Ένας από τους «προβληματισμούς» που
θέτονται συχνά από φασίστες, δημοσιογράφους,
πολιτικούς αλλά και μικροαστούς είναι το αν
και πόσοι μετανάστες “χωράνε” στη χώρα. Οι
φασίστες τον αναπαράγουν ακόμα και με την
κυριολεκτική έννοια συνοδευόμενο με ιστορίες
περί αλλοίωσης του πληθυσμού κλπ., πράγμα
αστείο αν αναλογιστεί κανείς τους αριθμούς
καθαυτούς. Στην Ελλάδα μία χώρα των 11 εκ.
σήμερα «φιλοξενούνται» λιγότεροι από 60.000
επιπλέον μετανάστες λόγω της «προσφυγικής
κρίσης» -τη στιγμή που κατά τη διάρκεια της
τουριστικής περιόδου έρχονται περίπου 25 εκ
τουρίστες. Άλλοι κρύβουν την ξενοφοβία ή την
άγνοια τους πίσω από πιο λογικοφανή οικονομικά
επιχειρήματα όπως το κλασικό «μας παίρνουν τις
δουλειές» ή το βάρος που αποτελούν σύμφωνα με
αυτούς οι μετανάστες για το δημοσιοοικονομικό

τομέα. Ακόμα και πολλοί που εκφέρουν
ανθρωπιστικό λόγο υπέρ των μεταναστών μιλάνε
για κατανομή του μεταναστευτικού βάρους μεταξύ
των χωρών της Ευρώπης. Όπως υποστηρίζουν
όμως οι οικονομολόγοι και αποδεικνύεται από τις
μελέτες που αφορούν τις οικονομικές επιπτώσεις
της μετανάστευσης, οι μετανάστες όχι μόνο δεν
αποτελούν βάρος αλλά προσφέρουν θετικά στις
οικονομίες των χωρών όπου ζουν. Η ολοένα
και αυξανομένη αναπαραγωγή των παραπάνω
μύθων λοιπόν δεν έχει να κάνει με κάποιο φόβο
για κατάρρευση της οικονομίας αλλά έχει σκοπό
την εξάπλωση της ξενοφοβίας ώστε να καταστεί
πιο εύκολη η υποτίμηση και εκμετάλλευση
της εργατικής δύναμης των μεταναστών και
να αποκοπούν περαιτέρω από τον πλούτο που
παράγουν όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους
ντόπιους εργάτες.

Χάρτης με τις αιτήσεις ασύλου Σύριων στις διάφορες χώρες της Ευρώπης σε σύγκριση με τους
καταγεγραμμένους Σύριους πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ και χρόνια εκτοπισμένοι στις
γειτονικές της Συρίας χώρες, Ιορδανία, Λίβανο, Τουρκία κλπ.
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“Μασ Παίρνουν τισ Δουλειεσ”
Στον αντίποδα όσων πιστεύουν ότι μας παίρνουν
τις δουλειές, οι μετανάστες αυξάνουν την ζήτηση
για αγαθά και υπηρεσίες δημιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί
ιδιαιτέρως πως το «ελληνικό επιχειρηματικό
δαιμόνιο» ωφελήθηκε με τα πρόσφατα
προσφυγικά/μεταναστευτικά ρεύματα και μέσα
από κινήσεις αισχροκέρδειας και εκμετάλλευσης
της δεινής θέσης των προσφύγων μεταναστών, της
«εξόδους» τους και της προσπάθειας επιβίωσής
τους, προσφέροντας π.χ. ακριβά ακτοπλοϊκά
εισιτήρια σε τιμές «μόνο για ξένους», σάντουιτς
από καντίνες σε υπέρογκα ποσά, ενοικίαση ηλ.
ρεύματος για φόρτιση κινητών, αρπαχτές με
κέτερινγκ, λεωφορεία, ταξί κλπ.
Αν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει ένας περιορισμένος
αριθμός θέσεων εργασίας που δεν μπορεί να
δεχθεί την εισροή των μεταναστών πρέπει να δει
στην μόλις πρόσφατη ιστορία την μαζική είσοδο
των γυναικών στην αγορά, τα baby booms άλλα
και άλλα μικρότερα μεταναστευτικά κύματα όπου,
αν και υπήρχε ραγδαία αύξηση σε προσφορά
εργατικού δυναμικού δεν παρατηρήθηκε αύξηση
της ανεργίας. Αντίθετα περισσότεροι άνθρωποι
εντάχθηκαν στην παραγωγική διαδικασία .
Δυστυχώς πολλοί ακόμα κατά βάθος πιστεύουν
(ίσως και χωρίς να το συνειδητοποιούν) ότι
υπάρχει ένας σταθερός συνολικός μισθός, οπότε
όσο πιο πολλοί στην “αγορά εργασίας” τόσο
μικρότεροι οι μισθοί και τόσο μεγαλύτερη η
ανεργία. Όμως ήδη ο Μαρξ από τα 1865 είχε
αποδομήσει αυτά τα επιχειρήματα, αφού η “εθνική
παραγωγή μεταβάλλεται διαρκώς, όπως άλλωστε
και η αναλογία μεταξύ του τμήματος αυτής της
παραγωγής που αντιστοιχεί στους μισθούς και του
τμήματος που αντιστοιχεί στα κέρδη”. Και αυτή η
αναλογία έχει να κάνει με τη δυναμική των εργατών
να επιβάλλουν τη θέλησή τους στα αφεντικά. Όλα
τα άλλα είναι απλώς αναπαραγωγή ιδεολογιών της
αστικής τάξης.
Δεν είναι τα αφεντικά που μας δίνουν από την
πίτα τους, από ένα συνολικό μισθό, δεν είναι
αυτοί που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Οι
εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν τον
πλούτο. Η κλεμμένη, απλήρωτη εργασία τους είναι
η μόνη που δημιουργεί αξία. Συνεπώς όσο πιο
υποτιμημένη είναι η εργατική τους δύναμη, όσο πιο
παρανομοποιημένοι αυτοί οι εργαζόμενοι, τόσο
μεγαλύτερη η υπεραξία, η κλεμμένη απλήρωτη
εργασία, και μάλιστα με όρους «απόλυτης
υπεραξίας», δηλαδή με ένταση της εκμετάλλευσής

της και όχι επένδυσης π.χ. σε τεχνολογία.
*
Συχνά λέγεται ότι ναι μεν οι μετανάστες κάνουν
δουλειές που δεν κάνουν οι ντόπιοι αλλά αυτό
οφείλεται στο ότι δέχονται να τις κάνουν με πολύ
χαμηλότερους μισθούς. Το ερώτημα όμως είναι
αν τελικά αυτές οι δουλειές θα υπήρχαν εξαρχής
αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες για να τις κάνουν.
Για παράδειγμα όταν εξαιτίας περιοριστικών
νομοθεσιών μειώθηκε ο αριθμός των μεταναστών
εργατών στις καλλιέργειες μαρουλιού στην Αριζόνα
των ΗΠΑ, θεωρήθηκε οικονομικά προτιμότερο να
μην συλλεχθούν τελικά τα δύο τρίτα της σοδειάς
(πράγμα που σήμαινε ζημία ενός δις) από το
να αυξηθούν οι μισθοί ώστε να προσελκύσουν
ντόπιους εργάτες.
*
Έρευνα Δανών και Αμερικανών επιστημόνων
υποστηρίζει ότι, αντιθέτως, η είσοδος ξένων
στην αγορά εργασίας ωφελεί τους ντόπιους. Οι
ερευνητές μελέτησαν τα δεδομένα της δανικής
κοινωνίας και διαπίστωσαν ότι οι ντόπιοι έβρισκαν
πιο σύνθετες και καλοπληρωμένες δουλειές όσο
περισσότεροι ήταν οι μετανάστες στη χώρα.
Η έρευνα δεν αφορούσε «πρωτοκοσμικούς
μορφωμένους» μετανάστες, αλλά εκείνους
που προήλθαν από χώρες όπως η πρώην
Γιουγκοσλαβία, η Σομαλία, το Ιράν και το
Αφγανιστάν, όπου οι συνθήκες δεν τους επέτρεψαν
να αποκτήσουν υψηλότερη εκπαίδευση. Βάσει
των συμπερασμάτων της μελέτης, οι πρόσφυγες
αναλάμβαναν πρωτίστως χειρωνακτικές και
κακοπληρωμένες δουλειές εξαιτίας της αδυναμίας
τους να συνεννοηθούν επαρκώς στη γλώσσα της
χώρας.
Οι ντόπιοι ανειδίκευτοι δεν εκτοπίστηκαν από
την αγορά εργασίας. Αντιθέτως, ανέβηκαν τα
σκαλιά της ιεραρχίας με όπλο την άριστη γνώση
της γλώσσας τους και την ικανότητά τους να
επικοινωνήσουν. Ανέλαβαν δηλαδή θέσεις επόπτη,
επιστάτη ή άλλες θέσεις ευθύνης, με υψηλότερους,
πιο ικανοποιητικούς μισθούς. Οι διαπιστώσεις
αυτές αφορούν την οικονομία ως σύνολο και όχι
μεμονωμένες κοινότητες ή επιχειρήσεις.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δυστυχώς, μερικές
φορές, εντείνονται οι διαχωρισμοί εντός των
εργαζομένων, με τους ντόπιους αναλαμβάνοντας
τις θέσεις επόπτη, επιστάτη κλπ. να ενισχύουν τον
ρατσισμό, να επιβάλλουν μεγαλύτερη ένταση και
έλεγχο εργασίας στους «υφιστάμενους» ξένους,
προς όφελος των αφεντικών.
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1 εκατομμύριο μετανάστες
το χρόνο θα μπορούσαν
να αυξήσουν το ΑΕΠ της
Ευρωζώνης περίπου 300 δις
ευρώ έως το 2025 (Από μελέτη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Οικονομικός αντίκτυπος των μεταναστών στην
Γερμανία, όσον αφορά το ΑΕΠ και όσο αφορά το
εισόδημα των ανθρώπων που ήδη μένουν στη χώρα.
Παρατηρούμε ότι ενώ οι μελέτες προβλέπουν μια
μικρή μείωση στην αρχή, ακόμα και στο χειρότερο
σενάριο, η βελτίωση των μεγεθών είναι ραγδαία
και καταλήγει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την
αρχική (χωρίς τους μετανάστες). Δεν είναι τυχαίο,
λοιπόν, που πολλοί στην Γερμανία (ανάμεσα τους
και η Μέρκελ και φυσικά πολλά αφεντικά) βλέπουν
ως χρυσή ευκαιρία αυτό που τα μέσα ονομάζουν
προσφυγική κρίση.

Αντικτυπο στην Οικονομια
Αν δούμε τη χώρα με τις περισσότερες οικονομικές μελέτες πάνω στο θέμα 1, τις ΗΠΑ, παρατηρούμε
ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν στην οικονομία παραπάνω από 20 δις που αν και ως ποσοστό είναι
σχετικά μικρό στη συνολική οικονομία, είναι σίγουρα θετικό και εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ
μεγαλύτερο χωρίς τις περιοριστικές πολιτικές που αφορούν την μετανάστευση.
Μια κοινή παρερμηνεία είναι ότι οικονομική συμβολή των μεταναστών εξαρτάται από το επίπεδο
ικανότητάς τους, με τους μετανάστες με υψηλή ειδίκευση να έχουν θετική συνεισφορά στην οικονομία
ενώ αυτοί με λιγότερα προσόντα αμελητέο – ή ακόμη και αρνητικό αντίκτυπο. Στην πραγματικότητα, η
συμβολή των προσφύγων στην αγορά εργασίας δεν εξαρτάται τόσο από το επίπεδο ειδίκευσης τους,
αλλά κυρίως από το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά τους είναι διαφορετικά και συμπληρωματικά με αυτά
του ντόπιου εργατικού δυναμικού.
Επίσης η υπεραξία που δημιουργείται και σε θέσεις με χαμηλή ειδίκευση, χαμηλή οργανική σύνθεση
κεφαλαίου (μικρές επενδύσεις/ μεγάλη ένταση εργασίας), μεταφέρεται σε τμήματα της παραγωγής
υψηλής οργανικής σύνθεσης (μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία- μέσα εργασίας/ υψηλούς μισθούς/
μεγάλη ένταση κεφαλαίου). Κατά αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να συσσωρεύεται κεφάλαιο και σε
τομείς με υψηλούς μισθούς και μεγάλες επενδύσεις, με τη μεταφερόμενη υπεραξία από τους πιο
«υπανάπτυκτους» τομείς, παρόλο που εκ πρώτης όψεως δεν θα ήταν επιβιώσιμοι με την δημιουργία της
υπεραξίας από τους δικούς τους μόνο υψηλόμισθους και σχετικά λίγους -αναλογικά με τα μέσα εργασίας
που αξιοποιούν- εργαζόμενους.
1. Πχ. στην http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic803549.files/Week%205-October%206/borjas_economic.pdf
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Δημογραφικα
Οι πρόσφυγες συνεισφέρουν και με έναν ακόμη σημαντικό τρόπο: είναι ως επί το πλείστον νέοι. Οι
μετανάστες στις ΗΠΑ κατά το οικονομικό έτος 2013 είχαν μέση ηλικία 25. ενώ το 2015, το 83% των
αιτούντων άσυλο στην ΕΕ ήταν κάτω των 35. Οι νέοι πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα επωφελείς για τις
γηρασμένες κοινωνίες της δύσης, ιδιαίτερα εκείνες με συρρίκνωση του τοπικού πληθυσμού σε ηλικία
εργασίας. Καθώς οι άνθρωποι στις προηγμένες οικονομίες τείνουν να κάνουν λιγότερα παιδιά, ο ντόπιος
πληθυσμός σε ηλικία εργασίας συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο σε αυτές τις χώρες.
Κατά μέσο όρο, μια γυναίκα στην ΕΕ αναμένεται να έχει 1.55 παιδιά στη διάρκεια της ζωής της. Το
ποσοστό γονιμότητας είναι πολύ κάτω από το ποσοστό αντικατάστασης (2,1 παιδιά) που απαιτείται
για να εξασφαλιστεί ότι ο πληθυσμός παραμένει σταθερος. Χωρίς μετανάστευση, ο εργασιακά ενεργός
πληθυσμός προβλέπεται να μειωθεί κατά 8,1 εκατομμύρια στην ΕΕ μεταξύ 2015 και 2020, και κατά 28,9
εκατομμύρια μέχρι το 2030.

Ηλικιακή διαστρωμάτωση του
πληθυσμού στην Ευρώπη (άντρες
και γυναίκες). Παρατηρούμε
ότι ενώ ο ντόπιος πληθυσμός
συγκεντρώνεται κυρίως γύρω
από τις ηλικίες των 50, οι μη
ντόπιοι (κυρίως μετανάστες)
είναι σε συντριπτικό ποσοστό
γύρω από τις ηλικίες των 30.
(πηγή Eurostat)

Η σμίκρυνση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας
στην Ευρώπη. Η γραμμή με τις κουκίδες είναι με
τους μετάναστες, ενώ η κάτω γραμμή (με την πολύ
μεγαλύτερη μείωση) είναι χωρίς. (Πηγή Eurostat)
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Τι Λενε οι Μελετες;
Οι πρόσφυγες θα δημιουργήσουν περισσότερες
θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν τη ζήτηση για
υπηρεσίες και προϊόντα και θα καλύψουν τα
κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, ενώ οι
μισθοί που θα λαμβάνουν θα συνεισφέρουν στη
χρηματοδότηση των συντάξεων και του κράτους,
σύμφωνα με τον Φιλίπ Λεγκρέ. Η επένδυση ενός
ευρώ στους πρόσφυγες μπορεί να αποφέρει σχεδόν
δύο ευρώ εντός πέντε ετών είναι το συμπέρασμα
της μελέτης «Refugees Work: A Humanitarian Investment Tale That Yields Economic Dididents».
Μακροπρόθεσμα οι πρόσφυγες θα αρχίσουν
να συνεισφέρουν όλο και περισσότερο στα
φορολογικά έσοδα και επίσης θα δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην επίλυση
των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη. «Οι αναμενόμενες δημογραφικές
μεταβολές στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
Χωρίς τη μετανάστευση προβλέπεται ότι μέχρι το
2030 ότι το εργατικό δυναμικό θα έχει συρρικνωθεί
κατά το ένα έκτο ή κατά 8,6 εκατ. εργάτες, ενώ οι
ηλικιωμένοι θα έχουν αυξηθεί κατά το ένα τέταρτο
(4,7 εκ. άνθρωποι).
Ήδη, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της
Γερμανίας υπερδιπλασιάστηκε το πρώτο τρίμηνο
του 2016, φτάνοντας το 0,7% με πρόβλεψη η ετήσια
αύξηση του ΑΕΠ να φτάσει το 1,7%. Ένας από τους
σημαντικότερους λόγους για αυτή την ευνοϊκή για
τη Γερμανία εξέλιξη, είναι αυτή ακριβώς η μαζική
εισροή προσφύγων που τόσο δαιμονοποιήθηκε
από τους ακροδεξιούς.
*
Πολλοί μετανάστες εκτελούν βρώμικες, δύσκολες
ή επικίνδυνες (σχετικά) εργασίες που οι ντόπιοι
απαξιώνουν, όπως καθαρισμός γραφείων και
φροντίδα ηλικιωμένων, που είναι ο κλάδος με την
ταχύτερη αύξηση σε απασχόληση στις προηγμένες
οικονομίες. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους
ντόπιους να ασχοληθούν σε απαιτητικότερες και
καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Κατά αυτό τον τρόπο μάλιστα το κόστος
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης (φροντίδα
παιδιών,
ηλικιωμένων,
νοικοκυριού)
δεν
αναλαμβάνεται από το κράτος πρόνοιας, αλλά
ουσιαστικά αναλαμβάνεται από τους ίδιους τους
εργαζόμενους, που οδηγούνται σε εκμετάλλευση
των κατώτερων στρωμάτων τους (μετανάστες,
παράνομοι κλπ) για την ικανοποίηση αυτών των
αναγκών, εντείνοντας μάλιστα τους διαχωρισμούς
και τις επιφανειακές λογικές περί μικροαφεντικών
και δουλικών.
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Οι διαφορετικές και συμπληρωματικές ικανότητες
που κατέχουν οι μετανάστες με ανώτατη
εκπαίδευση μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά
στην αγορά εργασίας και την παραγωγικότητα των
ντόπιων. Το ένα τρίτο των πρόσφατων προσφύγων
στη Σουηδία είναι απόφοιτοι κολεγίων ή πτυχιούχοι
πανεπιστημίων και τα δύο τρίτα εξ αυτών πληρούν
τα προσόντα ώστε να εργαστούν σε κενές θέσεις
που απαιτούν μεταπτυχιακό.
Επίσης το επιχείρημα πως οι «μορφωμένοι Σύριοι»
αυτή τη φορά δεν θα κλέψουν τις δουλειές μόνο
από τους πιο ανειδίκευτους ντόπιους αλλά και
από τους πιο μορφωμένους και θα ρίξουν τα
μεροκάματα, προφανώς αγνοεί την παγκόσμια
τάση για παραγωγή περισσότερων εκπαιδευμένων
εργατών (βλέπε παγκόσμια αύξηση απόφοιτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Αυτή η παγκόσμια
τάση συνδέεται βέβαια και με την ανάγκη
εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού για την
απασχόληση σε τομείς που απαιτούν μεγαλύτερη
εξειδίκευση και συνεχώς ανανεούμενη τεχνολογία,
ώστε να συνεχίζουν την κερδοφορία τους. Για να
καταστήσουν λοιπόν αυτό το υψηλής εξειδίκευσης
εργατικό δυναμικό όσο το δυνατόν πιο φτηνό,
χρειάζεται και εθνικά αλλά και παγκόσμια πλέον η
παραγωγή του σε μεγάλους αριθμούς.
Οι πρόσφυγες επίσης μπορούν να ωφελήσουν και
στη συρρίκνωση του δημοσίου χρέους. Μελέτες
από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δείχνουν ότι οι μετανάστες
γενικά τείνουν να συνεισφέρουν θετικά στα
δημόσια οικονομικά σε ορίζοντα μερικών χρόνων.
Η δυνατότητα πάντως των προσφύγων να
συμβάλουν στην οικονομία εξαρτάται εν μέρει
από τα χαρακτηριστικά τους αλλά σε μεγαλύτερο
βαθμό από τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της
χώρας υποδοχής. Για παράδειγμα, ενώ μόλις το
25% των Σομαλών προσφύγων ηλικίας 25-64 ετών
απασχολούταν στη Σουηδία το 2010, στις ΗΠΑ το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 57%. Ακόμη, η αντίληψη
ότι οι πρόσφυγες αποτελούν οικονομικό βαρίδιο
είναι επίσης μία πλάνη. Το ΔΝΤ υπολογίζει ότι το
ΑΕΠ της ΕΕ θα μπορούσε να είναι περίπου 0.25%
υψηλότερο έως το 2020, με την Αυστρία, η Γερμανία
και η Σουηδία να βιώνουν μια αύξηση του ΑΕΠ
από 0,5 – 1.1% βάσει συντηρητικών παραδοχών
σχετικά με τη δυνητική συμβολή των προσφύγων
στην προσφορά εργασίας και στη ζήτηση αγαθών
και υπηρεσιών. Υπολογίζεται ότι εντός πέντε ετών
οι πρόσφυγες θα παρέχουν καθαρό κέρδος στη
γερμανική οικονομία και ότι έως το 2030 θα έχουν

συμβάλλει ώστε να ενισχυθεί το μέσο εισόδημα του
γερμανικού πληθυσμού κατά 0,5%, ενώ ακόμη και
σε ένα απαισιόδοξο σενάριο, θα παρέχουν καθαρό
κέρδος μέσα σε δέκα χρόνια και μια κλασματική
ώθηση στα εισοδήματα μέχρι το 2030.
Βέβαια οι παραπάνω αριθμοί αναφέρονται σε ΑΕΠ,
Εθνική Οικονομία και στην τελική σε καπιταλιστική
κερδοφορία, και δεν έχουν τόση σχέση με τις
πραγματικές μας ανάγκες. Εμείς τα αναφέρουμε
ενδεικτικά ως απάντηση στις «ανησυχίες» των
ντόπιων για να καταδείξουμε τις αντιφάσεις
τους, και το κενό των επιχειρημάτων τους. Καμία
οικονομία δεν βλάπτεται από την εμφάνιση νέων
εργατών. Κανένας μισθός δεν πέφτει. Οι μισθοί

πέφτουνε όταν ανθεί ο ρατσισμός και όταν
δεν αγωνίζονται οι ντόπιοι μαζί με τους νέους
εργαζόμενους να πάρουν πίσω τον πλούτο που
παράγουν.
Η διαίρεση της εργατικής τάξης σε ντόπιους
και μετανάστες, μικροαφεντικά /ελεγκτές και
υποτιμημένους εργάτες κλπ. η δημιουργία
μεγάλου αριθμού εργατών (όχι μόνο μεταναστών)
χωρίς δικαιώματα, με συνεχή ανασφάλεια, έλεγχο
μπάτσων, μεροκάματα της πλάκας, και φυσικά η
διατήρηση όλων των μύθων εθνικής καθαρότητας
και της αίσθησης ότι οι ντόπιοι είναι (συν)ιδιοκτήτες
αυτού του εδάφους που ονομάζεται ελλάδα...
οδηγούν σε μεγαλύτερη ήττα.
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Μετανάστες στα χωράφια. Εκεί που πάντα
χωράνε, σε συνθήκες Μανωλάδας. Δεν
ξεχνάμε, εξάλλου, το πως σώθηκε ο ελληνικός
καπιταλισμός, και ιδιαίτερα η αγροτική
παραγωγή (αλλά και ο πληθυσμός της επαρχίας)
από τα κύματα μεταναστών από την Αν. Ευρώπη
τη δεκαετία του 90.

Αξίζει να κάνει κανείς μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο για μετανάστες και οικονομική ανάπτυξη
και θα βρει άπειρα άρθρα σχετικά με το θέμα. Πηγές; ΔΝΤ, Bloomberg, Financial Times, Guardian κλπ.
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