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Η ώρα της απογραφής για τη Διασπορά*
Η Ελλάδα ετοιµάζεται να ει-

σέλθει στη µεταµνηµονιακή 
περίοδο. Πέραν της συζη-
τήσεως για τον ρόλο των 

επιτηρητών θεσµών σε αυτή την 
περίοδο, απουσιάζει η συζήτηση 
σχετικά µε το νέο «σχέδιο πλεύσης» 
της χώρας αλλά και την αναγκαία 
επένδυση στα τακτικώς επικαλού-
µενα αλλά ασαφώς προσδιορισµέ-
να συγκριτικά πλεονεκτήµατά της.

Τα δέκα τελευταία χρόνια συνέβη-
σαν αλλαγές στην Ελλάδα που αλ-
λοίωσαν την ανθρωπογεωγραφία 
της χώρας. Η µείωση µισθών και 
συντάξεων, η εκτόξευση της ανερ-
γίας των νέων, η υπερφορολόγηση 
της επιχειρηµατικότητας, η υπο-
χρηµατοδότηση της έρευνας και η 
συρρίκνωση των δηµοσίων δαπα-
νών για θεµελιώδη κοινωνικά αγα-
θά, όπως η Υγεία και η Παιδεία, 
οδήγησαν στο εξωτερικό εκατοντά-
δες χιλιάδες Ελληνες παραγωγικής 
ηλικίας.

Ο ανασχεδιασµός του µοντέλου 
λειτουργίας της χώρας πρέπει να 
συµπεριλάβει την οργανωµένη µε-
λέτη των αλλαγών που συνέβησαν 
στο ανθρώπινο δυναµικό και της 
γεωγραφικής αναδιάταξής του. Η 

αξιοποίηση των άριστων στοιχεί-
ων που η χώρα διαθέτει εντός και 
εκτός αυτής χρειάζεται να αποτελέ-
σει τον πυλώνα του σχεδίου ανασυ-
γκρότησής της.

Η αξιοποίηση αυτή, ωστόσο, προ-
ϋποθέτει τον αποτελεσµατικό εντο-
πισµό τους. Η διαδικασία της απο-
γραφής συνιστά κεντρικό εργαλείο 
γι’ αυτό. Μολονότι η εντός Ελλάδας 
απογραφή πραγµατοποιείται τακτι-
κά ανά δεκαετία, ποτέ δεν έχει γί-
νει συστηµατική και επιστηµονικά 
ορθή απογραφή του συνόλου των 
ανθρώπων ελληνικής καταγωγής 
που ζουν στο εξωτερικό. Γίνονται 
τακτικές αναφορές στη δύναµη του 
Ελληνισµού που βρίσκεται εκτός 
Ελλάδας και περιστασιακά παρου-
σιάζονται νούµερα, τα οποία αντα-
ποκρίνονται σε πρόχειρους υπολο-
γισµούς αµφίβολης αξιοπιστίας.

Με εξαίρεση αποσπασµατικές κατα-
γραφές συγκεκριµένων πληθυσµι-
ακών οµάδων, ουδείς γνωρίζει µε 
ακρίβεια τον αριθµό των Ελλήνων 
της ∆ιασποράς και την κατανοµή 
τους στον παγκόσµιο πληθυσµιακό, 
κοινωνικό και οικονοµικό χάρτη. 
Μολονότι η παγκόσµια απογραφή 
ήταν ένα τεχνικά δύσκολο εγχεί-

ρηµα στο παρελθόν, τα σύγχρονα 
ηλεκτρονικά τεχνολογικά µέσα επι-
τρέπουν την ασφαλή πιστοποίηση 
της ταυτότητας και της µοναδικό-
τητας όσων απογράφονται. Αυτό, 
άλλωστε, έκανε η Αυστραλία των 
20 εκατοµµυρίων κατοίκων στην 
πρόσφατη ηλεκτρονική απογραφή 
του πληθυσµού της.

Η απογραφή των Ελλήνων του 
εξωτερικού συνιστά δράση υψηλής 
εθνικής σηµασίας. Η αναλυτική 
αποτύπωση και επεξεργασία των 
σχετικών δεδοµένων θα αναδείξει 
µηχανισµούς υποστήριξης των κοι-
νωνικών αναγκών της χώρας και 
θα διευκολύνει τον εντοπισµό και 
την αξιοποίηση επιστηµόνων και 
άλλων επαγγελµατιών για ειδικούς 
εθνικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, 
θα πιστοποιήσει µε αδιαµφισβήτη-
τα στοιχεία την παρουσία Ελλήνων 
στις κοινωνίες του εξωτερικού, µε 
προφανή οφέλη για τις διµερείς 
σχέσεις της Ελλάδας µε τις χώρες 
αυτές. Τέλος, η διαδικασία καθ’ 
εαυτήν θα αποτελέσει µιας µορφής 
ανανέωση και ενδυνάµωση της 
σχέσης των Ελλήνων της ∆ιασπο-
ράς µε τη µητρόπολη.

Το 1987 και το 2004 δύο ελληνι-

κές εθνικές οµάδες, στο µπάσκετ 
και το ποδόσφαιρο, αντίστοιχα, κα-
τάφεραν για πρώτη φορά να γίνουν 
πρωταθλήτριες Ευρώπης. Αυτά τα 
σπουδαία αθλητικά επιτεύγµατα 
συνέβησαν όχι γιατί οι οµάδες δι-
έθεταν τους ακριβότερους παίκτες, 
αλλά γιατί οι προπονητές χαρτο-
γράφησαν τα ταλέντα που διέθετε 
κάθε παίκτης ξεχωριστά και δια-
µόρφωσαν ένα συνολικό σχέδιο 
λειτουργίας της οµάδας χτίζοντας 
στις ιδιαίτερες ικανότητες του κα-
θενός.

Το 2021 συµπληρώνονται 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανά-
σταση. Η Ελλάδα µπορεί να θέ-
σει το έτος αυτό ορόσηµο για την 
ολοκλήρωση της χαρτογράφησης 
του ανά τον κόσµο ανθρώπινου 
δυναµικού της. Η αξιοποίηση του 
δυναµικού αυτού θα είναι κρίσιµη 
ώστε η Ελλάδα να µην ξαναβιώσει 
επώδυνες εµπειρίες σαν αυτές της 
προηγούµενης δεκαετίας.
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