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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα εμφανίστηκαν εγχώριες μετακινήσεις από 

την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα, αλλά και μετακινήσεις αγροτικών πληθυσμών της 

Ευρώπης προς τις υπερπόντιες χώρες για αναζήτηση γαιών, ενώ μόλις στα τέλη του 19ου 

αιώνα κυριάρχησε το φαινόμενο των μαζικών μεταναστεύσεων από τις χώρες της 

Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης προς τις υπερπόντιες οικονομίες, κυρίως της 

Αμερικής.1 Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος (1880-

1914) από τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης προς τις υπερπόντιες χώρες 

υποδοχής, και συγκεκριμένα προς την Αμερική, η μετανάστευση είχε το χαρακτήρα της 

μη σχεδιασμένης από κρατικούς φορείς και οργανώσεις μετακίνησης ενός ανειδίκευτου 

υποψήφιου εργατικού δυναμικού (labor migration).2  

Οι Η.Π.Α. αποτελούσαν την κύρια χώρα υποδοχής και από τα τέλη του 19ου 

αιώνα η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να θεσπίζει μέτρα για την ανεξέλεγκτη μαζική 

εισροή των μεταναστών. Σε συνδυασμό με μια πληθώρα προκαταλήψεων, όπως ήταν η 

μακρόχρονη προτεσταντική αντίληψη ότι οι καθολικοί ελέγχονται από τον Πάπα και ότι 

δεν επρόκειτο να δεχθούν τις «αμερικανικές αξίες» καθώς και η πίστη ότι οι 

Νότιοευρωπαίοι, οι Σλάβοι και οι Ασιάτες ήταν φυλετικά κατώτεροι, λήφθηκαν μέτρα 

περιορισμού της μεταναστευτικής εισόδου. Το 1882 ισχύει ο πρώτος γενικός 

ομοσπονδιακός νόμος για την απαγόρευση της εισόδου των Κινέζων, το 1891 θεσπίζεται 

ο νόμος περί αποκλεισμού της εισδοχής μεταναστών με προβλήματα υγείας και το 1921 

ψηφίζεται ο αρχικός νόμος για τις ποσοστώσεις.3   

Η πρώτη απόπειρα σχεδιασμού της μετακίνησης προσώπων από ένα κράτος σε 

ένα άλλο υπό την αιγίδα και την παρακολούθηση διεθνούς οργάνου παρατηρείται μετά 

                                                           
1 Λίνα Βεντούρα, «Ευρώπη και μεταναστεύσεις κατά τον 20ο αιώνα», σ. 91-95 στο Χρήστος Μπάγκαβος – 

Δέσποινα Παπαδοπούλου (επιμ.), Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, 

Gutenberg, Αθήνα 2006. 
2 Βλ. Walter Nugent, «Demographic Aspects of European Migration Worldwide» στο Dirk Hoerder, Leslie 

Page Moch (επιμ.), European Migrants: Global and Local Perspectives, Northeastern University Press, 

Βοστόνη χ.χ., σ. 79-80.   
3 Βλ. για τα σχετικά νομοθετήματα στο Λίνα Βεντούρα, Μετανάστευση και έθνος: Μετασχηματισμοί στις 

συλλογικότητες και τις κοινωνικές θέσεις, Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων, Αθήνα 1994, σ. 13-14, Λουκία Μ. 

Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Gutenberg, Αθήνα 

1991, σ. 128, Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, Βανιάς, 

Θεσσαλονίκη 1993, σ. 111 και Μανώλης Α. Τριανταφυλίδης, Έλληνες της Αμερικής, Αθήνα 1952, σ. 111. 
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το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1919 ιδρύεται η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 

(Δ.Ο.Ε.), η οποία κυρίως ανέλαβε την μελέτη της αγοράς εργασίας σε διεθνές επίπεδο 

και το συντονισμό της λειτουργίας των διαφόρων εθνικών συστημάτων τοποθέτησης 

ανέργων. Για την έρευνα και την προώθηση των μεταναστευτικών ζητημάτων 

συστάθηκε, εντός των κόλπων της Δ.Ο.Ε., η πρώτη Διεθνής Επιτροπή Μετανάστευσης. 

Υπό την αιγίδα αυτής πραγματοποιήθηκαν διεθνείς διασκέψεις για τη μετανάστευση 

όπως της Ρώμης το 1924, του Λονδίνου το 1926 και της Αβάνας το 1928 και του 

Παρισιού το 1924.4  

 Μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η κατάλυση του τσαρικού καθεστώτος στη 

Ρωσία, η διάλυση της Οθωμανικής και Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, οι αλλαγές των 

συνόρων και η δημιουργία νέων κρατών προκάλεσαν το πρόβλημα των προσφύγων, της 

βίαιης εκτόπισής τους και την ανάγκη δημιουργίας Διεθνών Οργάνων, κάτω από την 

ομπρέλα της Κοινωνίας των Εθνών, όπως ήταν η Ανώτατη Επιτροπή για τους 

Πρόσφυγες (1921) με σκοπό τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στην Ευρώπη. 

Το κύμα των προσφύγων, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε αποτέλεσμα της 

ανάδυσης του εθνικισμού στην Ευρώπη και περιλάμβανε μεγάλο αριθμό Ρώσων 

φυγάδων, λόγω της Οκτωβριανής επανάστασης, Πολωνών, Βαλτικών και Γερμανών που 

«εκδιώχθηκαν» από την Αν. Ευρώπη, Εβραίων στη Ρουμανία, αλλά και Ελλήνων που 

έφυγαν από τη Μικρά Ασία για να γλυτώσουν από την προέλαση των Τούρκων.5 Στην 

Ελλάδα, την περίοδο του μεσοπολέμου και συγκεκριμένα μετά το 1922 με την 

Μικρασιατική καταστροφή, η Κοινωνία των Εθνών (1919) βοήθησε στην εγκατάσταση 

των προσφύγων στη χώρα.  

 Μετά το οικονομικό κραχ του 1929, ο κομμουνισμός άρχισε να φοβίζει και πάλι 

τις κυβερνήσεις του δυτικού κόσμου. Τα καπιταλιστικά κράτη υιοθέτησαν την ιδέα του 

σχεδιασμού και του κρατικού ελέγχου για την βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της οικονομίας 

τους. Κατά τη δεκαετία του 1930, με την επιβολή αυταρχικών καθεστώτων σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε ο αριθμός των προσφύγων, ο οποίος περιλάμβανε Εβραίους 

στη Γερμανία και στην Αν. Ευρώπη (κυρίως στην Πολωνία), αντικαθεστωτικούς στην 

Ιταλία και στη Γερμανία, καθώς και Ισπανούς δημοκρατικούς. Στη Ρωσία, η 

εθνικοποίηση των μέσων παραγωγής και η κολεκτιβοποίηση της γεωργίας οδήγησαν 

στην εκτόπιση των χωρικών και τη δημιουργία στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας, 

                                                           
4 Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης, «Μετανάστευσις», Οικονομική και Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια 7, (1959), σ. 122. 
5 Στο ίδιο, σ. 73-74.  
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όπου συγκεντρώθηκαν και εθνικές μειονότητες όπως Πολωνοί, Τσετσένοι, Γερμανοί 

κ.α.6  

Όπως πολύ εύστοχα επισήμανε ο E. Hobsbawm, η αλλόκοτη συμπαράταξη 

μεταξύ του «αντικαπιταλιστικού κομουνισμού» και του «αντικομουνιστικού 

καπιταλισμού», απέναντι σε έναν κοινό εχθρό, διήρκησε μόλις από το 1935 έως το 1945, 

περίοδο από την άνοδο (1933) έως την πτώση του Χίτλερ.7 Με το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου κύριο μέλημα της ηγεσίας των Σοβιετικών ήταν να επεκτείνει την 

επιρροή της στην Ευρώπη, δημιουργώντας δορυφορικά κράτη, όμοια ιδεολογικά και 

ελεγχόμενα, ενώ παράλληλα επιδίωκε την παραδειγματική τιμωρία της Γερμανία. Από 

την άλλη πλευρά, οι Η.Π.Α. και τα καπιταλιστικά κράτη της Δύσης ανησυχούσαν για μια 

πιθανή εδραίωση της κυριαρχίας των Σοβιετικών και επιθυμούσαν τη δημιουργία μιας 

ισχυρής δυτικής Ευρώπης, που θα μπορούσε να αποτελέσει φραγμό στις επεκτατικές 

βλέψεις της ΕΣΣΔ. Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τη διαίρεση της Ευρώπης 

σε σφαίρες επιρροής και την απαρχή του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ της ΕΣΣΔ και των 

Η.Π.Α. (1949) τέθηκε σε νέες βάσεις και πάλι το ζήτημα των προσφύγων. Σε αυτό το νέο 

πλαίσιο διαχειρίστηκε πλέον η Δύση τους μεγάλους αριθμούς «προσφύγων» και 

«εκτοπισμένων» του πολέμου.8          

Στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου η μετεγκατάσταση των προσφύγων και 

των εκτοπισμένων του πολέμου χαρακτηρίστηκε από ένα σχετικά υψηλό βαθμό νομικής 

πλαισίωσης, κρατικής παρέμβασης, προγραμματισμού και οργάνωσης. Στη συνέχεια και 

καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, ακολουθήθηκε η ίδια 

πρακτική της σχεδιασμένης μεταναστευτικής κίνησης, μέσω Διεθνών Οργανισμών και 

συμβάσεων εργασίας. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις, από τα τέλη του Β’ Παγκοσμίου 

πολέμου και τις αρχές της δεκαετίας του 1950, άρχισαν να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον 

για την προώθηση και το συντονισμό της μεταναστευτικής εξόδου, αναπτύσσοντας 

πολιτικές μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων ήταν και η συμμετοχή του ελληνικού 

κράτους στη Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ), η οποία 

θα αποτελέσει και το σημείο αναφοράς της παρούσας εργασίας.9  

                                                           
6 Λίνα Βεντούρα, «Ευρώπη και μεταναστεύσεις...», ό.π., σ. 96-98.  
7  Έρικ Χομπσμπάουμ, Η εποχή των άκρων: Ο σύντομος 20ος αιώνας 1914-1991, Θεμέλιο, Αθήνα 2002, σ. 

187 
8 Βλ. Μαζάουερ Μάρκ, Σκοτεινή ήπειρος…,ό.π., σ. 212-213. 
9 Όσον αφορά στις ενδοευρωπαϊκές μεταναστεύσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις υπογράφουν συμφωνίες 

μεταναστευτικής κίνησης με τη Γαλλία, ήδη το 1945, με το Βέλγιο το 1957, με τη Γερμανία το 1960, με 
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Στην Ελλάδα, πριν από τη δεκαετία του 1950 υπήρχε μόλις ένας μικρός αριθμός 

μελετών του μεταναστευτικού φαινομένου. Την περίοδο από το 1955 έως το 1973, με την 

έξαρση των μεταναστευτικών εκροών των Ελλήνων, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της 

ελληνογερμανικής συμφωνίας μετανάστευσης το 1960, σε συνδυασμό με τα πρώτα 

βήματα ανάπτυξης των κοινωνικών επιστημών,10 παρατηρήθηκε ένα πλήθος εμπειρικών 

ερευνών γύρω από το θέμα της μετανάστευσης των Ελλήνων.11 Ιδιαίτερα, τη δεκαετία 

του 1960, εξαιτίας της έκτασης του φαινομένου τόσο της ενδοευρωπαϊκής, όσο και της 

υπερπόντιας  μεταπολεμικής μετανάστευσης και των συνεπειών της στην ελληνική 

κοινωνία, παρουσιάστηκαν μια σειρά από οικονομικές, κοινωνιολογικές και 

δημογραφικές μελέτες.  

Η προβληματική της μελέτης της μετανάστευσης στην Ελλάδα στο πεδίο της 

οικονομικής θεωρίας, οδήγησε τους οικονομολόγους στην έρευνα και τη μελέτη της 

μετανάστευσης μέσα από δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις: τη νεοκλασική και τη 

μαρξιστική - λενινιστική. Όσον αφορά στο νεοκλασικό τρόπο ερμηνείας του 

μεταναστευτικού φαινομένου τη μεταπολεμική περίοδο, η λειτουργία της αγοράς και πιο 

συγκεκριμένα η λειτουργία της αγοράς εργασίας σε διεθνές επίπεδο αποτέλεσε το σημείο 

αναφοράς. Σύμφωνα με τη νεοκλασική προσέγγιση, το αποτέλεσμα της διαφοράς στους 

μισθούς οδηγεί το υποψήφιο εργατικό δυναμικό των χαμηλόμισθων χωρών στη 

μετακίνηση προς τις υψηλόμισθες χώρες υποδοχής.12 Εντός του νεοκλασικού τρόπου 

προσέγγισης της μεταναστευτικής κίνησης, αναπτύχθηκε η θεωρία του κόστους-οφέλους. 

Οι μελετητές που υιοθέτησαν αυτή τη θεωρία αποτίμησης των επιπτώσεων από τη 

μετανάστευση επεσήμαναν τα κέρδη και τις ζημιές της μετανάστευσης στη χώρα 

                                                                                                                                                                             
την Ολλανδία το 1966 και κατόπιν με την Ελβετία και τη Σουηδία. Βλ. Λίνα Βεντούρα, Έλληνες 

μετανάστες στο Βέλγιο, Νεφέλη, Αθήνα 1999, σ. 90. 
10 Το 1959 ιδρύεται το Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών. 
11 Βλ. Λίνα Βεντούρα, «Μεταπολεμικές προσεγγίσεις στην ελληνική μετανάστευση», στο Δ’ Διεθνές 

Συνέδριο Ιστορίας, Πρακτικά, Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Ανάτυπο, 

Αθήνα 2004, σ. 252-253 
12 Alejandro Portes, The economic sociology of immigration: Essays on networks, ethnicity and 

entreprenship, Russel Sage Foundation, Νέα Υόρκη 1995, σ. 2-4, Douglas S. Massey, Joaquin Arango, 

Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor, «Theories of international migration: A 

review and appraisal», Population and Development Review 19, (1993), σ. 433, Λουκία Μ. Μουσούρου, 

Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Gutenberg, Αθήνα 1991, σ. 67-

70.    
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αποστολής, επιχειρώντας να δώσουν απάντηση στο ερώτημα αν η μετανάστευση 

αποτελεί έναν ευνοϊκό ή ανασταλτικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης.13 

 Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου τη 

μεταπολεμική περίοδο υπό το πρίσμα της οικονομικής θεώρησης, ήταν αυτός που 

συσχέτιζε τη μετανάστευση με την ανάπτυξη των βιομηχανικών κοινωνιών, την άνιση 

οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, την εξάρτηση των 

χωρών της «περιφέρειας» από τις «μητροπόλεις». Σύμφωνα με αυτό το ερμηνευτικό 

σχήμα, η δημιουργία της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς αναπτύσσει ένα είδος 

«δομικής εξάρτησης» της «περιφέρειας» από το «κέντρο». Συγκεκριμένα, η 

«περιφέρεια» χρησιμεύει σαν πηγή πρώτων υλών για τις βιομηχανίες του «κέντρου» και 

προμηθεύεται απ’ αυτό τα βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά με αποτέλεσμα μέσω 

αυτής της ανταλλαγής να αναπαράγεται η εξάρτηση των «περιφερειακών» κοινωνιών 

από τις καπιταλιστικές δυνάμεις του «κέντρου». Συνεπώς και η μετανάστευση εργασίας, 

δηλαδή η φτηνή εργατική δύναμη των χωρών της «περιφέρειας», αποτελεί κεφάλαιο που 

το «κέντρο» αντλεί ανάλογα με τις ανάγκες του, αναπαράγοντας την «εξάρτηση» της 

περιφερειακής οικονομίας. 14    

                                                           
13 Τέτοιου τύπου προσέγγιση στην ελληνική βιβλιογραφία είναι το σύγγραμμα του Ξ. Ζολώτας, 

Μετανάστευσις και Οικονομική Ανάπτυξη, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 1966, σύμφωνα με αυτού του 

τύπου των αναλύσεων η μετανάστευση θεωρήθηκε αποτέλεσμα της σύγκλησης των στόχων ανέργων ή 

υποαπασχολούμενων και εργοδοτών, στο Λίνα Βεντούρα, «Μεταπολεμικές προσεγγίσεις… ό.π. σ. 255. 
14 Βλ. για τη θεωρία της εξάρτησης, κύρια αρχή της οποίας είναι ότι ο δυτικός καπιταλισμός θα πρέπει να 

εξετάζεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος, στο Eva Etzioni-Halevi, «Η εμφάνιση 

της νεωτερικής κοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνιολογία», στο Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, 

Κοινωνιολογική θεωρία της ανάπτυξης, Νήσος, Αθήνα 1999, σ. 81-99, Samir Amin, Η άνιση ανάπτυξη: 

Μελέτη πάνω στους κοινωνικούς σχηματισμούς του περιφερειακού καπιταλισμού, Καστανιώτη, Αθήνα 1976, 

Paul Baran, Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξη, Κάλβος, Αθήνα 1977, Μάριος Νικολινάκος (επιμ.), 

Οικονομική ανάπτυξη και μετανάστευση στην Ελλάδα, Κάλβος, Αθήνα 1974, για την κριτική στο σχήμα 

«εξάρτηση-υπανάπτυξη» στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία στο Θεμιστοκλής Καραπαναγιωτίδης-

Δημήτρης Κυρκιλής, «Ζητήματα πολιτικής οικονομίας της μεταπολεμικής Ελλάδας: Μια κριτική 

προσέγγιση», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 8, (1992) και για τους εμπορικούς, 

χρηματοοικονομικούς και τεχνολογικούς μηχανισμούς της εξάρτησης των χωρών της «περιφέρειας» από 

τις «μητροπόλεις» στο Αναστάσιος Γιαννίτσης, Η ελληνική βιομηχανία: Κρίση και ανάπτυξη, Gutenberg, 

Αθήνα 1983. 
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Σύμφωνα με τους Έλληνες μελετητές της θεωρίας της «εξάρτησης»,15 η Ελλάδα 

την περίοδο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανήκε στις χώρες της «περιφέρειας» διότι 

παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά μιας «εξαρτημένης ανάπτυξης» με σημαντικότερα εκείνα 

της εισαγωγής στη χώρα ξένου κεφαλαίου και της ένταξής της στο δυτικό πολιτικό-

στρατιωτικό συνασπισμό καθώς και της εκβιομηχάνισης χωρίς αύξηση της 

απασχόλησης, των χρόνιων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών, της άνισης κατανομής 

του εισοδήματος και της χαμηλής παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα.16  

Οι κοινωνιολογικές17 και δημογραφικές έρευνες, ερμήνευσαν, κατά κύριο λόγο, 

το μεταναστευτικό φαινόμενο με βάση δύο τύπους οικονομικών παραγόντων. Αυτών που 

ωθούσαν τα άτομα να εγκαταλείψουν την κοινωνία προέλευσής τους και εκείνων που τα 

παρακινούσαν να μετακινηθούν προς το νέο τόπο εγκατάστασής τους. Πρόκειται για 

τους παράγοντες έλξης και απώθησης (push & pull factors). Ο κύριος στόχος αυτού του 

τύπου προσέγγισης της μετανάστευσης ήταν η εξήγηση όχι μόνο των αιτιών αλλά και 

των κινήτρων για μετανάστευση. Συγκεκριμένα, η μελέτη των αντικειμενικών 

παραγόντων έλξης και απώθησης αναζητούσε τα αίτια της μετανάστευσης, ενώ η έρευνα 

των υποκειμενικών παραγόντων αναζητούσε τα κίνητρα της μετανάστευσης προς μια 

κοινωνία υποδοχής.18 Ωστόσο, πέρα από την αναζήτηση των αιτιών και των κινήτρων για 

μετανάστευση, ένα από τα ζητήματα που ενδιέφερε την κοινωνιολογική προσέγγιση, στο 

επίπεδο της συνολικής εκτίμησης του μεταναστευτικού φαινομένου, είναι και το ζήτημα 

των επιπτώσεων στην κοινωνική δομή της χώρας υποδοχής και της χώρας αποστολής 

των μεταναστών. 

                                                           
15 Μάριος Νικολινάκος (επιμ.), Οικονομική ανάπτυξη…, ό.π. και Νικήτας Πατινιώτης, Εξάρτηση και 

μετανάστευση: Η περίπτωση της Ελλάδας, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1989 και Γιάννης Μηλιός, Ο ελληνικός 

κοινωνικός σχηματισμός: Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική ανάπτυξη, Εξάντας, Αθήνα 1988. 
16 Σε αυτού του τύπου αναλύσεων του μεταναστευτικού φαινομένου, η μετακίνηση εργατών 

παρουσιάζονταν ως δομικό χαρακτηριστικό των καπιταλιστικών κοινωνιών (ανισότητες της διεθνούς 

αγοράς εργασίας και των σχέσεων κέντρου – περιφέρειας), ως αποτέλεσμα περισσότερο γενικότερων 

καθορισμών και όχι ατομικών αποφάσεων, βλ. Λίνα Βεντούρα, «Μεταπολεμικές προσεγγίσεις…, ό.π. σ.  

256.  
17 Αρχικά στο πλαίσιο δημοσιογραφικών μελετών –εφημερίδων και περιοδικών- και τη δεκαετία του 1970, 

με την παλιννόστηση των Ελλήνων, ως μέρος των μελετών για την επανένταξη των κοινωνικών αυτών 

ομάδων στην Ελλάδα, βλ. Άννα Μαχαιρά, «Μετανάστευση και Οικονομική Ανάπτυξη στη Μεταπολεμική 

Ελλάδα: Η προσέγγιση της κεντροαριστεράς», στο Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, ΜΝΗΜΩΝ 25, 

(Αθήνα 2003), σ. 80.  
18 Βλ. Λουκία Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική…, ό.π., σ. 82-85. 
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 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά, με την πετρελαϊκή κρίση, τη 

μείωση της ζήτησης ξένων εργατών και την αύξηση των παλιννοστήσεων στην Ελλάδα 

μεταβλήθηκαν και τα πεδία μελέτης του φαινομένου. Οι μελετητές εστίασαν το 

ενδιαφέρον τους στην παλιννόστηση, τα ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν οι μετανάστες τόσο στη κοινωνία υποδοχής, όσο και στην κοινωνία 

επαναπατρισμού τους, συμπεριλαμβανομένης της ζωής των Ελλήνων μεταναστών 

δεύτερης γενιάς.19   

Οι μεταναστευτικές σπουδές τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο εστίασαν 

την προσοχή τους στις μεταναστευτικές πολιτικές των κρατών υποδοχής, με αποτέλεσμα 

ο ρόλος των κρατών αποστολής, αλλά και των διεθνών οργανισμών, στην εξέλιξη του 

μεταναστευτικού φαινομένου, να μην έχει διερευνηθεί ακόμα και σήμερα. Η συμβολή 

της παρούσας μελέτης έγκειται στο ότι επιχειρεί να εξετάσει τις πολιτικές μετανάστευσης 

που υιοθέτησε το ελληνικό κράτος, ως χώρα αποστολής μεταναστών μετά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλαίσιο ενός Διεθνούς Οργανισμού για τη μετανάστευση προς 

τις υπερπόντιες χώρες. Επίσης, επιχειρείται η ένταξη των πολιτικών των ελληνικών 

κυβερνήσεων μέσα στα διεθνή δεδομένα. Καμία μελέτη για τη μετανάστευση από την 

Ελλάδα δεν έχει εξετάσει τη δράση της ΔΕΜΕ, ενώ μέσω αυτής μετακινήθηκε ένα 

μεγάλο ποσοστό Ελλήνων προς τις υπερπόντιες χώρες και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο 

στο θέμα της οργανωμένης μεταναστευτικής κίνησης.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το διεθνές πλαίσιο μέσα στο 

οποίο δημιουργήθηκε η ΔΕΜΕ (αίτια, κίνητρα κ.λ.π.) και την επιλογή της Ελλάδας, τις 

πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, να αποτελέσει ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής για τη 

Μετανάστευση. Η Ελλάδα εμπνεύστηκε τις πολιτικές της από τα διεθνή πλαίσια και 

εφάρμοσε πολιτικές σχεδιασμένης μεταναστευτικής κίνησης. Τέλος, η εργασία αυτή 

εξετάζει τη συμμετοχή της ΔΕΜΕ στην εκροή μεταναστών από την Ελλάδα προς τις 

υπερπόντιες χώρες υποδοχής. Παρά την απουσία βιβλιογραφίας για τη Διακυβερνητική 

Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης, τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, η 

παρουσία ενός μεγάλου, σε όγκο, αρχειακού υλικού στα γραφεία του σημερινού 

Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως στην Αθήνα (ΔΟΜ Ελλάδος) επέτρεψε την 

περιγραφή της μεταναστευτικής κίνησης υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ από τον ελληνικό 

χώρο.   

                                                           
19 Βλ. Λίνα Βεντούρα, «Μεταπολεμικές προσεγγίσεις… ό.π. σ. 256-257. 
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Στην παρούσα μελέτη, ερευνήθηκε η μετανάστευση από την Ελλάδα υπό την 

αιγίδα της ΔΕΜΕ την μεταπολεμική περίοδο 1952-1972.20 Η ΔΕΜΕ αποτέλεσε το κύριο 

θεσμικό όργανο για την οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων στις 

υπερπόντιες χώρες υποδοχής.21 Η επιλογή της χρονικής περιόδου 1952 – 1972 οφείλεται 

κατά βάση στο γεγονός ότι αποτελεί την περίοδο έξαρσης των υπερπόντιων 

μεταναστεύσεων μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπρόσθετα, έγινε βάση των 

ακόλουθων κριτηρίων: Πρώτον, τα χρονολογικά όρια ορίζονται από τα αρχεία της 

ΔΕΜΕ, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από το 1952, με την ίδρυσή της, έως το 1972, 

με την «υποβάθμιση» της δράσης της αναφορικά στο σχεδιασμό της μετανάστευσης των 

Ελλήνων προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής. Το 1952 η Ελλάδα συμμετείχε στη 

Συνδιάσκεψη των Βρυξελλών για τη μετανάστευση από τις χώρες της Ευρώπης και 

αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της ΔΕΜΕ. Σταδιακά, από το 1972 και ύστερα, από την 

πετρελαϊκή κρίση (1973-1974) και μετά, περιορίζεται ο ρόλος της ΔΕΜΕ στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των προγραμμάτων «εθνικής μετανάστευσης»22 προς τις 

διηπειρωτικές οικονομίες. Δεύτερον, η Ελλάδα, στις αρχές της προαναφερόμενης 

περιόδου, βγαίνει από έναν εμφύλιο πόλεμο (1946-1949), όπου δοκιμάστηκαν έντονα οι 

κοινωνικές και οικονομικές υποδομές της χώρας. Η οργανωμένη μετανάστευση 

προάχθηκε σε αυτήν τη συγκυρία ως λύση του προβλήματος της ανάπτυξης της χώρας, 

ως μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας και της κοινωνικής δυσαρέσκειας και, μέσω της 

εισροής μεταναστευτικών εμβασμάτων, ως τρόπος εξισορρόπησης του ισοζυγίου 

πληρωμών και αύξησης του συναλλαγματικού αποθέματος της χώρας. Έως το 1972 και 

την αναδόμηση του εγχώριου οικονομικού και κοινωνικού ιστού, η Ελλάδα αποτέλεσε 

                                                           
20 Εξαιτίας των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ, πέρα από τη συμβολή της στην εθνική μετανάστευση, στο 

σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων μετεγκατάστασης προσφύγων και «ειδικών κατηγοριών» από 

τις ευρωπαϊκές χώρες μετά τον πόλεμο, γίνεται αναφορά και στην περίοδο 1945 (λήξη Β’ Παγκοσμίου 

πολέμου) – 1951 (έναρξη λειτουργιών για τη σύσταση μιας Επιτροπής για τη Μετανάστευση) σχετικά με 

τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στην Ευρώπη και την Ελλάδα.    
21 Η οργανωμένη μετανάστευση αποτέλεσε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής περιόδου, 

καθώς υπεγράφησαν συμφωνίες μεταξύ των κρατών αποστολής και υποδοχής. Η οργανωμένη 

μεταναστευτική κίνηση ξεκίνησε μέσω Διεθνών Οργανισμών, όπως ενδεικτικά ήταν η Διεθνής Οργάνωσης 

Εργασίας, η Διακυβερνητική Επιτροπής Μεταναστεύσεων εξ Ευρώπης για να συνεχιστεί με την υπογραφή 

συμβάσεων εργασίας με ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Βέλγιο, τη Γερμανία κ.α. 
22 Υιοθετούμε τον όρο από τα κείμενα των πηγών μας σύμφωνα με τα οποία ως «εθνική μετανάστευση» 

ορίζεται η μετανάστευση των γηγενών. 
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μία κατεξοχήν χώρα αποστολής οικονομικών μεταναστών και σε μικρότερο βαθμό 

προσφύγων ελληνικής και ξένης καταγωγής προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής.  

Η έρευνα στηρίχθηκε σε βιβλία και άρθρα που έχουν δημοσιευτεί για το 

φαινόμενο της μετανάστευσης, στον τύπο της εποχής, στα πρακτικά των συνεδριάσεων 

της Βουλής και κυρίως στο εξαιρετικά πλούσιο, αλλά αταξινόμητο, αρχειακό υλικό της 

ΔΕΜΕ, το οποίο βρίσκεται στα γραφεία του ΔΟΜ Ελλάδος. Το αρχειακό υλικό το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα περιέχει έγγραφα που αναφέρονται στη λειτουργία της 

ΔΕΜΕ στον ελληνικό χώρο, την αλληλογραφία μεταξύ της ΔΕΜΕ και των αρμόδιων 

Υπουργείων και Διευθύνσεων (π.χ. Διεύθυνση Μεταναστεύσεως του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κ.α.), 

όπως και μεταξύ της ΔΕΜΕ και των άλλων Αποστολών της για θέματα κυρίως 

σχεδιασμού των μεταναστευτικών προγραμμάτων. Επίσης, διερευνήθηκαν οι καρτέλες 

καταχώρισης των στοιχείων των υποψήφιων προς αναχώρηση και το πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό της ΔΕΜΕ.   

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται το 

προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη την περίοδο 1945-1951 και 

συγκεκριμένα τα πρώτα εγχειρήματα για την οργάνωση της μεταναστευτικής κίνησης 

μετά τον πόλεμο και οι πολιτικές και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ίδρυση της 

ΔΕΜΕ. Συγκεκριμένα, σε μια πρώτη ενότητα, γίνεται λόγος για το θέμα των προσφύγων 

και των εκτοπισθέντων (displaced persons) του πολέμου. Περιγράφεται ο τρόπος με τον 

οποίον πραγματοποιούνταν οι μετακινήσεις τους υπό την εποπτεία Διεθνών 

Οργανώσεων, όπως της U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration) και του IRO (International Refugee Organization). Στη δεύτερη ενότητα, 

αναπτύσσονται διεξοδικά οι πολιτικές των κρατών για την ίδρυση ενός Διεθνούς 

Οργανισμού Μετανάστευσης, υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. 

Ιδιαίτερα γίνεται λόγος για τις συνδιασκέψεις της Νεάπολης και των Βρυξελλών, τις 

θέσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας και τις τελικές αποφάσεις των συμμετεχόντων περί 

της ίδρυσης της Προσωρινής Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης, 

η οποία και αποτέλεσε το επίσημο διακρατικό όργανο για τις μεταναστεύσεις, με έδρα τη 

Γενεύη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, της παρούσας εργασίας, παρουσιάζεται το ζήτημα της 

οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης καθώς και αυτό της μετανάστευσης από 

την Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έως τη σύσταση της ΔΕΜΕ. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας, ο λόγος 
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περί «κοινωνικής αναγκαιότητας της εκβιομηχάνισης» και η σημασία που αποδίδεται 

στην «εθνική» μετανάστευση. Διερευνάται η πρόθεση του ελληνικού κράτους να 

συνεργαστεί και να αποτελέσει ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΔΕΜΕ.  

Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στην 

υπερπόντια μετανάστευση από την Ελλάδα μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ και 

αναλυτικά παρουσιάζεται η δράση της Επιτροπής στον ελληνικό χώρο. Γίνεται λόγος για 

τις κατηγορίες των προσώπων που γίνονταν δεκτές για μετανάστευση, για τα 

προγράμματα μεταναστευτικής κίνησης που προκήρυσσε η ΔΕΜΕ ανά χώρα υποδοχής 

και σε συνάρτηση με τις ανάγκες για υποψήφιο εργατικό δυναμικό από την πλευρά των 

υπερπόντιων οικονομιών, για τις απαραίτητες διαδικασίες που προηγούνταν της 

μεταναστευτικής εξόδου, όπως και για τις οικονομικές υποχρεώσεις του ελληνικού 

κράτους στη διαχείριση των οργανωμένων μεταναστευτικών κινήσεων. Στόχος αυτού 

του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη του τρόπου λειτουργίας του θεσμού και η άμεση και 

αλληλοεξαρτώμενη σχέση του τόσο με το ελληνικό κράτος όσο και με τα κράτη 

υποδοχής. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η 

έκταση που έλαβε η υπερπόντια μετανάστευση την περίοδο 1952-1972 και ιδιαίτερα ο 

χαρακτήρας της μεταναστευτικής κίνησης υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ. Συγκεκριμένα, 

δίνονται τα μεγέθη και οι κατευθύνσεις των υπερπόντιων μεταναστεύσεων καθώς και τα 

ποσοστά που καλύπτονται από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Επιτροπή για τη 

μετανάστευση. Μέσα από τους πίνακες και τα γραφήματα επιχειρείται μια συνολική 

περιγραφή των μεταναστευτικών κινήσεων, έτσι ώστε να αναδειχθούν γενικά στοιχεία 

και συμπεράσματα ως προς τις τάσεις που λάμβανε η μεταναστευτική εκροή, κυρίως από 

την Ελλάδα, προς τις υπερπόντιες οικονομίες, μέσω της ΔΕΜΕ. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταναστεύσεων και συγκεκριμένα η 

γεωγραφική προέλευση, το επάγγελμα, η ηλικία και το φύλο των μετακινηθέντων, μέσω 

των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 1945-1951 
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Τα πρώτα εγχειρήματα για την οργάνωση της μεταναστευτικής κίνησης 

μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 

 

Οι πρόσφυγες στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

 

Σύμφωνα με τα διεθνή κείμενα, μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ο «πρόσφυγας» 

θεωρείται το πρόσωπο που εξαιτίας του φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, 

εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται εκτός της χώρας της 

οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν επιθυμεί να λάβει την προστασία της.23 Με το τέλος 

του Πολέμου υπήρχε στην Ευρώπη μεγάλος αριθμός μειονοτικών  πληθυσμών που 

αρνήθηκαν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, κυρίως εξαιτίας της αλλαγής 

πολιτικού καθεστώτος στη χώρα καταγωγής τους, και προσδιορίστηκαν από τη διεθνή 

κοινότητα ως «εκτοπισμένοι».24  Τέτοιες κατηγορίες πληθυσμών που αρνήθηκαν να 

επαναπατρισθούν ήταν οι Πολωνοί,25 οι Γιουγκοσλάβοι26 και οι Βαλτικοί,27 που εξαιτίας 
                                                           
23 Βλ. Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα 

κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993, σ. 11   
24 Ο όρος «displaced person» αναφέρεται στο πρόσωπο που μετακινήθηκε βίαια από τον τόπο του και που 

έχει ανάγκη είτε να επαναπατρισθεί είτε να μεταναστεύσει σε άλλη χώρα με έξοδα κρατικά ή Διεθνών 

Οργανώσεων. Συνεπώς δε θα πρέπει να τον συγχέουμε με την έννοια του πρόσφυγα.  
25 Η πρώτη ομάδα των Πολωνών προσφύγων περιλαμβάνει τα μέλη των πολωνικών δυνάμεων που είχαν 

εγγραφεί στο βρετανικό στρατό και διαμόρφωσαν το Πρώτο και Δεύτερο Σώμα Στρατού. Με το τέλος του 

πολέμου μεγάλος αριθμός στρατιωτών στάθμευσε στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα 

μέρος αυτών επέστρεψε στην Πολωνία ενώ αρκετοί περισσότεροι μετεγκαταστάθηκαν στη Βρετανία. Η 

δεύτερη ομάδα των εκτοπισμένων Πολωνών περιλάμβανε όσους βρίσκονταν στη Δυτική Γερμανία, κυρίως 

στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, προερχόμενοι άλλοι από τη δυτική και κεντρική Πολωνία και 

άλλοι από τις ανατολικές περιοχές της ΕΣΣΔ. Βλ. Jacques Vernant, The Refugee in the post-war world, 

Γενεύη 1951, σ. 50-54 
26 Πρόκειται για εκτοπισμένους πληθυσμούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που μετά τον πόλεμο 

βρίσκονταν στη Δ. Γερμανία, την Αυστρία και τη Β. Ιταλία, για αιχμάλωτους πολέμου που αρνήθηκαν να 

επιστέψουν στη χώρα τους (για πολιτικούς λόγους) και για έναν μικρό αριθμό αυτών που 

επαναπατρίσθηκαν. Βλ. Jacques Vernant, The Refugee..., ό.π. σ. 58-60 
27 Πρόκειται για Εσθονούς, Λετονούς και Λιθουανούς που ζούσαν στα στρατόπεδα καταναγκαστικής 

εργασίας και βρίσκονταν μετά τον πόλεμο κάτω από το δυτικό συνασπισμό δυνάμεων. Υπήρχε επίσης μια 

μεγάλη ομάδα, εγκατεστημένη στις Σκανδιναβικές χώρες και συγκεκριμένα στη Σουηδία, τη Δανία και τη 

Νορβηγία. Βλ. Jacques Vernant, The Refugee..., ό.π. σ. 54-56    
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της εγκαθίδρυσης κομουνιστικών καθεστώτων στις χώρες τους δεν επιθυμούσαν να 

επιστρέψουν πίσω και βρίσκονταν στην κατεχόμενη από τους συμμάχους Δυτική 

Γερμανία.28 Όσον αφορά στους πληθυσμούς Εβραϊκής καταγωγής που βρίσκονταν στη 

Δ. Ευρώπη (Δ. Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία) είτε δεν επιθυμούσαν, είτε δεν μπορούσαν 

να επιστρέψουν στους τόπους τους, κυρίως λόγω της κατάληψης των προπολεμικών τους 

εστιών και υπαρχόντων τους. Συμπληρωματικά με τον δυτικοευρωπαϊκό αντισημιτισμό, 

την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ (1948) και το νόμο περί Μεταναστεύσεως στις 

Η.Π.Α. επιτράπηκε στους περισσότερους από τους πληθυσμούς Εβραϊκής καταγωγής να 

φύγουν από την Ευρώπη και να μετεγκατασταθούν είτε στο νέο κράτος του Ισραήλ, είτε 

στις Η.Π.Α.29 Από την πλευρά των χωρών του σοβιετικού μπλοκ υπήρχε μεγάλος 

αριθμός στρατιωτών, αιχμαλώτων του πολέμου, πολιτικών φυγάδων, εργατών 

καταναγκαστικών έργων και δραπετών καθώς και εκτοπισμένων του πολέμου, όπως 

Εβραίοι και Γερμανοί. Αυτές οι ομάδες βρέθηκαν μετά τον πόλεμο στα κομουνιστικά 

καθεστώτα των χωρών της Αν. Ευρώπης, όπως της Τσεχοσλοβακίας, Πολωνίας, 

Ρουμανίας, Γιουγκοσλαβίας και Ουγγαρίας, πολλοί από τους οποίους μετακινήθηκαν 

προς τη Δυτική Γερμανία και την Αυστρία, ενώ άλλοι συνέχισαν την μετεγκατάστασή 

τους σε κάποια από τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής, υπό την εποπτεία διεθνών 

οργανώσεων.  

 

 

Η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στην Ευρώπη και το εγχείρημα 

μετεγκατάστασής τους 

    

Με την ήττα της Γερμανίας στον πόλεμο απελευθερώθηκαν εκατομμύρια 

τρόφιμοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης και ξένοι εργάτες καταναγκαστικών 

εργασιών, με αποτέλεσμα στη δυτική Ευρώπη να εμφανιστεί ένας τεράστιος αριθμός 

εκτοπισμένων του πολέμου. Κυρίως πρόκειται για ξένους εργάτες, καταγόμενοι από τις 

χώρες της ανατολικής Ευρώπης, των οποίων βασική προτεραιότητα ήταν είτε να 

                                                           
28 Η πληθυσμιακή αυτή κατηγορία μετακινήθηκαν στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων στη Βρετανία και 

τις Η.Π.Α. Βλ. για τις μετατοπίσεις πληθυσμών στο Μαζάουερ Μάρκ, Σκοτεινή ήπειρο..., ό.π. σ. 212-215.  
29  Αναφορικά στους  Εβραίους πρόσφυγες στην Δυτική Ευρώπη, μετά τον πόλεμο εισήλθε ένας αριθμός 

αυτών από την Αν. Ευρώπη και κυρίως από την Πολωνία,  Ρουμανία και την Ουγγαρία (εξαιτίας του 

έντονου αντισημιτισμού). Βλ. Jacques Vernant, The Refugee, ό.π. σ. 56-58 και Μαζάουερ Μάρκ, Σκοτεινή 

ήπειρο..., ό.π. σ. 215  
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επιστρέψουν στα σπίτια τους, είτε κυρίως να μετεγκατασταθούν σε χώρα της Δύσης. Οι 

μετακινήσεις των εκτοπισμένων του πολέμου, όπως έχει ήδη αναφερθεί στρατιωτών, 

φυλακισμένων, πολιτικών φυγάδων, εργατών καταναγκαστικής εργασίας και δραπετών, 

έλαβαν χώρα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η πλειοψηφία αυτών, που βρίσκονταν 

στη δυτική Ευρώπη δεν θέλησαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, ενώ παράλληλα ένας 

μεγάλος αριθμός προσώπων από τις χώρες του ανατολικού μπλοκ μετακινήθηκαν μαζικά 

προς τη δυτική Γερμανία και την Αυστρία. 

  Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πόλεμου, η ανάγκη για μια μεθοδική 

μεταναστευτική κίνηση και μετεγκατάσταση των προσφύγων και των εκτοπισμένων του 

πολέμου κρίνεται «επιτακτική», από το δυτικοευρωπαϊκό συνασπισμό δυνάμενων. Οι 

Διεθνείς Οργανώσεις, όπως η U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration) και η I.G.C.P. (Intergovernmental Committee for Refugees), οι οποίες 

συστάθηκαν μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από τις κυβερνητικές δυνάμεις 

του δυτικού συνασπισμού, υπολόγισαν ότι 8 με 13 εκ. εκτοπισμένοι πληθυσμοί και 

πρόσφυγες βρίσκονταν στην κεντρική Ευρώπη, μετακινούμενοι κατά τη διάρκεια των 

συγκρούσεων λόγω των πολεμικών γεγονότων, της κατάληψης εδαφών, των 

αναγκαστικών μετακινήσεων προς εργασία και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. 30  

H U.N.R.R.A., η οποία ιδρύθηκε από τις Η.Π.Α. και 43 άλλες χώρες, σύμφωνα με 

την καταστατική της πράξη και σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, ανέλαβε τον 

επαναπατρισμό των φυλακισμένων του πολέμου και των εκτοπισμένων από τα 

στρατόπεδα της Δ. Γερμανίας και της Αυστρίας.31  Ωστόσο, το ζήτημα των προσφύγων 

και των εκτοπισμένων παρέμενε και οι Η.Π.Α. ανέθεσαν στην (I.G.C.R.), η οποία είχε 

ήδη συσταθεί στο Evian, να οργανώσει την εξωτερική μετακίνηση των Γερμανών 

προσφύγων προς τις χώρες της Αμερικής. Από το 1945 έως το 1947 συνεργάζονταν με 

τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών για την μετακίνηση των προσφύγων και 

εκτοπισμένων πληθυσμών από τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτά τα τρία χρόνια λειτουργίας 

της, η I.G.C.R. υιοθέτησε δύο «σχήματα μεταναστευτικής κίνησης»: Το πρώτο αφορούσε 

την προεπιλεγμένη μετανάστευση προσφύγων από ειδικές επιτροπές των κυβερνήσεων 

των χωρών υποδοχής, η οποία κατευθύνονταν κυρίως προς τη γεωγραφική ζώνη της 

Γερμανίας και της Αυστρίας, και το δεύτερο σχήμα βασίζονταν στη συνεργασία της 
                                                           
30 Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», Νέα Οικονομία 7, (1953), σ. 

157. 
31 International Labour Office, International Migration 1945-1957, La Tribune de Genève, Γενεύη 1959, σ. 

45-46.    
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Επιτροπής με εθελοντικές Οργανώσεις των κρατών υποδοχής για την μετεγκατάσταση 

των «ευάλωτων» αυτών πληθυσμών.32         

     

 

Το ιστορικό πλαίσιο σύστασης  του Διεθνούς Οργανισμού για τους Πρόσφυγες. 

 

Με το τέλος του πολέμου η UNRRA ανέλαβε τον επαναπατρισμό όσων από τους 

πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους πληθυσμούς ενδιαφέρονταν να επιστρέψουν στις 

πατρίδες τους. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκονταν στη 

δυτική Γερμανία, δεν επιθυμούσαν να επαναπατριστούν αλλά ενδιαφέρονταν να 

μεταναστεύσουν και να μετεγκατασταθούν σε κάποια από τις ευρωπαϊκές ή  υπερπόντιες 

χώρες υποδοχής.33  

Ο Ψυχρός Πόλεμος, ο οποίος κατά βάσει ήταν ένας ιδεολογικός πόλεμος μεταξύ 

δύο διαφορετικών οικονομικών και πολιτικών καθεστώτων, βασίστηκε από τη μια στην 

πεποίθηση των δυτικών συμμάχων ότι το μέλλον του παγκόσμιου καπιταλισμού και της 

φιλελεύθερης κοινωνίας δεν είχε διασφαλιστεί, καθώς η ΕΣΣΔ είχε ενδυναμωθεί και 

εξαπλωθεί σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης και σε ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του μη 

ευρωπαϊκού κόσμου, και από την άλλη στην άμεση ανησυχία των Σοβιετικών για την 

πραγματική ηγεμονία των Η.Π.Α. σε όλα τα μέρη που δεν ήταν υπό την κατοχή των 

κομουνιστών.34 Στα πλαίσια αυτής της «σταθερής αντιπαράθεσης» και «ανασφάλειας» 

των δύο υπερδυνάμεων που αναδύθηκαν από τον παγκόσμιο πόλεμο και της «σιωπηρής 

συμφωνίας» για τον καταμερισμό των δυνάμεών τους, η διαχείριση του ζητήματος των 

προσφύγων και εκτοπισμένων του πολέμου και συγκεκριμένα η τύχη των πληθυσμών 

αυτών αποτέλεσε ένα από τα σημεία σύγκρουσής τους. 

Στα πλαίσια του ιδεολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο νικητών του 

πολέμου και επισημαίνοντας την μεγάλη διάσταση που λάμβανε το πρόβλημα των 

                                                           
32 International Refugee Organization, Migration from Europe…a report of experience, Editions du Rocher, 

Μόναχο χ.χ., σ. 20-22 και John F. Thomas, Planned International Migration and Multilateral Co-operation 

(I.C.E.M. at Work), Graduate Institute of International Studies, Γενεύη 1971,σ. 11-13.  
33 Jacques Vernant, The Refugee in the post-war world, Γενεύη 1951, σ. 50-62 και International Labour 

Office, International Migration…, ό.π., σ. 43-45  
34 Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο ήταν η μόνη χώρα στην περιοχή των Βαλκανίων, η οποία εντάθηκε στη 

δυτική σφαίρα επιρροής δυνάμεων και αποτέλεσε μέλημα των Αμερικάνων, εξαιτίας του εμφυλίου 

πολέμου στη χώρα (1946-1949). 
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εκτοπισμένων και των προσφύγων στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική 

προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε.35, το Δεκέμβρη του 1946, η ίδρυση μιας 

ειδικής Οργάνωσης, η οποία θα αναλάμβανε αποκλειστικά το σχεδιασμό και τον έλεγχο 

των μετακινήσεων των πληθυσμών αυτών. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η 

ίδρυση αυτής της οργάνωσης, στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου, αποτελεί μέρος του 

«παιχνιδιού εντυπώσεων» και παγίωση της διεθνούς κατάστασης για όσα παρέμεναν 

ακαθόριστα, όπως ήταν και το μέλλον των πληθυσμιακών μειονοτήτων στην Ευρώπη. Το 

έργο της «αποκατάστασης»36 των προσώπων αυτών, για τον επαναπατρισμό ή τη 

μετανάστευσή τους σε άλλη χώρα, ανατέθηκε από τον Ο.Η.Ε. στη Διεθνή Οργάνωση για 

τους Πρόσφυγες (IRO), η οποία άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1947 και τερμάτισε 

τη δράση της το Δεκέμβρη του 1951.37 Σύμφωνα με το καταστατικό του Οργανισμού, ο 

IRO ανέλαβε τη νομική προστασία και την παροχή υπηρεσιών διακίνησης για τους 

πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους του πολέμου. Συγκεκριμένα, προτάθηκε να 

συντονίσει τον εθελοντικό επαναπατρισμό των προσώπων αυτών και τη μετανάστευση 

εκείνων που δεν επιθυμούσαν, εξαιτίας των καταστροφών, των πολιτικών διώξεων και 

της εγκαθίδρυσης σοβιετικών καθεστώτων, να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.38 

Οι περισσότερες από τις παραδοσιακές χώρες αποστολής και υποδοχής 

μεταναστών, δηλαδή οι χώρες του δυτικού συνασπισμού δυνάμεων, υπήρξαν τακτικά 

μέλη του IRO.39 Στην έκθεση για τις πολιτικές που υιοθέτησε ο Οργανισμός, 

σημειώνεται ότι ανέλαβε να λύσει το ζήτημα των εκτοπισμένων με το να τους βρει 

μόνιμη κατοικία μακριά από την πατρίδα τους. Με άλλα λόγια, προωθούσε πολιτικές 

«εθελούσιας» μετεγκατάστασης και όχι επιστροφής στις εστίες τους, δηλαδή στις 

                                                           
35 Ο Ο.Η.Ε. συστάθηκε το 1945, από τις νικήτριες χώρες του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, με σκοπό τη 

συνεργασία, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. Χρησιμοποιήθηκε από τους δυτικούς όχι μόνο ως 

θεσμός προστασίας και αποτροπής εμπόλεμων συγκρούσεων, αλλά και ως ένα ιδεολογικό όπλο ενάντια 

στον κομουνισμό. 
36 Με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν όχι μόνο «κατοικία» αλλά και χώρα, όπου να τον 

συνδέουν με αυτήν ηθικοί και νομικοί δεσμοί.  
37 Μάριος Θ. Ραφαήλ, Η μετανάστευσις: Μελέτη των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δεδομένων, Αθήναι 

1954, σ. 18. 
38 Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση…», ό.π., σ. 158 και International Labour Office, International 

Migration…, ό.π., σ. 47. 
39 Μεταξύ αυτών ήταν η Αυστραλία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Κίνα, η Δανία, η Δημοκρατία του Δομίνικου, 

η Γαλλία, η Γουατεμάλα, η Ισλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Ν. Ζηλανδία, η 

Νορβηγία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α. και η Βενεζουέλα.  
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κομουνιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με την Έκθεση, αναφέρθηκε 

ότι μέλημα των μελών του Οργανισμού αυτού ήταν «να στηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στο 

πρόβλημα της στενότητας εργασίας, που αντιμετώπιζαν οι υπερπόντιες καπιταλιστικές 

χώρες υποδοχής, και στην ύπαρξη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που αναζητούσαν 

νέα πατρίδα».40 Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι από τη μια η βιομηχανική 

ανάπτυξη των οικονομιών της Δύσης προκρίθηκε ως ευνοϊκή συνθήκη για την 

«κοινωνική αποκατάσταση» των προσφύγων και από την άλλη μέσα στο ψυχροπολεμικό 

κλίμα της εποχής η Αμερική φαίνονταν να κερδίζει τις εντυπώσεις, παίρνοντας με το 

μέρος της τις πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες και αποτέλεσαν ένα εν δυνάμει εργατικό 

δυναμικό στη διάθεση της αγοράς εργασίας της Δύσης.  

Συγκεκριμένα, οι Η.Π.Α. θέσπισαν ένα νομικό καθεστώς που ευνοούσε τη 

μετανάστευση προσφύγων, ως ειδικευμένων εργατών, και η ΕΣΣΔ κατηγόρησε τον ΟΗΕ 

ότι δεν ενίσχυε την επιστροφή των προσφύγων στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Οι 

Η.Π.Α. με το νόμο Displaced Persons Act (1948)41 επέτρεψαν την εισδοχή στη χώρα 

κατάλληλα εκπαιδευμένων προσφύγων και στη συνέχεια με το νόμο Refugee Relief Act 

(1953)42 περιέλαβαν και την εισδοχή στη χώρα πολιτικών φυγάδων και Γερμανών 

εξόριστων. Οι χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού κατηγορούν την Αγγλία και την 

Αμερική ότι εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες προκειμένου να βρουν φτηνούς εργάτες 

για τις βιομηχανίες τους. Χαρακτηριστικά, οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Σ.Δ. στις Γενικές 

Συνελεύσεις του Ο.Η.Ε. σημείωσαν ότι οι χώρες του δυτικού κόσμου, και ιδιαίτερα η 

Αμερική, παραβίαζαν εσκεμμένα το καταστατικό του IRO, το οποίο προέβλεπε αρχικά 

την επιστροφή των εκτοπισμένων στις εστίες τους.43 Συνεπώς, τα μέλη του Οργανισμού 

ακολούθησαν μια στρατηγική προώθησης της οργανωμένης μεταναστευτικής κίνησης 

των προσφύγων και των εκτοπισμένων για να λύσουν το πρόβλημα της απουσίας 

εργατικού δυναμικού στην εγχώρια αγορά εργασίας τους, σε συνδυασμό με την 

                                                           
40 International Refugee Organization, Migration from Europe…, ό.π., σ. 13. 
41 Ο πρώτος Νόμος προέβλεπε την εισδοχή 205.000 προσφύγων και το 1950 την εισδοχή άλλων 108.000. 
42 Βλ. αναλυτικά και για το πολιτικό περιεχόμενο του νόμου στο Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Ο Νέος 

Αμερικανικός Νόμος περί Μεταναστεύσεως», Νέα Οικονομία 7, (1953), σ. 441 και John F. Thomas, 

Planned International Migration…, ό.π., σ. 16. 
43 Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση…», ό.π., σ. 158. Έως το 1947 επαναπατρίσθηκε ο 

μεγαλύτερος αριθμός ατόμων. Μέσω των υπηρεσιών του IRO επαναπατρίσθηκαν πρόσωπα κυρίως στην 

Πολωνία και τη Γιουγκοσλαβία. Βλ. και για την έκταση που πήρε το φαινόμενο της εγκατάστασης των 

προσφύγων σε άλλες χώρες στο International Labour Office, International Migration…, ό.π., σ. 49-51.    
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κατάσταση της σταθερής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, στα πλαίσια 

του Ψυχρού Πολέμου.    

 

 

Η δράση του Διεθνούς Οργανισμού για τους Πρόσφυγες. 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός για τους Πρόσφυγες προκήρυξε τρία σχήματα 

μεταναστευτικής κίνησης. Το πρώτο αναφέρονταν στη μετανάστευση προσφύγων, έπειτα 

από ένα στάδιο προεπιλογής τους με κριτήρια που έθεταν οι ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις 

μέλη του Οργανισμού. Το δεύτερο σχήμα σχετίζονταν με τη μετακίνησή τους, έπειτα από 

πρόσκληση συγγενών και το τρίτο με την εγκατάσταση των προσώπων, κατόπιν 

προσκλήσεως εργοδοτών, στη βάση ειδικών επαγγελματικών αναγκών, στις χώρες 

υποδοχής.44 Μέσω αυτών των σχημάτων για τη μετανάστευση των προσφύγων 

παρατηρούμε πως για πρώτη φορά επιχειρείται μια προσπάθεια οργανωμένης 

μεταναστευτικής κίνησης πληθυσμών, η οποία πραγματοποιούνταν μέσα από 

συγκεκριμένα στάδια, από τη στιγμή της συγκέντρωσης των προσφύγων στα κέντρα 

στέγασης έως την αναχώρησή τους. 

Ο IRO διέθετε στρατόπεδα προσφύγων, εκ των οποίων τα περισσότερα 

βρίσκονταν στη Δυτική Γερμανία, νοσοκομεία, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

παιδικούς σταθμούς.45 Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες που βοηθήθηκαν από τον 

Οργανισμό στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία ζούσαν σε κέντρα, τα οποία 

παρέδωσε η U.N.R.R.A. H διαδικασία της εξωτερικής μετανάστευσης, μέσω των 

υπηρεσιών του IRO, ακολουθούσε ορισμένα στάδια. Αρχικά, ο IRO αναλάμβανε τη 

συγκέντρωση των προσφύγων σε ξενώνες ή κέντρα υποδοχής όπου προβλέπονταν η 

παροχή των πρώτων υπηρεσιών και συγκεκριμένα πραγματοποιούνταν οι εγγραφές των 

προσφύγων, η ιατρική και νοσοκομειακή τους περίθαλψη, η επαγγελματική τους 

εκπαίδευση και η εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η γενική πληροφόρηση και ο 

προσανατολισμός τους ως προς τους νέους τόπους εγκατάστασής τους.46 

Σε συνέχεια της προεπιλογής των υποψήφιων προς μετακίνηση, από ειδικές 

επιτροπές των κυβερνήσεων των χωρών υποδοχής και μελών του Οργανισμού, οι 

                                                           
44 International Refugee Organization, Migration from Europe…, ό.π., σ. 23. 
45 Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση…», ό.π., σ. 157-158. 
46 International Refugee Organization, Migration from Europe…, ό.π., σ. 45-48. 
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πρόσφυγες μεταφέρονταν στα κέντρα εγκατάστασης. Σε αυτά προβλέπονταν η 

παρουσίαση των υποψηφίων στην αποστολή των κρατών υποδοχής, η τελική 

πιστοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων τους και τέλος η έκδοση των απαραίτητων 

ταξιδιωτικών εγγράφων για την αναχώρηση και άφιξή τους στη νέα τους πατρίδα. Στη 

συνέχεια, κατευθύνονταν σε ειδικά κέντρα μέσα στα οποία δίνονταν όλες οι τελευταίες 

συμβουλές για το ταξίδι και το νέο τόπο εγκατάστασής τους. Τέλος, στο κέντρο 

επιβίβασης προβλέπονταν η συγκέντρωση και ο έλεγχος των αποσκευών τους, καθώς και 

η επιβίβαση τους στα τρένα και τα πλοία.47  

Η οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση των προσφύγων το διάστημα από τις 1 

Ιουλίου του 1947 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1950, φαίνεται να καλύπτει έναν εξίσου 

μεγάλο αριθμό. Όσον αφορά στις χώρες αποστολής, ο μεγαλύτερος αριθμός των 

προσφύγων προέρχονταν από τη Δυτική Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία. Μέσω 

των υπηρεσιών του IRO μετανάστευσαν περίπου 879.403 πρόσφυγες, από τους οποίους 

οι 723.740 κατευθύνθηκαν προς τις υπερπόντιες χώρες και οι υπόλοιποι 155.663 προς τις 

ευρωπαϊκές και συγκεκριμένα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, το Βέλγιο. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών κατευθύνθηκε προς τις Η.Π.Α. 

(περίπου το 32,8% επί του συνόλου προς τις υπερπόντιες χώρες), οι οποίες ήδη από το 

τέλος του πολέμου ακολουθούσαν μια πολιτική ενίσχυσης της μεταναστευτικής κίνησης 

των προσφύγων,48 την Αυστραλία, τον Καναδά, το νέο κράτος του Ισραήλ και ως προς 

τις χώρες της Ευρώπης κυρίως προς το Ηνωμένο Βασίλειο (πάνω από το 54,8% επί του 

συνόλου προς τις Ευρωπαϊκές χώρες) και τη Γαλλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
47 Στο ίδιο, σ. 49-55. 
48 Οι σημαντικότερες χώρες υποδοχής, οι οποίες ευνόησαν πολιτικές ενίσχυσης της εισόδου των 

προσφύγων είναι, πέρα των Η.Π.Α., το Ισραήλ και ο Καναδάς. Βλ. John F. Thomas, Planned International 

Migration…, ό.π., σ. 22. 
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1. Αριθμός Ευρωπαίων Προσφύγων που μετακινήθηκαν μέσω των υπηρεσιών του IRO 
01/07/47 - 31/12/50    

     
Μη 

Ευρωπαϊκές 
χώρες 

υποδοχής 

Αριθμός 
μετακινούμενων 

 

Ευρωπαϊκές χώρες 
υποδοχής 

Αριθμός 
μετακινούμενων 

Αργεντινή 30.971  Βέλγιο 22.370 
Αυστραλία 170.543  Γαλλία 38.107 
Βραζιλία 24.645  Ολλανδία 4.260 
Καναδάς 94.115  Σουηδία 3.853 

Χιλή 4.402 
 

Ηνωμένο Βασίλειο 85.363 

Ισραήλ 120.766 
 

Άλλες χώρες 1.710 

Παραγουάη 5.707  Σύνολο 155.663 
Περού 2.290    

Βενεζουέλα 15.995    
Η.Π.Α. 238.006    

Άλλες χώρες 16.300    
Σύνολο 723.740    

 

Πηγή: International Refugee Organization, Migration from Europe…, ό.π., σ. 35. 
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Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ίδρυσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής 

Μεταναστεύσεως εξ’ Ευρώπης. 

 

 

Οι πρόσφυγες και η δράση του Διεθνούς Οργανισμού για τους Πρόσφυγες στην 

Ελλάδα 

 

Έως το 1940 οι πολιτικές διώξεις στην Ελλάδα αφορούσαν είτε τη διαμάχη 

μεταξύ δημοκρατικών και βασιλικών πολιτικών δυνάμεων, είτε τη σύγκρουση μεταξύ 

των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων και του αριστερού λαϊκού κινήματος. Στα χρόνια 

του εμφυλίου πολέμου οι διώξεις συνδέονταν αποκλειστικά με την ένοπλη σύγκρουση 

μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων του τόπου και του αριστερού κινήματος. Την 

περίοδο από τέλος του εμφυλίου πολέμου έως το 1967 οι πολιτικές διώξεις αποτελούσαν 

μέσο πίεσης που χρησιμοποιούνταν από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου, στην 

προσπάθειά τους να εμποδίσουν την ανασυγκρότηση του αριστερού λαϊκού κινήματος 

και να εξουδετερώσουν τις πολιτικές οργανώσεις του.49  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το ελληνικό κράτος, 

«πρόσφυγας», την περίοδο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρούνταν οποιοδήποτε 

πρόσωπο που έχει εγκαταλείψει τη χώρα του ή τη μόνιμη κατοικία του για λόγους 

πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς. Επιπρόσθετα, κατανέμονταν σε μία από τις 

παρακάτω δύο κατηγορίες: α) αλλοδαποί πρόσφυγες, οι οποίοι έφτασαν στην Ελλάδα 

πριν από το 1938 και δεν απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα και β) τους μετά το 1938 

αφιχθέντες στη χώρα αδιακρίτως αν έχουν ή όχι την ελληνική υπηκοότητα.50  

Μετά τον πόλεμο, εκτός από τους πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή 

τους πολιτικούς πρόσφυγες της ελληνικής αριστεράς, οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα και 

κατευθύνονται προς τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου (Βουλγαρία, Ουγγαρία και 

Ρουμανία), της ανατολικής Ευρώπης (Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Λαϊκή Δημοκρατία της 

                                                           
49 Βλ. Γιώργος Μητροφάνης, «Πολιτικοί κρατούμενοι: Μετεμφυλιακό κράτος, δικτατορία», στο Ιστορία 

του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003 σ. 121-124. 
50 Φάκελος «Relation with the Government (from 1952 to 31.12.1958). Ministry of Interior», έγγραφα: 

Σημείωμα επί της Επιτροπής Μεταναστεύσεως, 01/12/52 
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Γερμανίας) και στη Σοβιετική Ένωση,51 εισήλθαν στην Ελλάδα δύο κατηγορίες 

προσφύγων, από τις χώρες σοβιετικής επιρροής: αυτοί που είχαν ελληνική καταγωγή 

κυρίως προερχόμενοι από τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία και 

όσοι είχαν ξένη ιθαγένεια από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία.52 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού για τους Πρόσφυγες, τον Ιούνιο του 

1951 καταγράφηκαν στη χώρα γύρω στους 12.000 Έλληνες πρόσφυγες χωρών υπό 

σοβιετική επιρροή, από τους οποίους οι 5.700 προέρχονταν από τη Βόρεια Ήπειρο και 

εισήλθαν στη χώρα το διάστημα 1945-1951, οι 3.800 προέρχονταν από τη Ρουμανία και 

εισήλθαν στην Ελλάδα καθ’ όλη την περίοδο από το 1947 έως το 1951. Όσον αφορά 

στους πρόσφυγες ξένης εθνικότητας, υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους άγγιξε τα 1.100 

άτομα, από τους οποίους οι 450 ήταν Αλβανοί, οι 340 Βούλγαροι, οι 260 Γιουγκοσλάβοι 

και οι υπόλοιποι προέρχονταν από άλλες χώρες της Ευρώπης.53 Πέρα της παρουσίας 

προσφύγων στη χώρα, των παραπάνω δύο κατηγοριών, εμφανίζεται και ένας μεγάλος 

αριθμός «ανταρτόπληκτων», οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τις περιοχές δράσης του 

Δημοκρατικού Στρατού, αλλά και παιδιών που δέχονταν την πίεση των ανταρτών και 

                                                           
51 Βλ. Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας…, ό.π., σ. 148. Ωστόσο, πέρα από τους πολιτικούς 

πρόσφυγες της ελληνικής αριστεράς που κατευθύνθηκαν προς τις χώρες με κομμουνιστικό καθεστώς, 

υπήρξαν και μεταναστεύσεις προς την Αμερική όσων χαρακτηρίζονταν από το αμερικανικό κράτος ως 

«θύματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων της περιόδου της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου». Βλ. στο 

ίδιο, σ. 147. 
52 Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στους Έλληνες του εξωτερικού, ο βουλευτής Ι. Ζίγδης αναφέρεται, 

μεταξύ άλλων, στον εξαφανισμό των ελληνικών παροικιών της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Βουλγαρίας 

κ.λ.π., Πρακτικά Βουλής, 01/07/60. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, με την επικράτηση του 

κομμουνιστικού συστήματος στις χώρες της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας, μέρος των 

Ελλήνων κατοίκων των χωρών αυτών επέστρεψε στην Ελλάδα. Η συρρίκνωση του ελληνικού στοιχείου 

της ΕΣΣΔ, ήταν αποτέλεσμα των κολεκτιβοποιήσεων (1936-1938) και των σταλινικών διώξεων (1946-

1949). Βλ. Ιωάννης Κ. Χασιώτης, «Η μεταπολεμική μετανάστευση και ο απόδημος ελληνισμός» στο 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΣΤ΄: «Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα», 

Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, σ. 527-528. Το διάστημα από το 1948-1951 η κυβέρνηση της Αμερικής 

έδωσε άδειες εισόδου σε Έλληνες που προέρχονταν από την Αλβανία και τη Ρουμανία. Πρόκειται για το 

Νόμο «Displaced Persons Act».  Βλ. Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας…, ό.π., σ. 147. Στους 

πρόσφυγες ξένης ιθαγένειας το ελληνικό κράτος παρείχε αρχικά άσυλο και κατόπιν, σε συνεργασία με τις 

διεθνείς οργανώσεις, σχεδίασε και υλοποίησε την μετεγκατάσταση του μεγαλύτερου αριθμού τους. Βλ. 

αναλυτικά για την νομική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των δύο κατηγοριών προσφύγων, στο 

Jacques Vernant, The Refugee…, ό.π., σ. 226-228 και 231-235.  
53 Στο ίδιο, σ. 236. 
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μετακινήθηκαν βίαια στο εσωτερικό της χώρας. Το χειρισμό των προσφυγικών 

ζητημάτων τον ανέλαβαν η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών, το 

Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Υπουργείο Εργασίας.  

Και στην Ελλάδα, η πρόθεση των κυβερνήσεων συνασπισμού Φιλελεύθερων, 

Λαϊκών και άλλων μικρότερων κομμάτων του Κέντρου και της Δεξιάς να συνεργαστούν 

με το Διεθνή Οργανισμό για τους Πρόσφυγες είναι εμφανής. Μετά το τέλος του 

εμφυλίου πολέμου, οι ελληνικές κυβερνήσεις κάτω από την αμερικανική επιρροή και 

«εξάρτηση»54 και γενικότερα στο πλαίσιο του δυτικού συνασπισμού δυνάμεων, 

«ενισχύουν» τη διεθνή εικόνα της χώρας, προσφέροντας άσυλο σε ανθρώπους που 

εξαιτίας της εγκαθίδρυσης κομουνιστικών καθεστώτων δεν επιθυμούσαν να παραμείνουν 

στους τόπους συνήθους διαμονή τους, και παρέχοντας αρωγή στους «ανταρτόπληκτους» 

του εμφυλίου.55 Συνεπώς, η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στο ζήτημα 

των προσφύγων που βρίσκονταν στη χώρα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 

αποτέλεσε μέρος των σχέσεων «εξάρτησης» μεταξύ της Ελλάδας και των κέντρων του 

καπιταλισμού, και ιδιαίτερα των Η.Π.Α. 

Στις αρχές του 1947 η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διέκοπτε κάθε 

βοήθεια στην Ελλάδα, καθώς δεν ήταν σε θέση να επωμιστεί το οικονομικό βάρος των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των κομουνιστών ανταρτών.56 Η αμερικανική 

κυβέρνηση θεωρούσε ότι αν η Ελλάδα  έπεφτε στην επιρροή των κομουνιστών, τότε η 

Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική θα ελέγχονταν από τους Σοβιετικούς.57 Από το 

1947 έως το 1952, όπου η Ελλάδα γίνεται και επίσημα δεκτή στο ΝΑΤΟ, η αμερικανική 

                                                           
54 Η «εξάρτηση της χώρας από την Αμερική παίρνει την μορφή της «οικονομικής, στρατιωτικής και 

πολιτικής εξάρτησης», για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, όπως και του τρόπου με τον οποίον αυτή 

συνδέεται με το προσφυγικό ζήτημα στη χώρα και αργότερα με τη μετανάστευση υποψήφιων εργατών από 

την Ελλάδα προς τις διηπειρωτικές οικονομίες.  
55 Το οικονομικό βάρος της παροχής αρωγής και φιλοξενίας στους πρόσφυγες ξένης και ελληνικής 

υπηκοότητας, προερχόμενοι από χώρες με κομουνιστικό καθεστώς, αλλά κυρίως το οικονομικό βάρος  των 

παροχών προς τους «ανταρτόπληκτους» στις πόλεις (π.χ. μικρή ημερήσια χρηματική βοήθεια, δελτίο 

διανομής τροφίμων, περιστασιακή προσφορά ρούχων, στέγαση) απαιτούσε στρατηγικές ανεύρεσης 

οικονομικών πόρων. Βλ. Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ: Η ιστορία της 

αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004, σ. 181-182.    
56 Βλ. για την Ελληνοβρετανική συμφωνία παροχής βοήθειας στο ίδιο, σ. 85-87 
57 Βλ. για τους λόγους παροχής βοήθειας και παρέμβασης στη χώρα, Σωτήρης Ρίζας, Ιωάννης Στεφανίδης, 

«Ο ξένος παράγοντας», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος , Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα 2003, σ. 111-114. 
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παρέμβαση στη χώρα υπήρξε άμεση, αρχικά μέσα από το Δόγμα Τρούμαν (1947) και στη 

συνέχεια μέσα από το Σχέδιο Μάρσαλ (1948). Στα πλαίσια αυτής της ξένης παρέμβασης 

και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας (Παρεμβατικό Κράτος) για 

την αντιμετώπιση της απειλής του κομουνισμού και της οικονομικής ανάπτυξης, οι 

ελληνικές κυβερνήσεις ήταν «υποχρεωμένες» να διαχειριστούν το προσφυγικό ζήτημα 

βάσει των πολιτικών που υιοθετούσε η Δύση και να «ανταποδώσουν» τη βοήθεια που 

τους παρέχονταν με το να υποδέχονται και να προσφέρουν αρωγή στους πρόσφυγες, όσο 

και να συμβάλλουν στη μετεγκατάσταση ενός μέρους αυτών προς τα υπερπόντια 

καπιταλιστικά κράτη.     

Το 1948 ο IRO ανακοίνωσε την έναρξη των λειτουργιών του στην Ελλάδα και 

ανέλαβε τη μεταφορά και την εγκατάσταση των ατόμων που βρίσκονταν υπό το νομικό 

καθεστώς των προσφύγων προς τις υπερπόντιες χώρες. Αρκετοί από τους πρόσφυγες 

ξένης εθνικότητας εισήχθησαν στα ειδικά διαμορφωμένα στρατόπεδα του Λαυρίου και 

της Σύρου58 ενώ οι περισσότεροι από τους Έλληνες, κυρίως της Ρουμανίας, 

κατευθύνθηκαν προς την Τήνο, τη Σύρο, τη Χίο και τη Μυτιλήνη.59 Τέλος, από όσους 

κρίνονταν κατάλληλοι για μετανάστευση, ο μεγαλύτερος αριθμός των μετακινηθέντων 

κατευθύνθηκε, μέσω των υπηρεσιών του IRO στην Ελλάδα, προς τη Βραζιλία, τη Νέα 

Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τις Η.Π.Α. και την Αργεντινή.60     

  Κατ’ αυτό τον τρόπο, η αποκατάσταση των προσφύγων και των εκτοπισμένων 

τέθηκε στη δικαιοδοσία Διεθνών Οργανώσεων, οι οποίες ανέλαβαν το σχεδιασμό της 

μετεγκατάστασής τους περισσότερο, απ’ όσο της επιστροφής στις χώρες καταγωγής 

τους. Τα ιδρυτικά κράτη μέλη των Οργανισμών αναγνώρισαν ότι υπήρχε ένας μεγάλος 

αριθμός ανθρώπων που δεν επιθυμούσαν να επιστρέψουν στις χώρες τους και ότι θα 

μπορούσε να είναι «οικονομικά χρήσιμος» εάν μεταφέρονταν σε περιοχές του δυτικού 

καπιταλισμού, που υπήρχε ζήτηση υποψήφιας εργατικής δύναμης.  

                                                           
58 Βλ. για τις συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδα προσφύγων, στο ίδιο, σ. 231-232. Το στρατόπεδο για 

την εγκατάσταση των προσφύγων στο Λαύριο, το οποίο λειτουργούσε από το 1949, έκλεισε το Δεκέμβρη 

του 1951, Το Βήμα, 20/12/51.  
59 Βλ. για τις συνθήκες ζωής και εργασίας στα νησιά, στα οποία στέλνονταν, Jacques Vernant, The 

Refugee…, ό.π., σ. 233. 
60 Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι από όσους μετανάστευσαν ήταν Έλληνες από τη Ρουμανία, 

Το Βήμα, 20/12/51 και Βλ. για τους αριθμούς των μετακινηθέντων ανά χώρα υποδοχής στο International 

Labour Office, International…, ό.π., σ. 61-62.  
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Η Ελλάδα, που προσωρινά έδωσε άσυλο στους πρόσφυγες του πολέμου, δεν 

κατάφερε να τους απορροφήσει στην εγχώρια αγορά εργασίας της και κάτω από τον ξένο 

παρεμβατισμό υιοθέτησε πολιτικές μετεγκατάστασής τους. Οι ίδιες πολιτικές, και εντός 

του ίδιου πολιτικού παρεμβατικού κλίματος, προωθήθηκαν λίγα χρόνια αργότερα 

αναφορικά στο εγχώριο άνεργο και υποαπασχολούμενο πληθυσμό, όπου μέρος αυτού 

μετανάστευσε στις υπερπόντιες οικονομίες του δυτικού κόσμου, σε συνδυασμό με μια 

πληθώρα άλλων αιτιών, στις οποίες θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

 

Οι Συνδιασκέψεις της Νεάπολης και των Βρυξελλών για την ίδρυση 

ενός Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. 

 

      To 1951 η διοίκηση του IRO μεταβιβάστηκε στις τοπικές αρχές των χωρών που 

βρίσκονταν τα στρατόπεδα, τη διεθνή νομική προστασία ανέλαβε η νεοϊδρυθείσα 

υπηρεσία του Ανώτερου Επιτρόπου των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και η 

Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ), η οποία ξεκίνησε τη 

δράση της το Γενάρη του 1952, ανέλαβε τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που 

αφορούσαν αρχικά στη μετανάστευση των εκτοπισμένων και των προσφύγων.61 Αξίζει 

επίσης να σημειώσουμε, ότι ο IRO ήταν αυτός που έθεσε τις βάσεις της ίδρυσης της 

ΔΕΜΕ καθώς, εν μέρει το έργο του ανέλαβε να συνεχίσει η Επιτροπή,62 

συμπεριλαμβανομένου της επίλυσης του προβλήματος του «υπερπληθυσμού».63 Η υπέρ-

                                                           
61 Reginald T. Appleyard, International Migration: Challenge for the Nineties, International Organization 

for Migration, Γενεύη 1991, χ. σελ. στον πρόλογο. 
62 Το ζήτημα των προσφύγων και των εκτοπισμένων δεν είχε ακόμα επιλυθεί, καθώς εξακολουθούσε να 

υπάρχει στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός των προσώπων αυτών. Υπολογίζεται πως στο διάστημα 1952-

1957 μετανάστευσαν μέσω της ΔΕΜΕ γύρω στους 250.000 πρόσφυγες, από τους οποίους οι περισσότεροι 

κατάγονταν από την Αυστρία και την Ουγγαρία. Οι τέσσερις κύριες χώρες υποδοχής αυτής την κατηγορίας 

των μετακινηθέντων ήταν οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Ισραήλ, International Labour Office, 

International…, ό.π., σ. 53.  
63 Ο Οργανισμός για τους Πρόσφυγες λίγο πριν τα μέσα του 1951 υπολογίζει το «πλεόνασμα» του 

Ευρωπαϊκού πληθυσμού (σε αναφορά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες απασχόλησης των περισσοτέρων 

Ευρωπαϊκών οικονομιών) σε 5 εκ. κατοίκους. Στην παρούσα εργασία ορίζουμε τον «υπερπληθυσμό» ή 

αλλιώς «πλεονάζοντα πληθυσμό», ως την έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ του πληθυσμού (ως μεγέθους) και 

των μέσων συντήρησής του (επίσης ως μεγέθους). Με άλλα λόγια, ως την ύπαρξη ενός πληθυσμού 

μεγαλύτερου από εκείνον που θα μπορούσαν τα υπάρχοντα μέσα παραγωγής να συντηρήσουν, Βλ. Λουκία 
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προσφορά εργασίας, σε σχέση με τις υπάρχουσες ευκαιρίες απασχόλησης, πολλών 

ευρωπαϊκών χωρών και η ζήτηση για εργατικά χέρια από τις υπερπόντιες χώρες της 

Δύσης οδήγησαν τις κυβερνήσεις των υποψήφιων ευρωπαϊκών χωρών αποστολής και 

των υπερπόντιων χωρών υποδοχής στη σύσταση ενός Οργανισμού για την οργάνωση της 

εξωτερικής μετακίνησης των Ευρωπαίων οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι δυνάμεις του «κέντρου» τοποθετούν δίπλα 

από το πρόβλημα των προσφύγων το «πλεονάζοντα» εργατικό δυναμικό των 

ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι ο «υπερπληθυσμός» δεν αντικαθιστά τους πρόσφυγες ως πρόβλημα, 

αλλά είναι ένα «δημιούργημα» των κρατών της Δύσης, στο οποίο αναφέρονται και οι 

ελληνικές κυβερνήσεις, και «τοποθετείται» δίπλα στην παρουσία των προσφύγων. 

Το 1951, έπειτα από έρευνα του IRO, υπολογίστηκε πως η ικανότητα των 

υπερπόντιων χωρών να καλύψουν το «πλεόνασμα» του ευρωπαϊκού πληθυσμού ήταν 

μόλις 10,7%.64 Τα κράτη υποδοχής φάνηκαν να έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να 

καθορίζουν τους αριθμούς εισδοχής των μεταναστών καθώς και να τον προσαρμόζουν 

ανάλογα με τις ανάγκες των οικονομιών τους για υποψήφια εργατική δύναμη. Το 

πρόβλημα για εναρμόνιση των μεταναστευτικών κινήσεων, προκειμένου από τη μια να 

καλυφθεί ο αριθμός του «πλεονάζοντος» εργατικού δυναμικού των ευρωπαϊκών χωρών 

και από την άλλη να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των υπερπόντιων χωρών για εργατικά 

χέρια, επιχείρησαν αρχικά να λύσουν οι ενδιαφερόμενες χώρες μέσα από τη Σύγκληση 

των Συνδιασκέψεων της Γενεύης στις 25 Απριλίου του 1951, της Νεάπολης στις 2 

Οκτωβρίου και τέλος των Βρυξελλών το Δεκέμβρη του ίδιου έτους. 

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, επιθυμώντας το ίδιο να χειριστεί το ζήτημα των 

μεταναστεύσεων από την Ευρώπη, συγκάλεσε μια Διεθνή Συνδιάσκεψη στη Νεάπολη, 

τον Οκτώβρη του 1951. Σε αυτήν συμμετείχαν 27 κυβερνήσεις και συγκεκριμένα οι 

                                                                                                                                                                             
Μ. Μουσούρου, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική…, ό.π., σ. 56-57. Θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι κατά έναν τρόπο οι δυνάμεις της Δύσης προβάλουν τον όρο «υπερπληθυσμός» και 

«πλεονάζουσα εργατική δύναμη» για να νομιμοποιήσουν τις πολιτικές μετανάστευσής τους Ευρωπαίων 

εργατών προς τις υπερπόντιες οικονομίες. Στην Ελλάδα, η φυγή του παραγωγικού πληθυσμού από τη 

γεωργία είτε αυτή εκφράστηκε ως «εσωτερική» μετανάστευση, είτε ως παραμονή και υποαπασχόληση 

στον αγροτικό τομέα θεωρήθηκε ότι δημιούργησε ένα πληθυσμιακό «πλεόνασμα», βλ. Άννα Μαχαιρά, 

Μετανάστευση και οικονομική ανάπτυξη…, ό.π., σ. 84. 
64 Βλ. για τους αριθμούς εισαχθέντων που μπορούν να καλύψουν οι υπερπόντιες χώρες υποδοχής έπειτα 

από έρευνα του IRO στο International Refugee Organization, Migration from Europe…, ό.π., σ. 15. 
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χώρες του Σοβιετικού Συνασπισμού, οι συνεργαζόμενες ευρωπαϊκές χώρες του Σχεδίου 

Μάρσαλ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Αυστραλία.65 Ο 

Γενικός Διευθυντής του Δ.Γ.Ε. πρότεινε την ίδρυση ενός Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης, ο οποίος θα αναλάμβανε να σχεδιάσει και να χρηματοδοτήσει τη 

μεταφορά 1.500.000 με 1.700.000 μεταναστών από την Ευρώπη προς τις υπερπόντιες 

χώρες υποδοχής.  

Ωστόσο, αποφασίστηκε η αναβολή της έναρξης του πενταετούς σχεδίου για την 

οργανωμένη μετανάστευση, ενός μέρους του «πλεονάζοντος» πληθυσμού από τις χώρες 

της Ευρώπης. Οι λόγοι της αναβολής του σχεδίου ήταν από τη μια η τύχη των 

προσφύγων που παρέμεναν στην Ευρώπη και δεν είχε ακόμη επιλυθεί το θέμα της 

μετεγκατάστασής τους και από την άλλη, εντός του ψυχροπολεμικού κλίματος της 

εποχής, η αρνητική στάση της αντιπροσωπείας της Αμερικής.  

Μετά τη διάλυση του Διεθνούς Οργανισμού για τους Πρόσφυγες, υπήρχε ακόμα 

στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων και ιδιαίτερα ανθρώπων 

«ακατάλληλων» για εργασία (institutional hard core), αφού οι πιο νέοι και υγιείς είχαν 

ήδη μετακινηθεί μέσω των υπηρεσιών του IRO. Επομένως, θα έπρεπε να σχεδιαστεί η 

μετανάστευσή τους μέσα από κάποιο ειδικό πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας και όχι 

μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος εργασίας, υπό την επίβλεψη του Δ.Γ.Ε.66 Επίσης η 

αμερικανική αντιπροσωπεία στη Συνδιάσκεψη της Νεάπολης, δε δέχονταν να 

χρηματοδοτήσει και να προωθήσει ένα σχέδιο, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου 

Εργασίας, στο οποίο θα συμμετείχαν και οι χώρες του ανατολικού συνασπισμού 

δυνάμεων.67 Το 1951 συμμετείχαν στο Δ.Γ.Ε. και οι χώρες της Τσεχοσλοβακίας και της 

Πολωνίας, ως τακτικά μέλη, γεγονός που έβρισκε αντίθετη την αμερικανική αποστολή.68 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου, οι Η.Π.Α. δεν επιθυμούσαν να 

                                                           
65 Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης, «Μετανάστευσις»,…, ό.π., σ. 123, Η Καθημερινή, 06/10/51 και Το Βήμα, 

17/11/51. 
66 Στο ίδιο, σ. 159, Μάριος Θ. Ραφαήλ, Η μετανάστευσις:…, ό.π., σ.122 και Η Καθημερινή, 06/10/51. 
66 Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση…», ό.π., σ. 159-160 
66 Στο ίδιο, σ. 159. 
67 Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης, «Μετανάστευσις»,…, ό.π., σ. 123, Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η 

μετανάστευση…», ό.π., σ. 159, Μάριος Θ. Ραφαήλ, Η μετανάστευσις:…, ό.π., σ.122 και Η Καθημερινή, 

06/10/51. 
68 Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση…», ό.π., σ. 159-160 
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ακολουθήσουν μια τακτική ίδρυσης ενός Οργανισμού στον οποίον θα συμμετείχαν και 

χώρες από το ανατολικό μπλοκ δυνάμεων.        

Λίγους μήνες αργότερα, το Δεκέμβρη του 1951, έπειτα από σύγκληση της 

βελγικής κυβέρνησης και υπό την πρωτοβουλία των Η.Π.Α., δεκαέξι ήταν οι χώρες που 

συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη των Βρυξελλών. Στη δεύτερη συνδιάσκεψη, για τη 

σύσταση ενός Οργανισμού που θα αναλάμβανε να σχεδιάσει και να οργανώσει τις 

υπερπόντιες μετακινήσεις των Ευρωπαίων προσφύγων και των οικονομικών 

μεταναστών, δε συμμετείχαν οι χώρες του Σοβιετικού συνασπισμού δυνάμεων.  Οι 

εκπρόσωποι των χωρών που συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη των Βρυξελλών κατέληξαν 

στη σύσταση της Προσωρινής Διακυβερνητικής Επιτροπής Μετανάστευσης εξ 

Ευρώπης,69 της οποίας οι επιτροπές και τα γραφεία προβλέπονταν να επανδρωθούν από 

μέλη του πρώην Οργανισμού για τους Πρόσφυγες.70 Η Επιτροπή αποτέλεσε έναν 

ανεξάρτητο επίσημο διακυβερνητικό όργανο για τις μεταναστεύσεις, με έδρα τη Γενεύη, 

και άρχισε τις εργασίες της το Φεβρουάριο του 1952.71  

Οι χώρες μέλη της Επιτροπής για την Μετανάστευση από την Ευρώπη 

περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες χωρών: τις χώρες αποστολής, εισδοχής και 

«συμπαράστασης», οι οποίες παρουσίασαν το ενδιαφέρον τους για τα μεταναστευτικά 

προβλήματα. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών υπήρξαν η Αυστραλία, οι Η.Π.Α., η Νέα 

Ζηλανδία, η Νότιος Αφρική, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δυτική Γερμανία, η Ελλάδα, η 

Ιταλία και η Ισπανία. Σχεδόν όλες οι παραδοσιακές χώρες αποστολής και υποδοχής 

μεταναστών συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη ενώ προβλέπονταν και η εισδοχή νέων 

κρατών ως μέλη και παρατηρητές, πλην των χωρών του ανατολικού μπλοκ δυνάμεων.72 

Επιπρόσθετα, πέρα από τις κυβερνήσεις των χωρών, η Προσωρινή Διακυβερνητική 

Επιτροπή Μετανάστευσης εξ Ευρώπης δήλωσε την πρόθεσή της να συνεργαστεί και με 
                                                           
69 Αρχικά, συστάθηκε δοκιμαστικά για 11 μήνες και κατόπιν μετονομάστηκε σε Διακυβερνητική Επιτροπή 

Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης.  
70 Αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι το 1953 ο Διευθυντής της Επιτροπής Μεταναστεύσεως ήταν ο Pierre 

Jacobsen, πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του IRO 
71 Η ΔΕΜΕ αποτέλεσε μια ανεξάρτητη διακυβερνητική αρχή που δεν βρίσκονταν υπό την αιγίδα κάποιου 

άλλου οργανισμού είτε του ΔΟΕ, είτε του ΟΗΕ και χρηματοδοτούνταν από τις εισφορές των κρατών – 

μελών της. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διάρθρωση της 

Επιτροπής Μεταναστεύσεως. Μεταξύ των αποφάσεων της Σύσκεψης ήταν και η μελλοντική συστηματική 

εκμετάλλευση των ευκαιριών προς υπογραφή διμερών συμβάσεων με την Αργεντινή, τη Γαλλία και τη 

Βενεζουέλα. Βλ. Το Βήμα, 23/12/51.  
72 Στο ίδιο. 
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άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και ιδιαίτερα με τα Ηνωμένα Έθνη, τη Διεθνή Οργάνωση 

Εργασίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Συνεργασία (ΟΕΟΣ).73   

Κύρια αρχή της Επιτροπής για τη μετανάστευση από την Ευρώπη, την οποία 

όφειλαν να αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη, είναι αυτή της «ελεύθερης μετακίνησης» 

των ατόμων.74 Η συνταγματική προστασία της ελευθερίας της αποδημίας 

προσδιορίστηκε στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, έπειτα από μακρά διαδικασία, την 

περίοδο μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, διασφαλίστηκε μέσα από τις 

συνταγματικές διατάξεις που αναφέρονται γενικά στην προσωπική ελευθερία και 

κατοχυρώθηκε ρητά στα διεθνή συμβατικά κείμενα που σχετίζονται με την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.75 Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οικουμενικής 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις οποίες κατοχυρώνεται η ελευθερία 

της εσωτερικής και εξωτερικής μετακίνησης, «καθ’ ένας έχει το δικαίωμα να 

εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα ακόμη και τη δική του, καθώς και το δικαίωμα να 

μπορεί να επιστρέφει σε αυτήν». Όμως, η υποδοχή των αλλοδαπών είναι ζήτημα 

εσωτερικής δικαιοδοσίας των χωρών και κανένα κράτος δεν έχει την υποχρέωση να 

επιτρέψει σε άτομα να εισέλθουν στο έδαφός του. Με άλλα λόγια, τα κράτη έχουν το 

                                                           
73 Αυτοί οι Οργανισμοί συμμετείχαν και στη Συνδιάσκεψη των Βρυξελλών για την ίδρυση της Επιτροπής 

Μετανάστευσης. Βλ. επίσης και για τα ονόματα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των χωρών και των 

Οργανισμών που συμμετείχαν στη Συνδιάσκεψη των Βρυξελλών, στο I.C.E.M., Twenty years dedicated to 

the free movement of people, χ.χ., σ. 165.  
74 Στην Ελλάδα δια του Νόμου 2475/1920 ορίζεται ότι η μετανάστευση είναι ελεύθερη. Επίσης, βασικοί 

Νόμοι που ορίζουν τη νομική-θεσμική διάσταση της εξωτερικής μετακίνησης είναι ο Ν. 4756/1930, ο Ν. 

864/1937 και η Γενική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθμ. 14000/120/1969. Βλ. 

Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ) - Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της 

μεταναστεύσεως και μεταναστευτική πολιτική ευρωπαϊκών και υπερπόντιων χωρών, Αθήναι 1973, σ. 42.  
75 Τα συντάγματα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών που κατοχυρώνουν αυτοτελώς την ελευθερία της 

αποδημίας είναι ολιγάριθμα, π.χ. το ιταλικό, το κυπριακό, το σουηδικό, το φιλανδικό και το τούρκικο. 

Όσον αφορά στα διεθνή κείμενα, η ρητή κατοχύρωση της ελευθερίας της αποδημίας, περιλαμβάνεται στην 

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και ρυθμίζεται στην Draft Covenant on 

Civil and Political Rights (1954). Βλ. Γεώργιος Παπαδημητρίου, Η ελευθερία της αποδημίας, Σάκκουλα, 

Θεσ/νικη - Αθήνα 1976, σ. 31-35. Μάλιστα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης 

αναφέρει ότι η ελευθερία της μετακίνησης αποτελεί ένα ανθρώπινο δικαίωμα, είναι η πιο πρακτική 

εκδήλωση της προσωπικής ελευθερίας και οποιοσδήποτε νόμος που θα απαγόρευε αυτού του τύπου την 

ελευθερία θα ήταν άδικος και ανήθικος. Βλ. Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης Οι μετανάσται, Σύλλογος προς 

Διάδοση Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 1903, σ. 62 
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κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίζουν και να προσαρμόζουν τον αριθμό των μεταναστών, 

ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές τους ανάγκες. Λόγω αυτού απαιτείται, από τα 

κράτη των χωρών προέλευσης και υποδοχής μεταναστών, σχεδιασμός και οργάνωση, 

αφού η αρχή της ελεύθερης μετακίνησης θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τόσο των χωρών υποδοχής, όσο και χωρών αποστολής 

μεταναστών. Συνεπώς, η αρχή της «ελεύθερης μετακίνησης» αφορά αποκλειστικά την 

αποδημία και τονίζεται σε αντίθεση με τις χώρες του σοβιετικού μπλοκ.  

Στη συνδιάσκεψη των Βρυξελλών τα κράτη μέλη προκήρυξαν την εφαρμογή 

προγραμμάτων μετανάστευσης για πρόσφυγες και γηγενείς, έπειτα από ειδικές 

συμφωνίες με τα ενδιαφερόμενα κράτη αποστολής και εισδοχής μεταναστών.76 Ο 

Αμερικανός αντιπρόσωπος υπέβαλε ένα πρώτο σχέδιο περί μετανάστευσης 115.000 

προσώπων από την Ευρώπη προς τις υπερπόντιες χώρες. Οι υποψήφιοι μετανάστες θα 

ήταν πρόσφυγες και «πλεονάζων» πληθυσμός. Συγκεκριμένα, οι 3.000 θα ήταν Έλληνες, 

55.000 Γερμανοί, 35.000 Ιταλοί, 15.000 Αυστριακοί και 6.000 Ολλανδοί. Από το σύνολο 

των μεταναστών προβλέπονταν ότι οι 40.000 θα μετανάστευαν στον Καναδά, μερικές 

χιλιάδες στη Νέα Ζηλανδία και από 25.000 στις Η.Π.Α., την Αυστραλία και τη Λατινική 

Αμερική. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο, κατά τα επόμενα έτη θα 

προκηρύσσονταν η εξωτερική μετακίνηση ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού μέχρι του 

συνολικού ορίου των 5 εκ. μεταναστών από τις χώρες της Ευρώπης.77 Ωστόσο, μετά τη 

σύσκεψη για τη διεθνή μετανάστευση, διατυπώθηκε από την ελληνική αντιπροσωπεία ότι 

η χώρα «αδικήθηκε» διότι, ενώ για το έτος 1952 προγραμματίζονται μεταναστεύσεις 

115.000 προσώπων προς την Αμερική και την Αυστραλία, στην Ελλάδα δόθηκε 

αναλογία μόνο 3.000 ατόμων.78 

Το έργο της Προσωρινής Διακυβερνητικής Επιτροπής Μετανάστευσης εξ 

Ευρώπης δεν προβλέπονταν να περιοριστεί στην απλή οργάνωση της μετακίνησης των 

υποψήφιων οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Ευρύτερα θα λέγαμε ότι εντός του 

ψυχροπολεμικού κλίματος της εποχής και στο πλαίσιο του διεθνούς καταμερισμού 

εργασίας, αποτέλεσε μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής για την ικανοποίηση των 

αναγκών για εργατικά χέρια, από την πλευρά των υπερπόντιων χωρών, καθώς η 
                                                           
76 Βλ. για τις προθέσεις και τους λόγους της Προσωρινής Διακυβερνητικής Μετανάστευσης εξ Ευρώπης να 

υιοθετήσει ξεχωριστά προγράμματα διακίνησης προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, στο I.C.E.M., 

Twenty years…, ό.π., σ. 166-168. 
77 Το Βήμα, 29/11/51 και 23/12/51. 
78 Το Βήμα, 25/11/51.  
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αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τους καθιστούσε επιτακτική της εισδοχή 

νέων μεταναστών από την Ευρώπη.  

    

   

Οι θέσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας στις συνδιασκέψεις για τη 

μετανάστευση. 

    

Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης συμμετείχε και στις δύο 

συνδιασκέψεις για τη μετανάστευση, τον Οκτώβρη του 1951 και το Δεκέμβρη του ίδιου 

έτους. Η τελευταία κεντρώα κυβέρνηση (μέχρι το 1963), η οποία σχηματίστηκε με τις 

εκλογές του Σεπτεμβρίου το 1951, με πρωθυπουργό το Νικόλαο Πλαστήρα79, 

εκπροσωπήθηκε στις συνδιασκέψεις για την ίδρυση ενός Οργανισμού για τη 

μετανάστευση από την Ευρώπη προς τις υπερπόντιες χώρες και αναφέρθηκε στο 

πρόβλημα της «βιοτικής αθλιότητας» και του «πληθυσμιακού περισσεύματος» στον 

ελλαδικό χώρο, με κύριες εκφράσεις τους την «ανεργία» και την «υποαπασχόληση». 

Κύρια θέση των Ελλήνων αντιπροσώπων ήταν η ύπαρξη στη χώρα ενός «πλεονάζοντος» 

πληθυσμού, αποτέλεσμα κυρίως του ταχύτερου ρυθμού αύξησης των κατοίκων της 

χώρας έναντι του εθνικού εισοδήματος.80 

                                                           
79 Μεταξύ των μελημάτων της νέας κυβέρνησης ήταν η ψήφιση του νέου Συντάγματος, το οποίο 

δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 1952, η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ένταξη της Ελλάδας στο 

ΝΑΤΟ το Φεβρουάριο του 1952, αλλά και οι αντιτιθέμενες μεταξύ τους  πολιτικές «συμφιλίωσης» και 

«εθνικοφροσύνης», βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, «Ελεγχόμενη Δημοκρατία», στο Ιστορία του Νέου 

Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003 σ. 15-17.    
80 Η Καθημερινή, 06/10/51. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι εκπρόσωποι της ελληνικής 

κυβέρνησης χρησιμοποιούν τον όρο «υπερπληθυσμός», χωρίς, ωστόσο, να έχει πλήρως διασαφηνιστεί για 

το αν στον ελληνικό χώρο, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, υπήρχε ένα πλεόνασμα εργατικού 

δυναμικού. Το 1952 ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, στην έκθεση για το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, 

αρνείται την ύπαρξη πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού, καθώς θεωρεί τα προβλήματα της 

υποαπασχόλησης εποχιακά. Βλ. την εισαγωγή του Κ. Π. Κωστής, «Κυριάκος Χ. Βαρβαρέσος (1884-

1957)», στο Κυριάκος Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, Σαββάλας, 

Αθήνα 2002, σ. 73. Από την άλλη, μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1951 

με τον τίτλο «National income and its distribution in underdeveloped countries», έδειξε ότι ο 

υπερπληθυσμός και η υποαπασχόληση στην ελληνική γεωργία αποτελεί ένα οξύτατο πρόβλημα. Βλ. 

Ξενοφών Ζολώτας, «Η έκθεσις του κ. Βαρβαρέσου και η οικονομική ανάπτυξης», στο Κυριάκος 

Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, Σαββάλας, Αθήνα 2002, σ. 436-437.  
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Ο αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας, και πρώην Υπουργός Γεωργίας, 

Αναστάσιος Μπακάλμπασης παρουσίασε την κυβερνητική θέση για το «μεταναστευτικό 

ζήτημα» στη χώρα. Αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους το μεταναστευτικό και 

προσφυγικό ζήτημα αποτέλεσε μέριμνα του ελληνικού κράτους και εντόπισε το ζήτημα 

στη γενικότερη μορφή του, δηλαδή στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, κάτω από την 

ανώτατη εποπτεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.81   

Συγκεκριμένα, παρουσίασε την ανάγκη συγκρότησης μιας ειδικής υπηρεσίας, η 

οποία θα μπορούσε να αναλάβει υπεύθυνα τη διαχείριση του μεταναστευτικού 

ζητήματος, προκειμένου η εξωτερική μετακίνηση του ελληνικού «πλεονάζοντος» 

πληθυσμού να απομακρυνθεί από την οποιαδήποτε «τυχοδιωχτική διεύθυνση»82 και να 

τεθεί στον επίσημο κρατικό έλεγχο με συστηματική κατεύθυνση. Ο έλεγχος θα 

σχετίζονταν κυρίως με τις διαδικασίες εξόδου των μεταναστών από την Ελλάδα και με 

τις συνθήκες εγκατάστασης και εργασίας των Ελλήνων μεταναστών στους τόπους 

προορισμού τους. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι «μετανάστευση χωρίς προγραμματισμό, 

κατεύθυνση και παρακολούθηση δε νοείται».83 Ο αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας 

θεωρεί ότι με τη σύσταση ενός Οργανισμού και στην Ελλάδα, ο οποίος θα αναλάμβανε 

να συντονίσει και να ελέγξει τη μεταναστευτική κίνηση, σε συνάρτηση με την εγχώρια 

προσφορά εργασίας και σε συνεργασία με τα εν δυνάμει κράτη υποδοχής, θα 

αντιμετωπίζονταν τα φαινόμενα κοινωνικής δυσαρέσκειας από το γηγενή πληθυσμό και 

δε θα δημιουργούνταν στο μέλλον προβλήματα στην εγχώρια αγορά εργασίας από την 

«υπερπροσφορά» εργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στη κοινωνική συνοχή του τόπου.84       

Επιπρόσθετα, πέρα από την ανάγκη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της 

μεταναστευτικής κίνησης του «πλεονάζοντος» εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, η 

ελληνική αντιπροσωπεία αναφέρθηκε και στους πρόσφυγες που εισέρχονταν στη χώρα 

καθ’ όλη την περίοδο από το 1936 έως το 1951. Ενδεικτικά, ισχυρίστηκε ότι η χώρα 

δέχθηκε έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων85 από τη Ρωσία και τη Ρουμανία από τους 

                                                           
81 Η Καθημερινή, 22/11/51. 
82 Αναφέρετε στα πρακτορεία μετανάστευσης. 
83 Η Καθημερινή, 22/11/51.  
84 Στο ίδιο. 
85 Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συνέδριο της Νεάπολης υπολόγιζε τους πρόσφυγες στη χώρα σε 45.430 

άτομα, από τους οποίους οι 34.170 ήταν ελληνικής καταγωγής και οι 11.260 ξένης καταγωγής. Από την 

άλλη, ο IRO στην επίσημη έκθεσή τους αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος και φτάνει 

στους 21.600 πρόσφυγες. Βλ. Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση…», ό.π., σ.208  
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οποίους ο μεγαλύτερος αριθμός είναι ξένης εθνικότητας κυρίως Βούλγαροι, Αλβανοί και 

Γιουγκοσλάβοι και για τους οποίους το κράτος «δαπανά» αρκετά από τον ετήσιο 

προϋπολογισμό του.86 Η έως τώρα πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης συνίστατο στην 

εγκατάσταση των ξένων προσφύγων μακριά από τα αστικά κέντρα, κυρίως στα νησιά.87  

Επίσης, παρατήρησε ότι τίθεται, για το ελληνικό κράτος, το ζήτημα της άμεσης 

διοχέτευσης του «πλεονάζοντος» πληθυσμού, των προσφύγων και των σεισμόπληκτων88 

σε άλλες πλουσιότερες χώρες και της βοήθειας Διεθνών Μεταναστευτικών Οργανώσεων, 

καθώς από μόνη της η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να οργανώσει μια τέτοιου 

τύπου μεταναστευτική κίνηση. Οι Διεθνείς Οργανώσεις που θα μπορούσαν να 

συμβάλουν, μέσω των υπηρεσιών τους, στη μετανάστευση είναι ο Ο.Η.Ε., το Διεθνές 

Γραφείο Εργασίας με εκπόνηση σχεδίων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επίβλεψης των 

εργατικών νόμων, η Διεθνής Οργάνωση Υγείας, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει 

την ιατρική εξέταση των μεταναστών και τη διατήρηση της υγιεινής στα στρατόπεδα των 

προσφύγων, η U.N.E.S.C.O. που προβλέπει τη χρηματοδότηση μαθημάτων ξένων 

γλωσσών για τους μετανάστες και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο εξετάζει, 

ανάμεσα στα σχέδιά του, την παροχή τεχνικής βοήθειας σε μεταναστευτικά 

προγράμματα.89  

Έπειτα από τη συνδιάσκεψη των Βρυξελλών, στις 22 Δεκεμβρίου του 1951, 

πραγματοποήθηκε στο Υπουργείο Συντονισμού μια σύσκεψη με θέμα την οργάνωση και 

την προώθηση της εθνικής μετανάστευσης.90 Αρχικά, τέθηκε το ζήτημα της 

                                                           
86 Το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δαπανά μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού του σε υπηρεσίες 

αρωγής των προσφύγων σημαίνει ότι μέρος της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας διοχετεύεται σε 

«τομείς κοινωνικής πρόνοιας» που δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα για το κράτος και αναστέλλουν, 

σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες για του οποίους θα γίνει αναλυτικά λόγος σε επόμενο κεφάλαιο, την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την υλοποίηση των «φιλόδοξων» οικονομικών προγραμμάτων.  
87 Βλ. για την κατάσταση των ξένων προσφύγων στην Ελλάδα και την πολιτική του Κράτους στο Η 

Καθημερινή, 25/12/51. 
88 Στις αρχές του 1952 οι σεισμόπληκτοι υπολογίστηκαν γύρω στους 140.000 περίπου. Η Καθημερινή, 

01/01/52.  Πέρα όμως από αυτές τις τρεις κατηγορίες μετακινηθέντων στον τύπο της εποχής γίνεται λόγος  

και για την ανάγκη μετανάστευσης των «συμμοριοπληκτών». Έως τις αρχές του 1952 θεωρήθηκαν 9.000 

άδειες εισόδου εκτοπισμένων και «ανταρτόπληκτων» για την Αμερική, Βλ. Η Καθημερινή, 19/01/52. Από 

το λιμάνι της Πάτρας αναχώρησε το υπερωκεάνιο πλοίο «Ιτάλια» για το Χάλιφαξ της Νέας Υόρκης στο 

οποίο επέβαιναν 460 «συμμοριόπληκτοι» από διάφορα μέρη της χώρας, Βλ. Η Καθημερινή, 11/01/52.     
89 Αγνή Ο. Ρουσοπούλου, «Η μετανάστευση…», ό.π., σ. 206. 
90 Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Φάκελος «Migration Council».   



 38

αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών για την μετανάστευση των Ελλήνων και  συγκεκριμένα 

προτάθηκε ο επαναπροσδιορισμός των υπηρεσιών των Υπουργείων Εργασίας, 

Εξωτερικών, Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας και η ίδρυση ενός Συντονιστικού 

Συμβουλίου Μετανάστευσης στο Υπουργείο Συντονισμού.91 Στη συνέχεια, 

ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του Συνεδρίου στις Βρυξέλλες σύμφωνα με τις οποίες 

προβλέπονταν, για το έτος 1952, η «πειραματική» οργάνωση της μετανάστευσης 115.000 

προσώπων από την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα σχεδιάζονταν, έπειτα από 

ένσταση της ελληνικής αντιπροσωπείας, η μετανάστευση 15.000 ατόμων,92 προσφύγων 

και «πλεονάζοντος» πληθυσμού. Τέλος, σημειώθηκε ότι τα έξοδα για την οργάνωση και 

μετακίνηση των πρώτων υποψηφίων μεταναστών θα καταβάλλονταν από την Επιτροπή 

Μετανάστευσης τη στιγμή που το ελληνικό κράτος θα κατέβαλε μόνο τις δαπάνες 

διοικήσεως.93 

Οι πολιτικές για την μετανάστευση που υποστήριξε  το ελληνικό κράτος, 

αποτέλεσαν μέρος των στρατηγικών ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας μετά και 

το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Κάτω από τον αμερικανικό παρεμβατισμό και την 

εξάρτηση της χώρα από το ξένο κεφάλαιο, η αναπτυξιακή πολιτική του τόπου 

εντάσσονταν στο διεθνές σύστημα του καταμερισμού εργασίας, καθώς παρατηρήθηκε 

μετακίνηση του παραγωγικού συντελεστή «εργασίας», εντός ενός διεθνούς 

περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη των καπιταλιστικών χωρών του «κέντρου» και για την 

κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση των χωρών της περιφέρειας.       

    

 

                                                           
91 Το Συμβούλιο Μετανάστευσης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Συντονισμού, άρχισε τις εργασίες του 

το 1952. Μεταξύ των μελών του ήταν και εκπρόσωποι της ΔΕΜΕ Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης, Φάκελος «Migration Council».   
92 Αντί 3000 που είχε προτείνει ο Αμερικανός αντιπρόσωπος στη συνδιάσκεψη των Βρυξελλών. Σε 

σημείωμα της ΔΕΜΕ αναφέρεται: «Οφείλομεν χάριτας εις τον Διευθυντήν της Επιτροπής διά την 

αναγνώρισιν της προσγενομένης προς την Ελλάδα αδικίας και ελπίζομεν ότι η Διεθνής Επιτροπή 

Μεταναστεύσεως θα χαράξη νέας γραμμάς ώστε και η Ελλάς να ανακουφισθή από την πίεσιν του 

πλεονάζοντος πληθυσμού της». Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Φάκελος «Relation 

with the Greek Government (1952-31.12.1958)», Σημείωμα επί της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως 

της Διεθνούς Επιτροπής Μεταναστεύσεως της 13ης Οκτωβρίου 1952. 
93 Το Βήμα, 23/12/51 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
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Η οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση, ως μέρος των πολιτικών ανάπτυξης του 

ελληνικού κράτους, στις αρχές της μεταπολεμικής περιόδου 

 

 

Τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας, μετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου  

   

Σε συνέχεια της παρουσίασης του διεθνούς πλαισίου για την ανάγκη οργάνωσης 

της μεταναστευτικής κίνησης μέσα από την ίδρυση Διεθνών Οργανώσεων, όπως του 

Διεθνούς Οργανισμού για τους Πρόσφυγες και της Διακυβερνητικής Επιτροπής 

Μετανάστευσης εξ Ευρώπης, στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα 

παρουσιαστεί η κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με το 

ζήτημα της προώθησης της οργανωμένης μεταναστευτικής κίνησης. Η γενική 

προβληματική στρέφεται γύρω από την αναζήτηση των αναπτυξιακών στρατηγικών του 

ελληνικού κράτους για την επίλυση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της 

μεταπολεμικής περιόδου και της οδού, μέσω της οποίας οι στρατηγικές αυτές 

συνδέθηκαν με τις κρατικές πολιτικές για την εθνική μετανάστευση.94 Το ερμηνευτικό 

σχήμα που υιοθετείται διακρίνεται από μια διαλεκτική διαπραγμάτευση της 

μεταναστευτικής πολιτικής ως τμήμα των πολιτικών ανάπτυξης τόσο της ελληνικής 

κοινωνίας, όσο και των καπιταλιστικών χωρών του «κέντρου». Σε μια επιμέρους 

παρουσίαση των κύριων θέσεων για την οικονομική ανασυγκρότηση,95 και συνακόλουθα 

                                                           
94 «Στις δεκαετίες 1950 και 1960 η μεταναστευτική πολιτική ήταν ενσωματωμένη στην οικονομική 

πολιτική και η μετανάστευση προσδιοριζόταν σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας…ως 

μέσο επίλυσης των προβλημάτων της οικονομικής ανάπτυξης και του ελλείμματος του ισοζυγίου 

πληρωμών, αφού προκρίθηκε ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας και της υποαπασχόλησης…», Άννα 

Μαχαιρά, «Μετανάστευση και οικονομική ανάπτυξη…, ό.π.,  σ. 83  
95 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο όρος «ανασυγκρότηση», ο οποίος χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου 1945-1953, αναφέρεται στην έννοια της «αποκατάστασης της χώρας σε ένα νέο 

επίπεδο με σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε σχέση με την προπολεμική κατάσταση», βλ. Χρήστος 

Χατζηιωσήφ, «Η περίοδος της ανασυγκρότησης», στο Η Ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική 

περίοδο (1945-1967), Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σ. 23-24. Η περίοδος αυτή διακρίνεται σε 

πολιτικό επίπεδο από τον εμφύλιο πόλεμο, τη μετάβαση από τη βρετανική στην αμερικανική «εξάρτηση» 

και σε οικονομικό επίπεδο από τις αλλεπάλληλες προσπάθειες για οικονομική και νομισματική 

σταθεροποίηση, δημόσιες συζητήσεις για το σχεδιασμό της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, την 
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ανάπτυξη της χώρας, αναζητούνται και οι όροι των επιχειρημάτων για την προώθηση της 

οργανωμένης εξωτερικής μετανάστευσης, ενός ιδιαίτερα σημαντικού σε «μέγεθος» και 

«ποιότητα» πληθυσμού.  

Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα υπήρξε μια υποανάπτυκτη 

χώρα με κατεστραμμένες υποδομές και αποδιαρθρωμένες οικονομικές δραστηριότητες.96 

Η οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου παρουσιάστηκε σχετικά καθυστερημένα, σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της δυτικής Ευρώπης, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. 

Οι μοναδικές απόπειρες για τη μεταρρύθμιση επικεντρώθηκαν στον τομέα της 

νομισματικής σταθερότητα, που περιλάμβαναν μια δέσμη μέτρων, κάτω από τη 

βρετανική κυριαρχία. Παρά τον εμφύλιο πόλεμο, το κράτος άρχισε και πάλι να 

λειτουργεί και η γεωργική και βιομηχανική παραγωγή, έστω και τμηματικά, άρχισαν να 

ανακάμπτουν. Η βρετανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να χορηγήσει δάνειο στη χώρα και 

παράλληλα πιστώσεις για είδη ρουχισμού, γεωργικών μηχανημάτων και μέσων 

μεταφοράς. Ωστόσο, η βοήθεια αυτή συνοδεύονταν από μια σειρά μέτρων «θεσμικού» 

ελέγχου της οικονομικής πολιτικής της χώρας.97  

Την περίοδο από το 1947 και μετά, στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής για 

σταθεροποίηση των δυτικών ευρωπαϊκών δημοκρατιών, ανάσχεση της σοσιαλιστικής 

επέκτασης και δημιουργία εθνικών καπιταλιστικών οικονομιών, οι Η.Π.Α. 

υποκατέστησαν τη Βρετανία ως κύριο στήριγμα για την παροχή οικονομικής βοήθειας 

στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο αμερικανικός παρεμβατισμός εντάχθηκε και στο πεδίο της 

πολιτικής αναδιάρθρωσης της χώρας, μέσα από το σχηματισμό συμμαχικών 

κυβερνήσεων, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι φιλελεύθεροι και 

                                                                                                                                                                             
παρεμβατική άσκηση οικονομικής πολιτικής από τις ξένες αποστολές, το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 

Καρτάλη και την υποτίμηση της δραχμής του Μαρκεζίνη (1953).   
96 Διάλυση της βιομηχανικής παραγωγής, μείωση της γεωργικής παραγωγής στο 60% της προπολεμικής, 

καταστροφή του ναυτιλιακού κεφαλαίου και των οδικών αξόνων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της 

χώρας, επισιτιστική βοήθεια μέσω διεθνών οργανώσεων (από το 1944 έως 1947, με την ανάκαμψη της 

χώρας, η UNRRA βοήθησε για τον επισιτισμό του πληθυσμού, μέσω δελτίων) κ.α. Βλ. για την κατάσταση 

της χώρας στο David H. Cloge, Greece since 1945, Pearson Education Limited, 2002 σ. 11-16   
97 Για την περίοδο της βρετανικής θεσμική διείσδυσης και τη συγκεχυμένη κατάσταση της ελληνική 

οικονομίας και κοινωνία, βλ. Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά, Πατάκη, Αθήνα 2001, σ. 70-

76  
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μετριοπαθείς δημοκρατικοί.98 Η εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν (1947), το οποίο 

αφορούσε σε ένα πρώτο πρόγραμμα οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την 

Ελλάδα και κατόπιν το Σχέδιο Μάρσαλ (1949) αποτέλεσαν τις δύο πηγές εξωτερικής 

χρηματοδότησης για την ανασυγκρότηση της χώρας, η οποία προτάθηκε να στηριχθεί 

κατά βάσει στην εκβιομηχάνιση και τον εξηλεκτρισμό.99  

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του εμφυλίου σχημάτισαν την εικόνα 

της χώρας στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1950. Οι 

ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές και οι μετακινήσεις ενός μεγάλου τμήματος του 

ελληνικού πληθυσμού της υπαίθρου επηρέασαν τα προγράμματα για την οικονομική 

ανασυγκρότηση του τόπου, διοχετεύοντας σημαντικό μέρος των διαθέσιμων ποσών της 

ξένης βοήθειας στην υλοποίηση προγραμμάτων για τις μετακινήσεις και την αρωγή των 

προσώπων αυτών. 

Η Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου φάνηκε να ανήκει 

στις χώρες της περιφέρειας, διότι παρουσίαζε τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας με 

«εξαρτημένη» ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής ήταν η 

εισαγωγή στη χώρα ξένου κεφαλαίου, η ένταξή της στο δυτικό πολιτικό-στρατιωτικό 

συνασπισμό, η εκβιομηχάνιση χωρίς αύξηση της απασχόλησης, τα χρόνια ελλείμματα 

στο ισοζύγιο πληρωμών, η άνιση κατανομή του εισοδήματος και η χαμηλή 

παραγωγικότητα του πρωτογενούς τομέα.100 Στο πλαίσιο των μηχανισμών και 

διαδικασιών «εξάρτησης», των οικονομικά ασθενέστερων χωρών, μεταξύ των οποίων 

ήταν και η Ελλάδα, από τις αναπτυγμένες, «η ανισομερής ανάπτυξη παράγει και 

ανατροφοδοτεί τις συνθήκες που προκαλούν τη μετανάστευση».101    

Πέρα από τη θέση της εθνικής οικονομίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 

και τις πολιτικές πιέσεις που δέχτηκε η χώρα από τα «κέντρα» του καπιταλισμού, στη 
                                                           
98 Βλ. γενικά για τους στόχους της αμερικανικής εμπλοκής στο Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος…, 

ό.π. σ. 86-88 και για το σχηματισμό κυβερνήσεων με ελεγχόμενη, από τις Η.Π.Α., δημοκρατία στο Ηλίας 

Νικολακόπουλος, «Ελεγχόμενη Δημοκρατία», στο Ιστορία…, ό.π., σ. 9-12   
99 Βλ. για την εξαγγελία του Δόγματος Τρούμαν και του Σχεδίου Μάρσαλ στο Γιώργος Σταθάκης, Το 

δόγμα Τρούμαν…., ό.π., σ.135-145 
100 Νικήτας Πατινιώτης, Εξάρτηση και μετανάστευση:…, ό.π., σ. 63 και Γιάννης Μηλιός, Ο ελληνικός 

κοινωνικός σχηματισμός:…, ό.π.,  σ. 318. 
101 Κούλα Κασιμάτη, Μετανάστευση-Παλιννόστηση. Η προβληματική της δεύτερης γενιάς, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 

1984, σ. 13. Με τη διεθνοποίηση των κεφαλαιοκρατικών παραγωγικών σχέσεων και τη δημιουργία μιας 

παγκόσμιας αγοράς, οι μετακινήσεις εργατικού δυναμικού από τις λιγότερο προς τις περισσότερο 

αναπτυγμένες οικονομίες αποτελούν στοιχείο για τη «διαιώνιση» της ανισομερούς ανάπτυξης.  
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συγκυρία του ψυχρού πολέμου να «ενισχύσει» η Ελλάδα τις πολιτικές και οικονομικές 

της σχέσεις με τις καπιταλιστικές δυνάμεις της Δύσης, για παράδειγμα συμμετέχοντας το 

1950 στον πόλεμο της Κορέας, η εγχώρια κοινωνική και οικονομική κατάσταση 

προσδιόρισαν εξίσου και τις πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων για το 

μεταναστευτικό ζήτημα τη μεταπολεμική περίοδο.   

Η βιοτική αθλιότητα, η ανεργία και η υποαπασχόληση κυρίως στην ύπαιθρο, το 

χαμηλό και άνισα κατανεμημένο εισόδημα κατά γεωγραφικές περιοχές και κοινωνικές 

τάξεις, η αποτροπή φαινομένων κοινωνικής δυσαρέσκειας μεγάλου τμήματος του 

πληθυσμού όσο και οι σχέσεις «εξάρτησης», οι οποίες ιστορικά διαμορφώθηκαν, μεταξύ 

της χώρας υποδοχής και αποστολής των εν δυνάμει Ελλήνων μεταναστών, μέσω της 

αμερικανικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υλικοτεχνικής και 

ενεργειακής υποδομής της Ελλάδας, αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες για 

τη χάραξη της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής.  

Η ανασυγκροτημένη Ελλάδα, εντός ενός «παρεμβατικού»102 κρατικού 

συστήματος, στις αρχές της δεκαετίας του 1950 εξακολουθούσε να είναι μια «οικονομικά 

και κοινωνικά καθυστερημένη χώρα». Η δομή της οικονομίας χαρακτηρίζονταν από την 

κυριαρχία του αγροτικού τομέα, καθώς αντιπροσώπευε το 34% του εγχώριου ΑΕΠ, με τη 

χαμηλή του παραγωγικότητα, τον κατακερματισμένο κλήρο, τις μικρές αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις και την ειδίκευση σε μερικά παραδοσιακά προϊόντα όπως ήταν ο καπνός, 

το βαμβάκι, η σταφίδα και οι ελιές. Στη βιομηχανία, η οποία συγκέντρωνε το 25% του 

εγχώριου ΑΕΠ, η κατάσταση δεν φαίνονταν να ήταν καλύτερη καθώς η συντριπτική 

πλειοψηφία των παραγωγικών μονάδων είχαν κατά βάσει οικογενειακό χαρακτήρα και 

ήταν πολύ μικρές.103 Συνεπώς, η ευρεία υποαπασχόληση στην ύπαιθρο και η απουσία 

μεγάλων παραγωγικών μονάδων για την απορρόφηση του «πλεονάζοντος» εργατικού 

δυναμικού και την κατάλληλη αξιοποίησή του οδήγησαν τις ελληνικές κυβερνήσεις στην 

άσκηση μιας «εξαρτημένης» οικονομικής πολιτικής, η οποία καλύπτονταν στο 

μεγαλύτερό της μέρος από στρατηγικές ενίσχυσης της μεταναστευτικής κίνησης.104 Θα 

                                                           
102 Μοντέλο μικτής οικονομίας, όπου το κράτος ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, αλλά ταυτόχρονα 

διευρύνει το ρόλο του, μέσω πολιτικών κρατικής παρέμβασης στην οικονομία.  
103 Βλ. για τη γενική εικόνα της χώρας την μεταβατική περίοδο 1950-1952, στο Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα 

σε Κράτος…, ό.π. σ. 128-132 
104 Το στοιχείο της άμεσης σύνδεσης της μεταναστευτικής πολιτικής με τις στρατηγικές για την οικονομική 

αναδιάρθρωση της χώρας παρατηρεί και ο Δ. Τραχανής, «Η μετανάστευσις», Σύγχρονα Θέματα 6, (1963), 

σ. 587.  
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μπορούσαμε επίσης να ισχυριστούμε πως οι μεταναστευτικές πολιτικές της χώρας 

αποστολής, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας, βρίσκονται σε άμεση 

«εξάρτηση» με τις στρατηγικές περί εισόδου των μεταναστών από την πλευρά των 

χωρών υποδοχής. Οι επιλογές για τους όρους και τους μηχανισμούς της μεταναστευτικής 

κίνησης συνδέονταν, έως ένα βαθμό, και με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

συγκυρίες που διαμορφώνονταν στις κοινωνίες υποδοχής.105    

Μέσα σε αυτό το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, στις αρχές της δεκαετίας του 

1950, εντάσσεται και η πρόθεση του ελληνικού κράτους να αποτελέσει μέλος της ΔΕΜΕ, 

η οποία από τη μια αναλαμβάνει να εναρμονίσει τις σχέσεις μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και από την άλλη, μέσω των 

προγραμμάτων της οργανωμένης μεταναστευτικής κίνησης, να αποτελέσει φορέα των 

αναπτυξιακών πολιτικών των ελληνικών κυβερνήσεων της συντηρητικής και κεντρώας 

παράταξης με τα δύο διαδοχικά σχήματα του Ελληνικού Συναγερμού και της Εθνικής 

Ριζοσπαστικής Ένωσης. 

    

 

Ανασυγκρότηση και  μετανάστευση στην Ελλάδα  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα προβλήματα που δέσποζαν στην Ελλάδα τα πρώτα 

έτη μετά και το τέλος του εμφυλίου πολέμου ήταν αρχικά η αποκατάσταση των ζημιών 

του πολέμου, το αυξανόμενο έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου, η χαμηλή 

παραγωγικότητα της εργασίας και το μεγάλο ποσοστό του άνεργου και 

υποαπασχολούμενου εργατικού δυναμικού.106 Ωστόσο, το «πληθυσμιακό πλεόνασμα» 

                                                           
105 Για παράδειγμα, όσον αφορά στην έκταση των διηπειρωτικών μεταναστεύσεων μέσω της ΔΕΜΕ, από 

το 1954 έως το 1958 ο αριθμός των μετακινηθέντων προς την Αυστραλία μειώνεται, διότι η αυστραλιανή 

κυβέρνηση μεταβάλλει τα κριτήρια εισόδου και θεσπίζει νέα, με σημαντικότερο εκείνο της υποδοχής 

ειδικευμένων και ημιειδίκευτων εργατών, βλ. συνοπτικά για τις μεταναστευτικές πολιτικές των Η.Π.Α., 

του Καναδά και της Αυστραλίας, ως κύριες υπερπόντιες χώρες υποδοχής, στο Διακυβερνητική Επιτροπή 

Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ) Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της μεταναστεύσεως, ό.π., σ. 23-25.      
106 Δημήτριος Σακκάς, «Τα αναπτυξιακά προγράμματα της περιόδου 1947-1966 και η σχέση τους με τον 

ενδεικτικό προγραμματισμό», στο Η Ελληνική κοινωνία…, ό.π., σ. 59. Ενδεικτικά, επισημαίνεται πως το 

διάστημα από 01/01/52 έως 19/01/52 ενεγράφησαν στα γραφεία ευρέσεως εργασίας των Αθηνών και του 

Πειραιά 3.000 άνεργοι, στο Η Καθημερινή, 23/01/52. Βλ. επίσης για την εξέλιξη της απασχόλησης στα 

μέσα της δεκαετίας του 1950 και συγκριτικά με τις αρχές αυτής, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
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και συνακόλουθα η «κοινωνική διαθεσιμότητα της μισθωτής εργασίας»107 αποτέλεσαν το 

κοινό σημείο αναφοράς για τη δυνατότητα εκβιομηχάνισης της χώρας, όλων των 

πολιτικών παρατάξεων της χώρας και παρουσιάστηκε αρχικά ως θετικός παράγοντας στα 

ελληνικά προγράμματα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας.108 Την ίδια περίοδο, 

οι ξένοι παρατηρητές τόνιζαν τις δομικές αδυναμίες της χώρας και του εγχειρήματος για 

την εκβιομηχάνιση του τόπου, προτείνοντας ταυτόχρονα μια πολιτική ενθάρρυνσης της 

μεταναστευτικής εξόδου.109 Συνεπώς, η κατεύθυνση προς τη σχεδιασμένη 

μεταναστευτική κίνηση του ελληνικού «πληθυσμιακού πλεονάσματος» είχε τεθεί ήδη 

στα αμερικανικά σχέδια για την ανασυγκρότηση της χώρας και φάνηκε να αποτελεί 

βασική προϋπόθεση της ένταξης της χώρας στο Σχέδιο Μάρσαλ, την οποία εκ των 

υστέρων υιοθέτησαν και οι ελληνικές κυβερνήσεις.110     

Τον Απρίλιο του 1951, ο διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας Γεώργιος Τρίμης, 

επιστρέφοντας από το Παρίσι, όπου παρακολούθησε τις εργασίες της Επιτροπής του 

εργατικού δυναμικού του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας 

(Ο.Ε.Ο.Σ.), υπέβαλε μία σχετική έκθεση. Σε αυτήν ανέπτυσσε το ζήτημα της αύξησης 

του αριθμού των ανέργων και των υποαπασχολούμενων αγροτών στον ελληνικό χώρο.111 

Τον ίδιο μήνα, στο Υπουργείο Εργασίας, συνήλθε μια Επιτροπή με αντιπροσώπους των 

εργατών και αρμόδιων εκπροσώπων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 

(Γ.Σ.Ε.Ε.) και των Υπουργείων της Βιομηχανίας, του Συντονισμού και των Οικονομικών 

για την μελέτη του προβλήματος της ανεργίας στη χώρα, κάτω από τη γενική γραμματεία 

                                                                                                                                                                             
στο δευτερογενή τομέα παραγωγής, στο Η Ελληνική οικονομία κατά τα έτη 1955 και 1956, Τράπεζα της 

Ελλάδος: Διεύθυνσις Οικονομικών Μελετών, Αθήναι 1957, σ. 212-215.   
107 Άννα Μαχαιρά, Μετανάστευση και οικονομική ανάπτυξη…, ό.π., σ. 84 
108 Ενδεικτικά αναφέρουμε το τετραετές πρόγραμμα της περιόδου 1948 – 1952, για την ενέργεια και τη 

βιομηχανία, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή του Σχεδίου Μάρσαλ. Βλ. Γιώργος Σταθάκης, 

Το δόγμα Τρούμαν…, ό.π., σ. 265-291.  
109 Ενδεικτικά αναφέρουμε το 1949 την επίσκεψη του Hoffman, επικεφαλής του Σχεδίου Μάρσαλ, στην 

Ελλάδα ο οποίος απέκλεισε ευθέως το ενδεχόμενο να δεσμευτούν πόροι για τη βιομηχανική ανάπτυξη της 

χώρας, υποστηρίζοντας ότι η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να κινηθεί γύρω από τον εκσυγχρονισμό 

της γεωργίας και την ανάπτυξη του τουρισμού, αφήνοντας με αυτό τον τρόπο ανοιχτό το ενδεχόμενο 

υιοθέτησης πολιτικών για την μετανάστευση του «πλεονάζοντος» πληθυσμού. Βλ. Γιώργος Σταθάκης, Το 

δόγμα Τρούμαν…, ό.π., σ. 329-332  
110 Η θέση αυτή τεκμηριώνεται από την Άννα Μαχαιρά, Μετανάστευση και οικονομική ανάπτυξη…, ό.π., σ. 

84-85 
111 Η Καθημερινή, 14/04/51. 



 46

του Β. Κανελλόπουλου. Η Επιτροπή εντόπισε τα αίτια του ζητήματος στην ανεπάρκεια 

των παραγωγικών δυνάμεων να απορροφήσουν το υπάρχον εργατικό δυναμικό, στην 

αστυφιλία, στην ανακοπή του μεταναστευτικού ρεύματος, στην είσοδο των γυναικών 

στην εργασία και στην μηχανική ανάπτυξη της παραγωγής.112  

Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960, στους πολιτικούς και οικονομικούς φορείς 

της χώρας ήταν σχεδόν κοινή η πεποίθηση ότι η αντιμετώπιση της υποαπασχόλησης και 

της ανεργίας μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την προσδοκώμενη οικονομική ανάπτυξη 

της Ελλάδας, ιδιαίτερα μετά από την επέκταση του δευτερογενούς τομέα παραγωγής 

βασικών καταναλωτικών αγαθών, καθώς και μέσα από μια πολιτική ενίσχυσης της 

οργανωμένης μεταναστευτικής κίνησης.113 Η θέση αυτή παρατηρείται και μέσα από τα 

προγράμματα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιόδου 1953-1956 και κατόπιν στο πενταετές πρόγραμμα 

του 1960-1964. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στόχος του τριετούς 

προγράμματος του 1953 για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ήταν η αποκατάσταση 

γενικά της ισορροπίας στη βιομηχανία, μέσω της ίδρυσης βασικών παραγωγικών 

μονάδων, και λίγα χρόνια αργότερα, μεταξύ των σκοπών του προγράμματος της 

περιόδου 1960-1964, αναφέρεται η δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών παραγωγικών 

μονάδων, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απασχόληση του διαθέσιμου 

εργατικού δυναμικού. 114  

                                                           
112 Η Καθημερινή, 15/04/51. Όσον αφορά στη συμμετοχή της γυναικείας εργασίας στα παραγωγικά 

επαγγέλματα, ο Σωτήριος Αγαπητίδης αναφέρει ότι αυξήθηκε μεταπολεμικά κατά 30% περίπου. Βλ. 

Σωτήριος Αγαπητίδης, «Επί του δημογραφικού προβλήματος και της απασχολήσεως», στο Κυριάκος 

Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, Σαββάλας, Αθήνα 2002, σ. 453.   
113 Ενδεικτικά, το 1958 ο υπουργός Εργασίας Α. Δημητράτος, της κυβέρνησης της ΕΡΕ, δηλώνει ότι η 

ανεργία, η υποαπασχόληση και η μετανάστευση είναι φαινόμενα που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, βλ. 

Πρακτικά Βουλής, 06/10/58. 
114 Βλ. ενδεικτικά για τα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης της περιόδου 1947-1970 στο Δημήτριος 

Σακκάς, «Τα αναπτυξιακά προγράμματα…», ό.π., σ. 68-73, Ηλ. Θ. Μπαλοπούλου, «Η στρατηγική του 

πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως», Νέα Οικονομία, (Μάρτιος 1966), σ. 205-208 και 

Βασίλειος Δαμάλας, Η σημερινή θέση της οικονομίας μας (το πενταετές πρόγραμμα 1966-1970), 

Παπαζήσης, Αθήνα 1966. Και το περιοδικό Νέα Οικονομία αναφέρει σε άρθρο του ότι κατά τα πρώτα 

μεταπολεμικά έτη, όταν συντάσσονταν τα πρώτα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, υπολογίζεται ένα 

«πλεόνασμα» εργασίας κυρίως στον αγροτικό τομέα που η παραγωγική απορρόφησή του, για τις ελληνικές 

κυβερνήσεις, θα ήταν δυνατή μόνο διαμέσου της εκβιομηχάνισης της χώρας, στο «Η εξέλιξις του 

πληθυσμού και τα προβλήματα της απασχολήσεως», Νέα Οικονομία, (1962), σ. 828.   
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Η πλήρης απασχόληση δεν αποτελεί συνέπεια του βαθμού της οικονομικής 

ανάπτυξης, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά συνάρτηση του βαθμού της συσσώρευσης 

του κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι προϋπόθεση για την οικονομική 

ανάπτυξη.115 Οι πολιτικές και τα προγράμματα εκσυγχρονισμού της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού της μετανάστευσης, που υιοθέτησαν οι 

ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολεμικής περιόδου υπήρξαν αποτέλεσμα της ξένης 

παρέμβασης, μιας διεθνούς στρατηγικής για την περαιτέρω καπιταλιστική ανάπτυξη των 

χωρών της Δύσης και ενός οικονομικού και κοινωνικού «ελέγχου» στις υπανάπτυκτες 

χώρες της Ευρώπης, όπως και της Ελλάδας.  

 

 

Ο λόγος περί «κοινωνικής αναγκαιότητας της εκβιομηχάνισης» και η σημασία 

της εθνικής μετανάστευσης 

 

Κατά τα πρώτα έτη της μεταπολεμικής περιόδου, παρουσιάστηκε μια συζήτηση 

για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και συγκεκριμένα για την «κοινωνική 

αναγκαιότητα της εκβιομηχάνισης».116 Η όλη προβληματική του ζητήματος στράφηκε 

γύρω από τις αναπτυξιακές στρατηγικές που θα ακολουθούσε το ελληνικό κράτος και τη 

σημασία που θα δίνονταν στο ξένο κεφάλαιο, με αποτέλεσμα την παρουσία δύο κύριων 

προτάσεων. Από την μια ήταν η θέση της Αριστεράς, η οποία προσανατολίζονταν προς 

τη δημιουργία βαριάς βιομηχανίας και τη βαθμιαία μείωση της εξάρτησης της χώρας από 

το ξένο κεφάλαιο. Από την άλλη οι φιλελεύθεροι πρέσβευαν τη στήριξη της μικρής και 

μεσαίας βιομηχανίας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, σε συνδυασμό με την εισροή 

στη χώρα ξένου κεφαλαίου.117 

                                                           
115 Μεταξύ των μελετητών της περιόδου, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η εργασία είναι προϋπόθεση και όχι 

συνέπεια της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας είναι ο Π. Δ. Μερλόπουλος, «Η μεταπολεμική 

μας μετανάστευση», Νέα Οικονομία 19, (1965), σ. 982-984. Με βάση τη δημογραφική θεωρία, ερευνά τους 

όρους της πλήρους απασχόλησης. Στο ίδιο επίπεδο κινείται και ο Αγγ. Θ. Αγγελόπουλος, ο οποίος εξηγεί 

γιατί το εργατικό δυναμικό αποτελεί τον κύριο, πρωταρχικό παράγοντα για την οικονομική, κοινωνική και 

πολιτική ανάπτυξη και πρόοδο, στο Αγγ. Θ. Αγγελόπουλος, «Ανατομία της ελληνικής μεταναστεύσεως», 

Νέα Οικονομία 4-5, (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 298-299 και 300-302.    
116 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η περίοδος…», ό.π., σ. 26. 
117 Γιώργος Λιοδάκης, «Κοινωνικό-θεωρητικές βάσεις και πρακτικές οικονομικού προγραμματισμού», στο 

Η Ελληνική κοινωνία…, ό.π., σ. 77-79. 
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Αναλυτικά, ο χώρος της Αριστεράς κινήθηκε προς ένα σοσιαλιστικό τρόπο για 

την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Αρχικά, προάσπιζε την αξιοποίηση των 

εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων, τους οποίους θεωρούσε ως οικονομικά 

εκμεταλλεύσιμους και ως τις βάσεις για την εκβιομηχάνιση της χώρας.118 Παράλληλα, 

θεώρησε αναγκαία, για την κοινωνικοοικονομική ανοικοδόμηση της Ελλάδας, την 

αξιοποίηση του εγχώριου εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με την απουσία κάθε 

ξένης επιρροής και συγκεκριμένα του αμερικανικού κεφαλαίου. Ήδη το 1947, νωρίτερα 

από τις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, η 

αμερικανική κυβέρνηση ενίσχυσε οικονομικά την Ελλάδα.119 Τα κύρια χαρακτηριστικά 

του Σχεδίου Μάρσαλ, ιδίως κατά τα πρώτα έτη, ήταν η περιορισμένη οικονομική 

βοήθεια και η προτεραιότητα, που απέδιδε, στους  στρατιωτικούς στόχους της χώρας. Οι 

οικονομικές επενδύσεις υπήρξαν περιορισμένες, η συντήρηση της οικονομίας 

βρίσκονταν στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα και η ανασυγκρότηση της χώρας κινούνταν σε 

χαμηλούς ρυθμούς έως την αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας.120     

Κύριος εκφραστής της πρότασης της Αριστεράς υπήρξε ο Δημήτρης Μπάτσης, ο 

οποίος έθεσε ένα σχέδιο για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, στρέφοντας την 

προσοχή του στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας. Το σχέδιό του αφορούσε την 

                                                           
118 Βλ. Για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδας όπως του λιγνίτη, του βωξίτη, του λευκόλιθου και 

τη σημασία τους στο δευτερογενή τομέα παραγωγής, στο Γιάννης Δόβας, Οικονομία της Ελλάδας, Ειρήνη, 

χ.τ. και χ.χ., σ. 7-9. 
119 Ο M. Mazower αναφέρει ότι, με εξαίρεση έως ένα βαθμό την Ελλάδα και την Ιταλία, το σχέδιο 

Marshall για τις οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης δεν ήταν τόσο καθοριστικό οικονομικά όσο φαίνονταν, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων ήταν αποτέλεσμα εγχώριων διεργασιών. Βλ. Mark Mazower, 

Σκοτεινή ήπειρος…, ό.π., σ. 283-284.  Η λογική της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας, και στην 

ελληνική περίπτωση, ήταν η ανόρθωση της Ευρώπης ως τμήμα της πολιτικής των Η.Π.Α. ενάντια στη 

σοβιετική στρατιωτική συμμαχία, βλ.  Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων…, ό.π., σ. 308. Βλ. επίσης για 

την περικοπή της οικονομικής βοήθειας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα και τη νέα περίοδο της 

«σταθεροποιητικής πολιτικής», στο Γεώργιος Σταθάκης, «Η οικονομική πολιτική των Η.Π.Α. στην 

Ελλάδα, 1949-1953: Σταθεροποίηση και νομισματική μεταρρύθμιση», στο Η Ελληνική κοινωνία…, ό.π., σ. 

44-50.  Επιπλέον, το 1947 σε έκθεσή της, η πρώτη αποστολή του Σχεδίου Marshall στην Ελλάδα, παρ’ όλο 

που αναγνώριζε τη δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων έντασης εργασίας, συνιστούσε στις ελληνικές 

κυβερνήσεις την προώθηση και ενδυνάμωση του μεταναστευτικού ρεύματος. Βλ. Άννα Μαχαίρα, «Οι 

μεταναστευτικοί δρόμοι της οικονομικής ανάπτυξης» στο ένθετο «Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπία, 23/07/99, 

σ. 10. 
120 Βλ. για την πρώτη περίοδο του Σχεδίου Μάρσαλ στο, Γιώργος Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν…, ό.π., σ. 

227-237.  
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αξιοποίηση του άφθονου μεταλλευτικού πλούτου της χώρας, τη μηχανική επεξεργασία 

των προϊόντων της μεταλλουργίας, την κατασκευή μηχανών και γενικότερα των μέσων 

παραγωγής, την ίδρυση ναυπηγείων και ηλεκτροχημικών εργοστασίων.121 Θεώρησε ως 

κύριες προϋποθέσεις της οικονομικής ανασυγκρότησης τη λαϊκή δημοκρατία και την 

απουσία του ξένου κεφαλαίου από την Ελλάδα, προκειμένου να καταργηθεί η 

οικονομική εκμετάλλευση και να τεθεί το ζήτημα της «ανασύστασης» της χώρας σε 

κοινωνικά νέες βάσεις. Σύμφωνα με τον Μπάτση, αποτέλεσμα όλων αυτών των 

λειτουργιών θα ήταν η δημιουργία μιας οικονομίας, η οποία θα στηρίζονταν στην 

εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων της για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου τόσο στα 

αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο και κατ’ επέκταση στην αποτροπή μιας πολιτικής 

ενθάρρυνσης της μεταναστευτικής κίνησης.122  

Γενικά, στην κεντροαριστερή σκέψη, η ελληνική οικονομική ανάπτυξη γίνονταν 

αντιληπτή μόνο μέσω της εκβιομηχάνισης και της συνακόλουθης μετακίνησης του 

άνεργου και υποαπασχολούμενου πληθυσμού της υπαίθρου στους κλάδους της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Οι μεταναστεύσεις θεωρούνταν ως ένα «αρνητικό 

οικονομικό μέγεθος» και ότι η «διαρροή» του υποψήφιου εργατικού δυναμικού από την 

Ελλάδα θα στερούσε από τη χώρα τον παραγωγικό συντελεστή της «εργασίας».123 Στην 

αριστερή σκέψη, εμφανίζονταν επίσης μια επιφυλακτικότητα προς τις χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης και ιδιαίτερα προς τη Δυτική Γερμανία, καθώς διατυπώνονταν απόψεις πως τα 

κράτη αυτά «έθεταν εμπόδια» στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς επηρέαζαν 

αρνητικά τις θέσεις των Η.Π.Α για την προσφορά της ξένης οικονομικής βοήθειας προς 

την Ελλάδα, «ενισχύοντας» και «προωθώντας» ταυτόχρονα πολιτικές μεταναστευτικής 

κίνησης Ελλήνων.124  

Από την άλλη, οι συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις και οι φιλελεύθεροι 

οικονομολόγοι πρέσβευαν μια διαφορετική οδό για την οικονομική ανόρθωση της χώρας. 

Ισχυρίστηκαν ότι εξαιτίας της έλλειψης σημαντικών εγχώριων πλουτοπαραγωγικών 

πόρων και κεφαλαίου ήταν αναγκαία η συνδρομή του ξένου παράγοντα και η 

καπιταλιστική οργάνωση της παραγωγής προκειμένου να επιτευχθεί η ανασυγκρότηση 

και στη συνέχεια η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Θεωρούσαν πως το κράτος θα 
                                                           
121 Δημήτρης Μπάτσης, Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, Κέδρος, Αθήνα 1997, σ. 17. 
122 Στο ίδιο, σ. 196-201. 
123 Το περιοδικό «Νέα Οικονομία», το οποίο ξεκίνησε να εκδίδεται το 1946 από τον Αγγ. Θ. Αγγελόπουλο, 

αποτέλεσε τον έντυπο χώρο έκφρασης της ελληνικής αριστερής σκέψης.  
124 Βλ. για τις θέσεις αυτές στο Άννα Μαχαιρά, Μετανάστευση και οικονομική ανάπτυξη…, ό.π., σ. 91-95. 
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πρέπει να αναλάβει σημαντικές επιχειρηματικές δράσεις, δίνοντας έμφαση στην αύξηση 

του επιπέδου της κατανάλωσης των πολιτών χωρίς, ωστόσο, να αποτελεί κύριο μέλημά 

του η ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας.125   

Έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου του 1951 και την 

άρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου, ύστερα από πρόταση του Βασιλιά Παύλου, να 

δημιουργηθεί κυβέρνηση ευρύτερου συνασπισμού από τα τρία μεγάλα κόμματα,126 ο 

καθηγητής Κυριάκος Βαρβαρέσος127 υπέβαλε στη συμμαχική κυβέρνηση του Νικολάου 

Πλαστήρα μια Έκθεση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Σε 

αυτό το κείμενο, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε πολλά οικονομικά έργα της 

εποχής, ο Βαρβαρέσος επεδίωξε να εξετάσει το «αναπτυξιακό ζήτημα», υπό τις νέες 

συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί με το τέλος του Σχεδίου Μάρσαλ. Η αφετηρία της 

μελέτης του ήταν η υπόθεση ότι η ελληνική οικονομία δε θα στηρίζονταν πλέον στη ξένη 

βοήθεια, με φυσικό επακόλουθο το τέλος του οράματος για τη ραγδαία βιομηχανική 

ανάπτυξη του τόπου, όπως αυτή σχεδιάζονταν από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 και 

μετά.128   

Ο Βαρβαρέσος αναγνώρισε τρεις βασικές προϋποθέσεις για τη χάραξη της 

οικονομικής πολιτικής στη χώρα: Αρχικά, ισχυρίστηκε ότι η αποκατάσταση της 

οικονομικής σταθερότητας αποτελεί απαραίτητη συνθήκη τόσο για την εξυγίανση της 

οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας, όσο και για την ποιοτική βελτίωση 

της θέσης των μισθωτών και των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων. Δεύτερον, 

πρότεινε τη ριζική αναδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού, για να επιτευχθούν οι 

πολιτικές ανάπτυξης, και τέλος αναγνώρισε την ανάγκη για πολιτική συναίνεση, καθώς 

υποστήριξε ότι η πολιτική σταθερότητα και η δυνατότητα ύπαρξης ισχυρών 

κυβερνήσεων θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική.129           
                                                           
125 Στέλλα Καραγιάννη-Αγγελική Νικολάου, «Βιομηχανική πολιτική στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες: 

Χωρικές και κλαδικές διαστάσεις», στο Η Ελληνική κοινωνία…, ό.π., σ. 97.  
126 Βλ. για το πολιτικό σκηνικό της εποχής, στο Ηλίας Νικολακόπουλος, Η Καχεκτική Δημοκρατία: 

Κόμματα και Εκλογές 1945-1967, Πατάκη, Αθήνα 2001, σ. 154. 
127 Ο Κ. Βαρβαρέσος υπήρξε καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπουργός 

Οικονομικών, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και οικονομικός σύμβουλος στη Διεθνή Τράπεζα στην 

Ουάσιγκτον.   
128 Εγκαταλείπονταν δηλαδή το πρόγραμμα της βαριάς βιομηχανίας και τις δυνατότητες έντασης εργασίας 

που αυτή προέβλεπε, στο  Γιώργος Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν…, ό.π., σ. 408.  
129 Κ. Π. Κωστής, «Κυριάκος Χ. Βαρβαρέσος (1984-1957)», στο Κυριάκος Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί…, 

ό.π., σ. 63-66 και στο ίδιο,  σ. 84-86. 
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Τα κύρια σημεία της πρότασης Βαρβαρέσου σχετίζονταν με τη βαθμιαία μείωση 

της εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από την αμερικανική βοήθεια, την επίτευξη της 

νομισματικής σταθερότητας, μέσα από την μείωση των κρατικών δαπανών και την 

αύξηση των δημοσίων εσόδων, καθώς και μέσα από μια «ισότιμη» πολιτική 

φορολόγησης, σύμφωνα με την οποία θα μειώνονται οι δυνατότητες της φοροδιαφυγής 

και θα προσδιορίζονταν το πραγματικό εισόδημα.130 Εξίσου σημαντικές φάνηκαν να 

είναι οι θέσεις του για το χαμηλό βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και την ανάγκη 

ανύψωσής του μέσα από την οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι η 

βελτίωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων θα επερχόταν από την αύξηση της 

παραγωγής ειδών πρώτης ανάγκης, αφού θα απορροφούνταν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι και 

θα προκαλούνταν αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης του πληθυσμού.131 Συνεπώς, 

ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, που βρίσκονταν σε κατάσταση 

ανεργίας ή υποαπασχολούνταν, θα απορροφούνταν από την εγχώρια αγορά εργασίας και 

θα ήταν δυνατός ο περιορισμός των ενδεχόμενων προγραμμάτων μεταναστευτικής 

κίνησης προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής.132 Στην Έκθεση για το οικονομικό 

πρόβλημα της Ελλάδας δε παρουσιάζει μια σαφή άποψη για το μεταναστευτικό 

φαινόμενο, καθώς δεν αναφέρεται στο «πλεόνασμα» του πληθυσμού, δηλαδή, σύμφωνα 

και με τον πολιτικό λόγο της εποχής, στον «εν δυνάμει» πληθυσμό για μετανάστευση. 

Ωστόσο, μέσα από τις θέσεις του θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι για τον Βαρβαρέσο 

η μετανάστευση αποτέλεσε μια «κοινωνική αναγκαιότητα» και ότι η ένταση των 

μεταναστευτικών κινήσεων θα μειώνονταν μέσα από την αύξηση της παραγωγής ειδών 

πρώτης ανάγκης και των οικοδομικών εργασιών, καθώς θα προκαλούνταν αύξηση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης.   

Επιπρόσθετα, έκανε λόγο για την προώθηση της αγροτικής παραγωγής και για 

την ενίσχυση του τομέα των κατασκευών. Ιδιαίτερα μάλιστα, τόνισε ότι με την εκτέλεση 

σημαντικών εγγειοβελτικών έργων, με τη χρησιμοποίηση βελτιωμένων σπόρων, 

λιπασμάτων και εντομοκτόνων θα αυξάνονταν η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα 

και συνεπώς θα βελτιώνονταν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. 

Παράλληλα, η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και η παρουσία των μικρών 
                                                           
130 Βλ. αναλυτικά για τα προτεινόμενα μέτρα, στο ίδιο, σ. 93-102 και 111-134.  
131 Στο ίδιο, σ. 340-341. 
132 Ο Κ. Βαρβαρέσος στο κεφάλαιο για το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου και τις δυνατότητες μείωσής 

του, αναφέρει ότι όσον αφορά στα εμβάσματα των μεταναστών σταδιακά θα μειώνονται και συνεπώς δε θα 

αποτελούν σπουδαίο συναλλαγματικό πόρο.  
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επιχειρήσεων ευρείας κατανάλωσης θα είχαν το πλεονέκτημα της προσφοράς εργασίας 

και κατ’ επέκταση της αντιμετώπισης του προβλήματος της υποαπασχόλησης και της 

ανεργίας.133 

Καθ’ όλη την περίοδο από το 1953 έως το 1961 τα κύρια χαρακτηριστικά της 

προσπάθειας για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας ήταν η 

επιρροή των τεχνολογικά και οικονομικά αναπτυγμένων χωρών, ιδιαίτερα των Η.Π.Α., 

και ο αυξανόμενος κρατικός παρεμβατισμός. Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής 

προϊόντων για κατανάλωση, ο απασχολούμενος πληθυσμός και οι εισαγωγές νέων 

τεχνολογικών μεθόδων παρουσιάζουν μια σχετική ανοδική τάση. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, βασική προϋπόθεση υπήρξε η εισροή του ξένου κεφαλαίου και η 

διαμόρφωση μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ανάπτυξη των βιομηχανιών παραγωγής βασικών ειδών διατροφής, της 

κλωστοϋφαντουργίας, των οικοδομικών και των χημικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, 

ενισχύθηκε σημαντικά ο πρωτογενής τομέας με την εισαγωγή νέων μηχανών και 

λιπασμάτων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος της παραγωγής. 

Συμπερασματικά, ο βραδύς ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, το 

υψηλό κόστος της παραγωγής, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, το έλλειμμα του ισοζυγίου 

πληρωμών, το οποίο υπήρξε αποτέλεσμα της παθητικότητας του εμπορικού ισοζυγίου 

και που καλύπτονταν εν μέρει από την αμερικανική βοήθεια, φάνηκαν να αποτελούν τα 

κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας στις αρχές της δεκαετίας του 1950. 

Ωστόσο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα προγράμματα για την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, και πιο συγκεκριμένα η κατάρτιση των προγραμμάτων πλήρους απασχόλησης 

του πληθυσμού, δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας και της 

υποαπασχόλησης. Αντιθέτως, η πολιτική ενίσχυσης της οργανωμένης μεταναστευτικής 

κίνησης, εντός ενός παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας, αποτέλεσε απαραίτητη 

προϋπόθεση τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, όσο και για την 

αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας σε μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού. 

 

 
                                                           
133 Στέλλα Καραγιάννη-Αγγελική Νικολάου, «Βιομηχανική πολιτική…», ό.π., σ. 99-100 και βλ. για τις 

προτάσεις του Βαρβαρέσου στο ζήτημα της γεωργικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας ως όρου για 

την επίλυση των προβλημάτων του χαμηλού βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και της ανεργίας στην 

Ελλάδα την μετεμφυλιακή περίοδο, στο Κυριάκος Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί…, ό.π., σ. 342-354.   
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Η ΔΕΜΕ στην Ελλάδα 

 

Ίδρυση και λειτουργία  του ελληνικού τμήματος της ΔΕΜΕ 

 

  Στα τέλη του 1952, στην οικονομία της χώρας κυριαρχούσε ο αγροτικός τομέας 

με τη χαμηλή του παραγωγικότητα, τον κατακερματισμένο κλήρο και τις μικρές 

εκμεταλλεύσεις σε συνδυασμό με τον οικογενειακό χαρακτήρα του βιομηχανικού 

κλάδου παραγωγής. Γενικά η υποδομή της χώρας ήταν ανεπαρκής, οι φυσικοί της πόροι 

έμεναν ακόμα ανεκμετάλλευτοι και το επίπεδο του εισοδήματος της πλειοψηφίας του 

πληθυσμού παρέμενε χαμηλό.134 Η μετανάστευση φάνηκε να αποτελεί ένα είδος 

«προσωρινής λύσης» για την εξασφάλιση απασχόλησης σε ένα σημαντικό τμήμα του 

άνεργου και υποαπασχολούμενου πληθυσμού της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, αντιμετωπίζεται ως σημαντικός παράγοντας για 

την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας και υπό αυτό το πρίσμα όχι μόνο 

θεωρείται ότι είναι αναγκαία αλλά γίνεται δεκτή και ενθαρρύνεται από το ελληνικό 

κράτος. Στο δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου θα γίνει λόγος για τη νομική και 

θεσμική κατοχύρωση της λειτουργίας της ΔΕΜΕ σε αναφορά με τις πολιτικές 

μετανάστευσης του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν οι αρχές της 

δράσης της και οι υποχρεώσεις της απέναντι στο ελληνικό κράτος.   

Η σύσταση της ΔΕΜΕ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου σε όλες τις χώρες 

της νότιας Ευρώπης, σημαντική επιδίωξη της πολιτικής των Η.Π.Α. ήταν η προσφορά 

κατάλληλης, μακροχρόνιας και σε περιορισμένο βαθμό οικονομικής βοήθειας. Τα νέα 

προγράμματα οικονομικής βοήθειας προβλέπονταν να έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, σε 

σύγκριση με εκείνα των προηγούμενων περιόδων (Δόγμα Τρούμαν και Σχέδιο Μάρσαλ), 

καθώς δεν αφορούσαν πλέον την άμεση μεταφορά οικονομικών πόρων για να καλυφθούν 

τρέχουσες ανάγκες ή να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε μεγάλη κλίμακα. Αφορούσαν 

                                                           
134 Βλ. για την «τεχνική εικόνα» της χώρας τη περίοδο 1950-1952 (λίγο πριν τη σύσταση της ΔΕΜΕ) στο 

Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος…, ό.π., σ.128-130. Βλ. για τα οικονομικά χαρακτηριστικά της χώρας 

στις αρχές της δεκαετίας του 1950, (η αγροτική παραγωγή αντιπροσώπευε το 30% του ΑΕΠ και 

απασχολούσε το 58% του ενεργού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Η βιομηχανική παραγωγή 

αντιπροσώπευε το 20% του ΑΕΠ και απασχολούσε μόλις το 18% της εγχώριας εργατικής δύναμης, κυρίως 

στον κλάδο της ελαφράς βιομηχανίας) στο Χρυσάφης Ιορδάνογλου, «Η οικονομία 1949-1974. Ανάπτυξη 

και νομισματική σταθερότητα», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2003 σ. 59 
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κατά βάσει συμφωνίες, μεταξύ των Η.Π.Α. και μεμονωμένων Ευρωπαϊκών κρατών, 

μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, στο πλαίσιο των ΟΟΣΑ και ΝΑΤΟ, για το σχεδιασμό 

των εθνικών οικονομικών προγραμμάτων, μέρος των οποίων υπήρξε και η χάραξη της 

μεταναστευτικής πολιτικής, τα οποία λάμβαναν περισσότερο το χαρακτήρα της 

«τεχνικής βοήθειας».135 Σύμφωνα με τις προτάσεις των Η.Π.Α. η «ευθύνη» για την 

αναπτυξιακή στρατηγική των χωρών της νότιας Ευρώπης μετατοπίζεται στις χώρες της 

δυτικής Ευρώπης και συγκεκριμένα στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.136       

Παρά τις έντονες εγχώριες πολιτικές αντιπαλότητες, τις μεταβαλλόμενες 

πολιτικές συμμαχίες και την αστάθεια που χαρακτήριζε τις ελληνικές κυβερνήσεις,137 τον 

Ιανουάριο του 1952 το ελληνικό κράτος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του ως ιδρυτικό 

μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ’ Ευρώπης, μέσω σύμβασης, 

η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 17 Απριλίου το 1952. Η σύμβαση κυρώθηκε 

μέσω του Ν.Δ. 2658/31.10.1953 (Εφ. Κυβερνήσεως Τεύχος Α΄ αριθ. φύλλου 

300/31.10.1953) και η καταστατική πράξη της ΔΕΜΕ κυρώθηκε μέσω του Νόμου 

2859/29.5.1954 (Εφ. Κυβερνήσεως Τεύχος Α΄ αριθ. φύλλου 113/7.6.1954). Η ελληνική 

κυβέρνηση αντιπροσωπεύονταν από τους υπουργούς Συντονισμού Γ. Καρτάλη, 

Οικονομικών Χρ. Ευελπίδη και Εξωτερικών Γ. Αβέρωφ.138 Ο προσδιορισμός των όρων 

της σύμβασης, του συνημμένου της πρωτοκόλλου και του παραρτήματός της ανατέθηκε 

στο Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Μεταναστεύσεως, 

Αποδημίας και Διαβατηρίων.139   

Σε εθνικό επίπεδο η ΔΕΜΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, 

συνεργάζονταν με τη Διεύθυνση Αποδημίας και Μεταναστεύσεως, πρώην Διεύθυνση 

Μεταναστεύσεως, Αποδημίας και Διαβατηρίων, η οποία υπάγονταν στο Υπουργείο 

                                                           
135 Γιώργος Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν…, ό.π., σ. 403-404. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το γεγονός 

ότι στην Ελλάδα, με το τέλος του εμφυλίου πολέμου, μετατοπίστηκαν σημαντικά και οι προτεραιότητες 

των Αμερικανών, των οποίων οι πολιτικές προσανατολίζονταν σε ένα πλέγμα μακροοικονομικών (π.χ. 

πάγωμα μισθών, μείωση στρατιωτικών δαπανών)  και θεσμικών μεταρρυθμίσεων (π.χ. διοικητική 

αποκέντρωση, παρέμβαση του κράτους στην οικονομία), βλ. Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος…, ό.π. σ. 135.  
136 Βλ. αναλυτικά για τις προτάσεις των Η.Π.Α. σχετικά με την ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών της 

νότιας Ευρώπης, στο Γιώργος Σταθάκης, Το δόγμα Τρούμαν…, ό.π., σ. 406-408. 
137 Την περίοδο 1950 – 1952 οι πολιτικές παρατάξεις αναδιατάσσονται. Σχηματισμός Κυβερνήσεων των 

κεντρώων δυνάμεων - πρώτη και δεύτερη Κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα.     
138 Βλ. Για την κύρωση της σύμβασης στα Πρακτικά Βουλής, 02/10/1953. 
139 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

Αλληλογραφία μεταξύ ΔΕΜΕ και κ. Κατσαδώρου, «περί των εργασιών της Επιτροπής», 02/03/69. 
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Εσωτερικών, και η ΔΕΜΕ σε συνεργασία με τις κατά τόπου Νομαρχίες της χώρας 

προχωρούσε στην έκδοση των διαβατηρίων και την παροχή πληροφοριών για τις 

δυνατότητες μετανάστευσης. Επιπρόσθετα, χρηματοδοτούσε εν μέρει τη μετακίνηση των 

μεταναστών, καθώς κατέβαλλε τα έξοδα προεπιλογής των υποψηφίων για μετανάστευση, 

τα οδοιπορικά έξοδα εντός της χώρας και ένα μέρος των εξόδων της υπερπόντιας 

μετακίνησής τους. Τέλος, χορηγούσε ένα ποσό για τη τεχνική εκπαίδευση των 

υποψηφίων μεταναστών και για το πρόγραμμα μετανάστευσης των προσφύγων. Επίσης, 

η ΔΕΜΕ συνεργάζονταν με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μέσω του Υφυπουργείου 

Εργασίας, το οποίο ήταν κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για την εξωτερική μετακίνηση των 

Ελλήνων προς τις ευρωπαϊκές χώρες, με τον Οργανισμό Απασχόλησης του Εργατικού 

Δυναμικού, με το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αποδήμων 

Ελλήνων, με το Υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής που ασχολούνταν με τον 

προγραμματισμό των οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων, στα οποία εντάσσεται και η 

μετανάστευση, και με το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών μέσα από τα κατά τόπους 

Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής που αναλάμβαναν την έκδοση των μεταναστευτικών 

δελτίων, απαραίτητα για την προετοιμασία της υπερπόντιας μετανάστευσης. 140            

Η Ελληνική Αποστολή της ΔΕΜΕ συνεργάζονταν με την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως το 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η Διεθνής Καθολική Επιτροπή Μεταναστεύσεως, η 

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, και η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων.141 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1952, μεταξύ της ΔΕΜΕ και της ελληνικής 

κυβέρνησης, προβλέπονταν ότι η Επιτροπή θα αναλάβει, βάσει των όρων που έχουν 

συμφωνηθεί στις Βρυξέλλες και αναγράφονται στο καταστατικό της σύστασης του 

Οργανισμού, να οργανώσει και να προγραμματίσει τη μετανάστευση από την Ελλάδα 

μόνο προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής. Μέσω της ΔΕΜΕ η ελληνική κυβέρνηση, σε 

                                                           
140 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

«Μετανάστευσις εξ’ Ελλάδος», 01/10/71. 
141 Στο ίδιο. Ενδεικτικά, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών προβαίνει στην ενημέρωση επί των 

μεταναστευτικών θεμάτων των προσφύγων, την εγγραφή και τη συγκέντρωση των πιστοποιητικών. Η 

Διεθνής Καθολική Επιτροπή Μεταναστεύσεως αναλαμβάνει την εγγραφή και την προετοιμασία για την 

εξωτερική μετακίνηση των προσφύγων καθολικού δόγματος. Η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων 

αναλαμβάνει την προετοιμασία νεαρών άγαμων εργατριών, οι οποίες επρόκειτο να μεταναστεύσουν μόνες 

στην Αυστραλία. Βλ. Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ) Αποστολή 

Ελλάδος, Τάσεις της μεταναστεύσεως…, ό.π., σ. 44-45.      
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συμφωνία με τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής, μπορούσε να καθορίζει και να 

ελέγχει κατά έτος τον αριθμό των μεταναστών καθώς και τους τόπους προορισμού τους. 

Στους πολιτικούς φορείς της χώρας υπήρχε η πεποίθηση ότι η μετανάστευση μέσω της 

ΔΕΜΕ «συνέφερε» το ελληνικό κράτος, κυρίως, διότι οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν 

επιβαρύνονταν από το κόστος της μεταφοράς των μεταναστών και μπορούσαν να έχουν 

γνώση για τον αριθμό και τις κατηγορίες των ατόμων που μεταναστεύουν, ώστε να 

ασκείται μια «ελεγχόμενη κρατική μεταναστευτική πολιτική».142 Μέσα από ειδικά 

μεταναστευτικά προγράμματα, η ελληνική κυβέρνηση και η Επιτροπή ενθάρρυναν την 

εξωτερική μετακίνηση όσων ήταν αποφασισμένοι να εγκατασταθούν «μόνιμα» στις 

υπερπόντιες χώρες υποδοχής.143 Αρχικά, είχαν προβλεφθεί δύο στάδια για το πρόγραμμα 

της εθνικής μετανάστευσης, μέσω της ΔΕΜΕ. Το πρώτο στάδιο αφορούσε την 

αναχώρηση 8.000 ατόμων, έως το τέλος του 1952, και το δεύτερο άλλων 12.000 

προσώπων.  

 

 

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΜΕ στον ελληνικό χώρο. 

  

Βάσει της σύμβασης η ΔΕΜΕ προβλέπονταν, για λογαριασμό και «κατ’ εντολή» 

της ελληνικής κυβέρνησης, να διευκολύνει τη μετανάστευση από την Ελλάδα έως ότου 

θα ιδρύονταν «Ελληνική Μεταναστευτική Υπηρεσία», η οποία θα αναλάμβανε την 

εκτέλεση του προγράμματος της εξωτερικής μετακίνησης ενός τμήματος του 

πληθυσμού.144 Ωστόσο, δεν συστάθηκε τέτοια ελληνική υπηρεσία για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση των μεταναστεύσεων των Ελλήνων  προς τις υπερπόντιες χώρες 

υποδοχής.  

Σύμφωνα με τις πηγές του σημερινού Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

στην Ελλάδα, το 1952 πραγματοποιήθηκε η σύσταση ενός Συμβουλίου Μετανάστευσης 

                                                           
142 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of National Economy 1959-1963», 

έγγραφα: Σημείωμα από τη ΔΕΜΕ. 
143 Το στοιχείο της μόνιμης διαμονής των μετακινηθέντων στη χώρα υποδοχής αποτέλεσε έναν από τους 

παράγοντες για την τελική επιλογή των υποψηφίων προς μετανάστευση. Βλ. αναλυτικά στο Κεφάλαιο 

Τρίτο της παρούσας εργασίας.   
144 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

Αλληλογραφία μεταξύ ΔΕΜΕ και κ. Κέκου περί του ρόλου της Διακυβερνητικής Επιτροπής 

Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης, 24/03/70. 
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(συστάθηκε μέσω της Πράξης 36/15.1.1952), το οποίο υπάγονταν στο Υπουργείο 

Συντονισμού και δεν ανέλαβε παρά μόνο, σε συνεργασία με τη ΔΕΜΕ, τη μελέτη και τον 

έλεγχο των μεταναστευτικών ρευμάτων.145 Το Συμβούλιο απαρτίζονταν από 

αντιπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Συντονισμού, Εργασίας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Το 

1953 δημιουργήθηκε μια Μικτή Ομάδα Εργασίας (Ν.Δ. 2658/31.10.53), η οποία 

συστάθηκε προκειμένου να ελέγχει τη δράση και να συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ 

της ΔΕΜΕ και του ελληνικού κράτους. Τα μέλη της ορίζονταν από το Συμβούλιο 

Μετανάστευσης και από τον Αρχηγό της Αποστολής Συνδέσμου της Επιτροπής για την 

μετανάστευση στην Ελλάδα ενώ αποτελούνταν από αντιπροσώπους των σχετικών με τη 

μετανάστευση ελληνικών υπηρεσιών.146  

Όσον αφορά στα πρακτορεία μετανάστευσης, λειτουργούσαν κατόπιν άδειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών και απευθύνονταν κυρίως σε άτομα που θα μετανάστευαν μέσω 

πρόσκλησης από συγγενικά τους πρόσωπα, ήδη εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες 

εισδοχής, και δεν αποτελούσαν παρά ιδιωτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα.147   

Στη Σύμβαση του 1952, αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες που προβλέπεται να 

προσφέρει η ΔΕΜΕ στην Ελλάδα και οι οποίες ορίζουν, μεταξύ των άλλων, τις 

δεσμεύσεις της Επιτροπής απέναντι στο ελληνικό κράτος είναι οι ακόλουθες: Αρχικά το 

Υπουργείο Εσωτερικών ήταν υπεύθυνο για την έγκριση του ανώτατου αριθμού των 

Ελλήνων μεταναστών προς τις υπερπόντιες χώρες, οι οποίοι δύνανται να μετακινηθούν 

                                                           
145 Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του Μεταναστευτικού Συμβουλίου και τη σχέση του με την 

ΔΕΜΕ βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Migration Council». 
146 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

Αλληλογραφία μεταξύ ΔΕΜΕ και Γ. Αιγιαλείδη (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών) σχετικά 

με τη σύσταση του Συμβουλίου Μεταναστεύσεως και της Μικτής Ομάδας Εργασίας, 12/12/64. 
147 «Μερικοί υπαίθριοι ταξιδιωτικοί πράκτορες μεταναστεύσεως έχουν καταστεί πραγματική μάστιγα του 

ιδρώτα των φτωχών και αφελών ανθρώπων. Με υποσχέσεις και ενθαρρύνσεις ότι δύναται να επισπεύσουν 

τη μετανάστευση τους λόγω των μέσων και των γνωριμιών που διαθέτουν απομυζούν τις φτωχές 

οικονομίες των μελλοντικών μεταναστών χωρίς τελικώς να κάνουν τίποτα περισσότερο απ’ ότι δύναται με 

φυσική σειρά να συμβεί…Τούτο πρέπει να γίνει γνωστό ειδικότερα στην επαρχεία», Αθηναϊκήν, 27/08/65. 

Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

Αλληλογραφία μεταξύ ΔΕΜΕ και Χ. Μιχαλόπουλο (Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών), περί 

«των παγίδων των πρακτόρων», 13/09/65. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δεν κατέστη εφικτή η 

εύρεση του τρόπο με τον οποίο ελέγχονταν τα πρακτορεία αυτά.  
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μέσω των υπηρεσιών του Οργανισμού. Τα κριτήρια για την εγγραφή και προεπιλογή, 

όσων επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν, ορίζονταν από την ελληνική κυβέρνηση, τη 

ΔΕΜΕ και τα κράτη υποδοχής. Η ΔΕΜΕ ήταν υπεύθυνη για  τη συλλογή και την 

μετάδοση των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούσαν τις συνθήκες στις χώρες 

υποδοχής (πολιτισμικός προσανατολισμός), την πλήρη ιατρική εξέταση των υποψηφίων 

μεταναστών καθώς και τη διαπίστωση της επαγγελματικής κατάρτισης ή ειδικότητάς 

τους. Επιπλέον, μεταξύ των προβλεπόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής, υπήρξε η 

συγκέντρωση και η ταξινόμηση των απαραίτητων πιστοποιητικών, στοιχείων και 

εγγράφων για τη μετανάστευση του κάθε μετανάστη, όπως ήταν το πιστοποιητικό 

γέννησης, ποινικού μητρώου, στρατολογικής κατάστασης, κοινωνικών φρονημάτων και 

το διαβατήριο. Ακόμη, βάσει της συμβάσεως, προβλεπόταν η ΔΕΜΕ να αναλάβει την 

οργάνωση της επιβίβασης, από στην εξασφάλιση των εισιτηρίων, την εσωτερική 

μετακίνηση των μεταναστών μέχρι το λιμάνι και την παροχή οδηγιών σχετικά με τη 

διαδικασία της αναχώρησής τους. Επίσης, η Επιτροπή για την Μετανάστευση στην 

Ελλάδα ανέλαβε την κατάρτιση ατομικών φακέλων με τα προσωπικά στοιχεία του κάθε 

μετανάστη και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεών τους, καθώς και τη 

συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τα χαρακτηριστικά και την έκταση των 

υπερπόντιων μεταναστεύσεων.          

Όσον αφορά στα οικονομικά της ΔΕΜΕ, η κυβέρνηση ανέλαβε να καταβάλει στη 

διοίκηση της Επιτροπής, αρχικά για το οικονομικό έτος 1952, το ποσό των 33.027$. 

Βάσει της σύμβασης και μετά τη μετανάστευση 8.000 ατόμων προς τις υπερπόντιες 

χώρες, προβλέπονταν η επανεξέταση των οικονομικών υποχρεώσεων του ελληνικού 

κράτους απέναντι στον Οργανισμό. Συγχρόνως φαίνεται πως συμφωνήθηκε, 

λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες της χώρας, τα μέσα 

μετακίνησης των πρώτων 8.000 μεταναστών να χορηγηθούν από τη ΔΕΜΕ, χωρίς έστω 

την μικρή οικονομική συμβολή του ελληνικού κράτους. Γενικά, η ελληνική κυβέρνηση 

ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει στο κλιμάκιο της ΔΕΜΕ τα έξοδα της προεπιλογής και 

της προετοιμασίας των ατόμων που θα μετανάστευαν, καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης 

και λειτουργίας των υπηρεσιών του κλιμακίου της Επιτροπής.148    

                                                           
148 Βλ. και  Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Processing Costs (Pre-embarkation 

Costs) 1952-1972», έγγραφα: Αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Δ/νσις Κοινωνικής 

Πρόνοιας & Παλιννοστήσεως και ΔΕΜΕ, αριθ. πρωτ. 95116, 10/10/52. Βλ. αναλυτικά για τις οικονομικές 

υποχρεώσεις των υποψηφίων μεταναστών και του κράτους στη τρίτη ενότητα της παρούσας εργασίας.     
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Η ελληνική κυβέρνηση, βάσει της Σύμβασης με τη ΔΕΜΕ και πέρα από τις 

προβλεπόμενες χρηματικές υποχρεώσεις, παρείχε τον εξοπλισμό των αναγκαίων 

ιατρείων, μικροβιολογικών και βιοχημικών εργαστηρίων, τη χορήγηση των απαραίτητων 

επιβατηγών και φορτηγών για την μεταφορά των μεταναστών και των αποσκευών τους, 

την παραχώρηση των κατάλληλων χώρων για τη διανυκτέρευση των υποψηφίων 

μεταναστών149 που έφταναν από την επαρχία στην Αθήνα είτε για την διεκπεραίωση των 

αναγκαίων διαδικασιών μετανάστευσης, είτε για την τελική αναχώρησή τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
149 Το 1957 συζητείται στη Βουλή το θέμα της μίσθωσης κατάλληλου χώρου για τη στέγαση των γραφείων 

του κλιμακίου της ΔΕΜΕ στην Ελλάδα, βλ. Πρακτικά Βουλής, 29/08/57. Το 1959 τίθεται το ζήτημα για την 

κατασκευή ενός κτηρίου, στο οποίο θα στεγάζονταν το «μεταναστευτικό κέντρο», δηλαδή θα ήταν ο χώρος 

στον οποίο θα πραγματοποιούνταν όλες οι απαραίτητες διεργασίες για την εξωτερική μετακίνηση των 

υποψηφίων μεταναστών καθώς και η διανυκτέρευσή τους. Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού 

Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: Θέμα 11 Ημερησίας Διατάξεως, 

10/11/59.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΜΕ 
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Η δράση της ΔΕΜΕ στον ελληνικό χώρο. 

 

Οι κατηγορίες των προσώπων για μετανάστευση μέσω της ΔΕΜΕ. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, μέρος 

των στρατηγικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας ήταν και η 

συνεργασία του ελληνικού κράτους με τη ΔΕΜΕ. Η Επιτροπή Μετανάστευσης, καθ’ όλη 

την περίοδο 1952-1972, όπου η Ελλάδα υπήρξε κατεξοχήν χώρα αποστολής μεταναστών, 

σχεδίασε προγράμματα μεταναστευτικής κίνησης προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής 

και ανέλαβε να συντονίσει και να οργανώσει τη μετακίνηση των μεταναστών. Στην τρίτη 

ενότητα της παρούσας εργασίας θα γίνει λόγος για τις κατηγορίες των μετακινηθέντων, 

τα προγράμματα και τις διαδικασίες που αφορούσαν στην υπερπόντια μεταναστευτική 

κίνηση, μέσα από τη δράση της ΔΕΜΕ στον ελληνικό χώρο και βάσει της συμφωνίας 

που υπογράφτηκε με την ελληνική κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις-μέλη της 

Επιτροπής.150   

Έπειτα από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης η ΔΕΜΕ εγκατέστησε Αποστολή 

στην Ελλάδα με σκοπό να παρέχει συμβουλευτικές μεταναστευτικές υπηρεσίες στο 

ελληνικό κράτος και γενικά να σχεδιάζει και να εκτελεί τα προγράμματα «εθνικής» 

μεταναστευτικής κίνησης. Όμως, πέρα από την παρεχόμενη βοήθεια για την 

προετοιμασία και τη μετακίνηση των υποψηφίων μεταναστών που κατοικούσαν στον 

ελληνικό χώρο – εθνική μετανάστευση151, η ΔΕΜΕ προσέφερε τις υπηρεσίες της και 

στους πρόσφυγες, ελληνικής και ξένης ιθαγένειας, που εισήλθαν στην Ελλάδα, μετά το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και τη διαίρεση της Ευρώπης σε δύο σφαίρες 

επιρροής.152 Μέρος του ελληνικού πληθυσμού των βαλκανικών χωρών και της πρώην 
                                                           
150 Στο επόμενο κεφάλαιο θα εμπλουτιστούν με στοιχεία για τη τάξη μεγέθους όσων εν τέλει εντάχθηκαν 

στα προγράμματα μετανάστευσης υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ. 
151 «Συμμοριόπληκτοι» και «πολεμοπαθείς», «άνεργοι», «άκληροι αγρότες» ή «αγρότες με ανεπαρκή 

κλήρο». Πρόκειται για τις κατηγορίες των μετακινηθέντων, μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ. Βλ. Αρχείο 

Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Relation with the Government (from 1952 to 

31.12.1958). Ministry of Interior»,έγγραφα «Σημείωμα διά τον κύριον Υπουργόν Εσωτερικών» σχετικά με 

την κοινή συνεδρίαση των αντιπροσώπων του Συμβουλίου Μετανάστευσης, Σ. Αγαπητίδη και Ν. Πολύζου, 

και της ΔΕΜΕ με θέμα τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνονταν οι εγγραφές των 

υποψηφίων μεταναστών στην Επιτροπή, 17/03/53. 
152 Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, μετά τον πόλεμο 

εισέρχονται στη χώρα δύο κατηγορίες προσφύγων: α) αυτοί που είχαν ελληνική ιθαγένεια κυρίως 
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ΕΣΣΔ άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις από τα νέα 

κομουνιστικά καθεστώτα, που εισήλθαν στην Ελλάδα και στη συνέχεια, αρκετοί από 

αυτούς, δήλωσαν την «επιθυμία» τους να μεταναστεύσουν σε μια από τις υπερπόντιες 

χώρες υποδοχής. Επίσης, η ΔΕΜΕ υπήρξε το κύριο θεσμικό όργανο για τη 

μετεγκατάσταση των αλλοδαπών προσφύγων των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, οι 

οποίοι εισήλθαν στη χώρα για τους ίδιους λόγους και στους οποίους το ελληνικό κράτος 

προσέφερε αρχικά άσυλο.153 

Σε κείμενο που συνέταξε η ΔΕΜΕ, για το σκοπό του προγράμματος 

μετανάστευσης στην Ελλάδα, συμπληρώνεται ότι «πρόσφυγας για σκοπούς 

μετανάστευσης» θεωρείται ότι είναι και το άτομο που αρχικά εισήλθε στη χώρα ως 

πρόσφυγας και αργότερα απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα (π.χ. από τη Ρουμανία) 

καθώς και το πρόσωπο, το οποίο γεννήθηκε στην Ελλάδα από αλλοδαπούς πρόσφυγες 

γονείς (π.χ. ενήλικα τέκνα Αρμενίων).154     

Ενδεικτικά, στις 29 Ιανουαρίου του 1953 η ΔΕΜΕ έστειλε έγγραφο στο 

Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το έργο της Επιτροπής κατά το έτος 1952 και με τα 

προβλεπόμενα προγράμματα μετανάστευσης για το 1953. Μεταξύ των άλλων δίνονται 

στατιστικά στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των μέχρι 31/10/52 εγγεγραμμένων για 

μετανάστευση κατά περιφέρεια, κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση και εθνικότητα. 

                                                                                                                                                                             
προερχόμενοι από τη Ρωσία, την Αίγυπτο, τη Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Ήπειρο και β) οι 

πρόσφυγες με ξένη ιθαγένεια από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία. 
153 Αξίζει να σημειώσουμε ότι στοιχεία περί της εισόδου και της εξόδου των προσφύγων διαφόρων 

κατηγοριών τηρούσαν η Διεύθυνση Αλλοδαπών και η Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας. Επίσης, η 

ΔΕΜΕ, μέσω της οποίας γίνονται οι μετακινήσεις των αλλοδαπών προσφύγων, κρατάει στοιχεία σχετικά 

με την εθνικότητα, την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα και τη χώρα προέλευσης και προορισμού τους. Βλ. 

για τις κατηγορίες των μετακινηθέντων (α) πρόσφυγες αλλοδαποί και ελληνικής καταγωγής, β) 

πολεμοπαθείς, κυρίως ανταρτόπληκτοι και γ) άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, στο Αρχείο Διεθνούς 

Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Relation with the Government (from 1952 to 31.12.1958). 

Ministry of Interior», έγγραφα: Σημείωμα επί της Επιτροπής Μεταναστεύσεως, 01/12/52 στον ίδιο φάκελο, 

έγγραφα: «Μετανάστευσις, έκτασις προγράμματος εν Ελλάδι, Περίληψις συσκέψεως ματά του κ. 

Πολύζου», 26/02/52 και στον ίδιο φάκελο, έγγραφα «Σημείωμα διά τον κύριον Υπουργόν Εσωτερικών» 

σχετικά με την κοινή συνεδρίαση των αντιπροσώπων του Συμβουλίου Μετανάστευσης, Σ. Αγαπητίδη και 

Ν. Πολύζου, και της ΔΕΜΕ με θέμα τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνονταν οι 

εγγραφές των υποψηφίων μεταναστών στην Επιτροπή, 17/03/53.     
154 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Relation with the Government (from 1952 

to 31.12.1958). Ministry of Interior», έγγραφα: «Σκοπός του προγράμματος εν Ελλάδι», Φεβρουάριος 

1952. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, την περίοδο από 10/03/52-30/11/52 οι 

εγγεγραμμένοι για μετανάστευση, μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ, ήταν 13.735 

Έλληνες υπήκοοι και 1.282 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 1.085 ήταν άτομα ελληνικής 

καταγωγής από τη Ρουμανία και οι 197 άτομα ελληνικής καταγωγής από την Αλβανία. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ενεγράφησαν για μετανάστευση 567 Αρμένιοι, 291 

Αλβανοί, 233 Γιουγκοσλάβοι, 168 Βούλγαροι και 145 Σύριοι, στην κατηγορία των 

προσφύγων ξένης υπηκοότητας, από κομουνιστικές χώρες και χώρες της Μέσης 

Ανατολής που βρίσκονταν μεταξύ 1948 και 1956 σε εμπόλεμη κατάσταση.155      

Μολονότι η δικαιοδοσία της ΔΕΜΕ περιορίζονταν στην εξωτερική μετακίνηση 

πληθυσμών από τις χώρες της Ευρώπη, εν τούτοις ανέλαβε να βοηθήσει την ελληνική 

κυβέρνηση, εγκαθιστώντας ειδικό κλιμάκιο εντός του ελληνικού προξενείου, στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της μετανάστευσης των Ελλήνων της Αιγύπτου και του 

Σουδάν.156 Εξαιτίας της ανεξαρτητοποίησης των χωρών του «τρίτου κόσμου», καθώς 

εμφανίζεται μια έξαρση του αραβικού εθνικισμού σε ορισμένα στρώματα του τοπικού 

πληθυσμού, οι Έλληνες τόσο της Αιγύπτου όσο του Ζαΐρ και της Αιθιοπίας 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.157 Ήδη από το 1949 παρατηρήθηκε 

                                                           
155Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Relation with the Government (from 1952 to 

31.12.1958). Ministry of Interior», έγγραφα: Ενημερωτικό έγγραφο για τη δράση της ΔΕΜΕ προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών, 29/01/53.  
156 Κατόπιν συνεννόησης με την ελληνική κυβέρνηση, η ΔΕΜΕ είχε αποσπάσει υπαλλήλους της στις 

ελληνικές προξενικές αρχές της Αιγύπτου και του Σουδάν για την προετοιμασία όσων Ελλήνων 

επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν προς την Αυστραλία ή τη Νότια Αφρική. Βλ. Αρχείο Διεθνούς 

Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of National Economy», έγγραφα: Αλληλογραφία από 

τη ΔΕΜΕ προς τον Μ. Παπαδάκη (Υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού), 

περί των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τη ΔΕΜΕ, 18/11/72. Βλ. επίσης για τις 

συνθήκες που περιόρισαν τις κοινωνικές και οικονομικές δράσεις των Ελλήνων στην Αίγυπτο (π.χ. την 

κατάργηση των διομολογήσεων (1937), τη κατάργηση των «μικτών δικαστηρίων» και για μια σειρά από 

νόμους που περιόριζαν τις οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων στην Αίγυπτο) με αποτέλεσμα 

πολλοί από αυτούς να μεταναστεύσουν προς την Αυστραλία και Ν. Αφρική, όπως επίσης και τις αντίθετες 

απόψεις ως προς τη μετεγκατάσταση των Ελλήνων της Αιγύπτου, που διατυπώθηκαν από το χώρο της 

παροικιακής αριστερά, στο Κατερίνα Τρίμη – Κύρου, «Αίγυπτος – Νότια Αφρική: Ο ελληνισμός της 

Αφρικής», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003 σ.  

293-294         
157 Φάκελος «Egypt», ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα πρακτικά της 62ης Συνεδρίασης του 

Συμβουλίου Μετανάστευσης το 1955 με θέμα «Αίτηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

της Αλεξάνδρειας για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης Ελλήνων της Αιγύπτου στην Αυστραλία».   
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συρρίκνωση των ελληνικών εστιών της Αιγύπτου, παρά τη θερμή υποστήριξη των 

Ελλήνων προς το νασερικό καθεστώς,158 η οποία συνεχίστηκε έως και την περίοδο της 

κρίσης του Σουέζ (1956), με δημεύσεις των περιουσιών των ξένων, όπως και ένταση των 

συγκρούσεων.159 Στην Ελλάδα η παρουσία ήδη ενός μεγάλου αριθμού ανέργων και 

υποαπασχολούμενων της υπαίθρου, προσφύγων ελληνικής και ξένης καταγωγής, από τις 

χώρες με κομουνιστικό καθεστώς, δημιουργούσε τις προϋποθέσεις ώστε οι πολιτικοί 

φορείς της χώρας να αναπτύξουν στρατηγικές προς την αποτροπή μιας νέας πιθανής 

εισροής Ελλήνων της Αιγύπτου, αλλά και του Ζαΐρ και της Αιθιοπίας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, η ηγεσία του ελληνικού κράτους απευθύνθηκε στη ΔΕΜΕ και πρότεινε την 

υλοποίηση «σχημάτων» εξωτερικής μετακίνησης των Ελλήνων προς την Αυστραλία και 

τη Νότιο Αφρική, απ’ ευθείας από το Σουδάν και την Αίγυπτο.  

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της ΔΕΜΕ, οι μετανάστες χωρίζονταν σε δύο 

ευρύτερες κατηγορίες, βάσει του τρόπου που χρηματοδοτούνταν η μετανάστευσή τους. 

Από τη μια ήταν εκείνοι, των οποίων η μετακίνηση επιχορηγούνταν από τα κράτη 

εισδοχής και αποστολής μεταναστών και αναφέρονταν ως «μετανάστες επικουρούμενων 

μετακινήσεων» (assisted passage migrants). Ωστόσο, οι μετακινηθέντες αυτής της 

κατηγορίας προκατέβαλλαν μια μικρή, σε σχέση με το σύνολο, οικονομική εισφορά 

έναντι των εξόδων μεταφοράς τους. Εξαιτίας της έλλειψης κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση των διακινήσεων και έπειτα από έγκριση των κυβερνήσεων της Ελλάδας 

και των χωρών υποδοχής, η ΔΕΜΕ προώθησε ένα «σύστημα» χορήγησης δανείου στους 

μετανάστες (migrant loan fund), σύμφωνα με το οποίο οι τελευταίοι θα το ξεπλήρωναν 

έπειτα από την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής.160   

Από την άλλη ήταν εκείνη η κατηγορία μεταναστών, των οποίων τα έξοδα για τη 

μεταφορά τους προκαταβάλλονταν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, υπό την μορφή 

άτοκου δανείου που λάμβαναν οι μετανάστες, και γενικώς αναφέρονταν ως «μετανάστες 
                                                           
158 Η Ελληνική ηγεσία της Αιγύπτου ακολούθησε μια «φιλική» στρατηγική προς την Αιγυπτιακή 

κυβέρνηση, όπου η τελευταία ακολούθησε μια πολιτική «αιγυπτιοποίησης» των ξένων της Αιγύπτου, 

συμπεριλαμβανομένου των Ελλήνων και υποστήριξε αρχικά την ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία της 

Αιγύπτου. Βλ. Αλέξανδρος Κιτροέφ, «Εμπορικές παροικίες και μετανάστες», στο Ιστορία της Ελλάδας…, 

ό.π., σ. 366 
159 Στο ίδιο και βλ. για τη μείωση του ελληνισμού του Ζαΐρ και της Αιθιοπίας στο Ιωάννης Κ. Χασιώτης, 

«Η μεταπολεμική μετανάστευση και ο απόδημος ελληνισμός» στο Ιστορία…, ό.π., σ. 527 
160 Βλ. αναλυτικά για την οικονομική ενίσχυση των μετακινηθέντων από το Ταμείο Δανειοδότησης 

Μεταναστών και το Ταμείο Δανειοδότησης Προσφύγων της ΔΕΜΕ στο, Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού 

Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Migrant loan fund (Greek Capitalized Section)». 
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ανανεωμένου κεφαλαίου» (revolving fund migrants). Τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας 

υπήρξαν κυρίως περιπτώσεις του μεταναστευτικού σχήματος «επανασύνδεσης 

οικογενειών» (family reunion scheme). Πρόκειται για υποψήφιους μετανάστες που 

λάμβαναν το «δελτίο απορίας» και που εξαιτίας της οικονομικής τους αδυναμίας να 

πληρώσουν τα έξοδα της μεταφοράς τους, πριν την αναχώρησή τους, έπαιρναν άτοκο 

δάνειο από μη κυβερνητική οργάνωση. Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία 

μετακινηθέντων, το δάνειο εξοφλείται με δόσεις όταν πια ο μετανάστης έχει φτάσει στη 

χώρα υποδοχής.161 Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι τα προγράμματα μετανάστευσης 

μέσω του «ανανεωμένου κεφαλαίου» φαίνεται να υλοποιήθηκαν για όλες τις χώρες πλην 

της Νοτίου Αφρικής.  

Οι δύο κατηγορίες, στις οποίες αναφέρονταν τα προγράμματα της σχεδιασμένης 

μετανάστευσης υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ,162 παρουσιάζουν σαφείς διαφορές. Η 

σημαντικότερη εντοπίζεται στο θέμα των οικονομικών εισφορών του μετανάστη. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της κατηγορίας των μεταναστών της «επικουρούμενης 

μεταφοράς» τα έξοδα της μετακίνησης, στο μεγαλύτερό τους βαθμό, επιχορηγούνται από 

τα κράτη-μέλη της Επιτροπής σε αντίθεση με την κατηγορία των μεταναστών του 

«ανανεωμένου κεφαλαίου» όπου τα έξοδα της μεταφοράς, στο σύνολό τους, είναι του 

μετανάστη. Το κοινό στοιχείο των δύο κατηγοριών έγκειται στο  ότι και στη μια και στην 

άλλη περίπτωση ο μετανάστης, εξαιτίας των οικονομικών του δυσχερειών και εφόσον 

αυτό μπορούσε να αποδειχθεί μέσα από το «δελτίο απορίας», είχε τη δυνατότητα να 

λάβει άτοκο δάνειο και να το ξεπληρώσει με την εγκατάστασή του στη χώρα υποδοχής. 

    

    

Τα προγράμματα μετανάστευσης, ανά χώρα υποδοχής, την μεταπολεμική 

περίοδο. 

 

Τα σημαντικότερα προγράμματα που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την 

Αποστολή της ΔΕΜΕ στην Ελλάδα ήταν τα «σχήματα μετανάστευσης», τα οποία 

                                                           
161 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

«Περιληπτικό σημείωμα σχετικά με τα προγράμματα της ΔΕΜΕ στην Ελλάδα», 07/11/64.  
162 Πέρα από τα δύο βασικά προγράμματα επικουρούμενης μεταφοράς και μετακίνησης ανανεωμένου 

κεφαλαίου εμφανίστηκαν, ανάλογα με τις συγκυρίες, και ειδικά προγράμματα μεταναστευτικής κίνησης. 

Για παράδειγμα, την περίοδο 1954-1955 η ΔΕΜΕ και το ελληνικό κράτος υιοθέτησαν το πρόγραμμα 

μεταφοράς 12.000 ατόμων προς τις υπερπόντιες χώρες, λόγω των σεισμών στα νησιά του Ιονίου.  
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σχετίζονταν με τις διάφορες κατηγορίες των μεταναστών, η «τεχνική εκπαίδευση» για 

την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων μεταναστών, με κριτήριο τις ανάγκες για 

κάποιο συγκεκριμένο είδος εργασίας σε κάθε χώρα υποδοχής, και η «διδασκαλία της 

ξένης γλώσσας».  

  Έπειτα από έρευνα στο αρχειακό υλικό της Ελληνικής Αποστολής του σημερινού 

Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, φαίνεται ότι τα προτεινόμενα ετήσια 

προγράμματα της ΔΕΜΕ για τη μετανάστευση από την Ελλάδα προς όλες τις χώρες 

προορισμού καταρτίζονταν και υποβάλλονταν για έγκριση στον εκάστοτε Υπουργό 

Εσωτερικών. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτό σήμαινε, αρχικά, την έγκριση της 

συμμετοχής της ελληνικής κυβέρνησης στις δαπάνες της ΔΕΜΕ για τη μεταφορά των 

μεταναστών και, κατά δεύτερο λόγο, ότι η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε και μπορούσε 

να ελέγχει τον αριθμό των μετακινηθέντων κατά έτος, την κατηγορία στην οποία 

υπάγονταν και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Στη συνέχεια η Επιτροπή, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, υπέβαλλε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών το τελικό πρόγραμμα, τα δρομολόγια και τα μέσα μεταφοράς για την 

μετακίνηση των μεταναστών.163   

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της μεταναστευτικής κίνησης των Ελλήνων προς 

την Αυστραλία μέσω της ΔΕΜΕ περιλάμβανε ανέργους, ανειδίκευτους εργάτες και 

εργάτριες, οικιακό προσωπικό, αδέλφια και μνηστήρες των ήδη εγκατεστημένων στη 

χώρα. Επίσης, προωθούνταν ειδικά προγράμματα μετανάστευσης Ελλήνων από την 

Αίγυπτο, προγράμματα μετακίνησης μεταναστών μέσω δανείου από το Παγκόσμιο 

Συμβούλιο Εκκλησιών (revolving fund) και από το National Catholic Welfare 

Conference.164  

Στην περίπτωση της Νοτίου Αφρικής, όλοι οι μετανάστες αναχωρούσαν βάσει 

του προγράμματος της επικουρούμενης μεταφοράς και μόνο ένας μικρός αριθμός μελών 

της οικογένειας γίνονταν δεκτός μέσω του προγράμματος ανασύνδεσης οικογενειών, που 

περιλάμβανε τη σύζυγο, τα παιδιά και τους γονείς. Προς τη Νότια Αφρική μετανάστευαν 

                                                           
163 Βλ. αναλυτικά για τις σχέσεις μεταξύ της ΔΕΜΕ και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο, Αρχείο 

Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Shipping 1952-1962», «Shipping 1966-1968» και 

«Shipping 1969-1971».   
164 Βλ. ενδεικτικά για τα μεγέθη και τις αναφερόμενες κατηγορίες των μεταναστών προς την Αυστραλία, 

μέσω της ΔΕΜΕ, την περίοδο από 1 Ιουλίου 1953-30 Ιουνίου 1961, στο Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης, Φάκελος «Ministry of Interior 1959-1963», τον πίνακα με τίτλο: Αναχωρήσεις δι’ 

Αυστραλίαν 1 Ιουλίου 1953-30 Ιουνίου 1961. 
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κυρίως ειδικευμένοι τεχνίτες είτε βάσει κάποιου καταλόγου επαγγελμάτων που 

διαμορφώνονταν από τις κρατικές αρχές της χώρας υποδοχής (πρώτη μορφή 

μετάκλησης), είτε μέσα από ονομαστική πρόσκληση εργοδοτών για παροχή 

συγκεκριμένης εργασίας.  

Όσον αφορά στη Νέα Ζηλανδία, οι κατηγορίες των μεταναστών που γίνονταν 

δεκτές ήταν οι άγαμες γυναίκες, οι πρόσφυγες με αναπηρία, οι Έλληνες άλλων χωρών 

καθώς και οι περιπτώσεις επανένωσης οικογενειών. Στη χώρα αυτή οι γυναίκες 

απασχολούνταν, κατά κύριο λόγο, ως βοηθητικό προσωπικό ξενοδοχείων, νοσοκομείων 

και άλλων ιδρυμάτων. Όπως στην περίπτωση της Αυστραλίας, έτσι και με τη Νέα 

Ζηλανδία προωθήθηκε πρόγραμμα επικουρούμενης μεταφοράς μέσω δανείου από το 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.  

Προς τη Λατινική Αμερική και κυρίως προς τη Βραζιλία μετανάστευαν 

οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα βάσει πρόσκλησης από συγγενείς που ήταν ήδη 

εγκατεστημένοι στη νέα χώρα υποδοχής, έμπειροι τεχνίτες, έπειτα από ονομαστική 

πρόσκληση που γίνονταν από τους ξένους εργοδότες, και ημιειδίκευτοι εργάτες,165 οι 

οποίοι είχαν εκπαιδευτεί πριν την αναχώρησή τους από τη ΔΕΜΕ.  

Τέλος, προς τις Η.Π.Α. ακολουθήθηκε μια στρατηγική ενίσχυσης της εισόδου 

των προσφύγων και των ορφανών προς υιοθεσία, υπό τη μέριμνα της Διεθνούς 

Κοινωνικής Υπηρεσίας.166 Συγκεκριμένα, μέσα από τα προγράμματα διακίνησης 

παρατηρούμε μετακινήσεις προσφύγων, από τις χώρες του ανατολικού μπλοκ δυνάμεων, 

οι οποίοι μετανάστευαν είτε  μέσω του Αμερικανικού Προγράμματος Πολιτικών 

Φυγάδων (USEP), είτε μέσω της καταβολής των εξόδων από το Παγκόσμιο Συμβούλιο 

                                                           
165 Ειδικευμένοι τεχνίτες θεωρούνταν όσοι διέθεταν πείρα στην εκτέλεση βασικών λειτουργιών του 

επαγγέλματός τους και γνώσεις της τεχνολογίας. Απ’ την άλλη, ημιειδικευμένοι τεχνίτες θεωρούνταν οι 

εργάτες απόφοιτοι τεχνικών σχολών, με μικρή σχετικά πείρα, και όσοι παρακολούθησαν τα ταχύρρυθμα 

μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΕΜΕ. Η ΔΕΜΕ υπήρξε ο φορέας που παρέδωσε την 

τεχνογνωσία στις τεχνικές σχολές του σημερινού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ). Επιπλέον, προτάθηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα «self-payers», σύμφωνα με 

το οποίο οι μετανάστες αναχωρούσαν με δικά τους έξοδα και η ΔΕΜΕ αναλάμβανε το σχεδιασμό της 

μετακίνησής τους.  
166 Για παράδειγμα, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 υπήρξε ένα πρόγραμμα διακίνησης Γιουγκοσλάβων 

προσφύγων, στους οποίους το ελληνικό κράτος είχε δώσει άσυλο, βάσει του Ταμείου Δανειοδότησης 

Προσφύγων της ΔΕΜΕ. Και στην περίπτωση της Αυστραλίας εφαρμόστηκε το πρόγραμμα διακίνησης των 

Γιουγκοσλάβων προσφύγων.    
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Εκκλησιών, είτε μέσω δανείου που λάμβαναν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο 

Εκκλησιών.167 

Πέρα από τις μεταναστευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων των Η.Π.Α., οι οποίες 

σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταναστευτικής κίνησης υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ, 

διακρίνονταν από μια τακτική εισδοχής στη χώρα προσφύγων και ορφανών, οι υπόλοιπες 

διηπειρωτικές χώρες υποδοχής προκήρυξαν προγράμματα μετανάστευσης υποψήφιων 

εργατών, το μέγεθος των οποίων εξαρτώνταν άμεσα από τις ανάγκες των οικονομιών 

τους. Ιδιαίτερα, η Νότια Αφρική και η Λατινική Αμερική προώθησαν σχήματα 

μετανάστευσης ημιειδίκευτου και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Για παράδειγμα 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, λόγω της 

αύξησης των οικοδομικών εργασιών, προέκυψε αυξημένη ζήτηση ειδικευμένων τεχνιτών 

οικοδομικών επαγγελμάτων, ηλεκτρολόγων-εγκαταστατών και υδραυλικών, από τις 

χώρες της Ευρώπης.168 Επίσης, καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο, η Βραζιλία παρείχε 

δυνατότητες εργασίας σε ειδικευμένους τεχνίτες διαφόρων βιομηχανικών επαγγελμάτων 

ενώ δυνατότητες για τεχνική εργασία είχαν και οι ημιειδικευμένοι τεχνίτες που 

παρακολούθησαν τα ταχύρρυθμα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΕΜΕ.      

Ωστόσο, στις αρχές του 1960 παρατηρείται μια μείωση των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα της ΔΕΜΕ που σχετίζονταν με το σχήμα της εξωτερικής μετακίνησης των 

υποψηφίων εργατών. Πέρα από τα προγράμματα επανένωσης οικογενειών και 

μετανάστευσης βάσει πρόσκλησης, ο αριθμός των μετακινηθέντων, μέσω των άλλων 

προγραμμάτων της Επιτροπής, φάνηκε να μειώνεται αισθητά.169 Συγκεκριμένα, το 

πρόγραμμα εργατών και οικιακού προσωπικού για την Αυστραλία περιορίστηκε ενώ το 

                                                           
167 Βλ. για τις κατηγορίες των μεταναστών που περιλαμβάνουν τα προγράμματα για τη μεταφορά τους στο, 

Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

σημείωμα από τη ΔΕΜΕ προς τον υπουργό Ι. Τούμπα, 28/02/64. «Μετανάστευσις», σημείωμα από τη 

ΔΕΜΕ προς τον υπουργό Αγιαλείδη. «Προγράμματα ΔΕΜΕ», σημείωμα από τη ΔΕΜΕ προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Νοέμβριος 1965. 
168 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, «Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις δυνατότητες 

απασχόλησης στις οικονομίες των χωρών υποδοχής».  
169 Το στοιχείο αυτό αποδίδεται σε γράφημα στο επόμενο κεφάλαιο. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μεταναστών προς τις υπερπόντιες χώρες τη δεκαετία του 1960 

οφείλεται και στη μεγάλη σε μέγεθος μετανάστευση των Ελλήνων προς τις Ευρωπαϊκές οικονομίες 

(Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία κ.α.), εξαιτίας των συνάψεων συμβάσεων εργασίας με τα Ευρωπαϊκά κράτη, 

τη μείωση του κόστους και του χρόνου μετακίνησης κ.α.. 
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πρόγραμμα οικιακού προσωπικού για τον Καναδά αναστάλθηκε.170 Μάλιστα, ήδη από το 

1959, η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να ανησυχεί γι’ αυτή τη ξαφνική μείωση του 

αριθμού των μεταναστών μέσω των προγραμμάτων της Επιτροπής, όταν διαπιστώθηκε 

ότι αυτό το έτος από τα 6.800 πρόσωπα, που αναχώρησαν μέσω της ΔΕΜΕ, μόλις τα 

1.620 ήταν εργάτες.171 Οι πολιτικοί φορείς της χώρας θεώρησαν το γεγονός αυτό «λίαν 

αποθαρρυντικό, διότι για να μειώσουμε κάπως την οξύτητα των κοινωνικών και 

οικονομικών προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουμε, πρέπει κυρίως να βοηθήσουμε τη 

μετανάστευση εργατών, αρρένων και θηλέων, διότι αυτή ακριβώς η κατηγορία είναι 

εκείνη, η οποία ασκεί επικίνδυνη πίεση επί της αγοράς εργασίας της χώρας μας».172 

Επιπρόσθετα, πρότειναν στη ΔΕΜΕ να αναπτύξει και να διευρύνει τα εκπαιδευτικά της 

προγράμματα. Συγκεκριμένα να συμβάλλει στην εκπαίδευση εργατών για «αστικές 

εργασίες», όπως γίνεται στα σχήματα μετανάστευσης προς την Αυστραλία, τη 

Νοτιοαφρικανική Ένωση, τη Βραζιλία και την Αργεντινή,  προκειμένου «να καταστεί 

δυνατή η αύξηση των μεταναστεύσεων εκείνων κυρίως των κατηγοριών, οι οποίες 

ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή των εργατών». 173  

Όσον αφορά στο πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης ειδικευμένων τεχνιτών, 

εφαρμόστηκε από το 1956 και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και τη 

ΔΕΜΕ. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης γυναικών για μετανάστευση 

προς την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά. Τέλος, τα προγράμματα 
                                                           
170 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1959-1963», έγγραφα: 

«Σύντομη επισκόπηση των τρεχόντων προγραμμάτων και προοπτικών», σημείωμα από τη ΔΕΜΕ προς τον 

Δημ. Ζησόπουλο (γενικό γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών), 15/05/61. Να σημειώσουμε επίσης ότι για 

τις γυναίκες το πρόγραμμα οικιακού προσωπικού εφαρμόστηκε από το 1956 και μετά στα σχήματα 

μετανάστευσης προς την Αυστραλία και τον Καναδά. Για το πρόγραμμα αυτό, με δαπάνες της Επιτροπής, 

λειτούργησε ειδική σχολή εκπαίδευσης των υποψηφίων. 
171 Πιθανότατα οι υπόλοιποι θα  ανήκαν στα προγράμματα ανασύνδεσης οικογενειών.  
172 Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1959-1963», 

έγγραφα: «Επί του θέματος 9 της ημερησίας διατάξεως η ελληνική κυβέρνηση θα αναφέρει εις το 

Συμβούλιο τα κάτωθι:», Νοέμβριος 1959.   
173 Στο ίδιο και Αλληλογραφία από τη ΔΕΜΕ προς τον B. G. Epinat (γενικό διευθυντή της ΔΕΜΕ στη 

Γενεύη), 09/05/61. Βλ. επίσης για την πρόταση που κάνει η ΔΕΜΕ στην ελληνική κυβέρνηση να 

«καλέσει» την κυβέρνηση του Καναδά να επανεξετάσει το ζήτημα της μετανάστευσης από την Ελλάδα 

υποψήφιου εργατικού δυναμικού, στο Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry 

of Interior 1959-1963», έγγραφα: Αλληλογραφία από τη ΔΕΜΕ προς τον Δημ. Μακρή (υπουργό 

Εσωτερικών), περί του ζητήματος της μείωσης του αριθμού των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά, 

04/07/60. 
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εκμάθησης της γλώσσας επικοινωνίας της χώρας προορισμού τα οποία 

χρηματοδοτούνταν και από ελληνική κυβέρνηση, περιλάμβαναν μαθήματα αγγλικής, 

πορτογαλικής και ισπανικής γλώσσας.174  

    

 

Τα προγράμματα μετανάστευσης άγαμων 

εργατριών για τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

    

Το 1953 η κυβέρνηση του Καναδά σε συνεργασία με την ΔΕΜΕ υλοποίησε το 

πρώτο πρόγραμμα μετακίνησης υποψήφιων εργατών από την Ελλάδα. Παράλληλα, 

προωθήθηκε από το καναδικό κράτος ένα σχήμα μετακίνησης άγαμων γυναικών για 

εργασία σε υπηρεσίες καθαριότητας. Το τελευταίο στάθηκε ιδιαίτερα καινοτόμο, καθώς 

για πρώτη φορά ανύπαντρες Ελληνίδες είχαν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν μόνες 

τους, μέσα από ένα σχήμα μετακίνησης υποψήφιου γυναικείου εργατικού δυναμικού.175 

Το 1956 το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενός «αστικού» επαγγέλματος και προετοιμασίας 

για την εισδοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών επεκτάθηκε, έπειτα από πρόταση της 

αυστραλιανής κυβέρνησης και έγκριση των ελληνικών αρχών, στην Αυστραλία. Ένα 

χρόνο αργότερα, η Αποστολή της ΔΕΜΕ στην Ελλάδα σε συμφωνία με την κυβέρνηση 

του Καναδά προκήρυξαν ένα πρόγραμμα μετακίνησης Ελληνίδων μοδιστρών, οι οποίες 

θα έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα της ΔΕΜΕ και θα εργάζονταν ως 

μοδίστρες στις βιομηχανίες ρουχισμού του Καναδά. Το 1962 οι κυβερνήσεις της Νέας 

Ζηλανδίας και της Ελλάδας ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα μετακίνησης γυναικών για 

εργασία σε ξενοδοχεία και ιδρύματα. Γι’ αυτό το πρόγραμμα προς εργασία, 

υλοποιήθηκαν ειδικά μαθήματα με σκοπό την παροχή των απαραίτητων τεχνικών 

                                                           
174 Εξαιτίας του εύρους του υλικού που αναφέρεται στα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης και 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας, μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ, βλ. ενδεικτικά Αρχείο Διεθνούς 

Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Vocational Training 15/09/54-31/12/61», «Hotel Workers 

Program. Training», «Training 1952-1967», «Trade Tests, Vocational Training 1952-1954», «Women 

Training Program 1956-1967».    
175 Αν και τα πρώτα χρόνια ο αριθμός είναι σχετικά χαμηλός, αναφορικά με το σύνολο των 

μεταναστεύσεων μέσω της Επιτροπής, ωστόσο, αποτέλεσε την απαρχή για την υιοθέτηση σχημάτων 

μετανάστευσης γυναικών προς εργασία. Μέσω αυτού του σχήματος, το 1953 μετανάστευσαν 49 

ανύπαντρες γυναίκες και το 1954 ο αριθμός τους αυξήθηκε και έφτασε τις 197 μετανάστριες για εργασία. 
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δεξιοτήτων στις υποψήφιες μετανάστριες. Λίγο αργότερα, το σχήμα της εξωτερικής 

μετακίνησης εργατριών σε ξενοδοχεία και ιδρύματα προωθήθηκε και στην Αυστραλία.176 

Στα προγράμματα μετανάστευσης υποψήφιων εργατριών, τα οποία λειτούργησαν 

από το 1956 έως το 1973, εκπαιδεύτηκαν 14.526 ανύπαντρες γυναίκες, από τις οποίες οι 

11.303 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και οι 11.082 αναχώρησαν.177 Από το συνολικό 

αριθμό των γυναικών που τελικώς μετανάστευσαν, για την περίοδο 1956-1973, οι 8.763 

μετακινήθηκαν προς την Αυστραλία, οι 1.977 προς τον Καναδά και οι 342 προς τη Νέα 

Ζηλανδία.178 

Κατά μέσο όρο η εκπαίδευση τόσο των γυναικών όσο και των αντρών στα 

τεχνικά επαγγέλματα που προκηρύσσονταν από τις χώρες υποδοχής και την Επιτροπή για 

τη μετανάστευση διαρκούσε έξη μήνες. Στις περιπτώσεις μετανάστευσης γυναικών, πέρα 

από τα μαθήματα ξένης γλώσσας και εκμάθησης ενός επαγγέλματος,179 υλοποιούνταν 

και μαθήματα οικιακής οικονομίας. Αυτά περιλάμβαναν πρακτικές για τη «φροντίδα» 

του σπιτιού, τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό των 

γευμάτων και τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών. Επιπρόσθετα, υπήρχαν μαθήματα 

πληροφόρησης και προσανατολισμού για τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής στις νέες 

κοινωνίες υποδοχής.180             

                                                           
176 Βλ. για τα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης, εκμάθησης της γλώσσας και προσανατολισμού των 

ανύπαντρων Ελληνίδων μεταναστριών στο,  C. Alexandraki, «Services rendered by ICM to migrant and 

refugee women», International Migration XIX, 1981, σ. 228-233. Επίσης, βλ. αναλυτικά για το πρόγραμμα 

μετανάστευσης προσωπικού ξενοδοχείων και άλλων ιδρυμάτων από 11/04/57 έως 31/12/67 στο, Αρχείο 

Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «New Zealand», «Reports on Australia & New 

Zealand» και «Australia 1952-1962», όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται αλληλογραφία μεταξύ του 

Υπουργείου Εσωτερικών και τη ΔΕΜΕ περί των σχημάτων για τη μετανάστευση υποψήφιων υπηρετριών 

και σμυριδωρύχων της Νάξου στην Αυστραλία     
177 Το 76% των άγαμων γυναικών, που ενεγράφησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα για τη 

μετανάστευση εργατριών, τελικώς αναχώρησε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που δε 

μετανάστευσε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα (περίπου το 22%).    
178 C. Alexandraki, «Services rendered…», ό.π. σ. 229. Και στο ίδιο σ. 233 βλ. για τα μεγέθη των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα μετανάστευση άγαμων γυναικών κατά έτος. 
179 Από το 1971 και μετά, όταν οι υπηρεσίες της ΔΕΜΕ μεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο, στον Άλιμο, στο 

οποίο στεγάζονται μέχρι και σήμερα τα γραφεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, οι γυναίκες 

μπορούσαν να παρακολουθούν και μαθήματα χρήσης της γραφομηχανής για εργασίες γραφείου στη νέα 

χώρα υποδοχής. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως οι γυναίκες μετανάστριες εισέρχονται στην αγορά 

εργασίας των καπιταλιστικών οικονομιών, ασκώντας και επαγγέλματα γραφείου («white-collars»).   
180 C. Alexandraki, «Services rendered…», ό.π. σ. 230-231. 
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Οι διαδικασίες για τη μεταναστευτική κίνηση μέσω της ΔΕΜΕ. 

 

«Είναι χρήσιμο, κύριοι Βουλευτές, να επισημανθεί ο τρόπος, με τον οποίον 

γίνεται η στρατολογία των μεταναστών. Ειδικές υπηρεσίες των ξένων χωρών, οι οποίες 

έχουν ανάγκη εργατικού δυναμικού, έχουν εγκατασταθεί εις την χώρα και κάνουν 

αυστηρότατη επιλογή των μεταναστών. Εκλέγουν τα ισχυρότερα κύτταρα της ελληνικής 

κοινωνίας από άποψη και ήθους και υγείας και τεχνικής επιδόσεως…Ο αριθμός των 

μεταναστών εξαρτάται από την ύπαρξη χωρών, οι οποίες δέχονται μετανάστες και από 

την ύπαρξη μέσων, τα οποία διαθέτουν οι υποψήφιοι μετανάστες για να μεταβούν στις 

χώρες υποδοχής».181  

Το 1961 ο βουλευτής της Ένωσης Κέντρου και στη συνέχεια Υπουργός 

Συντονισμού (1963 και 1964), Γ. Μαύρος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τρία κύρια σημεία 

σε σχέση με τη μεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων τη μεταπολεμική περίοδο. Αρχικά, 

κάνει λόγο για το φαινόμενο της «στρατολογίας» των υποψήφιων μεταναστών από 

ειδικούς μηχανισμούς των χωρών υποδοχής, μεταξύ των οποίων είναι και η ΔΕΜΕ.182 

Κατόπιν, αναφέρεται στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι αιτούντες για 

μετακίνηση από άποψη ήθους, υγείας και τεχνικής επίδοσης. Τέλος, τονίζει τη σημασία 

των «μέσων» που θα πρέπει να διαθέτουν οι μετανάστες σχετικά με την ενημέρωση για 

το νέο τόπο εγκατάστασής τους, τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και τα 

αναγκαία δικαιολογητικά για την μετακίνησή τους. Ο λόγος του δείχνει ότι για τη 

σχεδιασμένη μετανάστευση, μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμφανίζεται μια 

διαδικασία «στρατολόγησης», επιλογής και ενημέρωσης των ατόμων. Ιδιαίτερα, για τη 

μετακίνηση των Ελλήνων μεταναστών προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής, μέσω της 

ΔΕΜΕ, φαίνεται σα να υπάρχει ένα γρανάζι που για να κινηθεί περνάει από ορισμένα 

βασικά, για τη λειτουργία του, στάδια: «προετοιμασία», «πληροφόρηση - 

προσανατολισμός», «εκπαίδευση»  και «αναχώρηση» των Ελλήνων μεταναστών. 

                                                           
181 Γ. Μαύρος στο Πρακτικά Βουλής, 22/02/61. 
182 Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφαλαίο, παρά την ένταση του φαινομένου της 

μετανάστευσης τόσο προς της διηπειρωτικές όσο και προς τις ευρωπαϊκές οικονομίες τη μεταπολεμική 

περίοδο, πέρα από τη ΔΕΜΕ δεν εμφανίστηκαν στη χώρα οργανωμένοι κρατικοί φορείς για το σχεδιασμό 

και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ρευμάτων. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι εξαίρεση αποτέλεσε 

το Συμβούλιο Μετανάστευσης, το οποίο υπάγονταν στο Υπουργείο Συντονισμού.    
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Σκοπός της τέταρτης ενότητας αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των 

απαραίτητων σταδίων - διαδικασιών που προηγούνται της μεταναστευτικής εξόδου και η 

ανάδειξη της άμεσης και αλληλοεξαρτώμενης σχέσης που αναπτύσσεται, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, ανάμεσα στην Επιτροπή Μετανάστευσης και το 

ελληνικό κράτος. Για παράδειγμα, η έκδοση ή η ανανέωση του διαβατηρίου προέβλεπε 

την έκδοση του «μεταναστευτικού δελτίου» ή αλλιώς του «πιστοποιητικού απορίας» και 

του «πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων». Το πρώτο αναφέρεται στο ύψος του 

εισοδήματος του υποψήφιου μετανάστη και το δεύτερο στις πολιτικές πεποιθήσεις του. 

Οι προεπιβιβαστικές διατυπώσεις το χρονικό διάστημα που προηγούνταν της 

αναχώρησης των Ελλήνων μεταναστών αποτέλεσαν καινοτόμες διαδικασίες, οι οποίες 

αποδεικνύουν μεταξύ άλλων τον οργανωμένο και σχεδιασμένο χαρακτήρα της 

μεταναστευτικής κίνησης μέσω της ΔΕΜΕ. 

Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό και συγκεκριμένα με τα κείμενα που αναφέρονται 

στη λειτουργία της ΔΕΜΕ στον ελληνικό χώρο, η διαδικασία της μεταναστευτικής 

κίνησης γίνονταν μέσα από τα στάδια της «προετοιμασίας», της «πληροφόρησης – 

προσανατολισμού» και της «εκπαίδευσης» των υποψηφίων μεταναστών. Σκοπός της 

ΔΕΜΕ, κατά τη διάρκεια της «προετοιμασίας» του υποψήφιου μετανάστη, ήταν να 

ελέγξει την ορθότητα της απόφασής του, ως προς την επιλογή του για μόνιμη 

εγκατάσταση σε κάποια από τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής. Μέσω της υπηρεσίας του 

«προσανατολισμού», ο μετανάστης έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες σχετικά με 

τις συνθήκες ζωής και τις δυνατότητες εργασίας στις χώρες εισδοχής και τρίτον μέσα 

από τα προγράμματα «τεχνικής εκπαίδευσης και εκμάθησης της ξένης γλώσσας» να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στα κοινωνικά και εργασιακά κριτήρια που έθεταν οι χώρες 

εισδοχής μεταναστών.  

Η διαδικασία για τη μετανάστευση, καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο και μέσω 

της Επιτροπής, ακολούθησε την εξής διαδικασία: Όσοι επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν 

λάμβαναν γνώση για τα προγράμματα της ΔΕΜΕ είτε από τα γραφεία της στην Αθήνα, 

τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα και τη Λάρισα, είτε από τις κρατικές τοπικές 

υπηρεσίες, όπως τις κατά τόπους Νομαρχίες, τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας183, τα 
                                                           
183 Τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, ιδρύθηκαν το 1954 και υπάγονταν στο Υπουργείο Εργασίας με σκοπό 

την τοποθέτηση των ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας. Βλ. Λίνα Βεντούρα, Έλληνες μετανάστες..., ό.π., σ. 

91. Το αρχειακό υλικό της ΔΕΜΕ μας δίνει την πληροφορία ότι το έργο των Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας 

σχετίζονταν και με την ενημέρωση των ανέργων για την αγορά εργασίας των οικονομιών των υπερπόντιων 

χωρών, δια της ΔΕΜΕ. 
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Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής, τους Δήμους και τις Κοινότητες.184 Αυτές οι υπηρεσίες 

αναλάμβαναν την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για μετανάστευση, για τις 

δυνατότητες και τις προϋποθέσεις μετακίνησής τους σε μια από τις υπερπόντιες χώρες 

υποδοχής και για τη διαδικασία που όφειλαν να ακολουθήσουν. Συγχρόνως, οι 

υπάλληλοι των προαναφερόμενων υπηρεσιών διένειμαν στους ενδιαφερόμενους για 

μετανάστευση έντυπες πληροφορίες και αιτήσεις τις οποίες, εφόσον επιθυμούσαν να 

μεταναστεύουν και ανάλογα με το σχήμα της μεταναστευτικής κίνησης, τις υπέβαλαν 

στην Επιτροπή.185  

Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψηφίων μεταναστών στα  

προγράμματα της ΔΕΜΕ για τη μετανάστευση ήταν το «δελτίο απορίας» ή αλλιώς 

«μεταναστευτικό δελτίο». Συγκεκριμένα, οι μετανάστες μέσω της ΔΕΜΕ όφειλαν να 

«πιστοποιούν» τη δυσχερή, σε σχέση με το κόστος της εξωτερικής μετακίνησης, 

οικονομική τους κατάσταση. Το έγγραφο αυτό εκδίδονταν από το Υπουργείο Κοινωνικής 

Πρόνοιας, βάσει του εισοδήματος του κάθε αιτούντος, και «πιστοποιούσε» την 

οικονομική αδυναμία του ενδιαφερόμενου να αναχωρήσει χωρίς τη βοήθεια της 

Επιτροπής και του κράτους. Οι εγγραφές πραγματοποιούνταν στις κατά τόπου 

                                                           
184 Για παράδειγμα στα Πρακτικά Βουλής, 12/02/63 ο βουλευτής Κ. Χιωτάκης ανακοινώνει ότι ο 

εκπρόσωπος της ΔΕΜΕ θα βρίσκεται στα Χανιά τις επόμενες μέρες για να ενημερώσει τους κατοίκους, 

μέσω του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, περί των προγραμμάτων διακίνησης ανδρών  προς τη Βραζιλία 

και την Αργεντινή καθώς και γυναικών προς τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, ως βοηθητικό 

προσωπικό νοσοκομείων και άλλων ιδρυμάτων. Επιπρόσθετα, αναφέρει τις κατηγορίες των ανδρών και 

των γυναικών που γίνονται δεκτοί. Συγκεκριμένα, για τη Βραζιλία και την Αργεντινή γίνονται δεκτοί 

άγαμοι εργάτες, 19-30 ετών, με γραμματικές γνώσεις 6ης δημοτικού και με πείρα στα επαγγέλματα του 

τορνευτή και του εφαρμοστή. Για τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία γίνονταν δεκτές νέες άγαμες, 

διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά, ηλικίας 18-35 ετών, με γραμματικές γνώσεις 6ης δημοτικού και οι 

οποίες θα έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αγγλικής γλώσσας και οικοκυρικών, μέσω της ΔΕΜΕ. 

Προφανώς κλιμάκια υπαλλήλων της ΔΕΜΕ μετέβαιναν στις περιφέρειες της χώρας για να ενημερώσουν, 

σχετικά με τα «σχήματα μετανάστευσης», τους ενδιαφερόμενους. 
185 Βλ. ένα υπόδειγμα αίτησης για την εγγραφή άγαμων εργατών και εργατριών για μετανάστευση προς την 

Αυστραλία και αίτηση για μετανάστευση οικογένειας στην ίδια χώρα υποδοχής στο παράρτημα της 

παρούσας εργασίας. Ο τύπος των αιτήσεων εγγραφής στα προγράμματα της σχεδιασμένης 

μεταναστευτικής κίνησης μέσω της ΔΕΜΕ είναι διαφορετικός ανάλογα με το σχήμα μετανάστευσης. 

Ωστόσο, τα στοιχεία που ζητούνται δε διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους και δεν μεταβάλλονται κατά πολύ 

μέσα στο χρόνο. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Πιστοποιητικά απαιτούμενα 

διά την εγγραφήν μετανάστου».  
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περιφέρειες της χώρας και κυρίως στις περιοχές εκείνες όπου εμφανίζονταν ενδείξεις 

υποαπασχόλησης ή «εργατικού υπερπληθυσμού». 

Ωστόσο, το «πιστοποιητικό απορίας» φαίνεται πως δεν υπήρξε σε όλες τις 

περιπτώσεις βάσιμο κριτήριο που αποδείκνυε την οικονομική αδυναμία του ατόμου να 

μεταναστεύσει με δικά του έξοδα. Χαρακτηριστικά το 1953 η ΔΕΜΕ και οι εκπρόσωποι 

του Συμβουλίου Μετανάστευσης, σε έγγραφο που έστειλαν στο Υπουργείο 

Εσωτερικών,186 επισημαίνουν ότι σύμφωνα με το ελληνικό κράτος στις αστικές περιοχές 

το μηνιαίο εισόδημα των 750.000 δρχ. θεωρούνταν ιδιαίτερα χαμηλό, σε αντίθεση με το 

μεγαλύτερο μέρος των περιοχών της περιφέρειας για τις οποίες θεωρούνταν επαρκές.  

Κατόπιν, οι υποψήφιοι μετανάστες καλούνταν να παρουσιαστούν στα γραφεία 

της ΔΕΜΕ. Κατά την προ-επιλογή τους, μέσω μιας ατομικής συνέντευξης, επιδιώκονταν 

κατά κανόνα η εξακρίβωση των αιτιών και η αποθάρρυνση για μετανάστευση όσων δεν 

ήταν σίγουροι για την απόφασή της. Επιπλέον, υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις 

(κλινική, ακτινολογική και μικροβιολογική) και στην περίπτωση που αυτές ήταν 

ικανοποιητικές, οι υπάλληλοι της ΔΕΜΕ καταρτίζανε ατομικό ή οικογενειακό φάκελο 

για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι 

μετανάστες παρουσιάζονταν στους εκπροσώπους της χώρας προορισμού για την τελική 

επιλογή τους.187 Σε ορισμένες περιπτώσεις μετανάστευσης προς την Αυστραλία 

πραγματοποιούνταν επισκέψεις σε επαρχιακές πόλεις μικτού κλιμακίου της ΔΕΜΕ και 

της αρμόδιας αυστραλιανής υπηρεσίας, προκειμένου να εξεταστούν οι υποψήφιοι στον 

τόπο τους και έτσι να μη χρειάζεται να μετακινηθούν σε κάποιο από τα γραφεία της 

Επιτροπής. Οι εν δυνάμει Έλληνες μετανάστες, ανάλογα με το σχήμα της 

μεταναστευτικής κίνησης που επέλεγαν και εγκρίνονταν από τους εκπροσώπους της 

ΔΕΜΕ και των υπερπόντιων χωρών υποδοχής, παρακολουθούσαν μαθήματα ξένης 

γλώσσας, πολιτισμικού προσανατολισμού (προβολή ταινιών και έγχρωμων διαφανειών 

που αφορούσαν τον τόπο εισδοχής τους) και εκπαιδεύονταν σε κάποιο από τα τεχνικά 

                                                           
186 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Relation with the Government (from 1952 

to 31.12.1958). Ministry of Interior», έγγραφα: «Σημείωμα διά τον κύριον Υπουργόν Εσωτερικών» σχετικά 

με την κοινή συνεδρίαση των αντιπροσώπων του Συμβουλίου Μετανάστευσης, Σ. Αγαπητίδη και Ν. 

Πολύζου, και της ΔΕΜΕ με θέμα τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων θα γίνονταν οι 

εγγραφές των υποψηφίων μεταναστών στην Επιτροπή, 17/03/53.   
187 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

Αλληλογραφία από τη ΔΕΜΕ προς τον Κ. Κατσαδώρο, περί των διαδικασιών που απαιτούνται για τη 

σχεδιασμένη μεταναστευτική κίνηση μέσω της Επιτροπής, 02/03/69.   
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επαγγέλματα που όριζε το κάθε κράτος εισδοχής. Μεταξύ αυτών των επαγγελμάτων, και 

όπου υπήρχε ζήτηση από την πλευρά των χωρών προορισμού των μεταναστών, ήταν του 

ηλεκτρολόγου, του μηχανικού και του τορναδόρου.188  

 Έπειτα από την έγκριση για μετανάστευση, η ΔΕΜΕ συγκέντρωνε όλα τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά και στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση για την έκδοση των 

διαβατηρίων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Όσον αφορά 

στα πιστοποιητικά για τη μετανάστευση ανδρών, μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, 

ζητούνταν το πιστοποιητικό «γέννησης», «στρατολογικής κατάστασης», «ποινικού 

μητρώου», «ταμείου εισπράξεων του τόπου κατοικίας των μετακινηθέντων» και «καλού 

χαρακτήρα», το οποίο δίνονταν από τον παπά της ενορίας του τόπου κατοικίας των 

Ελλήνων μεταναστών. Τέλος, στις περιπτώσεις ανήλικων μεταναστών απαιτούνταν η 

συγκατάθεση του πατέρα και στις περιπτώσεις έγγαμων ανδρών η συγκατάθεση της 

συζύγου. Τα ίδια πιστοποιητικά ίσχυαν και για τις περιπτώσεις μετανάστευσης γυναικών 

προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής, εκτός από το πιστοποιητικό στρατολογικής 

κατάστασης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΔΕΜΕ ανέλαβε να συγκεντρώνει και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την έκδοση των διαβατηρίων.189 Συγκεκριμένα, έως το 1972, ο 

υποψήφιος μετανάστης υποχρεούνταν να καταθέσει στην Επιτροπή το μεταναστευτικό 

«δελτίο κοινωνικής πρόνοιας», το «πιστοποιητικό γέννησης», το «πιστοποιητικό 

φορολογικής ενημερότητας» και το «εκλογικό του βιβλιάριο» ή «βεβαίωση εγγραφής 

του στους εκλογικούς καταλόγους». Στις περιπτώσεις έκδοσης διαβατηρίου για 

ανήλικους, χρειάζονταν η συγκατάθεση του κηδεμόνα ενώ σε περίπτωση θανάτου του 

πατέρα απαιτούνταν η ληξιαρχική πράξη θανάτου του. Ακόμη, για τους υποψήφιους που 

προέρχονταν από ορισμένες αγροτικές περιοχές της χώρας, όφειλαν να προσκομίσουν 

στη ΔΕΜΕ βεβαίωση της Αγροτικής Τράπεζας περί μη οικονομικής οφειλής σε αυτήν.  

Τέλος, μεταξύ των δικαιολογητικών που ζητούνταν από τις ελληνικές αρχές για 

την έκδοση του διαβατηρίου, πέρα της περιόδου 1964-1967, ήταν το «πιστοποιητικό 

κοινωνικών φρονημάτων». Ο έλεγχος της νομιμοφροσύνης των Ελλήνων μεταναστών 

αποτέλεσε κριτήριο, το οποίο έθεταν οι ελληνικές κυβερνήσεις, πιθανότατα σε 
                                                           
188 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καρτέλες των μεταναστών, όπου δηλώνεται το επάγγελμα του 

κάθε ενός και παρουσιάζεται μια μεγάλη γκάμα τεχνικών επαγγελμάτων. 
189 Βλ. Αναλυτικά για την έκδοση των διαβατηρίων των μεταναστών που μετακινήθηκαν υπό την αιγίδα 

της ΔΕΜΕ, στο  Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Έκδοση / Ανανέωση 

διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων». 
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συνδυασμό με μια στρατηγική ελέγχου των πολιτικών προθέσεων των εισερχομένων από 

την πλευρά των καπιταλιστικών χωρών υποδοχής. Την περίοδο από το 1964 έως το 1967 

το «πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων» έπαψε να ζητείται από τη Διεύθυνση 

Μεταναστεύσεως και Διαβατηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, στις 18 

Ιουνίου του 1964 το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε έγγραφο στη ΔΕΜΕ με θέμα την 

«κατάργηση του ελέγχου της νομιμοφροσύνης κατά την έκδοση ή τη θεώρηση των 

διαβατηρίων».190 Το 1964 με την εκλογική νίκη της Ένωσης Κέντρου και σύμφωνα με 

τις πηγές, η έκδοση του «πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων», για τη 

μεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων, φάνηκε ότι δεν ήταν πλέον αναγκαία.   

Στις 24 Απριλίου του 1967, έπειτα από το στρατιωτικό πραξικόπημα των 

συνταγματαρχών, κρίνεται και πάλι αναγκαία η έκδοση του «πιστοποιητικού κοινωνικών 

φρονημάτων», προκειμένου να εκδοθεί το διαβατήριο και να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

της μεταναστευτικής κίνησης των Ελλήνων σε μία από τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής.  

Μεταξύ των υποχρεώσεων της ΔΕΜΕ, κατά τη διαδικασία της μεταναστευτικής 

κίνησης, ήταν και η υποβολή της ονομαστικής κατάστασης των μεταναστών στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το κράτος να έχει πλήρη γνώση των ατόμων που 

αναχωρούν, κυρίως ως προς το φύλο, την ηλικία και τον τόπο προέλευσής τους.191 

Ακολουθούσε η εξασφάλιση των μέσων μεταφοράς (πλοία ή αεροπλάνα), η πρόσκληση 

του υποψήφιου για αναχώρηση και οι «προ της επιβίβαση διατυπώσεις». Αυτές 

                                                           
190 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

Αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και ΔΕΜΕ με θέμα «Κατάργησις ελέγχου 

νομιμοφροσύνης κατά την έκδοση ή θεώρηση των διαβατηρίων», 18/06/64.  
191 Ωστόσο, υπήρχαν και περιπτώσεις όπου τα στοιχεία αυτά ζητούνταν και από άλλες υπηρεσίες του 

δημοσίου. Για παράδειγμα, στις 13/10/52 ο Ν. Πολύζος, πρόεδρος του Συμβουλίου Μεταναστεύσεως, το 

οποίο υπάγονταν στο Υπουργείο Συντονισμού, στέλνει έγγραφο στη ΔΕΜΕ και ζητάει στοιχεία περί του 

αριθμού των μετακινηθέντων μέσω της Επιτροπής, κατά κατηγορίες. Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού 

Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Relation with the Government (from 1952 to 31.12.1958). Ministry of 

Interior», έγγραφα: Αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Συντονισμού και τη ΔΕΜΕ με θέμα, «Αριθμός 

των μέχρι σήμερον μεταναστευσάντων κατά κατηγορίας», 13/10/52. Τα στοιχεία για το σύνολο των 

μετακινηθέντων ανά χώρα υποδοχής, ανά κατηγορία, ανά φύλο και ανά ηλικία στάλθηκαν από τη ΔΕΜΕ 

στις 10/12/52. Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Relation with the 

Government (from 1952 to 31.12.1958). Ministry of Interior», έγγραφα: Αλληλογραφία μεταξύ της ΔΕΜΕ 

και του Υπουργείου Συντονισμού με θέμα, «Εις απάντησιν των υπό ημερομηνίαν 13/10/52 και 26/11/52 

εγγράφων σας…σχετικώς με την εκτέλεση του μεταναστευτικού προγράμματος», 10/12/52.      
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περιλάμβαναν τον έλεγχο των ιατρικών εξετάσεων των μεταναστών, τον έλεγχο και την 

παραλαβή των αποσκευών τους και τη μεταφορά τους στο λιμάνι ή το αεροδρόμιο.  

Τέλος, η Επιτροπή αναλάμβανε τη σύνταξη μιας ονομαστικής κατάστασης των 

μεταναστών για τις αρχές της χώρας προορισμού και κατά τη διάρκεια της επιβίβασης 

και αναχώρησης των μετακινηθέντων, ειδικοί υπάλληλοι-συνοδοί της ΔΕΜΕ συνόδευαν 

τους μετανάστες στη νέα χώρα εγκατάστασής τους. Η ΔΕΜΕ συνεργάζονταν με τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες των υπερπόντιων χωρών για την υποδοχή των μεταναστών, 

τη φιλοξενία τους σε ξενώνες ή «κέντρα υποδοχής» και την τοποθέτησή τους σε 

κατάλληλες, σύμφωνα με τη τεχνική τους κατάρτιση, εργασίες. 

Όλες οι προαναφερόμενες προεπιβιβαστικές διατυπώσεις αποτέλεσαν μέρος των 

δράσεων για το σχεδιασμό και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ρευμάτων από την 

Ελλάδα προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής. Ωστόσο, η μεταναστευτική έξοδος των 

Ελλήνων υπήρξε αποτέλεσμα όχι μόνο εγχώριων προθέσεων του κράτους, αλλά και των 

πολιτικών των κρατών υποδοχής σε μια προσπάθεια εξεύρεσης παραγωγικού και συνάμα 

φτηνού εργατικού δυναμικού. Την ίδια περίοδο οι ξένοι παρατηρητές στη χώρα 

επισήμαναν τις δυσκολίες του εγχειρήματος της ελληνικής εκβιομηχάνισης και 

συνέστησαν την υιοθέτηση πολιτικών ενθάρρυνσης των μεταναστευτικών κινήσεων.192 

Η υλοποίηση των δράσεων που προηγούνταν της αναχώρησης των εν δυνάμει 

Ελλήνων μεταναστών, όπως ενδεικτικά ήταν η εκστρατεία πληροφόρησης για τη 

δυνατότητα μετανάστευσης μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, η έκδοση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, η επιλογή των ωφελούμενων και η τεχνική τους 

εκπαίδευση αποτέλεσαν μέτρα άσκησης της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής. Παρά 

τη νομισματική μεταρρύθμιση του 1953 και τους σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 

της χώρας, η οικονομία δεν μπόρεσε να απορροφήσει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό σε 

συνδυασμό με τα ρήγματα που είχε ανοίξει ο εμφύλιος πόλεμος. Επιπλέον, τα 

μεταναστευτικά εμβάσματα αποτέλεσαν ένα είδος οικονομικής βοήθειας προς τη χώρα, 

                                                           
192 Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950, παρά την ελληνική παθητικότητα, το θέμα της ενθάρρυνσης 

της ελληνικής οικονομικής μετανάστευσης είχε συζητηθεί από την αμερικανική πλευρά, η οποία σταδιακά 

απεμπλάκει από τις άμεσες διαχειριστικές της δραστηριότητες στην οικονομία της Ελλάδας βλ. Άννα 

Μαχαιρά, Μετανάστευση και οικονομική ανάπτυξη…, ό.π., σ. 84-85. Βλ. επίσης για τη σταδιακή 

απεμπλοκή των Αμερικανών και τις περικοπές της οικονομικής βοήθειας στο Γιώργος Σταθάκης, Το δόγμα 

Τρούμαν…, ό.π., σ. 346 και 362-365. 
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καθώς ενίσχυσαν τα οικογενειακά εισοδήματα και επέτρεψαν την εισαγωγή 

καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών.193 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
193 Βλ. για τις συνέπειες της μετανάστευσης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο Πάνος Καζάκος, 

Ανάμεσα σε Κράτος…, ό.π. σ. 224 
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Οι οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΜΕ 

 

Η οικονομική συμμετοχή του ελληνικού κράτους στη διαδικασία της 

μετανάστευσης μέσω της ΔΕΜΕ 

 

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Επιτροπής για τη 

μετανάστευση εντοπίζεται κυρίως σε θέματα οικονομικά, στην οργάνωση και την 

έγκριση των προγραμμάτων μεταναστευτικής κίνησης ανά έτος προς τις υπερπόντιες 

χώρες υποδοχής, την έκδοση των διαβατηρίων και τον προσδιορισμό των οικονομικών 

κριτηρίων για την έκδοση του «μεταναστευτικού δελτίου».194 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

τα προτεινόμενα ετήσια προγράμματα της ΔΕΜΕ προς όλες τις χώρες προορισμού 

υποβάλλονταν στον υπουργό Εσωτερικών για έγκριση.195 Με την έγκριση των 

μεταναστευτικών προγραμμάτων της ΔΕΜΕ οι ελληνικές κυβερνήσεις συμμετείχαν στις 

δαπάνες της Επιτροπής για τη μεταφορά των μεταναστών και συγκεκριμένα στις δαπάνες 

που αφορούσαν τη διοικητική εισφορά του ελληνικού κράτους και τα προγράμματα 

μεταφοράς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει το αρχειακό υλικό, η συμμετοχή του 

ελληνικού κράτους στα οικονομικά της Επιτροπής για την εξωτερική μετανάστευση των 

Ελλήνων φαίνεται να κάλυπτε ένα μικρό μέρος επί του συνόλου των δαπανών της 

ΔΕΜΕ. Μάλιστα, το ποσό της εισφοράς στα έξοδα προεπιλογής και προετοιμασίας των 

υποψηφίων για μετανάστευση δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι 

καταβάλλονταν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους για μετανάστευση στα Δημόσια 

Ταμεία και κατόπιν αποδίδονταν στη ΔΕΜΕ.196 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

αναχώρησης των προσφύγων και ειδικών κατηγοριών μετακινηθέντων, όπως ήταν οι 
                                                           
194 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

«Θέματα προς εξέτασιν εν σχέσει προς την μεταβίβασιν της ευθύνης δια την εκτέλεσιν της Συμβάσεως 

μεταξύ Ελληνικής Κυβερνήσεως και ΔΕΜΕ από το Υπουργείον Εσωτερικών εις το Υπουργείον Προεδρίας 

Κυβερνήσεως», 18/12/68. 
195 Έπειτα από έρευνα στο αρχειακό υλικό και με κάθε επιφύλαξη, λόγω του εύρους των εγγράφων, δε 

φάνηκε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που το ελληνικό κράτος απέρριπτε κάποια από τα προγράμματα 

μετανάστευσης της ΔΕΜΕ. 
196 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 95129/52 έγγραφο του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρεται ότι το 

ελληνικό δημόσιο δεν ήταν υποχρεωμένο να πληρώνει τα έξοδα προετοιμασίας (συμπεριλαμβανομένου 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων) των μετακινηθέντων, υπό τη ΔΕΜΕ. 
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Έλληνες της Αιγύπτου και κατόπιν οι Έλληνες από την Τουρκία197, στις οποίες το 

χρηματικό ποσό για τα έξοδα της προεπιλογής και της προετοιμασίας τους αναλάμβανε η 

ελληνική κυβέρνηση.198  

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΕΜΕ, η διοικητική εισφορά του κράτους 

αποτελούσε μόλις το 1,2% του προϋπολογισμού της διοίκησης της Επιτροπής και σε 

χρήμα καθορίζονταν κατά έτος ανάλογα με το ύψος των δαπανών της διοίκησης της 

ΔΕΜΕ. Το ποσό αυτό εγκρίνονταν κάθε χρόνο από το Συμβούλιο της ΔΕΜΕ και 

πληρώνονταν έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σε δολάρια Αμερικής 

στο λογαριασμό της ΔΕΜΕ στη Νέα Υόρκη.199 

Οι εισφορές της ελληνικής κυβέρνησης στα προγράμματα της Επιτροπής για τη 

μετανάστευση πραγματοποιούνταν κατά άτομο και περιλάμβαναν την εισφορά στις 

δαπάνες της υπερπόντιας μεταφοράς των μεταναστών και των προσφύγων, τις 

ακτινογραφικές τους εξετάσεις και τη μεταφορά τους εντός της χώρας. Η καταβολή του 

χρηματικού ποσού στη Επιτροπή, το οποίο κάλυπτε ένα μικρό, σε σχέση με το σύνολο, 

μέρος των δαπανών για την εκτέλεση των προγραμμάτων της, ακολουθούσε μια 

διαδικασία. Αυτή με τη σειρά της αποτέλεσε μέρος του τρόπου με τον οποίον 

πραγματοποιούνταν η οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση μέσω των θεσμών του 

κράτους και της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη μετανάστευση. 

Οι δαπάνες περιλάμβαναν γενικά τα έξοδα προεπιλογής και προετοιμασίας των εν 

δυνάμει Ελλήνων μεταναστών. Κάθε μήνα η ΔΕΜΕ υπέβαλλε στη Διεύθυνση 

Μεταναστεύσεως και Διαβατηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών μια ονομαστική 

κατάσταση των εγγεγραμμένων για μετανάστευση και αποδείξεις πληρωμής, έναντι της 

εισφοράς των υποψηφίων για μετανάστευση στα έξοδα προετοιμασίας, προς το Δημόσιο 

Ταμείο. Στη συνέχεια, δίνονταν προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Εσωτερικών μια ονομαστική κατάσταση όσων «τελικώς»200 αναχώρησαν, μέσω των 
                                                           
197 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 υιοθετήθηκαν προγράμματα διακίνησης Ελλήνων από τις 

περιοχές της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου.  
198 Πιθανότατα διότι εμπίπτει σε «ειδικές» κατηγορίες μεταναστών που το καταστατικό δράσης της ΔΕΜΕ 

δεν τις περιλαμβάνει και για το λόγο αυτό το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει τα έξοδά τους. Σύμφωνα με 

την Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 95116/10.10.52. 
199 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1959-1963», έγγραφα: 

«Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως (ΔΕΜΕ). Αποστολή Ελλάδος. Οικονομικές εισφορές της 

ελλ. Κυβέρνησης στη ΔΕΜΕ» 
200 Αναφορικά με τη σχεδιασμένη μεταναστευτική κίνηση, υπήρξαν υποψήφιοι μετανάστες που ενώ 

παρακολούθησαν τα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης και εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν 
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υπηρεσιών της Επιτροπής, αποδείξεις πληρωμής των μεταναστών έναντι της εισφοράς 

τους στα έξοδα προετοιμασίας και πίνακας στον οποίο παρουσιάζονταν οι αναχωρήσεις 

ανά κατηγορία μεταναστών. Κατόπιν, η Διεύθυνση Μεταναστεύσεως και Διαβατηρίων 

διαβίβαζε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Εντελλόμενων Εξόδων , η οποία 

έχει αναλάβει, καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο, την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων 

πληρωμής.201     

 Όσον αφορά στην καταβολή των εξόδων μεταφοράς των υποψηφίων 

μεταναστών εντός της Ελλάδας, πραγματοποιούνταν βάσει αποδείξεων των εισιτηρίων 

και ονομαστικής κατάστασης των υποψηφίων για μετανάστευση. Τα δικαιολογητικά για 

την καταβολή των οδοιπορικών εξόδων των υποψηφίων από τον τόπο διαμονής τους στα 

γραφεία της ΔΕΜΕ δίνονταν στη Διεύθυνση Μεταναστεύσεως και Διαβατηρίων. Έπειτα 

από υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέβαλε και τα έξοδα των 

ακτινογραφικών εξετάσεων των υποψηφίων για μετανάστευση. Ειδικά, η ανάθεση των 

εξετάσεων γίνονταν σε ιδιώτες γιατρούς202 και το ποσό που καταβάλλονταν 

καθορίζονταν από το Ινστιτούτο Θώρακος. Η καταβολή πραγματοποιούνταν βάσει 

                                                                                                                                                                             
ακολούθησαν τη διαδικασία της μεταναστευτικής κίνησης. Το διάστημα 1958 - 1964 από το σύνολο των 

υποψηφίων μεταναστών που παρακολούθησαν τα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης της ΔΕΜΕ, το 

58,4% βρήκε απασχόληση στην Ελλάδα και παρά την αρχική του απόφαση να μεταναστεύσει, «τελικώς», 

δεν αναχώρησε.  Βλ. Ξ. Ζολώτας, Μετανάστευσις και Οικονομική Ανάπτυξη, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήναι 

1966, σ. 68 και βλ. στο ίδιο, σ. 69 τον πίνακα 14, «Αριθμός ατόμων εκπαιδευθέντων και 

μεταναστευσάντων δια της ΔΕΜΕ». Και η Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου, Προβλήματα Μετανάστευσης-

Παλιννόστησης, ΙΜΕΟ-ΕΔΗΜ, Αθήνα 1986, σ. 29 αναφέρει ότι η ΔΕΜΕ εφάρμοσε προγράμματα 

ταχύρρυθμης εκπαίδευσης και ένας μεγάλος αριθμός από όσους τα παρακολούθησαν βρήκαν δουλειά στην 

Ελλάδα και δε χρειάστηκε να μεταναστεύσουν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο σημείο της 

παρούσας εργασίας, η ΔΕΜΕ λειτούργησε defcto και σαν σχολή τεχνικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην εγχώρια αγορά εργασίας, και αργότερα παρέδωσε τη 

συγκεκριμένη τεχνογνωσία στις μετέπειτα Ταχύρρυθμες Σχολές Εκπαίδευσης του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).   
201 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

«Συνεργασία ΔΕΜΕ-Υπουργείου Εσωτερικών». Το ποσό της εισφοράς στις δαπάνες της υπερπόντιας 

μεταφοράς είναι σε δολάρια Αμερικής και όπως ήδη αναφέρθηκε η πληρωμή στο λογαριασμό της ΔΕΜΕ 

στη Ν. Υόρκη γίνεται βάσει μηνιαίων ονομαστικών καταστάσεων των μετακινηθέντων.  
202 Σύμφωνα με την Πράξη 1511/27.9.56 του Υπουργικού Συμβουλίου.   
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αποδείξεων των ακτινολογικών εργαστηρίων και του παραπεμπτικού σημειώματος της 

Επιτροπής.203 

 

 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των υποψηφίων μεταναστών. 

 

 Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις των μεταναστών, που 

μετανάστευσαν μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ, αφορούσαν σε ένα μικρό μέρος των 

εξόδων προετοιμασίας τους, όπως ήταν η εκμάθηση της ξένης γλώσσας, στα έξοδα 

μεταφοράς και τα έξοδα κινήσεώς τους εντός της χώρας. Το ότι εκδίδονταν το 

«πιστοποιητικό απορίας», ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετανάστευση των 

ενδιαφερόμενων, δε σήμαινε ότι η μετακίνησή τους, μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ, 

γίνονταν δίχως καμία οικονομική υποχρέωση. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 

ουσιαστικά το «πιστοποιητικό απορίας» εκδίδονταν αρχικά για να διαπιστώσει η ΔΕΜΕ 

και το κράτος την πενιχρή οικονομική κατάσταση του υποψήφιου μετανάστη και κατόπιν 

για να εγκριθεί η αίτησή του για μετανάστευση. Ωστόσο, το Φεβρουάριο του 1953 η 

Επιτροπή έστειλε πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών να εξαιρεθούν από τις 

οικονομικές υποχρεώσεις προετοιμασίας και μεταφοράς οι τελείως ενδεείς και οι 

αλλοδαποί πρόσφυγες. Τελικά, εξαιρέθηκαν οι ομογενείς και αλλοδαποί πρόσφυγες, για 

τους οποίους αυτό το μικρό χρηματικό ποσό εισφοράς τους καταβάλλονταν από το 

Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, «εκ των πιστώσεων περίθαλψης των προσφύγων».204  

Από τα έξοδα μεταφοράς (εισιτήριο) απαλλάσσονταν όσοι μετακινούνταν βάσει 

του «Αμερικανικού Προγράμματος Βοηθείας Φυγάδων» (USEP), όσοι είχαν ηλικία κάτω 

των 18 ετών και αναχωρούσαν χωρίς την οικογένειά τους, τα ανήλικα προς υιοθεσία,205 

και οι μετανάστες, οι οποίοι μετακινήθηκαν έπειτα από πρόσκληση στη χώρα υποδοχής. 

                                                           
203 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Ministry of Interior 1964-1974», έγγραφα: 

«Συνεργασία ΔΕΜΕ-Υπουργείου Εσωτερικών». 
204 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Processing Costs (Pre-embarkation Costs), 

1952-1972», έγγραφα «Αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύθυνση Αποδημίας-

Μεταναστεύσεως και ΔΕΜΕ», περί των οικονομικών υποχρεώσεων των μετακινηθέντων μέσω της 

Επιτροπής, 19/02/53. 
205 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Processing Costs (Pre-embarkation Costs), 

1952-1972», έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τη ΔΕΜΕ, περί των οικονομικών υποχρεώσεων 

των μεταναστών, 29/06/56 
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Ειδικά, τον Οκτώβρη του 1953 το Υπουργείο Εσωτερικών στέλνει έγγραφο στη ΔΕΜΕ, 

σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνταν από την οικονομική υποχρέωση οι υποψήφιοι προς 

μετανάστευση σεισμόπληκτοι κάτοικοι των περιοχών του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ιθάκη και 

Ζάκυνθος).206  

Επιπλέον, μεταξύ των κατηγοριών των μετακινηθέντων που απαλλάσσονταν από 

τις δαπάνες για την εξωτερική μετακίνηση ήταν το 20% των εν δυνάμει μεταναστών που 

κατοικούσαν σε αστικές περιοχές και το 30% εκείνων που διέμεναν στον αγροτικό χώρο. 

Το 1953, και για διάστημα μόλις ενός μήνα, εξαιρούνταν από την υποχρέωση καταβολής 

των  δαπανών για τη μετανάστευση το 10% των αστών και το 20% των αγροτών. Η 

επιλογή των ατόμων που ανήκαν σε αυτή την κατηγορία πραγματοποιούνταν σύμφωνα 

με το «πιστοποιητικό απορίας», στο οποίο φαίνονταν το εισόδημα του υποψηφίου για 

αναχώρηση.207  

Τον Απρίλιο του 1953, με την υποτίμηση της δραχμής, το χρηματικό ποσό το 

οποίο ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν οι υποψήφιοι προς αναχώρηση ήταν 500 δρχ.208 

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών έστειλε 

έγγραφο στη ΔΕΜΕ σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ότι απαλλάσσονταν από την 

καταβολή των 500 δρχ. οι υποψήφιοι μετανάστες που επρόκειτο να μετακινηθούν 

«ομαδικά» και χωρίς πρόσκληση, σε ποσοστό 7% για τους αστούς και 10% για τους 

αγρότες.209  

                                                           
206 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Processing Costs (Pre-embarkation Costs), 

1952-1972», ενημερωτικό φυλλάδιο περί των όρων μεταναστεύσεως, Ιούλιος 1961, στον ίδιο φάκελο, 

έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών περί των μη οικονομικών υποχρεώσεων των προσφύγων και των 

σεισμοπλήκτων, 21/10/53 και στον ίδιο φάκελο, έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τη ΔΕΜΕ 

περί απαλλαγής της υποχρεωτικής καταβολής των 500.000 δρχ. για τους σεισμόπληκτους, 21/10/53.       
207 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Processing Costs (Pre-embarkation Costs), 

1952-1972», έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών, περί των μη οικονομικών υποχρεώσεων ενός μέρους 

των υποψηφίων μεταναστών από τις αστικές και αγροτικές περιοχές, Ιούνιος 1953.   
208 Πριν από την υποτίμηση της δραχμής  ο κάθε υποψήφιος για αναχώρηση υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ 

ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει 500.000 δρχ.  
209 Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως, Φάκελος «Processing Costs (Pre-embarkation Costs), 

1952-1972», έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών προς τη ΔΕΜΕ, 28/08/54. 

Υπουργική Απόφαση 26325/28.08.54. Πιθανότατα και σε αυτή την περίπτωση το κριτήριο απαλλαγής από 

την οικονομική υποχρέωση ήταν το πιστοποιητικό απορίας και συγκεκριμένα το εισόδημα του κάθε 

αιτούντα.  
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Βάσει των πληροφοριών που προκύπτουν από το αρχειακό υλικό, παρατηρούμε 

ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών της μεταπολεμικής περιόδου 1952-1972 

οι ελληνικές κυβερνήσεις προωθούν τη διαδικασία της οργανωμένης μεταναστευτικής 

κίνησης, κυρίως μέσα από πολιτικές μείωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των 

μετακινηθέντων. Ιδιαίτερα, το ελληνικό κράτος και οι φορείς της μεταναστευτικής 

κίνησης ενισχύουν τις μεταναστεύσεις από τις αγροτικές περιοχές της χώρας, που 

πλήττονται από την ανεργία και την υποαπασχόληση στην ύπαιθρο, έναντι εκείνων των 

πόλεων. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Μετανάστευση σε συνεργασία με τις 

κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής αναλαμβάνουν, στο μεγαλύτερό τους μέρος, να 

καλύψουν τα έξοδα της προετοιμασίας και της μετακίνησης των Ελλήνων μεταναστών.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΜΕ (1952-1972) 
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Η στατιστική παρακολούθηση των μεταναστεύσεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο: 

πρώτες παρατηρήσεις 

 

Στόχος του τέταρτου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των 

ποσοτικών και ποιοτικών τάσεων που έλαβε το οργανωμένο – υπερπόντιο 

μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες της μεταπολεμικής 

περιόδου, με έμφαση την περίοδο από το 1952 έως το 1972. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειώσουμε ότι σε ορισμένες αναφορές, όπως για παράδειγμα στην παρουσίαση των 

στατιστικών δεδομένων για την Ευρωπαϊκή μετανάστευση, υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ, 

ανά χώρα υποδοχής μεταναστών και ανά κατηγορία μεταναστευτικής κίνησης (εθνική 

μετανάστευση και μετανάστευση προσφύγων),210 τα διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα 

παρουσιάζονται συνολικά για την περίοδο 1952 – 1984 ενώ η περίοδος που ενδιαφέρει 

την έρευνα είναι 1952-1972. Αυτό συνέβη διότι οι πηγές μας δεν επέτρεψαν στην έρευνα 

να εντοπίσει τα εν λόγω ποσοτικά δεδομένα στη χρονική περίοδο ενδιαφεροντός της.  

Ωστόσο, εξαιτίας της σημασίας τους στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά και 

επιχειρείται μια περαιτέρω ποιοτική ανάλυση της περιόδου 1952-1972.  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν τα μεγέθη και οι 

κατευθύνσεις των υπερπόντιων μεταναστεύσεων, καθώς και τα ποσοστά μετακίνησης 

που καλύπτονταν από τη ΔΕΜΕ, προκειμένου κυρίως να αναδειχθεί η έκταση και τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά της οργανωμένης υπερπόντιας μετανάστευσης υπό την 

αιγίδα της ΔΕΜΕ. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά των 

μεταναστεύσεων από την Ελλάδα, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, αναφορικά στη 

γεωγραφική προέλευση των μεταναστών, το επάγγελμα, τις ηλικίες και το φύλο τους. 

Σε διεθνές επίπεδο, η στατιστική παρακολούθηση της μεταναστευτικής κίνησης 

ξεκίνησε με τη λήξη του πρώτου τετάρτου του 19ου αιώνα, η οποία προέκυψε από το 

πρώτο μαζικό μεταναστευτικό ρεύμα και τη δημιουργία των εθνών – κρατών,211 αρχικά 

                                                           
210 Πίνακας και Γράφημα 1 αυτού του κεφαλαίου. 
211 Καθ’ όλη την περίοδο του 19ου αιώνα κυριάρχησαν οι μεταναστεύσεις αγροτών από τις χώρες της 

Ευρώπη προς αναζήτηση γόνιμων εδαφών είτε προς την Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, 

είτε προς τη Ν. Ρωσία και τη Σιβηρία. Αφορούσαν τόσο υπερπόντιες, όσο και ενδοευρωπαϊκές 

μεταναστεύσεις κυρίως αγροτικού πληθυσμού, αρχικά από τη Βρετανία και κατόπιν από τη Γερμανία, 

Ιρλανδία και Σκανδιναβία ενώ προς τα τέλη του 19ου αιώνα παρατηρήθηκαν μαζικά μεταναστευτικά 
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από τις χώρες προορισμού και κατόπιν από τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Από 

το 1925 επίσημα το Διεθνές Γραφείο Εργασίας συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για την 

παγκόσμια μεταναστευτική κίνηση, τα οποία αναφέρονται στο φύλο, την ηλικία, το 

επάγγελμα, την εθνικότητα, τη τελευταία χώρα διαμονής και τη χώρα προορισμού των 

μεταναστών.212 Για την περίοδο 1955-1977 υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για 

την μετανάστευση των Ελλήνων τόσο προς τις υπερπόντιες, όσο και προς της 

ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής.213 Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται από την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) δεν περιλαμβάνουν τους Έλληνες 

πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου και τους Έλληνες που αρχικά φεύγουν με σκοπό την 

προσωρινή διαμονή τους,214 όπως φοιτητές, αλλά εγκαθίστανται μόνιμα στις ξένες 

χώρες. Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι τα δεδομένα είναι περίπου ακριβή για την 

ταξινόμηση των μεταναστών κατά φύλο, ηλικία και χώρα προορισμού αλλά υπάρχουν 

αμφιβολίες για τον τόπο προέλευσης και το επάγγελμα του μετανάστη.215 Συνεπώς, 

υποθέτουμε πως μέσα από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα 

περισσότερο για τις τάσεις που ακολουθεί η εξωτερική μετακίνηση των Ελλήνων και να 

συγκρίνουμε το μέγεθος και το χαρακτήρα των μετακινήσεων, προς τις υπερπόντιες 

χώρες υποδοχής, με τη σχεδιασμένη μεταναστευτική κίνηση μέσω των υπηρεσιών της 

ΔΕΜΕ. 

Όσον αφορά στα ποσοτικά στοιχεία και τα ποιοτικά δεδομένα για την 

οργανωμένη μετανάστευση των Ελλήνων την περίοδο 1952-1972, τα οποία 

παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, στηρίχθηκαν στο πρωτογενές υλικό και σε 

δημοσιευμένες αναφορές της ΔΕΜΕ για τις διεθνείς πολιτικές και τις τάσεις της 

                                                                                                                                                                             
ρεύματα από τις χώρες της Ν. Ευρώπης, μεταξύ αυτών και από την Ελλάδα, Βλ. Λίνα Βεντούρα, «Ευρώπη 

και μεταναστεύσεις...», ό.π., σ. 91-95   
212 Ιωάννης Τουρνάκης, Διεθνής μεταναστευτική κίνηση και μεταναστευτική πολιτική, τ. 1, Αθήνα 1930, σ. 

13-15. 
213 Η στατιστική παρακολούθηση των παλιννοστήσεων (επιστροφών στην Ελλάδα) ξεκίνησε το 1968. Βλ. 

για την παλιννόστηση των Ελλήνων και τις χρονικές περιόδους έξαρσής της (1967,1968 και ιδιαίτερα μετά 

το 1973) στο Ήρα Έμκε –Πουλοπούλου, Προβλήματα μετανάστευσης – παλιννόστησης, ΙΜΕΟ-ΕΔΗΜ, 

Αθήνα 1986, σ. 102-103. Την περίοδο 1946-1954 και 1977-1984 δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά 

στοιχεία για το σύνολο των μεταναστεύσεων και των παλιννοστήσεων. Βλ. Λίνα Βεντούρα, Έλληνες…, 

ό.π., σ. 79 
214 Για την ΕΣΥΕ «προσωρινός μετανάστης» είναι αυτός που μεταναστεύει σε μία από τις χώρες υποδοχής 

για λιγότερο από ένα έτος. Βλ. Νικήτας Πατινιώτης, Έξαρση και μετανάστευση, ό.π., σ. 209.  
215 Ήρα Έμκε- Πουλοπούλου, Προβλήματα..., ό.π., σ. 49. 
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ευρωπαϊκής μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι πίνακες 

και τα γραφήματα που ακολουθούν δεν αναφέρονται στους προβλεπόμενους αριθμούς 

του κάθε μεταναστευτικού σχήματος αλλά στα πραγματοποιημένα ποσοτικά δεδομένα. 

Ωστόσο, και στην περίπτωση της σχεδιασμένης μεταναστευτικής κίνησης δεν μπορούμε 

παρά να αναφερόμαστε σε τάσεις. Για παράδειγμα, μια απόπειρα επαγγελματικής 

κατηγοριοποίησης των μεταναστών, μέσω της ΔΕΜΕ, παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως 

διότι η πηγή των δεδομένων στα έγγραφα της Επιτροπής δεν είναι πάντα η ίδια. Άλλοτε 

πηγή είναι ότι δήλωσε ο υποψήφιος πριν την αναχώρησή του, άλλοτε ότι γράφει το 

διαβατήριό του, άλλοτε η εργασία στην οποία έχει εκπαιδευτεί, μέσα από τα 

προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης της ΔΕΜΕ, άλλοτε η εργασία που ασκούσε 

«προσωρινά» και άλλοτε ένα πιστοποιητικό σπουδών και όχι η πραγματική του 

εργασιακή εμπειρία.  

 

 

Τα μεγέθη και οι κατευθύνσεις των υπερπόντιων μεταναστεύσεων  

 

Σύμφωνα με τις πηγές του σημερινού Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως – 

Αποστολή Ελλάδος, την περίοδο 1952 – 1984, η ΔΕΜΕ ανέλαβε να συμβάλει στη 

μετεγκατάσταση από την Ευρώπη 3.512.853 προσώπων, εκ των οποίων τα 1.022.051 

άτομα ήταν «εθνικοί μετανάστες» και τα 2.490.802 άτομα ήταν «πρόσφυγες» ή πρόσωπα 

που μετακινήθηκαν μέσω των «ειδικών μεταναστευτικών προγραμμάτων».216 Το γεγονός 

ότι η μετανάστευση προσφύγων και προσώπων ειδικών κατηγοριών υπερτερεί έναντι της 

εθνικής μετανάστευσης, την περίοδο 1952 – 1984, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

οφείλεται στους ακόλουθους λόγους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις πρώτες ενότητες της 

παρούσας εργασίας, το 1952 με την παύση των εργασιών του Διεθνούς Οργανισμού για 

τους Πρόσφυγες, ένα μεγάλο μέρος των καθηκόντων του για την οργάνωση της 

μετακίνησης των προσφύγων του Β’ παγκοσμίου πολέμου μεταβιβάστηκε στη ΔΕΜΕ. 

Από την άλλη, η μετακίνηση υποψήφιου εργατικού δυναμικού, που ουσιαστικά 

ταυτίζεται με την εθνική μετανάστευση, αρχίζει να μειώνεται από το 1973 και μετά, 

εξαιτίας των κρίσεων που πλήτουν τις υπερωκεάνιες οικονομίες, όπως είναι η κρίση του 
                                                           
216 Για παράδειγμα, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, στην ελληνική περίπτωση ένα από τα 

ειδικά μεταναστευτικά προγράμματα ήταν η μετανάστευση των Ελλήνων της Αιγύπτου και των ορφανών. 

Επιπρόσθετα, οι όροι «εθνική μετανάστευση» και «μετανάστευση προσφύγων» έχουν υιοθετηθεί από την 

ορολογία των εγγράφων της ΔΕΜΕ.  
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πετρελαίου.217 Ειδικά η Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, σταδιακά 

μετατρέπεται σε χώρα διέλευσης μεταναστών – προσφύγων από τις χώρες της Μέσης 

Ανατολής και της Αφρικής και η ΔΕΜΕ ανέλαβε τη μετεγκατάστασή τους στις 

διειπηρωτικές οικονομίες, με σκοπό τη μόνιμη μετεγκατάστασή τους. Συνεπώς, ένα 

μεγάλο μέρος του αριθμού των μεταναστεύσεων των προσφύγων από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες που φτάνουν στην Ελλάδα, και στις Ευρωπαϊκές χώρες κράτη – 

μέλη του Οργανισμού γενικότερα, με σκοπό τη μετεγκατάστασή τους, αναφέρεται στην 

περίοδο μετά το 1972 και έως το 1984.218  

Συγκεκριμένα και αναφορικά στην «εθνική μετανάστευση» από τις Ευρωπαϊκές 

κοινωνίες, οι 435.861 μετανάστες κατευθύνθηκαν προς την Αυστραλία. Σχετικά με την 

μετανάστευση των «προσφύγων» και των προσώπων που μετακινήθηκαν μέσω των 

«ειδικών μεταναστευτικών προγραμμάτων», οι 1.210.138 μετανάστευσαν προς τις 

Η.Π.Α. και οι 9.409 προς τη Νέα Ζηλανδία. Από τον ακόλουθο πίνακα και το γράφημα 1 

παρατηρούμε ότι οι Η.Π.Α. προωθούν μία μεταναστευτική πολιτική ευνοϊκή για τους 

πρόσφυγες που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίθεση με την Αυστραλία και 

τον Καναδά που ενισχύουν την εισδοχή στη χώρα ενός «καθαρά», εκ των προτέρων, 

υποψήφιου εργατικού δυναμικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
217 Σύμφωνα με τον Νικ. Πατινιώτη, Εξάρτηση και μετανάστευση...., ό.π., σ. 210-211, η οικονομική 

κατάσταση και οι ανάγκες των χωρών υποδοχής μεταναστών καθορίζουν την ένταση των μεταναστευτικών 

ροών από τις χώρες αποστολής. Επιπρόσθετα, αναφέρεται στις περιόδους κρίσης των ευρωπαϊκών και 

υπερπόντιων χωρών υποδοχής την μεταπολεμική περίοδο.  
218 Η παρούσα έρευνα δεν κατάφερε να συλλέξει επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των 

προσφύγων, που μετακινήθηκαν μέσω της ΔΕΜΕ από τις ευρωπαϊκές χώρες κράτη - μέλη, την περίοδο 

1952-1972 ή για την περίοδο 1973-1984, παρά μόνο συνολικά για την περίοδο 1952 -1984. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ 1 

Ευρωπαϊκή μετανάστευση υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ 
 1952-1984 

Χώρες υποδοχής 
μεταναστών 

 Εθνική  
μετανάστευση 

 Μετανάστευση  
προσφύγων 

Αυστραλία 435.861 223.534 
Καναδάς 106.290 239.388 
Ισραήλ 1.476 411.165 

Νέα Ζηλανδία 16.379 9.409 
Η.Π.Α. 39.899 1.210.738 
Ευρώπη 1.105 309.588 

Λατινική Αμερική 350.554 49.381 
Άλλες χώρες 70.487 37.599 
Σύνολο 1.022.051 2.490.802 

  

Πηγή: Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης – Αποστολή Ελλάδος, «Final report on the number of 

migrants moved under the auspices of the Intergovernmental Committee for Migration. 1952-1984», 

27/03/85  

Ευρωπαϊκή μετανάστευση υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ, 
1952 - 1984 
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Την ίδια περίοδο 1952 – 1984, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία στις πηγές του ΔΟΜ 

Ελλάδος δεν μας επέτρεψαν να αντλήσουμε πληροφορίες για την περίοδο 1952 -1972, 

από το συνολικό αριθμό των 1.022.051 μεταναστών από τις χώρες της Ευρώπης – μέλη 

του Οργανισμού, οι 141.945 προέρχονται από την Ελλάδα. Βάσει του πίνακα και 

γραφήματος 2, που ακολουθεί, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ευρωπαϊκών 

χωρών αποστολής μεταναστών, υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ. Από το σύνολο των 

Αποστολών της ΔΕΜΕ, η πρώτη χώρα αποστολής μεταναστών είναι η Ιταλία με 32,15% 
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και ακολουθούν η Ελλάδα με 13,89%, η Ολλανδία με 13,81%, η Γερμανία με 12,92% 

και η Ισπανία με 10,66%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της στρατηγικής για τη 

μετανάστευση Γερμανών και Ολλανδών προς τις υπερπόντιες οικονομίες, τι στιγμή που 

από το 1960 και μετά τα κράτη αυτά και συγκεκριμένα η Γερμανία συνάπτει συμβάσεις 

εισδοχής υποψήφιου εργατικού δυναμικού από τις χώρες της Ελλάδας, της Ιταλίας, του 

Μαρόκου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Τουρκίας. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι η Αποστολή της ΔΕΜΕ στη Γερμανία προωθεί σχήματα 

μεταναστευτικής κίνησης «προσώπων ειδικών κατηγοριών», όπως είναι η κατηγορία του 

υψηλά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.219 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ 2 

 Εθνική μετανάστευση μέσω των υπηρεσιών 
 της ΔΕΜΕ, 1952-1984 

Χώρες αποστολής Αριθμός μεταναστών  Ποσοστά% 
Αυστρία 37.993 3,72 
Βέλγιο 11.538 1,13 
Γερμανία 132.085 12,92 
Ελλάδα 141.945 13,89 
Ιταλία 328.627 32,15 
Μάλτα 58.853 5,77 

Ολλανδία 141.178 13,81 
Πορτογαλία 24.439 2,39 
Ισπανία 108.939 10,66 

Άλλες χώρες 36.454 3,57 
Σύνολο 1.022.051 100 

 

Πηγή: Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης – Αποστολή Ελλάδος, «Final report on the number of 

migrants moved under the auspices of the Intergovernmental Committee for Migration. 1952-1984», 

27/03/85  

 

                                                           
219 Επίσης, η ολλανδική κυβέρνηση είχε βασίσει την μεταναστευτική της πολιτική, τις πρώτες 

μεταπολεμικές δεκαετίες, τόσο στη σύναψη διμερών συμβάσεων για την μετανάστευση προς τις 

υπερπόντιες χώρες π.χ. με την Αυστραλία ορίζεται ότι η ΔΕΜΕ αναλαμβάνει την επιλογή, προετοιμασία, 

παροχή πληροφοριών και την μεταφορά γηγενούς πληθυσμού και προσφύγων, όσο και στη σύναψη 

διμερών συμβάσεων με ευρωπαϊκές χώρες π.χ. Πορτογαλία για την είσοδο μεταναστών από τις χώρες 

αυτές. Βλ. Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ’ Ευρώπης - Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της 

μεταναστεύσεως…, ό.π., σ. 32. Σε πίνακα δείχνει ότι για τα έτη από το 1965 έως το 1969 η μετανάστευση 

Ολλανδών σε υπερπόντιες χώρες υπερτερεί του βαθμού εισόδου αλλοδαπών στη χώρα. 
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Εθνική μετανάστευση μέσω της ΔΕΜΕ, 1952 - 1984
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Στον πίνακα και το γράφημα 3 που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αριθμητικά 

δεδομένα για την μετανάστευση των Ελλήνων, υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ, προς τις 

υπερπόντιες χώρες υποδοχής την περίοδο 1952 – 1972, συγκριτικά με τους αριθμούς της 

«ελεύθερης μεταναστευτικής κίνησης» των Ελλήνων την ίδια περίοδο, όπου και 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Την περίοδο 1952-1972 η ΔΕΜΕ ανέλαβε την υλοποίηση 

του προγραμμάτων μεταναστευτικής κίνησης συνολικά 148.512 ατόμων. Πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται από την ΕΣΥΕ, 

και που αναφέρονται στο σύνολο των υπερπόντιων μεταναστευτικών ρευμάτων, δε 

φέρουν αποκλίσεις από εκείνα που παρουσιάζει η Επιτροπή, παρά μόνο για τα έτη 1955 

και 1964. Συγκεκριμένα η ΕΣΥΕ ορίζει τον αριθμό των μεταναστών το έτος 1955 σε 

19.766 άτομα, ενώ η ΔΕΜΕ σε 19.772 και το 1964 σε 25.327 εθνικούς μετανάστες, ενώ 

η Επιτροπή σε 25.372.220     

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Βλ. επίσης για τα στοιχεία της ΕΣΥΕ την περίοδο 1955 έως 1975 στο Νικ. Πατινιώτης, Εξάρτηση και 

μετανάστευση..., ό.π. σ. 208 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ 3 

 Υπερπόντια μετανάστευση από την Ελλάδα 
 την περίοδο 1952-1972               

Έτος Σύνολο μεταναστευτικής 
 κίνησης (1) 

 Ελεύθερη  
μεταναστευτική 

κίνηση (2) 

 Μεταναστευτική 
 κίνηση  

υπό τη ΔΕΜΕ (3) 
 (3) Ως % του (1) 

1952 6.640 6.192 448 6.7% 
1953 8.820 4.728 4.092 46.3% 
1954 18.682 6.469 12.213 65.3% 
1955 19.772 8.052 11.720 59,27% 
1956 23.147 12.815 10.332 44,63% 
1957 14.783 6.694 8.089 54,71% 
1958 14.842 9.834 5.008 33,74% 
1959 13.871 8.159 5.712 41,17% 
1960 17.764 11.649 6.115 34,42% 
1961 17.336 10.854 6.482 37,39% 
1962 21.959 13.763 8.196 37,32% 
1963 24.459 14.485 9.974 40,77% 
1964 25.372 14.326 11.046 43,53% 
1965 29.035 21.295 7.740 26,65% 
1966 33.093 27.314 5.779 17,46% 
1967 26.323 22.133 4.190 15,91% 
1968 25.891 18.275 7.616 29,41% 
1969 28.425 20.797 7.628 26,83% 
1970 24.153 17.134 7.019 29,06% 
1971 18.690 12.520 6.170 33,01% 

1972 13.239 10.296 2.943 22,22% 

 
Πηγή: Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ’ Ευρώπης – Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της 

μεταναστεύσεως και μεταναστευτική πολιτική ευρωπαϊκών και υπερπόντιων χωρών, Αθήνα 1973. 

Υπερπόντια μετανάστευση από την  Ελλάδα, 1952 - 1972
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Το γράφημα παρουσιάζει το ρυθμό της ελεύθερης υπερπόντιας μεταναστευτικής 

κίνησης και το ρυθμό της μεταναστευτικής κίνησης υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ. Σύμφωνα 

με τα παραπάνω ποσοτικά δεδομένα, μπορούμε αρχικά να παρατηρήσουμε ότι από το 

1955 έως και το 1963 η συμμετοχή της Επιτροπής στη μετακίνηση των μεταναστών 

πλησιάζει αισθητά την ένταση των ελεύθερων εξωτερικών μετακινήσεων, όπου το 1957 

τις ξεπερνά κατά 4%. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και μετά μειώθηκε 

σημαντικά ο βαθμός συμμετοχής της Επιτροπής στην υπερπόντια μετανάστευση των 

Ελλήνων, καθώς ο μέσος όρος συμμετοχής της, συγκριτικά με τις ελεύθερες 

μετακινήσεις, ήταν μόλις 25%. Την περίοδο έξαρσης των υπερπόντιων μεταναστεύσεων 

υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ, δηλαδή από το 1952 έως το 1964, η Διακυβερνητική 

Επιτροπή για τη Μετανάστευση από την Ελλάδα ανέλαβε, κατά μέσο όρο, το 43% των 

υπερπόντιων μετακινήσεων ενώ συνολικά για την εικοσαετία 1952-1972 εξυπηρέτησε 

περίπου το 35% των μετακινηθέντων προς τις υπερπόντιες χώρες. Η ελεύθερη 

υπερπόντια μεταναστευτική κίνηση, για όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, 

υπήρξε «σταθερά» μεγαλύτερη σε αριθμούς. Τα σχετικά «αυστηρά» κριτήρια, όπως ήταν 

η τεχνική ειδίκευση, η γνώση της ξένης γλώσσας, η σωματική υγεία, η παραγωγική 

ηλικία κ.α. που θέτονταν κάθε φορά, ανάλογα με το κάθε μεταναστευτικό σχήμα, από τα 

κράτη υποδοχής αποτέλεσαν το σημαντικότερο παράγοντα απόρριψης των αιτούντων για 

μετανάστευση μέσω της ΔΕΜΕ. Σε συνδυασμό με το κόστος προετοιμασίας και 

μετακίνησης στη χώρα προορισμού, το οποίο όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο ελάχιστα καλύπτονταν από τους ωφελούμενους των μεταναστευτικών 

προγραμμάτων, φαίνεται πως δε μπορούσε να καλύψει μεγαλύτερο δείκτη ατόμων προς 

μετανάστευση.221 

Βάσει του πίνακα 3, η συνολική μεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων προς τις 

υπερπόντιες οικονομίες την περίοδο 1952-1972 φτάνει στο ύψιστο σημείο της το 1966, 

ενώ η μετανάστευση μέσω της ΔΕΜΕ, την ίδια χρονιά, καλύπτει ένα ποσοστό μόλις της 

τάξης του 17,46%. Αρχικά αξίζει να παρατηρήσουμε, ως προς το σύνολο των 

υπερπόντιων μεταναστεύσεων, ότι ο μέγιστος βαθμός της μεταναστευτικής κίνησης το 

έτος 1966 δεν καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τη μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού 

κράτους. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και μετά οι ελληνικές κυβερνήσεις 

                                                           
221 Στην επόμενη ενότητα θα γίνει λόγος αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά των μεταναστών, οι οποίο 

μετανάστευσαν είτε «ελεύθερα», είτε «οργανωμένα». 
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επιθυμούν να προωθήσουν τις ενδοευρωπαϊκές μετακινήσεις και συνάπτουν συμφωνίες 

για τη μετανάστευση Ελλήνων αρχικά προς το Βέλγιο και κατόπιν προς τη Γερμανία και 

τις άλλες Δυτικές Ευρωπαϊκές οικονομίες. Το Φλεβάρη του 1961 ο υπουργός 

Εσωτερικών της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, Δ. Μακρής,  αναφέρει ότι η ελληνική 

κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές συμβάσεις με τις Ευρωπαϊκές χώρες ως 

μια «πολιτική ανάσχεσης» του μεταναστευτικού ρεύματος προς τις υπερπόντιες χώρες. 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Κων/νου Γ. Καραμανλή, υποστηρίζει ότι σε αντίθεση με 

την ελεύθερη υπερπόντια μεταναστευτική κίνηση οι μετακινήσεις προς τις οικονομίες 

των χωρών της Ευρώπης δε λαμβάνουν το χαρακτήρα της μόνιμης εγκατάστασης, ότι 

διατηρούνται οι οικονομικοί δεσμοί των μεταναστών με την πατρίδα, μέσω των 

μεταναστευτικών εμβασμάτων και τέλος ότι στην περίπτωση επαναπατρισμού τους θα 

έχουν αποκτήσει ειδίκευση, η οποία θα αποβεί ωφέλιμη στην ελληνική οικονομία.222 

Ωστόσο, φαίνεται πως παράλληλα με τις ενδοευρωπαϊκές μετακινήσεις,223 οι 

μεταναστεύσεις των Ελλήνων στις υπερπόντιες χώρες συνεχίζουν με ανοδικές τάσεις έως 

και τα τέλη της δεκαετίας του 1960. 

Ως προς το μέγεθος των υπερπόντιων μεταναστεύσεων, υπό την αιγίδα της 

Επιτροπής, φτάνει στο ανώτερο σημείο το 1954. Με κριτήριο τις πηγές του σημερινού 

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ξεπερνά την ελεύθερη εξωτερική μετανάστευση, 

τόσο υπερπόντια όσο και ευρωπαϊκή, αλλά έπειτα και έως το 1958 ο αριθμός των 

μετακινηθέντων μειώνεται, πιθανότατα εξαιτίας του περιορισμού των προγραμμάτων 

μετανάστευσης προσφύγων ελληνικής και ξένης καταγωγής και των προγραμμάτων 

μετανάστευσης προς την Αυστραλία, η οποία κάλυπτε περίπου το 70% του συνολικού 

μεταναστευτικού πληθυσμού, μέσω της ΔΕΜΕ. Ειδικότερα, η αυστραλιανή κυβέρνηση 

μετέβαλλε τα κριτήρια εισδοχής των μεταναστών, θεσπίζοντας νέα, με σημαντικότερο 

εκείνο της υποδοχής στη χώρα ειδικευμένων και ημιειδίκευτων εργατών. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1960 παρουσιάζεται μια τάση μείωσης της σχεδιασμένης 

μεταναστευτικής κίνησης προς τις υπερπόντιες χώρες. Το γεγονός αυτό οφείλονταν, από 

τη μια, στη μεγάλη έκταση που λάμβανε το φαινόμενο των ευρωπαϊκών 

                                                           
222 Πρακτικά Βουλής, 22/02/61. Βλ. και Πρακτικά Βουλής, 08/02/62. 
223 Το 1966 5.779 Έλληνες μετανάστες κατευθύνονται προς τις ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων οι 4.494 

μετακινούνται στη Γερμανία. Βλ. Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ) 

Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της μεταναστεύσεως…, ό.π., προσάρτημα ΙΙ, σ. 3  
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μετακινήσεων.224 Ήδη από το 1966 και μετά, εξαιτίας της μεγάλης έκτασης που λάμβανε 

το μεταναστευτικό φαινόμενο (υπερπόντιο και ενδοευρωπαϊκό), οι κοινωνικοί και 

πολιτικοί φορείς της χώρας άρχισαν να επανεξετάζουν τη σκοπιμότητα της 

μεταναστευτικής κίνησης και τις επιπτώσεις της στις κοινωνικοοικονομικές δομές της 

Ελλάδας.225 

Στο σύνολό τους, οι υπερπόντιες και ενδοευρωπαϊκές μεταναστεύσεις των 

Ελλήνων τη μεταπολεμική περίοδο υπήρξαν μεγαλύτερες σε σχέση με το πρώτο 

μεταναστευτικό ρεύμα των αρχών του 20ου αιώνα. Εξετάζοντας τους παράγοντες που 

ώθησαν τους Έλληνες στην μετανάστευση και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορούμε να 

υποτιμήσουμε το ρόλο των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών. Ιδιαίτερα, στην 

περίπτωση του δεύτερου μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου πολέμου 

και του εμφυλίου, όπως και τους παράγοντες έλξης, και ιδιαίτερα τις αλλαγές στην αγορά 

εργασίας των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και πολύ περισσότερο της Δ. Γερμανίας.  

Αναλυτικά, οι υπερπόντιες μεταναστεύσεις της μεταπολεμικής περιόδου είναι 

μικρότερες από εκείνες των αρχών του 20ου αιώνα και μεγαλύτερες της περιόδου 1925-

1946. Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές μετακινήσεις της μεταπολεμικής περιόδου είναι 

μεγαλύτερες σε συνάρτηση με τις υπερπόντιες της ίδιας περιόδου, καθώς 

καταλαμβάνουν κατά μέσο όρο το 60% επί του συνόλου των μεταναστεύσεων. Η 

έλλειψη εργατικών χεριών στις χώρες της Δ. Ευρώπης, εξαιτίας δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, όπως ήταν το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων, η δυσανάλογη ηλικιακή 

διάρθρωση του πληθυσμού αλλά και εξαιτίας της επιμήκυνσης της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, η συνταξιοδότηση σε παραγωγική ηλικία, η μείωση των ωρών εργασίας, η 

έντασης της δευτερογενούς παραγωγικής διαδικασίας και η μετά τον πόλεμο αλματώδη 

οικονομική ανάπτυξη καθόρισαν την έκταση, το ρυθμό και τις κατευθύνσεις των 
                                                           
224 Από το 1960 και μετά η ροή της μεταναστευτικής κίνησης στην Ελλάδα καθορίστηκε σημαντικά και 

από την πολιτική των δυτικοευρωπαϊκών κρατών που απέβλεπαν στην εισαγωγή φτηνού προσωρινού 

εργατικού δυναμικού (προσπάθεια εναλλαγής των μεταναστών, προκειμένου να αποφευχθεί η μόνιμη 

εγκατάστασή τους). Βλ. για την έκταση του φαινομένου των ευρωπαϊκών μεταναστεύσεων από την 

Ελλάδα τη δεκαετία του 1960 στο Λίνα Βεντούρα, Έλληνες μετανάστες…, ό.π., σ. 80-81  
225 Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το αφιέρωμα του περιοδικού Εποχές με τον τίτλο 

«Μετανάστευση: Ευλογία ή κατάρα» 21-24, 1965, σ. 3-21, 32-47, 38-57 και 10-16, στο οποίο 

δημοσιεύτηκαν απόψεις εκπροσώπων της πολιτικής, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, διοικητών τραπέζης, 

συνδικαλιστών και άλλων για τις διάφορες εκφάνσεις (π.χ. δημογραφικές συνέπειες των μεταναστευτικών 

κινήσεων) που λάμβανε το μεταναστευτικό φαινόμενο.  
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ελληνικών μεταναστευτικών κινήσεων.226 Οι συμβάσεις εργασίας με τις χώρες της Δ. 

Ευρώπης, κυρίως τη δεκαετία του 1960 επηρέασαν και την οργάνωση και εκτέλεση των 

κινήσεων αυτών. Σύμφωνα και με όσα έχουν ήδη αναφερθεί, η δεκαετία του 1950 είναι η 

περίοδος της μεταναστευτικής κίνησης προς τις υπερπόντιες χώρες, ενώ η δεκαετία του 

1960 διακρίνεται για τις μεταναστεύσεις προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

4. Ενδοευρωπαϊκή και υπερπόντια μετανάστευση από την Ελλάδα 
 την περίοδο 1955-1972               

Έτος 
Σύνολο υπερπόντιας 
μεταναστευτικής 

 κίνησης  
Σύνολο ενδοευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής κίνησης 

 Μεταναστευτική 
 κίνηση  

υπό τη ΔΕΜΕ 

1952 6.640 - 448 

1953 8.820 - 4.092 
1954 18.682 - 12.213 
1955 19.772 6.068 11.720 
1956 23.147 7.780 10.332 
1957 14.783 13.046 8.089 
1958 14.842 6.567 5.008 
1959 13.871 6.713 5.712 
1960 17.764 26.927 6.115 
1961 17.336 39.564 6.482 
1962 21.959 60.754 8.196 
1963 24.459 74.236 9.974 
1964 25.372 79.489 11.046 
1965 29.035 87.242 7.740 
1966 33.093 53.050 5.779 
1967 26.323 15.658 4.190 
1968 25.891 23.501 7.616 
1969 28.425 62.394 7.628 
1970 24.153 68.106 7.019 
1971 18.690 42.556 6.170 

1972 13.239 - 2.943 

   
Πηγή: Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ’ Ευρώπης – Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της 

μεταναστεύσεως και μεταναστευτική πολιτική ευρωπαϊκών και υπερπόντιων χωρών, Αθήνα 1973. 

 

Όσον αφορά στις χώρες προορισμού των Ελλήνων της μεταπολεμικής περιόδου, 

παρατηρείται μια αλλαγή των κατευθύνσεων, συγκριτικά με το πρώτο μαζικό 

μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως προς τις Η.Π.Α. Οι σημαντικότερες διηπειρωτικές χώρες 

                                                           
226 Βλ. Λίνα Βεντούρα, Έλληνες μετανάστες…, ό.π., σ. 85-86. 
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υποδοχής των Ελλήνων μεταναστών την περίοδο 1952-1972 είναι η Αυστραλία, η Νότια 

Αφρική, και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας, οι 

κατευθύνσεις των μεταναστών, μέσω της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μετανάστευσης, 

σχετίζονται στο μεγαλύτερό τους βαθμό με τα μεταναστευτικά προγράμματα που 

προκηρύσσονταν από τα κράτη υποδοχής και την Επιτροπή. Η αγορά εργασίας των 

υποψήφιων κρατών υποδοχής και ιδιαίτερα, οι συγκεκριμένες ανάγκες για ειδικευμένο 

σε τεχνικά επαγγέλματα εργατικό δυναμικό διαμορφώνουν τα προγράμματα και τα 

σχήματα μεταναστευτικής κίνησης που προκηρύσσονται από τη ΔΕΜΕ. Συνεπώς, οι 

κατευθύνσεις της σχεδιασμένης μεταναστευτικής κίνησης και τα μεγέθη της είναι «εκ 

των προτέρων» καθορισμένα και προβλέπονταν να υλοποιηθούν καθώς τόσο η ΔΕΜΕ, 

όσο οι φορείς των οικονομιών των χωρών υποδοχής μελετούσαν τις διαδικασίες 

ανάπτυξης και έλεγχαν τη διαθέσιμη αγορά εργασίας από τις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ 

αυτών και της Ελλάδας.                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑ 5 

5. Μετανάστευση Ελλήνων ανά χώρα προορισμού την περίοδο 1952-1972           
Χώρες προορισμού 

Η.Π.Α. Καναδάς Αυστραλία Ν. Αφρική Άλλες χώρες Έτη 

Ελεύθερη ΔΕΜΕΕλεύθερη ΔΕΜΕΕλεύθερη ΔΕΜΕ Ελεύθερη ΔΕΜΕ Ελεύθερη ΔΕΜΕ
1952 2.144 11 1.419 16 1.324 81 180 - 1.125 340 
1953 1.304 16 1.968 367 1.032 2.118 106 14 318 1.577
1954 3.381 106 1.670 915 493 9.439 170 15 755 1.738
1955 5.634 1.262 1.319 834 421 8.631 175 5 503 988 
1956 5.976 3.006 3.446 960 2.512 5.251 219 13 662 1.102
1957 1.711 96 4.217 765 282 5.741 196 16 288 1.471
1958 3.561 309 4.367 575 1.468 3.051 130 46 308 1.027
1959 2.196 332 4.029 491 2.053 3.738 73 131 108 1.020
1960 3.364 197 4.274 408 3.771 4.564 133 182 107 764 
1961 3.215 256 3.587 326 3.189 4.776 329 365 534 759 
1962 4.138 322 3.332 290 5.453 6.489 86 425 754 670 
1963 4.040 524 4.013 425 5.832 7.126 187 1.181 656 718 
1964 2.272 618 4.153 49 7.288 8.666 59 1.508 509 205 
1965 2.199 583 5.510 33 12.701 5.850 184 1.160 701 114 
1966 12.039 154 6.246 21 8.545 4.525 17 990 467 89 
1967 11.613 165 5.743 9 4.359 3.532 46 459 372 25 
1968 9.756 83 4.908 2 2.981 6.929 1 567 629 35 
1969 12.666 50 4.553 16 2.937 7.012 81 530 560 20 
1970 11.410 74 3.838 13 1.384 6.570 147 345 355 17 
1971 8.242 35 2.571 36 1.331 5.686 249 400 127 13 
1972 - - - - - - - - - - 
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 Πηγή: Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ’ Ευρώπης – Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της 

μεταναστεύσεως και μεταναστευτική πολιτική ευρωπαϊκών και υπερπόντιων χωρών, Αθήνα 1973.  

 

Υπερπόντια μετανάστευση μέσω της ΔΕΜΕ, ανά χώρα προορισμού, 1952-1971
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  Σύμφωνα με τον πίνακα 5, συνολικά μετανάστευσαν μέσω της ΔΕΜΕ για τις 

Η.Π.Α. το 5,6% επί του συνόλου των μετακινηθέντων, για τον Καναδά το 4,5, για την 

Αυστραλία η συντριπτική πλειοψηφία της τάξεως του 75,4%, για τη Ν. Αφρική το 5,7% 

και σε άλλες υπερπόντιες χώρες, όπως Βραζιλία και Νέα Ζηλανδία το 8,7%. Αναφορικά 

στην ελεύθερη υπερπόντια μεταναστευτική κίνηση την περίοδο 1952-1971 ανά χώρα 

υποδοχής, παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 ο μεγαλύτερος 

αριθμός μεταναστών κατευθύνεται προς τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Ακολουθούν η 

Αυστραλία, η Νότια Αφρική και οι άλλες διηπειρωτικές χώρες. Τη δεκαετία του 1960 

παρατηρείται μια αισθητή μεταβολή της κατεύθυνσης των μεταναστών, με κύριο 

χαρακτηριστικό την αυξανόμενη μετανάστευση προς την Αυστραλία. Όμως, από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 μειώνεται το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αυστραλία και 

αυξάνεται αισθητά εκείνο προς τις Η.Π.Α. Στα ίδια περίπου επίπεδα με τη δεκαετία του 

1950 βρίσκονται οι κατευθύνσεις προς τον Καναδά, τη Νότια Αφρική και τις άλλες 

υπερπόντιες χώρες. 

Βάσει του γραφήματος, το οποίο παρουσιάζει την ένταση της σχεδιασμένης 

υπερπόντιας μεταναστευτικής κίνησης ανά χώρα προορισμού, οι οργανωμένες 

μετακινήσεις προς την Αυστραλία καλύπτουν, καθ’ όλη την εικοσαετία 1952-1972, το 

μεγαλύτερο ποσοστό της μεταναστευτικής κίνησης. Συγκεκριμένα, το 1954 η 
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μετανάστευση, μέσω της ΔΕΜΕ, προς την Αυστραλία φτάνει στο υψηλότερο σημείο 

όλης της εικοσαετίας, καλύπτοντας το 77,2% των μεταναστεύσεων προς τις 

διηπειρωτικές οικονομίες. Την τετραετία 1954-1958, ο ρυθμός των μετακινήσεων προς 

την αυστραλιανή κοινωνία πέφτει για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία έως το 1964. 

Από την άλλη οι Η.Π.Α., ως η παραδοσιακή υπερπόντια χώρα υποδοχής των Ελλήνων 

μεταναστών, καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό επί του συνόλου των 

μεταναστεύσεων μέσω της ΔΕΜΕ. Μόλις το 1956 παρατηρείται μια ξαφνική 

μεταναστευτική εκροή προς τις Η.Π.Α., η οποία δεν μπορεί παρά να είναι συγκυριακή.227 

Ως προς τη Νότια Αφρική, τη δεκαετία του 1950 ελάχιστος είναι ο αριθμός των 

μετακινηθέντων σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1960, όπου προκηρύσσονται 

προγράμματα μεταναστευτικής κίνησης και παρουσιάζεται ένα σημαντικό κύμα 

διακίνησης Ελλήνων. Τη δεκαετία του 1950, ο Καναδάς υιοθετεί μια πολιτική ενίσχυσης 

των μεταναστευτικών ρευμάτων από την Ελλάδα, μέσω της ΔΕΜΕ. Αντίθετα, η δεκαετία 

του 1960 χαρακτηρίζεται από ένα σταδιακό μετριασμό των μεταναστευτικών 

προγραμμάτων και συνεπώς των εξωτερικών μετακινήσεων προς την καναδική κοινωνία. 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των μεταναστεύσεων προς τις κυριότερες χώρες προορισμού 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ελληνικού μεταναστευτικού φαινομένου, οι Η.Π.Α. 

αποτελούσαν μια παραδοσιακή χώρα προορισμού για τους Έλληνες μετανάστες και η 

μετανάστευση παρουσίαζε το χαρακτήρα της μόνιμης εγκατάστασης.228 Μεταπολεμικά 

και έως το 1965, το μέγεθος της μετανάστευσης προς τις Η.Π.Α. ήταν σχετικά 

περιορισμένο λόγω των περιορισμών και αφορούσε τους στενούς συγγενείς των ήδη 

εγκατεστημένων μεταναστών. Μετά την τροποποίηση του αμερικανικού 

μεταναστευτικού νόμου το 1965 ο αριθμός των μετακινηθέντων αυξήθηκε σημαντικά, 

φτάνοντας το 1966 τους 12.193 μετανάστες (ελεύθερη και μέσω ΔΕΜΕ μεταναστευτική 

                                                           
227 Με την έννοια ότι προκηρύχθηκε κάποιο μεταναστευτικό πρόγραμμα, για τη διακίνηση Ελλήνων  μέσω 

της ΔΕΜΕ, από τη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. 
228 Οι υπερπόντιες χώρες υποδοχής και τα κράτη με τα οποία συνεργάζονταν η ΔΕΜΕ επί 

μεταναστευτικών ζητημάτων επιθυμούσαν γενικά μόνιμη εγκατάσταση των μεταναστών, προωθώντας 

προγράμματα για μακροχρόνια εγκατάσταση. Αντιθέτως στην Ευρώπη τόσο οι χώρες υποδοχής, όσο και οι 

χώρες αποστολής αντιμετώπιζαν την παραμονή των εργατών-μεταναστών ως προσωρινή (φιλοξενούμενοι 

εργάτες).  
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κίνηση). Η εξωτερική μετακίνηση προς τις Η.Π.Α., καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μεταπολεμικής περιόδου, πραγματοποιούνταν μέσω των προξενικών αρχών και η 

μετακίνηση των προσφύγων γίνονταν μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ.229 Σύμφωνα με 

το αρχειακό υλικό του σημερινού Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, η 

Διακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης στην Ελλάδα δεν προκήρυξε, σε συνεργασία 

με τις αρμόδιες μεταναστευτικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, προγράμματα 

μετανάστευσης υποψήφιου, επαγγελματικά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, παρά 

μόνο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα μετεγκατάστασης προσφύγων και 

προσώπων ειδικών κατηγοριών.230 

Η μετανάστευση προς την Αυστραλία παρουσίαζε και αυτή το χαρακτήρα της 

μόνιμης εγκατάστασης των μεταναστών και κατά τα πρώτα μεταπολεμικά έτη 

βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα. Από το 1954 άρχισε να αυξάνεται σημειώνοντας, 

ωστόσο, αρκετές διακυμάνσεις. Η μεταναστευτική πολιτική των αυστραλιανών 

κυβερνήσεων, μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ, χαρακτηρίζονταν από μια σχετικά 

αυστηρή επιλογή ατόμων επαγγελματικά καταρτισμένων και λάμβαναν μέτρα για τον 

περιορισμό των παλιννοστήσεων. Μεταξύ  αυτών ήταν η παροχή της αυστραλιανής 

ιθαγένειας, προγράμματα στέγασης κ.α.231 

Η Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία, έπειτα από έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης, 

ανέθεσε στη ΔΕΜΕ την προετοιμασία των υποψηφίων για εισδοχή στη χώρα. Έως το 

1963, η μετανάστευση προς τη Ν. Αφρική ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Από το 1963 έως 

το 1966 σημείωσε αύξηση και έκτοτε διατηρήθηκε πάλι σε χαμηλά επίπεδα. Η αισθητή 

μείωση του αριθμού των Ελλήνων μεταναστών οφείλονταν κυρίως στη θέσπιση, από τις 

Νοτιοαφρικανικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων, όσον αφορά στην 

επαγγελματική κατάρτιση των μεταναστών. 

Η μετανάστευση των Ελλήνων προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρξε 

περιορισμένη αλλά αποτελούσε, κατά βάση, μια μόνιμη μετακίνηση. Έως το 1963 τα 

                                                           
229 Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ) Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της 

μεταναστεύσεως…, ό.π., σ. 35. 
230 Βλ. στην παρούσα εργασία τον πίνακα 1 και το γράφημα που ακολουθεί για την εθνική μετανάστευση 

και τη μετανάστευση προσφύγων από τις ευρωπαϊκές χώρες προς τις Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, το διάστημα 

1952-1984, μόλις το 3,5% των Ευρωπαίων μετακινηθέντων προς τις Η.Π.Α. ήταν εθνικοί μετανάστες.  
231 Βλ. αναλυτικά για τις μορφές της κοινωνικής πολιτικής (παιδεία, υγεία, στέγαση κ.α.) που επεδίωκαν να 

ασκήσουν οι αυστραλιανές κυβερνήσεις στους Έλληνες μετανάστες, στο Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού 

Μεταναστεύσεως, «Η ζωή στην Αυστραλία», ενημερωτικά φυλλάδια.   



 103

κράτη της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα η Βραζιλία και η Αργεντινή, έδειξαν ένα 

ενδιαφέρον για την εισδοχή στη χώρα Ελλήνων ημι - ειδικευμένων εργατών. Οι 

μετακινηθέντες αυτής της περιόδου κινήθηκαν μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής και 

απέκτησαν την απαραίτητη επαγγελματική δεξιοτεχνία μέσα από τα προγράμματα 

ταχύρρυθμης εκπαίδευσης της ΔΕΜΕ και του Υπουργείου Εργασίας..232       

 

 

Το φύλο, η ηλικία, η γεωγραφική προέλευση και το επάγγελμα-απασχόληση των 

Ελλήνων μεταναστών 

   

Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η κοινωνιολογία και η ιστορία της 

μετανάστευσης είχαν ως αποκλειστικό αντικείμενο έρευνας την ανδρική μεταναστευτική 

κίνηση. Ελάχιστοι ήταν οι επιστήμονες που έκαναν λόγο για την ύπαρξη της γυναικείας 

μετανάστευσης και της βαρύτητάς της στο μεταναστευτικό φαινόμενο. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι άρχισαν να εξετάζουν το ρόλο των 

μεταναστριών και για πρώτη φορά τις αντιμετώπισαν ως ένα «αυτόνομο» υποκείμενο.233 

Από τα πρώτα συνέδρια για τη μεταπολεμική μετανάστευση των γυναικών ήταν του 

1981, στη Γενεύη, υπό την αιγίδα της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μετανάστευσης.234  

Η απουσία εκτεταμένων μελετών για τη μετανάστευση των γυναικών οφείλεται, 

έως ένα βαθμό, και στο μικρό μέγεθος της μεταναστευτικής κίνησης των γυναικών, κατά 

την περίοδο του πρώτου μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. Διεθνώς, τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι άντρες 

αντιπροσώπευαν μια απόλυτη πλειοψηφία της τάξεως του 89,34%.235 Μετά το 1921-

1924 με το νέο μεταναστευτικό νόμο (1922) των Η.Π.Α. ο αριθμός των γυναικών 

μεταναστριών άρχισε σταδιακά να αυξάνει. Συγκεκριμένα, το 1930 οι γυναίκες 
                                                           
232 Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ) Αποστολή Ελλάδος, Τάσεις της 

μεταναστεύσεως…, ό.π., σ. 38. 
233 Βλ. για την ιστοριογραφική μελέτη της γυναικείας μεταναστευτικής κίνησης, στο Λίνα Βεντούρα, 

«Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος», Δίνη 6, 1993, σ. 230-

241.   
234 Το περιοδικό International Migration, Vol. XIX, No 1-2, 1981 δημοσιεύει τα κείμενα που 

παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Τα άρθρα αναφέρονται στη θέση και το ρόλο των μεταναστριών τόσο στις 

χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσής τους.  
235 Nikos Polyzos, Essai sur l’ emigration grecque. Etude demographic, economic et sociale, Sirey, Παρίσι 

1947, σ. 51. 
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μετανάστριες αντιπροσώπευαν περίπου το 35% επί του συνόλου των μετακινηθέντων. 

Ωστόσο, η δυσαναλογία στα ποσοστά μετακίνησης μεταξύ των αντρών και των γυναικών 

εξακολουθούσε να είναι μεγάλη.236  

Στην Ελλάδα, την περίοδο 1952 – 1972 ενισχύεται η τάση της μετανάστευσης 

γυναικών, όχι πλέον ως «συνοδευμένα μέλη» (κυρίως των συζύγων) αλλά «αυτόνομα», 

αυξάνοντας το ποσοστό της συμμετοχής τους επί του συνόλου των μεταναστεύσεων. Η 

μεταπολεμική μετανάστευση των Ελλήνων διαφέρει σημαντικά ως προς το φύλο 

ανάλογα με τις πορείες κατεύθυνσης των μετακινηθέντων. Όσον αφορά στις υπερπόντιες 

μεταναστεύσεις της μεταπολεμικής περιόδου, η αναλογία αντρών προς γυναίκες είναι 

περίπου 10/9 σε αντίθεση με τις ενδοευρωπαϊκές μετακινήσεις όπου έως και το 1965 οι 

μεταναστεύσεις των αντρών υπερτερούσαν κατά πολύ των γυναικών.237 Συνεπώς, θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι δημογραφικά η υπερπόντια μετανάστευση δε δημιουργεί 

ανισομέρειες στη  σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού κατά φύλο. Στις μεταναστεύσεις 

προς τις δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, ο αριθμός των μεταναστριών είναι ιδιαίτερα 

χαμηλός στην αρχή, καθώς οι άντρες μετακινηθέντες προς τις μεταλλευτικές και 

βιομηχανικές περιοχές του Βελγίου και της Γερμανίας δεν ακολουθούνται, κατά κανόνα, 

από τα μέλη της οικογένειά τους. Από την άλλη, οι μετανάστες των υπερπόντιων χωρών 

μετακινούνται μαζί με την οικογένειά τους.238 

Η ίδια εικόνα, με την ελεύθερη υπερπόντια μετανάστευση της μεταπολεμικής 

περιόδου, παρατηρείται και στην περίπτωση της σχεδιασμένης μεταναστευτικής κίνησης, 

υπό την αιγίδα της ΔΕΜΕ. Την περίοδο 1952-1972, ο μέσος όρος της συμμετοχής των 

γυναικών στη διαδικασία της οργανωμένης μεταναστευτικής κίνησης είναι περίπου 

41%.239 Συγκριτικά με το πρώτο μαζικό υπερπόντιο μεταναστευτικό ρεύμα και τη 

μεταπολεμική ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση, η αυξημένη εξωτερική μετακίνηση των 
                                                           
236 Στο ίδιο, σ. 51-52.  
237 Σύμφωνα με τη Λίνα Βεντούρα, η δυσαναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ενδοευρωπαϊκές 

μεταναστεύσεις οφείλονταν από τη μια στον καταμερισμό εργασίας κατά φύλο και από την άλλη στο είδος 

της εργασίας για την οποία προορίζονταν ή είχαν πρόσβαση οι ξένοι εργάτες. Βλ. επίσης αναλυτικά για τα 

ποσοστά μετανάστευσης κατά φύλο, στο Λίνα Βεντούρα Έλληνες μετανάστες…, ό.π., σ. 82-83. 
238 Σωτήριος Ι. Αγαπητίδης, «Μετανάστευσις», ό.π., σ. 126-127. Πολλές φορές μετανάστευε πρώτος ο 

αρχηγός της οικογένειας και στη συνέχεια ακολουθούσαν τα υπόλοιπα μέλη (σύζυγος και παιδιά), μέσω 

πρόσκλησης.  
239 Intergovernmental Committee for European Migration (thirty-fifth session), Planning for the future of 

ICEM, Report on the Inquiry on National Policies and Trends of European Migration, ICEM, October 

1972, σ. 35. 
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γυναικών, μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ, οφείλεται στους εξής λόγους. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, η Επιτροπή για τη μετανάστευση προκήρυξε 

προγράμματα για την εξωτερική μετακίνηση των γυναικών και ανέλαβε την υλοποίησή 

τους. Συγκεκριμένα, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

προκηρύχθηκαν προγράμματα μετανάστευσης άγαμων γυναικών και επανένωσης 

οικογενειών. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Μετανάστευση συνέβαλλε, μέσω των 

σχημάτων για την εξωτερική μετακίνηση γυναικών, στην είσοδο τους στο διεθνή 

καταμερισμό εργασίας. Από την άλλη, οι οικονομίες των υπερπόντιων χωρών 

δημιούργησαν μια ευνοϊκή αγορά εργασίας για τις γυναίκες, καθιστώντας δυνατή τη 

μεγάλη σε μέγεθος μετανάστευση των γυναικών. 

Η πλειοψηφία των μεταναστών τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου, όσο και του 

δεύτερου μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος βρίσκεται στην παραγωγική ηλικία των 15-

44 ετών. Η μόνη διαφορά που παρατηρείται, μεταξύ των δύο μεταναστευτικών περιόδων, 

είναι ότι έως το 1916 ο αριθμός των παιδιών, οικονομικών μεταναστών, κάτω των 15 

ετών υπήρξε ιδιαίτερα υψηλός. Έπειτα από υπολογισμούς, βάσει των δεδομένων της 

Ε.Σ.Υ.Ε. για την ηλικία των μεταναστών της περιόδου μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 

80-90% επί του συνόλου των μετακινηθέντων ανήκαν στις παραγωγικές ηλικίες των 20-

40 ετών.240 Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στην περίπτωση της μετανάστευσης 

Ελλήνων μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ.241  

Συνεπώς, όπως στην περίπτωση του πρώτου μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος, 

και κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής μεταναστευτικής κίνησης, ελεύθερης και 

σχεδιασμένης, η ελληνική οικονομία χάνει ένα σημαντικό τμήμα από τα πιο παραγωγικά 

της μέλη.242 Η μεταναστευτική πολιτική της εξόδου ενός υποψήφιου, υγιούς και 

αποδοτικού, εργατικού δυναμικού, το οποίο θα ανήκε στις παραγωγικές ηλικίες του 

ελληνικού πληθυσμού, αποτέλεσε συνέπεια των στρατηγικών ανάπτυξης που 

ακολούθησαν οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος προς τις 

υπερπόντιες οικονομίες, οι τόποι προέλευσης των Ελλήνων μεταναστών συνδέονται και 

                                                           
240 Δ. Τραχανής, «Η μετανάστευσις», Σύγχρονα Θέματα 6, (1963), σ. 584.  
241 Intergovernmental Committee for European Migration (thirty-fifth session), Planning for the future of 

ICEM…, ό.π., σ. 35.  
242 Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα από τα σημεία κριτικής που άσκησαν η Αριστερά, η Κεντρώα 

Αντιπολίτευση και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων στις μεταναστευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων 

της Δεξιάς την περίοδο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960. 
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αποτελούν μέρος του φαινομένου της κρίσης της αγροτικής παραγωγής και της 

ανισότητας στις αμοιβές εργασίας.243 Οι μετανάστες της περιόδου 1900-1920 

προέρχονταν κυρίως από την κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο, τις ορεινές περιοχές 

(π.χ. Αρκαδία, Καλάβρυτα, Επίδαυρο, Κόρινθο) και των νησιώτικών περιοχών (π.χ. 

Σκόπελος, Κύθηρα, Ιθάκη, Κεφαλονιά). Πρόκειται κατά βάση για αγροτικές περιοχές, οι 

οποίες διακρίνονταν από μια σπανιότητα αγροτικών εμπορικών κέντρων, όπου η 

παραγωγικότητα της γης υπήρξε χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες περιοχές της 

χώρας.244  Στην Ελλάδα, τις πρώτες δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου, με τις 

διάφορες μορφές που έλαβε η εισροή του ξένου κεφαλαίου και η βιομηχανική και 

τεχνολογική «υπανάπτυξη» δε δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

απορρόφηση της υποψήφιας μεταναστεύουσας αγροτικής δύναμης που κατά βάση ήταν 

αποτέλεσμα της προοδευτικής εκμηχάνισης της γεωργίας και των εγγειοβελτιωτικών 

έργων.245 Σε αντίθεση με το πρώτο μαζικό μεταναστευτικό ρεύμα, που προήλθε κυρίως 

από τις νότιες περιοχές της χώρας, οι μεταπολεμικές μεταναστεύσεις τροφοδοτούνται 

                                                           
243 Η κρίση της σταφίδας στην Ελλάδα, η οποία ξέσπασε το 1893,  βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με το 

πρώτο μαζικό μεταναστευτικό ρεύμα, καθώς οι καλλιεργητές της αποτέλεσαν την πιο σημαντική ομάδα 

μεταξύ των χωρικών που μετανάστευσαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση που 

ξέσπασε στα μακεδονικά δημητριακά από την πτώση των τιμών τους, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού 

θεωρείται μια εξίσου σημαντική αιτία της πρώτης μαζικής μεταναστευτικής κίνησης από την περιοχή της 

περιφέρειας. Βλ. για την κρίση της αγροτικής παραγωγής στο Πέτρος Πιζάνιας, Οικονομική ιστορία της 

ελληνικής σταφίδας 1851 – 1912, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 

Αθήνα 1988, σ. 43-44 και Βασίλης Πατρώνης, «Σταφίδα και αγροτική μεταρρύθμιση», στο Θεόδωρος 

Σακελλαρόπουλος, Νεοελληνική Κοινωνία: Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις, Κριτική, Αθήνα 1993, σ. 

57-85. Βλ. για τα ημερομίσθια στην Ελλάδα το 19ο αιώνα, στο Κων/νος Τσουκαλάς, «Η εξέλιξη των 

ημερομισθίων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: Μια πρώτη προσέγγιση ενός ανοικτού προβλήματος», Ο 

Πολίτης 31 (Δεκέμβριος 1979).     
244 Νικήτας Πατινιώτης, Εξάρτηση και μετανάστευση…, ό.π., σ. 470-471. 
245 Βλ. για το πώς η εισερχόμενη από τα έξω τεχνολογία επηρέασε το βαθμό απασχόλησης του διαθέσιμου 

εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή και δευτερογενή, κατόπιν, τομέα παραγωγής, καθώς οι 

περιορισμένες δυνατότητες απορροφητικότητας του «πλεονάζοντος» αγροτικού και εσωτερικά 

μεταναστεύοντος εργατικού δυναμικού προς τις πόλεις τον ανάγκασαν να επιλέξει τη διαδικασία της 

εξωτερικής μετανάστευσης, στο Σάββας Ρόμπολης, «Η μετανάστευση στην Ελλάδα ως συνιστώσα της 

αναπτυξιακής πολιτικής», στο Η Ελληνική κοινωνία…, ό.π., σ. 486-489. 
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από τις βόρειες περιοχές και ιδιαίτερα από αυτές που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό 

κράτος τον 20ο αιώνα.246  

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στις περιπτώσεις μετακίνησης των Ελλήνων, 

μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΜΕ. Η ένταση του φαινομένου της ανεργίας και της 

υποαπασχόλησης στις περιοχές της βόρειας Ελλάδας αποτελούσε έναν από τους 

σπουδαιότερους παράγοντες που όριζε το γεωγραφικό χώρο προέλευσης των Ελλήνων 

μεταναστών της μεταπολεμικής περιόδου.    

Αναφορικά στους τόπους προέλευσης των Ελλήνων μεταναστών, τη δεκαετία του 

1950 το μεγαλύτερο μέρος αυτών προέρχεται από την περιοχή της πρωτεύουσας. Τη 

δεκαετία του 1960, με την έξαρση των ενδοευρωπαϊκών μετακινήσεων, οι περιοχές της 

Μακεδονίας τροφοδοτούν το μεγαλύτερο ρεύμα των Ελλήνων μεταναστών. 

Συγκεκριμένα, έως το 1959 η περιοχή της πρωτεύουσας τροφοδοτεί κατά μέσο όρο το 

29% των μετακινηθέντων. Ακολουθούν η Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Θράκη. 

Αντίθετα, τη δεκαετία του 1960 οι περιοχές της βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα η 

Μακεδονία τροφοδοτεί, κατά μέσο όρο, το 35,7% των Ελλήνων μεταναστών. 

Ακολουθούν η περιοχή της πρωτεύουσας, η Πελοπόννησος και η Θράκη.247 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μια απόπειρα επαγγελματικής κατηγοριοποίησης των 

υποψηφίων για μετανάστευση είτε μέσω των προξενικών αρχών, είτε μέσω της ΔΕΜΕ 

παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

στην πραγματικότητα το επάγγελμα του υποψηφίου για αναχώρηση, διότι η πληροφορία 

που δίνει στις υπηρεσίες μετανάστευσης μπορεί να μην αναφέρεται στην αληθινή 

εργασιακή του εμπειρία. Οι δηλώσεις των μεταναστών για το επάγγελμα που ασκούσανε 

στους τόπους προέλευσής τους πολλές φορές επηρεάζονταν από τα κριτήρια επιλογής 

που έθεταν τα κράτη υποδοχής και η Επιτροπή Μετανάστευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

βιβλιογραφία και το αρχειακό υλικό του σημερινού Διεθνούς Οργανισμού 

                                                           
246 Λίνα Βεντούρα Έλληνες μετανάστες…, ό.π., σ. 83. Επιπλέον, οι Ηλίας Κατσίκας, Λόης Λαμπριανίδης, 

«Πληθυσμιακές μετακινήσεις στο εσωτερικό της υπαίθρου και η τάση για δημιουργία μεσαίου μεγέθους 

αστικών κέντρων», στο Η Ελληνική κοινωνία…, ό.π., σ. 490-501 αναφέρουν ότι αντίθετα οι νότιες και 

νησιωτικές περιοχές της χώρας είναι αυτές που τροφοδοτούν τις εσωτερικές μεταναστεύσεις. Καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι η αστικοποίηση θίγει λιγότερο τις βόρειες περιοχές, με αποτέλεσμα τον υψηλό ρυθμό 

της εξωτερικής μετανάστευσης και τη σχετική ένταση των ενδοαγροτικών μετακινήσεων.  
247 Βλ. Και την επεξεργασία των δεδομένων της Ε.Σ.Υ.Ε. για τους τόπους προέλευσης των μεταναστών τη 

μεταπολεμική περίοδο, στο Νικήτας Πατινιώτης, Εξάρτηση και μετανάστευση…, ό.π., σ. 214-216. 
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Μετανάστευσης μπορούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα ως προς την 

επαγγελματική ενασχόληση των μεταναστών στους τόπους προέλευσής τους. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαζικού μεταναστευτικού ρεύματος, το 

μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων μεταναστών απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής. Τη μεταπολεμική περίοδο ο αριθμός των επαγγελματικά ενεργών 

μεταναστών που απασχολούνταν στο πρωτογενή τομέα παραγωγής, ως αγρότες με 

μικρούς κλήρους και αγρεργάτες, έφτανε το 65-70%. Οι μετανάστες του δευτερογενούς 

τομέα παραγωγής, δηλαδή όσοι εργάζονταν σε οικοδομικές εργασίες ή σε μικρές 

βιομηχανικές μονάδες, εκπροσωπούσαν το 20-25% και τέλος όσοι εργάζονταν στις 

υπηρεσίες κάλυπταν μόλις ένα 10% επί του συνόλου των μετακινηθέντων.248 Ωστόσο, 

ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων που μετανάστευσε προς τις ξένες αγορές εργασίας 

δήλωνε πως στη χώρα προέλευσής του δεν ασκούσε κάποιο επάγγελμα. Σε αυτή την 

κατηγορία των μετακινηθέντων ανήκαν κυρίως οι γυναίκες και τα άτομα μεγάλης 

ηλικίας.249  

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που εμφανίζει μια κατηγοριοποίηση των 

μεταναστών βάσει του επαγγέλματός τους, στους τόπους προέλευσης, η ΔΕΜΕ 

προχώρησε σε μια έρευνα για τις απασχολήσεις των Ελλήνων πριν την αναχώρησή τους. 

Οι Έλληνες μετανάστες, που κινήθηκαν μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, ανήκαν σε 

όλους τους τομείς της παραγωγής. Μάλιστα γίνεται λόγος για ένα σημαντικό αριθμό 

μαστόρων, βιομηχανικών εργατών, επαγγελματιών και τεχνικών.250 Ωστόσο, έπειτα από 

προσωπική έρευνα στο αρχείο του σημερινού Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, δε 

βρέθηκαν αριθμητικά στοιχεία για τα είδη των επαγγελμάτων των υποψηφίων για 

αναχώρηση μέσω της Επιτροπής.  

                                                           
248 Λίνα Βεντούρα Έλληνες μετανάστες…, ό.π., σ. 84. 
249 Ο Νικήτας Πατινιώτης, στο Εξάρτηση και μετανάστευση…, ό.π., σ 220, αναφέρει ότι έπειτα από 

υπολογισμούς της Ε.Σ.Υ.Ε. περίπου το 40% των μεταναστών δε δήλωνε κάποιο επάγγελμα. Η Κούλα 

Κασιμάτη, Μετανάστευση-Παλιννόστηση: Η προβληματική της δεύτερης γενιάς, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1984, σ. 22, 

αναφέρει ότι την περίοδο 1955-1977 οι μετανάστες που ανήκαν στον ενεργό πληθυσμό της χώρας 

αποτελούσαν περίπου το 50% επί του συνόλου, εκτός από την περίοδο 1960-1964, το ποσοστό αυξάνεται 

και φτάνει στο 67%. Ο μεγάλος αριθμός των μετακινηθέντων που ανήκε στην κατηγορία του «άνευ 

επαγγέλματος» εξηγείται από τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία της μεταπολεμικής 

μεταναστευτικής κίνησης.  
250 Intergovernmental Committee for European Migration (thirty-fifth session), Planning for the future of 

ICEM…, ό.π., σ. 34-35. 
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Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη προηγηθεί για τα σχήματα και τα προγράμματα 

μεταναστευτικής κίνησης της ΔΕΜΕ ανά χώρα υποδοχής και τις κατηγορίες των 

μετακινηθέντων που περιλαμβάνουν, και έπειτα από μια μικρή έρευνα στις καρτέλες με 

τα στοιχεία των υποψηφίων για αναχώρηση,251 μπορούμε να κάνουμε τις εξής υποθέσεις 

έρευνας. Αρχικά, εξαιτίας των προγραμμάτων επανένωσης οικογενειών, μετανάστευσε 

ένας μεγάλος αριθμός γυναικών η πλειοψηφία των οποίων δήλωνε ως ενασχόληση τα 

«οικιακά». Όσον αφορά στη σχέση ανάμεσα στον τόπο υποδοχής και το επάγγελμα, 

αξίζει να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που μετανάστευσε 

προς τις χώρες της Νότιας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής ασκούσε επαγγέλματα 

μερικής-ολικής ειδίκευσης και υπηρεσιών, όπως της μοδίστρας, του υπαλλήλου 

μαγαζιού, του ξυλουργού, του οικοδόμου, του μηχανικού, του ηλεκτρολόγου, του 

υδραυλικού, της κομμώτριας ή του κουρέα, της νοσοκόμας και της δασκάλας. Από την 

άλλη, τα μεταναστευτικά  σχήματα προς την Αυστραλία ανταποκρίνονταν κυρίως είτε σε 

όσους απασχολούνταν στο πρωτογενή τομέα παραγωγής, είτε στο δευτερογενή χωρίς να 

έχουν κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση. Για παράδειγμα, στις καρτέλες με τα προσωπικά 

στοιχεία των υποψηφίων για αναχώρηση προς την Αυστραλία, μέσω της ΔΕΜΕ, υπάρχει 

το επάγγελμα του ανειδίκευτου εργάτη εργοστασίου και του υπαλλήλου μαγαζιού. 

Συνεπώς, πέρα από τη μετανάστευση ενός σημαντικού σε μέγεθος αγρεργατών και 

αγροτών,252 οι υπερπόντιες μεταναστεύσεις χαρακτηρίστηκαν και από την εξωτερική 

μετακίνηση ατόμων που απασχολούνταν εποχιακά σε επαγγέλματα ολικής ή μερικής 

ειδίκευσης.       

Συμπερασματικά, οι μεταναστεύσεις των Ελλήνων, τις δεκαετίες 1950 και 1960, 

προς τις υπερπόντιες χώρες παρουσίαζαν το στοιχείο της «μόνιμης» εγκατάστασης στη 

νέα κοινωνία υποδοχής. Από την άλλη, οι μεταναστεύσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες 

διακρίνονταν περισσότερο με το στοιχείο της «προσωρινής» εγκατάστασης. Από το 

σύνολο των μεταναστών προς τις υπερπόντιες χώρες υποδοχής, το 58,2% ήταν άντρες 

μετανάστες και το 41,8% ήταν γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό εάν συγκριθεί με τις 

εξωτερικές μετακινήσεις κατά φύλο την περίοδο του πρώτου μαζικού υπερπόντιου 

μεταναστευτικού ρεύματος. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων 
                                                           
251 Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου σεμιναρίου με τίτλο «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστορία και 

ιστοριογραφία» του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης στη «Σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή 

ιστορία» του Παν/μιου Κρήτης (Ρέθυμνο 2003), επιχειρήθηκε μια προσπάθεια ταξινόμησης ενός μικρού 

δείγματος μεταναστών κατά φύλο, ηλικία, τόπο προέλευσης, τόπο αποστολής και επαγγέλματος.  
252 Αναφερόμαστε σε όσους είχαν μια μικρή ιδιοκτησία γης και την καλλιεργούσαν.  
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μεταναστών προς τις υπερατλαντικές οικονομίες ήταν άτομα ηλικίας από 20-29 ετών. 

Και στην περίπτωση της μεταπολεμικής υπερπόντιας μεταναστευτικής κίνησης, η 

Ελλάδα χάνει ένα τμήμα από τα πιο παραγωγικά της μέλη.                    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύθηκαν υπό την καθοδήγηση των 

ΗΠΑ μια σειρά από Διεθνείς Οργανισμοί. Ένα από τα κύρια μελήματά τους ήταν η 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κατεστραμμένων από τον πόλεμο δομών των 

κρατών της Δύσης. Οι Οργανισμοί αυτοί αποτέλεσαν φορείς συντονισμού των εγχώριων 

κρατικών πολιτικών, μεταξύ αυτών και την Ελλάδας.253 Μεταξύ αυτών των οργανισμών, 

με πιο ειδική αποστολή, είναι και η ΔΕΜΕ. Η ΔΕΜΕ ανέλαβε να συμβάλει στη 

διευθέτηση της διεθνούς μετακίνησης εργατικού δυναμικού από τις χώρες που είχαν 

«πλεόνασμα» προς αυτές που εμφάνιζαν «έλλειμμα». 

Με τη διαίρεση της Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής τέθηκε με νέους όρους το 

πρόβλημα των «εκτοπισμένων» και «προσφύγων» του πολέμου, όπως και το ζήτημα της 

μετεγκατάστασης όσων δεν επιθυμούσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, εξαιτίας των 

αλλαγών στα πολιτικά καθεστώτα των χωρών τους. Στα πλαίσια του Ψυχρού Πολέμου, 

μιας δηλαδή «σταθερής ιδεολογικής αντιπαράθεσης» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων που 

αναδύθηκαν από τον παγκόσμιο πόλεμο, της ΕΣΣΔ και των Η.Π.Α., η διαχείριση του 

ζητήματος των παραπάνω πληθυσμών αποτέλεσε ένα από τα σημεία σύγκρουσής τους. 

Οι Η.Π.Α. ανέλαβαν το εγχείρημα της μετεγκατάστασης των «εκτοπισμένων» και 

«προσφύγων» που βρίσκονταν στη Δυτική Ευρώπη, μέσα από τη σύσταση Διεθνών 

Οργανισμών, όπως ήταν ο Διεθνής Οργανισμός για τους Πρόσφυγες Σε μια πρώτη φάση, 

κύριο μέλημα των Οργανώσεων αυτών ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

προγραμμάτων μεταφοράς των προσώπων αυτών στις υπερπόντιες χώρες υποδοχής. Στη 

συνέχεια η δράση τους επεκτάθηκε και στη διαχείριση των μεταναστευτικών κινήσεων. 

Τότε ιδρύθηκε και η Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης. 

Με τη σταδιακή διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος στην Ευρώπη και την 

άνιση ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο αναδύθηκε η ανάγκη για φτηνό εργατικό δυναμικό 

από την πλευρά των υπερπόντιων χωρών και η ανεργία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Εντός των πολιτικών μιας «μικτής οικονομίας», κατευθυνόμενης από το Κράτος, η 

ΔΕΜΕ ανέλαβε καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο 1952-1972 την υλοποίηση όχι μόνο 
                                                           
253 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ιδρύεται ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας με σκοπό να 

διαχειριστεί το Σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον πόλεμο. Από το 1960 και 

μετά η ιδιότητα μέλους του επεκτάθηκε και σε μη Ευρωπαϊκά κράτη και μετονομάστηκε σε Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  
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προγραμμάτων μεταφοράς προσφύγων προς τις διηπειρωτικές οικονομίες αλλά κυρίως 

υποψήφιων μεταναστών για εργασία, μέσα από την προώθηση εθνικών σχημάτων 

μεταναστευτικής κίνησης. Η ενίσχυση των πολιτικών πλήρους απασχόλησης και η 

αναζήτηση τρόπων για την αντιμετώπιση της ανεργίας αποτέλεσαν το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λειτούργησε η ΔΕΜΕ.   

Στην Ελλάδα, η παρουσία των προσφύγων ελληνικής και ξένης καταγωγής, 

προερχόμενοι από τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού δυνάμεων, όπως και των 

«ανταρτόπληκτων», προβλήθηκε από τις ελληνικές κυβερνήσεις ως ζήτημα που απαιτεί 

άμεση αντιμετώπιση, κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας του ελληνικού κράτους να αναλάβει 

το κόστος της φροντίδας των πληθυσμών αυτών. Ιδιαίτερα, το ελληνικό κράτος για να 

απαλλαχτεί από το οικονομικό βάρος της αρωγής των «ανταρτόπληκτων» επιχείρησε να 

τους παρουσιάσει ως μια «ειδική» κατηγορία προσφύγων, η οποία εμπίπτει στο διεθνή 

ορισμό των προσφύγων, και επιχείρησε να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες προσώπων 

για μετανάστευση, υπό την αιγίδα διεθνών οργάνων. Στόχος της Ελλάδας, ο οποίος και 

επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, ήταν η συμμετοχή της σε Διεθνείς Οργανισμούς αρχικά 

για τη μετεγκατάσταση των προαναφερόμενων κατηγοριών προσώπων και στη συνέχεια 

για τη μετανάστευση του άνεργου και υποαπασχολούμενου πληθυσμού της. Το ελληνικό 

κράτος επεδίωξε να επωφεληθεί από τη διεθνή συγκυρία και από τη δράση διεθνών 

οργανισμών προκειμένου να αντιμετωπίσει με όσο λιγότερα έξοδα γινόταν τη 

μετακίνηση των προσφύγων αρχικά, και, στη συνέχεια, την οργάνωση και τη μετακίνηση 

των υποψηφίων μεταναστών.   

Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων δεκαετιών της μεταπολεμικής 

περιόδου, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της «υπερπροσφοράς» εργασίας 

και να αποτραπούν ενδεχόμενες κοινωνικές δυσαρέσκειες από τον άνεργο και 

υποαπασχολούμενο πληθυσμό, υιοθετήθηκαν στρατηγικές οργανωμένης μετανάστευσης 

προς τις υπερπόντιες χώρες. Οι μεταναστευτικές πολιτικές του ελληνικού κράτους 

αποτέλεσαν τμήμα των στρατηγικών για την οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη 

της χώρας, μέσα από την εισροή των μεταναστευτικών εμβασμάτων για την 

εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών και την αύξηση του συναλλαγματικού 

αποθέματος. Στα πλαίσια του Ψυχρού πολέμου οι πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης 

του ελληνικού κράτους, που θα έλεγχαν και θα κατεύθυναν τον παραγωγικό συντελεστή 

της «εργασίας», αποτέλεσαν έκφραση των παγκόσμιων σχέσεων εξουσίας. 

 Η ΔΕΜΕ στην Ελλάδα αποτέλεσε «συμβουλευτικό» όργανο του κράτους πάνω 

σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου. Κατά τη 
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διάρκεια της χρονικής περιόδου από το 1952 έως το 1972, η Επιτροπή προκήρυξε και 

έφερε σε πέρας προγράμματα μετανάστευσης κατά βάση «γηγενούς υποψήφιου 

εργατικού δυναμικού», αλλά και «προσφύγων – προσώπων ειδικών κατηγοριών» προς 

τις υπερπόντιες οικονομίες. Τα προγράμματα μετανάστευσης που υλοποιούσε η ΔΕΜΕ 

κατηγοριοποιούνταν ανά χώρα υποδοχής και αφορούσαν τις μεταναστεύσεις υποψήφιου 

εργατικού δυναμικού, ανύπαντρων γυναικών και αντρών, περιπτώσεις προσώπων για 

επανένωση οικογενειών, «προσφύγων» ελληνικής και αλλοδαπής καταγωγής και άλλων 

ειδικών κατηγοριών, όπως ήταν οι Έλληνες της Αιγύπτου. 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κοινωνικής 

έρευνας στην Ελλάδα, οι μελέτες για το μεταναστευτικό φαινόμενο στη χώρα και οι 

επιπτώσεις του στις κοινωνικοοικονομικές δομές της αυξάνονταν αισθητά.254 Άρχισαν να 

παρουσιάζονται έντονα οι τομείς που υφίστανται τις συνέπειες της μετανάστευσης, με 

σημαντικότερους το δημογραφικό και τον οικονομικό.255 Τον Οκτώβρη του 1972 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης των 

συνταγματαρχών Στ. Παττακού με θέμα: «Το εργατικό πρόβλημα». Μεταξύ των 

προσώπων που συμμετείχαν ήταν και ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αποστολής της 

ΔΕΜΕ.256 Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν για το εάν στη χώρα υπήρχε «έλλειψη» ή 

«πλεόνασμα» εργατικού δυναμικού και κατά πόσο το φαινόμενο της μετανάστευσης των 

Ελλήνων επηρέαζε αρνητικά την εγχώρια αγορά εργασίας. 

                                                           
254 Βλ. Λίνα Βεντούρα, Έλληνες…», ό.π., σ. 93, η οποία σημειώνει ότι όχι μόνο αυξήθηκαν οι μελέτες για 

το μεταναστευτικό φαινόμενο, αλλά εντάθηκαν και οι επικρίσεις για την μεταναστευτική πολιτική στην 

Ελλάδα. 
255 Για παράδειγμα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 πραγματοποιείται μία έρευνα για το μεταναστευτικό 

φαινόμενο από την Ελλάδα, η οποία εκπονείται από το Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών, και συμπεραίνει το ότι 

η χώρα «στερείται» από ένα «πολύτιμο» εργατικό δυναμικό που εάν δεν μετανάστευε θα αποτελούσε 

κίνητρο για την προσέλκυση και επένδυση ξένου κεφαλαίου. Γίνεται λόγος για τη δημιουργία στη χώρα 

ικανοποιητικών ευκαιριών απασχόλησης και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, ώστε μέσα από την 

εξασθένιση των κινήτρων για μετανάστευση να επιτευχθεί, σταδιακά, η ανάσχεσή της. Βλ. Αρχείο 

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Φάκελος «Άρθρα- Εκθέσεις-Ομιλίες περί μετανάστευσης», 

Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών, Έρευνα Τσουκάτου – Κελπερή επί του θέματος «Εξωτερική μετανάστευση».     
256 Επίσης συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, εκπρόσωπος από τα Ελληνικά Ναυπηγία, το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, τον ΟΑΕΔ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών κ.α. Βλ. 

Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Φάκελος «Υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νση 

Ανθρώπινου Δυναμικού (φάκελος: «Εργατικό Δυναμικό»)».  
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 Οι θέσεις της ΔΕΜΕ ήταν αρχικά ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε «έλλειψη» 

εργατικού δυναμικού, δεδομένου ότι εξακολουθούσε να υπάρχει απόθεμα άνεργου ή 

υποαπασχολούμενου αγροτικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τη ΔΕΜΕ, η «εντύπωση» ότι 

υπήρχε έλλειψη εργατών, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οφείλονταν στην απουσία 

κατάλληλης εκπαίδευσης και στην «ατελή» οργάνωση της προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας. Η ΔΕΜΕ πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση την αναδιοργάνωση του 

συστήματος της τεχνικής εκπαίδευσης και την οργάνωση των γραφείων εργατικού 

δυναμικού με τρόπο που να μπορούν να παρακολουθούν με περισσότερο συστηματικό 

τρόπο την εγχώρια αγορά εργασίας. Σχετικά με την μετανάστευση, η ΔΕΜΕ υποστήριξε 

ότι η ελληνική κυβέρνηση δε θα πρέπει να αντιτεθεί στην «αρχή της ελεύθερης 

μετακίνησης», αλλά μέσα από μια πολιτική σταθερής απασχόλησης να δημιουργήσει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις περιορισμού των μεταναστεύσεων.257 

 Κατά τη δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβρη του 1972, η 

κυβέρνηση των συνταγματαρχών κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: Αρχικά, 

απέκλεισε την πιθανότητα εισδοχής στη χώρα ξένων εργατών, καθώς μεγάλο μέρος του 

ελληνικού πληθυσμού εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας ή 

υποαπασχόλησης. Υποστήριξε ότι η οργανωμένη μεταναστευτική κίνηση ακόμη 

συνέφερε το ελληνικό κράτος για δύο λόγους. Από τη μια εξασφαλίζονταν ο έλεγχος της 

μεταναστευτικής εκροής και από την άλλη η οικονομική εισφορά του κράτους στην 

ΔΕΜΕ ήταν πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ο κρατικός 

προϋπολογισμός.   

  Στη δεύτερη κυβερνητική σύσκεψη του 1972 συζητήθηκε και το θέμα της 

δυνατότητας επαναπατρισμού των Ελλήνων, καθώς η κυβέρνηση των συνταγματαρχών 

πρότεινε στη ΔΕΜΕ να αναλάβει το σχεδιασμό και την οργάνωση του επαναπατρισμού 

ενός μέρους των Ελλήνων του εξωτερικού, να επεκτείνει τις δράσεις της προς τα πεδία 

προστασίας των δικαιωμάτων των παλιννοστούντων, από άποψη κοινωνικής ασφάλισης, 

και να διευρύνει τα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενός 

ειδικευμένου εγχώριου εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών της κυβέρνησης των συνταγματαρχών, τον Απρίλιο του 1973, 

ανακοινώθηκε ότι η ΔΕΜΕ θα υλοποιούσε πλέον σχήματα μεταναστευτικής κίνησης 

μόνο όσων πρόκειται να μεταναστεύσουν μέσω του προγράμματος «επανασύνδεσης 

οικογενειών». Η νέα μεταναστευτική πολιτική που ακολούθησε το ελληνικό κράτος, ως 

                                                           
257 Βλ. Αρχείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Φάκελος «Υπουργείο Κυβερνητικής…», ό.π. 
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συνέπεια της σταδιακής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, αφορούσε στο σταδιακό 

περιορισμό του ρεύματος των οργανωμένων μετακινήσεων Ελλήνων εργατών προς τις 

υπερπόντιες καπιταλιστικές χώρες και συνεπώς τη μεταβολή των δράσεων της Ελληνικής 

Αποστολής της ΔΕΜΕ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

Ι. Πηγές 

 

Αρχεία 

Αρχείο της πρώην Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης 

(ΔΕΜΕ), σημερινού Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

Φάκελοι 

 

«Ministry of Interior 1959-1963» 

 

«Ministry of Interior 1964-1974» 

 

«Migration Council» 

 

«Relation with the Greek Government (1952-31.12.1958)» 

 

«Ministry of National Economy 1959-1963» 

 

«Processing Costs (Pre-embarkation Costs) 1952-1972» 

 

«Egypt» 

 

«Ministry of National Economy» 

 

«Migrant loan fund (Greek Capitalized Section)» 

 

«Shipping 1952-1962» 

 

«Shipping 1966-1968» 

 

«Shipping 1969-1971» 

 



 117

«Vocational Training 15/09/54-31/12/61» 

 

«Hotel Workers Program. Training» 

 

«Training 1952-1967» 

 

«Trade Tests, Vocational Training 1952-1954» 

 

«Women Training Program 1956-1967» 

 

«New Zealand» 

 

«Reports on Australia & New Zealand» 

 

«Australia 1952-1962» 

 

«Έκδοση / Ανανέωση διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων» 

 

«Final Report on the number of migrants moved under the auspices of the  

Intergovernmental Committee for migration. 1 Feb. 1952/ 31 Dec. 1984» 

 

«Άρθρα - Εκθέσεις - Ομιλίες περί μετανάστευσης» 

 

«Υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής, Δ/νσις Ανθρωπίνου Δυναμικού (υποφάκελος:  

«Εργατικόν Δυναμικόν»)» 

 

Ενημερωτικά φυλλάδια και αιτήσεις για τους υποψήφιους προς αναχώρηση 

 

Φωτογραφικό υλικό 

 

 

 

 

 



 118

Έντυπες Πηγές 

 

Α. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων, 1953-1964 

 

Β. Εφημερίδες: 

 

Το Βήμα, Νοέμβριος 1951-Μάρτιος 1952 

 

Η Καθημερινή, Απρίλιος 1951-Φεβρουάριος 1952 

 

Γ. Επίσημες Δημοσιεύσεις: 

 

Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Εγχειρίδιο 

για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993 

 

Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ), Τάσεις της 

μεταναστεύσεως και μεταναστευτική πολιτική ευρωπαϊκών και υπερπόντιων χωρών, 

Αθήναι 1973 

 

Τράπεζα της Ελλάδος: Διεύθυνσις Οικονομικών Μελετών, Η Ελληνική οικονομία κατά 

τα έτη 1955 και 1956,  Αθήναι 1957 

 

I.C.E.M., Twenty years dedicated to the free movement of people, χ.χ. 

 

ICEM (thirty – fifth session), Planning for the future of ICEM, Report on the Inquiry on 

National Policies and Trends of European Migration, , October 1972 

 

International Labour Office, International Migration 1945-1957, La Tribune de Genève, 

Γενεύη 1959 

 

International Refugee Organization, Migration from Europe…a report of experience, 

Editions du Rocher, Μόναχο χ.χ. 

 



 119

ΙΙ. Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Άρθρα-Βιβλία 

 

Αγαπητίδης Ι. Σωτήριος, «Μετανάστευσις», Οικονομική και Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια 7,  

(1959), σ. 113-127 
 
Αγγελόπουλος Θ. Αγγ., «Ανατομία της ελληνικής μεταναστεύσεως», Νέα Οικονομία 4-5, 

(Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 298-302 
 
Αμίν Σαμίρ, Η άνιση ανάπτυξη: Μελέτη πάνω στους κοινωνικούς σχηματισμούς του  

Περιφερειακού καπιταλισμού, Καστανιώτη, Αθήνα 1976 

 

Βαρβαρέσος Κυριάκος, Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, 

Σαββάλας, Αθήνα 2002 

 

Βεντούρα Λίνα, «Μετανάστευση γυναικών: Γέννηση και εξέλιξη του επιστημονικού  

ενδιαφέροντος», Δίνη 6, 1993, σ. 230-241 

 

Βεντούρα Λίνα, Έλληνες μετανάστες στο Βέλγιο, Νεφέλη, Αθήνα 1999 

 

Βεντούρα Λίνα, Μετανάστευση και έθνος: Μετασχηματισμοί στις συλλογικότητες και  

τις κοινωνικές θέσεις, Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων, Αθήνα 1994 

 

Βεντούρα Λίνα, «Μεταπολεμικές προσεγγίσεις στην ελληνική μετανάστευση», στο Δ’ 

Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Πρακτικά, Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης 

Ελλάδας 1833-2002, Ανάτυπο, Αθήνα 2004, σελ. 252-269  

 

Βεντούρα Λίνα, «Ευρώπη και μεταναστεύσεις κατά τον 20ο αιώνα», στο Χρήστος 

Μπάγκαβος – Δέσποινα Παπαδοπούλου (επιμ.), Μετανάστευση και ένταξη των 

μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, Gutenberg, Αθήνα 2006, σελ. 83-126 

 

Γιαννίτσης Αναστάσιος, Η ελληνική βιομηχανία: Κρίση και ανάπτυξη, Gutenberg, Αθήνα 

1983 



 120

 

Δαμάλας Βασίλειος, Η σημερινή θέση της οικονομίας μας (το πενταετές πρόγραμμα 

1966-1970), Παπαζήσης, Αθήνα 1966 

 
Δόβας Γιάννης, Οικονομία της Ελλάδας, Ειρήνη, χ.τ. και χ.χ. 
 
 
Έμκε-Πουλοπούλου Ήρα, Προβλήματα Μετανάστευσης-Παλιννόστησης, ΙΜΕΟ-ΕΔΗΜ, 

Αθήνα 1986  

 

Εποχές, «Μετανάστευση: Ευλογία ή κατάρα» 21-24, 1965, σ. 3-21, 32-47, 38-57 και 10-

16 

 

Ζολώτας Ξενοφώντας, Μετανάστευσις και Οικονομική Ανάπτυξη, Τράπεζα της Ελλάδος, 

Αθήνα 1966 

 

Ιορδάνογλου Χρυσάφης, «Η οικονομία 1949-1974. Ανάπτυξη και νομισματική 

σταθερότητα», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα 2003 σ. 59 - 86 

 

Καραγιάννη Στέλλα – Νικολάου Αγγελική, «Βιομηχανική πολιτική στις πρώτες 

μεταπολεμικές δεκαετίες: Χωρικές και κλαδικές διαστάσεις», στο Ίδρυμα Σάκη 

Καράγιωργα, Η Ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-

1967),Αθήνα 1994 

 

Καζάκος Πάνος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά, Πατάκη, Αθήνα 2001   

 

Καραπαναγιωτίδης Θεμιστοκλής - Κυρκιλής Δημήτρης, «Ζητήματα πολιτικής 

οικονομίας της μεταπολεμικής Ελλάδας: Μια κριτική προσέγγιση», Το Βήμα των 

Κοινωνικών Επιστημών 8, (1992), σ.75-106   

 

Κατσίκας Ηλίας – Λαμπριανίδης Λόης, «Πληθυσμιακές μετακινήσεις στο εσωτερικό της 

υπαίθρου και η τάση για δημιουργία μεσαίου μεγέθους αστικών κέντρων», στο Ίδρυμα 

Σάκη Καράγιωργα, Η Ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-

1967),Αθήνα 1994 



 121

 

Κασιμάτη Κούλα, Μετανάστευση-Παλιννόστηση. Η προβληματική της δεύτερης γενιάς,  

Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1984 

 

Κιτροέφ Αλέξανδρος, «Εμπορικές παροικίες και μετανάστες», στο Ιστορία της Ελλάδας 

του 20ου αιώνα, 1922-1940, τόμος Β’: Ο Μεσοπόλεμος, σ. 362-363. έως το τέλος του 

αιώνα», Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, σελ. 361-391 

 

Κύρτσης Αλέξανδρος-Ανδρέας (επιμ.), Κοινωνιολογική θεωρία της ανάπτυξης, Νήσος, 

Αθήνα 1999 

 

Τρίμη – Κύρου, «Αίγυπτος – Νότια Αφρική: Ο ελληνισμός της Αφρικής», στο Ιστορία 

του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003 σ.  293-

304   

 

Λιοδάκης Γιώργος, «Κοινωνικό-θεωρητικές βάσεις και πρακτικές οικονομικού 

προγραμματισμού», στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Η Ελληνική κοινωνία κατά την 

πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967),Αθήνα 1994 

 

Λυκούδης Σ. Εμμανουήλ, Οι μετανάσται, Σύλλογος προς Διάδοση Ωφελίμων Βιβλίων, 

Αθήναι 1903 

 

Μαζάουερ Μάρκ, Σκοτεινή ήπειρος: Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, 

Αθήνα 2001 

 

Μαχαίρα Άννα, «Οι μεταναστευτικοί δρόμοι της οικονομικής ανάπτυξης» στο ένθετο 

«Βιβλιοθήκη»,Ελευθεροτυπία, 23/07/99, σ. 10-11 

 

Μαχαιρά Άννα, «Μετανάστευση και Οικονομική Ανάπτυξη στη Μεταπολεμική Ελλάδα: 

Η προσέγγιση της κεντροαριστεράς», στο Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 

ΜΝΗΜΩΝ 25, (Αθήνα 2003), σελ. 79-110 

 
Μερλόπουλος Δ. Π., «Η μεταπολεμική μας μετανάστευση», Νέα Οικονομία 19, (1965), 
σ. 979-984  
 



 122

Μηλιός Γιάννης, Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός: Από τον επεκτατισμό στην 

καπιταλιστική ανάπτυξη, Εξάντας, Αθήνα 1988 

 

Μητροφάνης Γιώργος, «Πολιτικοί κρατούμενοι: Μετεμφυλιακό κράτος, δικτατορία», 

στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 

2003, σελ. 121-130 

 

Μουσούρου Μ. Λουκία, Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη, Gutenberg, Αθήνα 1991 

 

Μπαλοπούλου Θ. Ηλ., «Η στρατηγική του πενταετούς προγράμματος οικονομικής 

αναπτύξεως», Νέα Οικονομία, (Μάρτιος 1966), σ. 203-209 

 

Μπάραν Πολ, Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξη, Κάλβος, Αθήνα 1977 

 

Μπάτσης Δημήτρης, Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, Κέδρος, Αθήνα 1997, 

Θεσσαλονίκη χ.χ. 

 

Μπουρνόβα Ευγενία – Προγουλάκης Γιώργος, «Ο αγροτικός κόσμος, 1830-1940» στο 

Ευγενία Μπουρνόβα, Γιώργος Προγουλάκης, Εισαγωγή στη νεοελληνική οικονομική 

ιστορία (18ος – 20ος αιώνας), Τυπωθήτω, Αθήνα 2000 
 
Μπέρνς Έρικ, Ευρωπαϊκή Ιστορία – Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της 

Ευρώπης, τ. Β’, δεύτερη έκδοση, Παρατηρητής 

 

Νέα Οικονομία, «Η εξέλιξις του πληθυσμού και τα προβλήματα της απασχολήσεως»,  

(1962), σ. 827-829  

 

Νικολακόπουλος Ηλίας, Η Καχεκτική Δημοκρατία: Κόμματα και Εκλογές 1945-1967,  

Πατάκη, Αθήνα 2001 

 

Νικολακόπουλος Ηλίας, «Ελεγχόμενη Δημοκρατία», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 

1770-2000, Τόμος 9ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σελ. 9-46 

 



 123

Νικολινάκος Μάριος (επιμ.), Οικονομική ανάπτυξη και μετανάστευση στην Ελλάδα,  

Κάλβος, Αθήνα 1974 

 

Παπαδημητρίου Γεώργιος, Η ελευθερία της αποδημίας, Σάκκουλα, Θεσ/νικη - Αθήνα 

1976 

 

Πατινιώτης Νικήτας, Εξάρτηση και μετανάστευση: Η περίπτωση της Ελλάδας,  

Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1989 

 

Πατρώνης Βασίλης, «Σταφίδα και αγροτική μεταρρύθμιση», στο Θεόδωρος 

Σακελλαρόπουλος, Νεοελληνική Κοινωνία: Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις, Κριτική, 

Αθήνα 1993 

 

Πιζάνιας Πέτρος, Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας 1851 – 1912, Ίδρυμα 

Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1988 

 

Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου, Προβλήματα Μετανάστευσης-Παλιννόστησης, ΙΜΕΟ-ΕΔΗΜ, 

Αθήνα 1986 

 

Ραφαήλ Θ. Μάριος, Η μετανάστευσις: Μελέτη των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών 

δεδομένων, Αθήναι 1954 

 

Ρίζας Σωτήρη, Ιωάννης Στεφανίδης, «Ο ξένος παράγοντας», στο Ιστορία του Νέου 

Ελληνισμού 1770-2000, Τόμος 9ος , Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σελ. 111-120 

 

Ρουσοπούλου Ο. Αγνή, «Η μετανάστευση μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», Νέα 

Οικονομία 7, (1953), σ. 151-161 και 206-210 

 

Ρουσοπούλου Ο. Αγνή, «Ο Νέος Αμερικανικός Νόμος περί Μεταναστεύσεως», Νέα 

Οικονομία 7, (1953), σ. 440-444  

 

Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος, Νεοελληνική Κοινωνία: Ιστορικές και κριτικές 

προσεγγίσεις, Κριτική, Αθήνα 1993 

 



 124

Σταθάκης Γιώργος, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ: Η ιστορία της 

αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004 

 

Σταθάκης Γιώργος, «Η οικονομική πολιτική των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, 1949-1953: 

Σταθεροποίηση και νομισματική μεταρρύθμιση», στο Η Ελληνική κοινωνία κατά την 

πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967),Αθήνα 1994 

 

Τουρνάκης Ιωάννης, Διεθνής μεταναστευτική κίνηση και μεταναστευτική πολιτική, τ.1, 

Αθήνα 1930 
 

Τραχανής Δ., «Η μετανάστευσις», Σύγχρονα Θέματα 6, (1963), σ. 582-586  
 

Τριανταφυλίδης Α. Μανώλης, Έλληνες της Αμερικής, Αθήνα 1952 

 

Τσουκαλάς Κων/νος, «Η εξέλιξη των ημερομισθίων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: Μια 

πρώτη προσέγγιση ενός ανοικτού προβλήματος», Ο Πολίτης 31 (Δεκέμβριος 1979) 
 

Χασιώτης Κ.  Ιωάννης, «Η μεταπολεμική μετανάστευση και ο απόδημος ελληνισμός»  

στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΣΤ΄: «Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 

έως το τέλος του αιώνα», Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, σ. 526-545 

 

Χασιώτης Κ. Ιωάννης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασποράς, Βανιάς, 

Θεσσαλονίκη 1993 

 

Χομπσμπάουμ Έρικ, Η εποχή των άκρων: Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, 

Θεμέλιο, Αθήνα 2002 

 

Χατζηιωσήφ Χρήστος, «Η περίοδος της ανασυγκρότησης», στο Η Ελληνική κοινωνία 

κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967), Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 

1994 

 

Ψυχογιός Δημήτρης, «Συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών φαινομένων του 19ου 

αιώνα», ΕΚΚΕ 63 (1986) 

 



 125

Ξενόγλωσση 

Άρθρα-Βιβλία 

 

Alexandraki C., «Services rendered by ICM to migrant and refugee women», 

International Migration XIX, 1981, σ. 225-240 

 

Appleyard T. Reginald, International Migration: Challenge for the Nineties, International 

Organization for Migration, Γενεύη 1991 

 

Cloge David, Greece since 1945, Pearson Education Limited, 2002   

 

Massey S. Douglas, Arango Joaquin, Hugo Graeme, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela, 

Taylor J. Edward, «Theories of international migration: A review and appraisal», 

Population and Development Review 19, (1993), σ. 431-466    

 

Nugent Walter, «Demographic Aspects of European Migration Worldwide» στο Dirk 

Hoerder, Leslie Page Moch (επιμ.), European Migrants: Global and Local Perspectives, 

Northeastern University Press, Βοστόνη χ.χ., σ. 70-85 

 

Polyzos Nikos, Essai sur l’ emigration grecque. Etude demographic, economic et sociale, 

Sirey, Παρίσι 1947 

 

Portes Alejandro, The economic sociology of immigration: Essays on networks, ethnicity 

and entreprenship, Russel Sage Foundation, Νέα Υόρκη 1995 

 

Thomas F. John, Planned International Migration and Multilateral Co-operation 

(I.C.E.M. at Work), Graduate Institute of International Studies, Γενεύη 1971 

 

Vernant Jacques, The Refugee in the post-war world, Γενεύη 1951 

 

 

 

 

 



 126

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127

Η συνδιάσκεψη των Βρυξελλών για τη μετανάστευση (Δεκέμβρης 1951) – Σύσταση της 
Προσωρινής Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις μεταναστεύσεις από την Ευρώπη, 

Ηλεκτρονική Πηγή: http://imglib.iom.int 
 

 
 
 

Η οργανωμένη εθνική μετανάστευση προς την Αυστραλία, ακτοπλοϊκή γραμμή Ελλάδας – 
Αυστραλίας (πλοίο: ΠΑΤΡΙΣ) 

Ηλεκτρονική Πηγή: http://imglib.iom.int 
  

 
 



 128

Γραφείο ΔΕΜΕ Ελλάδος – Εγγραφή υποψήφιων μεταναστών για συμμετοχή στα σχήματα 
οργανωμένης μεταναστευτικής κίνησης 
Ηλεκτρονική Πηγή: http://imglib.iom.int 

 

 
 
 

Συνέντευξη υποψήφιας για αναχώρηση από την Επιτροπή για τη Μετανάστευση στη 
Βραζιλία στην Αθήνα (1958) 

Ηλεκτρονική Πηγή: http://imglib.iom.int 
 

 
 



 129

Πρόγραμμα Εκμάθησης της ξένης γλώσσας στις ειδικά διαμορφωμένες Αίθουσες 
Διδασκαλίας της ΔΕΜΕ 

Ηλεκτρονική Πηγή: http://imglib.iom.int 
 

 
 
 

Πρόγραμμα Μετανάστευσης Γυναικών 
 Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο ΔΕΜΕ 

 
 

 
 



 130

 
Διαδικασίες πριν από την αναχώρηση των Ελλήνων Μεταναστών  

 Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο ΔΕΜΕ 
 
 
 

 
 

 
 

Πρόγραμμα Τεχνικής Εκπαίδευσης υποψηφίων για Μετανάστευση 
 Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο ΔΕΜΕ 

 
 
 

 
 

 


