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Μεταναστευτικό  
 
 
Προσωπικές εµπειρίες  
 
 
Νοµίζω ότι ανήκω στην κατηγορία των Ελλήνων, που έχει αρκετά µεγάλη 
εµπειρία µε το θέµα µετανάστευση. Επιτρέψτε να σας αναφέρω κάποια 
ελάχιστα κοµµάτια αυτών, και κάποιες προτάσεις.     
Η οικογένεια των γονιών µου, στην πρώτη οικογένεια µου δηλαδή,  ήµασταν 
6άτοµα, ήτοι: οι 2γονείς, 2αγόρια και 2κορίτσια. 
Το 1971, που υπηρετούσα την στρατιωτική µου θητεία, ύστερα από την 
τεράστια οικονοµική κατάρρευση της οικογένειας µου λόγω των τότε 
πολιτικών καταστάσεων, η µία αδελφή µου έφυγε  µετανάστρια στην 
Γερµανία, είχε µάλιστα συµφωνηθεί ο γάµος της µε Έλληνα µετανάστη, που 
απλώς τον είχε δει εδώ, 2χρόνια πριν.  
Ο γονείς µου, µαζί µε τα δύο µικρότερα αδέλφια µου, έφυγαν για την 
Αυστραλία. Επέστρεψε µόνο ο αδελφός µου µε τους γονείς µου το 1973, ενώ η 
εκεί αδελφή µου παντρεύτηκε σχεδόν αµέσως αφού έφτασαν, και είχε 
αποχτήσει ένα παιδί πριν ακόµη οι άλλοι επιστρέψουν. Είναι ακόµη εκεί µετά 
τις οικογένειάς της και µε εγγόνια!! Τους έχω επισκεφτεί το 1990 και το 2007.  
Η από Γερµανίας επέστρεψε οριστικά τέλους του 1974.  
Κι εγώ, που από το 1966 εργαζόµουνα στην οικοδοµή, τελείωσα και την τότε 
σχολή εργοδηγών δοµικών. Έτσι από το 1976 έως και το 1983 
πηγαινοερχόµουνα για εργασία στις χώρες µέσης ανατολής, Σ. Αραβία, Ιράν..  
Οι άνθρωποι που έχω εργαστεί µαζί τους, και που κάποτε προσπάθησα να 
µετρήσω από πόσες χώρες προέρχονταν, κατέληξα ότι ίσως να ξεπερνούν τις 
23χώρες. Φυσικά, πρόκειται κατά κανόνα για εργάτες, και  ελάχιστους 
επιστήµονες.  
Στο µεγαλύτερο συνεργείο που ήµουνα υπεύθυνος, είχα φυλάξει για ένα 
διάστηµα µία κατάσταση και τώρα δεν ξέρω που είναι, όταν ήµουνα στην Σ. 
Αραβία στο τέλος του 1982 έως αρχές του 1983, θυµάµαι το νούµερο 
208άτοµα. Επρόκειτο για Ινδούς και Φιλιπινέζους. Μάλιστα µου είχαν πει στο 
εργοτάξιο όταν πήγα, ότι δεν κάνουν  µαζί Φιλιπινέζοι και Ινδοί, κι ούτε καν οι 
διάφορες φυλές των Ινδών!!  
Αγγλικά δεν έµαθα ποτέ καλά, κι αυτοί εργάτες ήταν, δεν γνώριζαν άλλη 
γλώσσα από την δική τους. Παρά ταύτα, αυτοί οι παγκόσµιοι εργάτες, αυτοί οι 
δούλοι για πολλούς, όχι µόνο µπορούν να εργαστούν µε άλλους, αλλά κι αν 
αισθανθούν ότι κάποιος τους αγαπάει, κάνουν τεράστιες θυσίες για να τον 
προστατέψουν.  
Θα αναφέρω ελάχιστα παραδείγµατα συµπεριφοράς, για να στηρίξω και τις 
προτάσεις µου.  
  
Ήταν την άνοιξη προς το καλοκαίρι του 1981, σε απόσταση 1χιλιόµετρο από 
την είσοδο της Μέκκας, που ήµουνα υπεύθυνος σε γέφυρα. Είχα συνεργείο 
περίπου µε 50φιλιπινέζους.  Αφού είχα εκπαιδεύσει 7-8 άτοµα για κάποια 
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συγκεκριµένη δουλειά, χωρίς να έχουµε συµφωνήσει, πέρασε κάποιος δικός 
µας, που ήταν υπεύθυνος σε άλλη γέφυρα, περί τα 40χιλ.µακρυά, κι όταν 
έλειπα πήρε 3-4 απ’ αυτούς για να εργαστούν στη δική του γέφυρα.  
Όταν έφτασα, κι αφού µου είπαν οι υπόλοιποι ότι τους πήρανε, µίλησα πολύ 
άσχηµα για τον άνθρωπο που τους πήρε, και είπα στους εργαζόµενους, ότι δεν 
είναι ζώα να τους παίρνει ο καθένας από εδώ κι από εκεί, χωρίς να 
συνεννοούµαστε.    
Τόσο αυτοί, όσο κι εγώ, όλοι τελικά γνωρίζαµε πολύ καλά, τι σήµαινε στάση 
ή, λευκή απεργία για αυτή τη χώρα. Παρά ταύτα, όταν τους είπα επιτακτικά να 
κάνουν στάση για την συµπεριφορά της εταιρίας απέναντί τους, παρότι είχαν 
δουλειά για να κάνουν, το δέχτηκαν µετά χαράς!! Τους υπενθύµισα, πως αν 
γίνει καταγγελία, εκτός όλων των άλλων που θα υποστούµε, εµένα θα µε 
διώξουν για Ελλάδα, κι αυτούς για την χώρα τους. Κοντά στους 50εργάτες, 
κυριολεκτικά στην έρηµο, κάθισαν όλοι µαζί κάτω από την πρόχειρη σκιά που 
είχαµε φτιάξει!   Κι ενώ είχα φύγει για να διευθετήσω το θέµα το συντοµότερο 
δυνατό ώστε να ξεκινήσουν και πάλι εργασία, τυχαία πέρασε ανώτατος 
ελεγκτής της εταιρίας µας, και παρότι απειλήθηκαν,  κανείς δεν κουνήθηκε 
από την θέση του!!  
Στην ίδια  εταιρία,  κάποια µέρα, µε φώναξε ο υποδιευθυντής να κάνουµε 
κάποιο έκτακτο νυκτερινό έλεγχο στον καταυλισµό τους, επειδή είχε 
πληροφορίες, ότι έπαιζαν µεταξύ τους κοκοροµαχίες, (έθρεφαν και κάποια 
κοκόρια) χαρτιά, και κάποια άλλα τυχερά παιχνίδια.  
Πράγµατι, µπήκαµε σ’ ένα σχετικά µικρό δωµάτιο, που ενδέχεται να ήταν εκεί 
µέσα έως και 40άτοµα. Ήταν όλοι τους τόσο πολύ αφοσιωµένοι στο παιγνίδι, 
νοµίζω χαρτιά έπαιζαν, που άργησαν να µας πάρουν χαµπάρι. Οπότε, δεν 
χωρούσε καµία αµφισβήτηση, ότι είχαµε δει όλη την ανταλλαγή χρηµάτων!!  
Παρεξηγήθηκαν σχεδόν όλοι, επειδή δεν περίµεναν από µένα να συµµετάσχω 
σε κάρφωµα εναντίον τους. Ήταν όλοι βέβαιοι ότι θα τους διώξουν. Όταν όµως 
τους είπα, πως αν δεν ξανά παίξουν, δεν θα φύγει κανείς, τότε µε εκτίµησαν 
ακόµη περισσότερο.              
Ύστερα από ένα χρόνο περίπου που ξανά πήγα, σε άλλη πόλη, η ίδια εταιρία, 
είχε µεταφέρει και όσους εργάτες είχε, κι άλλους που εν τω µεταξύ είχε 
προσλάβει, είχαν φτάσει περίπου 600-1000 φιλιπινέζους. ∆εν θυµάµαι πόσους 
είχα εκείνες τις µέρες, δύο, τους έστειλα κάπου να σκάψουν, και τους ξέχασα 
για 2-3 µέρες. Όταν τους θυµήθηκα και πήγα εκεί, είχαν κάνει ελάχιστη 
δουλειά. Το κατάλαβαν και µόνοι τους, και ο ένας µου είπε ότι ήταν πολύ 
σκληρό. Τους ρώτησα: -Μήπως δεν θέλετε να δουλέψετε µαζί µου; Και µου 
απάντησε, ορθά κοφτά: -Όλοι οι Φιλιπινέζοι θέλουν να δουλέψουν µαζί σου, 
και τότε µου θύµισε ότι ένα χρόνο πριν ήταν κι αυτός κοντά στη Μέκκα.  
Εκείνη τη φορά ’82-83, που τους έβλεπα κάθε φορά έξω στο έργο, να τρώνε 
ρύζι µε τα βρώµικα χέρια τους, τους τοποθέτησα 2-3βαρέλια µε νερό, και τους 
είπα να πλένουν τα χέρια τους πριν φάνε.  
Τι άλλο να πω τώρα; απλά θυµάµαι το πόσο ικανοποιηµένοι ήταν, και πόσο 
εκτιµούσαν τις προσπάθειές µου.  
Μία σηµαντική ακόµη εικόνα µου έχει µείνει στο κεφάλι µου: Έµεναν, τόσο 
αυτοί, όσο κι εµείς, σε µικρά µεταφερόµενα σπιτάκια των 2δωµατίων, µε 
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µπάνιο. Κι ενώ εµείς µέναµε, το πολύ 2άτοµα σε κάθε δωµάτιο, αυτοί στον 
ίδιο χώρο µε διώροφα κρεβάτια έµεναν 6άτοµα στο ίδιο δωµάτιο. Η εικόνα 
ήταν, όταν τους επισκέφτηκα κάποτε, στο µέσον του δωµατίου σε κάποια 
µικρή τηλεόραση παρακολουθούσε κάποιος σκληρό πορνό, και δίπλα του ο 
άλλος διάβαζε καινή διαθήκη!! Τόσο κοντά ο ένας στον άλλον, και τόσο 
αντίθετα!!  Άντε να δεχτούµε τέτοιες εικόνες, εµείς οι Έλληνες!!  
Όσον αφορά τις τεράστιες οµάδες εργασίας, δεν χρειάζεται ο υπεύθυνος που 
στην προκειµένη περίπτωση ήµουνα εγώ γι’ αυτούς, να έχει κάποια καρφιά. 
Απλώς διάλεγα ανάµεσά τους κάποιους, και τους έβαζα υπεύθυνους σε κάποιο 
γκρουπ, και τους έλεγα το έργο που έπρεπε να πραγµατοποιήσουν. Μάλιστα 
κάποτε, χρειάστηκε εκτάκτως να έλθω στην Ελλάδα, και ζήτησα από τους 
Έλληνες της εταιρίας, απλώς να περνάνε και να τους ρωτάνε τι θέλουνε.  
Η αλήθεια ήταν όταν επέστρεψα, ότι, όχι µόνο δεν έδωσαν δικαίωµα σε 
κανέναν για κάποια παρατήρηση, αλλά και το έργο που επιτέλεσαν, ήταν πιο 
αξιόλογο απ’ ότι όταν ήµουνα εγώ εκεί, όπως τους είχα ζητήσει!!  
Θα το πω και πάλι: Όταν αυτός ο κόσµος  σ’ αγαπάει, κάνει θαύµατα, κι όχι 
µόνο δεν είναι ζώα,  όπως πολλοί νοµίζουν, ότι έχουν µειωµένο πνευµατικό 
επίπεδο!!.. Προσωπικά νοµίζω, ότι έχουν περισσότερες µνήµες από τους 
εξελιγµένους, επειδή η ζωή, τούς το επιβάλλει.!!  
Ν’ αναφέρω ακόµη, ένα µόνο περιστατικό από τα άπειρα που έχω ζήσει, στο 
Ιράν. ∆ούλευα νυχτερινή βάρδια. Καµιά δεκαριά φορτηγά ανατρεπόµενα, 
2φωρτωτές, 2µπολτόζες, κουβαλούσαν υλικό για στρώσιµο δρόµου. Κι ενώ 
έψαχνα για υλικό, αποµακρύνθηκα από το σηµείο φόρτωσης, κι από τον υπό 
κατασκευή δρόµο.  Κάποια στιγµή βλέπω τα φώτα του φορτωτή, και σχεδόν 
όλων των φορτηγών, να έρχονται προς το µέρος µου.  Όταν µε πλησίασαν και 
τους ρώτησα µε τα χέρια που πάτε: Κατέβηκε ο χειριστής του φορτωτή και µου 
έκανε την χαρακτηριστική κίνηση µε το χέρι του στο λαιµό, λέγοντας: 
Αφγανοί κχ!! Ήθελε να µου πει ότι θα µε σφάξουν οι Αφγανοί. Ήµασταν στα 
σύνορα Ιράν –Αφγανιστάν και εκεί ήταν µία αποξηραµένη λίµνη και γίνονταν 
το λαθρεµπόριο, ναρκωτικά και… κι όµως!!..  αυτοί δεν φοβήθηκαν, ήρθαν  να 
µε σώσουν!! Να ήταν µόνο αυτά!!  
 
 
Πρώτα απ’ όλα, το µεταναστευτικό, δεν είναι θέµα κράτους, κι ούτε Ηπείρου 
όπως η Ευρώπη, είναι πρωτίστως θέµα του ΟΗΕ, που γνωρίζει πολύ καλά, ή 
θα πρέπει να γνωρίζει, ότι γίνονται άτυπες ή τυπικές συµφωνίες µεταξύ των 
κρατών, ή παίζονται διάφορα παιγνίδια, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλου είδους!!  
Πριν από λίγα χρόνια, ίσως και τώρα, ποιος ενδιαφερόταν για τις γυναίκες που 
έφταναν ‘καραβιές’ από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και γέµιζαν τα 
ξενυχτάδικα, κι όλα τα µαγαζιά λευκής σάρκας; Πόσες απ’ αυτές είχαν 
τελειώσει πανεπιστήµιο; πόσες αξιόλογες οικογένειες έχουν στήσει και 
διατηρούν στη χώρα µας, αφού αρκετές παντρεύτηκαν κάποιον Έλληνα;  Και 
κάποιες ειρωνείες της τύχης τους: Η οικογένεια του άνδρα που παντρεύτηκαν, 
να µην αφήνει τα παιδιά της, να µαθαίνουν ρωσικά!!!.... Κι αυτή να έχει 
τελειώσει πανεπιστήµιο, κι αυτός ούτε δηµοτικό!!.     
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Για τους δικούς µας εργάτες στην Γερµανία, δεν είχαν γίνει κρατικές 
συµφωνίες; Οι τότε ηγήτορες της χώρας µας, δεν µας οδηγούσαν προς την 
φτώχια ώστε ν’ αναγκαστούµε να φύγουµε; Το ίδιο δεν κάνουν σήµερα σε 
άλλες χώρες, για να καταλήγουν οι άνθρωποι εδώ; και να στέλνουν 
συνάλλαγµα στη χώρα τους; µε τους δικούς µας επιστήµονες που φεύγουν 
τώρα για το εξωτερικό, τι γίνεται;   
Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η σηµερινή οικονοµική κατάρρευση; Τουλάχιστο όταν 
εργαζόµουνα σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες, έλεγαν και από τα µέσα 
ενηµέρωσης, ότι θα πάνε τόσοι Έλληνες να εργαστούν µε σκοπό να µας 
δώσουν πετρέλαιο. Τώρα κανείς δεν ξέρει που πάει, και γιατί;  
Θα µου πείτε ότι όλα είναι γνωστά, και το ερώτηµα είναι: -τώρα τι κάνουµε;    
Πρώτα να ρωτήσουµε τους ιθύνοντες της χώρας µας, αν θέλουν πράγµατι, κι 
αν µπορούν, αν δηλαδή µας αφήνουν τα διάφορα συµφέροντα και η Ευρώπη, 
να κάνουµε αυτό που είναι σωστό.  
Ποιες ελλείψεις είχε τα τελευταία χρόνια ή χώρα µας; Κάναµε ή όχι εισαγωγή 
το 85% των προϊόντων που καταναλώναµε; Αν αυτούς τους ανθρώπους τους 
νοµιµοποιούσαµε, ή τουλάχιστο τους ηµι-νοµιµοποιούσαµε, και συντεταγµένα 
τους βάζαµε να καλλιεργήσουν τα χέρσα χωράφια της χώρας µας, και να 
βοσκήσουν ζώα στους κάµπους και στα βουνά µας, θα κάναµε εισαγωγές;  
Οι δικοί µας επιστήµονες τώρα, θα έφευγαν;  
Με τους Αλβανούς που κυριολεκτικά πλούτισαν στη χώρα µας, έγιναν 
επιστήµονες, σηµαιοφόροι, µαγαζάτορες, … τελικά τους χρωστάµε; ή µας 
χρωστάνε; Ποιοι λαθροεργάτες δούλευαν; και τα αφεντικά κατά κανόνα 
Έλληνες,  έπιναν το ουίσκι  τους, από τις 10:00 το πρωί;   
Με τόσο εργατικό δυναµικό που διαθέτει ετούτη η χώρα, ακόµη και τώρα, αν 
γίνονταν σωστή και γνήσια κατανοµή, θα ήµασταν, όπως µας αρµόζει 
άλλωστε, η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη, ίσως και στον πλανήτη, κι όχι η 
φτωχότερη όπως καταντήσαµε!!   
 
Ας φτάσανε δύο εκατοµµύρια µετανάστες-λαθροµετανάστες, υπάρχουν ακόµη 
περιθώρια, κι όταν συνεννοούνται οι άνθρωποι, πάντα υπάρχουν περιθώρια.  
Πρώτα απ’ όλα να µην αντιστρέφουµε την ροή της φύσης σε συνάρτηση µε 
την ύπαρξη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει την δύναµη  να κινείται µαζί µε 
την φύση. Όσο πιο πολύ άνθρωποι συνεργάζονται, τόσο ο πλούτος και η 
καλοπέρασή τους αυξάνεται.  
Τι έκαναν πριν από χρόνια στην Αµερική; στη Γερµανία; µήπως οι µετανάστες 
δεν  έστησαν στα πόδια της, την Γερµανία;  
Γιατί εµείς όλο αυτόν τον κόσµο δεν του δώσαµε νόµιµα και ξεκάθαρα ένα 
κοµµάτι ψωµί, για να µας δουλέψει;  
Γιατί θέλουµε να τους ονοµάσουµε εγκληµατίες; όταν κατά κανόνα πίσω από 
κάθε εγκληµατική πράξη κρύβεται κάποιος Έλληνας; Πως βρίσκουν στη χώρα 
τους, τόσα χρήµατα για να πληρώσουν τους λαθροκινητές ανθρώπινων 
ζωντανών σωµάτων, την στιγµή που αυτά τα χρήµατα, ίσως τους περισσεύουν 
αν ζήσουν στον τόπο τους, για όλη τους τη ζωή;  
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Έστω και τώρα, καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των µεταναστών. Κρατικοί και 
ιδιωτικοί φορείς, µε χρήµατα του ΟΗΕ, ή της Ευρώπης, ή από άλλους 
οργανισµούς, ιδιώτες ή οτιδήποτε, και µία απέραντη συνοικία, µε λυόµενα ή 
ξενοδοχεία, και φυσικά µε ανθρώπινες συνθήκες ζωής.  
Σιγά-σιγά προσπάθεια ανάληψης διοίκησης από τους ίδιους, µε πλήρη έλεγχο 
από τις αρχές.  Φυσικά, πλήρη και νόµιµα χαρτιά για κάθε χρήση.  
Ύστερα από ζήτηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή και δηµοσίων, ένας, τρις, δέκα, 
χίλιοι, εκατό χιλιάδες, όταν τους ζητάνε για εργασία, να δίνονται σύµφωνα µε 
το νόµο και την ανθρώπινη συµπεριφορά.  
Αναγκαστικά, να υπακούον  στους νόµους του κράτους, κι αν όχι να 
τιµωρούνται κι αυτοί το ίδιο όπως κι εµείς. Φυσικά, να πληρώνουν τα 
ασφαλιστικά ταµεία, να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κι αν φύγουν να 
έχει κανονιστεί πότε και πόσα θα πάρουν για δική τους ασφάλιση.  
 
Όσες προτάσεις κι αν θα κάνω, δεν τελειώνουν, σκοπός µου είναι να περάσω 
σε κάθε Έλληνα κι όχι µόνο σε Έλληνες, ότι οι άνθρωποι είναι παντού 
άνθρωποι, και µπορούµε αν πράγµατι θέλουµε να συνεννοηθούµε. Κι όσο πιο 
πολύ καταπονηµένοι κατατρεγµένοι κτλ. είναι, τόσο καλύτερα µπορούµε.  
Ας αναλογιστούµε: -Μήπως και ετούτη η χώρα, στήθηκε στα πόδια της, λόγω 
εισροής εργατικού συναλλάγµατος; Μήπως τόσα χρόνια περιµέναµε µπάρµπα 
από την Αµερική; απ’ τον Καναδά;  απ’ την Αυστραλία;;;  
 
Να µαζέψουµε τον κόσµο, να τους µετρήσουµε, να τους δώσουµε λίγο ψωµί, 
να βγάλουµε τις εγκληµατικές προσωπικότητες που βρίσκονται ανάµεσα τους, 
φυσικά να ξεκινήσουµε από τους δικούς µας, να τους εκπαιδεύσουµε όπου 
χρειαστεί, και να τους δώσουµε δουλειά!! 
Ας µην τα ονοµάσουµε και πάλι στρατόπεδα συγκέντρωσης, επί τέλους, ας 
δούµε την ανθρώπινη πλευρά, και να µην ονοµάζουµε και τον χειρούργο 
γιατρό µαχαιροβγάλτη!! Μας µαχαιρώνει για να µας σώσει, κι όχι για να µας 
σκοτώσει!!      
 
Επίσης, ας µην ανησυχούµε, όσο η γη κινείτε-εργάζεται, τόσο θα βρίσκουν 
εργασία σ’ αυτή, τα πουλιά, τα δένδρα, κάθε ζωντανό, φυσικά και ο άνθρωπος.  
 

∆εν υπάρχει ανεργία, αναδουλεία υπάρχει!!        
 
Σας ευχαριστώ,  
 
27.4.12                 
                                 
 
 


