ναστών γιά ύψηλότερη μόρφωση μάς όδηγόΰν στό
συμπέρασμα (δπως θά άποδειχθεΐ παρακάτω) δτι τό
έλληνικά παρελθόν τών μικροϊδιοκτητών tea-rooms ή
cafés άνήκει στό παρελθόν.
’Αναλύοντας τό φαινόμενο τής «κοινωνικής κινητι
κότητας», θά πρέπει νά διασαφηνίσω έξ άρχής δτι άναφέρομαι στήν «έπαγγελματική άτομική κινητικότη
τα» (occupational individual mobility)—δπως όριοθετεΐται σέ άντιδιαστολή μέ τήν «έπαγγελματική στρωματι-
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κή κινητικότητα» (occupational strata mobility). Ή ά
νάλυση αύτή βασίζεται σέ πληροφορίες προερχόμενες
άπό άριθμό συνομιλητών άπό τίς δυό μεγαλύτερες έλληνικές κοινότητες τής Ν. ’Αφρικής (Cape Town καί
Johannesburg). Πρώτα, άναλύεται ή μορφωτική
(educational) καί έπαγγελματική κινητικότητα τών γυ
ναικών, προκειμένου ν’ άποδειχθεΐ τό «σπάσιμο» τών
παραδοσιακών φραγμάτων πού προέρχονται κυρίως
άπό τήν ίδια τή γένεση καί τή δομή τής παραδοσια
κής έλληνικής οικογένειας, προερχόμενης βασικά άπό
τίς άγροτικές περιοχές τής χώρας. Μετά άπ’ αύτό, άκολουθεϊ ή άνάλυση τής έκπαιδευτικής καί έπαγγελματικής κινητικότητας τών άρρένων τής τρίτης καί
τέταρτης γενιάς μεταναστών.
’Αρχίζοντας τήν έρευνα, σάν πρώτο μέλημα έχουμε
τή σύγκριση άνάμεσα στήν έκπαίδευση τών γυναικών
(τρίτης καί τέταρτης γενιάς) καί στήν έκπαίδευση τών
πατέρων τους. Αύτό είναι χρήσιμο γιά νά δειχτούν
καθαρά οί τεράστιες διαφοροποιήσεις στό έκπαιδευτικό έπίπεδο.

στάθμη τών παλιότερων γενεών τού Johannesburg σέ
σύγκριση μέ αύτή τού Cape Town, όπως φαίνεται καί
άπό τούς πίνακες.
Ή κινητικότητα άνάμεσα σέ γονείς καί άρρενες δί
νεται παραστατικά στούς άκόλουθους συγκριτικούς
πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Cape Town
Έκπαίδευση πατέρων No %

Έκπαίδευση γιου

No

’Αναλφάβητοι
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο

20 25,9
22 28,5
30 38,9
3 3,8
2 2,5

’Αναλφάβητοι
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο

10 11,4
16 18,3
29 33,3
12 13,7
20 22,8

Σύνολο

77 99,6

Σύνολο

87

Εκπαίδευση πατέρων No %
23,5
23,5
35,8
14,7
-

’Αναλφάβητοι
Δημοτικό
Γ υμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο

8
8
13
5
-

Σύνολο

34 97,5

Έκπαίδευση κόρης

No

%

’Αναλφάβητες
Δημοτικό
Γ υμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο

2
6
12
6
5

6,4
19,3
38,7
19,3
16,1

31

99,8

Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 'Εκπαιδευτική κινητικότητα μεταξύ πατέρων καί
κοριτσιών στό Johannesburg
Έκπαίδευση πατέρων No %
’Αναλφάβητοι
Δημοτικό
Γ υμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο
Σύνολο

6
9
2
4
7

21,4
32,1
7,1
14,2
25,0

28 99,8

Έκπαίδευση κόρης

No

’Αναλφάβητες
Δημοτικό
Γ υμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο

-

%
-

—

10
6
19

—
28,7
17,1
54,2

Σύνολο

35

99,8

’Από τήν άνάλυση τών πινάκων αύτών μπορούμε
νά άντιληφθοΰμε πώς ή καινούργια γενιά τών Έλληνίδων έχει σ’ ένα μεγάλο βαθμό σπάσει τίς άλυσίδες
τής παραδοσιακής καταπίεσης καί έπιρροής τής έλλη
νικής οικογένειας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό πού άποδεικνύεται άπό τούς πίνακες είναι δτι στό Johan
nesburg μεγαλύτερο ποσοστό Έλληνίδων έπιδιώκει
τήν άνώτερη μόρφωση σέ σύγκριση μέ τό Cape
Town. Καί γιά τούτο ύπάρχει ή λογική έξήγηση: Τό
Cape Town είναι τό κέντρο τών μεταναστών άπό ά
γροτικές κυρίως περιοχές τής χώρας, μέ μεγαλύτερη
όπισθοδρομικότητα στά ζητήματα τής έκπαίδευσης
τών γυναικών.
Μιά άλλη έξήγηση είναι ή ύψηλότερη έκπαιδευτική

99,5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Johannesburg
Έκπαίδευση πατέρων No %

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ’Εκπαιδευτική κινητικότητα μεταξύ πατέρων
καί κοριτσιών στό Cape Town

%

’Αναλφάβητοι
Δημοτικό
Γ υμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο

16
10
12
13
17

23,5
14,7
17,6
19,1
25,0

Σύνολο

68 99,9

Έκπαίδευση γιου

No

%

’Αναλφάβητοι
Δημοτικό
Γ υμνάσιο
Τεχνική έκπαίδευση
Πανεπιστήμιο

_

-

4
18
20
50

4,3
19,5
21,7
54,3

Σύνολο

92

99,8

’Αναλύοντας τούς πίνακες μπορούμε νά διαπιστώ
σουμε δτι τό ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται στήν κινη
τικότητα τών γυναικών. 'Υπάρχει μιά διαφοροποίηση,
π.χ., άνάμεσα στούς άριθμούς τών πανεπιστημιακών
άποφοίτων (54,3% στό Johannesburg, καί μόνο 22,8%
στό Cape Town). Πιθανώς, τό φαινόμενο αύτό παρου
σιάζεται γιατί λίγο ή πολύ τό Johannesburg (κατ’ έξο
χή βιομηχανικό κέντρο) έχει μεγαλύτερες πιθανότητες
άπορρόφησης τών άποφοίτων τών πανεπιστημίων καί
τών τεχνικών Κολλεγίων λόγω τού διογκωμένου αριθ
μού τών άπασχολουμένων στόν τριτογενή τομέα.
’Ακόμα, άναλύοντας τό ύψηλό ποσοστό τών νέων μέ
μεγαλύτερη μόρφωση, παρατηρούμε δτι ύπάρχει διά
χυτη ή τάση παροχής μόρφωσης στά παιδιά έκ μέ
ρους τών γονιών γιατί γι’ αύτούς ύψηλότερη μόρφω
ση σημαίνει καί άνύψωση τού «γοήτρου» τους.
’Ερχόμενοι τώρα στήν έπαγγελματική κινητικότητα,
θά έξετάσουμε πάλι χωριστά τήν τών άρρένων καί θηλέων στίς δύο πόλεις. Πρέπει νά σημειωθεί δτι οί πα
τέρες άνήκουν στήν πρώτη καί δεύτερη περίοδο άφι
ξης καί τά παιδιά τους στήν τρίτη καί τέταρτη γενιά
μεταναστών.
’Αναλύοντας τούς Πίνακες 6 καί 7 μπορούμε νά
δούμε τίς διαφορές καί όμοιότητες στόν έπαγγελματικό τομέα άνάμεσα στίς γυναίκες τού Cape Town καί
τού Johannesburg:
α) Στό Cape Town παρατηρεΐται Ικανός άριθμός
γυναικών χωρίς οικονομική δραστηριότητα (βλίέπε
**). Τό άντίθετο συμβαίνει στό Johannesburg, δ
που άκόμα καί οί παντρεμένες (15 άπό τίς 35 πού
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Κινητικότητα άνάμεσα σέ πατέρες καί κόρες
ατό Cape Town
’Επάγγελμα πατέρα
’Εμπόριο
(cafés, stores)
’Ιδιοκτήτες περιουσίας* άκίνητης
'Εργοστασιάρχες
Υπηρεσίες
’Επιχειρηματίες*
Ήμι/είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
Ήμι/είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους
Ειδικευμένοι τεχνικοί
’Επαγγελματίες
Χωρίς οικονομική
δραστηριότητα
Σύνολο

No %

’Επάγγελμα κόρης

12 30,7

’Εμπόριο
’Ιδιοκτήτες περιουσίας άκίνητης
—
’Εργοστασιάρχες
—
Υπηρεσίες
9
’Επιχειρηματίες
1
Ήμι/είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
—
Ήμι/είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους
—
Ειδικευμένοι τεχνικοί 1
’Επαγγελματίες
8
Χωρίς οικονομική
δραστηριότητα**
20

17 43,5
—

—

—

—

10 25,6

—

—
—
—

-

—

—
—

—
-

39 99,8

Σύνολο

No

39

%

—
—

23,0
2,5
—

—
2,5
20,5
51,2
99,7

* Οί περισσότεροι, άν δχι όλοι, άπό τούς ιδιοκτήτες άκίνητης
περιουσίας καί μεγαλοεπιχειρηματίες στό παρελθόν άπασχολοϋνται μέ τό μικρεμπόριο ή μέ μεσαίου μεγέθους καταστήματα (cafés
self service μεσαίου μεγέθους κτλ.).
** Όταν λέω χωρίς οικονομική δραστηριότητα, έννοώ κυρίως
τις νοικοκυρές πού στήν πραγματικότητα, ιδίως οί γυναίκες τών
ιδιοκτητών tea-rooms, cafés κτλ., έργάζονται συνήθως πάνω άπό
6ωρη βάση καθημερινά στά καταστήματα τού άνδρός τους (τά κα
ταστήματα αύτοΰ του είδους είναι άνοιχτά άπό τις 8 τό πρωί μέ
χρι τις 12 τά μεσάνυχτα).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Κινητικότητα άνάμεσα σέ πατέρες καί κόρες
στό Johannesburg
’Επάγγελμα πατέρα
’Εμπόριο
’Ιδιοκτήτες άκίνητης
περιουσίας
’Εργοστασιάρχες
Υπηρεσίες
’Επιχειρηματίες
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
’ Η μι-είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους „
Ειδικευμένοι τεχνικοί
’Επαγγελματίες
Χωρίς οικονομική
δραστηριότητα
Σύνολο

No %
7 30,4
3
3
2
2

13,0
13,0
8.6
8,6

1

4,3

—

—

—

—
5 21,7
— —
23 99,6

’Επάγγελμα κόρης
’Εμπόριο
’Ιδιοκτήτες άκίνητης
περιουσίας
Έργοστασιάρχες
Υπηρεσίες
’Επιχειρηματίες
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
’ Η μι-είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους
Ειδικευμένοι τεχνικοί
’Επαγγελματίες
Χωρίς οικονομική
δραστηριότητα
Σύνολο

No
—
—
—
10
—
1

%
_
—
—

28,5
—

4,3

—
—
24

68,5

35

99,8

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Κινητικότητα μεταξύ πατέρων καί γιών
στό Cape Town
’Επάγγελμα πατέρα

No %

'Επάγγελμα γιου

’Εμπόριο
’Ιδιοκτήτες άκίνητης
περιουσίας
’Εργοστασιάρχες
Υπηρεσίες
’Επιχειρηματίες
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους
Ειδικευμένοι τεχνικοί
’Επαγγελματίες

32 41,5

— —
I 1,2
2 2,5

’Εμπόριο
’Ιδιοκτήτες άκίνητης
περιουσίας
’Εργοστασιάρχες
Υπηρεσίες
’Επιχειρηματίες
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους
Ειδικευμένοι τεχνικοί
'Επαγγελματίες

Σύνολο

77 99,5

Σύνολο

21 27,2
4 5,1
—

—

17 22,0
—

—

No

%

8

9,0

—

—

2
17
17

2,2
19,3
19,3

4

4,5

4
4
32

4,5
4,5
36,3

88

99,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Κινητικότητα μεταξύ πατέρων καί γιών
στο Johannesburg
’Επάγγελμα πατέρα

No %

’Επάγγελμα γιου

’Εμπόριο
’Ιδιοκτήτες άκίνητης
περιουσίας
’Εργοστασιάρχες
Υπηρεσίες
'Επιχειρηματίες
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους
Ειδικευμένοι τεχνικοί
’Επαγγελματίες

26 37,1

'Εμπόριο
4
’Ιδιοκτήτες άκίνητης
περιουσίας
—
’Εργοστασιάρχες
—
Υπηρεσίες
34
’Επιχειρηματίες
—
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί μέ
δική τους δουλειά
3
Ήμι-είδικευμένοι
τεχνικοί άπασχολούμενοι άπό
τρίτους
—
Ειδικευμένοι τεχνικοί 3
’Επαγγελματίες
47

3,2
51,6

Σύνολο

70 99,6

Σύνολο

99,6

7
4
12
5

10,0
5,7
17.1
7,1

2

2.8

2
2
10

2.8
2,8
14,2

No

91

%
4,3
—
—

37,3
—

3,2

—

—
—

ρωτήθηκαν) συνεχίζουν νά δουλεύουν καί μετά τό
γάμο τους.
β) Μπορούμε νά παρατηρήσουμε καθαρά τήν Ισχυ
ρή τάση των γυναικών στήν άπασχόληση στίς ύπηρεσίες καί στά έπαγγέλματα. Έτσι, τό συμπέρα
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σμα τών S.M. Miller4 καί Bendix καί Lipset,5 δτι ή
τριτογενής άπασχόληση, πού είναι τό χαρακτηρι
στικό τής έπαγγελματικής άπορρόφησης τών γυ
ναικών σέ προηγμένες βιομηχανικά χώρες, φαίνε
ται νά έχει έφαρμογή στήν περίπτωση αύτή.
Ή έπαγγελματική κινητικότητα μεταξύ πατέρων
καί γιών στίς δύο πόλεις έχει ώς έξης:

Αναλύοντας τούς πίνακες, έχουμε τά άκόλουθα
συμπεράσματα:
α) Οί νέες γενεές 'Ελλήνων μεταναστών προτιμούν
τίς δουλειές τού τριτογενή τομέα.
β) Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό άκολουθεΐ τό έ4. S.M. Miller. «The Concept and Measurement of Mobility»
στό P.M. Coxon καί L.C. Johnes, Social Mobility, Penguin Books,
(1971).
5. S.M. Lipset καί R. Bendix, Social Mobility in Industrial So
ciety, Berkley and Los Angeles: University of Callifornia Press.

ή αυξανόμενη άφομοίωση τής «νέας» μικροαστικής έλληνικής τάξης στή Ν. ’Αφρική

πάγγελμα του πατέρα του (Ιδίως τά παιδιά των μικρομαγαζατόρων) καί
γ) Τά παιδιά πού προέρχονται άπό εύπορες οικογέ
νειες έπιχειρηματιών άκολουθοΰν τήν ϊδια Επαγγελ
ματική καρριέρα (Ιδίως στό Cape Town, 100% δπως δείχνουν οί πίνακες).
Ή κινητικότητα άναμφισβήτητα άποτελεΐ ένα βασι
κό παράγοντα κοινωνικής άπορρόφησης των νέων γε
νεών Ελλήνων στή Ν. ’Αφρική. 'Οπως δείχνουν οί
πίνακες, οί περισσότεροι στρέφονται πρός άπασχολήσεις τριτογενή χαρακτήρα, πράγμα πού σημαίνει αύτόματα δτι άπορροφώνται κοινωνικά εύκολότερα άπό
δ,τι οί πατέρες τους (πού οί περισσότεροι άπασχολοΰνται στόν δευτερογενή τομέα).
Βέβαια, ή κινητικότητα είναι παράγοντας κοινωνι
κής άπορρόφησης τών νέων γενεών, άλλά ή γνώμη
μου είναι δτι ό κυριότερος παράγοντας πού διαιωνίζει
καί διογκώνει τό πρόβλημα είναι άναμφισβήτητα ή
κοινωνικοποίηση.

3. κοινωνικοποίηση, έκπαίδευση, οικογένεια,
έκκλησία: οί τρόποι λειτουργίας τους

Ή κοινωνικοποίηση, δπως έχω άναφέρει ήδη, άποτελεΐ τόν κυριότερο παράγοντα κοινωνικής άπορρό
φησης. Όπως έχει άποδειχτεΐ, ή οίκογένεια δίνει στά
παιδιά, άνάμεσα σέ άλλα, τά άκόλουθα σπουδαία πο
λιτιστικά χαρακτηριστικά, καθοριστικά γιά τήν άνάπτυξη τού κοινωνικού τους χαρακτήρα:
α) Τά βασικά στοιχεία τής κοινωνικής πυραμίδας
καί Εξάρτησης
(μεγάλος-μικρός-κατώτεροςάνώτερος, δυνατός-άδύνατος)
β) Τή βασική δομή τού λόγου (γλώσσα), καί
γ) Τά κύρια στοιχεία τών σχέσεων καί τής κοινω
νικής ιεράρχησης τών ρόλων καί τών δύο φύλων
(μάνα-πατέρας, άγόρι-κορίτσι, άρσενικό-θηλυκό
κτλ).
Πρέπει νά σημειώσω δτι πέρα άπ’ αύτά δίνονται
στό παιδί, μέσω τής διαδικασίας τής κοινωνικοποίη
σης, ή γνώση γιά τίς άξιες, κανόνες συμπεριφοράς
κτλ., πράγματα πού δίνονται ή μέσω τών γονέων ή μέ
τήν έπίδραση τών πρωτογενών όμάδων μέ τίς όποιες
τό παιδί έρχεται σέ έπαφή (σχολείο, συντροφιές κτλ.).
Ό Emil Added προσπαθεί νά άποδείξει άρχικά (άλ
λά χωρίς έπιτυχία) τήν δχι δομική (non-structural) άπορρόφηση τών νέων γενεών Ελλήνων στό Cape
Town. «Σέ γενικές γραμμές», γράφει, «δέν μπορούμε
νά μιλάμε γιά πλήρη άπορρόφηση. Οί πολιτιστικές
παραδοσιακές άξιες τών 'Ελλήνων ύπάρχουν άκόμα».
Προσπαθεί δέ νά τό άποδείξει αύτό, άναλύοντας τήν
κλασική οίκογενειακή παραδοσιακή έλληνική οικογέ
νεια.
Είναι άλήθεια δτι ή παραδοσιακή έλληνική οίκογένεια προσπαθεί νά μεταβιβάσει τίς έλληνικές άξιες,
ήθη καί έθιμα στις νέες γενιές. Τούτο δμως είναι κα
ταδικασμένο σέ άποτυχία γιά δυό κυρίως λόγους: α)
τήν πολιτιστική στέρηση («cultural lag») τών γονιών,
καί β) τήν έλλειψη χρόνου διαθέσιμου γιά τή σωστή
κοινωνικοποίηση τού παιδιού (δπως σημείωσα, ή
πλειοψηφία τών Ελλήνων έργάζεται άπό τίς 8 τό

πρωί μέχρι τά μεσάνυχτα). Βέβαια, ή προσπάθεια τών
γονιών γιά τή μεταβίβαση τών πολιτιστικών άξιών
καί τής κουλτούρας είναι άξιέπαινη, άλλά, γιά τούς
λόγους πού άνάφερα παραπάνω, πρός τό παρόν μένει
χωρίς άποτέλεσμα. Έτσι, παρουσιάζεται τό φαινόμε
νο, μόλις τό παιδί άρχίζει νά φοιτά στό νοτιοαφρικανικό σχολείο, νά συνειδητοποιεί δτι είναι «πολίτης
δυό κόσμων». Δυό τελείως διοφορετικών κόσμων.
Ή κοινωνικοποίηση στό σχολείο γίνεται σέ διάφο
ρα έπίπεδα. Είναι φανερό δτι ή λειτουργία τής σχολι
κής τάξης, ό ρόλος τού δασκάλου καί ή σχέση πού
δημιουργεί τό Ελληνόπουλο μέ τούς συμμαθητές του
άποτελοΰν πρωταρχικά στοιχεία γιά μιά άρμονική ή
άντιφατική ψυχο-πνευματική έξέλιξη τού παιδιού.
’Από τή στιγμή πού τό Ελληνόπουλο τών 5 ή 6 χρό
νων άρχίζει νά φοιτά στό νοτιοαφρικανικό σχολείο,
παρουσιάζονται οί πρώτες δυσκολίες: διαφορετική
γλώσσα, κουλτούρα, διαφορετικό κοινωνικό περιβάλ
λον, διαφορετικές άξιες. Τό παιδί άρχίζει νά συνειδη
τοποιεί δτι βρίσκεται άνάμεσα σέ δυό κόσμους: τόν
κόσμο τού σχολείου καί τόν κόσμο τής οικογένειας.
Οί πρώτες δυσκολίες προέρχονται άπό τήν άντιφατική
λειτουργία σχολείου καί σπιτιού στή διαδικασία τής
κοινωνικοποίησης, μέ συνέπεια τά πρώτα σοβαρά
προβλήματα ψυχολογικής φύσης πού τόσο σωστά έ
χουν άναλυθεΐ άπό τή γερμανική σχολή (Lütkens6
κτλ.).
Θά μπορούσε κανείς νά θελήσει νά μάθει γιά τή
λειτουργία τών έλληνόφωνων σχολείων τής Ν. ’Αφρι
κής καί γιά τό ρόλο τους στήν κοινωνικοποιητική
διαδικασία. Ύπάρχουν 19 σχολεία έλληνικά στή Ν.
’Αφρική μέ 2.100 περίπου μαθητές. Παρατηρώντας τό
ζήτημα στατιστικά μπορούμε νά ύπολογίσουμε δτι
1.500-1.800 παιδιά έλληνικής καταγωγής άπέχουν ά
πό τά έλληνόφωνα σχολεία γιά διαφόρους λόγους
(μακρινή άπόσταση, άρνηση τών γονέων κτλ.). Υπάρ
χουν έπίσης δύο νηπιαγωγεία μέ 120 παιδιά. Ό άριθμός τών Ελλήνων δασκάλων είναι περίπου 43 έκ
τών όποιων 30 είναι άπόφοιτοι Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας, 2 πτυχιούχοι Οίκιακής Οικονομίας, 4 Θεολογικής Σχολής καί 7 άπόφοιτοι γυμνασίου. Τά έλληνι
κά σχολεία, παρά τίς σοβαρές προσπάθειες τών Ιθυ
νόντων, είναι άνοργάνωτα καί τά κύρια μαθήματα (μέ
σο έβδομαδιαΐο ώρολόγιο πρόγραμμα 2 1/2 ώρες) εί
ναι γραφή καί άνάγνωση, λίγη Ιστορία καί θρησκευτι
κά (μερικές φορές καί γεωγραφία). Τό 1945, ό καθη
γητής Α. Βογιατζόγλου7 παρουσίασε ένα όλοκληρωμένο πρόγραμμα λειτουργίας «καθαρά έλληνικού σχο
λείου» στή Νότιο ’Αφρική. Άλλά μετά τήν άπαγόρευση, τό 1948, τής λειτουργίας ήμερήσιων ξενόγλωσ
σων σχολείων, τό πρόγραμμα έμεινε δνειρο. (Τό γεγο
νός είναι δτι τό δλο πρόγραμμα ήταν έξω άπό τίς οίκονομικές δυνατότητες τής έλληνικής κοινότητας).
Αναμφισβήτητα, άν άναλύσουμε τό πρόγραμμα
τού νοτιοαφρικανικού σχολείου καί τίς συνέπειές του,
νομίζω δτι θά είναι εύλογο νά ισχυριστούμε δτι άπο-

6. S. Lütkens, Soziologie der Schule, Köln (1966).
7. Voyazoylou Alexandras, Memorandum on the Founding of
an Educational Institution for the Greeks in SA, Johannesburg
(1945).
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τελεί τό πρώτο βήμα γιά τήν κοινωνική άπορρόφηση
των νέων γενεών, σέ μια άσταμάτητη διαδικασία άλλαγών τοΰ «κοινωνικού χαρακτήρα» τών παιδιών
(χρησιμοποιώ τόν δρο «κοινωνικός χαρακτήρας» δπως Εχει όριστεΐ άπό τόν H.G. Rolfr: «κοινωνικός
χαρακτήρας είναι τό μέρος τοΰ άνθρώπινου χαρακτή
ρα, πού είναι κοινό στά μέλη όρισμένων κοινωνικών
όμάδων καί άποτελεΐ συνέπεια (προϊόν) τών έμπειριών
τών όμάδων αύτών». Χρησιμοποιώντας τόν δρο αύτό
έννοώ δτι μιά κοινωνική όμάδα συνοψίζει καί γενι
κεύει έμπειρικά άποδειγμένους καί κανονικά έπαναλαμβανόμενους τρόπους συμπεριφοράς καί άντιλήψεις
όρισμένων κοινωνικών (ή έθνικών) όμάδων. Έτσι, δν
δεχτούμε δτι τό σχολείο σέ κάθε κοινωνία, ή έστω
στήν προκειμένη περίπτωση στή Νότιο ’Αφρική, είναι
ό κυριότερος παράγοντας κοινωνικοποίησης γιά κάθε
παιδί (στό πολιτιστικό καί κοινωνικό έπίπεδο), μπο
ρούμε εϋκολα νά άντιληφθοΰμε γιατί ή άπορρόφηση
τών 'Ελλήνων τών νέων γενεών αύξάνεται σέ ύψηλό
βαθμό. ΟΙ λειτουργίες τοΰ σχολείου σάν μιά διαδικα
σία κοινωνικοποίησης ύπερακοντίζει τίς λειτουργίες
τής οίκογένειας στά έξής:
α) Δίνει διαφορετικές έννοιες στήν κοινωνική Ιε
ραρχία καί έξάρτηση
β) Δίνει διαφορετικές άντιλήψεις γιά τή σχέση καί
κοινωνική Ιεραρχία τών φύλων
γ) Δίνει διαφορετικά «συστήματα λόγου» (όμιλία)
καί
δ) Δίνει διαφορετικές μεθόδους άντίληψης καί άνάπτυξης σχέσεων μέ πρόσωπα καί πράγματα.
Μετά άπ’ δλα αύτά, μπορούμε νά άντιληφθοΰμε τήν
κοινωνική άπορρόφηση τών νέων γενεών Ελλήνων
άπό τή νοτιοαφρικανική κοινωνία καί τήν τέλεια έξαφάνιση κοινωνικών χαρακτηριστικών τών πρώτων
Ελλήνων μεταναστών, δηλαδή τοΰ έθνοκεντρισμοΰ,
τοΰ παραδοσιακοΰ τρόπου ζωής, τής χρησιμοποίησης
τής έλληνικής γλώσσας κτλ. Ερευνώντας τό ρόλο
τοΰ Κράτους στό έκπαιδευτικό σύστημα θά μπορού
σαμε νά ύπογραμμίσουμε:
α) Τά γραπτά του πρώην ύπουργοΰ Μετανάστευ
σης Δρα Κοΰρνχοφ στίς έφημερίδες τοΰ 1968:
Έγραφε: «ό μετανάστης δέν θάπρεπε καί θά ήταν
δύσκολο νά ξεχάσει τή ^ώρα πού γεννήθηκε, άλλα
τά παιδιά του πρέπει και θά τήν ζεχάσουν». Ό ίδιος
(30-10-68) έγραφε: «’Αφομοίωση είναι ή άποκόλληση τοΰ μετανάστη άπό τό παρελθόν του, τόν παλιό
τρόπο ζωής του, τή γλώσσα καί τήν κουλτούρα
του, καί ή πλήρης παραδοχή τής γλώσσας, τών Ι
δεωδών καί τοΰ τρόπου ζωής τής χώρας πού τόν
δέχτηκε».
β) Τά γραπτά τοΰ Συμβουλίου τοΰ Transvaal
Educational Committee τό 1966: «Τά σχολεία θά
πρεπε νά προσπαθήσουν νά έξαλειφθεΐ τελείως τό
παρελθόν άλλάζοντας τή μιά χώρα μέ τήν άλλη
(τήν Ελλάδα, π.χ., μέ τή Ν. ’Αφρική). Δέν θά ήταν
δυνατό βέβαια νά περιμένουμε νά πέσουν δλες οί
γέφυρες πού συνδέουν τό μετανάστη μέ τή χώρα
τής καταγωγής του. Θά μπορούσε έπίσης πιθανόν8

8. RolfT H.G., Sozialisation und Auslese durch die Schule, Hei
delberg (1972).
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νά συνεισφέρει γιά τόν έμπλουτισμό τής παράδο
σής μας (Transvaal Education Department Bulletin,
1966).
γ) 'Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έγραφε τήν Γδια
χρονιά: «Ή όλοκλήρωση τών παοαπάνω είναι ό ύ
στατος σκοπός μας» (Transvaal Education depart
ment Bulletin 1966, No 35). Θά πρέπει νά σημειω
θεί δτι ό ρόλος τοΰ Κράτους στό έπίπεδο αύτό δέν
σταμάτησε μόνο σέ γραπτά, άλλά έφαρμόστηκε καί
στήν πράξη. Σύμφωνα μέ τίς όδηγίες τοΰ Διευθυν
τή τοΰ Transvaal Education Department στό TED
No 51, 1965 καί No 35, 1966, Νοτιοαφρικανοί δά
σκαλοι γύριζαν στά σπίτια τών μεταναστών γιά νά
τούς κάνουν νά αισθάνονται «σάν στό σπίτι τους».
Συγκριτικά μέ άλλες μειοψηφίες μεταναστών στή
Νότιο ’Αφρική, θά πρέπει νά σημειωθεί δτι τά παιδιά
τών Ελλήνων έχουν περισσότερες δυνατότητες γιά
έκπαίδευση σέ έθνικό έπίπεδο άπ’ δ,τι οί Πορτογάλοι,
’Ιταλοί κ.ά. 'Υστερούν, βέβαια, σέ σύγκριση μέ τούς
Εβραίους. 'Υπάρχουν πέντε μεγάλα έβραϊκά σχολεία
μόνο στό Johannesburg (Ιδιωτικά κεφάλαια), έχοντας
σάν έβδομο θέμα ήμερήσιας άγωγής έβραϊκή γλώσσα
καί Ιστορία σέ πολύ ύψηλό έπίπεδο. ’Αλλά, δπως εί
ναι γνωστό, οί Εβραίοι έχουν κεντρικό άξονα έθνικής
ένότητας τή θρησκεία. ”Αν προσπαθήσουμε νά άναλύσουμε τή λειτουργία τής έλληνικής έκκλησίας στή Ν.
’Αφρική θά άντιμετωπίσουμε τό έξής έρώτημα: άποτελεΐ ή έκκλησία παράγοντα άνασταλτικό γιά τήν έλάττωση τής άφομοίωσης τών νέων γενεών τών Ελλή
νων ή όχι;
Πρώτα, πρέπει νά άναφερθεΐ δτι ό πρώτος σκοπός
τών πρωτοπόρων 'Ελλήνων μεταναστών στή χώρα ή
ταν ή ίδρυση Έκκλησίας. Νά τί γράφει τό πρώτο κα
ταστατικό τής πρώτης κοινότητας τής ’Αφρικής (Ca
pe Town) τό 1903: «Δημιουργεΐται στό Cape Town
σύνδεσμος ύπό τήν έπωνυμίαν “Ελληνική κοινότης
τοΰ Cape Town”, ό όποιος έχει σάν πρώτο σκοπό τήν
ϊδρυσιν Έλληνικής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας» (Κ. Νικολαΐδης, σελ. 503). Στή Ν. ’Αφρική, ύπάρχουν 18
έλληνικές έκκλησίες σέ διαφορετικές πόλεις. Ό κεν
τρικός ρόλος τής έκκλησίας δμως στήν κοινωνική
ζωή τών 'Ελλήνων μεταναστών δέν σημαίνει δτι αύτή
άποτελεΐ άνασταλτικό παράγοντα στή διαδικασία άφομοίωσής τους στή νοτιοαφρικανική Κοινωνία. Αύτό
συμβαίνει γιά δυό βασικά λόγους:
α) ΟΙ κυριακάτικες λειτουργίες, μέ δλες τίς γλωσ
σικές δυσκολίες πού περικλείουν, άποτελοΰν τρο
χοπέδη γιά τήν κατανόησή τους άπό τούς νεώτερους Έλληνες μέ άποτέλεσμα δχι μόνο τήν άποχή
τους άπό τίς κυριακάτικες λειτουργίες τής έκκλη
σίας, άλλά καί τήν άπορρόφησή τους άπό άλλες
έκκλησίες 0Αγγλικάνική, Μεθοδιστική κ.ά.), καί
β) Τά μαθήματα τών κυριακάτικων σχολείων (κα
τηχητικών), πού λειτουργούν σ’ δλες σχεδόν τίς
έκκλησίες, γίνονται στήν άγγλική γλώσσα.
Οί φιλότιμες λοιπόν προσπάθειες τών άρχών τής
Έκκλησίας γιά τή δημιουργία πυρήνων γιά έλληνική
πολιτιστική ζωή καί άρχές, λόγω κυρίως τής «εύκαμψίας» καί τής δυνατότητας προσαρμογής πού προσφέ
ρει ή νοτιοαφρικανική κοινωνία καί τών λόγων πού
άνάφερα παραπάνω, δέν άπέφεραν κανένα θετικό άπο
τέλεσμα.

ή αυξανόμενη άφομοίωση τής «νέας» μικροαστικής έλληνικής τάξης στή Ν. ’Αφρική

Στό πολιτικό έπίπεδο ή άφομοίωση τής «νέας» μι
κροαστικής τάξης των Ελλήνων χαρακτηρίζεται άπό
παντελή έλλειψη ένδιαφέροντος γιά τήν πολιτική κα
τάσταση καί των δύο χωρών (Ελλάδας καί Ν. ’Αφρι
κής). Ή οικονομική καί κοινωνική έξάρτηση τοό «το
πικού Έλληνα» μικροαστού καί ή παντελής άποδοχή
τής «έπίσημης ιδεολογίας» δέν τού έπιτρέπει νά είναι
πραγματικός πολίτης. Είναι ένας πολιτικά «περιθωρια
κός» (marginal) ύπήκοος. Ό όρθολογισμός του είναι
τυπικά βασισμένος στην «κοινωνική πρακτικότητα»,
πράγμα πού σημαίνει λύση γιά τά κοινωνικά καί οίκονομικά του προβλήματα, χωρίς άνάλυση ή διερεύνηση γιά τήν κοινωνική, οικονομική ή πολιτική πραγμα
τικότητα. Συνέπεια τού τρόπου σκέψης τέτοιου είδους
είναι ή «γενικοποίηση» καί σύγχυση τών πολιτικών
γεγονότων καί έννοιών (π.χ., οί μαύροι στην ’Αγκόλα
ήταν κομμουνιστές, δρα καί οί μαύροι τής Ν. ’Αφρι
κής είναι κομμουνιστές, ή τό Πανεπιστήμιο τού Cape
Town βρίσκεται κάτω άπό κομμουνιστική έπιρροή, έπειδή ζητάει τήν άδεια νά έχει καί μαύρους φοιτητές).
Ή σταθερή πολιτική του στάση άπέναντι στά έσωτερικά προβλήματα, βασισμένα στίς φυλετικές ή ταξικές
συγκρούσεις, είναι χαρακτηρισμένη άπό τήν άπάθεια,
γιατί παραδοχή ή συνειδητοποίηση τών προβλημάτων
αύτών προϋποθέτει καθαρή πολιτική θέση. "Υστερα ό
μως άπό τίς συγκρούσεις στό Sharpeville (1960), τίς
πρόσφατες ταραχές στό Soweto καί τήν κατάσταση
τής Ροδεσίας, ή άπαθής στάση τών Ελλήνων μετανα
στών άλλαξε. Τώρα, ό αύξανόμενος μέρα μέ τή μέρα
φόβος, φόβος πού μπορεί νά γίνει κατανοητός άν σκεφτοΰμε τήν τύχη τών μεγάλων Ελλήνων γαιοκτημό
νων καί έργοστασιαρχών στήν Αίγυπτο μετά τόν Νάσερ, τείνει νά γίνει πανικός. Πανικός γιά τήν προ
σωπική τους ύπαρξη, πανικός γιά τήν τύχη τών είσοδημάτων τους. Οί Έλληνες μετανάστες, κυρίως οί
νέες γενεές, δείχνουν άπάθεια γιά τήν έλληνική πολι
τική κατάσταση. Βέβαια, κατά διαστήματα (έκλογές,
κτλ.) γίνονται σχετικές συζητήσεις, άλλά δέν ύπάρχει
τό πραγματικό ένδιαφέρον. 'Υπογραμμίζοντας γιά μιά
άκόμη φορά τή σύγχυση τών πολιτικών έννοιών άνάμεσα στίς νέες γενιές τών μεταναστών, θά άναφερθώ
στήν πρόσφατη στάση τους άπέναντι στόν Ελληνικό
Σύνδεσμο Φοιτητών τού Πανεπιστημίου τού Witwartesrant πού κατηγορείται γιά «κομμουνιστική έπιρ
ροή», έπειδή χρησιμοποιεί τόν δρο «άμερικάνικος ιμπε
ριαλισμός» στό περιοδικό του, δταν άναφέρεται στό
κυπριακό πρόβλημα.
Τελικό συμπέρασμα τής μελέτης αύτής θά είναι ή
άπόδειξη τής διαφοράς πού παρουσιάζει ή λειτουργία
τής άφομοίωσης μεταξύ τών Ελλήνων τής Αμερικής
καί τής νοτιοαφρικανικής «νέας μεσαίας τάξης».
"Οπως άρκετοί Έλληνοαμερικανοί κοινωνιολόγοι έ
χουν δείξει (Βλάχος,9 Ταβουτσής,10 Κουρβετάρης11),*
ή άφομοίωση τών Έλληνοαμερικανών στό πολιτικό έ-

9. Vlachos Evangelos, The Assimilation of Greeks in USA, Na
tional Centre of Social Research, Greece (1968).
10. Tavouchis Nicolas, Family and Mobility among GreekAmericans, National Centre of Social Research, Greece (1972).
11. Courvetaris Georg., First and Second Generation Greeks in
Chicago, National Centre of Social Research, Greece (1971).

πίπεδο χαρακτηρίζεται άπό τό ένδιαφέρον τους γιά
τήν άμερικανική πολιτική κατάσταση καί σέ άρκετές
περιπτώσεις (όπως π.χ. οί διαδηλώσεις γιά τό Κυπρια
κό μετά τό ’74) γιά τήν έλληνική πολιτική κατάστα
ση. ’Ακόμα ύπήρχε ένα μεγάλο ρεύμα ένάντια στή
χούντα (περίοδος 1967-74), άλλά καί ένα κύμα συμ
παράστασης. Στή Ν. ’Αφρική, έκτος άπό έναν έρανο
τής έλληνικής κοινότητας τού Johannesburg μετά τήν
τουρκική εισβολή, τίποτα άλλο. Τό συμπέρασμά μου
είναι δτι ή άωομοίωση στό πολιτικό έπίπεδο στή Ν.
’Αφρική λειτουργούσε καί λειτουργεί σάν ένας παρά
γοντας προώθησης τής άπάθειας καί άδιαφορίας άνάμεσα στά μικροαστικά στρώματα τών Ελλήνων μετα
ναστών στή χώρα.
4. συμπέρασμα: πολιτιστική ή δομική άφομοίωση;

Πολλοί κοινωνιολόγοι, έρευνώντας τό φαινόμενο
τής κοινωνικοποίησης, έγραψαν, γράφουν καί θά συνεχίσουν νά γράφουν γιά τίς κατηγορίες καί τά διάφο
ρα στάδια διαδικασίας της.
Εκτός άπό τήν Galitzi’4 πού γράφει γιά «οίκονομική», «τεχνική», «πολιτιστική» καί «έθνική» άφομοίωση,
τόν Moyo-Smith13 πού γράφει καί άναλύει «έξωτερικήέσωτερική καί δημιουργική» άφομοίωση, καί τόν Ei
senstadt14 πού γράφει γιά «πολιτιστική άφομοίωση»
(acculturation) καί «θεσμική διασκόρπιση» (έξαφάνιση
τών θεσμών-institutional dispersion), ύπάρχει ένας με
γάλος άριθμός κοινωνιολόγων καί κοινωνικών έπιστημόνων πού άναλύουν τίς διαφορές άνάμεσα στά είδη
τής άφομοίωσης καί τών διαδικασιών της.
Οί κυριότερες κατηγορίες άφομοίωσης γενικά είναι
ή «δομική ή κοινωνική άφομοίωση» (structural-social
assimilation) καί ή πολιτιστική (cultural). Ή κοινωνι
κή ή δομική ύποδηλώνει τήν τελεία είσοδο τών μετα
ναστών στίς κοινωνικές όμάδες, όργανώσεις καί θε
σμικές δραστηριότητες τής χώρας προορισμού. Ή πο
λιτιστική άφομοίωση ύποδηλώνει άπό τό άλλο μέρος
τήν άφομοίωση -ους στό βαθμό πού έσωτερικεύουν
καί έκφράζουν στά περισσότερα άλλά δχι σέ δλα τά έπίπεδα, τά νοτιο-αφρικανικά πρότυπα καί άξιες, χωρίς
νά έχουν άποβάλει τελείως βασικά χαρακτηριστικά
τής παλιάς κουλτούρας. Τί συηθαίνει μέ τά νέα με
σοαστικά στρώματα τών Ελλήνων μεταναστών στή
Ν. ’Αφρική; Όπως έχω ήδη άναφέρει, τά βασικά χα
ρακτηριστικά καί οί κυριότεροι συντελεστές γιά τήν
πλήρη άφομοίωσή τους είναι:
α) Οικονομική θέση καί έπαγγελματική άποκατάσταση
στή Ν. ’Αφρική, πού σημαίνει ύψηλό δείκτη δομικής
άφομοίωσης, έπαγγελματική κινητικότητα, πού πολ
λές φορές συνοδεύεται άπό σταδιακή έξαφάνιση τής
«έθνικής ταυτότητας», καθώς έπίσης καί οικονομική ά
νοδο σάν καθρέφτη δομικής άφομοίωσης.
β) Εκπαίδευση: Ή αύξανόμενη συμμετοχή τών νέων
γενεών μεταναστών στό νοτιοαφρικανικό έκπαιδευτι12. C. Galitzi. A Study of Assimilation among the Romanians
in USA, New York, 1927.
13. R. Mayo-Smith, Emigration and Immigration: A study in
Social Science, New York, 1895.
14. Eisenstadt. The Absorption of the Immigrants, Glencoe,
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κό κύκλωμα ύποδηλώνει δομική άφομοίωση.
γ) Ή γλώσσα, σάν θεσμός, μοιάζει νά άποτελεϊ στή
σημερινή έποχή τή μόνη διαφορά άνάμεσα στούς
«Έλληνες» καί τούς «Νοτιοαφρικανοέλληνες», δπως
τούς άναφέρουν οί γηραιότεροι. Στή δομική της διά
σταση ή άγνοια τής έλληνικής γλώσσας άπό όλοένα
μεγαλύτερο ποσοστό νέων ύποδηλώνει τή δομική άφομοίωσή τους στή νοτιοαφρικανική κοινωνία,
δ) Στό θρησκευτικό έπίπεδο, ή δομική άφομοίωση ύποδηλώνεται άπό τό όλοένα χαμηλότερο ποσοστό
νέων πού συμμετέχουν στίς έκκλησιαστικές λειτουρ
γίες τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς καί τήν άπορρόφησή τους, σέ Ικανό ποσοστό, άπό άλλες έκκλησίες.
ε) Στό θεσμό τής οικογένειας, ή δομική άφομοίωση θά
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μπορούσε νά προσδιοριστεί άπό τήν άπόρριψη τής
παραδοσιακής πατριαρχικής οίκογενειακής δομής καί
τή δημιουργία καινούργιου είδους σχέσεων βασισμέ
νου στήν ισότητα τών φύλων, δπως έπίσης καί στό ό
λοένα αύξανόμενο ποσοστό μικτών γάμων.
Άπό τά γεγονότα πού παράθεσα παραπάνω νομίζω
δτι στήν έρώτηση «δομική ή πολιτιστική άφομοίωση
τών νέων» μικροαστικών στρωμάτων τών 'Ελλήνων
τής Ν. ’Αφρικής, έχει δοθεί άπάντηση.
Νομίζω δμως, πώς ή σημαντικότερη έρώτηση πού
προκύπτει άπό δλη τούτη τήν έργασία είναι μόνο μία:
«Πώς θά μπορούσαν οί Έλληνες νά παλέψουν ένάντια στήν περιθωριακότητα; Καί νομίζω πώς είναι μιά
δύσκολη έρώτηση. Ίσως μιά έρώτηση χωρίς άπάντη
ση κάτω άπό τίς σημερινές συνθήκες.

